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Οι φωτογραφίες του εξωφύλλου: 

— Στην κεντρική φωτογραφία το Σιδερόκαστρο, 2.229 μ. 

— Στη μικρή φωτογραφία, το κρινάκι Muscari neglectum (Guss. ex Ten.) [Muscari racemosum (Guss. ex 

Ten.)], που μαζί με το παρόμοιο Muscari commutatum (Guss.) ήταν ο αρχαίος υάκινθος.  

Στη φωτογραφία τίτλου, στη σ. 5: Ο πελώριος πεύκος στο Ρίντομο, ένα σύμβολο ταιριαστό του Ταΰγετου. 

 

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

αλλά λογότυπο της ιστοσελίδας του συγγραφέα. Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν. 

Ο συγγραφέας ευχαριστεί θερμά τα ιδρύματα και τους ιδιώτες, κατόχους ή δημιουργούς των έργων 

τέχνης τα οποία χρησιμοποίησε στο άλμπουμ. Οι εικόνες αυτές παρέχονται ελεύθερα από τα συγκεκριμένα 

μουσεία, ιδρύματα και ιστοσελίδες για παρουσίαση, εκτός της εμπορικής εκμετάλλευσης. 

 

Το σχέδιο του Έρωτα τοξότη στην τελευταία σελίδα είναι του ζωγράφου, χαράκτη και σχεδιαστή αρχαιο-

λογικών ευρημάτων Ανδρέα Κοντονή, www.andreaskontonis.com/home.html, σε χρώμα του ζωγράφου 

Κωνσταντίνου Μακρόπουλου. 

 

Ιστοσελίδα του συγγραφέα: www.analphabet.gr 
Σχεδιασμός εξωφύλλου και βιβλίου — σελιδοποίηση: analphabet. e-mail: spyros.karydakis@gmail.com.  

 

 

Ο χάρτης (Εκδόσεις Ανάβαση) με τις περιγραφόμενες πορείες:  

— Κόκκινη γραμμή: Αναβρυτή, Πρ. Ηλίας, Αθάνατη Ράχη, Σιδερόκαστρο, Σπανακάκι, Τσάρκος, Αναβρυτή. 

— Μπλε γραμμή: Μυστράς, Κουφοβούνι, Γαϊδουρορράχη, Παξιμάδι, Σέλα, Λακκώματα, Σοχά, πεδιάδα. 

— Μοβ γραμμή: Αναβρυτή, Πρ. Ηλίας, Χαλασμένο, Ρίντομο, Μεσσηνιακός Κόλπος. 

 

 
 

© για τις εικόνες των έργων τέχνης: Οι κάτοχοί τους ή οι δημιουργοί τους 

© για το σχέδιο του Έρωτα τοξότη: Ανδρέας Κοντονής 

© για το κείμενο και τις φωτογραφίες: Σπύρος Καρυδάκης 

 

Το έργο αυτό ανήκει στον συγγραφέα του, σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τις κατά καιρούς τροποποιήσεις του, και 

με τη θέλησή του παρέχεται δωρεάν. 

http://www.analphabet.gr/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ: σ. 8 

 

Μέρος Α΄. Ταΰγετος, σύγχρονες εικόνες 

 

Ταΰγετος — δεδηλωμένο και άδηλο: σ. 9 

1. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — κορυφογραμμή Πενταδάχτυλου από Αθάνατη Ράχη — Σιδερόκαστρο 

— Σπανακάκι — Τσάρκος — κατάβαση προς Αναβρυτή: σ. 10 

Από την Αναβρυτή στον Πρ. Ηλία: σ. 10 

Στο δάσος που κάποτε ήταν κλιμακωτά χωράφια και οικισμοί: σ. 18 

Μικρά υπομνήματα περί της φύσης στα ορεινά λιβάδια και στις πηγές: σ. 21 

Από το καταφύγιο στον Πρ. Ηλία: σ. 23 

Στον Πρ. Ηλία ή Ταλετό: σ. 30 

Μια παρέμβαση για «τεχνητές πυραμίδες», ίσκιους και βάραθρα: σ. 34 

Παλαιές φωτογραφίες κορυφών του Ταΰγετου: σ. 37 

Αθάνατη Ράχη, Σιδερόκαστρο, Σπανακάκι, Τσάρκος: σ. 39 

Αθάνατη Ράχη και τα ζητήματά της: σ. 39 

Η κορυφογραμμή: σ. 43 

Πριν τη Νεραϊδοβούνα, ο Τσάρκος: σ. 52 

2. Μυστράς — Πικουλιάνικα — Γαϊδουρόρραχη — Κουφοβούνι και κορυφογραμμή ως Παξιμάδι — κα-

τάβαση προς Σέλα — Περγαντέικα — Λακκώματα — Σοχά — πεδιάδα: σ. 54 

Από τον Μυστρά προς τα πάνωθε: σ. 54 

Ένα υπόδειγμα ορεινής εγκατάστασης στα 1.200 μ.: σ. 61 

Τόπος και δέντρα βασανισμένα από τους καιρούς: σ. 65 

Γαϊδουρορράχη, Κουφοβούνι: σ. 66 

Από το Παξιμάδι μέσω Σέλας στα Περγαντέικα: σ. 71 

Σοχά — ένα χωριό βγαλμένο από τα Ειδύλλια του Θεόκριτου: σ. 81 

Το αρχαίο λιθόστρωτο στη ράχη Κάστρο: σ. 83 

Προς την πεδιάδα: σ. 86 

Κάθοδος στα Καλύβια της Σοχάς: σ. 87 

3. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — Πόρτες — Χαλασμένο — Φαράγγι Ρίντομου — παραλία Μεσσηνια-

κού Κόλπου: σ. 92 

Εισαγωγή στο Ρίντομο: σ. 92 

Χαλασμένο το βουνό, παραδείσιο το λιβαδάκι: σ. 93 

Χαλασμένο: σ. 95 

Μια παρένθεση θανάτου: σ. 99 

Το μονοπάτι για Ρίντομο και ο βασιλιάς Πεύκος: σ. 100 

Ρίντομο: σ. 104 

Το κυρίως φαράγγι και καταφύγια ανθρώπων: σ. 105 

Το παλιό γεφύρι και το χωριό Πηγάδια: σ. 106 

Άβουρος, Κοσκάρακα, Χοίριος Νάπη και η έξοδος στη θάλασσα: σ. 107 

 

Μέρος Β΄. Ταΰγετος, αρχαίες ιστορίες 

 

Γενικά για τον Ταΰγετο: Σύμβολο της Σπάρτης: σ. 111 

«Υψηλό βουνό και όρθιο»: σ. 111 

Ονοματολογικά Ταΰγετου: σ. 114 

Οι «πύλες οι μεγάλες»: σ. 114 

Τα Τηΰγετα, η τηϋσίη οδός και οι λέξεις αυσίη και δευσίη: σ. 116 

Από το τηϋσίη στο αύω, και απ’ αυτό στο δαύω και στη βροχή: σ. 117 
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Από την τηϋσίη και το δεύω στο Δίας/Δευς: σ. 118 

Η Ταϋγέτη: σ. 120 

Σχέση με τις πηγές του Ταΰγετου και τις μυητικές τελετουργίες των κοριτσιών: σ. 120 

Ο έρωτας του Δία για την Ταϋγέτη και η κερασφόρα ελαφίνα: σ. 121 

Καταστερισμός της Ταΰγέτης και οι Πλειάδες: σ. 125 

Στις κορυφές Ταλετό και Ευόρα: σ. 127 

ἄκρα δὲ τοῦ Ταϋγέτου Ταλετὸν ὑπὲρ Βρυσεῶν ἀνέχει: σ. 127 

Ο Ευόρας: σ. 130 

Ο Λυγκέας κοιτάζει από τις κορφές του Ταΰγετου: 132 

Οι Ίδας και Λυγκέας και τα πρωτοξάδελφά τους Κάστωρ και Πολυδεύκης: σ. 132 

Ταΰγετος σε προϊστορικό κλεφτοπόλεμο: σ. 135 

Συμβολισμοί στους μύθους για τον Λυγκέα στον Ταΰγετο: σ. 138 

Ο Λυγκέας ως μεταλλωρύχος στον Ταΰγετο: σ. 140 

Άρτεμις στον Ταΰγετο: σ. 141 

Η Άρτεμις του Ομήρου και το άγαλμα στο ταϋγέτειο Δέρειον: σ. 141 

Οι Καλαβώται, ύμνοι προς τη Δερεάτιδα Άρτεμι: σ. 144 

Άλλοι μύθοι και ιστορίες περί Ταΰγετου: σ. 147 

Ο Ζέφυρος σκοτώνει τον Υάκινθο φυσώντας από τον Ταΰγετο: σ. 147 

Ο Ταΰγετος ως καταφύγιο και ως πολεμικό ορμητήριο: σ. 153 

Οι Μινύες στο βουνό: σ. 153 

Ταΰγετος στο επίκεντρο πολέμων ή ως πέρασμα για αιφνίδια επίθεση: σ. 155 

Φύση του Ταΰγετου και παράπλευρα θέματα: σ. 156 

Αρκούδες, ελάφια, αγριόγιδες και αγριογούρουνα: σ. 156 

Λύγκες; 157 

Σπαρτιάτικα σκυλιά: σ. 157 

Η βοτάνη χαρισία: σ. 158 

Βουνήσια αμπέλια: σ. 159 

Σεισμοί στον Ταΰγετο: σ. 159 

Μάρμαρα, μέταλλα και ακόνια: σ. 162 

Η Χοίριος Νάπη: σ. 164 

Η λατινική γραμματεία για τον Ταΰγετο: σ. 166 

Βαλέριος Μάξιμος [Valerius Maximus]: σ. 167 

Βαλέριος Φλάκος [Gaius Valerius Flaccus]: σ. 167 

Βιργίλιος [Publius Vergilius Maro]: σ. 168 

Μαρτιάλης [Marcus Valerius Martialis]: σ. 168 

Οβίδιος [Publius Ovidius Naso]: σ. 168 

Πλίνιος [Gaius Plinius Secundus]: σ. 169 

Προπέρτιος [Sextus Propertius]: σ. 169 

Σενέκας [Lucius Annaeus Seneca junior]: σ. 170 

Στάτιος [Publius Papinius Statius]: σ. 170 

Υγίνος [Gaius Julius Hyginus], σ. 171 

 

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΞΕΩΝ: σ. 173 

Πίνακας ονομάτων και λέξεων: σ. 173 

Λατινικός πίνακας ονομάτων: σ. 177 

Πίνακας επιστημονικών ονομάτων οικογενειών και ειδών φυτών και ζώων (TAXA): σ. 177 
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ΟΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
 

 

Ο Σπύρος Καρυδάκης δεν έχει καμιά επιστημονική ιδιότητα στον χώρο της βιολογίας ή της βοτανολο-

γίας. Η ενασχόλησή του με τα φυτά της Ελλάδας, οφείλεται στην αγάπη του για τη φύση: Είναι ένας ερα-

σιτέχνης. Γι’ αυτό δεν κρύβει το γεγονός ότι δεν γνωρίζει τα επιστημονικά ονόματα κάποιων από τα φυτά που 

φωτογραφίζει, ή ότι ενδεχομένως να κάνει λάθος σε κάποιες από τις ταυτοποιήσεις ειδών. Ειδικοί επι-

στήμονες μπορούν, αν θέλουν, να τον διορθώσουν σε ελλειπείς ή λανθασμένες ταυτοποιήσεις φυτών, και 

να αναφερθεί για τις περιπτώσεις αυτές το όνομά τους και οι διαγνώσεις τους σε μια μελλοντική ανα-

διάρθρωση του άλμπουμ. 

 

Ο συνθέτης αυτού του άλμπουμ 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. 

 

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 χρησιμοποιήθη-

καν. Τα αποσπάσματα από κείμενα που παρατίθενται εδώ, μεταφράστηκαν  από τα αρχαία Ελληνικά από 

τον συγγραφέα. Για τα ελληνικά και λατινικά κείμενα χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή έκδοση του συνόλου της 

αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας, Thesaurous Linguae Graecae (TLG), που έχει εκπονήσει το 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA). 

 

Επίσης, ο συγγραφέας δεν είναι  καλλιτέχνης φωτογράφος. Φωτογραφίζει για να εικονογραφεί την υπη-

ρεσία του στην αφήγηση και για τη διασκέδασή του. Οι φωτογραφίες σε αυτό το άλμπουμ τραβήχτηκαν 

με μια SONY DSC-F828. 

 

Το ορειβατικό μέρος του άλμπουμ αυτού, αποτελεί μια προσωπική αφήγηση του συγγραφέα του, μην 

έχοντας κύριο σκοπό να υποδείξει διαδρομές στους ορειβάτες. Για ορειβατικές διαδρομές και άλλες συναφείς 

αθλητικές δραστηριότητες στον Ταΰγετο, μπορεί ο αναγνώστης να πληροφορηθεί υπεύθυνα από σχετικά 

βιβλία, όπως και από ιστοσελίδες ορειβατικών συλλόγων και οργανώσεων. 

Ενδεικτικά: 

— Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης, τηλ. 27310 22574, http://www.eosspartis.gr/ 

— Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, τηλ. 27210 97733, https://www.eoskal.gr/ 

 

Τηλέφωνα ανάγκης: 

— Αστυνομικό Τμήμα Σπάρτης,  τηλ. 27310 89580 

— Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, τηλ. 27210 44654  

— Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112 
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Ταΰγετος: Δεδηλωμένο και άδηλο 
 

 

Είναι γεγονός, ότι αν έχεις ορειβατήσει σε όλα τα ελληνικά βουνά και δεν έχει ανεβεί στον Ό-

λυμπο και στον Ταΰγετο, ίσως και στα Λευκά όρη της Κρήτης, δεν έχεις δει τίποτε από ορεινή 

Ελλάδα. Και δεν εννοούμε μόνο την «κατάκτηση» της όποιας κορφής, αυτή την ορειβατική παρε-

ξήγηση όλων μας. Εννοούμε να έχεις διασχίσει τον Ταΰγετο από δω κι από κει με μόχθο ή με 

περιπατητική γαλήνη, να έχεις κοιμηθεί κοντά σε πηγές του ή στην αλπική ζώνη του, να έχεις 

παρατηρήσει τα δέντρα, τα ζώα, τα φυτά του και τα λουλούδια του σαν ατομικά όντα κι όχι σαν 

«ωραία φύση», να έχεις εξοικειωθεί σαν συγγενής με τους βράχους και τους γκρεμούς του, να 

έχεις δει μεσάνυχτα μες από το δάσος ή από τις κορυφές του τ’ άστρα και τη Σελήνη.  

Δεν είναι μόνο το ύψος, το μέγεθος κι η ομορφιά του Ολύμπου και του Ταϋγέτου, εφόσον τα 

όρη της Στερεάς, τα Άγραφα, ο Πίνδος, τα ηπειρώτικα βουνά, διακρίνονται εξίσου για το ύψος 

τους, την αγριότητα και το κάλλος τους. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μετρήσει η μηχανιστική 

τεχνοκρατία, η ψύχρα της απόφανσης του «ειδικού» και η αδιαφορία του τουρίστα: Πρόκειται 

για το βάρος που λαβαίνει μια ξεχωριστή ορεινή φύση όταν συνδυάζεται με το δεδηλωμένο όσο 

και με το άδηλο της Ιστορίας, τις χιλιετίες της ευτυχίας, της αγωνίας, του έρωτα, του αίματος 

και του πνεύματος του ανθρώπου.  

Αυτά δεν γίνονται πάντοτε ψηλαφίσημα από τις επιστήμες. Ούτε καν από την ιστορική επιστή-

μη όταν εκείνη δεν θέλει να ξέρει τίποτε για τη «συνέχεια» της ανθρώπινης κατάστασης, μα 

εκτελεί αποσπασματικά μετρήσεις και παράγει λειτουργικά μοντέλα «αποδομητικών» ιδεών στην 

υπηρεσία οικονομικοπολιτικών καθεστώτων όπως το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο, που αρνείται 

στους μικρούς λαούς το δικαίωμα να ζήσει καθένας με τον πολιτισμό του, τη γλώσσα του και 

την ιστορική του παράδοση, όποια κι αν είναι τούτη, όσες μεταμορφώσεις κι αν έχει περάσει. 

Γιατί ο Ταΰγετος δεν είναι μόνο βράχια, χώμα, χλωρίδα και πανίδα, μα επίσης μια από τις κε-

ντρικότερες φλέβες μιας γλώσσας, όχι του Λόγου μόνο, μα εκείνης της αστάθμητης πηγής που 

αναβρύζει πέρα ακόμα κι από τις λέξεις και τις έννοιες, από τον πυρήνα ενός συλλογικού ασυ-

νείδητου ζυμωμένου με εικόνες, μουσική και ποίηση της ελληνικής φύσης σε σύμφυση με την 

ζωή και τον θάνατο του ανθρώπου.  

 

Εικ. 1:  Από την κορυφή στο Κουφοβούνι, το Πενταδάχτυλο ιδωμένο από βόρεια προς νότια. 
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Αυτά είναι τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν εμάς, και μέσω αυτών των αξόνων θα προ-

σπαθήσουμε να ζωντανέψουμε κάποια μέρη του κεντρικού Ταΰγετου στα μάτια και στο πνεύμα 

των αναγνωστών μας. Ξεκινώντας από σύγχρονες όψεις του Ταΰγετου όπως κι όσο τον γνω-

ρίσαμε, και προχωρώντας στο Β΄ μέρος του άλμπουμ μας στην προσπάθεια διασάφησης του 

αρχαίου προσώπου του, όπως προβάλλει έστω αποσπασματικά από τις αρχαίες ελληνικές πηγές. 

 

Θα μιλήσουμε για τρεις πορείες: 

 

1. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — κορυφογραμμή Πενταδάχτυλου από Αθάνατη Ράχη — 

Σιδερόκαστρο — Σπανακάκι — Τσάρκος — κατάβαση προς Αναβρυτή. 

2. Μυστράς — Πικουλιάνικα — Γαϊδουρόρραχη — Κουφοβούνι και κορυφογραμμή ως Πα-

ξιμάδι — κατάβαση προς Σέλα — Περγαντέικα — Κεφαλάρι Μεσαϊτονιάς Αναβρυτής — Λακ-

κώματα — Καψόποδα — Σοχά — Καλύβια Σοχάς (πεδιάδα Λακωνίας). 

3. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — Πόρτες — Χαλασμένο — Φαράγγι Ρίντομου — παραλία 

Μεσσηνιακού Κόλπου. 

  

 

 

1. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — κορυφογραμμή Πενταδάχτυλου 

από Αθάνατη Ράχη — Σιδερόκαστρο — Σπανακάκι — Τσάρκος 

— κατάβαση προς Αναβρυτή 
 

 

Από την Αναβρυτή  στον Πρ. Ηλία 

Μια από τις ωραιότερες και πιο απλές διαδρομές του κεντρικού Ταΰγετου, αφού σου δίνει 

την ευκαιρία, χωρίς δυσκολίες του μονοπατιού πέρα από κάποιες σχετικά απότομες αλλά όχι 

συνεχείς ανηφόρες, να θαυμάσεις ή μάλλον να βιώσεις την πιο πλούσια σε ζωή και σε παρα-

δοσιακή ανθρώπινη παρουσία ζώνη του βουνού στα 700-1.000 μ., με τα δάση, τα σπάνια αγριο- 
  

Εικ. 2: Η Αναβρυτή. Στο βάθος, η οροσειρά του Πάρνωνα. 
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λούλουδα, τις παλιές καλλιέργειες που τώρα έχουν καταληφθεί από τη χλωρίδα, τις εγκατα-

στάσεις των βοσκών και φυσικά τα πανέμορφα χωριά. 

Η Αναβρυτή, απ’ όπου ξεκινάς, είναι πραγματικά ένα ορεινό κόσμημα. Για τον επισκέπτη 

που θέλει να μείνει εκεί για διακοπές ή τον ορειβάτη υπάρχουν καταστήματα, ξενοδοχεία και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε περιβάλλον που συνδυάζει τον πολιτισμό και τη ευγένεια των κα-

τοίκων με τη θέα προς τις κορφές, προς την πεδιάδα και προς τον Πάρνωνα, που σε καθηλώνει, 

καθώς και ένα κομμάτι από την πιο όμορφη φύση του βουνού. 

Καλό θα είναι να εφοδιαστεί κανείς με αρκετό νερό από τις βρύσες ή τα καταστήματα του 

χωριού, γιατί η διαδρομή είναι πολύωρη και οι πηγές αραιές. Στην πραγματικότητα υπάρχουν 

κάμποσες πηγές καθ’ οδόν, όμως μόνο τρεις μικρές βρίσκονται πάνω στο μονοπάτι. Τις άλλες 

πρέπει κανείς να τις έχει εντοπίσει από πριν στον χάρτη και να τις αναζητήσει στο κατάλληλο 

σημείο του μονοπατιού κάνοντας παράκαμψη, αλλιώς θα τις προσπεράσει χωρίς να τις δει. 

Μόλις σκαρφαλώσεις στην πρώτη ράχη, βλέπεις πίσω σου το χωριό με τον χαρακτηριστικό 

τεράστιο βράχο στα νότιά του, ενώ μπρος σου ξανοίγεται το πανόραμα της άλλοτε κατοικημέ-

νης ζώνης στα 700-1.000 μ. και από πάνω η αλυσίδα των αλπικών κορυφών του Πενταδάχτυλου, 

από τον Προφήτη Ηλία ή Ταλετό στα 2.404 μ., στην Αθάνατη Ράχη στα 2.300 περίπου, Σιδερό-

καστρο 2.229 μ., ως το Σπανακάκι 2.024 μ. και τη Νεραϊδοβούνα 2.031 μ., με τις ενδιάμεσες 

κορυφές, τα διάσελα και τα γυμνά ριζοβούνια τους όπου οι ζώνες των πετρωμάτων σχηματίζουν 

περιδέραια κολοσσών. 

Σε ευάερο μέρος, συναντάς ένα μεγάλο και καλοπλακοστρωμένο αλώνι για το αλώνισμα 

σιτηρών. Καθώς από δεκαετίες δεν έχει χρησιμοποιηθεί πια, ανάμεσα στις πλάκες του φυτρώ-

νει χόρτο. Αν δεν συντηρηθεί από κάποιους, όταν θα αρχίσουν να φυτρώνουν και θάμνοι ή δε-

ντρα, τότε θα καταστραφεί και θα εξαφανιστεί, όπως πολλά παμπάλαια αλώνια που τα υπολείμ-

ματά τους βλέπεις ενίοτε μες σε αναδασωμένους τόπους στα βουνά. Δυστυχώς, σπάνια υπάρ-

χει φροντίδα για τέτοια μνημεία της άλλοτε αγροτικής ζωή χιλιετιών στον τόπο μας. 

Στον ορίζοντα τα δάση προβάλλουν με το σκούρο πράσινό τους μες σε σχεδόν αδιάσπαστη 

πυκνότητα και συνέχεια, τόσο ώστε απορείς για το αν θα μπορέσεις να διαβείς. Και από κάτω, 

στα ανατολικά, διακοπτόμενη από τη χαμηλότερη ζώνη των απόκρημνων προς την πεδιάδα 

βουνών, που υψώνονται το ένα δίπλα στο άλλο σαν Τιτάνες σε παράταξη της μάχης τους ένα-

ντίον του Δία, βλέπεις τη λευκή πόλη της Σπάρτης, τη γόνιμη γη σκεπασμένη με ελιές, κι απέναντι   

Εικ. 3: Στην περιοχή της Αναβρυτής βλέπεις ακόμα παλιά σπίτια με την πολύ ενδιαφέρουσα τοπική 

λαϊκή αρχιτεκτονική, δυστυχώς υπό εγκατάλειψη ή ερειπωμένα. Εδώ, ένα τυπικό συγκρότημα. 



12 
 

  

Εικ. 4 άνω: Ένα παλιό αλώνι για αλώνισμα σιτηρών, κοντά στην Αναβρυτή. 

 
Εικ. 5 κάτω: Η Genista acanthoclada (DC.), θάμνος συγγενικός με το σπάρτο: Θρίαμβος του κίτρινου. 
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Εικ. 6 άνω: Οι φλόμοι, Verbascum  macrurum (Ten.), οικ. Scrophulariaceae, σε παλιά λιβάδια. 

 
Εικ. 7 κάτω: Τα δάση από ψηλόλιγνα έλατα ανακατεμένα με μαυρόπευκα, είναι εδώ πυκνά. 
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τη χαμηλότερη οροσειρά του Πάρνωνα. Πέρα, στην Όστρια, αχνογαλαζίζει στην ανταύγεια και 

στην καταχνιά του πρωινού η θάλασσα.  

Είσαι, λοιπόν, στον Ταΰγετο. Και βρίσκεσαι πάνω από τη Σπάρτη. Για μας, για όσους η 

Ιστορία δεν είναι μόνο γραμμένες λέξεις, σοφία των μελετών, επιστήμη, χαρτιά που παλιώνουν ή 

καίγονται, μα άκαυτη και πάντα αναγεννώμενη ζωή, η πρώτη αυτή θέα μάς γεμίζει το Είναι με 

πίστη στη δύναμη του καθενός μας και όλων συλλογικά να αναγεννηθούμε καθιστώντας κα-

λύτερο τον εαυτό μας, παρακάμπτοντας ό,τι κι αν μας καταστρέφει, ό,τι κι αν υποστούμε βου-

λιαγμένοι ενίοτε στην επικράτεια του κακού. Είναι η πρώτη στιγμή που αισθανόμαστε ως τα 

μύχια της ψυχής και ως τις ρίζες του κορμιού το βάθος και το εύρος του χρόνου σε τούτο τον 

τόπο, στη Λακωνία και στον Ταΰγετο, το βάρος των περιπετειών του ανθρώπου εδώ και χιλιετίες, 

που διαυγάζεται από τη γνώση και αλαφραίνει από την ομορφιά. 

Το μονοπάτι είναι πολύ καλά διαγεγραμμένο και ανεβαίνει προς την αλπική ζώνη μες από 

δάση, θαμνότοπους και λιβάδια. Η άνοδος, όπως συμβαίνει πάντα με παμπάλαια μονοπάτια στα 

ελληνικά βουνά, είναι ομαλή αν εξαιρέσουμε κάποιες απότομες ανηφοριές, όπως εκείνη προς 

τα Λακκώματα. Αυτή η ανηφοριά όμως σε ξεπληρώνει στο ακέραιο για τον κόπο που κατά-

βάλλεις, αφού ελίσσεται μες από πυκνό δάσος ελάτων, ή παραπάνω μεγάλων μαυρόπευκων, 

Pinus nigra (Arnold) [Pinus laricio], της νοτιοελληνικής ποικιλίας, Pinus nigra (Arnold) var. ca-

ramanica, που εκτινάσσουν προς τα ουράνια τους κορμούς τους μες στη διαφάνεια του δασικού 

σκιόφωτος, το οποίο διακόπτεται από λόγχες ακτίνων του ήλιου καθώς εκείνος φτάνει στο ζενίθ 

του μεσημεριού. 

Αν κάνεις τη διαδρομή άνοιξη, η οποία σε τούτη την υψομετρική ζώνη και στο συγκεκριμέ-

νο βουνό είναι στο φόρτε της κατά τον Μάη και τον Ιούνη, θα μπορέσεις να θαυμάσεις την 

προνομιακή χλωρίδα του Ταΰγέτου, τον πλούτο της, την ομορφιά της. Σε αναβαθμίδες στηρι-

γμένες με ξερολιθιές, όπου από χιλιάδες χρόνια μέχρι τον 20ό αιώνα καλλιεργούνταν σιτηρά, 

τώρα βλέπεις κοπάδια ολόκληρα από υψηλα ως και δύο μέτρα Verbascum macrurum (Ten.), 

που λέγονται στη δημώδη γλώσσα κατά τόπους σπλόνοι ή φλόμοι, γιατί είναι δηλητηριώδεις και 

φλομώνουν, ζαλίζουν — μαζί με άλλα σχετικά φυτά, τους χρησιμοποιούσαν παλιά στο ψάρεμα. Το   

Εικ. 8: Από την Αναβρυτή, το όραμα του Πρ. Ηλία αριστερά στην αλυσίδα των κορυφών του Πεντα-

δάχτυλου, σου φαίνεται μάλλον μακρινό. Αλλά μην αποθαρρύνεσαι, η πορεία θα σε ανταμείψει! 
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κίτρινο των λουλουδιών τους λάμπει σαν να φωσφορίζει και η ισχύς των βλαστών τους, κα-

θώς υψώνονται μεταξύ των κωνοφόρων, έχει την τάξη Ξωτικών. 

Σε ήδη ξερά από την επέλαση του καλοκαιριού χωράφια ίσως να δεις αυτό το μαγικό πλασ-

ματάκι, το Biarum rhopalospadix (K. Koch) με το βαθύ ιώδες-μελιτζανί χρώμα, που οι αρχαίοι 

Έλληνες το ταξινομούσαν στην οικογένεια των άρων, Araceae στη σύγχρονη επιστήμη της τα-

ξινομίας, οικογένεια που ο λαός μας τη λέει «δρακοντιές», εξαιτίας της δρακοντίσιας όψης τους μα 

και επειδή είναι φυτά φαρμακερά. Τα έγχρωμα μέλη του σογιού, όπως τούτο εδώ, παρά την 

ομορφιά τους αναδίνουν μια οσμή σάπιας σάρκας ανυπόφορη για τον άνθρωπο, πολύ ορεκτική  
  

 

Εικ. 9: Στα ψηλότερα των ραχών βλέπεις 
τεράστια μαυρόπευκα αιώνων, της νοτιοελ-
ληνικής ποικιλίας, Pinus nigra (Arnold) var. 
caramanica. Ο Μιχάλης, συνοφρυωμένος… 
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Εικ. 10 άνω αριστ.: Biarum rhopalospadix (K.  

Koch), ή Biarum spruneri (Boiss.) 

Εικ. 11 άνω δεξιά, και 12 κάτω: Το υπέροχο Hypericum olympicum (L.), οικ. Guttiferae. 
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Εικ. 13: Petrorhagia glumacea (Bory & Chaub.).       Εικ. 14 άνω δεξιά: Dianthus biflorus (S. & S.). 

Εικ. 15-16 κάτω: Dianthus viscidus (Bory & Chaub.). Όλα σε αυτήν τη σελίδα: Άγρια γαρυφαλλάκια, 

οικ. Caryophyllaceae. 
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όμως για διάφορα έντομα. Κι αυτή άλλωστε είναι η σκοπιμότητά της, η υποβοήθηση της ανα-

παραγωγής του φυτού μέσω της προσέλκυσης των εντόμων. 

Υπάρχουν διάφορα είδη άγρια γαρυφαλλάκια, οικ. Caryophyllaceae. Ξεχωρίζουμε τον Di-

anthus biflorus (S. & S.), τον Dianthus viscidus (Bory & Chaub.), ένα ψηλό γαρύφαλλο με λευκά 

στίγματα, και τη βελούδινη Petrorhagia glumacea (Bory & Chaub.). Τα υπερικά, που ο λαός μας 

από χιλιετίες ως σήμερα εκμεταλλεύεται τη φαρμακευτική τους δράση, και που γι’ αυτό πωλού-

νται σε κάποιες Λαϊκές Αγορές ακόμα και στην Αθήνα, είναι στην καλύτερη ώρα τους, κιτρινί-

ζοντας βράχους και όχτους. Η χρήση, η γνωριμία επί χιλιετίες πρόσωπο με πρόσωπο φυτού και 

πολιτισμού, του σταριού, του άγριου λαχανικού, εδώ του φαρμακευτικού φυτού, φωτίζει με νό-

ημα τον ανθρωπο, όσο και τη φύση ως κατοικία του, σπίτι του, μόχθο του, φαΐ του και υγεία του. 

Εδώ, βλέπεις σκόρπια άτομα από το ωραιότερο υπερικό της Ευρώπης, εκείνο που διόλου 

τυχαία ο Κάρολος Λινναίος τού έχει δώσει ως επίθετο το όνομα του Ολύμπου: Hypericum oly-

mpicum (L.), Υπερικό το ολύμπιο. Προσωπικά, δεν μπορώ παρά να το βλέπω σαν χρυσό άνθος 

της ψυχής, με στημόνες που διερευνούν τον χώρο αναζητώντας ό,τι πάντα αναζητούν οι 

αρσενικοί στημόνες: Τον θηλυκό ύπερο και τη γέννηση. 

 

 

Στο δάσος που κάποτε ήταν κλιμακωτά χωράφια και οικισμοί 

Όταν ανεβαίνει κανείς σε απότομη πλαγιά, τότε η ένταση του σώματος παρασύρει το πνεύμα 

σε λόξευση, σε πλαγιοκοπία, σε ανορθόδοξο πόλεμο. Τούτο είναι το πνεύμα των βουνών στην 

Ελλάδα, μάλιστα βουνών σαν τον Ταΰγετο. Δεν είμαστε καλοί, επίσης ούτε και κακοί, μα προ-

σπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι απ’ ό,τι είμαστε ώστε να δικαιολογηθούμε λιγάκι μπρος στην 

επίγνωση των καθιερώσεων και των δικαιολογήσεων εγκλημάτων και ηρωισμών. Αυτή είναι 

άλλωστε και η γνώμη τού οποιουδήποτε δηλώνει απλά τη σφραγίδα της Ιστορίας αυτού του 

τόπου σε αρμονία με τη γης, με θάλασσες και βουνά.  

Εικ. 17: Παντού παλιά ταρατσωτά χωράφια που έχει κυριεύσει το δάσος. Οι πλαγιές εδώ, μέχρι και 
την αλπική ζώνη, καλλιεργούνταν από την αρχαιότητα ως τον 20ό αιώνα. 
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Εικ. 18 άνω: Πελώριες πλάκες σε χαλαρή ξερολιθιά, χρησιμεύουν ως γεφύρια πάνω από μικρορρέ-
ματα. Οι απλές αυτές κατασκευές μετρούν αιώνες. 

 
Εικ. 19 κάτω: Καθώς ανεβαίνεις, το όραμα της Λακωνικής πεδιάδας αποκαλύπτεται σιγά-σιγά. 
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Στα κοίλα του μονοπατιού, καθώς στρίβει να περάσει χαράδρες ή διαβαίνει ρέματα, συνα-

ντάς κατασκευές από πλάκες, ως γεφύρια, πάνω σε μεγάλες πέτρες χαλαρά συνδεμένες, ώστε 

ανάμεσά τους να κυλά το νερό των ρυακιών. Παντού αντικρίζεις ταρατσωτές αναβαθμίδες από 

ξερολιθιά, που ακόμα στάζουν από τον ανθρώπινο ιδρώτα χιλιετιών. Εδώ «από αρχαιοτάτων 

χρόνων» οι άνθρωποι φτιάχναν ζωές, πράγματα και λέξεις. 

Η πορεία στα δάση διαρκεί πολύ. Σε μερικούς υγρούς τόπους στο σκιόφως του δάσους συ-

ναντάς κάποια καθυστερημένα μανιτάρια, που φύτρωσαν όψιμα μες στην αρχή της ξηρασίας, 

όπως για παράδειγμα δύο μεγάλους βωλίτες. Μεριές-μεριές βλέπεις και τους πατέρες-μητέρες 

όλων των μαυρόπευκων, γίγαντες με κορμούς περιφέρειας αρκετών μέτρων, οι οποίοι στους   

Εικ. 20: Σε δύσκολα σημεία, οι Λάκωνες σε παλιούς καιρούς έχουν σκάψει τον βράχο και έχουν στηρίξει 

το μονοπάτι προς το ρέμα με αναλημματικό τοίχο. 
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παλιούς καιρούς, όταν τα πάντα εδώ ή καλλιεργούνταν ή βόσκονταν, διασώθηκαν από τις ε-

ποχιακές πυρκαγιές που άναβαν οι βοσκοί για δημιουργία βοσκότοπων, γιατί βρίσκονταν κοντά 

σε στάνες, σε σταλίστρες ζώων ή αντίθετα φύτρωναν σε απόκρημνα και δύσβατα μέρη. Κά-

ποιοι από αυτούς τους Μαθουσάλες ζουν από πολλούς αιώνες, ίσως και παραπάνω από χιλιε-

τία, και είναι ιδιαίτερα μεγαλόπρεποι. Τα έλατα και τα κοκκινόπευκα είναι πολύ πιο ολιγόχρονα, 

μερικά μπορούν να ζήσουν για αιώνες, μα όχι για χιλιετίες όπως το μαυρόπευκο, το ρόμπολο 

και το κυπαρίσσι στην Ελλάδα. 

 

 

Μικρά υπομνήματα περί της φύσης στα ορεινά λιβάδια και στις πηγές 

Βγαίνοντας στο υπόρειο της αλπικής ζώνης, όπου ξανοίγονται εκτεταμένα λιβάδια και παλιά 

χωράφια, θαμπωνόμαστε από την ανοιξιάτικη άνθηση. Εδώ μάχονται φίλιες δυνάμεις όγκων 

και χρωμάτων. Το κόκκινο, το κίτρινο, διατονισμοί του γαλάζιου, το μοβ. Άμα παραμονέψεις 

τα θυμάρια, καθώς παίζουν ένα θέατρο χρωμάτων και νέκταρος, θα δεις τις πεταλούδες, επίσης 

τις μέλισσες που έρχονται από δεκάδες χιλιόμετρα, από την πεδιάδα της Λακωνίας, να αντλούν 

μέλι και αμβροσία, και τα σαρκοβόρα έντομα που παραμονεύουν για να κεντρίσουν, να δηλη-

τηριάσουν και να φάνε. Αυτή είναι η διαλεκτική της φύσης. Ό,τι τρώγει πρέπει να φάει, και 

ό,τι δεν προσέχει μα αφήνεται να φαγωθεί, τρώγεται. 

Στην πηγή του Τσαγκάκη, που καλοί άνθρωποι την έχουν καθαρίσει και ανακαινίσει πρόσφα-

τα, κοντά σε βούρλα με τις άκρες τους φαγωμένες από τα κοπάδια βλέπουμε μερικά άτομα 

μιας από τις ωραιότερες και μεγαλύτερες ορχιδέες της Ελλάδας, της Dactylorhiza saccifera 

(Brong.). Είναι παράξενο κι ανεξήγητο το γιατί οι Έλληνες ανθοκόμοι δεν καλλιεργούν τις ε-

ντυπωσιακότερες από τις ελληνικές ορχιδέες, πολύ καταλληλότερες στο κλίμα μας απ’ ότι οι 

εξωτικές αδελφές τους. Για παράδειγμα τη Dactylorhiza saccifera που ξεπερνάει άνετα τα 80 

εκ., την πανέμορφη αν και μικρή Barlia robertiana (Loisel), το μοβ Limodorum abortivum (L.) 

που μπορεί να φτάσει ακόμα και το ένα μέτρο και η άνθησή του διαρκεί για αρκετό καιρό μες 

στο καλοκαίρι, κάποιες υψηλές ορχιδέες του γένους Epipactis ή ορισμένες του γένους Orchis, 

μικρούλες μεν, που όμως σχηματίζουν όμορφες αποικίες, όπως η λεμονοκίτρινη Orchis pauci-

flora (Ten.). 

Με την ευκαιρία των φαγωμένων βούρλων γύρω στις ορχιδέες, κι επειδή κατά καιρούς βλέ-

πουμε να γράφεται ακόμα και από αρμόδιους, ότι «η βόσκηση των κοπαδιών καταστρέφει 

σπάνια αγριολούλουδα μεταξύ των οποίων και τις ορχιδέες», να πληροφορήσουμε τους ανα-

γνώστες μας ότι οι γίδες και τα πρόβατα δεν τρώνε τα κρίνα και τις ορχιδέες, ούτε τους κρόκους, 

ούτε τα άνθη των κολχικών που είναι και αγρίως δηλητηριώδη, ούτε τις στερνμπέργκιες, ούτε 

τους νάρκισσους. — Για κάποιο λόγο που γνωρίζουν τα ίδια τα ζώα, καθώς και οι ειδικοί επι-

στήμονες, δεν τρώνε κανένα κρινοειδές. Και δεν εννοούμε μόνο τα μέλη της οικ. Liliaceae, μα 

όλων των άγριων λουλουδιών που ο λαός μας ονομάζει γενικά «κρίνα», μέχρι τους ασφοδελούς 

και τα ορνιθόγαλα. Μπορεί να δοκιμάσουν φύλλα ορισμένων ειδών όταν πρωτοφυτρώνουν, 

ενώ τα αγριοκάτσικα, πλάσματα εξαιρέτως φιλοπερίεργα κι ανθεκτικά, τσιμπούν λιγάκι ακόμη 

και από τα δηλητηριώδη φύλλα των κολχικών, μα ποτέ τους βλαστούς και τα άνθη τους. 

Επίσης, τα χιλιάδες είδη της ελληνικής χλωρίδας, της πλουσιότερης στην Ευρώπη (αναλο-

γικά με το μέγεθος της χώρας μας), επιβίωσαν ως σήμερα παρά την υπερβόσκηση των δύο τε-

λευταίων χιλιετιών κατά τις οποίες τα βουνά κατοικούνταν από μόνιμο ή περιοδικό πληθυσμό 

ποιμένων. Δεν θα εξαφανιστούν τώρα, με λίγα κοπαδάκια. Μάλιστα, είναι η απουσία δασών 

και θαμνότοπων λόγω της βόσκησης, στους περασμένους αιώνες, μια από τις αιτίες του μεγά-

λου πλούτο των ελληνικών αγριολούλουδων, δεδομένου ότι μες στους πυκνούς θάμνους της 

μακίας και στα δάση, τα ποώδη φυτά που μπορούν να αναπτυχθούν είναι πολύ περιορισμένου 

αριθμού. 

Καταστροφή αντίθετα σε όλα τα φυτά με βολβούς, κονδύλους και σαρκώδεις πολυετείς 

ρίζες προκαλούν δυστυχώς τα αγριογούρουνα, που καταβροχθίζουν ό,τι βρίσκουν σκάβοντας. 

Τα αγριογούρουνα είναι μεγαλόπρεπα ζώα, δυνατά, επιβλητικά. Όταν βλέπεις στα βουνά τους 

πελώριους κάπρους με τους χαυλιόδοντες και την όρθια χαίτη στην καμπουρωτή ράχη, τις 

ισχυρές θηλυκιές και τα δεκάδες γουρουνάκια τριγύρω τους να βόσκουν, γεννιέται μέσα σου όσο  
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όσο ίσως σπανίως με οτιδήποτε άλλο άγριο ζώο στον ελληνικό χώρο η εικόνα της αιωνιότητας 

της φύσης και της ομορφιάς της άγριας ζωής. 

Όμως ουδέποτε, ούτε κατά προσέγγιση, δεν υπήρχαν στον ελληνικό χώρο τόσα αγριογού-

ρουνα όπως σήμερα, που ο υπερπληθυσμός τους αποτελεί ήδη βασικό πρόβλημα για πολλά 

είδη φυτών, με επιπτώσεις καταστροφικές γενικά για την ελληνική χλωρίδα, λόγω και της αλ-

ληλοεπίδρασης πολλών ποών και θάμνων. Σε προστατευόμενα βουνά όπου (καλώς) απαγο-

ρεύεται το κυνήγι, με έντονη και ανεξέλεγκτη παρουσία αγριογούρουνων, όπως για παράδειγμα 

στην Πάρνηθα, η καταστροφή στις ορχιδέες όλων των ειδών, στις ελάχιστες κόκκινες τουλίπες 

που υπήρχαν, στις φριτιλλάριες και μάλιστα στις ενδημικές μαύρες [Fritillaria obliqua (Ker-

Gawler)], στις ίριδες, στα υακινθοειδή (μπελεβάλιες, κ.λπ.), στα διάφορα άλλα κρινοειδή μονο-

κοτυλήδονα, καθώς και σε φυτά με κονδύλους ή πολυετείς σαρκώδεις ρίζες, τείνει να οδηγήσει 

πολλά είδη προς τον κίνδυνο αφανισμού. 

Αυτή είναι η αλήθεια. Ας πούμε όχι, λοιπόν, στην προσπάθεια των αντικοινωνικών ιδιωτικών 

οικοεπιχειρήσεων (ΜΚΟ) να φτωχοποιήσουν και να διώξουν από τα βουνά μας τους από χιλιε-

τιών ιδιοκτήτες και κατοίκους τους, τους βοσκούς μας και τα κοπάδια τους που ζωντανεύουν 

τα ορεινά χωριά μας και παράγουν για τον ελληνικό λαό εξαίρετο γάλα, τυροκομικά και κρέας. 

Όχι στις ΜΚΟ που πλουτίζουν με τις επιχορηγήσεις, καθώς και στην ύπουλη επικοινωνιακή τους 

ψευδολογία, μέσω της οποίας βαφτίζουν «προστασία της φύσης» τα ιδιωτικά τους συμφέρο-

ντα — για παράδειγμα την προσπάθειά τους να αποκλείουν τα κοπάδια από όλο περισσότερα 

βουνά με πρόσχημα την «υπερβόσκηση», ή τις κινήσεις τους να απαγορεύσουν εντελώς το ε-

λεγχόμενο κυνήγι του αγριογούρουνου.  

Εικ. 21: Στην πηγή Τσαγκαράκη θα ξεδιψάσει και θα αναπαυθεί ο κουρασμένος πεζοπόρος. 
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Από το καταφύγιο στον Πρ. Ηλία 

Κουρασμένοι μετά από ώρες οδοιπορία, φτάνουμε στην πηγούλα Βαρβάρα στα ριζά του 

Προφήτη Ηλία λίγο πριν τη ράχη στην οποία βρίσκεται το Καταφύγιο. Η πηγή, ολιγόνερη όσο 

προχωράει το καλοκαίρι, στάζει  το μαγικό νερό. Στο μεταξύ έχουμε δει καμπανούλες διαφόρων 

ειδών, ένα λευκάζον είδος Centaurea καθώς και τη Silene integripetala (Bory & Chaub.) της 

οικ. Caryophyllaceae, τη ροδόχροη σιληνή — κι όχι «σιλένε» ή και «σελήνη», όπως μεταφέρε-

ται ενίοτε στα Νεοελληνικά. Το όνομα παραπέμπει στους Σιληνούς, στους γοητευτικούς και 

έκφυλους κατώτερους Θεΐσκους της φύσης κατά την ελληνική μυθολογία, τα ξαδέλφια των 

Σατύρων. Παρακάτω, σε παλιό λιβάδι, μερικά άτομα από το πιο ωραίο κρίνο του ελληνικού 

χώρου, το φλογάτο Lilium chalcedonicum (L.), ενδημικό της Ελλάδας και της νότιας Αλβανίας. 

Δεν έχει ανθίσει ακόμα.  

Σε αρκετά μέρη στη διαδρομή από Αναβρυτή έως το Καταφύγιο βλέπεις την ενδημική κα-

μπανούλα Campanula glomerata ssp. stenosiphon (Boiss. & Heldr.), οικ. Campanulaceae. Ψη-

λότερα, γύρω από το Καταφύγιο, με τον πλούτο και την ποικιλότητα των λιβαδιών και των 

βράχων του, βλέπεις την Onobrychis montana (DC.) ssp. macrocarpa (Strid), οικ. Leguminosae, 

καθώς επίσης τον υψηλό και χνουδάτο Stachys germanica ssp. heldreichii (Boiss.), οικ. Lami-

aceae. 

Στο Καταφύγιο του Ταΰγετου, σταθμό και διαμετακομιστικό κόμβο για τα ψηλά των κορυφών 

και για το Ρίντομο, έχεις φτάσει αρκετές φορές με φίλους και συνορειβάτες, τον Γ., τον Μιχά-

λη, τον Αποστόλη, έχεις κοιμηθεί κάνα-δυο φορές έξω στην αυλή και έχεις τριγυρίσει τα πέριξ. 

Είναι όμορφος τόπος, με θέα προς την πεδιάδα και με κάποια πελώρια μαυρόπευκα πολλών 

αιώνων. Έχετε σχεδιάσει να διανυκτερεύσετε εδώ, και με το πρώτο φώτισμα να ξεκινήσετε για 

Πρ. Ηλία. Από προηγούμενες διαδρομές ξέρεις ότι, κινώντας πριν το γλυκοχάραμα με το κρυ-

αδάκι και μετά την ξεκούραση του ύπνου, θα προφτάσετε έγκαιρα να δείτε την ανατολή από 

την κορφή. Όταν όμως φτάνετε κουρασμένοι στο Καταφύγιο, με τον Αποστόλη, εκείνος λέει: 

«Εντάξει. Δυο ώρες είναι. Ας συνεχίσουμε για τον Προφήτη Ηλία. Να κοιμηθούμε εκεί και 

να δούμε άνετα την ανατολή χωρίς να ξεσηκωνόμαστε από τη μαύρη νύχτα». 

Παρά το περασμένο της ώρας, παρά την κούρασή σας, του λες «εντάξει». Είναι που θέλετε 

και να πάρετε το επόμενο χάραμα την κορυφογραμμή του Πενταδάχτυλου, διαδρομή δύσκολη 

και απαιτητική, η οποία θα γίνει ευκολότερη αν ξεκινήσετε κατευθείαν από τον Πρ. Ηλία. 

Τρώτε στα γρήγορα, λοιπόν, και παίρνουμε το μονοπάτι για τα ψηλά. 

Για να λέμε την πάσα αλήθεια, εκείνο το απόγευμα σου ’φυγε η ορειβατική μαγκιά. Ανέβη-

κε η ψυχή σου στο στόμα, με τη μονοκόμματη ετούτη πορεία. Κι αν από την Αναβρυτή ως το 

καταφύγιο όλα ήταν μια χαρά, υπολογισμένη και φυσιολογική κούραση παρ’ ό,τι κατά τη 

σταθερή συνήθειά σας κάνατε μόνο λίγες και ολιγόλεπτες στάσεις, το τελευταίο απρόβλεπο 

κομμάτι μετά από τόση διαδρομή, Καταφύγιο — Προφ. Ηλίας, σε ξεθεώνει. Στις Πόρτες, στη 

λάκκα, πέφτεις για ένα τέταρτο της ώρας ξάπλα χάμω, προς μεγάλο θρίαμβο του Αποστόλη, 

που συνεχίζει έστω κοπιαστικά στο μονοπάτι προς την κορφή.  

 

Εικ. 22: Η θέα της Λακωνικής ως 
τη θάλασσα γεμίζει την ψυχή με 
τη γεύση του μεγαλείου της ελ-

ληνικής φύσης… 
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Εικ. 23-24 άνω αριστ. και δεξιά: Dactylorhiza saccifera (Brong.), η μεγάλη ελληνική ορχιδέα. 

 
 

 
 

Εικ. 26: Lilium chalcedonicum (L.), οικ. Lilia-

ceae, το κόκκινο ελληνικό κρίνο. 
Εικ. 25: Μια Centaurea, οικ. Compositae (Aste-

raceae). 
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Εικ. 27 άνω: Campanula glomerata ssp. stenosiphon (Boiss. & Heldr.), οικ. Campanulaceae. 

Εικ. 29: Stachys germanica 

ssp. heldreichii (Boiss.), οικ. Lamiaceae. 
Εικ. 28: Onobrychis montana (DC.) ssp. macro-

carpa (Strid), οικ. Leguminosae, ενδημική. 
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Εικ. 30 άνω: Η διαδρομή σού προσφέρει συναρπαστικές απόψεις από τα ψηλά… 
 

Εικ. 31 κάτω: …Ή, την πράσινη γαλήνη των αλπικών λιβαδιών. 
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Εικ. 32 άνω: Το χάραμα στο Καταφύγιο πάντα φαντασμαγορικό. 
 
Εικ. 33-34, φαντασία της Γης σε πελώριους βράχους. Κάτω αριστ., «απολιθωμένο ελατοδάσος». Κά-

τω δεξιά, «στρείδι-γίγαντας»… 
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Εικ. 35-36 άνω: Galanthus reginae olgae (Orphan.) ssp. re-
ginae olgae, ένα πανέμορφο ενδημικό είδος της Ελλάδας, 
συγγενές με τον νάρκισσο, ονομασμένο έτσι από τον σπου-
δαίο βοτανολόγο του 19ου αιώνα Θ. Ορφανίδη προς τιμήν της 

βασίλισσας Όλγας. Οικ. Amaryllidaceae. 

Εικ. 37 κάτω, παράλληλοι ορεινοί δρόμοι: Στο μονοπάτι για Πρ. Ηλία μες στην ομίχλη, ονειροπόληση 
από έναν Σφακιανό των παιδικών χρόνων ψηλά στα Λευκά Όρη της Κρήτης… 
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Εικ. 38-39: Δεν είναι καθόλου φρόνιμο να ανεβείς στον Ταλετό ενώ ο Δίας, «που κυβερνάει την 

καταιγίδα» καθώς λεει ο Όμηρος, είναι οργισμένος και αναταράζει τον Ταΰγετο… 
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Στον Πρ. Ηλία ή Ταλετό 

 

 

Τέλος πάντων, φτάνεις στον Πρ. Ηλία. Έχεις έρθει μερικές φορές εδώ πριν το χάραμα, πριν 

σκάσει ο ήλιος, κι είδες την ανατολή από τον Πάρνωνα. Τώρα βλέπεις τη δύση, τον ηλιακό 

δίσκο να χάνεται μες στην καταχνιά του Ιονίου Πελάγους, το οποίο άλλωστε είναι η μητρική 

σου θάλασσα, καθότι Ζακυνθινός. Φυσάει ισχυρά ο αέρας των κορυφών, είναι 2.404 μέτρα υ-

ψόμετρο, αυτός ο παράξενος άνεμος που δεν βρίσκει εμπόδιο καθώς κυλιέται σαν θηρίο στο 

ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας. Για να αποφύγεις τον άνεμο, κοιμάσαι μες σε ένα από τα 

κτίσματα, που κάποιοι το έχουν καθαρίσει και σκεπάσει με πλαστικό. 

Εδώ υπάρχουν επίσης μερικές «κατοικιές», όπως λένε στη Ζάκυνθο τα κυκλικά χτίσματα 

από αργολιθιά, με κωνικό θόλο για σκεπή τους, αυτό το αρχαϊκό είδος οικημάτων που συνα-

ντάει κανείς στη Μεσόγειο, από την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία έως τη βόρεια ακτή 

της Αφρικής. Στην Κρήτη, εξαιρετικά καλά εργασμένα αυτά τα οικοδομήματα, είναι ως σήμερα 

στέγη των βοσκών, στα υψηλά βουνά με την αρχαιότατη παράδοσή τους. Στα ορεινά της πα-

τρίδας σου έβλεπες από μικρός εντυπωσιασμένος αυτά τα προϊστορικής μορφής σπίτια ζω-

ντανά, γερά, με τοίχους και τρούλλους από ξερολιθιά χοντρούς —γιατί εδώ έχουμε και σεισμούς—, 

να χρησιμοποιούνται από τους βοσκούς. 

Παρεμπιπτόντως, αυτά που σώζονται στον Προφήτη Ηλία είναι ερειπωμένα, ένα μάλιστα με 

την οροφή του μερικώς πεσμένη να κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ίσως ο Δήμος Σπάρτης ή όποιος 

οργανισμός μπορεί, να τα επισκεύαζε. Αυτά τα οικοδομήματα, με καταγωγή της τεχνικής τους 

όχι μόνο από την αρχαιότητα αλλά από προϊστορικές εποχές, πάνε τόσο πίσω στον χρόνο και 

μάλιστα με αδιάσπαστη συνέχεια ως σήμερα, ώστε αποτελούν μνημεία της ανθρώπινης κατοί-

κησης. 

Ο Αποστόλης προτιμά να κοιμηθεί στο ύπαιθρο, πίσω από έναν τοίχο μάντρας. Καθώς είσαι 

ξαπλωμένος μες στο πέτρινο καλύβι, ο άνεμος βοΐζει ξεσπώντας στους τοίχους από ασύνδετες 

πλάκες και σφυρίζοντας μέσα από τις τρύπες. Για ώρες φυσικά δεν κοιμάσαι, αναλογίζεσαι 

όλο τούτο του ανθρώπου σε αυτά τα βουνά. Πόσες γενιές κοιμήθηκαν ή ξενύχτισαν εδώ, βο-

σκοί, ταξιδιώτες, προσκυνητές στα πανηγύρια του Πρ. Ηλία και παλαιότερα στις γιορτές για  
  

Εικ. 40: Η δύση από τον Πρ. Ηλία ή, στην αρχαιότητα, Ταλετό, 2.404 μ. 
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τον Δία και τον Ήλιο όταν η κορφή λεγόταν Ταλετός.1 Όλο αυτό της περιπέτειας της γλώσσας 

σου, που τώρα βρίσκεται υπό διωγμό από ξένους και δικούς. Κατά τις 3 το πρωί βγαίνεις έξω, 

τριγυρνάς στο πλάτωμα της κορφής παγωμένος, με τον άνεμο να απειλεί να σε πετάξει στους 

γκρεμούς, ενώ πάνω σου τ’ άστρα, μεγάλα, κυριαρχικά, προφανώς γελούν μαζί σου. 

Το χάραμα, αρκετά πριν βγει ο ήλιος, κάνει κρύο, αλλά ο αέρας έχει πέσει. Παρακολουθεί-

τε την ανατολή πάνω από τον Πάρνωνα, κι από την άλλη πλευρά στον Μεσσηνιακό Κόλπο το 

περίφημο τρίγωνο σκιάς, ένα μεγαλοπρεπές μεν πλην απλής ερμηνείας φυσικό φαινόμενο. 

Όμως, δεν έχετε με τον Αποστόλη χρόνο για άλλη χρονοτριβή εδώ, δεδομένου ότι σήμερα σας 

περιμένει η κορυφογραμμή του Πενταδάχτυλου. Κι έτσι κατεβαίνετε προς Πόρτες, κι από κει 

αρχίζετε να ανηφορίζετε μες στο διαυγές φως του πρωινού την Αθάνατη Ράχη. 
  

                                                 
1 Για το όνομα Ταλετός, το γένος του που εμείς υποθέτουμε ότι είναι αρσενικό (ο Ταλετός) και την πιθανή ετυμολογία 

του, βλ. στο β΄ μέρος του άλμπουμ, το μέρος για τον Ταΰγετο σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές. 

Εικ. 41: Το τρίγωνο σκιάς που δημιουργεί ο ήλιος κατά την ανατολή του πέφτοντας πάνω στον Τα-

λετό, δεξιά, με την κορυφή του περίπου στην Κορώνη. 

Εικ. 42: Εσωτερικό ενός από 
τα κυκλικά, θολωτά κτίσματα, 

όπου φαίνεται ο τρόπος 
κατασκευής. Η κορυφή του 

θόλου έχει καταρρεύσει. 
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Εικ. 43 άνω: Βόρεια από τον Πρ. Ηλία, η Αθάνατη Ράχη και εν συ-
νεχεία το Πενταδάχτυλο. 
 
Εικ. 44 μέση δεξιά: Potentilla poetarum (Boiss. & Spr.) [P. specio-
sa (Willd)], η «Ποτεντίλλα των ποιητών», ταιριαστή στον Ταλετό, 
υψηλότερη κορφή του πολυϋμνημένου από την ποίηση Ταΰγετου. 
 
Εικ. 45 κάτω: Δυτικά δεσπόζει το Χαλασμένο, με τον Μεσσηνιακό 

Κόλπο στο βάθος και το Ιόνιο, ένα χάος γαλανού. 
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Εικ. 46 άνω: Ανατολικά, η λακωνική πεδιάδα με τη Σπάρτη και στο 
βάθος ο χαμηλός Πάρνωνας. 
 

Εικ. 47 μέση Astragalus angustifolius (Lam.) ssp. erinaceus (C. Presl), 
ενδημικός. 
 

Εικ. 48 κάτω: Από τον Πρ. Ηλία ξεκινάει η ράχη που λέγεται κι ε-
δώ Σπανακάκι, όπως και μετά το Σιδερόκαστρο. Στο βάθος δεξιά, 
μετά το χάσμα του Φαραγγιού του Βιρού, η ψηλή κορφή Μαυρο-
βούνα 1.909 μ. και κατόπιν τα βουνά της Μάνης. 
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Μια παρέμβαση για «τεχνητές πυραμίδες», ίσκιους και βάραθρα  

Είναι άξιο περιέργειας ότι ο Πρ. Ηλίας από κάποιους συνανθρώπους μας, ντόπιους, μα και 

κάποιους καταφανώς όχι σε έμφρονη κατάσταση ξένους, θεωρείται τεχνητός, μια κολοσσιαία 

κατασκευή φανταστικών αρχαίων Ελλήνων, των εξωγήινων ή δεν ξέρω ποιων μυστηρίων όντων. 

Επίσης, ότι στο φυσικό φαινόμενο της τριγωνικής σκιάς στον Μεσσηνιακό Κόλπο πάλι οι ίδιοι 

ή άλλοι συναφείς, βλέπουν «ασύλληπτης διάνοιας κοσμικές μετρήσεις», κι ότι το μικρούλι βα-

ραθράκι στη λάκκα στις Πόρτες αριστερά από το μονοπάτι, βάθους μόλις λίγων μέτρων, θεω-

ρείται, πάλι από τους ίδιους, ως στόμιο απύθμενων αβύσσων προς τον Άδη, προς τα έγκατα του 

σύμπαντος, προς Μαύρες Τρύπες, προς Άλλες Διαστάσεις. Φαντασίες που ούτε ο μέγας Χ.Φ. 

Λάβκραφτ, γνώστης των αρχαίων Ελληνικών, δεν θα συνελάμβανε αν από το παρακμιακό σπίτι 

του στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ αποφάσιζε να επισκεφθεί την Ελλάδα, τον αρχαίο πο-

λιτισμό της οποίας τόσο θαύμαζε, και να ανεβεί στον Ταΰγετο. 

Ακόμα και σε ιστοριοδιφικά βιβλία ή σε ιστοσελίδες με απαίτηση σοβαρότητας έχουμε δει 

αυτές τις θεωρίες, α κ ό μ η και σε επιστημονικές εργασίες φοιτητών για τη φύση του Ταΰγε-

του, πράγμα που σημαίνει ότι οι καθηγητές τους ή συμφωνούν σιωπηρά με τέτοια πράγματα 

ή, το πιθανότερο, δεν κοίταξαν καν τα κείμενα των σπουδαστών τους πριν τα εγκρίνουν και 

επιτρέψουν να δημοσιοποιηθούν επίσημα. 

Τι κι αν κάποιοι, εντελώς λογικά, τους λένε ότι το σχήμα του Πρ. Ηλία μόνο από ανατολικά 

και βόρεια φαίνεται πυραμιδοειδές, ενώ από δυτικά και νότια όχι, από κει φαίνεται απλά ως 

βουνό με μακρόσυρτες ράχες· ότι το βαραθράκι είναι μονάχα μια τρύπα λίγων μέτρων· ότι η 

σκιά είναι φυσικό φαινόμενο, που παρατηρείται και σε άλλα ελληνικά και ξένα βουνά με κω-

νική κορφή και που μπορεί να το ερμηνεύσει εύκολα ένας μαθητής Γυμνασίου με αγάπη προς τη  

Εικ. 49 άνω: Ο Πρ. Ηλίας από τα βορειοδυτικά. 
 
Εικ. 50 άνω δεξιά: Ο Πρ. Ηλίας από τα δυτικά, 
όπου είναι απλά μια μακρόσυρτη ράχη, όπως φαί-
νεται και παρακάτω από νότια στο σχέδιο του 
γεωλόγου Φίλιππσον, που μελέτησε στα τέλη 
του 19ου αι. τη γεωλογία, τα ορυκτά και τα πε-
τρώματα του Ταΰγετου. 
 
Εικ. 51 μέση δεξιά: «Ο Πρ. Ηλίας ιδωμένος από 
τον Νότο, από τη ράχη κοντά στον Άγ. Δημήτρι-
ο», Alfred Philippson, Der Peloponnes. Versuch 
einer Landeskunde auf geologischer Grundlage. 
Nach Ergebnissen eigener Reisen, Verlag von R. 
Friedländer & Sohn, Βερολίνο 1892, σ. 220, Uni-
versitätsbibliothek Heidelberg, Digitale Bibliothek. 
Καθόλου σχήμα πυραμίδας. Ο οικισμός Άγ. Δημή-
τριος βρίσκεται στην αρχή του Φαραγγιού του 
Βιρού. Ο Φίλιππσον σχεδιάζει από την κορυφή 
Άγ. Γεώργιος, 2.019 μ., συνέχεια του Πρ. Ηλία. 
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Φυσική. Θα μπορούσε βεβαίως κανείς να εξηγήσει στους φιλεξωγήινους αυτούς συμπατριώτες 

μας ότι οι αρχαίοι Έλληνες ουδέποτε παρέμβαιναν άσκοπα στη φύση με τη βιαιότητα και στην 

έκταση που θα απαιτούσε η καταστροφή σε τέτοια κλίμακα ενός βουνού, διότι θεωρούσαν τη 

Μητέρα Γαία ζωντανή και τα όρη ιερά. Εκτελούσαν βεβαίως τεχνικά έργα όπως τα εγγειοβελ-

τιωτικά, μερικές φορές πολύ μεγάλης κλίμακας όπως οι Μινύες στην Κωπαΐδα, ή ο αύλακας 

που μυθολογείται ότι κατασκεύασε ο Ηρακλής για να αποστραγγίσει τα νερά των προϊστο-

ρικών βάλτων του Φενεού (πράγματι τεχνητό αυλάκι, ίσως της μυκηναϊκής εποχής), ή η από-

στράγγιση της Θεσσαλίας από τους Αλευάδες, ή εδώ στη Λακωνία τα εκτεταμένα έργα που 

παραδίδεται ότι επιτέλεσε ο Ευρώτας, μυθολογικός πρώτος βασιλιάς της Λακωνίας μετά τον 

Κατακλυσμό επί Δευκαλίωνα και Πύρρας, για να διευθετήσει την κοίτη του ποταμού ο οποίος 

πήρε το όνομά του, και για να αποξηράνει έτσι τα ανθυγιεινά βαλτοτόπια που καταλάμβαναν 

το κέντρο της νυν πεδιάδας: Μυθικές απηχήσεις ιστορικών γεγονότων. 

Όμως, όλα αυτά τα έργα εκτελούνταν σε καλλιεργήσιμες γαίες για να καλυτερέψουν τη ζωή 

των ανθρώπων, όχι στις βουνοκορφές για να καταστρέψουν απλά τη φύση. Η αρχαία ελληνι-

κή θρησκεία δεν συμμεριζόταν τέτοιες κατασκευές, γιατί ήταν προσαρμοσμένη στις πολιτειακές 

λειτουργίες, καθώς δεν διέθετε ούτε ιερό βιβλίο «δωσμένο από το Θεό», ούτε καν συγκροτη-

μένο πανελλήνια και μόνιμο ιερατείο όπως οι μετέπειτα μονοθεϊστικές. 

Θα μπορούσε επίσης κανείς να πει στους πυραμιδολόγους του Πρ. Ηλία ότι στους ιερότε-

ρους τόπους του ελληνικού χώρου, από την ελλαδική, μινωική, και μυκηναϊκή εποχή έως το 

τέλος του αρχαίου κόσμου τα κτίσματα σε κορυφές βουνών ήταν απλοί βωμοί, όπως ακόμα και 

στον Όλυμπο, όπου τα μόνα κτίσματα που έχουν παρατηρηθεί είναι κάποιοι μικροί βωμοί που 

κατέστρεψαν στην εποχή μας ηλίθιοι αρχαιοκάπηλοι ψάχνοντας για ανύπαρκτους θησαυρούς. 

Ότι τους όποιους ορεινούς ναούς ή ιερά οικοδομήματα τα έχτιζαν σε χαμηλότερα επίπεδα και 

σε οροπέδια, όπως στα «Πυρά του Ηρακλή» στην Οίτη ή στο οροπέδιο στο Λύκαιο της Αρκαδίας, ή 

εδώ στον Ταΰγετο στην κατοικημένη ζώνη, όχι στην κορφή, και δεν ήταν γιγάντια κατασκευά-

σματα, επειδή βασικές αρχές του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ήταν το ανθρώπινο μέτρο και η 

μη-προσβολή της φύσης. 

Μικρές πυραμίδες υπάρχουν στην Ελλάδα κάμποσες. Ουδέποτε όμως θα ανήγειραν οι Έλληνες 

στους τόπους τους κολοσσιαίες, παρόμοιες με τις αιγυπτιακές, όσο κι αν τις θαύμαζαν και τις 

μελετούσαν ως έργα ενός μεγάλου σοφού λαού, των Αιγυπτίων. Κι όταν ο αρχιτέκτονας Δεινο-

κράτης σκέφτηκε να προτείνει στον Αλέξανδρο εκείνο το μυθώδες άγαλμα στον Άθω που τάχα 

θα κρατούσε πόλεις και ποταμούς στην αγκαλιά του, φυσικά κανείς δεν του έδωσε σημασία. 

Χρόνια πριν, δίχως να γνωρίζω όλη τούτη την παραμυθολογία, περνώντας από το βαρα-

θράκι στις Πόρτες πριν αναγκαστούν οι Αρχές να το φράξουν, είχα μπει μέσα όπως και σε 

δεκάδες άλλα βάραθρα και σπήλαια στα βουνά, και το είχα φωτογραφήσει. Μια απλή τρύπα.   

Εικ. 52: Το περίφημο βάραθρο εί-

ναι μια απλή τρύπα λίγων μέτρων. 
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Τι να πει κανείς, δηλαδή, για το σπήλαιο του Διρού πιο κάτω, στη Μάνη, που προχωράει 

χιλιόμετρα στα έγκατα του βουνού, ή για το σπήλαιο των Λιμνών στη γειτονική Αχαΐα… 

Όσο για τη «μεταφυσική» σκιά, είναι απλά ένα φυσικότατο φαινόμενο, που μάλιστα παρα-

τηρείται μεγαλοπρεπέστερο στον Ερύμανθο, όπως έχουμε πει στο σχετικό μας άλμπουμ, εφό-

σον ο κώνος του Ωλενού είναι πολύ πιο πελώριος απ’ ό,τι του Πρ. Ηλία, με αποτέλεσμα ο 

ίσκιος να φτάνει σε διαυγή πρωινά ως τη Ζάκυνθο! Το φαινόμενο στον Ερύμανθο αναφέρει ήδη το 

1903 ο ορειβάτης, γιατρός και συγγραφέας Χρ. Κόρυλλος. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και 

στον Σμόλυκα, και σε άλλες κωνικές κορυφές βουνών παγκόσμια, όταν δεν φράζονται στα 

ανατολικά από όρη και ράχες.2 

Αυτά γιατί, επιτέλους, το φαντασιακό στοιχείο είναι δημιουργικό στα πανέμορφα λαϊκά πα-

ραμύθια, στις δημοτικές παραδόσεις και στα τραγούδια, αλλά τέτοιοι παραλογισμοί όταν γίνο-

νται «επιστήμη», προσβάλλουν τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας που βασιζόταν ακριβώς στον 

ορθό Λόγο…  

                                                 
2 Επαναλαμβάνουμε εδώ όσα γράφουμε στο άλμπουμ μας Ερύμανθος, http://analphabet.gr/erymanthos-1/, σ. 55: 

«Στα δυτικά ξετυλίγεται αργά το μεγαλόπρεπο φαινόμενο του σκιερού τριγώνου που σχηματίζει κατά τη χαραυγή ο 
γιγαντιαίος κώνος του Ωλενού, σκεπάζοντας τις κοιλάδες και τα χαμηλότερα βουνά, φτάνοντας ως πέρα στο Ιόνιο. 
Ενώ ο ήλιος υψώνεται αργά, μειώνεται ανάλογα και το ύψος της σκοτεινής παρουσίας». Και, σε υποσημείωση στην ίδια 
σελίδα, παραθέτουμε το απόσπασμα του Κόρυλλου:  «Εκ της κορυφής εκείνης, […] είδον, άμα τη ανατολή του ηλίου 
και την κολοσσιαίαν σκιάν του όρους εν είδει τεραστίου τριγώνου καλύπτουσαν ου μόνον την υποκειμένην Κοίλην 
Ήλιδα, αλλά και αυτήν την Ζάκυνθον μέχρι της οποίας έφθανεν η σκιά του γίγαντος τούτου και ήτις, εφ’ όσον ο 
ήλιος ανυψούτο εις τον ορίζοντα, υπεχώρει εις το ζείδωρον ηλιακόν φως». Χρήστος Π. Κόρυλλος, Χωρογραφία της 
Ελλάδος. Α΄,  Νομός Αχαΐας, Όμιλος Εκδρομών [εκδότης], Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων «Ανέστη Κων-
σταντινίδου», Εν Αθήναις 1903, σ. 7. 

 

Εικ. 53: Η Αθάνατη Ράχη, από τον Πρ. Ηλία. Το να πιστεύει κανείς ότι οι αρχαίοι Έλληνες θα κα-
τέστρεφαν τέτοια ομορφιά και μεγαλοπρέπεια για θρησκευτικούς λόγους, φτιάχνοντας πυραμί-
δες, δείχνει παντελή άγνοια και για τους Έλληνες και για τη θρησκεία τους… 

 

http://analphabet.gr/erymanthos-1/
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Παλαιές φωτογραφίες κορυφών του Ταΰγετου 

Το 1936 ορειβάτες του Συλλόγου Αλπινιστών Γαλλίας επισκεύθηκαν την Ελλάδα και ανέβηκαν 

στον Ταΰγετο μαζί με πέντε Έλληνες μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Ελλάδος. Η εμπειρία τους 

κατατέθηκε στο περιοδικό του συλλόγου, La Montagne, σσ. 226-233. Στο άρθρο περιλαμβάνο-

νται και έξι φωτογραφίες, παραδόξως όχι των Γάλλων ορειβατών, μα Ελλήνων. 

Επειδή οι παλαιές φωτογραφίες του Ταΰγετου με λήψη από τις κορυφές κι όχι από τις πε-

διάδες σπανίζουν, παρουσιάζουμε τρεις σε τούτη τη σελίδα και στην επόμενη , καθώς και μία πολύ 

παλαιότερη του Γάλλου φωτογράφου Edouard-Alfred Martel (1859-1938), από το άλμπουμ του 

που φέρει τον δωσμένο από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας τίτλο: «64 phot.: Peloponnèse, 

Irlande, Raguse, Esterel, Castillon (Alpes-Maritimes) après le tremplement de terre de 1887, don. 

de phot. en 1895, 1892», BnF/Gallica, Bibliothèque numérique. 

 Στο ρόδινο της χαραυγής, φωτογραφήσαμε από την κορφή του Πρ. Ηλία τα ίδια τοπία από 

τις ίδιες θέσεις. Έτσι, μπορεί να διαπιστωθούν τυχόν αλλαγές στο τοπίο, κυρίως στη βλάστηση και 

στη δασοκάλυψη, μάλιστα εφόσον η πολύτιμη φωτογραφία του Martel ανάγεται στα μακρινά 

1887, τότε που διενεργήθηκαν τα ταξίδια του φωτογράφου.   

Εικ.  54 άνω αριστ. το Χαλασμένο και 56 κάτω αριστ. θέα από τον Πρ. Ηλία προς νότια, το 1936, φωτο-
γραφίες Κλ. Γ. Κοντογιάννης· André Steiner, «Une excursion au Taygete», περιοδικό La Montagne, Revue 
officielle du Club Alpin Français, τχ. 28ο (Ιούνιος 1936), βλ. στον  τόμ. IV, 1936, σ. 232, BnF/Gallica. 
 

Εικ. 55 και 57  δεξιά, τα ίδια τοπία σήμερα (φωτ. Σπύρος Καρυδάκης). 
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Εικ. 58 άνω: Πενταδάχτυλο στα 1892. Edouard-Alfred Martel, «64 phot.: Peloponnèse, Irlande, Raguse, 
Esterel, Castillon (Alpes-Maritimes) après le tremplement de terre de 1887, don. de phot. en 1895, 
1892», BnF/Gallica. Πρώτο πλάνο παλαιό δάσος, ίσως το σημερινό ΝΔ της Αναβρυτής, ή στα Λακκώματα. 
 
Εικ. 59 κάτω, στα 1936, «Ο Ταΰγετος, θέα από την Τόριζα. Αριστερά, η κορυφή Πρ. Ηλίας», φωτ. Κλ. 
Αν. Αλτζίτζογλου, La Montagne, ό.π., σ. 229. Η Τόριζα βρίσκεται στα 700 μ., κάτω από τον Πρ. Ηλία. 
 
Σε αυτές τις φωτογραφίες και στις δύο προηγούμενες βλέπουμε ότι η δασοκάλυψη επεκτείνεται με την 
πάροδο του χρόνου, καθώς μέχρι την εγκατάλειψη των ορεινών οικισμών τα δάση και οι θαμνότοποι 
κόβονταν για χρήση στο νοικοκυριό ή για τη δημιουργία βοσκοτόπων. Οι πυρήνες των παλαιών δασών 
βρίσκονταν σε τόπους απόκρημνους, ή προστατευόμενους από τις κοινότητες για ξυλεία, ρετσίνι κ.λπ. 

Δάση κάηκαν στον Ταΰγετο επί Κατοχής και Εμφυλίου, καθώς και μετά το 1970, με τους εμπρησμούς. 
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Αθάνατη Ράχη, Σιδερόκαστρο, Σπανακάκι, Τσάρκος 
 

Αθάνατη Ράχη και τα ζητήματά της 

Παίρνουμε, λοιπόν τον δρόμο για την κορυφογραμμή του Πενταδάχτυλου. Η Αθάνατη Ράχη, 

με το συγκινητικό όνομα που της έχει δώσει η λαϊκή ευαισθησία, είναι από κάποιες απόψεις 

πιο εντυπωσιακή κι από τον Πρ. Ηλία, παρ’ ότι περίπου 100-200 μ. χαμηλότερη. Γιατί λέγεται 

έτσι; Εμείς, τουλάχιστον, δεν το ξέρουμε. Η αθανασία γενικώς έχει τα προβλήματά της, μάλιστα 

άμα συνορεύει με τον Ταλετό, την έδρα του Δία. 

Στην κορφή, υπάρχει ένα τριεπίπεδο ταρατσάκι. Είναι καλό να μη βιαστείς εδώ, μα να πε-

ριδιαβείς τα επίπεδα, καθώς η θέα προς τη Λακωνία και προς το κύριο σώμα του Ταΰγετου είναι 

μοναδική. Μετά, στη ράχη της κορυφογραμμής από το Σιδερόκαστρο ως το Σπανακάκι, συναντάς 

πολλά σπάνια, ενδημικά ή απλά όμορφα άνθη: Η Drypis spinosa (L.), το αγκαθωτό γαρυφαλλάκι 

των υψηλών τόπων, δεν έχει ανθίσει ακόμα. Μία από τις ποτεντίλλες των αλπικών ελληνικών κορ-

φών, η «Ποτεντίλλα των ποιητών», Potentilla poetarum (Boiss. & Spr.) [P. speciosa (Willd)], 

οικ. Rosaceae, κι εδώ όπως και στον Πρ. Ηλία, σχηματίζει με γαλήνη πάνω στους βράχους τα 

ασημοπράσινα ημισφαίριά της, απ’ όπου ξεπροβάλλουν τα ωχρόλευκα μικρούλια άνθη της. Όρθια 

στον γκρεμό αυτά τα πολύ αγαπημένα σου φυταδάκια που θυμίζουν με τις πυκνές ταξιανθίες τους 

και τα λιλιπούτια λουλουδάκια τους μεταμοντέρνα κοσμήματα, μια από τις πολλές αλπικές μα 

και ενδημικές Asperula της Ελλάδας, της οικ. Rubiaceae, Asperula taygetea (Boiss. & Heldr.), 

καθώς και το Galium incanum (Sibth. & Sm.) ssp. incanum (F.E). 
Τα Caryophyllaceae έχουν κι εδώ την τιμητική τους, σε αλπικές τους εκφράσεις: Η Minu-

artia juniperina (L.) ssp. glandulifera (F.H.) αστράφτει με την ευγένεια του λευκού. Στην κο-
ρυφογραμμή και η λεπτεπίλεπτη ενδημική Minuartia pichleri (Boiss.), η επίσης ενδημική Gy-
psophila nana (Bory & Chaub.), καθώς και το κοινό Cerastium candidissimum (Correns.).  

Εικ. 60 άνω η θέα από Αθάνατη Ράχη, με τα ονόματα των βασικών βουνών του βόρειου / κεντρικού 
Ταΰγετου που βλέπουμε, και κάτω, εικ. 61, η ίδια φωτογραφία καθαρή. Το Φαράγγι του Ρίντομου στρί-
βει νοτιοδυτικά μετά από το σημείο όπου κόβεται η γραμμή, συνεχίζει δυτικά με ένα ζιγκ-ζαγκ πίσω από 
το Κοκκινοβούνι, εξέρχεται από τα ψηλά βουνά του κεντρικού Ταΰγετου κάτω από τα Σωτηριάνικα, και 

εκβάλλει στη θάλασσα. 
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Πάνω σε αγρωστοειδή, λευκό θαύμα με κηλίδες μαύρου, μια από τις μεγάλες πεταλούδες 

των ευρωπαϊκών ορέων, που φέρει ένα λαμπρό όνομα δωσμένο από τον πατέρα όλων των τα-

ξινομιών, τον Κάρολο Λινναίο, ταιριαστό εδώ πάνω από τη Σπάρτη: Parnassius mnemosyne 

(L.), «Παρνάσσια μνημοσύνη». Ποιος λέει ότι οι επιστήμονες δεν μπορούν να γίνουν ποιητές; 

Όπως και να ’ναι, η πολλαπλότητα της μνημοσύνης εδώ στα 2.200 μ. σε φτιάχνει, μάλιστα όταν 

εμφανίζεται μπρος σου σε μορφή πεταλούδας, που οι αρχαίοι τη λέγαν ευφυώς «ψυχή». 

Για να λέμε την αλήθεια το Πενταδάχτυλο, η αλπική αλυσίδα των κορυφών του κεντρικού 

Ταΰγετου που θα διατρεξουμε σήμερα, ή που σκοπεύουμε οι θνητοί κι ανήξεροι περί του μέλ-

λοντος να διανύσουμε δίχως να γνωρίζουμε αν θα τα καταφέρουμε, προβάλλει αρκούντως 

σκιαχτικά μπροστά μας καθώς κοιτούμε από την Αθάνατη Ράχη. Αλλ’ υπομονή και θάρρος. Έ-

χουμε ορειβατήσει σε πολλές κορυφογραμμές. 

 

 
  

 

Εικ. 62: Η κορυφογραμμή του Πε-
νταδάχτυλου από την Αθάνατη Ρά-
χη. Ο Αποστόλης δεν φαίνεται να 
φοβάται την πορεία που επίκειται… 

 

Εικ.63: Parnassius mnemosyne (L.) 
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Εικ. 64, 65, 66: Από τα πανέμορφα άνθη της αλπικής ζώνης 
των ελληνικών βουνών, η Minuartia juniperina (L.) ssp. glan-
dulifera (F.H.), οικ. Caryophyllaceae, αστράφτει με την ευγέ-
νεια του χιονιού. 

Στη μεσαία φωτογραφία, στο πάνω της μέρος, διακρίνεται 

μια αράχνη που έχει βγει για κυνήγι. 
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Εικ. 67 άνω: Ακόμα 
ένα σπάνιο ενδημικό 
φυτό της αλπικής 
ζώνης του Μοριά, 
Verbascum acaule 
(Bory & Chaub.), 

οικ. Scrophulariaceae. 
 

Εικ. 68 κάτω: Galium incanum (Sibth. & Sm.) ssp. incanum (F.E), 

οικ. Rubiaceae. 
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Η κορυφογραμμή 

Για να περάσουμε στο Σιδερόκαστρο, αποφασίζουμε να κατεβούμε λίγο από την κορυφή της 

Αθάνατης Ράχης και να παρακάμψουμε από τα ανατολικά το τριπλό κύμα των γκρεμών της. 

Στην πλαγιά, όπου οι σωροί βράχοι, οι πέτρες και τα χαλίκια κατρακυλούν αέναα καθιστώ-

ντας τη διάβαση επίπονη, πρέπει να προσέχεις πού πατάς το πόδι σου. Στο Β΄ μέρος του άλμπουμ 

μας, στα αρχαιοελληνικά του Ταΰγετου, μιλάμε για τον τρομερό σεισμό επί της εποχής του 

βασιλιά της Σπάρτης Αρχίδαμου Β΄, όταν κατά τις αρχαίες πηγές «γκρεμίζονταν οι κορφές των 

Ταΰγετων». Είναι σίγουρο ότι εννοείται κι αυτή η κορφή, η στραμμένη προς τη Σπάρτη γκρε-

μοπλαγιά της Αθάνατης Ράχης, που φέρει διαχρονικά τα σημάδια των τεκτονικών καταρρεύ-

σεων. Βγαίνουμε εντέλει στην πρώτη ράχη της κορυφογραμμής του Σιδερόκαστρου. 

Από εδώ βλέπεις σχεδόν όλη τη Νήσο του Πέλοπα. Κρίμα που καμιά φωτογραφία δεν μπο-

ρεί να δώσει την εικόνα από το Σιδερόκαστρο και τις ψηλές κορφές στο Σπανακάκι μέχρι τη 

Νεραϊδοβούνα και ακόμα πέρα, γενικά από το Πενταδάχτυλο. Μες στο φως που ξεγυμνώνει, 

βλέπεις τα αλλεπάλληλα κύματα των κορυφών και των ραχών, σε όλο το εύρος και το μήκος 

της οροσειράς του κεντρικού Ταΰγετου. Το Χαλασμένο κυριαρχεί νοτιοδυτικά, όντως «χαλα-

σμένο», ένας τιτανικός κώνος από κατάγυμνο βράχο απ’ όπου αποσπώνται αέναα και κατολι-

σθαίνουν κομμάτια. Το Φαράγγι του Ρίντομου ξεδιπλώνεται πανοραμικά μέχρι το σημείο όπου 

τα τοιχώματα στενεύουν, γίνονται κάθετα και η κοίτη στρίβει λιγάκι προς τα νότια, εξαφανι-

ζόμενη μες στην οροσειρά. 

Στα ανατολικά, η πεδιάδα της Λακωνίας, με την πόλη της Σπάρτης, τα χωριά, και με όριο 

τον Πάρνωνα, προβάλλει μες στην αχλύ του φωτός ως πέρα, στη θάλασσα. Και μπρος σου η 

κορυφογραμμή, στην κόψη της οποίας οδοιπορείς κατεβαίνοντας ολοένα σε διάσελα και πάλι  

Εικ. 69: Η βόρειοανατολική πλευρά της Αθάνατης Ράχης με τα κύματα των γκρεμών της. 
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σκαρφαλώνοντας σε γυμνές κορφές, όπου ο αέρας είναι τόσο εκτυφλωτικός ώστε τα χρώματα 

σχεδόν σβήνουν. 

Έχουν έναν αλλόκοτο αρχαϊσμό οι υψηλές αλπικές κορυφογραμμές, με τα κλιμακωτά τους 

επίπεδα και τη μοναξιά τους, μια προανθρώπινη ανελεημοσύνη, κάτι πέραν της συγγένειας με 

τον θνητό την οποία επιδεικνύουν τα χαμηλότερα βουνά, τα δάση, τα λιβάδια και οι πεδιάδες. 

Εδώ το κορμί της Γης είναι γυμνό, η ραχοκοκκαλιά της λιπόσαρκη, μπορείς να διακρίνεις τους 

σπονδύλους της κάτω από το δέρμα. Σου δημιουργείται στην ψυχή μια παράξενη αίσθηση ότι 

όλα είναι δυνατά, μπορεί να παρουσιαστούν μπρος σου μες στο καταμεσήμερο λιοντάρια, Κέ-

νταυροι, Νεράιδες. Ή να δεις να ξετυλίγεται μπρος στα μάτια σου η θανατερή σύγκρουση που 

κατά την αρχαία παράδοση εδώ πιο κάτω έλαβε χώρα, των Κάστορα και Πολυδεύκη που έγιναν ο 

αστερισμός και το ζώδιο των Διδύμων, με τα ξαδέλφια τους, τους αδελφούς Ίδα και Λυγκέα. 

Αυτήν τη μάχη θα τη δούμε στο Β΄ μέρος του άλμπουμ μας.   

Σε τούτες τις κορφές που δέρνονται από τον άνεμο, το χιόνι και τον πάγο τις κρύες εποχές, 

από την ανυδρία το καλοκαίρι, τα φυτά πλην των αγρωστωδών είναι λίγα, μα διαλεχτά. Εκτός 

από μαργαρίτες, ραδίκια,  μικρά γαϊδουράγκαθα ή Carduus, άλλα συναφή της οικ. Composi-

tae (Asteraceae), και κάποιες ευφορβίες, Euphorbia myrsinites (L.), βλέπεις τα παράξενα μι-

κρούλια όσο και ενδημικά Verbascum acaule (Bory & Chaub.), οικ. Scrophulariaceae, το παντα-

χού παρόν στις αλπικές κορυφές και πάντα εντυπωσιακό Acantholimon androsaceum (Boiss.) 

[A. ulicinum, A. echinus) οικ. Plumbaginaceae, μικρούς κίστους, μάλλον το Helianthemum oe-

landicum ssp. alpestre (Jacq.), καθώς και πολύ όμορφα Saxifraga, οικ. Saxifragaceae, με τις 

ροζέτες των παχύφυλλων βλαστών τους σφιχτά κολλημένες μεταξύ τους, ώστε να αποφεύ-

γουν όσο γίνεται κατ’ εποχές το κρύο ή αντίστοιχα την αφυδάτωση. 

Σε κατάξερα μέρη, όμοιες με θρύψαλα διάφανου γυαλιού, ανθίζουν οι αλλόκοτες παρονυ-

χίες, Paronychia macrosepala (Boiss.) οικ. Caryophyllaceae, ενώ σε πλατωματάκια ή μικρές 

λάκκες, όπου άλλοτε στάλιζαν τα κοπάδια και τώρα τα αγριοκάτσικα, η κοπριά, παρά το δι-

αρκές της ξέπλυμμα από τις βροχές και τη διάβρωση, έχει αποτελέσει τον ιδανικό βιότοπο για 

να φυτρώσει το αλπικό σπανάκι, ο Rumex alpinus (L.) οικ. Polygonaceae, στον οποίο οφεί-

λεται άλλωστε και το όνομα μιας από τις κορυφές εδώ, Σπανακάκι, 2.024 μ. 

Είναι ένα παράδειγμα συνεργασίας συγκεκριμένων ειδών φυτών και φυτοφάγων ζώων: 

Πάντα οι αίγες και τα αγριοκάτσικα προτιμούν τις βουνοκορφές και τις κορυφογραμμές, όπου 

σταλίζοντας σε λάκκες αφήνουν την κοπριά τους, ιδανικό λίπασμα για το αλπικό σπανάκι. Το 

σπανάκι όμως είναι επίσης σπουδαία τροφή για τα ίδια φυτοφάγα ζωα που, όταν οι βλαστοί 

φαγωθούν ώριμοι, μεταφέρουν στο πεπτικό τους σύστημα τους μικρούς σπόρους του φυτού, 

αποθέτωντάς τους μέσω της κοπριάς τους σε νέες λάκκες στα όρη κι επεκτείνοντας έτσι τους 

βιότοπους του σπανακιού. Οπότε, όλοι είναι ευχαριστημένοι! — Και οι βοσκοί επίσης, που 

μάζευαν το ορεινό σπανάκι κι έφτιαχναν τις ωραίες πίττες τους κατά τις ανοιξιάτικες και θερι-

νές διαμονές τους στα βουνά. Γι’ αυτό σε πολλές κορυφές μας υπάρχουν τοπωνύμια Σπανάκια, 

Σπανακάκι, Σπανακάκια κ.λπ.  

Εικ. 70: Από αριστερά, η βόρεια όψη της Αθάνατης Ράχης, το Χαλασμένο, και στο βάθος το Κοκκινο-

βούνι με τη συνέχειά του, τη Νίβα. 
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Εικ. 71 άνω: η συνέχεια της προηγούμενης φωτογραφίας, με αριστερά το Χαλασμένο, στη μέση το 

Φαράγγι του Ρίντομου και δεξιά την ψηλότερη κορφή του Σιδερόκαστρου, 2.229 μ. 

 

Εικ. 72 άνω: Στα βουνά, οι αποστάσεις και 
τα μεγέθη ξεγελούν. Ο Αποστόλης, που καθ’ 
οδόν προς την κορφή του Σιδερόκαστρου 
στρέφει να δει τον συνορειβάτη του, δίνει 
τις πραγματικές διαστάσεις του τόπου. 
 
Εικ. 73 κάτω: Minuartia pichleri (Boiss.), οικ. 

Caryophyllaceae, ενδημικό Πελοποννήσου. 
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Εικ. 74 άνω: Ένα είδος «σαξιφράγγου», όπως το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οικ. Saxifragaceae. 
 
 
 

Εικ. 75 κάτω: Gypsophila nana (Bory & Chaub.), οικ. Caryophyllaceae, ενδημικό αλπικό φυτό. 
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Εικ. 76 άνω: Cerastium 
candidissimum (Correns.), οικ. 
Caryophyllaceae. 
 
Εικ. 77 κάτω αριστ.: Aubrieta 
deltoidea (L.) [Alyssum deltoideum 
(L.)], οικ. Cruciferae. 
 
Εικ. 78 κάτω δεξιά: Asperula 
taygetea (Boiss. & Heldr.), οικ. 

Rubiaceae, ένα ενδημικό φυτό. 
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Εικ. 79 άνω: Θέα από Σπανακάκι προς τα νότια. Από αριστερά, Σι-
δερόκαστρο, Αθάνατη Ράχη και στο βάθος το Χαλάσμένο. 
 
Εικ. 80 μέση αριστερ.: Ταμπούρι από το αντάρτικο, στην Κατοχή. 
 
Εικ. 81 κάτω: Η κατώτερη ζώνη του ανατολικού Ταΰγετου και η 

Σπάρτη, δυστυχώς μες στο μούχρωμα. 
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Εικ. 82 άνω: Από το Σπανακάκι, θέα προς βόρεια, με τη Νεραϊδοβούνα στο βάθος. 

 
Εικ. 83 κάτω: Από το ίδιο μέρος περίπου, θέα προς νότια, απ’ όπου έχουμε έλθει. 

Εικ. 84 κάτω δεξιά: Paronychia macrosepala 

(Boiss.), οικ. Caryophyllaceae. 
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Εικ. 85 άνω, Acantholimon androsaceum (Boiss.) [A. ulicinum, A. echinus) οικ. Plumbaginaceae 
 
Εικ. 86 αριστ.: Zygaena lonicerae (Scheven), οικ. Zygaeniidae, σε ένα Onopordum, οικ.Compositae. 
 
Εικ. 87 κάτω δεξιά: Ένα ορεινό ραδίκι, οικ.Compositae. 
. 
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Εικόνα 1 

 

  

Εικ. 88 άνω: Ο πελώριος και απόκρημνος όγκος της Νεραϊδοβούνας κυριαρχεί προς τα βόρεια. 
 
 

Εικ. 89 κάτω: Η βαθιά, δασωμένη χαράδρα του Σοποτού ξεκινάει από το Σπανακάκι και τη Νεραϊδο-
βούνα για να ενωθεί με το ρέμα των Καρυών και να εκβάλλει στο Φαράγγι του Ρίντομου. 
 

Εικ. 90 δεξιά: Στο βάθος 
διακρίνεται η υψηλή κοιλάδα 
ανάμεσα στα Μαυροβούνια 
και στο Τραγοβούνι, 
όπου βρίσκονται οι ποιμενικοί 
οικισμοί Άνω και Κάτω Βελίτσι. 
Με πηγές, δέντρα και πράσινο, 
είναι ένας ορεινός παράδεισος 

στην καρδιά του Ταΰγετου. 
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Πριν τη Νεραϊδοβούνα, ο Τσάρκος 

Ένα σημαντικό πρόβλημα στο Πενταδάχτυλο, όπως και γενικά σε μεγάλες πορείες στην αλ-

πική ζώνη στα ελληνικά βουνά, είναι το νερό. Όταν έχεις διανυκτερεύσει στο Καταφύγιο ή 

στον Πρ. Ηλία και μετά πάρεις την κορυφογραμμή, πρέπει να έχεις αρκετό νερό μαζί σου, για-

τί η διαδρομή είναι πολύωρη και επίπονη. Δύο μικρές πηγές, βρίσκονται η μία στην απότομη 

πλαγιά δυτικά κάτω από τις Πόρτες πριν το Σπανακάκι και η άλλη πάλι δυτικά κάτω από την 

Κόζα, το Βλυσιδάκι που σημαίνει «ανάβλυση», και ο Άι-Νίκος, όμως θέλει προσοχή να τις βρεις 

στα παλιά μονοπάτια των βοσκών, και προσπάθεια να κατεβείς ως αυτές και να ανεβείς ξανά 

στην κορυφογραμμή. Επίσης, το καλοκαίρι μπορεί και να μην έχουν πια υπολογίσιμο νερό. Έτσι,   

Εικ. 91: Το περίφημο βουνήσιο τσάι του Ταΰγετου, Sideritis cladestina  (Bory & Chaub.), οικ. Lamiaceae. 
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όταν φτάσεις στον Τσάρκο, θα δεις ότι χωρίς νερό δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις προς Νεραϊ-

δοβούνα. Η οποία άλλωστε υψώνεται πελώρια, δυσπρόσιτη από τούτη την πλευρά, με πολύ 

απότομη και αρκετά επικίνδυνη ανηφόρα στο μονοπάτι από τα ανατολικά. 

Επίσης, χρειάζεσαι κόπο και χρόνο αν υποθέσουμε ότι περνάς τη Νεραϊδοβούνα και κατό-

πιν τα λεγόμενα Γούπατα για να φτάσεις στο διάσελο στο Παξιμάδι, όπου βρίσκεται το επόμε-

νο μονοπάτι κατάβασης προς Αναβρυτή. Αν θέλεις λοιπόν να συνεχίσεις προς τα κει κι έχεις 

μαζί σου αρκετό νερό, ή πρέπει να διανυκτερεύσεις εδώ στον Τσάρκο, ή στο Παξιμάδι, ή καθ’ 

οδόν στην κατάβαση μέσω Σέλας, γιατί είναι πιθανόν ότι δεν θα προλάβεις να φτάσεις στην 

Αναβρυτή πρωτού νυχτώσει. 

Κάναμε την κορυφογραμμή από Πρ. Ηλία μέχρι Τσάρκο σε 6 ώρες. Είχαμε πολύ χρόνο ακό-

μα μπρος μας πριν να νυχτώσει. Όμως, όχι η κούραση μα η έλλειψη νερού οπότε κι η αδυναμία να 

διανυκτερεύσουμε εδώ ή να περάσουμε τη Νεραϊδοβούνα και να κοιμηθούμε κάπου στο πέρα-

σμα στο Παξιμάδι, μας κατέβασε προς την Αναβρυτή, απ’ όπου είχαμε ξεκινήσει χτες το πρωί. 

Η κατάβαση από τα περίπου 1.900 μ. της κορυφογραμμής στον Τσάρκο ως την Αναβρυτή, 

διενεργείται στο μεγαλύτερο μέρος της σε απότομη κατηφόρα. Στα βουνά, συχνά, η κατηφόρα 

μεγάλης κλίσης είναι πιο κουραστική παρ’ ότι η αντίστοιχη ανηφόρα. Όμως σε αποζημιώνει η 

φύση, μετά την καλύβα στον Τσάρκο και τα ερείπια του Βοτανικού Σταθμού, που καλό θα ήταν να 

ανοικοδομηθούν από ορειβατικούς συλλόγους, το δασαρχείο ή τις Αρχές της Σπάρτης, για να 

χρησιμεύσουν ως μικρό καταφύγιο, χρησιμότατο σε ορειβάτες, επιστήμονες και λοιπούς που επι-

σκέπτονται το Πενταδάχτυλο. 

Όταν αρχίζει η ζώνη των δέντρων συναντάς το λεγόμενο Λιβαδάκι στα 1.500-1.600 μ. περίπου, 

όπου όντως βλέπεις ταρατσωτά χωραφάκια παμπάλαιων καλλιεργειών, τώρα γεμάτα ενδιαφέ-

ροντα αγριολούλουδα. Παρακάτω στη διασταύρωση του 

μονοπατιού πρέπει να στρίψεις αριστερά. Η πηγή Πλατα-

νάκι που θα σε ξεδιψάσει, βρίσκεται επίσης αριστερά του 

μονοπατιού. Άμα διασταυρωθείς με τον δασικό χαλικό-

δρομο Αναβρυτής — Σοχά, είσαι πια στα γνωστά σου, στο 

άνετο μονοπάτι προς την Αναβρυτή. 

Το διήμερό σου έχει τελειώσει.  

Εικ. 92: Η πηγή Πλατανάκι βρίσκεται στα 1.100 μέτρα, κάπως παράμερα από το μονοπάτι Τσάρκου 
— Αναβρυτής. Διασώζεται η μεγάλη γούρνα της για να ποτίζονται τα ζώα, σε μονοκόμματο κορμό ε-
λάτου, όπως συνηθιζόταν από πάντοτε στα ελληνικά βουνά. Το ξύλο ποτίζεται με τα άλατα του νερού, 
σχεδόν απολιθώνεται κι έτσι δεν σαπίζει. 
 

Εικ. 93 κάτω: Στα 2.000 μ. στο Σπανακάκι, ένα αγριολινάρι, Linum bienne (Mill.) [L. angustifolium]. 



54 
 

 

 

 

2. Μυστράς — Πικουλιάνικα — Γαϊδουρόρραχη — Κουφοβούνι και 

κορυφογραμμή ως Παξιμάδι — κατάβαση προς Σέλα — Περγα-

ντέικα — Λακκώματα — Σοχά — πεδιάδα 
 

 

Από τον Μυστρά προς τα πάνωθε 

 Η πορεία από την πεδιάδα στις κορυφές είναι πάντα επίμοχθη, μα χαρίζει ιδιαίτερες συγκι-

νήσεις. Πρώτο είναι η ίδια η ανάβαση, η αίσθηση ότι από τα χαμηλά φέρνεις τον εαυτό σου 

στα ψηλά, από τον αστικό χώρο βαθμηδόν στα λιβάδια, στο δάσος, στα γκρέμια κι εντέλει στην 

αλπική ζώνη όπου τα δέντρα δεν μπορούν να ζήσουν. Δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η 

αισθησιακή όσο και κατ’ ανάγκην ηθικοποιούμενη, μες στην καρδιά του νοήματός της, θέαση 

της διαβάθμησης από το ένα επίπεδο ζωής και φύσης στο άλλο επίπεδο, το τι αλλάζει κάθε 

100 ή 500 μ. υψόμετρο σε δάσος, θάμνους, ζώα και άνθη, τι μεταβάλλει τη ζωή των ανθρώπων 

που κατοικούσαν εδώ από πάντα και ακόμα κάποιοι κατοικούν εποχιακά ή μόνιμα, η ποικιλό-

τητα των διευθετήσεων και η εναλλαγή των μορφών ζωής, χώματος και βράχου. 

Γι’ αυτό, βασικό αίτημα στην ορειβασία όπως και στην ανθρώπινη παιδεία, όπως και στην 

Τέχνη, είναι να ξεκινά κανείς από τα χαμηλά για να διατρέξει όσο γίνεται περισσότερα στάδια 

επιπέδων και συνειδητοποιήσεων ως τα ύψη ή ως τα βάθη. Έτσι, ίσως να διδαχτεί όχι μόνο περί   

Εικ. 94: Ο Μυστράς από το ξεκίνημα της διαδρομής, πάνω από τα Πικουλιάνικα. 
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της γνώσης και της ομορφιάς, κεφαλαιώδη ζητούμενα, αλλά και περί αναγκαιότητας της σε-

μνότητας και της ταπεινότητας με την οποία ενδέχεται να κερδίσει κανείς το στοίχημα, όταν 

στέκει ενώπιον του ανθρώπου, της Ιστορίας, και βεβαίως της φύσης. Γιατί δίχως σεμνότητα 

και ταπεινότητα δεν κερδίζεται το στοίχημα της γνώσης και της ομορφιάς.  

Ανεβαίνοντας από τον δρόμο του Μυστρά, συναντάς τα Πικουλιάνικα, χωρίο νοικοκυρεμέ-

νο, ντυμένο στο πράσινο και στα άνθη που καλλιεργούνται παντού σε παρτέρια και κήπους 

δίπλα σε λογής φρουτόδεντρα. Είναι ωραίο πράγμα η νοικοκυρωσύνη, το καθένα απλό ή πλούσιο 

σπίτι που γίνεται με τις αυλές του, τα λουλούδια στα παρτέρια του, τα δέντρα του, ένα ζω-

ντανό ον με προσωπικότητα και αίσθηση. Κι όλα μαζί τα παρόμοια σπίτια όταν σχηματίζουν το 

σύνολο όπου η κοινότητα αναδεικνύεται ως φωλιά, δείχνουν το πραγματικό επίπεδο του πολι-

τισμού μιας κοινωνίας. 

Στον Μυστρά χαμηλά και στα Πικουλιάνικα υπάρχουν μαγαζιά, όπου μπορείς να εφοδιαστείς με 

τρόφιμα και βεβαίως με το πάντα διακαώς ζητούμενο στα βουνά, το νερό, αν και ανηφορί-

ζοντας θα συναντήσεις πηγές. Η πρώτη πηγαία βρύση βρίσκεται λίγο παραπάνω από το χω-

ριό, στον δασικό δρόμο που θα πάρεις αρχικά ώσπου να βγεις στο μονοπάτι.  

Εικ. 95: Ψηλά στο μονοπάτι, κι ενώ έχει αρχίσει η ζώνη του ελάτου (800 μ. +), ακόμα ένα παλαιό αλώνι. 
Αγαπάμε να μελετούμε αυτές τις απλές κατασκευές που μετρούν αιώνες πίσω τους, και χρησίμευαν 
όχι μόνο στη διαδικασία για την παρασκευή της βασικής τροφής για χιλιετίες στην Ελλάδα, του ψω-
μιού, μα και, όσα υπήρχαν κοντά σε ορεινά ξωκκλήσια και μοναστήρια, σε κάτι επίσης θεμελιακό για 
τους ανθρώπους: Ως πεδία για τον χορό και τη χαρά της κοινότητας, στα πανηγύρια. Στα δημοτικά, 
συναντούμε πολλές φορές «χορό στ’ αλώνι», αλλά και λαϊκά αθλήματα, πάλης για παράδειγμα, από τα 

οποία προέρχεται η γνωστή εικόνα του Διγενή που παλεύει με τον Χάροντα — «στο μαρμαρένιο αλώνι». 
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Ανεβαίνοντας, κι αφού περάσεις τόπους με πυκνή βλά-

στηση, πεύκα, φρουτόδεντρα σε κήπους, θαμνότοπους, πουρ-

ναρόλογκους, αγρούς παλιούς ή και ακόμα σήμερα καλλι-

εργούμενους, βγαίνεις στην πρώτη τούμπα του βουνού, απ’ 

όπου, πάνω από ορεινούς αμπελώνες, συμβολικούς για σε 

που διακρίνεσαι αισθητά για κλίση προς τον Διόνυσο και τις 

Βάκχες και που, όπως και να το κάνουμε, μεγάλωσες μες σε 

αμπέλια, βλέπεις άπλετα τον Μυστρά. 

Υπήρξε ο κληρονόμος της Σπάρτης, αφότου εκείνη γονά-

τισε οριστικά κι έγινε φαντασία. Η έδρα των Παλαιολόγων, 

που σε έχει απασχολήσει η ιδιαιτερότητα καθενός τους, από 

τον πρώτο Παλαιολόγο, μέχρι τον τελευταίο βυζαντινό αυ-

τοκράτορα, τον Κωνσταντίνο Δραγάτση, που έπεσε μαζί με την Πόλη. Οι Παλαιολόγοι, σαν 

γνήσιοι του Ταΰγετου, περιγράφονται από τις πηγές όπως ακριβώς οι μετέπειτα Μανιάτες ως 

σήμερα, αυτή η επίλεκτη ράτσα των λακωνικών ορέων:  Λιτοί, υπομονετικοί, πείσμονες, όλο πνεύ-

μα, πολεμικοί και μοιραίοι. Άκρως εκλεπτυσμένοι μέσω χιλιετιών Σπάρτης μα και δυναμωμένοι 

με το δυτικοσλαβικό αίμα που ανακατεύτηκε με το ντόπιο στην ευρύτερη δυτική Πελοπόννησο. 

Σε τοιχογραφία του Μπενότσο Γκόντζολι (Benozzo Gonzzoli, 1421-1497) το 1459, πέντε 

χρόνια μετά την Άλωση, στη Φλωρεντία, στο Palazzo Medici Ricciardi, ο Ιωάννης Η΄ Παλαιο-

λόγος (1392-1448) παρουσιάζεται ξανθός, λεπτοπρόσωπος, όμορφος, κατά το ταξίδι που έκανε 

στην Ιταλία από τον Φλεβάρη του 1438 έως τον Αύγουστο του 1439, ώστε να παρακαλέσει τον 

πάπα να βοηθήσει το γένος των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η ει-

κόνα παρουσιάζει την πραγματική μορφή του Ιωάννη. 

Βεβαίως, η τοιχογραφία έχει τίτλο «Η προσκύνηση των Μάγων», αλλά στην πραγματι-

κότητα εκφράζει τη νίκη του καισαροπαπισμού και της Καθολικής Εκκλησίας πανευρωπαϊκά 

εκείνα τα χρόνια, εικονίζοντας στα πρόσωπα των τριών Μάγων την πορεία στη Ρώμη και το 

γονατισμα μπρος στα παπικά πασούμια, των τριών μεγάλων κοσμικών ηγεμόνων της τότε Ευ-

ρώπης, του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, του βα-

σιλιά της Γαλλίας, καθώς και του άμεσου κληρονόμου του θρόνου των Ρωμαίων Καισάρων και 

της δόξας των Ελλήνων, του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, εκείνου που ο τίτλος του 

κατά τον Κων/ο Πορφυρογέννητο ήταν «ευσεβής και φιλόχριστος αυτοκράτωρ, καίσαρ αύγου-

στος, εν Χριστώ Βασιλεί αιωνίω βασιλεύς Ρωμαίων, κύριος της Ανατολής και της Δύσεως». 

Τότε, δεν είχε απομείνει σχεδόν τίποτε από το κράτος της «Ανατολής και της Δύσεως», παρά 

μόνο ο τίτλος… 

Μάταιο το ταξίδι του Ιωάννη του Όγδοου, οι φανατικοί Ορθόδοξοι οι δικοί του, καθώς και η 

απληστία του πάπα που την ίδια εποχή έκαιγε ανθρώπους, «αιρετικούς», Εβραίους, γυναίκες 

«μάγισσες», αναζητητές της γνώσης, δεν έπαιρναν από λόγια: Η Πόλη έπρεπε να πέσει, το 

αίμα να κυλήσει, η ελευθερία των λαών να αλυσιδωθεί, οι ιδέες να καταποντιστούν στην Ανα-

τολή και η αναγέννηση του πλανήτη να ανατείλει μέσω των φυγάδων από το Βυζάντιο στην 

Ευρώπη και των βιβλίων της αρχαίας γνώσης που κουβαλούσαν στα δισάκια τους. 

Αφού καλοκοιτάξεις από αυτό το πανόραμα του ύψους τον Μυστρά, τα παλάτια του, τις 

εκκλησίες του, τα κάστρα και τα σπίτια του, λαβαίνεις το κουράγιο όσο και την ηδονή να συ-

νεχίσεις. Κατά την αρχαιότητα, αυτά τα σχετικά ομαλής ανόδου προς την κορυφογραμμή βουνά τα 

λέγαν οι Σπαρτιάτες Άρπλεια. Ανεβαίνεις λοιπόν στα Άρπλεια μες σε εκπαγλωσύνη της φύσης, 

αλλά και των επεξεργασμών και των λεπτών διευθετήσεων που επιφέρει η ανθρώπινη παρου-

σία, η ανθρώπινη διαμονή, η εργασία κι η ανθεκτικότητα σε τόπους της φύσης όπου τα πάντα 

καθορίζονται από το Ρόδο των Καιρών, από την κάψα, τον άνεμο ή το χιόνι. 

Κι εδώ λαμπρά γαρυφαλλάκια, επίσης παντού το Hypericum empertifolium (Willd.) και το 

αρκετά δραστικότερο Hypericum perforatum (L.) οικ. Guttiferae, κατ’ εξοχήν φαρμακευτικά   

Εικ. 96: Μπενότζο Γκόντζολι, Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος — 

τυπική μορφή Μανιάτη… Πηγή: Wicipedia 
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φυτά της παράδοσης στην Ευρώπη και της ελληνικής λαϊκής ιατρικής, τιμημένα ήδη από την 

εποχή του Ιπποκράτη και του Διοσκουρίδη. Κοντά στα άλλα, το κοκκινωπό τσάι από τα άνθη 

του, φέρνει ήπιο και ακίνδυνο γαλήνεμα των τεντωμένων νεύρων, που τόσο το χρειαζόμαστε 

οι νευρικοί και τεντωμένοι. Σε παλιό χωράφι, βλέπεις ένα από τα χρήσιμα φαρμακευτικά φυτά 

των αρχαίων, την ευπατορία, Agrimonia eupatoria (L.), οικ. Rosaceae, με τον υψηλό βλαστό 

της και τα κίτρινα άνθη της. Οι άνθρωποι φεύγουν, τα φυτά μένουν, το ίδιο και τα ονόματα. Η 

εξέλιξη, ακόμα και η θραύση, σε αυτούς τους τόπους με την πολλή Ιστορία, σημαίνει ότι τα πράγ-

ματα σε γειώνουν σε μια φύση η οποία παραμένει εδώ, παντού, απαράλλακτη. 

Σε παλιά έρημα χωράφια, που έζησαν καλλιεργούμενα τόσους αιώνες ή χιλιετίες ώστε ακό-

μα σήμερα το δάσος διστάζει να τα κυριεύσει και να τα εξαφανίσει, βλασταίνουν τα αγριόστα-

ρα, Aegilops triuncialis (L.), που από πάντα σε εποχές πείνας και καταστροφών τα μάζευαν 

και έτρωγαν τους σπόρους τους οι άνθρωποι στον τόπο μας. Το λέει κι ο Κολοκοτρώνης στα 

Απομνημονεύματά του: Πεινούσαμε στα βουνά, αφηγείται, μαζεύαμε αγριόσταρα, τα κάναμε ψάνη 

και τα τρώγαμε. Ψάνη είναι μια λέξη που σώζεται από την αρχαιότητα. Σημαίνει το καψάλισμα 

του χλωρού σταχυού στη φωτιά και το τρίψιμο μετά στις παλάμες για να καθαριστούν οι σπό-

ροι από τα άγανα. Θυμάσαι κι εσύ όταν ήσουν μικρός πόσο σου άρεσε που κάνατε «ψάνη» κα-

ψαλισμένα στη φωτιά χλωρά στάχυα… 

 Κάθε βήμα λοιπόν εδώ, ανηφορίζοντας, και ένας κόμβος σκέψεων, αναμνήσεων δικών σου, 

διαβασμάτων, αισθήσεων που επιβεβαιώνουν ότι ο κόσμος των ανθρώπων δεν είναι στιγμιαίος, 

είναι μια διάρκεια της συνέχειας, κι ότι όσοι σου λένε ότι ο ελληνικός λαός γεννήθηκε και με-

γάλωσε χτες, και οφείλει να πεθάνει σήμερα στο στραγγάλισμα της όποιας ιδεολογίας τους, 

είναι εχθροί του ανθρώπου. 

Αρχίζει να διαμορφώνεται το ορεινό τοπίο με έλατα, διαλείποντα μες στο φως του ήλιου 

που ανεβαίνει καθώς ύποπτα σύννεφα τον περιτριγυρίζουν. Φτάνεις στην πηγή Καννελάκια, 

όπου μπορείς να πιεις νερό, να γεμίσεις τα παγούρια σου, να φας μια μπουκιά ψωμί και να 

ξεκουραστείς, γιατί παρά τις σκέψεις και τις ενεργοποιητικές ιδέες, η ανηφόρα στα Άρπλεια 

είναι ξεθεωτική. Παραπάνω, το χώμα είναι παχύ στα έρημα σήμερα μετά χιλιετίες λιβαδάκια, 

με τις αιώνιες ξερολιθιές τους. Βλέπεις εδώ την αειθαλλή τριανταφυλλιά Rosa sempervirens 

(L.), οικ. Rosaceae, φορτωμένη με τα λευκά της άνθη.  

Εικ. 97 αριστ.: Hypericum perforatum (L.). 
 

Εικ. 98 δεξιά: Agrimonia eupatoria (L.). 
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Εικ. 99 άνω: Μιας κι όλοι μιλάνε για «surveying», μάλιστα κάποιοι που παρά τους καλλίγραμμους μυς 
τους δεν θα επιβίωναν ούτε μια μέρα στα ελληνικά βουνά αφού δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ούτε τα 
αγριοράδικα, ορίστε το αγριόσταρο, Aegilops triuncialis (L.)! Κάθε στάχυ δεν έχει παρά 1-3 σπορά-
κια, αλλά άμα πεινάς, μερικά μάτσα απ’ αυτό τον πρόγονο του σταριού μπορούν να σε σώσουν… 

 
Εικ. 100 κάτω: Rosa sempervirens (L.), η αειθαλλής αγριοτριανταφυλλιά. 
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Εικ. 101 άνω: Έχεις βγει πια στις υψηλές πλαγιές… 
 
 

Εικ. 102 κάτω: …Στα βαθιά ελατοδάση. 
 
 

Εικ. 103 μέση δεξιά: Ένα άνθος της οικ. Caryophylaceae. 
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Εικ. 104 άνω: Η πηγή Καννελάκια στα 1.100 μ. 
 
Εικ. 105 κάτω: Λίγο μετά, ένας υποδειγματικός τόπος ορεινής κατοίκησης, με εκτεταμένα κλιμα-
κωτά χωράφια, μπρος αρκετά μεγάλο αγρό και στην κορυφή του υψώματος κατοικία. Εντυπω-

σιάζουν οι πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν για τους αναλημματικούς τοίχους, μερικές πελώριες . 
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Ένα υπόδειγμα ορεινής εγκατάστασης στα 1.200 μ. 

Φτάνεις στο υπόδειγμα κατοικημένου από πάντα τόπου των ελληνικών βουνών, που δυ-

στυχώς δεν γνωρίζω πώς λέγεται, μα βρίσκεται λίγο νοτιότερα της ράχης η οποία ονομάζεται 

Πριόνι και κρέμεται στα 1.200 μ. περίπου πάνω από τη βαθιά χαράδρα, τη Λαγκάδα, όπου 

περνάει η σημερινή οδός Σπάρτης — Καλαμάτας, αλλά κι απ’ όπου διερχόταν ο αρχαίος δρό-

μος Λακωνίας — Μεσσηνίας. Τα αρίστως συγκροτημένα κλιμακωτά χωραφάκια υποστηριγμένα 

από τις γνωστές ξερολιθιές, αλλεπάλληλα ανεβαίνουν στο κωνικό λοφάκι, στην κορυφή του 

οποίου βρίσκονται τα σπίτια, που άλλοτε σκεπάζονταν με κορμούς και κεραμίδια. Ένα μικρο-

σκοπικό ελληνικό Μάτσου-Πίτσου… Όλα σήμερα κυριευμένα από τους θάμνους και τις φτέρες. 

Η προχωρημένη κατάρρευση των τοίχων ξερολιθιάς στα κλιμακωτά χωράφια δείχνει ότι η καλ-

λιέργεια θα εγκαταλείφθηκε ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, όμως η καλή κατάσταση των 

οικημάτων, πλην της πτώσης των στεγών στα δύο μεγάλα κτίσματα, υποδεικνύει ότι χρησιμο-

ποιήθηκαν από βοσκούς μέχρι και μεταπολεμικά. Το μικρό οίκημα, μάλιστα, μέχρι πρόσφατα. 

Αν θέλαμε να είμασταν λαός κι όχι μάζα, τούτη η ράχη που πάει πίσω σε απώτερες εποχές 

και που έμεινε ζωντανός πυρήνας ως πριν τρεις ή τέσσερις δεκαετίες, θα συντηρούνταν, θα 

διαφημιζόταν ως τυπική περίπτωση διαχρονικής όσο και οργανωμένης κατοίκησης στα βουνά, 

θα εκτιμούνταν από τους ανθρώπους της διανόησης και θα έρχονταν να τη μελετήσουν επι-

στήμονες και ειδικοί. 

Αλλά όχι, είμαστε ένας λαός που αυτοκτονεί, γιατί επιλεγουμε να έχουμε, όχι μια Πολιτεία, 

μα ένα κράτος που το κατασκευάζουν κυβερνήσεις ληστών για τα συμφέροντα ελάχιστων. 

Μετά, ενώ η ανηφόρα γίνεται όλο πιο κάθετη, όλο πιο περνώντας από σημαδιακούς τόπους 

της αίσθησης καθώς οι γκρεμοί και τα έλατα γίνονται πια απόλυτες αξίες, βγαίνεις στα ξά-

γναντα, 1.392 μ., στη Γαϊδουρορράχη. Μάλλον εδώ στάλιζαν τα γαϊδουράκια ανεβαίνοντας 

φορτωμένα με εφόδια για τους βοσκούς από την πεδιάδα, πρωτού συνεχίσουν για το σώμα 

και την καρδιά της οροσειράς. 
  

Εικ. 106: Τα οικήματα, σε δύο επίπεδα. Πιθανόν το κάτω χρησιμοποιούνταν σε κακό καιρό για σταυ-

λισμό των ζώων. Υπάρχουν επίσης μικρά βοηθητικά οικήματα τριγύρω.  
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Εικ. 107 άνω: Το μέτωπο της Γαϊδουρορράχης, βασανισμένο από τους καιρούς και τη διάβρωση. 
 
 

Εικ. 108 κάτω: Από την κορφή της Γαϊδουρορράχης, 1.392 μ., θέα προς τη Σπάρτη. 
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Εικ. 109 άνω, 110 μέση: Cyclamen persicum (Mill.) οικ. Primulaceae. 
 
Εικ. 111 κάτω αριστ.: Alkanna graeca (L.) ssp. baeotica (DC.), οικ. Bo-
raginaceae. 
 
Εικ. 112 κάτω δεξιά: Lysimachia serpyllifolia (Schreb.), οικ. Primu-

laceae. 
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Εικ. 113 άνω: Ένα Lamium garganicum (L.) ssp. pictum (Boiss. & 
Heldr.), οικ. Lamiaceae. 
 
Εικ. 114 μέση αρ.: Tripodion graecum (Boiss.), οικ. Leguminosae. 
 
Εικ. 115 κάτω: Myosotis alpestris (Hoffm.) ssp. suaveolens (Waldst 

et Kit. ex Willd.), οικ. Boraginaceae. 
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Τόπος και δέντρα βασανισμένα από τους καιρούς 

Εξέχων τόπος. Ξέσαρκα λιθάρια, έλατα και πεύκα βασανισμένα από τους καιρούς. Στην κορ-

φή του βράχου, μικρό οροπέδιο. Αξίζει να ανεβείς και να μείνεις εδώ για μια μέρα και μια νύχτα, 

να ξαγρυπνήσεις τρωγοπίνοντας με τους φίλους σου, και ας μην προχωρήσεις παραπέρα. Ο 

πελώριος βράχος στέκει στο σημείο όπου τα έλατα αραιώνουν, σκασμένος και ρυτιδωμένος 

από εκατομμυρίων χρόνων αδικία ή δίκη της διάβρωσης, όμως αντέχοντας, κρατώντας τη φόρμα 

του ως μια αίσθηση ευσυνοψίας και νοήματος. Οδεύεις για τη αλπική ζώνη των κορυφών. Αρ-

χίζουν τα οράματα εικόνων και φαντασιών. 

Και πρώτα συναντάς στα περ. 1.500 μ. το σπάνιο στην Ευρώπη πλάσμα, συνηθισμένο στην 

Ασία, αυτό το φυτό των απόξενων τόπων, το δυτικοασιατικό κυκλάμινο που το ρόδινο-ιώδες 

άνθος του ελίσσεται σαν προπέλα, Cyclamen persicum (Mill.). Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή 

χώρα όπου φυτρώνει αυτό το όμορφο ασιατικό φυτό, που ανθίζει τέλος άνοιξης κι αρχές κα-

λοκαιριού. Είναι λανθασμένοι οι ισχυρισμοί κάποιων διαδικτυακών τόπων ότι «εισήχθη από μο-

ναχούς σε κάποια νησιά και στην Κρήτη», αφού βρίσκεται σε άγριες βουνοκορφές όπως του 

Ταΰγετου. Τα παχιά φύλλα του, σκεπασμένα από έναν κάπως σαν κηρώδη υμένα, ώστε να 

προστατεύονται από την αφυδάτωση του καλοκαιριού και από το κρύο του χιονιού. 

Επίσης, βλέπεις ένα λεπτολούλουδο τριφύλλι, μάλλον ενδημικό είδος του γένους Lotus. 

Γαϊδουρόρραχη, εδώ 1.500 μ. περίπου. Λάμπουν οι γαλάζιες αποικίες των μυοσωτίδων, που η 

ευρωπαϊκή αστική παράδοση τις λέει «Μη-με-λησμονάς»: «Εσύ που λες πως μ’ αγαπάς και τώρα 

φεύγεις, μη με ξεχνάς». Myootis palustris (L.) [Myosotis scorpioides], οικ. Boraginaceae. Εδώ 

και ένα Lamium garganicum (L.) ssp. pictum (Boiss. & Heldr.), οικ. Lamiaceae. 
  

 

Εικ. 116: Έλατα πάνω σε πελώριους βράχους — απορείς πώς ζουν εκεί και με τι τρέφονται… 

— Το κόκκινο βέλος δείχνει το «μικρό Μάτσου-Πίτσου». Πίσω του, το φαράγγι της Λαγκάδας. 
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Γαϊδουρορράχη, Κουφοβούνι 

Παρακάτω, ταράτσα στο βουνοκόρφι που νομίζεις ότι φτιάχτηκε από ανθρώπινα χέρια και 

ίσως να φτιάχτηκε, ίσως εδώ βρισκόταν κάποιο ιερό κορυφής. Στο πλατωματάκι ανθίζει η Al-

kanna tinctoria (L.), οικ. επίσης Boraginaceae. 

Κατόπιν έρχεται η έκσταση της κορυφογραμμής. Γαϊδουρορράχη, Κουφοβούνι 1.850 μ., ένας 

μακρόσυρτος δράκοντας, με στολίδια στη ράχη του τα βασανισμένα ελάτια. Οδοιπορείς στην 

κόψη και, όταν είναι άβατη μερικές φορές, παρεμβολείς δεξιά ή αριστερά στα γκρεμοπλάγια. 

Όλα είναι καλά εδώ. Όλα πλήρη.  

Εικ. 117: Στην κορυφογραμμή όπου περπατάς, πάνω από το απότομο πρανές, κρέμονται ελάτια. 
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Εικ.118: Μες από τους ίσκιους της συννεφιάς, ο Μυστράς και στο βάθος η Σπάρτη. 
 
Εικ. 119: Alkanna tinctoria (L.), μαργαρίτες και Carduus σε ταράτσα στα 1.850 μ. πιθανόν τε-

χνητή, αφού οι βράχοι έχουν απωθηθεί στο περιθώριο, στα χείλη των γκρεμών. 
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Εικ. 120: Από την κορφή στο Κουφοβούνι στα 
1.850 μ., προς τα νότια το πανόραμα του Ταΰ-
γετου. Νεραϊδοβούνα 2.031 μ., Σπανακάκι 
2.024, Σιδερόκαστρο περ. 2.000 μ., στο βά-
θος η Αθάνατη Ράχη περ. 2.300 μ. με χιονο-
σούρια. Αριστερά το χαμηλότερο, κατοικημέ-
νο μέρος στα 700-900 μ. και η Λακωνική. Στο 

βάθος η θάλασσα. Ο Πρ. Ηλίας δεν φαίνεται. 

Εικ. 121 κάτω: Τα έλατα αγκριφωμένα στον γκρεμό προς τα δυτικά, όπου περνάει το μονοπάτι. 

Δίπλα, χαίνει εκατοντάδες μέτρα η χαράδρα. 
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Εικ. 122 άνω: Από την κορυφογραμμή, έχεις άπλετη θέα ανατολικά στην απότομη πλαγιά… 
 
 
Εικ. 123 κάτω: …Όπως και στην επίσης απόγκρεμη δυτική. Απέναντι, το Παξιμάδι, περ. 1.800 μ. 
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Αλλά σκοτεινιάζει ο καιρός. Απρόβλεπτο. Έχετε δει στις μετεωρολογικές ιστοσελίδες ότι θα 

είναι η μέρα απλά συννεφιασμένη, αλλά τώρα ο καιρός ξεγελά. Λειώνουν τα σύννεφα. 

Υγραίνεται το σύμπαν έως ότου γίνεται η ατμόσφαιρα νερό. Αρχίζει να ψιλοβρέχει. 

Τίποτα πιο επικίνδυνο στις βουνοκορφές από τα χαμηλά σύννεφα και τη βροχή. Όχι μόνο 

εξαιτίας της ομίχλης ή γιατί θα βραχείς, μα εξαιτίας των κεραυνών. Οι βουνοκορφές, οι κο-

ρυφογραμμές και οι υψηλοί τόποι τραβούν μαγνητικά τους κεραυνούς. Ο Ταλετός πάντα κι 

ακόμα σήμερα σε βαριά συννεφιά και καταιγίδα σφυροκοπιέται από τα αστροπελέκια, που συ-

ντρίβουν μες στο ξέσκεπο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κάθε τι δομημένο, λυγίζουν τα σιδε-

ρένια κηροστάσια, σπάνε τα αφιερώματα, καίνε οτιδήποτε μπορεί να καεί. Άλλος ένας λόγος 

για τον οποίο οι αρχαίοι δεν χτίζαν κτήρια στις ιερές βουνοκορφές τους, όπως στον Ταλετό 

και στον Όλυμπο: Τίποτα δεν θα μπορούσε να σώσει σπίτια εκεί από τους κεραυνούς του Δία. 

Οπότε φοβούμαστε πρεπόντως, βαδίζοντας στη βροχή, ενώ τα μαύρα νέφη χαμηλώνουν 

ολοένα αλλ’ ευτυχώς δεν σκεπάζουν ακόμα τον δρόμο μας κι ενώ ακόμα δεν πέφτουν οι κεραυ-

νοί του Δία. Από την κορφή, καταρριχάσαι από χαράκι για να βγεις στο διάσελο. Πατάς στην 

κάθοδό σου σε έναν κατάφυτο μυχό βράχου. Δίπλα στο πόδι σου βλέπεις την οχιά. 

Αυτό είναι που λένε «την πάτησε!» Άμα «την πατήσεις» εδώ, στις κορυφές, ώρες ποδαρό-

δρομο από την Αναβρυτή και πολύ μακριά από τον πλησιέστερο γιατρό ή φαρμακοποιό, γρά-

ψε γράμμα στους αγαπημένους σου και πες καληνύχτα. 
  

Εικ. 124: Μην πατάτε τις οχιές (για το δικό σας καλό)!!! Εδώ, μια Vipera ammodytes (L.), περ. στα 
1.750 μ., η περίφημη «κερασφόρος», κοινώς «οχιά διμούτσουνη», γιατί στη μύτη της έχει μια διπλή 

προεξοχή που μοιάζει με διπλό κερατάκι. Είναι ο «κεράστης ἔχις» των αρχαίων Ελλήνων. 
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Ευτυχώς δεν την πατάς. Και επειδή βρέχει παγερό ψιλόβροχο και είναι μαργωμένη, δεν στρέ-

φεται η οχιά προς το πόδι σου. Τι θέλει και αυτή η ευλογημένη μες στη βροχή και στο κρύο 

έξω από τη φωλίτσα της! Είναι συσπειρωμένη μες σε κακαράντζες αγριοκάτσικου. Ξέρει ότι 

στις φρέσκιες κακαράντζες έρχονται έντομα, μπορεί και ποντικάκια, λαχταριστή τροφή της. Πού 

να προβλέψει ότι θα κατεβείς από τα τσουγκάρια. 

Παρ’ όλα αυτά βρίσκεις την τόλμη να σταθείς στον ελάχιστο χώρο να τη φωτογραφίσεις. Το 

φίδι είναι σύμβολο της αθανασίας, της ένωσης Γης και Κάτω Κόσμου και του Ασκληπιού, Θεού 

της Ιατρικής, γι’ αυτό θέλει σεβασμό, πόσο μάλλον η οχιά που μπορεί με ένα άγγιγμα να σε 

σκοτώσει. Κατεβαίνεις στο διάσελο στο Παξιμάδι. Ο Γ. είναι ήδη εκεί και σε ρωτά: 

«Μα από πού κατέβηκες;» 

«Έχασα τον δρόμο στον γκρεμό», μουρμουρίζεις. «Παραλίγο να πατήσω μια οχιά». 

«Α. Τι οχιά».   

«Κερασφόρα». 

«Α». 

Ο Γ. γενικά δεν ταράζεται από τίποτα των κοινών θνητών, οπότε ούτε κι από την οχιά. Συγκι-

νείται από δικά του πράγματα που δεν παρατηρεί σχεδόν κανείς στον πλανήτη, ούτε ενδιαφέ-

ρεται κανείς γι’ αυτά. 

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για Νεραϊδοβούνα μες στη βροχή. Θα πάμε για κάτω», λέει. 

Μάλιστα. Πάμε λοιπόν για κάτω. Ο Γ. έχει για σήμερα εναλλακτικό σχέδιο: Κάθοδο προς 

Σέλα, από κει μέσω Περγαντέικων για Σοχά, κι από κει κατέβασμα στην πεδιάδα. 

 

 

Από το Παξιμάδι μέσω Σέλας στα Περγαντέικα 

Καταβαινοντας, κι όντας ακόμα στην αλπική ζώνη, βρίσκουμε πάλι τη Silene integripetala 

(Bory & Chaub.), οικ. Caryophyllaceae, μια όμορφη ενδημική σιληνή της Πελοποννήσου, που 

την είδαμε και ψηλά στο Πενταδάχτυλο, καθώς και το Onosma leptanthum (Held.), οικ. Bora-

ginaceae, ενδημικό της Ελλάδας επίσης. Εδώ και η επίσης η ενδημική καμπανούλα Campanula 

topaliana ssp. topaliana (Beau.), και ακόμα ένα ενδημικό είδος της οικ. Caryophyllaceae, η Pa-

ronychia albanica ssp. graeca (Chaud.). 

Κατεβαίνοντας χαμηλότερα στο μονοπάτι, η βροχή παύει. Βρέχει στις κορφές, όχι εδώ. Κα-

θώς στεγνώνουν με το ψυχρούτσικο αεράκι τα ρούχα σου πάνω σου, οδοιπορείς σε λιβάδια 

όπου τα φυτά αναπτύσσονται με μια λογική ψυχότροπων όντων. Ο πυρήνας των νοημάτων 

θεωρείς ότι είναι μια παρεξήγηση. Απεραντωσύνη δασών και υψηλών θάμνων που τείνουν να 

γίνουν δεντρα. Περνάτε από την πηγή στον τόπο που λέγεται Κοπριές Κορύτες, όπου ανεφο-

διαζόσαστε με νερό. Συναντάτε ένα μεγάλο κοπάδι γίδες, με τον βοσκό του, που του γνέφετε 

από μακριά και σας γνέφει κι αυτός. Φτάνετε στη Σέλα. 

«Εδώ υπήρχε ιερό των Σπαρτιατών», λέει ο Γ. 

Δεν το ήξερες, τότε. Είναι ωραίος τόπος με θέα προς παντού.  

«Ας προχωρήσουμε γιατί νυχτώνει. Μη φωτογραφίζεις, θα αργήσουμε», λέει ο Γ., επειδή 

μες τη νύχτα γονατίζεις προσπαθώντας να αποτυπώσεις με το φλας μεγάλες σπιρουνέλλες Con-

solida ajacis (L.) [Delphinium ajacis (L.)], το φυτό που κατά τους αρχαίους φύτρωσε από το 

αίμα του Αία, γιου του Τελαμώνα, όταν ο πελώριος πολεμιστής μετά την άλωση της Τροίας 

έπαθε μελαγχολία και αυτοκτόνησε με το σπαθί του. Οι αρχαίοι το έλεγαν αγαλλίδα ή αναγαλλίδα. 

Επίσης, φυτρώνουν εδώ ωραία άνθη της οικ. Dipsacaceae, που δεν βρίσκω το όνομά τους. 

Φτάνουμε βράδυ στο εκκλησάκι όπου θα διανυκτερεύσουμε. Τα εκκλησάκια στο βουνό 

είναι αγαθοδαίμονες, μπορείς να κοιμηθείς στα στέγαστρά τους τους αν έχουν, ή στα πεζούλια 

της αυλής τους. Στρώνεις σε ένα στενό πεζούλι. Μαύρο της νύχτας ακόμα μια φορά στα βουνά. 

Είναι αρκετά ζεστή βραδιά. Περίσκεψη και αυτό το ενδόμυχο δέος όταν βρίσκεσαι έρμαιο στη 

φύση μες στη νύχτα. Ανθίζει ένα μεγάλο φεγγάρι, περίπου πανσέληνος. Η Αναβρυτή πιο κά-

τω, έχει ανάψει τα φώτα της. Σκέφτεσαι τα δικά σου, καθώς και τα του βουνού και τα της 

Σπάρτης, ώσπου να κοιμηθείς. 

Ξυπνάτε ως συνήθως μόλις λιγάκι ασπρογαλιάσει στην ανατολή, στον Πάρνωνα. Ξεκινάτε 

πριν βγει ο ήλιος.   
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Εικ. 125-126 άνω και μέση αριστ.: Silene integri-
petala (Bory & Chaub.), τρυφερά ρόδινη κι ενδημική. 
 

Εικ. 127 κάτω: Campanula topaliana ssp. topalia-

na (Beau.), ενδημική. 
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Εικ. 128 άνω: Achillea coarctata (Poiret), η χρυσό-
χρωμη αχίλλεια της ΝΑ Ευρώπης, οικ. Compositae. 
 
Εικ. 129 κάτω: Onosma leptanthum (Held.), ένα ενδη-

μικό είδος, οικ. Boraginaceae. 
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Εικ. 130 άνω: Στα όρια της αλπικής ζώνης κάτω από τα Γούπατα, ένα μεγάλο κοπάδι αίγες. 
 
Εικ. 131 κάτω: Λίγο πιο κάτω, η πηγούλα στις Κοπριές Κορύτες, πολύ ευεργετική για κοπάδια, βοσκούς 
και ορειβάτες, καθότι από τις λίγες σε αυτά τα ύψη. 
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Εικ. 132: Paronychia albanica ssp. graeca (Chaud.), ενδημικό είδος, οικ. Caryophyllaceae. 

Εικ. 134 κάτω δεξιά: 

Ένα άνθος της οικ. Dipsacaceae. 
Εικ. 133 αριστ.: Consolida ajacis (L.) [Delphini-

um ajacis (L.)], το άνθος από το αίμα του Αία. 
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Εικ. 135 άνω: Από το εκκλησάκι της Παναγίας, βλέπεις να πέφτει η νύχτα στην Αναβρυτή… 
 

Εικ. 136 κάτω: …Και μετά λίγες ώρες, ζεις ακόμα ένα γλυκοχάραμα στον Ταΰγετο. 
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Σε όχτους η ορχιδέα με τις πλήθος παραλλαγές καραμελένιων χρωμάτων, η Anacambtis py-

ramidalis (L.). Εδώ, στα 1.000 μ. περίπου, οι ράχες είναι πλούσιες σε καλό χώμα. Παντού 

συναντάς χωράφια εγκαταλειμμένα από πολλές δεκαετίες, γεμάτα θαλλερά φυτά και άνθη. 

Καταλαμβάνονται αργά μα αδιάκοπα από το δάσος. Περνάτε ψηλά από την Αναβρυτή, στον 

δασικό δρόμο, έως να στρίψετε στο μονοπάτι όχι για τα ψηλά αυτήν τη φορά, μα για τα χαμη-

λά προς τη Σοχά. 

Ο Γ. λέει να μην πάμε κατευθείαν από τον δασικό δρόμο στη Σοχά, μα από την παράκαμψη 

του «πολύ ενδιαφέροντος μονοπατιού στα Λακκώματα». Δεν έχεις ιδέα τι εννοεί, μα υπακούς 

σαν οπλιτάκος τον λοχαγό του. Έτσι, από λιβάδια και θαμνότοπους μπαίνεις σε πυκνά δάση με 

μαυρόπευκα. Πάντα, μες στην καρδιά αυτών των δασών ξερολιθιές σε καλλιεργημένους ήδη 

από την αρχαιότητα τόπους, παρατημένους από τον 19ο αιώνα, που τώρα έχουν δασωθεί. Βρί-

σκεις κι εδώ τις ωραίες και μεγάλες καμπανούλες όπως και σε άλλα μέρη του Ταΰγετου, τα 

υψηλά γαρυφαλλάκια και σε ομάδες τα πάντα υπέροχα Hypericum olympicum (L.), επίσης ενδια-

φέρουσα είδη της οικ. Leguminosae, των Ψυχανθών, κάποιους όψιμους βωλίτες, και τέλος μες 

στο δάσος τη Melitis melissophyllum ssp. albida (Guss.) οικ. Lamiaceae με το άσπρο και ιώδες 

χρώμα της. 

Στα Λακκώματα όπου η φύση είναι πραγματικά μαγική, έναν πανέμορφο δασικό τόπο με 

πηγές, δεξαμενές και μερικά οικήματα ανάμεσα σε πανύψηλα πεύκα, βλέπεις κοντά σε τρε-

χούμενα νερά ορχιδέες Dactylorhiza saccifera (Brong.), καθώς και φράχτες ολόκληρους από 

τα άγρια μοσχομπίζελα, Lathyrus grandiflorus (Sibth. & Smith), φορτωμένα με τις αιματοστα-

γόνες των μεγάλων λουλουδιών τους. Πιο κάτω, βγαίνοντας από το δάσος, σε δεντρωμένους 

θάμνους κάθε είδους, σκαρφαλώνουν τα άγρια αιγοκλήματα ή αγιοκλήματα, Lonicera etrusca 

(Santi), σκορπίζοντας τη μέθη της ευωδίας τους. 
  

Εικ. 137: Anacambtis pyramidalis (L.), οικ. Orchidaceae. 
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Εικ. 138 άνω: Στο φως της αυγής αποκαλύπτε-
ται η πλούσια φύση της μέσης ζώνης του Ταΰ-
γετου, και ψηλά το Πενταδάχτυλο απ’ όπου χθες 
κατεβήκαμε… 
 
Εικ. 139 κάτω: …Καθώς και τα μυστικά του βου-
νού, όπως αυτό το παλιό αλώνι, ήδη κυριευμένο 

από το βαθύ δάσος. 
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Εικ. 140 άνω: Στα πλούσια σε νερά Λακκώματα, Lathyrus grandiflorus (Sibth. & Smith). 
 
Εικ. 141 κάτω αριστ.: Εκεί και ένα άνθος της οικ. Leguminosae σε απαλό ρόδινο χρώμα. 
 

Εικ. 142 κάτω δεξιά: Κοντά στα ρυάκια, ορχιδέες Dactylorhiza saccifera (Brong.) 
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Εικ. 143 άνω: Σε σκοτεινό δάσος, Melitis melissophyllum ssp. albida (Guss.), οικ. Lamiaceae. 
 

Εικ. 144 κάτω: Σε παλιό χωράφι, Lupinus angustifolius (L.) οικ. Leguminosae, το όσπριο λούπινο. 
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Σοχά — ένα χωριό βγαλμένο από τα Ειδύλλια του Θεόκριτου 

Κοντά στη Σοχά, σε παλιό χωράφι εγκαταλειμμένο από δεκαετίες, μερικοί σπόροι διατη-

ρούν από χρόνο σε χρόνο κάποιο όσπριο με τους πολλούς λωβούς του. Πρόκειται για το περί-

φημο λούπινο, Lupinus angustifolius (L.) οικ. Leguminosae, που σήμερα τείνει να εκλείψει, 

αλλά από την αρχαιότητα χρησίμευε σαν τρόφιμο των φτωχών ανθρώπων στον ελληνικό χώρο, 

ενώ πλουσιότεροι το μεταχειρίζονταν ενίοτε κι ως διατροφικό συμπλήρωμα για πολύτιμα ζώα 

τους, άλογα ή βόδια. Όμως όλοι το φέρναν στο τραπέζι τους, γιατί για χιλιετίες οι πολλοί 

φτωχοί και οι ελάχιστοι πλούσιοι στον ελληνικό χώρο είχαν τις ίδιες λίγο-πολύ λιτές διατρο-

φικές συνήθειες. Δεν είχαν ανακαλύψει ακόμα το σούσι και τη «μοριακή κουζίνα». 

Η Σοχά είναι ένα παραδείσιο μικρό χωριό με θέα ανατολικά προς το τελευταίο κύμα από-

κρημνων ραχών πριν την πεδιάδα, τριγύρω προς πυκνοδασωμένα λαγκάδια ή ράχες και δυτικά 

προς το Πενταδάχτυλο. Πνιγμένη στο πράσινο, με καρυδιές, αμυγδαλιές, συκιές, καστανιές —

μερικές τεράστιες—, άλλα καρποφόρα καθώς και άγρια δέντρα, διατηρεί μερικά σημαντικής 

λαϊκής αρχιτεκτονικής παλιά σπίτια κοντά στα καινούργια, και δίπλα σε άλλα γκρεμισμένα ή 

δυστυχώς υπό κατάρρευση. Πάντως, οι κάτοικοι όπου κι αν ζουν τώρα, στη Σπάρτη, στην Α-

θήνα ή στο εξωτερικό, διατηρούν σε καλή κατάσταση το χωριουδάκι τους, αντίθετα με άλλα 

του ευρύτερου Ταΰγετου και της Μάνης που είναι τελείως εγκαταλειμμένα και ερειπωμένα. 

Η ωραία και καλοφροντισμένη εκκλησία των Εισοδίων της Θεοτόκου, σταυροειδής με τρούλλο, 

θεωρείται μεταβυζαντινή, όμως μάλλον είναι χτισμένη στη θέση παλαιότερου, βυζαντινού να-

ού, καθώς τα σημάδια παντού γύρω στο χωριό, καθώς και το φαρδύ πλακόστρωτο του δρόμου 

από την πεδιάδα, δηλώνουν παλαιότατη κατοίκηση, ήδη από την αρχαιότητα, μάλλον και από 

τα προϊστορικά χρόνια. Το καμπαναριό της είναι περίτεχνο, πέτρινο, από λευκή κρυσταλλίνα 

του Ταΰγέτου, γκριζαρισμένη από τον χρόνο. 

Η Σοχά, σε αυτό τον τόπο, σε αυτό το βουνό, πάνω από τη Λακωνία, είναι, μαζί με τον Άι 

Γιάννη στα σφακιώτικα Λευκά Όρη στο Λιβυκό, τα μέρη που ευχαρίστως θα ζούσα για πάντα, 

αν είχα τα μέσα. Αλλά δεν έχω τα μέσα ούτε καν να μείνω για λίγες μέρες. 

Παίρνοντας την πορεία στον λόφο ανατολικά από το χωριό, σύντομα μπαίνεις στον κλιμα-

κωτό δρόμο που υπάρχει εδώ από τα απώτερα της αρχαιότητας και συντηρούνταν σε κάθε 

εποχή, όσο κι αν άλλαζαν οι άνθρωποι, οι θρησκείες, τα καθεστώτα, μέχρι πριν λίγες δεκα-

ετίες. Σε πολλά σημεία διατηρείται το πλακόστρωτο καθώς και παντού η υποστηρικτική ξερολιθιά 

προς τους γκρεμούς της χαράδρας ή στο μέτωπο προς την πεδιάδα στη σχεδόν κάθετη κατη-

φόρα του βουνού Κάστρο. Εκεί τώρα βαδίζεις.  

Εικ. 145: Το χωριό Σοχά, στα 900 μ. υψόμετρο και σε ένα περιβάλλον αληθινά θεοκρίτιο. Εμπρός ξεκινά 
ο αρχαίος δρόμος, μεριές-μεριές στρωμένος ακόμα με πλακόστρωτο, που κατεβάζει τον πεζοπόρο στην 

πεδιάδα της Λακωνίας. 
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Εικ. 143 άνω: Ο μεταβυζαντινός ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Σοχά με το ωραίο καμπαναριό. 
 
 
 

Εικ. 144 κάτω: Ένα φυτό με μεγάλα άνθη, που δεν αναγνωρίζω, ίσως κάποιο είδος λυσιμάχιας. 
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Το αρχαίο λιθόστρωτο στη ράχη Κάστρο 

Η κάψα του καλοκαιριού ήδη, αρχές Θεριστή, αδράχνει τον τόπο, που έτσι κι αλλιώς είναι 

ξερός, βράχος σε βράχο, με αγριότατη τη χαράδρα Ρέτσα στα αριστερά σου, όπου πετούν γε-

ράκια. Τα άνθη εδώ είναι του καλοκαιριού, οι ασφάκες γεμίζουν παλιά λειψοχώματα χωράφια 

με το ασημοπράσινό τους, ενώ στολίδια προβάλλουν εδώ κι εκεί με το πορφυροκόκκινό τους 

οι ήδη ξεβλαστωμένες οξύφυλλες ευφορβίες, που οδεύουν γοργά προς τον αποξηραμό των 

φύλλων τους, οι Euphorbia rigida (Bieb.) [E. biglandulosa (Desf.)]. Σημαντικό φαρμακευτικό 

φυτό για τους αρχαίους και τους Βυζαντινούς. 

Στα δεξιά του αρχαίου λιθόστρωτου ένας χαμηλός σιδερένιος σταυρός, δυο σίδερα σταυ-

ρωμένα, λογχωτά στις άκρες. Δεν υπάρχει επιγραφή, αλλά εικάζουμε τι δηλώνει: Φόνο. 

Κάποιος κάποτε θα παραμόνεψε κάποιον εδώ σε καραούλι και τον σκότωσε. Μην ξεχνάμε 

ότι όλος ο Ταΰγετος είναι Μάνη. Τέτοιες τραγωδίες, ξεχασμένες ακόμα κι από τους ντόπιους, κρύ-

βουν τα ελληνικά βουνά. Πόσο μάλλον εδώ στη Σπάρτη, όπου οι άνθρωποι φορούσαν κατά 

την αρχαιότητα στον πόλεμο κόκκινους χιτώνες για να συνηθίζουν στο χρώμα του αίματος, και 

που δεν ενηλικιωνόσουν αν δεν σκότωνες στη μάχη, ή μες στη νύχτα ληστεύοντας. Καλώς ή 

κακώς αυτή είναι η ιστορία του τόπου, αυτό φέρουν δάση και βράχοι στον αέρα τους. 

Και τι ιστορίες κουβαλούν τούτοι οι φόνοι, οι βεντέτες: Έρωτες, προδοσίες, οικονομικά, οι-

κογενειακά, προσβολές, πείσματα ή απλώς τον Γόρδιο Δεσμό που δεν λύνεται ποτέ, ούτε κό-

βεται από το σπαθί του Αλέξανδρου: Το φιλότιμο, την περηφάνια, το αίσθημα δικαιοσύνης χο-

ντροαλατισμένο από το σφάλμα και εντέλει, καλυμμένο με, κόκκινο καπελάκι, τη θηριωδία. 

Κι επίσης, αυτοί οι τόποι εξαιρέτως κουβαλούν τις φοβερές ιστορίες της Κατοχής και του 

Εμφύλιου, που αιματόβαψαν την Ελλάδα. Πόσα δεν ξέρεις σε κάθε βήμα που περπατάς, και 

πόσα δεν θα διδαχτείς ποτέ. Δεν έχεις δυστυχώς κρασί, οπότε χύνεις στο χώμα λίγο νερό από   

Εικ. 145 άνω: Η αρχή του παλιού πλακόστρωτου δρόμου. 

 
Εικ. 146 αριστ.: Ένας σταυρός στο πλάι του λιθόστρωτου. 
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Εικ. 147 άνω αριστ.: Acer monspessulanum (L.), 

Aceraceae. 

Εικ. 148 άνω δεξιά: Campanula glomerata ssp. 

stenosiphon (Boiss. & Heldr.), και πάλι. 

Εικ. 149 κάτω: Ένα ραδίκι, Scorzonera, μάλλον. Με ένα Helophilus, οικ. Syrphidae, να πίνει νέκταρ. 
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το μπουκαλάκι σου στη μνήμη του σκοτωμένου, αλλά και του φονιά, που θα ’ναι τώρα κι αυ-

τός από δεκαετίες νεκρός, αν δεν τον σκότωσαν ήδη τότε αμέσως μετά τον φόνο, στις αιώνιες 

βεντέτες — εκτός κι αν πρόκειται για γεγονός της Κατοχής ή του Εμφύλιου. Ο Γ. λέει, βλέ-

ποντας την τελετή του νερού με απάθεια: 

«Άσ’ τους στην ησυχία τους». 

Από δω, καθώς έχεις ανηφορίσει αρκετά στο βραχοβούνι πριν αρχίσεις οριστικά να κατε-

βαίνεις προς την πεδιάδα, βλέπεις δυτικά μες στο μούχρωμα της σημερινής μέρας τις αλπικές 

κορφές του Πενταδάχτυλου, τις πλαγιές, τη μαγεία των άλλοτε κατοικημένων κοιλάδων, τώρα 

δασωμένων, τις χαράδρες και τα ρέματα που χαρακώνουν το κορμί του βουνού, οδηγώντας τα 

νερά από τα χιόνια, από τις καταιγίδες, από τις νερομάνες του Ταΰγετου, προς τον Ευρώτα. 

Κρίμα, κρίμα που δεν μπορείς να μείνεις έστω έναν μήνα στη Σοχά… 

Ο αρχαίος δρόμος, που σήμερα λογάται «μονοπάτι» αλλά στους χιλιάδων χρόνων καιρούς 

των μουλαριών, των γαϊδουριών, των αλόγων, κυρίως των ακούραστων ανθρώπινων ποδιών, 

ήταν σωστός δρόμος και μάλιστα καλοδομημένος, περνά από τον γκρεμό πάνω από εκατοντά-

δων μέτρων χαράδρα Ρέτσα, αριστερά της οποίας πεζοπορείς. Όπως συχνά σε ορεινά λιθό-

στρωτα, στην Κρήτη, στην καρδιά των Αγράφων, στον Ερύμανθο, ακόμα και στη μικρή Ζάκυνθο, 

αναρωτιέσαι πώς αποφάσισαν οι παλαιοί άνθρωποι να φτιάξουν δρόμο σε τέτοιους τόπους, 

πώς εκτέλεσαν την απόφασή τους με τα τότε εργαλεία, που ήταν βαριοπούλα, κασμάς και τα 

χέρια, πώς από γενιά σε γενιά, από αιώνα σε αιώνα, από χιλιετία σε χιλιετία καλυτέρευαν και 

επισκεύαζαν αυτούς τους ζωτικούς για την επιβίωσή τους «δρόμους». 

Ακόμα μια φορά λυπάσαι όλους εκείνους τους «ντόπιους» που, στη βάση μιας ιδεολογίας 

φτιαγμένης από άγνοια και από φαντάσματα, μισούν τον ελληνικό λαό. Και δεν εννοούμε μόνο 

τους κεφαλαιοκράτες, εννοούμε κυρίως εκείνους που άλλοτε ήταν φορείς φωτεινών ιδεών του 

κόσμου της Αριστεράς, οι οποίες τώρα έχουν σκοτεινιάσει τόσο ώστε δεν διαφέρουν πια και 

πολύ από τις φασιστικές: Τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονα εκείνων που συντηρούσαν με το 

αίμα τους τέτοια πλακόστρωτα, αυτών που όλη τη ζωή τους την περνούσαν εδώ στα γύρω 

βουνά, οι περισσότεροι χωρίς να κατεβούν ποτέ στην πεδιάδα, κι εδώ πέθαιναν και θάβονταν. 

Το βραχόβουνο που βρίσκεται από πάνω σου, 900 μ. ψηλό περίπου, έχει στην κορφή του 

ένα κάστρο, γι’ αυτό και λέγεται Κάστρο. Σήμερα δεν διακρίνεται καν το μονοπάτι που φέρνει 

σ’ αυτό. Αναρωτιέσαι τι θα ένιωθαν, τι σκέφτονταν, πώς ζούσαν οι φρουροί σε κείνο το κάστρο. 

«Να μην ανεβούμε να δούμε τι είναι αυτό το κάστρο;» 

Γ.: «Ωραία θα ’ταν. Αλλά μετά μάλλον δεν θα προλάβουμε να κατέβουμε στη Σπάρτη».  

Εικ. 150, 151: Ο λιθόστρωτος δρόμος είναι χαραγμένος στο πρανές του γκρεμού της χαράδρας Ρέτσα. 
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Εικ. 152 αριστ.: Η χαράδρα Ρέτσα. 
 
Εικ. 153  δεξιά: Ο δρόμος στο σημείο των κα-

τολισθήσεων, άκρη-άκρη στον γκρεμό. 

 

 

Τα συνήθη εμπόδια των παρακάμψεων: Η ώρα, τα εφόδια, το νερό. Συνεχίζεις. Σε ορισμέ-

νες μεριές, όπου από την κορφή του Κάστρου κατεβαίνουν χαλικοσούρια, εδώ και αιώνες 

συγκρατούν οι κάτοικοι του βουνού τον ποταμό των χαλικιών με τείχη ολόκληρα ξερολιθιάς. 

Τώρα αυτά τα τείχη έχουν καταρρεύσει, κι αν δεν συντηρηθεί στο άμεσο μέλλον το λιθόστρωτο, 

το βουνό θα ξαναπάρει τους τόπους που του ανήκουν και που τους έχει παραχωρήσει στους 

ανθρώπους με αντιπαροχή τη φροντίδα και την καλλιέργεια των χωραφιών του, τη βόσκηση 

των λιβαδιών του. 

 

 

Προς την πεδιάδα 

Όταν επιτέλους στρίβεις στη ράχη, το όραμα της πεδιάδας εμφανίζεται στα μάτια σου. Η 

Κοίλη Λακωνία, όπως τη λέγαν από τα ομηρικά ήδη χρόνια, είναι πλούσια, πολύτιμος τόπος, 

τώρα κυριαρχημένη από την Αρκαδία ως τη θάλασσα από τις ελιές, που παράγουν ένα από τα 

καλύτερα ελαιόλαδα του κόσμου, μα που το δωσιλογικό «κράτος» τις πολεμά, ανεξαρτήτως 

κυβερνήσεως και τάχα ιδεολογίας, ψευδοδεξιάς και ψευδοαριστεράς. 

Οι κυβερνήσεις της γενοκτονίας, μέχρι και επιδότηση δίναν στο φόρτε των μνημονίων για 

να ξεριζωθούν οι χιλιόχρονες ελιές. Με τη δικαιολογία του «εκσυγχρονισμού των καλλιεργι-

ών», το «αρμόδιο» Υπουργείο ανεξαρτήτως κυβερνήσεων από τα ’90 και για πολλά χρόνια, έδινε 

επιδότηση για ξερίζωμα των ελαιοδέντρων, των αμπελιών, των κορινθιακών σταφίδων, παρά-

τημα της βαμβακοκαλλιέργειας, των σιτηρών, των οσπρίων, και συνιστούσε ενθέρμως, και έδινε 

επιδοτήσεις, για καλλιέργειες μανιταριών και εκτροφή βατράχων! Η υπάτη κωμωδιοτραγω-

δία. Αλλά φτύστηκαν οι νόμοι από τον ίδιο τον λαό, το ίδιο φτύστηκαν κι οι νομικοί και επι-

στημονικοί εμπνευστές τους, οι κορυφές της επιστήμης που συνέτασσαν αυτά τα νομοσχέδια: 

Αντί να ξεριζωθούν οι ελιές τα τελευταία τριάντα χρόνια φυτεύτηκαν παντού, όπως κι εδώ στη 

Λακωνία, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καινούργιοι ελαιώνες, καθώς και αμπελώνες. Λει-

τούργησε θετικά ο ιστορικός αυτοματισμός του λαού κι έτσι οι «νόμοι» αυτοί ακυρώθηκαν. 

Πάνω από τη Σπάρτη μου ’ρχονταν αυτά. Τι να έκανα, γαλήνη ήθελα μα αυτόματα μου τα 

εμφυσούσε τούτα ο ταΰγετιανός αέρας.  
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Κάθοδος στα Καλύβια της Σοχάς 

Στον πλακόστρωτο δρόμο από τη στροφή του Κάστρου προς τα κάτω, τα παλιότερα κομμά-

τια αναγνωρίζονται από τις πελώριες πέτρες της ξερολιθιάς και το χαλασμένο καλντερίμι. Ένα 

ζιγκ-ζαγκ βασανιστικό, εντέλει πολύ διδακτικό, που ζαλίζει μεν το μυαλό, αλλά καθαρίζει τον 

νου από τα σκουπίδια. Ψηλά, στο σίμωμα προς τη χαράδρα ουρλιάζουν οι γκρεμοί, μια ρομα-

ντική τυπολογία. Βεβαίως ο πανάρχαιος δρόμος δηλώνει την έλλειψη συντήρησης τα τελευταία 

εκατό χρόνια. Αλλά συντηρήθηκε τα προηγούμενα τέσσερις χιλιάδες, οπότε θα αντέξει ασυ-

ντήρητος για κάμποσους αιώνες ακόμα τουλάχιστον, γελώντας. Αν δεν αποφασίσει κάνας δή-

μαρχος να τον καταστρέψει με τις μπουλντόζες φτιάχνοντας πάνω του σύγχρονο δρομο, όπως 

έγινε σε πολλά αρχαία λιθόστρωτα στα ελληνικά βουνά: Τα πέρασαν με τη μπουλντόζα, ενώ 

μπορούσαν να φτιάξουν δίπλα ή παρακάτω τους ζωτικής σημασίας, βεβαίως, τοπικούς δρόμους. 

Εδώ, τώρα, παρά το μούχρωμα της μαυρίλας στον ουρανό που σκοτώνει τα χρώματα στις 

φωτογραφίες, οι όγκοι είναι θηρία, οι γραμμές γεωμετρία, και το νόημα της φύσης αποθεώνε-

ται. Όσο βλέπεις προς την πεδιάδα, καθώς θυμάσαι τα αρχαία και τα νεώτερα κείμενα περί 

του τόπου, μέχρι τα χρόνια της Αντίστασης και του Εμφυλίου, τόσο μαθαίνεις, τόσο απορείς, 

και τόσο πονάς. Ο κοινωνικός πόνος διαδραματίζεται ως παιχνιδάκι της Ιστορίας, άλλωστε. Το 

ξέρεις αυτό από παλιά.  

Εικ. 154, 155, 156: 
Το λιθόστρωτο σε χαρακτηριστικά σημεία του. 
Δυστυχώς, το βαρύ μούχρωμα της μέρας 
και η ανικανότητα του φωτογράφου, 
εμποδίζουν να θαυμάσει κανείς το πανόραμα 
της λακωνικής πεδιάδας, 
τη λαμπρότητα των όγκων και των χρωμάτων. 

Σε πολλά σημεία του λιθόστρωτου, όπως 
εδώ, βλέπει κανείς μεγάλους βράχους που 
έχουν τοποθετηθεί προς τη μεριά του γκρεμού 
σαν επίστεμμα του τοιχίου ξερολιθιάς και σαν 
παραπέτο προστασίας του δρόμου και των 

διαβατών. 
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Εικ. 157 άνω: Οι περιηγητές εντυπωσιάζονταν από την αγριότη-
τα των βουνών της Ελλάδας, από το ότι περίφημες κατά την αρ-
χαιότητα πόλεις βρίσκονταν σε τόπους εξαιρετικά δύσβατους 
ή αυχμηρούς, και από τα ατέλειωτα ορεινά λιθόστρωτα. Εδώ, 
γαλλική λιθογραφία αγνώστου, πιθανόν της προεπαναστικής ε-
ποχής: «Πορεία στον Ταΰγετο»· Défilés du Taygète, BnF/Gallica, 
Bibliothèque numérique.  
 
Εικ. 158 κάτω: Το λιθόστρωτο, με σκαλοπάτια και τοιχίο. 
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Στα βράχια ένα αινιγματικό φυτό, έντονα ιώδες, της ψυχής και των βαθών της, το Delphi-

nium hellenicum (Pawł). Κοντά σε αυτό, μαλλιαρά Stachys candida (Bory & Chaub.), οικ. Lamia-

ceae,  ενδημικά, συγγενή με τις ευργετικές φασκομηλιές, τις φαρμακερές ασφάκες και τα κρη-

τικά δίκταμα. Στα πλάγια του αρχαίου δρόμου σαν κοσμήματα, διατυμπανίζοντας με περηφά-

νια την ομορφιά τους, στέμματα μαργαρίτες της οικ. Compositae (Asteraceae) σε χρώμα έντονο 

πορτοκαλί. Δεν βρίσκω το είδος, ίσως Centaurea. Το στεγνό και ξηρό μέτωπο των πελώριων 

γκρεμοπλαγιών προς τη Λακωνική, κρύβει πολλά σπάνια φυτά. 

  

Εικ. 159: Delphinium hellenicum (Pawł), οικ. Ranunculaceae, ενδημικό. 

Εικ. 160: Stachys candida (Bory & Chaub.), οικ. Lamiaceae, εδημικό Πελοποννήσου. 
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Εικ. 160, 161: Ένα όμορφο άνθος με έντονο πορτοκαλοκίτρινο χρώμα, οικ. Compositae (Asteraceae), 
μάλλον μια Centaurea. 

Στην κάτω φωτογραφία ψάχνει για την καθημερινή αμβροσία του ένα μελισσοειδές εντομάκι, Sy-

stoechus candidulus (Loew), οικ. Bombyliidae.  
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Κατεβαίνετε προς έναν πύργο, όπου τεράστιο γκρέμισμα στα τείχη του απειλεί να τον ισο-

πεδώσει. Φυσικά αγαπάς τους πύργους. Όχι μόνο για την αισθητική τους, για τη μυθολογία τους, 

αλλά και λόγω του ότι κατά την οικογενειακή παράδοση από τον 19ο αιώνα και πριν μέλη του 

σογιού σου υπηρετούσαν ως capo στις «βαρδιόλες», στα μικρά πυργάκια γύρω στις ακτές της 

Ζακύνθου, φυλάγοντας βάρδια για τον αιώνιο κίνδυνο των πειρατών από την Μπαρμπαριά κι 

από το Τούνεζι, αλλά και έναντι της απέναντι ελληνικής στεριάς, όπου κυριαρχούσε ο Μεγά-

λος Κύριος της Πύλης, ο Οθωμανός σουλτάνος, κι όλο καλόβλεπε τα Ιόνια Νησιά των Βενετών 

και των ελεύθερων Ελλήνων, κι όλο τα απειλούσε με αίμα και φωτιά.  

Ακουμπάς, λοιπόν, στα τείχη του πύργου. Εδώ για αιώνες φύλαξαν σκοπιά αδέρφια σου. 

Δεν έχει σημασία ο τόπος και ο χρόνος τους και ο λόγος της σκοπιάς και τα αφεντικά τους. 

Σκέφτεσαι αυτούς που φύλαγαν εδώ φρουρά μες στη μοναξιά νύχτα και μέρα, υποθέτεις τα 

σώματά τους, τα μάτια τους, τις επιθυμίες τους, εκείνους που άφησαν πίσω τους, τα όνειρά 

τους — πάντα οι άνθρωποι είναι ίδιοι σ’ αυτό τον τόπο. Όλο τούτο είναι μια περιπέτεια της γλώσ-

σας σου, με όποια πλευρά κι αν στέκονταν οι παλαιοί σου, ό,τι κι αν πρέσβευαν, ό,τι και αν 

πολέμησαν και νίκησαν, ή όπως κι αν ηττήθηκαν, κι αν σκότωσαν ή σκοτώθηκαν. 

Η πεδιάδα είναι κοντά, το πεδινό χωριό, τα Καλύβια της Σοχάς. Κατεβαίνουμε στο ίσιωμα. 

Η κάθοδος από το χωριό Σοχά στην πεδιάδα διάρκεσε κάτι λιγότερο από 2.30 ώρες, αλλά σε 

κάθε βήμα, πέρα από τη μεγαλοπρέπεια των γκρεμών και το πανόραμα της λακωνικής πεδιά-

δας, υπήρχε κάτι ξεχωριστό της φύσης και των ανθρώπινων επιτεύξεων του παρελθόντος να 

δεις, κάτι να ανακαλύψεις. 

Περιμένουμε το λεωφορείο για Σπάρτη.  

Εικ. 162: Πάνω από τα Καλύβια Σοχά, ένας πύργος φυλάει την αρχή του παλιού λιθόστρωτου και την 

άνοδο στον Ταΰγετο. 
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3. Αναβρυτή — Προφήτης Ηλίας — Πόρτες — Χαλασμένο — Φα-

ράγγι Ρίντομου — παραλία Μεσσηνιακού Κόλπου 
 

 

Εισαγωγή στο Ρίντομο 

Περιττό να μιλήσουμε ξανά για την ωραία πορεία από Αναβρυτή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν 

από τον Προφήτη Ηλία κι από τις Πόρτες, τη λάκκα ανάμεσα στον Ταλετό και την Αθάνατη Ράχη. 

Παρ’ ότι είναι μέσα Ιούνη, έχει ακόμα κάποια χιονοσούρια στις κορφές του Ταΰγετου, κα-

θώς ο Μάρτης ο παλουκοκάφτης και ο Απρίλης ο μέγας εραστής χιόνισαν βαριά. Ο αέρας είναι 

λαμπρός, η ατμόσφαιρα καθαρή. Ασπρογαλιάζοντας το χάραμα ξεκινήσαμε. Ανεβήκαμε στον 

Ταλετό, απ’ όπου σήμερα ο κόσμος είναι τόσο λαμπρός, ώστε φοβίζει. Λιγουριαζόμαστε την 

Αθάνατη Ράχη καθώς προβάλλει με λαμπρότητα μες στο αυγινό φως, μα σήμερα θα κατεβούμε 

στον Κάτω Κόσμο, στο Ρίντομο. 

Ο Ταΰγετος εδώ είναι τέτοιος μες στο χάραμα ώστε, παρ’ ότι τελείως άθεος αρχίζεις να 

αμφιβάλλεις για την ίδια την υφή της πραγματικότητας — σου ’ρχεται να σηκώσεις τα χέρια 

και να προσευχηθείς σε κάτι το πρωτογενές, προς τον ήλιο, προς τη γη, προς τον ουρανό. 

Σκέφτεσαι το δημοτικό δίστιχο που το τραγουδάνε με τόσο πάθος ακόμα οι λαϊκοί άνθρωποι 

στο νησί σου, τραγούδι το οποίο μέσω της αρχαϊκής πίστης στον Ουρανό και τη Γη υπερβαίνει 

τα χρονικά όσο και μεταφυσικά όρια της Κόλασης των θρησκειών, και βυθίζεται στην καρδιά 

της λαϊκής πίστης του Έλληνα για τον κόσμο και τα πράγματα σε αυτά τα χώματα: «Ω Ουρανέ 

πατέρα μου και Γης μάνα γλυκιά μου / να μην τα λάβει άλλος κανείς τα πάθη τα δικά μου». Εί-

ναι ένα από τα ελληνικά Δημοτικά που μάγεψαν, λένε, τον Γκέτε, διαβεβαιώνοντάς τον ότι το 

ελληνικό γένος κουβαλάει πάντα μες στον λαϊκό πολιτισμό του τον πανάρχαιο κόσμο της κα-

ταγωγής του. 

Αφού προχωράμε κάμποσο, αναγνωρίζουμε με τον συνορειβάτη μου ότι το μονοπάτι όπως 

σημειώνεται στον χάρτη δεν είναι πολύ λειτουργικό, καθώς ρετάρει μες στο ρέμα. 

«Δεν πάμε από την κορυφογραμμή;» λέω στον Γ. 

«Μμμ… πάμε».  

Εικ. 163: Η δύση του ήλιου όταν βρίσκεσαι στον Ταλετό παίζει τέτοια παιχνίδια με τα χρώματα και τους 
όγκους, ώστε κάποια στιγμή αρχίζεις να αναρωτιέσαι για την ίδια την υφή της πραγματικότητας. Αριστε-

ρά, ο πελώριος ίσκιος του Χαλασμένου, που επιτέλους θα το πλησιάσουμε σε αυτήν τη διαδρομή. 
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Εικ. 164: Η κορυφογραμμή που αποτελεί συνέχεια της Αθάνατης Ράχης, οδηγεί στο Χαλασμένο. 

 

 

Η πορεία στην κορυφογραμμή, αν και σύντομη, αποδεικνύεται μαγική. Στη γυμνή ραχοκοκ-

καλιά του όρους βλέπεις, οφραίνεσαι, αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνεις το νόημα του βουνού. 

Στο κέντρο της ράχης αντικρίζεις κυκλικές σκοπιές, τις βλέπει κανείς και στην καρδιά του Πε-

νταδάχτυλου, στο διάσελο στο Σπανακάκι κι αλλού. Είναι ταμπούρια των ανταρτών του ΕΛΑΣ από 

την Κατοχή, και του Δημοκρατικού Στρατού από τον Εμφύλιο. Διαχρονικά, η καρδιά του Ταΰ-

γετου ήταν καταφύγιο, οι πρόγονοι αυτών των ταμπουριών, όπως παντού στα μεγάλα ελληνι-

κά βουνά, βυθίζονται μέσω της Κλεφτουριάς στο Βυζάντιο και στον αρχαίο κόσμο, έως τα α-

πώτατα όρια της ανθρώπινης ζωή σε αυτό τον τόπο. 

 Ακόμα μια φορά αναρωτιέσαι πώς ζούσαν σε αυτά τα ύψη των 2.100 μ. οι κάθε χρονικής 

περιόδου, χιλιετίας ή αιώνα βοσκοί, οι μόνιμοι ή εποχιακοί κάτοικοι και βεβαίως οι κάθε εποχής 

αντάρτες. Κρύωναν; Πεινούσαν; Διψούσαν εδώ όπου δεν υπάρχει νερό σε ακτίνα πολλών ρα-

χών; Σκέφτονταν τους αγαπημενους τους στον κάμπο; Βαριούνταν; Ονειροπολούσαν όπως εσύ 

πάντα στα όρη κοιτάζοντας τ’ άστρα; Νοσταλγούσαν ωραία πράματα; Ερωτεύονταν; 

Φοβούνταν; 

Είσαι πολύ καλά σήμερα, μα όχι καλά εφοδιασμένος. Δεν έχεις κάρτα μεγάλης χωρητικό-

τητας στην κάμερά σου λόγω του ότι τότε η κάρτα ήταν ακριβή σε σχέση με την οικονομική 

σου δυνατότητα. Δεν μπορείς να αποτυπώσεις όλη τη διαδρομή. Δεν έχεις καν σωστό σακίδιο. 

Μα έχεις ανοιχτή ψυχή και προθυμία σώματος. Εντέλει φτάνετε στην γκρεμοκατηφοριά, απ’ 

όπου κατεβαίνεις στο μεταφυσικό λιβάδι μπρος στο Χαλασμένο. 

 

 

Χαλασμένο το βουνό, παραδείσιο το λιβαδάκι 

Το Χαλασμένο, 2.204 μ. είναι μια πελώρια κορφή, ένας οξυκόρυφος Γίγαντας γυμνός, με ε-

λάχιστα φυτά σκαρφαλωμένα στο κορμί του. Το Χαλασμένο το έχουν φωτογραφήσει καλύτερα 

από μένα συνάδελφοι ορειβάτες, και μπορεί κανείς να δει τις εικόνες στο διαδίκτυο. Έχει ένα 

επικίνδυνο, σηματοδοτημένο μονοπάτι για να σκαρφαλώσεις στην κορφή, περίπου όπως εκείνο 

στον Μύτικα του Ολύμπου αλλά μεγαλύτερης διαδρομής. Μην πας αν δεν είσαι οργανωμένος, 

με σκοινιά, ή αν δεν κατέχεις από ελεύθερη αναρρίχηση. 

Ρίντομο, λοιπόν.  

Με βάση το πλέγμα των τετραγώνων στον χάρτη των εκδόσεων Ανάβαση (1:50.000), και 

παραβλέποντας κάποιες στροφές που αυξάνουν το μήκος της διαδρομής, υπολογίζουμε χονδρικά   
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ότι η πορεία στο Ρίντομο, από τις Πόρτες του Πρ. Ηλία μέχρι την παραλία, έχει μήκος περίπου 

24 χιλιόμετρα, αφαιρουμένων των τοπικών μικροστροφών, που αυξάνουν τη διαδρομή κατά 1 

ή 2 χιλιόμετρα. 

Για να πάρουμε μια εικόνα από τον τόπο και το φαράγγι, ας κοιτάξουμε λίγο τις χαράδρες 

που, ξεκινώντας από τις ψηλές κορυφές, συνενώνονται για να το δημιουργήσουν. 

 

—Το κυρίως Ρίντομο, λοιπόν, ξεκινάει ανατολικά από τις κορφές Αθάνατη Ράχη περ. 

2.100 μ. και Σιδερόκαστρο 2.228, ενώ νότια βρίσκονται το Χαλασμένο 2.204, το Κοκκι-

νοβούνι περ. 2.000 μ., και η Νίβα 1.869 μ., απ’ όπου κατεβαίνει το παράρρεμα που λέ-

γεται Διρρέματα και ενώνεται με το Ρίντομο στο εκκλησάκι της Παναγίας Καψοδεμα-

τούσας. 

—Από το Σπανακάκι 2.024 μ. και τις εκεί Πόρτες (διαφορετικές από τις ομώνυμες του 

Πρ. Ηλία), και τη χαμηλότερη μεσορράχη Κουτούνια, έρχεται το Ρέμα της Βίντολης, το 

οποίο ενώνεται στον παλιό οικισμό βοσκών ονόματι Καρέα με το Ρέμα των Καρυών, το 

οποίο, πριν ενωθεί με το Ρίντομο επίσης κοντά στην Παναγία Καψοδεματούσα, κουβαλά 

και τα νερά του Ρέματος Σοποτός, που κατέρχεται από τα βόρεια. Ο Σοποτός, με τη σει-

ρά του, τροφοδοτείται από διάφορα παραρρέματα που ξεκινούν ανατολικά από το Σπανα-

κάκι, την Κόζα περ. 1.800 μ., βόρεια από τη Νεραϊδοβούνα περ. 2.000 μ., βορειοδυτικά από 

τα Μαυροβούνια περ. 1.700 μ. 

— Μετά την Π. Καψοδεματούσα και τη συμβολή των τριών μεγάλων λαγκαδιών, το 

φαράγγι κλείνει όλο περισσότερο, μάλιστα μετά το ρέμα που κατεβαίνει από τα βόρεια 

και λέγεται Κορφολαγκάδι, με αποτέλεσμα να μη βλέπεις πια δεξιά κι αριστερά σου τις 

κορυφές, τις πλαγιές και τα δάση, αλλά μόνο πανύψηλους όρθιους βραχότοιχους. Μέχρι 

που φτάνεις κάτω από το χωριό Πηγάδια, όπου τα τοιχώματα των βράχων πλησιάζουν 

σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους: Από δω κι εμπρός, ώσπου να βγεις στο σημείο όπου το 

ρέμα μετονομάζεται σε Κοσκάρακα, δύο περίπου χιλιόμετρα πριν τον κεντρικό δρόμο 

Καλαμάτας — Καρδαμύλης και τη μεγάλη γέφυρα, είσαι στο στομάχι του δράκοντα, στην 

καρδιά του φαραγγιού, και γύρω σου ως τον ουρανό υψώνονται μόνο γκρεμοί. 
  

Εικ. 165: Ο κεντρικός Ταΰγετος με το Φαράγγι του Ρίντομου στην καρδιά του, όπως φαίνεται από το 
Σιδερόκαστρο. Μόνο ένα μικρό κομμάτι του φαραγγιού διακρίνεται, καθώς το υπόλοιπο βρίσκεται 
πίσω από βουνά και ράχες. Από αριστερά τα κόκκινα σημεία δείχνουν το λιβαδάκι στα πόδια του Χα-
λασμένου με την αρχή του μονοπατιού, κατόπιν το μέρος του φαραγγιού που φαίνεται από δω, ο επό-
μενος σταυρός το σημείο πίσω από τη ράχη Κουτρακάς, οπου στρίβει δυτικά, και μετά ο τελευταίος 

σταυρός σηματοδοτεί περίπου το σημείο πίσω από τα βουνά όπου βγαίνει στη θάλασσα. 
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Εικ. 166: Το Χαλασμένο από το τέρμα της κορυφογραμμής. 

 

Χαλασμένο 

Αν η οροσειρά του Ταΰγετου μπορεί να παρομοιαστεί με γίγαντα, το Χαλασμένο είναι η 

παλλόμενη καρδιά του, όχι ο Ταλετός παρ’ όλη την ιερωσύνη του. Είναι μια καρδιά από βράχο 

και αιθέρα, δίχως καμιά ελεημοσύνη για τους ανθρώπους, αγαπημένη μόνο με τους αετούς, τα 

γεράκια και τα αγριόγιδα. Έχεις δει στα βουνά της Ηπείρου και στον Πίνδο, στον Όλυμπο, 

στον Ερύμανθο, στα Άγραφα, πολύ αγριότερες απότομες κορφές όλο γκρεμό και θραύση, μα 

τίποτα με τη μεγαλοπρέπεια και, κυρίως, με το νόημα του ταΰγετιανού Χαλασμένου, μια μετα-

φυσική της ελληνικής φύσης μες στον γαλανό αιθέρα του νότου, όπου η πέτρα και το φως δια-

θέτουν κοινή γλώσσα και μιλούν. 

Επίσης, το λιβαδάκι στα βορειοανατολικά του Χαλασμένου, δίνει αυτήν τη μεταφυσική εντύ-

πωση των απολύτως φυσικών τόπων στα γυμνά βουνά ή στα ερημονήσια ή στη έρημο, στα ακρό-

τατα των ακροτήτων, όταν η μοναξιά και το επιφανές διατυπώνονται με μια κοσμική γλώσσα 

σημείων όπου η έννοια, η λέξη, το γεγονός, το αναμενόμενο, η ανθρώπινη εμπειρία, διαβλέπεις 

ότι πρέπει να ανασκευαστούν και να αναδιατυπωθούν σε γλώσσα της φιλοσοφίας ή της καθαρής 

ποίησης. Γιατί η φιλοσοφία και η ποίηση παράγονται από την καρδιά της κατανόησης της φύσης, 

κι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία τους είναι απλά αντιδραστικότητα. 

Παρά τον προχωρημένο Θεριστή, εδώ ακόμα είναι αρχή της άνοιξης. Βλέπεις αυτό το ενδη-

μικό κρινάκι, τη Scilla messeniaca (Boiss.). Κι εδώ ξανά καμπανούλες κάθε είδους, αγρωστώ-

δη και φυσικά τα πανταχού παρόντα ορεινά είδη ραδικιών. Επίσης, κι εδώ το πορτοκαλοκίτρινο 

ψυχανθές με τα μικρούλια φύλλα και άνθη, μάλλον μια κάποια ποικιλία του Lotus angustissi-

mus (L.), οικ. Leguminosae. Με άνθη κάπως χτυπημένα από τους βραδινούς παγετούς, αφού 

σ’ αυτό το ύψος των 2.000 μ. πολλά βράδια ακόμα και τώρα αρχή καλοκαιριού η θερμοκρασία 

κατεβαίνει αρκετά κάτω από το μηδέν, λουλουδιασμένο ένα από τα πανέμορφα «σαξίφραγγα» 

κατά τους Διοσκουρίδη, Γαληνό, Αλέξανδρο τον Τραλλιανό (6ος αι. μ.Χ.) και Αέτιο Αμηδινό 

(6ος αι. μ. Χ.): Saxifraga marginata (Stern.), οικ. Saxifragaceae. 

Γενικά, γύρω στο λιβαδάκι σ’ αυτό τον μεταφυσικό τόπο, η ανοιξιάτικη ζωή θάλλει και οργά-

ζει. Εδώ και η ενδημική Viola sfikasiana (Erben) [Viola gracilis (Sibth. & Sm.) var. lutea, ένα 

μεγάλο, αστραφτερά κίτρινο ίον, στη δημοτική γιούλι. Όπως και στο Πενταδάχτυλο, κι εδώ το 

ασιατικό κυκλάμινο, Cyclamen persicum (Mill.), οικ. Primulaceae, περ. στα 2.100 μ. 
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Εικ. 167 άνω: Scilla messeniaca (Boiss.), οικ. Hyacinthaceae, ενδημική του Ταΰγετου και της Μάνης. 
Ένα κρινάκι, μονοκοτυλήδονο της οικ. των Υακινθοειδών, μαγνητικά μπλε, αναλογώντας στον κυανό 
ουρανό πάνω από το Χαλασμένο και στη θάλασσα του Ιονίου που ξανοίγεται αποκάτω. 
 
 
Εικ. 168 κάτω: Saxifraga marginata (Stern.), οικ. Saxifragaceae. Τα «σαξίφραγγα» κατά τους αρχαίους 

Έλληνες βοτανολόγους, φαρμακολόγους και γιατρούς, ήταν φαρμακευτικά φυτά. 
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Εικ. 169 άνω: Viola sfikasiana (Erben) [Viola gracilis (Sibth. & Sm.) var. lutea],ενδημική.  

 
Εικ. 170 κάτω αριστ.: Μάλλον Lotus angustissimus (L.), οικ. Leguminosae.  

 
Εικ. 171 κάτω δεξιά: Cyclamen persicum (Mill.), κι εδώ όπως στο βόρειο Πενταδάχτυλο.  
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Εικ. 172 άνω: Το μονοπάτι για Χαλασμένο περνά λίγο πάνω από την κοίτη του ρέματος ανάμεσα στον Πρ. 
Ηλία και στην Αθάνατη Ράχη, όμως αν μπορείς καλύτερα να πάρεις την κορυφογραμμή. 
 

Εικ. 173 κάτω: Από την κορυφογραμμή, η θέα προς Αθάνατη Ράχη και Πενταδάχτυλο συναρπάζει. 
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Μια παρένθεση θανάτου 

Αλλά μες σε όλη αυτήν τη ζωή, στο κράσπεδο του λιβαδιού, με κατάπληξη βλέπεις τον Θα-

νατο σε φριχτή του όψη. Αρκετοί σκελετοί μεγάλων ζώων, βοδιών. Υποθέτουμε ότι ξέφυγαν από 

κοπάδια, κι εδώ τα βρήκε βαρύς χιονιάς και ψόφησαν παγωμένα. Έχεις δει σε κορφές βουνών 

όπως στη Δίρφυ αγέλες αιγών που τις βρήκε η χιονοθύελλα, δεν μπόρεσαν να κατέβουν, συγκε-

ντρώθηκαν όλο το κοπάδι σε μια μάζα και πάγωσαν έτσι, και μείναν σωρός οι σκελετοί τους. 

Αλλά τα βόδια είναι μεγάλα, ανθεκτικά ζώα. Δεν ψοφούν στα καλά καθούμενα από το χιόνι. 

Αργότερα την ίδια μέρα, στην κοίτη του φαραγγιού του Ρίντομου, ο κ. και η κα. Μ. μπρος 

στην καλύβα τους, ηλικιωμένοι τώρα, που από παιδιά έρχονται εδώ για να βόσκουν τα ζώα 

τους, μας είπαν την ιστορία: 

Πριν δεκαετίες, βόδια ξέφυγαν από κοπάδια. Ανέβηκαν στις κορφές. Αναπαράχθηκαν μόνα 

τους στις ερημιές μακριά από τον άνθρωπο και αγρίεψαν. Τα άγρια βόδια είναι τρομερά ζώα, 

εξού και όλη αυτή η μυθολογία ολόγυρα στη Μεσόγειο για τους ταύρους — στην Αφρική δυσκο-

λεύονται να τους νικήσουν ακόμα και οι λέοντες. Τον χειμώνα με τα χιόνια κατέβαιναν χαμηλά 

στη Μεσσηνία, στα ορεινά χωριά, τσάκιζαν τα πάντα, φράχτες, κατέστρεφαν τους αγρούς, 

κήπους, καλλιέργειες. Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει μια αγέλη άγριων βοδιών. Οι κάτοικοι 

των χωριών διαμαρτυρήθηκαν στις Αρχές, δεν μπορούσαν να τα συλλάβουν και δεν επιτρε-

πόταν να σκοτώσουν τα άγρια βόδια οι ίδιοι. Ανέβηκαν εδώ το καλοκαίρι ειδικοί απεσταλμένοι 

από το αρμόδιο υπουργείο και τα πυροβόλησαν. Μείναν οι σκελετοί. Έτσι μας διηγήθηκαν. 

Αναγκαίο κακό. Θα ήταν ωραίο να ζουν άγρια βόδια στα βουνά, όπως υπάρχουν ελεύθερα 

άλογα και τα καμαρώνεις στις κορφές. Μα η ανθρώπινη ζωή, εδώ όπου είναι τόσο δύσκολη, 

προέχει. Δεν υπήρχαν ακόμα τότε οι ιδιωτικές οικοεπιχειρήσεις, οι αντικοινωνικές ΜΚΟ, να σω-

ριάζουν χρήμα και μαϊμούδες-εύσημα μιας δήθεν επιστήμης, πολεμώντας εκ του ασφαλούς τους 

ανθρώπους, οπλισμένοι με την πανοπλία των αποικιοκρατικών νόμων και τη χειρότερη μορφή 

καπιταλιστικής εξουσίας. Θλιβερή ιστορία αυτή των άγριων βοδιών, πάντως.  

Εικ. 174: Σκελετός άγριου βοδιού στο λιβάδι του Χαλασμένου. 
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Το μονοπάτι για Ρίντομο και ο βασιλιάς Πεύκος 

Κατεβαίνουμε προς το φαράγγι. Στον δρόμο μεγάλος βράχος από αυτό το κάπως αλλόκοτο 

πέτρωμα που διασπασμένα βρίσκεις στα βουνά της Πελοποννήσου, αποτελούμενο από κα-

στανού χρώματος σχιστολιθικές πλάκες με κυρίαρχο το διοξείδιο του πυριτίου, αυτό που είναι 

γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία με το γερμανικό όσο κι εκφραστικό όνομα hornstein («κε-

ρατόπετρα»). Στο χαλικόχωμα μεγάλες συστάδες από το πολύ αγαπημένο σου αλπικό φυτό 

Daphne oleoides (Schreb.) οικ. Thymeleaceae, που πλημμυρίζει τον τόπο με την πυκνότητα και 

την απολυταρχία της ευωδιάς του, η οποία θυμίζει γιασεμί ή αιγόκλημα. 

Το μονοπάτι διαβαίνει από χαλικοσούρες όπου πρέπει να προσέξεις, αν το μάτι σου ανα-

πόφευκτα σούρνει προς το έκπαγλο των γύρω ορέων, που υψώνονται σαν Πάνας: Δασωμένα 

στα πόδια και στα λαγόνια, γυμνά στο κορμί και με κορφές που υψώνονται σαν κέρατα, όλο 

μεγαλοπρέπεια μιας εντελώς γήινης έκφρασης της πιο αρχαίας αντίληψης περί θεότητας. Κα-

θώς βαδίζεις, δεν σκέφτεσαι, μόνο θαυμάζεις. 

Έτσι, σου ’ρχεται κατακέφαλα η εικόνα αυτού του μη-πιθανού, μη-ρεαλιστικού, μη-πραγ-

ματικού αλλ’ απολύτως αληθινού πλάσματος που ζει εδώ, έχοντας διανύσει δεκάδες ανθρώπι-

νες γενεές, πάντα νέος Γίγαντας και πάντα θαλερός, η μάνα-πατέρας όλων των πράσινων παιδιών 

σε ράχες και κορφές τριγύρω, ο δικαιωματικός ἄναξ της καρδιάς του Ταΰγετου. Ένα μαυρό-

πευκο που καθόλου απίθανο να γεννήθηκε στα χρόνια της αρχαίας Σπάρτης, Pinus nigra (Arnold)   

Εικ. 175: Από το λιβάδι του Χαλασμένου ξεκινάει σαν μικρό ρέμα το Φαράγγι του Ρίντομου. Δεξιά 
διακρίνεται το μονοπάτι και τριγύρω οι δυτικές πλαγιές της Αθάνατης Ράχης, περίπου 2.200 μ., και 
του Σιδερόκαστρου, 2.228 μ., οι αθέατες από τη μεριά της Σπάρτης. Στη μέση ένας βράχος από σχι-

στόλιθο όπου κυριαρχεί το διοξείδιο του πυριτίου (Hornstein). 
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var. caramanica — μέλη της οικογένειάς του έχουμε δει μεγάλα και παμπάλαια ως τώρα στη 

λακωνική οροσειρά, μα κανένα τόσο γιγάντιο. Τα υψηλά έλατα φαίνονται νάνοι τριγύρω του. 

Πλησιάζουμε με δέος. Όταν μπαίνουμε κάτω από τα κοσμικά μπράτσα του Γίγαντα, με το 

χέρι στην καρδιά το λέω, αισθανόμαστε μες στον πυρήνα της ζωής, σαν να μπαίνουμε υπό την 

προστασία ενός φύλακα της ίδιας της έμβιας ύπαρξης του πλανήτη. 

Πολλά είδη δέντρων κρατούν τους ρυθμούς τους πολύ μακριά από τα ανθρώπινα μέτρα. 

Ζουν χιλιετίες μη γερνώντας. Φανατικός της φυτικής ύπαρξης, φιλύποπτος πάντα απέναντι σε 

νύχια και δόντια αλλά ενθουσιώδης των ριζών και των φυλλωμάτων, έχεις καταγράψει αρχαία 

δέντρα κάθε είδους, πλάτανους, κυπαρίσσια και βαλανιδιές που έχουν γνωρίσει Τούρκους, 

Κλέφτες και Αρματωλούς, μαυρόπευκα και ρόμπολα βεβαίως στον Πίνδο, στην Ήπειρο και στον 

Όλυμπο, που αντίκρυσαν προσωπικώς αρχαίους βοσκούς και τοξότες ή τους στρατούς των Βυ-

ζαντινών αυτοκρατόρων. Ακόμα και στη Ζάκυνθο, μικρό νησί που κουβαλά όμως μια άγνωστη 

στην ελληνική επιστήμη φυσική ιστορία, έχεις καταγράψει αιώνων ή και χιλιετιών δέντρα: Ελιές 

του εγχώριου είδους Ντόπια που από ειδικούς επιστημόνες υπολογίζεται η ηλικία τους έως και 

δύο χιλιάδες χρόνια, χαρουπιά με διάμετρο κορμού παραπάνω από δυόμιση μέτρα — ακόμα 

και έναν γίγαντα δεντροποιημένο σχίνο αιώνων, αληθινά μνημεία της ελληνικής φύσης. 

Ακόμα και στη θεωρούμενη ως μελετημένη κι «αστικοποιημένη», μα στην πραγματικότητα 

άγνωστη Πάρνηθα, έχεις καταγράψει δέντρα πολλών εκατονταετιών, πολύ σημαντικά για την 

ιστορία της αττικής φύσης. Αλλά τούτος ο πεύκος διαφέρει, όχι μόνο στο μέγεθος, μα και στην 

υγεία και τη ζωτικότητα, παρά τα χρόνια του. Πόσων χρόνων είναι; Ας το κρίνουν ειδικοί.  

Εικ. 176: Ο βασιλιάς Πεύκος. Τα έλατα φαίνονται δεντράκια γύρω του. 
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Εικ. 178, 179: Προφανώς, δεν έχουν φύγει ακόμα οι Θεοί από την Ελλάδα. 
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Αυτό το κοσμικό πλάσμα στην αρχή του Ρίντομου έχει διασωθεί από πολλών εκατονταετιών 

πυρκαγιές που άναβαν οι βοσκοί για τη δημιουργία βοσκοτόπων, επειδή εδώ, σε τούτο το προ-

νομιακό μέρος της καρδιάς του Ταΰγετου, δεδομένης μάλιστα της παρουσίας γύρω πηγών, υπήρχε 

από πολύ παλαιούς καιρούς μια κεντρική εγκατάσταση βοσκών, που νέμονταν τα γύρω αχανή 

πλάγια, όπως επίσης υπήρχαν χωραφάκια, που τα έσπερναν το φθινόπωρο για να βρούν τα 

σπαρμένα το επόμενο καλοκαίρι. Παρ’ ότι δεν έχεις καιρό να ψάξεις για σημάδια, δεν θα σου 

έκανε εντύπωση αν ανακαλυπτόταν ότι το μέρος είναι κατοικημένο από την αρχαία και προϊ-

στορική εποχή, όπως άλλωστε πολλοί κομβικοί τόποι στα ελληνικά βουνά. Με συνέπεια όσο 

και αιτιότητα στη συνέχεια της ζωής, έχουν ανακαλυφθεί προϊστορικά χειροπέλεκα και άλλα 

εργαλεία στις αλπικές κορυφές, όπου οι πρόγονοί μας τα αφιέρωναν στον Θεό του ήλιου και 

της καταιγίδας, τον μετέπειτα Δία. 

Παρ’ όλ’ αυτά, κάποια παλιά πυρκαγιά έχει σκάψει κουφάλα στο κορμί του Γίγαντα, χωρίς 

να τον καταβάλει. Αν και είναι δύσκολο να χρονολογηθεί το δέντρο χωρίς επιστημονικές με-

τρήσεις, απ’ όσα έχω αποκομίσει στην έρευνα των βουνών εικάζω ότι θα είναι ηλικίας από 

1.500 χρόνων και άνω. Είναι πιθανό ότι στον δυσπρόσιτο κεντρικό Ταΰγετο υπάρχουν κι άλλα 

τέτοια παλαιότατα μαυρόπευκα. Άλλωστε, όχι μακριά, σε απότομες πλαγιές με δασωμένα ρέ-

ματα στο Τραγοβούνι, υπάρχει σχετικό τοπωνύμιο: «Μεγάλα πεύκα». 

Τώρα που για πρώτη φορά εδώ και αιώνες η απουσία των κοπαδιών έχει επιτρέψει την ανα-

δάσωση της περιοχής, ο τόπος γύρω από αυτό το μνημείο της ζωής και της φύσης θα έπρεπε 

επειγόντως να καθαριστεί από τη βλάστηση σε απόσταση ασφαλείας, ώστε σε μια τυχαία 

πυρκαγιά να μην εξαφανιστεί ο Γίγαντας.  

Εικ. 180: Ο βασιλιάς Πεύκος. Ο ιστάμενος στους κόλπους του, δείχνει το μέγεθός του δέντρου. 
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Ρίντομο 

Το λιβαδάκι του Χαλασμένου βρίσκεται στα 2.000 μ. περίπου, ενώ στα 1.000 μ. ο παλιός 

οικισμός των βοσκών και εποχιακών αγροτών Ρίντομο, που έδωσε και το όνομα στο κομμάτι 

αυτό του φαραγγιού. Μέχρι τον οικισμό Ρίντομο, όπου ομαλοποιείται σχετικά η κοίτη του φα-

ραγγιού, έχεις κατεβεί 1.000 μ. υψομετρική διαφορά αδιάκοπης και συχνά απότομης κατηφό-

ρας. Πριν φτάσουμε στο Ρίντομο και αφού περάσουμε τον βασιλιά Πεύκο, τότε που περάσαμε 

εμείς, τουλάχιστον, δεν υπήρχε σηματοδοτημένο μονοπάτι σύγχρονο — κάποια παλιά σημάδια 

χάνονταν στη βλάστηση. Τα έλατα, τα μικρά πεύκα και οι θάμνοι καταλαμβάνουν την κοίτη σε 

αυτή την απαρχή του φαραγγιού, στο πλούσιο χαλικόχωμα που ολοένα κατρακυλά από τις πλα-

γιές, γι’ αυτό πρέπει να προσέξεις. 

Ανεβήκαμε λοιπόν λίγο κατά τα δεξιά στο πρανές, ώσπου περάσαμε το πυκνοδασωμένο μέρος 

και βγήκαμε στην κοίτη όπου, τα εκατομμύρια χρόνια κατά τα οποία κυλούν τα νερά από το 

λειώσιμο των χιονιών, από τις καταιγίδες και τις βροχές, αποκλείουν κάθε φύτρωμα. Είσαι πια 

στην κοίτη του κυρίως φαραγγιού. Αυτή την εποχή δεν ρέει νερό. Εδώ εξομαλύνεται η πο-

ρεία, δεν μπορείς να πας δεξιά δεν μπορείς να πας αριστερά, το φαράγγι σε οδηγεί σαν να 

’σαι σε κοιλιά προκατακλυσμιαίου φιδιού ολοένα προς τα κάτω, χωρίς διάσπασμα, χωρίς πια 

έστω και ελάχιστη ανάβαση: Τα πράγματα της Γης γνωρίζουν μόνο μια πορεία, αυτήν της βα-

ρύτητας, προς τα κάτωθε. 

Εδώ τα δάση απλώνονται αραιά στις γκρεμοπλαγιές, πυκνότατα στα ρέματα και στους 

μυχούς των βουνών γύρω. Μπορείς μόνο να κοιτάς, να θαυμάζεις και να χαίρεσαι.   

Εικ. 181. Ο ανάστατος γεωλογικά τόπος εκφράζεται με πετρώματα που δείχνουν τη βιαιότητα των 

μεταβολών. Εδώ, φλύσχης στη συνέχεια της Αθάνατης Ράχης. 
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Το κυρίως φαράγγι και καταφύγια ανθρώπων 

Στην κοίτη του φαραγγιού, ανάμεσα σε πρανή ύψους εκατοντάδων μέτρων, δασωμένα στα 

χαμηλά, ολόγυμνα στα ψηλά, σκουντουφλάς σε ένα ποτάμι από στρογγυλές ή ελλειψοειδείς 

κοτρώνες, βύσσαλα, σόμπολα και χαλίκια. Κάθε μια από αυτές τις πέτρες έχει ξεκινήσει από 

τις κορφές, την Αθάνατη Ράχη, το Σπανακάκι, το Σιδερόκαστρο, το Κουρούμπελο, το Χαλασμένο, 

το Μελισσόπευκο, την Κόζα. Πέρασαν εκατομμύρια χρόνια ώσπου να φτάσουν εδώ, και θα πε-

ράσουν εκατομμύρια χρόνια μέχρι να βγουν εκεί όπου εκβάλλει το ποτάμι, στη θάλασσα. Όλα 

ξεκίνησαν πριν γίνει το ζώο άνθρωπος, και αυτά τα κοτρώνια που πατάς θα φτάσουν στο πέ-

λαγος όταν θα έχουν σβήσει όλα τα ονόματα, όταν πιθανόν η ανθρώπινη φυλή θα έχει σιωπήσει. 

Όσο προχωράς, το φαράγγι γίνεται στενότερο, τα τοιχώματα όλο πιο όρθια, πιο ψηλά και 

απότομα, κλείνοντάς σου εντέλει τη θέα προς τις βουνοκορφές και τις πλαγιές. Περπατάς πια 

για ώρες βλέποντας πάνω σου μόνο μια λωρίδα ουρανό. Σε ορισμένα μέρη ψηλά στους γκρεμούς, 

αν προσέξεις, ίσως διακρίνεις σπηλιές και βραχοσκεπές κλεισμένες προσεχτικά με ξερολιθιά. 

Εδώ κρύβονταν κυνηγημένοι διαφόρων εποχών κατά τους αιώνιους πολέμους της Μάνης, αλλά 

και φυγόδικοι λόγω της βεντέτας και των φόνων. Κάναμε μικρή στάση για να σκαρφαλώσω 

σε μια από αυτές. Μια ασφαλισμένη από παντού φωλιά, που κρατιέται με το τουφέκι εύκολα, 

κι όπου ο κυνηγημένος μπορεί να ζήσει χειμώνες και καλοκαίρια με εφόδια που θα του φέρνουν οι 

δικοί του, άμα είναι τόσο σκληρά αναθρεμμένος, μες σε αιώνια ημιπείνα, σε αιώνια ανάγκη 

και αιώνιους πολέμους ή σκοτωμούς, όπως γενικά οι πρόγονοί μας…  

Εικ. 182, 183: Το καταφύγιο στη βραχο-
σκεπή ψηλά στον γκρεμό. Πάνω, ο τόπος, 

κάτω  η φωλιά σε μεγέθυνση. 
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Το παλιό γεφύρι και το χωριό Πηγάδια 

Κάτω από το χωριό Πηγάδια τα τοιχώματα σχεδόν συναντιούνται, σε ένα τόπο που η εικόνα 

του είναι μοναδική. Ένας τεράστιος βράχος έχει πέσει κάποτε από κάπου στα ύψη κι έχει σφη-

νώσει ανάμεσα στους όρθιους γκρεμότοιχους, που τώρα σχεδόν μπορείς να τους αγγίξεις και 

τους δύο με τα χέρια άμα τα απλώσεις. Ακριβώς από πάνω, μες σε πυκνή βλάστηση ένα παμπά-

λαιο γεφύρι τόσο μικρό όσο χρειάζεται για να ενώσει τους μια δρασκελιά γκρεμούς, μάλιστα 

διπλό, αφού σε κάποιους καιρούς στο παρελθόν το αρχικό πάλιωσε, και χωρίς να το γκρεμίσουν 

οι γύρω κάτοικοι, έφτιαξαν δεύτερο παραπάνω. Πρέπει να περάσεις κάτω από τον βράχο, 

όπου το φαράγγι κλείνει σαν στοά, κι ενώ τα πάντα στάζουν με νερά που έρχονται από τα ύψη. 

Μετά, μπορείς να ανεβείς το μονοπάτι για το χωριό Πηγάδια, κρυμμένο σε μια βαθιά λάκκα 

περιβαλλόμενη από δασωμένες κορφές, σε εξαιρετικά όμορφο τόπο. Σώζονται αρκετά παλιά 

σπίτια εξαιρετικής αρχιτεκτονικής της μεσσηνιακής Μάνης, που δεν μοιάζουν με της νότιας. 

Γερά, διώροφα τα περισσότερα, όλο από πέτρα, με πολύ μικρά παράθυρα μόνο στον όροφο 

και, τα ερειπωμένα, με πύλες στενές και χαμηλές, απ’ όπου πρέπει να σκύψεις για να μπεις στο 

σπίτι. Γιατί; Μα φυσικά για τον πόλεμο. Για να αντιστέκεται κανείς πιο εύκολα σε πολιορκία. 

Και γιατί επί τουρκοκρατίας οι αγάδες, οπουδήποτε περνούσαν κι έφταναν, ακόμα κι εδώ στην 

καρδιά του Ταΰγετου, συνήθιζαν να μπαίνουν στα σπίτια με τα άλογα, και να τα σταυλίζουν στο 

κεντρικό δωμάτιο του ισογείου.  

Εικ. 184: Όσο προχωράς προς το μονοπάτι που ανεβάζει στο χωριό Πηγάδια, το φαράγγι γίνεται όλο 
πιο στενό, με τοιχώματα που ορθώνονται προς απροσδιόριστα ύψη. 

Αριστερά, στο τοίχωμα του γκρεμού, σωλήνας φέρνει το νερό από πηγές του κεντρικού Ταΰγετου 

προς κάποιο χωριό. 



107 
 

 

 

Αλλά υπάρχουν και αρκετά σπίτια καινούργια, νοικοκυρεμένα, καθώς το καλοκαίρι έρχονται 

και μένουν οι καταγόμενοι από το χωριό για τις διακοπές τους. Σε άλλη διαδρομή, όταν διανυ-

κτερεύσαμε στο χωριό κάτω από τον μεγάλο πλάτανο, ένας φιλικός Πηγαδιώτης που είχε 

έρθει για το καλοκαίρι στο οικογενειακό του σπίτι, μας έδειξε ερειπωμένα οικήματα, τα οποία 

εδειχναν σημάδια πυρκαγιάς. 

«Είναι από την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Κάηκαν τότε σπίτια και σκοτώθηκε κόσμος». 

Η γνωστή δυστυχία της νεώτερης ιστορίας μας σε όλη την Ελλάδα… 

 

 

Άβουρος, Κοσκάρακα, Χοίριος Νάπη και η έξοδος στη θάλασσα 

Άμα συνεχίσεις όμως προς τα δυτικά, βρίσκεσαι στο βαθύτερο μέρος του φαραγγιού, όπου 

ο ήλιος σπάνια φτάνει. Τα γκρεμοτοιχώματα σε πολλά σημεία κατάφυτα, εφόσον η υγρασία εδώ 

είναι ακόμα και το κατακαλόκαιρο υψηλή, ενώ σε πολλά σημεία στα ύψη κρουναλίζουν μικρο-

πηγές και αναβλύσεις. 

Σε ορισμένα σημεία στο κεντρικό φαράγγι, που εδώ λέγεται Άβουρος, υπάρχουν ξανοίγμα-

τα όπου εκβάλλουν μικρές χαράδρες με μονοπάτια για τα ψηλά. Σε μια μάλιστα βρίσκεις χα-

λικόδρομο, απ’ όπου μπορείς να ανεβείς νότια στα οροπέδια και στα λιβάδια στα 700 μ. υψόμετρο 

περίπου, με τους διάφορους οικισμούς τους και με τον ναό της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος στη θέση 

του σημερινού εξωκκλησιού του Πρ. Ηλία.  

Εικ. 185: Το στενότερο σημείο του φαραγγιού κάτω από το χωρίο Πηγάδια, με τη διπλή γεφυρίτσα 

και τον τεράστιο, σφηνωμένο βράχο. Εδώ τα έργα του ανθρώπου εντάσσονται αρμονικά στη φύση. 



108 
 

Το κομμάτι αυτό του φαραγγιού υποτίθεται ότι ήταν η Χοίριος Νάπη, σύνορο Μεσσηνίας και 

σπαρτιατικής επικράτειας επί ρωμαιοκρατίας. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι μεν το φαράγγι ήταν 

το σύνορο, όμως η Χοίριος Νάπη βρισκόταν πιο κάτω, μετά την έξοδο από τα υψηλότερα 

βουνά, νότια από το χωριό Σωτηριάνικα, εκεί όπου η κοίτη, με δασωμένα πρανή πια, περνάει 

μες από χαμηλούς λόφους και παίρνει το όνομα Κοσκάρακα. Επεξηγούμε τούτη τη γνώμη μας 

στο Β΄ μέρος του άλμπουμ μας. Δεδομένου ότι γενικά για τα σύνορα Μεσσηνίας — Λακωνίας 

επί ρωμαϊκής εποχής οι σύγχρονες απόψεις διίστανται, μπορούμε με βάση τα αρχαία κείμενα 

μα και τη δομή του τόπου να θεωρήσουμε ότι η μεσσηνιακή επικράτεια εκτεινόταν έως το φα-

ράγγι νότια, κι ανατολικά ως τη χαράδρα Κορφολαγκάδι, που χωρίζει στη μια μεριά το πιο 

ομαλό, το ανέκαθεν κατοικημένο μέρος με τα λιβάδια και τις εύφορες κοιλάδες, από τη σπαρ-

τιατική ζώνη με τα ψηλά βουνά του κεντρικού Ταΰγετου, Τραγοβούνι 1.908 μ. κ.λπ., ως τη 

Λαγκάδα. 

Όσο για την εναλλαγή τόσων ονομάτων του ίδιου φαραγγιού που καταχρηστικά, για ευκολία 

σήμερα ονομάζουμε γενικώς Φαράγγι του Ρίντομου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι συνη-

θισμένο σε μεγάλα φαράγγια, χαράδρες και ρέματα να αλλάζει το όνομα από περιοχή σε πε-

ριοχή, καθώς παντού η ορεινή Ελλάδα κατοικιόταν, και σε κάθε τόπο τα χωριά ήταν αυστηρά 

οριοθετημένα, με σύνορα, με αυτοδιοίκηση και δική τους παράδοση, σαν μικρές πόλεις-κράτη, 

κληρονομιά βεβαίως κι αυτή από την ελληνική αρχαιότητα. Γίνονταν μάχες αν καταλάμβαναν 

τα γειτονικά χωριά ή κωμοπόλεις έστω κι ένα μέτρο γκρεμούς ή αγριοβούνι, γι’ αυτό και κάθε 

οικισμός έδινε δικό του όνομα στο ρέμα που περνούσε από τη γη του. 

Ας σημειωθεί ως μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή εκείνη που από τα Πηγάδια, μέσω δασικών 

δρόμων και μονοπατιών, περνάει από το πολύ όμορφο χωριό Αλτομιρά ή από τη γειτονιά του, 

και κατεβαίνει την απότομη ορθοπλαγιά στα Σωτηριάνικα. Το τελευταίο κομμάτι, με μεγάλη κλίση 

του πρανούς, κατά τη διάρκεια της κατάβασης προσφέρει υπέροχη θέα προς τους χαμηλούς 

λοφότοπους και τον Μεσσηνικό Κόλπο. 

Από τη γέφυρα της εθνική οδού Καλαμάτας — Καρδαμύλης και ως τη θάλασσα, το φαράγγι 

ημερεύει, φαρδαίνει και φαίνονται γύρω λόφοι, αγροί, οικισμοί και δασότοποι. Συγχρόνως όμως η 

κοίτη γίνεται δύσβατη για τον κουρασμένο οδοιπόρο, εφόσον είναι διάσπαρτη σε μεγάλο διάστη-

μα από πελώριες κοτρώνες και βράχους. Όσο πλησιάζεις στη θάλασσα, αρχίζει η υποβάθμιση 

λόγω του «πολιτισμού», και βέβαια τα σκουπίδια. Αλλά ας μην τα διεκτραγωδήσουμε αυτά, ας 

μείνουμε με τη μοναδική αίσθηση του Φαραγγιού του Ρίντομου, που κόβει στα δύο τα πελώρια 

όρη του Κεντρικού Ταΰγετου. 

Τέλος, ας σημειώσουμε ότι τα εύφορα χαμηλά βουνά του μεσσηνιακού Ταΰγετου ανάμεσα 

στους παραθαλάσσιους λοφότοπους, τις κατωφέρειες προς Καλαμάτα, το Φαράγγι του Ρίντο-

μου, τη χαράδρα Κρυφολαγκάδι, το Τραγοβούνι και τον δρόμο Καλαμάτας — Σπάρτης, με τους 

πολλούς παλαιότατους οικισμούς τους, τις δασωμένες κορφές, τα λιβάδια, τις κοιλάδες τους, 

τα πολλά μικροκλίματά τους ανά τόπο και τις απότομες πλαγιές τους προς τη θάλασσα και την 

Καλαμάτα, έχουν μεγάλη ομορφιά και εξαιρετικό ενδιαφέρον: 

Ο ορειβάτης, ο πεζοπόρος, ο γνώστης της φύσης, ο λάτρης της χλωρίδας ή της πανίδας, αλλά 

και ο μελετητής της Ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των παραδοσιακών τρόπων ζωής και των 

καλλιεργειών, σε τούτη την από πάντα, από την πρώτη αυγή του ανθρώπινου είδους κατοικού-

μενη ορεινή ζώνη, η οποία επιπλέον είναι προσβάσιμη σε αυτοκίνητο και πεζοπορία μέσω πυκνών 

δασικών δρόμων και μονοπατιών, θα βρει κυριολεκτικά ανεξάντλητη πηγή ενδιαφέροντος. 
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Εικ.186 άνω: Το κεντρικό μέρος του φαραγγιού του Ρίντομου. 
 

Εικ. 187 κάτω: Η ευωδιαστή Daphne oleoides (Schreb.) οικ. Thymeleaceae. 
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Μέρος Β΄ 

ΤΤ αα ΰΰ γγ εε ττ οο ςς  
στην αρχαιότητα 

 

φύση, αναφορές, ιστορίες 
 
  

Εικ. 188: Ξανά από το περ. La Montagne, «Une excursion au Tay-
gete», 1936, ό.π., σ. 231, φωτογραφία του Κλ. Γ. Κουτογιάννη, 

«Η κορυφή του Ταΰγετου, θέα από το δάσος της Πολιάνας». 
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Γενικά για τον Ταΰγετο: 

Σύμβολο της Σπάρτης 
 

«Υψηλό βουνό και όρθιο» 

Οι αρχαίοι συγγραφείς μιλώντας για τη Σπάρτη στα σωζώμενα έργα τους αναφέρονται ευ-

καιριακά στον Ταΰγετο, σαν ένα σύμβολό της, σαν ένα όρος που την αντιπροσωπεύει απόλυτα, 

όπως ο Όλυμπος το Δωδεκάθεο και ο Παρνασσός τους Δελφούς, αντίθετα με την Πάρνηθα η 

οποία, παρ’ ότι η μεγαλύτερη οροσειρά της Αττικής, δεν συμβολίζει την Αθήνα. 

Ο Στράβων, περιγράφοντας τη Λακωνική και τη Μεσσηνία, αναφέρεται πολύ συντόμως στον 

Ταΰγετο: 

 

Βρίσκεται, λοιπόν, μετά τον Μεσσηνιακό κόλπο ο Λακωνικός, μεταξύ Ταινάρου και Μαλέα, πα-

ρεκκλίνοντας λιγάκι από τον νότο προς την ανατολή· απέχουν εκατόν τριάντα στάδια οι Θυρίδες 

του Ταινάρου, ευρισκόμενες στον Μεσσηνιακό κόλπο, ένας κατολισθαίνων γκρεμός [ῥοώδης]. 

Πάνω, υπέρκειται το Ταΰγετο· είναι όρος κοντά στη θάλασσα υψηλό και όρθιο, φτάνοντας από 

τα βόρεια ως τις αρκαδικές υπώρειες, τόσο ώστε να παρεμβάλλεται μόνο μια χαράδρα, μέσω 

της οποίας η Μεσσηνία συνεχίζει τη Λακωνική. Και βρίσκεται κάτω από το Ταΰγετο η Σπάρτη 

στη μεσογαία και οι Αμύκλες, όπου και το ιερό του Απόλλωνα, και η Φάρις.
3
  

                                                 
3 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 5, 1, 1. 

Εικ. 189: Η Άρτεμις,  κατ’ εξοχήν Θεά λατρευόμενη στη Λακωνία μαζί με τον αδελφό της Απόλλωνα, 

και μάλιστα στον Ταΰγετο ως κυρίαρχη της άγριας φύσης. Σχέδιο του ζωγράφου Charles Paul Landon 

(1760-1826) με βάση έργο του Γάλλου γλύπτη Jean Goujon (περ. 1510-1565), Annales du Musée et 

de L’Ecole Moderne des Beaux-Artes, De l’Imprimerie des Analles du Musée, Παρίσι 1805, πίνακας 

64, επεξήγηση σ. 135, BnF/Gallica, Bibliothèque numérique. 
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Σύμφωνα με τη Γεωγραφία του Πτολεμαίου, «το Ταΰγετον όρος» βρίσκεται στις γεωγραφικές 

συντεταγμένες μθ΄ γο΄́ λε΄ δ΄́.4 Οι αρχαίοι θαύμαζαν τον Ταΰγετο για το ύψος του και την 

αγριότητά του, όμως γνώριζαν ότι όχι μόνο στην Ασία, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν με-

γαλύτερα βουνά. Για παραδειγμα, ο Πολύβιος, σε απόσπασμα που διασώζει ο Στράβων, παρα-

βάλλει το μέγεθος των Άλπεων με εκείνο γνωστών ελληνικών βουνών: 

 

Ο ίδιος άνδρας [ο Πολύβιος] μιλώντας για το μέγεθος και το ύψος των Άλπεων, το παραβάλλει με 

τα μέγιστα από τα όρη των Ελλήνων, το Ταΰγετο, το Λύκαιο, Παρνασσό, Όλυμπο, Πήλιο, Όσσα, στη 

Θράκη τον Αίμο, Ροδόπη, Δούνακα, και λέει ότι το καθένα από τούτα είναι δυνατόν να το ανεβεί 

σχεδόν αυθημερόν ένας γυμνασμένος κι ελαφρύς [εὔζωνος], αυθημερόν και να το τριγυρίσει, 

αλλά τις Άλπεις ούτε σε πέντε μέρες δεν μπορεί να τις ανεβεί· γιατί το μήκος τους είναι δύο χι-

λιάδες διακόσια στάδια από τη μια πεδιάδα στην άλλη.
5
 

 

Η Σπάρτη ταυτιζόταν συχνά με τον Ταΰγετο, ο οποίος ήταν σύμβολο της Λακωνίας, όχι μόνο 

λόγω της γειτνίασης, αλλά και σε παραβολή των υπερβολικά αυστηρών ηθών των Σπαρτια-

τών με την αγριάδα του βουνού. Παράδειγμα: Σε ανώνυμο επιτάφιο επίγραμμα νηπίου, που 

σώζεται στην Παλατινή ανθολογία, ο μικρούλης νεκρός υποτίθεται ότι αφηγείται για τον εαυτό 

του: Λέγεται Έκλεκτος, πέθανε και τάφηκε στην Ιταλία, όμως «Η Παλλάς είναι η μητέρα μου, ο 

Ταΰγετος πατέρας μου», δηλαδή η μητέρα του κατάγεται από την Αθήνα, πόλη της Παλλάδας, 

κι ο πατέρας του ήταν Σπαρτιάτης.6 

Ο Αλκίφρων, 2ος-3ος αι. μ.Χ., παριστάνει την περίφημη εταίρα Λάμια να στέλνει επιστολή 

στον εραστή της, Δημήτριο τον Πολιορκητή, σχετικά με πολυτελή δείπνα που χρηματοδοτούσε  

                                                 
4 Πτολεμαίος Κλαύδιος, Γεωγραφικὴ ὑφήγησις [Geographia (lib. 1-3)] 3, 14, 35, 5. 
5 Πολύβιος, Ἱστορίαι 34, 9, 15, 1 κ.ε.· Στράβων, Γεωγραφικά 4, 6, 12, 16 κ.ε.· τα 2.200 στάδια είναι 543.576 χλμ. 
6 Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] Appendix, Epigrammata sepulcralia, Επίγραμμα 415. 

Εικ. 190: Otto Magnus βαρόνος von Stacelberg, «Οροσειρά του Ταΰγετου. Θέα από το Θέατρο της 

Σπάρτης»,  La Grèce. Vues pittoresques et topographiques, L’Éditeur - H. Rittner - Caillou-Potrelle, 

Παρίσι 1850, σ. 8, Universitätsbibliothek Heidelberg, Digitale Bibliothek. Το σκίτσο, όπως και της 

επόμενης σελίδας, σχεδιασμένο λίγο μετά την Επανάσταση του ’21 και πριν το 1830 παρ’ ότι το βιβλίο 

εκδόθηκε αρκετά μετά, δείχνει τον Ταΰγετο και την πεδιάδα πριν την ανάπτυξη της σύγχρονης Σπάρτης. 

Στο βάθος ο Προφήτης Ηλίας και η αλυσίδα των κορυφών προς τα δεξιά μέχρι τη Νεραϊδοβούνα. 
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ο στρατηλάτης στην Αθήνα, και μάλιστα για κάποιο που έμελλε η ίδια να οργανώσει με την 

ευκαιρία της γιορτής της Αφροδίτης: 

 

[…] Όμως γνωρίζω καλά ότι η τέχνη μου της οργάνωσης είναι διαβόητη όχι μόνο στο σπίτι του 

Θηριππίδη, στο οποίο μέλλω να προετοιμάσω το δείπνο σου για τα Αφροδίσια, αλλά και σε όλη 

την πόλη των Αθηναίων, μα την Άρτεμη, και σε άπασα την Ελλάδα. Και μάλιστα οι μισητοί Λακε-

δαιμόνιοι, για να φανούν πως είναι άντρες οι αλεπούδες της Εφέσου, δεν παύουν στα Ταΰγετα 

όρη και στις ερημιές τους να διαβάλλουν τα δείπνα μας και να καταλυκουργίζουν την ανθρωπο-

φιλία σου. Αλλά ας πάνε στο καλό αυτοί, κύριέ μου, και εσύ κοίτα να θυμηθείς την ημέρα του 

δείπνου και την ώρα ώστε να έλθεις· γιατί είναι η καταλληλότερη απ’ αυτές που ήθελες. Να 

’σαι καλά.
7
  

 

Με τη φτιαχτή λέξη «καταλυκουργίζουν», ο Αλκίφρων επιχειρεί ένα ευφυολόγημα που συν-

δέει τον Λυκούργο, νομοθέτη της Σπάρτης, με τις υποτιθέμενες ως «λυκίσιες» διαθέσεις των 

Λακώνων απέναντι στον Δημήτριο. Με τους Σπαρτιάτες και τις «ερημιές στα Ταΰγετα» ενεπλά-

κη αργότερα ο Δημήτριος όταν νίκησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμο Ε΄ στη Μαντίνεια, και 

μετά, εισβάλλοντας στη Λακωνική, παραλίγο να αλώσει τη Σπάρτη, αλλά πληροφορήθηκε τις 

νίκες των αντιπάλων του, του Λυσίμαχου στην Ασία και του Πτολεμαίου στην Κύπρο, και ανα-

γκάστηκε να υποχωρήσει ευσπευσμένα.  

                                                 
7 Αλκίφρων, Ἐπιστολαί 4, ἐπιστολή 16· η περίφημη εταίρα Λάμια υπήρξε ερωμένη του Δημήτριου, βλ. Πλούταρχος, 

Δημήτριος 16, 5, 1 κ.ε. Φυσικά δεν θα μαγείρευε η ίδια, όμως εννοείται εδώ ότι ήταν «διαβόητη» για την οργάνωση 

πολυτελών δείπνων. Όσον αφορά την παραπομπή στις «αλεπούδες της Εφέσου», ο Αλκίφρων τα μπερδεύει, εφόσον 
στην πραγματικότητα ο Δημήτριος είναι που μετά από βαριά ήττα στην Ασία, δική του και του πατέρα του, Αντίγονου, 
αναγκάστηκε να διαφύγει μέσω Εφέσου στην Ελλάδα· βλ. ό.π. 30, 1, 1 κ.ε. Για ήττα στη Μαντίνεια και εισβολή στη 
Λακωνική, βλ. ό.π., 35, 1, 1 κ.ε. 

Εικ. 191: Stacelberg, «Οροσειρά του Ταΰγετου. Θέα από το Θέατρο της Σπάρτης», η βόρεια πλευρά του 

Πενταδάχτυλου, La Grèce, ό.π., σ. 15.  Όπως και στην προηγούμενη σελίδα, βλέπουμε τα βουνά με 

δάση και βλάστηση μόνο σε απόκρημνα μέρη, βοσκημένα καθώς ήταν από αιώνες. Ο αρχαιολογικός 

χώρος είναι ακόμα θαμμένος στη γη, οι οθωμανικοί οικισμοί έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης, ενώ τα ελληνικά χωριά βρίσκονται κρυμμένα στα βουνά. Διακρίνεται ο Μυστράς. 
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Ονοματολογικά Ταΰγετου 
 

 

Οι «πύλες οι μεγάλες» 

Το ορωνύμιο Ταΰγετος φαίνεται να συνδέεται με κάποιες λέξεις που παραθέτει ο Ησύχιος και 

εντοπίζονται η καθεμιά τους άπαξ στα σωζώμενα αρχαία κείμενα: «ταϋγέταις· πύλαις ταῖς 

μεγάλαις»· «ταΰς· μέγας, πολύς»· «ταΰσας· μεγαλύνας, πλεονάσας».8 Σε σύγχρονα ετυμο-

λογικά λεξικά της αρχαίας Ελληνικής συνδέονται με λέξεις αρχαίων και νεώτερων ινδοευρω-

παϊκών γλωσσών με —υποτιθέμενη— κοινή ρίζα, που σημαίνουν ισχυρός, φουσκωμένος, παχύς.9 

Έτσι, σύμφωνα με τα λεξικά αυτά «Ταΰγετος» πιθανόν σημαίνει απλά «μεγάλα βουνά», αλλά 

ίσως, αν θεωρήσουμε σχετιζόμενη με το όρος την ερμηνεία του Ησύχιου, μπορεί και να σημαίνει  

                                                 
8 Ησύχιος, Λεξικόν (Π-Ω), βλ. λήμματα. 
9 Πρόχειρα: Hoffmann J.B., Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, Verlag von R. Oldenburg, Μόναχο 1950, ελ-

ληνική μετάφραση: Ετυμολογικόν Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής, εξελληνισθέν υπό Αντωνίου Παπανικολάου, ι.έ., Εν 

Αθήναις 1974, βλ. λ. ταΰς. 

Εικ. 192: Carl Rottmann (1797-1850), «Σπάρτη με τον Ταΰγετο», 1841, Bayerische Staatsgemälde-
sammlungen, Μόναχο. Ο Γερμανός ζωγράφος σχεδιάζει με ακρίβεια το μέτωπο των απότομων ρα-
χών προς την πεδιάδα, αλλά τις υποβαθμίζει σε μέγεθος ώστε να προβληθούν πίσω οι κορφές. Οι δί-

οδοι μέσω των φαραγγιών από τους γκρεμούς δικαιολογούν ίσως την καταγραφή του Ησύχιου: «ταϋ-

γέταις = πύλαις ταῖς μεγάλαις». Φωτ: Wikipedia. 
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«μεγάλες πόρτες» — προς τη θάλασσα του Ιονίου, τη Μεσσηνία, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. 

Και σήμερα σε κύρια περάσματα των κορυφών του Ταΰγέτου στο απότομο και δύσβατο με-

τωπο προς τη Σπάρτη, στον Πρ. Ηλία και κοντά στο Σπανακάκι, υπάρχουν τοπωνύμια «Πόρτες» — 

όπως σε σχεδόν όλα τα μεγάλα ελληνικά βουνά άλλωστε: Παντού, κύριες όσο και διαχρονικές 

διαβάσεις κορυφογραμμών και ποτάμιων χαραδρών λέγονται «Πόρτες», λέξη που πιθανότατα 

απηχεί το αρχαίο Πύλαι, ένα κοινό τοπωνύμιο στενών περασμάτων σε παραθαλάσσια, σε φα-

ράγγια ποταμών και σε διάσελα, που συναντούμε στα αρχαία κείμενα. Επίσης όπως θα δούμε 

παρακάτω, το διάσελο ανάμεσα στον Προφήτη Ηλία και στην Αθάνατη Ράχη πιθανόν να λεγό-

ταν κατά την αρχαιότητα Θύρες, ενώ κι από τη δυτική πλευρά του βουνού, κοντά στη θάλασ-

σα, υπήρχε το τοπωνύμιο Θυρίδες. 

Θα πρέπει να τονίσουμε με την ευκαιρία ότι, όσο και να φαίνεται σήμερα περίεργο, στις 

συντριπτικά περισσότερες αρχαίες πηγές το όνομα του όρους συναντιέται στον ενικό του ου-

δετέρου, «τὸ Ταΰγετον», επίσης στον πληθυντικό του ουδετέρου, «τὰ Ταΰγετα», ενώ σε πολύ 

λιγότερες στο αρσενικό, «ὁ Ταΰγετος».10 Σχεδόν πάντα στις μεταγραφές αρχαίων κειμένων 

στα Νεοελληνικά το ορωνύμιο μεταφέρεται από το ουδέτερο και τον πληθυντικό στο αρσενικό 

του ενικού, «ο Ταΰγετος», για τούτο οι τύποι «το Ταΰγετο» και «τα Ταΰγετα» δεν είναι οικείοι 

σε όσους αναγνώστες δεν γνωρίζουν τα πρωτότυπα κείμενα, με αποτέλεσμα να πιστεύεται ότι 

το ορωνύμιο είναι αποκλειστικά αρσενικού γένους, κι ότι δεν επιδέχεται πληθυντικό. 

Η εντύπωση αυτή επιτείνεται περαιτέρω από την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο Ταΰγε-

τος είναι «αρσενικό βουνό», η οποία οφείλεται στην αγριότητα, τη μεγαλοπρέπεια και το ύψος 

του. Αλλά στις προϊστορικές εποχές κατά τις οποίες δομήθηκαν γλωσσικά και εννοιολογικά 

τούτα τα ονόματα, το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο για πράγματα, δεν είχαν ακόμα 

προσλάβει την απολυταρχία της τυπολογίας του γένους σε σχέση με το ανθρώπινο φύλο. Εξού 

και οι διπλές ή και τριπλές ταυτότητες γένους σε σημαντικά βουνά: το Ταΰγετον, ο Ταΰγετος, 

η Πάρνηθα, ο Πάρνης, ο Πάρνηθος, το Παρνήθιον όρος.11 

Εμείς στις εδώ μεταφράσεις μας, στα αποσπάσματα αρχαίων κειμένων που παραθέτουμε, 

αφήνουμε τον τύπο όπως βρίσκεται στο αρχικό: Το Ταΰγετο, τα Ταΰγετα, ο Ταΰγετος, εκτός κι 

αν υπάρχει λόγος, κυρίως έκφρασης, να τον αλλάξουμε. 

Σχετικά με τη σημασία του ονόματος Ταΰγετος, να θυμήσουμε εδώ ότι ετυμολογίες που πα-

ραπέμπουν σε απλές, κοινότυπες έννοιες ανιχνεύσαμε και σε άλλα άλμπουμ μας για σημαντικά 

βουνά: Το όνομα Όλυμπος ή συχνότατα στις αρχαίες πηγές Ούλυμπος πιθανότατα προέρχεται 

από το οὐλός, «πολύπτυχος», Ερύμανθος σημαίνει «απόκρημνος, οχυρός», από το ἐρυμνός. Τα 

Παρνασσός, Πάρνης, Πάρνηθα, Πάρνων προέρχονται από το ρ. παρνῆσθαι, που σημαίνει «ανε-

βαίνω προς τα ψηλά», δηλαδή σημαίνουν απλώς «υψώματα» — «να πιάσω τα ψηλώματα», όπως 

λέει το Δημοτικό τραγούδι για τον νέο που βγαίνει στα βουνά να πολεμήσει τους Οθωμανούς. 

Καθόλου παράξενο για τέτοια αληθώς προϊστορικά ονόματα σημαντικών βουνών, δεδομένου 

ότι οι περίπλοκες ετυμολογίες ορωνυμίων που σχετίζονται με ηθικές αντιλήψεις, μύθους, ιστο-

ρικά γεγονότα κ.λπ., είναι πάντα μεταγενέστερες. Και σήμερα, όσον αφορά νεώτερα λαϊκά ο-

νόματα βουνών, όπως έχουμε πει και σε άλλα άλμπουμ μας, ο ελληνικός χώρος βρίθει από ο-

μωνυμίες που προέρχονται από απλούς περιγραφικούς προσδιορισμούς: Μαυροβούνια, Πύργοι, 

Γκούρες (Πέτρες), Ξεροβούνια, Τούρλες, υπάρχουν σχεδόν παντού. 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κείμενο περί ποταμών στο όνομα του Πλούταρχου, 

μάλλον πλαστής απόδοσης, διαβάζουμε ότι η Νύμφη Ταϋγέτη, επειδή βιάστηκε από τον Δία, κρε-

μάστηκε στην κορυφή του όρους Αμυκλαίου, που έκτοτε πήρε το όνομα Ταΰγετος. Σχεδόν σίγουρα  

δεν πρόκειται για αρχαία παράδοση, μα για εφεύρημα κάποιου άσχετου συγγραφέα της ύστε-

ρης ρωμαϊκής εποχής.12  

                                                 
10 Στις πτώσεις όπου το γένος φαίνεται καθαρά και δεν μπορεί να γίνει σύγχυση αρσενικού και ουδετέρου, μια πρόχει-

ρη έρευνά μου στα σωζώμενα αρχαία κείμενα έδειξε ότι ο τύπος «τὸ Ταΰγετον» συναντιέται 39 φορές, στον πληθυντικό 

του ουδετερου «τὰ Ταΰγετα» 6 φορές, και στο αρσενικό «ὁ Ταΰγετος» μόνο 7 φορές. Ο Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ κα-

θολικῆς προσῳδίας 3,1, 390, 20, και ο Στέφανος ο Γραμματικός, Ἐθνικά στο λ. Ταΰγετον, γράφουν ότι το όνομα του 

όρους συναντιέται και σε θηλυκό τύπο, δίχως να τον κατονομάζουν. Πιθανόν ο τύπος αυτός ήταν «η Ταΰγετος». 
11 Για το όνομα Πάρνηθα, Πάρνης κ.λπ. βλ. το ψηφιακό μας άλμπουμ http://analphabet.gr/parnitha-a-2/ 
12 Πλούταρχος (Ψευδο-), Περὶ ποταμῶν καὶ ὅρων ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς εὐρισκομένων [De fluviis] 17, 3, 1 κ.ε. 

http://analphabet.gr/parnitha-a-2/
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Τα Τηΰγετα, η τηϋσίη οδός και οι λέξεις αυσίη και δευσίη 

Το ζήτημα θα τελείωνε εκεί, αν τα βουνά τους οι Σπαρτιάτες, μα κι άλλοι περίοικοι, πολύ 

συχνά δεν τα πρόφεραν δωρικά επίσης ως «τὸ Τηΰγετον» ή «τὰ Τηΰγετα»,13 και αν δεν υπήρ-

χε πιθανότητα το όνομα να συνδέεται ετυμολογικά με κάποια λέξη που αναφέρεται από τον Ό-

μηρο στην Οδύσσεια δύο φορές, σε επανάληψη μιας ενδεχομένως τυπολογικής ή μάλλον πα-

ροιμιακής έκφρασης. Ο γιος του Οδυσσέα ο Τηλέμαχος ταξιδεύει στην Πύλο να μάθει για τον 

πατέρα του και να ζητήσει βοήθεια εναντίον των μνηστήρων. Εκεί, ο γέρο-Νέστορας του διη-

γείται τα μετά την Τρωική εκστρατεία, μεταξύ των οποίων τον φόνο του Αγαμέμνονα από την 

Κλυταιμνήστρα και τη μητροκτονία του Ορέστη, και τον προτρέπει: 

 

Και εσύ, αγαπημένε, μην περιπλανιέσαι μακριά από τα σπίτια σου, 

παρατώντας τα πράγματά σου μες στα παλάτια σε άντρες 

έτσι υπερφίαλους, μη σου τα φάνε τα πάντα, 

τα δικά σου, σὺ δὲ τηϋσίην ὁδόν ἔλθῃς. 

 

Κατόπιν τον στέλνει μαζί με τον νεαρό γιο του τον Πεισίστρατο στον Μενέλαο να μάθει περισ-

σότερα και να ζητήσει βοήθεια. Κατά τη φιλοξενία του στο παλάτι των Μενέλαου και Ελένης 

στη Σπάρτη, κι ενώ είναι ξαπλωμένος τη νύχτα στο κρεβάτι μαζί τον Πεισίστρατο, του παρου-

σιάζεται η Αθηνά και του λέει τα ίδια ακριβώς λόγια, στέλνοντάς τον πίσω στην Ιθάκη.14 

Αυτό το αινιγματικό τηϋσίην δημιούργησε προβλήματα στους αρχαίους Σχολιαστές και Ομη-

ριστές. Το βρίσκουμε και στους Ομηρικούς Ύμνους και, σε αντιγραφή βεβαίως από την Οδύσσεια, 

στους Θεόκριτο, Απολλώνιο Ρόδιο κ.λπ.15 Κάποιοι το ερμήνευαν ως «ματαίαν», «μη σου τα φάνε 

τα πάντα, / τα δικά σου, ενώ εσύ τριγυρνάς σε μάταιο δρόμο». Από τα συμφραζόμενα των αρ-

χαίων Γραμματικών φαίνεται να θεωρούσαν τη λέξη διαλεκτική, που την κληρονόμησαν οι Δωριείς 

από τους ντόπιους. Συγγενικούς τύπους αναφέρει ο σπουδαίος φιλόλογος των ρωμαϊκών χρόνων 

Ηρωδιανός να χρησιμοποιούν ποιητές: «οὐ γὰρ αὔσιον πάις [αλλού παῖς] Τυδέως», λέει ο Ίβυκος 

από το Ρήγιο, ο Αλκμάν ως ντόπιος Λακεδαιμόνιος αναφέρει «ταυσία [ταϋσία] παλλακίω», ενώ 

ο Βακχυλίδης από την Κέα σε επινίκιό του παριστάνει τον Ηρακλή να κατεβαίνει στον Άδη για 

να συλλάβει τον Κέρβερο, να πέφτει πάνω στην ψυχή του Μελέαγρου, φάσμα πολεμιστή με χάλ-

κινη πανοπλία, ξαφνιασμένος να ετοιμάζεται να τον τοξεύσει κι η ψυχή του ήρωα να του λέει:  

                                                 
13 Σύμφωνα με έρευνά μας, ο τύπος «Τηΰγετον» συναντιέται στις υπάρχουσες αρχαίες πηγές 29 φορές, από τις οποίες 

το ουδέτερο, συνήθως στον ενικό, επαναλαμβάνεται 24 φορές, όταν μπορεί κανείς να δει καθαρά το γένος, ενώ το 

αρσενικό, «ὁ Τηΰγετος», δεν συναντιέται σαφώς πουθενά. Ο Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 

390, 20, υπονοεί ότι ο τύπος στον γνωστό στίχο της Οδύσσειας, «κατὰ Τηΰγετον περιμήκετον», είναι ουδέτερος. 
14 Όμηρος, Ὀδύσσεια 3, 313 κ.ε. και 15, 13 κ.ε.. 
15 Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἀπόλλωνα 540· Θεόκριτος, Εἰδύλλια 25, 230, 4ος-3ος αι. π.Χ.· Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυ-

τικά 3, 651, 3ος αι. π.Χ.· Ναυμάχιος Επικός, Απόσπασμα, στ. 64, 2ος αι. μ.Χ., από Ιωάννης Στοβαίος, Ἀνθολόγιον 
4, 23, 7, 50. 

Εικ. 193: Από τον Ταλετό, θέα προς τη Λακωνική και τη θάλασσα. 
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Γιε του μεγάλου Δία, 

μείνε στη θέση σου, φαίδρυνε την ψυχή σου 

και μὴ ταΰσιον προΐει, [μην αμολάς μάταιο] 

από τα χέρια σου το τραχύ βέλος 

στις ψυχές των πεθαμένων».
16

 

 

Σχετικά με το ομηρικό τηϋσίην, ο Ηρωδιανός περηφανεύεται ότι: «Ουδείς την παραγωγή του 

κατόρθωσε [να βρει]. Εγώ όμως πιστεύω ότι πρώτο είναι το του Ιβύκου, μετά το του Αλκμάνα 

και τρίτο το του Ομήρου κατά διάσταση». Δηλαδή, από το αὔσιον παρήχθη το ταυσία ή πι-

θανόν ταϋσία και κατόπιν το δωρικό τηϋσίην.17 Τι σημαίνει όμως το αὔσιον, δεν μας το λέει ο 

Γραμματικός. Κατά τον Ησύχιο αὐσόν σημαίνει ξηρό, αλλά και το άλσος, το δάσος, το λέγαν 

αὖσος οι Κρήτες, συγγενικής διαλέκτου με τους Λάκωνες, ενώ ἀυσταλέος ή αὐσταλέος είναι ο 

κατάξηρος, μεταφορικά σκυθρωπός, κι από αυτή την ομάδα των λέξεων κατάγεται το κοινό 

και σε μας αὐστηρός, το οποίο ο Ησύχιος ερμηνεύει ως «σκυθρωπός· ξηρός». Ο ίδιος ανα-

φέρει ότι τηϋσίην σημαίνει ματαίαν, όμως βρίσκει ότι μερικοί το ερμηνεύουν ως ἀρχ(α)ίαν, 

κάποιοι βλαβεράν κι άλλοι περιβόητον.18 Όλα αυτά δείχνουν πως ήδη από την αρχαιότητα η 

ομηρική λέξη ήταν αυτή καθαυτή άγνωστης σημασίας, και πως την ερμήνευαν καθ’ υπόθεση. 

 

 

Από το τηϋσίη στο αύω, και απ’ αυτό στο δαύω και στη βροχή  

Το αὔσιον και τα παρόμοια οι αρχαίοι φαίνεται να τα παράγουν από το αὔω που σημαίνει 

κατ’ αρχήν «ξηραίνω» και συνεκδοχικά «ανάβω φωτιά», η οποία βεβαίως προϋποθέτει την ξη-

ρότητα των ξύλων· σημαίνει όμως επίσης «φωνάζω». Από την πλευρά του ο Ευστάθιος αναλύει 

λεπτομερώς τη βασική έννοια ἄω που σημαίνει πνέω, από την οποία προέρχονται πλήθος δια-

φορετικές λέξεις, πνοή, ανάσα, κραυγή, αέρας, άνεμος, ατμός, πνεύμα, αετός κ.λπ., ανάλυση 

στην οποία συμφωνούν και πολλές άλλες αρχαίες πηγές. Ο αέρας ξηραίνει, οπότε δικαιολογεί-

ται αρχικά το αὔσιον ως ξηρόν: Είναι «κάτι που έχει φυσήξει πάνω του αέρας, άρα έχει στεγ-

νώσει, ξεραθεί». Την τροπή του α σε η, αλλά και του ε σε η, την αναγνωρίζουν οι αρχαίοι ως 

σύνηθες φαινόμενο της ελληνικής γλώσσας, μάλιστα στη δωρική διάλεκτο. 

Το πράγμα θα έμενε εκεί αν ο Ηρωδιανός και άλλοι δεν υποστήριζαν ότι το αὔω ως ξηραί-

νω παράγεται από το ὕω μαζί με το στερητικό ᾱ, που σημαίνει «βρέχω», εξού προκύπτει το ἀΰω, 

ενώ το αὔω ως «φωνάζω» προέρχεται από το ἄω, «πνέω». Και κατά τον Ορίωνα τον Γραμματικό 

αὖος, ἄϋος είναι ο ξηρός, και ἀΰω σημαίνει ξηραίνω, από το ρ. ὕω, «βρέχω», και το στερητικό ᾱ.  

Εντέλει, όλα τούτα βασίζονται στις αρχετυπικές λέξεις ἄω, «φυσώ», και ὕω, «βρέχω». Έτσι 

ερμηνεύεται η εννοιολόγηση από τους αρχαίους του ομηρικού τηϋσίην ὁδόν ως «ματαίαν» — 

δηλαδή έκριναν ότι σημαίνει «μην περιπλανιέσαι σε ξερό δρόμο, στους αέρηδες», μια μάλλον 

παροιμιακή φράση, «στους πέντε δρόμους» καθώς λέμε σήμερα. 

Πώς μας βοηθούν όλα αυτά στην προσπάθειά μας να φτάσουμε στην ετυμολογία του Ταΰ-

γετου; Δυστυχώς, για τους ταλαίπωρους αναγνώστες μας, εδώ ανοίγεται μια νέα σελίδα στις 

τηΰσιες ὁδούς της ελληνικής γλώσσας, όπως τουλάχιστον τις οδοσημαίνουν και τις διατρέχουν 

οι ίδιοι οι αρχαίοι. Έτσι, ο Ευστάθιος, που συγκέρασε, ανάλυσε και αναθεώρησε όλη την ως 

τότε σωζώμενη αρχαία γραμματεία για τα έπη του Ομήρου και για πλείστα άλλα ζητήματα, 

γράφει για τον επίμαχο στίχο της Οδύσσειας: 
  

                                                 
16 Ίβυκος, Αποσπάσματα, απ. 12, 6ος αι. π.Χ.· Αλκμάν, Αποσπάσματα, απ. 112, 7ος αι. π.Χ.· Βακχυλίδης, Ἐπίνικοι 5, 

79 κ.ε., 5ος αι. π.Χ.  
17 Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ παθῶν 3,2, 176, 12 κ.ε.· βλ. το απόσπασμα και Ἐτυμολογικὸν Μέγα [Etymologicum 

Magnum] και Etymologicum Genuinum (ἀνάβλησις — βώτορες) στο λ. αἰσίον· βλ. και Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ 

ὀρθογραφίας 3,2, 588, 13: «ταύσιον καὶ τηΰσιον καὶ αὔσιον». 
18 Ησύχιος, Λεξικόν (Π-Ω), βλ. λήμματα τηϋσίην και τηΰσιον. 



118 
 

Γιατί εδώ βρίσκεται λέξη ζόρικη [φορτική], σε λόγο πεζό, το «σὺ δὲ τηϋσίην ὁδὸν ἔλθῃς». Και 

είναι η σκευωρία της λέξης, τούτη: δεύω, το ὑγραίνω. δεύσω [να βρέξω] δευσίη [μαλακή λόγω υ-

γρότητας]. Και με διάλυση και επέκταση του πρώτου μέρους, δηϋσίη. Όπως εὔκομος, ἠΰκομος. 

Και Ταύγετον, Τηΰγετον, όρος αρκαδικό, και τροπή του δ σε τ, τηϋσίη. Γιατί αγαπάει το δέλτα 

αυτή την τροπή. Όπως δηλώνει και το χάρις, χάριδος, χάριτος· θέμις, θέμιδος, θέμιτος· και 

σε πλεονασμό, θέμιστος· και οὐδέτερον, οὐθέτερον· και ἐξουδενῶ, ἐξουθενῶ. Και είναι λοιπόν η 

τηϋσίη ὁδός, η υγρή κέλευθος [ο υγρός δρόμος, η θάλασσα που πέρασε ο Τηλέμαχος], και ἁλία [περι-

πλανητική]. Και, μεταφορικά, μάταιη.
19

 

 

Ώστε την «ξηρή οδό», ο Ευστάθιος την αντιστρέφει με αυτά τα επιχειρήματα σε «υγρή οδό», 

παράγοντας προφανώς το δεύω από το ὕω, που προϋποθέτει το δηϋσίη, και φέρνοντας ως πα-

ράδειγμα τον Τηΰγετο! Πράγμα που σημαίνει ότι για τον Ευστάθιο η ομηρική έκφραση σημαίνει 

«υγρός δρόμος», «μην περιπλανιέσαι στους δρόμους της θάλασσας», μεταφορικά «μην περι-

πλανιέσαι μάταια». Αλλού ο ίδιος, σχετικά με την τροπή του δ σε τ, υπενθυμίζει ότι ο Θουκυ-

δίδης το πελιδνόν το γράφει πελιτνόν,20 ενώ το τῆδες το λένε οι Δωριείς και τῆτες.21 

Παρόμοια επαναλαμβάνει και επεξηγεί και σε άλλες αναλύσεις του ο Ευστάθιος στα Σχόλιά 

του της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, βασιζόμενος σε παλαιότερες χρήσεις/σημασιολογήσεις του 

δεύω και διαφόρων παράγωγων τύπων, καθώς το ρήμα συναντιέται ήδη στον Ησίοδο.22 Ίδια 

για το τηϋσίην σε σχέση με το δεύω με τροπή του δ σε τ υποστηρίζουν κι άλλοι αρχαίοι Σχολι-

αστές του Ομήρου, λεξικογράφοι και Γραμματικοί.23 

Αν λοιπόν πράγματι όλοι αυτοί έχουν δίκιο, υπάρχει η πιθανότητα Ταΰγετον ή Τηΰγετον να 

σημαίνουν απλά «βρεχόμενο», «βουνά όπου βρέχει πολύ», με δεδομένο το γεγονός ότι η δυσβα-

σία και το ύψος της λακωνικής οροσειράς την καθιστούσαν πάντοτε άβατη σε μεγάλες περιό-

δους του χειμώνα με την επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες, τις σφοδρές καταιγίδες και 

τα χιόνια — ένα θέατρο που και σήμερα διαδραματίζεται θεαματικότατο για τους κατοίκους της 

πεδιάδας της Σπάρτης σε κακό καιρό. Αλλά ακόμα και κατά τις καλές εποχές, οι κορφές του 

Ταΰγετου είναι συχνά σκεπασμένες με σύννεφα. Για ένα σύγχρονο ανάλογο παράδειγμα της 

λαϊκής αντίληψης περί ονοματοθεσίας ορεινών τόπων, ας θυμηθούμε το περίφημο Πανταβρέχει, 

στο όρος Καλιακούδα της Ευρυτανίας… 

 

 

Από την τηϋσίη και το δεύω στο Δίας/Δευς 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δεύω σε σχέση με το τηϋσίην το συσχέτιζαν πολλοί αρχαίοι 

Γραμματικοί με τον δωρικό τύπο του ονόματος του Δία, Δεύς, όπως ήταν συνήθης στη Λα-

κωνία και στη Βοιωτία, ερμηνεύοντάς το ως «εκείνος που βρέχει, ο Θεός της βροχής». Η 

ερμηνεία οφείλεται στο γεγονός ότι ήδη στα έπη του Ομήρου και του Ησιόδου ο Ζευς/Δευς 

εθεωρείτο ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη βροχή, όπως και για όλες τις ποιοτικές ή ποσοτικές  
  

                                                 
19 Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 129, 41 κ.ε. Για παρόμοιες και περαιτέρω αναφορές στην τηϋσίην οδόν 

σε σχέση με το δεύω και την τροπή του δ σε τ, βλ. ο ίδιος, ό.π., 1, 326, 33 κ.ε.· ο ίδιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 

2, 658, 15 κ.ε. 
20 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 2, 49, 5, 3. Ο τύπος πελιτνός δεν είναι ιδιοτυπία αποκλειστικά του Θουκυδίδη, αφού τον χρη-

σιμοποιεί και ο Κωμικός Άλεξις, Αποσπάσματα 110, 17, και άλλος κωμικός, άγνωστος, Comica Adespota (CAF) 342, 3. 
21 Κι όχι μόνο οι Δωριείς, αφού τον τύπο τῆτες συναντούμε στους Λυσία, Πλούταρχο, Κλαύδιο Αιλιανό, Αλκίφρονα κ.λπ. 
22 Ησίοδος, Ἔργα καὶ ἡμέραι 556. 
23 Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam (scholia vetera) 3, 316, 1 κ.ε. και 15, 13, 1 κ.ε.· Ἐτυμολογικὸν 

Μέγα [Etymologicum Magnum] στα λήμματα αὐσίον και τηϋσίη· Etymologicum Genuinum (ἀνάβλησις — βώτορες) στα λ. 

αὐσταλέας και αὐσίον. Σχετικά με τις γραμματικές και φωνολογικές περιπέτειες του υ μπορούμε να προσθέσουμε ότι 

πολλές φορές σε σημαίνοντες προ του 5ου αι. π.Χ. ποιητές —Αρχίλοχος, Σαπφώ, Ιππώναξ, Ανακρέων, Αλκμάν— 

βρίσκουμε τον τύπο δὴ αὖτε να γίνεται δηὖτε ή δηῦτε, διαδικασία που ο Τρύφων Γραμματικός, Αποσπάσματα, 10, 6, 

10, και ο Απολλώνιος ο Δύσκολος, Περὶ συνδέσμων [De cojunctonibus] 2, 11,1, 228, 18, την παρέχουν ως υπόδειγμα 

συναλοιφής του υ, μαζί με τα ὁ αὐτός = ωὑτός, ἐμέο αὐτοῦ = ἐμεωυτοῦ κ.λπ. 
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εκδηλώσεις του νερού που πέφτει από τον ουρανό, την μπόρα, την καταιγίδα, τη θύελλα, τον 

πάγο και το χιόνι — είναι ο Θεός που ὕει, βρέχει.24 

Τραγουδάει ο Αλκαίος ο Λέσβιος, τον 7ο-6ο αι. π.Χ.: 

 

ὕει ο Ζεύς, από τον ουρανό 

μέγας χειμώνας, πάγωσαν οι ροές των νερών…25
 

 

Η Ταναγραία ποιήτρια Κορίννα, που έγραφε σε βαριά δωρική/βοιωτική διάλεκτο, λέει: Δεὺς 

πατεὶ[ρ πάντω]ν βασιλεύς, ενώ ο Αριστοφάνης στους Αχαρνής βάζει έναν Θηβαίο να λέει: 

Τῶδ’ ἐμὰ / Θείβαθεν, ἴττω Δεύς, «Μ’ έφερε εδώ από τη Θήβα ο Δευς». Ο Λούκιος Ανναίος 

Κορνούτος, ελληνόφωνος Ρωμαίος ο οποίος μας χάρισε τη μόνη συστηματική προσπάθεια που 

σώζεται από την αρχαιότητα να συγκροτηθεί μια θεολογία της αρχαίας θρησκείας με βάση τις 

ως τότε καθαρά θρησκευτικές διερμηνείες περί των Ολύμπιων, δηλαδή χωρίς την αποκλειστι-

κή στήριξη στη μυθολογία, μα και πέρα από την προσπάθεια των Ελλήνων φιλοσόφων να δώ-

σουν φυσική ή φιλοσοφική ερμηνεία στην ύπαρξη, τη δράση και την οντολογία των Θεών, 

γράφει: «[Ο Ζευς] Από μερικούς λέγεται και Δευς, υποτίθεται από το ότι δεύει [καταβρέχει] τη γη 

ή ότι μεταδίδει στα ζωντανά όντα την ικμάδα […]».26 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης Λυδός, 6ος αι. μ.Χ., αναφέρει πως «Ακόμα και σήμερα, 

προς το δυτικό μέρος της πόλεως των Σαρδιανών σε ακρώρεια του Τμώλου υπάρχει τόπος, ο 

οποίος παλιά λεγόταν Γοναί Διός [«τόπος γέννησης του Δία»], τώρα όμως, αφού μετατράπηκε με 

τον χρόνο η λέξη, προσαγορεύεται Δεύσιον».27 Ο Λυδός πιστεύει ότι η προσωνυμία Δεύσιον ο-

φείλεται σε παραφθορά του ονόματος του πατέρα των Θεών, ενώ μετά απ’ όσα είπαμε, συμ-

περαίνουμε ότι τον 6ο αιώνα ακόμα ο τόπος στην κορυφή του Τμώλου ο οποίος εθεωρείτο από 

τους ντόπιους της Λυδίας ως γενέθλιος του Διός, λεγόταν Δεύσιον, «εκεί όπου βρέχει ο Δευς», 

λόγω της σχέσης του Δία με το δεύω μέσω του Δευς. 

Οι σύγχρονοι γλωσσολόγοι συνδέουν το όνομα Ζευς, Διός, με λέξεις πολλών ινδοευρωπαϊ-

κών γλωσσών που σημαίνουν «μέρα», «ουρανός» ή κάτι παρεμφερές, άρα και Θεός.28 Θα πρέπει 

να υπενθυμίσουμε όμως ότι, ήδη από την εποχή του Ομήρου και του Ησιόδου, λαϊκές παρετυ-

μολογίες παλαιότερων λέξεων δημιούργησαν γλωσσικό καθεστώς, νομιμοποιήθηκαν δηλαδή 

μέσω της τρέχουσας γλώσσας ως γραμματικά και γλωσσικά ισχύουσες, έστω και βασιζόμενες 

καταβάθος σε λανθασμένη ετυμολογία. 

Και τούτο είναι μέρος της διαδικασίας εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, που κάθε λέξη της 

κουβαλάει έναν περίπλοκο δικό της κόσμο ήδη από την απώτατη προϊστορία, μια ολοένα εξε-

λισσόμενη περιπέτεια πλεγμένη με σπαρταριστή καθημερινή ζωή, ιστορικά γεγονότα, μύθους, 

επίσης με τον τιτάνιο κόσμο της αρχαίας και βυζαντινής κειμενικής γραμματείας: ποίησης, πε-

ζού λόγου, φιλοσοφίας και φιλολογικής ανάλυσης των ίδιων των αρχαίων και Βυζαντινών συγ-

γραφέων. Κι οπωσδήποτε, επίσης, επιβαρυμένη κάποτε με σφάλματα και παρετυμολογήσεις 

που έχουν καταστεί για πολλές απ’ αυτές τις λέξεις και τα ονόματα αποδεκτός κανόνας.  

                                                 
24 Για Δίας και Δεύς σε σχέση με το δεύω, το ὕω και τη βροχή, βλ.: Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 

400, 29 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ κλίσεως ὀνομάτων 3,2, 674, 13 κ.ε.· ο ίδιος, Περὶ μονήρους λέξεως 3,2, 911, 8 κ.ε.· ο 

ίδιος, Περὶ ὀρθογραφίας 3,2, 491, 31· ο ίδιος, Περὶ παθῶν 3,2, 373, 9 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 

235, 18· Ησύχιος, Λεξικὸν (Α-Ο) στο λ. Δεύς· Ἐτυμολογικὸν Μέγα [Etymologicum Magnum] στο λ. Ζεύς· Commentaria 

in Dionysii Thracis Artem Grammaticam: Scholia Londinensia (partim excerpta ex Heliodoro) 493, 9 κ.ε. όπου διευκρινίζεται 

ότι ο Δίας λέγεται Δευς κι από τους Λάκωνες, εκτός από τους Βοιωτούς· Ἐπιμερισμοὶ σὺν Θεῷ τῆς Α Ὁμήρου [Epi-

merismi Homerici] Ἰλιάς 1/5,b1, 1 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Ἀχαρνῆς, Scholia in Acharneses (scholia vetera et 

recentiora Triclinii) 911a, 1 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia anonyma recentiora) 365a, 

4 κ.ε.· Σχόλια εἰς τοῦ Ὀππιανοῦ τὰ Ἁλιευτικὰ [Scholia in Oppianum, Scholia et glossae in halieutica (scholia vetera et 

recentiora)] 1, 409, 2 κ.ε. 
25 Αλκαίος, Αποσπάσματα, απ. 338, 1 κ.ε.  
26 Κορίννα, Αποσπάσματα, απ. 1a, col1, 13· Αριστοφάνης, Ἀχαρνῆς 910-911· Λούκιος Ανναίος Κορνούτος, Ἐπιδρομὴ τῶν 

κατὰ τὴν ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδομένων 3, 10 κ.ε., 1ος αι. μ.Χ. 
27 Ιωάννης Λαυρέντιος Λυδός, De mensibus 4, 71, 28 κ.ε. 
28  Βλ. πρόχειρα Hoffmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, ό.π., στο λ. Ζεύς, και Λεξικό Μπαμπινιώτη, 

στο λ. Δίας. 
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Η Ταϋγέτη 
 

 

Σχέση με τις πηγές του Ταΰγετου και τις μυητικές τελετουργίες των κοριτσιών 

Σύμφωνα με τη «μυθολογική Ιστορία» των αρχαίων όπως την αφηγείται πρωτίστως ο Ησίο-

δος στη Θεογονία, όταν εκθρονίστηκε ο Ουρανός από τα παιδιά που γέννησε με τη Γαία, τους 

Τιτάνες ή Γίγαντες, καθώς και από τους γόνους των τελευταίων, επικράτησε και βασίλεψε στο 

σύμπαν ο ισχυρότερος γιος του, ο Κρόνος. Ένας από τους αδελφούς του Κρόνου ήταν ο Ιαπε-

τός, ο οποίος με την Κλυμένη, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος (αρχέγονης έκφρασης της 

«ξηράς», της στεριάς), γέννησαν τον Άτλαντα που του δόθηκε η αποστολή «εξ ανάγκης» να 

κρατάει τον ουράνιο θόλο, τον Μενοίτιο που τον κατακεραύνωσε ο Δίας κατά την Τιτανομαχία 

στέλνοντάς τον στα Τάρταρα, καθώς και τον Προμηθέα και τον Επιμηθέα με τη γνωστή ιστορία 

τους, της οποίας εμείς το ανθρώπινο είδος είμαστε το τραγικό αποτέλεσμα.29 

Αργότερα, όμως, ο Δίας με τη σειρά του νίκησε τον πατέρα του Κρόνο και τους Τιτάνες 

βοηθούμενος από τα αδέλφια του και με τη συμμαχία αρκετών από τους ίδιους τους Γιγάντες 

και τις λοιπές πρωτογενείς θεότητες, οπότε ήρθε στη Γη η εποχή των Ολυμπίων και των πή-

λινων τεχνουργημάτων τους δηλαδή των ανθρώπων κι ησύχασε επιτέλους η φύση. Τότε ο Άτλας,   

                                                 
29 Ησίοδος, Θεογονία 507 κ.ε. 

Εικ. 194: Heinrich Aldegrever (502-1555/1561), «Ο Ηρακλής και η 
έλαφος», από τη σειρά χαλκογραφιών «Οι άθλοι του Ηρακλή»,  Γερ-
μανία 1550, National Gallery of Art, USA. Πρόκειται για την Ταΰγέ-

τη, μεταμορφωμένη σε χρυσοκέρατη ελαφίνα, την «Κερυνίτι έλαφο». 
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σύμμαχος του Δία, ως καλός άντρας ή τέλος πάντων καλός Γίγαντας, αποφάσισε να κάνει κι 

αυτός οικογένεια, και παντρεύτηκε την Πληιόνη, που ήταν κόρη του Ωκεανού όπως κι η μητέ-

ρα του — στους Θεούς και στα λοιπά γνήσια πλάσματα της φύσης ως γνωστόν η αιμομιξία δεν 

απαγορεύεται! Μητέρα της Πληιόνης δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε, πιθανότατα όμως ήταν 

κι αυτή κόρη της Τηθύος, ανάμεσα στις τρεις χιλιάδες πρεσβύτερες θυγατέρες της με τον Ωκε-

ανό, καθώς και των γιων του ζεύγους, όλων των μεγάλων ποταμών της Γης.30 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τον Ησίοδο, το γένος αυτό των θυγατέρων 

Ωκεανού και Τηθύος, των Κουράων όπως τις λέγει, «κατὰ γαῖαν / ἄνδρας κουρίζουσι σὺν Ἀπόλ-

λωνι ἄνακτι / καὶ ποταμοῖς»,31 δηλαδή, στις αμνημονεύτων χρόνων αυτές εποχές προϊσταντο 

στην εκπαιδευτική προετοιμασία των κούρων ή κόρων, των εφήβων, που μέσω των μυητικών 

τελετουργιών κατά την ενηλικίωσή τους γίνονταν άνδρες και επίσημα μέλη της κάθε φυλής. 

Γι’ αυτό και ο ίδιος ο Δίας κατά μια εκδοχή παραδόθηκε από τη Ρέα στις Νύμφες ως μωρό για να 

τον μεγαλώσουν — στις ίδιες δόθηκε αργότερα κι ο Απόλλων με την Άρτεμη, καθώς και ο Ερμής. 

— Μύθοι που απηχούν τη μύηση των αρσενικών και θηλυκών εφήβων, οι οποίοι ήταν υπο-

χρεωμένοι να περάσουν στο τέλος της εφηβείας τους μια δύσκολη και επικίνδυνη περίοδο μόνοι 

στα βουνά και στα δάση, όπου βασικοί βοηθοί στην επιβίωσή τους ήταν οι πηγές του νερού, 

που προσωποποιούνται από τις Νύμφες. Από την πλευρά τους, οι ποταμοί στα ζόρικα ελληνι-

κά βουνά, πέραν του νερού που προσφέρουν, αποτελούν τις βασικές διόδους από περιοχή σε 

περιοχή και σχηματίζουν τις μικρές ορεινές κοιλάδες που και σήμερα αναφαίνονται ως μικροί 

παράδεισοι, κατάλληλες για εγκατάσταση, για κυνήγι και για δοκιμασία των μυούμενων. 

Όποιος γνωρίζει τα ελληνικά βουνά με την εξαιρετικά άγρια πτύχωση, όπου θες μια μέρα 

για να διασχίσεις λίγα χιλίομετρα, όπου οι πηγές είναι σπάνιες, όπου οι περισσότεροι ποταμοί 

ή μάλλον στην πραγματικότητα μικροχείμαρροι στερεύουν το καλοκαίρι, κι όπου γενικά το νερό 

λείπει, ξέρει ότι η ζωή είναι αδύνατη μακριά από πηγές. Γι’ αυτό, διαχρονικά, οι ορεινές μόνιμες ή 

προσωρινές εγκαταστάσεις βρίσκονται πάντα κοντά σε μικρές ή μεγαλύτερες πηγές, όπως στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται κοντά σε ποτάμια. Έτσι άλλωστε δικαιολογείται η 

σύγχρονη λαϊκή ονομασία για τις μεγάλες πηγές, τα κεφαλόβρυσα: νερομάνες, «μητέρες του 

νερού», που προσιδιάζει παράξενα στις αρχαίες σχετικές αντιλήψεις. Έτσι, μαζί με τον Απόλ-

λωνα για τ’ αγόρια και την Άρτεμη για τα κορίτσια, οι προσωποποιήσεις των πηγών (Νύμφες) 

και των ποταμών θεωρούνταν προστάτες των υπό δοκιμασία αρσενικών και θηλυκών εφήβων. 

Ακόμα σήμερα ο ελληνικός λαός θεωρεί πολλούς τόπους με πηγές ως κατοικίες Νεράιδων — 

Νεραϊδόβρυσες και Νεραϊδοπηγές υπάρχουν παντού στον ελληνικό χώρο. 

Ουσιαστικά, οι τρεις χιλιάδες Κούρααι, δηλ. Κούρες, Κόρες, ήταν οι πρεσβύτερες μορφές 

των Νυμφών, οι οποίες προσωποποιούν τις μεγαλύτερες από τις πηγές, τα κεφαλόβρυσα, τις 

«νερομάνες», που ποτίζουν τους ανθρώπους, αποτελούν την πρώτη υδάτινη ύλη τροφοδοσίας 

των κατά βάση μικρών ελληνικών ποταμών/χειμάρρων και ζωογονούν τη γη. Οι περισσότερες 

από τις μεταγενέστερες Νύμφες, κι οι αντίστοιχες μικρότερες πηγές που υπάρχουν στον ορεινό 

ελληνικό χώρο, είναι κόρες κι εγγονές των πρωταρχικών Κουράων, σπαρμένες από ποταμούς, 

απ’ άλλες θεότητες και από τους ίδιους τους Ολύμπιους. Οι διευκρινίσεις αυτές είναι απαραί-

τητες επειδή επεξηγούν τον κύκλο των μύθων γύρω από την Ταϋγέτη, δεδομένου ότι σχετίζονται 

με τις μυητικές τελετουργίες, οι οποίες στη Λακωνία θα πρέπει να λάβαιναν χώρα στον Ταΰγετο. 

Η αρχική λειτουργία λοιπόν της Ταΰγέτης πριν καταστεριστεί, σχετιζόταν πιθανόν με τα 

νερά των μεγάλων πηγών του ομώνυμου βουνού, που τροφοδοτούν τον Ευρώτα, τους άλλους 

τοπικούς ποταμούς και χειμάρρους, και είναι τόσο σημαντικά για τη λακωνική πεδιάδα. 

 

 

Ο έρωτας του Δία για την Ταϋγέτη και η κερασφόρα ελαφίνα 

Όπως και να έχει το πράγμα, η Πληιόνη και ο Άτλας γέννησαν εφτά κόρες, στο όρος Κυλ-

λήνη (Ζήρεια) της Αρκαδίας όπως λένε ο Απολλόδωρος και άλλοι, όμως μάλλον από σύγχυση   

                                                 
30 Κατά μία άλλη εκδοχή, η Πληιόνη λεγόταν αρχικά Αίθρα: Σχόλια στο: Ἡσίοδος, Ἔργα και ἡμέραι Scholia in Hesiodum, 

Scholia in opera et diem (scholia vetera) 383a, 1 κ.ε., ενώ σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 3, 

60, 1, 1 κ.ε., ο Άτλας ήταν γιος του ίδιου του Ουρανού και της Γαίας, κι αδελφός του Κρόνου και του Ιαπετού. 
31 Ησίοδος, Θεογονία 346 κ.ε. 
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επειδή εκεί αργότερα η πρεσβύτερη θυγατέρα του ζεύγους, η Μαία, γέννησε από τον Δία τον 

Ερμή.32 Οι κόρες αυτές, που έμελλε να αποκτήσουν μεγαλύτερη φήμη παρ’ ότι οι γονείς τους 

και ο ίδιος ο Κρόνος ακόμα, ήταν οι Ταϋγέτη, Ηλέκτρα, Αλκυόνη, Αστερόπη ή Στερόπη, Κελαι-

νώ, Μαία, Μερόπη. 

Η φήμη τους οφείλεται, πρώτον, στο ότι παντρεύτηκαν ή σύναψαν ερωτικές σχέσεις με Α-

θάνατους και θνητούς γεννώντας Θεούς όπως ο Ερμής (η Μαία με τον Δία) και ο Ασκληπιός (η 

Αρσινόη, απόγονος της Ταϋγέτης, με τον Απόλλωνα), μα επίσης οι απόγονοί τους συζεύχθη-

καν με θνητούς άνδρες και γυναίκες που υπήρξαν πρόγονοι πολλών σημαντικών μυθικών γενών 

ανά την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Και δεύτερο διότι κάποτε ο Δίας τις έκανε άστρα, τον α-

στερισμό των Πλειάδων, τη σημερινή Πούλια. Οι περίπλοκοι μύθοι για καθεμιά από τις αδελφές, 

μάλιστα με αποκλίσεις κατά τις εγχώριες παραδόσεις από τόπο σε τόπο, δεν θα μας απασχο-

λήσουν εδώ, όπου θα ασχοληθούμε κυρίως με την Ταϋγέτη. 

Ο Πίνδαρος33 αναφέρει έναν από τους μύθους του κύκλου της Ταϋγέτης, τον οποίο επεξηγούν 

λεπτομερέστερα οι αρχαίοι Σχολιαστές του. Ο Δίας ερωτεύεται την Ταϋγέτη, που ζει στα δάση 

μαζί με τις άλλες έξι αδελφές της ως συνοδοί και συγκυνηγήτριες της Άρτεμης — τυποποιημένη 

εικόνα στην ελληνική μυθολογία η οποία απηχεί το πέρασμα των εφήβων κοριτσιών στην ωρι-

μότητα μετά από δοκιμασία στα όρη και στα δάση. Κατά την προϊστορία, αυτή η δοκιμασία στη 

φύση θα πρέπει να ήταν πολύσημη, περιλαμβάνοντας και σεξουαλική μύηση, πράγμα που επε-

ξηγεί το γεγονός ότι όλες οι μυθικές «φίλες και συγκυνηγήτρες της Άρτεμης» ανά την Ελλάδα 

εντέλει αποπλανούνται από Θεούς ή από θνητά παλληκάρια και γεννούν παράνομα τέκνα, που   

                                                 
32 Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (scholia vetera) Νέμεα, ᾠδὴ 2, σχόλιον 17c, 42. 
33 Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικοι, ᾠδὴ 3, 25 κ.ε. 

Εικ. 195: Dominique Papety,  
«Οροσειρά του Ταΰγετου, 
κοιλάδα του Λαδά», Μουσείο 
του Λούβρου, 1846, 
«Massif du Taygète, vallée 
de Lada», Musée du Louvre, 
Collections, Département des 
Arts graphiques, από 
άλμπουμ σχεδίων του 
ζωγράφου, που περιηγήθηκε 
κατά τα έτη 1846-1847 
πολλούς ελληνικούς τόπους 
σχεδιάζοντας εκ του 
φυσικού θέματα, τοπία και 

ανθρώπους. 
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περνούν περιπέτειες και βάσανα, αλλ’ όμως τελικά όλα γίνονται ηγεμόνες και ήρωες. 

Ενώ ο Δίας διώκει την Ταϋγέτη, η Άρτεμη, που ως επιστάτρια των κοριτσίστικων μυήσεων 

νοιάζεται πολύ για τις συνοδούς της, μεταβάλλει την κόρη του Άτλαντα σε ελαφίνα κι εκείνη 

έτσι σώζεται, παρ’ ότι ήδη έχει μείνει έγκυος. Κάποιες από τις αρχαίες πηγές λένε ότι η ελαφί-

να είχε κέρατα και μάλιστα χρυσά (τα θηλυκά ελάφια δεν έχουν κέρατα, αλλά μόνο τα αρσενικά), 

ενώ άλλοι λένε ότι τα επιχρύσωσε η ίδια η Ταϋγέτη μετά τη σωτηρία της, όταν ξανάγινε 

άνθρωπος κι έμεινε στη θέση της η ελαφίνα, την οποία αφιέρωσε στη σωτείρα της, την Άρτεμη 

Ορθωσία. Φυσικά, ο μύθος της επιχρύσωσης έχει την πηγή του στη συνήθεια των αρχαίων, ήδη 

από απώτατες εποχές, να σκεπάζουν τα κέρατα ζώων με φύλλο χρυσού σε περιπτώσεις θυ-

σιών για διακεκριμένες περιστάσεις. 

Αλλά οι ευφάνταστοι Έλληνες δεν σταμάτησαν εκεί. Όταν ο Ευρυσθέας ταλαιπωρούσε ποι-

κιλοτρόπως τον Ηρακλή, ένας από τους άθλους που του επέβαλε ήταν να συλλάβει την ελα-

φίνα, η οποία εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε κέρατα παρ’ ότι θηλυκιά, λεγόταν Κερυνία ή 

Κερυνίτις, ή σύμφωνα με τον Ανακρέοντα Κερόεσσα, ή κατ’ άλλους Χρυσόκερως και Χρυσοκέ-

ρατος. Η δυσκολία ήταν ότι έπρεπε να μην την τοξεύσει ή ακοντίσει, εφόσον ήταν ιερή της Άρ-

τεμης, αλλά να τη συλλάβει ζωντανή. Όποιος έχει δει ελαφίνα να τρέχει στο βουνό, καταλα-

βαίνει πόσο δύσκολο είναι να τη συναγωνιστεί κανείς στο τρέξιμο. 

Ένας μύθος, ο πιο κοντά στη λογική, είναι ότι ο ήρωας την κατεδίωξε στο όρος της Αρκα-

δίας Αρτεμίσιο, όπου διέμενε εκείνη ως ιερή της Άρτεμης, και τη συνέλαβε καθώς προσπαθούσε να 

περάσει τον ποταμό Λάδωνα. Άλλος, πολύ πιο ευφάνταστος, ότι την κυνήγησε μέχρι τη χώρα  
  

Εικ. 196: Elihu Vedder, «Οι Πλειάδες» 1885, «The Pleiades», Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη, 
USA. Φωτ: Wikipedia. Ο συμβολιστής ζωγράφος παρουσιαζει τις Ατλαντίδες να στροβιλίζουν ένα νήμα με 
τα εφτά αστέρια που εκπροσωπούν. Την αρχή και το τέλος του νήματος κρατά η μεγαλύτερη, η Μαία, 
που γέννησε με τον Δία τον Ερμή, Θεό εκ των κορυφαίων. Κατά τη γνώμη μας, ο ζωγράφος στην τε-
λευταία μορφή δεξιά απεικόνισε την Ταΰγέτη, εφόσον οι ανασηκωμένες άκρες των μαλλιών της θυμίζουν 
μικρά κέρατα. Το άστρο που ξεφεύγει από το νήμα άκρη κάτω δεξιά, συμβολίζει το έβδομο των Πλειά-

δων, το οποίο δύσκολα διακρίνεται, κάτι που είχαν επισημάνει οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι. 
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του ποταμού Ίστρου, δηλαδή του Δούναβη — μάλλον απήχηση των πρώτων εμπορικών και 

αποικιστικών ταξιδιών από τη Μαύρη Θάλασσα στην ενδοχώρα μέσω του Δούναβη. 

Ο Απολλόδωρος θεωρεί ότι ο Ηρακλής, παρά την απαγόρευση, τελικά τόξευσε την κερασφόρα 

ελαφίνα στον Λάδωνα, με αποτέλεσμα οργισμένη επέμβαση όχι μόνο της Άρτεμης αλλά και του 

αδελφού της του Απόλλωνα. Ο Ηρακλής εξήγησε τα βάσανά του με τον Ευρυσθέα και οι δύο 

Θεοί γιάτρεψαν την ελαφίνα, οπότε ο δυνατός ήρωας την φορτώθηκε στους ώμους κι από την 

Αρκαδία την έφερε ζωντανή στον Ευρυσθέα στο Άργος. Τότε βρέθηκε στη ράχη της γραμμένο: 

«Ταϋγέτη ἱερὰν ἀνέθηκεν Ἀρτέμιδι», γι’ αυτό και ο Ευρυσθέας την ελευθέρωσε.34 Μετά, ανα-

φέρονται κι άλλες περιπέτειες της χρυσοκέρατης ελαφίνας, αλλά θα σταματήσουμε εδώ. 

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η Ταϋγέτη απεικονιζόταν στον περίφημο γλυπτό θρόνο του Αμυ-

κλαίου Απόλλωνα, έργο του Βαθυκλή από τη Μαγνησία, μνημείο που βρισκόταν έξω από τον 

ναό. Ο ίδιος, ο Απολλόδωρος κι άλλοι τονίζουν ότι παιδί της Ταϋγέτης και του Δία ήταν ο Λα-

κεδαίμων, που έδωσε το όνομά του στη Λακεδαίμονα. Ο Λακεδαίμων παντρεύτηκε τη Σπάρτη, 

θυγατέρα της Κλήτας και του Ευρώτα, εγγονού του αρχέγονου βασιλιά της νοτιοδυτικής 

Πελοποννήσου, του Λέλεγα. Ο Ευρώτας, κατά αρχαία Σχόλια στον Ορέστη του Ευριπίδη, ηγε-

μόνευσε αμέσως μετά τον Κατακλυσμό που συνέβη επί Δευκαλίωνα και Πύρρας και, με από-

στραγγιστικά έργα, συγκέντρωσε σε μια κοίτη τα νερά από την πεδιάδα που βάλτωνε, με από-

τέλεσμα να δημιουργηθεί ο ποταμός ο οποίος πήρε το όνομά του από τον ίδιο. Κατ’ αυτήν τη 

μυθική γεναλογία, που είναι και η πιο συχνή στις αρχαίες πηγές, 7ος απόγονος της Ταϋγέτης 

ήταν ο Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα και της Αρσινόης, κόρης του Λεύκιππου που θα τον δούμε 

και παρακάτω, στον μύθο για τον Λυγκέα.35 

Ο [Ψευδο-] Πλούταρχος, αντίθετα, σε ανακόλουθη δική του γενεαλογία και μάλλον χωρίς βάση 

στην παράδοση, λέει ότι η Νύμφη Ταϋγέτη παντρεύτηκε τον Λακεδαίμονα και γέννησε έναν 

γιο, τον Ίμερο, που σε «παννυχίδα», δηλ. νυκτερινή τελετή οργιαστικού χαρακτήρα, βίασε την 

αδελφή του Κλεοδίκη χωρίς να την αναγνωρίσει. Την επόμενη μέρα, από τη θλίψη του, ρίχτηκε 

και πνίγηκε στον ποταμό Μαραθώνα, που ονομάστηκε για τούτο Ίμερος. Αργότερα σε πόλεμο 

Λακεδαιμόνιων και Αθηναίων κατ’ αυτό τον μύθο, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ευρώτας αγνόησε 

την απαγόρευση που υπήρχε κατά παράδοση να μην εκστρατεύουν οι Σπαρτιάτες μέρα πανσε-

λήνου, επιτέθηκε, νικήθηκε και μετά αυτοκτόνησε με πνιγμό στον ποταμό, που έκτοτε ονομά-

στηκε Ευρώτας.36 

Στον Αίλιο Ηρωδιανό και στον Στέφανο Γραμματικό, βρίσκουμε ότι η Ταϋγέτη ήταν μητέρα 

του Ευρώτα από πατέρα που δεν κατονομάζεται.37 Και αυτή η αφήγηση δεν στηρίζεται σε άλ-

λες έγκυρες πηγές. 

Η μεταμόρφωση της Ταϋγέτης σε ελαφίνα, όπως και της Καλλιστώς σε αρκούδα, του Λυ-

κάονα σε λύκο, της Δάφνης στη δάφνη, του Κυπάρισσου σε κυπαρίσσι, του Υάκινθου στο κρινάκι 

                                                 
34 Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 2, 81, 1 κ.ε.· φυσικά, ακόμα και ως αφήγηση φαντασίας να επιχειρήσουμε 

να εξετάσουμε τη φήμη για τις επιγραφές, στην υποτιθέμενη εποχή του Ηρακλή δεν υπήρχε η μετέπειτα ελληνική 
γραφή, μα ενδεχομένως κάποια από τις γραμμικές, Α και Β. 

35 Παυσανίας Ἑλλάδος περιήγησις 3, 18, 10, 6 κ.ε.· για Ταϋγέτη μητέρα Λακεδαίμονος ό.π. 3, 1, 2, 2 κ.ε.· για Ασκλη-

πιό βλ. ό.π. 3, 118, 1 κ.ε.· ο ίδιος Λακεδαίμων, κατά τον Παυσανία, καθιέρωσε πρώτη φορά δύο Χάριτες, τις γνω-
στές Θεές της ομορφιάς, της κομψότητας και της χάρης, με τα ονόματα Κλήτα και Φάεννα, τις οποίες παραδέχονταν 
και οι Αθηναίοι, ενώ οι Βοιωτοί θεωρούσαν ότι είναι τρεις και ότι τις καθιέρωσε ο Ετεοκλής, γιος του Οιδίποδα, βλ. 

ό.π. 9, 35, 1, 1 κ.ε.· Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 116, 1 κ.ε. Για Λακεδαίμονα ως γιο Ταϋγέτης εκτός 

από τους παραπάνω βλ. και: Ελλάνικος, Αποσπάσματα, απ. 19a, 13 και 19b, 6-7· Ερατοσθένης και Ερατοσθενικά, 

Ἀστρoθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 23, 9-10· Νόννος, Διονυσιακά 3, 338 κ.ε. και ό.π. 32, 65 κ.ε.· Σχόλια στό: 

Ὅμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in Iliadem (scholia vetera) [= D scholia] 18, 486, 66 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia 

in Odysseam (scholia vetera) 6, 103, 1 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 4, 225, 2 κ.ε.· Σχόλια στο: Εὐριπί-

δης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera) Ορ. 626, 6 κ.ε.· Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem 

(scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 219, 31 
36 Πλούταρχος (Ψευδο-), Περὶ ποταμῶν καὶ ὅρων ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς εὐρισκομένων [De fluviis] 17, 1, 1 κ.ε. 

Είναι φανερός ο επηρεασμός της ιστορίας αυτής από τη μάχη του Μαραθώνα, που δεν συμμετείχαν οι Σπαρτιάτες. Όπως 
ισχυρίστηκαν οι ίδιοι, δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν επειδή η ημερομηνία της μάχης συνέπεσε με την πανσέληνο, 
κατά την οποία δεν επιτρεπόταν να εκστρατεύουν. 

37 Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 343, 2 και ό.π. 3,1, 390, 20 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός 

Ἐθνικά 607, 10 κ.ε. 



125 
 

υάκινθος και πλείστων άλλων αρσενικών και θηλυκών ηρώων της ελληνικής μυθολογίας σε 

διάφορα ζώα ή άνθη, απηχεί πιθανότατα τελετές μύησης ή κι ετήσιες εορτές της άνοιξης και  

της γονιμότητας στα δάση, που περιλάμβαναν μεταμφίεση σε ζώα των μυούμενων και των 

συμμετέχοντων, ή τον στολισμό τους με άνθη και κλαδιά συγκεκριμένων φυτών από τα οποία 

θα λάβουν σημαίνουσες δυνάμεις και ιδιότητες. Όλα τούτα εντέλει σχετίζονται με την επιλογή 

ενός ζώου ή φυτού ως «φετίχ», διαδικασία άλλωστε κοινή σε φυλές της φύσης και σε πρωτό-

γονους λαούς όλων των ηπείρων. 

Ας θυμηθούμε προϊστορικές σπηλαιογραφιές στον ευρωπαϊκό χώρο που παρουσιάζουν ανθρώ-

πους μεταμφιεσμένους σε ζώα, καθώς κι ότι τα εραλδικά σύμβολα που απηχούν ζώα-φετίχ 

των προϊστορικών φυλών και γενών, κατέληξαν στους θυρεούς της φεουδαρχίας. Επίσης, σε 

σύγχρονες παραδοσιακές γιορτές σε όλο τον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο, οι θεσμισμέ-

νες μεταμφιέσεις αγοριών και κοριτσιών με δέρματα ζώων ή οι στολισμοί τους με κλαδιά 

συγκεκριμένων φυτών και με άνθη, παραπέμπουν στην εκπληκτική εμμονή επιβίωσης αυτών 

των προϊστορικών τελετών. Φως σε όλα τούτα μπορεί να ρίξει η Συγκριτική Ανθρωπολογία.38 

 

 

Καταστερισμός της Ταΰγέτης και οι Πλειάδες 

Δεν σταματούν όμως εδώ οι περιπέτειες των ωραίων Ατλαντίδων και της ίδιας της Ταϋγέ-

της. Αφού διάφοροι Θεοί και θνητοί τις ερωτεύτηκαν και γέννησαν παιδιά μαζί τους όπως και 

με τις θυγατέρες τους, κι αφού ιδιαιτέρως ο Δίας έκανε παιδιά με τις μισές τουλάχιστον, 

εντέλει τις κυνήγησε όλες ο Ωρίων με ακατονόμαστους σκοπούς, μαζί και τη μητέρα τους Πληιόνη. 

Ο Ωρίων λεγόταν ότι ήταν γιγαντόσωμος, πανέμορφος, μέγας κυνηγός και πολεμιστής, ακόρε-

στος στα ερωτικά και εφευρετικός, με γοητευτικούς μύθους γύρω από τις περιπέτειές του, γιος 

του Ποσειδώνα, ο οποίος του είχε δώσει το χάρισμα να μπορεί να διασχίζει τις θάλασσες τρέ-

χοντας πάνω στο νερό.39 

Η ερωτική καταδίωξη κυρίως της Πληιόνης από τον Ωρίωνα, αλλά και συνολικά των εφτά 

Ατλαντίδων αδελφών, κατέληξε στο να τις καταστερίσει ο Δίας και να αποτελέσουν τον αστε-

ρισμό των Πλειάδων, αρχαίο όνομα που με τους αιώνες παρεφθάρη κι έγινε η γνωστή Πούλια. 

Και ο Ωρίων επίσης μεταμορφώθηκε από τον πατέρα των Θεών στον ομώνυμο αστερισμό,40 ο 

οποίος ακόμα διώκει τις Πλειάδες στον ουρανό, χωρίς να μπορεί ποτέ να τις φτάσει, καθώς 

φαίνονται να βρίσκονται πάντα μπροστά του. Σύμφωνα με κάποιους αρχαίους που ασχολήθη-

καν με τους σχετικούς μύθους, ο αστερισμός λεγόταν «Πληιόνη» όταν εξέφραζε τον καταστε-

ρισμό της μητέρας των Ατλαντίδων, και «Πλειάδες» όταν αναφερόταν στις εφτά αδελφές. 

Καθόλου περιέργως, ο μύθος για τις Πλειάδες (Πούλια) ως εφτά αδελφές, και για τον ερω-

τικό τους κυνηγό Ωρίωνα (Αλετροπόδι), επιβίωσε ως σήμερα στη λαϊκή παράδοση.41  

                                                 
38 Στην αρχαιότητα, ελληνικές φυλές και μεγάλα γένη είχαν σαν σύμβολα ποικίλα ζώα αλλά και φυτά, μερικά φαινο-

μενικώς παράξενα, που σχετίζονταν με τα προϊστορικά φετίχ: Η Αθήνα τον τζίτζικα ως «αυτόχθονες», γεννημένοι από την 
αττική γη (η κουκουβάγια αποτελεί σύμβολο της Αθηνάς, και μόνο στα μεταγενέστερα χρόνια και της Αθήνας), η Αί-
γινα τη θαλάσσια χελώνα, η Βοιωτία το φίδι/δράκοντα, οι Αθηναίοι Αλκμαιωνίδες τον λύκο, ο Αριστομένης ο Μεσ-
σήνιος τον αετό, πολλές πόλεις τη φυγό (γλυκοβελανιδιά), ελάφια, αγριόγιδα, διάφορα άνθη κ.λπ., που συχνά οι απει-
κονίσεις τους σώζονται πάνω σε νομίσματα και μνημεία. Ένας Λάκωνας μαρτυρείται ότι είχε εράλδιο στην ασπίδα 
του μια μύγα προφανώς λόγω της ζωτικότητας, της δυσκολίας σύλληψής της και της άκρως πολεμικής εμμονής της, 
οι Ιασείς αγόρι πάνω σε δελφίνι, και ο Οδυσσέας ο ίδιος δελφίνι. 

39 Η αφήγηση περί διάσχισης των θαλασσών οφείλεται στο ότι ο Ωρίων, ο όμορφος γιγάντιος αστερισμός που φέρει το 
νεοελληνικό λαϊκό όνομα Αλετροπόδα γιατί το πιο ευδιάκριτο τμήμα του μοιάζει με πόδι αλετριού, την άνοιξη φαίνε-
ται σαν να ακροπατά πάνω στον ορίζοντα, εικόνα που παρουσιάζεται μεγαλόπρεπη στη θάλασσα τη νύχτα. Ο γράφων, 
έχοντας εργαστεί ως ναυτικός, είχε την τύχη να θαυμάσει αυτή την εικόνα ακριβώς στο ενδιάμεσο της θαλάσσιας 
απόστασης Αιγύπτου και Κρήτης, κατανοώντας έτσι την ομορφιά και το νόημα του αρχαίου μύθου… Ο μύθος του Ωρί-
ωνα παραπέμπει στη θεμελιώδη για την ανθρωπότητα εφεύρεση των πρώτων σκαφών, που έδωσαν τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να «τρέξουν» πάνω στην επιφάνεια των θαλασσών. Γι’ αυτό ο Ωρίων εθεωρείτο γιος του Ποσειδώνα. Το 
γεγονός ότι «πατά» στο νερό κατά την άνοιξη, εποχή που άρχιζαν τα ναυτικά ταξίδια στον ελληνικό χώρο, επεξηγεί 
περαιτέρω τη σχέση του με τη «διάσχιση» των θαλασσών. 

40 Τον Ωρίωνα ερωτεύθηκε η Ηώς, η Αυγή. Ο Ευστάθιος αναφέρει μια συγκινητική αρχαία παράδοση περί της σημασίας 
του έρωτα της Ηούς με εξαιρετικά ωραίους νέους, τον Κέφαλο, τον Τιθωνό, τον Ωρίωνα, που κανείς τους δεν είχε 
καλή τύχη: Τους νεαρούς νεκρούς τους κήδευαν χάραμα, «γιατί δεν ήταν ανεκτό να δει ο ήλιος τέτοιο κακό»… Όλα 
τούτα επεξηγούν τη σχέση του Ωρίωνα με τη σεληνιακή Θεά Αρτέμιδα και με τις Πλειάδες. 

41 Πολίτης Νικόλαος, Παραδόσεις. Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού, Εκδοτικός Οργανισμός 
«Εργάνη» Ε.Π.Ε., Αθήνα 1965, τόμ. Α΄, σ. 133 και 135. 
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Άρχισε έτσι νέα, ουράνια πλέον σταδιοδρομία για την Ταϋγέτη και τις αδελφές της ως αστερισμός 

πολύ σπουδαίος για τη χρονική τοποθέτηση των αγροτικών εργασιών κατά την αρχαιότητα, μα 

κυρίως για τα θαλάσσια ή χερσαία ταξίδια και τον προσανατολισμό το βράδυ. Πράγματι, πρόκειται 

για αστερισμό εύκολα αναγνωρίσιμο και, το σπουδαιότερο, στον ελληνικό και μεσογειακό χώρο 

θεατό στην περίοδο του χρόνου που διεξάγονταν τα περισσότερα ταξίδια. Κι αυτό γιατί η επι-

τολή [ανατολή] των Πλειάδων συμβαίνει κατά το τέλος του Μάη με την αρχή του θερισμού, και 

η δύση τους στα μέσα του Νοέμβρη, στο τέλος οργώματος και σποράς και στην αρχή του χειμώνα. 

Τον χειμώνα και την άνοιξη με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες τα ταξίδια περιορίζονταν. 

Τη σπουδαιότητα των Πλειάδων δείχνει, σε σχολιασμό του Ησίοδου, βυζαντινή θεωρία που 

τις εκχριστιανίζει, συνδέοντάς τις με τους εφτά αρχαγγέλους που κατευθύνουν κατά τη βυ-

ζαντινή αστρολογία την κίνηση των εφτά θεωρούμενων ως σημαντικών, τότε, ουρανίων σω-

μάτων — ένα εκχριστιανισμένο αντίγραφο της πλατωνικής θεωρίας περί των θεϊκών χορών 

που συνοδεύουν τους δρόμους των ουράνιων σφαιρών. Η Ταϋγέτη συνδέεται με τη Σελήνη: 

 

Όλες αυτές [οι εφτά Πλειάδες] ως δυνάμεις αρχαγγελικές, υπόκεινται στους αρχαγγέλους των εφτά 

σφαιρών [των γνωστών τότε ουράνιων σωμάτων του πλανητικού μας συστήματος]· η Κελαινώ στην σφαίρα 

του Κρόνου, η Στερόπη του Δία, η Μερόπη του Άρη, η Ηλέκτρα του Ήλιου, η Αλκυόνη της Αφρο-

δίτης, η Μαία του Ερμή, η Ταϋγέτη της Σελήνης. Και είναι φανερές οι αιτίες γι’ αυτό [οι μυθολογικές   

Εικ. 197: Daniel Seiter (?–1705), «Η Άρτεμις δίπλα στη σορό του Ωρίωνα», (1600/1700), Μουσείο του 
Λούβρου, «Diane auprès du cadavre d’Orion», Musée du Louvre, Collections, Peintures. Τον Ωρίωνα 
σκότωσε η Άρτεμις, γιατί προσπάθησε να κάνει έρωτα μαζί της καθώς κυνηγούσαν, ή γιατί την προ-
κάλεσε στο ρίξιμο του δίσκου, ή γιατί προσπάθησε να βιάσει μία από τις προστατευόμενές της, ή για το 

ερωτικό κυνήγι της Πληιόνης και των Πλειάδων. 
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σχέσεις καθεμιάς]. Γι’ αυτό, παρουσιάζεται μια σύνταξη και των εφτά στον απλανή χώρο όπως άγαλμα 

ουράνιο, το οποίο προσαγορεύουν Πλειάδες, κι είναι αστερισμός διακριτός και από τους κοινούς 

ανθρώπους, συναπτόμενος με τον Ταύρο, που κατά τις ανατολές και τις δύσεις τους προκαλούν 

πάμπολλες αλλαγές στην ατμόσφαιρα. Κατά την επιτολή [ανατολή] αυτών των Πλειάδων, λοιπόν, 

αρχίζει ο θερισμός […].
42

 

 

Και συνεχίζει το κείμενο επί μακρόν με τις επιρροές των Πλειάδων στη Γη, στους ανθρώπους 

και στις καλλιέργειες. Ο αστρονόμος και μαθηματικός Ερατοσθένης και κείμενα της Ερατοσθε-

νικής Συλλογής αναφέρουν ότι οι Πλειάδες βρίσκονται «επί της αποτομής του Ταύρου, της κα-

λουμένης ράχεως», δηλαδή διακρίνονται στην ουρά προς την ράχη του αστερισμού του Ταύρου. 

Επίσης, τονίζεται ότι οι έξι αστέρες των Πλειάδων φαίνονται καθαρά ενώ ο εβδόμος λιγότερο 

— κατά κάποιους μυθογράφους, όχι όλους, επειδή οι έξι από τις αδελφές συνεζεύχθηκαν και 

γέννησαν παιδιά με Θεούς ενώ η έβδομη, η Μερόπη, με θνητό, τον περίφημο Σίσυφο.43 Πολλοί 

άλλοι αρχαίοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με την αστρονομία αλλά και την αστρολογία, ποι-

ητές λυρικοί, επικοί και τραγικοί, φιλόλογοι και Σχολιαστές, αναφέρονται στις Πλειάδες και στην 

Ταϋγέτη, κι επίσης στον μυθολογικό κύκλο γύρω από τον γιο της, τον Λακεδαίμονα.44 

 

 

 

Στις κορυφές Ταλετό και Ευόρα 
 

ἄκρα δὲ τοῦ Ταϋγέτου Ταλετὸν ὑπὲρ Βρυσεῶν ἀνέχει 
Ο Παυσανίας, στην περιγραφή του της Λακωνίας, αναφέρεται σύντομα και σε κάποιες από 

τις κορυφές του Ταΰγετου. Για την υψηλότερη κορυφή, γράφει: «ἄκρα δὲ τοῦ Ταϋγέτου Τα-

λετὸν ὑπὲρ Βρυσεῶν ἀνέχει», και παρακάτω, «Ταλετοῦ δὲ οὐ πόρρω καλούμενός ἐστιν 

Εὐόρας […]». Αυτές είναι όλες κι όλες οι αναφορές της ονομασίας του νυν Προφήτη Ηλία στα 

σωζώμενα αρχαία κείμενα. Και πρώτα: Αρσενικό η λέξη Ταλετόν ή ουδέτερο; Αυτοί που ασχο-

λήθηκαν με το ζήτημα παρασύρονται κυρίως από τη συγκεκριμένη πτώση της πρώτης πρότασης, 

και δεν αμφιβάλλουν ότι είναι ουδέτερο. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο. Όσοι 

έχουν μελετήσει τον λόγο του Παυσανία γνωρίζουν ότι είναι άτακτος, δεν έχει την πληρότητα  
  

                                                 
42 Ησίοδος, Ἔργα και ἡμέραι 383· 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) 381, 15 κ.ε. 
43 Ερατοσθένης και Ερατοσθενικά, Ἀστρoθεσίαι ζῳδίων [Catasterismi] 1, 23, 1 κ.ε. 
44 Γενικά για την Ταϋγέτη, τους μύθους γύρω από αυτή και τις Πλειάδες, βλ.: Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 169, το 

οποίο από αρχαίες πηγές αποδίδεται και σε ποίημα, Τιτανομαχία, Αποσπάσματα, απ. 12, 1 κ.ε., που έγραψε ο Εύμελος ο 

Κορίνθιος ή ο Αρκτίνος ο Μιλήσιος, 8ος-6ος αι. π.Χ.· Πίνδαρος, Ὀλυμπιόνικοι, ᾠδὴ 3, 25 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδα-

ρος, Scholia in Pindarum (scholia vetera) ᾠδὴ Ὀλυμπίων ωδή 3, scholion 3, 45e, 1 κ.ε. και ό.π. 53b, 1 κ.ε.· Σχόλια στο: 

Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (Scholia vetera et recentiora partim Thomae Magistri et Alexandri Phortii· e cod. Patm.) ᾠδὴ 

Ὀλυμπίων 3, σχόλιον 51, 1 κ.ε.· Πίνδαρος, Νέμεα 2, 17c, 20 κ.ε.· Σχόλια στο: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum (scholia 

vetera) Νέμεα, ᾠδὴ 2, σχόλιον 17a, 1 κ.ε.· Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 110, 1 κ.ε. και 3, 116, 1 κ.ε.· 

Ευριπίδης, Ἑλένη, 381 κ.ε.· ο ίδιος, Αποσπάσματα, απ. 470· Σχόλια στο: Εὐριπίδης, Scholia in Euripidem (Scholia vetera) 
Ορ. 626, 1 κ.ε.· Ελλάνικος Αποσπάσματα, απ. 19α, 1 κ.ε. και στο ίδιο [παπυρικό, από PAP. OX. VIII 1084] απ. 19b· 

Αιλιανός Κλαύδιος, Περὶ φύσεως τῶν ζώων 7, 39, 17 κ.ε.· Φερεκύδης Ιστορικός, Αποσπάσματα, απ. 31α, 1 κ.ε.· 

Διόδωρος Σικελιώτης Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 3, 60, 4, 1 κ.ε. και 4, 13, 1, 1 κ.ε.· Διονύσιος Σκυτοβραχίων Γραμματι-

κός, Αποσπάσματα, απ. 7, 245 κ.ε.· Πλούταρχος (Ψευδο-), Περὶ ποταμῶν καὶ ὅρων ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς 

εὐρισκομένων [De fluviis] 17, 1, 1 κ.ε. και 17, 3, 1 κ.ε.· βλέπε και Τζέτζης, Excerptum de Pleiadibus Tzetzianum όπου 

συγκεντρωμένα πολλά περί Πλειάδων, κι ειδικά περί Ταϋγέτης 549, 7 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in 

Iliadem (scholia vetera) [= D scholia] 18, 486, 1 κ.ε. και 18, 486, 66 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 4, 224, 

15 κ.ε. και ιδιαίτερα για Ταϋγέτη ό.π. 4, 225, 2 κ.ε.· Άρατος, Φαινόμενα 1, 254 κ.ε.· Γέμινος Αστρονόμος, Εἰσαγω-

γὴ εἰς τὰ Φαινόμενα 17, 13, 6 κ.ε. [Ρόδιος, 1ος αι. π.Χ.]· Νόννος, Διονυσιακά 3, 338 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, 

Πλοῦτος, Commentarium in Plutum (recensio 1 καὶ 2 - scholia recentiora Tzetzae) 586, 24· Σχόλια στό: Λυκόφρων, 

Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 219, 23 κ.ε. 
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του λόγου των λογίων. Ήταν, θα λέγαμε σήμερα, μάλλον ένας «επιστήμονας», κι όχι φιλόλο-

γος ή λογοτέχνης. 

Κάτι ανάλογο σε παλαιότερους καιρούς απ’ αυτούς του Παυσανία, μπορούμε να πούμε ότι 

είναι ο λόγος του Ξενοφώντα, γεμάτος ιδιορρυθμίες προερχόμενες από βιασύνη γραψίματος 

και από προφορικές εκφράσεις της εποχής του, τις οποίες οποιοσδήποτε «ακαδημαϊκός» συγ-

γραφέας μεταφέροντάς τις στον γραπτό λόγο θα τις εξομάλυνε — με τη διαφορά ότι ο Ξενοφών, 

αυτός ο αιωνίως περιπλανώμενος πολεμιστής, ήταν μέγας νους, σπουδαίος φιλόσοφος, ιστορικός 

και κοινωνικός παρατηρητής, γι’ αυτό οι ιδιορρυθμίες νομιμοποιούνται από τη γραφίδα του 

μέσω της ιδιοφυΐας της σύνολης γραφής του. Κάτι ανάλογο όμως δεν συμβαίνει με τον Παυ-

σανία. Σε πάμπολλες περιπτώσεις συντάσσει προτάσεις με υπερβολική χαλαρότητα και με 

τρόπους ενός ενίοτε σόλοικου προφορικού λόγου περισσότερο, παρά του τότε γραπτού. 

Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της αταξίας λόγου, που μας ενδιαφέρει εδώ, είναι ότι συχνά 

λόγω υπερβολικά χαλαρής σύνταξης και αδιαφορίας για τη λογία ευταξία, δεν διακρίνεται στο 

κείμενο του Παυσανία το γένος ονομάτων και σημαντικών λέξεων. Ιδιαιτερα η συγκεκριμένη 

παράγραφος, πάσχει σοβαρά από σύνταξη και βασικά ελλείποντα στοιχεία σε κάθε πρόταση, 

ενώ λείπουν φράσεις, χαμένες στις αντιγραφικές επί βυζαντινής εποχής περιπέτειες των χειρο-

γράφων. Ουσιαστικά, κατά λέξη μετάφραση δεν μπορεί να γίνει εδώ, όπως και σε πολλά τμή-

ματα του παυσάνειου κειμένου, παρά μόνο παράφραση, κι αυτή σε ορισμένα σημεία αρκετά 

καταχρηστική, εφόσον ελλείπουν βασικά στοιχεία των προτάσεων. 

Πιστεύουμε, λοιπόν εντέλει, ότι το όνομα «Ταλετόν» δεν είναι ονομαστική ουδετέρου, «τὸ Τα-

λετόν», αλλά αιτιατική αρσενικού «τὸν Ταλετόν», που μπήκε στη σόλοικη αυτή μορφή λόγω 

βιασύνης, ελλειπτικότητας και χαλαρής σύνταξης μεταφερμένης στον γραπτό από τον προφορικό 

λόγο, ή το πιο πιθανό λόγω λανθασμένης αντιγραφής του κειμένου στο σημείο όπου λείπουν 

λέξεις. Τούτο, βασίζεται στην υποψία μας για την καταγωγή του ονόματος από τις καταγραφές 

του Ησύχιου που αναλύουμε παρακάτω, «Ταλαιός, ὁ Ζεὺς ἐν Κρήτῃ» και «ταλῶς, ὁ ἥλιος», 

και τα δύο ονόματα αρσενικά. 

Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, λοιπόν, και με βάση τα στοιχεία που παραθέτουμε στη 

συνέχεια, εμείς θεωρούμε το όνομα της κορυφής του Ταϋγέτου ως αρσενικό: Ο Ταλετός. Το 

κείμενο του Παυσανία, έχει ως εξής:  

Εικ. 198: Ο Ταλετός (Πρ. Ηλίας) από την Αθάνατη Ράχη, στο ρόδινο και ισκιωμένο της χαραυγής. 
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Και πάνω από τις Βρυσεές υψώνεται κορυφή του Ταΰγετου, Ταλετός. Αυτήν τη θεωρούν ιερή 

του Ήλιου, και μεταξύ άλλων θυσιάζουν εκεί στον Ήλιο και άλογα· γνωρίζω πως το ίδιο πιστεύ-

ουν κι οι Πέρσες [ότι αρμόζει] να θυσιάζουν. Όχι μακριά από τον Ταλετό, είναι ο αποκαλούμενος 

Ευόρας, τρέφοντας διάφορα ζώα, και μάλιστα αγριόγιδες. Παρέχεται και σε όλο τον Ταΰγετο 

αυτών των αιγών και αγριόχοιρων κυνήγι, και μπόλικο ελαφιών και αρκούδων. Και στο ενδιά-

μεσο του Ταλετού και του Ευόρα, που ονομάζεται Θήρες, λένε ότι η Λητώ, από τις κορυφές του 

Ταΰγετου […] (λείπει αρχαίο κείμενο) […] υπάρχει ιερό της Δήμητρας της αποκαλούμενης Ελευσι-

νίας· εδώ, λένε οι Λακεδαιμόνιοι, κρύφτηκε ο Ηρακλής, με το τραύμα του να γιατρεύεται από 

τον Ασκληπιό· και άγαλμα του Ορφέα επίσης υπάρχει μέσα σ’ αυτό, έργο Πελασγών καθώς λέ-

γεται. Και ακόμα τούτη την τελετή γνώρισα εκεί· υπάρχει κοντά στη θάλασσα χωριό Έλος, […]. 

[Κατόπιν, ο Παυσανίας αναφέρεται σε ομηρικό στίχο που μιλάει για την παραθαλάσσια πόλη Έλος.] Από τούτο, 

λοιπόν, το Έλος για συγκεκριμένες μέρες ανεβάζουν στο Ελευσίνιον, άγαλμα της Κόρης της 

Δήμητρας.
45

 

 

Για το Ελευσίνιον θα μιλήσουμε παρακάτω. Το όνομα Ταλετός ενδεχομένως συνδέεται με τις 

λέξεις που σημειώνει ο Ησύχιος, «Ταλαιός, ὁ Ζεὺς ἐν Κρήτῃ» και «ταλῶς, ὁ ἥλιος».46 Τις 

λέξεις αυτές δεν τις βρίσκουμε αλλού στη σωζώμενη αρχαία γραμματεία. Ο Ήλιος στην αρχαία 

θρησκεία θεωρούνταν ως ένας από τους Τιτάνες, γιος της Θείας και του Υπερίονα κατά τον 

Ησίοδο, ή του Υπερίωνα και της Ευρυφάεσσας στους Ομηρικούς ύμνους — και οι τρεις, που 

θεωρούνταν γονείς του, ήταν αδέλφια, παιδιά του Ουρανού και της Γης. Συνδέεται όμως με 

τον Δία, που πήρε τη θέση του ανώτατου «ηλιακού» Θεού μετά τον Ουρανό και τον Κρόνο, γι’ 

αυτό στον Ομηρικό ύμνο Εἰς Ἥλιον, ενώ δηλώνεται ότι είναι γιος της Ευρυφάεσσας και του 

Υπερίωνα, αναφέρεται επίσης ως «τέκος», «γέννημα», του Δία, πιθανώς σε μια τυπολογική 

έκφραση κάποιας νεώτερης μορφής του ύμνου, που δεν διορθώνει όμως την αρχαιότερη από-

δοση της πατρότητας του Ήλιου στον Υπερίωνα, στους επόμενους στίχους.47 

Γι’ αυτό και στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια ο Ήλιος ταυτίστηκε με τον Απόλλωνα, γιο 

και φωτεινή έκφραση του Δία, μάλιστα σε αντιγραφή και μετάπλαση θεϊκών ταυτοτήτων ή 

θεολογικών όρων της Αιγύπτου, της Περσίας και των ασσυριοβαβυλωνιακών θρησκειών, όπου 

ο γιος του ανώτατου Θεού είναι θεότητα εκφράζουσα το ηλιακό φως, άρα στην ελληνική εκδοχή ο 

Απόλλων. Στην ελληνιστική Αίγυπτο, για παράδειγμα, ο Απόλλων ταυτίστηκε με τον Ώρο, γιο 

του ανώτατου ηλιακού Θεού, του Ρα, και έκφραση του φωτός του. 

Επίσης, να θυμίσουμε ότι πολλές κορφές σημαντικών βουνών ανά την Ελλάδα ονομάζονται 

μέχρι σήμερα Ζιας, Οζιάς (στην Πάρνηθα), Ζας, κ.λπ., επειδή σε αυτές υπήρχαν βωμοί όπου 

λατρευόταν ο Δίας και τα ονόματα αυτά επιβίωσαν στη λαϊκή γλώσσα των τοπικών κοινωνιών. 

Στον Ταλετό, λοιπόν, η λατρεία του Ήλιου στην πραγματικότητα θα πρέπει να αποδιδόταν μέσω 

του Τιτάνα στον Δία, τον ανώτατο ηλιακό Θεό, του οποίου ο Ήλιος αποτελεί έκφραση. 

Η λέξη ταλαός σήμαινε περίπου «ισχυρός», «ανθεκτικός», «καρτερικός», και σχετίζεται με 

λέξεις στις οποίες το αρχικό ταλ- ή ταλα- προσδίδει μέγεθος, ισχύ, αντοχή, μεγεθύνοντας το 

β΄ συνθετικό, π.χ. ταλασίφρων, ταλάφρων, ταλαπενθέας κ.λπ.48 Ο Ηρωδιανός, ο Ευστάθιος 

και άλλοι αρχαίοι γραμματικοί και λεξικογράφοι παράγουν το τλάω, σπάζω, από το ταλάω, 

που σημαίνει πιθανόν «βάζω δύναμη για να κάνω κάτι επίμοχθο». Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι το 

τόξο λεγόταν ταλάωρ, και τα τοξεύματα ταλαώρεα, σύμφωνα με τον Ηρωδιανό και τον Ησύχιο. 

Σε ποίημα του Ευφορίωνα του Χαλκιδαίου, 3ος αι. π.Χ., η αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμις   

                                                 
45 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 3, 20, 4, 1 κ.ε. Μερικοί, αγνοώντας ότι λείπει εδώ κείμενο, πιστεύουν ότι το Ελευσίνιον 

βρισκόταν στις Θήρες, ανάμεσα Ταλετό και Ευόρα, ενώ φυσικά βρισκόταν χαμηλά, πιθανόν σε κάποιο από τα σημερινά 
εκκλησάκια στα φαράγγια κοντά στην πεδιάδα, στην Παναγία Ζαγούνα ή στην Π. Λαγκαδιώτισσα, όπως θα δούμε 
παρακάτω. Η λέξη που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας για το «πελασγικό» άγαλμα του Ορφέα στο Ελευσίνιον και για το 
άγαλμα της Κόρης, είναι ξόανον, πράγμα που σημαίνει πιθανότατα ότι ήταν και τα δύο ξύλινα. Έτσι εξηγείται και το 
γεγονός ότι κουβαλούσαν το άγαλμα της Περσεφόνης, της κόρης της Δήμητρας, από τόσο μακριά και μάλιστα το 
ανέβαζαν στις υπόρειες του Ταϋγέτου, όπου τοποθετείται από τον συγγραφέα το ιερό. Αν ήταν μαρμάρινο ή χάλκινο, η 
ετήσια μεταφορά πάνω-κάτω δεν θα ήταν και πολύ εύκολο πράγμα. 

46 Ησύχιος, Λεξικόν (Π-Ω), βλ. λήμματα. 
47 Ησίοδος, Θεογονία 371, κ.ε.· Ὁμηρικοὶ ὕμνοι, Εἰς Ἥλιον 1 κ.ε. 
48 Hoffmann, Etymologisches Wörterbuch des Griechischen, ό.π., βλ. λ. ταλα-. 
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ρίχνει βέλη ταλάωρι, «με το τόξο».49 Κι ο Απόλλων είναι τοξότης — τα βέλη του εκφράζουν 

και εικονοποιούν τις ακτίνες του ηλιακού φωτός, όπως συχνά τις βλέπουμε θεαματικά να εκτι-

νάσσονται σχίζοντας τα σύννεφα. 

Τα ονόματα Ταλῶς, Ταλαιός κ.ά., λοιπόν, πιθανόν να σχετίζονται με την ίδια ομάδα λέξεων, 

μάλιστα καθώς Τάλως ήταν μεταξύ άλλων και το γνωστό «ρομπότ» από χαλκό στην Κρήτη. 

Ένα όνομα που πιθανόν παραπέμπει επιθετικά στη δύναμη και την ανθεκτικότητα του μετάλ-

λου, ίσως όμως συνεκδοχικά και στη λάμψη του, εξού και η σύνδεση των Ταλαιός και Ταλῶς 

με τον Δία και τον ήλιο. Κατά τον μύθο, ο Τάλως διέτρεχε την Κρήτη φρουρώντας τα παράλια, 

άρα επίσης ήταν τοξότης, οπλική ιδιότητα για την οποία φημίζονταν εξαιρέτως οι Κρητικοί. Οι 

φρουροί των συνόρων παντού ήταν ελαφρά οπλισμένοι κατά την αρχαιότητα, εὔζωνοι, ακρι-

βώς γιατί έπρεπε να διατρέχουν μεγάλες αποστάσεις σε δύσβατα μέρη: Έφεραν ακόντια μάλλον 

παρά οπλιτικά δόρατα, τόξα, σφενδόνες, δερμάτινους ή υφασμάτινους θώρακες και το πολύ 

καμιά μικρή ασπίδα από ελαφρύ υλικό, δέρμα συνήθως.  

Επίσης, το όνομα Φαέθων, που σε κάποια απροσδιόριστη εποχή αποδόθηκε σε άτακτο γιο 

του Ήλιου με αποτέλεσμα τον γνωστό μύθο της κατακεραύνωσής του από τον Δία όταν οδήγη-

σε ατάσθαλα το άρμα του πατέρα του, στον Ησίοδο, στον Όμηρο και σε πολλούς μεταγενέστε-

ρους είναι απλά ένας επιθετικός προσδιορισμός του Ήλιου που δίνει την έννοια της φωτοφο-

ρείας του.50 Έτσι, αν λάβουμε υπόψη μας τις κρητικές σημασίες που παραθέτει ο Ησύχιος, 

«Ταλαιός, ὁ Ζεὺς ἐν Κρήτῃ» και «ταλῶς, ὁ ἥλιος», σε συνδυασμό με τον χάλκινο πολεμιστή 

Τάλω και το ταλάωρ ως τόξο, μπορούμε να πούμε με αρκετή ασφάλεια ότι το ορωνύμιο Ταλετός 

αποτελεί όνομα του Δία-Ήλιου προερχόμενο από έναν αρχαιότερο επιθετικό προσδιορισμό 

που, συνδυάζοντας το ύψος και τη μεγαλοπρέπεια της κορφής με τη θεϊκή δύναμη, δηλώνει 

μέγεθος και ισχύ, αλλά κυρίως παραπέμπει στον τοξότη Ήλιο και στα βέλη/ακτίνες του ηλια-

κού φωτός.  

Δηλαδή πρόκειται για ένα επίθετο ανάμεσα στα τόσα του πατέρα των Θεών, όπως μητίετας 

ή μητιέτης, υψιβρεμέτης, νεφεληγερέτης, υψίζυγος, ερίγδουπος κ.λπ., και πιθανότατα σημαίνει 

«αστραποβόλος», εκείνος που εκτοξεύει βέλη φωτός». Ας θυμηθούμε και τα πολλά επίθετα 

του Απόλλωνα, ηλιακής έκφρασης του Δία, που σημαίνουν «τοξοβόλος»: χρυσάορ, ἑκηβόλος, 

ἑκατηβόλος, ἑκάεργος, ἰαφέτης, τοξοβέλεμνος, βελεσσιχαρής, κλυτότοξος, κ.λπ. Με την 

ευκαιρία, να θυμισουμε ότι η κορφή Προφήτης Ηλίας, ο Ταλετός, όπως και πολλές βουνο-

κορφές, χτυπιέται πολύ συχνά από κεραυνούς, κάτι που κάνει την κορφή να αστραποβολάει 

σε καιρό καταιγίδας. Αν για μας ένα τέτοιο θέαμα προβάλλει ως ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ας 

φανταστεί κανείς τι θα ένιωθαν αντικρύζοντάς το οι προϊστορικοί άνθρωποι.  

Όλα αυτά, δικαιολογούν κατά τη γνώμη μας, επίσης, την απόδοση του αρσενικού γένους 

στην παυσανίδεια καταγραφή Ταλετόν: τον Ταλετόν.51 

 

 

Ο Ευόρας 

Ο Εὐόρας, που βρίσκεται «όχι μακριά από τον Ταλετό», και που ανάμεσα στις δύο κορυφές 

βρίσκονται οι Θήρες, δεν μπορεί να είναι άλλος από την Αθάνατη Ράχη, ίσως με την κορυφο-

γραμμή από το Σιδηρόκαστρο μέχρι και το Σπανακάκι, με την οποία αποτελεί ενιαίο συγκρότημα. 

Συναντούμε τη λέξη εὐόρατος στον Ηρωδιανό, καθώς και στον Ευστάθιο σε αναφορά στον 

Απόλλωνα Δήλιο με την έννοια όχι τη γεωγραφική, «από τη Δήλο», μα επειδή είναι Θεός της 

μαντικής, «ὡς δῆλα καὶ εὐόρατα τὰ πάντα ποιῶν». Στα Ορφικά, στην Ελληνική Ανθολογία και  
  

                                                 
49 Πρόχειρα: Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 3, 562, 18 κ.ε.· Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ παραγωγῶν γενικῶν 

ἀπὸ διαλέκτων (e cod. Barroc. 76) 228, 9· ο ίδιος, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 49, 10· ο ίδιος, Περὶ κλίσεως 

ὀνομάτων 3,2, 749, 5 κ.ε.· Ησύχιος, Λεξικόν (Π-Ω), βλ. λ.· Ευφορίων Επικός, Αποσπάσματα [παπυρικά], απ. 9, 12. 
50 Βλ. πρόχειρα: Ησίοδος, Θεογονία 760· Όμηρος, Ἰλιάς 11, 735· ο ίδιος, Ὁδύσσεια 5, 479· ό.π. 11, 16· ό.π. 19, 441· 

ό.π. 22, 388· Ὀρφικά, Λιθικά 90· Εμπεδοκλής, Αποσπάσματα, απ. 115, 57. 
51 Για τη σύγχρονη μεταξύ «μυστικιστών» φήμη ότι ο Ταλετός, ο Προφήτης Ηλίας, είναι τεχνητά φτιαγμένη πυραμίδα 

κ.λπ., μιλήσαμε στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου. 
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αλλού συναντούμε ως επίθετο του Απόλλωνα το πανδερκής, «αυτός που βλέπει τα πάντα».52 

Το ίδιο επίθετο αποδίδεται επίσης στον Δία και στον Ήλιο. 

Σε κείμενα βρίσκουμε την παρόμοιας σημασίας λέξη εὔοπτος να χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει ορεινούς τόπους απ’ όπου υπάρχει όμορφη κι άπλετη θέα προς την πεδιάδα και τη 

θάλασσα. Για παράδειγμα, στο μυθιστόρημα του Λόγγου Δάφνις και Χλόη περιγράφεται κήπος 

σε υψηλό τόπο απ’ όπου «εύοπτη είναι η πεδιάδα και εκεί βλέπεις τους γεωργούς, εύοπτη και 

η θάλασσα και φαίνονταν όσοι πλέουν»,53 Πράγματι, από την Αθάνατη Ράχη και την κορυφο-

γραμμή του Πενταδάχτυλου η θέα είναι κυριολεκτικά μεγαλειώδης. Ενδέχεται, λοιπόν, το όνομα 

Εὐόρας να σημαίνει απλά «εκεί απ’ όπου βλέπεις καλά», εκτός κι αν συνδέεται με κάποιον μη 

περισωθέντα μύθο, ίσως σε σχέση με έναν από τους κεντρικούς Θεούς της Λακωνίας, τον εὐό-

ρατο και πανδερκῆ Απολλωνα. Εδώ να θυμίσουμε ότι το λατρευτικό άγαλμα του Αμυκλαίου 

Απόλλωνα παρουσίαζε τον Θεό τετράχειρα και τετράωτο (με τέσσερα αυτιά), προφανώς γιατί 

ως Θεός της μαντικής ακούει τα πάντα και, ως εκτελεστής των εντολών του Δία κι έκφραση 

του ηλιακού φωτός, μπορεί να πράξει τα πάντα.54  

                                                 
52 Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 545, 12· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 138, 1 κ.ε.· 

Ορφικά, Ὕμνοι [Orphica, Hymni], Ὕμνος 34, 8· Ἑλληνικὴ ἀνθολογία [Anthologia Graeca] 9, 525, 17. 
53 Λόγγος, Δάφνις καὶ Χλόη 4, 3, 1, 1 κ.ε. 
54 Για «τετράχειρα και τετράωτο» Απόλλωνα Αμυκλαίο, βλ. Σωσίβιος, Λάκωνας, Αποσπάσματα, απ. 11: «Ἄκουε τοῦ τὰ 

τέσσερα ὧτα ἔχοντος», που κρίνουν «[…] Άλλοι ότι η παροιμία παραγγέλλει να ακούει κανείς τα αληθεύοντα· γιατί 

κανείς δεν είναι αψευδέστερος του Απόλλωνα, που τον κατασκεύασαν τετράχειρα και τετράωτο οι Λακεδαιμόνιοι, 
καθώς λέει ο Σωσίβιος ότι έτσι εμφανίστηκε στους μαχόμενους γύρω από τις Αμύκλες». Το απόσπασμα βλ. στους: 

Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο), στο λ. «Ἄκουε» κ.λπ.· Ζηνόβιος Σοφιστής, Ἐπιτομὴ ἐκ τῶν Ταρραίου καὶ Διδύμου παροιμιῶν 

συντεθεῖσα κατὰ στοιχεῖον [Epitome collectionum Lucilli Tarrhaei et Didymi] 1, 54, 1 κ.ε., 2ος αι. μ.Χ.· Μιχαήλ Αποστό-

λιος, Συναγωγὴ παροιμιῶν 1, 93, 1 κ.ε., 15ος αι. μ.Χ.  

Ο Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο) βλ. λ., αναφέρει επίσης: «κυνάκτας· ἱμάντας. οἱ ἐκ βύρσης του σφαγιασθέντος Τε-

τράχειρι Ἀπόλλωνι βοὸς ἔπαθλα διδόμενοι», που σημαίνει ότι κατά την ετήσια θυσία βοδιού στον Απόλλωνα στα 

Υακίνθια, το δέρμα του θυσιασμένου ζώου κοβόταν λωρίδες και προσφερόταν ως έπαθλο στους νικητές των αγώνων που 
τελούνταν κατά τη διάρκεια της τριήμερης γιορτής, στεφάνι για τα μαλλιά τους, μάλλον πλεγμένο με πολύχρωμες 

ταινίες ή και άνθη. Άλλη μια αναφορά, του Λιβάνιου, Orationes, Oration 11, 204, 1 κ.ε., παρατίθεται παρεμπιπτόντως 

καθώς ο συγγραφέας περιγράφει ένα κτίσμα της εποχής του: «Από τέσσερις αψίδες συναρμοσμένες μεταξύ τους 
όπως σε ομφαλό σε τετράγωνο τύπο, τέσσερις συζυγίες στοών εκτείνονται προς κάθε σημείο του ουρανού [ορίζο-
ντα], όπως στο άγαλμα του τετράχειρα Απόλλωνα». Αν η παρομοίωση του Λιβάνιου είναι κυριολεκτική, τότε θα 
πρέπει να υποθέσουμε ότι τα τέσσερα χέρια του αγάλματος τείνονταν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, και δεν 
ήταν τοποθετημένα κατά ζεύγη δεξιά και αριστερά το ένα πάνω στο άλλο, όπως στο άγαλμα της ινδικής Θεάς Κάλι. 

Εικ. 199: Στον Ευόρα. Η θέα από το Σιδερόκαστρο προς βόρεια. 
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Όσον αφορά τις Θήρες, που κατά λέξη σημαίνει «κυνήγια», ή «θηρία», «ζώα», «θηρεύμα-

τα», δυστυχώς, όπως είπαμε ήδη, στο συγκεκριμένο σημείο το αρχαίο κείμενο του Παυσανία 

είναι κατεστραμμένο, λείπει ολόκληρη πρόταση ή ίσως και παράγραφος. Έτσι, δεν ξέρουμε αν 

οι Θήρες που βρίσκονταν «στο ενδιάμεσο του Ταλετού και του Ευόρα» και σχετίζονται με τη 

Λητώ, μητέρα των Απόλλωνα και Άρτεμης, επεξηγούσαν κάτι περισσότερο γενικά για τις 

κορφές αυτές. Το γεγονός είναι ότι κατά τη μυθολογία η Ήρα κατεδίωξε την έγγυο στα δύο 

δίδυμα Λητώ σχεδόν σε όλο τον τότε ελληνικό χώρο, και μάλιστα αναφέρεται ότι πέρασε από 

την Πελοπόννησο, την Αρκαδία, Τεγέα κ.λπ. — δεν έχω όμως εντοπίσει πέρασμά της από τη 

Σπάρτη. Πάντως, διαπιστώνουμε κι έτσι μια επίμονη σχέση του ευρύτερου χώρου των άκρων 

κορυφών του Ταϋγέτου όχι μόνο με τον Δία, μα και με τα δύο παιδιά του, κεντρικούς Θεούς 

της Λακωνίας, τον Απόλλωνα και την Άρτεμη. 

Επίσης, εάν ο Ευόρας είναι όντως η Αθάνατη Ράχη / Σιδηρόκαστρο, τότε οι Θήρες που 

βρίσκονται ανάμεσα, θα πρέπει να είναι οι σήμερα λεγόμενες Πόρτες, το διάσελο ανάμεσα στις 

δύο επιβλητικές κορυφές, στο οποίο καταλήγει και σήμερα το αρχαίο μονοπάτι από την πεδιάδα 

στον Ταλετό και στα ενδότερα του Ταϋγέτου. Τούτο μας δημιουργεί την υποψία ότι το όνομα 

Θήρες, όντας μάλιστα κοντά στο κατεστραμμένο σημείο του κειμένου, έχει μεταφερθεί ορθο-

γραφικά λάθος από τους Βυζαντινούς αντιγραφείς, και ίσως στο αρχικό κείμενο να γραφόταν 

με υ, Θύρες. Ας θυμηθούμε το λήμμα του Ησύχιου, «ταϋγέταις = πύλαις ταῖς μεγάλαις», που 

όμως δεν γνωρίζουμε σε ποιον τόπο αναφέρεται. 

Είναι γεγονός, πάντως, ότι οι Πόρτες, ανάμεσα στον Προφήτη Ηλία και την Αθάνατη Ράχη 

αποτελούν βασική «θύρα» για την καρδιά του κεντρικού ορεινού όγκου του Ταΰγετου, για τη 

Χοίριο Νάπη και για τη θάλασσα μέσω του μεγάλου φαραγγιού του Ρίντομου. Άλλωστε, κατά 

τον Στράβωνα, από την πλευρα του Μεσσηνιακού κόλπου, ακριβώς στην κάθοδο του κεντρικού 

Ταΰγέτου προς τη θάλασσα, κοντά σε «κατολισθαίνοντα γκρεμό», υπήρχαν όπως ήδη είδαμε 

οι Θυρίδες του Ταινάρου, οι «Πόρτες» δηλαδή από τη Μεσσηνία προς το Ταίναρο.55  

Παρεμπιπτόντως δεν γνωρίζω αν το ωραίο και εντυπωσιακό όνομα «Αθάνατη Ράχη» οφεί-

λεται σε κάποια νεοελληνική παράδοση, ή ανάγεται στην αρχαιότητα. 

 

 

 

Ο Λυγκέας κοιτάζει από τις κορφές του Ταΰγετου 
 

 

 Οι Ίδας και Λυγκέας και τα πρωτοξάδελφά τους Κάστωρ και Πολυδεύκης 

Αν όχι αυστηρά με τον Ευόρα, πάντως με την ευοπτεία η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό 

των βουνοκορφών, σχετίζεται ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της «μυθικής Ιστορίας» της Λα-

κωνίας, όπως την αφηγούνται οι αρχαίες πηγές, τον πόλεμο ανάμεσα στους Διόσκουρους, γιους 

του Τυνδάρεω και της Λήδας, και στα πρωτοξαδέλφια τους, Ίδα και Λυγκέα, μια αποφασι-

στική σκηνή του οποίου διαδραματίστηκε στις «ακρότατες» κορφές του Ταΰγετου, δηλαδή ή 

στον Ταλετό ή στον Ευόρα.56 

Από κει ο Λυγκέας, φημιζόμενος ότι διέθετε όραση που μπορούσε να δει πίσω από τα στε-

ρεά πράγματα και μες στη γη ακόμα, κατάφερε κατά τον μύθο να διακρίνει τον Κάστορα που 

καραδοκούσε κρυμμένος μες σε μια κουφάλα βαλανιδιάς, ειδοποίησε τον αδελφό του τον Ίδα 

κι εκείνος τον ακόντισε και τον σκότωσε. Κατόπιν ο Πολυδεύκης σκότωσε με δόρυ τον Λυγκέα, ο 

Ίδας τον Πολυδεύκη, και ο Δίας κεραύνωσε τον τελευταίο επιζήσαντα και νικητή, τον Ίδα.57  

                                                 
55 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 5, 1, 4. 
56 Παυσανίας Ἑλλάδος περιήγησις 3, 1, 1, 1 κ.ε. 
57 Για τη διαμάχη των Αφαριδών και των Τυνδαριδών, βλ. πρόχειρα: Πίνδαρος, Νέμεα, ᾠδὴ 10, 57 κ.ε.· Θεόκριτος, 

Εἰδύλλια 22, 135 κ.ε.· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 4, 2, 4, 1 κ.ε.· Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 

116, 1 κ.ε. και ό.π. 3, 134, 1 κ.ε.· Κύπρια, Αποσπάσματα, απ. 15, 1 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος, 

Scholia in plutum (scholia vetera et fort. recentiora sub auctore Moschopulo) 210, 11 κ.ε.· Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, 

Πλοῦτος, Commentarium in Plutum (recensio 1 - scholia recentiora Tzetzae) 210, 1 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάδα, 

Scholia in Iliadem (scholia vetera) [= D scholia] 3, 243, 14 κ.ε.· Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lyco-
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Για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, σύμφωνα με τις γεναλογίες της «μυθικής Ιστο-

ρίας» των αρχαίων Ελλήνων, απόγονος της Ταϋγέτης, κόρης του Τιτάνα Άτλαντα που έδωσε 

το όνομά της στον Ταΰγετο, και του Δία, ήταν ο Περιήρης ή κατ’ άλλους ο Οίβαλος, που με 

την κόρη τού Περσέα, Γοργοφόνη, γέννησαν τους Τυνδάρεω, Ικάριο, Αφαρέα και Λεύκιππο. 

Αυτοί, φαίνεται ότι όσο ζούσε ακόμα ο πατέρας τους ηγεμόνεψαν κι έχτισαν πόλεις στη νότια 

Πελοπόννησο που ήταν τότε ενιαίο βασίλειο, οι Τυνδάρεως και Ικάριος στη Λακεδαίμονα, οι 

Λεύκιππος και Αφαρέας στη Μεσσηνία. Κατόπιν: 

— Ο Τυνδάρεως με τη Λήδα γέννησαν την Ωραία Ελένη, καθώς και τους δίδυμους Κάστορα 

και Πολυδεύκη, τους λεγόμενους Διόσκουρους· ο Πολυδεύκης κι η Ελένη θεωρούνταν κρυφά 

παιδιά του Δία. 

— Ο Αφαρέας και η Αρήνη γέννησαν τον Λυγκέα και τον Ίδα· ο δεύτερος θεωρούνταν κλε-

φτό παιδί του Ποσειδώνα. 

— Από τον Λεύκιππο γεννήθηκαν οι κόρες Ιλάειρα, Φοίβη και Αρσινόη· την Αρσινόη ερω-

τεύτηκε ο Απόλλων και γέννησαν ακόμα ένα κλεφτό παιδί, τον Ασκληπιό, μετέπειτα θεοποιημένο 

Κύριο της Ιατρικής. 

— Ο Ικάριος δεν εμπλέκεται στον μύθο που μας ενδιαφέρει εδώ. 

Κι από το σημείο τούτο αρχίζει η ιστορία μας, κατά την οποία, μετά τον θάνατο του παππού 

Περιήρη ή Οίβαλου, δεδομένου μάλιστα ότι κι ο Αφαρέας πέθανε επίσης στο μεταξύ, ο Ίδας 

και ο Λυγκέας αποφάσισαν να παντρευτούν τις πρωτοξαδέλφες τους Ιλάειρα και Φοίβη, παίρ-

νοντας έτσι παρεμπιπτόντως προίκα το μερίδιο του Λεύκιππου και κυριαρχώντας πια σε ολό-

κληρη τη Μεσσηνία, σε βάρος της κληρονομιάς των δύο εξαδέλφων τους Διοσκούρων. 

Στο μεταξύ, οι μύθοι αφηγούνται μια παράλληλη ιστορία της διαμάχης των τεσσάρων 

ξαδελφιών, που δείχνει ότι οι ήρωες της πιθανόν προμυκηναϊκής αυτής εποχής δεν διέφεραν 

πολύ διαχρονικά από τους κατοίκους της Ελλάδας μέχρι τα χρόνια του κλεφταρματολισμού, 

μεταξύ άλλων μέσω και της κοινωνικά απαράδεκτης πλην διηνεκώς παρατηρούμενης ως πρό-

σφατα μορφής ένοπλης και παράνομης ζωής στα βουνά μας, της ληστείας. Έτσι, τα τέσσερα 

παλληκάρια πήγαν στη γειτονική Αρκαδία, απ’ όπου έκλεψαν ένα κοπάδι βόδια. Ανάθεσαν λοι-

πόν στον μάλλον μεγαλύτερο ή σεβαστότερο Ίδα τη μοιρασιά, κι αυτός έκανε το εξής κόλπο: 

Κάθε βόδι το χώριζε στα τέσσερα. Αφού έτρωγε ο ίδιος το ένα κομμάτι και το ίδιο έκανε ο α-

δελφός του με το δεύτερο τέταρτο, μετά μοίραζε το εναπομένον μισό στα δύο, ένα για τον ίδιο και 

τον αδελφό του, ένα για τους Διόσκουρους. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι Κάστορας και Πολυδεύκης 
  

                                                                                                                                               
phronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 538, 1 κ.ε.· Σχόλια στό: Πίνδαρος, Scholia in Pindarum 

(scholia vetera) ᾠδὴ Νέμεα 10, 103, 1 κ.ε. Για τον δραματικό κύκλο αυτού του πολέμου και των ηρώων του γράφτηκαν 

ποιήματα καθώς και πολλές τραγωδίες — μαρτυρούνται σχετικά έργα και των τριών μεγάλων Τραγικών. 

Εικ. 200: Η αρπαγή των θυγατέρων του Λεύκιππου και η μάχη των Διόσκουρων με τους Αφαρίδες, 
ρωμαϊκή σαρκοφάγος, περ. 160 μ.Χ., Μουσεία του Βατικανού, φωτ. Wicipedia. Οι Διόσκουροι αναγνω-

ρίζονται από τα αγένεια πρόσωπα, ενώ οι Λυγκέας και Ίδας είναι γενειοφόροι. 
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από κάθε βόδι έπαιρναν μόνο το ένα τέταρτο, ενώ οι Ίδας και Λυγκέας τα τρία τέταρτα. 

Η μοιρασιά δεν άρεσε στους Διόσκουρους, αποτελώντας απ’ ό,τι φαίνεται την αρχή της 

έχθρας που κατέληξε σε μια ακόμα αρπαγή, γυναικών αυτήν τη φορά: Όταν ήρθε η ώρα οι 

Ίδας και Λυγκέας να παντρευτούν τις εξαδέλφες τους, κάλεσαν στον γάμο τούς ετέρους πρω-

τοξαδέλφους εκ Σπάρτης, τους Διόσκουρους Κάστορα και Πολυδεύκη, αλλά οι τελευταίοι άρπαξαν 

τις δύο νύφες και τις παντρεύτηκαν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα ανελέητο πόλεμο μεταξύ των τεσ-

σάρων. Οι αρχαίες πηγές δεν είναι πολύ σαφείς στη σύνδεση των δύο αρπαγών, των βοδιών 

και των νυφών, όμως απ’ ό,τι δείχνουν οι διάφορες εξιστορήσεις η χρονική ακολουθία των 

γεγονότων ήταν η παραπάνω, ενώ ο συμβολισμός φανερός: 

Ουσιαστικά, οι αφηγήσεις για την υπεξαίρεση από τους Αφαρίδες των βοδιών, και από τους 

Τυνδαρίδες των νυφών, συμβολίζουν τη διαμάχη των τεσσάρων εξαδέλφων και των γενών 

/φυλών τους για τη μοιρασιά Λακωνικής και Μεσσηνίας μετά τον θάνατο του παππού τους, 

του βασιλιά Περιήρη ή Οίβαλου. Μάλλον, επίσης, η κλοπή των βοδιών από την Αρκαδία, δείχνει 

την κατάκτηση αρκαδικών περιοχών από τους αρχικά συμμάχους τέσσερεις εξαδέλφους, που 

όμως το μεγαλύτερο μέρος το οικειοποιήθηκαν καταχρηστικά οι Ίδας και Λυγκέας. Πράγματι, 

οι μύθοι για την εξάπλωση και το κτίσιμο πόλεων από τους Αφαρέα, Λεύκιππο, Ίδα και Λυγκέα 

προς Μεσσηνία, Πύλο και αρκαδικές περιοχές, αυτό δείχνει.  

Εικ. 201: Φρεντ Μπουασονά, «Κοιλάδα της Σπάρτης. Ο Ταΰγετος και η κοιλάδα του Ευρώτα», 1903· Fred 
Boissonnas (1858-1946), «Grèce, vallée de Sparte: le Taygète et le vallée de l’Eurotas», Bibliothèque de 
Genève. Αν και εδώ δεν πρόκειται για βόδια όπως εκείνα που κλέψαν οι τέσσερις εξάδελφοι, αλλά 
για γίδια, αυτή η εξαιρετική φωτογραφία του σπουδαίου για τις «ελληνικές» απεικονίσεις του, Ελβετού 
φωτογράφου, μας προσφέρει την αιώνια εικόνα της κτηνοτροφίας στα ελληνικά βουνά, από την εποχή 
των Αφαριδών και Τυνδαριδών ως σήμερα. Ακόμα και ο βοσκός δεξιά με τη φουστανέλα, δεν ζούσε 

κατά τις αρχές του 20ού αιώνα πολύ διαφορετικά απ' ό,τι επί Λυγκέα. 
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Με το να κλέψουν, όμως, οι Ίδας και Λυγκέας τις κερδισμένες από τους τέσσερεις περιοχές, κι 

επιπλέον να θελήσουν να φάνε και το μερίδιο του Λεύκιππου νυμφευόμενοι τις θυγατέρες του, 

από τα τέσσερα κομμάτια του βοδιού, δηλαδή της Λακωνίας/Μεσσηνίας, τα οποία οι γονείς 

τους κι ο παππούς Περιήρης τούς είχαν παραχωρήσει, κι απ’ όσους τόπους οι ίδιοι είχαν κα-

τακτήσει, οι Αφαρίδες έπαιρναν τα τρία μέρη κι οι Τυνδαρίδες το ένα. Κι έτσι οι Διόσκουροι 

έκλεψαν τις νύφες και την κληρονομιά του Λεύκιππου, δηλαδή το επιπλέον τέταρτο που δικαι-

ούνταν ώστε να συμπληρώσουν το μισό τους, κι άναψε ο πόλεμος. 

 

 

Ταΰγετος σε προϊστορικό κλεφτοπόλεμο 

Στο σημείο αυτό εμπλέκεται και ο Ταΰγετος, που προφανώς χρησιμοποιήθηκε στον κλεφτο-

πόλεμο των ηρωικών εκείνων καιρών ως καταφύγιο μα και ορμητήριο αμφοτέρων των μερών, 

ρόλο που παίζει διαχρονικά ως τις μέρες μας για Σπαρτιάτες και Μεσσήνιους σε περιόδους 

πολέμων, ληστρικών επιδρομών, ξένων κατοχών, επαναστάσεων και συγκρούσεων. Έτσι, σε 

μια κρίσιμη στιγμή της μάχης ο Λυγκέας, με την υπερφυσική όρασή του που του επέτρεπε να 

βλέπει όχι μόνο από απόσταση μα και μέσα από τα πράγματα, και κάτω από τη γη ακόμη, 

ανέβηκε σε μια κρίσιμη στιγμή της μάχης «στις ακρότατες κορφές» στον Ταΰγετό, απ’ όπου 

κατώπτευσε τη Λακωνία. Έτσι, κατάφερε να δει τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, που είχαν 

κρυφτεί στην κουφάλα μιας βελανιδιάς κάπου στο βουνό παραμονεύοντας το πέρασμα των 

εχθρικών εξαδέλφων τους, ώστε να τους επιτεθούν με αιφνιδιασμό. Ειδοποίησε τον αδελφό 

του, τον Ίδα, κι αυτός ακόντισε τον Κάστορα και τον σκότωσε. 

Τότε ο Πολυδεύκης σκότωσε επιτόπου τον Λυγκέα, ενώ τον Ίδα τον κατεδίωξε και τον 

πρόφτασε κοντά στον τάφο του πατέρα του, Αφαρέα, δηλαδή στη Μεσσηνία. Ο Ίδας, που φη-

μιζόταν για τη δύναμή του, σήκωσε έναν πέτρινο στήλο από τον τάφο και τον έριξε πάνω στο 

Πολυδεύκη με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Τότε επενέβη ο Δίας, που κεραύνωσε τον Ίδα και 

πήρε στον Όλυμπο τον γιο του, Πολυδεύκη, με σκοπό να τον κάνει αθάνατο, εφόσον ήταν 

ημίθεος. Ο Πολυδεύκης όμως δεν δέχτηκε την αθανασία δίχως να έχει δίπλα του τον αγαπημένο 

του αδελφό, που ήταν θνητός, οπότε ο Ζευς υποχώρησε και έκανε και τους δύο αθάνατους. 

Λόγω αυτής της ιστορίας οι δίδυμοι, Κάστορας και Πολυδεύκης, παρουσιάζονται από τους 

αρχαίους ως υπόδειγμα πολεμικής αρετής, συντροφικότητας, μα και αδελφικής αγάπης, εφόσον 

δεν εγκατέλειψαν ο ένας τον άλλο ούτε στον πόλεμο ούτε με το πέραν των ορίων της ανθρώ-

πινης αλληλεγγύης δέλεαρ της αθανασίας του ενός. Δηλαδή, ουσιαστικά, ούτε ακόμα και στους 

Θεούς δεν υποχώρησαν, γεγονός χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής θρησκευτικής σκέψης, 

που πάντα συνδυαζόταν αρμονικά με την απαίτηση της ελευθερίας και την πολιτειακή πρόταξη 

έναντι της θρησκευτικής ζωής — αυτό είναι μια βασική πολιτισμική όσο και εντέλει πολιτική 

αρχή της αρχαίας Ελλάδας, η «ελληνική ιδιαιτερότητα», όπως την ονόμασε ο Κ. Καστοριάδης. 

Για τούτο, οι Διόσκουροι ήταν από τους σημαντικότερους Θεούς όχι μόνο των Σπαρτιατών, 

που η δύναμη της Πολιτείας τους στηριζόταν στην ομοψυχία και την αδελφική όσο και ερωτική 

αγάπη μεταξύ των πολεμιστών τους, μα και των Δωριέων γενικότερα. 

Για το θέμα που μας ενδιαφέρει, την ανάβαση των πρωταγωνιστών στον Ταΰγετο, λέει ο 

Πίνδαρος: 

 

Από τον Ταΰγετο παρατηρώντας την πεδιάδα 

τους είδε ο Λυγκέας μες σε κορμό δρυός 

κρυμμένους. Γιατί εκείνου από όλους τους ανθρώπους 

πάνω στη γη ήταν οξύτερο το βλέμμα. 

Με ανάλαφρα ποδάρια γοργά 

φτάσαν, και μέγα έργο τόλμησαν παρευθύς 

στον Δία και πάθημά του δεινό, οι παλάμες 

των Αφαριδών.
58

 
  

                                                 
58 Πίνδαρος, Νέμεα, ᾠδὴ 10, 61 κ.ε.  
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«Ο Λυγκέας διακρινόταν για οξυδορκία, τόσο ώστε να βλέπει και τα κάτω από τη γη», γράφει 

ο Απολλόδωρος, ενώ ο Παυσανίας ως συνήθως είναι δύσπιστος σε τέτοιες υπερδυνάμεις: «Από 

τα παιδιά του Αφαρέα, πρεσβύτερος και ανδρειότερος ήταν ο Ίδας, ενώ νεότερος ήταν ο Λυγκέας, 

για τον οποίο είπε ο Πίνδαρος —όσο πιστά— ότι είχε τόσο οξεία την όραση ώστε να βλέπει και 

μες σε κορμό βελανιδιάς».59  

Μπορεί ο Ίδας να ήταν δυνατότερος, όμως η ταχύτητα και η ελαφρότητα των ποδιών τού 

Λυγκέα δικαιολογεί και την εύκολη ανάβαση στον Ταΰγετο, στις κορφές κατά τα Κύπρια έπη: 

 

Τότε ο Λυγκέας 

τον Ταΰγετο ανέβαινε με πίστη στα γοργά πόδια του. 

και αφού ανέβηκε στην ακρότατη κορυφή, κοίταζε όλο το νησί 

του Τανταλίδη Πέλοπα, και γρήγορα διέκρινε ο ένδοξος ήρωας 

με τα τρομερά του μάτια μέσα σε κούφια δρυ και τους δύο, 

τον Κάστορα τον ιπποδαμαστή και τον αθλοφόρο Πολυδεύκη· 

και στάθηκε και τρύπησε με το δόρυ του τη μεγάλη βελανιδιά […].
60

 

 

Κατά τις περισσότερες αρχαίες αφηγήσεις, πάντως, μόνο ο Κάστορας είχε κρυφτεί στη δρυ, 

ενώ ο Πολυδεύκης καραδοκούσε αλλού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τους αρχαίους ο Κά-

στορας ήταν ο πολεμιστής από τα δύο αδέλφια, ενώ ο Πολυδεύκης ήταν αθλητής, πυγμάχος. 

Τούτο δικαιολογεί και την ανάβαση του Κάστορα στον Ταΰγετο με σκοπό την ενέδρα, τη χωσιά61 

όπως λεγόταν στα χρόνια όχι μόνο της Επανάστασης του ’21 μα και του ληστοσυμμοριτισμού, 

καθώς η ενέδρα, η ελλόχευση, είναι διαχρονικά συνηθισμένη μέθοδος του κλεφτοπόλεμου. 

Το ανάλογο αναφέρουν και για τους Αφαρίδες οι αρχαίες πηγές: Ο Ίδας ήταν ο δυνατότε-

ρος εξού και αναδείχτηκε νικητής μολονότι κατόπιν κεραυνώθηκε, ενώ ο Λυγκέας εκτός από 

κάτοχος υπερφυσικής όρασης ήταν επίσης «ταχύς στα πόδια», με αποτέλεσμα την εύκολη και 

γοργή ανάβασή του στις «ακρότατες» κορφές του Ταΰγετου, απ’ όπου κατόπευσε το βουνό. 

Προφανώς, οι Διόσκουροι ενέδρευαν σε κάποιο πέρασμα ή μονοπάτι στην ερημιά του βουνού 

απ’ όπου ήξεραν ότι θα διάβαιναν οι Αφαρίδες. 

Σε αρχαία Σχόλια στον Πλούτο του Αριστοφάνη —αλλά μόνο εκεί—, ο Κάστορας φέρεται να 

κρύφτηκε σε κουφάλα ελάτου, αποστροφή η οποία σημαίνει ότι η ενέδρα στον Ταΰγετο κατ’ 

αυτή την άποψη θα έγινε σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα, όπου φυτρώνουν στον ελληνικό 

χώρο τα έλατα, πράγμα που σίγουρα ήξεραν καλά οι λεπτομερείς γνώστες της φύσης Έλληνες.62 

Τους αρχαίους είχε προβληματίσει, επίσης, το γεγονός ότι οι Διόσκουροι δεν έλαβαν μέρος 

στην Τρωική εκστρατεία, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι ηγέτες και οι ήρωες της εποχής τους. 

Αποδίδουν λοιπόν αυτή την απουσία τους στην απασχόλησή τους με τον πόλεμο μέχρι εσχά-

των κατά των Αφαρίδων, και μάλιστα υποθέτουν ότι όλα αυτά έγιναν όταν ο Πάρις φιλοξε-

νούνταν στη Σπάρτη, παρ’ ότι άλλες πηγές θεωρούν, λογικά, ότι ο θάνατος των γιων του ήταν 

που ανάγκασε τον Τυνδάρεω, δίχως αρσενικούς απογόνους πια, να καλέσει τον Μενέλαο στη 

Σπάρτη προσφέροντάς του τη βασιλεία. Την άποψη αυτή υποστηρίζει κι ο Λυκόφρων ο Χαλκι-

δέας στο σκοτεινό του ποίημα Αλεξάνδρα και την αναλύουν οι Σχολιαστές του.63 

Πάντως, οι Διόσκουροι έλαβαν μέρος στην Αργοναυτική εκστατεία, οπότε, κατ’ αυτήν τη 

μυθολογική εκδοχή, σημαίνει ότι πιθανόν είχαν ήδη σκοτωθεί και θεοποιηθεί πριν τα μετέπειτα 

Τρωικά. Σε αγγεία απεικονίζονται στη Γιγαντομαχία, πράγμα χρονολογικά αδύνατο. 

Όλα αυτά, πλην βεβαίως του πολέμου και των σκοτωμών, είναι οικεία στους ορειβάτες: Τα 

πόδια, τα πνευμόνια κι η καρδιά που σε φέρνουν ελαφρυμένα από την άσκηση στα βουνά. Η   

                                                 
59 Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 117, 6 κ.ε.· Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 4, 2, 7, 1 κ.ε. 
60 Κύπρια, Αποσπάσματα, απ. 15, 1 κ.ε. Εδώ, φέρεται ότι ο ίδιος ο Λυγκέας ακόντισε τη δρυ και τον Κάστορα, ενώ 

στις περισσότερες άλλες αρχαίες πηγές δηλώνεται ότι τον σκότωσε ο Ίδας. 
61 Από το ρήμα της Δημοτικής «χώνομαι» = κρύβομαι για να επιτεθώ σε κάποιον, παραμονεύω χωμένος μες στο κλαρί 

και στα δέντρα ή πίσω από βράχους. 
62 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος, Commentarium in Plutum (recensio 1 - scholia recentiora Tzetzae) 210, 1 κ.ε. 
63 Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, 535 κ.ε.· βλ. πρόχειρα μα εκτεταμένα: Σχόλια στό: Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, Scholia in Lyco-

phronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae) 538, 1 κ.ε. Εδώ κι ότι οι Τυνδάρεως και Αφαρέας 

ήταν γιοι του Οίβαλου, όχι του Περιήρη. 
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κατόπτευση, η ευοπτεία, η εὐορεία από τις κορυφές που δίνει μια εμπειρία απροσομοίαστη, 

τόσο για τον μεγάλο κόσμο, όσο και για τη μικρότητα, το ευάλωτο και την ασημαντότητα του 

ανθρώπου, αλλά και για τη δυνατότητα ο άνθρωπος να υπηρετήσει τον εαυτό του, το ανθρώ-

πινο είδος και τις κοινωνικότητές του, εντέλει τη Γη, στο μέτρο των όρων που έθεσε απαρά-

γραπτους η φύση. Όροι κοσμικοί που εμφανίζονται στην ανθρώπινη ύπαρξη ως ηθικοί και κοι-

νωνικοί, πέραν των οποίων βλασταίνει η ύβρις, αυτοί που όταν ο άνθρωπος τους υπερβαίνει, 

απλά καταστρέφεται όπως οι Τυνδαρίδες και οι Αφαρίδες. Λόγω όχι σωματικής αδυναμίας ή 

πνευματικής ανημπόριας, μα ύβρεως. 
  

Εικ. 202: Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς (1577-1640) και Γιαν Βίλντενς (1584/1586-1653), «Η αρπαγή των 
θυγατέρων του Λεύκιππου από τους Διόσκουρους», περ. 1618· Peter Paul Rubens, Jan Wildens, Alte 
Pinakothek, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Μόναχο, Γερμανία. Ο αθάνατος εκ των δύο διδύ-
μων, ο Πολυδεύκης, απεικονίζεται πάνω στο άλογο με πιο φωτεινό πρόσωπο, πιο όμορφος και με κόκ-
κινο μανδύα, καθότι Θεός, ενώ ο θνητός Κάστορας με ισκιωμένο πρόσωπο και μανδύα μαύρο. Αριστε-
ρά, καθώς και άνω στη μέση δίπλα στο κεφάλι του Πολυδεύκη, δύο Έρωτες ως αναγεννησιακά παι-
δόπουλα, συγκρατούν τα αναστατωμένα άλογα, πράγμα που σημαίνει ότι συναινούν στην αρπαγή 
των Λευκιππίδων, αλλά και ότι χαλιναγωγούν τις σεξουαλικές ορμές των Διοσκούρων οδηγώντας 
τους όχι στον βιασμό, μα στον έρωτα για τις αρπαγμένες και στη νομιμότητα του γάμου. Το κόσμημα 
στο μπράτσο της μιας κόρης και το βραχιόλι στον καρπό της άλλης, πιθανόν δηλώνουν την δέσμευσή 

τους ήδη σε γάμο με τους Ίδα και Λυγκέα, η οποία τώρα ακυρώνεται. 
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Συμβολισμοί στους μύθους για τον Λυγκέα στον Ταΰγετο 

Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον οι πληροφορίες που μπορούμε να πάρουμε από τον πλούσιο 

συμβολισμό αυτών των μύθων, των οποίων κάθε στοιχείο, σύμφωνα με τις αρχές της Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας, της μελέτης της προϊστορίας και της συγκριτικής ερμηνείας των μυθολογιών, 

παραπέμπει και σε ένα σημείο της πολιτισμικής εξέλιξης ή της κοινωνίας εκείνων των εποχών. 

Για παράδειγμα, το κρύψιμο του Κάστορα μες στην κουφάλα της βαλανιδιάς και ο ακοντι-

σμός του πιθανότατα συμβολίζουν όχι μόνο την απαρχή της τέχνης της μεταμφίεσης και της 

κάλυψης, σε αληθώς προϊστορικούς καιρούς, όταν τούτο ήταν μια συγκλονιστική πολεμική τε-

χνική, αλλά πιθανότατα και την εφεύρεση των πρώτων θωράκων, πριν τη χρήση των μετάλλων. 

Πράγματι, σε «φυλές της φύσης» που επιβίωσαν μέχρι την εποχή μας και ζούσαν ουσιαστικά 

στη νεολιθική εποχή μην γνωρίζοντας τη χρήση του μετάλλου, οι θώρακες από κομμάτια ξύλου 

που έβρισκε καθένας έτοιμα στη φύση, είναι ό,τι πιο εξελιγμένο μπορούσαν να διαθέσουν σε 

έναν πόλεμο. 

Επίσης, σημασία έχει ότι η βαλανιδιά ή ο θώρακας του Κάστορα τρυπήθηκε με ακόντιο 

φτιαγμένο από ένα συγκεκριμένο ξύλο, κατά τον Λυκόφρονα τον Χαλκιδέα, της κρανιάς [Cor-

nus sanguinea (L.)], που η εξαιρετική του σκληρότητα το καθιστούσε κατάλληλο για δόρατα 

στην αρχαιότητα, όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και σε πολλούς άλλους λαούς.64 Ως τις 

μέρες μας στις αγροτικές κοινότητες της Ελλάδας το ξύλο κρανιάς και των συγγενικών του 

δέντρων χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις που απαιτούνταν από κάποιο εργαλείο μεγάλη σκλη-

ρότητα κι ανθεκτικότητα. 

Βαθείς όσο και πολλαπλοί συμβολισμοί υπάρχουν επίσης σε πολλά άλλα στοιχεία του μύθου, 

για παράδειγμα στο ότι ο Πολυδεύκης κατεδίωξε τον Ίδα μέχρι τον τάφο του πατέρα του, του 

Αφαρέα, καθώς και στο ότι ο Ίδας σκότωσε τον Πολυδεύκη όχι με δόρυ ή με σπαθί, μα ση-

κώνοντας από τον τάφο μια στήλη. Μαχόμενος δηλ. όχι σαν άνθρωπος της Εποχής του Χαλκού, μα 

ως προϊστορικός πολεμιστής, με πέτρες, σε καιρούς πολιτισμικού μεταιχμίου, όταν λίθινα και 

μεταλλικά όπλα εναλλάσσονταν σε συγκρούσεις με ακόμα αβέβαιο αποτέλεσμα νίκης ή ήττας 

εκατέρωθεν, πριν η οριακή τεχνολογική ανακάλυψη της κατεργασίας των μετάλλων κυριαρχήσει 

οριστικά, αχρηστεύοντας την ως τότε κυρίως βαρύνουσα σωματική δύναμη και την πολεμική 

δεινότητα των ανθρώπων του λίθου. 

Από την άλλη μεριά, ο τάφος του πατέρα και η στήλη του, σημαίνουν πιθανότατα ότι ο 

Αφαρέας είχε υποστεί ως αιτία του δραματικού κύκλου μια «πρωταρχική ύβρι» από τον αδελφό 

του, ισχυρότερο των τεσσάρων γιων του Περιήρη ή Οίβαλου, τον Τυνδάρεω, που κράτησε για 

τον εαυτό του την πρωτεύουσα, τη Σπάρτη, τον «πολιτισμένο κόσμο», στέλνοντας τα αδέλφια 

του να εξημερώσουν τόπους τότε μάλλον άγριους και ακατοίκητους: την «εσχατιά». Τούτο 

δείχνει η πληροφορία ότι οι Λεύκιππος και Αφαρέας έχτισαν νέες πόλεις στη Μεσσηνία, ανα-

λώνοντας τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια και πεθαίνοντας πρόωρα —ο Αφαρέας—, χωρίς 

οι ίδιοι να αναφέρονται ότι έπραξαν κάτι πραγματικά σπουδαίο. 

Η σύγκρουση, λοιπόν, είναι παλαιότερη από την εποχή της ύβρεως που υπέστησαν οι Διόσκου-

ροι στην ιστορία περί των «βοδιών / αρκαδικών περιοχών» και των «νυφών / κληρονομιάς 

του Λεύκιππου». Για τούτο, η τελευταία σκηνή του δράματος θα πρέπει να παιχτεί στον τάφο 

του αδικημένου γιου τού Περιήρη, του Αφαρέα, και η θανάτωση του Τυνδαρίδη Πολυδεύκη 

από τον Αφαρίδη Ίδα θα πρέπει να επιτελεστεί με μια στήλη αυτού του τάφου, ώστε να ολο-

κληρωθεί η αποπληρωμή των ενόχων και των ενοχών στον αλυσιδωτό κύκλο των ύβρεων και 

των δικών.  

                                                 
64 Λυκόφρων, Ἀλεξάνδρα, 553 κ.ε.: «ὁ μὲν κρανεία κοῖλον οὐτάσας στύπος / φυγοῦ κελαινῆς διπτύχων ἕνα φθερεῖ, / 

λέοντα ταύρῳ συμβάλοντα φύλοπιν». Βλ. και Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 1, 21, 5, 4 κ.ε.: οι Σαυρομάτες, 

φυλή σκυθική, δεν γνωρίζουν τον σίδηρο και τον χαλκό, αλλά χρησιμοποιούν δόρατα από κρανιά με κοκκάλινη αιχμή· βλ. 

και Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 3, 4, 14, 3 οι Πέρσες είχαν κράνινα δόρατα· Αισχύλος Πέρσαι 148: δορικράνου [δορυκρά-

νου], που οι Σχολιαστές εμνηνεύουν ως «από ξύλο κρανιάς»· Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 3, 12, 1, 9 κ.ε. όπου 

τονίζεται η σκληρότητα του ξύλου της κρανιάς, που «είναι όμοιο με το κέρατο στην πυκνότητα και στην ισχύ», ενώ της 

«θηλυκιάς» κρανιάς έχει εντερειώνη στη μέση και δεν κάνει για ακόντια· Ξενοφών, Κυνηγετικός 10, 3, 6 προβόλια, 

δηλ. ειδικά δόρατα για το κυνήγι του αγριογούρουνου, από κρανιά· ο ίδιος, Περὶ ἱππικῆς 12, 12, 3 κράνινα δόρατα· 

Ευριπίδης, Αποσπάσματα, απ. 785, 2 τόξο από κρανιά· Βάβριος [Valerius Babrius], Mythiambi Aesopici 6, 112, 12 ρό-

παλο από κρανιά. 
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Και η κατακεραύνωση του Ίδα από τον Δία, του οποίου η νίκη φαίνεται σε μας να κερδήθη-

κε σε μια τίμια μονομαχία; Ο ανώτατος Θεός προσωποποιείται πάντα, από τους αρχαϊκούς 

καιρούς έως σήμερα, στον βασιλέα. Από τις εποχές που ο φαραώ ή ο αυτοκράτορας των Ίνκα 

ήταν γιος του Θεού, μέχρι τις «ελέω Θεού» νεώτερες βασιλείες, και μέχρι τον εκάστοτε βασι-

λεύοντα της Αγγλίας που είναι η κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας σε αντιγραφή της αντί-

στοιχης θέσης των Βυζαντινών αυτοκρατόρων έναντι του ιερατείου, η απόσταση δεν είναι 

μεγάλη από την άποψη της μαζικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. 

Έτσι, ο ανώτατος Θεός, ο Δίας, προσωποποιείται στον βασιλέα, τον άνακτα, στον οποίο 

εναπόκειται και το δικαίωμα της τελικής κρίσης για τις διαμάχες μεταξύ των τοπικών ηγεμό-

νων, των διαφόρων ισχυρών μελών της πατριάς του, των «νεαρών ηρώων» όπως τους βλέ-

πουμε τόσο εκφραστικά στον Όμηρο. Όταν όμως κι ο ίδιος ο Θεός/άναξ έχει σφάλλει, όταν 

έχει διαπράξει ύβρι ή κουβαλά μια παλαιότερη, αξεπλήρωτη αμαρτία, όπως ο Τυνδάρεως, 

τότε θα έχει μεν τον τελικό λόγο και τη νίκη, αλλά θα πρέπει να πληρώσει κι αυτός το τίμημα. 

Έτσι, ο νικητής της διαμάχης των κληρονόμων του Περιήρη, ο Τυνδάρεως, χάνει τα παιδιά και 

διαδόχους του, και ο ίδιος ο Δίας τον γιο του τον Πολυδεύκη. 

Η δίδυμη μορφοποίηση του Θεού/άνακτα, δηλαδή, απολλύει λόγω της πρωταρχικής ύβρεως τη 

δίδυμη μορφοποίηση των παιδιών του, τον θνητό Κάστορα γιο του Τυνδάρεω και τον αθάνατο 

Πολυδεύκη γιο του Δία. Βεβαίως, η τελική θεοποίηση και των δύο διδύμων, εκφράσεων της προ-

ϊστορικής και μυκηναϊκής βασιλείας, της θνητής πολιτειακής πλευράς (Κάστωρ) και της θεϊκής 

των ιερατικών λειτουργιών (Πολυδεύκης), σημαίνει ότι πάνω από τις διαμάχες των τοπικών 

ηγεμόνων ο προϊστορικός και μυκηναϊκός άναξ, ο βασιλεύς, έχει τον τελικό λόγο, όσο τουλά-

χιστον διαρκεί η δύναμή του και όσο για αποπληρωμή της ύβρεως δεν ηττάται από έναν ισχυ-

ρότερο αντίπαλο, όπως ο ίδιος ο Τυνδάρεως και η φυλή του αργότερα από τους Δωριείς. 

Φυσικά, κι εδώ παρούσα η θεμελιακή έκφραση του αρχαίου ελληνικού κόσμου από τις απώ-

τατες απαρχές του, όπως πολλές φορές την έχουμε διαπιστώσει: Κι ο ίδιος ο Θεός υπόκειται 

στον φυσικό όσο και κοινωνικό νόμο της ύβρεως και της δίκης, δηλαδή του σφάλματος έναντι 

της Πόλης/λαού, με επακόλουθο την τιμωρία. — Οι Μοίρες βρίσκονται εκτός της δυνατότητας 

επηρεασμού ακόμα και από τον ίδιο τον Θεό, δεδομένου ότι οι αποφάσεις τους λειτουργούν 

ντετερμινιστικά μέσω των νόμων της φύσης και των ψυχικών ή κοινωνικών ισορροπιών: Κάθε 

πράξη του ανθρώπου ανοίγει μια ολόκληρη αλυσίδα αποτελεσμάτων, και κάθε αποτέλεσμα 

νέες διακλαδώσεις ενεργειών και πράξεων, και είναι στο χέρι καθενός να δράσει, να μη δρά-

σει αλλά και να διορθώσει ή να καταστρέψει εντελώς την πορεία του. Οι αρχαίες Μοίρες είναι 

τρεις γιατί δεν είναι προδιαγεγραμμένες, δρουν μέσω συσχετισμών, μια πράξη σου σε δευσμεύει 

στο υφαντό τους μια άλλη σε απελευθερώνει, δεν είναι το άφευκτο όσο και μονολιθικό βουδι-

στικό κάρμα ή το ισλαμικό κισμέτ. 

Έτσι, ο Δίας δεν είναι ο αλάθητος, ατιμώρητος, παντοτινά ανάλλαχτος και ακλόνητος Θεός 

του χριστιανισμού, ισλαμισμού και βουδισμού (ο τελευταίος αποτελεί καθαρή και απολυταρ-

χική θρησκεία κι όχι φιλοσοφία όπως λανθασμένα λέγεται), είναι ένας Θεός που αλλάζει μαζί 

με την κοινωνία, σφάλλει και τιμωρείται για τα σφάλματά του μαζί με τους εξουσιάζοντες και 

τους εξουσιαζόμενους: Η καστοριάδειος «ελληνική ιδιαιτερότητα» ξανά. 

Ουσιαστικά, η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Ηρακλείδες Δωριείς έκλεισε όλους 

τους τραγικούς μυθολογικούς κύκλους του τοπικού προϊστορικού και μυκηναϊκού κόσμου, με 

μια τελική δίκη για όλη την αλυσίδα των επιμέρους ύβρεων και των δικών από την εποχή του 

Κατακλυσμού, του Πελασγού, του Λυκάονα, του Πέλοπα, του Περσέα και των απογόνων τους 

μέχρι τον Σίσυφο, τον Τάνταλο, τον Τυνδάρεω, καθώς και μέχρι τους Λυγκέα / Ίδα / Κάστορα 

/ Πολυδεύκη στον Ταΰγετο. Με τους Δωριείς, δηλαδή καθόλου παραδόξως με «άγριους πολε-

μιστές εισβολείς» σε έναν άκρως πολιτισμένο για την εποχή τόπο, έληξε η προϊστορία στην 

Πελοπόννησο και χάραξε ο νέος κόσμος, όπου οι έννοιες της ύβρεως και της δίκης νοηματο-

δοτήθηκαν ακόμα περισσότερο κοινωνικά εις βάρος της θεϊκής τους σήμανσης. Μα τούτα είναι 

άλλης ιστορίας θέμα. 

Το βαθύ δραματικό και τραγικό στοιχείο στον μυθικό κύκλο της διαμάχης Τυνδαριδών και 

Αφαριδών αναγνώριζαν οι αρχαίοι, γι’ αυτό και μαρτυρούνται πλήθος σχετικά ποιήματα και 

τραγωδίες ή αναφορές από σπουδαίους δημιουργούς.  
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Ο Λυγκέας ως μεταλλωρύχος στον Ταΰγετο 

Μετά από αυτά, για το μεταίχμιο των Εποχών του Λίθου και του Χαλκού, στο οποίο φαίνε-

ται να στέκεται η ιστορία του Λυγκέα στον Ταΰγετο, έρχεται μάλλον σαν λογικό επακόλουθο 

μια μεταγενέστερη λειτουργία του μύθου. Από την ελληνιστική εποχή κι ύστερα, μέσω της επί-

δρασης των φυσικών φιλοσόφων και κυρίως του ορθολογιστή Αριστοτέλη, πολλές αφηγήσεις 

ερμηνεύτηκαν στη απομυθοποιητική βάση πολιτισμικών και τεχνολογικών συμβολισμών. Έτσι, 

η όραση του Λυγκέα θεωρήθηκε πως δεν έχει τίποτε το υπερφυσικό, αλλά η ιστορία ότι μπο-

ρούσε να βλέπει κάτω από τη γη και μες από στερεά πράγματα, σήμαινε απλά ότι έσκαβε το 

χώμα αναζητώντας μέταλλα. Γράφει ο Παλαίφατος, Αθηναίος, 4ος [;] αι. π.Χ.: 
  

Εικ. 203: «Φαράγγι στο 
ποτάμι Μαγούλα, Όρη του 
Ταΰγετου», 
Charles Henry Hanson, The 
Land of Greece, Described 
and Illustrated. With 44 
Illustrations and three 
Maps, T. Nelson & Sons, 
Paternoster Row., Λονδίνο 
1886, σ. 367  
https://books.google.com, 
βλ. εικόνες και στο 
https://el.travelogues.gr. 
 
Η Μαγούλα είναι ο αρχαίος 
ποταμός Τίασα, δίπλα στον 
οποίο βρισκόταν ο 
Πλατανιστάς. Εδώ, ο τόπος 
είναι κάπου στο Φαράγγι της 
Λαγκάδας. 
Το άγριο τοπίο 
υπογραμμίζεται σε μέτρο, 
μεγέθη και διαχρονική ψυχή 
από την παρουσία των τριών 

βοσκών με τις φουστανέλες. 
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Λέγεται ότι ο Λυγκέας έβλεπε και τα κάτω από τη γη. Τούτο όμως είναι ψευδές. Το αληθές έχει 

ως εξής: Ο Λυγκέας πρώτος άρχισε να μεταλλεύει χαλκό και άργυρο και τα λοιπά· κατά τη 

διάρκεια της μεταλλείας, λοιπόν, φέρνοντας λύχνους μες στη γη, τους άφηνε επιτόπου κι ο ίδιος 

ανέβαζε [στην επιφάνεια] θυλάκους του χαλκού και του σιδήρου. Για τούτο έλεγαν οι άνθρωποι ότι ο 

Λυγκέας βλέπει ακόμα και τα κάτω από τη γη, επειδή καταδυόμενος σε αυτήν ανέσυρε χρήμα.
65

 

 

Όπως θα δούμε παρακάτω, κατά την αρχαιότητα είχαν ανακαλυφθεί στον Ταΰγετο ορυκτά τα 

οποία αναφέρονται από ελληνικές και λατινικές πηγές ως «μέταλλα», και γινόταν εξόρυξη. Το 

γεγονός της εξόρυξης, παρ’ ότι δεν επρόκειτο για «μέταλλα» μα για πετρώματα, αποτέλεσε 

πιθανόν την αιτία για την ορθολογική ερμηνεία της υπερόρασης του Λυγκέα από τον Παλαί-

φατο, ενδεχομένως όμως και να βασίζεται σε παλαιότερες εικασίες για τον ήρωα. 

Έχει επίσης ενδιαφέρον μια φιλοσοφική αναφορά του Πλωτίνου στον Λυγκέα και στην 

όρασή του. Θεμελιώνοντας φιλοσοφικά ότι ο νους μπορεί από το μέρος να ανασυνθέσει νοερά 

το όλον, και από το όλον να προβλέψει τη φύση του μέρους, μια αρχαία θεμελίωση των σύγ-

χρονων φιλοσοφικών θεωριών περί επαγωγής και παραγωγής, προσθέτει: 

«[…] καθώς, εάν είχε υπάρξει με τέτοια μάτια κάποιος όπως ο Λυγκέας, που λεγόταν ότι 

βλέπει και τα μέσα στη γη, ο μύθος υπαινίσσεται τους εκεί οφθαλμούς [στον νου]».66 

 

 

 

Άρτεμις στον Ταΰγετο 
 

 

Η Άρτεμις του Ομήρου και το άγαλμα στο ταϋγέτειο Δέρειον 

Όπως είδαμε και στο άλμπουμ μας για τον Ερύμανθο, ο Όμηρος παρουσιάζει τη Ναυσικά, 

κόρη του βασιλιά των Φαιάκων,χωρίς να ξέρει ότι ο ναυαγός Οδυσσέας είναι κρυμμένος κοντά 

και παρακολουθεί, να παίζει μπάλα και να τραγουδάει ανέμελα με τις φίλες της στην παραλία 

της Κέρκυρας, 

 

Για το ότι βρίσκεται στα όρη η Άρτεμις που σκορπίζει τα βέλη, 

ή στον Ταΰγετο τον πανύψηλο ή στον Ερύμανθο, 

τερπόμενη με κάπρους και γοργά ελάφια, 

και μαζί της Νύμφες, κόρες του Δία που ελέγχει την καταιγίδα, 

αγροδίαιτες παίζουν […].
67

 

 

Η σχέση της Άρτεμης με τον Ταΰγετο τονίζεται και από τον Καλλίμαχο, που σε ύμνο του, αφού 

κάνει το ρητορικό ερώτημα ποιο νησί, πόλη, λιμάνι και όρος αγαπά περισσότερο η Θεά, απα-

ντάει ο ίδιος ότι από τα όρη αγαπά τον Ταΰγετο.68 

Στον Παυσανία βρίσκουμε ότι μετά τις Βρυσεές και το Ελευσίνιον, ιερό της Δήμητρας και 

της Περσεφόνης δυτικά της πόλης της Σπάρτης, συναντούμε στον Ταΰγετο τόπο ονόματι Λαπι-

θαῖον,69 «ονομασμένο από άνθρωπο ντόπιο Λαπίθη», πιθανότατα όμως εμπλεκόμενο με μύθο 

σχετικό με τους ανά την Ελλάδα Λαπίθες, «και όχι μακριά [βρίσκεται] το Δέρειον, όπου άγαλμα 

της Ἀρτέμιδος Δερεάτιδος στο ύπαιθρο, και πηγή κοντά του την οποία ονομάζουν Ἄνονον, ενώ 

 

                                                 
65 <Παλαίφατος> Μυθογράφος, Περὶ ἀπίστων 9, 1 κ.ε.· τον Παλαίφατο αντιγράφουν οι Σχολιαστές του Αριστοφάνη, 

Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος, Scholia in plutum (scholia vetera et fort. recentiora sub auctore Moschopulo) 210, 19 κ.ε. και 

Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Πλοῦτος, Commentarium in Plutum (recensio 1 - scholia recentiora Tzetzae) 210, 12 κ.ε. 
66 Πλωτίνος, Ἐννεάδες 5, 8, 4, 24. 
67 Όμηρος, Ὁδύσσεια 6, 102 κ.ε. 
68 Καλλίμαχος, Εἰς Ἄρτεμιν (ὕμνος 3) 183 κ.ε. 
69 Για Λαπιθαίον, περαιτέρω: Ηρωδιανὸς Γραμματικός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 370, 9 κ.ε.: «όνομα όρους της 

Λακωνικής» αντιγράφει ο Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 412, 13. Τα όρη Άρπλεια και την πηγή Άνονον δεν τα 

βρίσκουμε αλλού από τον Παυσανία. 
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ενώ μετά το Δέρειο, αφού προχωρήσουμε περίπου είκοσι στάδια [4.941,6 μ. κατά τα μέτρα του 

Ήρωνα], είναι τα Ἄρπλεια, που κατεβαίνουν μέχρι την πεδιάδα».70 

Σημειωτέον ότι κατά τον Ησύχιο,71 δέρα είναι ο αυχένας όρους και κατ’ άλλους τα πλησίον 

των ορέων δηλαδή οι πρόποδες. Αλλά η κύρια έννοια του δέρη είναι τράχηλος, αυχένας. Τα 

στοιχεία αυτά υποδεικνύουν κατά τη γνώμη μας ότι το Δέρειον βρισκόταν μετά τον πρώτο αυχένα, 

στα 800 περίπου μέτρα, των βουνών του Ταΰγέτου και πριν την κορυφογραμμή του Πενταδά-

χτυλου, εκεί όπου υπάρχουν γόνιμες κοιλάδες, λιβάδια και διαχρονικές κατοικήσεις, με τα πα-

νέμορφα χωριά Ταϋγέτη, Αναβρυτή, Σοχά κ.λπ., κι ότι το άγαλμα της Άρτεμης βρισκόταν κοντά 

σε κάποια σημαίνουσα πηγή. 

Ο Κούρτιος θεωρεί ότι το Ελευσίνιον βρισκόταν στο διαχρονικό μονοπάτι που οδηγεί στην 

Αναβρυτή από το Παρόρι, υποδεικνύοντας ως θέση του την περιοχή του σπηλαίου όπου σήμερα 

υπάρχει ναός της Παναγίας Λαγκαδιώτισσας, η οποία στην εποχή του ονομαζόταν «της Παντά-

νασσας» και γινόταν εκεί ετήσιο πανηγύρι.72 Ας σημειώσουμε ότι από την άλλη μεριά του 

βουνού Άγιος Ελισσαίος και σε επίσης παμπάλαιο μονοπάτι από την πεδιάδα προς την Αναβρυτή 

και τα λοιπά χωριά, υπάρχει ακόμα μια σπηλιά με εκκλησία, της Παναγίας Ζαγούνας. Δεδομέ-

νης της υποκατάστασης σε πολλά μέρη ιερών της Δήμητρας με εκκλησίες της Παναγίας, ίσως 

πράγματι το Ελευσίνιον να βρισκόταν σε κάποια από τις δύο περιοχές. 

Πιθανό είναι το Δέρειον και η πηγή Άνονος να βρίσκονταν στη θέση της Αναβρυτής, καθώς 

εκεί μαρτυρούνται αρχαία κατάλοιπα και υπάρχουν σημαντικές πηγές. Ίσως η Άνονος πηγή 

και το ιερό της Αρτέμιδος να μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στο σημαντικό Κεφαλάρι της 

Μεσαειτονιάς λίγο δυτικά του χωριού, όπου ακόμα ένα εκκλησάκι της Παναγίας.  

                                                 
70 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 3, 20, 7, 2 κ.ε.· Ηρωδιανός Γραμματικός, Περὶ ὀρθογραφίας 3,2, 491, 18 κ.ε. : 

Δέρα τόπος Λακωνικής, ο κάτοικος Δεραίος ή Δερεάτης, Δερεάτιδος Αρτέμιδος ιερόν, δημός Δειράδας, δημότες Δειρα-

διώτες, από όνομα ήρωα· το ίδιο αντιγράφει ο Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 225, 16 κ.ε. Την Δερεάτιδα Άρτεμι ανα-

φέρει χωρίς σχόλια ο Ηρωδιανός και στο Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3,1, 106, 12. 
71 Ησύχιος, Λεξικόν (Α-Ο) βλ. λήμματα. 
72 Ernst Curtius, Peloponnesos. Eine Historisch — Geographische Beschreipung der Halbinsel, Verlang von Justus Pertes, τόμ. 

ΙΙ, Γκότα 1852, σ. 251. 

Εικ. 204: Δεξιά, πριν τη ράχη, βρίσκεται ο αυχένας της Σέλας. Στο βάθος η Σπάρτη. 
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Ο Κούρτιος, επίσης, μάλλον σωστά ταυτίζει τα Άρπλεια με τα βουνά πάνω από τον Μυστρά. 

Από μέρους μας μπορούμε να προσθέσουμε ότι τα Άρπλεια, που κατά τον Παυσανία «κατεβαί-

νουν μέχρι την πεδιάδα», θα μπορούσαν να τοποθετηθούν μόνο στη σχετικά ομαλή κάθοδο προς 

την (νεοονομασμένη) Ταϋγέτη, τα Πικουλιάνικα και τον Μυστρά, εφόσον προς τα νότια το από-

τομο μέτωπο των βουνών προς τη λακωνική πεδιάδα για μεγάλη απόσταση δεν δικαιολογεί 

την έκφραση του Παυσανία, που προϋποθέτει υποφερτά ομαλό πρανές. 

Υπάρχει όμως επίσης πολύ σοβαρή πιθανότητα το ιερό να βρισκόταν στη θέση Σέλα, που 

την είδαμε στο πρώτο μέρος του ανά χείρας άλμπουμ κι όπου υπάρχουν εμφανέστατα κατά-

λειπα σημαντικού αρχαίου οικοδομήματος ή οικοδομημάτων. Η Σέλα βρίσκεται ανάμεσα στην 

Αναβρυτή και στη νυν Ταϋγέτη, πρώην [ο] Μπαρσινίκος. Πάνω από τη Σέλα και σε πανέμορφο 

τόπο μες σε δάσος  βρίσκεται η πηγή με τη δυσώνυμη επωνυμία «Κοπριές Κορύτες», ενώ λίγο 

πιο νότια οι λεγόμενες «Κορύτες Καλαμά». Δεδομένου ότι τα επφανή ιερά της Αρτέμιδας καθι-

ερώνονταν όπως και τα σύγχρονα ορθόδοξα ορεινά μοναστήρια σε τόπους με λαμπρότητα θέας 

και περιβάλλοντος, η υποψηφιότητα της Σέλας για ένα ιερό τόσο σπουδαίο ώστε να το ανα-

φέρει ως μόνο του κεντρικού Ταΰγετου ο Παυσανίας, εκείνο της Δερεάτιδος Αρτέμιδος, έχει 

υπολογίσημα υπέρ και μπορεί να αποδειχθεί από αρχαιολογική έρευνα. 

Όσο για την απόσταση από τη σαφέστατης αρχαίας κατοίκησης Αναβρυτή, και όχι απόλυτη 

σύμπτωση του τόπου με πηγή, την Άνονο του Παυσανία, μπορούμε να υπενθυμίσουμε ότι οι α-

ποστάσεις για μας είναι πολύ πιο κουραστικές αναλογικά παρά για τους αρχαίους μα και τους 

παλαιότερούς μας Έλληνες, για τους οποίους ένα χιλιόμετρο ήταν απλά μερικές δρασκελιές, 

«μισή τσιγάρα δρόμος», όπως λέγαν εκφραστικότατα οι πατεράδες μας. Επίσης, αν το τοπωνύμιο 

Σέλα δεν είναι επιβίωση κάποιου τύπου των αρχαίων Σελασιών μα μεταφέρει απλά την εικόνα 

«σέλα αλόγου», όπως άλλωστε φανερώνει η δομή του τόπου, τότε απλά συμπίπτει με την αρχαία 

ένοια της λέξης δέρα και το Δέρειον, αφού είναι ένας «αυχένας», με λαμπρή θέα πανταχόθεν. 

Ας σημειωθεί ότι απλή ανάγνωση του κειμένου του Παυσανία, μας φανερώνει ότι ο συγ-

γραφέας ουδέποτε ανέβηκε στον Ταΰγετο, ότι περιηγηθήκε περιμετρικά τις υπόρειες όπου υπήρ-

χαν οι κεντρικοί δρόμοι, κι ότι τις ελάχιστες πληροφορίες για την οροσειρά προφανώς τις 

έλαβε από αφηγήσεις ντόπιων κι από κείμενα.  

Εικ. 205: Σέλα. Στο βάθος, οι κορφές του Ταΰγετου. 
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Οι Καλαβώται, ύμνοι προς τη Δερεάτιδα Άρτεμι 

Ο Ησύχιος μας παρέχει την ενδιαφέρουσα πληροφορία ότι οι «Καλαβώται [είναι] ψαλλόμε-

νοι ύμνοι στο ιερό της Δερεάτιδος Αρτέμιδος». Άρα, αν και το άγαλμα βρισκόταν στο ύπαιθρο 

κατά τον Παυσανία, στον τόπο θα υπήρχε κάποιου είδους ιερό, ίσως και ναός με τα οικοδομικά 

εξαρτήματά του. Καλαβώτης, ασκαλαβώτης, γαλεός, γαλεώτης, κωλώτης, κωλετίνη, σαμά-

μηξος, σαμαμύθη κ.λπ. είναι αρχαία συνώνυμα για το λεγόμενο και σήμερα σαμαμύθι, τη φαιά 

σαύρα που ζει σε σπίτια, σπηλιές και κουφάλες δέντρων [Hemidactylus turcicus (L.)]  

Εικ. 206: Adam Elsheimer (1578-1610), «Η Δήμητρα στο σπίτι της Εκάβης [sic, Μετάνειρας]», Μου-
σείο Πράντο. Του πίνακα υπάρχουν διάφορα αντίγραφα, καθώς και αναπαραγωγές του ως γκραβούρες 
σε εκδόσεις του Οβίδιου. Το έργο, επηρεασμένο από τον Καραβάτζιο και τον Ρούμπενς, ανήκει στη 
κατηγορία των προσώπων στη ζωγραφική που φωτίζονται από κεριά, λαμπάδες ή λάμπες, χρησιμεύ-
οντας ως δείγματα δεξιοτεχνίας και διαφημήσεις των ζωγράφων. Παράδειγμα, ανάλογα έργα του 
Γκρέκο. Εδώ, η σκηνή φωτίζεται από τρεις πηγές φωτός. Η Δήμητρα έχει αφήσει πάνω σε ρόδες αμαξιού 

τον δαυλό που της έφεγγε στην περιπλάνησή της, και πίνει ενώ ο μικρός Ασκάλαβος την κοροϊδεύει. 
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Το σαμαμύθι αναφέρεται σε μύθο σχετιζόμενο με την παραμονή της Δήμητρας στην Αττική 

κατά την αναζήτηση της κόρης της, Περσεφόνης, που την είχε κλέψει ο Άδης: Ο Ασκάλαβος ήταν 

γιος της Μετάνειρας, βασίλισσας της Ελευσίνας, που μεταμορφώθηκε στο μικρό ερπετό γιατί κο-

ρόιδεψε τη Θεά.73 Δεν βρίσκουμε στις σωζώμενες αρχαίες πηγές να σχετίζεται ο ασκαλαβώτης 

ή καλαβώτης ευθέως με την Άρτεμη, όμως κι εκείνη και ο αδελφός της Απόλλων θεωρούνταν 

ότι αφενός φέρνουν στους ανθρώπους ως τιμωρία του Δία για εγκλήματά τους τις επιδημίες, τους 

λοιμούς, κι αφετέρου τους γιατρεύουν —ας θυμηθούμε το περίφημο άγαλμα του «σαυροκτόνου 

Απόλλωνα»—. 

Γι’ αυτό και ο Απόλλων λατρευόταν στους Δελφούς κι αλλού ως Θεός της ιατρικής και των 

φαρμάκων, ενώ ο γιος του ο Ασκληπιός είναι μεταγενέστερος Θεός. Ο ασκάλαβος, όπως γράφει κι 

ο Νίκανδρος στα Θηριακά του, μετά την τιμωρία της Δήμητρας «μένει σε απεχθείς οχετούς» 

των σπιτιών και θεωρούνταν, λανθασμένα, ως ζώο που μπορεί να φέρει αρρώστιες. 

Άλλωστε το σαμαμύθι χρησιμοποιούνταν με διάφορους τρόπους ως φάρμακο, όπως δεί-

χνουν πάμπολλες συνταγές των αρχαίων γιατρών, αλλά και, μαζί με κάποια άλλα είδη σαύρας, 

επίσης ως δηλητήριο. Για παράδειγμα, ο Θεόκριτος παρουσιάζει στη Φαρμακεύτριά του (Δηλη-

τηριάστρια, Μάγισσα), την ανανταπόδοτα ερωτευμένη ηρωίδα να επιτελεί μαγικές τελετουργιές 

για να την ερωτευτεί επιτέλους ο ωραίος μα αδιάφορος Δέλφις, απειλώντας ότι αλλιώς θα τον   

                                                 
73 Όταν η Δήμητρα φιλοξενούνταν από τη Μετάνειρα στην Ελευσίνα, για να την ευχαριστήσει υπέδειξε στον γιο της τον 

Τριπτόλεμο την καλλιέργεια των σιτηρών και τη γεωργία. Αργότερα, η Μετάνειρα προσέφερε στη Θεά ως δροσιστι-
κό αφέψημα, δηλ. ως θυσία, νερό με φλυσκούνι και με το νέο προϊόν, το αλεύρι, που έκτοτε όντως το αφιέρωναν 
οι αρχαίοι σε θυσίες στους βωμούς των Θεών. Ένας άλλος γιος της Μετάνειρας, ο Ασκάλαβος ή Άμβας, γέλασε με τη 
Δήμητρα για το φτηνό κέρασμα που της δόθηκε, και τότε εκείνη του πέταξε το ποτό περιλούζοντάς τον και μεταμορ-

φώνοντάς στο γνωστό είδος σαύρας. Βλ. πρόχειρα: Νίκανδρος, Θηριακά 483 κ.ε· Σχόλια στό: Νίκανδρος, Θηριακά, 

Scholia et glossae in Nicandrum theriaca (scholia vetera et recentiora) 484c, 1 κ.ε.· Αντωνίνος Λιμπεράλις, Μεταμορφώσεων 

συναγωγή 24, 1, 1 κ.ε. όπου η Μετάνειρα ονομάζεται Μίσμη. 

Εικ. 207 άνω: Η μεταμόρφωση του Ασκάλαβου σε σαμαμύθι. Johann Wil-
helm Bauer (1607-1640/1642), Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, έκδοση του 
1659, httpscommons.wikimedia. 
 

Εικ. 208 αριστ.: Σαμαμύθι, Hemidactylus turcicus (L.). 
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δηλητηριάσει με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων: «σαύρα αφού τρίψω, κακό πιοτό θα 

σου δώσω αύριο».74 

Επίσης, αρχαίοι Σχολιαστές των Νεφελών του Αριστοφάνη και άλλοι αναφέρουν ότι τα ονό-

ματα ασκαλαβώτης, γαλεός, γαλεώτης χρησιμοποιούνταν δευτερευόντως και για τη νυφίτσα, τον 

ποντικό, την αγριόγατα και κάθε μικρό ζώο που «σέρνεται και μπορεί να αναρριχηθεί» όπως 

χαρακτηριστικά γράφουν. Άλλωστε, η ονομασία γαλή αποδιδόταν αρχικά όχι μόνο στην αγριό-

γατα αλλά και στη νυφίτσα, που την εξημέρωναν οι αρχαίοι και τη χρησιμοποιούσαν σαν τη 

σύγχρονή γάτα, για να εξολοθρεύουν τα ποντίκια. — Η άποψη ότι οι γνήσιες γαλαί, οι γάτες, 

ήταν άγνωστες πριν εισαχθούν από την Αίγυπτο, είναι λανθασμένη, αφού αγριόγατες υπήρχαν 

παντού στον ελληνικό χώρο, στην Κρήτη και σε πολλά νησιά, μόνο που δεν εξημερώνονταν. 

Στον Ησύχιο βρίσκουμε ότι οι Λάκωνες τον ασκαλαβώτη τον λέγαν και γαλλιώτη. Έτσι, ίσως θα 

μπορούσε να υποτεθεί ότι οι Καλαβώται ήταν ύμνοι αποτροπαϊκοί όχι μόνο για τα σαμαμύθια, 

τα οποία άλλωστε ως σήμερα λέγονται και «μολυντήρια», μα και γενικά για ζώα όπως τα ποντίκια 

που τρύπωναν στα σπίτια και φέρναν λοιμούς ή που είναι με διάφορους τρόπους βλαπτικά.75 

Ας σημειωθεί ότι σήμερα κατά τη λαϊκή παράδοση θεωρείται πως τα σαμαμύθια φέρνουν 

τύχη σε ένα σπίτι. Η σύνδεσή τους με την τύχη οφείλεται στο ότι καθαρίζουν τα σπίτια από 

έντομα, αράχνες, μυρμήγκια κ.λπ., καθώς μάλιστα ζουν στους εξωτερικούς χώρους, ταράτσες 

και σοφίτες, και δεν ενοχλούν άμα δεν μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού. Έτσι, σε πολλές αγρο-

τικές περιοχές της χώρας δεν πειράζουν τα σαμαμύθια όταν παραμένουν στο εξωτερικό του 

σπιτιού, καθώς πιστεύεται ότι φέρνει κακό το να τα σκοτώσεις, παράδοση που παραπέμπει σε 

κάποιου είδους «άτυπη αθιξία» λόγω της χρησιμότητάς τους. Όπως συμβαίνει κατά την παράδοση 

και με άλλα ζωά τα οποία φωλιάζουν σε κτήρια, για παράδειγμα τα επίσης εντομοφάγα χελι-

δόνια, ή τα ποντικοφάγα φίδια του είδους της δεντρογαλιάς που άμα ζούσαν στα σπίτια, στις 

οροφές και στα θεμέλια, θεωρούνταν «αγαθά στοιχειά του σπιτιού», «σπιτόφιδα», και πιστευ-

όταν ότι είναι κακό να τα σκοτώσει κανείς. 

Να θυμίσουμε επίσης ότι η λακωνική πεδιάδα είχε πάντα ζήτημα ασθενειών από κουνούπια 

λόγω του Ευρώτα και των βαλτότοπων, αλλά και επειδή φράζεται προς τη δύση από τα ύψη 

του Ταϋγέτου, που εμποδίζει τους υγιεινούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους το καλοκαίρι να 

ανανεώσουν την ατμόσφαιρα.76 Ο Ιάμβλιχος, στο έργο του για τον Πυθαγόρα, αναφέρει ότι ο 

φιλόσοφος, που εκτός των άλλων επιδιδόταν και σε καθαρμούς από λοιμούς, είχε προσκληθεί 

κάποτε κι από τους Σπαρτιάτες για τούτο τον σκοπό: 

 

Και για τη Λακεδαίμονα, λοιπόν, μάθαμε ότι μετά τον καθαρμό που διενεργήθηκε από κείνον, 

ποτέ δεν ξαναέπαθε λοιμό, ενώ πολλές φορές είχε περιπέσει σε τούτη την αρρώστια εξαιτίας 

της κακοήθειας του τόπου, στον οποίο υφίσταται ο οικισμός, με τα Ταΰγετα όρη να προκαλούν 

σε αυτήν σημαντική πνιγηρότητα, καθώς βρίσκονται από πάνω της […].
77

 

 

Η μαρτυρία για το νοσηρό κλίμα της σπαρτιατικής πεδιάδας και τότε όπως και μεταγενέστερα, 

είναι σημαντική, παρ’ ότι σχεδόν σίγουρα ο αναξιόπιστος στα ιστορικά ζητήματα Ιάμβλιχος κάνει 

λάθος, και ο καθαρτής της Λακεδαίμονας πρέπει να ήταν όχι ο Πυθαγόρας αλλά ο Επιμενίδης 

ο Κνώσσιος, γνωστός για καθάρσεις ανά την Ελλάδα, που μαρτυρείται πρόσκλησή του στη Σπάρτη 

για τούτο τον σκοπό. Εν πάση περιπτώσει, όλα τούτα πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν ενδεχο-

μενως να χρησιμεύσουν σε υποθέσεις για τις αρχαίες παραδόσεις περί ασκαλαβώτη, καθώς και για 

τους ύμνους Καλαβώται, των Σπαρτιατών, μπρος στο ιερό της Δερεάτιδας Άρτεμης.  

                                                 
74 Θεόκριτος, Εἰδύλλια 2, 58. 
75 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Scholia in nubes (scholia anonyma recentiora) 170a 1, κ.ε. — 173c, 1 κ.ε.· Σχόλια 

στό: Ἀριστοφάνης, Νεφέλες, Commentarium in nubes (scholia recentiora Tzetze) 169a, 1 κ.ε. — 170, 1 κ.ε.· Ησύχιος, 

Λεξικόν (Α-Ο) στο λ. γαλλιῶται. Κάποιες ευφάνταστες μέθοδοι θανάτωσης των αθώων και χρήσιμων σαμαμυθιών 

που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μόνο ως σαδιστικές και εγκληματικές μπορούν να περιγραφούν… 
76 Κάτι που είχαν παρατηρήσει και οι περιηγητές επί τουρκοκρατίας, για παράδειγμα ο πρώιμος και εξαιρετικά προσε-

κτικός στα πάντα Ντόντγουελ, βλ. Dodwell Edward, Classical and topographical tour through Greece, during the 
years 1801, 1805, and 1806, Rodwell and Martin, Λονδίνο 1819, τόμ. 2, σ. 410: Επειδή εμποδίζονται οι δυτικοί 
άνεμοι να φυσήξουν στην πεδιάδα, η Σπάρτη κατά το καλοκαίρι είναι «ένα από τα πιο θερμά μέρη της Ελλάδας» και 
οι κάτοικοι υποφέρουν από πυρετούς. 

77 Ιάμβλιχος Φιλόσοφος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 19, 92, 1 κ.ε. 
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Άλλοι μύθοι και ιστορίες περί Ταΰγετου 
 

 

Ο Ζέφυρος σκοτώνει τον Υάκινθο φυσώντας από τον Ταΰγετο 

Ο κεντρικός για τον σπαρτιατικό πολιτισμό, παιδευτικός και μυητικός μύθος περί Υακίνθου 

αναφέρεται και στον Ταΰγετο. Ο μύθος, που πρώτος τον αφηγείται ο Ησίοδος, αναφέρει ότι ο 

Απόλλων ερωτεύτηκε τον ωραίο έφηβο Υάκινθο, γιο της Διομήδης Λαπίθου και του γιου του 

Λακεδαίμονα, του Αμύκλα, δηλαδή εγγονό της Ταϋγέτης και του Δία.78 Ή, σύμφωνα με μετα-

γενέστερες πηγές, του Οίβαλου, δισεγγονού του Αμύκλα.79  

                                                 
78 Για Υάκινθο βλ. πρόχειρα: Ησίοδος, Αποσπάσματα, απ. 171· Απολλόδωρος, Μυθολογικὴ βιβλιοθήκη 3, 116, 5 κ.ε.· 

Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 3, 1, 3, 1 κ.ε. και 3, 19, 3, 2 κ.ε.· βλ. και ωραία περιγραφή αρχαίου ζωγραφικού 

πίνακα που παρουσίαζε τον Υάκινθο και δείχνει τη φροντίδα των αρχαίων καλλιτεχνών για την αναπαράσταση της 

ομορφιάς του νέου, Φιλόστρατος ο Νεώτερος, Εἰκόνες 885, 4 κ.ε. Για περισσότερα περί Υάκινθου, καθώς και πρω-

τογενή έρευνά μας για την ταύτιση του άνθους με τα Muscari όπου αιτιολογείται και το Υ ή V, αρχικό του ονόματος, 

Εικ. 209:  Τζοβάνι Μπατίστα Τιέπολο (1696-1770), «Ο θάνατος του Υάκινθου», περ. 1752-1753, Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza, Μαδρίτη. Στον πίνακα, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους του 
Τιέπολο, ο άνδρας που παρίσταται με την επίσημη παρ’ ότι βαρβαρική στολή, είναι μάλλον ο πατέρας του 
Υάκινθου. Σε αρκετά έργα που απεικονίζουν το θέμα, όπως εδώ, ο δίσκος έχει αντικατασταθεί με τένις, 
γιατί το άθλημα του δίσκου δεν γινόταν κατανοητό από τους θεατές πριν αναγεννηθεί κατά τον 19ο αι-
ώνα. Ο γλυπτός Σάτυρος από πάνω, που αν και μαρμάρινος κοιτάζει με κοροϊδευτικό, χαιρέκακο μορφασμό 
τον νέο να πεθαίνει, συμβολίζει τον θριαμβεύοντα Διάβολο, σε μια μεταφορά στην αρχαιότητα του χρι-
στιανικού δαίμονα. Πίσω από τον νέο, ο μικρός Έρωτας κλαίει. Στην άκρη δεξιά το κρινάκι Hyacinthus 

orientalis (L.), το οποίο όμως είναι ασιατικό είδος που εισήχθη στην Ευρώπη μετά την αρχαιότητα. 
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Τον νέο είχε ερωτευτεί και ο Ζέφυρος, όμως εκείνος προτίμησε να χαριστεί στον Απόλλωνα, με 

αποτέλεσμα ο άνεμος να ζηλέψει πολύ. Έτσι, μια μέρα που ο Απόλλωνας δίδασκε το αγόρι 

δισκοβολία, καθώς ο ίδιος έριξε κάποια στιγμή τον δίσκο, ο Ζέφυρος φύσηξε δυνατά από τον 

Ταΰγετο κι έκανε τον δίσκο να λοξοδρομήσει, να χτυπήσει τον Υάκινθο στο κεφάλι και να τον 

σκοτώσει. Ο Απόλλων, με θλίψη, έθαψε το παλληκάρι επιτόπου και πάνω από τον τάφο του 

αργότερα χτίστηκε ο περίφημος στην αρχαιότητα ναός του Αμυκλαίου Απόλλωνα, από τα σπου-

δαιότερα σπαρτιατικά ιερά μαζί με τον ναό της Ορθίας Αρτέμιδος. 

Από το αίμα του αγαπημένου του ο Απόλλων έκανε να ξεπηδήσει το κρινάκι υάκινθος, που 

είναι το πολύ διαδεδομενο ανά την Ελλάδα Muscari commutatum (Guss.), καθώς και το παρό-

μοιο M. neglectum. Το άνθος εθεωρείτο ότι έφερε πάνω του το αρχικό του Υάκινθου, Υ, ή V, 

καθώς σε πολλές πηγές βρίσκουμε τον Υάκινθο ως Βάκυνθο, Vάκυνθο. Ή ότι το χαραγμένο 

γράμμα Υ ή V εκφράζει τον θρήνο του Απόλλωνα για τον νέο: Υα! Vα! Βαβαί!  

Πολλοί έγραψαν ποιήματα και αναφορές σε πάσης φύσεως έργα για τον Υάκινθο και τον 

πόνο του Απόλλωνα. Ο Λιβάνιος αναφέρει επιγραμματικά τον μύθο:  

                                                                                                                                               
στο άνθος του, βλ. το βιβλίο μας Καυτό μέλι· Αρχαία ελληνικά ερωτικά επιγράμματα από άνδρες για άνδρες και ερω-
τολογικός σχολιασμός τους, ι.ε., Αθήνα 2013, Β΄ έκδοση Εκδόσεις Στιγμός, Αθήνα 2021, σ. 287 κ.ε. 

79 Φιλόστρατος ο Νεώτερος, Εἰκόνες 885, 7· Λουκιανός, όπου παρακάτω· Παυσανίας, ό.π. 

Εικ. 210: Ο Ζέφυρος έχει σηκώσει τον Υάκινθο στον αέρα και του κάνει έρωτα με διαμηρισμό, δηλ. 
με το πέος του ανάμεσα στους μηρούς του νέου. Αθηναϊκή κύλικα, περ. 5ος αι. π.Χ., Museum of Fine 
Arts, Βοστόνη. Παρ’ ότι δεν μαρτυρείται από τις σωζώμενες πηγές ότι ο Ζέφυρος κατάφερε ποτέ να 
κατακτήσει τον Υάκινθο, και μάλιστα να τον διαμηρίσει, η εικόνα αντιπροσωπεύει την ελευθεριότητα των 

αρχαίων Ελλήνων απέναντι στον ερωτισμό, όσο και απέναντι στις ιερές ιστορίες των Θεών τους. 
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Περί Υακίνθου 

Ακούς για το άνθος υάκινθος; Αυτό ήταν παλιά ένα παλληκαράκι όμορφο και καλό. Το ερω-

τεύτηκαν δύο, ο Ζέφυρος και ο γιος της Λητώς. Επειδή λοιπόν αυτός χαρίστηκε στον Θεό, από-

φασίζει φόνο ο Ζέφυρος και, προσέχοντας πότε θα ρίξουν δίσκο, γιατί εκπαιδευόταν σε τέτοια 

αθλήματα ο Υάκινθος από τον Απόλλωνα, πνέει από τον Ταΰγετο και λοξοδρομίζει προς τον νε-

αρό τη βολή. Και εκείνος σκοτώθηκε, η Γη όμως τον λυπήθηκε για το πάθημά του και ανέθαλε 

το άνθος. 

 

Ο Λουκιανός, με θέμα τον μύθο, γράφει έναν από τους ωραιότερους, ελλειπτικούς διαλόγους του: 

 

Διάλογος Ερμή και Απόλλωνα 

 

ΕΡΜΗΣ 

Γιατί είσαι κατσούφης, Απόλλωνα; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Γιατί, Ερμή, έχω δυστυχίες στα ερωτικά. 

ΕΡΜΗΣ 
Άξιο λύπης αυτό. Αλλά σε τι δυστυχείς; Μήπως εκείνο με τη Δάφνη σε λυπεί ακόμα; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Καθόλου, αλλά τον ερωμένο μου πενθώ, τον Υάκινθο, τον γιο του Οίβαλου. 

ΕΡΜΗΣ 

Μα πες μου, πέθανε ο Υάκινθος; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Και με κακό τρόπο. 

ΕΡΜΗΣ 

Από τι, Απόλλωνα; Μπας κι είσαι τόσο κακός εραστής, ώστε σκότωσες το ωραίο εκείνο 

παλληκάρι; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Εγώ ο ίδιος το ’κανα. 

ΕΡΜΗΣ 

Μα καλά, τρελάθηκες, Απόλλων; 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Όχι, αλλά συνέβη ένα ατύχημα ακούσιο. 

ΕΡΜΗΣ 

Πώς; Θέλω ν’ ακούσω τον τρόπο. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Μάθαινε να ρίχνει δίσκο, κι έριχνα μαζί του κι εγώ, κι ο άνεμος ο Ζέφυρος, που να χαθεί 

κακήν κακώς, τον αγαπούσε από πολύ καιρό κι αυτός, κι επειδή δεν του ’δινε σημασία, 

μην αντέχοντας από την υπεροψία του, τα κατεργάστηκε αυτά. Καθώς εγώ έριξα ως συνή-

θως σε ύψος τον δίσκο, καταπνέοντας εκείνος από τον Ταΰγετο χτύπησε στο κεφάλι το αγόρι, 

με αποτέλεσμα από την πληγή να ρεύσει αίμα πολύ και το παιδί παρευθύς να πεθάνει. Εγώ 

αμέσως αμύνθηκα κατατοξεύοντας τον Ζέφυρο καθώς το ’σκαγε, κυνηγώντας τον μέχρι το 

βουνό, και μετά για το αγόρι έφτιαξα τάφο και το έθαψα στις Αμύκλες, εκεί όπου ο δίσκος 

τον σώριασε, και κανόνισα να αναθάλει από το αίμα του η γη άνθος γλυκύτατο, Ερμή, και 

πολυανθότερο απ’ όλα τα λουλούδια, κι ακόμα να έχει πάνω του γράμματα που ταιριάζουν 

στον νεκρό. Άραγε νομίζεις ότι παράλογα θλίβομαι; 

ΕΡΜΗΣ 

Ναι, Απόλλωνα. Ήξερες ότι έκανες θνητό ερωμένο· οπότε, μη στενοχωριέσαι που πέθανε.
80

 

  

                                                 
80 Λουκιανός, Θεῶν διάλογοι, διάλογος 16, 1, 1 κ.ε.· Βλ. και Σχόλια στο: Λουκιανός, Scholia in Lucianum (scholia vetera et 

recentiora Arethae) έργο 79, 16, 2, 7 κ.ε.  
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Γιατί αναφέρεται άνεμος ως αντεραστής ενός από 

τους σημαντικότερους Θεούς της Σπάρτης, και μά-

λιστα ο Ζέφυρος, ακριβώς από κείνους που, όπως 

είπαμε, λείπουν από την Λακωνία το καλοκαίρι λό-

γω του δυτικού φράγματος του Ταϋγέτου; 

Θυμίζουμε αυτό που ήδη τονίσαμε, ότι μια από 

τις κύριες αρχικές ιδιότητες του Απόλλωνα στις 

εποχές εκείνες ήταν η κουροτροφία, η θεϊκή επιμέλεια στην εκπαίδευση των εφήβων και στις 

μυητικές τελετουργίες, που περιλάμβαναν και διαμονή τους στο ύπαιθρο, στα όρη και στα δά-

ση, συγκεκριμένα στη Σπάρτη πιθανότατα στον Ταΰγετο. Μια δεύτερη είδαμε ότι ήταν η ιατρική, ο 

Φοίβος ήταν εκείνος που φέρνει με διαταγή του Δία τον λοιμό, την επιδημία, κι εκείνος ο ίδιος 

που την ξορκίζει. 

Ο θάνατος πάμπολλων νεαρών ηρώων που προσγράφονταν στους μύθους ως ερωμένοι του 

Απόλλωνα ή του επίσης μυητικού επιμελητή των εφήβων, του Ηρακλή, συμβολίζουν πρωταρχικά   

Εικ. 211 άνω αριστερά και 212 άνω δεξιά: 
Ο πραγματικός αρχαίος υάκινθος, το κρινάκι Muscari 
commutatum (Guss.), οικ. Hyacinthaceae. Στα κλει-
στά ανθάκια του διακρίνεται ο ρόδακας με τα V που 
έγιναν η αιτία να θεωρηθεί ότι φέρει το αρχικό του 
ονόματος του νέου: «ο γραπτός υάκινθος». Σημειωτέον 
ότι ο Υακινθος γραφόταν συχνά αλλά και προφερό-
ταν ως Vάκυνθος — Βάκυνθος. 
 
Εικ. 213 κάτω δεξιά, το συγγενικό είδος Muscari ne-
glectum (Guss. ex Ten.) ή Muscari racemosum (Guss. 
ex Ten.), που επίσης ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα 

υάκινθος. Εδώ, στην κορφή του Ταλετού, στα 2.400 μ. 
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βεβαίως τον θάνατο της εφηβείας και την είσοδο στην ενηλικι-

ότητα ως πλήρη μέλη της φυλής. Ενίοτε όμως σημαίνει και τον 

πραγματικό θάνατο, το φυσικό ενδεχόμενο ο μυούμενος νέος να 

σκοτωνόταν πραγματικά κατά την περίοδο της μύησης στα άγρια 

βουνά της προϊστορικής εποχής, ή το κυριότερο, τα νέα παιδιά 

μιας φυλής να πεθάνουν από επιδημία. 

Μια επιδημία, που σκοτώνει τα παιδιά, τα αγόρια που θα γί-

νουν σύντομα πολεμιστές και κυνηγοί και τα κορίτσια που θα γί-

νουν μητέρες, αποτελεί καταδίκη σε θάνατο για όλη τη φυλή, σε 

εποχές που κάθε κοινότητα αγωνιζόταν να επιβιώσει με όλες τις 

άλλες εχθρικές γύρω της, έτοιμες να επιτεθούν σε κάθε ένδειξη 

αδυναμίας. 

Η απάντηση, βεβαίως, στην ερώτηση «Γιατί ειδικά ο Ζέφυ-

ρος», απαιτεί βαθύτερη έρευνα στον μύθο. Μπορεί ο Ζέφυρος, ο 

Μαΐστρος, να λείπει συνήθως από την πεδιάδα το καλοκαίρι με 

αποτέλεσμα πυρετούς από τα κουνούπια, όμως είναι ακριβώς ε-

κείνος ο άνεμος που απανταχού στην Ελλάδα ξεσπά απότομα την 

άνοιξη, φέρνοντας άκαιρες καταιγίδες, παγετούς και χιόνια και 

προκαλώντας καταστροφές, όταν τα σπαρτά και τα αμπέλια εί-

ναι ευάλωτα. Καταστροφές των σπαρτών, τότε και μέχρι πρόσφα-

τα, σήμαιναν σιτοδεία, λιμός και θάνατος. 

Έτσι, ο θάνατος έρχεται σε μια τέτοια περίπτωση από ανέμους 

που φέρνουν χιόνι και παγετό από τον Ταΰγετο. Στη μελέτη της προϊστορίας σε όλο τον πλα-

νήτη, η σύνδεση της αναγέννησης της φύσης και των νεαρών σπαρτών με τους αρσενικούς ή 

θηλυκούς εφήβους, κατά τις ανοιξιάτικες τελετουργίες και κατά τις διαδικασίες μύησης, είναι 

ένα βασικό κλειδί κατανόησης των πρωτόγονων κοινωνιών. 

Στο άλμπουμ μας για τον Παρνασσό, είδαμε να αναφέρεται καλοκαιρινή χιονοθύελλα που 

απέκλεισε στις κορφές του βουνού τις Θυιάδες, τις Μαινάδες του Διονύσου, ενώ σε κείνο για 

την Πάρνηθα αναφερθήκαμε εκτενώς στη σημασία που έδιναν οι Αθηναίοι, σύμφωνα με τις αρ-

χαίες πηγές, στην παρατήρηση των καταιγίδων που έρχονταν στο λεκανοπέδιο από τη μεριά του 

βωμού του Δία στο Άρμα της Πάρνηθας, ακριβώς δηλαδή κι εδώ από τον Ζέφυρο. 

Ίσως, λοιπόν, μια συστηματικότερη έρευνα μέσα από τούτες τις παρατηρήσεις να έφτανε 

στη σημασία του μύθου του σκοτωμού του Υάκινθου από τον Ζέφυρο. Το σχήμα προβάλλει αρ-

κετά καθαρά: Ο έφηβος κουροτροφείται και εκπαιδεύεται, όπως το σπαρτό δυναμώνει και δια-

τρέφεται, από τον Απόλλωνα, τον ηλιακό Θεό, τον Ήλιο. Ο Ζέφυρος είναι αντεραστής του Απόλ-

λωνα, γιατί κι αυτός το καλοκαίρι με το ζωογόνο φύσημά του προστατεύει τους ανθρώπους από 

τους πυρετούς και τις επιδημίες, καθώς και τους ώριμους καρπούς από τις υπερβολικές ζέστες. 

Την άνοιξη όμως ο Ήλιος-Απόλλωνας είναι προτιμότερος για τη νιότη και για τα νεαρά 

ακόμα σπαρτά — ο Ζέφυρος που φέρνει τον παγετό και το χιόνι, ζηλεύει τη θαλλερή νιότη του 

σιταριού, τον έρωτα του νέου με τον Ήλιο-Απόλλωνα, σκοτώνοντας το παλληκάρι και το στάχυ 

πριν ωριμάσουν. Ο Απόλλων, ο εφηβοτρόφος και ξορκιστής του λοιμού, δεν κατορθώνει να 

προστατεύσει τον έφηβο και το σπαρτό. Η φυλή, που με τόσο κόπο έχει μεγαλώσει το έφηβο 

αγόρι ή κορίτσι και καλλιεργήσει το σιτάρι, είναι τώρα έκθετη στην καταστροφή και στον θα-

νατο εξαιτίας ενός παγετού και ή μιας αρρώστιας που σκοτώνει τα νέα παιδιά ή τα σπαρτά. 

Γι’ τούτα, οι Σπαρτιάτες γιόρταζαν κατά την άνοιξη τα Υακίνθια στον ναό του Αμυκλαίου 

Απόλλωνα με τριήμερο πανηγύρι και σκηνοπηγία. Η μελέτη της πολύ σημαντικής αυτής γιορτής 

μπορεί να υποδείξει περαιτέρω τη λειτουργία του μύθουκαι των απανταχού της Ελλάδας, αλλά 

και της Μικρας Ασίας, παραδόσεων περί Υακίνθου και των τόσων άλλων «θνησκόντων εφήβων». 

Ένα σημαντικό στοιχείο υπέρ αυτής της ερμηνείας αποτελεί το γεγονός ότι το κρινάκι υά-

κινθος, τα Muscari commutatum και M. neglectum, αφενός είναι από τα πρώτα άνθη που φυ-

τρώνουν, τέλη χειμώνα και αρχές άνοιξης, πολύ πριν ανθίσουν τα άλλα ανοιξιάτικα φυτά. Και 

αφετέρου, ΔΕΝ πεθαίνουν με τους παγετούς και τα χιόνια αυτών των μηνών, που καίνε τα σπαρτά 

και τα αμπέλια. Όπως και πολλά άλλα φυτά, σήμερα ξέρουμε ότι διαθέτουν «αντιψυκτικές» 

ουσίες, που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Μπορείς να  

Εικ. 214: Υάκινθος, Muscari 
neglectum, αλώβητος μες στο 

χιόνι, στην Πάρνηθα. 
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τα δεις την άνοιξη ζωντανά μες στο χιόνι ή διαμαντοστολισμένα από τον παγετό, και όταν βγει 

πάλι ο ήλιος, ο «Απόλλων», να συνεχίζουν τη ζωή τους αλώβητα. Επίσης, καθώς είναι ελαφρώς 

δηλητηριώδη, δεν προσβάλλονται από αρρώστιες των φυτών, ούτε τρώγονται από τα έντομα 

και τα ζώα — σύμβολο κι αυτό της αντίστασης των νέων στις επιδημίες. 

Η μέσω του άνθους αθανασία, που χάρισε ο Απόλλων στον σκοτωμένο από τον Ζέφυρο αγα-

πημένο του, συμβολίζει την ελπίδα ότι τα σπαρτά και τα νεαρά αγόρια και κορίτσια, οι ανα-

γκαίες προϋποθέσεις για την επιβίωση και τη συνέχεια, θα επιβιώσουν κατά τις δυσκολές ώρες 

υγιή και όμορφα όπως το κρινάκι, ο υάκινθος, που δεν το καίνε ο παγετός και το χιόνι. 
 
  

Στην νεανική εικονογραφία η αρχαία ελληνική μυθολογία βρίσκει ολόφρεσκο έδαφος να ανθίσει, 
μακριά από την ακαδημαϊκή μιζέρια και ανεραστία. Ο έρως του Απόλλωνα, σπουδαίου Θεού του 
ελληνικού πανθέου, γιου του Δία, μουσικού, εκπρόσωπου του ήλιου, και του ωραίου Υάκινθου, 
συγκινεί νέους και νέες απ’ όλο τον κόσμο — μάλιστα και καλλιτέχνες μάνγκα από την Ιαπωνία και 
τη  Ν. Κορέα, που δείχνουν όλο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ελληνική μυθολογία. Εδώ, δείγματα 
από τον ιστότοπο www.deviantart.com. Από αριστ. οι καλλιτέχνες: Εικ. 215, Littlestpersimmon. 
216, Ghostelle. 217, unknown. 218, Jean Young. 219, Fedinisart. 220, NathanielHellman, όπου η 
Άρτεμις, ερωτευμένη κι αυτή με τον Υάκινθο, τα πίνει βλέποντάς τον αγκαλιά με τον αδελφό της! 

Μαύροι, Λατίνοι και Ασιάτες καλλιτέχνες αποδίδουν τα δικά τους χρώματα ή εθνικά χαρακτηριστικά 
στον Υάκινθο, όπως και σε άλλους ήρωες κι ηρωίδες της ελληνικής μυθολογίας, υποδεικνύοντας 
έτσι την παγκοσμιότητα αυτών των μύθων και αχρηστεύοντας τον μεταρατσισμό σύγχρονων ορθο-

πολιτικών διανοουμένων που καταδικάζουν την αρχαία Ελλάδα ανορθολογικά ως «δυτική» κ.λπ.  
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Ο Ταΰγετος ως καταφύγιο και ως πολεμικό ορμητήριο 
 

Οι Μινύες στο βουνό 

Παντού στον ελληνικό χώρο τα ψηλά βουνά χρησίμευσαν διαχρονικά σε περιόδους πολέ-

μων ως ορμητήριο, πέρασμα στρατών και καταφύγιο. Δεν αποτελεί εξαίρεση ο άγριος και δυσ-

πρόσιτος Ταΰγετος. Μια από τις παλαιότερες ιστορίες, που σχετίζονται με αυτόν, μας διηγείται 

ο Ηρόδοτος: 

Τα εγγόνια των επιβατών της Αργούς, κατοικούσαν στη Λήμνο. Οι Πελασγοί που έκλεψαν 

κατά μια διήγηση τις γυναίκες των Αθηναίων κατά τη διάρκεια της γνωστής ετήσιας τελετής 

στη Βραυρώνα, και κυνηγήθηκαν απ’ αυτούς, τους έδιωξαν από το νησί κι εγκαταστάθηκαν 

εκεί οι ίδιοι. Οι «γιοι των γιων» των Αργοναυτών, όπως τους ονομάζει ο Ηρόδοτος, πλέοντας 

με τα καράβια τους ως τη Λακεδαίμονα, κατέφυγαν ψηλά στον Ταΰγετο. Όταν οι Λάκωνες 

είδαν τις φωτιές της στο βουνό, έστειλαν αγγελιαφόρο να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι 

και τι ζητάνε. Εκείνοι του είπαν ότι είναι Μινύες, απόγονοι των ηρώων της Αργούς, που ζούσαν 

στην Λήμνο απ’ όπου τους έδιωξαν οι Πελασγοί, οπότε τώρα γύρισαν «στους πατέρες» τους, 

δηλαδή στην Πελοπόννησο απ’ όπου κατάγονταν πολλοί από τους Αργοναύτες, και ειδικά οι 

Σπαρτιάτες Διόσκουροι. Παρακάλεσαν λοιπόν να τους δεχτούν οι Λάκωνες ως συγγενείς και 

να τους δώσουν μερίδια γης ώστε να ζήσουν μαζί τους ελεύθεροι. 

Οι Τυνδαρίδες αποφάσισαν να τους δεχτούν. Σύμφωνα με τη «μυθική Ιστορία», όπως την 

εννούσαν οι αρχαίοι, εκείνο το «γιοι των γιων» των Αργοναυτών σημαίνει ότι η εμφάνιση των 

Μινύων στη Λακωνία θα συνέβη περίπου στο ενδιάμεσο των τριών καθόδων των Δωριέων στην 

Πελοπόννησο, όταν οι Τυνδαρίδες θα αναζητούσαν πολεμιστές και συμμάχους. Έτσι, οι Μινύες 

αναμείχθηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό, και μάλιστα κάποιοι από τους αρχηγούς τους παντρεύ-

τηκαν ντόπιες γυναίκες της Σπάρτης. Μετά από κάμποσο όμως οι Μινύες άρχισαν να απαιτούν 

μερίδιο και στη βασιλεία, προβάλλοντας κι άλλες πολιτικές απαιτήσεις. Όταν, τότε, οι Λάκωνες 

τους συνέλαβαν και τους έκλεισαν σε φυλακή για να τους εκτελέσουν την επόμενη μέρα (μάλ-

λον τους ηγέτες τους, όχι βέβαια όλους), οι Σπαρτιάτισσες που είχαν παντρευτεί οι ξένοι, πα-

ρακάλεσαν να δουν για τελευταία φορά τους άντρες τους, μια παράκληση που εισακούστηκε, 

δεδομένου ότι κατά τον Ηρόδοτο «ήταν αστές, και των πρώτων Σπαρτιατών θυγατέρες». 

Αυτές όμως είχαν σχεδιάσει το εξής τέχνασμα: Αντάλλαξαν με τους άνδρες τους τα ρούχα 

τους, οπότε εκείνοι, με γυναικεία ενδυμασία και πέπλα, βγήκαν από τη φυλακή αγνώριστοι 

μες στο σκοτάδι χωρίς να τους γνωρίσουν οι φρουροί και ξανασκαρφάλωσαν στα απρόσιτα 

του Ταΰγετου. Απ’ αυτούς, οι περισσότεροι πέρασαν στην Τριφυλία κι έχτισαν πόλεις που αρ-

γότερα άλωσαν οι Ηλείοι. Άλλους, μετά από πρότασή του στις αρχές της Σπάρτης, τους πήρε 

μαζί του ένας Σπαρτιάτης, ο Θήρας, που εκείνη την εποχή ξεκινούσε να φτιάξει αποικία στην 

Καλλίστη, τη σημερινή Σαντορίνη, η οποία από το όνομά του έκτοτε ονομάστηκε Θήρα.81 

Για τους Μινύες, το εφευρετικό ελληνικό φύλο που επινόησε και κατασκεύασε τα διάσημα 

αποστραγγιστικά έργα στην Κωπαΐδα, έχουν γραφτεί πολλά, κι εμείς παραπέμπουμε στις σύγχρο-

νες μελέτες όσους αναγνώστες θέλουν να μάθουν περισσότερα. Ο Πλούταρχος, στο έργο του 

Γυναικών αρεταί, που αναφέρεται εκτενώς στην ίδια ιστορία επαναλαμβανόμενος σχεδόν κατά 

λέξη από τον Πολύαινο, παρακάμπτει την άποψη του Ηρόδοτου ότι οι Πελασγοί έδιωξαν τους 

«παίδες παίδων» των Αργοναυτών από τη Λήμνο και εγκαταστάθηκαν οι ίδιοι στο νησί. Σίγουρα 

από παρανάγνωση του ηροδότειου κειμένου, θεωρεί ότι οι «Τυρρηνοί» της νήσου, όπως ονο-

μάζει σε ορισμένα σημεία τους εισβολείς ενώ αλλού τους λέει Πελασγούς, διωγμένοι από τους 

Αθηναίους μετά την αρπαγή των γυναικών από τη Βραυρώνα, κατέφυγαν στη Λακωνία, όπου 

τους χρησιμοποίησαν οι Σπαρτιάτες στον «ειλωτικό πόλεμο». Δηλαδή, εννοεί μάλλον σε κάποια 

από τις επαναστάσεις των Ειλώτων. 

Όμως, οι γνωστότεροι «ειλωτικοί πόλεμοι» συνέβησαν στα ιστορικά χρόνια, ενώ η κατάληψη 

της Λήμνου διενεργήθηκε από τον Μιλτιάδη μετά την πτώση των Πεισιστρατιδών, την εγκαθίδρυση   

                                                 
81 Ηρόδοτος, Ἱστορίαι 4, 145, 5 κ.ε. 
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της αθηναϊκής Δημοκρατίας από τον Κλεισθένη και τη μετεγκατάσταση του στρατηγού από τη 

θρακική Χερσόνησο στην Αθήνα. Ο τελευταίος Μεσσηνιακός πόλεμος, όπως θα δούμε παρακά-

τω, συνέβη μετά από τρομερό σεισμό που σκότωσε πλήθος Σπαρτιάτες. Τότε οι Είλωτες πράγματι 

επαναστάτησαν συμμαχώντας με τους Μεσσήνιους, κι οι Λάκωνες ζήτησαν τη βοήθεια των Αθη-

ναίων, που τους έστειλαν πολύ στρατό με αρχηγό τον Κίμωνα. 

Όσο για την ονομασία «Τυρρηνοί» που χρησιμοποιεί ο Πλούταρχος παραλλήλως με το «Πε-

λασγοί», μάλλον παραπέμπει σε άποψή του για θεωρίες της αρχαιότητας περί της καταγωγής 

των περίφημων Πελασγών, για την αλήθεια των οποίων ακόμα κρατάει η διαμάχη μεταξύ των 

ειδικών επιστημόνων.  

Ο Τυρρηνοί, ιταλικό φύλο μη ελληνόγλωσσο, ήδη από πολύ πρώιμους καιρούς ακροβολί-

ζονταν κατά καιρούς στον ελληνικό χώρο παρόμοια όπως οι Έλληνες στον ιταλικό, ως πει-

ρατές ή επιχειρώντας να ιδρύσουν εμπορικούς σταθμούς και μικροαποικίες. Λογικό, πάντως, 

είναι ότι οι Λάκωνες, είτε στην εποχή των Τυνδαριδών είτε μετά την κάθοδο των Δωριέων, δεν 

θα υπήρχε περίπτωση να αποδεχτούν ως συγκάτοικούς τους στη Σπάρτη ένα μη ελληνόγλωσ-

σο φύλο όπως οι Τυρρηνοί — εκτός κι αν ομάδες τους είχαν πλήρως εξελληνιστεί. 

Κατόπιν ο Πλούταρχος περιγράφει διάφορες περιπέτειες των διωχθέντων «Τυρρηνών/Πε-

λασγών» ανά τον ελληνικό χώρο, που όμως παρ’ ότι πολύ ενδιαφέρουσες μπορούν κατά τε-

μάχια να αναγνωριστούν ως μέρη παντελώς άσχετων μεταξύ τους παραδόσεων ή ιστορικών 

περιπετειών, σε ένα αλλοπρόσαλλο μίγμα που θεωρούμε ότι δεν αντιπροσωπεύει έναν τόσο 

πολυγνώστη αλλά και προσεκτικό ιστορικό όπως ο Πλούταρχος. Αν και το θέμα του έργου 

φαίνεται χαρακτηριστικά πλουτάρχειο δεδομένου του σεβασμού του συγγραφέα στις γυναίκες, θα 

μπορούσε κανείς να πει ή ότι δεν ανήκει στον μέγα Ρωμαιοβοιωτό, ή έχουν γίνει σε αυτό εκτε-

ταμένες παρεμβάσεις από ασχέτους μεταγενέστερους. Το τελικό εξαγόμενο είναι ότι ο όποιος 

συγγραφέας του έργου, από ολοφάνερη κακοανάγνωση του ηροδότειου κειμένου, έχει μπερδέ-

ψει το ελληνικό φύλο των Μινύων με το ιταλικό των Τυρρηνών και με το γνήσια ελλαδικό αλλ’ 

όχι καθαρά ελληνόφωνο των Πελασγών.  

Εικ. 221: Φαράγγι στον Ταΰγετο στα 1887, μάλλον η Λαγκάδα με τον τότε δρομο. Ακόμη μια φωτο-

γραφία του Edouard Martel, «64 phot.: Peloponnèse […]», ό.π., BnF/Gallica, Bibliothèque numérique. 
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Τέλος πάντων, εκείνο που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι στον τότε Ταΰγετο, όπου τα δάση 

θα ήταν πιθανότατα ακόμα παρθένα, ούτε οι ίδιοι οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να ξετοπώ-

σουν εύκολα όσους κατέφευγαν εκεί.82 

 

 

Ταΰγετος στο επίκεντρο πολέμων ή ως πέρασμα για αιφνίδια επίθεση 

Κατά τον Παυσανία και άλλους, στους πολέμους Σπάρτης και Μεσσηνίας ο Ταΰγετος βρέ-

θηκε στο επίκεντρο, καθώς χωρίζει τις δύο αιωνίως εμπόλεμες περιοχές. Οι Σπαρτιάτες έκαναν 

επιδρομές στη μεσσηνιακή επικράτεια, ενώ «Ελήστευαν [ἐλῄστευον] και οι Μεσσήνιοι τα παρα-

θαλάσσια της Λακωνικής και όσες γεωργικές περιοχές υπήρχαν γύρω από το Ταΰγετον». Τα 

«παραθαλάσσια» είναι τα παράλια στα δυτικά της οροσειράς, στη Μάνη.83 

Φαίνεται ότι «το Ταΰγετον» ήταν ιδανικό για αιφνιδιασμούς κατά της λακωνικής πεδιάδας, 

καθώς κανείς δεν περίμενε από κει κίνδυνο. Έτσι, σύμφωνα με τον Διόδωρο Σικελιώτη, κατά 

τον πόλεμο Θήβας και Σπάρτης «οι Λακεδαιμόνιοι, έχοντας διατηρήσει πεντακόσια έτη τη Λα-

κωνική απόρθητη», είδαν για πρώτη φορά εχθρούς, τους Θηβαίους και τους συμμάχους τους, 

να καταστρέφουν και να καταληστεύουν τη χώρα τους μπρος στην ατείχιστη πόλη. Ο στρατός 

του Επαμεινώνδα κατά τον συγγραφέα είχε διαβεί τον Ταΰγετο και ετοιμαζόταν να περάσει 

τον Ευρώτα για να επιτεθεί στη Σπάρτη. Όσοι Σπαρτιάτες μπορούσαν να κρατήσουν όπλα όρ-

μησαν στους επιτιθέμενους και, καθώς ήταν χειμώνας κι ο ποταμός φουσκωμένος, ο Επαμει-

νώνδας αναγκάστηκε να σταματήσει την επίθεση.84 

Δεν γίνεται κατανοητό σε αυτήν τη διήγηση του Διόδωρου, το πώς ο Επαμεινώνδας, ενώ ήρθε 

στη Λακωνική από την πλευρά του Ταϋγέτου, έπρεπε να περάσει τον Ευρώτα για να επιτεθεί 

στην πόλη. Αυτό θα γινόταν μόνο αν ερχόταν από τη μεριά του Πάρνωνα, από τη Σελλασία, ό-

πως αργότερα μετά την ομώνυμη μάχη επί του πολέμου Αχαϊκής Συμπολιτείας και Σπάρτης. Ο 

Πλούταρχος, γράφοντας για την εισβολή των Θηβαίων και των συμμάχων τους στη Λακεδαίμονα, 

σημειώνει διαβάσεις του Ευρώτα, αλλά δεν αναφέρει καθόλου τον Ταΰγετο. 

Κι άλλωστε γιατί να περάσει ο Επαμεινώνδας μες στον χειμώνα κρυφά το κακοτράχαλο 

βουνό, αφού η Σπάρτη έχοντας ηττηθεί κατά κράτος στα Λεύκτρα δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει 

την προέλαση των εχθρών της έως και στα περίχωρα της πόλης, κι αφού όλοι οι Πελοποννή-

σιοι είχαν συνταχθεί με τους Θηβαίους — Αργείοι, Αρκάδες, Ηλείοι, καθώς και «της ίδιας της 

Λακωνικής τα πλείστα [μέρη]»,καθώς γράφει ο Πλούταρχος, δηλαδή πολλοί από τους Είλωτες 

και τους Περίοικους.85 Πάντως, εντέλει οι Θηβαίοι και οι σύμμαχοί τους υποχώρησαν χωρίς να 

αλώσουν την Σπάρτη, μπρος στην «πανδημεί» αντίσταση των Σπαρτιατών. 

Δυστυχώς, δεν έγινε το ίδιο όταν ο Λούκιος Φλαμίνιος [Lucius Quinctius Flamininus], το 195 

π.Χ. κατά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους, αποφάσισε να επιτεθεί στη Σπάρτη, 

τελείως παρηκμασμένη πια, με τη βασιλική της δυαρχία να έχει καταρρεύσει, κι ενώ η πόλη 

για πρώτη φορά στην ιστορία της ήταν υποταγμένη σε τύραννο, σε κάποιον Νάβι. Ο Φλαμίνιος 

«πέρασε ακούραστα [ἀπόνως] τα Ταΰγετα και προσέγγισε την πόλη χωρίς να του εναντιωθεί 

κανείς», σύμφωνα με τον Δίωνα Κάσσιο, όπως τουλάχιστον τον αντιγράφει ο Ζωναράς. 

Φαίνεται όμως ότι οι Ρωμαίοι δεν πέρασαν το άγριο βουνό τόσο «απόνως», όπως μάλλον 

καταλάθος γράφεται στο κείμενο, δεδομένου ότι παρακάτω δηλώνεται το αντίθετο και σίγου-

ρα ορθότερο: Οι Ρωμαίοι ήταν κατοπονημένοι από το πέρασμα του Ταΰγετου, πράγμα άλλωστε 

φυσικό. Για τούτο ο Νάβις προσπάθησε να επιτεθεί στον Φλαμίνιο, «υποτιμώντας τον, λόγω 

του καμάτου από την πορεία και επειδή ασχολούνταν με την στρατοπέδευση», αλλά δεν κα-

τάφερε τίποτα, μέχρι που οι Ρωμαίοι κατέκτησαν τη Λακωνική.86  

                                                 
82 Πλούταρχος, Γυναικῶν ἀρεταί [Mulierum virtutes], 247, Α, 7 κ.ε.· Πολύαινος, Στρατηγήματα 7, 49, 1, 1 κ.ε. 
83 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 4, 7, 1, 6. Πολλές αναφορές υπάρχουν στον Παυσανία και σε άλλες αρχαίες πηγές 

για την εμπλοκή του Ταϋγέτου στις συγκρούσεις Σπαρτιατών και Μεσσηνίων, αλλά δεν θα τις σημειώσουμε εδώ. 
84 Διόδωρος Σικελιώτης, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη 15, 65, 1, 1 κ.ε. 
85 Πλούταρχος, Πελοπίδας 24, 3, 1 κ.ε. 
86 Δίων Κάσσιος, Historiae Romanae (Versio 1 in volumine 1) 283, 4 κ.ε.· Ζωναράς Ιωάννης, Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν συλ-

λεγεῖσα καὶ συγγραφεῖσα παρὰ Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Ζωναρᾶ τοῦ γεγονότος Μεγάλου Δρουγγαρίου τῆς Βίγλας 

καὶ πρωτοασηκρήτις 2, 301, 5. 
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Φύση του Ταΰγετου και παράπλευρα θέματα 
 

 

Αρκούδες, ελάφια, αγριόγιδες και αγριογούρουνα 

Στον Παυσανία και στο απόσπασμα για τις κορφές του Ταΰγετου, συναντήσαμε ήδη ότι 

στον Ταλετό και στον Ευόρα: 

 

[…] τρέφονται διάφορα ζώα, και μάλιστα αγριόγιδες. Παρέχεται και σε όλο τον Ταΰγετο αυτών 

των αιγών και αγριόχοιρων κυνήγι, και μπόλικο ελαφιών και αρκούδων.
87

 

 

Στο κεφάλαιο για την Άρτεμη, είδαμε το γνωστό και από το άλμπουμ μας για τον Ερύμανθο 

απόσπασμα του Ομήρου, για τη Θεά που παίζει με τις Νύμφες στα ορεινά λιβάδια, 

 

ή στον Ταΰγετο τον πανύψηλο ή στον Ερύμανθο, 

τερπόμενη με κάπρους και γοργά ελάφια
88

 

 

Τα αγριόγιδα συνήθως καταφεύγουν στις απόκρημνες περιοχές και στους γκρεμούς, όπως εδώ 

στην κορυφογραμμή του Ευόρα κατά τις αχιόνιστες εποχές, όπου μπορούν εύκολα να διαφύ-

γουν από τους εχθρούς τους. Οι αρκούδες προτιμούν για τη διατροφή τους δασικό περιβάλλον, 

οπότε η οροσειρά θα διέθετε κατά την αρχαιότητα πυκνά δάση. Οι αγριόχοιροι πάνε παντού, 

όμως το ελάφι χρειάζεται θαμνότοπους και λιβάδια για να διατραφεί και να επιβιώσει, αφού 

στο δάσος δεν μπορεί να διαφύγει τους εχθρούς του, δεν μπορεί να τρέξει ελεύθερα, κυρίως 

μάλιστα το αρσενικό, που σε ώρα καταδίωξης τα κέρατά του μπλέκονται στα κλαδιά. Επίσης, 

σε κλειστό δασικό περιβάλλον δεν βρίσκει εύκολα τροφή, καθώς στα βαθιά πευκοδάση και 

περισσότερο στα ελατοδάση δεν υπάρχει πλούσια χαμηλή βλάστηση, ενώ τα φυλλώματα των 

κωνοφόρων δεν είναι κατάλληλα για τροφή των φυτοφάγων. Έτσι, κρίνουμε ότι οι τρεις αυτοί 

τύποι του ορεινού τοπίου υπήρχαν κατά την αρχαιότητα σε αρμονικά μεταξύ τους ποσοστά 

στην οροσειρά. 

Φαίνεται ότι ελάφια υπήρχαν στον Ταΰγετο καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, όπως 

δείξαμε στο κεφάλαιο για την Ταΰγέτη και τη μεταμόρφωσή της σε «χρυσοκέρατη» ελαφίνα. 

Σε άλλες αρχαίες πηγές, για παράδειγμα στον Αιλιανό, οι παραπάνω ομηρικοί στίχοι θεωρού-

νται ως πλάγια υπόδειξη ότι ήδη πριν από την εποχή του Ομήρου είχαν εξαφανιστεί από την 

Πελοπόννησο τα λιοντάρια, τα οποία ζούσαν ακόμα μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή στον Πίνδο, στον 

Όλυμπο και στη Μακεδονία. Γι’ αυτό, ο Όμηρος μιλάει μόνο για κάπρους και ελάφια: 

 

Η Πελοπόννησος είναι άγονη από λέοντες· και τούτο γνωρίζοντάς το ο Όμηρος, με επιστημονικό 

μυαλό, τραγουδώντας ότι η ίδια η Άρτεμη κυνηγούσε εκεί, είπε ότι τάχα τριγυρνούσε στον Ταΰ-

γετο και στον Ερύμανθο, 

 «τερπόμενη με κάπρους και γοργά ελάφια». 

Επειδή είναι έρημα αυτά τα όρη από λέοντες, οπότε πολύ σωστά δεν τους ανέφερε.
89

 
  

                                                 
87 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 3, 20, 4, 5 κ.ε. 
88 Όμηρος, Ὁδύσσεια 6, 102 κ.ε.· βλ. πρόχειρα αναφορές του ομηρικού αποσπάσματος: Αίλιος Ηρωδιανός, Περὶ κα-

θολικῆς προσῳδίας 3,1, 146, 15 κ.ε. και 3,1, 390, 20· Χαρίτων, [Χαιρέας και Καλλιρρόη] [De Chaerea et Callirhoe] 6, 4, 

6, 2 κ.ε.· Ηράκλειτος Φιλόλογος, Ὁμηρικὰ προβλήματα, εἰς ἃ περὶ θεῶν Ὅμηρος ἠλληγόρησεν [Allegoriae (= Que-

stiones Homericae)] 1 αι. (;) μ.Χ., 2, 4, 4 κ.ε.· Στέφανος Γραμματικός, Ἐθνικά 280, 16 κ.ε. και 607, 10 κ.ε.· Ευστάθιος, 

Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 241 4 κ.ε.· Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, Scholia in Odysseam (scholia vetera) 6, 

103, 14, όπου η σημείωση ότι «διότι στους τόπους αυτούς πλεονάζουν κάπροι και ελάφια»· Σχόλια στο: Πίνδαρος, 

Scholia in Pindarum (scholia vetera) ᾠδὴ Πυθίων 1, σχόλιον 123, 1 κ.ε. 
89 Αιλιανός Κλαύδιος, Περὶ φύσεως τῶν ζώων 3, 27, 1 κ.ε. — βλ. περαιτέρω αναφορές των αρχαίων πηγών στο ζή-

τημα των λεόντων που ζούσαν κατά την αρχαιότητα στον Όλυμπο, γενικά στη Μακεδονία αλλά και στον Πίνδο, μα 
είχαν εξαφανιστεί από την Πελοπόννησο, στο ψηφιακό άλμπουμ μας, Σ. Καρυδάκης, Όλυμπος, σ. 121 κ.ε., 
http://analphabet.gr/olympos/. 

http://analphabet.gr/olympos/
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Λύγκες; 

Για άλλα άγρια ζώα του Ταϋγέτου, δεν έχουμε μαρτυρίες στις αρχαίες πηγές, αλλά σίγου-

ρα θα υπήρχαν λύκοι. Το όνομα του Λυγκέα πιθανόν παραπέμπει στον λύγκα, τον γατόπαρδο, 

Lynx lynx (L.), που ήταν συνηθισμένο ζώο στα ελληνικά βουνά κατά την αρχαιότητα και έχουμε 

πολλές πληροφορίες στην αρχαία γραμματεία γι’ αυτό. Το όνομα Λυγκέας συναντιέται στις 

αρχαίες πηγές και ως Λυγγέας, όπως και το όνομα του αιλουροειδούς, λύγκας, το βρίσκουμε 

συχνότερα να αναγράφεται ως λύγγας.  

Ας θυμίσουμε ότι αρκετά αρχαία ονόματα παραπέμπουν σε γενναία, επικίνδυνα ή όμορφα 

ζώα, όπως το Λέων και τα παράγωγά του, Λεωνίδας, Τιμολέων κ.λπ. παραπέμπουν στο λιο-

ντάρι. Η λέξη λύγγας ή λύγκας σημαίνει στριγγό κλάμα, σκούξιμο, και τα αντίστοιχα αιλου-

ροειδή ονομάστηκαν έτσι από την ανάλογη κραυγή τους, που μοιάζει με εκείνη της οικιακής 

γάτας, όχι το νιαούρισμα μα το οξύτατο σκούξιμο που εκβάλλει όταν είναι αγριεμένη. 

Οι λύγκες θεωρούνταν επικίνδυνα ζώα σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, εφόσον μπορούσαν 

να επιτεθούν σε ελάφια, αίγες και πρόβατα. Το αρχαίο ανδρικό όνομα Λυγκέας παραπέμπει 

στη δύναμη, στη λυγεράδα, στην κυνηγετική άρα και πολεμική επιδεξιότητα του ζώου, καθώς 

και στην οξύτατη όρασή του ακόμα και τη νύχτα, για την οποία επίσης φημιζόταν κι ο ομώ-

νυμος ήρωας και του φάνηκε χρήσιμη στον ίδιο τον Ταΰγετο. Επίσης, η γρηγοράδα κι αλα-

φράδα με την οποία ανέβηκε στο βουνό, παραπέμπει στην ευκινησία του αιλουροειδούς. 

Το όνομα του Λυγκέα, λοιπόν, και η συσχέτισή του με το βουνό, ίσως να υποδηλώνει την 

παρουσία λυγκών στον Ταΰγετο. Άλλωστε, λύγκες, ρουσόλυκοι ή ρήσοι καθώς λέγονταν στη 

δημοτική Ελληνική, μαρτυρούνται στον κεντρικό Ταΰγέτο μέχρι και λίγο μετά τον Β΄ Παγκό-

σμιο πόλεμο, οπότε εξαφανίστηκαν.90 

Σημειωτέον ότι οι αρχαίες πηγές μαρτυρούν για δύο είδη λύγκα στον τότε ελληνικό χώρο, 

ένα βραχύσωμο, κοκκινωπού χρώματος που διατρεφόταν με λαγούς και άλλα μικρά ζώα, και 

ένα μεγαλόσωμο, σκουρότερο, που μπορούσε να επιτεθεί σε ελάφια και λοιπά μεγάλα φυτο-

φάγα, άγρια και κατοικίδια. Το μεγαλύτερο είδος είναι σίγουρα ο ευρασιατικός λύγκας, το μι-

κρότερο όμως πιθανόν έχει εξαφανιστεί από τον ευρασιατικό χώρο. Ένα σχετικά μικρόσωμο 

είδος λύγκα ζει σήμερα στη Βόρεια Αμερική, κι ίσως το μαρτυρούμενο αρχαιοελληνικό είδος 

να ήταν κάτι ανάλογο. 

 

 

Σπαρτιάτικα σκυλιά 

Υπήρχε μια ράτσα κυνηγετικών σκύλων στη Λακωνία, φημισμένη σε όλη την Ελλάδα. Την 

αναφέρουμε εδώ, επειδή χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι στον Ταΰγετό. Ο Αθήναιος παραθέτει 

ένα απόσπασμα από Πυθική ωδή του Πίνδαρου, στο οποίο εκθειάζονται εκλεκτά ζώα και αντι-

κείμενα από διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, γαλακτοφόρες γίδες από τη Σκύρο, όπλα 

από το Άργος, άρμα πολεμικό από τη Θήβα, αμάξι από τη Σικελία, και: 

 

από τον Ταΰγετο Λάκαινα σκύλα 

σε θηράματα να ορμά 

επιμελέστατο ζώο […]
91

 
  

                                                 
90 Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται συχνά εμφάνιση λυγκών στη δυτική Πελοπόννησο, μάλλον εισαγμένων παράνομα 

από ΜΚΟ για «εμπλουτισμό της πανίδας», εφόσον το ζώο είχε εξαφανιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και δεν είναι 
δυνατόν να επανεμφανίστηκε μαζικά, μάλιστα σε τέτοιους αριθμούς ώστε να γίνεται εύκολα πια αντιληπτό. Όπως 
άλλωστε «εμπλουτίστηκε» και η Στερεά Ελλάδα με λύκους από αντικοινωνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις που φέρουν 
τον χαρακτηρισμό ΜΚΟ. Η προστασία της άγριας πανίδας είναι υποχρέωση του κράτους, των πολιτών συλλογικά 
και του καθένα ατομικά, όμως ο εν κρυπτώ και παραβύστω παράνομος «εμπλουτισμός» με άγρια είδη, μάλιστα με 
μεγάλα σαρκοβόρα ενώ δεν υπάρχουν στην Ελλάδα παρά ελάχιστα μεγάλα φυτοφάγα για την τροφή τους, χωρίς 
περιβαλλοντική μελέτη, χωρίς επιστημονική έρευνα των επιπτώσεων στην άγρια ζωή και στους ανθρώπους, χωρίς 
άδεια από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, χωρίς συνεννόηση με τις ανά περιφέρεια αρμόδιες δημοτικές και κοι-
νοτικές αρχές και τους ανά τόπους κατοίκους, αποτελεί έγκλημα κατά της φύσης και της κοινωνίας, και πρέπει να 
τιμωρείται αυστηρά. 

91 Πίνδαρος, Αποσπάσματα, απ. 106, 1-3· Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 1, 50, 1 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀ-

δύσσειαν 2, 148, 7 κ.ε. 
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Η ειδική διατροφή αυτών των σκυλιών τα καθιστούσε πολύτιμα, στο πλαίσιο μάλιστα της εξαιρε-

τικά λιτής ζωής των ίδιων των Σπαρτιατών. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους σπαρτιατικούς θεσμούς, 

που τους απέδιδαν στον Λυκούργο, κάποιος που δεν διέθετε σκυλιά και επιθυμούσε να κυνη-

γήσει, μπορούσε να τα δανειστεί από τους έχοντες, κι εκείνοι δεν επιτρεπόταν να αρνηθούν. 

Το ίδιο συνέβαινε και με τα επίσης ακριβά άλογα, με τους υπηρέτες ενός σπιτιού που οι γεί-

τονες τους θεωρούσαν και δικούς τους, αλλά και με αγροτικά εργαλεία και σκεύη που μπορούσε 

κανείς να τα δανειστεί χωρίς καν άδεια, παίρνοντάς τα από την αποθήκη και αφήνοντας κά-

ποιο αποδεικτικό τού ποιος τα δανείστηκε — στοιχεία όλα αυτά του πολιτεύματος της Σπάρτης, 

το οποίο επεδείκνυε έντονα στοιχεία μιας ιδιότυπης κοινοκτημοσύνης.92 

 

 

Η βοτάνη χαρισία 

Διαθέτουμε μια μαρτυρία από ψευδοαριστοτελικό έργο, που την επαναλαμβάνουν κι άλλες 

πηγές, ότι υπήρχε ένα φυτό του Ταΰγετου το οποίο χρησίμευε στη λαϊκή μαγεία, η βοτάνη χα-

ρισία: 

 

Στο όρος Ταΰγετος γεννιέται βοτάνη καλούμενη χαρισία, την οποία οι γυναίκες κατά την αρχή 

της άνοιξης την κρεμούν στον λαιμό και τις ερωτεύονται ευκολότερα οι άνδρες.
93

 

 

Κατά τον (Ψευδο-) Πλούταρχο, την αναφέρει ο φιλόσοφος Κλεάνθης κι άγνωστοί μας αρχαίοι 

συγγραφείς. Ποια βοτάνη ήταν η χαρισία, δεν μπορούμε για την ώρα να το ερευνήσουμε. Κατά 

την αρχαιότητα υπήρχαν αρκετά βότανα, λίθοι, καθώς και οργανικές ύλες προερχόμενες από 

ζώα, πουλιά και ψάρια, που πιστευόταν ότι έχουν μαγική ερωτική σημασία, άλλα αφροδισιακή 

κι άλλα αντιαφροδισιακή. 
  

                                                 
92 Πρόχειρα: Πλούταρχος, Ἀποφθέγματα λακωνικά 238, Ε, 9 κ.ε. 
93 Αριστοτέλης και Corpus Aristotelicum, Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων [Mirabilium auscultationes] 846b, 7 κ.ε.· Πλού-

ταρχος (Ψευδο-), Περὶ ποταμῶν καὶ ὅρων ἐπωνυμίας καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς εὐρισκομένων [De fluviis] 17, 3, 5 κ.ε.· 

Κλεάνθης Φιλόσοφος, Αποσπάσματα, απ. 596. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικ. 222: Λακωνικός σκύλος με 
ψύλλους, ξήνεται. Ένα πολύ 
«σύγχρονο» σχέδιο. 
Αττική κύλικα, ζωγράφος του 
Ευεργίδη, 510-500 π.Χ., 
Ashmolean Museum, Ashmolean 
Image Library, Οξφόρδη, Αγγλία. 
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Βουνήσια αμπέλια 

Ο Θέογνις ο Μεγαρέας, 6ος αι. π.Χ., αναφέρει ότι του έστειλε ένας Σπαρτιάτης φίλος του 

καλό κρασί που προερχόταν από αμπέλια τα οποία καλλιεργούνταν στα ριζά του Ταΰγετου. Από 

τα συμφραζόμενα υποθέτουμε όμως ότι θα βρίσκονταν αρκετά χαμηλά, στις υπόρειες, παρ’ 

ότι ορεινά αμπέλια υπάρχουν μέχρι και σήμερα σε χωριά όπως η Αναβρυτή, σε μεγάλο υψόμε-

τρο, ενώ υπολείμματά τους μπορεί κανείς να δει κοντά σε οικισμούς στην εύφορη ζώνη των 

700-800 μέτρων. 

 

Διασκέδαζε αγαπημένη ψυχή μου, γρήγορα θα ’ρθουν 

άνθρωποι άλλοι, κι εγώ πεθαίνοντας θα μπω στη μαύρη γης. 

Πίνε κρασί, που από του Ταϋγέτου την κορφή 

πρόσφεραν αμπέλια, τα φύτευσε ο γέρο-Θεότιμος 

στου βουνού τη ρίζα, ο αγαπημένος των Θεών, 

κουβαλώντας κρύο νερό από τον Πλατανιστά. 

Πίνοντας τέτοιο, τις άσχημες θα διώξεις τις φροντίδες, 

κι έτσι θωρακισμένη τότε θ’ αλαφρύνεις.
94

 

 

Το νόημα είναι ότι τα αμπέλια ποτίστηκαν στη φύτευσή τους από τον ποταμό Τίασα, παραπό-

ταμο του Ευρώτα, ο οποίος πηγάζει από τις κορφές του Ταϋγέτου, κατεβαίνει μέσω φαραγγιών 

στην πεδιάδα και κυλά το κατάψυχρο νερό του δίπλα στον περίφημο Πλατανιστά. Τα αμπέλια, 

λοιπόν, του Θεότιμου θα βρίσκονταν κοντά στις όχθες του ποταμού, στις υπόρειες του βου-

νού. Τα περισσότερα αμπέλια δεν ποτίζονταν, όμως χρειάζονται νερό όταν φυτεύονται, μέχρι 

να ριζοπιάσουν. 

 

 

Σεισμοί στον Ταΰγετο 

Η νότια και η δυτική Πελοπόννησος, όπως και τα νησιά του Ιονίου, υποφέρουν από σει-

σμούς, που μαρτυρούνται ήδη από την αρχαιότητα. Στη Λακωνική, αναφέρονται μεγάλοι σεισμοί 

κατά τη μυθική και την ιστορική περίοδο. Σε αρχαίες πηγές δηλώνεται ότι σε κάποιους απ’ 

αυτούς γκρεμίστηκαν κορυφές του βουνού, ή ότι άνοιξαν χάσματα. Η κυριότερη αιτία για τον 

Μεσσηνικό πόλεμο επί βασιλείας του Αρχίδαμου Β΄ ήταν μέγας σεισμός που κατέστρεψε την 

πόλη και τους οικισμούς της Λακωνίας σκοτώνοντας κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη 20.000 άτομα, 

με αποτέλεσμα να επαναστατήσουν οι Μεσσήνιοι και να συνταχθούν με αυτούς —το πιο επι-

κίνδυνο— οι Είλωτες της ίδιας της Λακωνικής.  

Οι Σπαρτιάτες, όπως περιγράφει ο Θουκυδίδης και άλλοι, ζήτησαν τη βοήθεια συμμάχων 

τους, μεταξύ των οποίων ήταν και οι Αθηναίοι. Εκείνοι τους έστειλαν τον Κίμωνα με πολύ στρατό 

και, πράγματι, με τη βοήθειά τους νίκησαν τους Μεσσήνιους και τους Είλωτες στην αρχή, όμως 

μετά υποπτεύθηκαν τους Αθηναίους για πιθανότητα συνεργασίας με τους εχθρούς, μάλλον ά-

δικα, και τους έδιωξαν προσβάλλοντάς τους, με αποτέλεσμα να χειροτερέψουν οι ήδη τετα-

μένες αθηνολακωνικές σχέσεις και να επισπευθεί ο Πελοποννησιακός πόλεμος.95 

Ο Αριστοφάνης περιγράφει το γεγονός: 

 

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ: 

Μετά, Λάκωνες, γυρνώ σε σας: 

δεν ξέρετε, που ήρθε εδώ ο Περικλείδας κάποτε 

ο Λάκων, ικέτης των Αθηναίων, και κάθισε 

σε τούτους τους βωμούς, ωχρός μες στον κόκκινο χιτώνα, 

ζητώντας στρατό; Γιατί η Μεσσήνη τότε 

σας επετίθετο κι επιπλέον σάς έσειε ο Θεός.  

                                                 
94 Θέογνις, Ἐλεγεῖαι 1, 877 κ.ε. 
95 Για τον σεισμό και τις συνέπειές του, βλ. πρόχειρα: Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 1, 101, 2, 1 κ.ε.· Διόδωρος Σικελιώτης 

11, 63, 1, 4 κ.ε.· Πλούταρχος, Κίμων 16, 4, 2 κ.ε.· Πλούταρχος, Λυκοῦργος 28, 6, 1 κ.ε.· Παυσανίας, Ἑλλάδος 

περιήγησις 4, 24, 5, 1 κ.ε. 
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Κι ερχόμενος με τέσσερις χιλιάδες οπλίτες 

ο Κίμων, όλη έσωσε τη Λακεδαίμονα.
96

 

 

Σε αρχαία Σχόλια στη Λυσιστράτη σ’ αυτούς τους στίχους, διευκρινίζεται ότι 12 χρόνια μετά τη 

Μάχη των Πλαταιών, δηλαδή το 467 π.Χ., ο Ποσειδών έσεισε τη Λακωνική: 

 

Και μάλιστα κατέρρευσε μέρος του Ταΰγετου, και το ωδείο και άλλα, και σπίτια πολλά, και οι 

Μεσσήνιοι αποστατώντας πολεμούσαν και οι Είλωτες αποστάτησαν, έως ότου ήρθε ο Κίμων λό-

γω της ικετήριας [πρεσβείας] και τους έσωσε.
97

 

 

Σε κάποιες από τις πηγές αναφέρεται ότι ο σεισμός οφειλόταν στην οργή του Ποσειδώνα, 

επειδή οι Σπαρτιάτες άρπαξαν και θανάτωσαν ικέτες Είλωτες από το σπουδαίο ιερό του στο 

Ταίναρο, δεδομένου ότι ήταν απαραβίαστος όποιος κατέφευγε σε αυτό, ενώ ο Παυσανίας ανα-

φέρει ότι οι ικέτες ήταν Σπαρτιάτες που είχαν κάνει κάποιο έγκλημα. Οι σεισμοί θεωρούνταν 

έργο του Ποσειδώνα, που γι’ αυτό ονομαζόταν ἐνοσίχθων και ἐνοσίγαιος, καθώς ἔνοσις ση-

μαίνει κίνηση: «γαιοσείστης». Στον Τιτάνα Εγκέλαδο και σε άλλους από τους Γίγαντες της εποχής 

του Κρόνου αποδίδονταν κυρίως, ή μόνο, σεισμοί σχετιζόμενοι με ηφαιστειακή δραστηριότητα, 

μάλιστα στην Ιταλία, με τα ενεργά ηφαίστεια Αίτνα, Βεζούβιο και Στρόμπολι. 

Πιθανότατα, η απόδοση της ευθύνης των σεισμών στον Ποσειδώνα οφείλεται στο ότι οι πα-

ρατηρητικότατοι Έλληνες έβλεπαν ότι οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι σεισμοί έχουν επίκε-

ντρο τη θάλασσα και συνοδεύονται συχνά από παλιρροιακό κύμα — σήμερα γνωρίζουμε ότι 

όντως οι πιο σεισμογενείς περιοχές στον ελληνικό χώρο συνδέονται με τα βασικά υποθαλάσ-

σια ρήγματα που δημιουργούν οι ηπειρωτικές πλάκες Αφρικής και Ευρασίας καθώς συγκρούονται.  

Ο Πλούταρχος περιγράφει το γεγονός του σεισμού επί Αρχίδαμου Β΄, αναφέροντας και το 

τρομακτικό θέαμα της κατάρρευσης κορυφών του Ταϋγέτου: 

 

Όταν βασίλευε τέταρτο έτος ο Αρχίδαμος του Ζευξίδαμου, λόγω σεισμού μεγαλύτερου απ’ όσους 

μνημονεύονται, η χώρα των Λακεδαιμόνιων σχίστηκε από χάσματα πολλά, και καθώς συντα-

ράσσονταν τα Ταΰγετα κάποιες κορυφές κατέρρευσαν, και η ίδια η πόλη όλη γκρεμίστηκε εκτός 

από πέντε σπίτια, ενώ τα άλλα τα έριξε ο σεισμός. Στη μέση της στοάς μάλιστα, ενώ γυμνάζο-

νταν μαζί οι έφηβοι και οι μεγαλύτεροι νεαροί, λέγεται ότι λίγο πριν τον σεισμό πετάχτηκε ένας 

λαγός, και οι νεαροί, έτσι καθώς ήταν έτοιμοι για την εκγύμναση, έτρεξαν να τον κυνηγήσουν 

για πλάκα, αλλά στους έφηβους που έμειναν πίσω έπεσε πάνω τους η στοά και πέθαναν όλοι μαζί. 

Και τον τάφο τους ακόμη τώρα τον λένε Σεισματία.
98

 

 

Ο Στράβων εξετάζει μια χαρακτηριστική ομηρική έκφραση για τη Λακεδαίμονα, κητώεσσαν,99 

που φιλόλογοι ομηριστές της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής εποχής τη διόρθωναν ως καιετά-

εσσαν. Ο καιέτας ή καλαμίνθη ήταν ο γνωστός μας ηδύοσμος, ο δυόσμος, και οι αρχαίοι υ-

πέρμαχοι του τύπου καιετάεσσαν ισχυρίζονταν ότι στη Λακεδαίμονα φύτρωνε πολύς καιέτας, 

ηδύοσμος, για τούτο ο Όμηρος την ονόμασε έτσι. Κατά τον Στράβωνα, όμως, καιετοί ήταν οι 

ρωγμές της γης καθώς και βάραθρα δημιουργημένα από σεισμούς: 

 

Γράφοντας άλλοι τη Λακεδαίμονα “κητώεσσαν” κι άλλοι “καιετάεσσαν”, θεωρούν ότι πρέπει να 

γίνει δεκτή η κητώεσσα, είτε από τα κήτη,
100

 είτε ως μεγάλη, πράγμα που είναι πιθανότερο. Όσο   

                                                 
96 Αριστοφάνης, Λυσιστράτη 1137 κ.ε. 
97 Σχόλια στό: Ἀριστοφάνης, Λυσιστράτη, Scholia in Lysistratam (scholia vetera) 1144, 2 κ.ε. 
98 Πλούταρχος, Κίμων 16, 4, 2 κ.ε. 
99 Όμηρος, Ἰλιάς 2, 581 και Ὁδύσσεια 4, 1: «κοίλην Λακεδαίμονα κητώεσσαν». 
100 Μόνιμη παρουσία κητοειδών, μάλιστα του είδους των φυσητήρων, μαρτυρείται στις αρχαίες πηγές στις ελληνικές 

θάλασσες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η περιοχή νότια και δυτικά της Πελοποννήσου, όπου υπάρχουν μεγάλα βάθη, είναι 
τόπος όπου διαβιούν φυσητήρες — το βαθύτερο μέρος της Μεσογείου βρίσκεται απέναντι από τη Μεσσηνία και κάτω 
από τις Στροφάδες νήσους, περίπου 5.500 μ. Γι’ αυτό ερμήνευαν πολλοί αρχαίοι συγγραφείς το ομηρικό κητώεσσαν 
ως «τόπο όπου εμφανίζονται κήτη», κι άλλοι ως «μεγάλη και κοίλη», λόγω της εκτεταμένης, βαθουλής πεδιάδας 
της Λακωνίας. 
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για την καιετάεσσαν, άλλοι την δέχονται ως διαθέτουσα ηδύοσμο, άλλοι επειδή τα ρήγματα από 

τους σεισμούς λέγονται καιετοί· άλλωστε ο καιέτας είναι το δεσμωτήριο εδώ στους Λακεδαιμό-

νιους, κάποιο σπήλαιο· μερικοί όμως τα παρόμοια κοιλώματα ισχυρίζονται ότι λέγονται μάλλον 

κώοι, απ’ όπου και το “φηρσὶν ὀρεσκῴοισιν”.
101

 Γιατί είναι εύσειστη η Λακωνική· και μάλιστα 

από τον Ταΰγετο μνημονεύουν ορισμένοι ότι κατέρρευσαν κάποιες κορυφές.
102

 

 

Αυτό το «δεσμωτήριο», ο κεαίτας, μας θυμίζει τον Καιάδα, που όμως δεν ήταν καθόλου δε-

σμωτήριο, αλλά τόπος όπου έριχναν καταδικασμένους σε θάνατο. Η ερμηνεία του καιέτα ως 

γήινης ρωγμής από σεισμούς και ως λακωνικό δεσμωτήριο, στις αρχαίες πηγές γίνεται δεκτή 

μόνο από τον Ευστάθιο, που αντιγράφει κατά λέξη τον Στράβωνα και συνδέει τη λέξη με το 

όνομα του νησιού Κως, επιχειρώντας να το ετυμολογήσει από το κω, «κείμαι καταγής», από 

το κώοι και το καιέτας.103 

Σε μεγάλους σεισμούς και σήμερα βλέπουμε στον ελληνικό χώρο ότι δημιουργούνται εκτε-

ταμένες ρωγμές στην επιφάνεια της γης, αλλά και αποκολλούνται πελώριοι βράχοι από τα 

όρη. Στη Ζάκυνθο, πατρίδα του συγγραφέα, όλοι όσοι έζησαν τους τρομακτικούς σεισμούς του 

1953, διηγούνται ότι «γκρεμίζονταν τα βουνά», απ’ όπου «ανέβαιναν σύννεφα σκόνης». Σε κάθε 

μεγάλο σεισμό στα Ιόνια νησιά, από τους πανύψηλους γκρεμούς στις δυτικές ακτές αποκολ-

λώνται τεράστια κομμάτια και πέφτουν στη θάλασσα — το 2019 στο περίφημο Ναυάγιο της 

Ζακύνθου. Οι αφηγήσεις λοιπόν για κατάρρευση κορυφών του Ταΰγετου σε μεγάλους σεισμούς, 

μάλιστα στην εποχή του Αρχίδαμου Β΄, πρέπει να γίνει πιστευτή. 

Ο αριθμός των νεκρών που δίνει ο Διόδωρος, 20.000, μπορεί να φαίνεται υπερβολικός, 

όμως οι σκοτωμένοι πρέπει να ήταν τόσοι πολλοί ώστε επακολούθησε η επανάσταση Μεσσηνί-

ων και Ειλώτων. Γιατί όμως σκοτώθηκαν τόσοι, σε μια πόλη που δεν είχε τείχη και πιθανό-

τατατα δεν ήταν πυκνοδομημένη, δεδομένου μάλιστα ότι στους σεισμοπαθείς τόπους οι κάτοικοι   

                                                 
101 Όμηρος, Ἰλιάς 1, 268· ὀρεσκῷος πάντως κατά τους αρχαίους Σχολιαστές προέρχεται από τη λέξη ὄρος και το ρ. 

κῶ, που σημαίνει κοιμούμαι, κείτομαι κάτω, οπότε ὀρεσκῷος = ορεσίβιος, εκείνος που ζει και κοιμάται στα όρη. 

Εμείς τουλάχιστον δεν βρίσκουμε αλλού από τον Στράβωνα αρχαία ερμηνεία του κῷοι ως κάτι σχετικό με γήινα 

ρήγματα, βάραθρα, σπήλαια· κῷοι λέγονταν ενίοτε κι οι αστράγαλοι με τους οποίους έπαιζαν μανιωδώς οι αρχαίοι 

και γενικά οι Έλληνες μέχρι τις μέρες μας, καθώς και τα ενέχυρα, κατά τον Ησύχιο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί λέ-
γονταν έτσι.  

102 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 5, 7, 1 κ.ε. 
103 Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ἰλιάδαν 1, 454, 1 κ.ε.· Ευστάθιος, Σχόλια εἰς Ὁμήρου Ὀδύσσειαν 1, 141, 1 κ.ε. 

 

Εικ. 223: Ο Ταΰγετος, με τις από-
κρημνες πλαγιές, φέρει τα σημα-
δια των άγριων γεωλογικών ανα-
ταραχών. Εδώ, η βόρεια και βορει-
οδυτική πλευρά της Αθάνατης Ρά-
χης, με την κορυφή του Ταλετού 

να προβάλλει από πίσω. 



162 
 

έχουν πάντα μια ετοιμότητα απέναντι στους σεισμούς; Κι επιπλέον αφού οι περισσότεροι 

Σπαρτιάτες ζούσαν στα χωριά τους, όπου η δόμηση είναι ακόμα πιο αραιή; 

Η αφήγηση για τους εφήβους που σκοτώθηκαν με την κατάρρευση της στοάς της πα-

λαίστρας, δείχνει ότι ο σεισμός έγινε κατά τη διάρκεια της μέρας. Αν όμως η αφήγηση είναι 

πλαστή και δημιουργήθηκε μετά, όπως πάμπολλες «διδακτικές» ή έντονα «μυθιστορηματικές» 

αρχαιοελληνικές διηγήσεις για πλήθος ζητήματα, τότε ίσως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 

ο σεισμός έγινε νύχτα, κι ότι ο μεγάλος αριθμός των νεκρών οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

αρσενικοί στη Σπάρτη, παιδιά από 7 χρονών και άνω, έφηβοι και άνδρες, κοιμούνταν κατά με-

γάλες ομάδες σε κοινόβια, τις Λέσχες. Έτσι, ένας σεισμός απότομος και ισχυρός, συνεργού-

ντος του πανικού και της συνώθησης πολλών στις πόρτες των οικημάτων κάτω από τη στέγη 

των οποίων ζούσαν, μπορεί να ήταν η αιτία για τα τόσα θύματα. 

Ο τάφος, λοιπόν, των εφήβων, ο Σεισματίας, ενδέχεται να υπήρχε όντως κατά την ύστερη 

αρχαιότητα, αλλά οι έφηβοι να σκοτώθηκαν στο οίκημα του κοινοβίου τους, όπως και οι άλλοι 

αρσενικοί της Σπάρτης. Αν οι Σπαρτιάτες κοιμούνταν στα σπίτια τους κατά οικογένεια, προ-

φανώς οι νεκροί θα ήταν πολύ λιγότεροι, αφού πολλοί θα προλάβαιναν να βγουν από τα οι-

κήματα, όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα. 

 

 

Μάρμαρα, μέταλλα και ακόνια 

Κατά τον Στράβωνα, στο Ταίναρο υπήρχαν λατομεία «λίθου πολυτελούς», δηλαδή μαύρου 

μαρμάρου, ενώ στον ίδιο τον Ταΰγετο, στην εποχή του, δηλαδή κατά τον 2ο αι. μ.Χ., είχε ανα-

καλυφθεί κάποιο μέταλλο, και μάλιστα σε σημαντική ποσότητα: 

 

Υπάρχουν και λατομεία ακριβού λίθου, του Ταινάριου στο Ταίναρο, ήδη παλαιά, τελευταία και 

στον Ταΰγετο εξήγαγαν μέταλλο κάποιοι σε ποσότητα [εὐμέγεθες], έχοντας χορηγία μέσω της 

πολυτέλειας των Ρωμαίων.
104

 

 

Δεν συγκεκριμενοποιείται τι μέταλλο είχε ανακαλυφθεί στον Ταΰγετο, και πού εξορυσσόταν. 

Σε ποίημα του Μαρτιάλη επαναλαμβάνεται η πληροφορία για «μέταλλα» στον Ταΰγετο. Είναι 

σίγουρο ότι δεν πρόκειται για «μέταλλα», μα για πετρώματα που θεωρούνταν στην αρχαιό-

τητα πολύτιμα για γλυπτική και αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις, όπως ο Κροκεάτης λίθος, το 

μαύρο μάρμαρο του Ταινάρου και το κόκκινο μάρμαρο της Μάνης, που αναφέρονται κι από 

τον Πλίνιο στα αποσπάσματα της Φυσικής Ιστορίας του, τα οποία μεταφέρουμε αυτούσια πα-

ρακάτω. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν ανακαλυφθεί στον Ταΰγετο εξορύξιμες ποσότητες μετάλλων. 

Ας τονιστεί επίσης ότι οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν ως φάρμακα διάφορα επιφανή ορυκτά 

κονιορτοποιημένα, πράγμα που γινόταν και με την «Ταιναρίαν λίθο» κατά τον Πλίνιο, την οποία 

όμως ο Σέξτος Εμπειρικός, αναφέροντας πλαγίως την ιατρική χρήση της, μάλλον την μπερ-

δεύει με τον πράσινο Κροκεάτη λίθο εφόσον αναφέρει τα υπό κονιορτοποίηση κομμάτια της 

ως «ξανθά», δηλ. για τους αρχαίους κιτρινωπά ή πράσινα — εκτός κι αν εξορυσσόταν στο 

Ταίναρο και τέτοιου χρώματος ορυκτό, πέρα από το γνωστό μαύρο μάρμαρο.105 Να σημει-

ώσουμε ότι τον Κροκεάτη λίθο, κατά τον Πλίνιο και τους σύχρονούς μας σχολιαστές του, οι 

αρχαίοι τον θεωρούσαν ως οφίτη, τον οποίο οι Ρωμαίοι ονόμαζαν και σερπεντίνη. 

Πάντως, κι ο οφίτης λίθος, προφανώς δηλαδή και ο Κροκεάτης θεωρούμενος ως οφίτης, 

εχρησιμοποιείτο σαν φάρμακο κονιορτοποιημένος, καθώς αναφέρουν αρχαίοι Έλληνες φαρμα-

κολόγοι και γιατροί, όπως ο Διοσκουρίδης και ο Γαληνός. Συγκεκριμένα, εθεωρείτο ως αντί-

δοτο στο δηλητήριο φιδιών, επουλωτικός σε έλκη και τραύματα, χρήσιμος σε πέτρες στα νεφρά, 

στην αμβλυωπία, στη βαρυκοΐα, ενώ τον θεωρούσαν κι ως αφροδισιακό.106   

                                                 
104 Στράβων, Γεωγραφικά 8, 5, 7, 11 κ.ε. 
105 Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειαι ὑποτυπώσεις 1, 103, 1 κ.ε. και 1, 132, 5 κ.ε. 
106 Για ιατρική χρήση του οφίτη, βλ. πρόχειρα: Ὀρφικά, Ὀρφέως λιθικὰ κηρύγματα [Lithica kerygmata] 12, 1 κ.ε.· Ὀρ-

φικά, Λιθικά 463 κ.ε. όπου ευρέτης του οφίτου ως αντίδοτου θεωρείται ο ομηρικός Εύφορβος· Διοσκουρίδης, Περὶ 

ὕλης ἰατρικῆς 5, 143, 1, 1 κ.ε.· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων βιβλία ια΄ [De simpli-

cium medicamentorum temperamentis ac facultatibus libri xi] 12, 206, 14 κ.ε.· Αέτιος Αμιδηνός, Ἰατρικῶν λόγος β΄ [Iatrico-
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Ο Γερμανός γεωλόγος Άλφρεντ Φίλιππσον 

κατά τη λεπτομερή έρευνά του στον Ταΰ-

γετο τον 19ο αιώνα, ανακάλυψε ένα στρώ-

μα ορυκτού που το θεωρεί ως σερπε-

ντίνη, «συνενωμένο με ένα ιώδες-πορφυ-

ρό εκρηξιγενές [ηφαιστειογενές] πέτρω-

μα», στην Απάνω Σελίτσα σε υψόμετρο 1.000 μ., μέσα σε φλύσχη, δηλαδή μες σε εναλλασσόμενα 

σχιστολιθικά στρώματα διαφόρων πετρωμάτων. Ο σερπεντίνης αυτός είναι μάλλον απίθανο να 

αποτελούσε κατά την αρχαιότητα εκμεταλλεύσιμο ορυκτό. 

Ξένοι και Έλληνες γεωλόγοι και ορυκτολόγοι ήδη από τον 19ο αιώνα γράφουν για τον 

Κροκεάτη λίθο, στις Κροκεές. Ο Φίλιππσον τον ονομάζει, όπως κι άλλοι, ως «λαμπραντόρειο 

πορφυρίτη » (πορφυρίτης του Labrador), που «δεν είναι γνωστός από καμιά άλλη περιοχή της 

Ελλάδας» και εθεωρείτο από κάποιους κατά τον 19ο αιώνα ως «ένα από τα ωραιότερα πετρώ-

ματα της Γης». Πορφυρίτη ανακάλυψε ο Φίλιππσον και στο χωριό του βορειοδυτικού Ταϋγέτου, 

Λαδά.107 Ο βαθυπράσινος λίθος, στικτός με πιο ανοιχτόχρωμους πράσινους κρυστάλλους, ο 

«Κροκεάτας λίθος», ή «Porfido verde antico» ή «Lapis Lacedaemonius», που κατά τους ορυ-

κτολόγους του Πανεπίστημίου Θράκης πάντως πρέπει να λέγεται ανδεσίτης, είναι γνωστός 

στις αρχαίες ελληνικές πηγές. Ο Παυσανίας αναφέρει λουτρό κοντά στον ναό του Ποσειδωνα 

στην Κόρινθο, έργο του Σπαρτιάτη Ευρυκλή, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε και Κροκεάτης λίθος. 

Σύμφωνα με σύγχρονες αρχαιολογικές πηγές, ο Κροκεάτης λίθος ήταν ήδη γνωστός από τη μυ-

κηναϊκή εποχή και έχουν ανακαλυφθεί δακτυλιόλιθοι, τέχνεργα κ.λπ. από αυτό το ορυκτό.108 

Ο Πλίνιος γράφει επίσης ότι τα καλύτερα ακόνια παράγονταν από πέτρες που εξορύσσο-

νταν στην Κρήτη, ενώ τα δεύτερα προέρχονταν από τον Ταΰγετο και τα χρησιμοποιούσαν α-

λείφοντας πάνω λάδι.109 Αυτά τα ακόνια του Ταΰγετου, από σχιστόλιθο με κρυσταλλικές ζώνες, 

είναι γνωστά ακόμα σήμερα ως ιδανικά για τρόχισμα στο χέρι. Τα παραδοσιακά ακόνια πράγ-

ματι διακρίνονται σε «νεράκονα», στην επιφάνεια των οποίων απλώνεται νερό και τρίβεται με 

το χέρι η προς τρόχισμα λεπίδα, και σε «λαδάκονα», τα οποία θεωρούνταν τα καλύτερα. 

Να σημειωθεί ότι οι εκφράσεις για τον Κροκεάτη λίθο, verde antico, ή Γαλλικά vert antique 

κατά την Expédition scientifique de Morée (1828-1833),110 και αντιστοίχως rosso antico ή rouge 

antique για το κόκκινο μάρμαρο της Μάνης, δεν είναι αρχαίες ρωμαϊκές ονομασίες, όπως 

νομίζουν και γράφουν πολλοί, ούτε αναφέρονται αποκλειστικά στα συγκεκριμένα ορυκτά της 

Λακωνίας. Είναι νεώτεροι όροι που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από την Αναγέννηση και μετά, 

οι οποίοι παραπέμπουν στα συγκεκριμένα χρώματα μαρμάρων και άλλων πετρωμάτων που προ-  

                                                                                                                                               
rum liber ii] 29, 1 κ.ε.· Ορειβάσιος, Ἐκλογαὶ φαρμάκων [Collectiones medicae (lib. 1-16, 24-25, 43-50)] 13, 21, 1 κ.ε. και 

15, 1:26, 25, 1 κ.ε.· 
107 Alfred Philippson, Der Peloponnes. Versuch einer Landeskunde auf geologischer Grundlage. Nach Ergebnissen eige-

ner Reisen, Verlag von R. Friedländer & Sohn, Βερολίνο 1892, βλ. για τον σερπεντίνη της Απάνω Σελίτσας σ. 205, 
231, 387, ειδικά για τον λίθο των Κροκεών, σ. 215, 387. 

108 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 3, 21, 4, 1 κ.ε.· ό.π., 23, 5, 3 κ.ε. λουτρό στην Κόρινθο, έργο του Σπαρτιάτη 

Ευρυκλή. Για σύγχρονη επιστημονική παρουσίαση του Κροκεάτη λίθου, βλ. https://www.oryktosploutos.net/tag/ 
%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%AD%CF%82/· http://5a.arch.ntua.gr/project/4256/5064· γενικές πληροφο-
ρίες βλ. https://www.krokeai.com/Krokeatis_Lithos_Lacedaemonius.htm. 

109 Gaius Plinius Secundus, Naturalis Historia, για Ταιναρία λίθο και το μαύρο μάρμαρο ό.π. 36, 158, 1 κ.ε. και 37, 73, 
7 κ.ε.· για τα ακόνια ό.π. 36, 164, 4 κ.ε.· για τα γνωστά ορυκτά του Ταΰγέτου κονιορτοποιημένα και χρησιμοποι-
ούμενα ως φαρμακευτική ύλη, ό.π. 36, 158, 1 κ.ε. και 37, 73, 7 κ.ε. 

110 Expédition scientifique de Morée, τόμ. II-1 Geographie et Geologie, Bory de Saint-Vincent, F.G. Levrault imprimeur-
libraire, Paris 1834, σ. 102 κ.ε.  για «Marbre rouge antique» Μάνης· ό.π. σ. 129 κ.ε. κείμενο του M. Boblaye για 
κροκεάτη λίθο· Expédition scientifique de Morée, τόμ. I, Relation, Bory de Saint-Vincent, F.G. Levrault imprimeur-
libraire, Παρίσι 1836, σ. 428 για «vert antique» των Κροκεών. Ερευνάται εδώ αν ο Κροκεάτης είναι οφίτης ή μάρμαρο. 

Εικ. 224: «Λακεδαιμόνιος λίθος», 
δηλ. ο Κροκεάτης. 
Εδώ, κοιτάσματα στις Κροκεές, το 1829· 
Expédition scientifique de Morée,  
I-1, ό.π., σ. 137. 
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τιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι, ανεξάρτητα από τη χώρα και τον τόπο εξόρυξης. Εξού 

και τα επίθετα antico και antique, «αρχαίο», που δεν είναι λογικό να τα χρησιμοποιούσαν οι 

Ρωμαίοι για την εποχή τους, μα οι νεώτεροι Ευρωπαίοι! Οι ονομασίες αυτές, όπως αναφέρεται 

στην Expédition scientifique, δόθηκαν από περιηγητές από την Αναγέννηση και μετά. 

Σήμερα, ως verde και rosso antico χαρακτηρίζονται μάρμαρα και άλλα πετρώματα από όλη 

την Ευρώπη. Οι ονομασίες οι αρχαίες ρωμαϊκές για τα ορυκτά της Λακωνίας ήταν περιγρα-

φικές, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιεί ο Πλίνιος και τις βλέπουμε παρακάτω στα απο-

σπάσματα από το έργο του: Για το μαύρο μάρμαρο του Ταινάρου: «ex alio Taenario, qui niger 

est», «από άλλο, Ταινάριο, που είναι μαύρο». Για τον Κροκεάτη: «Iuba auctor est smaragdum, 

quam chloran voc<e>nt, […], complures vero e proximis et in Taygeto monte […]». Τα sma-

ragdum και chloran προέρχονται από τις ελληνικές λέξεις σμάραγδος και χλωρός, που παρα-

πέμπουν μεταξύ άλλων σε λογής πολύτιμους λίθους, ημιπολύτιμους και πετρώματα, των οποίων 

τα χρώματα διακρίνονταν σε διαφόρους τόνους του πράσινου. 

 

 

Η Χοίριος Νάπη 

Ο Παυσανίας αναφέρεται σε μια περιοχή του Ταΰγετου, τη Χοίριο Νάπη, την οποία δεν συ-

ναντούμε πουθενά αλλού στις σωζώμενες αρχαίες πηγές: 

 

Των Μεσσηνίων, προς τη γη τους που τους δόθηκε από τον βασιλιά [τον Ρωμαίο αυτοκράτορα] στις 

λακωνικές περιοχές, σύνορο στη Γερήνια είναι στην εποχή μας η ονομαζόμενη Χοίριος Νάπη. 

 

Και: 

 

Στην εποχή μας υφίσταται στη Μεσσηνία πόλη παραθαλάσσια, η Αβία, που απέχει είκοσι στάδια 

από τη Χοίριο Νάπη. Αυτή παλιά ονομαζόταν Ίρη και είναι από τις επτά πόλεις που ο Όμηρος 

τραγούδησε ότι τις υποσχέθηκε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα.
111

 

 

Νάπη, νάπα, νάπαι κατά τις αρχαίες πηγές είναι ορεινά δασώδη φαράγγια, ή στενές ορεινές 

κοιλάδες δασωμένες, ή κοίλοι χαραδρώδεις τόποι γεμάτοι πυκνά δέντρα και θάμνους. Οι νάπες 

περιγράφονται πάντα ως κατάφυτες και υγρές. Εντέλει, νάπες ουσιαστικά είναι ό,τι στη Νεοελ-

ληνική τα «λαγκάδια», όχι με το νόημα του πετρώδους, ξερού φαραγγιού και της ανάλογης 

χαράδρας, μα της δασωμένης, κατάφυτης λαγκαδιάς ή του πολύπτυχου πυκνοδασωμένου το-

που.112 Αν δεχτούμε τους υπολογισμούς του Ήρωνα [1 στάδιο = 247,08 μ.], τα αναφερόμενα 20 

στάδια είναι 4.941,6 μ., δηλ. κάτι λιγότερο από 5 χιλιόμετρα. Από την Άβια, κάτι λιγότερο από 

5 χιλιόμετρα απέχει η περιοχή της γέφυρας της εθνικής οδού Καλαμάτας — Καρδαμύλης, πάνω 

από το κομμάτι του φαραγγιού του Ρίντομου που λέγεται σήμερα Κοσκάρακα.  

Σύγχρονοι μελετητές έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι «Χοίριος Νάπη» λεγόταν το μέρος 

του φαραγγιού νότια από τα Αλτομιρά, που όμως απέχει από την Άβια και τη θάλασσα από 7,5 

χιλιόμετρα και άνω. Η ταύτιση αυτή έγινε ίσως λόγω της ύπαρξης πιο πέρα, στο νότιο χείλος 

του φαραγγιού, κάποιου ναού της Λιμνάτιδος Αρτέμιδος. Άλλοι πιστεύουν ότι όλο το φαράγγι του  

                                                 
111 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 4, 1, 1, 1 κ.ε. και ό.π. 4, 30, 2, 1 κ.ε. 
112 Νάπη και νάπα: Όπως γράφει το Ἐτυμολογικὸν Μέγα, στο λ. νάπαι, «Σημαίνει τους πυκνόφυτους και κατάσκιους 

τόπους των ορέων, ή τους ορεινούς και δασώδεις», το ίδιο αναφέρεται κι από τον Ησύχιο [Λεξικόν (Α-Ο) στα λήμ-

ματα νάπαι, νάπα, νάπη·] και άλλους αρχαίους και Βυζαντινούς λεξικογράφους και Σχολιαστές. Γι’ αυτό ο Αριστο-

φάνης, Θεσμοφοριάζουσες 995 κ.ε., αναφέρει τις νάπες σε σχέση με δασώδη βουνά και μάλιστα τον Κιθαιρώνα, ως 

τόπους όπου τριγυρνά ο Διόνυσος και οι Μαινάδες. Οι αρχαίοι Σχολιαστές του Ομήρου [Όμηρος, Ἰλιάς 8, 558 και 16, 

300, Σχόλια στό: Ὅμηρος, Ἰλιάδα, Scholia in Iliadem (scholia vetera) 22, 190b, 1 κ.ε.], διακρίνουν τα διάφορα μέρη των 

ορέων όπως σημειώνονται από τα ομηρικά έπη, καταλήγοντας: «τα κοίλα [λέγονται] άγκη, τα σύνδενδρα νάπαι». Ο 

Ευριπίδης υποδεικνύει το δασώδες των ναπών στη Μήδεια 3-4: «ούτε στις νάπες του Πηλίου ας μην έπεφτε ποτέ / 

κομμένη πεύκη». Σε απόσπασμα τραγωδίας του Μοσχίωνα, Αποσπάσματα, απ. 1, τον 3ο αι. π.Χ., βρίσκουμε τους 
στίχους: «Γιατί και σε νάπες με κοντό σίδερο [τσεκούρι] / πολύ κόβεται κλαρί πεύκου, / και λίγο πλήθος αποκρούει 

μύριες λόγχες ». Κι ο Ξενοφών, Κύρου Ἀνάβασις 5, 2, 31, 2 κ.ε., γράφει για Κρήτες τοξότες κυνηγημένους από 

αντιπάλους, που «πέφτοντας από τον δρόμο σε λόγκο κατά τις νάπες, κυλιόμενοι χάμω, εσώθηκαν». 
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Ρίντομου λεγόταν Χοίριος Νάπη, πράγμα για το οποίο δεν έχουμε ούτε καν μία αρχαία ένδειξη, 

και είναι και παράλογο, επειδή στην αρχαιότητα τόσο μεγάλοι τόποι ονομάζονταν με ξεχωρι-

στά ονόματα ανά περιοχή, όπως ακριβώς και σήμερα, που το γενικώς ονομαζόμενο «Φαράγγι 

του Ρίντομου», κατά την πορεία των δύο παραρρεμάτων του από τον Προφήτη Ηλία και τη Νε-

ραϊδοβούνα ως τη θάλασσα, λαμβάνει κατά τόπους, καθώς λεπτομερώς ήδη εξηγήσαμε, διαφο-

ρετικές ονομασίες. 

Εμείς, πιστοί στον Παυσανία, πιστεύουμε ότι Χοίριος Νάπη λεγόταν το κομμάτι του φαραγ-

γιού του Ρίντομου που λέγεται στη σύγχρονη εποχή Κοσκάρακα, με τη γύρω περιοχή, μάλιστα 

εφόσον κρέμεται από πάνω η απότομη όσο και εκτεταμένη πλαγιά που ανεβαίνει προς τα 

Αλτομιρά. Άλλωστε, είναι το μέρος που και σήμερα είναι πολύπτυχο και λογκωμένο, και κατά 

την πρώιμη αρχαιότητα, στην οποία πιθανόν ανάγεται η ονομασία, θα ήταν επίσης πολύ περισ-

σότερο δασωμένο, έχοντας τη μορφή του κατάφυτου υγρού φαραγγιού, του λαγκαδιού, ενώ 

στα ενδότερα οι όρθιοι βραχότοιχοι δεν υποβάλλουν την έννοια της δασωμένης νάπης. 

Επίσης, το να εκτρέφονται χοίροι στο στενό φαράγγι όπου δεν υπάρχει τίποτα να φάνε, θα 

ήταν παράξενο. Σημειωτέον ότι κατά τα αρχαία χρόνια οι κατοικίδιοι χοίροι έβοσκαν συνήθως 

ελεύθεροι. Πιο λογικό, λοιπόν, είναι να διατρέφονταν στους πυκνόφυτους λόφους και στα 

αλεπάλληλα λαγκάδια κάτω από τα Σωτηριάνικα, κοντά στην Κοσκάρακα. 
  

Εικ. 225: Ακόμα μια άποψη του Ρίντομου στα στενότερα μέρη του. 
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Η λατινική γραμματεία για τον Ταΰγετο 
 

 

Οι περισσότεροι Λατίνοι συγγραφείς αναφέρονται στον Ταΰγετο είτε γενικά, ως σύμβολο της 

Σπάρτης, είτε σε σχέση με τη μυθολογία και την ιστορία της Λακωνίας, επαναλαμβάνοντας θέ-

ματα που ήδη έχουμε δει στις αρχαίες ελληνικές πηγές: Οι Μινύες, οι Διόσκουροι κ.λπ. Δίνου-

με τις κυριότερες λατινικές πηγές, όπου αναφέρεται ρητά ο Ταΰγετος, όχι οι ολόγυρα περιοχές  

Εικ. 226: Hilaire-Germain-Edgar Degas (1834-1917), «Νεαροί Σπαρτιάτες γυμναζόμενοι», 1860, «Young 
Spartans Exercising»,  National Gallery, Λονδίνο, Μ. Βρετανία. Ο εξαιρετικός αυτός πίνακας του Ντεγκά 
σχετίζεται με την ωδή 3, 14 του Προπέρτιου και στηρίζεται σε αρχαίες μαρτυρίες ότι στη Σπάρτη τα 
κορίτσια αθλούνταν γυμνά δίπλα στα αγόρια, και μάλιστα τα προκαλούσαν σε αγώνες. Τα ζώματα που 
φορούν είναι μια παρέμβαση του ζωγράφου, εφόσον η απόλυτη γύμνια ήταν προϋπόθεση για την 
εκγύμναση και των κοριτσιών όπως και των αγοριών. Οι νέες παρουσιάζονται επιθετικές και προκλη-
τικές, ενώ τα αγόρια αντιδρούν με επιφύλαξη και ντροπαλότητα. Προσπαθεί να απαντήσει στην κοπέλλα 
ο μεσαίος, ο πιο κοντός νέος, ενώ οι άλλοι έχουν πάρει στάσεις στα κορμιά που δείχνουν άμυνα κι α-
μηχανία. Τα εξατομικευμένα ρεαλιστικά και «αντικλασικιστικά» χαρακτηριστικά στις μορφές, κι οι 
ολοζώντανες στάσεις των όχι ιδιαίτερα αθλημένων σωμάτων, εναργύνουν τη δύναμη των εκφράσεων.  

Στο βάθος απεικονίζεται ο Λυκούργος να διδάσκει όχι άνδρες, μα γυναίκες, υπομνήσκοντας την 
ελευθεριότητα των Σπαρτιατισσών. Πίσω του μια γυναίκα αγκαλιάζει από τον λαιμό και φιλά ένα νε-
ότερο κορίτσι, ενώ αριστερά μια ξανθή κοπέλλα γέρνει το κεφάλι στον ώμο κάποιας άλλης — πιθανόν ως 
μια παραπομπή σε ερωτικές σχέσεις μεταξύ γυναικών αντίστοιχες προς εκείνες μεταξύ ανδρών στη 
Σπάρτη, αν και τέτοιες δεν αναφέρονται από τις πηγές. Συμμετέχουν επίσης δύο μωρά και ένας σκύλος, 
ο τελευταίος ίσως σε αναφορά των στίχων του Προπέρτιου για κυνήγι Σπαρτιατισσών με σκυλιά.  

Η κορφή στον φόντο, παρ’ ότι λείπει ο Ταΰγετος, αναπαράγει τυπικές σχεδιαστικές φόρμες του Μυ-
στρά σε γκραβούρες, εξαιρουμένου του οικισμού, και εξισορροπείται από το αντίστοιχο σχήμα στα υψω-

μένα χέρια του πρώτου από την ομάδα των νεαρών. 



167 
 

και τα επιμέρους ζητήματα, με την εξαίρεση του Ταιναρίου λίθου, των μαρμάρων και του Κρο-

κεάτη, λόγω της σπουδαιότητάς τους. Φυσικά, η επιλογή μας δεν εξαντλεί το θέμα. 

Περισσότερο ενδιαφέρον έχουν συγγραφείς που θίγουν εξειδικευμένα ζητήματα. Ο Μαρτιά-

λης, για παράδειγμα, γράφει για ιδιωτικά πολυτελή λουτρά, Θέρμες, του πλούσιου Κλαύδιου 

Ετρούσκου. Αναφέρονται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους «μέταλλα του Ταΰγε-

του» και της Λακωνίας, αλλά και της Φρυγίας και της Λιβύης (Αφρικής), χωρίς να διευκρινίζεται  

σαφώς τι από κάθε περιοχή. Η συσχέτιση παρακάτω του οφίτη με φλόγα, «Et flamma tenui 

calent ophitae», αν αναφέρεται σε λακωνικό λίθο, ενδέχεται να υποδεικνύει ότι μπερδεύει τον 

Κροκεάτη λίθο, που όπως είδαμε τον ονόμαζαν «οφίτη» αλλά είναι πράσινος, με το κόκκινο 

μάρμαρο της Μάνης. 

Ο Οβίδιος από την πλευρά του, καθώς κι ο αστρονόμος και μυθογράφος Υγίνος, περ. 64 

π.Χ. — 17 μ.Χ., αναφέρονται στις Πλειάδες και στην Ταϋγέτη. Για τον Πλίνιο και τις αναφορές 

του στους σεισμούς της Λακωνίας και στα πολύτιμα ορυκτά του ευρύτερου Ταΰγετου, τα οποία 

εκτός από την χρήση τους στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση, κατά τον συγγραφέα και 

αρχαίους Έλληνες, χρησιμοποιούνταν επίσης στην ιατρική, ήδη μιλήσαμε. 

Στην ελεγεία 3, 14, του Προπέρτιου, εκθειάζεται η μοναδική στον ελληνορωμαϊκό μα και σε 

όλο τον αρχαίο ευρασιατικό κόσμο περίπτωση της ελευθέριας αγωγής των εφήβων και νεα-

ρών γυναικών στη Σπάρτη, που ασκούνταν στο Γυμνάσιον γυμνές δίπλα στους άνδρες. Αναφέ-

ρονται στο ποίημα τα αθλήματα του δίσκου και της σφαίρας, δηλαδή ποικίλων αθλημάτων 

όπως αυτά με τη σύγχρονη μπάλα, που ήταν πολύ δημοφιλή κατά την αρχαιότητα, ήδη από 

την ομηρική εποχή. Επίσης, αναφέρονται η έφιππη οπλομαχία και το παγκράτιο. 

Το παγκράτιο, το σκληρότερο αρχαιοελληνικό άθλημα, μίγμα πάλης και πυγμαχίας όπου 

συμμετείχαν και τα πόδια, όπως οι σύγχρονες απωανατολικές πολεμικές τέχνες, δεν έχουμε 

στις ελληνικές πηγές νύξη ότι ασκούνταν από τις γυναίκες στη Σπάρτη, ενώ είδαμε ότι α-

σκούνταν η πάλη. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα θα 

μπορούσαν να ασκούνται στο παγκράτιο ή στην πυγμαχία, που μπορούν να προκαλέσουν μό-

νιμες ουλές και βλάβες στο δέρμα του προσώπου των αθλουμένων. Πιθανότατα, λοιπόν, ο 

ποιητής εννοεί την πάλη, στην οποία ξέρουμε ρητά ότι αθλούνταν οι Σπαρτιάτισσες. 

Έχει ενδιαφέρον η αναφορά στο σπαρτιατικό όρος από τον Προπέρτιο, σχετικά με την 

Σπαρτιάτισσα κυνηγό, ό.π., 11-12: «και στο βουνό Ταΰγετος, με τα μαλλιά πασπαλισμένα πά-

χνη, / θα βαδίσει στα μάκρη, συνοδευόμενη από τα πατρικά σκυλιά της». Σύμφωνα με αυτούς 

τους στίχους, οι Σπαρτιάτισσες κυνηγούσαν με τα σκυλιά της οικογένειάς τους στον Ταΰγετο, 

όπως και οι άνδρες, των οποίων μια από τις σημαντικές απασχολήσεις τους ήταν το κυνήγι, 

όχι μόνο ως ένα από τα σπουδαιότερα αθλήματα όλων των αρχαίων λαών, μα κι ως ζωτικής 

σημασίας μέσον προσπορισμού εξαιρετικής ποιότητας κρέατος. Δεν έχουμε στις αρχαιοελ-

ληνικές πηγές ρητή αναφορά σε κυνήγι Σπαρτιατισσών κατά τα ιστορικά χρόνια, ενώ διαθέ-

τουμε πολλές σχετικές μυθολογικές αναφορές, μερικές από τις οποίες ήδη είδαμε: Ηρωίδες 

πλήθους μύθων κυνηγούσαν στα δάση μόνες ή με την Άρτεμη και τις Νύμφες. 

 

 

Βαλέριος Μάξιμος [Valerius Maximus] 

Facta et Dicta Memorabilia 4, 6 (ext), 3, 11 κ.ε. 

Minyae, quorum origo ex inclyto sociorum Iasonis numero Lemniorum in insula concepta per 

aliquot saeculorum uices stabili in sede manserat, a Pelasgicis expulsi ramis, alienae opis indi-

gentes excelsa Taygetorum montium iuga supplices occupauerunt. quos Spartana ciuitas respectu 

Tyndaridarum amque in illo nobilis famae nauigio destinatum sideribus par fratrum fulserat–

deductos inde legibus commodisque suis inmiscuit. […] 

 

Βαλέριος Φλάκος [Gaius Valerius Flaccus] 

Argonautica 1, 429 κ.ε. 

illis Taenario pariter tremit ignea fuco / purpura, quod gemina mater spectabile tela / duxit 

opus: bis Taygeton silvasque comantes / struxerat, Eurotan molli bis fuderat auro.  
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Argonautica 4, 229 κ.ε. 

tum pavor et gelidus defixit Castora sanguis, / nam nec ad Elei pugnam videt ora parentis / 

nec sonat Oebalius caveae favor aut iuga nota / Taygeti, lavitur patrios ubi victor ad amnes, / 

nec pretium sonipes aut sacrae taurus harenae, / praemia sed manes reclusaque ianua leti. 

Argonautica 4, 329 κ.ε. 

tenditur ille ingens hominum pavor arvaque late / occupat, annosi veluti si decidat olim / pars 

Erycis vel totus Athos. qua mole iacentis / ipse etiam expleri victor nequit oraque longo / 

comminus obtutu mirans tenet. at manus omnis / heroum densis certatim amplexibus urgent / 

armaque ferre iuvat fessasque attollere palmas. / 'salve, vera Iovis, vera o Iovis' undique 'pro-

les' / ingeminant 'o magnanimis memoranda palaestris / Taygeta et primi felix labor ille magistri!'  

 

Βιργίλιος [Publius Vergilius Maro] 

Georgica 2, 488 κ.ε. 

sin has ne possim naturae accedere partis / frigidus obstiterit circum praecordia sanguis, / 

rura mihi et rigui placeant in uallibus amnes, / flumina amem siluasque inglorius. o ubi campi 

/ Spercheosque et uirginibus bacchata Lacaenis / Taygeta! o qui me gelidis conuallibus Haemi 

/ sistat, et ingenti ramorum protegat umbra! 

Georgica 3, 44 κ.ε. 

interea Dryadum siluas saltusque sequamur / intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa: / te 

sine nil altum mens incohat. en age segnis / rumpe moras; uocat ingenti clamore Cithaeron / 

Taygetique canes domitrixque Epidaurus equorum, / et uox adsensu nemorum ingeminata 

remugit.  

Georgica 4, 232 κ.ε.  

bis grauidos cogunt fetus, duo tempora messis: / Taygete simul os terris ostendit honestum / 

Pleas et Oceani spretos pede reppulit amnis, / aut eadem sidus fugiens ubi Piscis aquosi / 

tristior hibernas caelo descendit in undas.  

 

Μαρτιάλης [Marcus Valerius Martialis] 

Epigrammata 6, 42, 1 κ.ε. 

XLII  

Etrusci nisi thermulis lavaris, / Inlotus morieris, Oppiane. / Nullae sic tibi blandientur undae, 

/ Nec fontes Aponi rudes puellis, / Non mollis Sinuessa fervidique / Fluctus Passeris aut su-

perbus Anxur, / Non Phoebi vada principesque Baiae. / Nusquam tam nitidum vacat serenum: / 

Lux ipsa est ibi longior, diesque / Nullo tardius a loco recedit. / Illic Taygeti virent metalla / 

Et certant vario decore saxa, / Quae Phryx et Libys altius cecidit. / Siccos pinguis onyx anhelat 

aestus / Et flamma tenui calent ophitae: / Ritus si placeant tibi Laconum, / Contentus potes 

arido vapore / Cruda Virgine Marciave mergi; / Quae tam candida, tam serena lucet, / Ut 

nullas ibi suspiceris undas / Et credas vacuam nitere lygdon. / Non adtendis, et aure me supina 

/ Iam dudum quasi neglegenter audis. / Inlotus morieris, Oppiane. 

 

Οβίδιος [Publius Ovidius Naso] 

Metamorphoses 3, 595 κ.ε. 

mox ego, ne scopulis haererem semper in isdem, / addidici regimen dextra moderante carinae 

/ flectere et Oleniae sidus pluviale capellae / Taygetenque Hyadasque oculis Arctonque notavi 

/ ventorumque domos et portus puppibus aptos. 

Fasti 4, 174 κ.ε. 

Nox ubi transierit, caelumque rubescere primo / coeperit, et tactae rore querentur aves, / 

semustamque facem vigilata nocte viator / ponet, et ad solitum rusticus ibit opus, / Pliades 

incipient umeros relevare paternos, / quae septem dici, sex tamen esse solent: / seu quod in 

amplexum sex hinc venere deorum / (nam Steropen Marti concubuisse ferunt, / Neptuno Alcy-

onen et te, formosa Celaeno, / Maian et Electran Taygetenque Iovi), / septima mortali Merope  
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tibi, Sisyphe, nupsit; / paenitet, et facti sola pudore latet: / sive quod Electra Troiae spectare 

ruinas / non tulit, ante oculos opposuitque manum.  

Πλίνιος [Gaius Plinius Secundus] 

Naturalis Historia 1, 36a, 56 

de poro de lapidibus osseis. de palmatis. de Taenariis. de Coranis. de nigris marmoribus de 

molaribus lapidibus. 

Naturalis Historia 2, 191, 9 κ.ε. 

Babyloniorum placita et motus terrae hiatusque, qua cetera omnia, siderum vi existimant fieri, 

sed illorum trium, quibus fulmina adsignant, fieri autem meantium cum sole aut congruentium 

et maxime circa quadrata mundi. praeclara quaedam et inmortalis in eo, si credimus, divinitas 

perhibetur Anaximandro Milesio physico, quem ferunt Lacedaemoniis praedixisse ut urbem ac 

tecta custodirent, instare enim motum terrae, cum et urbs tota eorum corruit et Taygeti 

montis magna pars, ad formam puppis eminens, abrupta cladem eam insuper ruina pressit. 

perhibetur et Pherecydi, Pythagorae doctori, alia coniectatio, sed et illa divina, haustu aquae e 

puteo praesensisse ac praedixisse <civ>ib<us> terrae motum. 

Naturalis Historia 4, 16, 5 κ.ε. 

Dehinc a Taenaro ager Laconicus liberae gentis et sinus circuitu CVI, traiectu XXXVIII. oppida 

T<a>enarum, Amyclae, Pherae, Leuctra et intus Sparta, Thera<p>ne atque ubi fuere Cardamyle, 

Pitane, Ant<h>ia, locus Thyreae, Gerania. mons Taygetus, amnis Eurotas. sinus Aegilodes, op-

pidum Psamathus. 

Naturalis Historia 36, 134, 1  
Idem Theophrastus et Mucianus esse aliquos lapides, qui pariant, credunt; Theophrastus et  
ebur fossile <e> candido et nigro inveniri et ossa e terra nasci invenirique lapides osseos. 
Palmati circa Mundam in Hispania, ubi Caesar dictator Pompeium vicit, reperiuntur idque quo-
tiens fregeris. sunt et nigri, quorum auctoritas venit in marmora, sicut Taenarius.  

Naturalis Historia 36, 164, 4 κ.ε. 

Nunc ad operarios lapides transisse conveniat primumque cotes ferro acuendo. multa earum 

genera: Creticae diu maximam laudem habuere, secundam Laconicae e Taygeto monte, oleo 

utraeque indigentes. 

Naturalis Historia 36, 158, 1 κ.ε.  

lapidem et Phoeniceum et haematiten iis medicamentis prodesse tradunt, quae ex croco 

compo-natur. ex alio Taenario, qui niger est, et ex Pario lapide non aeque medicis utilem, po-

tioremque ex alabastrite Aegyptio vel ex ophite albo. 

Naturalis Historia 37, 73, 7 κ.ε. 

post hos Medici plurimum habent varietatis, interdum aliquid et e sappiro. hi sunt fluctuosi ac 

rerum imagines complexi, papaverum verbi gratia aut avium catulorumque vel pinnarum. 

qui<dam> tamen virides nasci videntur, quoniam oleo meliores fiunt, neque est aliorum ampli-

tudo maior. Calchedonii–nescio an in totum–exoleverunt, postquam metalla aeris ibi defece-

runt, et semper tamen vilissimi fuere minimique, iidem fragiles et coloris incerti et virentium 

in caudis pavonum columbarumque e collo plumis similiter ad inclinationem magis aut minus 

lucidi, venosi <i>idem squamosique. erat et peculiare in iis vitium sarcion appellatum, hoc est 

quaedam gemmae caro. mons est iuxta Calchedonem, in quo legebantur, Smaragdites vocatus. 

Iuba auctor est smaragdum, quam chloran voc<e>nt, in Arabia aedificiorum ornamentis includi 

et lapidem, quem alabastriten Aegyptii vocent, complures vero e proximis et in Taygeto monte 

erui Medicis similes et alios in Sicilia.  

 

Προπέρτιος [Sextus Propertius] 

Elegiae 3, 14, 1 κ.ε. 

Multa tuae, Sparte, miramur iura palaestrae, / sed mage virginei tot bona gymnasii, / quod 

non infamis exercet corpore ludos / inter luctantis nuda puella viros, / cum pila velocis fallit 

per bracchia iactus, / increpat et versi clavis adunca trochi, / pulverulentaque ad extremas 

stat femina metas, / et patitur duro vulnera pancratio: / nunc ligat ad caestum gaudentia 

bracchia loris, / missile nunc disci pondus in orbe rotat, / et modo Taygeti, crinis aspersa pruina,  
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 / sectatur patrios per iuga longa canes: / gyrum pulsat equis, niveum latus ense revincit, / 

virgineumque cavo protegit aere caput, / qualis Amazonidum nudatis bellica mammis / Ther-

modontiacis turba lavatur aquis; qualis et Eurotae Pollux et Castor harenis, / hic victor pugnis, ille 

futurus equis, / inter quos Helene nudis capere arma papillis / fertur nec fratres erubuisse 

deos. / lex igitur Spartana vetat secedere amantes, / et licet in triviis ad latus esse suae, / 

nec timor aut ullast clausae tutela puellae, / nec gravis austeri poena cavenda viri. / nullo 

praemisso de rebus tute loquaris / ipse tuis: longae nulla repulsa morae. / nec Tyriae vestes 

errantia lumina fallunt, / est neque odoratae cura molesta comae. / at nostra ingenti vadit 

circumdata turba, / nec digitum angustast inseruisse via; / nec quae sit facies nec quae sint 

verba rogandi / invenias: caecum versat amator iter. / quod si iura fores pugnasque imitata 

Laconum, / carior hoc esses tu mihi, Roma, bono.  

 

Σενέκας [Lucius Annaeus Seneca junior] 

Medea 77 κ.ε. 

Vincit uirgineus decor / longe Cecropias nurus, / et quas Taygeti iugis / exercet iuuenum modo 

/ muris quod caret oppidum, / et quas Aonius latex / Alpheosque sacer lauat.  

Thyestes 126 κ.ε. 

{Chorvs} Argos de superis si quis Achaicum / Pisaeasque domos curribus inclitas, / Isthmi si quis 

amat regna Corinthii, / et portus geminos et mare dissidens, / si quis Taygeti conspicuas niues, / 

quas cum Sarmaticus tempore frigido / in summis Boreas composuit iugis, / aestas ueliferis 

soluit Etesiis, / quem tangit gelido flumine lucidus / Alpheos, stadio notus Olympico, / adu-

ertat placidum numen et arceat, / alternae scelerum ne redeant uices / nec succedat auo de-

terior nepos / et maior placeat culpa minoribus. 

 

Στάτιος [Publius Papinius Statius] 

Achilleis 1, 427 κ.ε. 

nusquam umbrae veteres: minor Othrys et ardua sidunt / Taygeta, exuti viderunt aëra montes.  

Thebais 4, 227 κ.ε. 

huius Apollineae currum comitantur Amyclae, / quos Pylos et dubiis Malea uitata carinis / 

plaudentique habiles Caryae resonare Dianae, / quos Pharis uolucrumque parens Cythereia 

Messe, / Taygetique phalanx et oloriferi Eurotae / dura manus.  

Thebais 6, 825 κ.ε. 

[…] at hunc socii tumidum et uicisse negantem / auertunt, contra laudant insignis alumnum / 

Taygeti longeque minas risere Lacones. 

Thebais 8, 432 κ.ε. 

hic et mente Lacon, crudi torrentis alumnus / (nec turpauit auos), hastam ultra pectus euntem, / 

ne pudor in tergo, per et ossa et uiscera retro / extrahit atque hosti dextra labente remittit / 

sanguineam: dilecta genis morientis oberrant / Taygeta et pugnae laudataque uerbera matri. 

Thebais 10, 497 κ.ε. 

est ubi dat uires nimius timor: ocius omnis / porta coit; solas dum tardius artat Echion / 

Ogygias, audax animis Spartana iuuentus / inrupit, caesique ruunt in limine primo / incola 

Taygeti Panopeus rigidique natator / Oebalus Eurotae; turque, o spectate palaestris / omnibus 

et nuper Nemeaeo in puluere felix, / Alcidama, primis quem caestibus ipse ligarat / Tynda-

rides, nitidi moriens conuexa magistri / respicis: auerso pariter deus occidit astro. 

Silvae 1, 3, 78 κ.ε. 

[…] illa recubat Tiburnus in umbra, / illic sulpureos cupit Albula mergere crines; / haec domus 

Egeriae nemoralem abiungere Phoeben / et Dryadum viduare choris algentia possit / Taygeta 

et silvis accersere Pana Lycaeis. / quod ni templa darent alias Tirynthia sortes, / et Praene-

stinae poterant migrare sorores. 

Silvae 4, 8, 53 κ.ε. 

[…] di patrii, quos auguriis super aequora magnis / litus ad Ausonium devexit Abantia classis, / 

tu, ductor populi longe migrantis, Apollo, / cuius adhuc volucrem laeva cervice sedentem /  
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respiciens blande felix Eumelus adorat, / tuque, Actaea Ceres, cursu cui semper anhelo / 

votivam taciti quassamus lampada mystae, / et vos, Tyndaridae, quos non horrenda Lycurgi / 

Taygeta umbrosaeque magis coluere Therapnae: / hos cum plebe sua patrii servate penates.  

 

Υγίνος [Gaius Julius Hyginus] 

Astronomica 2, 21, 3, 9 κ.ε. 

Alexander autem Hyadas ait dictas, quod Hy<ant>is et Boeotiae sint filiae; Pliadas autem, quod 

ex Plione Oceani et Atlante sint natae. Hae numero septem dicuntur, sed nemo amplius sex 

potest uidere; cuius causa proditur haec, quod de septem sex cum immortalibus concubuerint, 

tres cum Ioue, duae cum Neptuno, una cum Marte, reliqua autem Sisyphi fuisse uxor demonstratur. 

Quarum ex Electra et Ioue Dardanum, ex Maia Mercurium, ex Taygete Lacedaemona procre-

atum; ex Alcyone autem et Neptuno <H>yr<i>ea, ex Celaeno Lycum et Nyctea natum. Martem 

autem ex Sterope Oenomaum procreasse, quam alii Oenomai uxorem dixerunt. Meropen autem 

Sisypho nuptam Glaucum genuisse, quem complures Bellerophontis patrem esse dixerunt. Quare 

propter reliquas eius sorores inter sidera constitutam; sed quod homini nupserit, stellam eius 

obscuratam. Alii dicunt Electram non apparere ideo quod Pliades existimentur choream ducere 

stellis; sed postquam Troia sit capta et progenies eius, quae a Dardano fuerit, sit euersa, dolore 

permotam ab his se remouisse et in circulo, qui arcticus dicitur, constitisse, et quodam longo 

tempore lamentantem capillo passo uideri; itaque e facto cometen esse appellatam.  

Fabulae 155, 3, 2 κ.ε. 

Dardanus ex Electra Atlantis filia. Lacedaemon ex Taygete Atlantis filia. 

Fabulae 192, 2 κ.ε. 

earum nomina haec sunt, Electra Alcyone Celaeno Merope Sterope Taygeta et Maia, ex quibus 

Electren negant apparere propter Dardanum amissum Troiamque sibi ereptam; alii existimant 

Merope<n> conspicere erubescere quia mortalem uirum acceperit, cum ceterae deos haberent; 

ob eamque rem de choro sororum expulsa maerens crinem solutum gerit, quae cometes appel-

latur siue longodes, quia in longitudinem producitur, siue xi<phias> quia gladii mucronis effigiem 

producit; ea autem stella luctum portendit. 
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Cornus sanguinea (L.) 138 

Cruciferae 47 

Cyclamen persicum (Mill.) 63, 65, 95, 97 

 

Dactylorhiza saccifera (Brong.) 21, 24, 77, 79 

Daphne oleoides (Schreb.) 100, 109 

Delphinium hellenicum (Pawł) 89 

Dianthus biflorus (S. & S.) 17, 18 

Dianthus viscidus (Bory & Chaub.) 17, 18 

Dipsacaceae 71, 75 

Drypis spinosa (L.) 39 

 

Euphorbia myrsinites (L.) 44 
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Euphorbia rigida (Bieb.) [Euphorbia  biglandu-

losa (Desf.)] 83 

 

Galanthus reginae olgae (Orphan.) ssp. reginae 

olgae 28 

Galium incanum (Sibth. & Sm.) ssp. incanum (F.E) 

39, 42 

Genista acanthoclada (DC.) 12 

Gypsophila nana (Bory & Chaub.) 39, 46 

Guttiferae 16, 56 

 

Helianthemum oelandicum ssp. alpestre (Jacq.) 

44 

Hemidactylus turcicus (L.) 144, 145 

Hyacinthaceae 95, 150 

Hyacinthus orientalis (L.) 147 

Hypericum empertifolium (Willd.) 56 

Hypericum olympicum (L.) 16, 18, 77 

Hypericum perforatum (L.) 56, 57 

 

Lamiaceae 23, 25, 52, 64, 65, 77, 80, 89 

Lamium garganicum (L.) ssp. pictum (Boiss. & 

Heldr.) 64, 65 

Lathyrus grandiflorus (Sibth. & Smith) 77, 79 

Leguminosae 23, 25, 33, 64, 65, 77, 79, 80, 81, 

95, 97 

Liliaceae 23 

Lilium chalcedonicum (L.) 23, 24 

Linum bienne (Mill.) [Linum angustifolium] 53 

Lonicera etrusca (Santi) 77 

Lotus angustissimus (L.) 95, 97 

Lupinus angustifolius (L.) 80, 81 

Lynx lynx (L.) 157 

Lysimachia serpyllifolia (Schreb.) 63 

 

Melitis melissophyllum ssp. albida (Guss.) 77, 80 

Minuartia juniperina (L.) ssp. glandulifera (F.H.) 

39, 41 

Minuartia pichleri (Boiss.) 39, 45 

Muscari commutatum (Guss.) 148, 150, 151 

Muscari neglectum (Guss. ex Ten.) ή Muscari  ra-

cemosum (Guss. ex Ten.) 148, 150, 151 

Myosotis alpestris (Hoffm.) ssp. suaveolens 

(Waldst et Kit. ex Willd.) 64, 65 

 

Onobrychis montana (DC.) ssp. macrocarpa (Strid) 

23, 25 

Onopordum 50 

Onosma leptanthum (Held.) 71 

Orchidaceae 77 

 

Parnassius mnemosyne (L.) 40 

Paronychia albanica ssp. graeca (Chaud.) 71, 75 

Paronychia macrosepala (Boiss.) 44, 49 

Petrorhagia glumacea (Bory & Chaub.) 17, 18 

Pinus nigra (Arnold) [Pinus laricio] 14 

Pinus nigra (Arnold) var. caramanica 14, 15, 100, 

101 

Plumbaginaceae 44, 50 

Polygonaceae 44 

Primulaceae 63, 95 

Potentilla poetarum (Boiss. & Spr.) [P. speciosa 

(Willd)] 32, 33, 39 

 

Ranunculaceae 89 

Rosa sempervirens (L.) 57, 58 

Rosaceae 39, 57 

Rubiaceae 39, 42, 47 

Rumex alpinus (L.) 44 

 

Saxifragaceae 44, 46, 95 

Saxifraga marginata (Stern.) 95, 96 

Scilla messeniaca (Boiss.) 95, 96 

Sideritis cladestina  (Bory & Chaub.) 52 

Silene integripetala (Bory & Chaub.) 23, 71, 72 

Scrophulariaceae 13, 42, 44 

Stachys candida (Bory & Chaub.) 89 

Stachys germanica ssp. heldreichii (Boiss.) 23, 

25 

Systoechus candidulus (Loew) 90 

 

Thymeleaceae 100, 109 

Tripodion graecum (Boiss.) 64, 65 

 

Verbascum acaule (Bory & Chaub.) 42, 44 

Verbascum macrurum (Ten.) 13, 14 

Viola sfikasiana (Erben) [Viola gracilis (Sibth. & 

Sm.) var. lutea 95, 97 

Vipera ammodytes (L.) 70 

 

Zygaena lonicerae (Scheven) 50 
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Βιβλία που κυκλοφορούν  σε εκδόσεις, ή που κυκλοφόρησαν ή που θα κυκλοφορήσουν ψηφιακά 

από την ιστοσελίδα του Σπύρου Καρυδάκη: www.analphabet.gr: 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

— Προσωπογραφίες, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Μηχανοστάσιο, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Αυτό που σπάει, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

— Ρωξάνη, ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2018. 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

— Καυτό μέλι. Αρχαία ελληνικά ερωτικά ποιήματα από άντρες για άντρες· αρχαίο κείμενο, μετάφραση και 

ερωτολογικά σχόλια, Εκδόσεις Ευρασία/Στιγμός, Αθήνα 2021. 

— Γνωμολόγιο, συλλογή σκέψεων, αυτοέκδοση, analphabet, Αθήνα 2014. 

— Χρύσανθος Σωτηρόπουλος, Ο κλέφτης των φρούτων. Δεκαοχτώ έργα [η ζωγραφική του Χρ. Σωτηρό-

πουλου, με κείμενα Σ. Καρυδάκη], ψηφιακό βιβλίο, analphabet 2020. 

— Κωνσταντίνος Μακρόπουλος, Το πραγματικό γεγονός. 36 σχέδια και μια συζήτηση [σχέδια και συνέ-

ντευξη του ζωγράφου Κων. Μακρόπουλου με κείμενα Σ. Καρυδάκη], ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 2020, πρα-

κτόρευση από τις Εκδόσεις Σκαρίφημα. 

ΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  www.analphabet.gr 

— 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. 

 

ΠΕΖΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΥΡΟΣ: 

— Γυναικόκαστρο, αφήγημα, Πάπυρος 2014. 

— Άσε με να σε δέρνω κάπου-κάπου, νουβέλα, Καστανιώτης 2003, Πάπυρος 2017. 

 

ΠΕΖΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ: 

— Χ.Τ. 1985 μ.Χ. Μια Νέκυια, Εκδόσεις Σκαρίφημα 2019. 

 

 

  

http://www.analphabet.gr/
http://www.analphabet.gr/
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a n a l p h a b e t 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ Ο Υ  Λ ΥΚ Ο ΦΩ Τ ΟΣ  ΚΑ Ι  Τ Ο Υ Λ Υ Κ Α ΥΓ Ο Υ Σ 
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