
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΣ δ.φ. 

ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ (3, 24, 9)* 

Περιγράφοντας ο Παυσανίας στο τρίτο βιβλίο του («Λακωνικά»), κατά την 
πορεία του άπο το Γύθειο προς τη Μάνη, τα σχετικά με την πόλη Λα καί την πε
ριοχή της, ή οποία εκτεινόταν ανάμεσα στους τρεις λόφους "Ιλιον, 'Ασία καί Κνα-
κάδιον, αναφέρεται καί στον ποταμό Σμήνο, ó όποιος, όπως λέγει, έκβάλλει στη 
θάλασσα αριστερά του ακρωτηρίου, οπού υπάρχει ναός της « 'Αρτέμιδος Δικτύν-
νης», καί απέχει από την πολίχνη όχι περισσότερο από πέντε στάδια: 

«Τα δέ εν δεξιζί Γυθίου Αάς εστί, θαλάσσης μεν δέκα στάδια, Γυθίου δέ τεσ-
σαράκοντα απέχουσα. "Ωκισται δε νυν μεν Ιλίου καλουμένου καί Ασίας καί 
Κνακαδίου, των ορών τούτων το μεταξύ επέχουσα, πρότερον δέ της Ασίας του 
όρους εκείτο επί τη κορυφή· ... Των δέ ορών επί μεν του Ιλίου Διονύσου τέ εστί 
καί έπ" άκρας της κορυφής 'Ασκληπιού ναός, προς δέ τφ Κνακαδίω Κάρνειος 
καλούμενος Απόλλων. 

Από δέ τού Καρνείου σταδίους προελθόντι ως τριάκοντα, εστίν εν χωρίω 
Ύψοις εν οροις ήδη σπαρτιατών Ιερόν Ασκληπιού καί Αρτέμιδος επίκλησιν 
Δαφναίας. Προς θαλασσή δέ επί άκρας ναός έστι Δικτύννης Αρτέμιδος, καί οί 
κατ' έτος εκαστον έορτήν άγουσι. Ταύτης δέ εν αριστερά της άκρας ποταμός 
έκδίδωσιν ες θάλασσαν Σμήνος, ύδωρ πιεϊν ηδύ ειπερ άλλος τις παρασχόμενος 
ποταμός· έχει δέ εν τφ ορει τφ Ταϋγέτω τάς πηγάς, απέχει δέ της πόλεως σταδί
ους ου πλέον πέντε» (3, 24, 9). 

Μεταφράζω: «Προς τα δεξιά τοϋ Γυθείου βρίσκεται ή Λάς, που απέχει από 
τή θάλασσα δέκα στάδια καί από τό Γύθειο σαράντα. Είναι κτισμένη σήμερα με
ταξύ των λόφων Ιλίου, 'Ασίας καί Κνακαδίου, ενώ προηγουμένως βρισκόταν στην 
κορυφή τοϋ λόφου της 'Ασίας- ...Καί όσον άφορα στους λόφους, επάνω στο "Ιλιον 
υπάρχει ναός τοϋ Διονύσου καί στην άκρη της κορυφής ναός τοϋ 'Ασκληπιού, καί 
κοντά στο Κνακάδιο ναός τοϋ Λεγομένου Καρνείου 'Απόλλωνα1. Άφοϋ προχω
ρήσει κανείς άπό τό Κάρνειο τριάντα στάδια περίπου, υπάρχει στην τοποθεσία 

* Για το κείμενο τοΰ Παυσανία ¿χρησιμοποίησα την έκδοση: Μ. Η. Rocha-Pereira, 
Pausanias Graeciae descriptio, vol. I Leipzig 1973, II 1977, III 1981 καί 19892. 

1. Πρβλ. την εναλλαγή τών προθέσεων «επί» καί «προς» για τον ακριβή τοπογραφικό 
προσδιορισμό τών περιγραφομένων: «èm μεν τοϋ Ιλίου... καί επ' άκρας της κορυφής...», «προς 
δέ τφ Κνακαδίφ...». Για τέτοια εναλλαγή στή χρήση τών προθέσεων βλ. Α. Engeli, Die Oratio 
variata bei Pausanias, Berlin 1907. σ. 108. 
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Ύψοι, στα όρια ήδη των Σπαρτιατών, ένα ιερό του 'Ασκληπιού και της "Αρτεμης, 
ή οποία επονομάζεται Δαφναία. Κοντά στη θάλασσα και επάνω στο ακρωτήριο 
υπάρχει ναός της 'Αρτέμιδος Δικτύννης, προς τιμή της οποίας τελούν κάθε έτος 
εορτή. Προς τα αριστερά αύτοΰ τοϋ ακρωτηρίου έκβάλλει στή θάλασσα ένας πο
ταμός Σμήνος, τοϋ οποίου το νερό είναι τόσο ευχάριστο να το πιή κανείς οσο κα
νενός ποτέ άλλου ποταμού· και έχει στο δρος Ταΰγετο τις πηγές του και απέχει 
από τήν πόλη όχι περισσότερο από πέντε στάδια». 

Μνεία τοϋ ποταμού Σμήνου σε αρχαίες πηγές, έκτος τοϋ Παυσανία, γίνεται 
μόνον άπό τον γραμματικό Ήρωδιανό, ο όποιος στο έργο του «Περί καθολικής 
προσωδίας», μελετώντας τα ονόματα σε -ηνος, αναφέρεται σε αυτόν ώς γραμμα
τικό παράδειγμα (Gr. Ill 1, σ. 176, 10): «Ήνος, Σφήνος όνομα τόπου, Σμήνος 
όνομα πόταμου, Γληνός όνομα πόλεως Κρητικής, Μηνός, θρήνος». Δεν αναφέρε
ται ó ποταμός ούτε από τους αρχαίους γεωγράφους, ούτε άπό τα αρχαία λεξικά, 
όπως τοϋ Ησυχίου, της Σούδας, ή τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου, άν και ó τελευταίος 
εχη χρησιμοποιήσει ευρέως τον Παυσανία και παραπέμπη σε αυτόν ογδόντα πε
ρίπου φορές2. 

Τό ζήτημα εν προκειμένω είναι αν ó Ήρωδιανός γνωρίζη τον ποταμό Σμήνο 
άπό τον Παυσανία ή άπό άλλου, συνηρτημένο βεβαίως μέ τό πρόβλημα αν ó συγ
κεκριμένος ποταμός αναφερόταν άπό τους ειδικούς παραδοξογράφους συγγραφείς 
πού έχουν γράψει για ποταμούς, όπως ó Κτησίας, ó 'Αριστοτέλης, ó Φιλοστέφα-
νος («Περί παραδόξων ποταμών» FHG III 32, fr. 24)\ ô Ψ-Πλούταρχος («Περί πο
ταμών»), ó Σώστρατος («Περί ποταμών»), ô 'Αρχέλαος, ó Τιμόθεος, ô Χρύσερμος 
ó Κορίνθιος, ô Δημάρατος, ó Νικάνωρ ó Σάμιος, ô Τιμαγόρας, ó Λέων ο Βυζάν
τιος, ó Σωτίων («Τών σποράδην περί ποταμών και κρηνών και λιμνών παραδο-
ξολογονμένων»), άπό γεωγράφους, όπως ó 'Αρτεμίδωρος και ô Μένιππος ó Περ-
γαμηνός, άπό Λακωνογράφους συγγαρφεις και ποιητές, όπως ó Πολέμων («Περί 
τών εν Αακεδαίμονι πόλεων»), «Περί τών εν Λακεδαίμονι αναθημάτων»), ó Σωσί
βιος («Περί τών εν Λακεδαίμονι θυσιών»), ó Φαιστός, ó ΣφαΙρος, ό Διοσκορίδης, 
ó Μόλπις, ή άν ô Παυσανίας άποτελή τη μοναδική πηγή αναφοράς τοϋ εν λόγω 
ποταμού. "Οτι ô Παυσανίας, όπως· ολη άλλωστε ή «περιηγητική λογοτεχνία», 

2. Πίνακα τών χωρίων βρίσκει κανείς στοΰ Aug. Meinekii, Stephani Byzantii, Ethnicorum 

quae supersunt, Berolini MDCCCXLIX, σ. 733. Ή θέση του Α. Lentz (Herodiani technici 

reliquiae, Lipsiae MDCCCLXVIII, Ι, σ. CLXXIX), τήν οποία φαίνεται να αποδέχεται ó W. 

Gurlitt (Über Pausanias, Graz 1890, σ. 11, σημ. 25), οτι ô Στέφανος Βυζάντιος δεν αντλεί άμεσα 

άπό τον Παυσανία άλλα έμμεσα άπό τον Ήρωδιανό, και ότι άπό τα 85 χωρία τοϋ Παυσανία 

πού έχει χρωστά τά 75 στον Ήρωδιανό (Index II, σ. 1228), δέν γίνεται αποδεκτή, όπως έχει ήδη 

δείξει ó Ρ. F. Atenstädt στή διδακτορική του διατριβή (Quellenstudien zu Stephanos von 

Byzantion, Leipzig 1891, σσ. 8-22). 

3. Για τον Φιλοστέφανο, βλ. R. Stiehle, Philostephanos von Kyrene, Philologus IV, 1849, σ. 

385 κ.έ., όπου σ. 398 κ.έ. για τό «Περί παραδόξων ποταμών». Έδώ αναφέρονται οι εξής ποτα

μοί: Άροάνιος (Άθήν.), Αάδων (Άθήν.), Άβιανος (Στέφ. Βυζ.), Ηριδανός (Σχόλ. Δίον. Περ.), 

Κράθις (Σχόλ. Θεόκρ.), Τιτών (Τζέτζης, Λνκόφρ. 1276), Άρετάν (Μ. Έτυμ. 1141, Lass.-Liv.). 
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αντλεί έκτος από την αυτοψία στην όποια στηρίζεται και άπο φιλολογικές πηγές, 
είναι γνωστό4. 

'Αξιομνημόνευτο χαρακτηριστικό τοϋ πόταμου επισημαίνει ó Παυσανίας τό 
«ήδύποτον» τοϋ ύδατος («ϋδωρ πιεϊν ηδύ εϊπερ άλλος τις παρασχόμενος ποτα
μός», χαρακτηριστικό πού διαπιστώνεται και σήμερα5. Ή αναφορά σέ αξιοπερίερ
γα, ξεχωριστά, παράξενα («παράδοξα») πράγματα, στοιχεία ή φαινόμενα, ή «πα-
ραδοξογραφία», αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στα έργα των αρχαίων λογογρά-
φων ή Ιστορικών, γεωγράφων ή περιηγητών6, όπως ô Παυσανίας7. Ειδικά, ή σχε
τική μέ ποταμούς και πηγές καταλαμβάνει σπουδαίο μέρος, δεδομένης και της ση
μασίας πού παίζει γενικά τό νερό στή ζωή τών ανθρώπων, επακόλουθο της οποί
ας υπήρξε ή θεοποίηση τών ποταμών ή ή μυθολογική τους σύνδεση μέ διάφορους 
θεούς και ήρωες. Ό Παυσανίας ακολουθώντας τή σχετική παράδοση μνημονεύει 
οτιδήποτε αξιοπερίεργο άφορα σέ πηγές ή ποταμούς, κάνοντας αναφορά πολλές 
φορές και στίς πηγές αντλήσεως των πληροφοριών του8. 

'Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό τοϋ συγκεκριμένου ποταμού είναι λοιπόν 
κατά τον Περιηγητή τό γευστικό νερό του, πού τον διακρίνει από κάθε άλλον πο
ταμό: «... ϋδωρ πιεϊν ηδύ άλλος τις παρασχόμενος ποταμός» («... τού οποίου τό 
νερό είναι τόσο ευχάριστο να τό πιή κανείς οσο κανενός άλλου ποτέ ποταμού»). 
Στο χωρίο υπάρχει τό κριτικό πρόβλημα επιλογής μεταξύ τών γραφών «παρα
σχόμενος» ή «παρεχόμενος»9. Τή μετοχή «παρεχόμενος» χρησιμοποιεί ó Παυσα
νίας πολλές φορές στο έργο του, και μέ παραπλήσια σημασία μέ αυτήν τού ύπό 

4. Διερεύνηση τών πηγών τοϋ Παυσανία για τα «Λακωνικά» έπειχειρεί ó W. Immerwahrs 

στή διδακτορική του διατριβή (Die Lakonika des Pausanias auf ihre Quellen untersucht, Berlin 

1889). Βλ. Gurlitt, ο.π., σ. 149 κ.έ. - G. Pasquali, Die schriftstellerische Form des Pausanias, 

Hermes 48, 1913, σσ. 161-223. 

5. Πρβλ. RE III, 1 (Stuttgart 1929), σ. 710 (άρθρο «Σμήνος» τοϋ Geyer): «Der Fluß war im 

Altertum wegen seines besonders trinkbaren Wassers berühmt, was nach Curtius für den Bach von 

Passava noch heute zutrifft». 
6. Ό π ω ς ô Ηρόδοτος, ô Αντίγονος ό Καρύστιος («'Ιστοριών παραδόξων συναγωγή»), 

ó Πολέμων («Περί θαυμάσιων», «Περί τών εν Σικελία θαυμαζομένων ποταμών»), ó Νικόλαος 
Δαμασκηνός («Έθών παραδόξων συναγωγή»), ó 'Αλέξανδρος ό Πολυΐστωρ («Συναγωγή θαυμά
σιων»), ó 'Ισίδωρος από τή Νίκαια («Περί παραδόξων»), ό Φιλοστέφανος («Περί παραδόξων 
ποταμών»). Στην ίδια κατηγορία μποροΰμε να περιλάβουμε τους «ποικιλογράφους» συγγραφείς, 
όπως ό Αιλιανός («Ποικίλη ιστορία»), ό Πολύαινος («Στρατηγήματα»), ό σοφιστής ΦαβωρΙνος 
(«Παντοδαπή ιστορία»), ό Αουκιανός, και τέλος ό Πλούταρχος μέ τα «Ηθικά» του. 

7. Βλ. Gurlitt, ο.π., σ. 168 κ.έ. - Α. Kalkmann, Pausanias der Perieget. Untersuchungen Über 
seine Schriftstellerei und seine Quellen, Berlin 1886, σ. 24 κ.έ. - O. Regebongen, RE S 8, 1956, σ. 

1082 κ.έ. - Ν. Δ. Παπαχατζη, Παυσανίου 'Ελλάδος περιήγησις. Τόμ. 1 'Αττικά, 'Αθήνα 1974, σ. 

13 κ.έ., 28 κ.έ. 

8. Βλ. Kalkmann, ο.π., σ. 32 κ.έ. - Regebongen, ο.π., σ. 1083 κ.έ. 

9. Οί περισσότεροι εκδότες προτιμοΰν τή γραφή «παρασχόμενος». Ό C. G. Siebeiis 

(Pausaniae Graeciae descrìptio, Leipzig 1822-1828, τόμ. 2, σ. 126) «παρεχόμενος», κατά τον 

Clavier. 
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μελέτην χωρίου, στις έξης περιπτώσεις: «ρεΐ δε καί ποταμός εκ της λίμνης τα μεν 
προς αύτη τη λίμνη βοσκήμασιν ϋδωρ έπιτήδειον παρεχόμενος κατά δε την 
εκβολήν την ες το πέλαγος ιχθύων αλμυρός ήδη γίνεται και ιχθύων των θαλασ
σίων πλήρης» (1, 32, 7)· «όεΐ δε Κηφισός προς Έλευσίνι βιαιότερον παρεχόμε
νος τον προτέρου ρεύμα» (1, 38, 5)· «φαίνεται δέ ό 'Αλφειός παρά τους άλλους 
ποταμούς φύσιν τινά ιδίαν παρεχόμενος τοιάνδε» (8, 54, 2). Έξ άλλου, ακριβώς 
παραπλήσιου νοήματος είναι και το χωρίο «ϋδωρ δέ αφθονον εϊπερ άλλο τι χω
ρίον παρέχεται και Μαριός» (3, 22, 8), επειδή περιέχει σύγκριση με χρήση της 
εκφράσεως «εϊπερ άλλος τις»· εδώ βεβαίως έχουμε αντί μετοχής ενεστώτα ορι
στικής, αλλά το νόημα δεν αλλοιώνεται. 

"Αν καί τή μετοχή «παρασχόμενος» χρησιμοποιεί ο Παυσανίας μόνο τρεις 
φορές σέ ολόκληρο το έργο του (1, 25, 2· 3, 24, 9* 7, 16, 6), καί μάλιστα μέ τήν 
έννοια της συγκρίσεως μόνο στο υπό εξέταση χωρίο, νομίζω οτι αυτή αρμόζει κα
λύτερα εδώ, για τον έξης λόγο: εκφράζει Ισχυρότερα τήν έννοια της συγκρίσεως 
τήν οποία επιδιώκει ó συγγραφέας να προβάλη για να έπισημάνη τή μοναδικότη
τα του νερού τού ποταμού Σμήνου ώς προς τήν ευχάριστη γεύση· μέ τή χρήση τού 
αορίστου ó Παυσανίας υποδηλώνει οτι ή σύγκριση γίνεται οχι μόνο προς τα τω
ρινά ποτάμια, αλλά καί προς όλα τά, τρόπον τινά, προϋπάρξαντα καί έξαφανι-
σθέντα10. 

Για νά κατανοήσουμε πληρέστερα τήν έκφραση τού Παυσανία, ή οποία μέσα 
από τή σύγκριση αναδεικνύει τή συγκεκριμένη αρετή τού ποταμού, θα ανατρέξου
με σέ αντίστοιχες εκφράσεις της φιλολογικής παραδόσεως πού χαρακτηρίζουν πο
τάμια ή πηγές. "Ετσι, «κάλλιστον» καί «άριστον» χαρακτηρίζεται τό νερό ορισμέ
νων ποταμών. Ό "Ομηρος λέγει για τον Αξιό: 

έξ Άξιου ευρύ, ρέοντος, 
Άξιου, ος κάλλιστον ϋδωρ επί γαΐαν ϊησιν 

(Φ 157-158) 

Ό Ηρόδοτος (4, 91, 4) αναφέρει γιά τή στήλη πού έστησε ó Δαρείος στον πο
ταμό Τέαρο μέ τήν επιγραφή: «Τεάρου ποταμού κεφαλαί ϋδωρ άριστον τε καί κά-
λιστον παρέχονται πάντων ποταμών»". Ό Ευριπίδης σέ ένα απόσπασμα άπό τον 
«Αρχέλαο» (Nauck, άπ. 228, 1-2 - Diggle, σ. 94) χαρακτηρίζει «κάλλιστον» τό νερό 
τού Νείλου: 

Δαναός ô πεντήκοντα θυγατέρων πατήρ 
Νείλου λιπών κάλλιστον + εκ γαίης + ϋδωρ. 

Καί ó Στράβων (9, 1,19) μιλάει για κρήνη ή όποια είχε πολύ καί καλό νερό 

10. Αυτή τήν ίδιοατερότητηα, τήν όποια υποδηλώνει ή μετοχή «παρασχόμενος», απέδωσα 
στη μετάφραση (βλ. σ. 2) μέ το «ποτέ»: «... ένας ποταμός Σμήνος, του όποιου τό νερό είναι τό
σο ευχάριστο νά τό πιή κανείς οσο κανενός ποτέ άλλου ποταμού». 

11. Γιά επίδραση του Ηροδότου στον Παυσανία, βλ. J. O. Pfundtner, Pausanias Períegeta 

imitator Herodoti (Diss.), Königsberg 1866 - Κ. Wernicke, De Pausaniae periegerae studiis 

Herodoteis (Diss.), Berlin 1884. 
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στην αρχή, και στη συνέχεια το μετέβαλε: «πρότερον δέ καί κρήνη κατεσκεύαστό 
τις πλησίον πολλού και καλόν ϋδατος· ει δέ μη νϋν τί αν εϊη θαυμαστον ει πάλαι 
πολύ και καθαρόν ην ώστε και πότιμον είναι μετέβαλε δέ ύστερον;». 

Ό ίδιος ό Παυσανίας ονομάζει «κάλλιστον» το νερό τοϋ ποταμού Μέλητος 
(«Σμυρναίοις δέ ποταμός Μέλης ϋδωρ εστί κάλλιστον...» 7, 5, 13) και για το νερό 
της Κασταλίας λέγει οτι είναι ευγευστο ώς πόμα («... το ϋδωρ της Κασταλίας *** 
και πιείν ηδύ» 10, 8, 9). Αντιθέτως, χαρακτηρίζει το νερό τοϋ Κωκυτοϋ ποταμού 
«άτερπέστατον» (1, 17, 5): «...ρεΓ δέ και Κωκυτος ϋδωρ άτερπέστατον». 

"Ενα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα πού συνιστά την ιδιαιτερότητα ενός πο
ταμού άφορα στην ψυχρότητα τοϋ ύδατος, όπως στην περίπτωση τοϋ πόταμου 
Γορτύνιου (8, 28, 2): «ούτος ό Γορτύνιος ϋδωρ ψυχρότατον παρέχεται ποταμών»). 

Στοιχεία πού χαρακτηρίζουν ενα καλό πόσιμο νερό, ένα «άριστον ϋδωρ», 
εΐναι ή καθαρότητα («λαμπρόν», «λενκόν», «καθαρόν»[2, ή καλή σύσταση 
(«κοϋφον, «λεπτόν») και ή ευχάριστη γεύση («γλυκύ»", «ηδύ»), σύμφωνα με αντι
στοίχους χαρακτηρισμούς καλής ποιότητας υδάτων πού κάνει ό Ιπποκράτης. Δια
φωτιστικά εν προκειμένω είναι οσα παρατηρεί ό ίδιος μιλώντας γιά τα «άριστα 
ϋδατα»: «"Αριστα δέ όκόσα έκ μετεώρων χωρίων ρέει και λόφων γεηρών αυτά τε 
γάρ έστι γλυκέα και λευκά και τον olvov'4 φέρειν ολίγον olà τέ εστί- τοϋ δέ 
χειμώνος θερμά γίγνεται τοϋ δέ θέρεος ψυχρά· οϋτω γάρ αν εϊη έκ βαθύτατων πη-
γέων» (Περί άέρ., 8, σ. 32 Littré). Επεξηγεί δηλαδή οτι τα καλύτερα νερά εΐναι οσα 
προέρχονται από υψηλότερα μέρη και γηλόφους· διότι αυτά είναι ευχάριστα στή 
γεύση και διαυγή και μπορούν να αναμειχθούν μέ μικρότερη ποσότητα κρασιού-
αυτά κατά τον χειμώνα γίνονται θερμά, ενώ κατά το καλοκαίρι ψυχρά· αυτές τις 
ιδιότητες έχουν τα νερά πού προέρχονται από βαθύτατες πηγές. Τις ανωτέρω ιδιό
τητες τοΰ «αρίστου ϋδατος» συγκεντρώνει ό ποταμός Σμήνος, αφού πηγάζει «έκ 
μετεώρων χωρίων», ψηλά άπό τους πρόποδες τοΰ Ταϋγέτου («έχει δέ έν τώ ορει 
τω Τανγέτω τάς πηγάς»), συγκεκριμένα κοντά στο χωριό "Αρνα σε υψόμετρο 415 
μ., «έκ βαθύτατων πηγέων», άπό τό σπήλαιο τής «'Αγίας Μαρίνας», όπου υπάρχει 
και υπόγεια λίμνη. 

12. Για καθαρά και θολά (λασπώδη) ποτάμια κάνει λόγο ό Παυσανίας αναφερόμενος στην 
καθαρότητα τοΰ Παμίσου πόταμου και στίς συνήθειες των ψαριών: «...^εί δέ ό Πάμισος διά τε 
άρουμένης και καθαρός και άναπλεΐται ναυσίν έκ θαλάσσης έπί δέκα που σταδίους· άναθέουσι 
δέ ες αυτόν και οι θαλάσσιοι των ιχθύων περί ώραν μάλιστα τοϋ ήρος. Τό δέ αυτό ες 'Ρηνόν 
τε και ές τόν Μαίανδρον ποιοϋσιν οι Ιχθϋς· μάλιστα δέ ανά τό όεϋμά τό Άχελφου νήχονται 
τοϋ εκδίδοντος κατά νήσους τάς Έχινάδας. Διάφοροι δέ τό είδος μάλιστα Ιχθϋς άναθέουσιν ές 
τόν Πάμισον ατε ές ϋδωρ καθαρόν και ου κατά <τά> αυτά τοις κατειλεγμένοις ποταμοΐς 
ίλυώδες- οι κέφαλοι δέ, ατε ιχθύων δντες των πηλαίων, ποταμών φίλοι των θολωτέρων είσί» 
(4, 34, 1-2). 

13. Ή «ήδύτης» τοΰ ύδατος δίνει ενίοτε καί τό όνομα «Γλυκεία» η «ΓλυκεΙαι» στην πηγή 
(Παυσ. 7, 27, 1: «πίνειν πηγαί σφισιν υπό τήν πόλιν είσίν ου πολλαί· τό δέ χωρίον, ένθα ai πη-
γαί, Γλυκείας όνομάζουσι») ή στον ποταμό: «Γλυκύς ποταμός» (Άνν. Κομν. Άλεξ. 4, 3, 2 και 4, 
3, 3). Βλ. L. Preller, Polemonis Periegetae Fragmenta, Leipzig 1838 (άνάτ. Amsterdam 1964), σ. 6. 

14. 'Υπάρχει καί ή γραφή «πηλόν» αντί τοΰ «οϊνον». 
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Ερχόμαστε τώρα στο ζήτημα της ταυτίσεως του ποταμοί) Σμήνου και της θέ
σεως των εκβολών του. Το θέμα εμφανίζεται αρκετά συγκεχυμένο στα σχετικά 
έργα είτε τών νεωτέρων γεωγράφων και περιηγητών εΐτε τών ερμηνευτών του Παυ
σανία, οι όποιοι βασίζονται ώς επί τό πλείστον στους πρώτους15. Ή σύγχυση προ
έρχεται από το οτι στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας πόλεως Λάς, τήν οποία πε
ριγράφει ó Παυσανίας, έκβάλλουν περισσότερα του ενός ρέματα καί υπάρχει ακό
μη ή πηγή ή λεγόμενη «Τουρκόβρνση». Συγκεκριμένα, στον κόλπο Βαθύ, επίνειο 
της Λάς, εκβάλλει τό λεγόμενο «ποτάμι τον Βαθιοϋ» ή «Τουρκόβρνση» ή «ποτάμι 

τον Πασσαβά» καί λίγο πιο αριστερά ή λεγόμενη «Γλνφάδα», ενώ στην παραλία 
του Μαυροβουνίου ενα άλλο ποτάμι, τό «ποτάμι τον Πασσαβα», ή «Άρνιώτικο 

ποτάμι» ή «ποτάμι της 'Αγίας Μαρίνας» ή «Πλατύ ποτάμι», ô αρχαίος Σμήνος, 
όπως θα δείξουμε. Τή σύγχυση επέτεινε καί ή πολυμορφία τών ονομάτων μέ τα 
όποια εμφανίζεται στα νεώτερα χρόνια ó ποταμός, αλλά προ παντός ή σύγχυση 
ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ποτάμια, τά όποια φέρονται μέ τό ίδιο όνομα ώς 
«ποτάμι τον Πασσαβα». Δηλαδή, τό ποτάμι πού εκβάλλει στην παραλία του Μαυ
ροβουνίου φέρεται μέ τό όνομα «ποτάμι τον Πασσαβα», όπως επίσης καί τό πο
τάμι πού εκβάλλει στον κόλπο του Βαθιού φέρεται μέ τό ίδιο όνομα, «ποτάμι τον 

Πασσαβα» (για εύκολη διάκριση θα τά ονομάζω αντίστοιχα α' ή β' «ποτάμι τον 

Πασσαβα»). 

Ή κοινή ονομασία ανάμεσα σε δύο διαφορετικά ποτάμια καί ή συνεπακό
λουθη σύγχυση οφείλεται στο οτι ó Πασσαβάς (τό κάστρο τού Πασσαβα16), πού 
βρίσκεται στο μέσον όλης αυτής της περιοχής, έδωσε τό ίδιο όνομα καί στους δύο 
καμπίσκους πού βρίσκονται εκατέρωθεν (βορείως καί νοτίως) τού κάστρου («κά

μπος τον Πασσαβα») καί αντιστοίχως στα δύο ποτάμια πού τους διαρρέουν («πο

τάμι τον Πασσαβά»)ίΊ. 

'Από τό άλλο μέρος «Τονρκόβρνση» είναι μιά άλλη ονομασία για τό «ποτά

μι τον Βαθιοϋ» ή «ποτάμι τον Πασσαβα», τό όποιο εκβάλλει στον κόλπο τού Βα
θιού, καί λέγεται έτσι στο σημείο πού διαρρέει τους πρόποδες τών τριών λόφων 
(Ιλίου, 'Ασίας καί Κνακαδίου), ανάμεσα στους οποίους εκτεινόταν κατά τον Παυ
σανία ή πολίχνη τής Λος. 'Ονομάσθηκε έτσι από τήν πηγή «Τονρκόβρνση» στα 
κράσπεδα τού κάστρου τού Πασσαβα (λόφος τής Ασίας), ή όποια ταυτίζεται μέ 
τήν πηγή Γαλακώ18 τού Παυσανία. 

15. Ό Siebeiis είναι ó πρώτος έκδοτης τοϋ Παυσανία, ó όποιος έχρησιμοποίησε συστημα
τικά βιβλία νεωτέρων περιηγητών (Gell, Dodwell, Leake, Chandler, Williams, Hobehouse) στον 
υπομνηματισμό τοπογραφικών μερών (βλ. Παπαχατζή, ο.π., σ. 53, σημ. 1). 

16. Για τό κάστρο τοϋ Πασσαβα βλ. ABSA XII (1905-1906), σ. 274 κ.έ. 
17. E. Curtius, Peloponnesos Π, Gotha 1852, σ. 277. 
18. Tò δνομα αβέβαιο. «Γαλακώ» (Clavier)· πρβλ. Παυσ. 9, 34, 3· Άπολλ. Τόδ. 3, 223. 

«Καγακώ» (β). «Γλαυκό» (Emerius). «Κνακώ» (Camerarius)· συσχετίζεται προς τα «κνήκος», 
«Κνακίων» (Πλουτ. Λυκ. 6). Ό W. Μ. Leake (Peloponnesiaca: A Supplement to Travels in the 
Moréa, London 1846 (άνάτ. SAmsterdam 1967), σσ. 173-174) εικάζει οτι το αρχαίο δνομα της 
πηγής frtav «Κνακώ», καί οτι ó ποταμός ήταν ομώνυμος μέ τον «Κνακίωνα» τής Σπάρτης, όπως 
υποδηλώνει τό δνομα τού πλησίον δρους Κνακάδιον. 
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"Ετσι ô Curtius19, ενώ περιγράφει αναλυτικά τον σημερινό «"Αρνιώτικο πο
ταμό» ή «Μπαρδούνια ποταμό», τον σημαντικώτερο ολόκληρης της χερσονήσου 
του Ταϋγέτου, όπως λέγει, πού πηγάζει κάτω από το χωριό "Αρνα και διασχίζει 
μια μεγάλη απόσταση μέχρι να φθάση στην πεδιάδα του Πασσαβα, κοντά στο 
Γύθειο, εσφαλμένα δεν τον θεωρεί ώς τον αρχαίο Σμηνο, ό όποιος νομίζει ότι 
είναι τό β' «ποτάμι τον Πασσαβα» ή «Τουρκόβρυση», πού ρέει στους πρόποδες 
του λόφου καί εκβάλλει στον κόλπο του Βαθιού. Τό ϊδιο σφάλμα κάνει και ó 
Leake20. 

Ό Frazer πιθανολογεί, εσφαλμένα επίσης, οτι πρόκειται για την «Τουρκό
βρυση» η «ποτάμι του Πασσαβα», πού διασχίζει την ποιλάδα τού Πασσαβα καί χύ
νεται στον κόλπο τού Βαθιού* οί πηγές του είναι στον Ταΰγετο κοντά στο χωριό 
Πολυάραβο, καί τό νερό του είναι καθαρό καί διαυγές ολόκληρο τον χρόνο: «This 
is probably the Turkovrysi or river of Passava, which flows past the hill of Passava 
and falls into the bay of Vathy. Its water is pure and pellucid all the year round. The 
river rises in Mt. Taygetus near the village of Polyzaravo»21. Την ίδια εσφαλμένη 
άποψη έχουν επίσης οί Bursian22, Kiepert23, Boblaye24, Forster25, Musti-Torelli26, ενώ 
την επιφύλαξη του εκφράζει καί ó Παπαχατζης27. Oí Hitzig-Blümner αναφέρουν τίς 
δύο διισταμένες απόψεις, χωρίς να παίρνουν θέση28, καί ó Levi βρίσκεται σέ αμφι
βολία σχετικά με τον Σμηνο29. 

19. Curtius, ο.π., σ. 274 κ.έ. 
20. W. Μ. Leake, Travels in the Morea, London 1830 (ανατ. Amsterdam 1968), Ι, σ. 255, 

266, 277· τοΰ ίδιου, Peloponnesiaca, ο.π., σ. 173. 

21. J. G. Frazer, Pausanias's Description of Greece. Translated with a Commentary. Vol. Ill, 

New York 1965, σ. 394. 

22. C. Bursuan, Geographie von Griechenland, II, Leipzig 1868, σ. 147. 

23. Η. Kiepert, Formal Orbis Antiqui (FOA), XIII (κείμ. σ. 5). 

24. M. E. Pouillon-Boblaye, Recherches Géographiques sur les Ruines de la Morée, Paris 

1833, σ. 88. 

25. E. S. Forster, Gythium and N. W. Coast of the Laconian Gulf, ABSA XIII (1906-1907), 

σσ. 233-234. 

26. D. Musti - M. Torelli, Pausania, Guida della Grecia, vol. Ili, Libro III, La Laconia, σ. 
277 (Σχόλ. 59-68). 

27. Παπαχατζής, ο.π., τόμ. 2, Κορινθιακά καί Λακωνικά, σ. 435, σημ. 1: «"Ισως το μικρό 
ρέμα της Τουρκόβρυσης πού χύνονταν στο λιμάνι Βαθύ». 

28. Η. Hitzig - Η. Blümner, Pausaniae Graeciae descriptio, volumnis primi pars posterior, 

Leipzig 1899, σσ. 863-864. Εσφαλμένα γράφουν (σ. 864) δτι ó Curtius θεωρεί τό «Άρνιώτικο 

ποτάμι» ώς τον Σμηνο (πρβλ. Geyer, ο.π.). 

29. P. Levi, Pausanias Guide to Greece, Penguin Books 1971, Vol. 2, σ. 92, σημ. 257: «I am 

not sure about the river Smenos». 
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'Αντιθέτως οι Roß30 και Lolling31 θεωρούν ορθώς οτι ô Σμήνος εΐναι το σημε
ρινό «Αρνιώτικο ποτάμι» ή «ποτάμι της Μπαρδούνιας», που εκβάλλει ατή θά
λασσα μεταξύ Γυθείου και ακρωτηρίου Πετάλι. 

Άπό τους "Ελληνες εξάλλου, οΰτε ó Ραγκαβής32 ούτε ο Βουτυράς33 δίνουν κά
ποια συγκεκριμένη πληροφορία για τη θέση τοΰ ποταμού, άλλα απλώς αντιγρά
φουν χωρίς να ερμηνεύουν τον Παυσανία. Μόνο σύμφωνα με οσα γράφει ó Κα
ψάλης για το ποτάμι, συνάγεται έμμεσα οτι ó Σμήνος εΐναι το «ποτάμι της Μπαρ
δούνιας» ή «ποτάμι τοϋ Πασσαβά», ή «Αρνιώτικο ποτάμι» ή «ποτάμι της 'Αγίας 
Μαρίνας», ή «Πλατύ ποτάμι»34. 

Ή επιτόπια εξέταση τών σχετικών χώρων από τον γράφοντα, σε συνδυασμό 
με την προσεχτική μελέτη τών περιγραφών τού Παυσανία, θα δώση νομίζω απάν
τηση στα ανωτέρω τεθέντα ζητήματα. Ό ποταμός Σμήνος λοιπόν είναι τό σημερινό 
«Αρνιώτικο ποτάμι», ή «ποτάμι της 'Αγίας Μαρίνας», ή «ποτάμι της Μπαρδού
νιας», ή «Πλατύ ποτάμι», ή «ποτάμι τοϋ Πασσαβά». Οι πηγές του εΐναι στους πρό
ποδες τού Ταϋγέτου, σε ΰψος περίπου τετρακοσίων μέτρων, κοντά στο χωριό 
"Αρνα, γεννέτειρας τού γράφοντος, ó όποιος ώς εκ τούτου έχει ιδίαν αντίληψη τών 
πηγών και τού ποταμού, όπως ήταν φυσικές πριν άπό τήν κατασκευή τών υδρευ
τικών έργων, με τα όποια υδρεύεται σήμερα ή περιοχή Γυθείου και Μάνης. Άπό 
τήν περιοχή τών πηγών μέχρι τις εκβολές του στή θάλασσα, παίρνει ó ποταμός 
διάφορα ονόματα, όπως «Αρνιώτικο ποτάμι» ή «ποτάμι της 'Αγίας Μαρίνας» 
(στην περιοχή της "Αρνας, οπού βρίσκονται οί πηγές του και τό σπήλαιο της 
'Αγίας Μαρίνας), «ποτάμι της Μπαρδούνιας» (στην περιοχή τών Μπαρδουνοχω-
ρίων)35, «Πλατύ ποτάμι» (στον κάμπο της Λίμνης, στίς Αίγειές, καθώς ή κοίτη του 
απλώνεται), «ποτάμι τοϋ Πασσαβά» (καθώς διασχίζει τον «κάμπο τοϋ Πασσαβά», 
πλησιάζοντας στίς εκβολές του). Αυτή ή πολυμορφία τών ονομασιών ¿δημιούργη
σε σύγχυση, όπως είπαμε προηγουμένως, αφού πολλές φορές αναφέρεται τό πο
τάμι με διαφορετικά ονόματα άπό τον ίδιο συγγραφέα36. 

Ό Σμήνος εκβάλλει αριστερά τοΰ ακρωτηρίου Πετάλι, στην παραλία τού 

30. L. Roß, Königsreisen. Wanderungen in Griechenland II, Halle 1851, σσ. 216, 221. 

31. H. G. Lolling, Heilenische Landeskunde und Topographie (Handbuch der klassischen 

Altertums-Wissenschatt. Dritter Band, Geographie und Politische Geschichte des klassischen 

Altertums, Nördlingen 1899), σ. 185. 

32. Ίακ. Π. Ραγκαβή, Τά Ελληνικά, εν 'Αθήναις 1853, σ. 412. 
33. Σ. Ι. Βουτυρά, Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, εν Κων/λει 1889, τόμ. έβδομος, 

σ. 723. 
34. Γ. Δ. Καψάλη, άρθρο «Σμήνος» στή Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» 1923, τόμ. 22, 

σ. 43. 

35. Βλ. Γ. Δ. Καψάλη, Λακωνικά, 'Αθήνα 1991, σ. 213. 

36. Πρβλ. Frazer, ο.π.: «Leake and Ross seem wrong in identifying the Smenus with the 

Bardounia river (Leake calls it the river of Passava)...». 'Επίσης Geyer, ο.π.: «Nach Leake... und 

Curtius... ist Smenus identisch mit dem heutigen Bach von Passava... (Hitzig - Bllimner Paus. I 

864 lassen irrtümlich Curtius für den Arniotiko eintreten)». 
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Μαυροβουνίου, και οχι βεβαίως στον κόλπο τοΰ Βαθιοί), οπού έκβάλλει το άλλο 
ποτάμι πού είπαμε, ή «Τονρκόβρνση» ή β' «ποτάμι τοϋ Πασσαβα». Σύμφωνα με 
τον Παυσανία ó ποταμός απέχει από την πόλη οχι περισσότερο άπό πέντε στάδια 
(«απέχει δέ της πόλεως σταδίους ου πλέον πέντε»), ή κατά τους κώδικες Vind. (Va) 
και Mosq. (Ms), οπού λείπει το «ου» («απέχει δέ της πόλεως σταδίους πλέον πέν
τε»), κάτι περισσότερο από πέντε στάδια, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις περί
που ένα χιλιόμετρο. Είναι αδύνατον λοιπόν να ταυτισθή με την «Τουρκόβρυση» ή 
β' «ποτάμι τοϋ Πασσαβα», αφού αυτό οχι μόνο δέν απέχει ενα χιλιόμετρο από 
την πόλη, αλλά ρέει ακριβώς στους πρόποδες τών τριών λόφων (Ιλίου, Ασίας καί 
Κνακαδίου) ανάμεσα στους οποίους εκτεινόταν κατά τον Παυσανία ή πολίχνη της 
Λος, καί φυσικά θα διέσχιζε την πόλη37. 'Αντιθέτως, ô πραγματικός Σμήμος (α' 
«ποτάμι τοϋ Πασσαβα») απέχει πράγματι περίπου ενα χιλιόμετρο άπό την υποτι
θέμενη πόλη. 

Ώς σημείο υπολογισμού αυτής της αποστάσεως άπό τον ποταμό προς την 
πόλη είναι τό σημείο συναντήσεως τού ποταμού κατά τήν πορεία τοΰ Περιηγητή 
άπό τό Γύθειο προς τή Λα. Κατά τήν επιτόπια εξέταση μας σχετικά με τήν πι
θανή πορεία τοΰ Παυσανία από τό Γύθειο προς τή Λα (καί στή συνέχεια προς τήν 
Τευθρώνη, τον σημερινό Κότρωνα)38 καί της αναζητήσεως τού αρχαίου δρόμου, 
έπειτα καί άπό πληροφορίες εντοπίων για τό παλαιό μονοπάτι πού οδηγούσε άπό 
τό Γύθειο προς τή Μάνη, καί συγκεκριμένα προς τον Κότρωνα, φαίνεται πιθανό 
οτι ô δρόμος άπό τό Γύθειο συναντούσε τον Σμήνο περίπου εκεί οπού είναι τό 
σημερινό γεφύρι στον δημόσιο δρόμο. Κατόπιν στρεφόταν προς τα αριστερά για 
να περάση τον λόφο της Πεταλέας καί να φθάση στή Λα. Κατά τήν άποψη μου, 
ο Περιηγητής όταν έφθασε στον Σμήνο, πηγαίνοντας προς τή Λα, πληροφορήθη
κε άπό τους επιτόπιους οδηγούς του τα σχετικά με τον ποταμό (οτι έχει περίφη
μο νερό καί οι πηγές του είναι ψηλά στον Ταΰγετο) καί φυσικά θα έδοκίμασε τό 
περίφημο νερό. 

"Οτι ó ποταμός Σμήνος δέν μπορεί να είναι αυτός πού έκβάλλει στον κόλπο 

37. Είναι λανθασμένος ó υπολογισμός πού κάνουν oí Boblaye (ο.π., σ. 88), Bursian (ο.π., 

σ. 146, σημ. 1) και Forster (ο.π., σ. 233), ώστε να ταυτίσουν τον Σμήνο μέ τήν «Τουρκόβρυση», 

άφοΰ για να σύμφωνη μέ τήν απόσταση τών πέντε περίπου σταδίων, τα οποία δίνει ô Παυσα

νίας μεταξύ τής πόλεως καί τοΰ Σμήνου, απομακρύνουν τήν πόλη από τήν πραγματική της θέ

ση προς τό σημερινό Χωσιάριο. Τής ίδιας αντιλήψεως σχετικά μέ τή θέση τής πόλης είναι καί 

ó F. Bölte (Sparta. Geographie - I Lakonien, RE III A2 (1929), σ. 1317). Όπως είπαμε, ó πο

ταμός «Τουρκόβρυση» ρέει ακριβώς στή μικρή κοιλάδα πού σχηματίζοτν οι τρεις λόφοι ("Ιλιον, 

Ασία καί Κνακάδιο) καί στην οποία κατά τον Παυσανία εκτεινόταν ή Λάς· είναι επομένως 

ακατανόητη ή απόσταση τών πέντε σταδίων, εάν ύποτεθή οτι ή Τουρκόβρυση είναι ô αρχαίος 

Σμήνος. Έξ άλλου μικρή άξια έχει καί ή μαρτυρία τοΰ Forster, οτι ή περιγραφή τοΰ νεροΰ άπό 

τον Παυσανία ώς «πολύ γλυκοΰ» συμφωνεί ακριβώς μέ τό νερό τής «Τουρκόβρυσης» πού τοΰ 

έδωσε να δοκιμάση ένας χωρικός στο Βαθύ (ο.π., σ. 233). 

38. Πρβλ. R. Heberdey, Die Reisen des Pausanias in Griechenland, Wien 1894, σ. 61 

κ.ε. 
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του Βαθιού αποδεικνύεται περαιτέρω άπο το κείμενο του ίδιου του Παυσανία, ô 
όποιος γράφει: «Προς θαλασσή δέ επί άκρας ναός εστί Δικτύννης 'Αρτέμιδος, και 
οι κατά έτος εκαστον έορτήν άγονοι. Ταύτης δε εν αριστερά της άκρας ποταμός 
έκδίδωσιν ες θάλασσαν Σμήνος...». Το ζήτημα εδώ είναι για ποια από τις δύο 
«άκρες», οί όποιες σχηματίζουν τον σημερινό κόλπο του Βαθιού, αριστερά της 
οποίας έκβάλλει ó Σμήνος πρόκειται: δηλαδή για τήν Πεταλέα αριστερά ή για τον 
Άγερανό δεξιά; 

Σύμφωνα μέ τό κείμενο πού προηγείται αμέσως πριν από τό παραπάνω 
χωρίο «Από δέ του Καρνείου σταδίους προελθόντι ώς τριάκοντα, εστίν εν χω-
ρίφ Ύψοις εν οροις ήδη σπαρτιατών ιερόν Ασκληπιού και Αρτέμιδος επίκλη-
σιν Δαφναίας. Προς θαλασσή δέ επί άκρας ναός έστι Δικτύννης Αρτέμιδος, και 
οί κατά έτος εκαστον έορτήν άγουσι. Ταύτης δέ εν αριστεροί της άκρας ποταμός 
έκδίδωσιν ες θάλασσαν Σμήνος...» φαίνεται ότι ó Περιηγητής βρίσκεται ήδη 
κατά τήν πορεία του προς τήν Τευθρώνη, τριάντα στάδια μακριά από τό Κάρ-
νειο, στη δεξιά «άκρα» τού κόλπου, στον σημερινό Άγερανό. Επομένως, αρι
στερά αυτής της «άκρας» («Ταύτης δέ έν αριστερά της άκρας»), όπου έκβάλλει ο 
ποταμός, πρέπει να έννοηθή ο κόλπος τού Βαθιού, στον οποίο όμως, όπως είπα
με, δέν έκβάλλει ó Σμήνος, άλλα τό ρέμα «Τονρκόβρυση» ή β' «ποτάμι τον Πασ-
σαβά». Ό Σμήνος βρίσκεται όχι αριστερά «ταύτης τής άκρας», άλλα απέναντι, 
στην παραλία τού Μαυροβουνίου· προς τα αριστερά βρίσκεται οχι αυτής, άλλα 
τής άλλης «άκρας», τής Πεταλέας, δηλαδή τής αριστερής «άκρας» τού κόλπου. 
"Ετσι, προήλθε ή σύγχυση στους ερμηνευτές τού Παυσανία, ώστε να θεωρήσουν 
ώς τον αρχαίο Σμήνο τό ποτάμι πού έκβάλλει στη μέση περίπου τού κόλπου τού 
Βαθιού, αριστερά τού ακρωτηρίου. Τί πράγματι συμβαίνει; Φαίνεται οτι υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα στο κείμενο τού Παυσανία. Είπαμε προηγουμένως οτι ó Πε
ριηγητής είχε ήδη περάσει τό ποτάμι πριν από τήν έλευση του στη Λα, εφόσον 
αυτό βρισκόταν μέσα στή διαδρομή τήν οποία ακολουθούσε και επομένως είχε 
σαφή επίγνωση τής θέσεως του. 

Ή λύση τού προβλήματος πρέπει να άναζητηθή στο κείμενο τού Παυσανία 
και εκεί υπάρχει κατά τήν άποψη μου. Είναι γνωστό οτι τό κείμενο τού Παυσα
νία έχει' παραδοθή ¿φθαρμένο. Ή σχετική μέ τη χειρόγραφη παράδοση τού Παυ
σανία έρευνα έχει καταλήξει γενικά στο συμπέρασμα οτι τα σωζόμενα χειρόγρα
φα πηγάζουν από έναν κώδικα τού 15ου αιώνα (β), ó όποιος χάθηκε, καΐ ó 
όποιος ήταν αρκετά ¿φθαρμένος, όπως μαρτυρούν τα κοινά λάθη και οί παρα
λείψεις τών σωζόμενων κωδίκων, λάθη στα όποια έπρόσθεσαν περισσότερα οί 
αντιγραφείς39. 

Τό συζητούμενο πρόβλημα προέρχεται, κατά τή γνώμη μου, άπό άντιγρα-
φικό σφάλμα. Δηλαδή: άπό λάθος μετατέθηκε ή περίοδος «Από δέ τού Καρνείου 

39. Για τή χειρόγραφη παράδοση τοϋ Παυσανία καί τήν προσπάθεια αποκαταστάσεως του 

κειμένου, βλ. Α. Diller, The Manuscripts of Pausanias, Transactions of the American Philological 

Association 1957, σσ. 169-188 - Παπαχατζη, ο.π., σ. 41 κ.έ. - Μ.-Η. Rocha-Pereira, Pausaniae 

Graeciae descriptio, vol. I, Leipzig 1973, σσ. V-XX. 
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σταδίονς προελθόντι ώς τριάκοντα, εστίν εν χωρίφ "Υψοις εν οροις ήδη σπαρ
τιατών ιερόν Ασκληπιού και 'Αρτέμιδος επίκλησιν Δαφναίας» σέ αυτήν τη θέση 
από την κανονική της, πού είναι στην παράγραφο 10, μετά το «απέχει δε της πό
λεως σταδίονς ου πλέον πέντε» και προ τοϋ « Έν δε τω Αραϊνφ καλουμένφ χω
ρίφ...». Ό αντιγραφέας παρασύρθηκε σέ αυτό το σφάλμα μεταθέσεως, επειδή 
ακριβώς στα αμέσως προηγούμενα γίνεται λόγος για τον «Κάρνειο 'Απόλλωνα» 
(«...προς δέ τω Κνακαδίω Κάρνειος καλούμενος Απόλλων»). Ένόμισε λοιπόν 
ότι ή φυσική συνέχεια του λόγου είναι στή «μετατεθεΐσα» περίοδο «Από δέ τοϋ 
Καρνείου σταδίονς προελθόντι ώς τριάκοντα, εστίν έν χωρίφ Ύψοις έν οροις 
ήδη σπαρτιατών ίερον Ασκληπιού και Αρτέμιδος επίκλησιν Δαφναίας», ή οποία 
δηλώνει τήν περαιτέρω πορεία τοϋ Περιηγητή μετά το Κάρνειο, και τή συνέχιση 
της περιγραφής με τή χρήση τής τυπικής εκφράσεως «Από δέ... σταδίονς προελ
θόντι...». "Απομάκρυνε όμως έτσι και αποσύνδεσε άπο τα συμφραζόμενα της τήν 
επομένη ενότητα, πού μιλάει για τό ακρωτήριο («άκρα»), οπού βρισκόταν ó ναός 
τής «Δικτύννης Αρτέμιδος», καί για τον ποταμό Σμήνο, ó όποιος έξέβαλλε αρι
στερά αυτού τού ακρωτηρίου. 

"Ας αποκαταστήσουμε τό κείμενο στην, κατά τήν άποψη μου, αρχική του θέ
ση: «Τα δέ εν δεξιζί Γνθίον Αάς έστι, θαλάσσης μεν δέκα στάδια, Γνθίον δέ τεσ-
σαράκοντα απέχονσα. "Ωκισται δέ νϋν μεν Τλίου καλονμένον καί Ασίας καί Κνα-
καδίον, τών ορών τούτων το μεταξύ έπέχονσα, πρότερον δέ τής Ασίας τοϋ ορούς 
εκείτο επί τή κορυφή- ... Τών δέ ορών επί μέν τοϋ Ιλίου Διονύσου τέ έστι καί έπ' 
άκρας τής κορυφής Ασκληπιού ναός, προς δέ τω Κνακαδίφ Κάρνειος καλούμε
νος Απόλλων. Προς θαλασσή δέ επί άκρας ναός έστι Δικτύννης Αρτέμιδος, καί 
οι κατά έτος εκαστον έορτήν αγουσι. Ταύτης δέ έν αριστερά τής άκρας ποταμός 
έκδίδωσιν ές θάλασσαν Σμήνος, ϋδωρ πιείν ηδύ έίπερ άλλος τις παρασχόμενος πο
ταμός· έχει δέ έν τω ορει τφ Ταϋγέτφ τάς πηγάς, απέχει δέ τής πόλεως σταδίους 
ού πλέον πέντε. 

Από δέ τοϋ Καρνείου σταδίους προελθόντι ώς τριάκοντα, εστίν έν χωρίφ 
"Υψοις εν οροις ήδη σπαρτιατών ιερόν Ασκληπιού καί Αρτέμιδος επίκλησιν Δαφ
ναίας. Έν δέ Αραΐνφ καλουμένφ χωρίφ τάφος Αά καί άνδριάς επί τω μνήματι 
επεστι» (3, 24, 9-10). 

Ή προτεινόμενη διόρθωση τού κειμένου τού Παυσανία παρέχει λύση στα 
διατυπωθέντα προβλήματα, αποκαθιστά κατά τον άπλούστατον τρόπο τα πράγ
ματα καί παρέχει ενα σαφές νόημα. Ά ς μελετήσουμε άναλυτικώτερα τήν περι
γραφή τής Λος καί τής περιοχής της άπό τον Παυσανία, ώστε να καταδειχθή ή 
σαφήνεια τού Περιηγητή καί ή συμφωνία τής περιγραφής του με τά τοπογραφικά 
δεδομένα τής περιοχής. Ή Λος απέχει άπό τό Γύθειο σαράντα στάδια (έπτάμιση 
περίπου χλμ.) καί άπό τή θάλασσα δέκα (δύο περίπου χλμ.). Οι τρεις λόφοι, ανά
μεσα στους όποιους ήταν κτισμένη ή πολίχνη είναι οι έξης: α) ή Ασία, στην κο
ρυφή τής οποίας βρισκόταν παλαιότερα ή πόλη καί ερείπια της σώζονταν (στή 
μεσαιωνική εποχή κτίσθηκε εδώ τό κάστρο τού Πασσαβά)· ανάμεσα στα ερείπια 
υπήρχε ναός τής Αθηνάς 'Ασίας καί προ τών τειχών άγαλμα τού Ηρακλή καί 
τό τρόπαιο τών Μακεδόνων. Κοντά στην πόλη, στους πρόποδες τού λόφου τής 
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'Ασίας, ήταν ή κρήνη Γαλακώ και κοντά της ενα γυμναστήριο- β) το "Ιλιον, ô λό
φος πού βρίσκεται προς τα νότια και σήμερα λέγεται Μαστρολέο, επάνω στον 
όποιο υπήρχε ναός τοϋ Διονύσου καί στην άκρη της κορυφής ναός του 'Ασκλη
πιού- γ) τέλος, ó προς τα ανατολικά λόφος τού Κνακαδίου, ή σημερινή Πεταλέα. 
Κοντά στο Κνακάδιο υπήρχε ναός τού Καρνείου 'Απόλλωνα. Φαίνεται οτι ó να
ός, σύμφωνα με την έκφραση τού Παυσανία «προς δέ τω Κνακαδίω Κάρνειος 
καλούμενος "Απόλλων», βρισκόταν πιθανώς στην άκρη τής πόλεως, στους πρό
ποδες τού Κνακαδίου. 

Βλέπουμε, επομένως, οτι ô Παυσανίας ακολουθεί μιαν ορισμένη σειρά στην 
περιγραφή του40, παίρνοντας ώς βάση τους τρεις λόφους καί περιγράφοντας ο,τι 
υπάρχει σέ αυτούς ή κοντά σε αυτούς τό όποιο τον ενδιαφέρει (αρχαία ερείπια, 
ναοί, βωμοί, κρήνες, γυμναστήρια). Ξεκίνησε μέ την 'Ασία, προχώρησε στο "Ιλιο 
καί κατέληξε μέ τό Κνακάδιο, αναφερόμενος στον ναό τού Καρνείου 'Απόλλωνα. 
Δεν έχει όμως τελειώσει μέ τό Κνακάδιο, αφού στην άκρη τού βουνού αυτού, επά
νω από τή θάλασσα, υπάρχει ô ναός τής «Δικτύννης "Αρτέμιδος», σπουδαίο ιερό 
φαίνεται, οπού κάθε έτος τελείται εορτή, καί πρέπει να τό σημείωση41. Εΐναι γνω
στή άλλωστε ή ιδιαίτερη αδυναμία του σέ οτιδήποτε έχει σχέση μέ τή λαϊκή λα
τρεία. 'Αριστερά άπό αυτό τό ακρωτήριο έκβάλλει ó ποταμός Σμήνος, στον όποιο 
επίσης θέλει να άναφερθή, αφού ή ξεχωριστή 'ιδιότητα αυτού τού ποταμού, τό 
«ήδυποτώτατον ύδωρ», τό όποιο πρέπει να έδοκίμασε καί ô ίδιος, κατά τή συνάν
τηση του μέ τον ποταμό, βαδίζοντας προς τή Λα, τον καθιστά κάτι τό αξιοπε
ρίεργο καί αξιομνημόνευτο. Είναι χαρακτηριστικό καί ενδεικτικό τής προσοχής 
πού τού απέδωσε ο συγγραφέας-περιηγητής, οτι δεν αναφέρει απλώς τό ποτάμι καί 
τήν ξεχωριστή του ιδιότητα, άλλα προσδιορίζει καί άλλα στοιχεία του: τις πηγές 
του καί τήν απόσταση του άπό τήν πόλη. "Ετσι ερμηνεύεται καί καθίσταται σαφής 
ή έκφραση τού Παυσανία: «Ταύτης δέ εν αριστεροί της άκρας ποταμός έκδίδωσιν 
ες θάλασσαν Σμήνος...». Πρόκειται γιά τήν αριστερή «άκρα» τής Πεταλέας καί οχι 
τή δεξιά τού Άγερανοΰ, αφού ó Περιηγητής μας δέν έχει φύγει ακόμη άπό τή Λά, 
γιά να φθάση στή θέση Ύψοι42 καί στο Άράϊνον, καί αριστερά από εδώ πράγμα
τι έκβάλλει ô ποταμός Σμήνος. 

'Αφού τελείωσε λοιπόν ô Παυσανίας τα σχετικά μέ τήν περιγραφή τής Αάς 
καί τής περιοχής της, καί παίρνοντας ώς αφετηρία, βάσει τής περαιτέρω πορείας 
του, τό Κάρνειο, σπουδαίο σημείο τής πόλεως, συνεχίζει προς τον σημερινό Άγε-
ρανό, φθάνοντας στή θέση "Υψοι μετά τριάντα περίπου στάδια (πεντέμιση περί
που χλμ.): «'Από δέ τοϋ Καρνείου σταδίους προελθόντι ώς τριάκοντα, εστίν εν 

40. Για το σχέδιο των περιγραφών τοϋ Παυσανία βλ. C. Robert, Pausanias als Schriftsteller. 
Studien und Beobachtungen, Berlin 1909, σ. 69 κ.έ., 115 κ.έ. Πρβλ. Regebongen, ο.π., σ. 1062 κ.έ. 

41. Για τον ναό τής «Δικτύννης Αρτέμιδος» ώς ιερό τών «εσχατιών», βλ. Γ. Σταϊνχάου-
ερ, "Ενα λακωνικό ανάθημα στή Δίκτυννα, Αριάδνη 6, 1993, σσ. 82-83. Επίσης, βλ. Μ. Nilsson, 
Griechische Feste von religiöser Bedeutung, Stuttgart 1957, σ. 226. 

42. Για τήν πιθανή θέση, ίσως στα περίχωρα τού χωριοϋ Σκαμνάκι, βλ. Forster, ο.π., 
σ. 299. 
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χωρίω Ύψοις εν οροις ήδη σπαρτιατών ίερον 'Ασκληπιού και 'Αρτέμιδος επί-
κλησιν Δαφναίας. Έν δέ Αραΐνφ καλουμένφ χωρίω τάφος Aä και άνδριάς επί 
τφ μνήματι επεστι». (3, 24, 9-10). Φαίνεται οτι ο αρχαίος δρόμος άπό το Γύθειο 
προς τή Λα, μετά τον ποταμό Σμήνο, ανέβαινε το Κνακάδιο για να φθάση στη 
Λα, και από το Κάρνειο, πού βρισκόταν φαίνεται στους πρόποδες τοΰ Κνακαδί-
ου («προς δε τφ Κνακαδίω»), συνέχιζε δια μέσου της κοιλάδας μεταξύ Κνακαδί-
ου και Ιλίου προς τον Άράϊνον (σημ. Άγερανό) και τους Ύψους, όπως δείχνουν 
και οι σημερινοί δρόμοι, μονοπάτια ή γεφύρια. Βρίσκεται πλέον ó Περιηγητής 
στη δεξιά «άκρα» τον κόλπου τού Βαθιού, επάνω στον Άγερανό, οπού τοποθε
τείται τό Άράϊνον και ó τάφος τού Λα, για να συνέχιση την πορεία του προς την 
Τευθρώνη. 

Γίνεται τώρα κατανοητό, πώς οι διάφοροι περιηγητές και ερμηνευτές βασι
ζόμενοι στον Παυσανία ¿σχημάτισαν τή λανθασμένη αντίληψη για τήν ταυτότητα 
τού Σμήνου και τή θέση τών εκβολών του· για να σύμφωνη τό κείμενο μέ τα το
πογραφικά δεδομένα, θά έπρεπε ó Σμήνος να έκβάλλη στή σημερινή κοιλάδα τού 
Βαθιού, άρα θά έπρεπε νά ταυτισθή μέ τήν «Τουρκόβρνση», ή οποία πηγάζει άπό 
τον Ταΰγετο και αυτή. 

Άπό τό άλλο μέρος, τό μέγεθος ή σπουδαιότητα καί ή σημασία τού πραγμα
τικού Σμήνου δεν μπορεί κατά κανέναν τρόπο νά συγκριθούν μέ αυτά της «Τουρ
κόβρυσης»43. Οι πηγές της « Τονρκόβρυσης» ή β ' «πόταμου τον Πασσαβα» είναι τό 
κεφαλάρι τού Πολυάραβου κατά τον Frazer, ή ποσότητα όμως αυτού τού νερού 
είναι πολύ μικρή, γιά νά φθάνη μέχρι τή θάλασσα, καί ή βρύση Γαλακώ, τό νερό 
της οποίας βεβαίως θά έρρεε στην κοίτη της «Τουρκόβρυσης», δέν συσχετίζεται 
άπό τον Παυσανία μέ τον Σμήνο44, όπως επιχειρεί νά τον συσχέτιση ó Leake45, ó 
όποιος τις πηγές της «Τουρκόβρυσης» τοποθετεί μεταξύ τού κάστρου τού Πασ
σαβα καί τού χωριού Καρβελά, οπού υπάρχει κεφαλάρι πηγών. 

Ό Σμήνος είναι μεγάλο ποτάμι, τό μεγαλύτερο ολόκληρης της χερσονήσου 
τού Ταϋγέτου καί ή ποσότητα τού νερού τών πηγών του είναι τόσο μεγάλη (ό συγ
γραφέας της παρούσας μελέτης έχει ιδίαν αντίληψη, όπως έγραψε καί ανωτέρω), 
ώστε νά ύδρεύη σήμερα τήν περιοχή Γυθείου καί Μάνης46. Βεβαίως, όπως είναι 
γνωστό, κατά τους θερινούς μήνες, όταν τό νερό ελαττώνεται, τό ποτάμι κατά τή 
διαδρομή άπό τις πηγές (Άρνα) μέχρι τις εκβολές του κάπου χανόταν47, κοντά στο 

43. Curtius, ο.π., σ. 272 - Hitzig - Blümner, ο.π., σ. 863. 
44. Πρβλ. Forster, ο.π., σ. 233. 
45. Leake, Morea Ι, ο.π., σσ. 255, 276. 
46. Είναι λανθασμένος ó χαρακτηρισμός τοΰ πόταμου ώς «ποταμίσκου» από τον Ίάκ. Ρ. 

Ραγκαβή (Τα Ελληνικά, ο.π., σ. 412). 
47. Λόγψ της συστάσεως τοΰ εδάφους μεγάλες οπές στην κοίτη τοΰ πόταμου, οί όποιες 

λέγονται «μάτια», απορροφούν τό νερό, το όποιο όμως μπορεί νά βγή πιο κάτω. Ό Παυσανίας 
αναφέρει τέτοια παραδείγματα ποταμών, όπως ή έξης περίπτωση: ó ποταμός Στύμφαλος πού 
τον καταπίνει χάσμα, ξαναεμφανίζεται στην 'Αργολίδα, μέ τό όνομα ΈρασΧνος: «Ούτος [ό 
Στύμφαλος] ες χάσμα γης κάτεισιν ό ποταμός, αναφαινόμενος δέ αύθις έν τη Άργολίδι μετά-
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χωριό Πλάτανος (Λίμπερδο). "Ομως συνέχιζε τον υπόγειο ρού του, επανεμφανι
ζόταν πάλι καί έφθανε μέχρι τη θάλασσα48. Δεν γνωρίζουμε βεβαίως ποιες γεωλο
γικές μεταβολές έχουν συμβή από την εποχή του Παυσανία· μπορεί τότε να έφθα
νε μεγαλύτερη ποσότητα νερού μέχρι τις εκβολές49. Κατά συνέπεια, όπως υπεστή
ριξα πιο πάνω (σ. 217), ó Παυσανίας θα έδοκίμασε το νερό όταν συνάντησε τό πο
τάμι κατά τή πορεία του προς τή Λα. 

Πέραν από τήν ποσότητα, ή ποιότητα του νεροϋ, πού τόσο τήν εκθειάζει ó 
Παυσανίας, ήταν καί είναι από παλαιά γνωστή στους σχετιζομένους με τό ποτά
μι. Πρέπει νά έχη δοκιμάσει κανείς τό νερό των πηγών του, μάλιστα σέ εποχή κα
λοκαιριού, (όπως ó γράφων) για νά άντιληφθή τήν αλήθεια των λόγων τού Παυ
σανία50. Ή ποσότητα καί ή ποιότητα τού νερού τού Σμήνου, γνωστά άπό τήν 
αρχαιότητα, οδήγησαν στην κατασκευή επί ρωμαϊκής εποχής ενός μεγάλου υδρευ
τικού δικτύου για τήν υδροδότηση τού Γυθείου". Τό δίκτυο της αύλακας (υπο
λείμματα της οποίας σώζονται)52 φαίνεται οτι ξεκινούσε άπό τό σημερινό χωριό 
Προσήλιο (Στροτζά) καί διατρυπώντας με τεχνικές επεμβάσεις βραχώδη περάσμα
τα έφθανε στο Γύθειο, όπου άπό ένα υδραγωγείο (λείψανα του σώζονται) διαμοι
ραζόταν στην πόλη53. Ήταν λοιπόν καί είναι για τους ανωτέρω λόγους γνωστός 
ποταμός ó Σμήνος, καί αυτό είναι τό ποτάμι πού έκβάλλει αριστερά τού ακρωτη
ρίου, όπου βρισκόταν ó ναός της «'Αρτέμιδος Δικτύννης», τό ποτάμι πού γνωρί
ζει ή παράδοση ώς τον αρχαίο Σμήνο, τον Σμήνο τού Παυσανία. 

βάλλει το όνομα, καί αυτόν αντί Στνμφάλου καλοϋσιν Έρασϊνον» (8, 22, 3)· ô ποταμός Αλφει
ός, ό όποιος αφανίζεται κάτω άπό τή γη καί πάλι ξαναεμφανίζεται: «φαίνεται δε ó 'Αλφειός 
παρά τους άλλους ποταμούς φύσιν τινά ιδίαν παρεχόμενος τοιάνδε άφανίζεσθαί τε γαρ κατά 
γης εθέλει πολλάκις καί αύθις άναφαίνεσθαι» (8, 54, 2). 

48. Ό π ω ς μέ διαβεβαίωσε κάτοικος τών εκβολών τού ποταμού, ένδειξη ότι τό νερό φθά
νει μέχρι τή θάλασσα καί κατά τους θερινούς μήνες είναι τό ότι αν κάποιος κάνη κολύμπι στο 
σημείο τών εκβολών, τό νερό εκεί είναι ψυχρό. 

49. Βλ. Ί . Β. Πατσουράκου, Πραγματεία περί τού αρχαίου Γυθείου, εν Αθήναις 1902, 
σ. 21. 

50. Θυμάμαι, πριν άπό τήν κατασκευή τών υδρευτικών έργων τών πηγών, όταν ερρεε ολό
κληρο τό ποτάμι, μπορούσε νά πιη κανείς γάργαρο καί δροσερό νερό άπό οποιοδήποτε σημείο 
της κοίτης. 

51. Ή ακριβής εποχή της κατασκευής δέν είναι γνωστή, μπορούμε νά εικάσουμε όμως οτι 
θα πρέπη νά συμπίπτη μέ τή ρωμαϊκή περίοδο άκμης τού Γυθείου, άν συνυπολογίσωμε τήν τε
χνική ικανότητα τών Ρωμαίων στην κατασκευή υδρευτικών έργων. 'Οπωσδήποτε φαίνεται ότι τό 
έργο δέν υπήρχε κατά τήν επίσκεψη τού Παυσανία, διαφορετικά θα τό ανέφερε. 

52. Roß, δ.π., σσ. 221-222. 

53. Βλ. Πατσουράκο, δ.π., σ. 19 κ.ε. - Π. Ε. Γιαννακοπούλου, Το Γύθειον, 'Αθήναι 1987, 
σσ. 106-107. 


