
ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ 

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ: 
ΕΚΛΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΕΒΗΚΟΤΟΣ ΤΩ 425 Π.Χ. ; 

Σφακτηρία ώνομάζετο κατά την αρχαιότητα ή προ της Πύλου κειμένη μικρά 
και ορεινή νησίς, γνωστή κυρίως έκ του έν αύτη κατά τον Πελοποννησιακον 
πόλεμον ατυχήματος των Λακεδαιμονίων1. Το όνομα ταύτης παραδίδεται το 
πρώτον παρά Θουκυδίδη: « Ή γαρ νήσος Σφακτηρία καλούμενη τόν τε λιμένα... 
έχυρον ποιεί και τους εσπλους στενούς, τη μεν δυοίν νεοϊν διάπλουν κατά το τείχισμα 
των 'Αθηναίων και την Πύλον, τη δε προς την αλλην ήπειρον οκτώ ή εννέα ' ύλώδης δε 
και άτριβής πασά υπ ' ερημιάς ήν και μέγεθος περί πεντεκαίδεκα σταδίους μάλιστα». 
(IV,8,6)'èv συνεχεία δ ' ύπο Διόδωρου του Σικελιώτου2, Διονυσίου τοϋ Άλικαρ-
νασσέως3, Πλουτάρχου4, Παυσανίου5 κ.ά. 

Ή αυτή νησίς φέρεται και ύπο το όνομα Σφαγία6' πβ. Πλάτ. Μενέξ. 242c: 
«και λαβόντες αυτών τους ηγεμόνας Λακεδαιμονίους έν τη Σφαγία εξόν αότοϊς διαφθεϊ-
ραι έφείσαντο και άπέδοσαν και είρήνην έποιήσαντο...»' Στράβ. VIII 348: « 'Από δε τοϋ 
Πύλου τούτου και τοϋ Λεπρείου τετρακοσίων που σταδίων εστί διάστημα επί την 
Μεσσηνιακήν Πύλον και το Κορυφάσιον έπί θαλάττη κείμενα φρούρια, και την 
παρακειμένην Σφαγίαν νήσον,...»' αύτ. VIII 359: «... και ή προκειμένη πλησίον του 
Πύλου Σφαγία νήσος, ή δ ' αύτη και Σφακτηρία λεγομένη, περί ήν άπέβαλον ζωγρία 
Λακεδαιμόνιοι τριακόσιους έξ αυτών άνδρας υπ ' 'Αθηναίων έκπολιορκηθέντας». 
Πτολ. Γεωγρ. III 14, 44 Müll.: «νήσοι δε παράκεινται τη Πελοποννήσφ ... και ή 
Σφαγία νήσος...». 

Περιέργως ύπό τίνων ερευνητών ύπεστηρίχθη δτι ό τύπος Σφακτηρία δεν είναι 
αυτόχθων, άλλ' έπλάσθη άργότερον υπό τών 'Αθηναίων προς παραστατικωτέραν 
ύποδήλωσιν της έπί της νήσου ταύτης έπισυμβάσης τφ 425 π.Χ. καταστροφής τών 
Σπαρτιατών. 

Ούτω γράφει ό Biirchner évRE A III 2 (1929), 1693 επί λέξει «Ein anderer 
Name war... Σφαγία..., so dass es den Anschein hat, als sei Σ.(φακτηρία) ein später 
beigelegter Name mit Bezug auf die blutigen Kämpfe von 425 v. Chr. auf ihr; von 
400 spartiatischen Hopliten ergaben sich 292 Überlebende; also bedeutete σφακτη-
ρία [νήσος]= mörderische Insel». 

Παρόμοια υπεστήριζαν προσφάτως oi Louis Deroy - Monique Gérard" 
γράφουν: «Nous savons ce que les Grecs de l'époque classique pensaient du nom de 
Σφαγία grâce au rôle que cette île a joué dans la guerre du Péloponnèse. Après le 
sanglant combat de 425 avant J . -C, où périrent un grand nombre de Spartiates, les 
Athéniens ont, en effet, par ironie, pris l'habitude de substituer à Σφαγία, nom 
authentique qui a survécu jusque dans l'usage moderne, une appellation nouvelle 
qui, pour eux, était un synonyme plus explicite: Σφακτηρία, c'est-à-dire à peu près 
«le Coupe-gorge» ou «l'Abattoir». Ceci signifie qu'ils reconnaissaient dans la forme 
Σφαγία, inusitée en attique, un mot apparenté à σφάζειν ou σφάττειν «égorger», 
σφαγή «gorge» et «égorgement», σφαγεύς «égorgeur», σφάγιον «victime sacrifiée», 
etc. Sans doute, ce sentiment linguistique des Grecs ne correspond pas forcément à 
l'origine étymologique du mot, mais nous ne devons écarter le rapprochement, 
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comme une étymologie populaire, que si nous pouvons, d'autre part établir 
l'étymologie véritable des termes en question»6". 

Είναι προφανές ότι oi ανωτέρω έρευνηταί ήχθησαν εις το συμπέρασμα τοΰτο 
α) διότι τα εις -τήριος, -τήριον, -τηρία λήγοντα ονόματα είναι γνωστά κυρίως έκ της 
'Ιωνικής-'Αττικής διαλέκτου. 
β) διότι ή νησίς παραδίδεται και υπό το όνομα Σφαγία, ίσοδύναμον προφανώς του 
Σφακτηρία. 

'Αλλ' ως έδείξαμεν άλλαχοΰ7, ή κατάληξις -τήριος άπαντα πλήρως ανε
πτυγμένη εν τη Μυκηναϊκή, μάλιστα δ ' εν τή λαλουμένη τής περιοχής τής Πύλου, 
οπού ακριβώς άπαντα το υπό έξέτασιν τοπωνύμιον' και είναι δια τοΰτο εϋλογον να 
ύποθέσωμεν οτι το όνομα τοΰτο συνεχίζει άρχαιοτάτην, πιθανόν μυκηναϊκήν7" 
παράδοσιν -ούσης γνωστής τής συντηρητικότητος τών τοπωνυμίων— και πάντως 
δέν έπλάσθη ύπο τοΰ Θουκυδίδου δια πολλούς λόγους: 

α) ό υποτιθέμενος ως μόνος γνήσιος τύπος Σφαγία ή το εξ ίσου κατανοητός 
εις το γλωσσικον αίσθημα τών 'Αθηναίων, όπως καί το Σφακτηρία' θα έπερίττευεν 
επομένως οιαδήποτε άλλοίωσις8. 

β) Είναι αδιανόητος ή ύπο τοΰ Θουκυδίδου σκόπιμος παραποίησις τοΰ 
γεωγραφικοΰ ονόματος, ήτις βεβαίως σύγχυσιν ήδύνατο να έπιφέρη εις μεταγε
νεστέρους, δι' ους προωρίζετο το έργον αύτοΰ' περί δε τοΰ τελευταίου τούτου 
πλήρη βεβαίως συνείδησιν είχεν ό ιστορικός γράφων (Ι 22,4) περί τοΰ έργου 
αύτοΰ: «κτήμα τε ές αίεί μάλλον ή άγώνησμα ές το παραχρήμα άκούειν ξύγκειται». 

γ) Έ ν τή νήσω ταύτη αΐχμαλώτισις μάλλον ή σφαγή τών Λακεδαιμονίων 
έγένετο' πβ. Θουκ. IV 38,5 « Άπέθανον δ' έν τή νήσω καί ζώντες ελήφθησαν 
τοσοίδε ' είκοσι μεν όπλίται διέβησαν καί τετρακόσιοι ο'ι πάντες ' τούτων ζώντες 
εκομίσθησαν οκτώ άποδέοντες τριακόσιοι, ο'ι δε άλλοι άπέθανον ». Ουδέ λόγος περί 
σφαγής! πβ. καί Στράβ. VIII 359: «...ή δ' αυτή καί Σφακτηρία λεγομένη, περί ην 
άπέβαλον ζωγρία Λακεδαιμόνιοι τριακόσιους εξ εαυτών άνδρας υπ ' Αθηναίων 
έκπολιορκηθέντας ». 

Ή δε δυωνυμία τής νήσου Σφακτηρία-Σφαγία, ήτις καί πράγματα παρέσχε, 
ερμηνεύεται βεβαίως ευκόλως' Σφακτηρία ώνομάζετο παλαιόθεν —προδήλως 
(βλ. κατωτέρω) δια τήν φύσιν τοΰ εδάφους αυτής —ή μεγαλύτερα τών τριών 
παρά τήν Πύλον ορεινών νησίδων. Καί αί τρεις όμοΰ έφερον το —χαρακτηρίζον 
ωσαύτως τήν διαμόρφωσιν τοΰ εδάφους αυτών, έτυμολογικώς δε καί σημασιολο
γικούς ίσοδύναμον τοΰ Σφακτηρία— όνομα Σφαγίαι9 καί ως έκ τούτου ήδύνατο 
έκαστη τούτων, μάλιστα δ ' ή μεγαλύτερα, να ονομάζεται καί Σφαγία. 

'Αλλ' οτι ό τύπος Σφακτηρία είναι γηγενής δεικνύει, νομίζω, προς τοις 
άλλοις τό εγγύς τής περιοχής ταύτης, είς τα σύνορα μεταξύ "Ηλιδος καί Μεσ
σηνίας, απαντών τοπωνύμιον «Σφακτηρία α-ουδετέρως ' εστί δε μεθόριον 'Ηλείων 
τής προς Μεσ(σ)ήνην χώρας ' κέκληται δ ' οϋτως, ως φησιν Έχεφυλίδης, δια το έν 
αυτω σφαγιασαμένους9α τους Ήρακλείδας προς "Οξυλον ποιήσασθαι συνθήκας 
περί φιλίας καί ομονοίας» F Gr Hist. Ill Β 409' πβ. Στέφ. Βυζ. s.v. Σφακτηρία. 

Τό τοπωνύμιον Σφακτηρία είναι βεβαίως ακριβώς ομοιον προς τό Σφακτηρία, 
τοΰ γένους καί τοΰ άριθμοΰ έκατέρου τούτων £>υθμισθέντος κατά τό νοηθέν 
αντιστοίχως ούσιαστικόν: Σφακτηρία (νήσος) - Σφακτηρία (χωρία, όρη κ.τ.ο.). 

'Αλλά καί έτερον τοπωνύμιον, ομοιον ακριβώς προς τό όνομα τής νησϊδος, 
μαρτυρεΐται έκ τής περιοχής ταύτης' κατά τήν Σούδαν: «Σφακτηρία τόπος στενός 
τής Λακωνικής, διείργων καί άποχωρίζων καί άποφράττων τάς άπο τής Θεσσαλίας καί 
Λακεδαιμόνιας είσβολάς. ένθα καί Λεωνίδης πρότερον Λακεδαιμονίων βασιλεύς». 

Προσέτι δέ καί έκ τής ετυμολογίας τών τοπωνυμίων τούτων αντικρούεται ή 
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γνώμη καθ* ήν Σφακτηρία μετωνομάσθη ή παρά τήν Πύλον νησίς δια τήν έπ' 
αυτής σφαγήν τών Λακεδαιμονίων. 

Βεβαίως ό Bürchner και ό L. Deroy - M. Gérard ερμηνεύουν, ως εϊδομεν 
ανωτέρω, το τοπωνύμιον δια τοΰ «mörderische Insel» και «le Coupe-gorge» ή 
«l'Abattoir» αντιστοίχως. Έ ν Pape-Benseler ερμηνεύεται δια τοΰ «Schachtberg». 
Τέλος εσχάτως ό Ruijgh10 παράγει τοΟτο έκ τής λέξεως *σφακτήρ και ερμηνεύει 
δια του «lieu des égorgeurs, des sacrificateurs». 

'Αλλ' έπιτραπήτω μοι να διαφωνήσω προς τάς ανωτέρω ερμηνείας και να 
παρατηρήσω ότι τα έν λόγω τοπωνύμια ούτε «τόπους σφαγών»! οϋτε «τόπους 
σφαγέων»! σημαίνουν". Ώ ς θα αναπτύξω άλλαχοϋ12 εκτενώς, οφείλονται ταύτα 
είς τήν διαμόρφωσιν του εδάφους και σημαίνουν «ορεινούς τόπους», «βραχώδεις 
χαράδρας»13, έσχηματίσθησαν δέ δια τής καταλήξεως -τήριος14 και έτυμολογικώς 
και σημασιολογικώς σχετίζονται προς τάς λέξεις δια-σφάξ (= ί>ήγμα, σχίσμα, 
βραχώδης χαράδρα) παρ' Ήροδότω15 το πρώτον μαρτυρουμένην, και σφαγή, ύφ' 
ή ν σημασίαν διεσώθη ώς τοπωνύμιον αυτή έν Νάξω16, δηλοϋσα «τόπον κρη
μνώδη». 

• Ομοίως ασφαλώς ερμηνεύεται καί το τοπωνύμιον Σφαγία (-at), μαρτυρούμενον 
άπα τοΰ 4ου π.Χ. ai. άλλ' εμμέσως, δια τών παραγώγων αύτοΰ και ασχέτως 
βεβαίως τοπογραφικής ταυτίσεως, και έκ τών μυκηναϊκών πινακίδων τής Πύλου17, 
ώς ελπίζω είς είδικήν μελέτην να δείξω. Καί περί τής ετυμολογίας και σημασίας 
τούτου ώς καί τών υποτιθεμένων παραγώγων αύτοΰ πλεϊσται προετάθησαν 
γνώμαι18, ών τίνες μάλιστα ήγαγον είς γενικωτέρας σημασίας άλλ' εσφαλμένα 
βεβαίως συμπεράσματα, όπως π.χ. ai έτυμολογίαι αί συνάπτουσαι τάς λέξεις 
ταύτας προς το ρ\ σφάζω- θυσιάζω19! 

Kai τέλος ενταύθα ακόμη ανήκει καί το τοπωνύμιον «... Σφαγίτης άκρα 
Σκυθίας»20, όπερ ô Hermann έν RE A III 2 (1929), 1680 ερμηνεύει δια τής λέξεως 
«Schachtopfer», ένφ βεβαίως ουδέν άλλο ή «βραχώδες άκρωτήριον»! 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Πβ. Παυσ. IV 36,6 »'Ωσαύτως δε καί τήν Σφακτηρίαν το ατύχημα το Λακεδαιμονίων 
γνώριμον τοις πάσιν έποίησεν». 

2. XII 61.63. 
3. Περί Θουκ. 13. 
4. Άλκ. 14. 
5. Ι 13,5. 15,4. III 5,5 κ.ά. 
6. Το όνομα τοϋτο έπεβίωσε μέχρι σήμερον' βλ. C. Β u r s i a n Geographie von 

Griechenland, II (Leipzig 1868-1872) σ. 175-176. ' Εκ παραδρομής οί L. D e r o y - M . G é r a r d , 
Le cadastre mycénien de Pylos [Incunabula Graeca. X], Roma 1965, σ. 174 σημ. 33 παραπέμπουν 
σχετικώς είς τας σσ. 538, 546 καί 548, όπου βεβαίως γίνεται λόγος περί τών Σφακιών τής 
Κρήτης! 

6α. Le cadastre..., £νθ' αν., σσ. 173-4. 
7. Ή μυκηναϊκή εορτή to-no-e-ke-te-ri-jo (Θρονοελκτήρια) καί ή έπιβίωσις αυτής είς τους 

ιστορικούς χρόνους. Αθήναι 1974, σσ. κ.έξ. 
7α. Δέν αγνοώ ότι ό V. Ι. G e ο r g i e ν (Introduzione alla storia delle lingue Indeuropee 

[Incunabula Graeca. IX], Roma 1966, 74) τό έν πινακίδι τής Κνωσοΰ (941 sa-pa-ka-te-ri-ja 
άναγινώσκει ώς Σφακτηρία σχετίζων οοτω προς τό όμώνυμον πυλιακόν τοπωνύμιον' πβ. παλαιό-
τερον καί Μ. L e j e u n e, Les dérivés en -ter-, Revue de Philologie 34 (1960), 12 σημ. 18 (= 
Mémoires de Philologie Mycénienne. Deuxième Série (1958-1963) [Incunabula Graeca. XLII], 
Roma 1971, σ. 203 σημ. 18). Άλλα παρά Lejeune προτείνεται καί ή ερμηνεία σφακτήρια (= ζφα 
προοριζόμενα προς σφαγήν, θυσίαν), ήτις καί, νομίζω, είναι πιθανωτέρα, έφ ' δσον τα άκολου-
θοΰντα ιδεογράμματα είναι προβάτων δηλωτικά. Πβ. καί M. G é r a r d - R o u s s e a u , Les 
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mentions religieuses dans les tablettes mycéniennes [Incunabula Graeca. XXX], Roma 1968, σ. 205 
καί C. J. R u i j g h, Études sur la grammaire et le vocabulaire du grec mycénien. Amsterdam 
1967, 173. 

8. 'Αξίζει μάλιστα να σημειωθή ότι, έναντι τοϋ έν χρήσει παρ ' άττικοίς επιθέτου σφάγιος, 
το σφακτήριος είναι άμάρτυρον! 

9. Μνεία τούτων γίνεται παρά Ξενοφώντι (Έλλ. VI 2, 31) «περί δε τον Μνασίππου θάνατον 
έτύγχανεν ών τής Λακωνικής περί τας Σφαγίας»' πβ. καί Πλίνιον n. h. IV 55: «ante Pylum III 
Sphagiae». 

9α. Ή σχετική παράδοσις, ήν μνημονεύει ό Έχεφυλίδης, ώρμήθη βεβαίως έκ τής λαϊκής 
παρετυμολογίας του ονόματος Σφακτηρία. 

10. R u i j g h, Études ..., ένθ' av., 113, 169, 173. 
11. Αξίζει va σημειωθή δτι ό Grasberger ( Gr. Ortsnamen 280) είχεν εκφράσει έντονον 

άμφιβολίαν κατά πόσον τό τοπωνύμιον Σφακτηρία ήδύνατο να σημαίνη «Schlachtberg, 
Opferberg». 

12. Εις εύρυτέραν μελέτην περί των άπό τής Μυκηναϊκής εποχής καί εντεύθεν ελληνικών 
τοπωνυμίων, των οφειλομένων εις τήν φύσιν τοϋ εδάφους. 

13. Τοιαύτη δέ πράγματι είναι ή φυσική διαμόρφωσις τής παρά τήν Πύλον νησϊδος' πβ. 
C. Β u r s i a n, Geographie..., ένθ' άν., II 176* ωσαύτως W. Α. M c d o n a l d , Sphagia -
Sphakteria, Πελοποννησιακά 3-4 (1958-59), 49. 

14. "Αλλα άρχαϊα τοπωνύμια έσχηματισμένα δια τής καταλήξεως ταύτης είναι τα 
Παυστήρια, Κοσμητήριον, Κατοπτήριος, Κριτήριον' πβ. Ι. Κ. Π ρ ο μ π ο ν δ ς, Ή μυκηναϊκή 
εορτή..., ένθ' άν., σ. 73. 

Π β. καί το πολλαχοϋ απαντών σήμερον τόπων. 'Ακρωτήρι έκ τοο αρχαίου άκρωτήριον. 
15. VII 199 «roß δέ δρεος το περικλείει τήν γήν τήν Τρηχινίην εστί διασφάξ προς μεσαμβρίην 

Τρηχίνος, δια δε τής διασφάγος 'Ασωπός ποταμός βέει παρά τήν ύπώρειαν τοϋ δρεος» ' πβ. καί III 117 
κλπ. Πβ. ωσαύτως τήν παρ' Ήσυχίω γλώσσαν «διασφάγες' ai διεστώσαι πέτραι των όρων». 

16. Σφαγή, στη ( Σφαγή) καί Σφαής τα κρεμνά, στσή ονομάζονται δύο κρημνώδεις 
τοποθεσίαι έν τη νήσφ. 'Ασφαλώς δέ τής αυτής ετυμολογικής αρχής είναι ή πλησίον βραχώδους 
ακτής τοποθεσία Παρασφαγιδ (= κατά λέξιν «ή παρά τήν Σφαγήν περιοχή»). Περιττόν βεβαίως να 
λεχθή οτι ό λαός προς έρμηνείαν τών ονομάτων τούτων έπλασε παραδόσεις ομιλούσας περί 
πάλαι ποτέ γενομένης αυτόθι σφαγής. Παραθέτω τμήματα τούτων αναφερομένων είς τό α' 
τοπωνύμιον. «Στην περιοχή ανάμεσα Τριπόδων καί Άερσανί υπάρχει μια ρεματιά με τδνομα «Σφαή» ή 
«Σφαήδες». Έκείίχομεν ακούσει δτι έγινε μέ τους πειρατές μεγάλη μάχη καί σφαγή κι άπα κει πήρε το 
δνομα». Εις δλλην παράδοσιν ή τοποθεσία ονομάζεται «Στης Σφαγής τον ποταμό» καί δίδεται 
βεβαίως ή αυτή ερμηνεία. «Καί άπα φτδ ονομάστηκε το μέρος αύτδ «Σφαή» ή «Σφαήδες», επειδή 
έγίνηκε ή σφαή τών μπειρατώ. Καί στέκεται ακόμα ή ονομασία «Σφαή». Βλ. τάς παραδόσεις ταύτας 
εις Ν. Α. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η, Κουρσάροι στή Νάξο (Θρύλοι καί παραδόσεις), 'Αθήνα 1963, 
σ. 26, 27. 

17. Πρόκειται περί τών τύπων Pakijane Xc 113 κ.ά., Pakijasi An 18.11 κ.ά., Pakijapi Jn 
829.7 κ.ά., Pakijanijo Fr 1236, Pakijanijojo Fr 1224, Pakijanijoi Fr 1216, Pakijanija En 609.1 κ.ά., 
Pakijana Eb 409 κ.ά., Pakijanade Fn 187.4 κ.ά. 

18. B ü r c h n e r évRE A III 2(1929), 1679' W . A . M c d o n a l d , Sphagia..., ένθ'άν., 
49-5 Γ M. D ο r i a, Avviamento allo studio del Miceneo. Struttura, problemi e testi. [Incunabula 
Graeca. Vili], Roma 1965, σ. 249. L. D e r ο y - M. G é r a r d, Le cadastre... ένθ' άν., 168 κέ. 
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