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ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑ    
σσ ττ ηη νν   αα ρρ χχ αα ιι όό ττ ηη ττ αα   

ΒΒ ΄́ ::   

ΤΤοο   ΣΣππήήλλααιιοο   ττωωνν   ΝΝυυμμφφώώνν   κκααιι   ττοουυ   ΠΠάάνναα     

  

ΑΑ νν θθ ρρ ωω ππ οο θθ υυ σσ ίί αα   σσ ττ οο   σσ ππ ήή λλ αα ιι οο;;  
 

 

                     Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

                Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 

ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

Β΄ 

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑ 

— ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ; 
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Στη φωτογραφία του εξωφύλλου: 

— Στην κεντρική φωτογραφία, άποψη γωνιάς του σπηλαίου. 

— Αριστερά, «απολιθωμένο» σε τοίχωμα αρχαίο λυχναράκι, κομμένο στα δύο μετά «τα φουρνέλα μπαρού-

της» μέσω των οποίων διερράγη το σταλαγμιτικό πέτρωμα κατά τις ανασκαφές του αρχαιολόγου Ανδρέα 

Σκιά, το 1901-1902, με προσεχτικά διατηρημένη τη διακόσμησή του, προφανώς από τον ανασκαφέα. Δίπλα 

του, ένα έντομο που φωλιάζει συνήθως σε σπήλαια και βάραθρα. 

— Δεξιά, η μοναδική διασωθείσα επιγραφή στους βραχότοιχους του σπηλαίου, εδώ σ. 96 κ.ε. 

 

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 5: Ένας φρύνος, από τους σύγχρονους μόνιμους κατοίκους του Νυμφαίου 

και Πανείου των Φυλασίων, με το κόκκινο του αιώνιου λυκόφωτος των σπηλαίων στο δέρμα και στα 

μάτια, προστατευόμενος των Νεράιδων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spyros.karydakis@gmail.com 

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 

 

Οι φωτογραφίες είναι του Σ. Καρυδάκη. Το analphabet δεν είναι όνομα εκδοτικού οίκου ή επιχείρησης, 

αλλά λογότυπο της ιστοσελίδας του συγγραφέα. 

 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τα τους κατόχους των αρχείων τα οποία χρησιμοποίησε στο έργο αυτό. 

 

Το σχέδιο του τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιολογικών 

ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html, χρωματισμένο από τον ζωγράφο 

Κωνσταντίνο Μακρόπουλο. 

 

Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. 
 

© για το σχέδιο του τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

 

Η αναπαραγωγή και η πώληση σε εκτυπωμένη μορφή ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρου 

του έργου αυτού, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις 

κατά καιρούς τροποποιήσεις του. 

http://www.analphabet.gr/
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ΠΠΑΑΡΡΝΝΗΗΘΘΑΑ    
σσ ττ ηη νν   αα ρρ χχ αα ιι όό ττ ηη ττ αα   

  

ΒΒ ΄́ ::   

ΤΤοο   ΣΣππήή λλαα ιιοο   ττοουυ   ΠΠ άά νναα   κκ ααιι   ττ ωωνν   ΝΝυυμμφφώώ νν     

  

——   ΑΑ νν θθ ρρ ωω ππ οο θθ υυ σσ ίί αα   σσ ττ οο   σσ ππ ήή λλ αα ιι οο ;;  

 

 

 

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ  —  Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α: 

Σ π ύ ρ ο ς  Κ α ρ υ δ ά κ η ς 
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

 

 

Η έρευνα στην Πάρνηθα και η σχετική φωτογράφηση, όπως παρουσιάζονται σε αυτό το ψηφιακό βιβλίο 

καθώς και στον Α΄ τόμο που φέρει τον τίτλο Η Πάρνηθα στην αρχαιότητα, εκπονήθηκαν από τον συγγρα-

φέα κατά τη διάρκεια πολλών χρόνων, με την ευκαιρία των ορειβατικών του διαδρομων στο ορεινό 

συγκρότημα.  

 

Η μελέτη για τη φύση και τον πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται σε αυτό το ψηφιακό 

βιβλίο είναι πρωτογενής, κατ’ ευθείαν από τα αρχαία ελληνικά κείμενα, γι’ αυτό δεν παρατίθεται εδώ 

παρά ελάχιστη σύγχρονη βιβλιογραφία, όμως δηλώνονται σχολαστικά οι αρχαίες πηγές που χρησιμο-

ποιήθηκαν. Τα αποσπάσματα από αρχαία κείμενα και επιγραφές που παρατίθενται εδώ, μεταφράστηκαν 

από τον συγγραφέα κατ’ ευθείαν από τα αρχαία Ελληνικά. Για τα αρχαία ελληνικά κείμενα χρησιμοποι-

ήθηκε η ψηφιακή έκδοση του συνόλου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Thesaurous Linguae Graecae 

(TLG), που έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης ασχολείται από χρόνια με την έρευνα των αρχαίων ελληνικών απόψεων για τη 

φύση όπως παρουσιάζονται στις αρχαίες ελληνικές πηγές. Επίσης, με την ταυτοποίηση των φυτών που 

αναφέρονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα, με τη σημασία τους για την καθημερινή ζωή του αρχαίου 

Έλληνα, με τη μελέτη των ιστορικών ή μυθολογικών προσδιορισμών τους και με τις χρήσεις τους στα 

πλαίσια της αρχαιοελληνικής ιατρικής και φαρμακολογίας.  

 

Ο συγγραφέας πιστεύει ακράδαντα στην κοινωνική χρηστικότητα των προϊόντων του πολιτισμού και 

στη συλλογική χρήση τους όσο και απόλαυσή τους, μάλιστα στις συνθήκες Κατοχής και Γενοκτονίας στις 

οποίες ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό τα ψηφιακά του βιβλία για την ελληνική φύση σε σχέση με 

την αρχαία Ελλάδα, καθώς και τα περισσότερα από τα λοιπά του έργα, λογοτεχνία, μελέτες και μετα-

φράσεις, διατίθενται δωρεάν. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. 

 

Επίσης, ο συγγραφέας φωτογραφίζει για να εικονογραφεί την υπηρεσία του στην αφήγηση και για τη 

διασκέδασή του. Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν με μια SONY DSC-F828. 

 

 

Αυτό το άλμπουμ, διατίθεται διαδικτυακά εντελώς δωρεάν. Γι’ αυτό, σεβαστείτε τον μόχθο 

και τις καλές προθέσεις του συγγραφέα, και αναφέρετε το όνομά του καθώς και την ιστο-

σελίδα του σε τυχόν δανεισμούς από σας αποσπασμάτων από την μελέτη του για το Σπήλαιο 

του Πάνα και τους αρχαίους Έλληνες, τις μεταφράσεις του ή τις φωτογραφίες του. 
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ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑ 
 

 

Ξανά ανακάλυψη του σπηλαίου 
 
Το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα βρίσκεται στο Φαράγγι των Κλειστών ή, όπως το έλε-
γαν οι παλιότεροι κάτοικοι των περιοχών γύρω από την Πάρνηθα, Ποτάμι του Οζιά. Το σπήλαιο 
ήταν γνωστό από πάντα στους κατοίκους της Χασιάς, βοσκούς και αγρότες της περιοχής, και 

το λέγαν όπως θα δούμε κατά τον Ρος και τον Λόλινγκ ήδη πριν το 1844 λυχνοσπηλῃά ή λυχνό-

τρουπα, ή στην τότε ελληνοαρβανίτικη διάλεκτο της περιοχής Σπελ-Λυχνάρι ή Σπέλε-Λυχναρίτε 

ή, κατά τον Σκιά το 1901, Σπέλα Λυχναρίτε ή Λυχναρίτεζα. Το γεγονός ότι σε παλιές μάντρες 
στα γύρω βουνά μπορεί κανείς σήμερα να δει θραύσματα από αρχαία λυχνάρια, δείχνει το 
απολύτως εύλογο, ότι οι περίοικοι χρησιμοποιούσαν τη σπηλιά ως «ορυχείο» λύχνων, που τα 
έπαιρναν για να φωτίζουν τις καλύβες τους. Όμως δεν τη συναντούμε σε κείμενα περιηγητών 
ή σε ντόπιες γραπτές πηγές πριν το 1819. 

Σχετικά με το σπήλαιο και τη γύρω περιοχή θα εξετάσουμε κείμενα του Άγγλου περιηγητή 
Ε. Ντόντγουελ (1819), του Εφόρου Αρχαιοτήτων επί Όθωνα, Γερμανού Λ. Ρος (1848), του ορυ-
κτολόγου Α. Κορδέλλα (1879), του Γερμανού αρχαιολόγου Χ.Γκ. Λόλινγκ (1880), τέλος του αρχαι-
ολόγου Α. Σκιά που διενέργησε τις ανασκαφές στο σπήλαιο (1901, 1918) και του Κ. Ρωμαίου  

Εικ. 1: Το σπήλαιο από απέναντι. Ο νεαρός που κατεβαίνει προς την κοίτη του φαραγγιού, υ-

ποδεικνύει τις διαστάσεις του χώρου. 
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που μελέτησε και δημοσίευσε τα ευρήματα (1905-1906). Επίσης, βοηθητικά θα αναφερθούμε 
σε πληροφορίες από τον γερμανικό χάρτη όπου το 1878 με την τεχνική φροντίδα του Γιόχαν 
Κάουπερτ αποτυπώθηκε με λεπτομέρειες για πρώτη φορά η Πάρνηθα, καθώς και στους επισυ-
ναπτόμενους σε αυτόν τόμους σχολίων οι οποίοι εκπονήθηκαν από τον Γερμανό αρχαιολόγο 
Άρτουρ Μιλχόφερ και εκδόθηκαν τα έτη 1895, 1900. 

Σύμφωνα με τον Α. Σκιά, εγκαταστάσεις και λειτουργίες σχετιζόμενες με το Νυμφαίο και 
Πανείο των Φυλασίων εκτείνονταν σε μεγάλη απόσταση γύρω από το σπήλαιο, πράγμα φυσικό 
εφόσον κατά τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια όλα δείχνουν υψηλό βαθμό επισκεψιμότητας 
του ιερού. Η διάσωση αρχαίων ελληνικών τοπωνυμίων από τους ντόπιους Χασιώτες στην περι-
οχή, όπως Κρο-ι-Πάνες (Πηγή των Πανών) για τις πηγές που σήμερα έχει επικρατήσει να λέγο-
νται συνοπτικά Κρόνιζα, υποδεικνύουν ενδεχομένως την ορθότητα αυτής της άποψης. Επίσης, 
άλλα αρχαία τοπωνύμια που διασώθηκαν από τους αρβανιτόφωνους κατοίκους, όπως [το] Φυλί 
για την αρχαία Φυλή και Μάλια-ι-Φιλίουτ για το Βουνό Φυλής, καθώς κι οι πολλές αρχαίες, 
βυζαντινές και νεώτερες εγκαταστάσεις που ανιχνεύονται στην ευρύτερη περιοχή, από το Κάτω 
Παλιοχώρι έως την Πηγή Γκούρας όπου η εκκίνηση αρχαίου υδραγωγού, τεχνικού έργου με-
γάλης κλίμακας διοργανωμένου με αρθρωτά κεραμικά στελέχη, είναι στοιχεία που αποδεικνύ-
ουν τη αδιάκοπη συνέχεια της κατοίκησης του τόπου μέχρι τον 19ο αι. και τις αρχές του 20ού. 

Όλα αυτά θα τα δούμε με τη σειρά τους, όσο επιτρέπει η δυνατότητά μας και η έλλειψη 
αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή. 

 
 

Αναφορές κατά την αρχαιότητα 
 
Το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα στο Φαράγγι των Κλειστών ή Ποτάμι του Οζιά κατά τους 
παλαιότερους Χασιώτες, αναφέρεται τρεις φορές όλο κι όλο σε κειμενικές πηγές κατά την 
αρχαιότητα, από τον Μένανδρο (4ος-3ος αι. π.Χ.) που τοποθετεί εκεί τη δράση της κωμωδίας 
του Δύσκολος, και από τους Αρποκρατιώνα (1ος-2ος αι. μ.Χ.[;]) και Κλαύδιο Αιλιανό (2ος-3ος 
αι. μ.Χ.), που όμως χρησιμοποιούν ρητά ως πηγή τους τον Μένανδρο. 

Από τα έργα του Μένανδρου και του Αιλιανού παρουσιάζουμε αποσπάσματα. Από τον Δύ-
σκολο εκτεταμένα, λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντός τους, δεδομένου ότι αναφέρονται 
στον περίγυρο του βουνού, στις συνθήκες ζωής των αγροτών της ορεινής αυτής περιοχής, καθώς 
και κάποια που φωτίζουν το πώς γίνονταν οι θυσίες στο σπήλαιο. Οι αναφορές του Μένανδρου 
δείχνουν τη διαχρονία όσο και το απαράλλαχτο στις γενικές αρχές του βίου των ντόπιων, ορεινών 
γεωργών και βοσκών στην Πάρνηθα: με έναν Χασιώτη στη θέση του αφηγητή Πάνα, κάτοχο 
περιουσίας στην περιοχή, και με τα ίδια σχεδόν λόγια, η αρχαία αυτή κωμωδία θα μπορούσε 
να είναι ένα κωμειδύλλιο του 19ου ή των αρχών του 20ού αιώνα. 

Έχει ενδιαφέρον ότι ο ελληνόφωνος Ρωμαίος της όψιμης ρωμαϊκής εποχής Κλαύδιος Αιλιανός 
δανείζεται δύο από τους ήρωες της κωμωδίας του Μένανδρου, τον «Δύσκολο» Κνήμωνα και 
τον πλούσιο γαιοκτήμονα της Φυλής Καλλιππίδη, οι οποίοι παρουσιάζονται να ανταλλάσσουν 
επιστολές, αποσπάσματα των οποίων επίσης μεταφράζουμε.1 

 

 

Ο Δύσκολος του Μένανδρου 
 

Όπως συχνά η «νέα αττική Κωμωδία», το έργο Δύσκολος του Μένανδρου (342-292 π.Χ.) δεν 

είναι ακριβώς κωμικό, καθώς η «αρχαία Κωμωδία». Είναι ένα δράμα με σοβαρούς τους κύριους 

χαρακτήρες και κωμικούς μόνο τους δευτερεύοντες, που μερικά αστεία τους εδώ κι εκεί αλα-

φραίνουν τη δράση. Με σύγχρονους όρους, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Νέα Κωμωδία, και 

ο Δύσκολος, μοιάζει με το είδος που οι θεωρητικοί του κινηματογράφου ονομάζουν «αισθη-

ματική κομεντί».  

                                         
1 Μένανδρος, Δύσκολος· Αρποκρατίων, Λέξεις τῶν δέκα ρητόρων 304, 1 κ.ε.· Κλαύδιος Αιλιανός, Epistulae rusticae, 

επιστολές 13-16. 
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Σε ποιο μέρος της Πάρνηθας διαδραματίζεται ο Δύσκολος ; 

Κοντά στο Νυμφαίο της Φυλής, σε ένα ορεινό χαλικοχώραφο ζει ο γέρο-παράξενος Κνήμων, 

μισάνθρωπος που δεν γουστάρει τη συναναστροφή με ανθρώπους. Κάποτε, παρά την παραξε-

νιά του, παντρεύτηκε μια χήρα γειτόνισσα, τη Μυρρίνη, που ήδη είχε έναν μικρό γιο, τον Γοργία, 

κι έκανε μαζί της ένα κορίτσι, αλλά γρήγορα εκείνη δεν τον άντεξε και γύρισε στο κτηματάκι 

της με τον γιο της, αφήνοντας στον Κνήμωνα την κοπέλλα, που τη μεγαλώνει φτωχά και επί-

μοχθα με μια γριά υπηρέτρια. 

Το έργο διαδραματίζεται έξω από το σπιτάκι του Κνήμωνα, που έχει αριστερά του το Σπή-

λαιο των Νυμφών, όπως λέει ο ίδιος ο Παν στο προοίμιο, βγαίνοντας από το ιερό του και εξη-

γώντας την υπόθεση: «Τον αγρό στα δεξιά αυτόν εδώ κατοικεί / ο Κνήμων». Η τοπογραφία 

της περιοχής, όπως παρουσιάζεται στη σκηνή, είναι συμβατική, αφού το σπήλαιο τοποθετείται 

στα ορεινά λιβάδια δίπλα στο σπίτι του Κνήμωνα, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται μες στο 

άγριο φαράγγι, όπου δεν υπάρχει κανένα επίπεδο μέρος, ούτε σπίτια. 

Οπότε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα φτωχικά χωράφια «όσων μπορούν εδώ / να καλλι-

εργούν τις πέτρες», είναι τα κοντινότερα στο σπήλαιο, δηλαδή κάπου στις λάκκες από το Κά-

τω Παλιοχώρι μέχρι την πηγή που, καθώς θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, διέσωσε ως σήμερα 

μεταξύ των ντόπιων, των Χασιωτών, το αρχαίο όνομά της: Πηγή των Πανών ή, Αρβανίτικα, 

Κρο-ι-Πάνες). Ο ανασκαφέας του σπηλαίου Α. Σκιάς που μελέτησε την περιοχή το 1900-1901 

όταν ακόμα ήταν πολύ πιο διακριτοί οι παλιοί οικισμοί, διατυπώνει την άποψη ότι οι λειτουργίες 

και οι εγκαταστάσεις του Νυμφαίου και Πανείου θα πρέπει να εκτείνονταν σε μεγάλη απόστα-

ση στα εδώ ορεινά λιβάδια. Γι’ αυτό, ίσως, παρά τη συμβατικότητα του σκηνικού, ο Παν καθώς 

βγαίνει από το Νυμφαίο μιλάει για «τον αγρό στα δεξιά», εφόσον αυτά τα λιβάδια βρίσκονται 

όντως στα δεξιά για κείνον που εξέρχεται από το σπήλαιο.  

Εικ. 2: Από το λιβάδι με την Πηγή και τη Στέρνα του Καλόγερου, η θέα προς το Άρμα και το 
Φαράγγι των Κλειστών ή Ποτάμι του Οζιά. Πιθανότατα, εδώ τοποθετείται η δράση του Δύσκο-
λου. Το «Νυμφαίον των Φυλασίων», δηλ. το Σπήλαιο του Πάνα, βρίσκεται εκεί όπου δείχνει το 

κόκκινο βέλος. Δεξιά, ο διπλός βράχος των κορυφών του Άρματος. 
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Αλλού δεν υπάρχουν τόσο κοντά καλλιεργημένα και καλλιεργήσιμα μέρη, στο άγριο αυτό 

μέρος του Πάρνη. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο Άγγλος περιηγητής Ντόντγουελ κατά τα 

ταξίδια του στην Ελλάδα το 1801-1806, στον δρόμο του για το Σπήλαιο του Πάνα βλέπει το 

ορεινό αμφιθέατρο που εκτείνεται από το «ερειπωμένο χωριό» στο Ρουμάνι μέχρι το Ρέμα της 

Γκούρας: «Υπάρχουν διάφορες αρχαίες ταράτσες στη ρίζα του Πάρνη [εδώ του Αλόγου] με 

τοίχους στην πρόσοψη, για να στηρίζουν το χώμα· και είναι προφανές, πως όταν ανθούσε η 

Αθήνα και η Αττική αφθονούσε σε σπίτια και πληθυσμό, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των 

βουνών ήταν καλλιεργημένο».2  

Προς τις ράχες στου Αποστόλη και μέχρι τις βραχώδεις κορφές στο Άρμα υπάρχουν μικρά 

λιβάδια με ίχνη πολύ παλιάς καλλιέργειας, η κάθοδος όμως των επισκεπτών του σπηλαίου, 

των «Πανιστών», που θα τη δούμε στο έργο, γινόταν από τα μονοπάτια τα οποία έρχονταν 

από την αρχαία Φυλή. Τα μονοπάτια αυτά, λόγω της μορφολογίας του τόπου, μπορούν να 

είναι μόνο τα ίδια των νεώτερων κατοίκων της περιοχής· δηλαδή το δύσκολο που σε σχέση με 

την αρχαία Φυλή κάνει μεγάλο κύκλο από το Άρμα μέσω Αποστόλη και Μαρίστα, και το 

κεντρικό, συντομότερο και πολύ ευκολότερο, πάνω στο οποίο κατασκευάστηκε ο σύγχρονος 

δασικός δρόμος, εκείνο που έρχεται από τη Φυλή μέσω Κλημέντι και Πόρου, περνάει από τη 

Στέρνα του Καλόγερου και εισέρχεται στο φαράγγι από τις ανατολικές πόρτες του, κατά-

λήγοντας στο όρθιο βορεινό τοίχωμα του βράχου δίπλα στην είσοδο του σπηλαίου. Εκεί, όπως 

παρατηρεί ο ανασκαφέας του σπηλαίου Α. Σκιάς κι όπως άλλωστε είναι φανερό από τα 

σκαλισμένα κοιλώματα, θα πρέπει να υπήρχε μόνιμη ξύλινη κλίμακα, για να μπορούν να κατε-

βαίνουν οι επισκέπτες, μάλιστα γυναίκες όπως στον Δύσκολο. 

Έτσι, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι το σπιτάκι και το κτήμα του γέρο-Κνήμωνα, καθώς και 

το γειτονικό του θετού γιου του, του Γοργία, ο Μένανδρος ενδέχεται να το φαντάστηκε 

εντοπισμένο στην περιοχή της Στέρνας του Καλόγερου, που οι Χασιώτες τη λένε «Καλύβες του 

Καλόγερου», ή στα Ελληνοαρβανίτικα «Καλύβε Καλογέρι». Στο Παλιοχώρι δεν θα μπορούσε να 

τοποθετηθεί, εφόσον υπήρχε απολύτως σίγουρα εκεί αρχαίος οικισμός, και στο έργο τονίζεται 

ότι ο γέρο-παράξενος μένει μακριά από ανθρώπους. Άλλωστε, το Κάτω Παλιοχώρι βρίσκεται 

μετά την είσοδο του μονοπατιού στο φαράγγι, ενώ στο έργο περιγράφεται ότι η πομπή των 

Πανιστών περνάει μπρος από το κτηματάκι και το σπίτι του Κνήμωνα. 

Το αναφερόμενο φρέαρ, πηγάδι, όπου καθώς θα δούμε πέφτει ο Κνήμων, σίγουρα είναι 

ένα δραματικό εύρημα του Μένανδρου. Πηγάδια υπάρχουν σήμερα στην κεντρική Πάρνηθα σε 

λιβάδια χωρίς πηγές κοντά τους, όπως στο Λοιμικό, στο Βρόκολι ή Βούκολι και στο Παλιο-

μήλεσι. Η κατασκευή κάποιων από αυτά ίσως μπορεί να αναχθεί στην αρχαιότητα. Στην περιοχή 

του Παλιοχωριού μέχρι την Γκούρα και τον Πόρο δεν χρειάζονται πηγάδια, εφόσον ο τόπος 

είναι γεμάτος πηγές και αείρροα ρυάκια. 

Δίπλα στην Πηγή του Καλόγερου, όμως, υπάρχει η «στέρνα» για να συγκεντρώνεται το 

νερό, στην πραγματικότητα είδος δεξαμενής, που έδωσε ένα από τα δύο ονόματα στο λιβάδι. 

Οι μεγάλοι ογκόλιθοι στην πλευρά της προς τον νότο υποδεικνύουν την παλαιότητά της, ενώ 

σίγουρα το βάθος της ήταν μεγαλύτερο σε παλιότερες εποχές, πριν επιχωθεί. Το φρέαρ του 

δράματος, άλλωστε, δεν φαίνεται να ήταν ακριβώς πηγάδι, εφόσον πέφτουν μέσα δύο 

άνθρωποι, ο γέρος μάλιστα τραυματιζόμενος. Φαίνεται να ήταν κάποιου είδους φαρδύστομη 

«πηγάδα» , ή στέρνα συλλογής νερού όπως αυτή δίπλα στην Πηγή του Καλόγερου, όμως πολύ 

βαθύτερη. 

Δεν διακρίνεται από το έργο καθαρά αν ο Μένανδρος επισκεύθηκε ποτέ ο ίδιος το σπήλαιο 

ή αν βασίζεται σε περιγραφές. Προκύπτει όμως από τα διάφορα συμφραζόμενα του έργου, 

που θα τα δούμε παρακάτω, ότι ήξερε καλά την τοπογραφία της περιοχής, είτε από ίδια 

εμπειρία είτε μέσω αφηγήσεων. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η σκηνή του Δύσκολου 

και το κτηματάκι του Κνήμωνα αντιστοιχούν στα λιβάδια στη Στέρνα του Καλόγερου, με το 

σπήλαιο μεταφερμένο δίπλα λόγω θεατρικής αδείας. 

 

                                         
2 Edward Dodwell, Classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806, τομ Ι, 

Printed for Rodwell and Martin, Λονδίνο 1819, σ. 505. 
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Ο Δύσκολος: Μια αρχαία περιγραφή του σπηλαίου, των θυσιών εκεί, του τόπου, 

των χωραφιών και των ανθρώπων που τα δούλευαν 

Στην περιοχή κοντά στο Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα ζει απομονωμένος ένας γέρο-

παράξενος, ο Κνήμων, μισάνθρωπος, εχθρικός απέναντι στους πάντες. Καλλιεργεί με κόπο 

«τις πέτρες», όπως λέει ο ίδιος ο γείτονάς του, ο Πάνας, τα χαλικοχώραφα που και σήμερα 

βλέπουμε στον ειδυλλιακό μα ζόρικο αυτόν τόπο. Ακόμα και το όνομά του δείχνει τη στριμμά-

ρα του: Κνήμων, «γωνιώδης», «στριμμένος».  

Η ιστορία αρχίζει όταν ένας νέος από την πόλη της Αθήνας, ο Σώστρατος, που ο ευπορό-

τατος πατέρας του κατέχει πλούσια γη αξίας «πολλών ταλάντων» στην περιοχή, δηλ. κάπου 

στα εδάφη της Φυλής, περνάει τυχαία κυνηγώντας με έναν φίλο του, βλέπει την πανέμορφη 

κόρη του Κνήμωνα που έχει πάει να στεφανώσει με άνθη τα αγάλματα των Νυμφών στο σπήλαιο 

(μάλλον πρόκειται για γλυπτά όπως εκείνα που ανακάλυψε ο Σκιάς), την ερωτεύεται κεραυνο-

βόλα και στέλνει μες στην τρέλα του έρωτα έναν υπηρέτη του να βολιδοσκοπήσει για γάμο τον 

ζόρικο πατέρα της, ο οποίος όμως τον παίρνει με τις πέτρες. Τότε ο ερωτευμένος νεαρός από-

φασίζει να μείνει στον ορεινό αγριότοπο ξεροσταλιάζοντας έξω από το σπίτι, μέχρι να κατα-

φέρει να πετύχει τον έρωτα του κοριτσιού και τη συναίνεση του πατέρα στον γάμο. 

Ο Παν, ο ίδιος, βγαίνει στην αρχή από το Σπήλαιο των Νυμφών, διηγείται τα παραπάνω και 

προλογίζει το έργο (1 κ.ε.):  

Εικ. 3: Από τη Στέρνα του Καλόγερου, η θέα προς τον Πόρο, απ’ όπου περνούσε ο δρόμος από 
την αρχαία Φυλή προς το σπήλαιο. Παντού στα γύρω βουνά υπάρχουν κυριεμένα από το δάσος 
παμπάλαια χωραφάκια, που αναγνωρίζονται από τις ξερολιθιές τους. Η αρχαία Φυλή βρισκόταν 

κάτω από το Βουνό της Φυλής, στη μέση, στην κορφή του οποίου διακρίνεται ο πύργος του ΟΤΕ. 
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Παν: 

Της Αττικής θεωρείται ότι είναι αυτός ο τόπος, 

η Φυλή, και το Νυμφαίο απ’ όπου βγαίνω 

είναι των Φυλασίων και όσων μπορούν εδώ 

να καλλιεργούν τις πέτρες, ιερό επιφανές πολύ. 

Τον αγρό αυτόν εδώ στα δεξιά κατοικεί 

ο Κνήμων, άνθρωπος σφόδρα μισάνθρωπος  

και αναπόδος σε όλους, που δεν του αρέσει ο όχλος — 

«όχλος», λέω; ζώντας τούτος με ολιγάρκεια, 

εδώ και πολλούς χρόνους, δεν μίλησε όμορφα στη ζωή του 

σε κανέναν, κανέναν δεν χαιρέτησε πρώτος, 

εκτός απ’ ανάγκη λόγω γειτονιάς εμένα, 

τον Πάνα· και άμα το κάνει και τούτο αμέσως μετανιώνει, 

το ξέρω καλά. 

 

Αφού περιγράφει τον γάμο και τον χωρισμό του Κνήμωνα, αναφέρεται στο έξυπνο και ευγενικό 

παλληκάρι, τον Γοργία και στην όμορφη κοπέλλα (23 κ.ε.): 

 

[…] Ένα μικρό χτηματάκι 

κατέχει κι εκείνος εδωνά, 

στη γειτονιά, με το οποίο θρέφει κακά και ψυχρά 

τη μάνα, τον ίδιο και έναν πιστό υπηρέτη 

πατρικό του. Ήδη είναι παλληκαράκι 

το αγόρι, έχοντας νου υπέρτερο της ηλικίας του· 

γιατί σε κάνει καλύτερο η εμπειρία των βασάνων. 

Κι ο γέρος, έχοντας κρατήσει τη θυγατέρα, ζει μόνος 

με μια γριά υπηρέτρια, κόβωντας ξύλα, σκάφτοντας, ολοένα 

κοπιάζοντας, κι από τους ίδιους τους γείτονές του αρχίζοντας 

και τη γυναίκα του μέχρι τους Χολαργείς κάτω 

μισώντας τους πάντες. Και η παρθένα 

έγινε ανάλογη της διαβίωσής της, τίποτα 

δεν γνωρίζει κακό. Τις συντρόφους μου 

τις Νύμφες αγαπώντας και τιμώντας τις με φροντίδα, 

έκανε κι εμάς να τη φροντίζουμε. 

Αλλά να, ένας νεαρός, πολύ εύπορου 

πατέρα, που γεωργεί ταλάντων κτήματα 

πολλών εδώ, ο οποίος μένει στην πόλη, 

ερχόμενος για κυνήγι με κάποιον συγκυνηγό, 

κατά τύχη περνάει από τον τόπο 

ετούτον· Και το τι έγινε, θα σας το πω με το θέατρο. 

 

 Εμφανίζονται ο νεαρός από την πόλη, ο Σώστρατος, με τον φίλο και συγκυνηγό του Χαιρέα. 

Ο Σώστρατος, πάνω στην περιπλάνησή του στα κατσάβραχα, έχει δει κιόλας το κορίτσι να 

στεφανώνει τις Νύμφες στο σπήλαιο που κι εμείς επισκεπτόμαστε σήμερα ονειρευόμενοι τις 

παλιές εποχές, τις Νεράιδες και τον Πάνα. Το παλληκάρι έχει μείνει σέκο από τον κεραυνο-

βόλο έρωτα, κι ο φίλος του απορεί (50 κ.ε.): 

 

Χαιρέας: 

Μωρ’ τι μου λες; είδες ντόπια κοπέλλα, ελεύθερη, 

να στεφανώνει εδώ κοντά τις Νύμφες, Σώστρατε, 

και μας κόπιασες ερωτευμένος παρευθύς; 

Σώστρατος: 

Παρευθύς. 

Χαιρέας: 
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Πολύ γρήγορο… […] 

 

Ο Σώστρατος δεν είναι παιδί που αργεί στις αποφάσεις του, κι αυτό δεν είναι πάντα καλό. 

Χωρίς να σκεφτεί τα τότε θεωρούμενα με αυστηρότητα ως θέσφατα, έχει αποφασίσει αμέσως 

κι έχει στείλει στο σπίτι της κοπέλλας τον Πυρρία, παρατρεχάμενο του σπιτιού του, να βολι-

δοσκοπήσει τον πατέρα της ώστε να τη ζητήσει σε γάμο. Αυτό ας μην μας παραξενεύει. Στα 

χρόνια εκείνα, όπως και για δύο χιλιετίες από τότε, όπως και σε όλο τον κόσμο σε πάμπολλες 

χώρες σήμερα, για να βρεθούν στο κρεβάτι ένα αγόρι και ένα κορίτσι εκτός των κανόνων του 

κρυφού έρωτα ή της πορνείας, πρέπει να διαμεσολαβήσει ο γάμος. Γι’ αυτό ο γάμος είναι το 

πρώτο που σκέφτεται ο ερωτευμένος αλλά έντιμος Σώστρατος. Το λάθος είναι που στέλνει όχι 

κάποιον αξιόπιστο, μα έναν υπηρέτη ή δούλο. Αν και όπως θα δούμε, ο γέρο-στριμμένος μες 

στη μισανθρωπία του δεν θα ανεχόταν έτσι κι αλλιώς κανέναν υποψήφιο γαμπρό. 

Πάει στην αποστολή του ο Πυρρίας, επιστρέφει πετροβολημένος και διηγείται (97 κ.ε.): 

 

Πυρρίας: 

Ανοίγοντας λίγο την πόρτα του σπιτιού, 

“Ζητάω τον νοικοκύρη”, είπα. Βγήκε 

μια γριά κακομοίρα, λέγοντας πως δεν είναι στο σπίτι, 

δείχνοντας τον πάνω στο λοφάκι 

να ρίχνει από το δέντρο αγριάπιδα 

και, σκύβοντας βαθιά, να τα μαζεύει. 

 

Η περιοχή είναι και σήμερα όπως περιγράφεται: το ύψωμα στα ριζά του Αλόγου πάνω από τη 

Στέρνα του Καλόγερου, οι αγριαχλαδιές παντού, οι γκορτσιές στην εποχή τους γεμάτες αγριά-

πιδα, γκόρτσια, που παρ’ ότι θεόστυφα τα τρώνε οι Έλληνες στα ορεινά εδώ και χιλιετίες, κυ-

ρίως βέβαια άμα ωριμάσουν πολύ — γιατί ποτέ δεν γλυκαίνουν εντελώς. Από τη συλλογή των 

γκορτσιών εικάζουμε την εποχή διαδραμάτισης του έργου: αρχή του φθινοπώρου. 

Ο γέρος δεν δέχεται καν να τον ακούσει, λέει ο Πυρρίας. Οι πέτρες και οι σκληροί σβώλοι 

από κοκκινόχωμα πέφτουν σύννεφο πάνω στον εισβολέα, και (117 κ.ε.): 

 

Πυρρίας: 

Και για να τελειώνω: Καθώς την κοπανούσα, 

με κυνηγούσε σε απόσταση μπορεί και δεκαπέντε στάδια, 

γύρω στον λόφο στην αρχή, μετά και κάτω 

σ’ αυτό το δάσωμα, εκσφενδονίζοντας σβώλους, λίθους, 

και τ’ αγριάπιδα όταν δεν είχε πια τίποτ’ άλλο. 

Τελείως ανήμερο πράμα, ανόσιος 

γέρος. Σε ικετεύω, αλάργα! 

 

Φυσικά, τα 15 στάδια είναι υπερβολή του υπηρέτη, που θέλει να φανεί ότι βασανίστηκε στην 

προσπάθειά του να εκτελέσει την προσταγή του αφεντικού του. Το «δάσωμα», ο δασωμένος ή 

ίσως θαμνωμένος τόπος, που υποδεικνύεται από τη λέξη δασύ του πρωτοτύπου, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι βρισκόταν πάνω από την πηγή και τα χωραφάκια στη Στέρνα του Καλόγερου 

ή στα πέριξ, όπου και πριν την πυρκαγιά του 2007 υπήρχε δάσος: στα ορεινά, στο μεταίχμιο 

ανάμεσα στο καλλιεργημένο μέρος και στην αδύνατο να καλλιεργηθεί πλαγιά του βουνού, 

πάντα υπάρχει αρκετά εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη θαμνότοπων ή άλσους, πλουτιζόμενο 

από την κάθοδο χώματος μέσω των βροχών ψηλά από τις βουνοπλαγιές. 

Ενώ ο ερωτευμένος νεαρός σπάει το κεφάλι του τι να κάνει, εμφανίζεται ο γέρος, έξαλλος 

που έχουν εισβάλλει στο ησυχαστήριό του πλάσματα από το μισητό είδος των ανθρώπων (153 

κ.ε.): 

 

Κνήμων:  

Και μετά μου λες ότι δεν είναι μακάριος εκείνος ο Περσέας 

κατά δύο τρόπους, πρώτον γιατί γινόταν ιπτάμενος  
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και κανέναν δεν συναπαντούσε απ’ όσους βαδίζουν στα χάμω, 

δεύτερο εφόσον τέτοιο κτήμα κατείχε κι αυτός, όπου μεταμόρφωνε  

σε πέτρες άπαντες τους ενοχλητικούς;
3
 Ετούτο ας μπορούσα 

να κάνω κι εγώ· και τότε τίποτα δεν θα ήταν αφθονότερο  

εδώ πέρα, εκτός από πέτρινους παντού αδριάντες. 

Γιατί τώρα είναι αβίωτο, μα τον Ασκληπιό! 

Σκούζωντας, μπουκάρουν κιόλας στο κτήμα· 

αφού κοντά σε τούτο τον δρόμο, μα τον Δία, 

ήταν γραφτό να ζω· ο ίδιος, ούτε καν το δουλεύω 

αυτό το μέρος του κτήματος, το απέφευγα πάντα 

λόγω των περαστικών. Αλλά να που κατεβαίνουν 

ψηλά από τους λόφους. Ω πολυκοσμία όχλου! 

 

Αυτούς που έρχονται, τους Πανιστές, προφανώς τους βλέπει ο γέρος να κατεβαίνουν ψηλά 

από το μονοπάτι πάνω από τον Πόρο, στον Κοκκινόβραχο, το οποίο έρχεται από το Κλημέντι 

και την αρχαία Φυλή πιο πάνω από τον σημερινό δασικό δρόμο. Τα λιβάδια στις Καλύβες του 

Καλόγερου είναι το μόνο παλαιόθεν καλλιεργημένο μέρος κόντα στο σπήλαιο απ’ όπου φαίνε-

ται  η διάβαση από τους λόφους της αρχαίας Φυλής. Κι εδώ, λοιπόν, η τοπογραφία αποδεικνύ-

εται ότι αποδίδει την θέση των γεγονότων, εφόσον με τα τότε και τα μέχρι μετά τον Β΄ Πα-

γκόσμιο πόλεμο δεδομένα, λόγω της συστηματικής καλλιέργειας της περιοχής, δεν θα υπήρχε 

το τωρινό δάσος που θα εμπόδιζε τη θέα από τη Στέρνα του Καλόγερου προς τον Πόρο.  

                                         
3 Ο Περσέας, για να πολεμήσει το τέρας που απειλούσε την Ανδρομέδα, έλαβε από τους Θεούς τα πέδιλα του Ερμή τα 

οποία τον έκαναν να πετάει, και με το βλέμμα στο κεφάλι της Μέδουσας, που το έκοψε ο ίδιος, απολίθωνε τους 

πάντες. 

Εικ. 3: Η Στέρνα του Καλόγερου το φθινόπωρο, από τη διαχρονική διάβαση που έρχεται «ψηλά 
από τους λόφους» καθώς λέει ο Μένανδρος, από την αρχαία Φυλή. Από δω κατεβαίνουν οι Πα-
νιστές και τους βλέπει ο «Δύσκολος», οι γονείς του Σώστρατου με τη συνοδεία τους. Παλαιό-

τατες πεζούλες με ξερολιθιές που ακολουθούν τη διάβαση, δείχνουν τη διαχρονικότητά της. 
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Τώρα ο νεαρός Σώστρατος γνωρίζει από κοντά τον πατέρα της αγαπημένης του κι επιχειρεί 

να συζητήσει μαζί του, μα όσο και να προσπαθεί να τον κερδίσει, εκείνος τον βλέπει σαν ενο-

χλητικό παράσιτο. Στο μεταξύ, η αθώα και όμορφη κοπέλλα, εμφανίζεται επιτέλους μπρος 

στον Σώστρατο, που πάει να τρελαθεί από τον έρωτα. Και εκείνη για πρώτη φορά γνωρίζει 

τον νεαρό, όμως μες σε απελπισία και ψυχικό βασανισμό, γιατί η γριά βάγια της έριξε άθελά 

της τον κουβά στο φρέαρ ή στέρνα· τα αιώνια δρώμενα τότε και τώρα στα χωριά, που υπο-

δεικνύουν την απαράλλαχτη ζωή του ανθρώπου στην ύπαιθρο, όχι μόνο στην Ελλάδα μα παντού 

στην υφήλιο (189 κ.ε.): 

 

Κοπέλλα: 

Ώιμέ η δύστυχη, κακό που έπαθα! 

Τι να κάνω τώρα; τον κουβά η νενέ μου 

άφησε κι έπεσε στο πηγάδι. 

Σώστρατος: 

Ω πατέρα Δία, 

και Φοίβε Παιάν, ω Διόσκουρε αγαπημένε, 

τι απροσμάχητη ομορφιά! 

Κοπέλλα: 

Να ζεστάνω νερό με πρόσταξε  

Εικ. 4: Η Στέρνα του Καλόγερου όπου χύνεται το νερό της πηγής, με το Άρμα και το Φαράγγι 
του Οζιά στο βάθος. Για την παλαιότητά της θα πρέπει να αποφανθούν ειδικοί. Πάντως, πολλά 

ίχνη στην περιοχή δείχνουν αρχαία εγκατάσταση. 
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ο μπαμπάς καθώς έφευγε. 

Σώστρατος: 

Ρε παιδιά!… Τέρας ωραιότητας! 

Κοπέλλα: 

Αν το καταλάβει, θα τη σκοτώσει 

από το ξύλο. […] 

 

Ο νεαρός προσπαθεί να βοηθήσει το κορίτσι κι εκείνο ζεσταίνεται από τη συμπαράσταση, μα 

κι από το πλησίασμα της νιότης και της ομορφιάς του άλλου φύλου, αιώνιο δέλεαρ για συνο-

μήλικα αγόρια και κοπέλλες. Ο Μένανδρος, με προσοχή απέναντι στην αθωότητα της νέας, 

την παρουσιάζει απλά απελπισμένη για τον κουβά της, πρόθυμη γι’ αυτό να βοηθηθεί από το 

άγνωστο αγόρι. Ο ποιητής είναι γνώστης των κομψών διελίξεων μέσω των οποίων η ποίηση, 

στη μορφή του έμμετρου δράματος, προστατεύει την αγνή βάση στη γέννηση του έρωτα: εμ-

φανίζει τον Δάο, υπηρέτη του αδελφού του κοριτσιού, του Γοργία, να πλησιάζει, να παρατηρεί με 

πολλή φιλυποψία τα καμώματα του ξένου νεαρού και να μην του αρέσει καθόλου αυτό που 

βλέπει. Δουλεύει και για τον γέρο, ξέρει το κορίτσι, θέλει να το προστατέψει. 

Εικ. 5:  οι ογκόλιθοι στη γωνία της στέρνας, ελαφρά επεξεργασμένοι. Οι Σαρακατσάνοι βοσκοί 
που εγκαθίσταντο ετήσια στην περιοχή όπως δείχνουν οι βάσεις από τις χαρακτηριστικές, στρογ-
γυλές καλύβες τους, ποτέ δεν κατασκεύαζαν τέτοιες μόνιμες εγκαταστάσεις, μάλιστα μετακινώ-

ντας και επεξεργαζόμενοι βράχους όπως αυτοί, που ζυγίζουν εκατοντάδες κιλά. 
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Αλλά πρώτα, όπως άλλωστε πρέπει, μας παρουσιάζει τον εαυτό του. Ακούμε από τον ίδιο 

το αιώνιο παράπονο μπρος στον καθρέφτη της φτώχιας, μάλιστα εδώ, στα ορεινά του Πάρνη 

(203 κ.ε.): 

 

Κοπέλλα: 

Ω η δυστυχισμένη! 

Ποιος ακούεται; έρχεται ο μπαμπάς; 

Θα με δείρει άμα με τσακώσει 

έξω. 

Δάος: 

Ζω εδώ δουλεύοντάς σας από παλιά, 

παρ’ ότι ο μπαμπάς σου θέλει να σκάβει μονάχος. Έρχομαι 

να τον βρω. Ωχ, να χαθείς να χάνεσαι κακήν-κακώς 

φτώχια — γιατί σε εφεύραμε; 

Γιατί, έτσι ακλόνητα για τον άπαντα καιρό, 

κάθεσαι μαζί μας μες στο σπίτι μας συγκάτοικος; 

 

Δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι ο Δάος είναι δούλος. Το «Δᾶος» συναντιέται ως όνομα δούλων, 

αλλά η περιγραφή του Δάονα από τον Μένανδρο ταιριάζει και σε ακτήμονα εργάτη προσκολ-

λημένο σε έναν έστω φτωχό κτηματία. 

 Πάνω στο παράπονό του, ο Δάος, δεν παραλείπει να παρατηρήσει ότι ο ξένος νεαρός 

κάνει παρέα με το αθώο κορίτσι και το βοηθάει! …Ύποπτο αυτό! (218 κ.ε.): 

 

Δάος: 

Μωρ’ τι κακό είν’ ετούτο; δεν μου αρέσει 

το πράμα καθόλου! Παλληκαράκι να υπηρετεί 

κορίτσι… Πονηρόν! Λοιπόν, εσένα, Κνήμωνα, 

κακήν κακώς θα σε χαλάσουν οι Θεοί. 

Άκακο κοριτσάκι να το αφήνεις μόνο στην ερημιά, 

και προστασία καμιά, όπως είναι το σωστό, 

να μη του διορίζεις… Σαν κάπως τούτο να το έμαθε 

αυτός εδώ και κόπιασε, νομίζοντάς την 

έρμαιο. Άντε, στον αδελφό της 

πρέπει να τα πω όλα τούτα τάχιστα, 

για να σώσουμε το κορίτσι. 

Μάλλον αυτό εντέλει ήλθα εδώ να κάνω. 

Αλλά ορίστε, κάποιους Πανιστές εδώ 

στον τόπο βλέπω να ’ρχονται ιδρωμένοι, 

αν και μου φαίνεται δεν είναι ώρα να μας ενοχλήσουν. 

 

Έτσι, ο Δάος ειδοποιεί τον ετεροθαλή αδελφό του κοριτσιού, τον νεαρό πλην πολύ πάνω από 

την ηλικία του ευφυή Γοργία, ο οποίος στην αρχή πάει να αρπάξει από τον σβέρκο τον Σώ-

στρατο ως διαφθορέα. Ο νεαρός από την πόλη φοράει χλανίδα, πολυτελές και ακριβό ένδυμα, κι 

έτσι ο συνομήλικός του από τον Πάρνη καταλαβαίνει την «ταξική θέση» του και κατηγορεί το 

αστόπαιδο ότι τους βρήκε φτωχούς και θέλει να αποπλανήσει την αδελφούλα του. Ο Σώστρα-

τος απαντάει έντονα, παθιασμένα, ότι την ερωτεύτηκε και θέλει να τη ζητήσει σε γάμο «άπροικη» 

από τον πατέρα της (309 κ.ε.): 

 

Σώστρατος: 

[…] Κι αν ήλθα για κακό 

ή σκοπεύοντας να σας κάνω κάτι άσχημο κρυφά, 

τούτος ο Πάνας, παλληκάρι μου, κι αντάμα οι Νύμφες, 

τέζα ας με αφήσουν εδώ, κοντά στο σπίτι, 

τώρα κι αμέσως.  
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Ο Γοργίας πείθεται για τις καλές προθέσεις του Σώστρατου, συζητούν, συνεννοούνται γρήγορα 

όπως συνήθως οι συνομήλικοι νέοι, αλληλοσυμπαθιούνται. Ο Γοργίας αποφασίζει να συναινέσει 

στον γάμο της αδελφής του με το αγόρι από την πόλη, όμως πρέπει να πειστεί και ο πατέρας 

της, ο γέρο-στριμμένος. Καθώς ο Σώστρατος ρωτάει αν μένουν μόνιμα στην περιοχή και ενώ 

γίνεται σχετική συζήτηση, μαθαίνουμε κάτι που θα μας απασχολήσει εκτενέστερα παρακάτω, 

την αξία του κτήματος του Κνήμωνα (327 κ.ε.):  

 

Γοργίας: 

[…] ταλάντων είναι περίπου δύο  

το κτήμα.  

 

Πάνω στην αναζήτηση τρόπων να καταφέρουν τον γέρο, ο ευφυέστατος Γοργίας προτείνει 

στον καινούργιο φίλο του να προσποιηθεί ότι δουλεύει στο κτήμα του, γιατί ο γέρος μισεί τους 

αργόσχολους αστούς. Έτσι, θα τον θεωρήσει εργατικό αγροτόπαιδο και θα τον συμπαθήσει 

(355 κ.ε.): 

 

Γοργίας: 

Παρευθύς τους μάχεται όλους, βρίζοντάς τους 

για τις ζωές που ζούνε· κι εσένα αν σε δει να περνάς  

Εικ. 6: Ελληνοαρβανίτικα «Καλύβε Καλογέρι», Ελληνικά «Καλύβες του Καλόγερου» — βάσεις 
από ποιμενικές καλύβες δίπλα στην πηγή και στη Στέρνα, που δείχνουν τη διαχρονία της κατοί-
κησης στην περιοχή. Οι αρβανιτόφωνοι Σαρακατσάνοι, που ξέρουμε ότι κάθε άνοιξη έρχονταν 
στην Πάρνηθα, ενοικίαζαν τα βοσκοτόπια όπως παντού στην Ελλάδα από τους ντόπιους, εδώ 

από τους κατόχους της περιοχής Χασιώτες. 
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ζωή χαρισάμενη μες σε ραστώνη, ούτε να σε βλέπει δεν θ’ ανεχτεί. 

 

Πλησιάζουν οι Πανιστές, δαιμονίζοντας τον γέρο, που δεν μπορεί να ησυχάσει από αυτό που 

θεωρεί «πολυκοσμία». Οι Πανιστές αυτοί, είναι η μητέρα του νεαρού Σώστρατου που έρχεται 

με τη συνοδεία υπηρετριών, της Πλαγγόνας, του δούλου Γέτα, του μαγείρου Σίκωνα, άλλων 

γυναικών και μιας αυλητρίδας, της Παρθενιώς, να θυσιάσει στο ιερό σπήλαιο, γιατί είδε τον 

ίδιο τον Πάνα σε σημαδιακό όνειρο. 

Όλοι αυτοί κουβαλούν τα σκεύη της θυσίας και τα άλλα πράγματα, αφιερώματα, μεζέδες 

για τα ιερά και για την ευωχία, γιατί ιερή τελετή στον ελληνικό χώρο σημαίνει διαχρονικά ως 

σήμερα χορός, φαΐ και πιοτό, διασκέδαση και χαρά, όχι κατεβασμένη μούρη και ηθικοπλαστικά 

κηρύγματα όπως προσπαθούν να μας επιβάλλουν σήμερα κάποιοι ψυχονευρωτικοί ρασοφόροι. Ο 

μάγειρος Σίκων, που κουβαλάει στους ώμους ένα προβατάκι για τη θυσία, κι ο δούλος Γέτας 

φορτωμένος με στρώματα για να ξαπλωθούν στο σπήλαιο οι Πανιστές και μπαγκάζια, μας 

εξηγούν τα γεγονότα (393 κ.ε.): 

 

Σίκων: 

Αυτό το πρόβατο δεν έτυχε καλό. 

Ρε άει στο βάραθρο! Άμα το κουβαλώ 

στους ώμους μου, αρπάζει στο στόμα τα κλαδιά του λαβάρου,
4
 

χλαπακιάζει τα φύλλα, τα αρπάζει με βία. 

Άμα το αφήνω χάμω, δεν περπατάει· 

το αντίθετο μάλιστα. Κατατσακίστηκα 

εγώ ο μάγειρας αποκάτω του να τραβιέμαι στον δρόμο. 

Αλλά ευτυχώς, να το Νυμφαίο ετούτο 

όπου θα θυσιάσουμε. Χαίρε, Πάνα! Αγόρι μου, Γέτα, 

πού χάθηκες τόσες ώρες; 

Γέτας: 

Μα αφού φορτίο τεσσάρων  

γαϊδάρων μού κρέμασαν, που κακά να χαθούνε, 

οι γυναίκες. 

Σίκων: 

Πολύς θα έρχεται 

κόσμος, μου φαίνεται. Στρώματα ανείπωτα, 

τόσα που κουβαλάς. 

Γέτας: 

Τι εγώ να [«κάνω», μάλλον· λείπει λέξη στον πάπυρο] 

Σίκων: 

Άσ’ τα εδώ. 

Γέτας: 

Εντάξει. 

…Άμα δει όνειρο τον Πάνα 

από την Παιανία,
5
 σε αυτόν θα πορευτούμε: ξέρω 

πως αμέσως θα πρέπει να θυσιάσουμε. 
  

                                         
4 Αποφεύγουμε την επεξήγηση των ποικίλων συμπαρομαρτούντων του κειμένου, όμως εδώ πρέπει να σημειώσουμε: 

Ως «λάβαρο» μεταφράζουμε την κράδην, που αρχικά σήμαινε κλαδί συκιάς, μα αργότερα το φορτωμένο με ταινίες 

και άλλα σύμβολα κλαδί που χρησιμοποιούνταν στις παραστάσεις Τραγωδίας και Κωμωδίας για να δηλώνεται η ιερή 
τελετουργία και η επιφάνεια των Θεών. Απόγονοί του στην Ορθοδοξία είναι τα λάβαρα, με τα χρώματα ή τα σύμβο-

λα των κατά τόπους Εκκλησιών ή μοναστηριών. Εδώ, λοιπόν, η κωμική σκηνή είναι ότι το προς θυσία προβατάκι, 

ενώ βρίσκεται στις πλάτες του μάγειρου, τραγανίζει τα φύλλα του κλαδιού της συκιάς, που είναι στολισμένο με 
πολυχρωμες ταινίες και που το κουβαλάει ο Σίκων κι αυτό στους ώμους του. 

5 Αναφορά στο Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα στην Παιανία, που θα το είχε κι αυτό επισκευθεί η επιρρεπής στη 

λατρεία τέτοιων τόπων μητέρα του Σώστρατου, βλ. Eugene Vanderpool, «Pan in Paiania, a note on lines 407-409 of 

Menander’s Dyskolos», περ. American Journal of Archaeology, τόμ. 71 (1967), σ. 309-311 
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Σίκων: 

Ποιος είδε όνειρο; 

Γέτας: 

Ρε άνθρωπε, μη με διακόπτεις! 

Σίκων: 

Μα πες μου, ρε Γέτα, 

ποιος το είδε; 

Γέτας: 

Η ιδιοκτήτριά μου. 

Σίκων: 

Τι είδε, προς Θεών; 

Γέτας: 

Θα μείνεις τέζα. Είδε τον Πάνα… — 

Σίκων: 

…Ετούτον ’δω, λες; 

Γέτας: 

Αυτόν.  

Εικ. 7 πάνω μισοκαμμένα ξύλα, και εικ. 8 δεξιά στρώμα 
στάχτης και κάρβουνων από αρχαίες θυσίες στο σπήλαιο, 
που τα αποκαλύπτει το ρυάκι το οποίο ρέει από το βά-

θος, ιδιαιτερα τις βροχερές εποχές. 
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Σίκων: 

Τι να κάνει; 

Γέτας: 

Του γιου της, του Σώστρατου… — 

Σίκων: 

…Α, εκείνου του κομψού πιτσιρικά. 

Γέτας: 

…Να του δένει με αλυσίδες τα πόδια… 

Σίκων: 

Απόλλωνα! 

Γέτας: 

…Μετά να του δίνει μια παλιοπροβιά για ρούχο 

και τσάπα, κι εδώ κοντά στο κτήμα 

να τον διατάζει να σκάφτει. 

Σίκων: 

Απίστευτο! 

Γέτας: 

Θυσιάζουμε λοιπόν 

για τούτο, να βγει σε καλό το απαίσιο. 

Σίκων: 

Κατάλαβα. Πάλι σήκωσ’ τα όλα και φέρ’ τα 

μέσα. Ας στιβάξουμε ξύλα με τάξη 

και τ’ άλλα τα πρέποντα. Τίποτα να μην τους εμποδίσει 

να θυσιάσουν άμα έλθουν. Άντε, και καλή μας τύχη! 

Και ζωήρεψε τα μάτια σου, τρισκακομοίρη μου! 

Εγώ, με τρόπο, σήμερα θα σε χορτάσω. 

Γέτας: 

Είμαι επαινέτης και σένα και της τέχνης σου 

πάντοτε, — δεν σε πιστεύω όμως. 

 

Με όλη αυτήν τη φασαρία ο Κνήμων, έχοντας εκνευριστεί πολύ, φεύγει από το σπίτι διατά-

ζοντας τη γριά βάγια, τη Σιμμιχίδα (427 κ.ε.): 

 

Κνήμων: 

Γριά, τη θύρα κλείσε και μην ανοίγεις σε κανέναν, 

μέχρι να ξαναγυρίσω· σκότος 

ας είναι μέσα παντελώς, όπως μ’ αρέσει. 

 

Πάνω στην ώρα που ο γέρος βγαίνει από το σπίτι, φτάνει η μητέρα του Σώστρατου, που απευ-

θύνεται στις συνοδούς της (430 κ.ε.): 

 

Μητέρα: 

Πλαγγόνα, πήγαινε πιο γρήγορα: έπρεπε 

κιόλας να ’χαμε θυσιάσει. 

Κνήμων: 

Τι θέλει εδώ όλο τούτο το κακό; 

Όχλος! Ρε άει στους κόρακες! 

Μητέρα: 

Παίζε τον αυλό στον Πάνα, Παρθενία! 

Λένε πως σε σιωπή αυτό τον Θεό 

δεν πρέπει να τον πλησιάζεις. 

 

Παρακάτω μαθαίνουμε τι πράγματα είχαν κουβαλήσει οι γυναίκες για να κάνουν τη θυσία στις 

Νύμφες και στον Πάνα: κανᾶ = καλάθια πλεγμένα από καλάμι γεμάτα προφανώς λουλούδια ή  
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προσφορές·χέρνιβας = αγγεία για πλύσιμο χεριών πριν τη θυσία, και προσώπου όπως βλέ-

πουμε να κάνει στο τέλος ο μαλακωμένος Κνήμων, λουζόμενος στο «νάμα των Νυμφών», στο 

ρυάκι που και σήμερα ρέει από τα έγκατα της γης μες στο σπήλαιο· θυλήματα = αλεύρι με 

μέλι ή κρασί για χοές. Αργότερα στέλνεται ο Γέτας να ζητήσει από τον Κνήμωνα λεβήτιον = 

χάλκινο ή πήλινο χυτράκι για βράσιμο νερού ή φαγητού, κι επίσης χητρόγαυλον = είδος αγ-

γείου σαν κάδος. 

Στο μεταξύ, οι Πανιστές έχουν φτάσει στο σπήλαιο στ’ αριστερά της σκηνής, και η μητέρα 

του Σώστρατου λέγει στον Γέτα (438 κ.ε.): 

 

Μητέρα: 

Άντε, το πρόβατο —παραλίγο να το ψοφήσεις το κακόμοιρο— 

δεν περιμένει το καθισιό σου. Εμπρός, μπείτε! 

Τα καλάθια, τα λεκανάκια, τις χοές 

έχετέ τα έτοιμα! 

 

Ο Σώστρατος από τη μεριά του, μαθαίνει καλά τι σημαίνει αγροτική ζωή και μάλιστα τσάπισμα 

στα χαλικοχώματα κοντά στο σπήλαιο. Εντάξει, ο έρωτας-έρωτας και η φιλοτιμία του δεδομένη, 

όμως εδώ δεν είναι άστυ των Αθηνών με την τρυφηλή ζωή και τις απολαύσεις (522 κ.ε.):  

Εικ. 9: Παρά τους αιώνες που πέρασαν, η οροφή και τα τοιχώματα του σπηλαίου διατηρούν 
ακόμα τη μαυρίλα (μαρίλη) από την καπνιά των αρχαίων θυσιών. Μόνο όπου ρέουν νερά, τα 

ιζήματα σκεπάζουν με νέο χρώμα την γκριζάδα. 
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Σώστρατος: 

Όποιος δεν έχει βάσανα ας κοπιάσει στη Φυλή, 

κυνηγός. Ω ο τρισκακόμοιρος! Πάει 

η μέση μου, οι ωμοπλάτες μου, ο σβέρκος μου, με έναν λόγο 

όλο μου το κορμί· αμέσως πέφτοντας με όρεξη, 

παιδί καθώς είμαι, σηκώνοντας ψηλά 

όλο δύναμη την αξίνα όπως οι εργάτες, τη χτυπούσα 

χώνοντας τη σε βάθος. Έτσι είχα ορμήσει με φιλοπονία, όχι όμως 

για πολλή ώρα. Όλο γυρνούσα να δω μπας 

και ο γέροντας ερχόταν σκοπεύοντας να φέρει 

την κοπελλιά. Στο μεταξύ, μα τον Δία, άρχισε να με βαρά  

στη μέση, λαθραία πρώτα-πρώτα· κι επειδή τραβούσε 

όλο τούτο σε μάκρος, έπιασα να σκεβρώνω, 

αποξυλωνόμουν σιγά-σιγά. Κανείς δεν ερχόταν. 

Ο ήλιος με κατέκαιγε, έστρεφε και με κοίταζε 
  

Εικ. 10: Χωράφια «όσων μπορούν εδώ / να καλλιεργούν τις πέτρες», όπως είπε κι ο Παν. Φαί-

νεται σήμερα αδιανόητο, κι όμως παντού στις πλαγιές, όπως σε αυτά τα ταρατσωτά χωραφάκια 

πάνω από τη Στέρνα του Καλόγερου στα 850 μ., οι «πέτρες» καλλιεργούνταν από την αρχαιό-

τητα. Κάπου εδώ γύρω ρίχτηκε στην αξίνα για τον έρωτα ο Σώστρατος, περιγράφοντας πιστά τον 

μόχθο των κατοίκων της περιοχής από την προϊστορική εποχή ως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο… 
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ο Γοργίας να κάνω πάνω-κάτω σαν ζυγαριά
6
 

μόλις λιγάκι σηκώνοντας κεφάλι, μετά με όλο μου το σώμα 

κατασκύβοντας. «Δεν μου φαίνεται ακόμα», έλεγε, 

«να ’ρχεται, παλληκάρι μου». […] 

 

Στο μεταξύ, η δούλα και βάγια της κοπέλλας, η γριά Συμμιχίδα, προσπαθεί να βγάλει από τη 

στέρνα τον κάδο με μια δικέλλα που κρεμά σε ένα σκοινί, αλλά το σκοινί είναι σάπιο, κόβεται 

και η δικέλλα πέφτει στο πηγάδι να κάνει παρέα με τον κουβά. Ο γέρο-Κνήμων έξαλλος και 

από την πολυκοσμία στο χτήμα του και από τα γεγονότα, απειλώντας να τη σκοτώσει, πηδάει 

στη στέρνα για να βγάλει τα πράγματά του, εκεί όμως χτυπάει το πόδι του και κινδυνεύει να 

πνιγεί (603 κ.ε.): 

 

Γέτας: 

Ω τον τρισδυστυχισμένο, τι ζωή περνάει! 

Αυτός κι αν είναι αληθινός αγρότης αττικός! 

πέτρες μαχόμενος, όπου φυτρώνουν θυμάρια και ασφάκες, 

να θερίζει οδύνες δίχως καλό να λαβαίνει. 

 

Μάλιστα· θυμάρια και ασφάκες, αυτά φυτρώνουν στα ορεινά χαλικοχώραφα μέχρι σήμερα, κι 

ο βουνήσιος του Πάρνη κι όλου του ελληνικού χώρου, διαχρονικά, πρέπει να τα πολεμήσει, 

δίχως ποτέ ελπίδα να νικήσει εντελώς. 

Στο μεταξύ η κοπέλλα φωνάζει για βοήθεια θρηνώντας τον πατέρα της, τρέχουν τα δύο 

παλληκάρια, ο γενναίος και σκληραγωγημένος Γοργίας πηδάει αμέσως στη στέρνα για να 

σώσει τον γέρο, ενώ ο καημένος ο Σώστρατος, παρ’ ότι πολύ καλών προθέσεων, επιπλέον αγρίως 

ερωτευμένος, όπως και να το κάνουμε είναι αγόρι της πόλης κι ας προσποιείται τον ζόρικο 

αγροτοεργάτη. Τα χάνει, θέλει να βοηθήσει, λαχταράει μάλιστα να επιδειχτεί στην αγαπημένη 

του που θρηνεί δίπλα του τον μπαμπά της μα πια και τον αδελφό της, πάνω απ’ όλα όπως λέει 

ο ίδιος θέλει να σώσει τον καινούργιο φίλο του, μα δεν κάνει για βουτιές σε πηγάδες (666 κ.ε.): 

 

Σώστρατος: 

Άνθρωποι, μα τη Δήμητρα, μα τον Ασκληπιό, 

μα τους Θεούς, ουδέποτε στη ζωή μου 

είδα πιο ευχάριστα άνθρωπο 

να κινδυνεύει να πνιγεί. Τι γλυκιά εμπειρία! 

Ο Γοργίας όμως, μόλις ήλθαμε τρέχοντας, 

αμέσως πήδησε στη στέρνα, ενώ εγώ 

κι η κοπελλιά από πάνω δεν κάναμε τίποτα· γιατί 

τι μπορούσαμε; Αλλά εκείνη μαδούσε τα μαλλιά της, 

έκλαιγε, χτυπούσε δυνατά το στήθος της, 

ενώ εγώ ο χρυσός, καθώς μα τους Θεούς 

να ήμουν η βάγια της, την παρακαλούσα να μην τα κάνει 

ετούτα, την ικέτευα, κοιτάζοντάς την σαν άγαλμα 

υπερούσιο. Για τον τραυματισμένο εκεί κάτω 

λιγότερο με έμελλε παρ’ οτιδήποτε, μα νοιαζόμουν για κείνον 

που προσπαθούσε να τον ανελκύσει· αυτό με ενοχλούσε σφόδρα. 

Γιατί, μα τον Δία, λίγο κι αυτόνα μαζί θα τον έχανα· 

Το σκοινί λοιπόν, με τον νου μου στο παρθενάκι, 

το ’ριξα τριπλό. Μα κι ο Γοργίας, ο Άτλαντας, 

δεν ήταν ο πρώτος τυχών. Μόλις σκαρφάλωσε, 

τράβηξε και τον άλλο· δεν μπορούσα πια 

                                         
6 Η έκφραση εδώ «ὥσπερ τὰ κηλώνειά με» (536), που τη μεταφράζουμε ως «να κάνω πάνω-κάτω σαν ζυγαριά», 

αναφέρεται στον μηχανισμό που τοποθετούσαν και τοποθετούν ακόμα στα πηγάδια, με δοκάρι στηριγμένο σε βάση, 

αντίβαρο στη μια άκρη και κουβά στην άλλη, κάπως σαν παλάτζα, για εύκολη άντληση του νερού. 
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να συγκρατήσω τον εαυτό μου, μα στη στιγμή το κορίτσι 

το φίλησα αγκαλιάζοντάς το. Τόσο άγρια ήμουν 

ερωτευμένος. […] 

 

Ο ανασυρμένος από το στόμα της στέρνας και του Χάροντα γέρο-στριμμένος, δεν είναι πια ο 

ίδιος. Είναι μες στη μουρμούρα πάντοτε, αλλ’ όμως τραυματισμένος κακώς στο σώμα μα θετικά 

στην ψυχή. Με σοφία κοινωνιολογική ο ποιητής, βάζει τον ζόρικο γέροντα της Πάρνηθας να 

παραδέχεται επιτέλους τη μεγάλη αξία της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης (713 κ.ε.): 

 

Κνήμων: 

Σε ένα ίσως έσφαλα, εγώ που μες στους άπαντες 

θεωρούσα τον εαυτό μου αυτάρκη, στο ότι δεν χρειαζόμουν κανέναν. 

Τώρα όμως βλέποντας ζόρικο του βίου κι άσκοπο 

το τελείωμα, ανακάλυψα ότι δεν το γνώριζα τούτο καλά. 

Πρέπει να στέκει δίπλα σου —και να παραστέκει— πάντα ο αλληλέγγυος. 

Αλλά, μα τον Ήφαιστο —τόσο άγρια διαστράφηκα εγώ 

μελετώντας καθέναν από τους βίους εκείνων που τους λογισμούς 

με κάθε τρόπο στρέφουν στο κέρδος—, ώστε τίποτα λογικό δεν πίστευα, 

ούτ’ ένα μες σ’ όλα των απάντων πως είναι δυνατόν. Μα όλο τούτο 

έσβησε τώρα μπρος μου. Μου πρόσφερε αυτή την πείρα τώρα δα 

ένας Γοργίας, διενεργώντας δουλειά ανθρώπου ευγενέστατου· 

γιατί εκείνος που εγώ δεν τον σίμωνα, και στην πόρτα μου 

ο ίδιος ποτέ σε τίποτα δεν τον βοήθησα, 

δεν του απευθύνθηκα, δεν του γλυκομίλησα, αυτός όμως με έσωσε. 

Άλλος θα ’λεγε, και δικαίως: «Δεν μ’ αφήνεις να σε πλησιάσω· 

δεν με σιμώνεις· σε τίποτα δεν με βοήθησες· 

ούτε λοιπόν τώρα εγώ σένα». Τι, λοιπόν, παλληκάρι μου; Κι αν εγώ 

θα πεθάνω πια —γιατί νομίζω δεν είμαι καλά— 

κι αν θα σωθώ, σε κάνω γιο μου, κι όσα τυχαίνει να κατέχω, 

πίστεψέ τα δικά σου. Κι αυτή, σου την παραδίνω· 

βρες της άντρα. Αφού, ακόμα κι αν γίνω εγώ τελείως καλά, 

ο ίδιος δεν μπορώ να της βρω· δεν μου αρέσει ποτέ 

ούτε ένας. Κι εμένα, αν ζήσω, άσε με να ζω όπως θέλω, 

όλα τα λοιπά ανάλαβέ τα ο ίδιος. Νου έχεις, σαν που θέλησαν οι Θεοί, 

ας γίνεις όπως πρέπει κηδεμόνας της αδελφής σου. Από το κτήμα 

το δικό μου μετρώντας δώσε της το μισό, 

και το υπόλοιπο πάρ’ το και διεύθυνέ το, μαζί κι εμένα και τη μητέρα σου. 

Όμως πάε με να πλαγιάσω, θυγατέρα. Αυτά που είναι ανάγκη να λεχθούν, 

παραπέρα ας μην τα λέει ο άντρας, νομίζω· μα και τούτο άκου αγόρι μου 

— στα υπέρ μου θέλω να πω λίγα και για τον χαρακτήρα μου: 

αν όμοιοί μου ήταν όλοι, ούτε τα δικαστήρια 

θα υπήρχαν, ούτε εκείνοι που τους σέρνουν στις φυλακές, 

ούτε πόλεμος θα γινόταν ποτέ, κι όσα λίγα θα ’χε καθένας θα τ’ αγαπούσε. 

Ίσως τούτα να σας είναι αρεστά· πάντως, ας τα πράξετε. 

Φεύγει από τα πόδια σας ο κακός και παράξενος γέρος.  

 

Έτσι, ο Γοργίας βρίσκει ανέλπιστη ευκαιρία να παρουσιάσει παρευθύς για γαμπρό τον Σώ-

στρατο, που ήδη τον έχει γνωρίσει ο γέρος ως εργάτη να δουλεύει στο διπλανό κτήμα (754 κ.ε.): 

 

Κνήμων: 

Ηλιοκαμένος!… Αγρότης είναι; 

Γοργίας: 

Και βέβαια, πατέρα.  

Ούτε βουτυρόπαιδο, ούτε τεμπέλης που βολτάρει όλη μέρα.  
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Ο Κνήμων δίνει την ευχή του για τον γάμο και αρχίζουν τα αιωνίως παρόντα και σήμερα πε-

ριουσιακά, προίκες και αντιπροίκια, ομολογουμένως εδώ από τον Μένανδρο αντιμετωπιζόμενα 

με και τότε και τώρα φιλάνθρωπο πνεύμα: όλοι συναγωνίζονται να προσφέρουν στα ερωτευ-

μένα παιδιά το καλύτερο ενάντια στο «συμφέρο τους». 

Εμφανίζεται η Μυρρίνη, η μητέρα του Γοργία και της κοπέλλας, και μετά ο πατέρας του 

Σώστρατου, ο Καλλιππίδης, πλούσιος γαιοκτήμονας της Φυλής, που ζει στο «κλεινόν άστυ» της 

Αθήνας, ιδιοκτήτης των άλλοτε πλούσιων ορεινών αγρών «πολλών ταλάντων ψηλά στους λό-

φους», στα ωραία, νυν παρατημένα χωράφια με πλούσιο χώμα στο Μεγάλο Κλημέντι και στα 

άλλα οροπέδια από την αρχαία Φυλή έως στο Πυργάκι, τη ράχη Καραμανλή και τον Μου-

γκουλτό, τα οποία ανήκαν ανέκαθεν κι ανήκουν πάντα στους Φυλασίους-Χασιώτες. 

Ο Γοργίας, στο μεταξύ, αισθάνεται δικαιωμένος που εμπιστευθηκε και συμπάθησε τόσο τον 

Σώστρατο, και τώρα καταλαβαίνει ότι μπορεί να του πλέξει ενώπιον όλων το εγκώμιο (761 κ.ε.):  

 

Γοργίας: 

Οπότε εγώ 

εγγυώμαι μπροστά σου και μπρος σ’ όλους τους Θεούς δίνοντας  

<…> ό,τι είναι δίκαιο να σου δοθεί <…>, Σώστρατε. 

Δεν όρμησες στην υπόθεση με ύπουλα προσποιητό πρόσωπο,  

αλλά ειλικρινά, και έκανες τα πάντα ένεκα 

του γαμήλιου έρωτα, όντας τρυφερούλης χεράκωσες την αξίνα, έσκαψες, 

αποφάσισες να μοχθήσεις. Ως προς τούτο σωστός άντρας 

αναδείχτηκες, εξισώνοντας τον εαυτό σου με κείνον που υπομένει, 

πλούσιος ο ίδιος, για χάρη του φτωχού· και τις μεταβολές της τύχης 

αποδείχτηκες πως αναγνωρίζεις. Έδωσες εμπειρία μπόλικη του χαρακτήρα σου. 

Μόνο, ας μείνεις τέτοιος. 

 

Τότε, στους φτωχούς κατοίκους του Παλιοχωριού και της Στέρνας του Καλόγερου, αποκαλύ-

πτεται ότι ο πλούσιος της Φυλής, ο Καλλιππίδης, είναι ο πατέρας του νεαρού ενεργούμενου 

του Πάνα και των Νυμφών, του Σώστρατου (773 κ.ε.): 

  

Γοργίας: 

Ο Καλλιππίδης 

είναι ο πατέρας σου; 

Σώστρατος: 

Εντελώς, για να το πω σωστά.  

Εικ. 11: Μεγάλο, καλοφτιαγμένο αλώνι, περίπου στα 800 μέτρα στα οροπέδια των Φυλασίων. 
Το μέγεθός του υπονοεί την ποσότητα των σιτηρών που παρήγαγε αυτή η σήμερα εγκαταλειμ-
μένη περιοχή κατά τη νεώτερη εποχή, ακριβώς στα μέρη όπου τοποθετείται από τον Μένανδρο η 

«πολλών ταλάντων» περιουσία του Καλλιππίδη, του πατέρα του Σώστρατου. 
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Γοργίας: 

Μα τον Δία, πλούσιος άνθρωπος, 

και δικαίως ως αγρότης απροσμάχητος. 

Καλλιππίδης: 

Στο τσακ να ψοφήσω. 

Φάγανε το πρόβατο και, κάνοντας τους άσχετους, 

κόβουν βόλτα στον αγρό. 

 

Ο μπαμπάς του νεαρού ερωτευμένου νοιάζεται προς ώρας, μετά από τέτοια οδοιπορία στα κα-

τσάβραχα του Πάρνη, για το γεγονός ότι του φάγαν το πρόβατο και τον αφήσαν νηστικό. Ο 

Σώστρατος εξηγεί στον πατέρα του ότι είναι βαριά ερωτευμένος με την κόρη του φτωχού 

αγρότη, κι ότι θέλει απαρεγκλίτως να την παντρευτεί. Τι να κάνει κι ο μπαμπάς· λέει (788 κ.ε.): 

 

Καλλιππίδης: 

Μα τους Θεούς, εγώ ξέρω καλά ότι ο γάμος 

μεταξύ νέων γίνεται απαρεγκλίτως βεβαιωμένος, 

εάν λόγω έρωτα ετούτος συνυπογραφεί ως ήδη τελειωμένος. 

 

Εδώ όμως διενεργείται άλλο ένα του έρωτος δρώμενο. Ο Σώστρατος έχει μια αδελφή σε ώρα 

γάμου. Κάτω από το βάρος των νέων εμπειριών του στο βουνό, έχοντας μάθει ότι η αξία των 

ανθρώπων δεν καθορίζεται από το χρήμα, ανακαλύπτει ότι φοβάται για την τύχη της, και σκέ-

φτεται ότι ο πιο κατάλληλος να την παντρευτεί είναι ο ο βουνήσιος συνομήλικός του, ήρωας 

της στέρνας και καινούργιος φίλος του, ο Γοργίας. 

Κι εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη θέση των κοριτσιών στους καιρούς εκείνους κι ακόμα 

τώρα στον μισό πλανήτη, που τα ίδια δεν είχαν γνώμη στην παντρειά τους — άλλωστε ο Μέ-

νανδρος με σκηνική σοφία φρόντισε να σιμώσει μεταξύ τους τα δύο παιδιά, να φαντάξει ο ωραίος 

και καλόψυχος Σώστρατος στην όμορφη κοπέλλα καθώς τη βοηθάει στην ανάγκη της. Όμως, 

πρόκειται επίσης για μια διαλεκτική τού πώς η δύσκολη εμπειρία, μάλιστα στη φτώχια και 

λιτότητα της ζωής εκεί στον Πάρνη, μπορεί να αλλάζει τις απόψεις των ανθρώπων περί καλού 

και κακού, ανασύροντας στην επιφάνεια της συνείδησης ό,τι θετικό του κρυμμένου χαρακτή-

ρα· τούτο άλλωστε είναι το κεντρικό θέμα του έργου του Μενάνδρου (791 κ.ε.): 

 

Σώστρατος  

Λοιπόν, εφόσον εγώ θα πάρω την αδελφή 

του νεαρού, θεωρώντας αντάξιό μας 

εκείνον, πώς εσύ θα το στηρίξεις, 

να μην του αντιδώσεις την αδελφή μου; 

Καλλιππίδης: 

Ντροπής πράμα λες; 

Νύφη μαζί και γαμπρό να πάρουμε φτωχούς 

δεν γουστάρω, αρκετό είναι το ένα. 

Σώστρατος: 

Για χρήματα μιλάς, αβέβαιο πράγμα. 

Άμα ξέρεις αυτά πως θα σου μείνουν 

στον άπαντα χρόνο, φύλαχ’ τα, σε κανέναν 

μην τα παρέχεις· μα εκείνα που δεν είσαι ιδιοκτήτης τους, 

κι ούτε καν έχεις την τύχη να τα κατέχεις πραγματικά, 

μην τα τσιγγουνεύεσαι, πατέρα μου, τίποτ’ από τούτα. 

Γιατί αν την πάρει άλλος και τύχει ανάξιος, 

παρατημένη θα σου τα χτυπήσει όλα σαν κατηγορία. 

Γι’ αυτό εγώ θα σου ’λεγα, όσον καιρό 

κατέχεις όσα κατέχεις, να τα χρησιμοποιείς γενναία, 

πατέρα, να βοηθάς όλους, να χαρίζεις ευπορία 

σε όσους μπορείς περισσότερους με το έχει σου. 
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Γιατί αυτό είναι που μένει αθάνατο, κι αν ποτέ πέσεις σε φταίξιμο, 

όλα τούτα θα τα βρεις μπροστά σου. 

Πολύ σπουδαιότερος είναι φανερός φίλος, 

παρά πλούτος αφανής, όλος αυτός που έχεις παραχώσει. 

Καλλιππίδης: 

Με ξέρεις ποιος είμαι, Σώστρατε· όσα μάζεψα, 

δεν θα τα θάψω μαζί μου —πώς θα γινόταν άλλωστε—, 

δικά σου είναι. Θες να φροντίσεις έναν φίλο σου 

δοκιμάζοντάς τον· κάν’ το τούτο και καλή τύχη. 

Τι μου λες θεωρίες; Πρόσφερε, πορεύου, 

δίνε, μετάδιδε· συμφωνώ μαζί σου σε όλα, 

με τη θέλησή μου. 

Σώστρατος: 

Με τη θέλησή σου; 

Καλλιππίδης: 

Να το ξέρεις καλά· για τέτοια 

μη στεναχωριέσαι. 

Σώστρατος: 

Θα φωνάξω, λοιπόν, τον Γοργία. 

Γοργίας: 

Σας άκουσα βγαίνοντας, ενώ ήμουν στην πόρτα, 

όλα όσα είπατε από την αρχή. 

Πώς, λοιπόν; Εγώ, Σώστρατε, σε θεωρώ φίλο μου 

σπουδαίο, και σ’ αγαπώ πέρ’ απ’ τα όρια,
7
 

όμως πράγματα υπεράνω του εαυτού μου ούτε τα θέλω, 

ούτε και αν τα ’θελα, μα τον Δία, θα μπορούσα να τ’ αντέξω. 

Σώστρατος: 

Δεν καταλαβαίνω τι λες. 

Γοργίας: 

Την αδελφή μου 

σου τη δίνω γυναίκα σου, μα τη δική σου να πάρω — 

όχι, καλά είμαι κι έτσι. 

Σώστρατος: 

Πώς καλά; 

Γοργίας: 

Δεν μ’ αρέσει 

να φαίνομαι ότι απολαμβάνω ξένους κόπους, 

αλλά μόνο ό,τι κερδίζω. 

Σώστρατος: 

Λες φλυαρίες, Γοργία. 

Δεν κρίνεις άξιο τον εαυτό σου για την παντρειά… 

Γοργίας: 

Τον εαυτό μου τον κρίνω αντάξιό της, 

μα να πάρω πολλά έχοντας λίγα, δεν είναι αντάξιο μου. 

 

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει ο πατέρας, ο Καλλιππίδης. Σε κατεστραμμένο μερικώς σημείο 

του παπύρου όπου σώθηκε ο Δύσκολος, λέει ότι αν κι είχε ήδη πειστεί από τον γιο του, ακού-

γοντας τώρα τον νεαρό Γοργία να μιλάει με τόση αρετή, ευγένεια κι αφιλοκέρδεια, πείστηκε 

δυο φορές, και ο ίδιος προτείνει να γίνει οπωσδήποτε ο διπλός γάμος. Ο Γοργίας υποχωρεί 

και εκθέτεται από τον Καλλιππίδη η προίκα, το ίδιο κι από τον Γοργία, που θέλει κι αυτός να 

δώσει ό,τι μπορεί στην αδελφή του.  

                                         
7 «περ’ από τα όρια»: ἀγαπῶ τ’ ἐκτόπως· κατά τα τότε  θέσφατα και την ορολογία της αρχαίας κοινωνικής ψυχολο-

γίας, οι δύο συνομήλικοι νέοι νιώθουν ο ένας για τον άλλο μια ισχυρή έλξη φιλίας. 
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Τούτα μας ενδιαφέρουν, γιατί μας δίνουν μια ιδέα για την αξία της γης στα ορεινά της 

Φυλής, μάλιστα στην περιοχή του Παλιοχωριού, αν στο δράμα οι τιμές που δίνονται είναι αντι-

κειμενικές της εποχής και του τόπου. Είναι πιθανό ότι τη μικρή περιουσία του Γοργία θα τη 

φαντάστηκε ο Μένανδρος ή θα τη φαντάζονταν οι αρχαίοι θεατές, αυτόπτες της περιοχής, ως 

βρισκόμενη από τον Πόρο και τη Στέρνα του Καλόγερου έως το Κάτω Παλιοχώρι, όπου 

διαχρονικά υπήρχαν περισσότερες καλλιεργήσιμες γαίες παρ’ ότι στις άλλες πλαγιές τριγύρω 

(842 κ.ε.): 

 

Καλλιππίδης: 

Λοιπόν, εγγυώμαι και, για σπορά παιδιών γνήσιων, 

τη θυγατέρα μου, παλληκάρι μου, σου δίνω 

κι από πάνω προίκα τρία τάλαντα. 

Γοργίας: 

Κι εγώ έχω 

ένα τάλαντο προίκα της δικής μου. 

Καλλιππίδης: 

Έχεις; 

Μην και δώσεις περισσότερο απ’ όσα μπορείς. 

Γοργίας:  

Έχω· το κτήμα δηλαδή. 

Καλλιππίδης: 

Κράτησ’ το όλο εσύ, Γοργία. Τη μητέρα σου 

φέρε και πηγαίνετε την αδελφή σου 

στις γυναίκες τις δικές μου. 

 

Το έργο τελειώνει με μια αστεία σκηνή, καθώς ο μάγειρας Σίκων και ο δούλος Γέτας προσ-

παθούν να κουβαλήσουν στον τόπο της γιορτής, στο σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα τον 

τραυματισμένο, ακόμα γκρινιάρη γέροντα, που ήδη είναι μεταμορφωμένος από «Δύσκολος»  

Εικ. 12: Ο τόπος του Δύσκολου: Από άκρη αριστερά, η Στέρνα του Καλόγερου και στη μέση 
προς τα αριστερά το Κάτω Παλιοχώρι με την Αγία Παρασκευή. Όπως θα δούμε πιο κάτω ότι 
διαπίστωσε ο Ντόντγουελ στις αρχές του 19ου αι., το μεγαλύτερο μέρος απ’ αυτές τις πλαγιές, 
κάτω από τα όρια του γυμνού βράχου, ήταν επιμελώς καλλιεργημένο, οργανωμένο σε πεζού-

λες στηριγμένες με ξερολιθιά. 
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σε «Εύκολο», «θετικό, καλόβολο» [Εὔιον, με αναφορά παρεμπιπτόντως στον Διόνυσο που λεγόταν έτσι], 

ενώ όλοι είναι χαρούμενοι και χορεύουν, γιατί το βράδυ θα τελεστούν εδώ κι οι δύο γάμοι: 

 

Κνήμων: 

Ωιμέ! 

Σίκων: 

Δεν θες να ’ρθεις; Πρόσεξε τα πράγματα που ετοιμάζονται: 

εδώ κάνουν σπονδή, εκεί στοιβάζουν ξύλα, εγώ στρώνω τραπέζι 

—τούτο μου αρμόζει— ακούς; 

είμαι μάγειρας, θυμήσου το! 

Γέτας: 

Τι μαλακός άνθρωπος! 

Σίκων: 

Ένας στα χέρια του τον Εύκολο γέροντα, τον γκριζομάλλη, 

τον ξάπλωσε στο βαθουλό σπήλαιο, όπου αγνίστηκε στο νάμα των Νυμφών 

έχοντας όλους σε κύκλο γύρω του και κύκλο τις γυναίκες.  

Εικ. 13: Ακόμα μια φωτογραφία που δείχνει την καπνιά στους σταλακτίτες της οροφής. Στο 
βάθος, η είσοδος. Σε πρώτο επίπεδο μπροστά, διακρίνεται η κοίτη από το «νάμα των Νυμφών», το 
ρυάκι που έρρεε από το βάθος του σπηλαίου. Σήμερα το τμήμα αυτό με τις σταλαγμιτικές λε-
κάνες έχει αποξηρανθεί και το ρυάκι εκβάλλει πιο χαμηλά, γεγονός που ίσως οφείλεται στις 
εκρήξεις μέσω των οποίων ανατίνασσε ο Α. Σκιάς την κρούστα των νεώτερων, στερεοποιημέ-

νων εναποθέσεων για να φτάσει στα στρώματα της αρχαιότητας. 
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Και μια θεραπαινίδα, βρέχοντας στο νάμα το όμορφο πρόσωπο, 

σκιασμένο με άνθη, έπιασε τον χορό 

με ρυθμό και ντροπαλότητα μαζί, τρέμοντας, 

κι άλλη πιάστηκε από το χέρι της και χόρευε. 

 

Είναι μια τυπική εικόνα που θα τη δούμε στα ανάγλυφα τα οποία βρέθηκαν στο σπήλαιο καθώς 

και σε άλλα Νυμφαία: οι Νύμφες χορεύουν πιασμένες χέρι-χέρι· η έκφραση της άφθαρτης 

χαράς των Θεών μεταφέρεται εδώ στη θνητή ευτυχία της ανθρώπινης γιορτής. Έτσι λοιπόν 

τελειώνει το έργο, με τον γέροντα καθισμένο στο σπήλαιο, ενώ γύρω του πιάνονται στον χορό 

οι γυναίκες και τον καλούν να χορέψει. 

Μια σκηνή αδύνατο να συμβεί στο πραγματικό Νυμφαίο, εφόσον ούτε η σπηλιά ούτε το 

πρόθυρό της, στο απόκρημνο πρανές του φαραγγιού, διαθέτουν τόπο για χορό. Γίνεται κι αυτό με 

ποιητική άδεια των Μουσών, αλλά είναι σχεδόν σίγουρα επίσης μια υπόδειξη ότι οι χοροί και 

οι γιορτές γίνονταν στο κοντινό Παλιοχώρι και στα τότε καλοοργανωμένα λιβάδια γύρω από 

τη Στέρνα του Καλόγερου μέχρι τον Πόρο και την Πηγή των Πανών, εκεί όπου κατά τον Α. 

Σκιά εκτείνονταν οι εγκαταστάσεις του ιερού για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. 

  

 

Καλλιεργημένη γη και αξία της στο Κ. Παλιοχώρι και στη Στέρνα του Καλόγερου 

τον 4ο-3ο αι. π.Χ. 

Ο καημένος ο Γοργίας δεν έχει φυσικά λεφτά, ούτε μεγάλη περιουσία, αλλά δίνει για προίκα 

της αδελφής του το κομμάτι που του χάρισε ο γέρο-Κνήμων ακριβώς γι’ αυτό τον σκοπό, τη 

μισή περιουσία του «δύσκολου». Όμως ο πλούσιος κτηματίας, μετά απ’ όσα του είπε ο γιος 

του κι άκουσε ο ίδιος, αποκρούει ευγενικά την προσφορά του κτήματος, ώστε ο μέλλων γαμπρός 

του και η κόρη του να έχουν περισσότερη γη, έστω και τη φτωχική της περιοχής. 

Τα τρία τάλαντα που δίνει ο Καλλιππίδης είναι πολύ μεγάλο ποσόν. Δεν ξέρουμε αν εδώ 

εννοούνται χρυσά ή ασημένια τάλαντα. Ούτε αν εννοούνται χρήματα ή η αξία τριών ταλάντων 

σε γη τμήματος των γειτονικών κτημάτων του Καλλιππίδη — μάλλον συνέβη το δεύτερο, ο πε-

θερός δηλαδή έδωσε πλούσια γη στον γαμπρό του. Όπως και να ’ναι, ένα τάλαντο, σύμφωνα 

με τις νομισματικές αξίες που υπολόγισε ο Ήρων τον 1ο αι. μ.Χ., είχε βάρος 26,2 σημερινά 

χιλιόγραμμα και αντιστοιχούσε σε 6.000 δρχ. Κατά τον 4ο-3ο αι. π.Χ. του Δύσκολου, η 

ισοτιμία δεν πρέπει να ήταν διαφορετική. Η αντικειμενική αξία του χρυσού ταλάντου ήταν 

δεκαπλάσια από του ασημένιου. Τρία τάλαντα, λοιπόν, ήταν 78,6 κιλά χρυσού ή αργύρου, που 

αντιστοιχούσαν σε 18.000 αθηναϊκές δρχ., χρυσές ή ασημένιες. Πιστεύουμε ότι εδώ, όπως 

συνήθως άλλωστε στις οικονομικές συναλλαγές στην Αθήνα, εννοούνται αργυρά τάλαντα. 

Μια σύγχρονη οικονομική αξία προς σύγκριση, θα μπορούσαν να είναι οι αργυρές και χρυσές 

δραχμές που κυκλοφόρησαν επί Γεωργίου Α΄. Μια μεγάλη περιουσία, όπως και να ’ναι, είτε 

σε χρήμα είτε σε γη. Αν και πρέπει να σημειώσουμε ότι η αξία των πολύτιμων μετάλλων κατά 

την αρχαιότητα δεν ήταν τόσο υπερτιμημένη όπως σήμερα, δεδομένου μάλιστα ότι ο χρυσός κι 

ο άργυρος θεμελίωναν την ανταλλαγματική βάση της οικονομίας κυκλοφορώντας ευρέως στην 

αγορά ως νόμισμα, δεν ήταν κρυμμένοι στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών καθώς στη σύγχρο-

νη εποχή: Τα 78,6 κιλά χρυσού ή αργύρου σήμερα αντιστοιχούν σε κολοσσιαίο ποσόν χρη-

μάτων, ενώ τότε ήταν απλά τρέχον νόμισμα — για τους εύπορους, βεβαίως, όχι για τους φτω-

χούς που το εισόδημά τους αντιστοιχούσε σε λίγες δρχ. ή μνες ετησίως, και που η ζωή τους 

εξαρτούνταν από τη γη και την εργασία… 

Όπως και να ’ναι, εάν η αξία της γης στα ορεινά πάνω από τη Φυλή όπως εμφανίζεται στο 

δράμα είναι αντικειμενική, η περιουσία του Κνήμωνα αξίζει δύο τάλαντα, κι ένα τάλαντο αξίζει 

το μισό του κτήματος που πρόσφερε ο γέρος στον Γοργία ως προίκα της κοπέλλας, δηλ. 6.000 

δρχ. μάλλον ασημένιες, ποσό όχι ευκαταφρόνητο για ορεινά χαλικοχώραφα, όπως τα βλέπουμε 

και σήμερα στις λάκκες από το Κάτω Παλιοχώρι ως την Πηγή των Πανών, όπου διαδραμα-

τίζονται τα γεγονότα κι όπου τοποθετούνται τα κτηματάκια. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί 

ότι η παλιότερη όψη αυτών των κτημάτων, με τις αναβαθμίδες υποστηριζόμενες από ξερολιθιά 
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να συντηρούν το χώμα αξέπλυτο από τις βροχές, ήταν πολύ καλύτερη από την τωρινή. Στα 

νεώτερα χρόνια στα ορεινά σε όλη την Ελλάδα, τα φροντισμένα αναβαθμιδωτά χωράφια, που 

«ξεπετρίζονταν» κάθε χρόνο, δηλ. συλλέγονταν προσεχτικά οι πέτρες που έβγαζε το άροτρο, 

προσέφεραν καλή ποσότητα ανά στρέμμα και εξαιρετικής ποιότητας σιτηρά. 

Ο Α. Σκιάς, γράφοντας για τις ανασκαφές του το 1900-1901 στη Φυλή και στο Σπήλαιο του 

Πάνα, σημειώνει ότι στον δρόμο από τη Χασιά προς το Φρούριο Φυλής, σε πετρώδες έδαφος 

10 λεπτά της ώρας μετά το χωριό, βρέθηκε επιγραφή έκτοτε κατατεθειμένη στο Επιγραφικό 

Μουσείο, κατά τη γνώμη του όχι νεώτερη του 4ου αι. π.Χ., δηλαδή περίπου από τα χρόνια του 

Μενάνδρου:  Ὅρος χωρίο[υ πεπραμέν]ου ἐπὶ λύσει | ΓΑ Η Η Η [Η]. Η επιγραφή σημαίνει ότι 

ήταν «Όριο κτήματος πωλημένου για λύση δικαστικής διαφοράς» έναντι 900 (αργυρών) δρχ. 

Ο Σκιάς παρατηρεί πως «Η επιγραφή είναι κατά τούτο αξιοσημείωτος ότι αποδεικνύει την 

τιμήν της αυτόθι εγγείου ιδιοκτησίας ότι ήτο ανωτέρα παρά τοις αρχαίοις ή νυν, αφού υπήρχον 

τότε αυτόθι κτήματα υποθηκευόμενα αντί 900 δραχμών, ενώ σήμερον ο τόπος εν ω ευρέθη είνε 

πετρώδης και λίαν άγονος σχεδόν ειπείν ουδεμίαν έχων αξίαν». Προσθέτει πως, ακόμα κι αν η 

επιγραφή είχε μεταφερθεί από τις εύφορες κοιλάδες της Χασιάς, και πάλι η τιμή είναι μεγάλη 

σε σχέση με τη σύγχρονη, εφόσον οι εκεί αμπελώνες τιμώνταν στην εποχή του 200-500 δρχ. 

(αργυρές, του Γεωργίου Α΄) ανά στρέμμα.8 

Αν ο έστω και άδηλης έκτασης πετρώδης τόπος στη Χασιά μπορούσε να πωληθεί τον 4ο αι. 

π.Χ. έναντι 900 δρχ., δηλ. για περίπου 4 κιλά αργύρου, φαίνεται λογική η αξία ενός ταλάντου του 

μισού χωραφιού κοντά στο σπήλαιο, που ο Γοργίας παρέλαβε από τον πατριό του και το προσφέ-

ρει ως προίκα στην αδελφή του, ακόμα κι αν συνυπολογιστεί μια πιθανή τάση υπερβολής της 

αξίας της γης στην περιοχή, εύλογη για την εξυπηρέτηση των σκοπών της κωμωδίας.  

                                         
8 Ανδρέας Σκιάς, «Ανασκαφαί παρά την Φυλήν», Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας του έτους 1900, Εκ 

του τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1901, σ. 49-50· Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni.-

heidelberg.de/diglit/prakt1900/0005. 

Εικ. 14: Η Χασιά και οι κοιλάδες της από την Αλογόπετρα, μήνα Ιούλη. Λίγο πιο έξω από το χω-

ριό, κοντά στον διακρινόμενο δρόμο για Δερβενοχώρια, βρέθηκε η επιγραφή για την τιμή της γης. 
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Κλαύδιος Αιλιανός: 

Αλληλογραφία Κνήμωνα — Καλλιππίδη 

και άλλες αρχαίες αναφορές στον «στριμμένο» γέροντα 
 

Ο Αιλιανός, τον 2ο ή 3ο αιώνα μ.Χ., όταν το Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα δεχόταν πλήθος 

επισκεπτών σύμφωνα με τον ανασκαφέα του, τον Α. Σκιά, δανείζεται δύο από τους ήρωες του 

Δύσκολου, τον γέρο-Κνήμωνα και τον πατέρα τού Σώστρατου, τον Καλλιππίδη, παριστάνοντάς 

τους να αλληλογραφούν πριν από τα συμβάντα που περιγράφει η κωμωδία, δηλαδή πριν το 

συμπεθεριό τους. Ο Αιλιανός αντιγράφει από την κωμωδία φράσεις, λογοτεχνικά σχήματα κα-

θώς και στοιχεία από τον χαρακτήρα του Κνήμωνα. Ο ίδιος ο Αιλιανός μάλλον δεν επισκέφθη-

κε ποτέ την Αττική, αλλά σίγουρα είχε διαβάσει πάρα πολλά κείμενα γι’ αυτή, όπως φαίνεται 

από έργα του. 

Ας σημειωθεί ότι η βασισμένη σε ιδιομορφία του χαρακτήρα όσο και σε φιλοσοφική στάση 

μισανθρωπία, δεν ήταν άγνωστη στην αρχαιότητα. Περίφημος είναι ο Τίμων, ο Αθηναίος μι-

σάνθρωπος, υπαρκτό πρόσωπο του 5ου αι. π.Χ. του οποίου παραδίνονται ρήσεις υψηλής ευφυΐας 

και… ζοχάδας. Ο Τίμων έγινε ο γενετικός τύπος για μια ολόκληρη σειρά νεώτερων ηρώων τρα-

γικής όσο και εντέλει «θετικής» μισανθρωπίας, από τον Τίμωνα του Σέξπιρ και τον Μισάνθρω-

πο του Μολιέρου έως ανάλογους χαρακτήρες του Ντοστογιέφσκι, της νεότερης λογοτεχνίας 

και του κινηματογράφου, για να μην αναφέρουμε τον Νίτσε που μάλλον τον μιμήθηκε συνει-

δητά σε βασικά στοιχεία της πεποιημένης συμπεριφοράς του. 

Εικ.  15: Από τη γεμάτη βούρλα Στέρνα του Καλόγερου, το λιβάδι πλούσια χλοϊσμένο, μήνα Μάιο. 



36 
 

Πιστεύουμε ότι ο γέρο-στριμμένος του Μένανδρου αντλεί σαφή στοιχεία από τις μαρτυρούμενες 

ή θρυλούμενες ιστορίες περί του Τίμωνα, αλλά δεν είναι εδώ τόπος να το αποδείξουμε. Όλοι 

σήμερα γνωρίζουμε τέτοιους παράξενους ανθρώπους. Πάντως, ήδη οι αρχαίοι φαίνεται ότι 

θεωρούσαν τον Κνήμωνα ως τύπο «δύσκολου» δίπλα στον υπαρκτό Τίμωνα, αφού ο φιλόσοφος 

και φιλόλογος Αμμώνιος ο Αλεξανδρινός, 5ος αι. μ.Χ., σχολιάζοντας τις αντιμεταφυσικές και 

αντιθρησκευτικές, γνωσιολογικές θεωρίες του Αριστοτέλη, υποστηρίζει ότι «για κείνους που 

δεν έχουμε καμιά ακριβή γνώση είτε από συναναστροφή είτε από μαρτυρία, δεν πρέπει να 

τολμούμε να αποφαινόμαστε, εκτός κι αν είμαστε από τον Κνήμωνα και τον Τίμωνα μισανθρω-

πότεροι», επεξηγώντας ότι η ανθρώπινη φύση δεν είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να γνωρίζει εκεί-

νο στο οποίο κατ’ ουδένα τρόπο συμμετέχει.9 

Στο μεταξύ, ο Ολυμπιόδωρος ο Αλεξανδρινός, 6ος αι. μ.Χ., σχολιάζοντας τον Γοργία του 

Πλάτωνα, ισχυρίζεται ότι είναι ανοησία ο ισχυρισμός των αρχαίων γεωγράφων, ότι στις Νήσους 

των Μακάρων πηγαίνουν οι ψυχές των δικαίων και ζουν βίο ευτυχισμένο: «Του Κνήμωνα τον 

βίο, αυτόν θα ζούσαν οι ψυχές άμα θα μετέβαιναν εκεί στα εξώτατα, μη θέλοντας να συμμετέ-

χουν σε τίποτα».10  

Ο ίδιος ο Μένανδρος, για να πλάσει τον δευτερεύοντα χαρακτήρα του Καλλιππίδη, του Α-

θηναίου αστού που ζει ζωή άνετη κι ασχολείται με τις γαστριμαργικές και άλλες απολαύσεις, 

δανείζεται το όνομα και μάλλον στοιχεία από ομώνυμη —Καλλιππίδης— κωμωδία του Στράττι, 

5ος αι. π.Χ. Επίσης, από τύπο αριστοκράτη Αθηναίου που αναφέρει ο Αριστοφάνης στις Νεφέ-

λες, ίσως τον ίδιο υπαρκτό Καλλιππίδη του Στράττι. 

Από τις επιστολές του Αιλιανού, μεταφράζουμε την πρώτη ολόκληρη και αποσπάσματα από 

τις άλλες, για να ζωντανέψουμε περαιτέρω στη φαντασία των αναγνωστών μας το σπήλαιο με 

τις θυσίες του, αλλά και τη γύρω κατοικημένη, καλλιεργούμενη για χιλιετίες περιοχή. 

 

Ο Καλλιππίδης στον Κνήμωνα (επ. 13) 

Του αγροτικού βίου και τα άλλα είναι καλά και η ημερότητα του τρόπου ζωής· γιατί η γαλήνη 

κι η ενασχόληση με τη γη ενεργάζεται την πραότητα. Εσύ όμως δεν ξέρω πώς έγινε να είσαι τόσο 

αγροίκος, και στους γείτονες καθόλου καλός πάροικος. Μας βαράς με τους σβώλους και με τα 

γκόρτσια, αγριοφωνάζεις άμα δεις άνθρωπο σαν να κυνηγάς λύκο, και είσαι τρομερός, σαν να 

λέμε αλμυρό γειτόνεμα· εγώ από μέρους μου, αν δεν ήταν πατρικός μου ο αγρός που καλλιεργώ, 

ολοπρόθυμα θα τον πουλούσα για να ξεφύγω από τέτοιο φοβερό γείτονα.
11

 Αλλά, καλότατέ μου 

Κνήμωνα, παράτα τη σκαιότητα των τρόπων σου, κι ας μη σε σπρώχνει ο θυμός σε απώλεια του 

νου σου, μπας και τρελαθείς και χάσεις τον εαυτό σου. Αυτά ας τα δεις σαν παραγγέλματα φίλου 

και σαν γιατρειά του χαρακτήρα σου. 

 

Ο Κνήμων στον Καλλιππίδη (επ. 14) 

Δεν θα ’πρεπε να σου αποκριθώ τίποτα· αλλ’ επειδή είσαι περίεργος και με βιάζεις άθελά μου 

να σου μιλάω, τούτο κερδίζω τώρα, να σου απαντάω μέσω αγγελιαφόρου κι όχι πρόσωπο με 

πρόσωπο. Ας είναι λοιπόν αυτή μου η απόκριση όπως λέγεται «μέσω Σκύθη». […] 

 

Προφανώς ο Καλλιπίδης τού έχει στείλει τον δούλο του, τον Γέτα, και μ’ αυτόν του αποκρί-

νεται ο Κνήμων. «Γέτας» είναι όνομα δούλου από τον λαό των Γετών, που οι αρχαίοι τους 

θεωρούσαν Σκύθες, όπως κι όλους τους βορειοανατολικούς λαούς, αλλά μάλλον ήταν φύλο 

σλαβικό. Παρακάτω ο Κνήμων επαναλαμβάνει τις μισανθρωπικές αποστροφές από τον Δύσκολο, 

περί Περσέα, απολιθωμένων ενοχλητικών, ότι δεν καλλιεργεί το κομμάτι του χωραφιού του 

προς τον δρόμο κ.λπ. 

                                         
9 Αμμώνιος Φιλόσοφος, Ἀμμωνίου τοῦ Ἑρμείου ὑπόμνημα εἰς τὸ περὶ ἑρμηνείας [In Aristotelis librum de interpretatione 

commentarius], 114, 29 κ.ε. 
10 Ολυμπιόδωρος Φιλόσοφος, Σχόλια σὺν θεῷ εἰς τὸν Γοργίαν ἀπὸ φωνῆς Ὀλυμπιοδώρου τοῦ μεγάλου φιλοσόφου [In 

Platonis Gorgiam commentaria], 47, 6, 5 κ.ε. 
11 Η πώληση της πατρικής περιουσίας, δηλ. της σταθερής, κληρονομούμενης από πατέρα σε γιο έγγειας μερίδας του 

γένους, του σογιού, ήταν έγκλημα κατά την αρχαιότητα και μέχρι τα νεώτερα χρόνια. Τούτο είχε σκοπό να μη μένει 

χωρίς γη, δηλ. χωρίς βασικούς πόρους, μια οικογένεια. Σε κάποιες αρχαίες πόλεις κατοχυρωνόταν με νόμο η απα-

γόρευση πώλησής της· μπορούσε κανείς να πουλήσει μόνο όσα είχε αγοράσει ο ίδιος. 
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Ο Καλλιππίδης στον Κνήμωνα (επ. 15) 

Από τα κακά συναπαντήματα δεν διαφέρεις σε τίποτα, έτσι όντας άγριος και μονήρης στους 

τρόπους, πρέπει όμως ακόμα και μη θέλοντας να ημερέψεις απέναντί μας, από ντροπή λόγω γει-

τονέματός μας και για την τιμή στους Θεούς με τους οποίους συνορεύουμε. Γιατί θα προσφέρω 

θυσία στον Πάνα και προσκαλώ από τους Φυλάσιους τους περισσότερο αρμόζοντες στην ιερουργία. 

Μεταξύ τους, θα ήθελα να έρθεις κι εσύ· άμα πιεις και συμμετάσχεις στις σπονδές, θα γίνεις λι-

γουλάκι πραότερος. […] 

 

Στη συνέχεια της επιστολής γράφει στον Κνήμωνα ότι «Αν κάποια στιγμή μεθυσμένος», αρχί-

σεις τα αγκαλιάσματα με τα παριστάμενα κορίτσια, «και διαπράξεις τίποτε θερμό και νεανικό 

έργο […]», «Δεν είναι καθόλου ανάρμοστο να διαπραχτεί επίσης κάτι τέτοιο κατά τη θυσία 

στον Πάνα· γιατί κι εκείνος είναι πάρα πολύ ερωτικός και την πέφτει στις παρθένες». Αλλά 

στην απάντησή του και τελευταία επιστολή της αλληλογραφίας τους, ο Κνήμων αποκλείει πλέον 

κάθε περαιτέρω συζήτηση για συμμετοχές σε κοινές θυσίες, μεθύσια και έρωτες: 

 

Ο Κνήμων στον Καλλιππίδη (επ. 16) 

[…] τους Θεούς, και τους άλλους και τον Πάνα, τους αγαπάω και τους μιλάω μόνο περαστικός, 

δεν τους θυσιάζω όμως τίποτα, ούτε θέλω να τους ενοχλώ. Εσύ όμως και αυλητρίδες μού υπό-

σχεσαι και τραγούδια, γελοίε! […] Ωραία και τ’ άλλα σου, να χορέψω και να πλαγιάσω πυρωμένος με 

κορίτσι! Εσύ πας να με λειώσεις στη φωτιά ή να με κάνεις να ακροβατήσω πάνω σε μαχαίρια, 

οπότε δεν σε θέλω ούτε σε θυσία για φίλο, ούτε αλλιώς. 

 

 

Έντουαρντ Ντόντγουελ 
 

Η πρώτη περιγραφή του σπηλαίου από τον Ντόντγουελ 

Το 1819 το σπήλαιο έγινε πρώτη φορά γνωστό στους Ευρωπαίους και στους Έλληνες λο-

γίους από τον Άγγλο Έντουαρντ Ντόντγουελ, που περιηγήθηκε τον ελληνικό χώρο τα έτη 

1801, 1802 και 1806.12 Ο περιηγητής αναφέρει ότι ολόκληρου του συγκροτήματος του Πάρνη 

«το σύγχρονο όνομα είναι Οζιάς ή Νοζέα»,13 ενώ νεότερες πηγές δηλώνουν ότι έτσι ονομάζεται 

κυρίως το ψηλότερο και κεντρικό μέρος του βουνού, που σήμερα η μια του κορφή πιο εξειδι-

κευμένα λέγεται Καραβόλα κι η άλλη Όρνιο. Ενδεχομένως, λοιπόν, το όνομα του ψηλότερου 

βουνού της Πάρνηθας όπου ο βωμός του Δία, ίσως λόγω και του άλλου βωμού του ίδιου Θεού, 

στο Άρμα, είχε επεκταθεί κάποτε για όλο το κεντρικό ορεινό συγκρότημα. 

Ο περιηγητής επίσης αναφέρεται σε τόπους με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, όπως η «μικρή 

ακρόπολη» της Δεκέλειας και η Χασιά, που υποθέτει ότι το όνομά της ενδέχεται να προέρχεται 

από δύο μοναδικές στη σωζόμενη αρχαιοελληνική γραμματεία καταγραφές του Ησύχιου: Χαστιά 

και Χαστιεῖς, όνομα δήμου αθηναϊκού και των κατοίκων του, που όμως δεν δηλώνεται η το-

ποθεσία του, οπότε κάθε σύγχρονη εκτίμηση περί αυτού αποτελεί εικασία. 

Έχει ενδιαφέρον να ακολουθήσουμε τον Ντόντγουελ και τη συνοδεία του στη διαδρομή του 

στην Πάρνηθα, τη μακρινή εκείνη εποχή πριν την Επανάσταση του ’21. 

Ξεκίνησε από τη Χασιά «συνοδευόμενος από έναν βοσκό των βουνών, με κάθε τόπο των 

οποίων ήταν τούτος καλά εξοικειωμένος». Είκοσι τρία λεπτά μετά την εκκίνηση περνάει από 

το Υδραγωγείο της Γιαννούλας, πληροφορώντας μας ότι οι Χασιώτες έχουν πολλές παραδό-

σεις γι’ αυτή την αρχόντισσα και ότι δείχνουν στο χωριό ένα ερειπωμένο σπίτι που το θεωρούν ως 

παλάτι της. Ανεβαίνοντας στο βουνό, κάποτε φτάνει στο «γρήγορο ρέμα» της Γκούρας και 

μετά στο Ρουμάνι, δίπλα στο οποίο παρατηρεί ότι υπάρχει ένα ερειπωμένο χωριό, προφανώς 

το Κάτω Παλιοχώρι. 
  

                                         
12 Dodwell, Classical and topographical tour through Greece, ό.π., Χασιά: σ. 502-505, Σπήλαιο Πανός: σ. 505-509. 
13 Μάλλον το σύνηθες σφάλμα των ξενόγλωσσων με τα τελικά -ν, από ακουστική εντύπωση λόγων των ντόπιων: «Στον 

Οζέα» > στο ν’Οζέα  > «Νοζέα»· όπως: στην Τζιά > στη ν’Τζιά > Ντζιά, στην Πόλη > στη (μ)Πόλη > Ιστανμπούλ. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΝΤΓΟΥΕΛ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΣΙΑ:  Εικ. 16 άνω αριστ. το Υδραγωγείο Γιαννούλας με 
την Παγανιά στο βάθος, τη στεφάνη των γκρεμών του Άρματος. Εικ. 17 άνω δεξιά: ο αρχαίος 
δρόμος· η ποσότητα των πεσμένων λίθων δείχνει ότι η ξερολιθιά ήταν ψηλή αρχικά, άρα και το 
κράσπεδο σίγουρα γεμισμένο με ισοπεδωμένο χαλικόχωμα. Εικ. 18 μέση αριστ.: στη στροφή 
προς το Άρμα, στο σημείο του «Καλντεριμιού». Εικ. 19 μέση δεξιά: Το διάσελο μετά το οποίο το 
μονοπάτι κατεβαίνει προς Ρέμα Γκούρας, με το πετρώδες Βουνό της Φυλής στο βάθος. Εικ. 20 

κάτω: Τι είδε ο Ντόντγουελ. Αυτή ήταν η αρχαία διαδρομή, που έπαιρναν κι οι περιηγητές. 
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Ο Άγγλος περιηγητής, βλέποντας παντού στο «μεγάλο αμφιθέατρο» του νότιου Αλόγου και 

των γύρω βουνών κλιμακωτά αναλήμματα με ξερολιθιά όπου καλλιεργείται σιτάρι, υποθέτει 

σωστά, καθώς ήδη είπαμε, ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι, όπως και οι σύγχρονοί του, χρησιμοποιού-

σαν εδώ στα βουνά και το ελάχιστο κομμάτι γόνιμης γης. 

Στους βραχότοπους γύρω βλέπει ότι υπάρχουν πεύκα και «αειθαλλείς βελανιδιές», μάλλον 

εννοεί τα πουρνάρια, Quercus coccifera (L.) και τις αριές, Quercus ilex (L.), επίσης αγριαχλα-

διές, Pyrus spinosa (L.) ή P. amygdaliformis (Vill.) και «διάφορα είδη κουμαριάς», εννοώντας 

προφανώς τη γνωστή φρουτοφόρο κουμαριά Arbutus unedo (L.) και τη γλιστροκουμαριά, 

Arbutus andrachne (L.), που τα μικρά της κάπως δερματώδη κούμαρα δύσκολα τρώγονται. 

Φυσικά, η χλωρίδα αυτή ήταν τότε πολύ αραιότερη, τα δέντρα σπάνια, μόνο σε γκρεμούς 

και κοντά σε στάνες για να σταλίζουν τα ζώα, κι όλος ο τόπος ήταν σχεδόν κατάγυμνος από 

την υπερβόσκηση αιώνων, όμως και γεμάτος χωράφια και λιβάδια. Έλατα δεν αναφέρει, προ-

φανώς γιατί οι πυρκαγιές που άναβαν οι βοσκοί για τη δημιουργία βοσκοτόπων απέτρεπαν στις  

Εικ. 16 άνω: Ο Ντόντγουελ αντίκρισε το «μεγάλο αμφιθέατρο» του νότιου Αλόγου ή Πλατυβου-
νιού, με τις πλαγιές του καλλιεργημένες σε πολλά μέρη. Εδώ, η βασική τοπογραφία σε σχέση 
με τις διακρινόμενες σήμερα διαχρονικές κατοικήσεις στην περιοχή, των οποίων οι απαρχές ανά-
γονται στην αρχαιότητα, αλλά έμειναν ολοζώντανες έως τον Β΄Παγκόσμιο πόλεμο. Τα ρέματα 
Γκούρας, Αλωνάκι και Ρουμάνι δεν φαίνονται, καθώς οι χαράδρες τους βρίσκονται πίσω από 
δυσδιάκριτες εδώ ράχες — σημειώνουμε όμως την αρχή τους. 
 
Εικ. 17 κάτω: Περιοχές στην ίδια φωτογραφία όπου, σύμφωνα με επιτόπια δική μας έρευνα, 
διακρίνονται σημάδια από παλιές καλλιέργιες, διαφόρων χρονικών περιόδων. Ιδιαίτερα στις λάκκες 
προς την αρχαία Φυλή πίσω από τους λόφους, υπάρχουν θαυμάσιες γαίες με πλούσιο χώμα, 
που τώρα σκεπάζονται δυστυχώς από δάση. Περιλαμβάνονται δειγματοληπτικά και μικρά χωραφά-
κια στις πετρώδεις πλαγιές και κορφές του Αλόγου, όπου όμως κάθε μέτρο χώμα κατά καιρούς 
καλλιεργούνταν και δεν είναι δυνατόν να σημειωθούν όλα. 
 



40 
 

 

περισσότερο κατοικημένες περιοχές την ανάπτυξη αυτού του πολύ αργά εξαπλωνόμενου δέντρου, 

πράγμα που δεν συμβαίνει με τα πεύκα. Πάντως, στις φωτογραφίες που δημοσιοποιεί ο Σκιάς 

το 1918, δηλ. έναν αιώνα μετά, βλέπουμε μια συστάδα έλατα στα βόρεια απόκρημνα του Άρ-

ματος, οπότε μερικά θα υπήρχαν ανέκαθεν εκεί. 

Παρατηρεί ότι οι πιο εντυπωσιακές βραχοκορφές στην περιοχή είναι το Ταμίλθι κι η «Παπα-

νιά» (Papagnà), ονομασία που την καταγράφει λάθος και στην πραγματικότητα λέγεται [η] 

«Παγανιά», ή όπως τη σημειώνει ο Σκιάς [η] «Παγανέα»· πρόκειται για τη στεφάνη των πελώριων 

γκρεμών του Άρματος νότια από την κορυφή, κατεβαίνοντας προς τη Μονή Κλειστών. Υποθέτει, 

σωστά, ότι εδώ είναι το «Άρμα» που αναφέρει ο Στράβων, προσθέτοντας ότι την περιοχή είναι 

«αδύνατο να τη διαβείς καβάλα σε άλογο και παρόμοια καθόλου πρακτικό με τα πόδια». Για 

τούτο ο ίδιος κι η συνοδεία του δένουν τα άλογα στα δέντρα, μάλλον μπρος στις δυτικές πόρτες 

του φαραγγιού, συνεχίζοντας με τα πόδια. 

Κατεβαίνοντας από 

 

[…] υγρούς βράχους, διασχίζοντας το Ρέμα Αλωνάκι το οποίο ρέει βίαια πάνω σε ψηλές πέτρες 

και σκαρφαλώνοντας σε έναν από τους πιο τραχείς τόπους που πέρασα ποτέ, φτάσαμε στο πο-

λυπόθητο σπήλαιο, μετά από ένα υπερβολικά κουραστικό ταξίδι πέντε ωρών, συμπεριλαμβανό-

μενης και μιας περίπου ώρας που αναπαυτήκαμε στον δρόμο. 

 

Ως «Ρέμα Αλωνάκι» από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε ότι εννοεί το δυτικό σκέλος του 

φαραγγιού μέχρι τη συμβολή με το ανατολικό λίγο πριν τη σπηλιά. Όπως θα δούμε, υπάρχει 

μια σύγχυση με τα ονόματα Αλωνάκι, Μεσονύχτι και Ρέμα Γκούρας. Από μεταγενέστερες πηγές  

Εικ. 18-19: Οι πόρτες του δυτικού σκέλους  του φαραγγιού, κάτω από το Μεσονύχτι, απ’ όπου 
πέρασαν ο Ντόντγουελ και οι άλλοι επισκέπτες του 19ου αιώνα, μέχρι που ο Σκιάς κατασκεύ-
ασε το σημερινό μονοπάτι απέναντι από το σπήλαιο. Το μέρος αυτό όπως φαίνεται εδώ μήνα Ιού-
νιο, εξαιρετικά στενό, είναι αδιάβατο όταν το Ρέμα της Γκούρας και το Αλωνάκι κατεβάζουν 

πολλά νερά, δεδομένου μάλιστα ότι σε διάφορα σημεία υπάρχουν βράχοι και καταρράκτες. 



41 
 

 

και από τον χάρτη του ειδικού Α. Κορδέλλα, θα δούμε ότι οι Χασιώτες και οι Σαρακατσάνοι 

εποχιακοί βοσκοί «Αλωνάκι» λέγαν το ρέμα που κατεβαίνει από τις κορφές του Αλόγου ή Πλα-

τυβουνιού ανάμεσα στο Κάτω Παλιοχώρι και στη Στέρνα του Καλόγερου, πιθανότατα επεκτεί-

νοντας αυτό το όνομα και στο μικρό κομμάτι του Ρέματος της Γκούρας από τη συμβολή σε 

αυτό του Ρ. Αλωνάκι έως και το δυτικό σκέλος της εισόδου του φαραγγιού μετά τις δυτικές 

πόρτες, κάτω από το Μεσονύχτι, μέχρι εκεί όπου ενώνεται με το ανατολικό σκέλος, περίπου 

μπρος στο σπήλαιο, για να σχηματιστεί η κύρια πια κοίτη του φαραγγιού. Αλλά αυτά θα τα 

δούμε αναλυτικά στο κεφ. περί τοπωνυμικών. 

Η κάποια σύγχυση ίσως οφείλεται στο ότι ο Ντόντγουελ μάλλον δεν κατάλαβε τα λεγόμενα 

του Χασιώτη, όπως και πολλοί περιηγητές που «μιλούσαν» Νεοελληνικά μέσω έντυπων οδηγών 

λέξεων και φράσεων, ή συνοδεύονταν από ντόπιους και Φραγκολεβαντίνους διερμηνείς με ελ-

λειπείς γνώσεις τόσο στα Αρβανίτικα, στα Ελληνοαρβανίτικα κατά περιοχή και στα Ελληνικά 

των διαφόρων διαλέκτων, όσο και στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Γι’ αυτό πάμπολλες φορές στα 

περιηγητικά κείμενα αναγράφονται εσφαλμένα τοπωνύμια, ανθρωπωνύμια και πληροφορίες, 

που κάποτε διαιωνίζονται και σήμερα λόγω πιστής αντιγραφής τους από ορισμένους σύγχρονους 

μελετητές. 

Τελικά, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο Χασιώτης θα οδήγησε τον Ντόντγουελ μέσω της αρ-

χαίας και νεώτερης διαδρομής που μελετήσαμε στον Α  ́τόμο της Πάρνηθας: Χασιά, Υδραγωγείο 

Γιαννούλας, Κιάφα Καλαμαρά (Κλειστών), Άρμα, όπου δεν ανέβηκαν στην κορφή αλλιώς ο πε-

ριηγητής θα σημείωνε την καταπληκτική θέα· μετά θα τον πήγε να δει το Κάτω Παλιοχώρι με 

το Ρουμάνι και θα τον ανέβασε μες από τις δυτικές πόρτες του φαραγγιού στο σπήλαιο. 
  

Εικ. 20: Το κομμάτι του φαραγγιού από τις δυτικές πόρτες και μέχρι το σπήλαιο είναι ειδυλλι-

ακό, μεγαλόπρεπο, αλλά επίσης δύσβατο και επικίνδυνο.  
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Η είσοδος τότε, πριν την ανασκαφή του Σκιά και το άδειασμά του μερικώς από τη στάχτη 

και τα ιζήματα, ήταν πολύ στενή, η κορυφή της σημερινής, και το εσωτερικό του σπηλαίου 

ήταν πολύ στενάχωρο. Ο Ντόντγουελ παρατηρεί δίπλα στην είσοδο πέντε σιδερένιους «γάντζους» 

καρφωμένους στον βράχο, που υποθέτει ότι στήριζαν κάποια μαρμάρινη ή μπρούντζινη πλάκα. 

Διακρίνει τις επιγραφές που θα δούμε παρακάτω, αλλά δεν μπορεί να τις διαβάσει γιατί είναι 

σβησμένες και σκεπασμένες με λειχήνες. Επίσης, σημειώνει την άγρια ομορφιά του τόπου, κα-

θώς και την ύπαρξη των σκαμμένων στον όρθιο βράχο αριστερά της εισόδου κοιλωμάτων, που 

και σήμερα χρησιμοποιούμε για να ανεβοκατεβαίνουμε από τη μεριά της Κιάφας Πίνη στον 

χώρο του σπηλαίου, όσοι έχουμε κάποια στοιχειώδη εμπειρία στην απλή αναρρίχηση (και κα-

ταρρίχηση). 

Δεν αναφέρει ότι ερεύνησε το εσωτερικό του σπηλαίου για αρχαία αντικείμενα, ούτε φαίνεται 

να έκανε κάποιου είδους ανασκαφή, όπως συνήθως τότε οι περιηγητές, που ήταν συγχρόνως 

αυτοσχέδιοι αρχαιολόγοι και βεβαίως μανιώδεις αρχαιοκάπηλοι. Ίσως η υπερβολική στενότητα 

του τότε εσωτερικού και η παχιά σταλαγμιτική κρούστα τον αποθάρρυνε, όπως και άλλους 

αρχαιοκαπηλεύοντες έκτοτε, μέχρι που την ανατίναξε ο Σκιάς με μπαρούτη ή δυναμίτη. 

 

 

Λίγα λεφτά παραπάνω για το Χασιωτάκι 

Σε αυτό το σημείο, κι ενώ ο περιηγητής κι η συνοδεία του ετοιμάζονταν να επιστρέψουν, 

παρενέβη ο Χασιώτης οδηγός ζητώντας πρόωρα την αμοιβή του, που ο Ντόντγουελ του την 

έδωσε «απρόσεχτα», όπως λέει ο ίδιος. Το-

τε ο Χασιώτης έδειξε «τον βράχο» ψηλά, δηλ. 

την κάθετη άνοδο με τα σκαφτά σκαλιά, και 

είπε: 

«Είμαι συνηθισμένος σε τέτοια· κοιτάχτε 

πόσο εύκολα μπορώ να σκαρφαλώσω!» 

Και πράγματι, σκαρφάλωσε «με τέλεια ά-

νεση». Αλλά όταν έφτασε στην κορφή, γέ-

λασε δυνατά, ευχήθηκε στους Εγγλέζους να 

’ναι καλά, καλή επιστροφή στη Χασιά, κι 

ετοιμάστηκε να την κοπανήσει παρατώντας 

τους στον επικίνδυνο τόπο, χωρίς να γνωρί-

ζουν τα μονοπάτια της επιστροφής. Λέει ο 

Ντόντγουελ: 

 

Προσπαθήσαμε να τον κατεβάσουμε με α-

πειλές, που όμως τις περιφρόνησε· από κει 

μπορούσε να υπερασπίσει τον εαυτό του ε-

νάντια και σε στρατό· αλλά μετά από πολύ 

που τον πήραμε με το καλό και με την υπό-

σχεση για περισσότερα χρήματα, μαζί με την 

εξασφάλιση ότι δεν θα τον καταγγείλουμε, 

τον πείσαμε να κατεβεί και να επιστρέψει 

μαζί μας στη Χασιά. 

 

Αυτά, λοιπόν, το πονηρό πατριωτάκι μας, για 

να κερδίσει λίγα περισσότερα γρόσια από 

τους Εγγλέζους «λόρδους»… Ο Ντόντγουελ 

δεν μας λέει αν του έδωσε τα χρήματα ή τον 

κατήγγειλε στους Τούρκους. 

Η περιοχή, ούτως ή άλλως εξαιρετικά 

δυσπρόσιτη τότε, δεν ήταν ασφαλής τόπος 

τα πρώτα χρόνια του 19ου αι. που την επι-  

 

 

Εικ. 21: Στον όρθιο βραχότοιχο με τα αρχαία βα-
θουλώματα όπου σκαρφάλωσε ο Χασιώτης, εδώ 
ανεβαίνει ο φίλος Νάσος. Τότε, βεβαίως, δεν υ-

πήρχε το αναρριχητικό συρματόσχοινο. 
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σκεύθηκε ο Ντόντγουελ. Ούτε ιδιαίτερα και κατόπιν, λόγω των ασταθών πολιτικών περιστά-

σεων μετά την απελευθέρωση, που ευνοούσαν τη ληστεία. Γι’ αυτό δεν ήταν πολλοί που 

επισκεύθηκαν το σπήλαιο, με αποτέλεσμα να μην λαθροανασκαφεί συστηματικά από περι-

ηγητές-αρχαιοκάπηλους. Άρχισε να γίνεται πάλι επισκέψιμο όταν ο Όθων ενηλικιώθηκε και 

σταθεροποίησε κάπως την κατάσταση. 

 

 

Λουδοβίκος Ρος: βασιλιάδες και πρίγκιπες στην Πάρνηθα 
 

1. Όθων, Αμαλία και πρίγκιπας Βάλντεμαρ της Πρωσίας στη Φυλή 

Το 1844 ο πρίγκιπας Φρειδερίκος Βάλντεμαρ, γιος του αδελφού τού ήδη μακαρίτη Φρειδερίκου 

Γουλιέλμου 3ου και εξάδελφος του Φρειδερίκου Γουλιέλμου 4ου, τότε βασιλιά της Πρωσίας, 

κυριότερου κράτους τής χωρισμένης σε πολλά αυτόνομα κρατίδια Γερμανίας, αποφάσισε να 

κάνει ένα ταξίδι στην Ινδία με τη συνοδεία δύο κομήτων κι ενός γενικών επιστημονικών καθη-

κόντων δόκτορος, καθώς και με μπόλικους ακολούθους, φυσικά. Περνώντας από την Ελλάδα 

αποβιβάστηκε στην Κόρινθο, όπου τον υποδέχτηκε εκ μέρους των ομοεθνών του, βασιλιά Όθωνα 

και βασίλισσας Αμαλίας, ο τότε Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων της Ελλάδας Λουδοβίκος Ρος, 

επίσης Γερμανός, και τον οδήγησε στην Αθήνα, όπου έμεινε περίπου μια εβδομάδα. 

Αφού η Αυτού πριγκιπική υψηλότης είδε την Ακρόπολη και γενικά ό,τι σε αρχαίο διέθετε η 

Αθήνα, ο Όθων και η Αμαλία, που προφανώς δεν ήξεραν τι να τον κάνουν, αποφάσισαν να του 

δείξουν και τα αξιοθέατα των περιχώρων. Πρώτα-πρώτα, λοιπόν, τις 24 Σεπτεμβρίου 1844 τον 

πήγαν στη Φυλή, μάλιστα μέσω των νέων αμαξιτών δρόμων, που είχαν τότε μόλις κατασκευαστεί 

καθώς λέγει δίκαια περήφανος ο Ρος, και είχαν αντικαταστήσει τους παμπάλαιους γαϊδουρό-

δρομους. Έτσι, ντόπιοι και ξένοι μπόρεσαν να κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής 

αναπαυτικά μες σε αμάξια.14 

Ο Ρος έδειξε στον πρίγκιπα, στους κόμητες και στον δόκτορα όλα τα αξιοθέατα, περιγρά-

φοντας τα γεγονότα που συνέβησαν άλλοτε, κατά την αρχαιότητα και την Επανάσταση του 

’21, στα αξιολογότερα σημεία της διαδρομής από την πόλη στον Κολωνό, στον Κηφισό, στο 

Καματερό, στις Αχαρνές τότε Μενίδι, και στα «Λιόσσικα Καλύβια» σημερινά Λιόσια, ώσπου 

εντέλει έφτασαν στη Χασιά, την οποία ο Έφορος Αρχαιοτήτων ονομάζει «Χαστιά», πεπεισμένος 

ότι πρόκειται περί του αρχαίου, ομώνυμου δήμου. Εκεί όμως τελείωνε ο νέος δρόμος καθότι 

είχαν τελειώσει για την ώρα και τα λεφτά, οπότε οι υψηλοί εκδρομείς έπρεπε να καβαλήσουν 

άλογα για να φτάσουν στην αρχαία Φυλή. Δεν υπήρχε πρόβλημα, όλοι τότε ήταν άριστοι ιππείς, 

και η ίδια η βασίλισσα Αμαλία πήγαινε ιππεύοντας παντού στη δίχως δρόμους νεοαπελευθερω-

μένη Ελλαδίτσα. 

Αφού πέρασαν από δύο «άγρια φαράγγια», προφανώς των Κλειστών και των παρακλαδιών 

της Θοδώρας, άρχισαν να ανεβαίνουν το μονοπάτι προς το κάστρο: 

 

Τα ερείπια της Φυλής βρίσκονται ακόμη μια ώρα πάνω από το χωριό μες στο πευκοδάσος, στο 

υψηλό παραβούνι το οποίο νότια και δυτικά πέφτει απότομα στο φαράγγι, ενώ ανατολικά μέσω 

μιας πλατιάς ράχης συνδέεται με τον ψηλότερο, κύριο όγκο της οροσειράς. Με κάθε βήμα προς 

τα μπρος πλαταίνει η θέα προσφερόμενη αφρόντιστα στην τέρψη καθενός ιππέα, ενώ από κάτω 

του το σταθερό άλογο σκαρφαλώνει λαχανιάζοντας την ανηφόρα.
15

 

 

Θαυμάζοντας τα τοπία και με τα «σταθερά» πλην αμάθητα σε τέτοια μονοπάτια βασιλικά ά-

λογα να λαχανιάζουν, επισκέφθηκαν το φρούριο, όπου ο Ρος τους εξήγησε λεπτομερώς τα όσα 

ήδη κι εμείς είδαμε στο Α΄μέρος της εργασίας μας, περί Φυλής και Θρασύβουλου. Ο ίδιος πι-

στεύει λανθασμένα ότι η Φυλή βρισκόταν εδώ, πολύ κοντά στο φρούριο, όμως κι ότι επεκτει-

νόταν «πιθανόν» στην κοντινή βουνοπλαγιά, πράγμα που ξέρουμε ότι απεδείχθη σωστό, παρ’ 

ότι η θέση του κύριου οικισμού εντέλει είναι αρκετά ψηλότερα. Οι επισκέπτες, πάντως, έχοντας  

                                         
14 Βλ. Ludwig Ross, Reisen des Königs Otto und der Königin Amalie in Griechenland, G.U. Schwerschke & Sohn, Χάλλη 

1848, σ. 81-88. 
15 Ross, Reisen des Königs Otto und der Königin Amalie, ό.π., σ. 84. 
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σχηματίσει μέσω των αρχαίων κειμένων μια εξιδανικευμένη άποψη για την περίφημη Φυλή, 

εντυπωσιάζονται από την αγριότητα του τοπίου, όσο κι από την ασύγκριτη θέα προς το αττικό 

λεκανοπέδιο, τον Υμηττό και τον Αργοσαρωνικό. 

Γενικά, και οι ξένοι διαχρονικώς και εμείς οι ξεφυσισμένοι ντόπιοι σήμερα, καταπλησσόμα-

στε από το γεγονός ότι αρχαίες πόλεις που γεννούσαν μεγάλους ποιητές, συγγραφείς και 

φιλόσοφους ή κομψότατους ρήτορες και περιγράφονται στα αρχαία κείμενα ως λαμπρότατες 

με ναούς κ.λπ., βρίσκονταν σε αγριότοπους και γκρέμια, όπου άλλωστε οι παππούδες κι οι 

γιαγιάδες μας παρέμειναν ως τη σύγχρονη εποχή, κι απ’ όπου μετά την Επανάσταση του ’21 και 

κυρίως μετά τον Β΄Πόλεμο έφυγαν τρέχοντας για την Αθήνα, τις πεδιάδες και το εξωτερικό… 

 

 

2. Ο Ρος στο Σπήλαιο του Πάνα 

Κατόπιν ο Ρος αναφέρεται στο Άρμα και στο σπήλαιο του Πάνα: 

 

Μόνο προς τη βόρεια πλευρά και εν μέρει προς τα ανατολικά είναι κλεισμένη η θέα μέσω των 

υψηλότερων κορυφών του Πάρνη, από τις οποίες η κοντινότερη βορειοανατολικά της Φυλής 

υψώνεται σε σχήμα μιας επιμήκους, γυμνής και απόκρημνης βραχορράχης, και από μακριά μοιάζει 

με την όψη ενός αρχαίου πολεμικού αμαξιού, γι’ αυτό έφερε το όνομα Άρμα. Από τους βουνήσιους, 

λέγεται τώρα Π α γ α ν ι ά. Πέφτει κατακόρυφα στο δεύτερο παραπάνω αναφερόμενο φαράγγι,  

Εικ. 22: Το πρώτο φαράγγι που πέρασαν οι βασιλικοί επισκέπτες, η συνέχεια του Φαραγγιού 
του Άρματος και η Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειστών, ιδωμένα από τα ύψη της Παγανιάς. 

Στο βάθος η Χασιά, πιο πέρα η Αθήνα, η θάλασσα και τα νησιά. 
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στην απέναντι πλευρά του οποίου, μια σπηλιά στο βράχινο τοίχωμα αφιερωμένη κατά την αρ-

χαιότητα στον Πάνα και στις Νύμφες, το Νυμφαίον, ονομάζεται από τους χωρικούς, εξαιτίας των 

πολλών εκεί ανακαλυπτόμενων ανάγλυφων λύχνων, σπηλιά των λυχναριών (λυχνοσπηλῃά,
16

 

Αρβανίτικα Σπελ-Λυχνάρι). Σε μια επίσκεψη σ’ αυτήν τη σπηλιά πριν μερικά χρόνια είδα, στη δύ-

σκολα προσβάσιμη μέσω αναρρίχησης είσοδο, ίχνη μιας ενμέρει εξαιτίας καιρικών συνθηκών 

ενμέρει εξαιτίας των κρεμάμενων σταλακτιτών μη αναγνώσιμη επιγραφή, και βρήκα στο εσωτερικό 

επίσης μερικά σπασμένα λυχνάρια και θραύσματα αγγείων, αλλά το μεγαλύτερο πλήθος των 

λυχναριών είχαν στο μεταξύ αρπαχτεί από προηγούμενους ταξιδιώτες. Γενικά όμως προσεγγίζε-

ται η σπηλιά σπάνια από Ευρωπαίους επισκέπτες, γιατί το μονοπάτι μέχρις αυτή είναι εξαιρετι-

κά δύσκολο, έτσι ώστε ακόμα κι από τους Χαστιώτες μόνο λίγοι ξέρουν να τη βρουν.
17

 

 

Βλέπουμε ότι ο Ρος αναγράφει σωστά την Παγανιά, αλλά θεωρεί λανθασμένα ότι όλο το βρα-

χόβουνο όπου βρίσκεται και το Άρμα λέγεται έτσι, ενώ λεγόταν Στράτι δηλ. στο πάνω μέρος 

«επίπεδο», και Παγανιά είναι το όνομα μόνο της κορυφογραμμής του στην κόψη των γκρεμών 

που κατεβαίνει προς τη Μονή Κλειστών. Επίσης, ο Έφορος εννοεί να ονομάζει τους Χασιώτες 

«Χαστιώτες», από τον άγνωστης τοποθεσίας αρχαίο δήμο Χαστιέων. Τέλος, γνωρίζει πως λίγοι 

έχουν φτάσει ως το σπήλαιο, μα αγνοεί ότι ευτυχώς τα περισσότερα αντικείμενα στο εσωτερι-

κό δεν είχαν «αρπαχτεί» αλλά σώζονταν, εφόσον κανείς δεν είχε κάνει συστηματική ανασκαφή. 

Δημοσιεύει την επιγραφή που ελλειπώς διάβασε και θα τη δούμε πληρέστερη παρακάτω. 

 

 

3. Οι βασιλείς της Ελλάδας κι ο Πρώσος πρίγκιπας στο «Μοναστήρι εις τα Κλει-

στά» και στη «Χαστιά» 

Κατόπιν ασχολείται με τη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην οποία πήγαν οι βασιλείς 

τον πριγκιπικό ξένο, πριν επιστρέψουν για μάσες στη «Χαστιά»: 

 

Κάτω από τους δυτικούς γκρεμούς του Άρματος, στην έξοδο του φαραγγιού όπου είναι το Νυμφαίον 

και ακόμη μισή ώρα πάνω από το χωριό Χαστιά, βρίσκεται μοναστηράκι της Παναγίας, ονομαζό-

μενο εἰς τὰ Κλειστά, με μισή ντουζίνα απλοϊκούς και χωρικούς Αρβανίτες μοναχούς. Η παιδεία 

τους και η μόρφωσή τους στα Ελληνικά δεν πάει και πολύ μακριά, δεδομένου ότι μου συνέβη το 

έτος 1833, σε μια εποχή κατά την οποία λόγω της ανηλικιότητας του βασιλιά γινόταν πολύς λό-

γος για την Αντιβασιλεία, να με ρωτήσει ένας από τους μοναχούς: «Ἡ ἀντιβασιλεία τί ἄνθρωπος 

εἶναι; καὶ τί τὴν ἔχει ὁ βασιλεύς;», αλλά έχω διαμείνει συχνά κοντά τους και, κατά τις δυνάμεις  

                                         
16 Ελληνικά στο κείμενο. 
17 Ross, Reisen des Königs Otto und der Königin Amalie, ό.π., σ. 86-87· οι λέξεις με αραιά στοιχεία: έτσι στο πρωτότυπο. 

Εικ. 23: Το δεύτερο φαράγγι της πορείας, πριν από την Πέτρα Θοδώρας, με το Φρούριο Φυλής 

δεξιά, που όμως δεν υπήρχε επί Θρασύβουλου. Σ’ όλη αυτή την περιοχή εντυπωσιάζει η θέα. 
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τους, έχω τύχει φιλόξενης υποδοχής. Οι Αυτών Αυτών Μοναρχικές Μεγαλειότητες πήραν τώρα 

τον δρόμο της επιστροφής από τη Φυλή μέσω τούτου του σημείου, για να δείξουν στον πρίγκιπα 

κι ένα τέτοιο ελληνικό μοναστήρι μες στα δάση, και μετά από σύντομη παραμονή ιππεύσαμε τε-

λικά για κάτω στη Χαστιά, όπου φτάσαμε καθώς έπεφτε το σκοτάδι. Σε ένα λιβάδι ψηλότερα 

κοντά στο χωριό ήταν τα τραπέζια στημένα, που τα περιτριγύριζαν όλοι οι κάτοικοι· και μετά το 

φαγητό ευφράνθηκαν οι άνακτες ακόμα για πολύ παρακολουθώντας τα ζωηρά παιχνίδια και την 

άδολη ευτυχία των παιδιών, απρόσκοπτη από οποιαδήποτε παρεμποδίζουσα αμηχανία, καθώς είχαν 

αθλοθετηθεί γλυκίσματα σε αγώνες μεταξύ τους και ο νικητής ή η νικήτρια έπαιρναν τα βραβεία 

από τα χέρια της βασίλισσας.
18

 

 
Βλέπουμε ότι οι μοναχοί ήταν δίγλωσσοι, μιλούσαν δηλ. τα Ελληνικά της εποχής κοντά στα 

Αρβανίτικα, όπως μαρτυρείται άλλωστε και από άλλες πηγές. Η έκφραση του Ρος ότι «η 

μόρφωσή τους στα Ελληνικά δεν πάει και πολύ μακριά», σημαίνει απλά εκείνο για το οποίο 

κατηγορούσαν οι Δυτικοί τους Έλληνες ιερωμένους, ότι αντίθετα με τους Ευρωπαίους συνα-

δέλφους τους δεν είχαν καμιά σχεδόν παιδεία, ούτε κοσμική ούτε θεολογική, παραβλέποντας 

όμως το γεγονός ότι τούτο οφειλόταν στην καταστροφική σε όλα τα επίπεδα τουρκοκρατία. 
  

                                         
18 Ross, Reisen des Königs Otto und der Königin Amalie, ό.π., σ. 87-88. Τα δύο αποσπάσματα στο πολυτονικό: Ελλη-

νικά στο κείμενο. 

Εικ. 24: Η Μονή «εις τα Κλειστά» και το αγίασμα στο απέναντι πρανές του φαραγγιού, όπως 

φαίνονται από τους γκρεμούς πάνω από του Καλαμαρά. 
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«Αγώνες» όπως αυτοί που αναφέρονται εδώ, ήταν κατά παράδοση συνηθισμένοι σε γιορτινές 

μέρες στον τότε ελληνικό κόσμο, δηλ. ως επί το πλείστον αγωνιστικά παιχνίδια άμιλλας και 

δεξιότητας μεταξύ παιδιών και νέων, τρέξιμο, πάλεμα, «λιθάρι» κ.λπ. Παρατηρούμε όμως ότι 

στους συγκεκριμένους αγώνες συμμετείχαν και κοριτσάκια, κάτι όχι συνηθισμένο στην εποχή 

εκείνη, δείγμα ότι ο Όθων και η Αμαλία, συγχρονιζόμενοι στα αρχαϊκά ήθη των υπηκόων τους, 

προσπαθούσαν παραλλήλως να στρέψουν τις φυσικές και πολιτισμικές κλίσεις τους σε πιο 

νεωτεριστικές κατευθύνσεις. 

Ο Ρος, τυπικός Γερμανός διανοούμενος της εποχής, απ’ αυτούς που συνδύαζαν την άκρα 

επιστημοσύνη με το λυρικοβουκολικό όνειρο για έναν κόσμο απλότητας, ευγένειας και ηρωι-

σμού, παλαιογερμανικό ή ομηρικό, θέλει με αυτή την τελευταία σκηνή να υπογραμμίσει στους 

Ευρωπαίους αναγνώστες του ότι οι καημένοι οι «άνακτες», ο Όθων και η Αμαλία, προσπαθού-

σαν να δείξουν στον συμπατριώτη τους πρίγκιπα πόσο τους αγαπούσαν οι απλοϊκοί Έλληνες, 

ότι μπορούσαν να τρώνε μαζί τους το απόβραδο στην ύπαιθρο σαν ομηρικοί βασιλιάδες και να 

παίζουν με τα παιδάκια τους. 

Κάτι αδιανόητο για τους βασιλικούς συναδέλφους τους στην Ευρώπη, που δεν τους έβλε-

παν από κοντά ούτε καν οι αριστοκράτες, και που για να τους πλησιάσει παιδί χωρικού ή 

εργάτη ώστε να τους δώσει λίγα λουλούδια σε προσεχτικά προετοιμασμένες εκδηλώσεις, 

έπρεπε να εκλεγεί ανάμεσα σε εκατοντάδες, να πλυθεί, να απολυμανθεί, να κουρευτεί, να 

χτενιστεί, να παρφουμαριστεί, να καλοντυθεί, να στολιστεί, εντέλει να δασκαλευτεί και να 

βασανιστεί επί μέρες, με αποτέλεσμα να τρέμει κατά την ώρα της επαφής του με τους «άνακτες», 

κι όχι να παίζει χαρούμενο και να γελάει. 

Ίσως με την εκδρομή αυτή στην Πάρνηθα και το τραπέζι με τους Χασιώτες οι Όθων και 

Αμαλία ήθελαν να δείξουν τη ζεστή κι απλοϊκή σχέση με τον λαό τους όχι μόνο γενικά. Αλλά 

επίσης ο ρομαντικός Ρος, αυτός που σίγουρα πρότεινε στους «άνακτες» σαν πρώτη εκδρομή 

στα περίχωρα την επίσκεψη στο κάστρο του τυραννοκτόνου Θρασύβουλου, ήθελε να κάνει μια 

υπόμνηση στον συμπατριώτη του πρίγκιπα για το τι κατάληξη θα μπορούσε να έχει η άκρα 

καταπίεση του βασιλικού ξαδέλφου του στην Πρωσία, δεδομένων μάλιστα των επαναστατικών 

γεγονότων τότε στην Ευρώπη, που κατέληξαν στην παρισινή Κομμούνα. 

Όπως και να το κάνουμε, όμως, δεν θα ήταν άτυχο να υποθέταμε ότι ο πρίγκιπας Βάλντεμαρ 

της Πρωσίας, ο οποίος αργότερα στην Ινδία παρευρέθηκε ως επίσημος παρατηρητής στις μά-

χες (διάβαζε: σφαγές) των αποικιοκρατών Άγγλων κατά των εκεί επαναστατών, δεν θα πρέπει 

να ευχαριστήθηκε πολύ ούτε με τη Φυλή του τυραννοξεπαστρευτή Θρασύβουλου και τη σχετική 

διήγηση του Ρος, ούτε με την προσέγγιση των φουστανελοφόρων Χασιωτών μας. Κι όχι μόνο 

λόγω της συνήθους περιφρόνησης των μελών των βασιλικών οίκων και της ευρωπαϊκής αριστο-

κρατίας για τον λαό, μα ενδεχομένως επίσης επειδή οι τότε Έλληνες, για να δείξουν την αγάπη 

τους προς το αγαθό βασιλικό ζεύγος, βγάζαν μπρος στους άνακτες τις πιστόλες και άναβε ο 

τόπος από τους  γιορταστικούς πυροβολισμούς. Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο ο Ρος, αλλά μπορούμε 

να το υποθέσουμε. 

Όπως και να ’χει το πράγμα, δεν θα του άρεσαν όλ’ αυτά μάλλον του Πρώσου πρίγκιπα, 

εφόσον την ίδια στιγμή όλη η Ευρώπη βρισκόταν σε επαναστατικό πυρετό λόγω της κατά-

στροφής που επέφερε στους λαϊκούς πληθυσμούς η πρώτη επίθεση του νεότευκτου καπιταλι-

σμού, η οποία είχε καταστρέψει οικονομικά και καταδικάσει σε πείνα και μετανάστευση εκα-

τομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς το 1844 τον Ιούνη, τρεις μήνες πριν τα αγωνίσματα των παιδιών 

μπρος στους άνακτες στη Χασιά, είχε ξεσπάσει στην Πρωσία και πνιγεί στο αίμα από τον εξά-

δελφο του πρίγκιπα, βασιλιά Φρειδερίκο Γουλιέλμο 4ο, η εξέγερση των υφαντουργών της Σι-

λεσίας,19 τελευταία μιας σειράς αλλεπάλληλων ξεσηκωμών των Γερμανών εργατών, τεχνιτών, 

μικρών βιοτεχνών και αγροτών για τα ζητούμενα και σήμερα παγκοσμίως: ψωμί και ελευθερία. 

Την ίδια εποχή, άλλωστε, εξαιτίας της καταστροφικής δράσης του καπιταλισμού αναπτύχθηκαν 

ώριμα πια οι ιδέες του σοσιαλισμού. Και το 1861 ο ανιψιός του Βάλντεμαρ, γιος του βασιλιά 

της Πρωσίας, στέφτηκε πρώτος αυτοκράτορας του «Β΄ Γερμανικού Ράιχ», της ενοποιημένης  

                                         
19 Βλ. στην ενότητα «Μεταφράσεις» της ιστοσελίδας τη μετάφρασή μας σχετικού ποιήματος του Χάινε και πληρο-

φορίες. 
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για πρώτη φορά μετά τον Μεσαίωνα Γερμανίας, με τα γνωστά επακόλουθα, τους Α΄και Β΄ 

Παγκόσμιους πολέμους. Φαίνεται ότι κάθε φορά που ενοποιείται η Γερμανία, ξεσπάει πανευ-

ρωπαϊκή ή παγκόσμια καταστροφή… 

Αλλά στο μεταξύ, τον Όθωνα και την Αμαλία (που αγαπούσαν τον ελληνικό λαό παρά την 

τραγική τυραννία της Αντιβασιλείας, ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι Γλύξμπουργκ ή ήταν ολόψυχρα 

αδιάφοροι απέναντί του ή τον μισούσαν θανάσιμα), τους κατεδίωξαν οι ντόπιοι κοτζαμπά-

σηδες λησταρχαίοι, πρόγονοι των πολύ πιο επιστημονικά κατηρτισμένων στη ληστρική τέχνη 

σημερινών μεγαλοκεφαλαιούχων και δωσίλογων πολιτικών. 

Αυτά, λοιπόν, μας διηγείται ο Λ. Ρος για τον Πάρνη, τη Φυλή, το Σπήλαιο του Πάνα και τη 

«Χαστιά». 

 

 

Ανδρέας Κορδέλλας: Πρώτη ανασκαφή του σπηλαίου 
 

Το 1879 ο Ανδρέας Κορδέλλας, μηχανικός ορυκτολόγος-μεταλλειολόγος σπουδασμένος στη 

Γερμανία κι αργότερα διευθυντής των μεταλλείων Λαυρίου, δημοσίευσε μια πολύ σημαντική 

για την εποχή της μελέτη για το πώς κι από πού μπορεί να υδρευτεί η ραγδαία αναπτυσσόμενη 

Αθήνα. Σε αυτήν μιλάει και για τα νερά της Πάρνηθας. Παρεμπιπτόντως, επισκέπτεται το σχεδόν 

παρθένο ακόμα Σπήλαιο του Πάνα, το περιγράφει σε μια εκτεταμένη υποσημείωση, διενεργεί 

μια μικρή ανασκαφή, ανακαλύπτει κι άλλες επιγραφές στα βραχοτοιχώματα εκτός από τη μία 

των Ντόντγουελ — Ρος, και προσπαθεί με ευσυνειδησία να τις διαβάσει.20 

Ξεκινάει κι αυτός από τη Χασιά, δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το «υδραγωγείον 

της Γιαννούλας», και φτάνει μετά δύο ώρες πορεία (δεν λέει αν με τα πόδια ή με μουλάρι) «εις 

Αλωνάκι πλησίον του ιερού του Πανός». Αφού τονίσει κι αυτός πόσο επικίνδυνο είναι να κατέ-

βει ή να ανέβει κανείς στο σπήλαιο από τις λαξευμένες τρύπες στον όρθιο βράχο προς τα βόρεια, 

σημειώνει ότι το έδαφος της εισόδου «συνίσταται εκ στρώματος πώρων οξυανθρακικού ασβε-

στίου, προχωρούντων εις τα ενδότατα του σπηλαίου και διευθυνομένων προς ανατολάς». Όπως 

μπορεί να διαπιστώσει κανείς και σήμερα, πράγματι το σπήλαιο αποτελεί την έξοδο στο φαράγγι 

εκτεταμένου γεωλογικού ρήγματος που εκτείνεται ανατολικά — ελαφρώς βορειοανατολικά, 

και καταλήγει στην Κιάφα Καμπέρα, βορειοδυτική κατάληξη της ράχης Κούμουλα [τα] ή Κου-

μούλες [οι], ορατό σε πολλά σημεία της διαδρομής του, στα οποία σειρές από βράχια με ρωγμές, 

δίχως καθόλου βλάστηση, φανερώνουν την ύπαρξη μιας γραμμής σπηλαίων ή τέλος πάντων 

κενών υπόγειων χώρων. Άρα, μάλλον έχει δίκιο ο Σκιάς που υποστηρίζει ότι το σπήλαιο θα 

πρέπει να συνεχίζεται σε μήκος πίσω από τα μπαζώματα στο βάθος του. 

Ομολογεί ότι δεν εξερεύνησε «τας πολυπληθείς υπογείους διακλαδώσεις του σπηλαίου», 

δίνοντας δίκιο στον Ντόντγουελ που το θεώρησε ως έργο της φύσης, αλλά πιστεύοντας, όπως 

και ο Λόλινγκ αργότερα, ότι παντού υπήρχαν ίχνη ανθρώπινης επεξεργασίας: «Αι ανώμαλοι 

παρειαί του σπηλαίου εισί λελαξευμέναι, το δε κλιμακηδόν στρώμα των πωρώσεων είναι κατά 

βήμα λελαξευμένον». Κάτι που απέδειξε ως λανθασμένο ο Α. Σκιάς κατά τις πρώτες συστηματικές 

ανασκαφές, των ετών 1900-1901, δεδομένου ότι το κλιμακωτό δάπεδο ήταν αποτέλεσμα της 

δράσης των υδάτων. 

Πιστεύει ότι «Αι τεχνηταί και κανονικαί κοιλότητες εν ταις πωρώσεσι ταύταις αποτελούσι 

τάφους, εν οις εύρον παντοειδείς λυχνίας, οστά, πριάπους και λείψανα κεράμων, αναμίξ κει-

μένων εν αργιλλώδη γη». Οπότε θα έκανε κάποια στοιχειώδη ανασκαφή, παρ’ ότι όπως λέει ο 

ίδιος δεν προχώρησε βαθύτερα από την είσοδο. Θεωρεί λανθασμένα ότι υπήρχαν τάφοι και, 

όπως προσθέτει, «πολυάνδριον (κοινοτάφιον) των ορεσιβίων ποιμένων και γεωργών του Πάρ-

νηθος», ενδεχομένως γιατί θα είδε οστά ζώων που περιγράφει ο Σκιάς, εφόσον οι δύο ανθρώ-

πινοι σκελετοί βρέθηκαν αδιατάρακτοι σε πολύ κατώτερο στρώμα. Εκείνο το «πριάπους» μάλλον 

σημαίνει ότι βρήκε αγαλματίδια ή ανάγλυφα του Πάνα. Δεν ξέρουμε όμως αν πρόκειται για τα 

ανάγλυφα που ανακάλυψε ο Σκιάς ή για άλλα, ούτε αναφέρει τι τα έκανε όλα αυτά, αν τα πήρε  

                                         
20 Ανδρέας Κορδέλλας, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν έποψιν, Εκ του τυπογραφείου της Φιλοκαλίας, Αθήνα 

1879: «Ύδατα Πάρνηθος», σ. 137-145, 152-153, 159-160· Για το σπήλαιο: σημ. σ. 139 κ.ε. Στη Βιβλιοθήκη Σερρών, 

http://ebooks.serrelib.gr/serrelib/handle/10812/26796?locale=el. 
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μαζί του, αν τα παρέδωσε σε κάποιο δημόσιο ίδρυμα ή τα άφησε στη θέση τους (απίθανο το 

τελευταίο). 

Ο Κορδέλλας βρίσκει στα βραχοτοιχώματα τέσσερις επιγραφές και καταγράφει ό,τι μπόρεσε 

να διακρίνει από το περιεχόμενό τους, αφού, υποθέτουμε, σαν έμπειρος μηχανικός θα καθάρι-

σε τα βρύα και τις ασβεστώδεις εναποθέσεις. Σημειώνει με δίκαιη περηφάνια ότι από τις επι-

γραφές μόνο μία δημοσίευσε ο Ρος. Περιγράφει κι αυτός την κοιλότητα κοντά στην είσοδο με 

τέσσερα σιδερένια στηρίγματα κι όχι πέντε όπως έγραψε ο Ντόντγουελ, όπου υποθέτει ότι 

υπήρχε επιγραφή ή ανάγλυφο του Πάνα, επειδή από πάνω ανακαλύπτει επιγραφή, στην οποία 

διαβάζει το όνομα του τραγοσκελούς Θεού και θα την δούμε στο αρμόζον κεφάλαιο. Προσθέ-

τει ότι: 

 

Ο πανδαμάτωρ χρόνος δεν εξήλειψε την μνήμην του αρχαίου θεού και προστάτου των ποιμένων 

του Πανός, και παρ’ αυτοίς έτι τοις σημερινοίς αγρότες, διότι υπάρχει και σήμερον εν αποστάσει 

μιας περίπου ώρας προς άρκτον του σπηλαίου κρήνη, ην οι ποιμένες καλούσι κατά παράδοσιν 

κρήνην του Πανός, ή συνήθως Αλβανιστί «Κρούα τὲ Πάν(νε)σεν». 

 
Εάν δεν σφάλλουμε, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η επιβίωση του αρχαίου ονόματος 

της πηγής, η οποία σήμερα σε χάρτες και βιβλία έχει επικρατήσει να αναγράφεται ως Κρόνιζα 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 25: Ο πολύτιμος 
χάρτης του Κορδέλλα, 
του 1879, διασώζει 
ξεχασμένα σήμερα 
τοπωνύμια από τη 
νοτιοανατολική Πάρνηθα 
και, σε συνδυασμό με τις 
αναφορές στο Σπήλαιο 
του Πάνα, μας παρέχει 
πληροφορίες για την 
ευρύτερη περιοχή κατ’ 
εκείνη την εποχή. 

Δυστυχώς, δεν 
βρίσκω καλύτερη 
αναπαραγωγή. Λείπει 
κομμάτι του χάρτη στην 
κενή λωρίδα στη μέση. 

 
Κορδέλλας, Αι Αθήναι 
εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν 

έποψιν, ό.π., ένθετος χάρτης 

μετά τη σ. 160. 



50 
 

  

Εικ. 26 άνω, τεμάχια του αρχαίου υδραγωγού σε παλιά μάντρα κοντά στην Πηγή της Φυλής, και 
εικ. 27 κάτω αριστερά κομμάτι σε σκάμμα του σύγχρονου αγωγού που φέρνει τα νερά της Γκού-
ρας στη Χασιά. Το σχήμα τους είναι ενδεικτικό της χρήσης τους και περιέχουν στο κοίλο μέρος 
τους κατάλοιπα των στερεοποιημένων ιζημάτων από τη ροή των υδάτων. Το ορειβατικό μπα-
στούνι δείχνει το μέγεθός τους. 
 
Στην εικ. 28 κάτω δεξιά, κοντά στην Πηγή Γκούρας βρυασμένο ίζημα, αποκολλημένο σε κάποια 
παλιά εποχή από κομμάτι του αγωγού. Το ίζημα από το πλάι, στη μικρή, ένθετη φωτογραφία, 
εικ. 29, δείχνει το σχήμα της βάσης των κεραμικών στελεχών, αλλά και,  με το διαστρωματω-
μένο πάχος του, υποδεικνύει ότι ο υδραγωγός χρησιμοποιήθηκε αδιάκοπα για μεγάλη χρονική 

περίοδο, ίσως για αρκετούς αιώνες. 
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ή Κρόνεζα. Στο βιβλίο του αυτό και στον επισυναπτόμενο «Υδρολογικό Χάρτη του Πάρνηθος» 

ο Κορδέλλας υποθέτει την ύπαρξη αρχαίου υδραγωγείου από την Γκούρα, που συγκέντρωνε 

επίσης τα νερά των άλλων πηγών της κεντρικής και νοτιοδυτικής Πάρνηθας. Ακόμα, παρέχει 

πολύτιμες πληροφορίες για τοπωνύμια της περιοχής. Για παράδειγμα, αναφέρει ότι ο χείμαρ-

ρος που ρέει μέσω του Φαραγγιού των Κλειστών ονομαζόταν «Ποτάμι του Οζιά ή της Γκούρας», 

διαπιστώνοντας ότι πηγάζει από τα υψηλότερα μέρη του βουνού και την Αγία Τριάδα. Πράγματι, 

κατά τον χάρτη του και την πραγματικότητα όπως μπορεί καθένας να τη διαπιστώσει σήμερα, 

ο χείμαρρος του φαραγγιού συγκεντρώνει τα ύδατα από τρεις κατευθύνσεις: 

1. Βορειοδυτικά, από το Ρέμα της Γκούρας με απώτατες πηγές του ρέματος στις ράχες και 

τις μικρές χαράδρες προς το Πυργάκι, και κυρίως στα ύψη στην Κρισιγιώνα, την Ντράσιζα, το 

βουνό Μαύρη ή Ρόγια, τον Κορακόβραχο και τα βορειοδυτικά πρανή του Αλόγου. 

2. Βόρεια, από τα ρέματα του νοτίου Αλόγου και κυρίως το Ρέμα Αλωνάκι, το οποίο κατέρ-

χεται από την κορφή του Αλόγου και συνενώνεται με το Ρέμα Γκούρας λίγο πριν τις δυτικές 

πόρτες του φαραγγιού. Επίσης, βόρεια, πλουτίζεται από τις πηγές Ρουμάνι και Κατσιγιάννη 

στο Κάτω Παλιοχώρι που συγκροτούν το Ρέμα του Ρουμανιού, το οποίο έχει την αρχή του 

επίσης κοντά στην κορφή του Αλόγου. 

3. Βορειοανατολικά, από τη βαθιά χαράδρα που το κύριο σκέλος της ξεκινάει όντως από 

την Αγία Τριάδα και το Άνω Παλιοχώρι, και το άλλο από τον Οζιά μέσω πολλών μικρών ρεμάτων 

στον Περδικόβραχο, τον Λαγό, τον Κούκκο και το Βιλιάνι, όπου πολλές μικρές και μεγαλύτερες 

πηγές και, φυσικά, τα πολλά χιόνια του Οζιά όταν λειώνουν. Το σκέλος αυτό, ως το σημα-

ντικότερο σε μήκος και πλάτος, δικαιολογεί το όνομα «Ποτάμι του Οζιά», καθώς διέρχεται από 

τα στενά του Στατεριού, κάνει κύκλο γύρω από τον όγκο του Αλόγου και εισέρχεται στο φα-

ράγγι των Κλειστών από τις ανατολικές πόρτες, συνενωνόμενο με το Ρέμα του Ρουμανιού. Το 

κομμάτι του ανάμεσα στο Στατέρι και το Κάτω Παλιοχώρι αναγράφεται εσφαλμένα ως Ρέμα 

Καμπέρα σε σύγχρονους χάρτες και έργα, μάλλον από παρεξήγηση, από την Κιάφα Καμπέρα 

που αποτελεί στα νοτιοδυτικά ένα κομμάτι από το πρανές του. 

Σε όλα αυτά τα ρέματα το νερό μειώνεται ή και αφανίζεται από διολίσθησή του σε καταβό-

θρες, μερικές πολύ μεγάλες αν και αφανείς, χωρίς χαίνον άνοιγμα· αλλιώς η ποσότητα των 

υδάτων του φαραγγιού που θα έφτανε στη Μ. Κλειστών θα ήταν τεράστια, μάλιστα με το λειώ-

σιμο των χιονιών. 

 

 

Το αρχαίο υδραγωγείο από την Πηγή Γκούρας 
 

Υδραγωγείο προς Ελευσίνα: Μια αδιέξοδη υπόθεση του Κορδέλλα 

Ο Κορδέλλας, σαν ειδικός, εξετάζει όχι μόνο τα ύδατα των κύριων ρεμάτων που συγκε-

ντρώνονται στο φαράγγι του Οζιά ή της Γκούρας, αλλά και την ύπαρξη αρχαίου υδραγωγείου 

με κέντρο την Πηγή Γκούρα, που σύμφωνα με τις μετρήσεις του, μήνα Μάιο, έδινε 2.500-3000 

κυβικά μέτρα νερό ημερησίως με θερμοκρασία υδάτων 11,20ο C, και αέρα της περιοχής 23ο 

C.21 Αναφέρει ακόμα και το μεγάλο πλατάνι δίπλα στην πηγή, που δυστυχώς κάηκε το 2007 

όπως κι όλος ο θεοκρίτειος τόπος υψηλής αίσθησης της ομορφιάς από Κρισιγιώνα, Ντράσιζα, 

Γκούρα, Πηγή των Πανών και Στέρνα Καλόγερου ως Παλιοχώρι. Αλλά τώρα και το πλατάνι κι 

όλη η χλωρίδα του τόπου ξαναβλασταίνουν από τη ρίζα τους. 

Η παρουσία του αρχαίου υδραγωγείου αναφέρεται έκτοτε από πολλούς, όμως ποτέ δεν έχουν 

γίνει έρευνες έστω και επιφανειακές στην περιοχή από ειδικούς αρχαιολόγους. Ο Κορδέλλας 

υποθέτει ότι το υδραγωγείο από Γκούρα περνούσε μέσω Κόκκινης Λάκκας (Πόρου) στον τόπο 

όπου βρισκόταν η αρχαία Φυλή, συγκέντρωνε και τα νερά της Πηγής της Φυλής, που τα βρήκε 

να αναβλύζουν ημερησίως σε ποσότητα 600 κυβικών μέτρων και θερμοκρασία 13,70ο C, αέρα 

του περιβάλλοντος 21,50ο C, και «δια των κρημνωδών φαράγγων της Φυλής», δηλ. μες από 

τη χαράδρα Φρουρίου Φυλής-Θοδώρας-Φίχθι-Γκουριτζή, έβγαινε στο Θριάσιο, όπου άλλο 

υδραγωγείο, ρωμαϊκό, θεωρεί ότι τα οδηγούσε στην Ελευσίνα. 

                                         
21 Κορδέλλας, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν έποψιν, ό.π., σ. 142. 
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Αυτή η θεωρία είναι τόσο αδύνατο να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι την 

αποκλείουν το ύψος και η διαμόρφωση των βουνών ανάμεσα στην Γκούρα και στην Πηγή 

Φυλής, ώστε απορεί κανείς για το πώς τη συνέλαβε ένας έμπειρος τεχνικός επιστήμονας όπως 

ο Κορδέλλας. 

 

 

Το πρόβλημα με τις καταβόθρες και το χαμένο νερό 

Αυτά όσον αφορά τα πόσιμα ύδατα όπως βγαίνουν από τις πηγές. Όσον αφορά τα μη πό-

σιμα νερά, τα κατάλληλα για άρδευση και νοικοκυριό, το δύσκολο στην όλη διαδρομή τους 

από Γκούρα, Ποτάμι του Οζιά και Ρουμάνι είναι να διασωθούν, ιδιαίτερα με την καλοκαιρινή 

ολιγονερία, από την εξαφάνισή τους στις αθέατες καταβόθρες που υπάρχουν κυρίως λίγο μετά 

τις δυτικές πόρτες του φαραγγιού, κάτω από το Μεσονύχτι (όσον αφορά το Ρέμα Ρουμάνι λίγο 

μετά το Παλιοχώρι), και της χαράδρας του Οζιά σε πολλά μέρη της διαδρομής της. 

Έχοντας περπατήσει επανειλημμένα την κοίτη και τις όχθες ή τα κρημνώδη πρανή των ρε-

μάτων αυτών καθώς και του Ποταμιού του Οζιά από Αγία Τριάδα μέχρι Άρμα, σε κάθε εποχή 

του έτους, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και καλοκαίρι, έχω διαπιστώσει με τα μάτια μου ότι 

το όποιο νερό των πηγών το καλοκαίρι και το φθινόπωρο κυριολεκτικά εξαφανίζεται άξαφνα 

σε συγκεκριμένους τόπους μες σε χαλικόχωμα. Τον χειμώνα και την άνοιξη με το λειώσιμο των 

χιονιών, τις βροχές και τα τοπικά ύδατα που στραγγίζουν υπογείως από όλα τα γύρω βουνά του 

συγκροτήματος, ο όγκος των νερών είναι τόσο τεράστιος ώστε ξεπερνά το εμπόδιο αυτών των  

Εικ. 30: Βάση παλιού, μεγάλου φούρνου των βοσκών στο Κάτω Παλιοχώρι, όπου τεμάχια του 

αρχαίου υδραγωγού έχουν χρησιμοποιηθεί ως πυρίμαχο υλικό! 
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καταβοθρών, φτάνοντας στη Μονή Κλειστών όπου το Υδραγωγείο Γιαννούλας· όμως και τότε 

ένα σημαντικό ποσοστό φαίνεται ότι χάνεται. Το ίδιο γίνεται και στο γειτονικό Μαυρόρεμα, 

όπου τα νερά των πολύνερων πηγών της Γαϊδουρόβρυσης εξαφανίζονται με τον ίδιο τρόπο 

στο κομμάτι του ρέματος ανάμεσα στην Κουμαρορράχη και τη Μαύρη. 

 

 

Ο κεραμικός αγωγός από την Πηγή Γκούρας 

Σήμερα, σε όλες τις περιοχές με τις μάντρες και τους παλιούς οικισμούς τριγύρω, από την 

Ντράσιζα έως το Παλιοχώρι, στις ράχες προς Αποστόλη και Κλημέντι, στα δυτικά πρανή του 

Αλόγου, στο Πυργάκι κ.λπ., βλέπει κανείς πάμπολλα κεραμικά κομμάτια του αρχαίου αγωγού. 

Τα κομμάτια αυτά αναγνωρίζονται επειδή είναι καμπύλα, με γωνία στο κάτω μέρος, πολύ πιο 

χοντρά από τις γνωστές αρχαίες κεραμίδες ή τους υδρευτικούς και αποχετευτικούς σωλήνες, 

ενώ διαθέτουν γωνίες και συνδέσεις παρόμοιες με αυτές των πιο μικρών αγωγών που έχουν 

βρεθεί στην πόλη των Αθηνών και σε άλλους τόπους του λεκανοπεδίου. Δεν ξέρουμε δίχως 

αρχαιολογική έρευνα αν ο αγωγός αυτός ήταν ανοιχτός από πάνω. Πιθανότατα ήταν κλειστός 

με τις χοντρές κεραμικές πλάκες που βρίσκουμε παντού στα ίδια μέρη όπως και τις κοίλες, και 

που είναι πολύ μεγαλύτερες από τις γνωστές αρχαίες κεραμίδες. 

Η διασπορά των κεραμικών υλικών του υδραγωγού οφείλεται στο απλό γεγονός ότι για 

δύο χιλιετίες οι βοσκοί κι αγρότες της περιοχής τα μετέφεραν από τη θέση τους, χρησιμο-

ποιώντας τα ως κεραμίδες ή υλικά για τις καλύβες τους και για το ποιμενικό νοικοκυριό τους.  

Εικ. 31: Στοά σκαμμένη στον συμπαγή ασβεστόλιθο στην παλαιότερη διαδρομή του Υδραγω-

γείου Γιαννούλας, στην πλαγιά, αρκετά μέτρα κάτω από τον νεώτερο αγωγό.  
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Επίσης, τα επίπεδα μέρη τα μεταχειρίζονταν ως… πυρίμαχες πλάκες, όπως έχουμε διαπιστώσει 

σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις καταλοίπων μεγάλων φούρνων στην ευρύτερη περιοχή. 

Η βάσιμη λοιπόν υπόθεση που προκύπτει, είναι ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν κατασκευάσει 

κεραμικό αγωγό για να οδηγούν κάπου το καθαρό, πόσιμο νερό της πολύνερης πηγής Γκούρας — 

πού όμως; Διαφορετική περίπτωση είναι το μη πόσιμο νερό των ρεμάτων Γκούρας, Αλωνακιού 

και Ποταμιού του Οζιά, το οποίο, στην έξοδο του φαραγγιού όπου η νυν Μονή Κλειστών, το 

οδηγούσαν προς το λεκανοπέδιο μέσω κάποιου άμεσου προγόνου του σημερινού Υδραγωγείου 

Γιαννούλας, που στοές του υπάρχουν ακόμα σε βράχους, με επιμελή λάξευση. Για το ζήτημα 

αυτό ο Κορδέλλας είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός: 

Στην εποχή του ακόμα σωζόταν ο τοίχος μες στο φαράγγι, κοντά στο μοναστήρι, που ανα-

φέρεται κι από τον Ντόντγουελ κι έστρεφε τα νερά από την κοίτη στο Υδραγωγείο Γιαννούλας, με 

αποτέλεσμα να αρδεύονται «τα κτήματα των χωριών Χασιάς, Παλαιών Λιοσίων, Πύργου, Ανά-

κασσας κτλ., εκείθεν δ’ ενούμενα ταύτα μετά του Κηφισσού αρδεύουσι τον περί τον άγιον Σάββαν 

ελαιώνα κτλ.», ενώ μαρτυρεί ότι ο τότε Δήμος Αθηναίων τα ενοικίαζε έναντι 10-12 χιλιάδων 

δρχ. συνολικά κατ’ έτος ενώ οι ενοικιαστές πλήρωναν για άρδευση κάθε στρέμματος 2 δρχ. 

ετησίως. Προσθέτει ότι το Υδραγωγείο Γιαννούλας συντηρούνταν κατά περιόδους, κι ότι πριν 

το έτος συγγραφής του βιβλίου του η τελευταία σημαντική επισκευή του έγινε το 1866 από τον 

δημαρχούντα Αθηναίων, Σκούφο.22 

Σήμερα, σε ανοιχτή εκσκαφή για την επισκευή του σύγχρονου αγωγού από Πηγή Γκούρας 

προς Χασιά, στις δυτικές πλαγιές του Αλόγου πάνω από το Ρέμα Γκούρας, διακρίνονται πολλά 

κομμάτια του αρχαίου αγωγού που δεν φαίνονται να μεταφέρθηκαν από αλλού. Αν γίνει εδώ 

αρχαιολογική έρευνα, ίσως αποδείξει ότι οι Αθηναίοι ενδεχομένως είχαν φτιάξει τον αγωγό 

τους πάνω από το Ρέμα Γκούρας, στη φυσική και λογική ευθεία από την πηγή έως τις εγκα-

ταστάσεις του Νυμφαίου έξω από τις πόρτες του φαραγγιού, στην περιοχή της Στέρνας του 

Καλόγερου. Όπως λέμε συχνά: ο τόπος υποβάλλει διαχρονικά ίδιες πρακτικές στον ελληνικό 

χώρο, γι’ αυτό και ο σύγχρονος υπόγειος υδραγωγός Γκούρας-Χασιάς, σπουδαίο και πολύ 

χρήσιμο έργο των Χασιωτών, ίσως ακολούθησε στον ίδιο τόπο την ίδια περίπου διαδρομή.  

Είναι πιθανό, λοιπόν, ότι ο αρχαίος αυτός υδραγωγός συνέλλεγε καθ’ οδόν επίσης τα νερά από 

τις Τρεις Βρυσούλες κι από τη σημαντικότερη από τις ροές της Πηγής των Πανών, που βρίσκεται 

ψηλότερα από τις άλλες, στην πλαγιά. Τούτο δηλώνει ότι το καθαρό, πόσιμο νερό των πηγών 

αυτών και της Γκούρας δεν προοριζόταν ούτε για την Ελευσίνα, πράγμα απολύτως αδύνατον, 

ούτε για το μακρινό λεκανοπέδιο, αλλά για τις περιοχές όπου βρίσκονταν οι εκτός του φαραγγιού 

εγκαταστάσεις του ιερού των Νυμφών και για τους επισκέπτες τους, δηλαδή στο Κάτω Παλιο-

χώρι, στη Στέρνα του Καλόγερου και πάνω από τον οδικό κόμβο του Πόρου, όπου, καθώς δια-

πιστώνει ο Κορδέλλας μα κι ο σύγχρονος επισκέπτης, υπήρχε οικισμός στον Κοκκινόβραχο κι 

όπου δυστυχώς φαίνονται παντού λαθρανασκαφές αρχαιοκάπηλων. Οπότε, η Στέρνα του Καλόγε-

ρου μπορεί να είναι απλά κατάλοιπο μιας κρήνης για την εξυπηρέτηση των προσκυνητών. 

 

 

Το Υδραγωγείο Γιαννούλας 

Η τεράστια ποσότητα κατά τις βροχερές εποχές του ακατάλληλου για πόση νερού του 

φαραγγιού που έστριβε μέσω του Υδραγωγείου Γιαννούλας προς το λεκανοπέδιο, θα ήταν 

προορισμένη μόνο για το πότισμα των χωραφιών καθώς και για οικιακές και βιοτεχνικές δρα-

στηριότητες. Τούτο υποστηρίζεται από το γεγονός ότι ούτε στο Φαράγγι των Κλειστών, ούτε 

στο φαράγγι από την Πέτρα Θοδώρας μέχρι το Θριάσιο, ούτε στη χαράδρα του Ποταμιού του 

Οζιά από το Άνω Παλιοχώρι στο Κάτω Παλιοχώρι δεν φαίνεται να υπήρχε επέμβαση με κερα-

μικό αγωγό. 

Το Υδραγωγείο Γιαννούλας θεωρείται από κάποιους μεσαιωνικό, με βάση την κατασκευή 

ορισμένων κομματιών των τοιχωμάτων του, τα οποία όμως, όπως είδαμε να μαρτυρεί ο Κορ-

δέλλας, συντηρούνταν αδιάκοπα μέχρι και τον 19ο αιώνα. Αλλά υπάρχουν σε ένα σημείο 

στοές λαξευμένες στον συμπαγή βράχο, που βρίσκονται αρκετά μέτρα χαμηλότερα από τον 

νεώτερο αγωγό, γεγονός που υποδεικνύει μια πολύ παλαιότερη κατασκευή, η οποία συντηρήθηκε  

                                         
22 Κορδέλλας, Αι Αθήναι εξεταζόμεναι υπό υδραυλικήν έποψιν, ό.π., σ. 137 κ.ε. 
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μέχρι την εποχή που χαράχτηκε η νυν διαδρομή του υδραγωγείου. Ο αρχικός σχεδιασμός του 

Υδραγωγείου Γιαννούλας είναι τόσο λειτουργικός και εργονομικός, ώστε ακόμα θα μπορούσε 

να λειτουργήσει με μια απλή επισκευή, για να διοχετεύσει τα ύδατα του Φαραγγιού του Άρμα-

τος προς το λεκανοπέδιο. 

Σήμερα, το Υδραγωγείο Γιαννούλας χρησιμοποιείται ως μονοπάτι προς τη Μονή Κλειστών 

και τα ψηλότερα της Πάρνηθας. Καλώς μέχρις εδώ, όμως δυστυχώς καταστρέφεται όχι μόνο 

από τον χρόνο, μα και από ορισμένους απρόσεχτους περαστικούς, εφόσον κανείς αρμόδιος 

δεν έχει φροντίσει να τοποθετήσει έστω από μια ειδική πινακίδα στις δύο εισόδους του, που 

να αναφέρονται στην ιστορία του μνημείου αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητά του και εφιστώ-

ντας την προσοχή και τον σεβασμό των περαστικών. Ο γράφων έχει δει επανειλημμένα έφηβους 

περιπατητές να ρίχνουν για πλάκα τις πέτρες των τοιχωμάτων κάτω στον γκρεμό, οργιζόμενοι 

όταν τους κάνει κανείς παρατήρηση… 

Επίσης, μια στοιχειώδης προστασία του θα ήταν, με την επιμέλεια ειδικών του Υπουργείου 

Πολιτισμού, η κατασκευή τεχνητών διεξόδων προς τη χαράδρα σε ορισμένα σημεία όπου λι-

μνάζουν νερά τους βροχερούς μήνες, ώστε να μην γκρεμίζονται με τον κασμά αυτοσχεδίως 

από κάποιους (πιστεύουμε: με όχι κακή πρόθεση) τα τοιχώματα με σκοπό την αποστράγγιση, 

δεδομένου ότι κατά τον χειμώνα το νερό συγκεντρώνεται σε πολλά μέρη του, με αποτέλεσμα 

να αναγκάζονται αρκετοί διερχόμενοι να περπατούν πάνω στα τοιχώματά του καταστρέφο-

ντάς τα άθελά τους. 

 

Εικ. 32: Ακόμα μια άποψη της σκαμμένης στον βράχο, παλαιότερης διαδρομής του Υδραγωγείου 

Γιαννούλας, κάμποσα μέτρα κάτω από την νεώτερη πορεία του. 
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Ο Λόλινγκ στο Σπήλαιο του Πάνα 
 
 
 

Από τη Μέρταζα στους υψηλούς βράχους του Μεσονυχτιού 

Ο Χάμπο Γκέρχαρντ Λόλινγκ, 1848-1894, Γερμανός αρχαιολόγος και επί σειρά ετών από τους 
αρχισυντάκτες του περιοδικού του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, που 
έζησε πολλά χρόνια στην ελληνική πρωτεύουσα όπου και πέθανε, επισκεύθηκε αμέσως μετά 
τον Κορδέλλα τη Σπηλιά του Πάνα και ασχολήθηκε με τις επιγραφές στα γύρω βράχινα τοιχώ-
ματα. Σε σχετικό κείμενό του, αναφέρει ότι η σπηλιά λεγόταν από τους Χασιώτες λυχνότρουπα 
ή λυχνοσπηλιά, και στα Ελληνοαρβανίτικα Σπέλε Λυχναρίτε.23  

Η πορεία του προς τη σπηλιά είναι κατατοπιστική για τοπωνύμια της περιοχής, μερικά από 
τα οποία όμως καταγράφει κι αυτός λάθος. Αφού δηλώσει ότι η αγριότητα του Φαραγγιού του 
Άρματος το κάνει αδιάβατο, συνεχίζει με το μεταρομαντικό ύφος των ταξιδιωτικών αφηγήσεων 
της εποχής, δεδομένου ότι είχε γράψει κι έναν οδηγό της Ελλάδας για τις πρωτοπορικές τότε 
εκδόσεις Μπέντεγκερ, που όμως θεωρήθηκε περίπλοκος και δεν εκδόθηκε: 
 

Γι’ αυτό, είναι κανείς αναγκασμένος να πάρει ένα περιφερειακό μονοπάτι για περίπου ακόμη μι-
σή ώρα γύρω από τα δυτικά τμήματα της Παγανιάς, τα οποία ονομάζονται Μέρταζα (από τις 

μουρτιαῖς24), και να φτάσει, μέσω των επίπεδων στην κορφή τους υψηλών βράχων του Μεσονυ-

χτιού, στην κοίτη του ρυακιού κατευθείαν από την εκβολή του Ρέματος Αλωνάκι, μέχρι τη θέση 
από την οποία θα σκαρφαλώσει προς τα πάνω στους απόκρημνους τοίχους που αναπηδούν σαν 
φτερωτοί στους τριγύρω γκρεμούς, όπου βρίσκονται μερικές νεαρές συκιές και ανοίγεται πιο 
πέρα κρυμμένη στο νότιο τέρμα τους η ευρύχωρη περίπου 100 βήματα βαθιά σπηλιά.

25
 

 
Από την περιγραφή, μ’ όλο που είναι πολύ πιο περίπλοκης σύνταξης στο πρωτότυπο απ’ ότι 
τη μεταφράζουμε, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο Λόλινγκ προσέγγισε το σπήλαιο από την 
ίδια διαδρομή όπως πριν απ’ αυτόν ο Ντόντγουελ και ο Κορδέλλας. Πέρασε από το μονοπάτι 
της σύγχρονης Χασιάς προς τη Μονή των Κλειστών, ανέβηκε στα ψηλά από τη ράχη Καλαμαρά 
(Κλειστών) περνώντας από τον χρησιμοποιούμενο ως σήμερα αρχαίο δρόμο, με ενδιάμεσο τη 
Μέρταζα (Μυρτιές), δηλ. το διάσελο ψηλά στο Άρμα με τα κλιμακωτά χωράφια αποκάτω του, 
που λανθασμένα αναγράφουν οι σημερινοί χάρτες ως «Κιάφα Καλαμάρα». Μετά κατέβηκε από 
το γνωστό μονοπάτι στου Αποστόλη, στα Μαρίστα (Κουμαριές), έφτασε στο Ρέμα της Γκούρας 
και μπήκε από τις δυτικές πόρτες στο φαράγγι για να φτάσει στη σπηλιά. 

Η διαδρομή του Λόλινγκ έγινε όπως λέει ο ίδιος τον Οκτώβρη.Το Ρέμα της Γκούρας κατέ-
βαζε τότε περισσότερα νερά, αφού σήμερα ακόμη και το κατακαλόκαιρο είναι αείρροο παρ’ 
ότι υπάρχει ο σύγχρονος υπόγειος αγωγός που παίρνει το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού από 
την Πηγή της Γκούρας και το φέρνει στη Χασιά. Όπως εξηγήσαμε όμως, πιο πέρα από την 
είσοδό του στο φαράγγι, το νερό, τους πιο άνυδρους μήνες, χάνεται σε αθέατες καταβόθρες. 
Οπότε, όταν ο αρχαιολόγος μπήκε στο φαράγγι, το Ρέμα της Γκούρας δεν θα κατέβαζε πολύ 
νερό, κι αυτό θα χανόταν παραπέρα. 

Φυσικά, δεν θα πήρε το παλιό μονοπάτι της ανατολικής βραχοπλαγιάς του φαραγγιού μες 
από τις ανατολικές Πόρτες (η κοίτη είναι μη προσβάσιμη λόγω καταρράκτη και γκρεμού), 
γιατί τότε θα είχε την εμπειρία της καταρρίχησης στο σπήλαιο από τον όρθιο βράχο με τις 
σκαλισμένες αρχαίες εσοχές, πράγμα που δεν θα παρέλειπε να το αναφέρει.   

                                         
23 Habbo Gerhard Lolling, «Das Nymphaion auf dem Parnes», περιοδικό Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 

Institutes in Athen, In commission bei Karl Wilberg, τόμ. 5, Αθήνα 1880, σ. 291-293. 
24 Ελληνικά στο κείμενο· μουρτιές = μερτιές = μυρτιές· Μέρταζα = μυρτιώνας λέγεται στην Πάρνηθα και τόπος κάτω 

από την κορφή Αέρας. Η μυρτιά ήταν ένα από τα ιερά φυτά του Διονύσου, γι’ αυτό έχει σημασία η παρουσία της 
στην Πάρνηθα, μάλιστα στο ύψος που αναφέρονται ανάλογα τοπωνύμια, όπου κανονικά μάλλον δεν θα έπρεπε να 

φύτρωσαν αυτοφυώς, αρχικά. Ενδεχομένως να σηματοδοτούσαν άλλοτε τον τόπο αρχαίου ιερού του Διονύσου ή να 

εξυπηρετούσαν το Σπήλαιο των Νυμφών-Πάνα. Σήμερα στις δύο αυτές Μέρταζες ή Μούρτεζες δεν υπάρχουν μυρτιές, 
υπάρχουν όμως απόγονοί τους πιο χαμηλά στη ρίζα του Αέρα, κοντά στην έξοδο του Ρέματος του Άι Γιώργη, κι 

επίσης στο φαράγγι κάτω από τη Μονή Κλειστών. Αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι οι μυρτιώνες αυτοί κατά το διάβα 

των αιώνων σιγά-σιγά… μετακόμισαν χαμηλότερα, στο φυσικό τους υψόμετρο. 
25 Lolling, «Das Nymphaion auf dem Parnes», ό.π., σ. 292. 
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Εικ. 33 άνω: Από τους «υψηλούς βράχους του Μεσονυχτιού», θέα προς το φαράγγι. Μπροστά 
διακρίνονται τα δύο σκέλη των εισόδων από τις δυτικές και τις ανατολικές πόρτες, που ενώ-
νονται σχεδόν μπρος στο σπήλαιο, το οποίο σημειώνεται με κόκκινο βέλος. Στο βάθος δεξιά οι 
κορφές του Άρματος και δεξιά διαδοχικά η Κιάφα Καμπέρα, η Κιάφα Πίνη και το Ταμίλθι. Κάτω, 
εικ. 34, ακόμα μια άποψη του ρέματος στο δυτικό σκέλος απ’ όπου πέρασε ο Λόλινγκ, στο σημείο 
κάτω από το Μεσονύχτι και πριν τις καταβόθρες, μήνα Νοέμβριο. Το ύψος των γκρεμών, οι πε-

λώριοι βράχοι στην κοίτη κι οι μικροί καταρράχτες το κάνουν πανέμορφο μα και επικίνδυνο. 
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Λόλινγκ: Άλλη μια μικροανασκαφή και οι επιγραφές  

Ο Γερμανός αρχαιολόγος διαπιστώνει ότι το δάπεδο της σπηλιάς είναι σκεπασμένο από 
«ασβεστώδεις πτυχώσεις» που έχουν δημιουργήσει τα νερά καθώς στάζουν αδιάκοπα από τους 
σταλακτίτες. Μέσα στις πτυχώσεις κυλούν ρυάκια, κάτω από τα οποία «ακόμα σήμερα υπάρ-
χουν πολυάριθμα θραύσματα από λυχνάρια και αγγεία, όπως μου αποδείχτηκε μέσω μιας μι-
κρής ανασκαφής», προσθέτει ο ίδιος. Δεν μας λέει αν στην ανασκαφή του αυτή βρήκε τίποτε 
άλλο εκτός από θραύσματα. 

Ασχολείται με τις επιγραφές που ανακάλυψε ο Κορδέλλας, και γράφει ότι ο ίδιος τις αντέ-
γραψε πιο ολοκληρωμένα, αλλά θα δούμε ότι πρώτος ο Σκιάς τις ανέγνωσε περίπου όπως τις 
ξέρουμε σήμερα. Ιδιαίτερα για εκείνη που βρισκόταν δεξιά από την είσοδο, απέναντι στην κόγχη 
με τα σιδερένια καρφιά, που υποθέτει κι αυτός ότι φιλοξενούσε κάποιο μαρμαρένιο ανά-
γλυφο, αναφέρει ότι: «Βλέπουμε απ’ αυτή ότι το Ποτάμι του Οζιά26 στην αρχαιότητα έφερε το 
όνομα Κελάδων». 

Λανθασμένα, όπως θα δούμε, δεδομένου ότι η λέξη σχεδόν σίγουρα δεν τίθεται στη επι-
γραφή ως όνομα του χειμάρρου, αλλά ως προσδιορισμός του ήχου των βροντερών νερών του. 

 

 

Οι γερμανικοί χάρτες του Πάρνη το 1878 
 

Τοπωνύμια και πληροφορίες μα τίποτε νέο για τη σπηλιά 

Το 1878, την ίδια εποχή που ο Λόλινγκ έκανε την ορειβατική βόλτα του στο Σπήλαιο του 

Πάνα, η Αττική εχαρτογραφείτο από ομάδα Γερμανών κάτω από την τεχνική διεύθυνση του 

χαρτογράφου Γιόχαν Α. Κάουπερτ (1822-1899) και τη φιλολογική εποπτεία του σπουδαίου 

ιστορικού και αρχαιολόγου Έρνστ Κούρτιους (1814-1896). Μαζί, για πρώτη φορά συστηματικά 

όσο και λεπτομεριακά, χαρτογραφείται κι η Πάρνηθα, που ως τότε την περνούσαν οι χαρτο-

γράφοι στα γρήγορα. Είχαν προηγηθεί από το 1868 σε μια λαμπρή και σοφή έκδοση οι χάρτες 

της πόλης των Αθηνών, του Πειραιά και των γύρω περιοχών με τον σχολιασμό του Κούρτιου, 

ο οποίος όμως δεν είχε ασχοληθεί καθόλου με τον Πάρνη.27 

Την έκδοση των χαρτών, που φυσικά έδινε πρωταρχική σημασία στους πάμπολλους αρχαι-

ολογικού ενδιαφέροντος τόπους της αττικής χώρας, αλλά και σε επιστημονικά στοιχεία για 

πηγές, λιβάδια, χρήσιμα ορυκτά, μεταλλεύματα κ.λπ., ακολούθησαν διαδοχικά οι τόμοι των 

σχολίων. Τον σχολιασμό για την Πάρνηθα εκπόνησε ο Γερμανός αρχαιολόγος και σπουδαίος 

μελετητής της αρχαίας Ελλάδας Άρτουρ Μιλχόφερ (1852-1903), εκείνος που έδωσε το όνομα 

«μινωικός» στον πολιτισμό της Κρήτης.28 Η έκδοση των χαρτών, επίσης των σχολίων για την 

Πάρνηθα σε ξεχωριστούς τόμους τα έτη 1895, 1900, είναι πολύ σημαντική για την εξακρίβωση 

τοπωνυμίων του ορεινού συγκροτήματος που σήμερα είναι αμφισβητούμενα ή έχουν ξεχαστεί, 

καθώς και για οικισμούς, ξωκκλήσια κ.λπ. που έχουν στο μεταξύ αφανιστεί. Όσον αφορά αρκετά 

τοπωνύμια, όμως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί όπως είπαμε ότι συνέβαινε και 

με τους περιηγητές, οι τεχνικοί που κατάρτισαν τους χάρτες σε πολλές περιπτώσεις άκουσαν 

λάθος τα ονόματα από τους ντόπιους, ή τα τοποθέτησαν σε άσχετους τόπους, ή τους τα μετέ-

φεραν εσφαλμένα οι «διερμηνείς» τους, αν υπήρχαν κι αυτοί.  

                                         
26 Ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες στο κείμενο: «Potami des Ozià». 
27 Ernst Curtius, Erläuternder Text der sieben Karten zur Topographie von Athen, Verlang von Justus Perthes, Γκότα 

1868· διαθέσιμο διαδικτυακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στο: http://digi.ub.uni-heidel-

berg.de/diglit/curtius1868/0003. 
28 Ernst Curtius, Johann A. Kaupert, Arthur Milchhöfer, G. von Alten, Karten von Attika, τχ. Ι: Athen und Peiraius, 

Ditrich Reimer, Βερολίνο 1878 και αλλεπάλληλες εκδόσεις μετά, μερικές διαθέσιμες διαδικτυακά από την Πανεπιστη-

μιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στο http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1895a/0001. Τα σχόλια για 

την Πάρνηθα: Ernst Curtius, Johann A. Kaupert (εκδότες), Arthur Milchhöfer (συγγραφέας), Karten von Attika. 
Erläuternder Text. Heft VII VIII, Geographische Verlangshandlung Dietrich Reimer, Βερολίνο 1895, σ. 1-18· Λειψύδριο, σ. 7· 

Χασιά, Φυλή, σ. 8-14· Σπήλαιο Πανός, σ. 10· Μεγάλο Βουνό και περιοχές του, σ. 14-18. Διαθέσιμο διαδικτυακά από 

την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στο: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/curtius1895/0016· 
Ernst Curtius, Johann A. Kaupert (εκδότες), Arthur Milchhöfer (συγγραφέας), Karten von Attika. Erläuternder Text 

zu Heft IX (Ergänzungsheft), Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Βερολίνο 1900, σ. 29-30, για βορειοδυτική Πάρνηθα. 

Διαθέσιμο διαδικτυακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στο: http://digi.ub.uni-heidel-

berg.de/diglit/curtius1900/0001. Οι χάρτες διατίθενται και από τη Γεωγραφική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού. 
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Η σύγχυση στα θέματα αυτά δεν διορθώθηκε με τον σχολιασμό των χαρτών από τον Μιλχό-

φερ, ενδελεχέστατο στα αρχαιολογικά των πεδινών τμημάτων της Αττικής μα που όσον αφορά 

τον Πάρνη βασίστηκε απλά στους χάρτες, στην υπάρχουσα τότε βιβλιογραφία και, ίσως, στις 

σημειώσεις των τεχνικών της χαρτογράφησης, δηλ. του Κάουπερτ και των συνεργατών του. 

Εικ. 35: Ο χάρτης Κάουπερτ της νοτιοδυτικής Πάρνηθας και των περιοχών της αρχαίας Φυλής, 

όπου αναφέρεται και το Νυμφαίο. Kaupert κ.λπ., Karten von Attika, τχ. Ι, χάρτης 14, ό.π. 
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Από τα συμφραζόμενα φαίνεται ότι ο ίδιος ο Μιλχόφερ ουδέποτε ανέβηκε στον κεντρικό Πάρνη 

τον καιρό που ήταν στην Αττική. 

Στην αφήγησή του διακρίνεται εύκολα ότι κατά τα νεανικά ταξίδια του στην Ελλάδα είχε 

επισκευθεί τα πέριξ της οροσειράς, το Τατόι, τη Δεκέλεια και τις Αφίδνες, το Μενίδι όπου ανέ-

βηκε επίσης στο Λειψύδριο αφού περιηγήθηκε το Μετόχι με τις παλιές εκκλησίες του, τη Χασιά 

και το κάστρο της Φυλής με τη γύρω περιοχή του. Επίσης αυτόπτης είναι και του βορειοδυτι-

κού, χαμηλότερου τμήματος της Πάρνηθας, προσβάσιμου και από τη Φυλή και από τη διάβαση 

της Αυλώνας ή από τα Σκούρτα, ξεκινώντας από την Αγία Τριάδα κάτω από το Μεγάλο Αρμένι 

και φτάνοντας μέχρι το Βού(ν)τημα και τα Μαζαρέικα, περιοχές που περιγράφει με αρκετές 

ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. 

Πάντως ανεβαίνει στον απόκρημνο λόφο Κάστρο, 418 μ., όπου οι ντόπιοι υποδείκνυαν αρ-

χαίο οχυρό, το οποίο όμως ήταν τελικά ένα περιτείχισμα από ξερολιθιά, που το θεωρεί πολύ 

μεταγενέστερο από την αρχαιότητα. Αδίκως, μάλλον, εφόσον είδαμε ήδη τέτοια «φρούρια» 

στην Πάρνηθα, μάλιστα σε απόκρημνους τόπους που λειτουργούσαν σαν φυσική οχύρωση. 

Επίσης, βγαίνοντας στην πεδιάδα των Σκούρτων, ανάμεσα στα Μαζαρέικα και έναν οικισμό 

Τσουκράτι (Tsukrati), που μάλλον είναι το σήμερα λεγόμενο Τσιγκουράτι, σημειώνει «έναν 

αρχαίο πύργο» σε λόφο 736 μ., προφανώς το Πυργάρι, στα 737 μ. Θεωρεί, πολύ λογικά, ότι η 

ορεινή ακολουθία των οχυρών Κατσιμίδι, Λοιμικό, Πυργάρι, Πάνακτο όριζε τη συνοριακή γραμμή 

του αθηναϊκού κράτους στην κλασική εποχή, αλλά προχωρεί στην υπόθεση ότι επίσης η κοιλά-

δα των Μαζαρέικων και η πολύπτυχη περιοχή με τους χαμηλούς λόφους που αποτελούν το 

νότιο ημιορεινό τμήμα της Παρασωπίας, ανήκε στην αθηναϊκή κυριαρχία, κάτι που ο γνώστης 

του τόπου Ανδρέας Σκιάς ελέγχει λογικά ως αμφισβητούμενο. 

Ακόμα, τοποθετεί την όψιμη αθηναϊκή φυλή των Ευνοστιδών σε τούτη την περιοχή, μάλι-

στα προς τις Μελαινές κοντά στα σημερινά Σκούρτα, κι ελέγχει ειρωνικά τον Διονύσιο Σουρμελή, ο 

οποίος στο σε πολλά εντελώς λανθασμένο έργο του για τους αθηναϊκούς δήμους τοποθετεί τον 

αθηναϊκό δήμο των Αιθαλιδών στο Σαλονίκι!29— που o Μιλχόφερ αναρωτιέται, επίσης λανθα-

σμένα, αν προφέρεται ως «Σολονίκι». Το Σαλονίκι όμως, όπως είπαμε στο Α΄μέρος του έργου 

μας για την Πάρνηθα, ήταν εκτός αθηναϊκής κυριαρχίας, στην κατοχή των Βοιωτών, ενώ δεν 

υπάρχει περίπτωση η κοιλάδα και η γύρω αγρίως ορεινή περιοχή να μπορούσαν να υποστη-

ρίξουν έναν ολόκληρο δήμο. 

Μερικά χρόνια μετά, ο Σκιάς, διενεργώντας τις ανασκαφές του στη Φυλή και στο Σπήλαιο 

του Πάνα, με βάση τις μαρτυρίες Χασιωτών διόρθωσε αρκετά τοπωνύμια της νότιας, δυτικής 

και κεντροδυτικής Πάρνηθας, που καταγράφουν λανθασμένα ο γερμανικός χάρτης των Κούρ-

τιους — Κάουπερτ και τα σχόλια του Μιλχόφερ. 

Για το Σπήλαιο του Πάνα ο Μιλχόφερ βασίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και δεν 

προσθέτει τίποτε νέο, εκτός από περαιτέρω πιστοποίηση κάποιων τοπωνυμίων. Ενδιαφέροντα 

όμως είναι τα γραφόμενά του για τη θεωρία του Κορδέλλα, που πρώτος υπέθεσε την ύπαρξη 

του αρχαίου υδραγωγείου. 
  

                                         
29 Διονύσιος Σουρμελής, Αττικά. Περί δήμων Αττικής, εν οις και περί τινων μερών του άστεως, Τύποις Αλεξάνδρου Κ. 

Γκαρπολά, Εν Αθήναις 1854, διαθέσιμο διαδικτυακά από https://anemi.lib.uoc.gr· βλ. για την Πάρνηθα στην 

αρχαιότητα στις σ. 83-99, όπου παρουσιάζονται πλήθος λανθασμένα τοπωνύμια σε λάθος τόπους, με λάθος ιστορι-

κές πληροφορίες και λάθος σχολιασμό, όπως και τερατωδώς φαντασιώδεις ετυμολογίες, εξού και η ειρωνεία του 
Μιλχόφεν. Γενικά, ο Σουρμελής είχε αναπτύξει μια εντελώς δική του μυθολογία για τα πάντα, γι’ αυτό πρέπει να 

ελέγχεται ακόμα και στις πιο φαινομενικά αξιόπιστες πληροφορίες του για τοπωνύμια της Πάρνηθας. Για παρά-

δειγμα, το Άρμα το θεωρεί δήμο με κατοίκους Αρματείς μπερδεύοντάς το με το Άρμα της Τανάγρας· το Σαλονίκι το 
γράφει (η) «Σαλονίκη» και το ετυμολογεί ως: Αιθαλίδες > Θαλία > Σαλία > Σαλονίκη, παραθέτοντας μια παρανοϊκή 

υπόθεση, ότι οι βοσκοί και καρβουνιάρηδες της περιοχής μάλλον θα έλεγαν «Τι Σαλία τι Σαλονίκη», περήφανοι για 

τον τόπο τους κι εξισώνοντάς τον με τη Θεσσαλονίκη!!!· μπερδεύει το Λειψύδριο με το Κατσιμίδι και το Λοιμικό το 

αναγράφει ως Ληνικό θεωρώντας ότι είναι το αρχαίο Πάνακτο. 

https://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=detail&display_mode=detail&wf_step=init&show_hidden=0&number=1&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&display_help=0&offset=1&search_coll%5Bmetadata%5D=1&&stored_cclquery=creator%3D(%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82%2C+%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82%2C)&skin=print&rss=0&ioffset=1&show_form=&export_method=none&skin=print&ioffset=1&offset=1


61 
 

 

Ανδρέας Σκιάς και η τελική αποκάλυψη του σπηλαίου 
 

Ανασκαφή με φουρνέλα 

Ήταν 1900-1901. Διαρκούσε ακόμα η ηρωική εποχή της ελληνικής αρχαιολογίας, τότε που 

οι ανασκαφές σε περιπτώσεις σκληρών εδαφών γίνονταν με εκρήξεις φυσεκιών γεμάτων με 

μπαρούτι. Ας μην βιαστούν να χαμογελάσουν οι μνημονιακοί σύγχρονοί μας. Το ελληνικό κρά-

τος τότε ήταν φτωχεμένο μέσω της λεηλασίας ντόπιων κοτζαμπασοπολιτικών ή «μεγαλοεπι-

χειρηματιών» και ξένων μετα-αποικιοκρατών, ήδη από την εποχή που ο Τρικούπης είπε στη 

Βουλή το περίφημο: «Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Παρ’ όλ’ αυτά, ο ελληνικός λαός στο 

μεγαλύτερο μέρος του, εργαζόμενος όπως πάντα φιλότιμα και σκληρά, θεωρούσε απαραίτητο 

για την αυτογνωσία του, την τιμή και την πρόοδό του να δίνονται όσα περισσότερα χρήματα 

από τον πενιχρό προϋπολογισμό ώστε να διενεργούνται ανασκαφές, αρχαιολογικές έρευνες, 

και να αποκαλύπτεται μπρος στα έκθαμβα μάτια και τα δικά του και της ανθρωπότητας ο λαμπρός 

κόσμος της ιστορίας του. 

Δεν είχαμε φτάσει στη σημερινή εποχή που ο Θ. Πάγκαλος, υπουργός του ΠΑΣΟΚ και κατό-

πιν των μνημονιακών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, Ποταμιών, Καρατζαφέρηδων και των 

συν αυτοίς, έλεγε στην ανασκαφέα του τύμβου της Αμφίπολης ότι δεν πρόκειται να δώσει δε-

κάρα για τις εργασίες εκεί, «για να μην υψωθεί το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων», ούτε όταν 

ο άλλος μνημονιακός υπάλληλος, ο τότε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Ξυδάκης, έβγαινε να πει  

Εικ. 36: Στο σπήλαιο, ίχνη από τρύπες φτιαγμένες με τρυπάνι για την τοποθέτηση των φυσιγγί-

ων πυρίτιδας ή δυναμίτη από τον Σκιά, εκεί όπου με την έκρηξη διερράγη το πέτρωμα. 
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στον ελληνικό λαό ότι ο τύμβος της Αμφίπολης κακώς προβλήθηκε, γιατί προωθείται έτσι ο «εθνι-

κισμός». — Τουλάχιστον ο Πάγκαλος ήταν πολύ πιο ακριβής εννοιολογικά και κοινωνιολογικά, 

εφόσον το εθνικό φρόνημα, δηλαδή η αυτοπεποίθηση ενός λαού και το ενδιαφέρον για την 

ιστορία του, ταυτίζεται με τον εθνικισμό μόνο στον νου των ανίκανων για κριτική σκέψη ή των 

δωσίλογων υπηρετών της νεοαποικιοκρατίας. 

Τότε, το 1900, οι υπουργοί μπορεί να ήταν λήσταρχοι, αλλά όχι δωσίλογοι. Όμως το κράτος 

ήταν μονίμως λεηλατημένο και φτωχό, τα λεφτά λίγα κι η Ελλάδα γεμάτη καταχωσμένα αρι-

στουργήματα, οπότε οι ανασκαφές έπρεπε να γίνονται γρήγορα, φτηνά, δίχως πολλά εργαλεία 

και προσωπικό, συχνά να παραμένουν ημιτελείς, από ήρωες επιστήμονες που αγωνίζονταν να 

περισώσουν από τους αρχαιοκάπηλους ό,τι μπορούσαν. Έτσι, ο Ανδρέας Σκιάς, μάχιμος αρ-

χαιολόγος, γράφει με ειλικρίνεια ότι στο Σπήλαιο του Πανός ανατίναζε με μπαρούτη το σκληρό 

επίστρωμα στο δάπεδο του σπηλαίου, που είχε δημιουργηθεί από τη συνεχή ροή των υδάτων, 

των γεμάτων ιζήματα προερχόμενα από την αποσάθρωση του ασβεστόλιθου και από τη στα-

λαγμιτική διαδικασία. Μπαρούτη, τουλάχιστον, αναφέρει ότι χρησιμοποίησε, αν και μάλλον στην  

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το άρθρο του Α. Σκιά στην Αρχαιολογική Εφημερίδα (ΑΕ) το 
1918 είναι πολύ σημαντικές, όχι μόνο γιατί αποτελούν φωτογραφική μαρτυρία για τις ανασκα-
φές στο σπήλαιο, αλλά και γιατί είναι από τις ελάχιστες ως τώρα γνωστές που παρουσιάζουν 
εικόνες της κεντρικής Πάρνηθας εκείνη την εποχή. — Φαίνεται καθαρά ότι η Πάρνηθα, όπως κι 
όλα σχεδόν τα βουνά, διέθετε ελάχιστα δέντρα και βλάστηση, αποτέλεσμα σχεδόν δύο χιλιετιών 
υπερβόσκησης και εποχιακών πυρκαγιών για τη δημιουργία βοσκοτόπων, λόγω της μόνιμης πα-
ραμονής μεγάλου μέρους του πληθυσμού ακόμα και στα πιο απρόσιτα ορεινά. Τα δάση ανα-
πτύχθηκαν κατόπιν, κυρίως μετά τον Μεσοπόλεμο. Γι’ αυτό τις αναδημοσιοποιούμε εδώ όλες. 

Εικ. 37 αριστ.: Ο ανασκαφέας στην είσοδο, μετά τη μερική διάνοιξή της· πριν, ήταν πολύ μικρό-
τερη, με το δάπεδο περίπου στο ύψος του κεφαλιού του Σκιά. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 4. 

Εικ. 38 δεξιά: Η κόγχη στον βράχο με το σπήλαιο, από απέναντι. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 6. 
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πραγματικότητα θα πρέπει να επρόκειτο για δυναμίτη, που είχε ανακαλυφθεί ήδη δεκαετίες 

πριν, και χρησιμοποιούνταν ευρύτατα για έργα στην όλο βράχο Ελλάδα. 

 

[…] αι δε αρχαιότητες υπήρχον εγκεκλεισμέναι εντός του λίθινου τούτου στρώματος, έχοντος 

πάχος 4-5 μέτρων και ενιαχού τοσούτον σκληρού, ώστε και πυρίτιδος εγένετο πολλή χρήσις. 

Αντί ανασκαφής λοιπόν ετελείτο λατομία και δη βραδεία και πολυδάπανος […].
30

 

 

Επίσης: «[…] ο επίπαγος ήτο σκληρός και διερρηγνύετο δια της πυρίτιδος», και: «Βλάβη τις εκ 

των εκρήξεων της πυρίτιδος δεν επήλθε εις αυτά [τα ευρήματα] σχεδόν ειπείν ουδέποτε, ουδ’ 

ότε τυχόν ήσαν εντός του τόφου εγκεκλεισμένα, διότι ο τόφος παρά πάσαν την ιδίαν σκληρό-

τητα δεν ήταν πολύ στερρώς επί των εν αυτώ ξένων σωμάτων επικολλημένος, ώστε θραυό-

μενος υπό της πυρίτιδος απεσπάτο εξ αυτών μη συναποσπών συνήθως αποθραύσματα». Ακόμα 

και ένα γυάλινο «αμφορίδιο» εξήχθη άθραυστο, ενώ ό,τι έσπασε ήταν κοινότυπο, λέει ο Σκιάς, 

προσθέτοντας για τους πιθανούς επικριτές των μεθόδων του: 

 

Κατά τύχην τινά όμως συνέβη να μην παρατηρήσω πού ότι εθραύσθη τι οπωσούν αξιόλογον, τα 

δε θραυσθέντα ήσαν κοινά και μάλλον ή ήττον ασήμαντα. Τα αξιολογώτερα λοιπόν των αναθη-

μάτων, και ιδίως τα λίθινα, δεν εθραύσθησαν ούτε κατά την ανασκαφή δια των εκρήξεων της 

πυρίτιδος, ούτε προ της ανασκαφής εξ άλλης τινός αιτίας, αλλ’ ήτο φανερόν ότι συνετρίβησαν 

επίτηδες υπό ανθρώπων εργασθέντων μετά μανίας, ίνα προξενήσωσιν εις αυτά όσον ηδύναντο 

μεγαλυτέραν καταστροφήν.
31

 

 

Ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι «εργασθέντες μετά μανίας» για να συντρίψουν τα αναθήματα μες 

στο Σπήλαιο του Πάνα; Φανατικοί χριστιανοί κατά τη βυζαντινή περίοδο μα και μετά, που ξέ-

ρουμε ότι κατέστρεφαν οτιδήποτε θύμιζε αρχαία εποχή ως «έργο δαιμόνων». Ίσως μοναχοί 

και ιερωμένοι από τα διάφορα ξωκκλήσια, μικρομονάστηρα και σκήτες της Πάρνηθας. 

Μπορεί να μην «εθραύσθησαν» σπουδαία ευρήματα με τις εκρήξεις, όμως μάλλον αποστα-

θεροποιήθηκαν τα βράχινα τοιχώματα της εισόδου του σπηλαίου, με αποτέλεσμα τότε ή αργό-

τερα να καταπέσουν κομμάτια και να καταστραφούν επιγραφές, όπως θα δούμε παρακάτω 

στο αρμόζον κεφάλαιο.  

                                         
30 Σκιάς, «Ανασκαφαί παρά την Φυλήν», ό.π., 1901, σ. 39. 
31 Ανδρέας Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός. Κατά τας ανασκαφάς των ετών 1900 και 1901», Εφημερίς 

Αρχαιολογική, τόμ. του 1918, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1918, σ. 13· διαθέσιμο διαδικτυακά από την 

Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης στο: Universitätsbibliothek Heidelberg, http://digi.ub.uni.-

heidelberg.de/diglit/aephem1918/0005. 

Εικ. 39 αριστ.: Ο αμαξιτός δρόμος από Χασιά προς Δερβενοχώρια και Θήβα, με το Άρμα στο βάθος. 
ΑΕ 1918, ό.π., σ. 2. 

Εικ. 40 δεξιά: Το Άρμα από την ακρογκρεμιά έναντι του σπηλαίου. Τα λίγα πεύκα υποβαθμίζο-
νταν περαιτέρω μετά την Επαναστάση λόγω της συστηματικής συλλογής του ρετσινιού, πολύτιμου 

για κρασιά και άλλες χρήσεις, με την πληθυσμιακή ανάπτυξη της Αθήνας. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 1. 
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Ακόμη μια φορά τα μονοπάτια προς το σπήλαιο 

Για χιλιετίες, και μέχρι σήμερα όπου δεν υπάρχουν δρόμοι, τα μονοπάτια στην ορεινή Ελ-

λάδα ήταν πολύ σημαντικά, λόγω του απόκρημνου και συχνότατα εξαιρετικά δυσπρόσιτου 

των ελληνικών βουνών. Για τούτο όλοι όσοι προσέγγισαν το σπήλαιο και γενικά την περιοχή 

μέχρι και τον Σκιά, περιγράφουν με λεπτομέρειες, περίπου ως ηρωικές πράξεις, την περιπέτειά 

τους σε αυτά τα μονοπάτια, και για τούτο κι εμείς επιμένουμε εδώ στο κείμενό μας. 

Ο Χάιντεγκερ, μέγας φιλόσοφος που το έργο του όπως και των μέγιστων νεώτερων στο-

χαστών σφραγίστηκε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχει γράψει ένα βιβλίο που το οραμα-

τίστηκε ως κομβικό για τη φιλοσοφία του, ονόματι Holzwege, το οποίο σημαίνει περίπου «Δα-

σικοί δρόμοι» και οφείλει το όνομά του στην εμπειρία του φιλοσόφου από τις διαδρομές του 

στα όμορφα και βαθιά γερμανικά δάση, σε κάποιο από τα οποία είχε χτίσει και το αγαπημένο 

του σπίτι. Πιθανόν, αν γνώριζε τα μονοπάτια στον ελληνικό χώρο που πάμπολλα περπατιούνται 

και συντηρούνται αδιάκοπα από την προϊστορική επόχη, από πριν τον μυκηναϊκό και μινωικό 

κόσμο μέχρι σήμερα, αν γνώριζε έστω και τη νεοελληνική λέξη «μονοπάτι» η οποία ετυμολο-

γικά σημαίνει «εκεί όπου περπατεί κανείς μόνος του», θα καταλάβαινε καλύτερα μέσω του 

απλού ανθρώπου τον Ηράκλειτο και τον Πλάτωνα, και τότε το βιβλίο του, Holzwege, θα αντα-

ποκρινόταν διαλεκτικά και πυρηνικά περισσότερο στα έργα των αρχαίων φιλοσόφων που τόσο 

θαύμασε, και που έχουν σαν κέντρο τους τη φύση, και την ανθρώπινη φύση, στις πιο αντιμε-

ταφυσικές όψεις κι ερμηνείες τους. 

Αυτά, γιατί δίχως τον χρόνο και τον καιρό, τη σεμνή κατανόηση της διαδοχής, της συνέ-

χειας, του μόχθου και του ενιαίου δια παντός στην ανθρώπινη ζωή, δεν μπορούμε να καταλά-

βουμε τίποτα μες στο τίποτα πουθενά, παρά μόνο ίσκιους μες σε ίσκιους. 

Ο Σκιάς λοιπόν, όπως δηλώνει, είδε το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από τις ανατολικές 

πόρτες του φαραγγιού, περνάει μες από το ανατολικό σκέλος ως πριν τον υπάρχοντα εκεί 

καταρράκτη ο οποίος το καθιστά αδιάβατο, ανεβαίνει στη γκρεμοπλαγιά και καταλήγει πάνω 

από το πρόθυρο του σπηλαίου, στον κάθετο βράχο με τα σκαλισμένα «πατήματα». Πιστεύει 

ότι από κει θα έρχονταν και οι κάτοικοι της Φυλής κι οι άλλοι επισκέπτες, και ότι στον κάθετο 

βράχο θα υπήρχε τοποθετημένη κάποια ξύλινη κλίμακα. Αυτό το μονοπάτι παίρνουν και σήμερα 

όσοι από τους ορειβάτες και επισκέπτες δεν φοβούνται πατώντας στις κόγχες να κατεβούν 

από τον κάθετο βράχο, στον οποίο φιλάνθρωπο χέρι έχει τοποθετήσει συρματόσκοινα. 
  

Εικ. 41: Άποψη της κλιτύος του φαραγγιού απέναντι από το σπήλαιο, που λέγεται στ’ Αρβανί-
τικα Μαρίστα (Κουμαριές). Από αριστερά, το Άρμα στο βάθος, το σπήλαιο κάτω από τον μεγάλο 
πλάτανο, άφυλλο λόγω χειμώνα, στη μέση το δασόφυτο ρήγμα στον γκρεμό, όπου το μονοπάτι 
που έφτιαξε ο Σκιάς λειτουργεί ακόμα, δεξιά η συμβολή των δύο σκελών της χαράδρας, δυτικά 

του Ρέματος Γκούρας (ή Αλωνάκι σε τούτο το σημείο) και ανατολικά του Ποταμιού του Οζιά.  
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Ο αρχαιολόγος ομολογεί ότι ο ίδιος δεν μπόρεσε να κατέβει από κει, αλλά τον πρώτο χρόνο 

προσέγγιζε το σπήλαιο όπως κι οι Ντόντγουελ, Λόλινγκ κ.λπ. από την κοίτη του δυτικού σκέ-

λους του φαραγγιού, το οποίο ονομάζει Μεσονύκτι (κι όχι Αλωνάκι καθώς άλλοι) όπως και τον 

βραχότοπο αποπάνω, περνώντας μες από τις δυτικές πόρτες, απ’ όπου εισέρχεται το Ρέμα της 

Γκούρας. Όμως: «Η από του Μεσονυκτίου μέχρι του άντρου πορεία δια της κοίτης είνε λίαν 

δυσχερής ένεκα των πολλών βράχων και των πολλών υπό των δινών του χειμάρρου εσχηματι-

σμένων βόθρων, έτι δε και επικίνδυνος ένεκα των άνωθεν συχνάκις καταπιπτουσών πετρών». 

Γι’ αυτό, τον δεύτερο χρόνο κατέβαινε «δια κλιμακώδους καταβάσεως, ην κατεσκεύασα προ-

χείρως αντικρύ αυτού του άντρου εντός τού και επί ταύτης της όχθης εκτεινόμενου μικρού 

γεωτεκτονικού ρήγματος, εξ ου προήλθε και ο σχηματισμός του άντρου […]».32 

Οπότε, μαθαίνουμε ότι το πιο δημοφιλές σήμερα ένεκα της ευκολίας του μονοπάτι, αυτό 

που κατεβαίνει από το Άρμα και καταλήγει απέναντι από το σπήλαιο, το κατασκεύασε πρώτος 

ο Σκιάς. Τώρα το συντηρούν κατά καιρούς φιλότιμοι ορειβατικοί σύλλογοι. 

Μάλλον όμως κάνει λάθος στην υπόθεσή του ότι οι Φυλάσιοι προσέγγιζαν το σπήλαιο μόνο 

από το αρχαίο μονοπάτι της ανατολικής όχθης, εφόσον και στη δυτική υπάρχουν ίχνη πολύ 

παλιού, άλλοτε καλοοργανωμένου μονοπατιού, σήμερα χαλικώδους και αρκετά κατεστραμμένου, 

το οποίο κατεβαίνει από τα Μαρίστα στην κοίτη του φαραγγιού κοντά στο σπήλαιο μετά τις 

δύσκολες δυτικές πόρτες, τους νερόλακκους και τους πιο επικίνδυνους βράχους, καθώς και 

μετά το σημείο όπου τα καλοκαιρινά λίγα νερά του Ρέματος της Γκούρας χάνονται μες στα 

χαλίκια στις αθέατες καταβόθρες. Για τον χειμώνα, φυσικά, με τα πολλά νερά στον χείμαρρο, 

το φαράγγι είναι παντού αδιάβατο στην κοίτη του. 
  

                                         
32 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 3 κ.ε. 

Εικ. 42: Εδώ υπάρχει ένα περίεργο λάθος του Σκιά. Η φωτογραφία έχει ληφθεί από τις δυτικές 
πόρτες του φαραγγιού, λίγο πιο πάνω από το τότε και το νυν μονοπάτι που κατεβαίνει από Μα-
ρίστα, και το «σκοτεινόν πρόθυρον» που αναφέρει η λεζάντα δεν έχει καμιά σχέση με το σπήλαιο, 

το οποίο δεν διακρίνεται από αυτό το μέρος. Απέναντι:  το Μεσονύχτι. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 6. 
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Κάτω Παλιοχώρι και Ρουμάνι 

Στο Κάτω Παλιοχώρι κοντά στην πολύνερη πηγή, ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι υπήρχε κατά 

τη γνώμη του βυζαντινός οικισμός. Σε μικρές τομές του εδάφους που έκανε εδώ κι εκεί δεν 

βρήκε αρχαία κτίσματα, αλλά «βυζαντινούς τοίχους, βυζαντινά δ’ ωσαύτως ήσαν και τα πολύ-

αριθμότατα ευρεθέντα όστρακα, ων τινα φέρουσι και υάλωμα κιτρινωπόν». Στην εκκλησία της 

νυν Αγίας Παρασκευής που ήταν ερειπωμένη, άλλοτε αφιερωμένη στον άγιο Νικόλαο κατά τους 

τότε Χασιώτες, βρήκε ότι υπήρχαν «μαρμάρινοι κίονες αρράβδωτοι». Προσθέτει ότι αγόρασε 

από ντόπιο ένα νόμισμα της φράγκικης εποχής, που είχε βρεθεί στον οικισμό, και το παρέδωσε 

στο Νομισματικό Μουσείο. Το νόμισμα, διαμέτρου 0,017, φέρει στη μία όψη εικόνα όρθιου Ρω-

μαιοκαθολικού ιεράρχη με ομοίωμα εκκλησίας στο χέρι και κυκλικά την επιγραφή RAGVS.|S· 

BLASIVS (Ραγκούσιος, Άγιος Βλάσιος), κι από την άλλη τον Χριστό σε θρόνο περιβαλλόμενον 

από αστέρες και την επιγραφή SALVS |TVTA (Χαίρε δι’ αυτού). 

Θραύσματα κεραμικών με εφυάλωση βρίσκει κανείς ακόμη σήμερα στην περιοχή, καθώς 

και κάθε είδους κατάλοιπα, από τα οποία ενδιαφέρουσα μεταξύ άλλων είναι η βάση ενός με-

γάλου φούρνου, σίγουρα νεώτερου, ίσως εποχής τουρκοκρατίας, που όμως είναι στρωμένη με 

τις γνωστές αρχαίες κεραμίδες και πήλινα κομμάτια από τον αρχαίο υδραγωγό, τα οποία οι 

κατάσκευαστές του φούρνου μεταχειρίστηκαν ως πυρίμαχα υλικά! Επίσης, ας σημειωθεί ότι 

μάλλον ο Σκιάς δεν έκανε σε σωστό μέρος τις εδαφοτομές του, γιατί εκτός από τα πολλά κομ-

μάτια του υδραγωγού, υπάρχουν παντού αρκετές αρχαίες κεραμίδες, αρχαία άβαφα όστρακα 

και άλλα στοιχεία που πείθουν ότι ο οικισμός υπήρχε από την αρχαιότητα. 

Ενδιαφέρον έχει ότι η μεγάλη Πηγή Ρουμάνι ή και η μικρή Πηγή Κατσιγιάννη κατά την αρ-

χαιότητα θα πρέπει να ξεπηδούσαν από το έδαφος δυτικότερα από τη σημερινή εκβολή τους, 

όπως δείχνει, σε μέρος που σήμερα δεν ρέει νερό, μεγάλη συσσώρευση τραβερτίτη, του χα-

ρακτηριστικού σπογγώδους πετρώματος το οποίο σχηματίζεται από τα ιζήματα στις πηγές. Σε  

Εικ. 43: Το Κάτω Παλιοχώρι από το Μεσονύχτι, καλοκαίρι. Διακρίνονται τα χωράφια του οικι-
σμού και η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, πρώην Άγιος Νικόλαος. Αριστερά το Ρέμα Ρουμάνι, 
δεξιά το Ποτάμι του Οζιά με την υψηλή και γυμνή Κυρά ή Μάλια Ζώνια στο φόντο. Στις ένθετες 

εικ. 44-45, νεώτερα εφυαλωμένα κεραμικά όπως αυτά που αναφέρει ο Σκιάς. 
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Εικ. 46 άνω αριστ.: Κίονας και κιονό-
κρανο, έξω από την Α. Παρασκευή, βαμ-
μένα μετά την πυρκαγιά του 2007. 

Εικ. 47-48 άνω και κάτω δεξιά: Σε τρα-
βερτίτη στερεμένης πηγής, κοιλώματα 
για τοποθέτηση αγαλμάτων και γλυπτών. 

Εικ. 49-50 κάτω: Παρόμοια εσοχή σε α-
κρογκρεμιά μεγαλόπρεπης αγριότητας 

στ’ Αλώνι Νίκα, στην Κουμαρορράχη. 
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απροσδιόριστη εποχή, κάποια γεωλογική αναταραχή, ίσως σεισμός, μετατοπισε τις εκβολές 

των πηγών στις σημερινές τους θέσεις. Η αναγωγή στην αρχαιότητα του τραβερτίτη, υποδει-

κνύεται από σκαλιστές στο πέτρωμα εσοχές για την υποδοχή βάσεων αγαλμάτων, πιθανόν του 

Πάνα και των Νυμφών όπως αυτές στο πρόθυρο του σπηλαίου, ή του Πριάπου λόγω του αγρο-

τικού χαρακτήρα της περιοχής. Για τη συγκριση, παρόμοιο σκαλιστό κοίλωμα υπάρχει και σε 

παντέρημο σήμερα τόπο, σε ακρογκρεμιά στην Κουμαρορράχη, στη θέση Αλώνι Νίκα, όπου 

παμπάλαια χωραφάκια μα, παραδόξως, τίποτε άλλο που θα χρειαζόταν την προστασία του 

Πάνα ή του Πρίαπου. Εκτός κι αν σχετίζεται με τις πηγές απέναντι στη Λάκκα Ζιρέλλη και στο 

ωραίο Ρέμα της Κουμαρορράχης. 

Κάποτε οι βοσκοί και γεωργοί της περιοχής ξανάχτισαν την εκκλησία στο Κ. Παλιοχώρι, 

αφιερώνοντάς τη στην αγία Παρασκευή. Εντός του ναού είχαν εντοιχίσει μέχρι τις μέρες μας 

μερικά από τα κομμάτια των μαρμάρινων κιόνων που είδε ο αρχαιολόγος, ενώ είχαν φυλάξει 

κι άλλα στην προστασία του εσωτερικού, μεταξύ των οποίων και ένα βυζαντινό κιονόκρανο με 

σταυρό και φυτικά μοτίβα, επανεπεξεργασμένο αρχαίο αρχιτεκτονικό μέλος κάποιου ιερού 

που πιθανότατα υπήρξε στον οικισμό. Εκτός και αν μεταφέρθηκαν από αλλού οι βαρείς κίονες 

κατά τη βυζαντινή εποχή, όπως πιστεύει ο Σκιάς. 

Κάνα-δύο ή τρία χρόνια μετά την πυρκαγιά του 2007 το εκκλησάκι —που ευτυχώς δεν 

κάηκε— ανακαινίστηκε επιμελώς και αντιστηρίχτηκε με εκσκαφή και «πέδιλο» από μπετόν στη 

νότια πλευρά του. Καλά και άγια όλ’ αυτά, όμως οι κίονες μισοεξαφανίστηκαν μες στο μπετόν 

στο δάπεδο, ένας μεταφέρθηκε και χτίστηκε βαμμένος με πράσινο σταυρό στο ύπαιθρο όπου 

καταστρέφεται, ενώ το κιονόκρανο βάφτηκε επίσης πράσινο και τοποθετήθηκε έξω από την 

εκκλησία ως… πάγκος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ως τότε ο γλυπτός διάκοσμος του κιονό-

κρανου ήταν σχεδόν ανέπαφος, η όξινη βροχή μες σε δυο-τρία χρόνια σχεδόν τον κατέστρεψε, 

ώσπου κάποιοι φιλότιμοι έλαβαν την τόλμη και ξαναμετέφεραν το δύστυχο κιονόκρανο στην 

προστασία του νάρθηκα, όπου ευτυχώς για την ώρα έχει αφεθεί στην προαιώνια ησυχία του. 

Επίσης, κατά την εκσκαφή από τους εργάτες για την αντιστήριξη με μπετόν έξω από τον 

νότιο τοίχο του ναού, θα πρέπει να καταστράφηκαν τάφοι, άγνωστο ποιας εποχής, δεδομένου 

ότι κόκκαλα και σπασμένα από τους κασμάδες κρανία πετάχτηκαν στα μπάζα στο κατηφορικό 

πρανές, όπου ίχνη τους διακρίνονται ακόμα.  

 

 

Τα ευρήματα από το Σπήλαιο του Πάνα 
 

Η συνεργασία του Κωνσταντίνου Ρωμαίου 

Ο Ανδρέας Σκιάς, λόγω των πολλών καθηκόντων του ως Έφορος Αρχαιοτήτων, δεν είχε 

καιρό να μελετήσει τα ευρήματα από το σπήλαιο του Πάνα και να τα δημοσιεύσει, γι’ αυτό 

ανέθεσε αυτή την εργασία στον νεότερο τότε Κωνσταντίνο Ρωμαίο (1874-1966), μετέπειτα κα-

θηγητή Αρχαιολογίας και Ακαδημαϊκό, ο οποίος δημοσίευσε λεπτομερή περιγραφή των αντι-

κειμένων σε δύο συνέχειες τα έτη 1905-1906. Αργότερα, το 1918, ο Σκιάς δημοσίευσε οριστικό 

κείμενο για την ανασκαφή στο σπήλαιο και για τα ευρήματα, ενώ έκανε για πρώτη φορά την 

πλήρη παρουσίαση των επιγραφών από τους βραχότοιχους κι από διάφορα αντικείμενα. 
Στα χρόνια της ανασκαφής του Σκιά και του κειμένου του Ρωμαίου δεν είχαν ακόμη ανακα-

λυφθεί οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι χρονολόγησης, κι έτσι στην περιγραφή τους 
χρησιμοποιείται η τότε ορολογία. Πάντως, σύμφωνα με τον Σκιά στη λεπτομερή του ανάλυση 
της ανασκαφής το 1918, υπήρχαν τρία στρώματα που περιείχαν τα ευρήματα, τα οποία ονο-
μάζει προμυκηναϊκό, μυκηναϊκό και νεώτερο (των χρόνων από τα Μηδικά έως και τη χριστιανική 
εποχή). Ο ανασκαφέας τονίζει ότι υπήρχε αδιάσπαστη συνέχεια των στρωμάτων προμυκηναϊκού 
και μυκηναϊκού με ένα μικρό χρονικό κενό ενδιάμεσο στην αρχή της μυκηναϊκής εποχής. Αλλά 
κάπου στο τέλος των ύστερων μυκηναϊκών χρόνων η λατρεία στο σπήλαιο σταμάτησε, όπως 
δείχνει η διακοπή της εναπόθεσης αντικειμένων και η αμιγής συσώρρευση ασβεστολιθικών 
ιζημάτων, ξαναρχίζοντας κατά τα χρόνια των Μηδικών πολέμων, δηλαδή στις αρχές του 5ου 
αι. π.Χ. 

Τα τρία στρώματα χωρίζονταν ξεκάθαρα ενδιαμέσως από δύο «επιπάγους», εναποθέσεις 
συμπαγούς ασβεστολιθικής κρούστας οφειλόμενης στη σταλαγμιτική διαδικασία και στη ροή  
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Εικ. 51 άνω: Ο φίλος Στεφανος, 
στεκόμενος μπρος στην είσοδο, 
δείχνει το ύψος της ανασκαφής 
του Σκιά, που δηλώνεται με την 
κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. 
Έτσι, γίνεται φανερή η προ 
ανασκαφής στενότητα, με το 
δυσπρόσιτο της εισόδου και του 
εσωτερικού του σπηλαίου.  

Εικ 52 κάτω δεξιά: Στο βορεινό 
τοίχωμα δίπλα στην είσοδο, 
φαίνεται καθαρά ως την 
κόκκινη γραμμή το ύψος των 
εναποθέσεων που καθάρισε ο 
Σκιάς, καθώς και ο λόγος που 
διεξήγαγε «λατομία» με 
μπαρούτη στο σκληρό πέτρωμα. 
Η μπλε γραμμή δείχνει την 
πιθανή βάση του νεώτερου 
στρώματος της  σταλαγμιτικής 
εναπόθεσης, μετά την 
εγκατάλειψη της χρήσης του 
σπηλαίου. 
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Εικ. 53 άνω: Η τύχη ή οι Νύμφες θέλησαν όχι μόνο να διατηρηθεί από τον καιρό της ανασκα-
φής ενσωματωμένο μες στο πέτρωμα του τοιχώματος  του σπηλαίου, κομμένο στη μέση από τις 
εκρήξεις, ένα από τα πολλά «γαστρώδη αγγεία» που ανακάλυψε ο Σκιάς, αλλά και, στην κόγχη, 
μέρος της τέφρας με την οποία ήταν γεμάτο, καθώς και ένας αστράγαλος, παιχνίδι, σύνηθες 
αφιέρωμα, κυρίως νέων. Ο αρχαιολόγος θεωρεί αυτά τα αγγεία ως θυμιατήρια, πράγμα απίθανο, 
αφού δεν γίνεται καύση σε κλειστό δοχείο. Μάλλον φύλαγαν σ’ αυτά την τέφρα των θυσιών. 

Εικ. 54 κάτω: «Απολιθωμένα» κομμάτια λυχναριών, τέφρα και μικρά κάρβουνα, συσσωματωμέ-
να στο σκληρό τοίχωμα του σπηλαίου, στο σημείο που διερράγη από τα φουρνέλα το πέτρωμα.  
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του ρυακιού εντός του σπηλαίου. Η ασβεστολιθική κρούστα μεταξύ του προϊστορικού και του 
μυκηναϊκού στρώματος ήταν μικρή, αλλά πολύ παχύτερη και σκληρότερη εκείνη μεταξύ του 
μέσου και του νεώτερου στρώματος, πράγμα που κατά τον ανασκαφέα δείχνει καθαρά τη μα-
κρόχρονη διακοπή της χρήσης του σπηλαίου. Ο ίδιος όμως, σε λεπτομερείς περιγραφές, τονίζει 
ότι λόγω των κατά καιρούς εγκατακρημνίσεων τμημάτων του σπηλαίου και γι’ αυτό σύγχυσης 
των στρωμάτων, σε σημαντικά τμήματα το ανασκαφικό πεδίο ήταν αναταραγμένο, με αποτέ-
λεσμα τα συμπεράσματα επί της χρονολόγησης ορισμένων αντικειμένων να καθίστανται επισφαλή. 
Αυτό σημαίνει ότι ο πλήρης διαχωρισμός των τριών στρωμάτων, μάλιστα η μικρή διακοπή της 
χρήσης του σπηλαίου πριν τη μυκηναϊκή περίοδο και η μεγάλη μετά τα ύστερα μυκηναϊκά χρό-
νια, είναι θέματα που θα μπορούσαν να ελεγχθούν από σύγχρονη έρευνα. 

 
 

Ο Θεός Παν καταφθάνει στην Αττική από την Αρκαδία 

Η αναζωπύρωση των τελετουργιών στο σπήλαιο κατά την κλασική εποχή συνδέεται με τη 
μαρτυρούμενη εισαγωγή της συστηματικής λατρείας του Πάνα στην Αθήνα από την Αρκαδία 
κατά τα Μηδικά. Ο Ηρόδοτος αναφέρει μια παράξενη ιστορία: Πριν τη μάχη στον Μαραθώνα, 
κι ενώ ήδη είχε καταστραφεί η Ερέτρια και σφαγιαστεί ή σκλαβωθεί όλος ο πληθυσμός της 
από τους Πέρσες, οι Αθηναίοι έστειλαν τον «ημεροδρόμο»33 Φιλιππίδη στη Σπάρτη για να ζητή-
σουν βοήθεια: 

 
Σε τούτον λοιπόν, όπως ο ίδιος ο Φιλιππίδης έλεγε και ανήγγειλε στους Αθηναίους, παρουσιά-
στηκε ο Πάνας κάπου στο Παρθένιο όρος πάνω από την Τεγέα· και καλώντας τον Φιλιππίδη με 
τ’ όνομά του, τον διέταξε να παραγγείλει στους Αθηναίους ότι δεν έχουν καμιά φροντίδα γι’ αυτόν, 
παρ’ ότι τους είναι ευνοϊκός και πολλές φορές τους φάνηκε χρήσιμος και θα τους φανεί επίσης 
στο μέλλον. Πιστεύοντας λοιπόν οι Αθηναίοι ότι αυτά είναι αληθινά, όταν καλυτέρεψαν τα 
πράγματα ίδρυσαν κάτω από την Ακρόπολη ιερό του Πάνα, και τον λατρεύουν εξαιτίας τούτης 
της παραγγελίας με θυσίες και λαμπαδηφορία.

34
 

 
Οι δύο αρχαιολόγοι παρατηρούν ότι ο Λουκιανός παριστάνει τον Πάνα να αναφέρει ο ίδιος τι 
είδους θυσία εκτελούσαν οι Αθηναίοι στο σπήλαιό του κάτω από την Ακρόπολη: 

 
[…] δύο ή τρεις φορές το χρόνο ανεβαίνοντας [στο σπήλαιο], αφού επιλέξουν ένορχη τράγο που 
αναδίνει πολλή αποφορά τραγίλας, τον θυσιάζουν και απολαμβάνουν τα κρέατα, καθιστώντας με 
μάρτυρα της ευωχίας τους, και [εμέ] τον ίδιο τιμώντας με μόνο με τη φασαρία. Πάντως, μου δί-
νει κι εμένα κάποια ευχαρίστηση το γέλιο τους και οι πλάκες.

35
 

 
Εμείς μπορούμε να προσθέσουμε ότι ο Λουκιανός υπονοεί την ιστορία και σε διάλογο όπου ο 
Παν αυτοεπαινείται προσπαθώντας να κερδίσει την αγάπη του Ερμή, που θεωρούνταν πατέρας 
του σε κάποιους μύθους, και θέλοντας έτσι να δείξει πόσο σημαντικός είναι: 

 
[…] θα το καταλάβεις αν αντικρίσεις τα κοπάδια μου, πόσα έχω γύρω στην Τεγέα και πάνω στο 
Παρθένιο· κυβερνάω επίσης όλη την Αρκαδία· παλιότερα συμμάχησα και με τους Αθηναίους, αρι-
στεύοντας στον Μαραθώνα τόσο ώστε διαλέχτηκε για αριστείο μου το σπήλαιο κάτω από την 
Ακρόπολη. Αν λοιπόν έλθεις στην Αθήνα, θα αντιληφθείς πόσο σπουδαίο είναι εκεί του Πάνα το 
όνομα.

36
 

  

                                         
33 Ημεροδρόμοι ήταν δρομείς μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερης αντοχής, που μπορούσαν να πάνε στη Σπάρτη σε 

λίγο χρόνο, μεταφέροντας ένα μήνυμα. 
34 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 6, 105, 4 κ.ε.· βλ. και Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1, 28, 4, 9 κ.ε., και ο ίδιος, ό.π. 8, 54, 

6, 1 κ.ε., εκεί αναφέρει ότι πάνω στο Παρθένιον όρος υπήρχε ιερό του Πάνα όπου ο Φιλιππίδης συνάντησε τον Θεό, 

κι ότι την ιστορία διηγούνται κι οι Τεγεάτες· Πρόκλος, Ἐκ τῶν τοῦ φιλοσόφου Πρόκλου σχολίων εἰς τὸν Κρατύλον 

Πλάτωνος ἐκλογαὶ χρήσιμοι [In Platonis Cratylum commentaria] 74, 1 κ.ε., όπου αναφέρεται ότι ο Πάνας που είδε ο 

Φιλιππίδης ήταν τραγοσκελής. 
35 Λουκιανός, Δὶς κατηγορούμενος 9, 13 κ.ε. 
36 Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι 2, 3, 5 κ.ε. 



72 
 

 
Από διάφορες πηγές γνωρίζουμε ότι ο Πάνας ήταν γνωστός στην Αττική πριν τους Περσικούς 
πολέμους, αλλά δεν είναι σαφές πού και πώς λατρευόταν. Ο Σκιάς πάντως είναι κατηγορημα-
τικός: Η λατρεία στο σπήλαιο είχε διακοπεί εντελώς στα ύστερα μυκηναϊκά χρόνια, αφού 
διήρκεσε πολλούς αιώνες ίσως και χιλιετίες, εκκινώντας από μια απροσδιόριστη εποχή της 
προϊστορίας. Επίσης, ο ανασκαφέας δεν διευκρινίζει αν σχημάτισε γνώμη για το ποιες ακριβώς 
θεότητες λατρεύονταν κατά την προϊστορική εποχή στο σπήλαιο. 

Τα κείμενα των δύο αρχαιολόγων πρέπει να διαβαστούν από τους ενδιαφερόμενους κατ’ 

αντιπαράθεση, επειδή ο Σκιάς το 1918 διόρθωσε κι αναθεώρησε σε αρκετές περιπτώσεις κρί-

σεις του Ρωμαίου που θεώρησε λανθασμένες, ή πρόσθεσε νέα στοιχεία. Απ’ αυτά τα κείμενα, 

μεταφέρουμε σε συντομία τις περιγραφές των κυριότερων αντικειμένων, παραθέτωντας και 

τις φωτογραφίες από τους ανάλογους τόμους της Αρχαιολογικής Εφημερίδος.37 
  

                                         
37 Κωνσταντίνος Ρωμαίος, «Ευρήματα ανασκαφής του επί της Πάρνηθος άντρου», Α΄, Εφημερίς Αρχαιολογική, Εκ του 

τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1905, σ. 99-158· ο ίδιος, «Ευρήματα ανασκαφής του επί της Πάρνηθος 
άντρου», Β΄, Εφημερίς Αρχαιολογική, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνα 1906, σ. 89-116· και τα δύο διαθέσιμα ψη-

φιακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης, αντιστοίχως, http://digi.ub.uni.-heidelberg. 

de/diglit/aephem1905/0060 και http://digi.ub.uni.-heidelberg.de/diglit/aephem1906/0060· Σκιάς, «Το παρά την 

Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π. 

Εικ. 55: Το σπήλαιο με τους εργάτες της ανασκαφής. Αυτός που στέκεται με το χέρι υψωμένο 

πάνω στον βράχο, είναι μάλλον ο Α. Σκιάς. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 3. 
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Μαρμάρινα ανάγλυφα 38 

 

 

 

1. Ανάγλυφο σε πεντελικό μάρμαρο συγκολλημένο από πέντε κομμάτια, από τα οποία τα 

τέσσερα βρέθηκαν στις ανασκαφές και το πέμπτο προσκομίστηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο από ιδιώτη που το είχε βρει στη σπηλιά παλιότερα. Ύψος: 0,52 εκ.· μήκος: 0,82 εκ.· 
μέγιστο ύψος ανάγλυφων μορφών 0,04 εκ. Παριστάνονται σε βράχινο πλαίσιο σπηλαίου τρεις 
Νύμφες που χορεύουν πιασμένες χέρι-χέρι με τον Ερμή ο οποίος οδηγάει τον χορό, ενώ μπρο-
στά τους βρίσκονται ο Πάνας ανακεκλιμένος σε βράχο, τραγοσκελής, ιθυφαλλικός, με το ένα 
πόδι χαλαρά να κρέμεται και το άλλο λυγισμένο, στηριγμένο σε βράχινη προεξοχή. Κάτω από 
τον Πάνα προβάλλει το κεφάλι και το εμπρόσθιο μέρος του σώματος ποτάμιας θεότητας, που 
παριστάνεται με το κορμί ταύρου και κεφάλι ανθρώπινο, το οποίο φέρει δύο μικρά κέρατα, όχι 
ταυρίσια ως συνήθως μα κριαριού ή τράγου. 

Ο Ρωμαίος, προσκομίζοντας παραδείγματα ανάλογων αναγλύφων από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας, υποδεικνύει ότι η θεότητα αυτή είναι ο Αχελώος, συνδεόμενος πανελλήνια ιδιαιτέρως με 
τις Νύμφες. Αφήνοντας όμως αρκετό χώρο για έρευνα που θα μπορούσε να αποδείξει ότι 
μπορεί να είναι ο Κηφισός ή ο Ιλισός, ποταμοί και θεότητες που λατρεύονταν στην Αττική και  

                                         
38 Ρωμαίος, ό.π., Α΄, 1905, σ. 102-158. 

     Εικ. 56: Ανάγλυφο, 1. ΑΕ 1905, ό.π., σ. 101-102. 
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έχουν αναγνωριστεί σε αρκετά ανάλογα αθηναϊκά ανάγλυφα όπου παριστάνονται Νύμφες σε 
σπήλαια. 

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, το ανάγλυφο κατασκευάστηκε το δεύτερο μισό του 4ου αι. 
π.Χ. Αφιερώνεται στο Νυμφαίο από 18 άτομα, των οποίων τα ονόματα αναγράφονται σε πέντε 
στήλες. Από αυτά δεν είναι αναγνώσιμα τρία, ενώ τα υπόλοιπα αναγνωρίζονται με ασφάλεια. 

α΄ στήλη: Ἀριστοκλῆς, Διοπείθης, Πυθέας 

β΄ στήλη: Πολ[ύ]στρατος, Θεότιμος, Φαίδων 

γ΄ στήλη: [Ἥ]δυλος, Στράτων Εὐχαρίδης, Θράσυ<λλ>ος 

δ΄ στήλη: Παυσίας, Ἀρχίας, Ἀριστόνικος, Κα<λλ>ισθενίδης 

ε΄ στήλη: [·]το, Ιμ··οος, Πυθόδωρος [συν όνομα που δεν διακρίνεται]
39

 

 
 

 
 

2. Αριστερό κάτω τμήμα από ανάγλυφο σε πεντελικό μάρμαρο· ύψος: 0,30 εκ.· μήκος: 

0,20 εκ.· μέγιστο ύψος μορφών: 0,015 εκ. Πρόκειται για παράσταση ανάλογη με την αρ. 1, 
πράγμα που κατά τον Ρωμαίο αποδεικνύεται από την ποτάμια θεότητα, τον Αχελώο, ο οποίος 
αναπαρίσταται να προβάλλει κάτω αριστερά με κορμί ταύρου, ανθρώπινο γενειοφόρο κεφάλι 
και ταυρίσιο κέρατο. Βασική διαφορά με το πρώτο ανάγλυφο είναι ότι το φόντο δεν δηλώνει 
σπήλαιο, αλλ’ ασαφώς βράχινο τοίχωμα. Σώζεται ολόκληρη μορφή γενειοφόρου άνδρα, προ-
φανώς λατρευτή και ευχόμενου, και μπρος του πόδι πολύ πιο μεγάλου σε ύψος ανδρός ερχό-
μενου από τα δεξιά, προφανώς του Ερμή που οδηγεί τον χορό των Νυμφών. Διακρίνεται ακα- 

                                         
39 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col Ι, doc. 1-18 [4832: s IV a]· Ρωμαίος, ό.π., Α΄, 1905, σ. 106. 

Εικ. 57: Ανάγλυφο, 2. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 109-110. 



75 
 

τέργαστος βράχινος βωμός, όπως αυτοί που βλέπουμε σε σπηλιές και βραχοσκεπές παντού, 
και στην Πάρνηθα, σκαλισμένους σε φυσικές βράχινες προεξοχές. Ανάγνωρίζεται σαφώς ένα 

όνομα αφιερωτή: Ἀριστίων. Ο Ρωμαίος ανάγει το ανάγλυφο στον 4ο π.Χ. αι. 

 
 

 
 

3. Τεμάχιο αναγλύφου σε πεντελικό μάρμαρο, που απεικονίζει, κατά τον Ρωμαίο, «πολύ 

ωραίαν κεφαλήν» γενειοφόρου άνδρα σε βραχώδες σπηλαιόμορφο φόντο, αποδιδόμενη στη 
γνωστή ποτάμια θεότητα, δηλαδή μάλλον στον Αχελώο, που αναγνωρίζεται από το ταυρίσιο 
αυτί. Η κόμη περιδένεται από λεπτή ταινία. Ύψος: 0,23 εκ.· πλάτος: 0,24 εκ.· μέγιστο ύψος 
μορφής: 0,03 εκ. 

Αριστερά προβάλλει χέρι από τον αγκώνα και κάτω, γυναικείο, σίγουρα Νύμφης, που «κρατεί 
το άκρον ιματίου κατά τον απαραγνώριστον τρόπον των γυναικών, αίτινες σύρουσιν ούτω το 
άκρον τού και την κεφαλήν συνήθως καλύπτοντος ιματίου ή πέπλου [...]». Κάτω ακριβώς φαί-
νεται μικρότερο χέρι, λατρευτή και αφιερωτή. 

Ο Ρωμαίος συγκρίνει την κεφαλή του Αχελώου με εκείνη του Ποσειδώνα στη Ζωφόρο του 
Παρθενώνα, και λεπτομερέστατα με σωζόμενα γλυπτά που θεωρούνται ότι αποδίδουν τον φει-
διακό Δία στην Ολυμπία, βρίσκοντας ότι είναι νεώτερη, αν και «της αυτής σχολής και του αυτού 
ύφους». Σημειώνει ότι «εκ των έργων, όσα θεωρούνται ως ικανά οπωσδήποτε, ίνα δώσωσιν 
εις ημάς έννοιάν τινα περί της υμνουμένης ειρηνικής και μεγαλείου εκφράσεως του εν Ολυμπία 
Διός, ουδέν κατά τούτο υπερβαίνει την κεφαλήν ταύτην του αναγλύφου», αλλά αντιθέτως τα 
περισσότερα είναι πολύ κατώτερα. 

Εντέλει, υποθέτει ότι το σπουδαίο γλυπτό δημιουργήθηκε γύρω στο 360 π.Χ., όμως ο τε-
χνίτης του δεν επηρεάστηκε από τη σύγχρονή του τεχνοτροπία αλλά από την προγενέστερη, 
της Σχολής του Φειδία. 
  

Εικ. 58: Ανάγλυφο, 3. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 111-112. 
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4. Τεμάχιο αναγλύφου όπου φαίνεται σχεδόν ολόκληρη Νύμφη να χορεύει και το χέρι μιας 

ακόμα. Ύψος: 0,20· πλάτος: 0,05. Η καλύτερα σωζόμενη μορφή παριστάνεται από το αριστε-
ρό πλευρό, ενώ εκείνη στην οποία ανήκει το χέρι, σε εμπρόσθια στάση. Σημειώνεται ότι «ο δε-
ξιός σωζόμενος ώμος της δευτέρας Νύμφης μένει γυμνός. Και είναι μεν το λοιπόν σώμα κε-
καλυμμένον, όμως και η περιωρισμένη αύτη γυμνότης είναι τι ασύνηθες προς τας Νύμφας». — 
Σε λατρευτικά ανάγλυφα, γιατί σε παραστάσεις αγγείων με Σατύρους και Σιληνούς είναι πολύ 
συνηθισμένη, θα προσθέταμε εμείς. 

 
 

 

5. Αριστερό κάτω άκρο από στήλη μαρμάρου πεντελικού. Ύψος: 0,23· πάχος 0,015, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από τον Ρωμαίο ως ιδιαζόντως μικρό. Σώζεται μόνο το δεξί σκέλος αν-
δρός και μέρος του κοντού χιτώνος, που θεωρείται ότι αποδίδει τον Ερμή, σε παράσταση με 
χορό Νυμφών ανάλογη με τις προηγούμενες. «Δεξιά κάτω φαίνεται ακόμη ο δεξιός πους της 
πρώτης Νύμφης».  

Εικ. 59: Ανάγλυφο, 4. 

ΑΕ 1905, ό.π., σ. 109-110. 

Εικ. 60: Ανάγλυφο, 5. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 109-110 
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6. Το σπουδαιότερο κατά τον Ρωμαίο ανάγλυφο του σπηλαίου, αποτελούμενο από τέσσερα 

κομμάτια, έχει ύψος 0,53, μήκος 0,52 και πάχος της πλάκας 0,12, με ύψος των ανάγλυφων 
μορφών 0,005 έως 0,03. «[...] εκ μαρμάρου ουχί του συνήθους πεντελικού αλλά τινος χονδρό-
κοκκου πολύ προς το πάριον ομοιάζοντος». Ο αρχαιολόγος βρίσκει σαφή σχέση των μορφών 
των Νυμφών με εκείνων σε δύο ανάγλυφα του Μουσείου της Ακρόπολης. 

Περιγράφει το ανάγλυφο από το Νυμφαίον του Πάρνη ως εξής: Μέσα σε συμβολικά αναπα-
ριστώμενο σπήλαιο: 

 
Προς τα κάτω και αριστερά παρίσταται κρήνη μετά κεφαλής λέοντος ως υδρορροής και σκάφης 
προς υποδοχήν του ύδατος. Η σκάφη άνωθεν ορθογώνιος αλλά προς τα κάτω σχεδόν σφαιρική 
στηρίζεται, ή δια την ακρίβεια παρίσταται στηριζόμενη επί ποδών αποτελούμενων εκ πλακών 
σχεδόν τετραγώνων και περικοσμουμένων κατά το άνω και κάτω άκρον δια λεπτής εκτύπου 
ταινίας. Άνωθεν υπάρχει η κεφαλή του λέοντος ελάχιστα από του εδάφους εξέχουσα και όχι τε-
λείως διατηρουμένη, επειδή η ρωγμή ακριβώς ενταύθα απέβη μεγαλυτέρα. Όμως μέρος του πα-
ρατηρουμένου χάσματος οφείλεται εις τον τεχνίτην αυτόν του αναγλύφου, όστις είχε διατρυπή-
σει το μάρμαρον καθ’ όλον αυτού το πάχος, εκεί όπου ήτο το στόμα. Περί του σκοπίμου της δια-
τρυπήσεως ταύτης του μαρμάρου δύναταί τις να πεισθή, αν μάλιστα ιδή εκ των όπισθεν το 
ανάγλυφον, ότε σαφώς θα διακρίνη τα κτυπήματα της σμίλης. Τι επεθύμει ο τεχνίτης να κάμη δια 
τούτου είναι πρόδηλον. Δεν ηρκέσθη εις την σαφή παράστασιν της κρήνης, αλλ’ ηθέλησε και ύδωρ 
πραγματικώς να καταστάζεται επί της σκάφης. Ύδωρ, οποίον υπήρχεν εν τω άντρω, ηδύνατο 
να τροφοδοτή και την μικροσκοπικήν ταύτην κρήνην. Αλλ’ αν το υδραυλικόν τούτο σχέδιον του 

 
  

Εικ. 61: Ανάγλυφο, 6. ΑΕ 1905, ό.π., πίναξ 3. 
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λιθοξόου ετέθη πράγματι εις εφαρμογήν δεν δύναται να βεβαιωθή, επειδή η σκάφη κάτω ή ο 
κρουνός ουδέν παρουσιάζουσι σημείον της επιδράσεως του ύδατος.

40
 

 
Ίσως οι παραγγελιοδόχοι του αναγλύφου παρατήρησαν τα σταλάγματα στους τοίχους του 
σπηλαίου και ευφυώς καθοδήγησαν τον καλλιτέχνη να κατασκευάσει αυτήν τη λιλιπούτια κρή-
νη, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να προσαρμόσουν το μάρμαρο στη συγκεκριμένη θέση, γι’ 
αυτό και δεν υπάρχουν ίχνη ροής νερού στη μικροστή σκάφη, άλατα, σταλακτίτες κ.λπ. Πιο 
πιθανό είναι ότι τα ανάγλυφα αυτά ήταν «ετοιματζίδικα», προκατασκευασμένα από εργαστή-
ρια, με την τρύπα έτοιμη, για να τοποθετηθούν κατά περιστάσεις σε κρήνες και βρύσες. 

Στο γλυπτό παρίστανται τρεις Νύμφες να χορεύουν προβάλλοντας γυμνό το αριστερό πόδι, 
κι ο Πάνας, τραγοσκελής και κερασφόρος, με αυτιά τράγου, έχοντας στο χέρι ραβδί, το λεγό-
μενο λαγοβόλο, επειδή με το επιδέξιο πέταγμά του μπορούσε κανείς να σκοτώσει έναν λαγό 
στη φυγή του. Επίσης, παρίστανται μέχρι τα ισχία ένας γυμνός γενειοφόρος άνδρας που κρα-
τεί κέρατο αιγός, το κέρας της Αμαλθείας κενό, καθώς και μια γίδα που στρέφει πίσω το κεφάλι 
να δει τη σκηνή. Ακόμα μια ανδρική μορφή, αριστερά από τον Πάνα, είναι κατεστραμμένη, και 
αμέσως μετά διακρίνεται καθισμένος σε βράχο γυμνός νέος αγένειος, που κρατά με τα δυο του 
χέρια σύριγγα, ενώ η παράσταση συμπληρώνεται με άγαλμα σε τύπο ερμαϊκής στήλης, πάνω 
από την κρήνη, που παριστάνει γυμνό αγένειο και ιθυφαλλικό νέο, με αυτί που φαίνεται με-
γαλύτερο από το κανονικό, όπως του Πάνα και των Σατύρων. 

Ο Κ. Ρωμαίος τονίζει ότι από τις μορφές σαφώς μπορούν να αναγνωριστούν μόνο ο Παν και 
οι τρεις Νύμφες. Σχετικά με τις άλλες, μετά από μακροσκελή και λεπτομεριακότατη ανάλυση 
προτείνει ότι: 

Για τον γενειοφόρο άνδρα που φαίνεται να αναδύεται μες από τον βράχο, δεδομένου ότι 
παρίσταται μόνο από τα ισχύα και άνω, εξετάζει διαδοχικά και απορρίπτει την πιθανότητα να 
είναι ο Ερμής, ο Πλούτων ή Ευβουλέας (ως Θεός του Κάτω Κόσμου μα κι ως πλουτοδότης Θεός 
της γονιμότητας που ξεπηδά από το υπέδαφος), ο Αγαθοδαίμων, ο Διόνυσος, ο Ασκληπιός. 
Καταλήγει ότι η μορφή είναι κι εδώ ο Αχελώος, παρ’ ότι η παράσταση είναι (για τα τότε δε-
δομένα) τελείως ασυνήθιστη, και ότι το κέρας που κρατά παραπέμπει σε δύο μύθους για τον 
ποτάμιο Θεό, 1ο στη μάχη του με τον Ηρακλή ο οποίος του έσπασε το ένα κέρατο, και 2ο στο 
ότι ο Αχελώος πήρε πίσω το κέρας του ανταλλάσσοντάς το με το κέρας της Αμαλθείας, που 
βρισκόταν ως τότε στην κατοχή του. 

Θεωρεί ότι ο Παν παρίσταται δύο φορές, με τη συνήθη τραγόμορφη έκφρασή του και το 
λαγοβόλο ως «αγρεύς», κυνηγός, και με τη σύριγγα ως νεαρός μουσικός, αυτός που με τη 
μου-σική του παρωθεί τις Νύμφες να χορεύουν. Αλλά κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε να 
είναι απλά ένας από τους έφηβους βοσκούς ευνοουμένους του, ο Δάφνις για παράδειγμα. 

Για τον γενειοφόρο άνδρα που προβάλλει πίσω από τον βράχο σαν να κρύβεται, προτείνει 
τον ντόπιο Θεό-δαίμονα του όρους, δηλ. του Πάρνη, ή κάποιον Σάτυρο ή τον Σιληνό, αλλά χωρίς 
βεβαιότητα. Θεός-δαίμονας του Πάρνη πάντως δεν είναι γνωστός από καμιά σωζόμενη πηγή, 
αντίθετα αναφέρεται επώνυμη θηλυκή θεότητα, η Νύμφη Παρνηθία. Κατά τη γνώμη μας, ίσως 
εδώ εμφανίζεται ο Ασκληπιός και υποκρύπτονται οι πιθανές εγκοιμήσεις στην «κρυφή» παρά-
πλευρη αίθουσα του σπηλαίου, που δεν ήταν ακόμα γνωστή επί Σκιά και Ρωμαίου. 

Όσο για τη μορφή της ερμαϊκής στήλης, δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για τον Θεό 
των αγρών και της γονιμότητάς τους, τον Πρίαπο, γνωστόν από πολλές παρόμοιες απεικονί-
σεις. Βρίσκει τη μορφή ιδιάζουσα καθότι εφηβική και αγένεια, αντίθετα από τις συνήθεις πα-
ραστάσεις που τον παρουσιάζουν ως γενειοφόρο νέο άνδρα, επίσης δίχως τη λόρδωση που 
τον χαρακτηρίζει στα γλυπτά, την κύρτωση προς τα πίσω του σώματος λόγω της στύσης, ενώ 
επιπλέον μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχε βρεθεί κανένα αττικό γλυπτό αυτής της ιθυφαλλικής 
θεότητας. 

Κατά τη γνώμη του, το αναγλυφο κατασκευάστηκε ανάμεσα στον 2ο και 1ο αι. π.Χ. 
  

                                         
40 Ρωμαίος, ό.π., Α΄, 1905, σ. 122. 
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7. Κομμάτι από ανάγλυφο σε χονδρόκοκκο μάρμαρο, ύψους 0,09 εκ., μήκους 0,16 εκ., πάχους 

0,02 εκ. και ύψους της μορφής έως 0,005 εκ., που παριστάνει νέο γενειοφόρο ανδρα γυμνό 
να βαδίζει, με ραβδί στον ώμο. Ο Κ. Ρωμαίος κρίνει ότι πρόκειται για εικόνα του Πάνα Αγρέα 
(κυνηγού), και υπενθυμίζει ότι τεμάχιο παρόμοιας πλάκας με σκέλος τραγίσιο και λείψανα επι-
γραφής, προερχόμενο από το Σπήλαιο του Πάνα, εναπόκειται στο Επιγραφικό Μουσείο. 

 

 

8. Μικρό κομμάτι πεντελικού μαρμάρου με εγχάρακτη εικόνα ποδιών τράγου, που ο Ρωμαίος 

χαρακτηρίζει ως σπάνια, υποθέτοντας ότι στο χαμένο απόσπασμα εικονιζόταν επίσης ο Παν. 
Δεδομένου ότι ο τράγος ήταν ιερό ζώο του Πάνα, υπενθυμίζει το χωρίο του Λουκιανού που πα-
ραθέσαμε, στο οποίο ο Παν, όταν ερωτάται πώς τα περνάει με τους Αθηναίους από τότε που 
μετοίκησε στην Αττική από την Αρκαδία, απαντάει ότι δύο ή τρεις φορές το έτος γιορτάζουν 
για χάρη του, θυσιάζοντάς του ένορχη τράγο.41  

                                         
41 Λουκιανός, Δὶς κατηγορούμενος 10, 13 κ.ε. Εδώ και η προαναφερθείσα παράδοση ότι βοήθησε τους  Αθηναίους 

εναντίον των Περσών, «μετοικώντας» από το Παρθένιον όρος της Αρκαδίας.  

Εικ. 62: Ανάγλυφο, 7. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 153-154 

Εικ. 63: Εγχάρακτο, 8. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 155-156. 
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9. Το μόνο περίοπτο έργο που βρέθηκε στο σπήλαιο, από πεντελικό μάρμαρο, μήκους 0,11 

εκ. και ύψους 0,09, απεικονίζει έναν μηρό ανθρώπινο με δορά τράγου και φαίνεται ότι ανήκει 
σε άγαλμα του Πάνα, μάλλον μεγάλου μεγέθους. Στην Αρχαιολογική Εφημερίδα η φωτογρα-
φία έχει τυπωθεί κατά λάθος ανάποδα 

 
 

10. Πολύ πριν από την ανασκαφή, ακόμα ένα σημαντικό ανάγλυφο είχε ανακαλυφθεί στο 

σπήλαιο και περιγράφηκε αρχικά από τον Κ.Σ. Πιττάκη: 
 
Κατά τους 1847 εις την Πάρνηθα της Αττικής, εντός βαθυτάτου χειμάρρου, παρά τω εκεί Ιερώ 
του Πανός και των Νυμφών, ανεκαλύφθη ανάθημα λίθου Πεντελικού, το ύψος του αναθήματος 
τούτου (του οποίου το αφομοίωμα ιχνογραφηθέν παρά του καλού καγαθού κυρίου Σαουβέρτου 
παρρησιάζω ενταύθα) είναι ενός Αγγλικού ποδός, δακτύλων τριών, πλάτους ενός ποδός και η-
μίσεως, και πάχος δακτύλων δύο.  

Εικ. 62: Περίοπτο, 9. 
ΑΕ 1905, ό.π., σ. 157-158. 

Εικ. 63: Ανάγλυφο 10. ΑΕ 1852, ό.π., πίνακας 3. 
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Απεικονίζονται εντός σπηλαίου τρεις αίγες που ο Πιττάκης τις νόμισε λαγούς, μόνο κεφάλια 
και μέρος των σωμάτων, επίσης όπως και στα άλλα σχετικά ανάγλυφα εμφανίζεται ο Ερμής 
που σέρνει τον χορό τριών Νυμφών, διευθυνόμενοι όλοι προς τον Πάνα, ο οποίος παίζει τη 
σύριγγα με εντεταμένο φαλλό, πάνω από μεγάλο κεφάλι ποτάμιας θεότητας, μάλλον κι εδώ 
του Αχελώου. 

Ο Πιττάκης, καθώς κρίνουμε από την περιγραφή του, φαίνεται ότι επισκέφθηκε το σπήλαιο, 
και ίσως είναι εκείνος που παρέλαβε το ανάγλυφο, το οποίο πάντως κατατέθηκε στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, όπου και βρίσκεται. Μιλάει κι αυτός για την «πληθύν» των αρ-
χαίων λύχνων, για τους σιδερένιους ήλους στην κόγχη έξω από την είσοδο, για τις δυσανά-
γνωστες επιγραφές, για τη στενή και χαμηλή είσοδο. Θαυμάζει το επιβλητικό τοπίο όπου βρί-
σκεται το σπήλαιο: «παρά το χείλος βαθυτάτης χαράδρας, εις ην δια κρημνών δυσκόλως τις 
κατέρχεται, εις χώρον δύσβατον, εις ερημίαν, ένθα ο φιλόχωρος Παν εμβατεύει, παρ’ ω δάση 
σύσκια, δένδρεσιν εμπλεγμένοις εν αλλήλοις ως ότι μάλιστα πυκνοτάτοις». 

Η επιγραφή στο κάτω μέρος του αναγλύφου, γράφει: 
 

Τηλεφάνης ἀνέθηκε Πανὶ καὶ Νύμφαις42 
 
Ο Τηλεφάνης το ανέθεσε στον Πάνα και τις Νύμφες  

 
Ένας Τηλεφάνης αναφέρεται μεταξύ άλλων αναθετών σε ωραίο ανάγλυφο του 4ου αι. π.Χ., 
από σπηλιά της Πεντέλης αφιερωμένη στον Πάνα και τις Νύμφες, πρόσωπα που απεικονίζο-
νται σε αυτό μαζί με τις μορφές των αναθετών.43 Το εδώ ανάγλυφο όμως είναι νεότερο. 

 
 

Αντικείμενα από μέταλλο 44 

 
 

 

1. Χρυσό τζιτζίκι (τέττιγξ) από αναδεσμό (κρώβυλο) μαλλιών, όπως αυτοί που αναφέρει ο 

Θουκυδίδης ότι φορούσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι μέχρι και λίγο πριν τα κλασικά χρόνια: «[…] και 
με χρυσούς τέττιγες για δέσιμο κότσων ανασηκώνοντας τα μαλλιά της κεφαλής».45  

Ουσιαστικά, πρόκειται για ανδρικά «κοκκαλάκια» μαλλιών, όπου πιάνονταν οι κότσοι με 
μεταλλικές ή κοκκάλινες καρφίδες. Οι περίφημοι αυτοί τέττιγες συμβόλιζαν κατά πάσα πιθα-
νότητα την εντοπιότητα των Αθηναίων, που καυχούνταν ότι είναι γηγενείς, όπως οι τζίτζικες 
που γεννιούνται μες από την αττική γη. Ο τζίτζικας βρέθηκε σε βάθος 0,60 μ. μαζί με αργυρή 
βελόνη, τόσο οξειδωμένη όμως ώστε διαλύθηκε κατά την ανασκαφή.  

                                         
42 Εφημερίς Αρχαιολογική, τχ. 30 (Νοέμβριος 1852), σ. 636-640· διαθέσιμη ψηφιακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλι-

οθήκη της Χαϊλδεβέργης, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1852. Το ανάγλυφο βρίσκεται στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών (αρ. 1448)· η επιγραφή: IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col ΙΙ, doc. 1-2 [4646: s 

IV a]· Ρωμαίος, ό.π., Α΄, 1905, σ. 99, 109. Ο «αγαθός Σαουβέρτος» είναι ο Γερμανός αρχιτέκτονας και μελετητής 
της αρχαίας ελλ. τέχνης Gustav Eduard Schaubert (1804-1860), που ζούσε τότε στην Αθήνα. 

43 Βλ. διαδικτυακά: www.greek-language.gr, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ψηφίς, Ψηφιακή Αρχειοθήκη, επιμ. Τριαντα-

φυλλιά Γιάννου, «Αναθηματικό ανάγλυφο στον Ερμή, τον Πάνα και τις Νύμφες». 
44 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 91-97. 
45 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 1, 6, 3, 5-6. 

Εικ. 64: Τέττιγας, 1. ΑΕ 1906, ό.π., σ. 89-90. 
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2. Κλίνη από χρυσό σύρμα (η φωτογραφία σε φυσικό μέγεθος), μοναδικό εύρημα. Κατά τη 

γνώμη μας, με το κοντό του μήκος και την υπερυψωμένη πλάτη του μάλλον αναπαριστά τον 
σκελετό των κλινών των συμποσίων, των περίφημων ανάκλιντρων, αφαιρουμένων των σχετι-
κών στρωμάτων και των προσκέφαλων: τα ανάκλιντρα δεν ήταν παρά πρόγονοι των σημερινών 
καναπέδων, γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια. Ο Σκιάς δηλώνει ότι τη βρήκε στο ανώ-
τατο στρώμα, οπότε είναι ρωμαϊκής εποχής.  

 

 

3. Δύο χαλκά δακτυλίδια, από τα οποία το ένα φέρει έγγλυπτη παράσταση γυναικείας 

μορφής καθισμένης, και το άλλο τον Ερμή με χλαμύδα και πέτασο, ο οποίος στηρίζει το πόδι 
του σε ερμαϊκή στήλη με Πρίαπο, κατά τον Ρωμαίο. 

 

4. Ένα δακτυλίδι χρυσό με ερυθρό δακτυλιόλιθο όπου έγγλυπτη μέλισσα, και ένα αργυρό 

με όμοιο λίθο και όμοια παράσταση. 
 

5. Μια σειρά λεπτά αργυρά ελάσματα με έκτυπες μορφές. Σε ένα, ύψους 0,021 μ. και πλά-

τους 0,022 μ., διακρίνεται κεφαλή νέου αρχαϊκής τέχνης και μέρος από κλαδί μάλλον στε-
φάνου που περιβάλλει την παράσταση. Ο αρχαιολόγος υποθέτει ότι τα ελάσματα ανήκαν σε 
διακόσμηση ξύλινης πυξίδας. Μερικά άλλα παρόμοια κομμάτια αργυρών ελασμάτων φέρουν 
έκτυπα γράμματα, αλλά ο Ρωμαίος κατορθώνει να διαβάσει μόνο τους χαρακτήρες Α και C (Σ), 
από την τεχνοτροπία των οποίων κρίνει ότι ανήκουν στους ύστερους χρόνους της αρχαιότητας. 

 

6. Βρέθηκαν περίπου 50 νομίσματα, όλα χάλκινα αθηναϊκά των ρωμαϊκών χρόνων, που 

όμως ο Ρωμαίος αφήνει για αργότερα την περιγραφή τους, η οποία αγνοώ αν έγινε ποτέ. 
 

7. Μια χάλκινη ιατρική μήλη, μια περόνη χάλκινη 0,10 μ. με ακίδα λυγισμένη σε αμβλεία 

γωνία, μια βελόνη χάλκινη με δύο τρύπες, τεμάχιο χάλκινου ελάσματος μήκους 0,035 και πλάτους 
  

Εικ. 65: Κλίνη, 2. ΑΕ 1906, ό.π., σ. 95-96. 

Εικ. 66: Δαχτυλίδια, 3. ΑΕ 1906, ό.π., σ. 97-98. 
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0,013 με οδοντωτή τη μια πλευρά (χειρουργικό πριόνι), σιδερένιο αγκιστροειδές όργανο με 
ακίδα διπλά κεκαμμένη, «και τινα άλλα», όπως λέει ο Σκιάς, που προσθέτει ότι όλα αυτά είναι 
ιατρικά εργαλεία η παρουσία των οποίων στο σπήλαιο συνδέεται με την ιαματική λειτουργία 
των Νυμφών και με την πιθανότητα να λατρευόταν εδώ κι ο Ασκληπιός. Η επαναφορά του ζη-
τήματος αν λατρευόταν στο σπήλαιο ο Ασκληπιός ή όχι, καθιστά περισσότερο πιθανή την εικα-
σία μας ότι στην «κρυφή» αίθουσα γίνονταν εγκοιμήσεις με σκοπό το θεραπευτικό ή διερμη-
νευτικό προβλημάτων, όνειρο. 

 

8. Μερικές χάλκινες βελόνες ή περόνες, κατά τον Σκιά στολίδια κόμμωσης, άλλες από το 

μεσαίο κι άλλες από το ανώτερο στρώμα. 
 

9. Δύο τεμάχια λεπτού ελάσματος από μίγμα χρυσού και αργύρου, το μέταλλο το λεγόμε-

νο από τους αρχαίους ήλεκτρον, από επένδυση ξύλινης πυξίδας, το ένα με μορφή ανθρώπινη, 
το άλλο μήκους 0,03 μ. με γράμματα ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, που θα τα δούμε παρακάτω 
με τις επιγραφές 

 
 

Πήλινα αγγεία και αντικείμενα 46 

 
Σύμφωνα με τον Ρωμαίο, τα παλαιότερα θραύσματα αγγείων, στα κατώτερα στρώματα, είναι 
κατασκευασμένα χωρίς τροχό, με τα χέρια, και δεν φέρουν καμιά διακόσμηση. Κατόπιν διαπι-
στώνεται λεπτότερη εργασία σε ορισμένα, αλλά ακόμα να εμφανιστεί ο κεραμευτικός τροχός. 
 

Τέλος ο τροχός εμφανίζεται επί τεμαχίων αποτελούντων το στόμιον αμφορέως. Τα τεμάχια είναι 
λεπτότατα, χρώματος φαιού, ανήκοντα εις το είδος των μονοχρώμων λεγομένων αγγείων. Και το 
είδος των μετ’ αλαμπούς γανώματος διακοσμουμένων αγγείων (Mattmalerei) αντιπροσωπεύεται 
δι’ ενός μικρού τεμαχίου παρουσιάζοντος χρωματιστάς σειράς, 

 
γράφει ο ίδιος. 

Ο Σκιάς από την πλευρά του δηλώνει ότι τα παλαιότερα όστρακα αγγείων είναι λίγα, και 
δεν μπορεί να διακρίνει κανείς αν δηλώνουν ανθρώπινη κατοίκηση στο σπήλαιο ή κάποιου εί-
δους θρησκευτική χρήση. Σύγχρονη επανεξέταση των ευρημάτων της παλαιότερη εποχής, 
μπορεί να δείξει εάν αρχικά το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε για κατοίκηση ή για λατρεία. 

Πάντως, τα κεραμικά ευρήματα του μεσαίου στρώματος, του «μυκηναϊκού», θεωρεί ότι α-
ποδεικνύουν τη χρήση του σπηλαίου ως ιερού, αφού από τη μια μεριά κι από την άλλη μετά 
την είσοδο βρέθηκαν σε στοίχους διατεταγμένα «εκατόν περίπου γαστρώδη αγγεία πλήρη τέ-
φρας, άτινα αναμφιβόλως ήσαν θυμιατήρια». Όλα ήταν κακοφτιαγμένα, από κόκκινο πηλό βαμ-
μένο με καστανόχρωμο επίχρισμα. 

Παρόμοια «γαστρώδη» αγγεία βρέθηκαν κάμποσα ακόμη στο εσωτερικό του σπηλαίου κατά 
σειρά κοντά στο βράχινο τοίχωμα κι ένα μες σε φυσική κόγχη του βράχου. Κάποιο που μετρή-
θηκε είχε ύψος 0,13 μ. και διάμετρο 0,14, κι όλα τα άλλα ήταν περίπου παρόμοιου μεγέθους. 
Στη φωτογραφία αρ. 53 βλέπουμε μισό που βρίσκεται ακόμη ενσωματωμένο σε κόγχη του 
τοιχώματος, θραυσμένου από τις εκρήξεις, μαζί με μέρος της περιεχόμενης τέφρας και έναν 
αστράγαλο. Τέτοια αγγεία έχουν βρεθεί κι αλλού. 

Εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα «γαστρώδη» αυτά αγγεία ήταν θυμιατήρια, για τον απλό λόγο 
ότι δεν μπορεί να γίνει καύση σε κλειστό δοχείο με μόνο ένα άνοιγμα στο πάνω μέρος. Αγγεία 
που χρησιμοποιούνταν ως θυμιατήρια, διέθεταν πάντα πολλά ανοίγματα ώστε να εισδύει το 
οξυγόνο. Το πιθανότερο είναι ότι εναπόθεταν εκεί τέφρα από τις θυσίες. Ο αστράγαλος της 
φωτ. 53 μάλλον τέθηκε στο δοχείο μαζί με την τέφρα ως αφιέρωμα.  

 
  

                                         
46 Ρωμαίος, ό.π., Β΄, 1906, σ. 97-108· . Ο έγχρωμος «Πίνακας 5» με θραύσματα αγγείων, από το Παράρτημα εικόνων 

στο τέλος του τόμου της Αρχαιολογικής Εφημερίδος 1906, είναι ενυπόγραφο έργο του Στέφανου  Ξενόπουλου 

(Ζάκυνθος 1873 — Αθήνα 1952), εικαστικού, αδελφού του σπουδαίου Ζακυνθινού συγγραφέα Γρηγόρη Ξενόπουλου. 

Για ευκολία μετάφερουμε εδώ ανά θραύσμα κι όχι συνολικά τον πίνακα, αναλύοντάς τον στις εικ. 68-71. 
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Πρόχους. Κοντά στην είσοδο βρέθηκε μια πρόχους της ίδιας εποχής, καθώς και δύο επί-

πεδα κεράμια που ο ανασκαφέας θεώρησε ότι περιλάμβαναν ζωγραφισμένους αναθηματικούς 
πίνακες, αλλά που η κατάστασή τους και η συγκόλλησή τους στο ασβεστολιθικό δάπεδο δεν 
του επέτρεψε να διακρίνει τίποτε από τη ζωγραφική. Στο ίδιο στρώμα ανάγει επίσης μερικά 
σφονδύλια και οστέινες περόνες.47 Ας σημειωθεί ότι μερικά παρόμοια θραύσματα κεραμικών 
πλακών χωρίς διακόσμηση υπάρχουν και σήμερα στο σπήλαιο, διακρινόμενα επιφανειακώς, 
στο μη ανασκαφέν τμήμα του. 

Ο Ρωμαίος το 1906 γράφει ότι «Εκ γεωμετρικών αγγείων υπάρχει ασφαλές δείγμα τεμάχιον 
εκ σωληνοειδούς κυκλοτερούς αγγείου δεικνύον γραπτάς καθέτους και τεθλασμένας γραμμάς 
και κύκλους. Εκτός τούτου ουδένα άλλο ηδυνήθην να σημειώσω δείγμα».48 

Το 1918 ο Σκιάς δηλώνει ότι κανένα όστρακο ή αγγείο της γεωμετρικής εποχής δεν βρήκε, 
ότι μερικά σκόρπια θραύσματα μπορεί να οφείλονται σε αναπόθεση κάποιων κειμηλίων που 
σώζονταν από παλαιότερες εποχές στην κατοχή των αναθετών, κι ότι όλ’ αυτά αποδεικνύουν 
τη γνώμη του ότι το σπήλαιο εγκαταλείφθηκε μετά την ύστερη μυκηναϊκή εποχή και παρέμεινε 
αχρησιμοποίητο μέχρι τους Περσικούς πολέμους. 

Βρέθηκαν αρκετά μελανόμορφα ληκύθια σώα, μερικά του 5ου αι. π.Χ., με ωραιότερο και 
καλύτερα διατηρημένο ένα απ’ αυτά ύψους 0,17 μ. που παρουσιάζει μάχη οπλίτου με Κέ-
νταυρο, με μορφές μέλανες πάνω σε λευκό επάλειμμα. Ένα άλλο μικρότερο δείχνει Διόνυσο 
και Κόρη ή Αριάδνη που κρατούν ρυτά, με δύο Σιληνούς (ορθότερα: Σάτυρους) εκατέρωθεν. 
Επίσης βρέθηκε τεμάχιο μελανόμορφης κύλικος με αθλητή που φορά μακριές λευκές ταινίες 
στην κεφαλή και τείνει τα χέρια προς τα μπρος. 
  

                                         
47 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 18-19. 
48 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 99-100. 

Εικ. 67: Πρόχους. 
ΑΕ 1906, ό.π., σ. 99-100. 
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Γυναίκα. Από τα ερυθρόμορφα αγγεία το αρχαιότερο είναι τεμάχιο πινακίου, του «αυστη-

ρού ρυθμού» κατά τον Ρωμαίο, που παριστάνει γυναίκα να χορεύει. 
 

 
Πάνας. Επίσης, ανακαλύφθηκε θραύσμα μεγάλου αγγείου με πάχος 0,0075 μ., εποχής «του 

ανεπτυγμένου ωραίου ρυθμού», πάντα κατά τον αρχαιολόγο, με «παράστασιν του τραγόποδα 
Πάνα, όστις δια της δεξιάς κρατεί την σύριγγα, την δε αριστεράν διευθύνει κατ’ ουχί σαφή 
τρόπον προς το εαυτού αιδοίον», αλλά που μάλλον στην πραγματικότητα έχει το χέρι στη με-
ση, καθώς παίζει το πνευστό με άνεση. 
 

Τεμάχιο κρατήρα. Σε τρίτο μεγαλύτερο κομμάτι κρατήρα διακρίνεται αριστερά ιθυφαλλική 
μορφή Σατύρου με στικτή νεβρίδα, κατόπιν προς τα δεξιότερα τα πόδια ανδρικής μορφής, δύο 
χηλοφόρα ζώα, και δεξιά μορφή γυναικεία με ποδήρη χιτώνα. Ο Ρωμαίος υποθέτει ότι η 
κεντρική παράσταση του κρατήρα ενδέχεται να ήταν η Κρίση του Πάρι, όμως έτσι δεν εξη-
γείται η παρουσία του Σατύρου με τον υψωμένο φαλλό. Επίσης, ο μελετητής θεωρεί τα δυο ζώα  

Εικ. 68: Γυναίκα. 
ΑΕ 1906, ό.π., Πίναξ 5. 

Εικ. 69: Παν.  
ΑΕ 1906, ό.π., Πίναξ 5. 
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ως αίγες αποκλείοντας να είναι ελάφια, χωρίς να εξηγεί γιατί. Πιθανότατα, κατά τη γνώμη 
μας, πρόκειται για ελάφια, γονέα με το μικρό του, και τούτο υποδεικνύουν τα στικτά δέρματά 
τους αλλά και η χαμηλωμένη ουρά του πιο καλά διατηρημένου, η οποία σκεπάζει τα αιδοία 
του ζώου: αντίθετα, οι γίδες έχουν ανασηκωμένες ουρές. 
 
 

Λουτροφόρος. Στη διπλανή εικόνα 
βλέπουμε λουτροφόρο που ανακαλύφθη-
κε στο σπήλαιο, ύψους 0,20 μ., με τρεις 
λαβές και παράσταση νεαρής γυναίκας 
που κρατάει ένδυμα και αλαβάστρινο 
αγγείο, ενώ εκατέρωθεν αναπαρίστανται 
Σφίγγες. 

Ο Κ. Ρωμαίος σημειώνει ότι στο σπή-
λαιο του Πάνα και των Νυμφών της Βά-
ρης βρέθηκαν επίσης λουτροφόροι, γε-
γονός που αποδεικνύει κατά τη γνώμη 
του ότι τα γαμήλια αυτά αγγεία τα ανέ-
θεταν κορίτσια στις προστάτιδές τους, 
τις Νύμφες. 

 
  

Εικ. 70: Τεμάχιο κρατήρα. ΑΕ 1906, ό.π., Πίναξ 5. 

Εικ. 71: Λουτροφόρος. 
ΑΕ 1906, ό.π., Πίναξ 5. 
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Γκράφιτι. Επίσης ανακαλύφθηκαν τεμάχια μεγάλου κρατήρα που από την κύρτωσή του ο 

Ρωμαίος κρίνει ότι είχε διάμετρο περίπου 0,35 μ. Δύο τεμάχια της βάσης φέρουν την εγχάρα-

κτη επιγραφή (γκράφιτι): [Καλ]λίστρατο[ς] [ἀ]νέθηκεν. 

  
 

 
Ρυτό. Από τα αγγεία που βρέθηκαν στο σπήλαιο, ο Ρωμαίος ξεχωρίζει επίσης ένα ρυτό ύψους 
0,13 μ. με κεφαλή κριού και γραπτή παράσταση αμπέλου, 
 
 

 
 
καθώς και κομμάτι μικρού επινήτρου ρωμαϊκής εποχής με ανάγλυφη παράσταση ιππέως που 
καλπάζει.  

Εικ. 72: Τεμάχιο κρατήρα 

με γκράφιτι. ΑΕ 1906, ό.π., σ. 101-102. 

Εικ. 74: Ρυτό. 
ΑΕ 1906, ό.π., σ. 105-106. 

Εικ. 75: Τεμάχιο επινήτρου. 
ΑΕ 1906, ό.π., σ. 105-106. 
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Ληκύθιο: Επίσης, ξεχωρίζει το παραπάνω ληκύθιο, ύψος του σωζόμενου μέρους 0,10 μ., 

με παράσταση φτερωτού Έρωτα με πιθανόν χρυσά φτερά και καθιστής γυναικείας μορφής που 
ταΐζει ευμέγεθες πτηνό, το οποίο ο Ρωμαίος και άλλοι θεωρούν ως κύκνο, αλλά ενδεχομένως 
να είναι φοινικόπτερος, πελεκάνος ή άλλο τέτοιο μεγάλο πουλί, απ’ αυτά που παρεπιδημού-
σαν πάντα εποχιακά στον ελληνικό χώρο. Κατά μερικούς μελετητές μπορεί η γυναίκα να είναι 
η Αφροδίτη, σύμφωνα όμως με τον Ρωμαίο έχουμε παραδείγματα παραστάσεων και κοινών 
κοριτσιών που ταΐζουν πουλιά, μια σκηνή προφανούς ερωτικής σημασίας. 
 
 

 
 
Οινοχόη με γκράφιτι. Τέλος, σε κομμάτια στομίου οινοχόης, διακρίνεται η εγχάρακτη 

επιγραφή (γκράφιτι): 
 

Ἐργασί[ων Πανὶ ἀνέ]θηκεν ἱερὸν [κ]αὶ Νύμφαις. 
 

Ο Ρωμαίος σημειώνει μερικά ακόμη ενδιαφέροντα αγγεία ή θραύσματα: 
— «Του αυστηρού ρυθμού των ερυθρομόρφων», αλάβαστρο με γυναίκα που κρατά θυμια-

τήρι και καλάθι γεμάτο λευκές ταινίες. 
— Τεμάχιο σκύφου με πωγωνοφόρο άνδρα ανακεκλιμένο σε κλίνη και με κύλικα στο χέρι. 
— Τεμάχιο μεγάλου αγγείου με το ανώτερο μέρος του σώματος δύο γυναικών.  

Εικ. 76: Ληκύθιο. 
ΑΕ 1906, ό.π., σ. 105-106. 

Εικ. 77: Οινοχόη με γκράφιτι. 
ΑΕ 1906, ό.π., σ. 107-108. 
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— Θραύσματα που ανήκουν σε τέσσερις διαφορετικούς κρατήρες ερυθρόμορφους, διακο-
σμημένους με κλάδους ελαίας στα χείλη. 

— Τεμάχια από πυξίδες, τα νεώτερα των αγγείων απ’ όσα βρέθηκαν στο σπήλαιο. 
— Ανακαλύφθηκαν πολλά πήλινα και λίθινα σφονδύλια ή «κομβία», τα περισσότερα σε σχή-

μα κόλουρου κώνου, λίγα σαν πέταλο άνθους, όλα χωρίς διακόσμηση, που κατά τον Σκιά βρέ-
θηκαν άλλα στο μέσο και άλλα στο ανώτερο στρώμα, πράγμα που αποδεικνύει ότι το είδος και 
το σχήμα δεν άλλαξαν στους αιώνες. Με τη λέξη «σφονδύλια» και «κομβία» εννοούνται όχι τα 
σφοντύλια της ρόκας ή τα σύγχρονα κουμπιά των ενδυμάτων, αλλά οι γνωστές αγνύθες, τα 
βάρη που κρεμούσαν οι αρχαίοι σε καθένα από τα κάθετα νήματα —στημόνια— των τότε όρθιων 
αργαλειών. 

— Επίσης ο Σκιάς αναφέρει «μικρόν υάλινον αμφορίδιον εκ των λεγομένων Φοινικικών», 
χωρίς νύξη περί της χρονολόγησής του, ούτε αναφορά αν ανακάλυψε άλλα γυάλινα αντικείμε-
να.49 

— Τέλος, βρέθηκαν οστέινες βελόνες ή περόνες κόμμωσης και μερικές πολύχρωμες ψηφί-
δες από αιγυπτιακή πορσελάνη, προερχόμενες από διακόσμηση ξύλινου κιβωτιδίου ή πίνακα, 
προφανώς. 

 
 

Πήλινα ειδώλια 50 

 

 
Ειδώλια. Οι δύο αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι στο σπήλαιο βρέθηκαν επίσης μερικά πήλινα 

ειδώλια, αλλά δεν μας λένε πόσα. Ο Ρωμαίος παραθέτει δειγματοληπτικά τις φωτογραφίες 
τεσσάρων χαρακτηριστικών: α) καθήμενη γυναικεία μορφή, β) Σιληνός καθισμένος οκλαδόν 
που παίζει αυλό, γ) νεανική μορφή γυμνή με το ιμάτιο ριγμένο στην πλάτη και δυσδιάκριτο 
αφιέρωμα στο χέρι, και δ) Πάνας καθισμένος οκλαδόν με διασταυρωμένα σκέλη, που παίζει τη 
σύριγγα. Σύμφωνα με τον Σκιά είναι νεώτερα των Μηδικών, αν και υπάρχουν κάποια, όπως η 
καθισμένη γυναικεία μορφή, που φαίνονται αρχαϊκής εποχής, αλλά που μπορεί να ανατέθηκαν 
«πολύν χρόνον μετά την κατασκευήν αυτών, διότι πάντα τα λοιπά ευρήματα και τα λοιπά της 
ανασκαφής τεκμήρια πείθουσιν ότι το άντρον ήτο έρημον εν τοις προ των Μηδικών χρόνοις».51 
  

                                         
49 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 13. 
50 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 108-109. 
51 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 15. 

Εικ. 78: Πήλινα ειδώλια. ΑΕ 1906, ό.π., σ. 107-110. 
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Για την πιστοποίηση της εποχής τους, τα αγαλματίδια αυτά είναι ανάγκη να ξαναμελετη-
θούν σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις. 

Είδαμε ότι ο Κορδέλλας δηλώνει πως στην μικρή ανασκαφή του βρήκε «πριάπους», δηλαδή 
μάλλον πήλινα ειδώλια, αλλά δεν μας εξηγεί τι τα έκανε, αν τα παρέδωσε ή τα κράτησε για 
τον εαυτό του, κι ούτε γνωρίζουμε σήμερα τι απέγιναν. 

 
 

 

Οι λύχνοι 52 

 
 

Το σπήλαιο όπως είπαμε λεγόταν από τους Χασιώτες και τους Σαρακατσάνους βοσκούς Λυχνό-

τρουπα ή Λυχνοσπηλιά, και στα Ελληνοαρβανίτικα Σπελ Λυχνάρι, Σπέλα Λυχναρίτε, Λυχναρίτεζα, 

επειδή από αιώνες ήξεραν οι γύρω ντόπιοι ότι υπάρχουν σ’ αυτό πάμπολλα λυχνάρια. Καθώς 

είπαμε, σε παλιές μάντρες γιδοπροβάτων στην περιοχή υπάρχουν θραύσματα αρχαίων λύχνων, 

που τους έπαιρναν προφανώς οι βοσκοί από τη Λυχνοσπηλιά για τις ανάγκες τους. 

Ο Α. Σκιάς γράφει ότι δεν μέτρησε τους λύχνους που ανακάλυψε κατά την ανασκαφή, αλλά 

θεωρεί ότι θα ήταν πάνω από 2.000, «μέγα δε πλήθος είχεν εξαχθή και προ της ανασκαφής 

υπό των χωρικών, πιθανώς δε έχουσιν υπολειφθεί και άλλοι πάμπολλοι»,53 στο μεγαλύτερο 

μέρος του σπηλαίου όπου δεν προχώρησε η ανασκαφή. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί και  

                                         
52 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 109-116. 
53 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 15. 

Εικ. 79: Οι λύχνοι που δημοσίευσε ο Ρωμαίος. ΑΕ 1906, ό.π., Πίναξ 6. 
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ο αριθμός εκείνων των λύχνων που σίγουρα θα πήραν ως τότε οι Ευρωπαίοι κι Έλληνες επι-

σκέπτες του σπηλαίου όπως οι Λόλινγκ, Κορδέλλας κ.λπ., καθώς και το μεγάλο πλήθος όσων 

δεν ανακαλύφθηκαν ολόκληροι, αλλά τα θραύσματά τους πετάχτηκαν κατά την ανασκαφή 

μαζί με τα μπάζα, όπως φαίνεται ακόμα στο πρανές του φαραγγιού εμπρός από την είσοδο. 

Επίσης, τα θραύσματα όσων βρίσκονται ακόμα σήμερα κατά χιλιάδες μες στο σπήλαιο. 

Το σύνολο είναι εντυπωσιακό, συγκρινόμενο μάλιστα με το πολύ πιο οργανωμένο στο εσω-

τερικό και ευκολότερα επισκέψιμο κατά την αρχαιότητα Σπήλαιο των Νυμφών και του Πανός 

στη Βάρη, στο οποίο βρέθηκαν περίπου 1.000 λύχνοι.54 Υποδεικνύει τη μεγάλη επισκεψιμότη-

τα του σπηλαίου κατά την αρχαιότητα. Σύμφωνα με τον Σκιά, κι εδώ όπως και στο σπήλαιο 

της Βάρης και αλλού, η εναπόθεση των λύχνων στο εσωτερικό δεν είχε σκοπό τον φωτισμό 

κατά το προσκύνημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα τους ξανάπαιρναν οι επισκέπτες φεύγο-

ντας, «αλλ’ ότι προσεφέροντο ως θυσία προς τον λατρευόμενον θεόν, όπως προσφέρονται 

σήμερον τα καιόμενα εν ταις χριστιανικαίς εκκλησίαις κηρία και αι κανδήλαι. Επειδή όμως ο 

αριθμός τών εις τους παλαιότερους χρόνους ανηκόντων λύχνων, όσοι ευρέθησαν, είναι σχετι-

κώς πολύ μικρός, δεν είναι απίθανον να ανεφάνη το έθος της προσφοράς λύχνων» στα ρωμαϊ-

κά χρόνια, συνεχίζει ο Σκιάς, συμφωνώντας όμως εντέλει με τη γνώμη του Κ. Ρωμαίου ότι «το 

έθος της προσφοράς των λύχνων υπήρχε και εν παλαιοτέροις χρόνοις, αλλ’ ανεπτύχθη πολύ 

μάλλον εν τοις υστερωτέροις Ρωμαϊκοίς και τοις Βυζαντινοίς». 

Οι παλαιότεροι λύχνοι, αναγνωριζόμενοι από το γάνωμα, είναι μονάχα καμιά δωδεκάδα και 

ανάγονται κατά τους δύο αρχαιολόγους στον 4ο και πιθανώς στον 5ο αι. π.Χ., τουλάχιστον 

αυτούς αποκάλυψε η ανασκαφή. 

Υποθέτει ότι στις παλαιότερες εποχές καίγονταν μέσα στο σπήλαιο ξύλα, από τα οποία 

άλλωστε προέρχεται και ο μεγάλος όγκος της τέφρας. Σημειώνει, πάντως, ότι πουθενά δεν 

ανακάλυψε στοιχεία που επιτρέπουν την υπόθεση ότι θυσιάζονταν ζώα στον χώρο του σπηλαί-

ου, εφόσον λείπουν καμένα κόκκαλα κ.λπ., πράγμα που τον κάνει να πιστέψει ότι αν θυσιάζο-

νταν ζώα, αυτό θα γινόταν εκτός του σπηλαίου, σε χώρο που δεν μπόρεσε να ανακαλύψει την  

                                         
54 Samuel Eliot Bassett, «The Cave at Vari. VI. The Terra-Cotta Lamps», Archaeological Institute of America, Ameri-

can Journal of Archaeology, τόμ. 7, τχ. 3 (Ιούλιος — Σεπτέμβριος 1903), σ. 338. 

Εικ. 80: Θραύσματα λύχνων σε παλιά εγκατάσταση βοσκών, στην Κιάφα Πίνη. 
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ύπαρξή του, αν και υπενθυμίζει ότι στην ευρύτερη περιοχή υπήρχαν αρχαίες εγκαταστάσεις, 

καθώς και τη γειτνίαση του ιερού με τον τόπο όπου μεταξύ των σύγχρονών του Χασιωτών 

σωζόταν η αρχαία ονομασία «Κρο-ι-Πάνες», Πηγή των Πανών. Τούτη η υπόθεσή του επιβεβαι-

ώνεται από την εικόνα της περιοχής όπως αποτυπώνεται στον Δύσκολο του Μένανδρου. 

Εκτός από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των λυχναριών ανάγεται στους ρωμαϊ-

κούς και πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ως πολύ ενδιαφέρον στοιχείο υπογραμμίζουν και οι 

δύο αρχαιολόγοι την παρουσία στο σπήλαιο πολλών δειγμάτων της βυζαντινής εποχής, όπου 

παρουσιάζονται σταυροί, άλλα χριστιανικά σύμβολα και ο Χριστός. Παρόμοια, βρέθηκαν και 

στο Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα στη Βάρη πολλοί ελληνορωμαϊκοί λύχνοι που ο ειδικός 

σε αυτό το θέμα Αμερικανός αρχαιολόγος και μετέπειτα καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, 

Σάμιουελ Μπάσετ (1873-1936), ο οποίος τους μελέτησε, τους χρονολογεί στον 3ο και 4ο αι. 

μ.Χ., καθώς και μια δωδεκάδα περίπου στον 5ο αι. μ.Χ., υποστηρίζοντας ότι «είναι φερμένοι 

εδώ από τους Χριστιανούς, που χρησιμοποιούσαν το σπήλαιο ως τόπο συνάθροισης κατά τον 

τέταρτο αιώνα».55 

Την άποψη αυτή, στην οποία συμφωνεί κι ο Ρωμαίος, την ανατρέπει ο Σκιάς το 1918 υπεν-

θυμίζοντας ότι στο σπήλαιο του Πάρνη δεν βρέθηκε το παραμικρό καν ίχνος χριστιανικής λα-

τρείας αλλ’ αντίθετα βεβαιώθηκαν πάμπολλα σημάδια καταστροφής των αρχαίων γλυπτών, 

«αποδεικνύοντα ότι οι αληθείς χριστιανοί διέκειντο προς το ιερόν τούτο εχθρικώτατα». Υπο-

στήριξε πολύ λογικά ότι: 

 

Νομίζω λοιπόν ότι οι χριστιανικοί λύχνοι είτε πωλούμενοι αδιακρίτως μετά των άλλων εν τη 

αγορά ηγοράσθησαν υπό οπαδών της παλαιάς θρησκείας μη σκανδαλιζομένων υπό των χριστι-

ανικών συμβόλων και προσηνέχθησαν εις τον πάτριον θεόν, είτε ίσως είναι προσφοραί χριστιανών 

δεισιδαιμόνων απεκδεχομένων μαντείαν ή άλλην ωφέλειαν παρά του Πανός.
56  

                                         
55 Bassett, «The Cave at Vari. VI. The Terra-Cotta Lamps», ό.π., σ. 340. 
56 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 16. 

Εικ. 81: 

Λύχνοι 

βυζαντινής εποχής 

που παρουσίασε ο Σκιάς, 

φωτ. Α΄. 

ΑΕ 1918, ό.π., σ. 16. 
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Η άποψη αυτή είναι πολύ πιθανότερη και θεμελιώθηκε στερεότερα από ανασκαφές σε παρόμοια 

σπήλαια κατά τις επόμενες δεκαετίες. Πολλοί χριστιανοί επιστήμονες, πιθανόν κι ο Μπάσετ, 

καθοδηγούνταν όχι σπάνια στις ερμηνείες παρόμοιων προβλημάτων από το σύνηθες πλέγμα 

περί «διωγμών των χριστιανών από τους ειδωλολάτρες». Όμως στους αιώνες των βυζαντινών 

λύχνων που βρέθηκαν στη Βάρη και στο πολύ πιο δύσβατο σπήλαιο του Πάνα στην Πάρνηθα, 

οι αγρίως διωκόμενοι ήταν οι οπαδοί της «παλαιάς θρησκείας». 

Κοντά στα άλλα, πάντως, η παρουσία των λύχνων προχωρημένης βυζαντινής εποχής στο 

Σπήλαιο του Πάνα εγείρει ακόμη μια φορά το γνωστό θέμα της εμμονής για αιώνες κατά τη 

βυζαντινή εποχή στην αρχαία θρησκεία των κατοίκων ελληνικών τόπων, μάλιστα απομονωμέ-

νων. Ο Σκιάς παρουσιάζει λύχνο με την Αθηνά πάνοπλη των βυζαντινών χρόνων κοντά σε άλλους 

παρόμοια κακότεχνους με αυτοκράτορες και χριστιανικά σύμβολα, που τους θεωρεί ως από-

δειξη ότι «η εν τω άντρω λατρεία διετηρείτο μέχρι των προβεβηκότων ήδη μεσαιωνικών χρόνων, 

ίσως δε δια γενικωτέρας τινός περί των αρχαίων λύχνων μελέτης είναι δυνατόν να ορισθή και 

ακριβέστερον η χρονολογία αύτη». 

Δυστυχώς, αυτή η συστηματική μελέτη των λύχνων της Πάρνηθας, πέραν από τα στοιχεία 

που παρουσιάζουν οι Ρωμαίος και Σκιάς, δεν έγινε ποτέ. Από τον Ρωμαίο μαθαίνουμε ότι 150 

από τους καλύτερους λύχνους της Λυχνοσπηλιάς είχε πάρει πριν τη δική του έρευνα ο 

μελετητής των αντίστοιχων της Βάρης, Σάμιουελ Μπάσετ, μάλλον εννοείται στον χώρο της 

Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, σκοπεύοντας να γράψει γι’ αυτούς, αλλά ότι τα 

αποτελέσματα της εργασίας του, αν έγινε, δεν δημοσιεύτηκαν τότε. Δεν μαθαίνουμε αν ο 

Μπάσετ, πριν φύγει από την Ελλάδα, επέστρεψε τους 150 αυτούς λύχνους στις αποθήκες του 

Αρχαιολογικού Μουσείου όπου φυλάσσονταν και οι υπόλοιποι, έτσι ώστε να είναι δυνατή μια 

μελλοντική μελέτη του συνόλου με σύγχρονες μεθόδους.57 Εντέλει, δεν ξέρουμε τι έγιναν 

αυτοί οι λύχνοι, οι καλύτεροι της ανασκαφής. 
  

                                         
57 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 109-110. 

Εικ. 82: 

Λύχνοι 

βυζαντινής εποχής 

που παρουσίασε 

ο Σκιάς, 

φωτ. Β΄. 

ΑΕ 1918, ό.π., σ. 17. 
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Ενδιαφέρον έχει και η αναφορά των εργοστασίων που αναγνωρίζονται εμπορικά σήματά 

τους μέσω μονογραμμάτων και επιγραφών σε μερικούς από τους λύχνους της Πάρνηθας. Κατά 

τον Ρωμαίο, ανακαλύφθηκαν: 

Δώδεκα λύχνοι: ΧΙΟΝΗC, ο ένας με το μονόγραμμα του Χριστού .58 Δέκα: ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ. 

Τρεις: ΕΥΚΑΡ. Δύο με τα αρχικά: CΠΟΥ. Ένας: ΔΙΟΝΥCΙΑC. Δύο: CωΤΗΡΙΑC και CωΤΗΡΙ. Ένας: 

ΑΓΑΠΙΟΥ, που ο Ρωμαίος θεωρεί ασαφές το όνομα. Οχτώ με τα αρχικά: ΚΥ. Ανά τέσσερις με τα 

αρχικά: Τ και Κ. Δύο με τα αρχικά: Ε, CΤ και ΠΑ. Ένας με το αρχικό: Μ. Ανά ένας με τα ασαφή 

αρχικά: Cω και ΟΨΟ.59 Ο Σκιάς το 1918 προσθέτει ακόμα ένα όνομα λυχνοποιού: ΖΗΘΟΥ. 

 

 

Γιατί εξαφανίστηκαν οι επιγραφές  
 

 

Οι επιγραφές των βράχινων τοιχωμάτων δημοσιεύτηκαν 

από διάφορους εν μέρει και τμηματικά — των ανάγλυφων και 

των διαφόρων αντικειμένων συγκεντρωτικά από τον ανασκα-

φέα. Εμείς θα ακολουθήσουμε την τελική έκδοση των επιγρα-

φών από το αρχείο TLG, Attica : IG II/III2 3,1 [2789-5219], 

μεταφέροντας εδώ σε εικόνες τον επιτόπιο σχεδιασμό των 

γραμμάτων από τον Σκιά60 και λαβαίνοντας υπόψη τις ανα-

γνώσεις και παρατηρήσεις του σαν υπεύθυνου της ανασκα-

φής, μα και επειδή είναι ο πρώτος ειδικός επιστήμονας που 

εξέτασε εξονυχιστικά τις επιγραφές στα κινητά ευρήματα, 

επίσης ο μόνος εκείνες στους βράχους μετά τον καθαρισμό 

τους από τον Κορδέλλα. 

Πόσω μάλλον που σήμερα, δυστυχώς, οι επιγραφές έχουν 

εξαφανιστεί πλην μιας και κάποιων ιχνών— είναι καταπλη-

κτικό ότι σώθηκαν για περίπου 2.000 χρόνια αλλ’ αφανίστη-

καν μέσα σε λιγότερο από έναν αιώνα… Τούτο δεν είναι δυ-

νατόν να οφείλεται στη διάβρωση μετά τον καθαρισμό τους, 

δεδομένου ότι η μοναδική σωζώμενη επιγραφή διατηρείται 

σχεδόν όπως στην εποχή του Σκιά. Επίσης, το μεγαλύτερο 

μέρος του πρόθυρου προστατεύεται από γερτή βραχοσκεπή, 

οπότε δεν πρέπει να τις κατέστρεψε η όξινη βροχή λόγω 

γειτονέματος με το επιβαρημένο λεκανοπέδιο, όπως έλειωσε 

σε τρία-τέσσερα χρόνια τα ανάγλυφα στο βυζαντινό κιονό-

κρανο της Αγίας Παρασκευής στο Κ. Παλιοχώρι. 

Καθοριστικός λόγος για την καταστροφή όσων επιγραφών 

βρίσκονταν αμέσως δεξιά κι αριστερά της εισόδου, θα πρέπει 

να ήταν η αποσταθεροποίηση και ο θρυμματισμός των βράχι-

νων τοιχωμάτων με τις εκρήξεις φυσιγγίων πυρίτιδας (ή δυ-

ναμίτη), μέσω των οποίων ο ανασκαφέας έθραυσε τον στα-

λαγμιτικό «επίπαγο», καθώς τα ρέοντα μες από το σπήλαιο ύ-

δατα είχαν συσσωρεύσει σε μεγάλο ύψος στερεοποιημένα ιζή-

ματα, σχεδόν έχοντας κλείσει την είσοδο.  

                                         
58 Το σχέδιο είναι του Μπάσετ, από τους ανάλογους λύχνους της Βάρης. 
59 Ρωμαίος, ό.π., Β΄ 1906, σ. 113-114. Παρατηρούμε ότι τρεις από αυτές τις βιοτεχνίες λύχνων ανήκαν σε γυναίκες: 

στη Χιόνη, στη Διονυσία και στη Σωτηρία. Προϋποθέτοντας εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, προσωπικό, εμπορική δρα-

στηριότητα και εμπλοκή στο περίπλοκο φορολογικό σύστημα του Βυζαντινού κράτους, κοντολογής επιχειρηματική 

κι οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο βιοτεχνικής παραγωγής, το γεγονός αποτελεί ακόμη ένα δείγμα ότι η θέση 
της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο δεν ήταν τόσο καταπιεσμένη όσο κατά τον 15ο—19ο αι. στην 

Ευρώπη, κι όπως θεωρήθηκε ότι ήταν από σύγχρονους ιστορικούς που δεν λαβαίνουν υπόψη τους τις αρχαίες πηγές. 
60 Αρκετές από τις επιγραφές στο: Attica : IG II/III2 3,1 [2789-5219]. Η δημοσίευση του Α. Σκιά: Σκιάς, «Το παρά την 

Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 19-28. 

Εικ. 83. Η είσοδος σήμερα. Πριν 
την ανασκαφή, ήταν αποκλει-
σμένη από πέτρωμα περίπου έ-

ως την κόκκινη γραμμή. 
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Εικ. 84 άνω: Φωτογραφία από τις ανασκαφές που δείχνει το ύψος των ανατιναγμένων 
πετρωμάτων στην είσοδο και στο πρόθυρο, καθώς και μέρη του βραχότοιχου που φαίνεται 
να κατέρρευσαν με τις κατοπινές εκρήξεις, καθώς λείπουν σήμερα όπως δείχνει η εικ. 85 

κάτω, στην οποία, πάνω ψηλά, διακρίνεται και η επιγραφή 1 με το διπλανό, άδειο πλαίσιο. 
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Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες των ανασκαφών, η σημερινή είσοδος διαμορφώθηκε 

από τον Σκιά, ενώ ως την ανασκαφή το τότε άνοιγμά της, καθώς δείχνουν τα υπολείμματα 

των θραυσμένων εναποθέσεων δεξιά κι αριστερά, μέσα κι έξω του σπηλαίου (βλ. και εικ. 51-

52), περιοριζόταν περίπου πάνω από τις κόκκινες γραμμές στη φωτ. 83. Γι’ αυτό οι επισκέ-

πτες τον 19ο αι. μιλούν για «στενή είσοδο». 

Στις δύο σχετικά μακρινές φωτογραφίες και στη μια κοντινή με τον Ανδρέα Σκιά στην εί-

σοδο μετά τη διάνοιξή της, διακρίνουμε την τότε κατάσταση, μετά τα φουρνέλα. Συγκρίνοντας 

την τότε και την τωρινή κατάσταση των βραχότοιχων, βλέπουμε καθαρά ότι σήμερα λείπουν 

ολόκληρα κομμάτια βράχων δεξιά κι αριστερά, τα οποία προφανώς είχαν ήδη τότε θραυστεί 

και κατέπεσαν αργότερα. Επίσης, διακρίνουμε μεγάλο βράχο δεξιά της εισόδου. Δεν ξέρουμε 

αν είχε καταπέσει από τα πρανή σε παλιότερη εποχή ή κατέρρευσε με τις εκρήξεις, το γεγονός 

όμως ότι σήμερα δεν υπάρχει, σημαίνει πιθανότατα ότι ανατινάχτηκε εφόσον ήταν αδύνατον 

με τα τότε μέσα να μεταφερθεί. Το αποτέλεσμα πιθανόν ήταν να καταστραφούν οι βραχότοιχοι 

σε όλη την δεξιά πλευρά της εισόδου, όπως φαίνεται άλλωστε από τις κατεστραμμένες κόγχες 

των αναγλύφων. 

Στον βραχότοιχο αριστερά της εισόδου, όμως, μας προβληματίζει αφενός ότι η επιφάνεια 

του βράχου δεν φαίνεται να έχει θρυμματιστεί, κι αφετέρου ότι σε ισοπεδωμένα σημεία όπου, 

σύμφωνα με την περιγραφή του Σκιά, θα έπρεπε να υπάρχουν οι επιγραφές, η πέτρα είναι 

χτυπημένη με λιθοξοϊκό εργαλείο. Είναι δυνατόν οι επιγραφές να αποξέστηκαν; κι από ποιους; 

Καθόλου απίθανο να επενέβησαν φανατικοί χριστιανοί του 20ού αιώνα μετά την ανασκαφή 

του σπηλαίου και τη γνωστοποίηση των επιγραφών, άξιοι «πνευματικοί» κληρονόμοι των με-

σαιωνικών καλογήρων που έσπασαν τα ανάγλυφα. Δυστυχώς, βλέπουμε συχνά τέτοιες κατά-

στροφές λόγω «πίστης», το σπήλαιο έχει ποικιλοτρόπως βανδαλιστεί τις τελευταίες δεκαετίες 

από οπαδούς κάθε ιδεολογίας, σταυροί και εικονίτσες εμφανίζονται κάθε τόσο προς εξαγιασμό 

του, ενώ πιο πέρα, στο Κάτω Παλιοχώρι, βάφτηκε καθώς είπαμε πράσινο το σωζόμενο κιονό-

κρανο κι ο αρχαίος κίονας «καθαγιάστηκε» με μεγάλο σταυρό μπογιάς. Αν η υπόθεσή μας αυτή 

είναι σωστή, τότε τη διασωθείσα επιγραφή ο καταστροφέας δεν την είδε γιατί είναι ψηλά, ή 

δεν την έφτανε. Και σήμερα, πάνω σε ίχνη επιγραφών στον νότιο βραχότοιχο χαμηλά στην άκρη 

δεξιά, διάφοροι κάθε τόσο σκαλίζουν τα ονόματά τους και γράφουν με σπρέι… 

Και παρακάτω, στην Πηγή της Φυλής, ο όμορφος τόπος βανδαλίστηκε το 2018 από κάποιον 

φανατικό (και προφανώς ηλίθιο αλλ’ όχι γι’ αυτό συγχωρητέο) που έγραψε με μαύρο σπρέι 

πάνω στα εργασμένα από την αρχαιότητα τοιχώματα τεράστια χριστιανικά συνθήματα, σταυ-

ρούς κ.λπ. 

 

 

 

Οι επιγραφές και η μετάφρασή τους 
 

 

 

 

1. Έξω και δεξιά από την είσοδο του σπηλαίου, λοιπόν, στους κάθετους βραχότοιχους, 

βρίσκεται επιγραφή ύψους 0,38 και μέγιστου πλάτους 0,21, η μόνη που έχει σωθεί σχεδόν 

όπως στην εποχή της ανασκαφής. Θεωρήθηκε ότι διασώζει το αρχαίο όνομα του χειμάρρου, 

που μέσα σε εκατομμύρια χρόνια διάνοιξε το περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων μεν μα βαθύτατο και 

μεγαλόπρεπο φαράγγι μεταξύ των γκρεμών του Άρματος (Στράτι), της Παγανιάς, του Ταμιλθιού  
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της Κιάφας Πίνη και της Κιάφας Καμπέρα: Κελάδων. Την επιγραφή πρώτος ανέγνωσε εν μέρει 

ο Ρος, κατόπιν ο Πιττάκης, την καθάρισε από τις σταλακτιτικές εναποθέσεις ο Κορδέλλας προ-

σφέροντας μια νέα ανάγνωση, και την παρουσίασε εντέλει ο Λόλινγκ πληρέστερα από τους 

προηγούμενους, κατά τον Σκιά. 

Ο ίδιος ο Σκιάς διαφωνεί με την εκδοχή ότι αναγράφεται Κελάδοντα: «Εν στ. 3 το ἐκέλευσε 

είναι όλως αβέβαιον, το δ’ ακόλουθον Κελάδοντά δε φαίνεται μεν αποδεκτόν, αλλά πρέπει να 

παρατηρηθεί ότι αντί του Τ ανεγνώσθη υπ’ εμού Ι, όπερ μοι εφάνη βέβαιον». Επίσης προχωρεί  

Εικ. 86: Η επιγραφή 1. Αριστερά της πλαίσιο όπου ίσως υπήρχε ανάγλυφο ή γραπτός πίνακας ή 
άλλη επιγραφή. Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, το πέτρωμα πιο πάνω, όπου υπήρχαν κι άλλες 

επιγραφές, έχει καταρρεύσει, προφανώς από τις εκρήξεις. 
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και σε άλλες διορθώσεις στην ανάγνωση του Λόλινγκ, τις οποίες αποδέχτηκαν οι μεταγενέ-

στεροι επιγραφολόγοι. Εντέλει, η επιγραφή σήμερα είναι δημοσιευμένη ως εξής: 

 

Ἀγαθῇ Τύ[χῇ]· 

Τελ[εσφόρος?] 

ΚΧΛ···· Κε- 

λάδοντάδε 

τέκ[το]νας θ[έ]- 

σθαι [τ]ὴν εἰκὼ 

τοῦ Πανός. ὁ 

θύων δ’ ἧν  

Τ[ρο]φιμιανός.61 
 

Σήμερα πολλοί θεωρούν ως σίγουρη την ανάγνωση Κελάδοντα, θεωρώντας ότι τούτο ήταν το 

αρχαίο όνομα του χειμάρρου. Μετά από πρόχειρη έρευνά μου, Κελάδων κατά τον Όμηρο είναι 

όνομα ποταμού της Αρκαδίας και επίθετο του ποταμού Ξάνθου κοντά στην Τροία, επίσης επί-

θετο του Μαιάνδρου κατά τον Κόιντο τον Σμυρναίο, του βοιωτικού χειμάρρου Οπλίτη κατά τον 

Πλούταρχο, του Άραξη κατά τον Απολλώνιο Ρόδιο και τον Διονύσιο Περιηγητή, πολλών άλλων 

ποταμών, του Ζέφυρου που φυσάει άγρια πάνω από τη θάλασσα, του Σπερχειού και του Ωκε-

ανού κατ’ Ησίοδο, ή του Εύξεινου Πόντου με τα βαρυηχούντα ρέματά του κατ’ Αριστοφάνη, του 

ανέμου κατά τον Ευστάθιο τον Θεσσαλονικέα όταν ουρλιάζει, ενώ τέλος είναι όνομα ενός δισεγ-

γονού του Μίνωα συνδεόμενου με θεοποιημένους ποταμούς στη Λυδία σύμφωνα με σχόλια του 

Ευσταθίου στον Διονύσιο Περιηγητή. Κοντολογής, μόνο έναν ποταμό βρίσκουμε με αυτό το 

όνομα, ενώ σε όλους τους άλλους τίθεται ως επίθετο προσδιοριστικό της βοής τους. 

Το ρήμα κελαδώ στα αρχαία Ελληνικά σήμαινε «τραγουδώ» για ανθρώπους και πουλιά, τον 

ήχο μουσικών οργάνων κ.λπ., μα σχετιζόταν επίσης με συνεχή βροντερό ήχο από νερά που 

τρέχουν ή από τον άνεμο που σφυρίζει. Όποιος έχει σιμώσει την περιοχή του Άρματος τον χει-

μώνα με τις πολλές βροχές ή με το λειώσιμο των χιονιών, ακούει πράγματι ήδη από μεγάλη 

απόσταση τον χείμαρρο να βουίζει βροντερά, μάλιστα στο κομμάτι μετά το σπήλαιο, κάτω από 

τους γκρεμούς του Άρματος και της Παγανιάς, όπου η απότομη κατηφόρα προς τη Μονή Κλει-

στών διακόπτεται από αλλεπάλληλους μικρούς και μεγαλύτερους καταρράκτες, οι οποίοι κυ-

λούν από το ύψος πελώριων βράχων μες σε ένα θεοκρίτειο όσο και καθηλωτικό τοπίο στολι-

σμένο με πλατάνια. 

Έτσι, δυστυχώς είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι το όνομα του χειμάρρου ήταν «Κελάδων», 

αλλά αναγκαζόμαστε να κατευθυνθούμε προς την άποψη ότι η αμφίβολης ανάγνωσης λέξη 

απέδιδε ως επίθετο το βροντοκόπημα των νερών, όπως και σε τόσους άλλους ποταμούς, δε-

δομένου ότι ο μόνος ποταμός που παραδίνεται με αυτό το όνομα κι όχι με σχετικό επίθετο, 

είναι ο Κελάδων της Αρκαδίας. Στο κομμάτι που λείπει, ίσως βρισκόταν το πραγματικό όνομα 

του ρέματος ή κάτι σχετικό με τον προσδιορισμό «ποτάμι» ή «χείμαρρος»: «πάνω από τον 

χείμαρρο που βροντάει». 

Με βάση λοιπόν τούτες τις αρχαίες πληροφορίες και το γεγονός ότι ο Σκιάς, ως αυτόπτης 

μάρτυς πριν τη σημερινή διάβρωση της επιγραφής, διαβάζει με σιγουριά ΚΕΛΑΔΟΝΙΑΔΕ, κατά 

τη γνώμη μου μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην πραγματικότητα στην επιγραφή δεν αναγρά-

φεται «Κελάδοντά δε», αλλά «[…] κελάδονι, ἅδε, τέκτονας θέσθαι, τὴν εἰκὼ τοῦ Πανός», 

δηλ.: «[ο αφιερωτής διέταξε, πάνω από τον χείμαρρο ή ποταμό] που βροντοκοπάει, τους τεκτονες να 

τοποθετήσουν τούτη [ἅδε] την εικόνα του Πάνα». Για τη χρήση του ἅδε [τούτη] σε αφιερωμα-

τικά επιγράμματα, βλ. τρία πρόχειρα παραδείγματα: α) ἅδε τοι πέτρος τὸν κατθάνοντα σα-

μανεῖ· β) χθὼν ἅδε καλύπτει· γ) ἅδε σε γαῖα […] σὸν δέμας ἐκτέρισεν.62 

Επίσης, η συμπλήρωση του ΤΕΛ […] ως Τελ[εσφόρος], παρ’ όλο που την πρότεινε ο Σκιάς,  

                                         
61 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: face B back, doc. 1-9 [4829: s III-IV]. 
62 α) Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] Appendix, Επιγράμματα επιτάφια, 678, 1· β) ό.π., 226, 1· γ) ό.π., 183, 4-5. 
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δεν φαίνεται πιθανή. Ίσως αναφέρεται εν συντομία κάτι παρόμοιο με την ευχή της επιγραφής 

12: [πράγματα πάντ’ ἄγε μοι πρὸς τ]έλος ἠγάθεον. 

Εντέλει, η επιγραφή μπορεί να μεταφραστεί ως εξής: 

 

Για καλή τύχη· 

Τελ[εσφόρος?] 

[πάνω από τον χείμαρρο] που βρο- 

ντοκοπάει, τούτη, 

με τέκτονες το- 

ποθέτησε, την εικόνα 

του Πάνα. Και ο 

θυσιαστής ήταν 

ο Τροφιμιανός. 

 

Κοντά στην επιγραφή και λίγο ψηλότερα, κατά τον Σκιά υπήρχαν δύο μεγάλα σε μέγεθος 

ψηφία, στο μέρος όπου σήμερα ο βράχος έχει καταρρεύσει: 

 

Ν 

Η 

 

2. Στην ίδια πλευρά του βραχότοιχου, επιγραφή ύψους 0,17 και πλάτους 0,13: 

 

Ο Σκιάς την διαβάζει ως: Ἀθην[αΐδο]ς [κ]αὶ Μαρκι[α]ν[ῆς], ενώ πιο κάτω διαβάζει τη σύγχρο-

νη επιγραφή 1820 /ΓΑΥΡ, προφανώς κάποιου επισκέπτη του 19ου αι.63 Γύρω από την επιγρα-

φή 1 όλο το βράχινο τοίχωμα είναι σήμερα θραυσμένο και λείπουν μεγάλα κομμάτια, οπότε τα 

γράμματα Ν Η και η επιγραφή 2 έχουν εξαφανιστεί, υποδεικνύοντας ως σωστή την υπόθεσή 

μας ότι ο βράχος θρυμματίστηκε από τις εκρήξεις. 

 

3. Αριστερά της πρώτης από τις τρεις κόγχες στον βραχότοιχο, προς την πλευρά της εισό-

δου του σπηλαίου, βρίσκει την επιγραφή: 

 

εἰς ἱερὴν σπήλυνγα θε- 

ουδέα π[·]νπ··κωντ··υλειν 

βεσ····λ. 
 

Σε τούτη, το μόνο που μπορεί να μεταφραστεί είναι: στην ιερή σπηλιά· θεουδέα σημαίνει [τον] 

θεϊκό, [τον] θείο, και η επόμενη λέξη κρύβει μάλλον το όνομα του Πάνα.64 Κι εδώ, όπως φαί-

νεται από απλή εξέταση του βράχου, το αρχικό τοίχωμα, εμφανές κοντά στην επιγραφή 1, 
  

                                         
63 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 19-20. 
64 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col II, doc. 1-3 [4840: s III-IV]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 20. 
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έχει καταστραφεί εντελώς. Λείπουν ακόμα και οι ισοπεδωμένες επιφάνειες όπου είχαν χαρά-

χτεί οι επιγραφές. 
 

4. Σύμφωνα με τον Σκιά, «Κατά την αυτήν πλευράν του προθύρου παρ’ αυτό το χείλος του 

κρημνού, μακράν δε των κογχών», υπήρχε η επιγραφή με ύψος 0,50 και πλάτος 0,56:65 

 

Ο αρχαιολόγος διατυπώνει την υπόθεση ότι μπορούν να διαβαστούν οι λέξεις στον 1ο 

στίχο: [Ἀλ]έξανδρ[ος], στον 3ο: ἐμνήσθη το ἕκτον, και στον 5ο [κυ]ρίου μου ἀδελφ[οῦ].66 

 

5. Πιο πέρα, προς την πλευρά του χειμάρρου, υπήρχε η επιγραφή, ύψους 0,30 και πλάτους 

0,45: 

 

Ο Σκιάς δεν κατορθώνει να συγκεκριμενοποιήσει όλα τα στοιχεία της επιγραφής, που ανα-

γνώστηκε αργότερα από άλλους ως εξής: 

 

Βασιλῖς Πᾶ- 

νες σώζετε τὸγ 

καλ[ὸν] Σόαιμον τὸν 

καὶ Φερέτριον καὶ 

τοὺς φιλούντας αὺ- 

τὸν καὶ οὓς αὐτὸς 

φιλῖ.67 

 

Και μεταφράζεται κατά τη γνώμη μας: 

 

Βασιλιάδες Πά- 

νες, σώζετε τον 

ωραίο Σόαιμο τον και 

Φαρέτριο και 

όσους τον αγαπάνε αυ- 

τον, και όσους εκείνος 

αγαπά.  

                                         
65 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 21. 
66 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 21. 
67 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: face B back, doc. 1-7 [4830: s III/IV]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του 

Πανός», ό.π., 1918, σ. 21. 
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Ο Σκιάς δεν σχολιάζει το κείμενο. Προφανέστατα το επίγραμμα είναι ερωτικό, αφιέρωμα με 

ερωτική ευχή ενός ανώνυμου άνδρα για τον «ωραίο Σόαιμο», κάποιον έφηβο ή μειράκιον. Ο 

εραστής αναφέρεται με κομψότητα στον εαυτό του, όταν παρακαλεί τους Πάνες να σώζουν 

μαζί με τον νεαρό «και όσους τον αγαπάνε, και όσους εκείνος αγαπά», υπονοώντας και με τις 

δύο περιφράσεις τον εραστή, αυτόν τον ίδιο, φανερώνοντας σύμφωνα με την ερωτική σημει-

ολογία συναφών αρχαίων κειμένων ότι ο έρωτάς του ανταποδίδεται από το αγόρι και δεν είναι 

μονόπλευρος. 

Το όνομα Σόαιμος, που μάλλον αποδίδει ηχητικά ένα όνομα μη ελληνικό, συναντιέται στον 

Δίωνα Κάσσιο αποδιδόμενο σε βασιλιά της Αρμενίας, το ίδιο και στον Φλάβιο Ιώσηπο, που το 

σημειώνει επίσης ως όνομα ανδρών του περιβάλλοντος του Ηρώδη του Μέγα στην Ιουδαία της 

εποχής του Χριστού και άλλων εξελληνισμένων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, για παρά-

δειγμα της γνωστής Πέτρας. Οπότε, μπορούμε ίσως να υποθέσουμε ότι η επιγραφή είναι των 

ύστερων ρωμαϊκών χρόνων και το αγόρι ενδεχομένως γιος μεταναστών από την Ασία. 

Το ρ. φιλῖ είναι προφανώς ανορθόγραφο: φιλεῖ = αγαπάει. 

«Φαρέτριον» είναι μικρή φαρέτρα δηλ. θήκη για βέλη, ή υποκοριστικό της κανονικής φα-

ρέτρας, και ανακαλύπτουμε τη λέξη αυτούσια στον βουκολικό ποιητή Μόσχο αναφερόμενη στο 

«φαρέτριον» του Θεού Έρωτα· φυσικά, υπάρχουν πολλές αναφορές σε αρχαία κείμενα στον 

κανονικό τύπο, «φαρέτρα», σε σχέση με τον Έρωτα και τα βέλη του. Ως κύριο όνομα το βρί-

σκουμε μόνο στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αποδιδόμενο σε κάποιον άρχοντα της Καππαδοκί-

ας.68 Όνομα τόπου, δήμου κ.λπ. Φαρέτρα ή Φαρέτραι, από το οποίο θα μπορούσε να εξαχθεί 

το «Φαρέτριος», δεν βρίσκουμε στη σωζόμενη αρχαία Γραμματεία. 

Το «Φαρέτριος» είναι λοιπόν παρατσούκλι, κι ενδέχεται να οφείλεται στο ότι ο νέος θα είχε 

ειδικευτεί στο τόξο, επίθετο που προσιδιάζει σε ορεινούς τόπους καθώς η Πάρνηθα όπου υ-

πήρχε πολύ κυνήγι, και στους κατοίκους της, ιδιαίτερα στους Φυλάσιους. Αλλά πιθανόν να 

παραπέμπει επίσης ευθέως ή πλαγίως στην ομορφιά του· σε πολλά αρχαία ποιήματα και πεζά 

κείμενα έφηβοι ταυτίζονται με τον ίδιο τον Έρωτα, και αναφέρεται ότι ρίχνουν τα βέλη τους 

στους εραστές. Παραδείγματα: 

Άγνωστος ποιητής: Είπε ο Έρωτας σαν είδε τον ωραίο Μυίσκο: / «Πάρε το τόξο, τη φαρέ-

τρα, στα δωρίζω, / σου δίνω και τα φτερωτά μου βέλη […]. 

Μελέαγρος: Εμέ, τον άτρωτο στον θεό Πόθο, μες στα σπλάχνα / με τόξευσε ο Μυίσκος με 

το βλέμμα του […]. 

Ασκληπιάδης: Αν φτερά σου κόλλαγαν, σου δίναν τόξο, βέλη, / δεν θα ’ταν ο Έρωτας της 

Αφροδίτης γιος, μα εσύ, αγόρι μου. 

Ο ίδιος: Αν λάβεις απ’ τον ουρανό χρυσά φτερά και κρεμαστεί / στους ώμους σου φαρέτρα 

με ασημένια βέλη, / και σταθείς δίπλα στον Έρωτα, αγαπημένε Αγλάονα, όχι, / μα τον Ερμή, 

δεν θα γνωρίσει η Αφροδίτη το παιδί της!69 

Όλο το μέρος του βράχου όπου υπήρχε η επιγραφή, σήμερα έχει καταρρεύσει. 

 

6. Άκρη αριστερά της εισόδου του σπηλαίου, στον βραχότοιχο, επιγραφή ύψος 0,18 και 

πλάτους 0,25: 

 

 
 

Αποδίδεται από τον Σκιά ως Τόπος Τυχικοῦ. Ο αρχαιολόγος παρατηρεί ότι παρόμοιες επιγρα-

φές βρέθηκαν στο Γυμνάσιον της Πριήνης, πράγμα που σημαίνει ότι η επιγραφή είναι ανάλογη 
  

                                         
68 Μόσχος, Ἔρως δραπέτης 20· Ἑλληνικὴ [Παλατινὴ] ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 9, 440, 20· Ιωάννης Χρυσόστομος, 

Epistulae ad Olympiadem, επιστολή 9. 
69 Βλ. Σπύρος Καρυδάκης, Καυτό μέλι, ι.έ., Αθήνα 2013, σ. 39, 76, 78, 146· για το επίγραμμα από το σπήλαιο, βλ. και 

σ. 245. 
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με τα σύγχρονα γκράφιτι ανθρώπων που γράφουν τα ονόματά τους σε τόπους από τους οποί-

ους πέρασαν. 

Έχει ενδιαφέρον ίσως να παρατηρήσουμε εμείς ότι κατά τη Σούδα, Τυχικός είναι κύριο όνο-

μα, ανθρωπωνύμιο, αλλά τυχικόν είναι γενικά επίθετο που σημαίνει «τυχαίο», και που κατά τον 

Διογενειανό, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Επίκουρου και της υλιστικής σχολής του, αποδί-

δεται στη μαντική: […] το να επαληθεύονται οι αποκαλούμενοι μάντες στις προβλέψεις τους 

δεν είναι έργο επιστήμης, αλλά τυχικῆς αιτίας», δηλ. σύμπτωσης και τυχαιότητας.70 

Έτσι, η επιγραφή ίσως μπορεί να στηρίξει την πρότασή μας ότι σε κάποια εποχή η «κρυφή» 

αίθουσα του σπηλαίου λειτουργούσε ως τόπος εγκοιμήσεων και μαντείο. 

 

7. Στο μέσο περίπου του βραχότοιχου αριστερά της εισόδου, επιγραφή ύψους 0,14 και 

πλάτους 0,20: 

 

 

Που διαβάστηκε από επιγραφολόγους ως: 

 

— — ποι — — 

— — ας καὶ 

[Αἰ]μ<ι>λιανός 

— — ρ[·]σις 

 

Ο ανασκαφέας δηλώνει ότι αριστερά από την επιγραφή υπήρχαν μεμονωμένα τα γράμματα 

ΚΥ. Εκτός από το όνομα Αἰμιλιανός, δεν διαβάζεται τίποτε άλλο.71 

 

8. Στον ίδιο αυτόν αριστερό βραχότοιχο, 1,50 μ. από την είσοδο, επιγραφή ύψους 0,13 και 

πλάτους 0,24, που διαβάστηκε μετά τον Σκιά: 

 

 

[Πανί με παῖ]ς ἀνέθηκε 

[Πόθου ? το]δε καλὸν ἄγαλμα 

[Οἰναῖ?]-ο[ς] γενεήν, Διοσκου- 

[ρίδης] ὄνομα.72 

 

Μεταφράζεται από μας ως εξής: 

 

[Στον Πάνα, ο γιος] αφιέρωσε 

[του Πόθου ?] αυτό το ωραίο άγαλμα, 

                                         
70 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col II, doc. 1-3 [4838: s III/III]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 21· Διογενειανός Φιλόσοφος, Αποσπάσματα, απ. 4, 33 κ.ε. 
71 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col II, doc. 1-4 [4837: s II/III]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 22. 
72 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: face B back, doc. 1-4 [4828: s III/IV]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του 

Πανός», ό.π., 1918, σ. 22. 
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[από του Οιναία] τη γενιά, ο Διοσκου- 

ρίδης στο όνομα. 

 

Ο Σκιάς προσθέτει ότι κοντά στις τέσσερες επιγραφές του βραχότοιχου αριστερά της εισόδου, 

δεν διέκρινε πουθενά κόγχες όπως τις τρεις δεξιά, ή κάποιου είδους βάση για αναθήματα. Αυ-

τό είναι πολύ παράξενο, γιατί αριστερά της εισόδου σώζονται καλύτερα παρ’ ότι δεξιά αρκε-

τές σκαμμένες στον βράχο κοιλότητες για ανάγλυφα, μάλιστα μαζί με τις μικρές κόγχες προο-

ρισμένες για να στερεώνονται καλύτερα οι βάσεις τους, και θα δούμε φωτογραφίες τους 

παρακάτω. Όπως και να ՚ναι, φρονεί ότι όλες οι παραπάνω επιγραφές στους βραχότοιχους 

δεξιά κι αριστερά της εισόδου ανάγονται στα ρωμαϊκά χρόνια. Από τις επιγραφές που βρέθηκαν 

σε αντικείμενα εντός του σπηλαίου, θεωρεί ότι δύο, χαραγμένες σε τετράπλευρα μαρμάρινα 

σκεύη με «όχι βαθείαν κοιλότητα άνωθεν» που τα θεωρεί περιρραντήρια, ανάγονται στον 4ο 

αι. π.Χ. 

 

 

9. Στο ένα μαρμάρινο σκεύος, που του φαίνεται ως αρχαιότερο κι έχει ύψος 0,09 μ., 

πλάτος 0,165 και πάχος 0,29, διαβάζει μόνο μερικά γράμματα στον δεύτερο από τους δύο 

στίχους. Το όνομα θεωρεί ότι μπορεί να είναι [Ἐπα]φρόδιτο[ς]. Εντέλει η επιγραφή δημοσι-

εύτηκε ως: 

 

[Ἐπα]φρόδιτο[ν] 

[ἀνέθηκ]εν.73 

 

10. Στο δεύτερο σκεύος, ύψους 0,07, πλάτους 0,11 και πάχους 0,16, διαβάστηκε: 

 

Πυθαγγελ[ο·] 

— χῶσι οἱ ποιμένε[ς].74  

                                         
73 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col V, doc. 1-2 [4835: init aet imp]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του 

Πανός», ό.π., 1918, σ. 22. 
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11. Λεπτή μαρμάρινη πλάκα θραυσμένη, ένα κομμάτι της οποίας βρισκόταν ήδη από πα-

λιότερα μέσω αγοράς από Χασιώτη χωρικό στο Επιγραφικό Μουσείο κι άλλο κατέληξε στο 

εξωτερικό μέσω πώλησης πάλι από χωρικό σε αλλοδαπό, δηλ. μέσω αρχαιοκαπηλίας, αλλά το 

μέρος της επιγραφής από τούτο το κομμάτι δημοσιεύτηκε. Μετά από διάφορες περιπέτειες των 

θραυσμάτων και των μελετητών, διαβάστηκε: 

 

ἀγαθ[ῇ] τύχῃ 

Πᾶνα τὸν Ἑρμείου φ[ίλον υἱέ]α τρισσοὶ ἑταῖρο[ι] 

εἷσαν ἐν οἰπόλοις ο[ὔρεσι] Θρηίκιοι 

πάντες ὁμοφρονέοντ[ε]ς, ἴσον ψυχαῖσι π[νέοντες]·  

ὧν ὁ μὲν ὁπλότατος Λοῦπος ἔην ἐχ[έφρων], 

[Εἰσιγέν]ης δὲ ἠὺς προφερέστατος ἔ[πλετο πάντων]?, 

[καὶ Θεόδωρος τὲον μέτρ[ῳ ἔμελψε κλέος]· 

[οἷς σὺ] δίδου βίοτον λι[παρὸν τ’ εἰς γῆρας ἱκέσθαι]. 

— — —75 

 

Το οἰπόλοις δεν υπάρχει στην αρχαία Γραμματεία — ίσως σημαίνει αἰπόλοις, «βοσκών». Με-

ταφράζεται σε αυτή τη λογική από μας ως εξής: 

 

Για καλή τύχη: 

Για τον Πάνα, τον αγαπημένο γιο του Ερμή, τρεις φίλοι 

ήρθαν στων γιδοβοσκών τα όρη, Θρακιώτες, 

όλοι ομόφρονοι, με κοινή ανάσα στην ψυχή τους· 

απ’ αυτούς ο πολεμικότατος Λούπος είναι εχέφρων, 

ο Εισιγένης ο γενναίος, προθυμότατος βρέθηκε απ’ όλους 

και ο Θεόδωρος, όσο του αναλογούσε, τραγούδησε τη δόξα του· 

σε τούτους, εσύ, δίνε πλούσιο βίο, και να φτάσουν [ήσυχα] στα γεράματα. 

 

Από τον αυτοπροσδιορισμό ως Θρηίκιοι και το ρωμαϊκό όνομα Λούπος που σημαίνει «Λύκος», 

μπορούμε ίσως να συμπεράνουμε ότι οι τρεις στρατιώτες είναι Θράκες μισθοφόροι. Το «τρα-

γούδησε τη δόξα του», του Θεόδωρου, είναι ενδιαφέρον για τη διαπίστωση των τελετουργι-

κών εθιμικών της εποχής: μάλλον δηλώνει ότι ο Θράκας αυτός στρατιώτης, σύμφωνα με πα-

ράδοση του τόπου του, έψαλε κάποιου είδους αυτοεγκώμιο αναφέροντας τα κατορθώματά του 

μπρος στις Νύμφες και στον Πάνα, έναν τυπολογικό αυτοέπαινο, όπως ο Διγενής Ακρίτας σε 

πολλούς στίχους του γνωστού βυζαντινού έπους μιλάει για τον εαυτό του ή όπως στα σύγχρο-

να Δημοτικά τραγούδια πολεμιστές αναφέρονται στις πράξεις τους. Όλα τούτα έχουν τεράστιο  

                                                                                                                        
74 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col V, doc. 1-4 [4833: s IV a]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 22. 
75 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: face B back, doc. 1-9 [4826: s III/IV]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του 

Πανός», ό.π., 1918, σ. 23-24. Ο Σκιάς αντί του ονόματος Θεόδωρος, θεωρεί σίγουρο το Διόδωρος, «ένεκα του δια-

σωθέντος λειψάνου του Ι». 
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ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι παρόμοια έθιμα στις γιορτές υπήρχαν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο 

από την αρχαιότητα ως πρόσφατα, στις παραδοσιακές κοινωνίες. 

 

 

12. Πλάκα από λευκό μάρμαρο, ύψος 0,095 μ., πλάτος 0,158, πάχος 0, 036. Η επιγραφή 

διαβάστηκε από τον Σκιά με αυτό τον τρόπο: 

 

[δ]ιβασίην, φίλε μοι Πᾶν, 

ἑνδε]κάκις γεγαὼς 

φέρ]ω χάριν, εὐμενέως δὲ 

καὶ τ]έλος ἠγάθεον 

Νυμ]φῶν πηγὰς ἀνάπεμπε 

]α δεξάμενος. — Νικαγόρας 

[ἀνέθηκεν ὁ Μνησαίου τοῦ δ]αδουχήσαντος ὑιὸς τοῖν θεοῖν. 

]τὸς ταῖσδε ἐπ’ αἴαις. 

 

Και συμπληρώθηκε αργότερα από άλλον ειδικό, αγνοώ με ποια βάση, πάντως πολύ ευφάντα-

στα και μάλλον καταχρηστικά, ως εξής: 

 

[Νικαγόρας χαλεπὴν μετ’ ἀν]αιβασίην, φίλε μοι Πᾶν, 

[σῆς ἀρετῆς ἱκέτης δωδε]κάκις γεγαὼς 

[σήν σοι γράμματα ταῦτα φέρ]ω χάριν. εὐμενέως δὲ 

[πράγματα πάντ’ ἄγε μοι πρὸς τ]έλος ἠγάθεον, 

[ἀενάους θ’ ἱλαρῶν Νυμ]φῶν πηγὰς ἀνάπεμπε. 

[ἀγλαὰ σοῦ θέραπος θύματ]α δεξάμενος : Νικαγόρας 

[ἀνέθηκεν ὁ Μνησαίου {Νικαγόρου?} τοῦ δ]ᾳδουχήσαντος ὑιὸς τοῖν θεοῖν 

[κτῆμα κτησάμενος καλὸν αὐ]τὸς ταῖσδε ἐπ’ αἴαις. 

 

Ο Σκιάς θεωρεί σίγουρο ότι η πρώτη κομμένη λέξη είναι διβασίην, που όμως δεν υπάρχει στην 

αρχαία Γραμματεία, ούτε άλλωστε και το ἀναιβασίην του δεύτερου μελετητή. Πιο λογικό θα 

ήταν ότι αναγράφεται ὀρε]ιβασίην, λόγω του δύσβατου ορεινού τόπου, όπου χρειάζεται 

πραγματικά προσπάθεια για να φτάσει κανείς. Επίσης, όμως, η λέξη δικαιολογείται επειδή και 

ο Παν μα και ο Διόνυσος ονομάζονται σε αρχαία κείμενα ὀρειβάται, ή αναφέρεται ότι ὀρειβα-

τέουν, δηλαδή περιπλανιούνται στα βουνά. 

Επίσης, ο ανασκαφέας θεωρεί πιθανόν ο αναθέτης να είναι κάποιος στον οποίο αναφέρεται 

επιγραφή από την Ελευσίνα, και πιστεύει ότι είναι ο ίδιος για τον οποίο η Σούδα γράφει: «Νι-

καγόρας Μνησαίου ρήτορος, Αθηναίος σοφιστής· έζησε επί Φιλίππου Καίσαρος. [Έγραψε] Βίους 

ελογίμων, Περί Κλεοπάτρας της εν Τρωάδι, Πρεσβευτικόν προς Φίλιππον τον Ρωμαίων βασιλέα». 

Κατά τις πηγές στις οποίες παραπέμπει ο Σκιάς (λεξικά του 19ου αι. και τη Γραμματολογία του 

Schmidt), ο ίδιος αναφέρεται από τη Σούδα και στο λ. Μινουκιανός, που ήταν γιος του «Νικα-

γόρου του σοφιστού» κι έζησε επί αυτοκράτορα Γαλιηνού. Ο Φίλιππος βασίλεψε το διάστημα  
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244-249 μ.Χ., ο Γαλιηνός το 253-268 μ.Χ., οπότε ο Νικαγόρας θα αφιέρωσε την επιγραφή αυτή 

την εποχή. 

Ακόμα, θεωρεί ότι αναφέρεται από τον Φλάβιο Φιλόστρατο «και άλλους». Μάλλον εννοεί 

κείμενο του Ευσέβιου με τίτλο «Πορφυρίου περί του Κλέπτας είναι τους Έλληνας κ.λπ.» (εκεί 

ένας «σοφιστής» Νικαγόρας μετέχει συμποσίου όπου λέγονται πλείστες όσες πρωτοχριστια-

νικές ανοησίες κατά των Ελλήνων)· υπονοεί πιθανόν και μια αναφορά του Ιμέριου, ίσως και 

κάνα-δύο ακόμα λήμματα της Σούδας, όπου όμως αναφέρονται Νικαγόρες χωρίς στοιχεία για 

το ποιοι ήταν και πότε έζησαν, ενώ κι οι σύγχρονες υποθέσεις περί αυτών μπορούν να θεωρη-

θούν επισφαλείς.76 

Η πιο ενδιαφέρουσα αναφορά είναι του Φιλόστρατου: γράφει ότι ο Νικαγόρας ο Αθηναίος, 

που ήταν φίλος του, «εστέφθη κήρυξ του Ελευσινίου ιερού». Στην επιγραφή της Ελευσίνας 

που αναφέρει ο αρχαιολόγος, ένας Νικαγόρας αποκαλείται «ὁ τῶν ἱερῶν κῆρυξ καὶ ἐπὶ τῆς 

καθέδρας σοφιστής», και μάλλον είναι όντως ο ίδιος με τον αναθέτη του Σπηλαίου του Πάνα. 

 

13. Κομμάτι ύψους 0,16, πλ. 0,75 και πάχους 0,035 από πλάκα με αέτωμα και πλαίσιο, 

όπου υπήρχε μάλλον ζωγραφισμένη εικόνα, όπως και στην πίσω πλευρά. Η επιγραφή συμπλη-

ρώνεται από τον Σκιά ως: 

 

Εὐτύχη[ς ἀνέθηκεν].77 

 

Το αφιέρωσε ο Ευτύχης. 

 

 
 

14. Κομμάτι αναγλύφου ύψους 0,135, πλάτους 0,105 και πάχους 0,025 σε μάρμαρο, όπου  

                                         
76 Φλάβιος Φιλόστρατος, Βίοι σοφιστῶν 2, 620, 5 και 2, 628, 25· Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή 10, 3, 1, 2· 

Ιμέριος, Declamationes et orationes, έργο 7, 14 και έργο 8, 188, αποσπάσματα που επαναλαμβάνει ο Φώτιος· Σούδα, 

στα λ. Νικαγόρας, Μάωρ και Μινουκιανός. 
77 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col V, doc. 1 [4834: s IV/ΙΙΙ]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 25. 
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διακρίνεται πόδι με χηλή, αίγας ή του Πάνα. Στο κάτω μέρος διακρίνονται τα ψηφία ΛΑ[·]ΔΙΟ. 

Ό,τι σώζεται, έχει ως εξής: 

 

 

— — — ει 

— — — υσι 

—— ρηπα 

— — λαπα 

— ν ἀντιχα- 

[ριζ]όμενος.78 

 

 

15. Κομμάτια από υπογάλαζο μάρμαρο ύψους 0,25, πλάτους 0,27, πάχους 0,025, με χα-

ραγμένο ομοίωμα δέλτου, όπου στο πάνω μέρος μάλλον το τοπωνυμικό Ελευσίνιος και κάτω 

τα ονόματα προφανώς των αναθετών: 

 

— Ἐ]λευσ- 

——[ί]νιος 

—— ουλη 

Ἀγάθων 

Εἰσαδώ 

Σωτήριχος 

Ζώσιμος 

Χρυσᾶς 

Ἀσκλήπων 

 

 

16. Αυτά τα γράμματα  σώζονται  σε δύο κομμάτια λεπτού ελάσματος από μίγμα χρυσού  

                                         
78 IG II/III2 3,1 [2789-5219], chapter: col ΙΙ, doc. 1-7 [4839: s IΙ/ΙΙΙ]· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», 

ό.π., 1918, σ. 26. 
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και αργύρου, το οποίο στην αρχαιότητα λεγόταν ήλεκτρο, από ξύλινη πυξίδα ύστερων ρωμαϊ-

κών χρόνων κατά τον Σκιά, που διαφωνεί με τον Ρωμαίο ο οποίος τα θεώρησε ως αρχαϊκής 

εποχής. Το ένα φέρει έκτυπη παράσταση ανθρώπινης μορφής και κλαδιά φυτού, δάφνης ή 

κάτι τέτοιο, ενώ στο άλλο σώζονται τα υπολείμματα της παραπάνω επιγραφής.79 

  

                                         
79 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 28. 

 
Εικ. 87-89: Σκαλιστές βάσεις για ανάγλυφα στις 
κόγχες του βραχότοιχου στα βόρεια της εισό-

δου του σπηλαίου. 
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Η «μυστική» αίθουσα του σπηλαίου 
 

Ο ανασκαφέας διατυπώνει την υπόνοια ότι στο σπήλαιο είναι δυνατόν να υπάρχουν κοιλώματα 

που δεν είχε την ευκαιρία να εξερευνήσει, μάλιστα στη βορεινή πλευρά του. Εκεί ανακαλύπτει 

την ύπαρξη της μικρής παράπλευρης αίθουσας, «του ενδοτάτου μικρού θαλάμου ετέρων 10 

μέτρων» [Ανασκαφαί παρά την Φυλήν, ό.π., 1901, σ. 39], κοντά στα 52 μ. της κύριας αίθουσας όπως 

τα μετρά ο ίδιος. Η μικρή αυτή αίθουσα διαθέτει ένα χαμηλό επίμηκες άνοιγμα δυτικά προς το 

εξωτερικό πρόθυρο, στο φαράγγι, ψηλά στον βραχότοιχο αριστερά της εισόδου, αλλά και επικοι-

νωνεί με την κεντρική αίθουσα μέσω μιας στενής στοάς, αριστερά μόλις μπούμε στο σπήλαιο. 

Στον «μυστικό» αυτόν θάλαμο, δεν φαίνονται θραύσματα κεραμικών ή άλλες επιφανειακές 

ενδείξεις ότι εχρησιμοποιούνταν στη λατρεία. Από τη στενή στοά, όπου υπάρχουν θραύσματα 

λύχνων, μπορεί κανείς να περάσει μόνο σερνάμενος ένας άνθρωπος όχι εύσωμος. Στο μεταξύ, 

αρκετά μεγάλος όγκος από πέτρες που έχουν κυλήσει από το δυτικό, το εξωτερικό άνοιγμα, 

καθώς και άλλες ενδείξεις, μας κάνουν να πιστέψουμε ότι πιθανότατα η είσοδος αυτή ήταν 

κάποτε φραγμένη κι ότι η πρόσβαση στον κρυφό θάλαμο γινόταν μόνο μέσω της κεντρικής 

αίθουσας, από τη στενή στοά. 
  

Εικ. 90-91: Η στενή και χαμηλή στοά που οδηγεί από τον κύριο χώρο του σπηλαίου στη μικρή 

παράπλευρη αίθουσα. Μετά βίας μπορεί να περάσει σερνάμενος ένας άνθρωπος. 

 

Εικ. 92-93: Δύο απόψεις της μικρής, «μυστικής» αίθουσας βόρεια της κεντρικής του σπηλαίου. 
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Η γενική εικόνα της παράλληλης, κλειστής αίθουσας του Σπηλαίου του Πανός, καθώς και 

της στενής στοάς προς αυτήν, υποδεικνύει ότι το μέρος αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν 

ευκαιριακά αν όχι συστηματικά για εγκοιμήσεις, με σκοπό το προφητικό ή θεραπευτικό όραμα 

όπως ανάλογα φυσικά η τεχνητά υπόγεια στα νεκρομαντεία και στα ασκληπιεία. 

Την υπόθεση αυτή στηρίζει η διαπίστωση των Σκιά και Ρωμαίου για την ιαματική διάσταση 

του ιερού, η ανακάλυψη ιατρικών εργαλείων, των ευχαριστήριων αφιερώσεων σε κάποια από 

τα γλυπτά ή τις επιγραφές για ιάσεις, καθώς και οι διερωτήσεις των δύο αρχαιολόγων αν ορι-

σμένες από τις μορφές στα ανάγλυφα απεικονίζουν τον Ασκληπιό. Επίσης, σε πήλινο αναθη-

ματικό πίνακα ο Σκιάς διαπίστωσε ίχνη έκτυπου φιδιού, του συμβόλου του Ασκληπιού, ενώ 

και κάτοικοι της περιοχής του είπαν ότι χωρικός είχε παλιότερα ανακαλύψει αντικείμενο με 

«ένα φίδι» αποτυπωμένο πάνω του.80 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στον Δύσκολο του Μενάνδρου δύο φορές ήρωες ομνύουν 

στον Ασκληπιό,81 έναν Θεό τον οποίο κανονικά δεν υπάρχει λόγος να επικαλεστούν, εκτός κι 

αν ο Μένανδρος ήξερε ότι το Νυμφαίο των Φυλασίων χρησιμοποιούνταν και για ιάσεις.  

Την αλήθεια περί αυτού θα αποκαλύψει αρχαιολογική ανασκαφή σε τούτη την αίθουσα. Για 

την ώρα, σκάμματα δείχνουν δυστυχώς επεμβάσεις από αρχαιοκάπηλους, ενώ ο τόπος, όπως 

άλλωστε και η κεντρική αίθουσα, είναι γεμάτος από αλουμινένια κελύφη σύγχρονων κεριών, 

που κουβαλούν διάφοροι μυστικοπαθείς οι οποίοι εισδύουν εκεί και κάνουν «τελετές», βρομί-

ζοντας παρεμπιπτόντως τον χώρο με τέτοια και άλλα σκουπίδια! Ακόμα και συνθήματα με 

σπρέι δεν ντράπηκαν να γράψουν μέσα στον μικρό αυτό χώρο, που έμεινε αδιατάρακτος για 

χιλιετίες πριν ξαναενσκήψουν οι βάρβαροι… 

 

 

Αρχαία ελληνικά τοπωνύμια στη ΝΔ Πάρνηθα 
 

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γλωσσολογικά, ιστορικά και ανθρωπολογικά, που θίγεται ήδη 

από την εποχή του Ρος και του Λόλινγκ και υπογραμμίζει με έρευνά του ο Σκιάς, είναι ότι 

αρκετές φορές μπορεί κανείς να διαπιστώσει πίσω από το αρβανίτικο παραπέτασμα το αρχαιο-

ελληνικό υπόβαθρο της Πάρνηθας: Οζάς ή Οζιάς = Ζας ή Ζιας = Δίας· [το] Φυλί = η αρχαία, 

βυζαντινή και επί τουρκοκρατίας Φυλή αλλά και το αρχαίο Φρούριο της Φυλής· Κρο-ι-Μες = 

Πηγή Μέση· Κρο-ι-Πάνες = Πηγή Πάνες (Πηγή των Πανών)· Μάλια-ι-Φυλίουτ = Βουνό της Φυ-

λής· Σκίμβι ή Σκίμφθι = Θρόνος, από το αρχ. σκίμβος· Βούκολι ή Βρόκολι, σχεδόν σίγουρα 

από το αρχαίο βουκόλος, βοσκός βοδιών, που παράγει τους μεσαιωνικούς τύπους βουκολιό 

και βρουκολιό = βοσκότοπος όπου μάντρες βοδιών· ίδιας ετυμολογίας περίπου και το Βού(ν)τημα, 

στη βορειοδυτική Πάρνηθα. Και άλλα τέτοια τοπωνύμια, που θα τα δούμε στο αρμόδιο αλ-

μπουμ μας, αν κατορθώσουμε ποτέ να το ποιήσουμε. 

Το γεγονός αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ανάμειξη των κάθε φορά νεοφερμένων εποίκων με 

τους ντόπιους πληθυσμούς, που αν είχαν «εξαφανιστεί» όπως πιστεύουν κάποιοι, δεν θα υ-

πήρχε περίπτωση να διατηρηθούν τα τοπωνύμιά τους.82  

                                         
80 Ρωμαίος, ό.π., Α΄, σ. 128 κ.ε.· Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 15.   
81 Μένανδρος, Δύσκολος 160 ομνύει ο Κνήμων· ό.π., 666 ο Σώστρατος. 
82 Για τη θεωρία που διατυπώθηκε από ιστορικούς του 19ου αι. περί εξαφάνισης των κατοίκων ελληνικής καταγωγής 

από την Αττική κατά τον 16ο αιώνα, καθώς και για τη σύγχρονη αμφισβήτησή της με στοιχεία που προέρχονται από 

τις οθωμανικές απογραφές και άλλες αξιόπιστες πηγές, βλ. τις εργασίες του ειδικού στην ιστορία των χωριών της 

Αττικής Στέλιου Μουζάκη, όπου και η σχετική βιβλιογραφία: Στέλιος Μουζάκης, Σχεδίασμα ιστορίας χωριών λεκανο-

πεδίου Αττικής, ι.ε., Αθήνα 1994· ο ίδιος, «Η “ερήμωση” της Αττικής, ιδία των χωρίων του Λεκανοπεδίου, το 16ο αι. 
Οικισμοί και εκκλησίες της Πάρνηθας. Προσπάθεια ερμηνείας». Ε΄ Συμπόσιο Ιστορίας Λαογραφίας Αττικής (ΣΙΛΑ), Νέα 

Ιωνία 19-22 Νοεμβρίου 1992, Πρακτικά (δακτυλογραφημένη έκδοση), Ν. Ιωνία 1992, σ. 142-154· ο ίδιος, Βυζαντινές 

και μεταβυζαντινές εκκλησίες βόρειας Αττικής (12ος-19ος αιώνας), Επιστημονική Εταιρεία Αττικών Μελετών, Αθήνα 
2010. Βλ. στα παραπάνω και περί «Βλαχοποιμένων». 

Το λογικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές τις έρευνες, καθώς κι από άλλες πηγές όπως τα κείμενα 

περί ληστείας κατά τον 19ο αιώνα, είναι ότι οι παλιοί κάτοικοι ελληνικής καταγωγής συμμίχτηκαν εν καιρώ με τους 
Αρβανίτες έποικους καθώς και, σε κάποιους τόπους, με Σαρακατσάνους εποχιακούς βοσκούς που δημιουργούσαν 

κατά καιρούς μόνιμους οικισμούς κοντά στα ορεινά, και όλοι μαζί κατέστησαν αρβανιτόφωνοι ή οι περισσότεροι 

δίγλωσσοι, με τα Αρβανίτικα όμως να πλουτίζονται με πλήθος ελληνικές λέξεις, τοπωνύμια κ.λπ., με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί μια τοπική αρβανίτικη διάλεκτος των χωριών της Β. Αττικής. 
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Ένα επιπλέον ζήτημα ανακύπτει από την εποχιακή εγκατάσταση στην Πάρνηθα των αποκα-

λούμενων συλλήβδην από τις πηγές του 19ου αιώνα «Βλαχοποιμένων» ή «Αρβανιτόβλαχων», 

δεδομένου ότι για τον ήδη αστικοποιημένο πληθυσμό όλοι οι βουνήσιοι κτηνοτρόφοι ήταν 

«βλάχοι», και οι εκ καταγωγής Βλάχοι, κι οι Αρβανίτες κι οι Σαρακατσάνοι, κι οι λοιποί ελλη-

νόφωνοι ορεσίβιοι. Οι δύο γνήσια νομαδικές ελληνικές φυλές, που τόσα προσέφεραν στη σύν-

θεση του νεοελληνικού λαού όσο και στον νεοελληνικό πολιτισμό, οι Βλάχοι και οι Σαρακατσά-

νοι, ήταν μονίμως σε αντίθεση και σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση για τις βοσκές, γι’ αυτό από-

κλείεται να νέμονταν και οι δύο έναν τόσο περιορισμένο τόπο όπως η Πάρνηθα. 

Οι «Βλαχοποιμένες» της Πάρνηθας όλα δείχνουν ότι ήταν Σαρακατσάνοι. Αυτό υποδεικνύ-

ουν σύγχρονες ιστορικές μελέτες. Τις επιβεβαιώνουν πρακτικά οι απόγονοι των εποχιακών 

βοσκών, που έστησαν το μνημείο των εκτελεσθέντων επί Κατοχής από τους Γερμανούς κατά-

κτητές, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο από Αγία Τριάδα προς Οζιά, μετά τη διασταύρωση για 

το Καζίνο: «Σαρακατσαναίοι ποιμένες εκ Λεγραινών εκτελεσθέντες ενταύθα υπό των Γερμανών 

την 24-7-1944» — μεταξύ των οποίων και 16χρονα παιδάκια, μνημείο όχι μόνο της ναζιστικής 

θηριωδίας, μα και της πλήρους ανεγκεφαλίας των σύγχρονων «Ελλήνων» ναζιστών. 

Οι Σαρακατσαναίοι, ας σημειωθεί, θεωρούνται από τους περισσότερους ιστορικούς και αν-

θρωπολογούς ως φύλο καταγόμενο κατ’ ευθείαν από αρχαιοελληνικούς ορεινούς πληθυσμούς, 

πιθανότατα δωρικούς, κι ήταν πάντα ελληνόφωνοι — εκτός από ομάδες που η εποχιακή ή μόνιμη 

εγκατάστασή τους σε αρβανίτικους θύλακες τους επηρέασε γλωσσικά, αλλ’ αντιστοίχως κι οι 

ίδιοι τους Αρβανίτες. Για τους Σαρακατσάνους, γράφει το 1869 ο ανθ/γός Πεζικού Α. Μοσχονή-

σιος, στο Κάτοπτρον της εν Ελλάδι ληστείας, σ. 4: «Ομιλούσι πάντες την Ελληνικήν, εκτός των Αρ-

βανιτοβλάχων, οίτινες γινώσκουσι και την Αλβανικήν και της οποίας σπανίως ποιούνται χρήσιν». 

Έχει επισημανθεί από ενασχολούμενους με τη νεώτερη ιστορία της Αττικής, ότι κατά τη 

μακραίωνη εποχιακή επιστροφή των νομάδων ποιμένων στην Πάρνηθα, πυρήνες τους εγκατα-

στάθηκαν στα περίχωρα, πράγμα που δηλώνεται σαφώς σε αρκετές πηγές. Ιδιαίτερα, μάλιστα 

στις αξιόπιστες μελέτες αστυνομικών και κρατικών υπαλλήλων του 19ου αιώνα περί ληστοσυμ-

μοριτισμού, επειδή κάποιοι Σαρακατσάνοι και «Αρβανιτόβλαχοι» ήταν ιδιαίτερα επιρρεπείς σ’ 

αυτόν. Γι’ αυτό ίσως έχει σημασία η διαπίστωση τυχόν επιρροής τους στη διατήρηση των αρ-

χαιοελληνικών τοπωνυμίων της Πάρνηθας, δεδομένου ότι θα ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι 

με τη φωνολογική εκφορά ελληνικών ονομάτων όπως Οζιάς, Φυλή, Μέση, Πάνες κ.λπ., παρ’ 

ότι δεν θα γνώριζαν βεβαίως την ιστορία και τη σημασία τους. 

Είναι θέμα προς έρευνα, λοιπόν, σε τούτο τον για χιλιετίες απόμερο, ορεινό τόπο, η πιθανό-

τητα μίξης των μεσαιωνικών απογόνων των «Φυλάσιων», των Αρβανιτών και των Σαρακατσά-

νων στον σχηματισμό του νεώτερου πληθυσμού της νοτιοδυτικής Πάρνηθας και της Χασιάς, που 

δεν μοιάζει ανθρωπολογικά καθόλου με αμιγώς αρβανίτικους πληθυσμούς άλλων περιοχών — 

αλλά τούτο είναι θέμα ιστορικών και ανθρωπολόγων. 

Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε συστηματικά την επίδραση των είτε εποχι-

ακών είτε μόνιμα εγκατεστημένων «Βλαχοποιμένων» ή Σαρακατσάνων στα παρνήθια τοπωνύμια. 

Εκείνο που μπορούμε να διαπιστώσουμε, είναι η φυσιολογική μεταβολή που υποδεικνύουν τα 

τρία βασικά γλωσσικά στρώματα στα τοπωνύμια της ΝΔ Πάρνηθας, μα και όλου του ορεινού 

συγκροτήματος: α) το αρχαίο και μεσαιωνικό ελληνικό που όπως είπαμε εμπλουτίστηκε από 

σαρακατσάνικες εποχιακές και μόνιμες εγκαταστάσεις, β) το αρβανίτικο, και γ) το νεώτερο 

ελληνικό από τα τέλη του 19ου αι. και μετά, με την κυριαρχία της νεοελληνικής γλώσσας. 

Όπως μπορεί κανείς να διακρίνει σήμερα, οι αρβανιτόφωνοι κάτοικοι της νοτιοδυτικής 

Πάρνηθας και των περιχώρων προσεταιρίστηκαν αρκετά παλιότερα, ελληνικά τοπωνύμια, άλ-

λα μετέφρασαν στη διάλεκτό τους κι άλλα εισήγαγαν οι ίδιοι. Κατά τη διάρκεια όμως της 

υποχώρησης της αρβανίτικης γλώσσας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, οι ίδιοι οι ντόπιοι, 

καθώς γίνονταν σταδιακά σε όλο μεγαλύτερο βαθμό ελληνόφωνοι από δίγλωσσοι που ήταν, 

ξαναμετέφραζαν ή παρέφραζαν τα ίδια τοπωνύμια ελληνοποιώντας τα, εφόσον τα Ελληνικά 

μάθαιναν στο σχολείο κι αυτήν τη γλώσσα μιλούσαν όλο αμιγέστερα τα παιδιά τους. 

Μέσα από τούτην τη διαδικασία ανέκυψε το ζήτημα των διπλών ντόπιων ονομασιών σε 

πολλούς τόπους της Πάρνηθας: Σούτα/Ίσωμα, Θέρκιζα/Αγριάδες, Λέντριζα/Βαλανιδιές, Σπέλα 

Λυχναρίτε ή Λυχναρίτεζα ή Σπελ Λυχνάρι/Λυχνοσπηλιά, Μάλι Γκέρι/Πλατυβούνι, Γκούριζε ή  
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Γκούριζι/Μαύρη Πέτρα, Φίχθι/Συκιά, Σουλουνάρθι/Κορομηλιά, Καραγκουφώλεζα/Κορακο-

φωλιά κ.λπ. 

Εμείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιος τύπος ήταν ο προγενέστερος των Αρβανίτικων 

και ποιος ο νεώτερος, και μάλλον ούτε κανείς, εκτός αν ερευνηθούν μεσαιωνικές και επί τουρκο-

κρατίας γραπτές πηγές, απογραφές, συμβόλαια, κ.λπ. Για παράδειγμα, Κρο-ι-Πάνες είναι κα-

ταφάνερα αρχαίο τοπωνύμιο, με αρβανίτικη γλωσσική μεταμφίεση. Σκίπιζα όμως σημαίνει 

«του αετού», «αετήσια», ενώ το δεύτερο όνομα της πηγής είναι Αετόβρυση. Δεν μπορούμε να 

ξέρουμε προς ώρας αν λεγόταν κατά τα βυζαντινά χρόνια Αετόβρυση και μεταφράστηκε ως 

Σκίπιζα από τους εποίκους Αρβανίτες μετά την εγκατάστασή τους στην περιοχή, ή αν πρόκει-

ται για αμιγώς αρβανίτικο τοπωνύμιο μιας πηγής με άγνωστη παλαιότερη ονομασία, που μετα-

γλωττίστηκε από τους εποχιακούς βοσκούς ως Αετόβρυση κατά την υποχώρηση των Αρβα-

νίτικων.83 

Και τι σημασία έχει, άλλωστε; Η γλώσσα είναι ένας ζωντανός, πολυδιάστατος οργανισμός, 

και τις ιστορικές μεταβολές της το περισσότερο που μπορεί να κάνει κανείς είναι να τις κα-

ταγράψει. Αλλιώς η πραγματικότητα χάνεται σε ένα πέλαγος υποθέσεων και φαντασίας, έτσι 

ώστε εντέλει καταντά να συνιστά ένα αντικοινωνικά όσο και αντιιστορικά εκμεταλλεύσιμο 

ψεύδος των λογής δογματικών ιδεολογιών. 

 

 

Σύγχρονα τοπωνυμικά της ΝΔ Πάρνηθας λανθασμένα και σωστά 

Είναι σημαντικό ότι ο Α. Σκιάς στα κείμενά του για την ανασκαφή, μάλιστα σε εκτεταμένη 

υποσημειώση, ασχολήθηκε με τα τοπωνύμια της νοτιοδυτικής Πάρνηθας, που τη γνώρισε καλά 

κατά τα δύο καλοκαίρια της ανασκαφής. Αντλώντας πληροφορίες από τους Χασιώτες και τους 

άλλους κατοίκους των ορεινών, διόρθωσε τοπωνύμια που ανέφερε ο γερμανικός χάρτης του 

1878 και οι τόμοι των σχολίων του Μιλχόφερ τα έτη 1895 και 1900, ενώ πρόσθεσε κι άλλες 

πληροφορίες.84 

Αρκετά από αυτά τα τοπωνύμια αναφέρονται ακόμα λάθος σε σύγχρονες χαρτογραφήσεις 

και εκδόσεις, οι οποίες ακολούθησαν αλυσιδωτά τα σφάλματα του γερμανικού χάρτη. Επίσης, 

μερικά τοπωνύμια φαίνεται ότι σήμερα έχουν ξεχαστεί ακόμα και από τους ντόπιους, καθώς η 

ορεινή περιοχή ερήμωσε μετά τον πόλεμο. Ή αναφέρονται κι από σημερινούς ντόπιους λάθος, 

δεδομένου ότι κι οι νεότεροι τα μαθαίνουν από χάρτες και βιβλία του 20ού αι. επηρεασμένα 

από τον γερμανικό χάρτη, και τα προβάλλουν ως «παλαιά ονόματα», για παράδειγμα το ανύ-

παρκτο Μάλι Τιέρι πάνω από την αρχαία Φυλή, που είναι στην πραγματικότητα η ονομασία 

Μάλι Γκέρι, Πλατυβούνι, μεταφερμένη κατά λάθος από το γειτονικό Άλογο. 

Εντέλει, από τους Ντόντγουελ, Κορδέλλα, Ρος, Λόλινγκ, καθώς κι από τις αξιόπιστες δι-

ορθώσεις του Σκιά, επιβεβαιώνουμε γνωστά σήμερα τοπωνύμια της νοτιοδυτικής Πάρνηθας 

και διορθώνουμε αρκετά άλλα. Ο γερμανικός χάρτης του 1878, που σχολιάστηκαν κι επεκτά-

θηκαν οι καταγραφές του από τον Μιλχόφερ το 1895-1900 είναι σπουδαιότατη πηγή, γιατί 

υποδεικνύει θέσεις, τοπωνύμια, πηγάδια, ξωκκλήσια και οικήσεις που δεν υπάρχουν πια εδώ 

και πολλές δεκαετίες· όμως, είναι ανάγκη να ελεγχθεί κάθε πληροφορία του εξονυχιστικά, 

γιατί περιλαμβάνει πάμπολλα καταφανή σφάλματα μα και άλλα ύπουλα, που τα καταλαβαίνει 

όχι μόνο ο μελετητής, αλλά και ο επιτόπιος γνώστης της παρνήθιας τοπογραφίας. 

Για τούτο, ο γερμανικός χάρτης πρέπει να μελετηθεί αυτόνομα, δεν τον αναλύουμε εδώ, 

και αναφέρεται στο παρακάτω κείμενο μόνο στη σχέση του με τις πολύτιμες και γενικά ορθό-

τατες διορθώσεις του Ανδρέα Σκιά, ο οποίος όχι μόνο γνώριζε το ακατανόητο στους Γερμανούς 

ελληνοαρβανίτικο ιδίωμα των Χασιωτών και το «βλάχικο» των εποχιακών «Βλαχοποιμένων» 

Σαρακατσάνων, αλλά επίσης διέθετε την επιστημονική σκευή της νεοελληνικής γλώσσας, των 

τοπωνυμικών νόμων της και των παλαιότερων αναγωγών πλείστων σύγχρονων ονομάτων.  

                                         
83 Πλήθος στοιχεία για τοπωνυμικά, εγκαταστάσεις και καταγωγή νεμομένων την Πάρνηθα, κυρίως τη βόρεια και βο-

ρειοδυτική, υπάρχουν στο πολύτιμο «Αρχείο Σαλονίκης» (Σαλονίκι), που ανακάλυψε ο ιστορικός ερευνητής κ. Γιώρ-
γος Φύτας. Βλ. Δημήτρης Γιώτας — Γιώργος Φύτας, «Τα μεγάλα δασοκτήματα στην Πάρνηθα “Σαλονίκι” και “Λοιμικό”», 10ο 

Συμπόσιο Ιστορίας και Λαογραφίας Αττικής, ΙΛΕΑ, Αχαρνές, 20-23 Οκτωβρίου 2011, διαθέσιμο διαδικτυακά: https:// 

eleftherovima.wordpress.com/category/10ο-συμπόσιο-2011/ 
84 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 4-5 κ.ε. και σημ., αλλά και σκόρπια στα κείμενά του. 
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Για τα τοπωνυμικά της Πάρνηθας θα δημοσιοποιήσουμε ιδιαίτερο άλμπουμ αν μπορέσουμε, 

όπως είπαμε ήδη. Εδώ, θα περιοριστούμε σε κάποια τοπωνύμια που σχετίζονται με την ανα-

χείρας έρευνά μας τη σχετική με το Σπήλαιο του Πάνα και τις γύρω περιοχές στην αρχαιότητα. 

 

 

Τοπωνύμια της νοτιοδυτικής Πάρνηθας ως τον 19ο αι. — αρχές 20ού, σχετιζό-

μενα με το Σπήλαιο Νυμφών / Πάνα και με την αρχαία Φυλή 

Χρησιμοποιούμε τις βραχυγραφίες: ΝΤ = Ντότγουελ 1819· Ρ = Ρος 1844· Κ = Κορδέλλας 
1879· Λ = Λόλινγκ 1880· ΓΧ = γερμανικός χάρτης· Σ = Σκιάς 1900-1901· Συμπ. = το συμπέ-
ρασμα του συγγραφέα, στηριζόμενο από τη μελέτη του περί Πάρνη και την επιτόπια έρευνά 
του ως ορειβάτης. 
 
Άγιος Νικόλαος = Σ.: η σημερινή Αγία Παρασκευή στο Κάτω Παλιοχώρι. Συμπ.: Η Αγία 

Παρασκευή παλιότερα ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο, όπως επιβεβαιώνεται κι από 
τον ΓΧ. 

Αλωνάκι = Κ: πηγή και ρέμα που κατεβαίνει από το Άλογο μεταξύ Ρέματος Ρουμάνι και Ρέ-
ματος Γκούρας. Λ: ρέμα που πηγάζει από πηγή ψηλά στο Άλογο αλλά και το κομμάτι του 
Ρέματος Γκούρας μετά την εκβολή σε αυτό του Ρέματος Αλωνάκι και μάλλον μέχρι την 
είσοδο στο δυτικό σκέλος του φαραγγιού. Συμπ.: Αλωνάκι είναι το ρέμα ανάμεσα στο Ρου-
μάνι και τη Στέρνα του Καλόγερου, αναβλύζει από αλλεπάλληλες εποχιακές και πιο μόνιμες 
μικροπηγές στην κοίτη του (όπως έχουμε με τα μάτια μας διαπιστώσει) κατεβαίνοντας από 
το Άλογο, μεταφέρει κυρίως τα νερά από τις βροχές και το λειώσιμο των χιονιών, και εκ-
βάλλει στο Ρέμα Γκούρας μερικές δεκάδες μέτρα πριν τις δυτικές πόρτες του φαραγγιού. 
Όπως προκύπτει, φαίνεται ότι κάποιοι ντόπιοι ονόμαζαν «Αλωνάκι» και το μικρό αυτό κομ-
μάτι του Ρέματος Γκούρας, από την εκβολή του ρέματος ως το Μεσονύχτι στη δυτική είσοδο 
του φαραγγιού. 

Αυτό συμβαίνει σε πολλά ρέματα και χαράδρες ανά την Ελλάδα μα και στον Πάρνη, 
εξαιρέτως στο φαράγγι από το Κάστρο Φυλής ως το Θριάσιο, όπου κάθε κομμάτι ονομάζε-
ται από τα ρέματα τα κατερχόμενα από το Κασούμπι ή Κορυφή (826 μ.), την Πέτρα Θο-
δώρας (538 μ.), την Πηγή και Ρέμα Φίχθι, την Καμάριζα (624 μ.), τα Δάφνα (698 μ.) και το 
Βουνό Χασιάς (531 μ.), δημιουργώντας ένα πραγματικό κομφούζιο ως προς την ονομασία 
της κεντρικής κοίτης. 

Η ονομασία του ρέματος, «Αλωνάκι», θα οφειλόταν προφανώς σε αλώνι για το αλώνισμα 
σιτηρών που θα υπήρξε κάπου ψηλά κοντά σε αυτό, όταν διατηρούνταν καλλιέργειες στις 
γύρω πλαγιές. Στο δυτικό του πρανές, σε υψόμετρο περίπου 750-800 μ. υπάρχουν καλο-
διατηρημένα βαθμιδωτά χωράφια, κι αν κρίνουμε από τα σχεδόν μόνιμα βορειοδυτικά 
ρεύματα αέρα στην περιοχή (Μαΐστρος), το «αλωνάκι» είναι δυνατόν να αναζητηθεί ακριβώς 
πάνω από τα χωράφια αυτά όπου και παλαιότατα ίχνη ποιμενικών καλυβιών και εγκατα-
στάσεων, δεδομένου ότι προΰπόθεση για τη λειτουργία αλωνιού ήταν δυνατά και συνεχή 
ρεύματα αέρα. 

Γιαννούλας Υδραγωγείο = ΝΤ: Ρέμα Γιαννούλας, κατά τη χασιώτικη παράδοση από αρχόντισ-
σα που το έφτιαξε ως υδραγωγείο για να ποτίζει τις ελιές της — έδειξαν στον Άγγλο το 
ερειπωμένο σπίτι της· Κ: ύδατα Γιαννούλας και Υδραγωγείο Γιαννούλας, Σ: Ρέμα Γιαννού-
λας. Συμπ.: Σήμερα Αγωγός Γιαννούλας, αλλά πιο σωστά Υδραγωγείο Γιαννούλας, το 
αρχαίο υδραγωγείο που έφερνε στο λεκανοπέδιο τα ύδατα του Ποταμιού του Οζιά, της 
Γκούρας, του Ρέματος Αλωνάκι και του Ρουμανιού, επανακατασκευαζόμενο κατά καιρούς 
και συντηρούμενο επί βυζαντινών, οθωμανικών χρόνων· ακόμα και τον 19ο αιώνα από τον 
Δήμο Αθηναίων, όπως μαρτυρεί ο Κορδέλλας. 

Γκούρας Ρέμα = ΝΤ: ρέμα που πέφτει στο Αλωνάκι. Σ. το ρέμα από την Πηγή Γκούρας έως τη 
Μονή Κλειστών. Συμπ.: βλ. Οζιά Ποτάμι. 

Καλαμαρά = Σ: ο Σκιάς αναφέρει ρητά ότι είναι λάθος του ΓΧ αυτό το όνομα για την κορφή 
δυτικά του Άρματος, αφού Κιάφα Καλαμαρά λεγόταν —και λέγεται— η ράχη δυτικά της Μ. 
Κλειστών. Λ: Ο Λόλινγκ γράφει ότι το διάσελο λεγόταν Μέρταζα. Σήμερα αναπαράγεται το λά-
θος του ΓΧ με αναφορές σε μια «Κιάφα Καλαμαρά» στο διάσελο δυτικά από το Άρμα (Στράτι),  
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στο σημείο όπου λήγει ο δασικός δρόμος, γι’ αυτό πρέπει να διορθωθεί το λάθος. Επίσης, 
σε ορισμένους χάρτες ως «Καλαμαρά» αναφέρεται ο γκρεμός πάνω από τη μονή, κι όχι η 
ράχη νοτιοδυτικά της, όπως είναι το σωστό. Είναι χαρακτηριστό ότι εκείνοι που αντέ-
γραψαν τον ΓΧ αρχικά, παρατόνισαν και το εκεί αναφερόμενο όνομα αναφέροντάς το ως 
Καλαμάρα, ενώ είναι «(του τοπικού τσέλιγκα) Καλαμαρά». Συμπ.: Η Κιάφα Καλαμαρά στην 
κορφή κοντά στο Άρμα είναι λάθος του ΓΧ, το μέρος λέγεται Μέρτεζα. Η πραγματική Κιάφα 
Καλαμαρά είναι η ράχη πολύ χαμηλότερα, δυτικά και πάνω από τη Μονή Κλειστών. 

Καλιακούδες = Σ: Καλιακούδες ή Ρρεθ-ι-Καλιακούδες λεγόταν από τους Χασιώτες ο βράχος 
του Άρματος, δηλ. μόνο ο συγκεκριμένος πελώριος βραχόπυργος με σχήμα αρχαίου πολε-
μικού άρματος, που έδωσε κατά την αρχαιότητα το όνομα «Άρμα» στο βουνό. Συμπ.: το 
Άρμα (ο μεμονωμένος βράχος, όχι όλο το Στράτι) λεγόταν Καλιακούδες· η ονομασία ξεχα-
σμένη σήμερα, απ’ ό,τι ξέρω. Κι εμείς στη μελέτη μας, λόγω αναγνωρισιμότητας και από-
φυγής συνεχώς επεξηγήσεων, ονομαζουμε συχνά «Άρμα» όλο το Στράτι. 

Καλντερίμι = Σ.: λιθόστρωτο βορειοδυτικά του Άρματος, στο μονοπάτι από Μονή Κλειστών για 
Άρμα. Λανθασμένα σήμερα αναφέρεται ως Στράτι, ενώ κατά τον Σκιά, Στράτι (Ίσιωμα, 
«επίπεδο») έλεγαν οι τότε Χασιώτες όλο το βουνό του Άρματος (βλ. λ. Στράτι). Το λιθό-
στρωτο ο Σ δεν το θεωρεί αρχαίο αλλά κατασκευασμένο επί τουρκοκρατίας, μάλλον 
λανθασμένα κατά τη γνώμη μας. Συμπ.: Το αναφερόμενο λανθασμένα από σύγχρονους ως 
«Στράτι», λεγόταν Καλντερίμι. 

Καμπέρα = Σ: Καμπέρα. Συμπ.: Η σημερινή Ράχη Καμπέρα ή Κιάφα Καμπέρα. Η ονομασία της 
χαράδρας ανάμεσα σ’ αυτήν και το Άλογο ως «Ρέμα Καμπέρα» σε σύγχρονους χάρτες και 
βιβλία είναι λάθος και προέκυψε λόγω της γειτνίασης, εφόσον βλέπουμε στις εδώ πηγές 
ότι λεγόταν «Ποτάμι του Οζιά». Ίσως όμως και να οφείλεται σε πηγή και παλαιότατη ποι-
μενική εγκατάσταση στην κοίτη της χαράδρας, που δεν βρίσκω να μαρτυρείται πουθενά το 
όνομά της, αλλά θα μπορούσε να λέγεται ενδεχομένως «Βρύση (πηγή) Καμπέρα», από σόι 
τοπικών βοσκών. Το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας. 

Καραγκουφώλεζα (Κορακοφωλιά) = Σ: έτσι λεγόταν η Κορακοφωλιά, όπου και το αρχαίο 
οχυρό Λειψύδριο· το όνομα ήταν τότε σε χρήση μόνο από τους Μενιδιάτες, ενώ οι Χασιώτες 
το έλεγαν Ράπθι. Συμπ.: Καραγκουφώλεζα είναι η Κορακοφωλιά, η ράχη 581 μ. όπου το 
οχυρό επί Πεισιστρατιδών, το Λειψύδριο· στους σύγχρονους χάρτες Ράπι λέγεται μικρή 
εποχιακή ανάβλυση νερού βορειοδυτικά του Λειψυδρίου. 

Μάλι Γκέρι = Σ.: Πλατυβούνι. Συμπ.: Το Άλογο 1.171 μ. λέγεται από τους Χασιώτες Πλατυ-
βούνι, με πολλά διαφορετικά ονόματα των διάφορων τόπων του. Πιθανόν, Άλογο το λέγαν 
οι Σαρακατσάνοι, επειδή όντως από τον Οζιά, όπου εκείνοι κυριαρχούσαν, φαίνεται με κα-
ταπληκτική ομοιότητα σαν ξαπλωμένο άλογο — κι ίσως σε αυτή την επωνυμία τούς ακολού-
θησαν οι Μενιδιάτες, οι οποίοι φαίνεται να είχαν σε ορισμένες περιπτώσεις δικά τους το-
πωνύμια στη θέση των χασιώτικων· βλ. και Καραγκουφώλεζα / Ράπθι. 

Mali-tyeri = κατά τον ΓΧ. Κατά τον Σ είναι «ανύπαρκτον» και ο αρχαιολόγος μετά από έρευνα 
στους ντόπιους συμπέρανε λογικά ότι οι κατασκευαστές του ΓΧ έκαναν σύγχυση με το Μάλι 
Γκέρι (= Πλατύ Βουνό) που δεν είναι η ράχη πάνω από την αρχαία Φυλή όπως αναπαρά-
γουν οι σημερινοί χάρτες, αλλά το Φαρδυβούνι (Γ.Χ. = Vardi Vuni) κατά τον ΓΧ, ή Πλα-
τυβούνι, που άλλη ισχύουσα ονομασία του είναι Άλογο. Συμπ.: Mali-tyeri είναι λάθος 
όνομα σε λάθος βουνό! 

Μαρίστα = Σ: Μαρίστα, που ερμηνεί ως «Κομαρών», δηλ. Κουμαριώνας, τόπος με κουμαριές. 
Συμπ. Μαρίστα, η πολύπτυχη πλαγιά εμπρός-βόρεια από το Σπήλαιο Νυμφών-Πανός, που 
σήμερα καλύπτεται από πευκοδάσος με λίγα έλατα, αλλά είναι επίσης γεμάτη ακόμα με 
κουμαριές, που γεννούν λαχταριστά κούμαρα. 

Μέρταζα (Μερτιές, Μυρτιές) = Λ: το μέρος δυτικά της Παγανιάς. Συμπ.: Μέρταζα λέγονταν τα 
παλαιότατα και ωραιότατα κλιμακωτά χωράφια δυτικά στο βουνό του Άρματος, βόρεια και 
νότια του διάσελου που φέρει το λάθος όνομα «Κιάφα Καλαμάρα»· σήμερα το όνομα δεν 
βρίσκω να αναφέρεται. 

Μεσονύχτι = Λ: η τριγωνική βραχοκορφή ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό σκέλος και τις 
πύλες του Φαραγγιού του Οζιά, όσο και το δυτικό σκέλος μέχρι την εκβολή μπρος στο σπή-
λαιο, πράγμα που φωτίζει η φράση του Λ, «μέσω των επίπεδων στην κορφή τους υψηλών 
βράχων του Μεσονυχτιού»· πράγματι, η κορυφή διαθέτει ένα όμορφο χωμάτινο πλάτωμα. 
Σ: το δυτικό σκέλος του φαραγγιού από τις δυτικές πύλες ως τη συμβολή με το ανατολικό  
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σκέλος λίγο πριν το σπήλαιο. Συμπ.: Μεσονύχτι είναι η τριγωνική βραχοκορφή ανάμεσα 
στα δύο σκέλη του φαραγγιού και, για κάποιους από τους παλαιούς ντόπιους, το δυτικό 
σκέλος από την είσοδο έως τη συμβολή του με την κεντρική κοίτη του Ποταμιού του Οζιά ή 
Φαραγγιού των Κλειστών. 

Σημείωση του συγγραφέα: Το παράξενο τοπωνύμιο Μεσονύχτι μπορεί να είναι απλά 
παραφθορά του ονόματος Μεσονύχι, όνομα άλλωστε περιοχής ημιπεδινής στο Μενίδι ανε-
βαίνοντας προς το βουνό, γύρω από τη νυν λεωφόρο Πάρνηθος. Η υπόθεση του Σκιά ότι 
πρόκειται για όνομα τοπικού τσέλιγκα, δεν φαίνεται σωστή με βάση τα νεοελληνικά επώ-
νυμα και τη νεοελληνική τοπωνυμιογενετική. Όντως, το όνομα Μεσονύχι (μεσαίο νύχι, νύχι 
του μεσαίου δαχτύλου) ταιριάζει στην τριγωνική ράχη με τον επίπεδο τόπο στην κορφή, 
ανάμεσα στα δύο σκέλη του φαραγγιού. — Όμοια τοπωνύμια, όπως είναι γνωστό, επανα-
λαμβάνονται παντού στον ελληνικό χώρο. Στον Πάρνη υπάρχουν ανά δύο Κορομηλιές, 
Λέντριζες, Κατσουλέρια, Αγριάδες/Αγριαδιές, Γκαμήλες, Κακές Ράχες κ.λπ.  

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών = Ρ: Μοναστήρι εις τα Κλειστά. Λ: Παναγία των Κλει-
στών. Ο Μιλχόφερ μαρτυρεί και το όνομα «Παναγία Κλεισμένη». Συμπ.: Οι σημερινές κοινές 
ονομασίες του πανέμορφου και νοικοκυρεμένου γυναικείου μοναστηριού, είναι σωστές: Μονή 
Κλειστών, Παναγία των Κλειστών. Η μοναδική ονομασία που δεν είναι σήμερα σε χρήση: 
Παναγία Κλεισμένη. 

Οζιά Ποτάμι (Ποτάμι του Οζιά) = Κ: το ρέμα που έρχεται από τα «ύψιστα της Πάρνηθος» και 
την Αγία Τριάδα, και εισέρχεται «εις την φάραγγα των Κλειστών, ην κοινώς καλούσι 
“ποτάμι του Οζιά ή της Γκούρας”, και ήτις διευθύνεται προς την Μονήν των Κλειστών[…]». 
Λ: Ποτάμι του Οζιά ή της Γκούρας, το ποτάμι της χαράδρας των Κλειστών, που έρχεται 
«από τις ύψιστες περιοχές του Πάρνη». Συμπ.: Ποτάμι του Οζιά λεγόταν το ρέμα που 
έρχεται από Αγία Τριάδα με τα παραρρέματά του από τον Οζιά και τις χαμηλότερες νότιες 
κορφές του, Κούκκος, Λαγός, Περδικόβραχος κ.λπ., πλουτίζεται από τις σημαντικές πηγές 
στο Άνω Παλιοχώρι και στο Βιλιάνι, διέρχεται μες από το Στατέρι και τη βαθιά χαράδρα 
που περιτρέχει από ανατολικά και νότια το Άλογο, και ενώνεται με το Ρέμα Ρουμάνι για να 
εισέλθει στο φαράγγι από τις ανατολικές του πόρτες· το ρέμα μες στο φαράγγι μέχρι τη 
Μονή Κλειστών λεγόταν Ποτάμι του Οζιά ή της Γκούρας, από τα δύο βασικά σκέλη του.  

Οζιάς ή Οζάς = ΝΤ: Οζιάς και Νοζέα, όλη η Πάρνηθα. Κ: Οζιάς. Σ: Οζάς ή Οζιάς. Συμπ.: Οζιάς 
ή Οζάς από το όνομα του Δία, Ζας ή Ζιάς, λεγόταν το κεντρικό, ψηλότερο βουνό της Πάρ-
νηθας με κορφές την Καραβόλα (1.413 μ., επειδή μοιάζει με μεσαιωνικό καράβι, καραβέ-
λα) όπου ο βωμός του Δία, και το Όρνιο (1.340 μ.) όπου σήμερα ο πύργος του ΟΤΕ και οι 
κεραίες τηλεφωνίας· αλλά σε επέκταση Οζιάς ή Οζάς φαίνεται ότι λεγόταν και όλο το 
κεντρικό συγκρότημα του Πάρνη με τα υψηλότερα βουνά. 

Παγανιά = ΝΤ, Ρ, Λ: όλο το βουνό όπου το Άρμα. Σ: η ακρογκρεμιά του βουνού που ολόκληρο 
λέγεται Στράτι, από την κορφή μέχρι τη Μ. Κλειστών. Συμπ.: Μετά από έρευνά μας, θε-
ωρούμε ότι ο προσεχτικός Σ είχε δίκιο κι ότι Παγανιά λεγόταν η ακρογκρεμιά από την 
κορφή του Στράτι μέχρι τη Μ. Κλειστών, κι όχι τα γκρέμια από κάτω όπως αναγράφεται σε 
σημερινούς χάρτες και σε άλλα έργα. Άλλωστε, «παγανιά», το κυνήγι με πολλούς ανθρώ-
πους αναπτυγμένους κατά στίχο, δεν ήταν δυνατό να γίνει στους τρομερούς γκρεμούς του 
Άρματος, αλλά στα επίπεδα της κορυφής: οι κυνηγοί αναπτύσσονται σε τόξο από τα βόρεια 
προς τα δυτικά και, συγκλίνοντας προς τα νότια, περιορίζουν τα θηράματα στους αδιέξοδους 
γκρεμούς της Παγανιάς. Οι αιώνιοι νόμοι του κυνηγιού καταδικάζουν κάθε διαφορετική 
ερμηνεία. 

Παλιοχώρι Κάτω = Σ: ο ΓΧ το αναγράφει ως Παλαιοχώρι, αλλά οι ντόπιοι στην εποχή του 
αρχαιολόγου λέγαν την περιοχή Ρουμάνι. Συμπ.: Παλιοχώρι το χωριό, ο τόπος συνολικά 
Ρουμάνι. Σύμφωνα με τους σύγχρονους Χασιώτες, το «Κάτω Παλιοχώρι» των σημερινών 
χαρτών λέγεται απλά στη Χασιά «Παλιοχώρι». Η επωνυμία «Κάτω» προήλθε μάλλον από 
χαρτογράφους και συγγραφείς που ήθελαν να διακρίνουν το Παλιοχώρι στο Ρουμάνι από 
το Παλιοχώρι στην Αγία Τριάδα — για ευκολία χρησιμοποιούμε κι εμείς αυτούς τους χαρα-
κτηρισμούς, «Άνω» και «Κάτω» για τα δύο Παλιοχώρια. Σημειωτέον ότι υπάρχουν κι άλλα 
Παλιοχώρια στην ευρύτερη Πάρνηθα, από την Εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας μέχρι τα Σκούρτα, κι 
όλα κατονομάζουν τόπους αρχαίας και βυζαντινής κατοίκησης. 

Πηγή Γκούρας = Κ, Σ: Πηγή Γκούρας. Συμπ.: Πηγή Γκούρας· «γκουρ» στα Αρβανίτικα σημαίνει 
«πέτρα», οπότε το όνομα προέρχεται από τον εντυπωσιακό βράχο ή γκρεμό πάνω από την  
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πηγή. «Γκούρες» ή «Πέτρες» υπάρχουν διάφορες στην Πάρνηθα: Μεγάλη Γκούρα, Γκούριζε, 
Πέτρα Γκαμήλας, Πέτρα Σταύρου. Η απόδωση της ονομασίας «πέτρα» για γιγάντιους βρά-
χους με κάθετους γκρεμούς σημειωτέον είναι αρχαιοελληνική, π.χ. «Δελφίς πέτρα» και 
«Φαιδριάς πέτρα» οι πελώριοι γκρεμοί πάνω από τους Δελφούς, «Στυγός πέτρα» ο εξίσου 
κολοσσιαίος γκρεμός πάνω από τη Στύγα στον Χελμό. Ακόμα μια φορά, λοιπόν, δεν ξέ-
ρουμε ποια γλώσσα προηγήθηκε στα παρνήθια τοπωνύμια, η Ελληνική ή η Αρβανίτικη. 

Πηγή Καλύβια = Κ: Πηγή Καλύβια. Συμπ.: Πηγή στις Καλύβες του Καλόγερου ή Στέρνα Κα-
λόγερου. Παλιοί Χασιώτες λένε ακόμα την περιοχή Ελληνοαρβανίτικα, «Καλύβε Καλογέρι», 
δηλ. με αρβανίτικη εκφορά, αφού και οι δύο λέξεις είναι ελληνικές. 

Πηγή Μέση = Κ: οι πηγές στον Πόρο. Σ: Πηγή Κρο-ι-Μες, οι πηγές στον Πόρο. Συμπ. Οι πηγές 
στον Πόρο, που αναβλύζουν γύρω και μέσα από τη Σπηλιά Μπάτακα, λέγονταν Μέση. Ο 
Πόρος άλλωστε (δηλ. Πέρασμα), αρχαιοελληνικό και μετεγενέστερο όνομα, λεγόταν έτσι 
επειδή αποτελούσε το πέρασμα του παλιού μονοπατιού στο κατά τον χειμώνα και την άνοιξη με 
τα πολλά νερά αδιάβατο Ρέμα της Γκούρας, μέσω γέφυρας η οποία εξαφανίστηκε με την 
κατασκευή του δασικού δρόμου. Τη γέφυρα στον Πόρο, άγνωστης εποχής, δείχνουν οι 
χάρτες ΓΧ και Κ, και πρέπει να βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο πέρασμα του δασικού 
δρόμου ή να καταστράφηκε από τις μπουλντόζες κατά τη διάνοιξή του. 

Πηγή Ρουμάνι = Κ: πηγή και ρέμα. Συμπ.: Πηγή Ρουμάνι. Πιθανότατα η πηγή κατά την αρ-
χαιότητα ανέβλυζε δυτικότερα, από μέρος όπου τραβερτίτης και κόγχες αγαλμάτων. 

Πηγή Τρεις Βρύσες = Κ: Πηγή Τρεις Βρύσες. Στον ΓΧ υπάρχει διπλό λάθος, εφόσον η πηγή 
λίγο πιο νότια από την Πηγή Γκούρας σημειώνεται ως Quelle Pari που αποτελεί γερμανική 
απόδωση του ονόματος «Πηγή Πάνες» με μάλλον τυπογραφικό παρά ακουστικό λάθος στο 
n που έχει γίνει r (είναι συχνή η σύγχυση του χειρόγραφου n με το r κατά τη μεταφορά 
τους στην τυπογραφία). Ο ειδικός στα υδρολογικά Κορδέλλας, που ερεύνησε με επιμέλεια 
τα σχετικά τοπωνύμια πηγών, τοποθετεί την Πηγή Πάνες εκεί όπου σύγχρονοι χάρτες ανα-
γράφουν «Κρόνιζα», ανάμεσα στις Τρεις Βρύσες και στον Πόρο. 

Ο Σ, επίσης, διορθώνει τον ΓΧ, τονίζοντας ότι η Πηγή των Πανών βρίσκεται σε μίας ώρας 
απόσταση από το σπήλαιο των Πανών, με το οποίο κατά τη γνώμη του (μαζί με το Παλιο-
χώρι, κατά τη δική μας γνώμη) αποτελούσε μια ενιαία όσο και εκτεταμένη λατρευτική πε-
ριοχή. Επίσης ο Μιλχόφερ διορθώνει σιωπηρά το τυπογραφικό λάθος, αναφέροντας όπου 
Pari την «Quelle Pani, Πηγή Πάνι [Πάνες]», παραπέμποντας στον Κορδέλλα και θεωρώντας 
το τοπωνύμιο ως «μια γνήσια αρχαία ανάμνηση».85 Ως «Βρυσούλα», οι Τρεις Βρύσες σημει-
ώνονται στον πολύτιμο χάρτη του Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών (ΟΣΑ), ο οποίος βασί-
ζεται σε πληροφορίες γερόντων της περιοχής, μολονότι αναπαράγει μερικά λάθη του ΓΧ, 
όπως το «Μάλι Τιέρι». Συμπ.: Η πηγή ανάμεσα στη Γκούρα και στην Πηγή των Πανών 
(Κρόνιζα) λεγόταν Τρεις Βρυσούλες· στον χάρτη του ΟΣΑ: Βρυσούλα. Το όνομα οφείλεται 
πιθανότατα στο γεγονός ότι ενώ η πηγή αναβλύζει σε αρκετά μεγάλο ύψος στο πρανές του 
βουνού, παρακάτω στο διάβα του ρέματος αναβλύζουν άλλες δύο παραπηγές, ή ίσως τα 
ύδατα της ίδιας χάνονται στα χαλικοχώματα και ξανά αναφαίνονται άλλες δύο φορές, 
όπως συμβαίνει με τις πολύνερες πηγές στο Μαυρόρεμα του κεντροδυτικού Πάρνη κι αλλού 
στο βουνό, κι όπως μπορεί να δει ο ορειβάτης σήμερα εκεί. 

Πηγή των Πανών = Κ: «[…] κρήνη, ην οι ποιμένες καλούσι κατά παράδοσιν κρήνην του Πανός 

ή συνήθως Αλβανιστί “Κρούα τὲ Πάν(ε)σεν”». Σ: κατά τον Σκιά, ο τύπος του Κ είναι ανα-

κριβής, ενώ το σωστό όπως προέκυψε από έρευνα του ίδιου μεταξύ των τότε Χασιωτών 

είναι Κρὸ-ἲ-Πᾶνες. Συμπ. Η πηγή πάνω από το Ρέμα της Γκούρας ανάμεσα στις Τρεις 
Βρύσες ή Βρυσούλα, και στην Πηγή Μέση, με πολλές αναβλύσεις σ’ όλη την πλαγιά, που 
αναφέρεται σε σύγχρονους χάρτες ως Κρόνιζα, λεγόταν από τους Χασιώτες Κρο-ι-Πάνες, 
Πηγή των Πανών. Το γεγονός στηρίζεται επίσης από το ότι Κρόνιζα σημαίνει απλά «πηγή», 
Κρο- = πηγή, βρύση, με ένα ευφωνικό -ν- και με τη συνήθη θηλυκή κατάληξη -ιζα των 
Αρβανίτικων: Κρόν-ιζα. 

Διαφωτιστικό είναι το λήμμα στο Ρωμαιικο-Αρβανίτικο Λεξικό του Λίκι, 1814:86  

                                         
85 Milchhöfer κ.λπ, Karten von Attika. Erläuternder Text. Heft VII-VIII, ό.π., σ. 9. 

86 William Martin-Leake, Researces in Greece, Published by Sohn Booth, Printed by A.J. Valpy, κεφ. «Romaico-

Arvanetic Vocabulary, with an english explanation», Λονδίνο 1814, σ. 305, διαθέσιμο από: Bayer. Staatsbibliothek, 

<36615973260014 και Https://books.google.com· βλ. και: Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης, Λεξικόν της αλβανικής 
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Βρύσις, source of water } krúa m. pl. kron 
a. króhi a. pl. 
krokhite 

 
Το ενδιάμεσο -k- στο Krokhite είναι πιθανότατα τυπογραφικό λάθος, γιατί δεν δικαιολογεί-
ται ούτε από την αλβανική γλώσσα ούτε από τα Αρβανίτικα· πρόκειται για -n- όπως άλλω-
στε δηλώνεται στο kron του ίδιου λήμματος· οπότε: kronhite, Κρόνιζα. Τούτα σημαίνουν 
απλά ότι το όνομα Κρο-ι-Πάνες έγινε πολύ περίπλοκο κατά τη διαδικασία περάσματος από 
τη διγλωσσία των κατοίκων της περιοχής και τα Αρβανίτικα στα αμιγώς Ελληνικά, οπότε 
απέμεινε το μισό, Κρον- με την απανταχού στον ορεινό όγκο του Πάρνη συναντούμενη 
αρβανίτικη κατάληξη: -ιζα.87 

Χαρακτηριστικό της σύγχυσης γύρω από την παραπάνω αρχαία ονομασία είναι ότι σε 
σύγχρονους χάρτες και ορειβατικές περιγραφές της νοτιοδυτικής Πάρνηθας εμφανίζεται 
μια πηγή «Πάνα» λίγα μέτρα κάτω από την Στέρνα του Καλόγερου, στον δασικό δρόμο, που 
όμως δεν είναι καν πηγή, μα μια από τις εξόδους της πηγής της Στέρνας του Καλόγερου, η 
οποία περνά μες από τα θάμνα, το οδόστρωμα και μερικώς κάτω από τμήματα του εδά-
φους εκβάλλοντας εδώ και παρακάτω. Πρόκειται για λάθος που πρέπει να διορθωθεί. 

Πηγή Φυλής = Κ, Σ: Πηγή της Φυλής, που όμως πολλοί την αντιγράφουν από τον ΓΧ χωρίς 
σχόλια. Συμπ.: Δεν είναι σαφές αν το σχετιζόμενο με την αρχαία Φυλή όνομα της πηγής 
διασώθηκε στους ντόπιους κι εδώ όπως σώθηκε το όνομα του Βουνού της Φυλής από πάνω 
της ή αν πρόκειται για αυθαίρετη ονοματοδοσία των Γερμανών χαρτογράφων. 

Πίνη, του (κορφή «του Πίνη») = Σ.: του (τσέλιγκα) Πίνη. Συμπ. Η Κιάφα Πίνη, όπου ανήκει το 
Σπήλαιο του Πάνα. 

Ρουμάνι, περιοχή = ΝΤ: το Κάτω Παλιοχώρι και πηγή. Σ.: το Κάτω Παλιοχώρι, «Παρά τοις 
επιχωρίοις η θέσις καλείται συνήθως Ρουμάνι». Συμπ. Ρουμάνι, ο τόπος αλλά και όλη η 
περιοχή γύρω από το Παλιοχώρι, μάλλον ιδιαιτέρως το ρέμα με τα πλατάνια, οπότε η 
ονομασία «Ρουμάνι» σε σύγχρονους χάρτες για τον τόπο μόνο γύρω από την πηγή είναι 
λάθος. Βλ. και Παλιοχώρι Κάτω. 

Ρουμάνι Ρέμα = Κ: ρέμα στο Κάτω Παλιοχώρι. Συμπ.: Ρέμα Ρουμάνι ομώνυμο της πηγής, η 
χαράδρα που ξεκινά από λάκκες νοτιοανατολικά από την κορφή του Αλόγου. 

Σπήλαιο Νυμφών και Πανός = Ρ: Λυχνοσπηλιά, Σπελ Λυχνάρι. Λ: Λυχνότρουπα ή Λυχνοσπη-

λιά ή Σπέλε Λυχναρίτε. Σ: Σπέλα Λυχναρίτε ή Λυχναρίτεζα. Συμπ.: το σπήλαιο λεγόταν 

Λυχνοσπηλιά ή στ’ Αρβανίτικα Σπέλα Λυχναρίτε ή Λυχναρίτεζα, λέξεις που και οι δύο έχουν 

ελληνική καταγωγή και σημαίνουν το ίδιο: Λυχνοσπηλιά, υποδεικνύοντας μιαν ελληνική, 

μεσαιωνική καταγωγή του ονόματος. 

Στράτι = Σ: όλο το βουνό με κορυφή το Άρμα· «Στράτι» τονίζει ο Σκιάς ότι κατά τους αρβανι-

τόφωνους Χασιώτες σημαίνει «επίπεδο», και πράγματι, στα νότια της αυχμηρής κορφής του  

                                                                                                                        
γλώσσης, Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις 1904, πληθ. του κρούα — κρόι = βρύση· στο λ. κρόενετε· διαθέσιμο 
από το εξαίρετο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης https://anemi.lib.uoc.gr. 

Ας σημειωθεί ότι το Λεξικό του Χριστοφορίδη είναι της αλβανικής γλώσσας, κι όχι των Αρβανίτικων όπως του 

Λίκι· τα Αρβανίτικα έχουν εμπλουτιστεί με χιλιάδες λέξεις της Ελληνικής και μάλιστα των κατά τόπους διαλέκτων, 

πολλές από τις οποίες δεν έχουν διασωθεί στα νέα Ελληνικά. Γι’ αυτό, το Λεξικό του Λίκι, ως το πρώτο χρονικά των 
ελλαδικών Αρβανίτικων, είναι σήμερα ιδιαίτερα πολύτιμο για τις σπουδές τις σχετικές με τους Αρβανίτες, για 

αρβανιτόφωνους Έλληνες, Σαρακατσάνους ή Βλάχους και τις κατά τόπους διαλέκτους τους, αλλά και για την ίδια τη 

νεοελληνική γλώσσα. Αντίθετα, το Αλβανικό Λεξικό του Χριστοφορίδη είναι πολυτιμότατο για την τότε αλβανική 
γλώσσα, αλλά μόνο βοηθητικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πιστοποίηση λέξεων των Αρβανίτικων, αλλιώς υπάρχει 

ο ορατός κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι λέξεις που καταγράφει μιλιόνταν όλες από τους Έλληνες Αρβανίτες ή κι ότι 

όσες δεν καταγράφει δεν υπήρχαν, πράγμα που αποτελεί μέγα ιστορικό, γλωσσολογικό και μεθοδολογικό σφάλμα. 
87 Υποκειμενική σημείωση του συγγραφέα: Είναι κρίμα που η περιοχή από την Γκούρα μέχρι την Πηγή των Πανών 

κάηκε το 2007. Είναι δύσκολο σήμερα να συλληφθεί ως εικόνα, ως αισθητική δοκιμασία και ακόμη ως νόημα των 

πραγμάτων της φύσης η προ της καταστροφής ομορφιά αυτού του τόπου, όπου παντού ρέουν νερά κι όπου το τότε 

δάσος ελάτων, πεύκων και πλατανιών τριγύρω και μες στο ποταμάκι της Γκούρας, με τις άγριες δασοσκέπαστες 
κορφές πάνωθέ του, δήλωνε το αρχέγονο της αίσθησης του ανθρώπου για την πρωταρχική έννοια της θεότητας, που 

έκφρασή της στην προϊστορική Ευρώπη είναι οι Νύμφες κι ο Παν — μες στη φύση κι όχι οπουδήποτε εντός άστεως. 

Σήμερα, αλίμονο, η Πηγή των Πανών είναι ένας τόπος ανάβρυσης υδάτων όλο λείψανα κι αποκαΐδια, που 
διασώζεται όμως από τα τεράστια πλατάνια που σώθηκαν, από τον πλούτο της χαμηλής χλωρίδας, των ανθών κατά 

την άνοιξη κι από τα αναγεννώμενα δέντρα, προοιωνιζόμενη μια μελλοντική αποκατάσταση της αιώνιας μορφής 

της, αν δεν την ξανακαταστρέψουν οι νεοαποικιοκράτες και οι δωσίλογοι όπως παραδίπλα τον Μουγκουλτό με τις 

ανεμογεννήτριες. 
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Άρματος υπάρχουν εκτεταμένες επίπεδες ή ελαφρά κατηφορικές εκτάσεις, όλο βράχο μα 

και με χώμα, όπου χαμηλές αναβαθμίδες με ξερολιθιές δηλώνουν παλαιότατη καλλιέργεια 

μες στην ελευθερία αυτών των ψηλωμάτων από τη σκλαβιά του κάμπου. Συμπ., βλ. και 

σχετικά εδώ λήμματα: Όλο το βουνό του Άρματος λεγόταν Στράτι, ο βράχος του Άρματος 

Καλιακούδα, η ακρογκρεμιά από την κορφή μέχρι τη Μ. Κλειστών λεγόταν Παγανιά, τα κλι-

μακωτά χωράφια στα δυτικά του λέγονταν Μέρταζα (Μυρτώνας). 

Η ονομασία «Στράτι» που αποδίδεται σε σημερινούς χάρτες και εκδόσεις για περιοχή πιο 

χαμηλά είναι λοιπόν λάθος, και ίσως προέκυψε από παρετυμολογία από τη φράγκικη λέξη 

«στράτα» = δρόμος, λόγω της ύπαρξης εκεί του αρχαίου δρόμου και κομματιού με λιθόστρωτο, 

που λεγόταν στα χρόνια του Σκιά από τους Χασιώτες ευλογοφανώς «Καλντερίμι». 

Ταμίλθι = ΝΤ, Κ, Σ: Ταμίλθι. Συμπ.: το βουνό νότια της Κιάφας Πίνη με τα παράξενα κυκλικά 

βάραθρα και την εντυπωσιακή βαραθραία αψίδα στην κορφή. 

Φυλής Βουνό (Βουνό της Φυλής) = Σ: Βουνό της Φυλής ή στ’ Αρβανίτικα Μάλια-ι-Φυλίουτ. 

Συμπ.: Βουνό της Φυλής, με επιβίωση του ονόματος της αρχαίας Φυλής. 

Φυλής Φρούριο = ΝΤ: Αργυρόκαστρο. Σ: [το] Φυλί· ο αρχαιολόγος αναφέρει ότι στην εποχή 

του η επωνυμία του φρουρίου ως «Αργυρόκαστρο» δεν ήταν γνωστή στους Χασιώτες, μα κι 

ο Μιλχόφερ δεν συναντά το όνομα στους ντόπιους. Συμπ.: το κάστρο λεγόταν [το] Φυλί 

όπως και το αρχαίο και μεσαιωνικό χωριό της Φυλής. Η ονομασία Αργυρόκαστρο από τον 

Ντόντγουελ ενδεχομένως προήλθε από σύγχυση με κάποιο από τα πολλά φρούρια των 

κοιλάδων Σκούρτων και Δερβενοχωρίων, που ίσως λεγόταν έτσι, δεδομένου ότι θα ήταν 

παράξενο να ξεχαστεί από τους ντόπιους μέσα σε λίγες δεκαετίες η ονομασία ενός τόσο 

διακριτού και σημαντικού κάστρου. 
Φυλί [το] = Σ: ο τόπος όπου η 
αρχαία, η βυζαντινή και η επί 
τουρκοκρατίας Φυλή, όπως λε-
γόταν από τους κατοίκους της 
μέχρι τα πρώτα μετεπαναστα-
τικά χρόνια οπότε κι εγκαταλεί-
φθηκε, και μετέπειτα από τους 
Χασιώτες· οι κάτοικοί της μετοί-
κησαν στη Χασιά κατά τον Σ λίγο 
μετά την Επανάσταση. Συμπ.: η 
αρχαία Φυλή επιβιωμένη ως ό-
νομα. Όσοι Χασιώτες κατάγονται 
από κει, κατέχοντας κατά παρά-
δοση ακόμα από γενιά σε γενιά 
ολόκληρη την περιοχή, θα πρέ-
πει να είναι απόγονοι των ντό-
πιων κατοίκων της βυζαντινής 
και επί τουρκοκρατίας Φυλής. 
 
 

 

  

Εικ. 94: Το Ποτάμι του Οζιά 
στο φαράγγι, στο στενότερο όσο 
και υποβλητικότατο τμήμα του 
μετά το Σπήλαιο του Πανός 

και τον εκεί καταρράκτη. 
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ΔΥΟ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 

ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΝΥΜΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑ. 
 

ΝΟΥΒΕΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Ή ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΑ; 

 

 

Το υποκείμενο πίσω από τον λόγο και η αλήθεια πίσω απ’ όλα 

Από την αρχή της εφηβείας μου ήδη, μες στα ποικίλα διαβάσματά μου συμπεριλαμβανόταν 

η Αστυνομική λογοτεχνία. Με συνάρπαζε η προσπάθεια του «ντετέκτιβ» να αποκαλύψει με 

λογικά μέσα την αλήθεια για κάτι όπως το έγκλημα, που από τη φύση του κυριαρχείται από το 

πλέγμα του ανορθολογισμού και του πάθους. Έβρισκα πολύ διδακτικό τον έλλογο αγώνα για 

την «αστυνομική», δηλαδή τεχνική έρευνα των πράξεων του ανθρώπου στο άκρο πάθος του, 

καθώς μες από την εγγενή θηριωδία της ζωικότητάς του αγωνίζεται να ανυψωθεί προς την ευ-

τυχία, τον έρωτα, την επιτυχία ή την αρμονική συνάφεια με τους άλλους, όμως η φύση, η τύχη, η 

ανοησία, το συμφέρον, το κοινωνικό καθεστώς, η ατομικότητα ή όλα μαζί τον σπρώχνουν στο 

πέραν της δημόσιας ανοχής και στο εκείθεν όχι μόνο του Νόμου ως δεδομένη πολιτισμική κα-

τασκευή, μα και του φυσικού Δικαίου όπως το εννοεί η ανθρώπινη κοινότητα στην πρωταρχι-

κή και ίσως αιώνια μορφή της, της αγέλης.  

Εικ. 95: Το ανασκαφικό πεδίο σε φωτογραφία του Α. Σκιά. Άκρη αριστερά κοντά στο τοίχωμα 
βρέθηκαν οι δύο σκελετοί. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 12. 
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Επίσης, με συνάρπαζε από εκείνα τα ακόμα σχεδόν παιδικά χρόνια η Ιστορία, όχι ως «αφή-

γημα» όπως διαφημίζεται σήμερα, δηλ. προκαταβολικά ως κατασκευασμένο ψεύδος, αλλά ως 

η διαπίστωση του απομαγευμένου γεγονότος, που αποτελεί τον πυρήνα τής κατά βάση πάντα 

ίδιας ζωής του ανθρώπου από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Ακόμα, η Κοινωνική Αν-

θρωπολογία μου δίδαξε, προσπάθησε τουλάχιστον όσο ήμουν δεκτικός, ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

αποκρυπτογράφηση της αλήθειας περί του ανθρώπου δίχως την όσο γίνεται χειρουργικότερη 

ανατομή της αδιάσπαστης συνέχειας στον βίο του από την εποχή της πρωτόγονης αγέλης ως 

σήμερα. 

Έτσι, λοιπόν, ο γράφων ρίχτηκε με ενθουσιασμό στην κοπιώδη έρευνα για τους δύο σκελετούς, 

δεδομένου ότι κάθε δυνατή ή πιθανή ερμηνεία της παρουσίας τους στο Σπήλαιο του Πάνα πα-

ραπέμπει σε αυτές τις εφηβικές αγάπες του: λεπτομερής διαπίστωση των γεγονότων μες από 

ένα τεράστιο πλήθος σωζόμενων αρχαίων πηγών, μες από λεξίδια και φράσεις ξεκομμένες ή 

φαινομενικά άσχετες ποιητών του 7ου αι. π.Χ., ιστορικών του 4ου αι. π.Χ. και ψειρολόγων 

Σχολιαστών της ελληνιστικής ή βυζαντινής εποχής· φαντασία και τρόμος ήδη από τα προϊστο-

ρικά χρόνια, καθώς ο νους κι ο Λόγος προσπαθούσαν να αναδυθούν μες από το χάος της ψυχής, 

μες από έναν κόσμο τεράτων και φρίκης· κι όλα αυτά διαχειριζόμενα από την προσπάθεια του 

«ντετέκτιβ» να οργανώσει τα στοιχεία του εγκλήματος, να κάνει υποθέσεις και να βγάλει 

ασφαλή συμπεράσματα. 

Εντέλει, με εργαλείο τη λογική να προσπαθήσει, μετά από περίπου 2.600 χρόνια, να από-

καλύψει ποιος και γιατί κράτησε το μαχαίρι. 
 

  

Εικ. 96: Το άνοιγμα της στοάς 
για τη «μυστική» αίθουσα. Οι 
σκελετοί βρέθηκαν αριστερά 

απ’ αυτό, πολύ κοντά του. 
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Θάνατος από ψύχος, από λοιμό ή δολοφονία; 
 

Οι δύο σκελετοί 

Κατ’ αρχήν τα θύματα: οι δύο σκελετοί που ανεκάλυψε ο Ανδρέας Σκιάς μέσα στο σπήλαιο, 

σε πολύ μικρή απόσταση από την είσοδο. Οι σκελετοί αυτοί βρίσκονταν λίγο πιο κάτω από την 

τέφρα του ανώτατου στρώματος, εκείνου από τα Μηδικά και τα κατοπινά χρόνια, μες στην 

ασβεστολιθική κρούστα τη δημιουργημένη κατά την εποχή εγκατάλειψης του σπηλαίου, δηλα-

δή στο ανώτατο τμήμα των στερεοποιημένων ιζημάτων και των σταλαγμιτικών εναποθέσεων 

μετά την ύστερη μυκηναϊκή εποχή. 

Ο Σκιάς δηλώνει ότι δεν υπήρχε κανένα κτέρισμα ή άλλο δείγμα που να υποδεικνύει ταφές. 

Διατυπώνει την υπόθεση ότι πρόκειται για ανθρώπους που κατέφυγαν στη σπηλιά για προστα-

σία από αιφνίδιο ψύχος και πέθαναν απ’ αυτό, ενώ θεωρεί την παρουσία των σκελετών ως 

μια ακόμα απόδειξη της εγκατάλειψης του ιερού από την ύστερη μυκηναϊκή περίοδο μέχρι τα 

χρόνια τα μετά τους Περσικούς πολέμους: 

 

Της ερημώσεως δε του εν τω άντρω τούτω ιερού προ των Μηδικών τεκμήριον είναι, πλην του 

μεταξύ του μεσαίου και του ανωτάτου στρώματος της τέφρας τελείως αμιγούς τόφου, και η 

εύρεσις δύο ανθρωπίνων σκελετών εγκεκλεισμένων εντός του αμιγούς τόφου υποκάτω του 

ανωτάτου στρώματος της τέφρας κατά το προς αριστεράν μέρος του σπηλαίου [βλ. εδώ εικ. 97]. 

Ίχνος τι ταφής ή κτέρισμα ουδέν υπήρχε παρά τους σκελετούς, κατέκειντο δε αμφότεροι παρα-

πλεύρως αλλήλων συνεσταλμένοι, ο εις δε εστήριζε την κεφαλήν επί του πήχεως της μιας χειρός, 

ώστε το κρανίον εξήχθη εκ του τόφου έχον τα οστά του πήχεως επικεκολλημένα επί της παρειάς. Η 

έλλειψη λοιπόν παντός ίχνους ταφής και η όλως ασυνήθης κατά τον Ε΄ π.Χ. αιώνα τοιαύτη θέ-

σις του νεκρού (διότι τα οστά ευρέθησαν ελάχιστα απέχοντα της τέφρας του ανωτάτου στρώματος), 

αποδεικνύουσιν ότι οι άνθρωποι ούτοι δεν εισήχθησαν εις το σπήλαιον νεκροί προς ταφήν, αλλ’ 

εισήλθον ζώντες και εναπέθανον εκ συγκυρίας τινός, πιθανώτατα εκ του χειμερινού ψύχους· έ-

νεκα δε του δυσπροσίτου και της ερημίας του άντρου δεν ανευρέθησαν ούδ’ απεκομίσθησαν υπό 
  

Εικ. 97: Σχέδιο του Α. Σκιά με τα στρώματα των εναποθέσεων στάχτης και ευρημάτων, καθώς 
και με τη θέση των σκελετών. Φαίνεται καθαρά ότι οι σκελετοί βρέθηκαν κάτω από την ασβε-
στολιθική κρούστα Τ1 που χώριζε το μεσαίο στρώμα από το ανώτερο, αλλά σε αδιατάρακτο από 
καθιζήσεις μέρος. Άρα, δύσκολα μπορούν να χρονολογηθούν στην εποχή των Μηδικών, ενώ το 

πιθανότερο είναι να ανάγονται στον 6ο αι. π.Χ. ΑΕ 1918, ό.π., σ. 10. 
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των οικείων αυτών, αλλ’ έμειναν αυτόθι κατακείμενοι, μέχρις ου εκάλυψε τα οστά αυτών ο ασβε-

στολιθικός επίπαγος.
88

 

 

Για τη χρονολόγηση των ευρημάτων, ο Σκιάς αναλύει λεπτομερειακά σε αρκετά μέρη των κει-

μένων του εγκατακρημνίσεις και καθιζήσεις, που ανακάτεψαν σε αρκετό βαθμό τις ιζηματογε-

νείς κρούστες («επιπάγους») οι οποίες διαχώριζαν τα τρία στρώματα τέφρας, το «προϊστο-

ρικό», το «μυκηναϊκό» και το «μετά τα Μηδικά», όπως τα ονομάζει με την τότε ορολογία. Από 

τα γραφόμενά του όμως και από το σχέδιό του, δεν φαίνεται να διαταράχτηκε το στρώμα και 

η ιζηματογενής κρούστα στο σημείο όπου ανακαλύφθηκαν οι σκελετοί, οι οποίοι κατά τον 

υπολογισμό του ιδίου και το σχέδιό του βρίσκονταν λίγο «υποκάτω του ανωτάτου στρώματος 

της τέφρας». 

Δεδομένου ότι κατά τις χρονολογήσεις των ευρημάτων από τους δύο αρχαιολόγους η πλήρης 

επαναλειτουργία του ιερού σημειώνεται κατά το δεύτερο μισό του 5ου αι. π.Χ. μ’ όλο που 

ίσως υπήρχε κάποια περιορισμένη κίνηση και νωρίτερα, και επειδή η τιτανοποίηση των ιζημά-

των —«επίπαγος»—, δεν γίνεται από μέρα σε μέρα, επίσης από την περιγραφή του αρχαιολό-

γου και την έκφρασή του, «εντός του αμιγούς τόφου υποκάτω του ανωτάτου στρώματος της 

τέφρας», θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι πέθαναν στο σπήλαιο κατά τον 6ο αι. π.Χ. 
Έχουμε παρατηρήσει για αρκετά χρόνια την ταχύτητα συσσώρευσης των ιζημάτων μέσα στο  

                                         
88 Σκιάς, «Το παρά την Φυλήν Άντρον του Πανός», ό.π., 1918, σ. 11.   

Εικ. 98 άνω, το ρυάκι κοντά στην είσοδο. Οι 
σκελετοί βρέθηκαν αριστερά, ανάμεσα στον 
βράχο και στην είσοδο της «μυστικής» αί-
θουσας, που διακρίνεται στο βάθος. Πριν ο 
ρους του αλλάξει με τις εκρήξεις, έρρεε λί-
γο δεξιότερα, άρα οι άνθρωποι βρέθηκαν στη 
βορεινή όχθη του, κοντά στο νερό. Στην εικ. 
99 δεξιά, οι σταλαγμιτικές λεκάνες στον ρου 
του ρυακιού ψηλότερα, τώρα στεγνές μετά 
την αλλαγή εξόδου του από τα τοιχώματα, 

αποτέλεσμα μάλλον των ανατινάξεων. 
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σπήλαιο, εκείνων που επικάθηνται στο δάπεδο από τους σταλαγμούς της οροφής, καθώς και 

εκείνων που μεταφέρει το μικρό ρυάκι το οποίο ρέει μες από το βάθος της αίθουσας και το ο-

ποίο τον χειμώνα με τις βροχές και τα χιόνια κατεβάζει αρκετό νερό ώστε να πλημυρίζει το 

μέρος βόρεια της εισόδου. Η ταχύτητα συσσώρευσης από τους σταλαγμούς είναι μικρή και 

χρειάζονται, όπως συνήθως στην περίπτωση των σταλαγμιτών, εκτατοντάδες ή χιλιάδες χρό-

νια ώστε να δημιουργηθεί κρούστα αξιόλογου πάχους. Το ρυάκι όμως μεταφέρει ετησίως τόσο 

ίζημα, ώστε δικαιολογείται το πάχος του ανώτερου και των ενδιάμεσων «επιπάγων», αλλά και 

μπορεί να να δώσει λαβή ώστε να υπολογιστεί κατά σχετικά εγγύτατη προσέγγιση ο χρόνος 

εναπόθεσης των σκελετών. Πιστεύουμε, με βάση τούτα, ότι οι σκελετοί, στη θέση που υποδει-

κνύει ο ανασκαφέας, μπορούν να χρονολογηθούν στον 6ο αι. π.Χ. 

Αν οι δύο άνθρωποι εναποτέθηκαν στη συγκεκριμένη θέση, κάτω από την επιφανειακή 

κρούστα του μέσου στρώματος όπως φαίνεται στο σχέδιο, δεν είναι εύκολο να χρονολογηθούν 

στους Περσικούς πολέμους, δηλαδή στο πρώτο μισό του 5ου αι. π.Χ., γιατί σε αυτή την περί-

πτωση θα βρίσκονταν υψηλότερα, στο κάτω μέρος του ανωτάτου (τρίτου) στρώματος, κι όχι 

«υποκάτω». 

Αν είχαν θαφτεί για κάποιο λόγο κατά τον 5ο αι. π.Χ., πράγμα που αποκλείει να πέθαναν 

από φυσικά αίτια, η παλαιότερη κρούστα του «επιπάγου» θα ήταν διαταραγμένη, σπασμένη, 

πράγμα που δεν συμβαίνει. 

 

 

Σχεδόν σίγουρα δεν πέθαναν από ψύχος 

Όπως έχουμε πει, τα βορειοανατολικά, βόρεια και βορειοδυτικά ρεύματα που δέχεται η 

Πάρνηθα μπορούν να προκαλέσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρές χιονοθύελλες, οι 

οποίες όμως δεν κρατούν παρά λίγες μέρες. Έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια στα ψηλότερα 

μέρη θερμοκρασίες πιο κάτω από -7ο C, και πολύ εύκολα μες σε δύο-τρεις μέρες το χιόνι να 

φτάνει στο ένα και ενάμισι μέτρο. Έτσι, φαίνεται κατ’ αρχάς λογική η άποψη του Σκιά ότι οι 

άνθρωποι μπορεί να πέθαναν από ψύχος, αποκλεισμένοι στο σπήλαιο από μια ξαφνική χιονο-

θύελλα κι απροετοίμαστοι για κάτι τέτοιο. Επίσης, μπορεί να πέθαναν από κάτι άλλο, από 

ταχείας εξέλιξης αρρώστια σε περίπτωση λοιμού, ή να δολοφονήθηκαν και να τοποθετήθηκαν 

πρόχειρα εκεί τα πτώματά τους· όλα τούτα είναι θεμιτό να εξεταστούν. 

Αλλά, αν είχαν καταφύγει στο σπήλαιο απροετοίμαστοι για να αποφύγουν μεγάλο ψύχος, 

δεν θα βρίσκονταν κοντά στην είσοδο δίπλα στο ρυάκι, μα στο βάθος του σπηλαίου και ψηλό-

τερα, όπου είναι πιο στεγνά και πιο ζεστά. Επίσης, τις εποχές εκείνες οι άνθρωποι ήταν πολύ  

Εικ. 100: 
Ο ρους του ρυακιού 
κατά τον 
Φεβρουάριο με τα 
πολλά νερά, κοντά 
στη θέση εύρεσης 
των σκελετών. 
Παρατηρήσαμε ότι 
σε λίγους μήνες το 
στερεό ίζημα που 
εναποτέθηκε 
ανήλθε σε 1-2 
χιλιοστά και 
χρωμάτισε την 
επιφάνεια σε 
μικρές πέτρες, 
οπότε χρειάζεται 
δεκαετίες για να 

καλύψει σκελετούς 
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σκληρότεροι από τους σημερινούς, δεν πέθαιναν στα καλά καθούμενα στο χωριό τους, μες σε 

μια σπηλιά που στα βαθύτερα τμήματά της και σήμερα διατηρεί ακόμα και με το σκληρότερο 

ψύχος μια σταθερή θερμοκρασία που επιτρέπει την επιβίωση. Τέλος, είναι δύσκολο να θεωρή-

σουμε ότι πέθαναν από κρύο άνθρωποι μες σε μια σπηλιά που απείχε τότε λιγότερο από μισό 

χιλιόμετρο από τις γύρω περιοχές, απ’ ό,τι φαίνεται αρκετά πυκνά κατοικημένες: όποιος έχει 

ζήσει χιόνι και χιονοθύελλα, γνωρίζει ότι μπορεί έστω να συρθεί ή να κουτρουβαλήσει αρκετά 

μακριά μες στον λευκό θάνατο πριν τον εγκαταλείψουν οι δυνάμεις του. 

Ακόμα: αν οι άνθρωποι πέθαναν τυχαία από ψύχος ή άλλη τυχαία αιτία δεν μας φαίνεται 

πιθανό ότι δεν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα σε έναν τόπο όπως το φαράγγι, μες σε ένα αρχαι-

ότατο ήδη τότε ιερό άρα γνωστό τόπο, κοντά στη Φυλή και στα πολλά κατοικημένα από την 

αρχαιότητα λιβάδια στην περιοχή, σε απόσταση λιγότερη των 500 μ. από το Κάτω Παλιοχώρι 

όπου ο οικισμός σχεδόν σίγουρα είναι παλαιότατος: κοντολογής μες σε ένα σπήλαιο το οποίο, 

ακόμα κι αν είχε εγκαταλειφθεί εντελώς ως ιερό (που κι αυτό είναι αμφισβητήσιμο), δεν γίνε-

ται να είχε πάψει να προκαλεί την προσοχή στους ντόπιους. Πώς θα ήταν δυνατό οι Φυλάσιοι, 

οι αγρότες των γύρω χωραφιών, οι βοσκοί, οι κυνηγοί και οι άλλοι κάτοικοι των εκεί τόπων 

να μην αναζητήσουν κατά τις επόμενες μέρες τους χαμένους ανθρώπους και να μην βρουν τα 

πτώματα μετά τη λήξη της θύελλας, του λοιμού, ή τέλος πάντων οτιδήποτε κι αν συνέβη; Για 

αν μην υπολογίσουμε τα ποιμενικά σκυλιά, που μυρίζονται τους ανθρώπους και μάλιστα τον 

θάνατο από εκατοντάδες μέτρα. 

Επίσης, κατά την εποχή στην οποία ανάγει τους σκελετούς ο Σκιάς, η παρουσία των συνο-

ριακών φρουρών στον τόπο είναι σίγουρη, πράγμα που καθιστά τη μη εύρεση των πτωμάτων 

ακόμα πιο απίθανη, δεδομένης μάλιστα και της διαχρονικής φιλοπεριέργειας των νεαρών αν-  

Εικ. 101: Το Κάτω Παλιοχώρι με χιονόπτωση, ιδωμένο από την Κιάφα Καμπέρα κοντά στο σπή-
λαιο. Δύσκολο να μην κατάφεραν να φτάσουν εκεί οι άνθρωποι του σπηλαίου σε περίπτωση με-

γάλου ψύχους ή, αν πέθαναν από άλλη αιτία, να μην τους βρήκαν οι γείτονες. 



125 
 

θρώπων, που πάντα προσέχουν για αξιοεπισκέψιμους τόπους όπως ένα σπήλαιο στην περιοχή 

όπου ζουν. 

Όταν χάνονται άνθρωποι αναζητούνται, κι όταν βρεθούν τα πτώματα, ακόμα και μετά καιρό, 

δεν είναι δυνατόν να μην ταφούν κανονικά, μάλιστα σε κείνες τις εποχές που η ταφή ήταν ιερό 

ζήτημα. Πόσω μάλλον που οι χιονιάδες στην Πάρνηθα μπορούν βεβαίως να γίνουν πολύ άγριοι, 

όμως δεν κρατούν πολύ, και τα νότια ρεύματα που συνήθως φυσούν κατόπιν από τη θάλασσα, 

λειώνουν πολύ σύντομα τα χιόνια. Τρεις με πέντε μέρες κρατούν οι βαρείς χιονιάδες στον Πάρνη 

σήμερα· όσο και να κράτούσαν τότε δεν μπορεί να υπερέβαιναν πολύ το γενικό στρατηγικό 

σχέδιο του αττικού κλίματος. Αδύνατον, εντέλει, να μην επισκέφθηκαν το σπήλαιο ανθρωποι 

από τις γύρω περιοχές για ολόκληρες δεκαετίες, τόσο όσο χρειάζονται να σκεπαστούν οι σκε-

λετοί από τις ιζηματικές εναποθέσεις. Οπότε, δεν μπορούν μάλλον να σταθούν λογικά οι υπο-

θέσεις ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν από ψύχος ή από λοιμό. 

 

 

Μήπως ανθρωποθυσία; 
 

Θυσίες ανθρώπων κατά την ελληνική αρχαιότητα 

Έτσι, όμως, μένουν προς έρευνα οι πιθανότητες της δολοφονίας και της ανθρωποθυσίας. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα θύματα δικαιολογείται να θάφτηκαν πρόχειρα. Σε περίπτωση 

δολοφονίας, για να μην ανακαλυφθούν τα πτώματα, μπορεί να σκεπάστηκαν όπως-όπως με 

υλικό του σπηλαίου και στα επόμενα χρόνια ή δεκαετίες μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του 

χώρου ως ιερού, το στρώμα ταφής να διαποτίστηκε από τα ιζήματα καθιστάμενο στερεό. Πά-

ντως, καθώς ήδη εκθέσαμε, το γεγονός ότι βρέθηκαν μέσα στην απολιθωμένη ασβεστολιθική 

κρούστα στο ανώτερο τμήμα του δεύτερου στρώματος, δείχνει πώς ό,τι κι αν συνέβη, μπορεί 

να τοποθετηθεί χρονικά κατά τον 6ο αι. π.Χ., κι όχι αργότερα. Η θέση τους και η ταφή τους 

αιτιολογείται επίσης και σε περίπτωση ανθρωποθυσίας, όπως πρόχειρα, χωρίς κτερίσματα και 

σε μικρό βάθος στο κέντρο του βωμού από τέφρα και υπολείμματα θυσιών τάφηκε ο σκελετός 

νέου από τον 11ο αι. π.Χ., που βρέθηκε σε ανασκαφές στο ιερό του Δία στο Λύκαιον όρος, 

όπως θα δούμε παρακάτω. 

Αν πρόκειται για δολοφονία, η έρευνά μας σταματάει εδώ, μ’ όλο που η εξέταση των σκε-

λετών από ειδικούς επιστήμονες μπορεί ενδεχομένως να αποκαλύψει πολλά. Σε τελείως δια-

φορετική κατεύθυνση, όμως, μπορεί να μας στρέψει η εκδοχή της τελετουργικής σφαγής. Τις 

τελευταίες δεκαετίες αρκετές ανθρωποθυσίες έχουν διαπιστωθεί στέρεα μέσω της αρχαιολο-

γικής έρευνας, από τη μινωϊκή και τη μυκηναϊκή εποχή. Το ζήτημα ήταν γνωστό από παλιά, 

κυρίως λόγω των πολλών αναφορών στην αρχαία ελληνική μυθολογία, αλλά και από πολλές 

αφηγήσεις για θυσίες ανθρώπων που παραθέτουν αρχαίες κειμενικές πηγές κατά τα ιστορικά 

χρόνια. 

Στη μυθολογία, γνωστές είναι οι θυσίες είτε σε Θεούς είτε σε τέρατα και στοιχεία της φύσης: 

των νέων Αθηναίων κάθε 7 χρόνια στον Μινώταυρο, της Ιφιγένειας στην Αυλίδα, της Ανδρομέ-

δας, του Μενοικέα, της Μακαρίας, κόρης του Ηρακλή, οι θυσίες ξένων από την Ιφιγένεια στην 

Ταυρίδα, των νέων Τρώων από τον Αχιλλέα στην πυρά του Πατρόκλου καθώς και οι διάφορες 

που αναφέρονται στην Οδύσσεια, υποτίθεται από άγριους λαούς, οι οποίοι όμως κατοικούσαν 

εντός του μετέπειτα ελληνικού κόσμου. Στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, σημειώνουμε τον 

μύθο για θυσία εφήβου στην Κρίσα, κοντά στους Δελφούς. 

Γενικά η αρχαία ελληνική μυθολογία, με το τεράστιο βάθος της οπτικής της μες στην προϊ-

στορία που περιλαμβάνει, βρίθει από ανθρωποθυσίες, οι οποίες άλλωστε διεξάγονταν από όλους 

τους αρχαίους λαούς σε όλες τις ηπείρους, ακόμα και τους πιο πολιτισμένους: Κέλτες, Σλάβους, 

Κινέζους, Ιάπωνες, Εβραίους, Αιγύπτιους, Ασσύριους, Βαβυλώνιους, Πέρσες, Αζτέκους, Μάγιας, 

Ίνκας, κ.λπ. Για να μην αναφέρουμε τους νεώτερους, χριστιανούς και μουσουλμάνους, που οι 

αναρίθμητες τελετουργικές σφαγές απ’ αυτούς ως σήμερα στο πλαίσιο θρησκευτικών ιδεών 

περί αμαρτίας, αίρεσης και αλλοπιστίας, συνιστούν στην πραγματικότητα ανθρωποθυσίες με 

όλα τα ανθρωπολογικά, ιστορικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά τους. 
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Κατά τα ιστορικά χρόνια, τον ίδιο αιώνα των σκελετών, στα τέλη του 6ου αι. π.Χ., ο βασι-

λιάς της Σπάρτης Κλεομένης, κατά τον αιματηρότατο πόλεμο Σπάρτης και Άργους διέταξε να 

θυσιαστούν στον βωμό του ναού της Ήρας 1.000 αιχμάλωτοι Αργείοι, κι επειδή ο ιερέας αρνή-

θηκε να εκτελέσει την τελετουργία, πρόσταξε τους Είλωτες να τον μαστιγώσουν και τους έσφαξε ο 

ίδιος. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ιερέας απαγόρεψε στον Κλεομένη τη θυσία όχι ως αντίθετη 

στους θείους νόμους, αλλά επειδή «δεν είναι όσιο να θυσιάζει ξένος» στο Ηραίο του Άργους,89 

γεγονός που δηλοποιεί τις ανθρωποθυσίες ως κάτι όχι και τόσο απόξενο ή μακρινό για κείνη 

την εποχή κι υπονοεί την πιθανότητα να εξακολουθούσαν να γίνονται σε κάποιες περιπτώσεις 

κατά τον 6ο αι. π.Χ. Επίσης, όμως, υποφώσκει και η αμφιλογία της εποχής περί της θείας νο-

μιμότητας τέτοιων πράξεων: ο ιερέας πιθανόν πιστεύει ότι δεν είχε θρησκευτικό λόγο να τις 

απαγορεύσει, όπως έκαναν αργότερα οι Θηβαίοι, καθώς θα δούμε. 

Ίσως ο Κλεομένης μιμήθηκε τον περίφημο Αριστομένη, 7ος-6ος αι. π.Χ., που η ζωή του και 

οι πράξεις του είναι ένα υψηλής πνοής μυθιστόρημα ηρωισμού, δράσης, πολεμικών τεχνασμά-

των, φαντασίας, μεγαλοφροσύνης, γενναιότητας και φυσικά ερώτων. Κατά την αρχαιότητα, 

υπήρχε η φήμη ότι ο Μεσσήνιος πολεμιστής κατά τον Β΄ Μεσσηνιακό πόλεμο (685-668 π.Χ.) 

προσέφερε στον Δία Ιθωμίτη τρεις φορές από εκατό αιχμάλωτους Σπαρτιάτες, επειδή «εκ πα-

λαιοτάτου» θεσμού, καθώς λέγει ο Παυσανίας, σε ακραίες περιστάσεις, υπήρχε το καθεστώς 

στους Μεσσήνιους να θυσιάζονται στους πολέμους εκατό αιχμάλωτοι εχθροί.90 

 

 

Αφήγηση για θυσία τριών Περσών πριν τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Εμείς, όμως, βρισκόμαστε στην Αττική. Γνωστή είναι η πολλαπλά ενδιαφέρουσα ιστορία 

που διηγείται ο Πλούταρχος και υποτίθεται ότι συνέβη κατά τους Περσικούς πολέμους, λίγο 

πριν την ναυμαχία στη Σαλαμίνα. Αναφέρει, στον βίο του Θεμιστοκλή: 

 

Στον Θεμιστοκλή, ενώ θυσίαζε σφάγια κοντά στη ναυαρχίδα τριήρη, προσκομίστηκαν τρεις αι-

χμάλωτοι, ωραιότατοι στην όψη άμα τους έβλεπες, και στολισμένοι με ενδύματα και χρυσάφι 

πολυτελώς. Έλεγαν ότι είναι οι γιοι της Σανδάκης, αδελφής του βασιλιά [των Περσών], και του 

Αρταΰκτου. Αυτούς, μόλις τους είδε ο μάντης Ευφραντίδης, καθώς την ίδια στιγμή ανέλαμψε 

από τον βωμό μέγα και περιφανές πυρ ενώ συγχρόνως ακούστηκε σαν θεϊκό σημείο φτέρνισμα 

από τα δεξιά, πλησίασε τον Θεμιστοκλή και πρόσταξε να θυσιάσει τους τρεις νέους και να τους 

αφιερώσει ευχόμενος στον Ωμηστή Διόνυσο. Καθώς εξεπλάγη ο Θεμιστοκλής λέγοντας ότι το 

μάντευμα είναι μεγάλο και φρικτό, ευελπιστώντας τη σωτηρία οι πολλοί περισσότερο από τα 

παράλογα κι όχι από τα λογικά, όπως συνήθως γίνεται σε μεγάλους πολέμους και καταστάσεις 

πολύ άσχημες, επικαλούνταν όλοι με μια φωνή τον Θεό και έσπρωχναν τους αιχμάλωτους στον 

βωμό, αναγκάζοντας να συντελεστεί η θυσία όπως πρόσταξε ο μάντης. Αυτά τα έγραψε άνθρω-

πος των γραμμάτων και φιλόσοφος, όχι άπειρος στα ιστορικά, ο Φανίας ο Λέσβιος.
91

 

 

Σημειωτέον ότι τις θυσίες συνήθως δεν τις διενεργούσαν οι ίδιοι οι στρατηγοί ή οι οποιοι-

δήποτε ευχόμενοι, μα ο αρμόδιος ιερέας ή ο μάντης. Αλλού, ο Πλούταρχος γράφει ότι ο Αρι-

στείδης ήταν που πριν τη ναυμαχία, κατά τη γενναία επίθεσή του στην Ψυττάλεια η οποία 

ήταν γεμάτη περσικό στρατό, βρήκε τους παραπάνω τρεις νέους μεταξύ των αιχμαλώτων και 

τους έστειλε στον Θεμιστοκλή, αφού διαπίστωσε ότι ήταν ανίψια του Ξέρξη: 

 

Ανάμεσα σε αυτούς [τους αιχμαλώτους] ήσαν τρεις γιοι κάποιας αδελφής του βασιλιά, ονόματι 

Σανδάκης, τους οποίος αμέσως έστειλε στον Θεμιστοκλή, και αναφέρεται σύμφωνα με κάποια φήμη  

                                         
89 Ηρόδοτος, Ἰστορίαι, 6, 81, 1 κ.ε. 
90 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 4, 19, 3, 1 κ.ε.· Πολύαινος Ρήτορας, Στρατηγήματα 2, 31, 2, 1 κ.ε.· Πλούταρχος, 

Ρωμύλος 25, 4, 6 κ.ε· ο ίδιος, Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον [Septem sapientium convivium] 156, F, 2 κ.ε.· ο ίδιος, 

Ζητήματα συμποσιακά [Quaestiones convivales] 606, F, 4 κ.ε.· Σωσικράτης Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ.  9· Κλήμης 

Αλεξανδρέας, Προτρεπτικός 3, 42, 1, 1 κ.ε.· ο ίδιος, Στρωματεῖς 6, 3, 31, 4, 2· Θεοδώρητος Κύρου, Ἑλληνικῶν 

θεραπευτικὴ παθημάτων [Graecarum affectionum curatio] 7, 38, 1· Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή 4, 16, 12, 10 κ.ε. 
91 Πλούταρχος, Θεμιστοκλῆς, 13, 2, 1 κ.ε. Το φτέρνισμα στα δεξιά των θυσιαζόντων εθεωρείτο θεϊκό σημάδι. 
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ότι, με προσταγή του μάντη Ευφραντίδη, θυσιάστηκαν πριν τη ναυμαχία στον Ωμηστή Διόνυσο.
92

 

 

Ο Ηρόδοτος πάντως, σύγχρονος των Περσικών πολέμων και επιρρεπής στις παράλληλες των 

κύριων γεγονότων μικροαφηγήσεις, δεν αναφέρει μια τέτοια θυσία, παρ’ όλο που σημειώνει 

πλείστα όσα μικροσυμβάντα περί της ναυμαχίας. Ούτε κανείς άλλος, ο Αριστοφάνης με τα 

άπειρα κουτσομπολιά του, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης, ο Ξενοφών ή οι λοιποί 

συγγραφείς και Σχολιαστές των οποίων κείμενα και αποσπάσματα σώζονται σήμερα και ανα-

φέρονται ποικιλοτρόπως στους Περσικούς πολέμους. 

 

 

Πριν τη Μάχη στα Λεύκτρα: μια ανθρωποθυσία που δεν έγινε 

Ο ίδιος Πλούταρχος βρίσκει ευκαιρία να μιλήσει άλλη μια φορά για το ζήτημα, όταν ο 

συμπατριώτης του, ο Πελοπίδας, βρέθηκε μπρος σε παρόμοια κατάσταση. Πριν τη μάχη στα 

Λεύκτρα, ο σπουδαίος Θηβαίος πολιτικός και πολεμιστής είδε ένα παράξενο όνειρο. Στη Λευ-

κτρική πεδιάδα υπήρχε τάφος των θυγατέρων ενός Σκέδασου, που τις βίασαν νεαροί Σπαρτιάτες 

φιλοξενούμενοι, καταπατώντας τους θείους και τους ανθρώπινους νόμους. Άλλοι λένε ότι μετά 

οι κοπέλλες αυτοκτόνησαν από την απελπισία τους με απαγχονισμό, άλλοι ότι τις σκότωσαν οι 

ίδιοι οι Σπαρτιάτες για να μην μαρτυρήσουν τον βιασμό. Πήγε ο πατέρας τους στη Σπάρτη για 

να διαμαρτυρηθεί, αλλά μην βρίσκοντας δικαιοσύνη πέθανε από τη λύπη του ή αυτοκτόνησε 

πάνω στον τάφο τους. Έκτοτε, χρησμοί της Πυθίας και μάντεων παράγγελναν στους Σπαρτιάτες 

να φυλάγονται από τη Λευκτρική πεδιάδα. 

Ο Πελοπίδας, λοιπόν, είδε στο όνειρο τα κορίτσια να καταριώνται τους Λάκωνες, και τον 

Σκέδασο να τον διατάζει να θυσιάσει στις κόρες μια ξανθή παρθένα, αν θέλει να νικήσει. Όταν 

ο στρατηγός είπε το όνειρο στους μάντες και στους ηγέτες του στρατού, άλλοι του έλεγαν να 

υπακούσει εφόσον κι άλλοτε έγιναν τέτοιες θυσίες, 

 

[…] από τους παλαιούς που προσέφεραν τον Μενοικέα τον γιο του Κρέοντα και τη Μακαρία την 

κόρη του Ηρακλή, και από τους μετέπειτα τον σοφό Φερεκύδη που εκτελέστηκε από τους Λακε-

δαιμόνιους και σύμφωνα με μια φήμη η δορά του φρουρείται από τους βασιλείς,
93

 και τον Λεω-

νίδα που κατά τον χρησμό θυσίασε τον εαυτό του για την Ελλάδα, κι ακόμα εκείνους που σφα-

γιάστηκαν από τον Θεμιστοκλή στον Ωμηστή Διόνυσο πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας· […]· 

το ίδιο και για τον Αγησίλαο, από τον οποίο, στους ίδιους τόπους καθώς κι ο Αγαμέμνονας, όταν 

εκστράτευε εναντίον των ίδιων εχθρών, ζήτησε η Θεά [Άρτεμις] τη θυγατέρα του ως σφάγιο, και 

τούτο το όνειρο το είδε καθώς κοιμόταν στην Αυλίδα, όμως εκείνος δεν την έδωσε, αλλά με την 

απάλυνσή του κατέστρεψε την εκστρατεία, που κατέληξε άδοξη και απραγματοποίητη. 

Κι άλλοι τουναντίον τού το απαγόρευαν [του Πελοπίδα], λέγοντας ότι σε κανέναν από τους μέ-

γιστους και τους υπέρ μας [Θεούς] δεν θα ήταν αρεστή μια τέτοια βάρβαρη και άνομη θυσία· γιατί 

δεν εξουσιάζουν οι Τυφώνες και οι Γίγαντες, αλλά ο πατέρας των πάντων Θεών και ανθρώπων· 

και το να πιστεύει κανείς σε δαίμονες που ευχαριστιούνται με το αίμα και τον φόνο των ανθρώ-

πων είναι πέραν κάθε καλού [ἀβέλτερον], δεδομένου ότι πρέπει τούτοι να παραβλέπονται, αφού 

είναι αδύναμοι· γιατί εμφυτεύουν και διατηρούν μέσω της αδυναμίας και της μοχθηρίας της ψυχής 

τις άτοπες και κακές επιθυμίες.
94

 

                                         
92 Πλούταρχος, Ἀριστείδης 9, 2, 1 κ.ε. 
93 Άλλοι, αναφέρουν ότι ο εκτελεσμένος ήταν ο Επιμενίδης, μάλιστα ο αυτόπτης της Σπάρτης Παυσανίας αναφέρει ότι 

είδε τον τάφο του στην πόλη, προθέτει όμως ότι τούτη τη φήμη κατά τη γνώμη του την έπλασαν οι Αργείοι, αιώνιοι 

εχθροί των Σπαρτιατών. Κατά μία φήμη, το δέρμα του Επιμενίδη ή του Φερεκύδη ήταν κατάστικτο από χρησμούς με 

τατουάζ, γι’ αυτό υποτίθεται ότι το κράτησαν οι βασιλείς και το φύλαγαν μακριά από τα βλέμματα του πλήθους. 
94 Πλούταρχος, Πελοπίδας, τα του ονείρου στο 20, 4, 1 κ.ε., το παράθεμα στο 21, 3, 2 κ.ε. Την ιστορία με το σχετικό 

όνειρο του Αγησίλαου διηγείται αλλού ο Πλούταρχος, Ἀγησίλαος 4, 1, κ.ε., και μαρτυρεί ότι συνέβη όταν προετοι-

μαζόταν να εκστρατεύσει από την Αυλίδα κατά των Περσών στην Ασία ο Σπαρτιάτης βασιλιάς, ο οποίος όμως τελικά 

προτίμησε να θυσιάσει ελαφίνα, δεδομένου, όπως είπε, ότι κατά τον Όμηρο στην πραγματικότητα ελαφίνα ήθελε η 

Άρτεμι κι όχι τη θυγατέρα του Αγαμέμνονα. Μετά ο Αγησίλαος μάλωσε με τους παριστάμενους Βοιωτούς για το αν 

θα εκτελέσουν τη θυσία οι ντόπιοι μάντες ή ο δικός του, οπότε εγκετέλειψε άδοξα την Αυλίδα και την ιδέα της 

εκστρατείας. Για την αφήγηση του Σκέδασου βλ. και: Πλούταρχος, Ἐρωτικαὶ διηγήσεις [Amatoriae narrationes (sp.) 

771e-775e]  77, Α, 9 κ.ε. εκτεταμένα, με φόνο των κοριτσιών, χωρίς τα περί ανθρωποθυσίας· Διόδωρος Σικελιώτης, 
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Εκείνη τη στιγμή, όμως, φάνηκε να έρχεται στον τόπο της συζήτησης μια ωραία φοράδα με 

λαμπερή χαίτη, και τότε ο μάντης Θεόκριτος φώναξε ότι αυτή ζητούσε το όνειρο για θυσία, 

πράγμα στο οποίο οι Θηβαίοι συμφώνησαν. Αυτή την ιστορία την αναφέρει μόνο ο Πλούταρ-

χος. Παρεμπιπτόντως, δεν μπορούμε να μη διακρίνουμε τη λεπτή υπονόηση του Πλούταρχου, 

ότι οι συμπατριώτες του Θηβαίοι κι ο Πελοπίδας δεν δέχτηκαν να επιτελέσουν ανθρωποθυσία, 

ενώ ο Θεμιστοκλής υπέκυψε στη θέληση των Αθηναίων στρατιωτών. 

Μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκρότηση των απόψεων των αρχαίων Ελλήνων της σχέσης α) 

της θυσίας με την έννοια της ιερής προσφοράς στους Θεούς, β) της ανθρωποθυσίας και γ) της 

αυτοθυσίας για έναν κοινωνικά ζωτικό, κοινό σκοπό, αποτελεί η γνώμη του μεγάλου ανθρωπι-

στή και στοχαστή Πλουτάρχου ότι ο εθελούσιος θάνατος του Λεωνίδα, των 300 Σπαρτιατών 

και των Θεσπιέων στις Θερμοπύλες ήταν εθελούσια ανθρωποθυσία, με στόχο την ικεσία προς 

τη θεότητα και το παράδειγμα προς το κοινωνικό σύνολο, για την ελευθερία των Ελλήνων. 

Δυστυχώς δεν γίνεται να επεκταθούμε για τούτη τη διαχρονικά επανερχόμενη ολοένα στο ιστορικό 

προσκήνιο έννοια της αυτοθυσίας για τον λαό και την ελευθερία ως αυτό-ανθρωποθυσίας, 

τόσο ζωτικής σήμερα, στα χρόνια της άκρας παραφροσύνης του ολοκληρωτισμού. 

 

 

Είναι αληθινή η αφήγηση του Φανία για θυσία των τριών Περσών; 

Η παράξενη είδηση του δρομέα Φιλιππίδη για την εμφάνιση του Πάνα στο Παρθένιον και 

την παραγγελία του στους Αθηναίους, η έναρξη από τους Περσικούς πολέμους και μετά της 

συστηματικής λατρείας του στην Αττική και στο Σπήλαιο του Πάρνη, καθώς και η σαφής σχέση 

του τραγοπόδαρου Θεού με τον Διόνυσο, μάλιστα μέσω σκοτεινών θεολογικών λειτουργιών 

και λατρευτικών πρακτικών των δύο, επιτρέπει αν μη τι άλλο να ερευνηθεί μια τέτοια υπόθεση. Ας 

σημειωθεί ότι και στο Λύκαιον όρος, τόπο ανθρωποθυσιών στον Δία, υπήρχε επίσης άλσος 

ιερό του Πάνα, κατά τον Παυσανία. Όμως, αυτή η υπόθεση εργασίας στο πλαίσιο της «ντετε-

κτιβικής έρευνάς» μας, μπορεί να δικαιολογηθεί από τα υπάρχοντα στοιχεία; 

Η θέση των σκελετών στο ανώτερο τμήμα του μεσαίου στρώματος, και «υποκάτω» του 

στρώματος στάχτης που σηματοδοτεί την πλήρη επαναλειτουργία του ιερού, η οποία άρχισε με 

τους Περσικούς πολέμους, μπορεί να σημαίνει ότι οι νεκροί θάφτηκαν πρόχειρα πιθανότατα 

στα τέλη του 6ου και λιγότερο πιθανά στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., στοιχείο το οποίο μπορεί να 

θέσει σε αμφισβήτηση τη θεωρία της ανθρωποθυσίας την εποχή της Σαλαμίνας. Δεδομένου ότι 

ο Σκιάς δεν παραθέτει δυστυχώς σχέδιο ή φωτογραφία των σκελετών, ούτε περισσότερα 

στοιχεία για τη θέση τους, το σκίτσο με την τομή της ανασκαφής και η λεπτομερής περιγραφή 

των στρωμάτων τέφρας, μέσο και ανώτερο, σε σχέση με τους σκελετούς, δείχνει ότι είναι αρ-

κετά παλαιότεροι των αρχών του 5ου αι. π.Χ. Όπως είπαμε ήδη, τα ιζήματα δεν συσσωρεύ-

ονται με τόση ταχύτητα, όση θα χρειαζόταν για να θαφτούν σε μια-δυο δεκαετίες οι σκελετοί 

τόσο χαμηλα σε σχέση με την εποχή της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, που έγινε το 480 αι. π.Χ. 

Η σιωπή του Ηρόδοτου και όλων των πηγών του 5ου και 4ου αι. π.Χ., δείχνει ότι η αφή-

γηση περί ανθρωποθυσίας των νεαρών Περσών μάλλον είναι πλασμένη από τον Φανία τον 

Λέσβιο ή κάποιον μεταγενέστερο. Είναι απίθανο να διέφυγε μια τέτοια ιστορία από τον Θου-

κυδίδη, τον Αριστοφάνη, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Ξενοφώντα, αν μη από μετα-

γενέστερους συγγραφείς και τους Σχολιαστές. Ίσως το πλάσιμό της από τον Φανία σχετίζεται 

με τα τρομερά πολιτικά πάθη που είχαν ανάψει στην Αθήνα τον 4ο αι. π.Χ. οι διαμάχες με 

λόγο και όπλα μεταξύ ολιγαρχικών και δημοκρατικών, οι οποίες κατέληξαν στο εγκληματικό 

καθεστώς των Τριάκοντα και στην επανάσταση του Θρασύβουλου — ο Θεμιστοκλής παρουσιάζεται 

όπως βλέπουμε αλλού στο αναχείρας άλμπουμ ως ηγέτης των ακραίων δημοκρατικών, γι’ αυτό 

υφίστατο πόλεμο από τους πολιτικούς εχθρούς του, που κατέληξε στον εξοστρακισμό του.  

                                                                                                                        
Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 15, 54, 2, 1 κ.ε., με αυτοκτονία· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 9, 13, 5, 1 κ.ε. με αυτό-

κτονία των βιασμένων· Νόννος <Ψευδο->, Συναγωγὴ καὶ ἐξήγησις ὧν ἐμνήσθη ἱστοριῶν ὁ ἐν ἁγίοις Γρηγόριος ἐν τῷ 

πρώτῳ κατὰ Ἰουλιανοῦ στηλιτευτικῷ λόγῳ [Scholia mythologica] έργο 4, ιστορία 10, 7 κ.ε., με φόνο· Μιχαήλ Αποστό-

λιος, Συναγωγὴ παροιμιῶν  15, 53 1 κ.ε. με φόνο· βλ. και τον χρησμό της Πυθίας για καταστροφή των Λακεδαιμονίων στα 

Λεύκτρα εξαιτίας του φόνου των κοριτσιών: Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] Appendix, Χρησμοί, επίγρ. 73. 
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Επίσης, οι συνεχείς επεμβάσεις των Αθηναίων στη Λέσβο την εποχή του Φανία, στο πλαίσιο 

των ασταμάτητων αγώνων της αθηναϊκής δημοκρατίας με πολιτική ή όπλα να προσεταιριστεί 

τους κατοίκους των νησιών και των ιωνικών πόλεων αλλά και να τους φορολογήσει, ίσως 

έπαιξαν τον ρόλο τους στην αναφορά αυτή του Ερεσαίου ιστορικού. 

Για όλ’ αυτά και για τα αμέσως παρακάτω, λοιπόν, κρίνουμε εύλογα ότι πρόκειται για ψεύ-

δος — ή ότι ο Φανίας επηρεάστηκε από παλαιότατες παραδόσεις της πατρίδας του, ή ότι ανήγαγε 

στους Περσικούς πολέμους μια παλιότερη ιστορία, όπως θα υποδείξουμε μέσω των πηγών. 

 

 

Ο Φανίας ο Λέσβιος και ο «Ζόννυσσος ωμήστας» 

Ο Φανίας ή Φαινίας από την Ερεσό της Λέσβου έζησε τον 4ο αι. π.Χ., πολύ μετά τη ναυ-

μαχία στη Σαλαμίνα, κι ήταν από τους επιφανέστερους άμεσους μαθητές του Αριστοτέλη. 

Πρώτος και μοναδικός πριν τη ρωμαϊκή εποχή, αναφέρει τη θυσία των νέων Περσών στον 

Ωμηστή Διόνυσο.95 Η καταγωγή του ίσως έχει κάποια σημασία για την έρευνα περί της αλή-

θειας, γιατί την επωνυμία του Διονύσου ως Ωμηστή τη βρίσκουμε μερικές φορές σε πηγές της 

ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής, αλλά μόνο μια φορά παλιότερα, μάλιστα κατά την όψιμη 

αρχαϊκή περίοδο, από τον συμπατριώτη τού Φανία, τον Αλκαίο, 7ος-6ος αι. π.Χ. Σε ποίημά του, ο 

σε πολλά έργα του συγκλονιστικός ποιητής αναφέρει βωμό στη Λέσβο στον «Ζόννυσσον ὠμή-

σταν», τον Διόνυσο Ωμηστή.96 

Ωμηστής είναι εκείνος που τρώει ωμό κρέας, κι αναφέρεται στην αρχαία Γραμματεία ως 

προσδιορισμός των διατροφικών ηθών σαρκοφάγων ζώων, λύκων, φιδιών και λεόντων, από 

τον Όμηρο ειδικά στα σαρκοφάγα όρνεα, ενώ όσον αφορά τους Θεούς αποδίδεται στον Κρόνο 

που έφαγε τα παιδιά του, καθώς και στον Διόνυσο επειδή οι Βάκχες, μες στην έκσταση που 

τους ενέπνεαν τα ιερά όργιά τους, ορμούσαν σε ταύρους και άγρια θηρία ξεσκίζοντάς τα ζω-

ντανά και τρώγοντας τις ωμές σάρκες τους — έτσι ερμηνεύουν οι αρχαίοι Σχολιαστές την επω-

νυμία. Εξαιτίας των Διονυσιακών οργίων ο Διόνυσος λεγόταν και «ταυροφάγος», ένα επίθετο 

που συνδέεται με το Ωμηστής. 

Μια παραλλαγή του επιθέτου είναι Ὠμάδιος, που σημαίνει το ίδιο όπως και Ωμηστής και 

αναφέρεται σε ορφικούς ύμνους. Επίσης, σε βακχικό έπος ενός Διονυσίου του 3ου αι. μ.Χ. 

δίνεται η συμβουλή σε πιστούς του Διονύσου να μην φάνε «ὠμάδια» κρέατα κυνηγιών τους, 

αλλά να θυσιάσουν αρσενικό ελάφι — δηλαδή να μην επιδοθούν στα βακχικά όργια με εκστατικό 

κυνήγι στα δάση, ωμοφαγία κ.λπ., μα να κάνουν μια απλή θυσία. Ο Νόννος, αντίθετα, αρχίζει 

τα Διονυσιακά του ευχόμενος μεταξύ άλλων να του δώσουν οι Μιμαλλόνες (Βάκχες) «ὠμαδίην 

νεβρίδα», δηλαδή τομάρι νεοκυνηγημένου και γδαρμένου απ’ αυτές ελαφιού, για να ρίξει στους 

ώμους ώστε να τραγουδήσει τα έργα του Διονύσου.97 

 Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος, 3ος αι. μ.Χ., που ήταν οπαδός της αρχαίας θρη-

σκείας και διαλεκτικός αντίπαλος των χριστιανών, απαριθμεί ανθρωποθυσίες τις οποίες σύμ-

φωνα με τον ίδιο εκτελούσαν όλοι οι πολιτισμένοι τότε λαοί, Αιγύπτιοι, Εβραίοι, Πέρσες κι 

Έλληνες, για να δείξει ότι πρέπει να πρυτανεύει ο ορθός Λόγος στη θρησκευτική πίστη κι όχι 

κάποιες πρωτόγονες ή ανορθολογικές παραδόσεις, όπως πολλές της ελληνικής και κατ’ αυτόν 

άπασες της χριστιανικής θρησκείας. Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι:  

 

Θυσίαζαν και στη Χίο στον Ωμάδιο Διόνυσο κομματιάζοντας άνθρωπο, και στη Τένεδο, όπως λέει ο 

Εύελπις ο Καρύστιος· […].
98

 
  

                                         
95 Φανίας, Αποσπάσματα, απ. 25. 
96 Αλκαίος, Αποσπάσματα, απ. 129, 9· για Ωμηστής Διόνυσος, βλ.: Πλούταρχος, Ἀντώνιος 24, 5, 1· Απολλώνιος 

Σοφιστής, Λεξικὸν ὁμηρικόν 156, 20 κ.ε.· Σούδα στο λ. Ταυροφάγον· Συνεχιστής του Θεοφάνη (Θεοφάνης Conti-

nuatus), Χρονογραφία (βιβλία 1-6), 251, 11, όπου αναφέρεται ότι ο Νέρων έμοιαζε στον Διόνυσο, που άλλοτε ήταν 

χαριτωμένος κι άλλοτε ωμηστής· Μιχαήλ Αποστόλιος, Συναγωγὴ παροιμιῶν 18, 59, 3 κ.ε. 
97 Ορφικά, Ὕμνοι, ὕμνος 30, 5 και ό.π., ὕμνος 52, 7· Διονύσιος, Βασσαρικά, απ. 9v, 34· Νόννος, Διονυσιακά 1, 34 
98 Πορφύριος, De abstinentia 2, 55, 12 κ.ε.: «ἔθυον δὲ καὶ ἐν Χίῳ τῷ Ὠμαδίῳ Διονύσῳ ἄνθρωπον διασπῶντες, καὶ ἐν 

Τενέδῳ, ὥς φησιν Εὔελπις ὁ Καρύστιος». 
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Ο Ευσέβιος, 4ος αι. μ.Χ., φανατικός χριστιανός και εκμεταλλευόμενος κάθε πληροφορία για 

να δείξει τη «δαιμονικότητα» της ελληνικής θρησκείας, επαναλαμβάνει δύο φορές τα λόγια 

του Πορφύριου: 

 

Τι δαιμονικότερο από τον Ωμάδιο Διόνυσο θα μπορούσε στ’ αλήθεια να γίνει, στον οποίο, λένε, 

στη Χίο θυσίαζαν άνθρωπο διασπώντας τον σε κομμάτια, ή, παρομοίως, απ’ εκείνον στην Τένεδο, 

που κι αυτόν τον εξιλέωναν με ανθρωποθυσίες;
99

 

 

Για μια σύνδεση του επιθέτου του Διονύσου με τον Πάνα, κυρίαρχο του σπηλαίου στον Πάρνη 

μετά τους Περσικούς πολέμους, μπορούμε να προσθέσουμε ότι: Στο έπος του Νόννου του Πα-

νωπολίτη Διονυσιακά, Ωμηστής είναι το όνομα ενός από τους δώδεκα Πάνες, μόνο σε αυτό το 

ποίημα αναφερόμενους, υποτιθέμενους γιους του γνωστού Πάνα από Νύμφες, που εξέφραζε 

καθένας και μια κύρια ιδιότητα του πατέρα τους, μουσικός, βοσκός, κ.λπ. Ο Ωμηστής προφα-

νώς είναι εκείνος που εκφράζει τις περισσότερο πέραν των ανθρώπινων μυστικές ιδιότητες 

του γεννήτορά του, τις πιο σύμφωνες με την εγγενή θηριωδία της φύσης. Παρ’ ότι το έργο 

του Νόννου καθώς και άλλων συγγραφέων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής είναι προ-

βληματικό ως προς το αν πτυχές του αποτελούν προσωπική φαντασιακή δημιουργία ή αν βα-

σίζονται σε πραγματικά στοιχεία των πάμπολλων κατά τόπους λατρειών, ελληνικών και ανα-

τολικών, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη μαρτυριακή αξία μιας «ωμηστικής» πλευράς του 

πιο παράξενου και ίσως πιο βαθιά στην προϊστορία βυθιζόμενου Θεού της αρχαίας Ελλάδας, 

του Μεγάλου Τράγου.100 

Σχετίζεται και στη Λέσβο ο Διόνυσος με ανθρωποθυσίες, όπως σύμφωνα με τις προανα-

φερθείσες μαρτυρίες η λατρεία του ίδιου στη Χίο και στην Τέναδο; Ναι, αν πιστέψουμε μια 

παραπομπή του χριστιανού Κλήμη Αλεξανδρέα στον ιστορικό Δωσιάδα από την Κυδωνία της 

Κρήτης, 4ος-3ος αι. π.Χ.: «[…] γιατί οι Λύκτιοι (λαός της Κρήτης είναι αυτοί) αποσφάζουν 

ανθρώπους στον Δία, αποφαίνεται ο Αντικλείδης στους Νόστους, και οι Λέσβιοι την ίδια θυσία 

προσφέρουν στον Διόνυσο, λέγει ο Δωσίδας» [sic, Δωσιάδας].101 Φυσικά, ο Κλήμης μες στο λυσ-

σαλέο ανθελληνικό του μίσος και στη χριστιανικότατη μισαλλοδοξία του δεν είναι κι ο αξιοπι-

στότερος μάρτυς για μια τέτοια πληροφορία, μάλιστα δεδομένου ότι τούτη δεν παραδίνεται 

από μη-χριστιανούς. Όμως, συνδυαζόμενη με τα περί «Ζωννύσσου ωμήστα» και με τα λεγόμενα 

του πολύ αντικειμενικότερου Πορφύριου, αν δεν έχουν παραποιηθεί και αυτά από τους Βυζα-

ντινούς αντιγραφείς, μάλλον θα πρέπει να την αποδεχτούμε ως σωστή. 

Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Φανίας στην είδησή του για τη θυσία των τριών νέων 

Περσών επηρεάστηκε από διονυσιακές τελετές της πατρίδας του, Λέσβου, ανενεργές βεβαίως 

στη δική του εποχή, όμως προφανώς όχι ξεχασμένες. Γιατί και πώς μετέφερε το έθος αυτό της 

ανθρωποθυσίας στην ιστορία περί της Σαλαμίνας, δεν το ξέρουμε. Πέρα από τις πολιτικές 

ταραχές και την αντίθεση των μαθητών του Αριστοτέλη στην άκρα δημοκρατία, μερικών και 

στη μετριοπαθέστερη, εξαιτίας παρανοήσεων των όχι πολύ ευκολονόητων πολιτικών θεωριών 

του δασκάλου τους, οπότε και της αντίθεσης στον Θεμιστοκλή, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε 

ότι μαζί με την Ιωνία και την Αιολίδα, η Λέσβος, η Χίος, η Τένεδος κι άλλα νησιά υπέφεραν πολύ 

από τους Πέρσες εξαιτίας της επανάστασής τους κατά της μηδικής τυραννίας και της αντίστα-

σής τους κατόπιν στον στρατό του Ξέρξη. 

Ο Ηρόδοτος, που κάθε άλλο παρά προκατειλημμένος εναντίον των Περσών μπορεί να θεωρηθεί 

εφόσον επανειλημμένα αργότερα χαρακτηρίστηκε από αρχαίους και μάλιστα από τον συνήθως  
  

                                         
99 Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή 4, 16, 26, 1 κ.ε.· ο ίδιος, ό.π., 4, 16, 5, 1 κ.ε. αντιγράφοντας κατά λέξη 

πλήν ενός κόμματος τον Πορφύριο: «ἔθυον δὲ καὶ ἐν Χίῳ τῷ Ὠμαδίῳ Διονύσῳ ἄνθρωπον διασπῶντες , καὶ ἐν 

Τενέδῳ, ὥς φησιν Εὔελπις ὁ Καρύστιος»· ο ίδιος, Εἰς Κωνσταντῖνον ἔπαινοι [De laudibus Constantini] 13, 7, 13 κ.ε.: 

«καὶ ἐν Χίῳ δὲ τῷ Ὠμαδίῳ Διονύσῳ ἄνθρωπον διασπῶντες ἔθυον, καὶ ἐν Τενέδῳ δὲ ὡσαύτως[…]». 
100 Νόννος, Διονυσιακά, 14, 80. 
101 «[…] Λυκτίους γὰρ (Κρητῶν δὲ ἔθνος εἰσὶν οὗτοι) Ἀντικλείδης ἐν Νόστοις ἀποφαίνεται ἀνθρώπους ἀπο-

σφάττειν τῷ Διί, καὶ Λεσβίους Διονύσῳ τὴν ὁμοίαν προσάγειν θυσίαν Δωσίδας λέγει· […]»· Κλήμης Αλεξανδρέας, 

Προτρεπτικός 3, 42, 5, 3 κ.ε.· Δωσιάδας, Αποσπάσματα, απ. 5.· επαναλαμβάνει κατά λέξη ο Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ 

προπαρασκευή 4, 16, 12, 19 κ.ε. 



131 
 

νηφάλιο Πλούταρχο ως «περσόφιλος»,102 γράφει ότι όταν κατακτούσαν κάθε νησί οι Πέρσες, 

«εσαγήνευον τους ανθρώπους», δηλαδή τους ψάρευαν σαν με δίχτυ. Κι εξηγεί ότι αυτό το 

«ψάρεμα» γινόταν ως εξής: οι στρατιώτες πιάνοντας ο καθένας το χέρι του άλλου σχημάτιζαν 

μια παράταξη, η οποία σάρωνε κάθε νησί από τα βόρεια προς τα νότια. Κι έτσι συλλάμβαναν 

όλους τους κατοίκους, όσους δεν είχαν διαφύγει με πλοία. Στην πορεία τους έκαιγαν όλες τις 

πόλεις και όλους τους ναούς, σκότωναν τους άνδρες από την εφηβεία και πάνω και τις ηλικι-

ωμένες γυναίκες, ενώ τους εφήβους, τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες τους πουλούσαν ως 

δούλους. Επίσης, όπως συνεχίζει ο Ηρόδοτος, «Όταν κατακτούσαν οπουδήποτε τις πόλεις, 

διάλεγαν τα ωραιότερα από τα αγόρια κόβοντάς τους τα γεννητικά όργανα και κάνοντάς τα 

από ενόρχεις ευνούχους, και από τα παρθένα κορίτσια τα πιο όμορφα, στέλνοντάς τα [όλα] 

στον βασιλιά», για σκλάβους και πόρνες.103  

Μες σ’ αυτό το κλίμα ο Φανίας ίσως διολίσθησε σε μια πράξη συγγραφικής εκδίκησης, εκ-

φραζόμενης μέσω της θυσίας στον Ζώννυσσο πριν την νίκη, όχι κάποιων απλών στρατιωτών, 

αλλά των ίδιων των ανιψιών του Μεγάλου Βασιλιά, εκείνου ο οποίος επέβαλε μια πραγματική 

γενοκτονία στην πατρίδα του συγγραφέα… Με αυτό τον τρόπο, ίσως θεώρησε ότι ο Διόνυσος 

εκδικείται για την καταστροφή της Λέσβου και για το κάψιμο των ναών του. 

Μήπως, όμως, η φήμη για ανθρωποθυσία στην Αθήνα των Μηδικών πολέμων κατάγεται παραλ-

λήλως κι από μια παλιότερη ιστορία, που ανιχνεύουμε στην εποχή του Κυλώνειου Άγους; 

 

 

Ανθρωποθυσία από τον Επιμενίδη για το Κυλώνειο Άγος; 
 

Το Κυλώνειο Άγος 

Το 632 π.Χ. ή το 628, ένας Κύλων από αριστοκρατική οικογένεια, που είχε νικήσει στους 

Ολυμπιακούς αγώνες και γι’ αυτό απολάμβανε ιδιαίτερη τιμή και συμπάθεια από τους Αθηναίους, 

κατέλαβε την Ακρόπολη με οπαδούς του και συνεργάτες του επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει 

τυραννίδα. 

Θυμίζουμε ότι οι 7ος και 6ος αιώνες π.Χ. ήταν η εποχή των μεγάλων τυράννων, μεταξύ των 

οποίων ο Κύψελος ο Κορίνθιος (7ος αι. π.Χ. — 627 π.Χ.), ο γιος του Περίανδρος (668-584 π.Χ.), ο 

Κλεισθένης ο Σικυώνιος, τέλη 7ου αι. π.Χ. — 532 π.Χ., λίγο αργότερα ο Πολυκράτης ο Σάμιος 

(574-515 π.Χ.), εντέλει στην Αθήνα οι Πεισιστρατίδες: Ο Πεισίστρατος τυράννησε στο διάστημα 

561-527 π.Χ. με πολλές προσπάθειες να κατακτήσει την εξουσία ήδη από πολύ προηγουμένως, 

κι οι γιοι του μέχρι το 510 π.Χ. Έτσι, θα πρέπει να δούμε την προσπάθεια του Κύλωνα από την 

ιστορική οπτική των αιτίων για τα οποία σε τούτους τους χρόνους στις περισσότερες ελληνικές 

πόλεις αντικαταστάθηκε από τυραννίδα η προϊστορική βασιλεία, που άλλωστε καθόλου δεν έ-

μοιαζε με την απόλυτη μοναρχία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, αλλά με μια, ούτως 

ειπείν, ολιγαρχία των φρατριών με επικεφαλής έναν βασιλιά τελετουργικό περισσότερο, κι όχι 

απόλυτο μονάρχη. Τούτη η πολιτική πραγματικότητα, ερμηνεύει τη θέση των μεγάλων γενών στην 

«αστυνομική» ιστορία μας. 

Η Αθήνα τότε είχε μια ήδη παλαιά παράδοση ολιγαρχίας περίπου όπως αυτή της κατοπινής 

Σπάρτης, γι’ αυτό η αντίδραση των άλλων αριστοκρατικών οικογενειών ήταν άμεση, με προ-

εξάρχοντα τον Επώνυμο Άρχοντα για κείνο το έτος Μεγακλή, από το σπουδαίο σόι των Αλκμαι-

ωνιδών, μάλλον πάππου ή τέλος πάντων πρόγονο του γνωστότερου Μεγακλή, πατέρα του με-

γάλου νομικού και πολιτικού θεμελιωτή της αθηναϊκής δημοκρατίας, του Κλεισθένη. Θα πρέπει να 

υπενθυμίσουμε ότι η εποχή αυτή σηματοδοτήθηκε από την εξουσία (621-594 π.Χ. περίπου) του 

Δράκωνα, του οποίου η αρκετά ριζοσπαστική νομοθεσία, που κατά τον Αριστοτέλη επιβλήθηκε 

μετά τον καθαρμό του Επιμενίδη, περισσότερα προβλήματα δημιούργησε παρά έλυσε μπρος   

                                         
102 Πλούταρχος, Περὶ τῆς Ἡροδότου κακοηθείας. Το έργο τούτο αμφισβητήθηκε από κάποιους σημερινούς μελετητές 

ότι ανήκει στον καθ’ όλα μεγάλο Ρωμαιοβοιωτό, με μόνη πραγματική αιτία τη βιαιότητα της αντίθεσής του στον 

εξίσου μέγα Ηρόδοτο, τον αδιαφιλονίκητο πατέρα της επιστήμης της Ιστορίας. Αλλά το διανοητικό περιβάλλον της 

αντίθεσης αυτής ταιριάζει στον Πλούταρχο, γι’ αυτό εμείς θεωρούμε βέβαιη την πατρότητα του πολλαπλά ενδιαφέ-

ροντος έργου, αδιαμφισβήτητη άλλωστε από τους αρχαίους και τους Βυζαντινούς. 
103 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 6, 31, 1 κ.ε. 
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στο αδιέξοδο των νέων κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων στην Αθήνα και στον ελληνικό 

κόσμο. 

Κατά τον Αριστοτέλη και τον Πλούταρχο ο Σόλων, επίσης από σπουδαίο γένος, μπρος στον 

κίνδυνο του εμφυλίου πολέμου, παρενέβη τότε για να συμφιλιώσει τις αντίπαλες μερίδες, εμ-

φανιζόμενος για πρώτη φορά ως πρωταγωνιστής στην πολιτική σκηνή της Αθήνας και προε-

τοιμαζόμενος για τη νομοθεσία του, οριακή μέχρι σήμερα για την ιστορική όσο και κοινωνική 

θεμελίωση των πιο προωθημένων ιδεών περί εξουσίας του λαού. 

Έτσι, στο πλαίσιο αυτών των αναταραχών και της διαμάχης των μεγάλων φρατριών για 

την εξουσία, ο Μεγακλής, όπως άλλωστε είχε θεσμική υποχρέωση ως Επώνυμος Άρχων, ξεσή-

κωσε τους αντίθετους στην υπό οικοδόμηση τυραννίδα Αθηναίους και πολιόρκησε την Ακρόπολη. 

Ο Κύλων και οι δικοί του διέφυγαν κρυφά στα Μέγαρα, αφήνοντας ως συνήθως σε τέτοιες 

περιπτώσεις εκτεθειμένους τους απλούς πολεμιστές, οι οποίοι κατέφυγαν στο ιερό της Πολιά-

δος Αθηνάς που θεωρούνταν απαραβίαστο. Τότε οι επιτιθέμενοι έκαναν το λάθος: σκότωσαν 

τους ικέτες, πράγμα που προξένησε φρίκη και οργή στον αθηναϊκό λαό, ο οποίος πίστευε, με 

μια λογική απαρασάλευτη από χιλιετίες ως σήμερα ότι, εφόσον τα ιερά είναι απαραβίαστα, οι 

φονείς των ικετών αυτοδικαίως είναι ανόσιοι, οποιοδήποτε έγκλημα κι αν έχουν πράξει οι κα-

ταφυγόντες σ’ αυτά, όσο κι αν είναι με το μέρος του νόμου οι εκτελεστές τους.104  

Οι Αλκμαιωνίδες εκδιώχτηκαν για ένα διάστημα μάλλον μικρό από την Αθήνα, ενώ λέγεται 

ότι οι οικογενειακοί τάφοι τους ανοίχτηκαν και τα οστά μεταφέρθηκαν εκτός των συνόρων της 

αθηναϊκής επικράτειας. Λίγο αργότερα, πάντως, τους ξαναβρίσκουμε στο άστυ, αντίπαλους 

του Πεισίστρατου. Την ίδια εποχή λόγω της πολιτικής αναταραχής οι Μεγαρείς επωφελήθηκαν 

για να καταλάβουν περιοχές του αθηναϊκού κράτους και μάλιστα τη Σαλαμίνα. Μες στην αγωνία 

τους οι Αθηναίοι, δεδομένου μάλιστα ότι έτυχε να ξεσπάσουν κάποιες θεομηνίες, κυρίως λοιμική 

αρρώστια, πίστεψαν ότι τους τιμωρούν οι Θεοί για τον φόνο των ικετών. Μετά από διάφορες 

περιπέτειες, λοιπόν, κάλεσαν από την Κρήτη τον Επιμενίδη για να καθάρει το κακό. 

Αυτά είναι γνωστά και δεν χρειάζονται παραπέρα έρευνα. Τα ενδιαφέροντα έρχονται μετά. 

 

  

 Ποιος ήταν ο Επιμενίδης και γιατί τον κάλεσαν ως καθαρτή105 

Ο Επιμενίδης από την Κνωσσό της Κρήτης, που κατά τον Πλούταρχο μερικοί τον θεωρού-

σαν παιδί της Νύμφης Βλάστης, γιος του Φαίστιου, ή Δωσιάδα, ή Αγήσαρχου (ή Αγιάσαρχου), 

έζησε πιθανότατα τον 7ο-6ο αι. π.Χ. — μ’ όλο που μερικοί σύγχρονοι μελετητές, επηρεασμένοι 

από σχετικούς αρχαίους μύθους, πιστεύουν ότι έζησε μέχρι τον 5ο αι. π.Χ., πράγμα απίθανο. 

Είναι από τους σοφούς εκείνους που για τους μεταγενέστερους Έλληνες η προσωπικότητα και 

το έργο τους συμπλέκονται με το μυστήριο και την τερατολογία ή, αν θέλετε, με τη φαντα-

σιακή υπερβατικότητα, όπως κι ο Φερεκύδης από τη Σύρο, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, αργότερα ο 

Εμπεδοκλής κ.λπ. Ο Επιμενίδης, στην αβέβαια εκείνη εποχή πριν την πλήρη εγκαθίδρυση του 

ορθού Λόγου στις συνειδήσεις των Ελλήνων στοχαστών, πριν δηλαδή την οριστική συγκρότηση 

των προϋποθέσεων που γέννησαν την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ασκούσε το λειτούργημα 

του προφήτη και του καθαρτή, του θεολογικού εκπροσώπου αρχαιότερων θρησκειών και 

μυστηριακών λατρειών, κυρίως της μινωικής θρησκείας όπως μετεξελίχθηκε ή στοιχεία της   

                                         
104 Για ένα παράδειγμα αυτής της υπεράνω κάθε νόμου θεσμισμένης ιερότητας των ικετών μέσω της διαχρονικότητας 

και διαθρησκευτικότητας της ελληνικής λαϊκής συνείδησης, βλέπε τις πολλές παραλλαγές του δημοτικού τρα-
γουδιού για την κόρη που πολεμούσε ντυμένη με αντρικά ρούχα, ώσπου σε μια μάχη έσπασαν τα κουμπιά του 

γιλέκου της και φάνηκε το στήθος της. Ενώ μέχρι τότε ήταν ανίκητη, η αποκάλυψη τη δειλιάζει ενώπιον του εχθρού 

της, οπότε καταφεύγει σε κάποιον γειτονικό ναό, ο επώνυμος άγιος του οποίου (Γεώργιος συνήθως ή ενίοτε άλλος) 
κρύβει την κόρη, μα τη φανερώνει κρυφά στον κυνηγό της όταν εκείνος του τάζει δωσίματα. Η κόρη, καθώς 

συλλαμβάνεται, καταριέται τον άγιο, επίσης τον ναό του να μη λειτουργιέται και να ερειπωθεί· ο Θεός ακούει την 

προδομένη ικέτισσα, όχι τον άγιό του, και ο ναός καταστρέφεται. 
105 Βλέπε για Επιμενίδη επιλεκτικά, για εμπλοκή του στο Κυλώνειο Άγος και για το εδώ αναφερόμενο έργο του: Επιμε-

νίδης, Αποσπάσματα· Επιμενίδης, Testimonia· Διογένης Λαερτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 109, 1 κ.ε.· Παυσανίας, Ἑλλάδος 

περιήγησις 1, 14, 4, 10 κ.ε.· ο ίδιος, ό.π., 2, 21, 4, 2 και ό.π., 3, 11, 11, 5· Πλούταρχος, Σόλων 12, 7, 1 κ.ε.· Θεόπομπος 

Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 67a· Φλέγων Πούμπλιος Αίλιος, Αποσπάσματα, απ. 38· Σούδα, στο λ. Επιμενίδης· Θεό-

πομπος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 67a-b· Απολλώνιος Παραδοξογράφος, Ἱστορίαι θαυμάσιαι 1, 1, 1, 1 κ.ε. · 

Πρόκλος, Πρόκλου φιλοσόφου Λυκίου πλατωνικοῦ διαδόχου εἰς τὰς Πολιτείας Πλάτωνος ὑπόμνημα 2, 113, 24 κ.ε.  
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επιβίωσαν παραμορφωμένα μέσα στην πλημμυρίδα των μυκηναϊκών και δωρικών επιρροών 

στην Κρήτη και στην προσπάθεια των γηγενών Κρητών να συγκεράσουν τις προαιώνιες παρα-

δόσεις τους στην κυριαρχία της νέας θεολογίας του Δωδεκαθέου. 

Γι’ αυτό, στις ιστορίες για τον Επιμενίδη αναμιγνύονται πιθανά ιστορικά συμβάντα με φα-

ντασιακά στοιχεία, που όμως ο αφηγηματικός πυρήνας τους προέρχεται από τις παλαιότερες 

λατρείες κυρίως της Κρήτης αλλά και της στεριανής Ελλάδας. Έτσι, διαβάζουμε στις αρχαίες 

πηγές ότι ο Επιμενίδης όταν ήταν έφηβος, σταλμένος από τον πατέρα του και τα μεγαλύτερα 

αδέλφια του να ψάξει ένα χαμένο πρόβατο, κοιμήθηκε σε σπήλαιο, και ο ύπνος του διήρκεσε 

57 χρόνια· ο Μάξιμος γράφει ότι το σπήλαιο αυτό ήταν το Δικταίο, ιερό του Δία.106 

Αναφέρεται επίσης ότι πέθανε λίγο μετά το ταξίδι του στην Αθήνα σε ηλικία 154 ή 157 ή 

299 χρόνων. Ότι μέχρι να πεθάνει ήταν ακμαίος σαν νεαρό παλληκάρι, κι ότι όταν ήρθε η ώρα 

του γέρασε μες σε τόσες μέρες όσα ήταν και τα χρόνια που κοιμήθηκε στο σπήλαιο: μες σε 57 

μέρες, αρχίζοντας τότε να γερνά έναν χρόνο κάθε μέρα. Ότι ήταν γιος Νύμφης κι οι Κρήτες 

θυσίαζαν σε αυτόν σαν σε Θεό ονομάζοντάς τον Κουρήτα — από τους υπερφυσικούς φρουρούς 

του βρεφικού Δία στην Κρήτη. Ότι ήταν δάσκαλος του Πυθαγόρα· μερικοί τον λένε και μαθητή 

του μεταγενέστερου μεγάλου φιλοσόφου και μαθηματικού, ίσως επειδή υποτίθεται έζησε τόσα 

χρόνια. Ότι τις γνώσεις του δεν τις διδάχτηκε με τη μαθητεία σε δασκάλους και τη μελέτη όπως 

όλοι οι σοφοί, μα μες στον ύπνο και στο όνειρο. 

Άλλοι διέδιδαν ότι η ψυχή του μπορούσε να βγει από το σώμα του για όσον καιρό ήθελε, 

και μετά πάλι να επιστρέψει. Ότι όταν πέθανε, το δέρμα του βρέθηκε κατάστικτο,107 σκεπα-

σμένο με επιγραφές σε τατουάζ, χρησμών μάλλον και θεϊκών λόγων, γι’ αυτό ίσως υπάρχει 

επίσης ο μύθος, αμφισβητούμενος από τον Παυσανία, ότι κάποτε κλήθηκε στη Σπάρτη αλλά οι 

Σπαρτιάτες τον εκτέλεσαν επειδή τους έδωσε αρνητικούς χρησμούς, και ότι οι δύο βασιλείς 

της Λακεδαίμονας φύλασσαν ως ιερό το δέρμα του στην επίσημη κατοικία τους — μερικοί όμως 

γράφουν ότι ο εν λόγω σοφός ήταν ο Φερεκύδης από τη Σύρο. Κι άλλοι λένε ότι ενώ είχε πεθάνει, 

ξαναφάνηκε μεταξύ των ζωντανών. 

Ο Αριστοτέλης σημειώνει ότι ως μάντης «δεν προφήτευε περί αυτών που έμελλαν να συμβούν, 

αλλά περί εκείνων που είχαν γίνει μα ήταν αφανέρωτα»,108 μολοντούτο κάποιοι γράφουν ότι 

προφήτεψε για το μέλλον στους Αθηναίους, Μιλήσιους, Σπαρτιάτες κ.λπ. Κάποτε που τον ρώ-

τησαν για τη διαμάχη περί Δελφών, αν είναι όντως ο ομφαλός της Γης, απάντησε πως «Ούτε 

υπάρχει μέσος ομφαλός της γης ούτε της θάλασσας», προϊδεάζοντας ίσως για τις τότε ακριβώς 

αναπτυσσόμενες ελληνικές θεωρίες περί της σφαιρικότητας της Γης. Κάποιοι σημειώνουν ότι 

πρώτες αρχές θεωρούσε τον Αέρα [Αιθέρα] και τη Νύχτα, που γέννησαν τον Τάρταρο.109 

Οι μαθητές του, αναφερόμενοι σε θεωρίες του δασκάλου τους, θεωρούσαν τους δύο αδελφούς 

Διοσκούρους ως αρσενικό και θηλυκό, «ονομάζοντας τον χρόνο ως μονάδα, τη φύση ως δυάδα· 

γιατί από τη μονάδα και τη δυάδα εκβλάστησε ο σύμπας ζωογονικός και ψυχογονικός αριθμός».110 

Ο Αριστοτέλης, με τη βαθιά του γνώση των ανθρώπινων κοινωνιών, γράφει ότι η αρχική κοι-

νωνική μονάδα ήταν το κατά φύση γένος (η «μείζων οικογένεια» της σημερινής Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας), τα μέλη του οποίου ζουν όλα μαζί κάτω από την ίδια στέγη κι ο Σπαρτιάτης 

Χαρώνδας τα ονόμαζε ὁμοσιπύους (σιπύα ήταν αγγείο για σιτηρά) ενώ «ο Επιμενίδης ο Κρήτας 

ὁμοκάπους» (κάπυς, κάπος ή κᾶπος είναι το πνεύμα, αλλά και ο εύφορος κήπος που περιπνέεται 

από ζωογόνουςς αέρηδες: κήπος, η αιώνια συμβόλιση της ειρήνης, της ευτυχίας όσο και της 

παραγώγικότητας του εξανθρωπισμένου σπιτιού).111 

Κατά τον Πλούταρχο μερικοί τον όριζαν ως έβδομο των επτά σοφών στη θέση του Περίαν-

δρου του Κορίνθιου — όσοι δεν αποδέχονταν τον τελευταίο για τη σκληρότητά του ως τυράν-

νου, που δεν αρμόζει σε αληθινό στοχαστή.  

                                         
106 Μάξιμος Σοφιστής, Διαλέξεις 10, 1, a, 1 κ.ε. 
107 Ησύχιος Ιλλούστριος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 7, 342 κ.ε. 
108 Αριστοτέλης, Ρητορικά 1418a, 23 κ.ε.· Ιάμβλιχος Φιλόσοφος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 32, 221, 10 κ.ε.· Πρό-

κλος, Πρόκλου φιλοσόφου Λυκίου πλατωνικοῦ διαδόχου εἰς τὰς Πολιτείας Πλάτωνος ὑπόμνημα 2, 113, 19 κ.ε.·  
109 Εύδημος Φιλόσοφος, Αποσπάσματα, απ. 150· Δαμάσκιος, Περὶ τῶν ἀρχῶν 1, 320, 17 κ.ε. 
110 Ιωάννης Λαυρέντιος Λυδός, De mensibus 4, 17, 4 κ.ε. 
111 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1252b, 14 κ.ε. 
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Με βάση όλα τούτα κι άλλα σχετικά που, προφανώς, διαδίδονταν εκείνη την εποχή, αντι-

λαμβάνεται κανείς γιατί οι Αθηναίοι κάλεσαν από τόσο μακριά τον Επιμενίδη να καθάρει την 

πόλη τους, αλλά τίθεται και το πλαίσιο για τη μαρτυρούμενη ανθρωποθυσία και τη νέα φάση 

της ντετεκτιβικής μας έρευνας. 

 

 

Ο καθαρμός και ακόμα μια πιθανή ανθρωποθυσία  

Αναφέρεται από διάφορες πηγές ότι ο Επιμενίδης, για να καθάρει την πόλη, κατέφυγε στις 

εξής πράξεις: 

— Έκανε θυσίες, που σημειώνονται χωρίς επεξηγήσεις. Για παράδειγμα, ο Κρητικός συζητητής 

στους Νόμους του Πλάτωνα λέει ασαφώς ότι «έθυσε κάποιες θυσίες τις οποίες εχρησμοδότησε 

ο Θεός» [«θυσίας τε ἐθύσατό τινας ἃς ὁ θεὸς ἀνεῖλεν»]. Κάνει το λάθος να τοποθετήσει το 

ταξίδι του Επιμενίδη στην Αττική «δέκα χρόνια πριν τα Περσικά», γεγονός που ίσως υποδει-

κνύει μια σύγχυση των θυσιών για το Κυλώνειο Άγος με τη φήμη για ανθρωποθυσία κατά τα 

Μηδικά. Τούτο ενδεχομένως στηρίζεται πλαγίως και από τη χρήση του ἀνελεῖν, ἀνεῖλεν, που 

σημαίνει κυρίως «σκοτώνω», χρησιμοποιείται όμως σπάνια και με την έννοια του «χρησμοδοτώ», 

επειδή η μαντεία συνδεόταν αγαστά με τον τελετουργικό φόνο ζωντανών πλασμάτων.112 

— Στις τελετουργίες χρησιμοποίησε έναν θαλλό από την ιερή ελιά της Ακρόπολης,113 και μόνο 

έναν τέτοιο ζήτησε ως αμοιβή όταν έφευγε, παρ’ ότι οι Αθηναίοι του προσέφεραν πολλά χρή-

ματα για τις υπηρεσίες του, που δεν τα δέχτηκε. 

— Άφησε από τον Άρειο Πάγο πρόβατα μαύρα και άσπρα να πάνε όπου θέλουν. Όπου ξάπλωνε 

για πρώτη φορά το καθένα, έπρεπε να γίνεται θυσία στον Θεό του κοντινότερου ιερού. Γι’ 

αυτό, λένε, στα ρωμαϊκά χρόνια βρίσκονταν ακόμα στην Αττική βωμοί ανώνυμοι. Και για τούτο ο 

Ιωάννης Χρυσόστομος αναφερόμενος στον λόγο του αποστόλου Παύλου από την Πνύκα και 

στα περί Αγνώστου Θεού, σχολιάζει ότι «Ο Επιμενίδης είναι λοιπόν αυτός που το είπε […]».114 

Τη γνώμη του Χρυσοστόμου για την καταγωγή της αναφοράς του Παύλου στον Άγνωστο Θεό, 

ακολουθούν κι άλλοι Βυζαντινοί Πατέρες, υποδεικνύοντας τον Κνώσσιο σόφο ως έναν Έλληνα 

προφήτη της έλευσης του Θεανθρώπου, του τελευταίου θρησκευτικά και πολιτισμικά ημιθέου 

της ανθρώπινης Ιστορίας. 

— Καθιέρωσε βωμούς της Ύβρης και της Αναίδειας, προφανώς για να εξορκιστεί η ύβρις 

και η αδιαντροπιά εκείνων που σκότωσαν τους ικέτες.115 

— Ίδρυσε ιερό των Σεμνών, δηλ. των Ερινύων, των θεοτήτων που τιμωρούν την ύβρη. Από 

ασαφή είδηση του Διογένη Λαέρτιου, που θα δούμε παρακάτω, μπορούμε να εικάσουμε ότι 

ενδέχεται να ίδρυσε και ιερό των Νυμφών. 

— Θυσιάστηκαν δύο νέοι, ο Κρατίνος και ο Κτησίβιος ή Αριστόδημος. 

 

 

Η θυσία του Κρατίνου και του Κτησίβιου ή Αριστόδημου 

Αναλυτικότερα: Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, «Όσοι είπαν ως αιτία του λοιμού το Κυλώνειο 

Άγος, σημείωσαν και την απαλλαγή [από το κακό]· και για τούτο ότι πέθαναν δύο νέοι, ο Κρατίνος κι 

ο Κτησίβιος, και λύθηκε η συμφορά».116 
Ένας από τους «δειπνοσοφιστές» του Αθήναιου, μιλώντας για τη γενναιότητα και την αρετή, που  

                                         
112 Πλάτων, Νόμοι, 642, d, 3 κ.ε.· είναι χαρακτηριστικό ότι το ρ. ἀνεῖλεν χρησιμοποιεί ο Θουκυδίδης για να δηλώσει 

τη χρησμοδοσία του μαντείου των Δελφών προς τον Κύλωνα, με βάση την οποία εκείνος κατέλαβε την ακρόπολη· 

Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 1, 126, 4, 1-2:  «Χρωμένῳ δὲ τῷ Κύλωνι ἐν Δελφοῖς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐν τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ 

καταλαβεῖν τὴν Ἀθηναίων ἀκρόπολιν». Για τις θυσίες γενικά του Επιμενιδη στην Αθήνα, γράφουν πολλοί ασαφώς. 
113 Πλούταρχος, Πολιτικὰ παραγγέλματα [Praecepta gerendae reipublicae (798a-825f)] 820, D, 5 κ.ε. 
114 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τὴν Πρὸς Τίτον ἐπιστολήν, τόμ. 62, σ. 675, στ. 56 κ.ε. 
115 Κλήμης Αλεξανδρέας, Προτρεπτικός 2, 26, 4, 4· Σχόλια στο: Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Scholia in protrepticum et 

paedagogum (scholia recentiora partium sub auctore Aretha) 305, 3 κ.ε. 
116 Διογενης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 110, 12 κ.ε.: «οἱ δὲ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τοῦ λοιμοῦ τὸ Κυλώνειον ἄγος σημαίνειν τε 

τὴν ἀπαλλαγήν· καὶ διὰ τοῦτο ἀποθανεῖν δύο νεανίας, Κρατῖνον καὶ Κτησίβιον, καὶ λυθῆναι τὴν συμφοράν». 
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τις τρέφει ο φρόνιμος και παιδαγωγικός έρωτας μεταξύ των νέων, αναφέρει ότι ο φιλόσοφος 

Ιερώνυμος ο Περιπατητικός «λέει ότι αξιομελέτητοι γίνονται οι έρωτες για τους εφήβους, επει-

δή πολλές φορές συμφρονώντας η νιότη των νέων και η συντροφικότητα μεταξύ τους, γκρέμισε 

πολλές τυραννίδες». Υπενθυμίζει τα ζεύγη εραστών και ερωμένων στον θηβαϊκό Ιερό Λόχο, τους 

Αρμόδιο και Αριστογείτονα στην Αθήνα, Μελάνιππο και Χαρίτωνα στον Ακράγαντα που πολέ-

μησαν την εξαιρετικά βίαιη τυραννίδα του Φάλαρι, και συνεχίζει: 

 

Διαβόητα είναι και αυτά που έγιναν με τον Κρατίνο τον Αθηναίο· ο οποίος, όντας νεαρός όμορφος, 

κι ενώ ο Επιμενίδης καθείρε μέσω ανθρώπινου αίματος την Αττική για κάποιες παλαιές ύβρεις, 

όπως ιστορεί ο Νεάνθης ο Κυζικηνός στο δεύτερο [βιβλίο] Περί τελετών, πρόσφερε εθελοντικά 

τον εαυτό του για κείνη που τον έθρεψε [την Αθήνα] ο Κρατίνος· και μ’ αυτόν συναπέθανε ο εραστής 

του ο Αριστόδημος, κι έλαβε τέλος το κακό.
117

 

 

Ένας άλλος συζητητής, πάντως, απαντάει ότι «δεν αγνοεί» πως τα σχετικά με τους Κρατίνο 

και Αριστόδημο, ο Πολέμων ο Περιηγητής (3ος-2ος αι. π.Χ.) τα θεωρεί πλασμένα από τον Νεάνθη. 

Στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, παραθέσαμε μια ανάλογη ιστορία: Σε σπήλαιο στο 

βουνό πάνω από την Κρίσα ζει ένα τέρας, η Λάμια ή Σύβαρις, που προκαλεί καταστροφές. Η 

Πυθία προφητεύει ότι οι κάτοικοι θα απαλλαχτούν αν θυσιαστεί ένας νέος. Επιλέγεται με κλήρο ο 

Αλκυονέας, όμορφος έφηβος από καλή οικογένεια της πόλης, αλλά ενώ τον πάνε στεφανωμένο 

και στολισμένο στη σπηλιά, περνά τυχαία ο Ευρύβατος, γενναίο παλληκάρι από την Κουρήτιδα 

της Αιτωλίας, που ερωτεύεται κεραυνοβόλα τον Αλκυονέα, του παίρνει από το κεφάλι το στεφάνι 

της θυσίας με τις ιερές ταινίες, το φοράει και προσφέρεται ο ίδιος ως θύμα. Εδώ όμως έχουμε 

happy end, γιατί ο παλληκαράς ο Ευρύβατος σκοτώνει το τέρας και όλοι ζουν ευτυχισμένοι.118 

Αν θεωρήσουμε ότι ο νεαρός Κρατίνος και ο φίλος του θυσιάστηκαν όντως, σε ποια θεότητα 

προσφέρθηκαν; και αφετέρου μπορεί να ανιχνευτεί κάτι στις αρχαίες πηγές περί των θεολογικών 

απόψεων του Επιμενίδη, που να στηρίζει μια τέτοια υπόθεση; 

 

 

Θεοί και θεολογικές θεωρίες του Επιμενίδη 

Στις αρχαίες και βυζαντινές πηγές ανιχνεύουμε ειδήσεις που μας επιτρέπουν να διαγνώσουμε 

έστω και ακροθιγώς τις απόψεις του Επιμενίδη για συγκεκριμένες θεότητες, καθώς και στοιχεία 

της θεολογίας του που μας ενδιαφέρουν εδώ. Θα πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι ορισμένα από τα 

περί γεναλογιών Θεών αποσπάσματα μπορεί να προέρχονται όχι από τα έργα του Κρητικού 

Επιμενίδη, μα άλλου, πολύ μεταγενέστερου, που έγραψε στην ιωνική διάλεκτο και κατά τον 

Διογένη Λαέρτιο ασχολήθηκε με τα γενεαλογικά. 

Αλλά ενδεχομένως ο νεώτερος Επιμενίδης, όπως συχνά γινόταν με τους αρχαίους συγγραφείς, 

επηρεάστηκε από το έπος του επιφανέστατου Κνώσσιου συνωνύμου του και ίσως μετέφερε 

αποσπάσματά του περί γενεαλογιών των Θεών από τα Δωρικά στα Ιωνικά, εξού και η μεταγε-

νέστερη σύγχυση ανάμεσα στους δύο. Η μεγάλη διαφορά σε μύθους και γενεαλογίες Θεών με-

ταξύ της κατά βάση πελοποννησιακής και στερεοελλαδίτικης ησιόδειας θεολογίας και μυθολογίας, 

και της παραδιδόμενης ως «επιμενίδειας» των δύο συνώνυμων εποποιών, ίσως οφείλεται, λοιπόν, 

στην κρητική καταγωγή της τελευταίας. Εμείς πάντως, περιοριζόμαστε εδώ σε μύθους που δη-

λώνεται στις πηγές ρητά ότι αναφέρονται στα έπη του Κρητικού Επιμενίδη. 

 

Δίας: 

Στη σωζόμενη αρχαία γραμματεία το όνομα Δίας ή Ζευς διαθέτει πολλούς τύπους: Ζεὺς-Διός, 

Δίς, Ζὴν-Ζηνός, Ζὰν-Ζανός, Ζὰς-Ζᾶντος και Ζαντός, Ζής, Δήν· Δεὺς και Δὰν στη Βοιωτία.   

                                         
117 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 13, 78, 24 κ.ε.: «Διαβόητα δ’ ἐστὶ καὶ τὰ ἐπὶ Κρατίνῳ τῷ Ἀθηναίῳ γενόμενα· ὃς 

μειράκιον [ὢν] εὔμορφον, Ἐπιμενίδου καθαίροντος τὴν Ἀττικὴν ἀνθρωπείῳ αἵματι διά τινα μύση παλαιά, ὡς 

ἱστορεῖ Νεάνθης ὁ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ Περὶ τελετῶν, ἑκῶν αὑτὸν ἐπέδωκε ὁ Κρατῖνος ὑπὲρ τῆς θρεψαμένης· 

ᾧ καὶ ἐπαπέθανεν ὁ ἐραστὴς Ἀριστόδημος, λύσιν τ’ ἔλαβε τὸ δεινόν». Βλ. και Νεάνθης Ιστορικός, Αποσπάσματα, 

απ. 24. Η απάντηση: Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 13, 79, 13 κ.ε.· Πολέμων Περιηγητής, Αποσπάσματα, απ. 53.  
118 Καρυδάκης, Παρνασσός, ό.π., σ. 33. 
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Ο Ιωάννης Χρυσόστομος, που καθώς είπαμε θεωρεί την ανάθεση από τον Επιμενίδη στην 

Αττική ανώνυμων βωμών σε άγνωστους Θεούς ως αιτία για τη γνωστή φράση του Παύλου 

στην Πνύκα, συνδέει αυτή την πράξη με τον υποτιθέμενο τάφο του Δία στην Κρήτη, όπου υπήρχε 

η επιγραφή: «Ἐνταῦθα Ζὰν κεῖται, ὃν Δία κικλήσκουσι», «Εδώ κείται ο Ζαν, που τον από-

καλούν Δία».119 

Η επιγραφή τοποθετήθηκε προφανώς κατά τα ύστερα χρόνια της αρχαιότητας, εφόσον δεν 

είναι ούτε καν δωρική. Ο Πορφύριος αναφέρει ότι αυτήν ή κάποια παρόμοια την τοποθέτησε ο 

Πυθαγόρας, μετά από παραμονή του και εγκοιμήσεις για πολλά μερόνυχτα στο Ιδαίο Άντρο, 

όπου εντέλει οραματίστηκε τον ίδιο τον Δία στον θρόνο του. Ο τύπος Ζαν, όμως, είναι κρητικής και 

δωρικής καταγωγής. Στη Νάξο, το ομώνυμο βουνό, Ζας, οφείλει την ονομασία του πιθανότατα 

στον οριστικό εποικισμό του νησιού κατά την αρχαιότητα από τη δωρική Θεσσαλία. Γιατί όμως 

η κορυφή του Πάρνη, όπου ήδη προϊστορικό ιερό κορυφής και βωμός, ακόμα σήμερα φέρει 

ένα δωρικό ή κρητικό όνομα, Οζιάς ή Οζάς, «ο Ζιάς», ο «Ζας»; Δικαιούμαστε να πούμε ότι το 

όνομα αποτελεί επιβίωση των θρησκευτικών δοξασιών που επέβαλε ο Επιμενίδης στην Αττική 

καθαίροντάς την από το Κυλώνειο Άγος; Μήπως ο ίδιος αναβίωσε παλαιά ιερά, τον βωμό στην 

κορυφή και το Νυμφαίο; 

Σε βυζαντινά Σχόλια στον Κλήμεντα Αλεξανδρέα, βρίσκουμε μια μοναδική φορά ποιων Θεών 

ιερέας ήταν ο Επιμενίδης: «[…] ιερέας του Δία και της Ρέας, <και> επαγγελόταν το να καθαίρει 

τα πάντα από οτιδήποτε βλαπτικό, είτε στο σώμα είτε στην ψυχή, με κάποιες τελετές, και να 

λέγει το αίτιο. — […] — Αυτός καθήρε τις Αθήνες· […]».120 

Η πιθανότητα ο Κνώσσιος σοφός να χρημάτισε όντως ιερέας του Δία και της Ρέας, δηλ. της 

Γης, είναι μεγάλη, δεδομένου μάλιστα ότι οι οι Κρητικοί τον αποκαλούσαν «Κουρήτα», από 

τους κατώτερους πολεμικούς Θεούς που προστάτεψαν και δίδαξαν τον Πατέρα των Θεών όταν 

ήταν μικρός στην Ίδη. 

 

Διόνυσος: 

Για τον Διόνυσο μια μόνο άποψη του Επιμενίδη σώζεται, ότι ερωτευτήκε την κόρη του Μίνωα, 

την Αριάδνη, και για να την καταφέρει της δώρισε ένα στεφάνι φτιαγμένο από τον Ήφαιστο, 

με πολύτιμους λίθους ινδικούς. Μετά, αυτό το στεφάνι έσωσε τον Θησέα όταν του το έδωσε η 

κόρη του Μίνωα, γιατί εξέπεμπε φως και τον βοήθησε να βλέπει μες στον Λαβύρινθο. Κατά 

τον μεγάλο μαθηματικό και αστρονόμο Ερατοσθένη ο Διόνυσος το έκανε αστερισμό, τον αστε-

ρισμό του Στεφάνου, όταν ο Θησέας κι η Αριάδνη κατέφυγαν στη Νάξο.121 

 

Ερινύες (Σεμνές): 

Οι Ερινύες, οι τιμωροί των διασαλεύσεων της φυσικής τάξης, που ούτε οι Θεοί δεν μπορούν 

να ανακόψουν τη θέλησή τους, οι τιμωροί επίσης της ανθρώπινης ύβρεως, Τισιφόνη, Μέγαιρα, 

Αληκτώ, κατά τον Επιμενίδη γεννήθηκαν μαζί με την Αφροδίτη και τις Μοίρες από τον Κρόνο, 

άρα είναι αδελφές του Δία, του Ποσειδώνα, του Άδη και της Ήρας: «καλλίκομος γένετο χρυσῆ 

Ἀφροδίτη Μοῖραί τ’ ἀθάνατοι καὶ Ἐρινύες αἰολόδωροι», «η ομορφόμαλλη γεννήθηκε χρυσή 

Αφροδίτη, οι αθάνατες Μοίρες και οι αιολόδωρες Ερινύες».122 Ο Ιάμβλιχος στον Βίο του Πυθαγόρα   

                                         
119 Ιωάννης Χρυσόστομος, Ὑπόμνημα εἰς τὴν Πρὸς Τίτον ἐπιστολήν, τόμ. 62, σ. 675, στ. 56 κ.ε. 
120 Σχόλια στο: Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Scholia in protrepticum et paedagogum (scholia recentiora partium sub auctore Aretha) 

305, 3 κ.ε. Βλέπουμε κι εδώ στα συμφραζόμενα μια πλάγια χριστιανική ευαρέσκεια απέναντι στον Κρητικό. Για τους 
χριστιανούς ο Επιμενίδης, εξαιτίας των βωμών σε άγνωστους Θεούς που επισημαίνει ο Χρυσόστομος, ήταν ένας από 

τους Έλληνες σοφούς που προανείγγειλαν τον Χριστό και την εποχή του. 
121 Ερατοσθένης και Ερατοσθενικά, Ἀστρoθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 5R[14], 11 κ.ε. 
122 Επιμενίδης, Αποσπάσματα, απ. 7· από τα: Σχόλια στο: Σοφοκλῆς, Scholia in  Sophoclem, scholia vetera Εἰς Οἰδίποδα ἐπὶ 

Κολωνῷ, 42, 1 κ.ε. και Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis 

Tzetzae) 406, 1 κ.ε.· βλ. και Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 112, 4 κ.ε. Το περίεργο επίθετο αἰολόδωροι πιθανότατα 

αποτελεί μεταγενέστερη στα χειρόγραφα παραφθορά του αἰολόδειρος, ποικιλόχρωμος στο δέρμα, μεταφορικά 

αυτός που δεν συλλαμβάνεται, ο αέρινος, ο άφευκτος· το αιολόδειρος το βρίσκουμε σε ποιητές όπως ο Ίβυκος (6ος 
αι. π.Χ.), Αποσπάσματα, απ. 36a, 2-3, ως επίθετο των ποικιλόχρωμων όσο και άπιαστων πουλιών, στον Στησίχορο 

(7ος-6ος αι. π.Χ.), Αποσπάσματα, παπυρικό απ. S15, col.1, 5-6, ως επίθετο της Λερναίας Ύδρας, που συνεχώς ανα-

γεννιέται, για να μην αναφέρουμε τους νεώτερους, Οππιανό και Νόννο, που το θέτουν ως προσωνυμία θεσσαλικών 

αλόγων, πέρδικας, αηδονιού, χελιδονιού, πλασμάτων που το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το άπιαστο, ενώ κι ο 
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γράφει πως όταν συνέλαβαν κάποιοι τον Κνώσσιο σοφό και έμελλε να τον σκοτώσουν, εκείνος 

επικαλέστηκε τις Ερινύες και τους «τιμωρούς Θεούς», οι οποίοι τους έκαναν να παραφρονήσουν 

και να σφαχτούν μεταξύ τους.123 Σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο, o Αργείος ποιητής Λόβων, 3ος 

αι. π.Χ.(;), έγραψε ότι ο Κρητικός σοφός «Ίδρυσε στους Αθηναίους το ιερό των Σεμνών […]».124 

 

Νύμφες: 

Εθεωρείτο από κάποιους Κρητικούς γιος της Νύμφης Βλάστης ή στη δωρική διάλεκτο Βλά-

στας.125 Όταν κατασκεύαζε ιερό των Νυμφών —δεν αναφέρεται σαφώς αν στην Αθήνα ή αλλού—, 

«ξέσπασε φωνή από τον ουρανό: “Επιμενίδη, όχι των Νυμφών αλλά του Διός”».126 

 

Παν: 

Σύμφωνα με τον Τεγεάτη ιστορικό Άραιθο ή Αρίαιθο, 2ος αι. π.Χ.(;), ο Επιμενίδης έχει γράψει 

ότι ο Πάνας και ο Αρκάδας, αδέλφια δίδυμα, γεννήθηκαν από την Καλλιστώ και τον Δία. Η Τε-

γέα της Αρκαδίας, κοντά στο Παρθένιον όρος, ήταν κεντρικός τόπος λατρείας του Πάνα, οπότε 

ο Τεγεάτης ιστορικός ενδεχομένως θα είχε διασταυρώσει ότι πράγματι έτσι έγραφε το έπος 

του Επιμενίδη.127 

Ο Ερατοσθένης —ή οι μαθητές του—, περιγράφοντας τους αστερισμούς κι αναφερόμενος 

στον Αιγόκερω, υποστηρίζει ότι υπήρχε ένας Θεός με αυτό το όνομα, γιος του «Αιγιπάνα» 

[Πάνα], ίδιος στην όψη με τον πατέρα του, κι ότι σύμφωνα με τα έπη του Επιμενίδη ήταν σύν-

τροφος και συμπολεμιστής του Δία στην κρητική Ίδη κατά τη μάχη του με τους Τιτάνες. Αυτός 

ήταν που εφηύρε το σφύριγμα με τον κόχυλα, με το οποίο προκάλεσε τον ιερό Πανικό στους 

Τιτάνες με αποτέλεσμα να τους νικήσουν οι σύμμαχοι του Δία. Για να τον τιμήσει μετά, ο Ζευς 

τον τοποθέτησε ως αστερισμό στον ουρανό, μαζί με τη μητέρα του την Αίγα.128 

 

Στύγα: 

Κατά τον Παυσανία ο Επιμενίδης τη θεωρούσε θυγατέρα του Ωκεανού, που γέννησε την 

Έχιδνα από κάποιον Πείρα.129 Η είδηση μας ενδιαφέρει εδώ, γιατί η Στύγα, όρκος των Θεών, 

εμπλεκόταν στις ανθρώπινες υποθέσεις σχετιζόμενη με τις Ερινύες και την τιμωρία της ύβρεως. 

 

Κουρήτες, Κορύβαντες, Μίνως, Ραδάμανθυς 

Κατά τον Διογένη Λαέρτιο, ο Επιμενίδης έθυε στους παραπάνω, γεγονός που δείχνει ότι 

γνώριζε στοιχεία των παλιότερων, μινωικών λατρειών της Κρήτης.130 

 

Κηδείες και πένθος: 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Επιμενίδης στην Αθήνα «κατέστησε στιβαρές τις ιερουργίες 

και πραότερες τις σχετικές με τα πένθη, αναμειγνύοντας στις κηδείες κάποιες θυσίες και αφαι-

ρώντας το σκληρό και βαρβαρικό στοιχείο, το οποίο μεταχειρίζονταν παλιότερα οι περισσότε-

ρες γυναίκες».131 

Τι ήταν αυτό το «σκληρό και βαρβαρικό στοιχείο», όπως και γιατί ο Κρητικός σχετίστηκε 

στην Αθήνα με τα ταφικά έθιμα και τα πένθη, δεν δηλώνεται. Υπάρχει μια σοβαρή περίπτωση   

                                                                                                                        
Γρηγόριος Ναζιανζηνός σε συγκλονιστικό ποίημά του για την προέλευση και το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης 

μεταγράφει το αιολόδειρος σε αἰολόδερμος, χαρακτηρίζοντας έτσι τον νεβρό, το μικρό ελαφάκι, κι επεξηγώντας ότι 

με τη γέννησή του αμέσως είναι ικανό να τρέχει για να ξεφύγει από σκυλιά, άλογα, κυνηγούς και θηρία. Συμπέρασμα: οι 

Ερινύες είναι άφευκτες. 
123 Ιάμβλιχος Φιλόσοφος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 32, 221, 10 κ.ε. 
124 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 112, 3 κ.ε. 
125 Σούδα, στο λ. Επιμενίδης·  
126 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 115, 1-2 κ.ε.· από: Θεόπομπος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 69, 4ος αι. π.Χ. 
127 Επιμενίδης, Αποσπάσματα, απ. 12· Αρ[ί]αιθος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 5, 9-10· από: Σχόλια στο: Εὐριπίδης, 

Scholia in Euripidem (Scholia vetera), Ρῆσος, 36, 7· και Σχόλια στό: Θεόκριτος, Εἰδύλλια, Scholia in Theocritum  (scholia vetera) 
ποίημα 1, 34, 3 κ.ε. 

128 Ερατοσθένης και Ερατοσθενικά, Ἀστρoθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 27, 1 κ.ε. 
129 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 8, 18, 2, 1 κ.ε. 
130 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 111, 10 κ.ε. 
131 Πλούταρχος, Σόλων 12, 8, 3, κ.ε.  
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να υπάρχει εδώ απήχηση κάποιας παλαιότερης είδησης που δεν κατανόησε επακριβώς ο 

Πλούταρχος, σχετικά με το μακροχρόνιο και σκληρά εκφραζόμενο πένθος για τους νεκρούς, 

ιδιαίτερα για τους νέους και μάλιστα εκείνους που πέθαιναν από βίαιο κι άδικο θάνατο, μάλι-

στα εξαιτίας της ιδιαίτερα ανυποχώρητης εθιμικής δικαιοσύνης της εκδίκησης (βεντέτα). Δηλαδή, 

εφόσον η αναφορά του Πλουτάρχου σχετίζεται με το Κυλώνειο Άγος, να εννοείται η απάλυνση 

του πένθους για τους σκοτωμένους της Ακρόπολης. Κι από τη νεώτερη ελληνική παράδοση 

γνωρίζουμε ότι το πένθος για νέους νεκρούς, μάλιστα για αδικοσκοτωμένους, ήταν και εν 

πολλοίς είναι ακόμη μακροχρόνιο και βαρύ, ενώ στους τόπους όπου συντηρείται ακόμη η 

βεντέτα, για παράδειγμα στην Κρήτη και στη Μάνη, συνδυάζεται με την πολύ βαθιά ιδεοληψία 

της εκδίκησης, που το καθιστά κεντρικό στοιχείο στη ζωή των συγγενών του νεκρού. 

Όπως είδαμε στο Α΄ μέρος της εργασίας μας για την Πάρνηθα, ένα από τα σημαντικότερα 

ζητήματα στη συμφιλίωση των εμφύλιων αντιπάλων μετά την επιτυχία της επανάστασης του 

Θρασύβουλου κατά των Τριάκοντα τυράννων, ήταν η παραίτηση από το άτεγκτα επιβαλλόμε-

νο έθος της εκδίκησης — όχι δηλαδή η συγγνώμη, γιατί αυτό είναι αδύνατον στις παραδοσια-

κές κοινωνίες, μα η λησμονιά, η οποία αναφύεται από άλλου είδους ψυχικές διαδικασίες παρ’ 

ότι η απόδοση συγχώρησης. 

Ενδεχομένως, λοιπόν, κι εδώ τούτο να εννοούν οι πηγές του Πλούταρχου ότι εισηγήθη ο 

Επιμενίδης, περιβάλλοντάς το με την πειθώ που υπέβαλλαν οι ιερές τελετουργίες της κάθαρσης: 

τη λησμονιά εκατέρωθεν και για τη στασιαστική πράξη των οπαδών του Κύλωνα και για τον 

φόνο των ικετών, την παραίτηση από το ισχυρότατο εθιμικό δίκαιο που ορίζει τη βεντέτα. Η 

οποία, θα πρέπει να το τονίσουμε: πάντα, και σήμερα, εκτελείται από τους άνδρες, αλλά θρέ-

φεται από την αγριότητα του πένθους όπως εκδηλώνεται από τις γυναίκες για αδικοσκοτωμέ-

νους, παιδιά τους και συζύγους τους. 

Επίσης, ίσως περιλαμβανόταν στην ίδια λογική της εκατέρωθεν λησμονιάς και η παραίτηση 

από το εύλογο μίσος των σογιών των δύο θυσιασμένων νέων για τους αίτιους της όλης τρα-

γωδίας, τον Κύλωνα και τους συνεργούς του. 

 

Η θεωρία του σπηλαίου: 

Είδαμε ότι ο Επιμενίδης ως έφηβος κοιμήθηκε σε άντρο, ξύπνησε μετά 57 χρόνια ενώ οι πε-

ρισσότεροι δικοί του είχαν πεθάνει, και για κάποιους διδάχτηκε στον ύπνο και στο όνειρο. Ο 

Μάξιμος ο Τύριος, αφού υποστηρίξει πως το άντρο αυτό ήταν το Ιδαίον, τόπος γέννησης του 

Δία, υπενθυμίζει τη γοητευτική θεωρία του Ομήρου, ότι δύο είναι οι πύλες των ονείρων, μια 

φτιαγμένη από λαμπρό όσο κι απατηλό ελεφαντόδοντο και μια από φτηνό, ξεστό κέρατο. Οι 

ονειρευόμενοι που περνούν από την πύλη του ελεφαντόδοντου βλέπουν όνειρα σφαλερά και 

ψεύτικα, ενώ εκείνοι που μπαίνουν από την κεράτινη πύλη ορθά και πιθανά. Συνεχίζοντας, 

θεωρεί ότι ο επιμενίδειος ύπνος σημαίνει πως όταν η ψυχή των πολλών βρίσκεται καταχωνιασμένη 

στο βαρυμένο από αφρόντιστη ζωή σώμα, δεν μπορεί να ονειρευτεί τα αληθώς όντα, αλλά 

βλέπει μόνο όνειρα που περνούν από τις πύλες του ελεφαντόδοντου και τα προκαλεί η χορ-

τασιά και η πλησμονή. Αλλά η καθαρή και νηφάλια ψυχή, που δεν ταράζεται από την πλη-

σμονή και από την πολυτελή ζωή, μπορεί να δει όνειρα «σαφή και διακεκριμένα, εγγύτατα 

στα αληθινά».132 

 Απήχηση της εγκοίμησης και της φώτισης του Επιμενίδη στο Ιδαίο Άντρο αποτελεί ίσως η 

πληροφορία του Πορφύριου ότι ο μεταγενέστερος του Κρητικού σοφού Πυθαγόρας κατά τα 

θρυλούμενα ταξίδια του πέρασε από την Κρήτη, καθάρθηκε από «έναν από τους Ιδαίους Δα-

κτύλους», δηλ. τους μύστες της λατρείας της σχετικής με τη γέννηση και την ανατροφή του 

Δία, και «Κατεβαίνοντας στο άντρο το αποκαλούμενο Ιδαίο, έχοντας [στο κεφάλι του στεφάνι από 

αρνίσια] έρια μαύρα, παρέμεινε εκεί τις επιβαλλόμενες από το έθος τρεις επί εννιά μέρες, και 

θεάθηκε τον Δία στον θρόνο που του στρώνεται κατ’ έτος, και χάραξε επίγραμμα στον τάφο 

με τίτλο, “Ο Πυθαγόρας στον Δία”, που η αρχή του είναι: “Εδώ αφότου πέθανε κείται ο Ζαν, 

που τον αποκαλούν Δία”».133 Παρά τα τερατολογικά στοιχεία στις λογής ειδήσεις για τον «βίο» 

του Πυθαγόρα, αντλούμε απ’ αυτές πλείστες πραγματικές πληροφορίες, όπως εδώ για τα έθιμα   

                                         
132 Μάξιμος Σοφιστής, Διαλέξεις 10, 1, a, 1 κ.ε.· ο ίδιος, ό.π., 10, 3, a, 1 κ.ε.· ο ίδιος, ό.π., 38, 3, b, 1 κ.ε. 
133 Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 17, 1 κ.ε. 
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κατά τις εγκοιμήσεις στο Ιδαίο, του Επιμενίδη ή οποιουδήποτε, μα και γενικά σε ιερά σπήλαια, 

ενδεχομένως και στο Νυμφαίο του Πάρνη. 

Το σώμα λοιπόν, είναι ένα σπήλαιο, όπου η ψυχή πρέπει να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, 

ακόμα και στον ύπνο της, ώστε να θεάται την αλήθεια. Από δω μπορεί κανείς να υποθέσει ότι 

η πασίγνωστη πλατωνική θεωρία περί σπηλαίου και διαφωτισμού, ενδεχομένως κατάγεται 

από τη φήμη για εγκοίμηση του Επιμενίδη —ή και του Πυθαγόρα— στο σπήλαιο της Ίδης ή σε 

όποιο άλλο της Κρήτης, εφόσον μες από αυτό τον ύπνο, που κράτησε συμβολικά 57 χρόνια, 

δηλ. μαζί με την ήδη υφιστάμενη ηλικία του νέου όσο το μάκρος μιας τότε ανθρώπινης ζωής, ο 

Κνώσσιος γνώρισε την αλήθεια. 

Έτσι μπορεί να θεμελιωθεί ότι η κάθαρση από τον Επιμενίδη του Κυλώνιου Άγους είναι δυ-

νατόν να σχετίστηκε με το Νυμφαίο του Πάρνη. 

 

 

Ανθρωποθυσίες στη μινωική και μυκηναϊκή Κρήτη134 

Σήμερα έχουν διαπιστωθεί με ασφάλεια από την αρχαιολογική έρευνα ανθρωποθυσίες κατά 

τη μινωική και μυκηναϊκή εποχή, με αποτέλεσμα να αποδειχτούν βάσιμες οι αρχαίες μυθολογικές 

και φιλολογικές μαρτυρίες. Ιδιαίτερα για το μέγα θέμα των τελετουργικών θυσιών ανθρώπων 

κατά τη μινωική εποχή, οι αποδείξεις μέσω της σύγχρονης ανασκαφικής έρευνας είναι πια 

αρκετές και αποδεικνύουν την αλήθεια των αρχαίων γραπτών αναφορών. 

Ανθρωποθυσίες έχουν διαπιστωθεί: το 1979 από τους Γιάννη Σακελλαράκη — Έφη Σαπουνά-

Σακελλαράκη στα Ανεμοσπήλια στις Αρχάνες ανάμεσα στα έτη 1750-1700 π.Χ.· από τον Πίτερ 

Γουόρεν το 1979 αναδρομικά για ανασκαφές που διεξήχθησαν το 1967-68 στο ανακτορικό 

συγκρότημα της πρώιμης μινωικής εποχής στη κορφή Φούρνος του όρους Μύρτος, δυτικά της 

Ιεράπετρας· στην Κνωσσό από τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή το 2001, όπου όμως ενεπλάκη 

και μια όλως αναπόδεικτη υπόθεση περί τελετουργικής παιδοφαγίας· από τη Μαρία Ανδρεαδάκη-

Βλαζάκη το 2009 στο Καστέλλι Χανίων στο ανακτορικό κέντρο της Κυδωνίας του α΄ μισού του 

13ου αι. π.Χ. 

Σε ποιους Θεούς αφιερώνονταν τα θύματα; Ή στον ηλιακό Θεό προκάτοχο του Δία, ή πιθανόν 

σε γυναικεία θεότητα λένε κάποιοι ειδικοί, που δεν είναι εύκολο να καθοριστεί επακριβώς η 

ταυτότητά της και η θεολογική λειτουργία της μέσω της αρχαιολογικής έρευνας, όμως πιθα-

νότατα σχετίζεται με τις διάφορες εκδοχές της «ποτνίας θηρών», η οποία υπήρξε η θεολογική 

πρόγονος όχι μόνο της Αρτέμιδος, αλλά πιθανότητα σε πολλά στοιχεία της και της Κόρης, της 

Περσεφόνης, ως θεά της άγριας φύσης με έντονα χθόνια χαρακτηριστικά — ακόμα και κάποιας 

προϊστορικής εκδοχής της Αφροδίτης. 

 

 

Ανθρωποθυσίες στις Μυκήνες 

Ήδη από το 1888 με ανακοίνωσή του στην Αρχαιολογική Εφημερίδα ο σπουδαίος αρχαιο-
λόγος Χρήστος Τσούντας είχε επισημάνει την ανακάλυψη πρόχειρων ενταφιάσεων σε διαδρόμους 
τάφων στις Μυκήνες, μες στις επιχωματώσεις με πέτρες: 
 

Αλλά και ανθρώπων οστά ευρέθησαν πολλάκις προ του στομίου ή ανωτέρω αυτού προ του τρι-
γώνου, ή κάτω επί του εδάφους· τους πλείστους νεκρούς (εν όλω εξ) εύρομεν εν τω δρόμω του   

                                         
134 Βασικά έργα για ανθρωποθυσίες στην αρχαία Ελλάδα κατά τη μινωική, μυκηναϊκή και μετέπειτα εποχή, όπου βλ. 

και ευρύτερη βιβλιογραφία: Γιάννης Σακελλαράκης, Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, «Drama of Death in a Minoan 
Temple», περιοδικό National Geographic, αρ. 159 (Φεβρουάριος 1981), σ. 205-223· οι ίδιοι, «Η Εποχή του Χαλκού 

— Μινωική Περίοδος (2800-1050 π.Χ.)», Κρήτη: Ιστορία και πολιτισμός, τόμ. 1ος, επιμ. Μ. Παναγιωτάκης, Σύνδεσμος 

Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, Κρήτη 1987,  σ. 73-74, όπου αναφέρεται η ανθρωποθυσία από τον Επιμε-
νίδη χωρίς λεπτομέρειες, καθώς και η λατρεία των «Δία Ζαγρέα» και «Διονύσου Ωμιστή» (sic: ωμηστή)· οι ίδιοι, 

Αρχάνες, Alter-Ego MME A.E., Αθήνα 2009· οι ίδιοι, Γεύση μιας προϊστορικής ελιάς, Ίκαρος, Αθήνα 2010· Dennis D. 

Hughes, Human Sacrifice in Ancient Greece, Routledge και Taylor & Francis Group, Λονδίνο και Νέα Υόρκη 1991· 
Peter Warren, «Knossos: New Excavations and Discoveries», περιοδικό Archaeology, τχ. 37 (Ιούλιος-Αύγουστος 

1984), σ. 48-55· ο ίδιος, Minoan Religion as Ritual Action, Gothenburg 1988, σ. 28· Jan Bremmer, «Myth and Ritual 

in Greek Human Sacrifice: Lykaon, Polyxena and the Case of the Rhodian Criminal», The Strange World of Human 

Sacrifice, Peeters, Λέουβεν 2007, σ. 55–79·  
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15ου τάφου τεθαμμένους επ’ αλλήλων κατά διαστήματα άνωθι του στομίου προ του τριγώνου, 
[…]. Επειδή δε ως είπομεν ήδη, το προ του τριγώνου μέρος του δρόμου επληρούτο συνήθως δια 
λίθων, εννοείται ότι η κοίτη των νεκρών τούτων δεν ήτο μαλακή, επιέζοντο δ’ άνωθεν ωσαύτως 
δια λίθων. 

 
Ο Τσούντας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι φύρδην-μίγδην ταφές αυτές μόνο με την ανθρω-
ποθυσία μπορούσαν να εξηγηθούν: 

 

Αλλ’ εάν ετάφησαν και οι εξ νεκροί ομού κατά τον αυτόν χρόνον, καθ’ ον τελευταίον εχώσθη ο 

δρόμος όπως μη ανοιχθή πλέον μέχρι των ημερών ημών, μία μόνη εξήγησίς μοι φαίνεται δυνατή, ότι 

ή ήσαν δούλοι ή αιχμάλωτοι σφαγέντες και ταφέντες μετά του νεκρού, όστις τελευταίος κατήλθεν 

εις τον τάφον των πατέρων του. Το έθιμον τούτο ήτο κοινόν πολλοίς λαοίς συγγενεύουσι μετά 

του ελληνικού, λείψανα δ’ αυτού αρίδηλα εσώθησαν και παρ’ Ομήρω, όστις ποιεί τον Αχιλλέα 

σφάζοντα επί της πυράς του Πατρόκλου πλην ίππων, κυνών καί άλλων ζώων και δώδεκα αιχμα-

λώτους Τρώας.
135

 

 

Αργότερα ο ίδιος επανήλθε σε δημοσιεύματά του, ενώ στο οριακό για τις σπουδές περί του 

μυκηναϊκού πολιτισμού έργο του Η Μυκηναϊκή Εποχή, Μια σπουδή των μνημείων και του πολι-

τισμού της προ-ομηρικής Ελλάδας, επιβεβαίωσε πια με σιγουριά ότι τα πολλά σκόρπια οστά 

μπρος στους τάφους και οι έξι σκελετοί στον διάδρομο του 15ου τάφου ανήκουν σε ανθρώπους 

τελετουργικά θυσιασμένους.136 

Το 1891, πολύ πριν την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β, αφού αναλύσει τις αποδεί-

ξεις ότι οι Μυκηναίοι ήταν λαός ελληνικός και μιλούσε Ελληνικά, αναφέρει ότι ήδη στην εποχή 

αυτή οι κάτοικοι της Ελλάδας λάτρευαν τον Δία, τη Γη με διάφορα ονόματα, την Άρτεμι στις 

πολλές μορφές της, καθώς και «δαίμονας τερατομόρφους των ορέων και των υδάτων, θεούς 

δηλαδή πάντας της φύσεως και ομολογουμένως εκ των αρχαιοτάτων· […]». 

Στη συνέχεια τονίζει ότι «[…] η Άρτεμις είναι εκ των αρχαιοτάτων και μεγίστων θεών της 

Ελλάδος, η δε λατρεία της διέσωσε πολλαχού αναμνήσεις ανθρωποθυσιών· είναι η μεγάλη θεά 

της φύσεως και ως τοιαύτη εν τισι μύθοις —π.χ. τοις αρκαδικοίς— γυνή του Διός· […]» ποτνία 

θηρών αλλά και κουροτρόφος, γι’ αυτό επί εγγεγλυμμένου λίθου από τις Μυκήνες παρου-

σιάζεται όχι ως παρθένα αλλά ως ώριμη γυναίκα με μεγάλους μαστούς και λαγόνια. Σε υ-

ποσημείωση, υπενθυμίζει ότι οι Πρέλερ — Ρόμπερτ παράγουν το Άρτεμις από το ἄρταμος = ο 

σφαγέας.137 

Πράγματι, γνωρίζουμε από πολλές αρχαίες αναφορές ότι άρταμος σήμαινε χασάπης και 

κρεωμάγειρας· ο Σοφοκλής κι άλλοι χρησιμοποιούν τη λέξη για τον φονιά, μάλιστα σε κάποιες 

αρχαίες πηγές δηλώνεται σαφώς ότι απ’ αυτήν παράγεται το όνομα της Αρτέμιδος. Ο Λυκόφρων ο 

Χαλκιδαίος στο έπος του Αλεξάνδρα χρησιμοποιεί τη λέξη για μια πιθανή ανάμνηση προϊστο-

ρικής ανθρωποθυσίας: «στυγνὸς ἄρταμος τέκνων» γράφει για την Ινώ, «στυγνός σφαγέας και 

μάγειρας παιδιών». 

Η ιστορία: Η Ήρα αναζητά το βρέφος Διόνυσο οργισμένη από την απιστία του Δία με τη 

Σεμέλη, ο Αθάμας το κρύβει αλλά η Ήρα επιβάλλει τρέλα σε αυτόν και στη γυναίκα του, Ινώ, 

με αποτέλεσμα εκείνος να σκοτώσει το ένα μωρό τους, τον Λέαρχο, ενώ η Ινώ το άλλο, τον 

Μελικέρτη, ρίχνοντάς τον σε χύτρα που βράζει. Μετά η Ινώ πέφτει στη θάλασσα με το νεκρό 

παιδί στην αγκαλιά της, όπου και οι δύο αποθεώνονται κατόπιν από τον Δία με τα ονόματα  

                                         
135 Χρήστος Τσούντας, «Ανασκαφαί τάφων εν Μυκήναις», Εφημερίς Αρχαιολογική, τχ. 1ον και 2ον, Εκ του τυπογρα-

φείου των αδελφών Περρή, Εν Αθήναις 1891 (για ανασκαφές του 1888), στ. 130-131· η λεπτομερής περιγραφή των 
συγκεκριμένων ταφών, στ. 129-131· διαθέσιμη ψηφιακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊλδεβέργης, 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1889. Οι υπογραμμίσεις με πλάγια στα αποσπάσματα: από τον 

Τσούντα. 
136 Chrestos Tsountas, J. Irving Manatt, The Mycenaean Age. A Study of the Monuments and Culture of Pre-Homeric 

Greece, Λονδίνο 1897, σ. 151.  
137 Χρήστος Τσούντας, «Εκ Μυκηνών», Εφημερίς Αρχαιολογική, Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, Εν 

Αθήναις 1891, στ. 43-44· διαθέσιμη ψηφιακά από την Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊλδεβέργης, https://digi. 

ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1891· L. Preller, Griechische Mythologie, τόμ. I, έκδοση 4η με επανεπεξερ-

γασία από τον Carl Robert, Weidmannsche Buchhandlung, Βερολίνο 1894, σ. 296. 
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Λευκοθέα και Παλαίμων. Αργότερα, με υπόδειξη των Νηρηίδων, καθιερώνονται σε αυτούς τα 

Ίσθμια από τον Σίσυφο, καθώς και μυστικιστικές τελετές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ας 

σημειωθεί ότι, σύμφωνα με αρχαία Σχόλια στο έπος Αλεξάνδρα του Λυκόφρονα, στην Τένεδο 

θυσίαζαν στον Παλαίμονα βρέφη.138 

Σήμερα, ανθρωποθυσίες κατά τη μυκηναϊκή εποχή έχουν διαπιστωθεί από την αρχαιολογική 

έρευνα σε αρκετά μέρη στην Αργολίδα και αλλού, με πιο πρόσφατη και άριστα αναλυμένη 

περίπτωση εκείνη στο Λύκαιον της Αρκαδίας, όπου επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο οι αρχαίες πηγές. 

Στον βωμό από στάχτη θυσιών στην κορυφή του αφιερωμένου στον Δία Λύκαιου όρους, βρέ-

θηκε σκελετός εφήβου σε πρόχειρο τάφο περιβαλλόμενο από ασύνδετες πέτρες. Είναι χαρα-

κτηριστικό ότι η ταφή ήταν πρόχειρη, χωρίς κτερίσματα, μα και η στάση του σκελετού, με τα 

χέρια πεσμένα άτακτα πάνω στο στήθος, έδειχνε ότι ο νεκρός απλά ρίχτηκε στο πρόχειρο 

σκάμμα μετά τη θυσία, χωρίς επιμελημένη τακτοποίηση των μελών του.139 

Και ο νέος στο Λύκαιον, και οι πολλοί ριγμένοι ως έτυχε νεκροί μες στις πέτρες των επι-

χωματώσεων στους διαδρόμους των τάφων στις Μυκήνες, μας θυμίζουν την πρόχειρη ταφή 

και τη χαλαρή στάση των νεκρών στο Νυμφαίο του Πάρνη. 

 

 

Συμπέρασμα: Πιθανότατα οι δύο σκελετοί 

ανήκουν στον Κρατίνο και στον Κτησίβιο ή Αριστόδημο 
 

Έχει στηθεί, λοιπόν, το σκηνικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης των δύο παρατημένων σκε-

λετών στο Σπήλαιο των Νυμφών και του Πανός στον Πάρνη. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν 

μελετηθεί και το συμπέρασμα της «ντετεκτιβικής» μας έρευνας μπορεί να εξαχθεί. 

 

Τα στοιχεία: 

1ο, οι σκελετοί, με βάση τα τρία στρώματα εναποθέσεων στο σπήλαιο όπως τα περιέγραψε ο 

Σκιάς, μπορούν να αναχθούν στο α΄ μισό του 6ου αι. π.Χ., εποχή του Κυλώνιου Άγους. 

2ο, δεν παρουσιάζεται καμιά εύλογη αιτία να αμφισβητηθούν οι αρχαίες κειμενικές μαρτυρίες 

για τελετουργική θυσία ανθρώπων προς εξαγνισμό από το Κυλώνιο Άγος, ενώ η είδηση για 

ανθρωποθυσία πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας είναι σχεδόν σίγουρα πλαστή. 

3ο, η χαλαρή στάση των σκελετών, που δεν ταιριάζει σε τυπική ταφή, μπορεί να δικαιολογηθεί 

με βάση τα όσα αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη ως τώρα για ανθρωποθυσίες κατά 

την μινωϊκή και μυκηναϊκή περίοδο. Ακόμα και το χέρι του ενός κάτω από το κεφάλι, μπο-

ρεί απλά να σημαίνει ότι έτσι ρίχτηκε όπως-όπως το σώμα του θυσιασμένου, ή ότι τοποθε-

τήθηκε έτσι επίτηδες, με τη «στάση εγκοίμησης σε σπήλαιο», όπως η θρυλούμενη του ίδιου 

του Επιμενίδη. 

4ο, οι μαρτυρούμενες θεολογικές θεωρίες του Επιμενίδη, η ενασχόλησή του με τη μινωομυκη-

ναϊκή θεολογική παράδοση και η δύσκολα αμφισβητήσιμη βεβαιότητα ότι ήξερε για τις μι-

νωικές και μυκηναϊκές ανθρωποθυσίες, καθιστούν εύλογη την υπόθεση ότι κατέφυγε στη 

θυσία ανθρώπων για την κάθαρση ενός τόσο περίπλοκου θρησκευτικού και πολιτειακού  

                                         
138 Ετυμολογία Αρτέμιδος από άρταμος: Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et 

recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 797, 1 κ.ε.· για θυσίες βρεφών στον Παλαίμονα: ό.π., 229, 1 κ.ε.· Λυκό-

φρων, Ἀλεξάνδρα, 236· Σοφοκλής, Αποσπάσματα, απ. 1025 και αρκετές αναφορές σε αρχαίες πηγές. 
139 Gilman Romano, David and Mary E. Voyatzis «Mt. Lykaion Excavation and Survey Project, Part 1: The Upper 

Sanctuary», περιοδικό Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, τόμ. 83, αρ. 4 
(2014), σ. 569–652· Βλ. διαδικτυακά: Επίσημη ιστοσελίδα της ανασκαφής, όπου λεπτομερής εξιστόρηση της ανακά-

λυψης: http://lykaionexcavation.org· επίσης, Θέματα Αρχαιολογίας, https://www.themata-archaiologias.gr/... 

/2017/.../lykeon_oros_2017_1_102-105_mc....· βλ. και ανακοίνωση στα ΜΜΕ των διευθυνόντων των ανασκαφών 
στο Λύκαιο, Άννας-Βασιλικής Καραπαναγιώτου, προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, David Gilman 

Romano και Mary Voyatzis, καθηγητών του Πανεπιστημίου της Αριζόνας: «Mt. Lykaion Excavation and Survey Pro-

ject Arcadia, Greece. For Immediate Release. August 10, 2016»· βλ. και, των ίδιων, «Mt. Lykaion Excavation and 

Survey Project Report of Activities, Summer 2016», με φωτογραφίες. 
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θέματος όπως το Κυλώνιο Άγος, λόγω του οποίου οδηγούνταν σε παράλυση, εμφύλιο και 

παράδοση στους εχθρούς μια από τις επιφανέστερες ελληνικές πόλεις, που τον είχε καλέσει 

ειδικά για τούτο από την Κρήτη. Το σοκ της ανθρωποθυσίας θα μπορούσε να αποτελέσει 

τον καταλύτη προς την κατεύθυνση της χαλάρωσης του πάθους για εκδίκηση εκατέρωθεν. 

5ο, η νύξη για επιβεβλημένη από τον Επιμενίδη μεταβολή και απάλυνση των εθίμων του πέν-

θους στην Αττική, που την ερμηνεύσαμε ως προσπάθεια αποφυγής του βαρέως εθιμικού 

δικαίου της εκδίκησης (βεντέτας), είναι ακόμα μια πλάγια μαρτυρία. 

6ο, η σχέση της θεολογίας του Επιμενίδη με τα σπήλαια, η κρητική παράδοση για τη Βριτό-

μαρτι (που κατά τον γνωστό μας πλέον ιστορικό Νεάνθη τον Κυζικηνό ήταν κόρη της Εκάτης, σκοτεινής επίσης 

θεότητας, και το αρχικό συνθετικό του ονόματός της, βρίτον, σήμαινε αγαθόν), η μυκηναϊκή θεολογία για 

τη διάδοχό της, προϊστορική Αρτέμιδα, καθώς και για άλλες χθόνιες, σεληνιακές ή της άγριας 

φύσης γυναικείες θεότητες όπως οι Νύμφες κι οι Ερινύες, επίσης το γεγονός ότι για το 

Κυλώνιο Άγος ίδρυσε στην Αττική ιερό των Ερινύων ή πιθανόν (και) των Νυμφών, οδηγούν 

με χαμηλό βαθμό επισφάλειας στο συμπέρασμα ότι η θυσία έγινε σε γυναικείες θεότητες 

όπως τις αντιλαμβανόταν ο Κρητικός, πιθανότατα συμφυρμένες. Αν αληθεύει ότι ήταν ιε-

ρέας του Δία και της Ρέας, η πιθανότητα υπογραμμίζεται. 

Ο Σκιάς γράφει ότι δεν μπόρεσε από την ανασκαφή να συμπεράνει σε ποιες θεότητες 

ήταν αφιερωμένο το σπήλαιο κατά την προϊστορική και μυκηναϊκή περίοδο, που αντιστοι-

χούν στα δύο παλαιότερα στρώματα εναποθέσεων ιζήματος, στάχτης και κεραμικών. Οι 

Αθηναίοι όμως εκείνης της εποχής, μάλιστα οι ντόπιοι Φυλάσιοι, είναι πιθανότατο ότι γνώριζαν 

πως ήταν αφιερωμένο σε γυναικείες θεότητες όπως η προϊστορική «ποτνία θηρών» και οι 

συνοδοί της οι Νύμφες, πράγμα που ταιριάζει και με τη μορφολογία της περιοχής. Αλλιώς 

δεν θα εδικαιολογείτο η μετέπειτα χρήση του ως Νυμφαίον. Εδώ να θυμίσουμε ότι ανάμεσα 

στα ειδώλια που ανακαλύφθηκαν στο σπήλαιο υπάρχει κι ένα με καθιστή Θεά, που θυμίζει 

τη μυκηναϊκή και μινωική παράσταση της «ποτνίας θηρών» στις διάφορες προσωποποιή-

σεις της, κι ότι γειτονική κορφή, από τις ψηλότερες της Πάρνηθας (1.160 μ.), λέγεται μέχρι 

σήμερα Κυρά, ενώ στα Ελληνοαρβανίτικα Χασιάς και Μενιδιού λεγόταν Μάλια Ζώνια, «Βου-

νό Ζώνια» — Ζωναία ήταν ένα από τα επίθετα της Αφροδίτης, σε πολλά ταυτιζόμενης με την 

προϊστορική Άρτεμι· αλλά αυτά θα τα δούμε σε ανάλογα άλμπουμ μας περί Πάρνηθας. 

7ο, αν όλα τούτα έχουν μια βάση, είναι πολύ πιθανόν ότι η αρχική επανεγκαινίαση του εγκα-

τελειμμένου προϊστορικού και μυκηναϊκού ιερού στο σπήλαιο κάτω από το Άρμα έγινε από 

τον Επιμενίδη στο πλαίσιο της κάθαρσης από το Κυλώνειο Άγος, αλλά μόνο κατά τα Περσικά 

και την καθιέρωση της λατρείας του Πάνα γενικεύτηκε η χρήση του. Αυτό μπορεί να δια-

πιστωθεί από την επανεξέταση των ευρημάτων και κυρίως από την ολοκλήρωση της ανα-

σκαφής στο σπήλαιο με σύγχρονα μέσα. 

8ο, από την άλλη, μπορεί να στηρίξει την ανθρωποθυσία σε γυναικείες θεότητες στο σπήλαιο 

του Πάρνη από έναν γνώστη των μυστηριακών λατρειών όπως ο Κνώσσιος, η γειτνιάση με 

το Άρμα και τον Οζιά, που ήταν, καθώς επίσης τα κρητικά ιερά κορυφής και το σπήλαιο 

της Ίδης, ήδη προϊστορικές εστίες λατρείας στον Δία. 

Οι ανθρωποθυσίες στο Λύκαιο και στο ιερό στον Δία Ιθωμίτη, επίσης ο συσχετισμός του 

Δία, των Νυμφών και των Ερινύων στην επιμενίδεια θεολογία, επιμαρτυρούν θετικά για μια 

τέτοια θεωρία. Η φωνή, όμως, που υποτίθεται ότι άκουσε ο Κρητικός σοφός από τον ουρανό 

όταν καθιέρωνε ιερό των Νυμφών: «Επιμενίδη, όχι των Νυμφών, μα του Δία», ρήση που 

δηλώνει την κυριαρχία των αρσενικών επί των θηλυκών θεοτήτων με την πατριαρχική εξέ-

λιξη των κοινωνικών πραγματώσεων και τη συνακόλουθη των θρησκευτικών ιδεών στον 

ελληνικό χώρο, ενδεχομένως σημαίνει ότι η θυσία, σε οποιονδήποτε κι αν καθιερώθηκε, 

μπορεί να έγινε στον βωμό του Δία στο γειτονικό Άρμα ή στον Οζιά, και οι νεκροί κατόπιν 

μεταφέρθηκαν και εναποτέθηκαν στο αρχαιότατο σπηλαίο ιερό της Πάρνηθας, αφιερωμένο 

σε θεότητες που ταίριαζαν στην κρητική παράδοση και στην επιμενίδεια μυστική αντίληψη. 
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Το συμπέρασμα: 

Οι δύο σκελετοί πιθανότατα ανήκουν στον Κρατίνο και στον Κτησίβιο ή Αριστόδημο, είτε 

προσφέρθηκαν εθελοντικά, είτε επιλέχτηκαν κι οι δύο ως εξιλαστήρια θύματα, είτε μόνο ο 

Κρατίνος και ακολούθησε με τη θέλησή του ο εραστής του νέου, ο Κτησίβιος ή Αριστόδημος. 

Για όλα τούτα μπορεί να αποφανθεί η σύγχρονη επιστήμη της αρχαιολογίας, όταν κι αν 

διενεργηθούν: α) η ολοκλήρωση της ανασκαφής στο Σπήλαιο των Νυμφών και του Πάνα, β), η 

επανεξέταση των ευρημάτων, και γ) η εξέταση από ειδικούς επιστήμονες των δύο σκελετών —

αν διατηρούνται ακόμα κάπου—, ώστε να αιτιολογηθεί ενδεχομένως ο θάνατός τους και να 

διαπιστωθεί αν η ηλικία τους ταιριάζει στη θεωρία της ανθρωποθυσίας, έφηβοι ή μειράκια, 

νέοι στην πρώτη άνθηση. 

Αν μάλιστα αποδειχθεί ο ένας μεγαλύτερος κατά τα αρχαία ήθη περί παιδαγωγικού ερώτος, 

τότε μπορεί να υποτεθεί ως βάσιμη και η ρομαντική ιστορία περί εθελούσιας θυσίας του Κτησί-

βιου ή Αριστόδημου στο πλευρό του ερωμένου του, δικαιολογούμενη άλλωστε από την τεράστια 

κατά την αρχαιότητα ιδεολογική και ηθική σημασία των μυητικών και παιδαγωγικών ερώτων 

μεταξύ εφήβων και νέων ανδρών. 

 

 

Η επιμενίδεια άλιμος: 

συμπυκνωμένη τροφή ή ιερό εκστασιακό; 
 

Γαλήνιοι στον βωμό για τη σφαγή 

Υπάρχει όμως κάτι ακόμα που πρέπει να ερευνήσουμε. Είδαμε την πληροφορία του Αθή-

ναιου, πως σύμφωνα με τον Νεάνθη τον Κυζικηνό, όταν ο Επιμενίδης επρόκειτο να καθάρει 

την Αττική με «ανθρώπινο αίμα», «πρόσφερε εθελοντικά τον εαυτό του ὑπὲρ τῆς θρεψαμένης 

ο Κρατίνος· και μ’ αυτόν συναπέθανε ο εραστής του ο Αριστόδημος, οπότε έλαβε τέλος το κακό». 

Ο έμπειρος αρχαιολόγος αλλά και βαθύς γνώστης του μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού 

Νικόλαος Πλάτων, απαντώντας στις διερωτήσεις κυρίως ξένων συναδέλφων του για το αν 

ήταν ένα είδος ανθρωποθυσίας τα περίφημα κρητικά ταυροκαθάψια, δηλαδή οι ιεροί αγώνες 

με ταύρους, προσφέρει μια σημαντική ερμηνεία: «είδος αυτοθυσίας δια καθοσιώσεως ήτο η 

εκούσια συμμετοχή εις τα ταυροκαθάψια».140 Οι νέοι, δηλαδή, συμμετείχαν εθελουσίως στους 

αγώνες που πιθανόν θα τους στοίχιζαν τη ζωή, όχι ως απλοί αθλούμενοι, αλλά ως πιθανά ιερά 

θύματα, αφήνοντας στη θεότητα να αποφασίσει αν θα σκοτωθούν ή όχι. Το σχόλιο αυτό του 

Νικόλαου Πλάτωνα είναι δύσκολο να μη μας θυμίσει τη σκέψη του Πλούταρχου, ότι η αυτοθυ-

σία του Λεωνίδα και των άλλων υπερασπιστών των Θερμοπυλών είναι ένα είδος ηθελημένης 

αυτο-ανθρωποθυσίας προς τους Θεούς για το καλό του λαού και την ελευθερία. 

Ερευνώντας προς την ίδια κατεύθυνση, και με το συλλογιστικό σχήμα περί ιερού αυτοθυσι-

ασμού για έναν μεγάλο κοινό σκοπό ως ερμηνευτική δικλείδα, μπορούν να φωτιστούν με νέο 

φως πολλά περιστατικά της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και Ιστορίας, που ως τώρα αντι-

μετωπίζονταν με βάση μόνο τον ηρωισμό και τη γενναιότητα. 

Ο εθελοντικός και γενναίος θάνατος για έναν σκοπό που υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, 

για τη σωτηρία της κοινότητας, την ελευθερία, τον λαό κ.λπ. δεν είναι κάτι ούτε ασυνήθιστο 

ούτε άγνωστο στην εποχή μας. Ούτε, πολύ δυστυχώς, η αυτοπροσφορά των ανθρώπων για 

θρησκευτικούς λόγους ως θύματα και θύτες, όπως διαπιστώνουμε καθημερινά σήμερα. Διότι 

στο «ιερό έθος» των φονταμενταλιστών κάθε θρησκείας που «θυσιάζονται για την πίστη», που 

σκοτώνουν και σκοτώνονται, θα πρέπει να δούμε ένα γνήσιο είδος ανθρωποθυσίας, εθελούσιας 

των ίδιων και καταναγκαστικής των θυμάτων τους, προσφοράς στον Θεό τους από τους αυτό-

κτονούντες και από την κοινότητά τους σύμφωνα με τους υποτιθέμενους θεολογικούς όρους 

της θρησκείας τους. Το ίδιο κι οι τελετουργικές εκτελέσεις «αντίθετων στη θρησκεία» αιχμα-

λώτων, παλαιότερα από την Ιερά Εξέταση, σήμερα στον ισλαμισμό, τελετουργικές εκτελέσεις 

που, αλίμονο, χιλιάδες είδαμε να διενεργούνται στις μέρες μας, μάλιστα βιντεογραφούμενες: 

είναι ολοκάθαρα ανθρωποθυσίες.  

                                         
140 Νικόλαος Πλάτων, Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία, χ.ε., Θεσσαλονίκη 1970, σ. 165. 
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Έτσι, είναι δυνατόν ο νεαρός Κρατίνος πράγματι να αυτοπροσφέρθηκε όταν οι Αθηναίοι 

αναζητούσαν εξιλαστήριο θύμα, κι ο αγαπημένος του φίλος το ίδιο. Εκείνο όμως που κάνει 

εντύπωση στις αρχαίες μαρτυρίες για ανθρωποθυσίες, με εξαίρεση αιχμαλώτων πολέμου και 

δούλων, είναι η προθυμία και η γαλήνη με την οποία πήγαιναν στον θάνατο τα θύματα. Κι η 

Ιφιγένεια, όπως και ο νεαρός Αλκυονέας από την Κρίσα, οδηγούνται αν όχι πρόθυμα τουλάχι-

στον ήρεμα, στεφανωμένοι και στολισμένοι στον τόπο της θυσίας, δίχως τον εντελώς φυσιο-

λογικό πανικό που θα έπρεπε κανονικά να νιώθουν. 

Όπως συμβαίνει και σήμερα στις «αποστολές αυτοκτονίας» βομβιστών κ.λπ. για θρησκευτι-

κούς λόγους, και τότε θα βάρυνε ιδιαίτερα ο συνδυασμός καταναγκασμού από την κοινότητα, 

θρησκευτικής πίστης και αίσθησης του χρέους· αλλά φτάνει αυτό για να σκύψει κανείς ήρεμα 

στον βωμό ώστε να σφαχτεί; Από ανθρωποθυσίες σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα στα υψί-

πεδα των Άνδεων όπου ανακαλύπτονται τα τελευταία χρόνια πολλές μούμιες θυσιασμένων 

νέων, γνωρίζουμε βάσιμα ότι οι προς θυσία άνθρωποι ποτίζονταν με κατευναστικές και ναρ-

κωτικές ουσίες, ώστε να αντιμετωπίσουν την «ιερή σφαγή» στον βωμό με τη γαλήνη, την 

αξιοπρέπεια, ίσως και την ιερή χαρμονή που απαιτούσε η θυσιαστήρια πράξη. Είναι γνωστές 

και πολυσυζητημένες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν στον μουσουλμανικό κόσμο παλαιότερα 

για την ενεργοποίηση της υποτιθέμενης θείας έκστασης, μέσω της οποίας οι «πολεμιστές του 

Θεού» πήγαιναν ολοπρόθυμα στον πόλεμο, στον φόνο των αλλοπίστων και στον θάνατο, με 

πρακτικά μέσα το χασίς, τον χορό, το ζαλιστικό θυμίαμα, τον ατέρμονα ύμνο κ.λπ., για παρά-

δειγμα οι «ασασίνοι» (απ’ όπου η ετυμολογία της λέξης «χασίς»), καθώς και οι δερβίσηδες, 

«περιστρεφόμενοι» ή μέσω άλλου μέσου εκστασιαζόμενοι. 

Πίσω από την πληροφορία για εκούσια προσφορά του Κρατίνου και του Αριστόδημου, 

μπορούμε άραγε να αναγνώσουμε κάτι ανάλογο; 

 

 

Η «επιμενίδεια άλιμος» 

Ο Επιμενίδης φημιζόταν μεταξύ άλλων για την γνώση του των βοτάνων. Κατά τον Διογένη 

Λαέρτιο, «Υπάρχουν μάλιστα και όσοι λένε ότι δεν κοιμήθηκε [57 έτη], αλλά για κάποιον καιρό 

περιπλανήθηκε ασχολούμενος με τη συλλογή και τη μελέτη φαρμακευτικών βοτάνων [ῥιζοτο-

μίαν]».141 

Κατά μια άλλη, επίμονη φήμη, ο Επιμενίδης είχε λάβει από τις Νύμφες ένα δώρο, κάποια 

ειδική τροφή, που τη φύλαγε σε μια άδεια χηλή από βόδι κι όταν έτρωγε απ’ αυτήν ένα μικρό 

κομματάκι δεν χρειαζόταν άλλο φαγητό για μέρες, ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε χρεια-

ζόταν αφόδευση και ούρηση.142 Ο Πλούταρχος, σε υποτιθέμενη συζήτηση των 7 σοφών, ανα-

λύει ότι ο Κνώσσιος είχε ανακαλύψει ένα είδος τροφής συνθεμένο από φυτικά υλικά, κύριο 

από τα οποία είναι ο καρπός της μαλάχης, της μολόχας, και του ασφοδελού, άλλοι λένε της 

«λεπτόφυλλης σκίλλας»· παίρνοντας κάθε μέρα μόνο ένα κομματάκι μεγέθους ελιάς, διατη-

ρούνταν σε καλή κατάσταση σώματος και πνεύματος για πολύν καιρό χωρίς να χρειάζεται 

άλλο φαγητό. 

Κι εδώ κι αλλού ο Πλούταρχος, ο οποίος σημειωτέον ήταν ο ίδιος από τους πρώτους παγ-

κοσμίως φιλοσοφικούς υπέρμαχους της φυτοφαγίας και της αποχής από το κρέας, σημειώνει 

ότι ο Κρητικός διδάχτηκε περί «της διαίτης του ανθρώπου» από τον Ησίοδο, ο οποίος συμβου-

λεύει τον αδελφό του να μην είναι αρπακτικός στα περιουσιακά, γιατί οφελεί έτσι όχι τον εαυτό 

του αλλά τους «δωροφάγους βασιλιάδες», που τους δωροδοκούν οι διάδικοι αποσκοπώντας 

σε θετική απόφαση, «οι ηλίθιοι, που ούτε ποιο είναι το περισσότερο από το μισό του παντός 

ξέρουν, / ούτε το πόσο όφελος στη μολόχα και στον ασφοδελό». Ο Αθήναιος υπογραμμίζει ότι 

ειδικά εδέσματα φτιαγμένα από τους σπόρους της ησιόδειας αυτής μολόχας, διατηρούν όσους  

                                         
141 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 112, 6 κ.ε.· Επιμενίδης, Testimonia, απ. 1, 28 κ.ε. 
142 Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 1, 114, 1 κ.ε. ἄλιμος = «δίχως πείνα», ἄδιψος = «που ανακόπτει τη δίψα». 

Αντίστοιχα, η απουσία ανάγκης για ούρηση και αφόδευση διευκολύνει την εγκοίμηση με σκοπό τη φώτιση ή το 
προφητικό όνειρο, αλλά και προστατεύει τον χώρο του ιερού σπηλαίου από τις ανθρώπινες εκκρίσεις σε περι-

πτώσεις μακρόχρονης εγκατοίκησης όπως του Πυθαγόρα στο Ιδαίο, γι’ αυτό άλλωστε όπως θα δούμε ήταν τόσο 

σπουδαία προϋπόθεση της παραμονής σε τέτοιους χώρους η «κάθαρσις», δηλ. η λήψη εμετικών, επίσης και 

καθαρτικών του πεπτικού συστήματος, ώστε ο οργανισμός του εγκοιμούμενου να είναι απολύτως καθαρός. 



145 
 

τα τρώνε απείναστους και άδιψους — άρα, σε σημερινά συμφραζόμενα, είναι το σύμβολο της 

λιτότητας, όσο και της εχθρότητας προς την οικονομική και πολιτική εξουσία.143 

Αρκετοί αναφέρουν παραλλαγές τούτης της «επιμενίδειας αλίμου», που υποτίθεται κρατάει 

έναν άνθρωπο απείναστο και αδίψαστο για πολλές μέρες. Ο ενασχολούμενος με την αλχημεία 

Μιχαήλ Ψελλός υποστηρίζει ότι αποτελούνταν από αφοδελό ξηρό, ρίζα μολόχας (αλλ’ ίσως 

εννοείται ο καρπός), σουσάμι, λευκή παπαρούνα, βολβό κίτρινης σκίλλας ωμό.144 Ο Θεόφρα-

στος, αυτήν τη φαγώσιμη «σκίλλα» ονομάζει μάλλον επιμενίδειο, την κίτρινη, δεδομένου ότι 

την περιγράφει ως πιο στενόφυλλη από τη γνωστή. Σε αρχαία και βυζαντινά Σχόλια στον 

Ησίοδο, ο Τζέτζης παραθέτει ένα ποίημα στην κατά Ψελλό επιμενίδεια άλιμο, με κάποιες δια-

φορές στα συστατικά: βολβός σκίλλας που είναι δηλητηριώδης και πρέπει να βραστεί καλά, 

γιατί αλλιώς «θα φανείς όχι αργός να τρέχεις στον Άδη», κλωνάρια μολόχας, μέλι, σουσάμι, 

«παπαρούνας το δάκρυ». 

Ο μηχανικός Φίλων, απαριθμώντας μεθόδους και σκευάσματα που καθιστούν τους ανθρώ-

πους ανθεκτικούς στην πείνα σε περίπτωση μακρόχρονης πολιορκίας, γιατί και τέτοια είχαν 

εφεύρει οι Έλληνες, συμβουλεύει να φυτεύονται σε καιρό ειρήνης φαγώσιμοι βολβοί και σκίλλες —

δηλ. ασφοδελοί— στις πόλεις και στο εσωτερικό των τειχών, ώστε να παρασκευάζουν οι κά-

τοικοι, όταν τύχει να πολιορκηθούν, το «επιμενίδειο φάρμακο»: βραστή σκίλλα ξεπλυμμένη με 

νερό, ξεραμένη και κομμένη σε πολύ μικρά κομμάτια, σουσάμι το 1/5 της ποσότητας της σκίλ-

λας, παπαρούνα (δεν λέει ποια) 1/15, τα κοπανίζουμε, τα ζυμωνουμε με μέλι και πλάθουμε 

«μπουκιές» μεγέθους όσο μεγάλες ελιές. Ένα απ’ αυτά το πρωί κι ένα το βράδυ, κρατούν τον 

άνθρωπο απείναστο και δίχως να εξασθενίζει. Ο μηχανικός αναφέρει και άλλα παρόμοια σκευ-

άσματα κατάλληλα για πολιορκίες και μακροχρόνιες εκστρατείες σε ερημότοπους, στα οποία, 

εκτός από τον ασφοδελό, τη μολόχα και το σουσάμι, πρωταγωνιστούν ευπόριστες στην ανα-

τολική Μεσόγειο φυτικές τροφές μεγάλης διατροφικής αξίας, όπως το λάδι, το μέλι, τα ξε-

φλουδισμένα αμύγδαλα και το ορόβινο αλεύρι.145 

 

 

Τα φυτά της επιμενίδειας αλίμου και οι χρήσεις τους 
 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι αναφέρονται τα εξής φυτά: σκίλλα, κίτρινη σκίλλα, ασφοδελός, 

μολόχα, λευκή παπαρούνα γενικώς ή «παπαρούνας το δάκρυ», σουσάμι. Το μέλι μπαίνει απλά 

σαν γλυκαντικό και συνδετικό των αλεσμένων υλικών, όμως έχει κι αυτό θρεπτική αξία ακόμα 

και σε μικρές ποσότητες, ενώ περιέχει πολύτιμες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Αλλ’ ας τα δούμε 

αναλυτικά. 

 

 

Ασφοδελοί και σκίλλες 

Από την προσεκτική ανάλυση αυτών των αναφορών και από τη μελέτη των αρχαίων πλη-

ροφοριών για τη θρεπτική και φαρμακεύτική αξία των συγκεκριμένων φυτών ή καρπών, συ-

νάγουμε ότι όσοι αναφέρουν γενικώς τη σκίλλα, εννοούν όχι τη σκιλλοκρεμμύδα μα τον ασφο-

δελό, ενώ το φυτό που ορισμένοι συγκεκριμενοποιούν ως «κίτρινη σκίλλα» ή ως «στενόφυλ-

λη», είναι ο κίτρινος ασφοδελός. Κι αυτό γιατί οι αρχαίοι γνώριζαν ότι η γνωστή σκίλλα, η 

σκιλλοκρεμμύδα, Urginea maritima (L.) της οικ. Liliaceae, είναι δηλητηριώδης οπότε όχι φα-

γώσιμη, χρήσιμη μόνο ως συστατικό φαρμάκων, μάλιστα κατά τον Γαληνό καλά ψημμένη ή 
  

                                         
143 Για όλ’ αυτά συνοπτικά: Ησίοδος, Ἔργα καὶ ἡμέραι 40-41· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι Scholia in 

Hesiodum, Scholia in opera et diem (scholia vetera partim Procli et recentiora partim Moschopuli, Tzetzae et Joannis Galeni) 41, 

1 κ.ε.· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι Scholia in Hesiodum, Scholia in opera et diem (scholia vetera) 41, 1 κ.ε.· 

Πλούταρχος, Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον [Septem sapientium convivium] 157, D, 7 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ τοῦ ἐμφαινο-

μένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς Σελήνης 940, Β, 10 κ.ε.· ο ίδιος, Αποσπάσματα, απ. 26· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 

2, 52, 1 κ.ε.· Γεωπονικά, 18, 2, 5, 2 κ.ε. 
144 Μιχαήλ Ψελλός, Opuscula logica, physica, allegorica, alia, έργο 32, 2 κ.ε. 
145 Φίλων Μηχανικός, Παρασκευαστικὰ καὶ πολιορκητικά 88, 25 κ.ε. 
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βρασμένη, «διότι έτσι καταλύεται το σφοδρό της δύναμής της», που μπορεί να αποβεί θανα-

τηφόρο.146 Έτσι, δεν εννοείται εδώ η σκιλλοκρεμμύδα. 

Η σύγχυση οφείλεται στο ότι σε αρκετές περιπτώσεις τους ασφοδελούς τους ονόμαζαν 

«σκίλλες» λόγω της ομοιότητας των δύο φυτών. Ο Θεόφραστος, ο Διοσκουρίδης κι άλλοι αρχαίοι 

βοτανικοί, ιατροί και φαρμακολόγοι σημειώνουν επακριβώς τις διαφορές ανάμεσα στη σκιλλο-

κρεμμύδα και στους ασφοδελούς, τους οποίους εννοούν εντέλει οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν 

με την επιμενίδεια άλιμο. Η βρώσιμη «σκίλλα» λοιπόν του Φίλωνα και πολλών ακόμα, είναι ο 

αλλού σαφώς ονομαζόμενος από τις πηγές ασφοδελός, ο γνωστός Asphodelus aestivus (Brot.) 

της οικ. Asphodelaceae, που το όνομά του σώζεται μέχρι σήμερα αυτούσιο στη λαϊκή ελληνική 

γλώσσα: «ασφοδύλι» ή «ασφοδελός». Επίσης, είναι ο σχεδόν παρόμοιος ασφοδελός με τα μι-

κρότερα λουλούδια, Asphodelus fistulosus (L.). Η «στενόφυλλη, κίτρινη σκίλλα», είναι το 

όντως πολύ πιο στενόφυλλο «κίτρινο ασφοδύλι» όπως λέγεται και σήμερα, η Asphodeline lutea 

(L.) της ίδιας οικογένειας, καθώς και το συγγενικό είδος Asphodeline liburnica (Scop.). 

Σε αρκετές αρχαίες πηγές βρίσκουμε ότι οι κόνδυλοι στις ρίζες του ασφοδελού από πολύ 

παλιά θεωρούνταν εδώδιμοι, παρ’ ότι το ίδιο το φυτό είναι επίσης τοξικό, πάντως λιγότερο 

από τους βολβούς της σκιλλοκρεμμύδας. Ο πολύ προσεχτικός με τα δηλητηριώδη φυτά Γαλη-

νός, που θεωρεί τους κονδύλους πικρούς (χωρίς να είναι ιδιαιτέρως, αλλ’ ίσως εννοεί απλά ημιτοξικούς), 

είδε σε περίοδο λιμού χωρικούς να τους βράζουν πολλές φορές και να χύνουν τα νερά, και 

ακόμα κι έτσι μόλις να τρώγονται. Στα Σχόλια στον Ησίοδο, όμως, βρίσκουμε ότι από μολόχα 

και ασφοδελό έφτιαχναν έναν «ευτελή χυλό». Ο Φώτιος κι η Σούδα αναφέρουν ότι ο βλαστός 

του λουλουδιού πριν ανθίσει, ο «ασπάραγγος» ή «ανθέρικος» του ασφοδελού όπως τον λένε 

άλλοι, τρώγεται, το ίδιο και το σπέρμα φρυγμένο ώστε να λείψει η τοξικότητά του, επίσης ότι 

οι κονδυλώδεις ρίζες «κοπτόμενες με σύκα φέρνουν πολλήν ωφέλεια». Ο Θεόφραστος γράφει  

                                         
146 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum temperamen-

tis ac facultatibus libri xi] 12, 125, 7-8. 

Εικ. 102: Λευκός ασφοδελός, 
Asphodelus aestivus (Brot.), 

στην Αθήνα. 



147 
 

 

ότι είναι φαγώσιμη η «ρίζα του ασφοδελού και της σκίλλας, πλην όχι όλων [των ειδών] αλλά 

της ονομαζόμενης Επιμενίδειας, που φέρει την προσηγορία από τη χρήση της [στην επιμενίδεια 

άλιμο]· αυτή είναι στενοφυλλότερη και λειότερη από τις άλλες», δηλ. είναι η Asphodeline lutea 

(L.).147 

Σήμερα ακόμα στις χώρες της αφρικανικής Μεσογείου, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο, οι χωρικοί 

των άγονων και ορεινών περιοχών συλλέγουν τους κονδύλους του ασφοδελού σαν πατάτες, 

και παρασκευάζουν με αυτούς διάφορα εδέσματα. Δεδομένου ότι όλοι οι ασφοδελοί είναι λίγο-

πολύ τοξικοί, λιγότερο οι κόνδυλοι του λευκού και πολύ περισσότερο του κίτρινου, γι’ αυτό 

έπρεπε να βράζονται και να χύνεται ο ζωμός (ξεζούμισμα). 
Οι ασφοδελοί, λευκός και κίτρινος, ήταν για τους αρχαίους Έλληνες φυτά μεγάλης συμβολικής  

                                         
147 Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο) και Σούδα, Λεξικόν, στο λ. ασφόδελος· Φώτιος Λεξικόν (Α-Δ), λ. ασφόδελος· Γαληνός, 

Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων [De alimentorum facultatibus libri iii] 6, 651, 16 κ.ε.· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα 

και ἡμέραι Scholia in Hesiodum, Scholia in opera et diem (scholia vetera)  41, 1 κ.ε.· Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 7, 

12, 1, 9 κ.ε. 

Εικ. 103: Οι κόνδυλοι λευκού ασφοδελού που η διάβρω-
ση τον μισοξερίζωσε, στην Πάρνηθα. Στη μικρή εικ. 104 
δεξιά, ασφοδελός με τους κονδύλους του στο χειρόγρα-
φο του Διοσκουρίδη της Βιβλιοθήκης Μόργκαν. Διοσκουρί-

δης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2, 169, 1, 1 κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς, Codex MS M.652, Κων/πολη 10ος αι. μ.Χ., The Morgan 

Library & Museum, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, φύλλο m652_340v. 
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σημασίας, όπως κι άλλα μονοκοτυλήδονα κρινοειδή με βολβό, γιατί ξηραίνονται το καλοκαίρι 

κι αφανίζονται από την επιφάνεια της γης, αλλά με τις βροχές ξαναφυτρώνουν και ξανανθί-

ζουν. Γι’ αυτό, όπως επίσης οι υάκινθοι148 και αλλά τέτοια φυτά, σχετίζονταν με χθόνιες 

λατρείες αναφερόμενες στην αναγέννηση της φύσης άρα και του ανθρώπου, τον «θάνατο» της 

εφηβείας και το πέρασμα στην ωριμότητα. Καθ’ όλη την διάρκεια της αρχαιότητας, μα και 

ακόμα σήμερα, οι ασφοδελοί στη χθόνια κι αναγεννητική τους διάσταση συνδέθηκαν με τους 

υποβλητικούς στίχους του Ομήρου: Οι ψυχές των σκοτωμένων από τον Οδυσσέα μνηστήρων 

οδηγούνται στον Κάτω Κόσμο από τον ψυχοπομπό Ερμή: 

 

Και πέρασαν από τις Πύλες του Ήλιου και από τον τόπο των Ονείρων· 

και μετά έφτασαν στο ασφοδελό λιβάδι, 

όπου κατοικούν οι ψυχές, τα είδωλα των πεθαμένων. 

 

Από τον αττικιστή Παυσανία και τη Σούδα μαθαίνουμε ότι ο ασφοδελός ήταν φυτό ιερό της 

Περσεφόνης κι ότι οι Ρόδιοι έστεφαν με τα άνθη του τα αγάλματα της Κόρης και της Άρτεμης, 

υποδεικνύοντας έτσι την κοινή καταγωγή και των δύο από την κρητομυκηναϊκή «ποτνία 

θηρών». Ο Θεόκριτος παρουσιάζει τις Μαινάδες Αγαύη, Ινώ και Αυτονόη να μαζεύουν κισσό, 

τρυφερά κλαδιά δρυός και λουλούδια ασφόδελου, να φτιάχνουν στο βουνό τρεις πρόχειρους 

βωμούς της Σεμέλης κι εννέα του Διονύσου και να τα προσφέρουν, ενώ ο Πενθέας παραμο-

νεύει μην γνωρίζοντας ακόμα ότι θα πεθάνει. Σε επίγραμμα αποδιδόμενο στον Αριστοτέλη, 

ασφοδελός και μολόχα φυτρώνουν πάνω στον τάφο του πολύπαθού Οιδίποδα, άρα κι εδώ τα 

δύο φυτά σχετίζονται με τον Κάτω Κόσμο. 

Σύμφωνα με τον διερμηνευτή των ονείρων Αρτεμίδωρο, ο ασφοδελός όπως κι η σκίλλα, 

μάλλον δηλαδή και η «κίτρινη σκίλλα», αν εμφανιστούν σε όνειρο γεωργού σημαίνουν αφορία 

της γης γιατί φυτρώνουν στα άγονα κι έρημα μέρη, αν σε ποιμένα δηλώνουν καλό, γιατί με 

δολώματα σκίλλας και ασφοδελού δηλητηρίαζαν τους λύκους, εχθρούς ειρηνικών ζώων και 

βοσκών· για όσους βρίσκονται σε φροντίδα και θλίψη σημαίνουν αγαθό γιατί είναι καθαρτικές, μα 

στους ευτυχισμένους το όνειρο προμαντεύει βάσανα, επειδή αυτοί δεν χρειάζονται καθαρμό· 

σε άρρωστους προμηνύουν θάνατο, και ομολογεί ο Αρτεμίδωρος ότι δεν μπορεί τούτο να το 

ερμηνεύσει αλλιώς παρά με το «ασφοδελό λιβάδι» του Ομήρου, αφού εκεί κατοικούν οι ψυ-

χές, όχι τα μεταθανάτια πλήρη όντα του χριστιανικού Παραδείσου, μα τα κενά ομοιώματα των 

ανθρώπων σύμφωνα με την αρχαία αντίληψη περί Άδη. 

Επίσης, κατά τον αστρολόγο και γιατρό του 1ου αι. μ.Χ. Θεσσαλό, ο ασφοδελός είναι φυτό 

του πλανήτη Κρόνου μαζί με το αείζωον [τον αμάραντο του Δημοτικού τραγουδιού, Sempervivum mar-

moreum (Gris.) και τα συγγενικά του είδη], άρα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κρόνια μέρα της 

εβδομάδας, που αντιστοιχεί στο δικό μας Σάββατο.149 Όλα τούτα φανερώνουν την τελε-

τουργική και συμβολική σημασία του φυτού, αλλά και η χθόνια όσο και θεραπευτική σημασία 

του αιτιολογεί τη χρήση του από τον Επιμενίδη. 

 

 

Μολόχα 

Η μολόχα, επίσης, εθεωρείτο εδώδιμη όπως και σήμερα, όχι από τα πρώτα λαχανικά μα 

πάντως μπορούσε να φαγωθεί σε περίπτωση ανάγκης ή ως μέρος ποικιλίας χορταρικών. Οι 

κοινότερες μολόχες στον ελληνικό χώρο είναι κυρίως η αποκαλούμενη στις αρχαίες πηγές 

«κηπαία», η ψηλή και πολύκαρπη μολόχα των κήπων και των πεδιάδων Lavatera cretica (L.),  

                                         
148 Βλ. για το ποια φυτά ήταν οι υάκινθοι καθώς και για τη μυθολογική, θρησκευτική και φαρμακολογική σημασία 

τους, εκτεταμένα: Καρυδάκης, Καυτό μέλι, ό.π., σ. 278 κ.ε. 
149 Για όλ’ αυτά βλέπε: Όμηρος, Ὀδύσσεια 24, 12 κ.ε.· για ασφοδελό λειμώνα στον Όμηρο, βλ. και όσον αφορά την 

ψυχή του Αχιλλέα στον ασφοδελό λειμώνα ό.π., 11, 539, για την ψυχή του Ωρίωνα ό.π., 11, 573· βλ. και Ὁμηρικοὶ 

ὕμνοι, Εἰς Ἑρμῆν, 221 και 344· Παυσανίας Αττικός, Ἀττικῶν ὀνομάτων συναγωγή, στο λ. ασφοδελός· Σούδα Λεξικόν, 

στο λ. ασφοδελός· Θεόκριτος, Εἰδύλλια, Λῆναι ἢ Βάκχαι, 26, 3· Για επίγραμμα Αριστοτέλη: Αριστοτέλης, Fragmenta 

varia,  8, 50, απ. 644·  Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 433, 24· Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 

Appendix, Επιτάφια επιγράμματα, επ. 120· Θεσσαλός Αστρολόγος και Ιατρός, De virtutibus herbarum (e cod. Paris. grec. 

2502 + Vindob. med. gr.) 2, 1, 18 κ.ε. 
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και η ορεινή που οι αρχαίοι ονόμαζαν «αγρία», η Malva sylvestris (L.). Επίσης, τα διάφορα 

συγγενικά και παρόμοια με αυτές είδη. Από τα ησιόδεια χρόνια μέχρι σήμερα έτρωγαν πάντα 

οι Έλληνες τους τρυφερούς βλαστούς της μολόχας, αλλά πιο σημαντικοί ήταν οι καρποί της. Η 

αναφορά του Ησίοδου στη μολόχα υποδεικνύει απλά μια ακόμα παλιότερη ανάμνηση, από 

εποχές του λεγόμενου «τροφοσυλλεκτικού σταδίου» της ανθρώπινης εξέλιξης, όταν οι προϊ-

στορικοί άνθρωποι συνέλλεγαν κι έτρωγαν οποιονδήποτε καρπό μπορούσε να φαγωθεί, μετα-

ξύ αυτών και τον ώριμο ή χλωρό σπόρο της άφθονης στον ελληνικό χώρο μολόχας, που είναι 

αρκετά θρεπτικός, αλλά και, σύμφωνα με τους αρχαίους γιατρούς και τη νεοελληνική λαϊκή 

ιατρική, μαλακτικός του στομαχιού — ταλαιπωρημένου από έλλειψη τροφής κατά την ασκητεία 

σε σπήλαια, στην επιμενίδεια χρήση του. 

Ένα άλλο συμβολικό στοιχείο είναι η ομοιότητα του καρπού με μικροσκοπικό καρβέλι ψωμί, 

όπως παρατηρεί ο Αθήναιος, παραπέμποντας στον γνωστό μας Φανία: «Της ήμερης μολόχας η 

σπερματική μορφή καλείται καρβέλι [πλακοῦς], παρόμοια όντας με τούτο· επειδή το κτενώδες 

μέρος είναι ανάλογο με την κρηπίδα [το και σήμερα στολισμένο ολόγυρα μέρος του παραδοσιακού καρβε-

λιού], ενώ, το μέσο του καρβελίσιου όγκου, με τον ομφαλό στο κέντρο».  

Εικ. 105 άνω αριστ.: μαλάχη κηπαία [Lavatera cretica (L.)] και μαλάχη ἀγρία χερσαία [Malva 
sylvestris (L.)] στο χειρόγραφο του Διοσκουρίδη, της Βιβλιοθήκης της Νάπολης· Διοσκουρίδης, 

Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (recensiones e cod. Vindob. gr. 1 + supll. gr. 28· Laur. 73, 41 + 73, 16 + Vind. 93) 2, 118, 1 κ.ε.· Διο-

σκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex Neapolitanus, Biblioteca nazionale di Napoli, Ms. ex Vindobonensis Graecus 1, 

13ος-14ος αι. μ.Χ., Νάπολη, Ιταλία, φύλλο 189r. 

Εικ. 106 δεξιά: μαλάχη κηπαία, η συνηθέστερη πεδινή μολόχα [Lavatera cretica (L.)]. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι την εποχή μας τα μικρά παιδιά σε αγροτικές και ορεινές 

περιοχές δοκίμαζαν τους ώριμους μα όχι ακόμα ξηρούς καρπούς της μολόχας με την υπόδειξη 

των γιαγιάδων και των ηλικιωμένων γυναικών κυρίως, φορέων χιλιετών παραδόσεων, οι οποίες 

τους έλεγαν (κι ακόμα το κάνουν σε κάποια μέρη) ότι είναι «ψωμάκια», εφόσον όντως μοιάζουν 

με καρβελάκια. Το μη συνειδητοποιούμενο ακόμα κι από τις ίδιες τις γιαγιάδες νόημα σε τέ-

τοιες προτροπές, φαινομενικά παιγνιώδεις κι ανορθολογικές, όμως κανονιζόμενες από αόρατους 

ειρμούς της παράδοσης εδραζόμενους στο μαζικό και ατομικό ασυνείδητο, είναι ότι το παιδί 

πρέπει να διδαχτεί να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς, διαχρονικά ολοένα επανερχόμενους 

στον ελληνικό χώρο, καιρούς πολέμου, καταστροφών, πείνας, να ζει έστω τρώγοντας σπό-

ρους μολόχας… Κάτι που συνδέει αυτή την παράδοση με την «επιμενίδεια άλιμο». 

Όλοι οι αρχαίοι γιατροί θεωρούν τη μολόχα σημαντική για την υγεία του πεπτικού συστή-

ματος αλλά μικρής διατροφικής αξίας και «μετρίως ψύχουσα» κατά την πολυδιάστατη θεωρία 

των κράσεων, κυρίως όμως τους βλαστούς, ενώ οι καρποί θεωρούνται θρεπτικότεροι. Γι’ 

αυτό ο Αρτεμίδωρος θεωρεί γενικά κακό να δει σε όνειρο μολόχα ο οποιοσδήποτε, εκτός από 

τους «καταχρεωμένους», για τους οποίους είναι πολύ καλό προμήνυμα, επειδή η μαλακτική 

και καθαρτική μολόχα «εκταράσσει την κοιλιά και υπεξάγει τα περιεχόμενα σκύβαλα [κόπρα-

να]· γιατί η γαστέρα και τα έντερα [δηλαδή το περιεχόμενό τους, τα κόπρανα] μοιάζουν ιδιαιτέρως με 

δανειστή». [!!!] Ας το ’χουμε υπόψη μας οι σημερινοί, καταχρεωμένοι Έλληνες…150 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των λευκών ασφοδελών και της μολόχας, που περιγράφονται 

εκτεταμένα από τους αρχαίους γιατρούς και φαρμακολόγους, δεν θα μας απασχολήσουν εδώ. 

Το κύριο για μας είναι ότι οι ρίζες του ασφοδελού Asphodelus aestivus (Brot.) και οι ώριμοι 

καρποί της μολόχας θεωρούνταν απλή και ευρισκόμενη παντού τροφή για ώρα ανάγκης, καθώς   

                                         
150 Για βρωσιμότητα και διατροφική αξία μολόχας, πρόχειρα: Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 2, 52, 9 κ.ε.· Φαινίας 

Φιλόσοφος, Αποσπάσματα, απ. 44· Έρμιππος Γραμματικός και Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 15a, 3ος αι. π.Χ.· 

Γαληνός, Θεραπευτικὴ μέθοδος [De methodo medendi libri xiv] 10, 545, 11 κ.ε.· Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν λόγος στ΄ 

[Iatricorum liber vi] 267, 3· Αρτεμίδωρος, Ὀνειροκριτικόν 1, 67, 9 κ.ε. 

Εικ. 107: Ο φαγώσιμος και μαλακτικός, χλωρός καρπός της ήμερης μολόχας, που μοιάζει με 

καρβέλι (πλακοῦς) παραδοσιακού ψωμιού. 
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και ότι τα δύο φυτά σχετίζονταν με ιερές τελετουργίες. Επίσης, ότι είχαν ιδιότητες καθαρτικές 

του πεπτικού συστήματος, «ψύχουσες», δηλαδή περισσότερο κατασταλτικές παρά θρεπτικές, 

επίσης κατευναστικές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό σημαίνει μεταξύ πολλών 

άλλων το «ψύχω» στην ορολογία της αρχαίας ιατρικής.  

 

 

Ο «κίτρινος ασφοδελός», Asphodeline lutea (L.) 

Διαφορετική υπόθεση είναι ο κίτρινος ασφοδελός, που είδαμε να αναφέρεται ρητά από 

αρχαίες πηγές ως υλικό της επιμενίδειας αλίμου. Μετά από έρευνα Βούλγαρων επιστημόνων, 

βρέθηκαν στην Asphodeline lutea να περιέχονται ανθρακινόνες, φλαβονοειδή και βενζενιο-

ναφθαλίνες (anthraquinones, flavonoids, benzene/naphthalenes).151 Το ίδιο το φυτό είναι τοξικό, 

δυνητικά όμως και σε συγκεκριμένες συνθήκες κάποια από τα συστατικά του το καθιστούν 

αντιοξειδωτικό, ηπατοπροστατευτικό, αντιβακτηριακό, αντιμυκητιασικό, αντιμικροβιακό, εμετικό, 

ενώ τα περιεχόμενά του μπορούν κατά περιστάσεις να χρησιμοποιηθούν ως συστατικά φαρμά-

κων σε ασθένειες όπως καρκίνος, διαβήτης, χρόνια νεφρίτιδα, ηπατικές ασθένειες και μαλά-

ρια. Οι ερευνητές τονίζουν ότι στα Βαλκάνια ο κίτρινος ασφοδελός χρησιμοποιείται παραδοσιακά 

ως καθαρτικό. Θα πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι ειδικά οι βενζενιο-ναφθαλίνες είναι καρκινογόνες. 

Αλλά οι βενζενιο-ναφθαλίνες είναι επίσης ελαφρά ναρκωτικές, παραμορφώνουσες τη φυ-

σιολογική λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου και επιφέρουσες 

χαλάρωση και ύπνο. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα τελικό  
  

                                         
151 Βλ. διαδικτυακά: Ι. Lazarova, R. Simeonova, V. Vitcheva, M. Kondeva-Burdina, R. Gevrenova, D. Zheleva-

Dimitrova, G. Zengin, N.D. Danchev, Hepatoprotective and antioxidant potential of Asphodeline lutea (L.) Rchb. 

roots extract in experimental models in vitro/in vivo. 

Εικ. 108-109: η «κίτρινη ή στενό-
φυλλη σκίλλα», Asphodeline lutea 
(L.), ο κίτρινος ασφοδελός. Στην 

Πάρνηθα. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lazarova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27470552
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συμπέρασμα για τα όμορφα φυτά που ερευνούμε, για την επιμενιδεια άλιμο και για τα ιστο-

ρικά συμπαρομαρτούντα. 

Στην αρχαιοελληνική και βυζαντινή φαρμακολογία και ιατρική οι ασφοδελοί όσο και η χρή-

ζουσα εννοιολογικής επεξήγησης «σκίλλα», που αναφέρεται τόσο στη σκιλλοκρεμμύδα όσο 

και σε μέλη της οικ. asphodelaceae, διαθέτουν δράσεις που παραπέμπουν στα αρχαία ανάλογα 

των σύγχρονών παραθέσεων περί ασθενειών: έχουν δράση καθαρτική, τον φαγώσιμο όχι ακό-

μα ανθισμένο βλαστό (ἀσπάραγγον ή ἀνθέρικον ) του λευκού ασφοδελού, αλλά και τον μη 

εδώδιμο του κίτρινου, τους προτείνουν σε ικτερικούς δηλαδή σε παθήσεις του ήπατος, ενώ 

βασική χρήση των κονδύλων και των βολβών τους σε διάφορες φαρμακευτικές μορφές είναι 

εκείνη εναντίον των λοιμώξεων από πάσης φύσεως βλαπτικούς μικροοργανισμούς. Ακόμα, 

χρησίμευαν σε θεραπευτικές εφαρμογές που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί από τη σύγχρονη 

βοτανική, χημεία και φαρμακολογία.152 

 

 

Παπαρούνα 

Για τη μεγάλη όσο και συμπυκνωμένη τροφική αξία του σουσαμιού κυρίως αλλά και του 

μελιού δεν χρειάζεται καν να γίνει λόγος. Όμως, άλλη είναι η περίπτωση της παπαρούνας. 

Από πάμπολλες αρχαίες αναφορές το εξαγόμενο είναι ότι η μήκων, η παπαρούνα, κυρίως η 

λευκή ή κηπευομένη μήκων, Papaver somniferum (L.), που συχνά εμφανίζεται και ως ιώδης ή 

ρόδινη, επίσης η κόκκινη των αγρών, μήκων ῥοιάς, Papaver rhoeas (L.), η κίτρινη των παρα-

λιών μήκων κερατῖτις, Glaucium flavum (Grantz) και τα συγγενικά τους είδη θεωρούνταν 

επικίνδυνα φυτά που η φαρμακευτική τους χρήση πρέπει να διενεργείται πολύ προσεχτικά. Ο 

Γαληνός, μάλιστα, αφού υπογραμμίσει ότι τα δηλητηριώδη φυτά ακόμη και σε πολύ μικρές 

ποσότητες ψύχουν υπερβολικά σύμφωνα με τη θεωρία των κράσεων, συμπεριλαμβάνει τη 

μήκωνα στα πιο επικίνδυνα βότανα, επεξηγώντας ότι: 

 

Για τούτο και ο μανδραγόρας, το κώνειο, ο υοσκύαμος και η μήκων, γι’ αυτές τις πόες μιλάω 

τώρα, αν χρησιμοποιούνται από κάποιον με μέτρο είναι ήδη ισχυρές, αν περισσότερο, είναι όχι μόνο 

ισχυρές μα κιόλας ναρκωτικές, αν παραπάνω, είναι όχι ναρκωτικές μόνο αλλά και νεκρωτικές.
153

 

 

Οι θεραπευτικές χρήσεις του φυτού δεν μας ενδιαφέρουν εδώ, πάντως γενικά όλοι οι αρχαίοι 

γιατροί και βοτανικοί τονίζουν τις υπνωτικές και ναρκωτικές ιδιότητές του. Ο Αριστοτέλης 

συμπεριλαμβάνει την παπαρούνα στα υπνωτικά, ενώ ο Νίκανδρος ο Κολοφώνιος περιγράφει 

τον 3ο-2ο αι. π.Χ. δια μακρόν με εκπληκτική ακρίβεια τα συμπτώματα της ναρκομανίας λόγω 

της χρήσης του οπιούχου χυμού της. Η υπνωτική επενέργεια της παπαρούνας τονίζεται από το 

γεγονός ότι σε ορφικό ύμνο στον Θεό Ύπνο, αναφέρεται ότι πρέπει να καίγεται στον βωμό του 

ως θυμίαμα μήκων. Ο Αθήναιος περιγράφει την παρασκευή του «βωλήτινου ψωμιού», που 

φτιάχνεται με παπαρουνόσπορο ως άρτυμα.  

                                         
152 Πρόχειρα περί φαρμακευτικών χρήσεων ασφοδελών: για ικτερικούς, Γαληνός, Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων 

[De alimentorum facultatibus libri iii] 6, 651, 16 κ.ε.· ο ίδιος, αντιμικροβιακή δράση της ρίζας (ῥυπτική και διαφορητι-

κή), και αλωπεκίαση, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum 

temperamentis ac facultatibus libri xi] 11, 842, 10 κ.ε.· Διοσκουρίδης, περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2, 169, 1, 1 κ.ε.: δρυμείες 

(πικρές ή ξινές) στη γεύση οι ρίζες, θερμαντικές, διουρητικές, εμμηναγωγές, για πόνους στα πλευρά, βήχα, σπά-

σματα και ρήγματα οστών και τενόντων, για δαγκωμένους από ερπετά και έντομα, για «ρυπαρά και νεμόμενα» 

έλκη, για φλεγμονές μαστών και όρχεων, φύματα και δοθιήνες, ο χυλός της ρίζας με άλλα συστατικά για μολύνσεις 

οφθαλμών και αυτιών, για οδονταλγίες, αλωπεκία, ο καρπός και τα άνθη για δήγματα σκορπιών και σκολοπέν-
δρων· κοντολογής για μικρόβια, μύκητες και τοξικές ουσίες. Περίπου ίδια: Κρατεύας Ιατρός, Αποσπάσματα, απ. 5, 1 

κ.ε. 2ος-1ος αι. π.Χ.· Ορειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Collectiones medicae (lib. 1-16, 24-25, 43-50)]  14, 62, 1, 23 για 

όσα διαφορεῖ, δηλ. σε αντιμικροβιακά και συνεπώς επουλωτικά φάρμακα·  Διοσκουρίδης, Περὶ ἁπλῶν φαρμάκων 

[Euporista] 2, 132, 1, 2 για στρωμνή εναντίον εντόμων και ερπετών· ίδιο Ευτέχνιος· Φιλούμενος Ιατρός, Περὶ ἰοβόλων ζῴων 

καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς βοηθημάτων [De venenatis animalibus eorumque remediis] 22, 5, 3: ο ασφοδελός συστατικό 

φαρμάκου για δάγκωμα αμμοδύτη (είδους αφρικανικής και ασιατικής σκολόπενδρας ή κάτι τέτοιο) και μύαγρου 

(αρουραίου). 
153 Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simplicium medicamentorum tempera-

mentis ac facultatibus libri xi] 11. 751. 16 κ.ε. 
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Ο Διοσκουρίδης, εκτός από τις διάφορες φαρμακευτικές εφαρμογές της, μεταξύ των οποίων 

πρωτεύουν φυσικά οι υπνωτικές και οι κατευναστικές του πόνου, αναφέρει και τη ζαχαροπλα-

στική και αρτυτική: όπως και σήμερα, ο σπόρος χρησιμοποιούνταν αντί για σουσάμι, με μέλι 

για την παρασκευή γλυκού ή σαν άρτυμα επιπασσόμενος σε ψωμί πριν το ψήσιμο. Ο ίδιος, 

αφού σημειώσει ότι υπερβολική χρήση της μήκωνος φέρνει λήθαργο και θάνατο, περιγράφει 

τη συλλογή του οπού με εγχάραξη των κωδιών, όπως γίνεται και σήμερα από τους ναρκέ-

μπορους-παραγωγούς οπίου στην Ασία, ενώ ο Πλούταρχος τονίζει ότι η δύναμη του χυμού 

είναι τόση ώστε συμβαίνει κάποτε να ναρκώνονται από τις αναθυμιάσεις οι συλλογείς του.154 

Ο σπόρος της παπαρούνας γνώριζαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι είναι ελαφρά υπνωτικός και 

ναρκωτικός, όμως θεωρούνταν επίσης εξαιρετικά συμπυκνωμένης διατροφικής δύναμης. Ως 

πρόσφατα, σύμφωνα με την παραδοσιακή λαϊκή ιατρική του λαού μας, οι «γιάτρισσες» έδιναν   

                                         
154 Αριστοτέλης, Περὶ ὕπνον καὶ ἐγρηγόρσεως [De somno et vigilia] 456b, 28 κ.ε.· Νίκανδρος, Ἀλεξιφάρμακα 

[Alexipharmaca] 433 κ.ε.· Ὀρφικά, Ὕμνοι [Orphica, Hymni], Ὕμνος 85· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 3, 79, 23 κ.ε.· Διο-

σκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 64, 1, 1 κ.ε. και 4, 64, 7, 1 κ.ε.· Πλούταρχος, Ζητήματα συμποσιακά [Quaestio-

nes convivales] 648, Α, 1 κ.ε. 

Εικ. 110 δεξιά: Η κηπαία μήκων, Papaver somniferum (L.), με τις κωδίες που 

χαράσσονται και συλλέγεται ο ὀπός, λατινικά opium, απ’ όπου η λέξη όπιο, 
από το οποίο παράγονται μεταξύ άλλων η κωδεΐνη, η μορφίνη και η ηρωΐνη. 

Εικ. 111 δεξιά: Παπαρούνα και Μήκωνος ὀπός, στο χειρόγραφο του Διο-

σκουρίδη της Βιβλιοθήκης Μόργκαν· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4, 64, 1, 1 

κ.ε.· Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, Codex MS M.652, ό.π., φύλλο m652_314v. 
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σε πολύ ανήσυχα ή υποφέροντα από άλγη μωρά ή παιδιά αλλά και σε νευρικούς ή υποφέρο-

ντες από αγρύπνια ενήλικους, ζωμό από βρασμένο σπόρο παπαρούνας, για να ηρεμούν και να 

κοιμούνται. 

Ο Θουκυδίδης γράφει ότι κατά τη δραματική πολιορκία της Σφακτηρίας από τους Αθηναί-

ους, επειδή οι αποκλεισμένοι για καιρό Σπαρτιάτες πεινούσαν και διψούσαν αγρίως, οι Λάκωνες 

ηγέτες έταξαν σε Είλωτες ελευθερία και πολλά χρήματα για να κολυμπήσουν με τρικυμία και 

να φέρουν στους πολιορκημένους μες σε ασκιά δεμένα πάνω τους κοπανισμένο λιναρόσπορο, 

καθώς και παπαρουνόσπορο ανακατεμένον με μέλι. Ο αρχαίος Σχολιαστής του Θουκυδίδη 

σημειώνει ότι η παπαρούνα με μέλι σε μικρή ποσότητα απαλλάσσει από την πείνα, ενώ ο 

λιναρόσπορος είναι αντιδιψικός, γι’ αυτό τον έδιναν στους πάσχοντες από πυρετό.155 

Όμως δεν μπορεί να ήταν μόνο αυτή η αιτία: πιθανότατα ο σπόρος παπαρούνας είχε επίσης 

σκοπό να κατευνάσει όχι μόνο την πείνα αλλά και την αγωνία των πολιορκημένων πολεμι-

στών, που ήξεραν ότι θα σκοτωθούν ή θα αιχμαλωτιστούν, όπως κι έγινε μετά από λίγο, άλ-

λωστε. Και ο λιναρόσπορος επίσης, εκτός από την εξαιρετικά συμπυκνωμένη διατροφική του 

δύναμη, έχει διαπιστωθεί ότι διαθέτει αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές ιδιότητες. 

Για όλ’ αυτά η συμβολική και θρησκευτική σημασία της μήκωνος ήταν σπουδαία. Βρίσκουμε ως 

γνωστόν κωδίες παπαρούνας στο στεφάνι μιας από τις μέγιστες μινωικές και μυκηναϊκές Θεές, 

προσωποποίηση μάλλον της Γης αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η Δήμητρα παρουσιάζεται 

αργότερα να κρατάει δέσμη σταχυών και κωδίες παπαρούνας, που εκπροσωπούν τις δύο πιο  

                                         
155 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4, 26, 8, 1 κ.ε.· Σχόλια στο: Θουκυδίδης, Scholia in Thucydidem (scholia vetera et recentiora) 4, 

26, 8, 2 κ.ε. 

Εικόνα 112: Η λευκή μήκων ἥμερος κηπαία και η πολύχρωμη, η μήκων ἀγρία, κατά το χειρό-

γραφο Διοσκουρίδη της Βιβλιοθήκης της Νάπολης. Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, ό.π., φύλλο 195r. 
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μεγάλες κατηγορίες των πολύτιμων φυτών τα οποία δωρίζει η Μεγάλη Μητέρα στον άνθρωπο, 

των θρεπτικών και των φαρμακευτικών. 

 

 

Κάθαρσις και ιερά εκστασιακά 

Το ζήτημα είναι ότι οι μαρτυρίες για την επιμενίδεια άλιμο ή μεταχειρίζονται τη γενική 

έκφραση «μήκων» δίχως διευκρίνιση περί του αν πρόκειται για τον ελαφρά ναρκωτικό πλην 

θρεπτικό σπόρο, ή σημειώνουν καθαρά και ξάστερα τον οπό της παπαρούνας, και μάλιστα της 

πιο ναρκωτικής, της λευκής. Σε συνδυασμό με τη χρήση των κονδύλων του κίτρινου ασφοδε-

λού με τις ελαφρά ναρκωτικές του ιδιότητες, δικαιούμαστε άραγε να δούμε εδώ όχι μόνο μια 

συμπυκνωμένη τροφή που χρησιμοποιούσε ο Επιμενίδης για τις εγκοιμήσεις του σε ιερά σπή-

λαια, αλλά και βότανα που αποσκοπούσαν στην προετοιμασία του οργανισμού και του πνεύματός 

του για την ύπνωση και την έκσταση, ώστε να ενεργοποιηθεί η προφητική του ικανότητα; 

Κοντολογής, όλα αυτά σημαίνουν ότι ο Κρητικός προφήτης και σοφός χρησιμοποιούσε ψυχο-

τροπικές ουσίες; 

Ο γεωλόγος Γέλε ντε Μπουργκ ανακάλυψε κατά τη δεκαετία του ’90 ψυχοτροπικές ιδιότητες 

στους ατμούς που αναδύονται από τη φυσική γεωλογική ρωγμή πάνω από την οποία, κατά 

κειμενικές μαρτυρίες, βρισκόταν το άδυτο όπου κατέβαινε η Πυθία για να εμπνευσθεί τους 

χρησμούς της. Άλλες αρχαίες πηγές μας πληροφορούν ότι η Πυθία χρησιμοποιούσε την περί-

φημη δάφνη, φυτό επίσης τοξικό με κάποιες παραισθησιογόνες επενέργειες. 

Το μέγα θέμα των ιερών «καθάρσεων», που διενεργούνταν παγκοίνως για να μην πούμε 

απαραιτήτως από ιερείς και πιστούς ως προετοιμασία για σπουδαία προσκυνήματα, ιδιαιτέρως 

σημαντικές θυσίες, λήψη προφητειών όπως από τους Δελφούς, επίσης για τις εγκοιμήσεις σε 

νεκρομαντεία όπως αυτά του Αχέροντα και του Τροφωνείου ή στα πολλά ανά τον ελληνικό 

χώρο ασκληπιεία, δυστυχώς ελάχιστα έχει αναλυθεί και δεν μπορούμε να το θίξουμε εδώ. Οι 

«καθάρσεις» περιλάμβαναν ψυχική προετοιμασία για κάποιες μέρες πριν, σε αρκετές περιπτώσεις 

αποχή από ερωτικές μίξεις, αποχή από καταχρήσεις μα και από συγκεκριμένες τροφές ανά 

περίπτωση όπως στη σημερινή νηστεία της Ορθοδοξίας, γενικώς διαιτολογική προετοιμασία 

και σχεδόν απαραιτήτως λήψη φυτικών ουσιών για «κάθαρση» του οργανισμού, εμετικών και 

κενωτικών του πεπτικού συστήματος, εξού και η ονομασία των σύγχρονων καθαρτικών· αλλά 

όχι μόνο τούτο. 

Στο περί Παρνασσού άλμπουμ μας, είδαμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα «καθαρτικά», 

με πρώτο τον περίφημο ελλέβορο, έχουν λίγο-πολύ ψυχοτροπικές ιδιότητες. Η εισαγωγή τους 

λοιπόν στον οργανισμό, επέφερε όχι μόνο εμετό ή κενώσεις, αλλά και δημιουργούσε, αναλό-

γως με την επιβαλλόμενη δόση, το εθιμικά χρησιμοποιούμενο κατά περίπτωση φυτό αλλά και  

τους συνδυασμούς πολλών βοτάνων σε πιο απαιτητικές συνταγές (μαρτυρούμενες από τους 

αρχαίους ιατρούς και φαρμακολόγους), την ελαφριά ή βαρύτερη παραμόρφωση ή «διεύρυνση» 

του ψυχισμού που απαιτούσε η επαφή με τη θεότητα, η προφητεία ή η αίτηση για μαντικό όνειρο 

κατά την εγκοίμηση σε ιερούς χώρους. 

Ειδικά για τις εγκοιμήσεις σε ιερά σπήλαια ή τεχνητά υπόγεια όπως στον Αχέροντα, στο 

Τροφώνειο, στα πολλά ασκληπιεία, στο Ιδαίο άντρο, ίσως και στη β΄ αίθουσα του Νυμφαίου 

του Πάρνη όπως προτείναμε, το σκότος, οι θρύλοι για τους παρουσιαζόμενους Θεούς ή δαίμονες, 

η αγωνία, ο τρόμος, είναι δυνατόν να επιτείνουν κατά πολύ τη δράση τέτοιων φυτών. Όποιος 

γλιστρήσει μόνος του από τη στενή στοά του Νυμφαίου της Πάρνηθας στη «μυστική» αίθουσα, 

το νιώθει τούτο, όσο εκλογικευμένος κι αν είναι — σερνάμενος με φακό, πόσω μάλλον που 

αυτές οι διεισδύσεις σε τόπους εγκοιμήσεων διενεργούνταν χωρίς μέσο φωτισμού, σε απόλυτο 

σκοτάδι, άσε τα μαρτυρούμενα σε αρχαίες πηγές κόλπα των ιερέων, μυστικά φώτα, φωνές 

από τα έγκατα, «δράκοντες» που έβγαιναν για να φάνε τις απαραίτητες προσφορές και που 

πιθανότατα ήταν απλά φίδια του είδους του «ελληνικού πύθωνα» διατρεφόμενα από τους ιερείς: 

Ο «ελληνικός πύθων» είναι η μεγάλη καστανόμαυρη δεντρογαλιά που σώζεται σήμερα αλλ’ 

υπό εξαφάνιση στη δυτική Πελοπόννησο και σε κάποια Ιόνια νησιά (Ζάκυνθος), η οποία μπορεί 

να ξεπεράσει άνετα τα δύο μέτρα, όπως μαρτυρεί ο γράφων, πολλάκις αυτόπτης. 
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Άλλωστε, και τα Βακχικά Μυστήρια βασίζονταν ακριβώς στη χρήση του οίνου, σε συνδυα-

σμό με το υποβλητικό περιβάλλον του ορεινού δάσους τη νύχτα και την έκσταση της ψυχής 

που γεννά η οργιώδης μουσική, ο ιερός ύμνος και ο ασταμάτητος χορός. 

 

 

Η άλιμος του Πυθαγόρα 

Ο Πορφύριος, εκτός από τα σχετικά με την εγκοίμηση του Πυθαγόρα στο Ιδαίο Άντρο, μας 

παρέχει επίσης εκτεταμένες πληροφορίες για τη διατροφή του — λιγότερες ο άλλος βιογράφος 

του, ο Ιάμβλιχος. Ο μέγας μαθηματικός και φιλόσοφος ήταν κυρίως φυτοφάγος, συνήθως δεν 

θυσίαζε ζώα μα αφιέρωνε στους βωμούς των Θεών καρπούς, λιβανωτό, αλεύρι και μυρτό-

κλαδα, ενώ πολύ σπάνια έτυχε να θυσιάσει πετεινούς και μικρά γουρουνάκια, άλλοι λένε αρ-

νάκια. Μια φορά μόνο, όταν ανακάλυψε την περίφημη ισότητα των τετραγώνων της υποτείνουσας 

του ορθογώνιου τριγώνου και των κάθετων πλευρών του, θέλησε από ευγνωμοσύνη στους 

Θεούς να θυσιάσει βόδι, μα και τότε, πιστός vegan, αυτό το ζώο το έπλασε σαν αγαλματάκι 

από ζυμάρι. Θεωρούσε ως πρέπουσες τροφές για πρόγευμα την κερήθρα και το μέλι, ενώ για 

δείπνο έτρωγε συνήθως ψωμί από κεγχρί, χυλό, λαχανικά βραστά και ωμά, ενώ πολύ σπάνια 

γεύτηκε κρέας από θυσίες, προφανώς κάτω από ιερές περιστάσεις. 

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στην τροφή που χρησιμοποιούσε όταν επρόκειτο να κατεβεί 

σε ιερά σπήλαια, όπως σε αυτό της Ίδης: 

 

Και ως επί το πλείστον, όταν έμελλε να εγκαταδυθεί σε άδυτα Θεών και εκεί να παραμείνει για 

κάποιο χρόνο, χρησιμοποιούσε άλιμες και άδιψες τροφές, συνθέτοντας την άλιμο από σπόρο 

παπαρούνας και σουσαμιού, φλοιό σκίλλας πλυμμένον ακριβώς σαν να επρόκειτο να καθαρθεί 

με αυτή, βλαστούς ασφοδελών [ἀνθέρικος ή ἀσπάραγγος, ο βλαστός πριν την άνθηση] και φύλλα 

μολόχας, αλεύρι, κριθάρι και ρεβύθια τα οποία, αφού τα άλεθε σε ίση ποσότητα, τα ανακάτευε 

με μέλι Υμηττού· Και την άδιψο [τη συνέθετε] από σπέρμα αγγουριού και παχιά σταφίδα απ’ όπου 

είχε βγάλει τα γίγαρτα, και άνθος κόλιανδρου και μολόχας, παρόμοια σπέρμα ανδράκλας, τριμμένο 

τυρί, αλεύρι άχνη και κρέμα γάλακτος, τα οποία όλα ανακάτευε με μέλι νησιώτικο. Αυτά έλεγε 

ότι τα διδάχτηκε ο Ηρακλής από τη Δήμητρα, όταν στάλθηκε στην άνυδρη Λιβύη.
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Τα περισσότερα από τούτα τα υλικά, βεβαίως, είναι ιδιαιτέρως θρεπτικά και έχουν τη δύναμη 

σε πολύ μικρή ποσότητα να κρατήσουν έναν άνθρωπο όντως απείναστο για πολλές μέρες, 

προϋπόθεση για πολυήμερες διαμονές σε ιερά σπήλαια όπως η θρυλούμενη του Πυθαγόρα 

στην Ίδη (3Χ9=27 μέρες!) και του Επιμενίδη. Ο κόλινδρος, σπόρος που ως σήμερα στον ελλη-

νικό χώρο τον χρησιμοποιούν στα λουκάνικα και γενικά σε παστά ως αποτελεσματικό φυσικό 

συντηρητικό, περιέχει αιθέρια έλαια και ουσίες που σε κάποια ποσότητα μπορούν να παρα-

μορφώσουν ελαφρά ή βαρύτερα κατά περιστάσεις τη συνείδηση· πιθανόν και οι σπόροι της 

επίσης ιαματικής ανδράκλας, αλλά αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, το ίδιο και η παρά-

ξενη χρήση του αγγουριού κι όχι του θρεπτικού και παλαιόθεν αγαπητότατου στην Ελλάδα 

κολοκυθιού — είναι σίγουρο ότι στη νεοελληνική λαϊκή ιατρική και κοσμητική το αγγούρι χρη-

σιμοποιείται ως ανανεωτικό της επιδερμίδας, άρα διαθέτει συντηρητικές της ζωής ιδιότητες. 

Δεν διευκρινίζεται ποια σκίλλα αναφέρεται, τούτη όμως πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι η 

«κίτρινη σκίλλα», Asphodeline lutea, σε αντιπαράθεση με τον ασφοδελό που σίγουρα είναι ο 

Asphodelus aestivus του οποίου τρωγόταν ο «ἀνθέρικος». Ο φλοιός όμως του κίτρινου ασφο-

δελού, πιθανόν και ο βλαστός του λευκού, δεν έχουν ιδιαίτερα θρεπτικές ιδιότητες, αλλά κα-

θαρτικές του πεπτικού συστήματος και όπως είπαμε ελαφρά υπνωτικές, ενώ ο σπόρος της 

παπαρούνας είναι μεν θρεπτικός, είναι όμως κι ελαφρά ναρκωτικός.  

                                         
156 Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 34, 4 κ.ε.· βλ. για δίαιτα Πυθαγόρα και Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων 8, 19, 3 

κ.ε. Για χρήση αλίμου από τον Ηρακλή, βλ. Ηρόδωρος Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 19, 5ος-4ος αι. π.Χ., από: 

Πλούταρχος, Αποσπάσματα, απ. 26, 4-5· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι Scholia in Hesiodum, Scholia in opera 

et diem (scholia vetera) 41, 9-10· Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι Scholia in Hesiodum, Scholia in opera et diem 

(scholia vetera partim Procli et recentiora partim Moschopuli, Tzetzae et Joannis Galeni) 41, 8-9.  
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Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε βάσιμα ότι ο κίτρινος ασφοδελός, εν μέρει ο λευκός, ο 

οπός της παπαρούνας στην επιμενίδεια άλιμο κι ο σπόρος στην πυθαγόρεια, δεν είχαν διατρο-

φική σημασία, αλλά προετοίμαζαν τον καταδυόμενο στο ιερό σπήλαιο να φτάσει στο κατάλληλο 

εκστασιακό επίπεδο ώστε να γίνει ικανός για τη φώτιση, που συμβολικά δηλώνεται με τη 

θέαση από τον Πυθαγόρα του ίδιου του Δία σε πλήρη δόξα στον θρόνο του. 

 

 

Το νηπενθές της Ελένης και του Ομήρου ως άλιμος 

Μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν, ότι αυτές οι άλιμοι δεν ήταν εφεύρεση του Επιμενίδη 

και του Πυθαγόρα, αλλά σε διάφορες ανά περίσταση συνθέσεις επιβαλλόταν από παλιότερα η 

χρήση τους από μάντες, από καθαιρόμενους και από όσους ζητούσαν φώτιση, προφητικό όνειρο ή 

θεραπεία με ολιγοχρόνιες ή μακροχρόνιες εγκοιμήσεις σε ιερούς τόπους. Για μια περισσότερο 

δραστική συνταγή, ας θυμηθούμε το «νηπενθές», το περίφημο φάρμακο που έριξε η Ελένη μες 

στο κρασί όταν ο άντρας της ο Μενέλαος και οι νεαροί φιλοξενούμενοί τους, ο Τηλέμαχος γιος 

του Οδυσσέα και ο Πεισίστρατος γιος του Νέστορα, έβαλαν τα κλάματα βαριά θλιμμένοι από 

την αφήγηση των σκοτωμών και των βασάνων τόσων ανθρώπων κατά τον Τρωικό πόλεμο, δικών, 

ξένων και των αγαπημένων τους: 

 

Παρευθύς έβαλε φάρμακο στο κρασί, σ’ αυτό που έπιναν, 

νηπενθές που διώχνει την πίκρα, λησμονητικό όλων των κακών.
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Για το μυστηριώδες τούτο νηπενθές πολλοί αρχαίοι έγραψαν. Στο άλμπουμ μας για τον Παρ-

νασσό (σ. 119-120), ενασχολούμενοι με το άλλο μαγικό φυτό του Ομήρου, το μώλυ, σημειώ-

νουμε ότι σε αρχαίες πηγές και στα χειρόγραφα του Διοσκουρίδη παρουσιάζεται ως ένα είδος 

μήκωνος και συγχέεται με το νηπενθές. Ο πολύτροπος Μιχαήλ Ψελλός, αμέσως μετά την περι-

γραφή της επιμενίδειας αλίμου, μας προσφέρει μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνταγή του νηπενθούς, 

εκλαμβάνοντάς το όχι ως συγκεκριμένο φυτό, μα ως σύνθεση βοτάνων: 

 

Το νηπενθές σύγκειται από το φυτό ιππομανές και άλιμο κρητικό και υοσκύαμο και μανδραγόρα· αν 

το φάει κάποιος τούτο, έχει φάρμακο νηπενθές, που παρέχει τη λήθη όλων των κακών.
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Δεν μας λέει από πού αντλεί αυτήν τη συνταγή, στην οποία συναγελάζονται φυτά ψυχοτροπικά 

μεν αλλά και άκρως δηλητηριώδη, καθώς κι ένα, το κρητικό ἅλιμον, που δεν είναι εύκολο προς  

ώρας να το ταυτίσουμε με ασφάλεια. Ο υοσκύαμος και ο μανδραγόρας είναι γνωστά «μαγικά» 

φυτά με δράσεις ναρκωτικές, που μπορούν να φέρουν παραισθήσεις, σύγχυση της πραγμα-

τικότητας και βαρύ ύπνο με ταραγμένα όνειρα. Καθώς επισημαίνει ο μεγάλος Γαληνός όμως, η 

ποσότητα που παρέχει την όποια θεραπευτική τους δράση, μεταξύ άλλων σε βαριά κατάθλιψη 

και μελαγχολία όπως στην περίπτωση του Μενέλαου και των νεαρών του φιλοξενούμενων,159 

βρίσκεται πολύ κοντά σε κείνη που επιφέρει τον θάνατο, γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται. 

Το ιππομανές ή κυνόμορον, ή κυνοκτόνον ή κυνοκράμβη, ή οφιόσκορδον, ή ελαφόσκορδον 

είναι ένα δηλητηριώδες φυτό που φέρνει παράλυση και θάνατο, και το χρησιμοποιούσαν ως 

θανατηφόρο δόλωμα σε «σκυλιά, λύκους, αλεπούδες και λεοπαρδάλεις», όπως λέει ο Διοσκου-

ρίδης, επίσης σε τυφλοπόντικες, μύγες, κουνούπια κ.λπ. Σύμφωνα με έρευνά μου, πιθανότατα 

πρόκειται για το εξαιρετικά τοξικό φυτό Vincetoxicum hirundinaria (Medik.) ή Asclepias vince-

toxicum (L.) της οικ. Apocynaceae, ένα φυτό που χρησιμοποιήθηκε άλλοτε στη μαγική παράδοση 

και στη λαϊκή ιατρική διαφόρων ευρωπαϊκών λαών.160 Τα ονόματα οφιόσκορδο και ελαφόσκορδο  

                                         
157 Όμηρος, Ὀδύσσεια 4, 220-221. 
158 Ψελλός Μιχαήλ, Opuscula logica, physica, allegorica, alia, έργο 32, 6 κ.ε. 
159 Για δηλητηριώδη και ψυχοτροπικά φυτά που επηρεάζουν τις ψυχικές λειτουργίες κατά τις περί ψυχολογίας θεωρίες των 

αρχαίων Ελλήνων, βλ. πρόχειρα: Γαληνός, Γαληνοῦ ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἕπονται  

[Quod animi mores corporis temperamenta sequantur] όπου και αναφορά στο νηπενθές σε σχέση με τέτοια φυτά. 
160 Η σύγχρονη ταύτιση της Asclepias vincetoxicum με το φυτό που ο Διοσκουρίδης αποκαλεί «ασκληπιάς», δεν είναι 

καθόλου πιθανή. Η διοσκουρίδεια «ασκληπιάς», που σημειωτέον ο Γαληνός γράφει ότι ο ίδιος δεν τη γνωρίζει, περι-

γράφεται ότι έχει λουλούδια «βαρύοσμα» και όμοια με του πελεκίνου, ενός ψυχανθούς (Leguminosae) [έχουμε διαπι-
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έφερε κυρίως ένα από τα κοινά είδη άγριου σκόρδου, μονοκοτυλήδονο που δεν είναι τοξικό 

και σήμερα χρησιμοποιείται στις πιττές, ενώ ως παρεπωνυμία του ιππομανούς μπήκε λανθα-

σμένα, μάλλον εξαιτίας της κάποιας ομοιότητας του καρπού του τελευταίου με σκελίδα σκόρδου. 

Μια ονομασία του ιππομανούς κατά τον Διοσκουρίδη είναι ἀπόκυνον, λόγω της χρήσης του σε 

δολώματα για κύνες· Ο Λινναίος, έδωσε το όνομα Apocynaceae στην οικογένεια του ιππομα-

νούς, και στο ίδιο το φυτό την ονομασία (και) Cynanchum vincetoxicum (L.), γνωρίζοντας προ-

φανώς την αρχαία ταυτότητά του, μα οι μεταγενέστεροι το ταύτισαν λανθασμένα με άλλα. 

Το «ἅλιμον Κρητικόν» γράφεται με δασεία και σημαίνει «αλμυρό», αντίθετα με το γνωστό 

μας ἄλιμο που γράφεται με ψιλή και σημαίνει τη μη «λίμα», τη μη πείνα. Θα μακρυγορούσαμε 

αν ερευνούσαμε εδώ περί ποιού φυτού πρόκειται κι αν υπάρχει κάποιο κρητικό είδος του, 

πάντως η αναλγητική δράση της ρίζας του δείχνει ότι επιδρά επί του νευρικού συστήματος. 

Το εξαγόμενο είναι ότι και το νηπενθές του Ψελλού, που συναρτάται με την εκδοχή του 

σοφότατου Βυζαντινού για την επιμενίδεια άλιμο, περιέχει κυρίως φυτά πολύ τοξικά, θανατη-

φόρα ακόμα και σε ελάχιστες ποσότητες, τα οποία όμως κάτω από ορισμένες δοσολογίες 

μπορούν να επιφέρουν παραμόρφωση της αίσθησης της πραγματικότητας.  

                                                                                                                        
στώσει περί ποιου φυτού πρόκειται], ενώ του vincetoxicum μόλις που γίνεται αντιληπτή (στους ευαίσθητης 

όσφρησης) η μυρωδιά τους και δεν έχουν ούτε καν μακρινή σχέση με εκείνα των ψυχανθών. 

 

 

 

 

 

Εικ.113 άνω αριστ.: Vincetoxicum hirundinaria (Medik.) 
ή Asclepias vincetoxicum (L.), Δίρφυς. 

Εικ. 114 άνω μέση: ο λευκός ὑοσκύαμος, Hyoscyamus 
albus (L.), Πάρνηθα. 

Εικ. 115 άνω δεξιά: ο μέλας ὑοσκύαμος, Hyoscyamus 
niger (L.), Άγραφα, Καράβα. 

Εικ. 116 αριστ.: Μανδραγόρας ἄρρην και θήλυς, χειρό-
γραφο Διοσκουρίδη της Βιβλιοθήκης της Νάπολης, Διο-

σκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, ό.π., φύλλο 181r. 
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Το συμπέρασμα για την επιμενίδεια άλιμο 

Απ’ όλα τούτα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι άλιμοι δεν ήταν επινόηση του Επιμενίδη, 

αλλά ειδικές τροφές που χρησιμοποιούνταν από απροσδιόριστα παλιότερες εποχές σε περιόδους 

εγκαταβίωσης με ύπνωση σε ιερούς τόπους, κυρίως σπήλαια, με σκοπό αφενός την διατήρηση 

του οργανισμού σε καλή κατάσταση δίχως πολλές τροφές και νερό και δίχως ανάγκη εκκρί-

σεων, κι αφετέρου την ύπνωση, τη φώτιση από τη θεότητα, τον οραματισμό, τη λήψη προφη-

τικών και θεραπευτικών ονείρων. Παρεμπιπτόντως χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις λιμών, 

σε πολιορκίες κ.λπ. όταν οι πάσχοντες πληθυσμοί χρειάζονταν ευπόριστη, φτηνή, πανταχού 

ευρισκόμενη και συμπυκνωμένης διατροφικής δύναμης τροφή. Οι ειδικές αυτές τροφές δια-

κρίνονταν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

1. Οι άλιμοι που εξασφάλιζαν την επιβίωση χωρίς πολλά μέσα, σε ερημότοπους όπου δεν 

υπήρχαν τα χρειώδη και χωρίς να εξασθενούν οι ζωτικές δυνάμεις του οργανισμού. Τούτες 

περιείχαν υλικά που υπάρχουν παντού στον ελληνικό χώρο και είναι αρκούντως θρεπτικά, 

όπως οι καρποί της μολόχας και οι κόνδυλοι των ασφοδελών. Παράδειγμα η μαρτυρούμενη 

ελάσσων εκδοχή της επιμενίδειας αλίμου μόνο με τα δύο αυτά υλικά. 

2. Οι άλιμοι που εξασφάλιζαν τη μακρόχρονη δίχως λιμοκτονία ή πολλές εκκρίσεις εγκα-

ταβίωση και εγκοίμηση για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ιερά σπήλαια ή γενικώς 

σε ασκητική απομόνωση, αλλά και παρείχαν στον οργανισμό τη φαρμακολογική προϋπόθεση 

για την εκστασιακή διαδικασία, η οποία μπορούσε να επιφέρει τη «φώτιση» σύμφωνα με τους 

εύλογους και γνωστούς θρησκειολογικούς όρους, καθώς επίσης προφητικά ή θεραπευτικά 

οράματα και όνειρα. Στις αλίμους αυτές συμπεριλαμβάνονταν φυτικές ύλες θρεπτικές όσο και 

απανταχού ή έστω εύκολα ευρισκόμενες όπως οι κόνδυλοι του λευκού ασφοδελού, το σουσάμι, το 

μέλι και οι σπόροι της μολόχας, μα και άλλες δραστικά ή ολιγότερο ψυχοτροπικές, όπως ο 

οπός και οι σπόροι της παπαρούνας, μέρη από τον κίτρινο ασφοδελό, πιθανότατα και φυτά 

όπως ο υοσκύαμος, ο μανδραγόρας και τα άλλα άκρως τοξικά φυτά του Ψελλού. 

  

  

Οπότε, χρησιμοποιούνταν φυτικά σκευάσματα παρόμοια με τις αλίμους στην 

ψυχική προετοιμασία θυτών και θυμάτων ανθρωποθυσιών; 

Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι δικαιούμαστε να απαντήσουμε πως ναι. Η μελέτη της 

επιμενίδειας, της πυθαγόρειας και των άλλων αλίμων δείχνει την παλαιότητά τους όσο και τη 

διαχρονική σημασία τους σε ιδιάζουσας φύσης ιερές τελετουργίες. Θα μπορούσαμε να προ-

σθέσουμε πλήθος μαρτυρούμενα στοιχεία από κειμενικές πηγές και από την αρχαία και βυ-

ζαντινή ιατρική, βοτανολογία και φαρμακολογία για το μέγα θέμα των αρχαιοελληνικών 

Μυστηρίων, όμως η έρευνα αυτή ξεφεύγει από τα οργανικά και χωρικά πλαίσια του θέματός μας. 

Έτσι, στα δύο αναφερθέντα παράλληλα, στην Κρίσα και στην Αθήνα, οι έφηβοι Αλκυονέας 

και Κρατίνος βαδίζουν ήρεμα στη θυσία τους, μάλιστα ο Κρατίνος εθελοντικά, και τους ακο-

λουθούν επίσης με απόφασή τους οι Ευρύβατος και Κτησίβιος ή Αριστόδημος. Όπως και στο 

υπόδειγμα των Άνδεων, όπως και παντού στην υφήλιο σε περιπτώσεις ανθρωποθυσιών σύμ-

φωνα με τις σύγχρονες έρευνες, είναι λογικό στα θύματα να δίνονταν ναρκωτικές και ψυχ-

οτροπικές ουσίες, ώστε να βαδίσουν με αξιοπρέπεια και γαλήνη στη σφαγή τους. Κι από αυτό-

φυή ψυχοτροπικά βότανα στον ελληνικό χώρο, άλλο τίποτα! Οι αυλές των σπιτιών μας είναι 

γεμάτες απ’ αυτά… 

 

 

Εντέλει, τι συνέβη στο σπήλαιο του Πάρνη; 
 

α. Υπόβαθρο περίληψης 

Περπατήσαμε σε πλήθος κείμενα από κάθε εποχή της ελληνικής αρχαιότητας και του ομόρων 

πολιτισμικών εκφάνσεων Βυζαντίου· είδαμε ότι κάθε αλήθεια για τους αρχαίους Έλληνες είχε 

πολλά πρόσωπα, όπως πολλοί εθεωρείτο ότι είναι οι Θεοί, περισσότερες της μιας οι Μοίρες 

και, εντέλει, πολλές οι Μούσες, εκφράστριες της αισθητικής όσο και διανοητικής πολλαπλότητας 
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αυτού του πολιτισμού της βορειοανατολικής Μεσογείου, που τόσο συνέβαλε διαχρονικά στην 

άρνηση του μονοδιάστατου, κυρίαρχης αρχής η οποία ταλανίζει τον σύγχρονο κόσμο. 

Σε τούτη την πολλαπλότητα είδαμε στο Α΄ τόμο της εργασίας μας ότι ανήκουν οι ιδέες της 

απόλυτης εξουσίας του λαού που τον έκτο αιώνα π.Χ. ονομάστηκε δημοκρατία αλλά με σημε-

ρινούς όρους είναι ακραία λαοκρατία, σοσιαλισμός και αντιεξουσιασμός, επίσης της πιο προω-

θημένης άρνησης της θρησκευτικότητας και του ίδιου του Θεού, αλλά και στο Β΄ μέρος, εξι-

σορροπιστικά, της κυριαρχίας των μυστηρίων στην ανθρώπινη ζωή, της μελέτης των υπογείων 

του μυαλού, που εμείς μόλις με την ψυχανάλυση μάθαμε τη σημασία τους, διδασκόμενοι από 

τον Φρόιντ και τους ακολούθους του το μέγα εύρος του ασυνειδήτου στον ζωτικό χώρο της 

ψυχής. 

Δυστυχώς, πολύ δυστυχώς, η τοξικότητα του ανορθολογισμού είναι η πίσω όψη κάθε φω-

τεινού πολιτισμού, και του αρχαιοελληνικού, και του σε πολλά ομότροπου κινεζικού, και των 

όποιων θετικών προσόψεων του δικού μας. Το ανθισμένο λιβάδι του πνεύματος, της ομορφιάς 

και του Λόγου διατρέφονται από την κοπριά, τη σαπίλα και το χυμένο αίμα, τη διαλεκτική των 

σκοτωμένων ανθρώπων και των θυσιαζομένων στον βωμό του Θεού από Έλληνες, Αιγύπτιους, 

Κέλτες, Κινέζους, Ιάπωνες, Βαβυλώνιους, Εβραίους, Αζτέκους, Μάγιας ή Ίνκας. 

Μες σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ιδωθεί ειδικά η ανθρωποθυσία και γενικά το ανορθολο-

γικό κλίμα το σχετιζόμενο με ιερά όπως του σπηλαίου στον Πάρνη, που η πρώτη χρήση τους 

ανάγεται πιθανώς στην απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού και το τέλος τους στην κατά-

στροφή του ορθού Λόγου, η οποία σηματοδότησε την πτώση του αρχαίου κόσμου και την 

απαρχή της χριστιανικής εποχής — όταν ο ανορθολογισμός μεταπήδησε από τα σπήλαια στους 

καθεδρικούς ναούς, στην επίσημη χριστιανική παιδεία και στα ανάκτορα. 

Ο μέγιστος εχθρός του ανθρώπου, λοιπόν, είναι πρωτίστως ο ανορθολογισμός: όλων ανε-

ξαιρέτως των θρησκειών, καθώς και όλων των καταπιεστικών, ολοκληρωτικών καθεστώτων 

όπως εκείνα που επιβάλλει σήμερα με τη βία και την παραπλάνηση η κεφαλαιοκρατία, η από-

λυτοποιημένη θρησκεία του χρήματος. 

 

 

β. Εντέλει τι συνέβη στο σπήλαιο; 

β1. Θεωρούμε ότι πράγματι ο Επιμενίδης, φορέας μιας αρχαιότατης μινωο-μυκηναϊκής 

παράδοσης εμπλουτισμένης από την ανανεωτική όσο και αναδρόμως «εκβαρβαριστική» διείσ-

δυση των Δωριέων στην Κρήτη, «καθείρε την Αθήνα μέσω ανθρώπινου αίματος», όπως λένε ο 

Νεάνθης ο Κυζηκινός, ο Διογένης Λαέρτιος κι ο Αθήναιος, θυσιάζοντας τους νεαρούς Κρατίνο 

και Κτησίβιο ή Αριστόδημο. Ενδεχομένως η θυσία έγινε είτε στον βωμό του Όμβριου κι 

Απήμιου Δία στην κορφή του Οζιά, είτε σε κείνον του Σημαλέου και Αστραπαίου στο Άρμα. Το 

πιθανότερο όμως είναι να διενεργήθηκε στο ίδιο το σπήλαιο, που δεν μπορούμε να αμφισβη-

τήσουμε ότι οι τότε Αθηναίοι ήξεραν την πανάρχαια αν και έκπτωτη χρήση του ως ιερό, 

μάλιστα οι γείτονες Φυλάσιοι και οι κάτοικοι του γειτονικού Παλιοχωριού που βρίσκεται σε 

απόσταση τριακοσίων μέτρων. 

β2. Η γνώμη μας είναι ότι οι δύο νέοι εναποτέθηκαν εκεί πρόχειρα όπως ο έφηβος στο 

Λύκαιον όρος και οι θυσιασμένοι των Μυκηνών, κι ότι μετά το σοκ της ανθρωποθυσίας το σπή-

λαιο χρησιμοποιούνταν ευκαιριακά, όπως δείχνουν στοιχεία κεραμικής, ώσπου ξαναζωντά-

νεψε οριστικά μετά τους Περσικούς πολέμους και την εισαγωγή της λατρείας του Πάνα και 

των Νυμφών, κατάλληλης για τα ορεινά, τα θεολογικά και μυστηριακά συμπαρομαρτούντα, 

για το άκρως υποβλητικό τοπίο του φαραγγιού και των γύρω κορυφών. 

Η χαλαρή στάση των σκελετών, όπως αυτή του νέου στο Λύκαιον, μάλλον ενδυναμώνει την 

έρευνα προς την κατεύθυνση της ανθρωποθυσίας, μάλιστα εφόσον θυμηθούμε όσα αναφέραμε 

για τη «Θεωρία του σπηλαίου» και τις εγκοιμήσεις. Επίσης, εντέλει, με βάση την εύλογη 

πιθανότητα οι συγγενείς του νέου με το χέρι κάτω από το μάγουλο να τακτοποίησαν έτσι με 

τρυφερότητα τα μέλη του, λαμβανόμενων υπόψη των παραπάνω: στη στάση του κοιμώμενου 

σε ιερό σπήλαιο, του αφιερωμένου στους Θεούς. 

β3. Πεποίθησή μας επίσης, μολονότι θέμα προς παραπέρα έρευνα, είναι ότι η επιμενίδεια 

άλιμος στις διάφορες παραλλαγές της απηχεί όχι μόνο μια συμπυκνωμένης ενέργειας τροφή 

κατάλληλη για ασκητείες και διαμονές πολυήμερες ή απλές διανυκτερεύσεις σε ιερά σπήλαια, 
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όχι μόνο ένα εκστασιακό μέσον που θεωρούνταν κατά τους θεολογικούς όρους των αρχαίων 

μυστηρίων ότι φέρνει την ύπνωση και τον οραματισμό, τη φώτιση, το ερμηνευτικό του παρελ-

θόντος ή προφητικό του μέλλοντος όνειρο και τη θεραπεία σώματος και ψυχής, αλλά επίσης 

ψυχοτροπικό φάρμακο που δινόταν σε υποψήφια θύματα ανθρωποθυσίας, ώστε να αντιμετω-

πίσουν την τελετουργία στον βωμό με αξιοπρέπεια, γαλήνη και εθελούσια διάθεση. 

 

 

Σπήλαιο του Πάνα και των Νυμφών σήμερα 
 

 

Καλοί επισκέπτες και καταστροφείς 

Αν και η πρόσβαση είναι ακόμα αρκετά δύσκολη, το σπήλαιο δέχεται σήμερα πολλούς επι-

σκέπτες, λόγω της φήμης του μα και επειδή είναι το μεγαλύτερο γνωστό όσο και βατό της 

κεντρικής Πάρνηθας. Οι περισσότεροι το σέβονται ως έργο της φύσης και ως χώρο με την 

ποικίλου νοήματος πολιτισμική και μνημειακή αξία την οποία προσπαθήσαμε να φωτίσουμε. Όχι 

όλοι, όμως, εφόσον πολλοί πετούν σκουπίδια έξω και μέσα στο σπήλαιο, σπάνε σταλακτίτες 

και σκάβουν παντού στο εσωτερικό, αναζητώντας αρχαία αντικείμενα και καταστρέφοντας τον 

χώρο, επίσης ακυρώνοντας έτσι σταδιακά μια μελλοντική επιστημονική ανασκαφή — η οποία 

ας γίνει, επιτέλους… 

Άλλοι, απλά διαδηλώνουν την «ανωτερότητά» τους έναντι οποιουδήποτε συνανθρώπου ή 

αξίας, καθώς και την ιδεολογική τους ταυτότητα ή μάλλον την κιβδηλεία της ταυτότητάς τους, 

γράφοντας το όνομά τους ή πολιτικά σύμβολα με χάραξη ή με σπρέι στα τοιχώματα, μέσα κι 

έξω από το σπήλαιο — μάλιστα ενωμένες όλες οι παρατάξεις, εφόσον βρίσκουμε διεθνιστικά 

σφυροδρέπανα, ΠΑΣΟΚ, Α της αναρχίας, μαζί με το διπλό Ε κάποιων υποτιθέμενων ελληνο-

λατρών. Κάποιοι, τέλος, σβήνουν αυτά τα συνθήματα — πάλι με σπρέι! 

Ένα άλλο πρόβλημα το προκαλούν καθόλου τυχαία μια ακόμη κατηγορία αυτοδιαδηλωνό-

μενων λατρών του σπηλαίου, που διενεργούν σε αυτό «τελετές», μαγικές, ή (καθ’ υπόθεσίν 

τους) «αρχαιοελληνικές», αναβοντας φωτιές εντός της αίθουσας με αποτέλεσμα να ανανεώ-

νεται η αρχαία καπνιά, να καταστρέφονται τα χρώματα των σταλακτιτών, η χλωρίδα και η 

μικροπανίδα του σπηλαίου, ενώ γεμίζει ο τόπος αλουμινένια κελύφη κεριών, τα οποία οι ψευ-

δολάτρεις εγκαταλείπουν παντού μετά τη χρήση τους, κι επίσης «μαγικά» νήματα, σκοινιά, 

χαρτιά, πλαστικά κ.λπ. Ακόμα και στην «μυστική» παράπλευρη αίθουσα βλέπει κανείς αλου-

μινένια κελύφη κεριών, σκουπίδια και γκράφιτι με σπρέι, αναρωτούμενος για την αντιληπτικότητα 

και την ψυχική κατάσταση κάποιων συνανθρώπων μας. 

Ζημιές προκαλούν, δυστυχώς, και ορισμένοι που προσπαθούν να καθαρίσουν τα σκουπίδια, 

όχι τοποθετώντας τα σε σακούλες και παίρνοντάς τα μαζί τους, αλλά καίγοντάς τα δίπλα στην 

είσοδο, επιβαρύνοντας με καπνιά τους βραχότοιχους, προκαλώντας γυψοποίηση λόγω της 

φωτιάς στον ασβεστόλιθο και καταστρέφοντας περαιτέρω όσα υπολείμματα έχουν σωθεί από 

τις επιγραφές. Επίσης, βασανίζοντας τον καημένο τον πλάτανο που βρίσκεται εκεί, με την 

πύρα της φωτιάς στις ρίζες του και τον καπνό στα κλαδιά του. 

Μια άλλη κατηγορία κατά τα άλλα φιλότιμων υπερασπιστών του σπηλαίου είναι εκείνοι 

που καθαρίζουν κατά καιρούς τον χώρο στην κατωφέρεια προς την κοίτη του φαραγγιού, 

κόβοντας τα φυτά, τους κισσούς και τις κληματσίδες. Πρώτον, δεν χρειάζεται καταστροφή 

όλων των φυτών λες και πρέπει τα πάντα να είναι φαλακρά τριγύρω σαν μικροαστικός κήπος 

με γκαζόν. Χρειάζεται κόψιμο μόνο των θάμνων όταν ψηλώνουν πολύ και εμποδίζουν τη θέα 

προς το φαράγγι. Δεύτερον, οι καθαριστές καταστρέφουν και κάποια φυτά σπάνια, ή με ξε-

χωριστό ενδιαφέρον. 

Για παράδειγμα, στο χείλος του πρανούς μπροστά στο σπήλαιο υπήρχε μια δάφνη, αιωνίως 

ταλαιπωρούμενη εφόσον την έκοβαν κάθε τόσο οι «αποψιλωτές». Ήταν η μόνη δάφνη σε τέτοιο 

υψόμετρο και σε ολόκληρη την κεντρική Πάρνηθα, αν εξαιρέσουμε εκείνες στο μοναστηράκι 

της Αγίας Τριάδας. Η παρουσία μιας δάφνης σε τούτο το υψόμετρο και στον συγκεκριμένο 

τόπο μπορεί να σημαίνει την περίπτωση κάποιος να τη φύτεψε τιμής ένεκεν τα χρόνια μετά 

την ανασκαφή, ή ποιος ξέρει τι άλλο. 
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Τελικά, το 2018 κάποιοι μες στον υπερβάλλοντα ζήλο τους ξεπάστρεψαν οριστικά τη δύ-

στυχη τη δαφνούλα… 

 

 

Τι να γίνει για το σπήλαιο 

Παραπάνω από 100 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Ανδρέας Σκιάς διενέργησε την 

ανασκαφή του ενός τρίτου του σπηλαίου, όπως ο ίδιος δηλώνει. Θα ήταν λοιπόν ευχής και 

ανάγκης έργο να ολοκληρωθεί επιτέλους με σύγχρονα μέσα και ερευνητική άποψη η ανασκα-

φή στο σπήλαιο, ώστε να υπάρξει μια τελική απόφαση για τις περιόδους χρήσης του, για την 

ηλικία των ευρημάτων και γενικά για το σπουδαίο αυτό σπηλαίο ιερό, που λειτούργησε αδιάκοπα 

από τα προϊστορικά μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. 

Ενδέχεται το «Νυμφαίο και Πανείο των Φυλασίων» να κρύβει ακόμα εκπλήξεις, όχι μόνο 

από την άποψη των πιθανών ευρημάτων, αλλά και επειδή υπάρχει περίπτωση πίσω από τα 

ιζηματογενή στρώματα, την τέφρα και τα υλικά εγκατακρημνίσων στο βάθος ψηλά προς το 

σημερινό τέρμα του σπηλαίου, να υπάρχει συνέχειά του στη γραμμή του γεωλογικού ρήγματος 

του οποίου αποτελεί έξοδο, και το οποίο συνεχίζεται σε μεγάλη απόσταση βορειοανατολικά 

στο υπέδαφος της Κιάφας Καμπέρα, όπως είπαμε ήδη πως δείχνει μια απλή ορειβατική εξέταση 

του βουνού. Η ύπαρξη του ρυακιού, όπως σε παρόμοια σπήλαια, καθιστά πιθανότερη μια ανά-

λογη γεωλογική δομή της περιοχής 

Επίσης, είναι ανάγκη να ξαναμελετηθούν με επιστημονικές μεθόδους χρονολόγησης και με 

σύγχρονη οπτική τα υπάρχοντα ευρήματα και οι σκελετοί που βρέθηκαν στο σπήλαιο. 

Τέλος, θα ήταν ευχής έργο να γίνουν ανασκαφές στις σημαντικές εγκαταστάσεις στην αρχαία 

Φυλή, στο Πυργάκι, στο Κάτω Παλιοχώρι, στο Λοιμικό, στη Μόλα, στο Σαλονίκι και στους άλ-

λους διαπιστωμένους χώρους αρχαίων οικισμών της κεντρικής  και της νοτιοδυτικής Πάρνηθας, 

έτσι ώστε να αναδειχθεί ένα πλήρες μοντέλο εξέλιξης της ανθρώπινης κατοίκησης από την 

προϊστορική εποχή έως και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο σε έναν ακόμα σχεδόν απείραχτο 

από την αρχαιολογική σκαπάνη και τη σύγχρονη επέμβαση ορεινό τόπο τόσο κοντά στην Αθήνα, 

που θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει αναλυτικό και ερμηνευτικό υπόδειγμα για ανάλογες περιοχές 

ανά την Ελλάδα. 

Θα πρέπει ξανά εδώ να τονιστεί ότι οι τόποι αρχαίων εγκαταστάσεων στη δυτική και νοτιο-

δυτική Πάρνηθα, οικισμοί, σπηλιές, βραχοσκεπές κ.λπ., κινδυνεύουν από διαρκείς λαθρανα-

σκαφές αρχαιοκάπηλων, μάλιστα οι πιο προσβάσιμοι. 

 
 

Πρόταση για Μουσείο Πάρνηθας 
 

Τελειώνοντας, ας κάνουμε μια πρόταση κι ας πέσει στον βρόντο. Είναι γνωστό ότι η διεύθυνση 

του Καζίνου Πάρνηθας έχει ανακοινώσει τη μετεγκατάστασή του σε άλλο τόπο του λεκανοπε-

δίου. Αν συμβεί αυτό, όχι μόνο πιθανότατα θα κλείσει το τελεφερίκ, που ως τώρα λειτουργεί 

με άριστη συντήρηση, δωρεάν, με βαγονάκι κάθε 3 λεπτά και με πολλή ευγένεια του προσω-

πικού του Καζίνου απέναντι στους οποιουσδήποτε επισκέπτες και στους ορειβάτες, αλλά και 

μοιραία θα λεηλατηθούν και θα καταστραφούν τα δύο πολύ σημαντικά κτήρια, του τελεφερίκ 

στο Μετόχι και του Καζίνου στο βουνό, δεδομένης της συνήθους αδιαφορίας του ελληνικού 

κράτους για την προστασία της περιουσίας του λαού. 

Η εταιρεία διαχείρησης του Καζίνου έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να εκχωρήσει τις 

(άλλωστε ιδιοκτησίας του Δημοσίου) εγκαταστάσεις σε οποιονδήποτε υπεύθυνο φορέα σχετί-

ζεται με το βουνό και είναι πρόθυμος να τις αναλάβει. Προτείνουμε, λοιπόν, να δημιουργηθεί 

Μουσείο Πάρνηθας στα δύο κτήρια, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τα ευρήματα από τον 

βωμό της κορυφής του Οζιά, από το Σπήλαιο του Πανός και από μελλοντικές ανασκαφές, αλλά 

και συλλογές από τον μεγάλο πλούτο της χλωρίδας, της πανίδας και των ορυκτών της οροσειράς. 

Λεφτά, θα μου πει κανείς… Ας σκεφτούμε όμως ότι: ιδιωτικές εταιρείες μετά την πυρκαγιά 

του 2007 έχουν λάβει συνολικά τεράστια ποσά για το φαρωνικό και στα περισσότερα μέρη 

εντελώς άχρηστο έργο της «υποστήριξης με κορμούς των εδαφών στα καμένα»· για πανά-
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κριβα ντεπόζιτα αποθήκευσης ύδατος που πετάγονται «μυστηριωδώς» στα φαράγγια κι αγο-

ράζονται ολοένα άλλα· για ένα απίθανα μεγάλο όσο και ήδη από την εγκατάστασή του ανε-

νεργό δίκτυο υδρευτικών σωλήνων που έχουν εγκαταλειφθεί ακόμα και στις πιο απρόσιτες 

περιοχές· για μια «αναδάσωση» μεγάλης κλίμακας που όλα αυτά τα χρόνια έχει διενεργηθεί 

πάλι και πάλι με τεράστια έξοδα στους ίδιους τόπους αλλά δεν έχει πετύχει ούτε κατά το 20%· 

για τελείως άχρηστες «αποψιλώσεις» και κουρέματα δέντρων σε απόσταση 80 και 100 μέτρα 

ένθεν κι ένθεν στους δασικούς δρόμους υποτίθεται λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς, όπου ξο-

δεύονται κάθε τόσο χρήματα χωρίς κανένα λόγο, εφόσον σε περίπτωση φωτιάς η πιθανότητα 

να βοηθήσουν είναι μηδενική. Αν αναλογιστούμε, λοιπόν, τα τεράστια ποσά που έχουν πεταχτεί 

για όλα αυτά, νομίζουμε ότι χρήματα μπορούν να βρεθούν για κάτι που θα παραμείνει, καθι-

στώντας πόλο έλξης το βουνό και την ομορφιά του, μάλιστα στην καμμένη μα ολοένα ανα-

γεννώμενη περιοχή του, και συνεργώντας στην περαιτέρω λειτουργία του τελεφερίκ. 

Αλλά, αν είναι ένα τέτοιο μουσείο, όπως ήδη πολλές δραστηριότητες στα ελληνικά βουνά, 

να παραδοθεί στους ανεξέλεγκτους από το κοινωνικό σύνολο ιδιώτες επιχειρηματίες των 

αντικοινωνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), τους εγκάθετους της πιο ύπουλης και 

καταστροφικής ιδιωτικοποίησης των πάντων, που επιπλέον τους πληρώνει καταναγκαστικά ο 

φορολογούμενος χωρίς να μπορεί να παρέμβει στη δραστηριότητά τους, τότε καλύτερα να 

λείπει και το μουσείο και το καλό του. 

Οποιοσδήποτε φορέας θα αναλάμβανε ένα Μουσείο Πάρνηθας, θα πρέπει να είναι δημόσιος 

και αιρετός, όχι ανεξέλεγκτος και αδύνατον να αντικατασταθεί η διοίκησή του, όπως είναι οι 

ιδιοκτήτες των αντικοινωνικών οικοεπιχειρήσεων των ΜΚΟ, που αντιμετωπίζουν τη φύση, τον 

πολιτισμό και την ανθρωπιά σαν ιδιωτική περιουσία τους και ως πεδίο ατομικού πλουτισμού τους. 
 
  

Εικ. 117: Στον νότιο τοίχο του σπηλαίου, στα σημεία όπου διερράγη το πέτρωμα από τις 
εκρήξεις, και μετά από τα χτυπήματα λιθοξοϊκών εργαλείων κατά την ανασκαφή του Α. Σκιά: 

απολιθωμένα «κοιτάσματα» λυχναριών και στάχτης των θυσιών. 



164 
 

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 
 

(Περιλαμβάνονται και ονόματα που αναφέρονται στις λεζάντες των εικόνων και των 
φωτογραφιών) 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ 

 
Αγησίλαος 127 
Αγία Παρασκευή Κάτω Παλιοχωριού (πρώην Ά-

γιος Νικόλαος) 31, 66-68, 113 
Αγία Τριάδα 51, 52, 115 
αγριοαχλαδιές (και γκορτσιές) 15, 39 
Αθήναιος 134, 144, 146, 152, 160 
Αιθαλίδες 60 
Αλβανοί, Αλβανικά 116, 117 
Αλκαίος 129 
Αλκμαιωνίδες 131, 132 
Αλκυονέας 135, 144, 159 
Άλογο (και Πλατυβούνι, Φαρδυβούνι, Μάλι Γκέρι) 

12, 39, 51, 53, 54, 56, 112, 114, 115 
Αλογόπετρα 34 
Αλώνι Νίκα 67, 68  
αλώνια 28 
Αμαλία βασίλισσα 43, 47 
Αμμώνιος Αλεξανδρινός 36 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μαρία 139 
Ανδρομέδα 125 
ανθρωποθυσίες 125-131, 134, 139-144, 159, 

160, 161 
Απολλώνιος Ρόδιος 98 
Αποστόλη βουνό 12, 53, 56 
Άραιθος ή Αρίαιθος 137 
Αρβανίτες, αρβανιτόφωνοι, Αρβανίτικα, Ελλη-

νοαρβανίτικα 9, 11, 12, 20, 41, 45, 46, 56, 64, 
110-112, 115-118, 142 

Αρβανιτόβλαχοι 111 
αριές 39 
Αριστομένης 126 
Αριστοτέλης 36, 129-133, 148, 152 
Αριστοφάνης 36, 98 
Αρκαδία 71, 79, 98, 137, 141  
Άρμα (και Στράτι όλο το βουνό, Καλιακούδες ή 

Ρρεθ-ι-Καλιακούδες ο βράχος) 11, 12, 17, 37, 
38, 40, 41, 44, 45, 57, 63, 96, 98, 112-115, 
117, 118, 142, 160 

Αρτεμίδωρος 148, 150 
Άρτεμις 127, 140, 142, 148 
αρχαιοκαπηλία, παράνομες ανασκαφές 42, 43, 

54, 104, 110 
Ασκληπιάδης 101 
Ασκληπιός, Ασκληπιεία 16, 26, 78, 83, 110, 155 
ασφοδελός κίτρινος, σκίλλα κίτρινη, Asphodeli-

ne lutea 145-148, 151, 152, 155-157, 159 
ασφοδελός λευκός, σκίλλα λευκή, Asphodelus 

aestivus 145-148, 150, 152, 156, 157, 159 
Αχαρνές, Αχαρνείς (και Μενίδι, Μενιδιάτες), 43, 

60, 114, 116, 142 
Αχελώος 7375, 78, 81 

 
βαλανιδιές 39 
Βάλντεμαρ Φρειδερίκος πρίγκιπας Πρωσίας 43, 47 
Βιλιάνι 51, 115 
Βλάχοι 111 
Βοιωτία, Βοιωτοί, βοιωτική επικράτεια 60 
Βού(ν)τημα 60, 110 
Βρόκολι (και Βούκολι) 110 
Βυζάντιο, Βυζαντινοί, βυζαντινή εποχή 10, 63, 

66, 91, 92-94, 104, 110, 112, 113, 115, 118, 
129, 134-136, 152, 158, 159, 162 

 
Γαληνός 145, 146, 152, 157 
γεωμετρική εποχή 84 
γλιστροκουμαριά 39 
Γουόρεν, Πίτερ 139 
 
Δεκέλεια 37, 60 
Δελφοί 116, 125, 133, 155 
Δερβενοχώρια 34, 63, 118 
Δίας, Ζευς, Ζας, Ζιάς 110, 126, 128, 130, 133, 135-

142, 157, 160 
Διογένης Λαέρτιος 134, 135, 137, 144, 160 
Διογενειανός 102 
Διονυσίος Εποποιός 129 
Διονύσιος Περιηγητής 98 
Διόνυσος 32, 56, 78, 84, 105, 127-131, 136, 140 
Διοσκουρίδης 146, 147, 149, 153, 154, 157, 158 
Δικταίον Άντρο 133 
Δίων Κάσσιος 101 
δούλοι 19, 21, 31, 36 
Δωσιάδας Ιστορικός 130, 132 
 
έλατα 39, 40, 114 
Ελένη 157 
Ελευσίνα, Ελευσίνιοι 51, 105 
Επανάσταση ’21 37, 44, 63, 118 
Επίκουρος 102 
Επιμενίδης, επιμενίδεια άλιμος 127, 131-139, 

141-149, 151, 155-160 
Ερατοσθένης 136, 137 
Ερμής 71, 73, 74, 76, 78, 81, 82, 104, 148 
Ερινύες 134, 136, 137, 142 
Έρωτας 88, 101 
Ευνοστίδες 60 
Ευσέβιος 106, 130 
Ευστάθιος 98 

 
Ηρόδοτος 71, 127, 128, 130, 131 
Ήρων 33 
Ησίοδος 98, 144-146, 149 
Ησύχιος 37 
 
Θεμιστοκλής 126-128, 130 
Θεόκριτος 148 
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Θεόφραστος 145, 146 
Θεσσαλός Αστρολόγος και Ιατρός 148 
Θήβα, Θήβες, Θηβαίοι, θηβαϊκός 126, 128, 135 
Θουκυδίδης 81, 154 
Θρασύβουλος 43, 47, 128, 138 
Θριάσιο 51, 54, 113 
 
Ιάμβλιχος 136, 156 
Ιερώνυμος Περιπατητικός 135 
Ιλισός 73 
Ιμέριος 106 
Ιφιγένεια 125, 144 
Ιωάννης Χρυσόστομος 101, 136 
 
καλύβες ποιμενικές 20 
Καλιακούδες (και Ρρεθ-ι-Καλιακούδες, βλ. Άρμα) 

114 
Καλντερίμι 38, 114, 118 
Κάουπερτ Γιόχαν 10, 58-60 
Κάστρο ράχη 60 
καταβόθρες 52, 56, 57, 65 
καταρράχτες 56, 57, 118 
Κατοχή ’40-’44 (και Γερμανοί κατακτητές, ναζί 

κ.λπ.) 111 
Κατσιμίδι 60 
Κελάδων (βλ. Ποτάμι του Οζιά) 58, 97, 98 
Καλαμαρά ράχη (και Κιάφα κ.) 41, 46, 56, 113, 

114 
Κηφισός 73 
Κιάφα Καμπέρα (και Ράχη Καμπέρα) 48, 51, 57, 

97, 114, 162 
Κιάφα Πίνη 57, 97, 117, 118 
Κλαύδιος Αιλιανός 10, 35, 36 
Κλεισθένης 131 
Κλεομένης 126 
Κλημέντι (και Μεγάλο Κλημέντι) 12, 16, 28, 53 
Κλήμης Αλεξανδρέας 130, 136 
Κόιντος Σμυρναίος 98 
Κόκκινη Λάκκα 51 
Κορακόβραχος 51 
Κορακοφωλιά ή Καραγκουφώλεζα (βλ. 

Λειψύδριο) 
Κορδέλλας Ανδρέας 9, 41, 48-52, 54, 56, 58, 90, 

91, 94, 97, 112, 113, 116 
κουμαριές 39, 114 
Κουμαρορράχη 67, 68 
Κούμουλα βουνό 48 
Κούρτιους, Έρνστ 58 
Κρατίνος 134, 135, 141, 143, 144, 159, 160 
Κρήτη, Κρητικός 58, 130, 132, 133, 135, 136, 

137, 138, 142, 143, 144, 155, 157, 158, 160 
Κρισιγιώνα 51 
Κούκκος βουνό 51, 115 
Κτησίβιος ή Αριστόδημος 134, 135, 141, 143, 

144, 159, 160 
Κυλώνειο Άγος 131, 134, 136, 138, 142 
κώνειο 152 
 
Λαγός βουνό 51, 115 
λαθρανασκαφές αρχαιοκάπηλων 42, 43, 54, 

110, 161 
Λάκκα Ζιρέλλη 68 

Λειψύδριο (και Κορακοφωλιά, Καραγκουφώλεζα, 
Ράπθι) 60, 114 

λιβάδια 12, 38 
Λιόσσικα Καλύβια (Λιόσια, Παλαιά Λιόσια) 43, 

54 
Λοιμικό (και Πύργος Λοιμικού, Πύριζας) 60 
Λόλινγκ Χάμπο Γκέρχαρντ 9, 56, 57, 58, 65, 91, 

97, 98, 110, 112, 113 
Λουκιανός 71, 79 
Λύκαιο όρος 125, 128, 141, 142, 160 
 
Μαζαρέικα 60 
Μακαρία 125, 127 
Μάλι Γκέρι (βλ. Άλογο) 
Μάλι Τιέρι 112, 116 (βλ. και Άλογο) 
μανδραγόρας 152, 157-159 
Μάξιμος Σοφιστής 133, 138 
Μαραθώνα Μάχη 71 
Μαρίστα βουνό 12, 56, 64, 65, 114 
Μαύρη βουνό 51 
Μαυρόρεμα 53, 116 
Μελέαγρος 101 
Μένανδρος 10-34, 36, 110 
Μενοικέας 125, 127 
Μέρταζα 56, 114, 118 
Μεσονύχτι 40, 41, 52, 56, 57, 65, 66, 113-115 
Μιλχόφερ Άρτουρ 10, 58-60 
Μινωΐτες, μινωικός 58, 64, 132, 137, 139, 142, 

143, 154 
μολόχα 144-146, 148-150, 156, 159 
Μονή Κλειστών (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλει-

στών) 40, 45, 46, 51, 54-56, 98, 113-115 
Μόσχος Βουκολικός 101 
Μπάσετ, Σάμιουελ 92, 93, 155 
Μυκηναίοι, μυκηναϊκός, μυκηναϊκή εποχή 68, 

71, 72, 83, 84, 121, 122, 125, 133, 139-143, 
148, 154, 160 

μυρτιές 56, 114 
 
Νεάνθης Κυζικηνός 135, 142, 143, 160 
νηπενθές 157, 158 
Νίκανδρος Κολοφώνιος 152 
Νόννος Πανωπολίτης 129, 130 
Ντόντγουελ Έντουαρντ 9, 12, 31, 37, 38, 41-43, 

48, 54, 65, 112, 118 
Ντράσιζα 51 
Νύμφες (και Νεράιδες) 33, 73-76, 78, 81, 86, 88, 

130, 132-134, 137, 142, 144 
 
Ξενόπουλος Στέφανος 83   
 
Οζιά Ποτάμι [του] (βλ. και Φαράγγι Κλειστών) 

9, 10, 11, 17, 40, 41, 43, 44, 51, 52, 54, 58, 
64, 113-115 

Οζιάς, Ζιάς (και Καραβόλα) 37, 51, 110, 111, 
114, 115, 136, 142, 160, 162 

Όθων βασιλιάς 9, 43, 47 
Ολυμπιόδωρος Αλεξανδρινός 36 
Όμηρος 98, 129, 138, 148, 157 
Όρνιο (κορυφή), 37 
 
Παγανιά 40, 44, 56, 98, 114, 115, 118 
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Παγκόσμιος πόλεμος Α΄ 25 
Παγκόσμιος πόλεμος Β΄ 16, 25 
Παλιοχώρι Άνω 51, 54, 115 
Παλιοχώρι Κάτω 10-12, 28, 31, 33, 37, 41, 51, 

52, 66, 68, 96, 113, 115, 117, 124, 162 
Παν 10, 11, 49, 71-73, 78, 79, 80, 81, 85, 88, 

89, 92, 100, 102, 104, 105, 107, 128, 130, 
137, 160 

Πάνακτο 60 
παπαρούνα (και μήκων) 145, 152-157, 159 
Παρασωπία 60 
Παρνηθία Νύμφη 78 
Παυσανίας Περιηγητής 126, 128, 133, 137, 148 
Πεισιστρατίδες 114, 131 
Πελοπίδας 127, 128 
Περδικόβραχος 51, 115 
Περσικοί πόλεμοι, Πέρσες (και Μηδικά, Μηδικοί 

πόλεμοι) 68, 71, 72, 84, 89, 121-123, 126-131, 
134, 142, 160 

Πέτρα Θοδώρας 45, 54, 113 
πεύκα 40, 114 
πηγάδια, φρέατα 12, 17 
Πηγή Βρυσούλα ή Τρεις Βρύσες 54, 116 
Πηγές Γαϊδουρόβρυσης 53 
Πηγή Γκούρας 10, 50-54, 56, 113, 115, 116 
Πηγή Καλόγερου (και Πηγή Καλύβια, Καλύβες 

Καλόγερου, Στέρνα του Καλόγερου) 11, 12, 
13, 15-18, 20, 25, 28, 31, 33, 35, 41, 51, 54, 
116, 117 

Πηγή Κατσιγιάννη 66 
Πηγή Μέση (και Κρο-ι-Μες) 110, 111, 116 
Πηγή Ρουμάνι 12, 37, 41, 51, 53, 54, 66, 116, 

117 
Πηγή των Πανών (και Κρο-ι-Πάνες, και Κρόνιζα) 

10, 11, 33, 49, 51, 54, 110, 112, 116, 117 
Πηγή Φυλής (και Πηγή Αγίας Παρασκευής, Πηγή 

Κυράς) 50-52, 96, 117  
Πιττάκης Κ.Σ. 80, 81 
πλατάνια 51, 117 
Πλατυβούνι (βλ. Άλογο) 
Πλάτων 36, 134  
Πλάτων Νικόλαος 143 
Πλούταρχος 98, 126-128, 131-133, 137, 138, 

143, 144, 153 
Πόρος 12, 13, 16, 33, 51, 54 
Πορφύριος 106, 129, 130, 136, 138, 156 
πουρνάρια 39 
Πρίαπος 68, 78, 82 
προϊστορία, προϊστορική εποχή 72 
Πυθαγόρας, πυθαγόρειος 132, 133, 136, 138, 

139, 156, 157, 159 
Πυργάκι (και Καστρίζα) 28, 51, 53 
Πυργάρι 60 
 
Ράπθι ή Ράπι (βλ. Λειψύδριο) 
Ρέμα Άι Γιώργη Κεραμιδιού 56 
Ρέμα Αλωνάκι 40, 41, 48, 54, 64, 65, 117 
Ρέμα Γκούρας (και Ποτάμι Γκούρας) 12, 13, 37, 

38, 40, 41, 54, 56, 64, 65, 113, 115, 116 
Ρέμα Κουμαρορράχης 68 
Ρέμα Ρουμάνι (και περιοχή) 51, 52, 113, 115-117 
Ρος Λουδοβίκος 9, 43-48, 49, 112, 113 

Ρρεθ-ι-Καλιακούδες (βλ. Άρμα) 
ρυάκι εντός του σπηλαίου («νάμα των Νυμ-

φών») 24, 32, 71, 122, 123 
Ρωμαίοι, ρωμαϊκή εποχή 87, 91 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 9, 68, 72-79, 82-89, 91-94, 

108, 110, 112-118, 121-124, 128, 141, 142, 162 
 
Σακελλαράκης Γιάννης 139  
Σαλαμίνας Ναυμαχία 126-130, 141 
Σαλονίκι 60 
Σαπουνά-Σακελλαράκη Έφη 139 
Σαρακατσάνοι 18, 20, 110-112, 114 
Schaubert Gustav Eduard 80, 81 
Σάτυροι 84, 85 
Σιληνός 89 
Σκιάς Ανδρέας 9, 10, 11, 32-35, 40, 42, 57, 60, 

61-72, 82-84, 89, 91, 110 
σκίλλα κίτρινη, κίτρινος ασφοδελός, Asphodeline 

lutea 145-148, 151, 152, 155-157, 159 
Σκίμβι (και Σκίμφθι) 110 
Σκίπιζα (και Αετόβρυση) 112 
Σκούρτα 60, 115, 118 
Σόλων 132 
Σούδα 102, 105, 148 
Σουρμελής Διονύσιος 60  
Σπάρτη, Σπαρτιάτες, Λάκωνες 72, 126-128, 133, 

154 
Σπήλαιο Πανός και Νυμφών Παιανίας 21 
στάνες, μάντρες γιδοπροβάτων 39, 90 
Στατέρι 51, 115 
Στράβων 40 
Στράτι (βλ. Άρμα) 
Στράττις 36 
 
Ταμίλθι 40, 57, 96, 118 
Τίμων Αθηναίος 35, 36 
Τζέτζης 145 
Τούρκοι, τουρκοκρατία, οθωμανικός, οθωμανι-

κή εποχή 42, 66, 110, 112, 114, 118 
Τσιγκουράτι 60 
Τσούντας Χρήστος 139, 140 
 
Υδραγωγείο Γιαννούλας (και Ρέμα Γιαννούλας) 

37, 38, 41, 48, 53-55, 113 
υδραγωγείο αρχαίο 50-54, 66 
υοσκύαμος 152, 157-159 
 
Φανίας Λέσβιος 126-131, 149 
Φαράγγι των Κλειστών (βλ. και Ποτάμι του Οζιά, 

Φαράγγι του Οζιά κ.λπ.) 9-11, 17, 40, 41, 43, 
44, 51, 54, 56 
—Ανατολικό σκέλος και ανατολικές πόρτες του 

φαραγγιού 40, 51, 56, 64 
—Δυτικό σκέλος και δυτικές πόρτες του φα-

ραγγιού 40, 41, 56, 
Φαράγγι Θοδώρας 43, 45, 51 
Φερεκύδης 127, 132, 133 
Φιλιππίδης «ημεροδρόμος» 71 
Φίλων Μηχανικός 145, 146 
Φλάβιος Ιώσηπος 101 
Φλάβιος Φιλόστρατος 106 
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Φυλή αρχαία, Φυλάσιοι (και «το Φυλί») 10, 12, 
13, 16, 28, 33, 34, 43, 44, 47, 48, 51, 58, 60, 65, 
110-114, 117, 118, 124, 142, 160, 162 

Φυλής Βουνό (και Μάλια-ι-Φιλίουτ) 10, 38, 117, 
118 

Φυλής Φρούριο 34, 43, 45, 51, 113, 118 
Φύτας Γιώργος 112 
Φώτιος 146 
 
Χασιά, Χασιώτες 9, 10, 12, 28, 34, 37, 38, 41-43, 

47, 48, 50, 54, 56, 63, 66, 90, 104, 111-118, 142 

Χαστιά, Χαστιείς 37, 43, 45, 48 

Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος 117 

χωράφια (τόποι παλαιών καλλιεργιών, αναβα-

θμιδωτά χωράφια κ.λπ στην Πάρνηθα) 15, 25, 

26, 28, 33, 34, 36, 39, 68, 114 

 

Ψελλός Μιχαήλ 145, 157-159 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  

ΦΥΤΩΝ (TAXA) 

 

 

Arbutus andrachne (L.) [βλ. και γλιστροκουμα-

ριά] 39 

Arbutus unedo (L.) [βλ. και κουμαριές] 39 

Asphodeline liburnica (Scop.) 146 

Asphodeline lutea (L.) [βλ. και ασφοδελός κίτρι-

νος] 146, 147, 151, 156 

Asphodelus aestivus (Brot.) [βλ. και ασφοδελός 

λευκός] 146, 150, 156 

Asphodelus fistulosus (L.) 146 

Glaucium flavum (Grantz) 152 

Hyoscyamus albus (L.) [βλ. και υοσκύαμος] 158 

Hyoscyamus niger (L.) [βλ. και υοσκύαμος] 158 

Lavatera cretica (L.) [βλ. και μολόχα] 148, 149  

Malva sylvestris (L.) 149 

Papaver rhoeas (L.) 152 

Papaver somniferum (L.) [βλ. και παπαρούνα] 

152, 153 

Pyrus spinosa (L.) [P. amygdaliformis (Vill.)] [βλ. 

και αγριαχλαδιά] 39 

Quercus coccifera (L.) [βλ. και πουρνάρια] 39 

Quercus ilex (L.) [βλ. και αριές] 39 

Urginea maritima (L.) 145 

Vincetoxicum hirundinaria (Medik.) ή Asclepias 

vincetoxicum (L.) 157, 158 
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Βιβλία που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη: 

www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ερωτοκυνηγός, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ρωξάνη, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

— Μηχανοστάσιο, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2019. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2013. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

ΠΕΖΑ 

— Ο ένας με μαχαίρι, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 1997, analphabet 2018. 

— Η Νύχτα των Ονομάτων, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2000, analphabet 2018. 

— Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, μυθιστόρημα, Καστανιώτης 2005, analphabet 2018. 

— Thérion, μυθιστόρημα, Εμπειρία Εκδοτική 2010, analphabet 2018. 

— Η μεγάλη μετανάστευση των δέντρων, 10 αφηγήματα, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ελληνική Ιστορία, μυθιστορία, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

— Χ.Τ. 1983 μ.Χ. μια νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα, Αθήνα 2019. 

 

 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Δ Α Κ Η Σ 

a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΟΦΩ Τ ΟΣ Κ ΑΙ  Τ ΟΥ  Λ Υ Κ ΑΥ Γ ΟΥ Σ 
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