
ΚΑΛΛΙΌΠΗς Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΤ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ. 

ΜΕΡΟΣ Β' Ι. Έκ της Στέρεας Ελλάδος. 

"Αντρον Λειβηθρίδων Νυμφών. 

Έ π ί του βορειοδυτικού Ελικώνος εις Οχι μακράν άπόστασιν της Κορώνειας 

«ενταύθα δ' εστί τό τε Μουσών ιερόν και ή "Ιππου κρήνη και το τών Λειβηθρί-

δων νυμφών άντρον» 1. Άλλαχου υπό του Στράβωνος 2 εκαλεΐτο άντρον τών 

Λειβηθριάδων νυμφών, υπό του Παυσανίου 3 αναφέρονται ώς Λιβήθριαι. 

Κατά τα σχόλια 4 εις Λυκόφρονος Άλεξάνδραν έταυτίζοντο προς τάς Μού

σας, αϊ όποΐαι αρχικώς έλατρεύοντο ώς Νύμφαι. Ό Στράβων συμπεραίνει 6τι 

Θράκες εις τον Ελικώνα καθιέρωσαν τάς Μούσας ώς είς Πιερίδα, Λείβηθρον 

καΐ Πίμπλειαν. 

Κατά την RE 5 ή ύπο του Στράβωνος διδομένη πληροφορία δτι ή λατρεία 

μετεφυτεύθη εκεί υπό Θρακών, βασίζεται εις τάν ομοιότητα τών τοπικών ονο

μάτων προς την Θρακικήν πόλιν Λείβηθραν. Έ κ τών περιηγητών οί Leake 6, 

Lolling η, Baedeker 8, Guide Joanne 9 ταυτίζουν το Λειβήθριον μέ τήν κορυφήν 

του Ελικώνος επί της οποίας το χωρίον Κουτούμουλα. Ό Ross 1 0 προς το 8ρος 

Παλαιόβουνα τήν ύψηλοτέραν κορυφήν του Ελικώνος. 'Ομοίως κατά Bursian l ! 

Έλικών=Λειβήθριον. 

Σπήλαιον «"Ηρακλέους» 'Ορχομενού. 

Είς τήν επαρχίαν Λεβαδείας του Νομοΰ Βοιωτίας επί της Β πλευράς του λό

φου Ύφάντειον, εις τάς β. ύπωρείας του δρους Άκόντιον—Ντουρντουβάνα εις 

ύψος 200 μ. π. υ. έ. θ. καΐ είς άπόστασιν 0,020 άπο το χωρίον Σκριποΰ της 

κοινότητος 'Ορχομενού έναντι τών ερειπίων του ναού του 'Ηρακλέους και του 

'Ασκληπιείου ευρίσκεται το σπήλαιον του «Ηρακλέους» 40 μέτρων μήκους και 

18 μ. πλάτους. Συνίσταται έκ τριών θαλάμων μέ κλίσιν αρκετά ίσχυράν προς ΒΔ. 

Έξηρευνήθη ύπο της ελληνικής σπηλαιολογικής εταιρείας. 'Εντός αύτοΰ και 

είς τα περίχωρα ευρέθησαν βστρακα αγγείων. 

Βιβλιογραφία : 

" Α ν ν α ς Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ , Το σπήλαιον Ηρακλέους έν ΔΕΣΕ τομ. VII 

τευχ. 8, Όκτωβρ. Δεκ. 1964, 'Αριθμ. 576 σ. 221. 

1) Στρβ. Γεωγρ. Θ e 410, Upsiae Π. 2) Στρβ. Γεωγρ. I e 471. 3) Παυσ. 9. 34,4· 
4) Σχολ. Λυκοφρ. 275 (118,31 Scheer) «ταϊς νύμφαις ήτοι ταϊς Μούσοας»* 5) RE XVII 
1561 Nymphai, RE XII 1858 Leibethrides. 6) Leake, Travels in Nonnen Greece2,141. 
7) Lolling. 8) Baedeker, 148. 9) Guide Joanne, 2 σ. 31. 10) Ross, Wanderungen 
I 33. 11) Bursian, Geographie v. Griechenland, I 236. 
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Σπήλαιον (;) Τροφωνίου Λεβαδείας. 

Δεν είμεθα απολύτως βέβαιοι περί της υπάρξεως μαντικού άντρου του Τρο

φωνίου εις "Ερκυνναν της Λ~βαδείας. Πιθανώς επρόκειτο περί άπλου χάσμα

τος γης. 

Ό 'Αριστοφάνης 1 εις τάς Νεφέλας εμφανίζει τον Στρεψιάδην φοβούμενον 

«ως δέδοικ' εγώ / ε'ίσω καταβαίνων ώσπερ ες Τροφωνίου». 

"Ο Πλούταρχος 2 είς το άμφισβητούμενον έργον του «Περί του Σωκράτους 

δαιμονίου» ομιλεί περί του Τιμάρχου του Χαιρωνέως, δστις είς Τροφωνίου κα

τήλθε «καταβάς είς το μαντεΐον» «εν Τροφωνίου παρά την είσοδον». 

Οΰτω γίνεται λόγος *, προκειμένου να συμβουλευθή τις το μαντεΐον του Τρο

φωνίου διεισδύσεως δια μέσου στενής διόδου είς το σπήλαιον και περί του Βοιω

τού 4 , δστις συμβουλεύεται τον Τροφώνιον είς το άντρον του. Νεώτεραι ερευναί 

είς έτέραν προταθεΐσαν περιοχήν θα πιστοποιήσουν τήν ΰπαρξιν ή μή τούτου. 

Ό Πλούταρχος 5 αναφέρει επίσης «τους περί Βοιωτίαν εν Ούδώρα Τροφωνιάδας». 

Κατά τον Παυσανίαν 6 «ες δε άντρον κοίλον έσπτάντος και υπό λίθον άπο-

κρύψαντος αυτόν, έσελθουσα ή κόρη λαμβάνει τον όρνιθα υπό τφ λίθω κατακεί-

μενον . . . είσί δ* εν τφ σπηλαίω του ποταμού τε αϊ πηγαί και αγάλματα ορθά, 

περιειλιγμένοι δέ είσιν αυτών τοις σκήπτροις δράκοντες». 

Βάραθρον «Χάνι Λάγχι». 

Είς τα σπήλαια συγκαταλέγω το βάραθρον «Χόνι Λάγκι» έπί τής βόρειας 

κλιτύος του υψώματος «Μυρρινοΰς» (Μερέντα) πλησίον είς Μαρκόπουλον Αττι

κής, διότι κατά τους εντοπίους σχηματίζει ύπόγειον διάδρομον, ο όποιος εξικνεί

ται μέχρι του πύργου «Λιάδα» παρά το Μαρκόπουλον. 

Έξηρευνήθη το 1962, 1963 και 1964 διαδοχικώς υπό τής Ελληνικής Σπη

λαιολογικής Εταιρείας. Συνίσταται εκ δύο κατερχομένων κλάδων είς 45° και είς 

μήκος αντιστοίχως 140,30 και 82,50 μ. μεγίστου βάθους 63 μ. Κοσμείται δια 

σταλακτιτών έκ τών όποιων τινές και σπανίων σχημάτων. Εις εξ αυτών ώνομά-

σθη «άρμόνιον». Είς ώρισμένα τμήματα τούτου ευρέθησαν όστρακα αγγείων και 

άνθρώπιναι ταφαί. 

Βιβλιογραφία : 

Π ρ ώ τ η Μ ν ε ί α «Πεζοπόρος» είς «Εμπρός» 20.10.1921. 

Κ. Π α λ λ η κ α ρ ο π ο ύ λ ο υ , ΔΕΣΕ τομ. VIII τευχ. 3. Ίουλ. Λΰγ. Σεπτεμβρ. 

1965, 72, Αριθμός Μητρ. ΕΣΕ 336. 

1) Άριστοφ. Νεφ. 507—8. 2) Πλουτ. του Χαιρωνέως, 'Ηθικά XXII *Περί τοϋ Σω
κράτους δαιμονίου (=De genio Socratis) Parisiis 1868, I, 22. 3) G. W. Elderkin, 
Hesperia (10) 1941,132. 4) P. Guillon, La Béotie antique, Paris 1948,70. 5) Πλουτ. 
Περί του προσώπου τής σελήνης (=De facie in orbe lunac( II 1856. 6) Παυσ. 9. 39" 
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ΣπήΧαιον «Γΐανος» Μεγάρων. 

Τρία χιλμ. ΒΔ των Μεγάρο>ν έξηρευνήθη υπό της Ελληνικής Σπηλαιολογικής 

Εταιρείας σπήλαιον μεγίστου βάθους 8 μ., μήκους κλάδου Α 23,60 μ., κλάδου 

Β 26.80 μ. Μεταξύ των επί τής επιφανείας του εδάφους ευρημάτων συγκαταλέ

γονται μικρός λύχνος, τερρακόττα παριστάνουσα τον θεον Πάνα με σταλακτιτι-

κήν έπένδυσιν, βάσις ληκύθου, 27 τεμάχια λύχνων διαφόρων εποχών, 4 βάσει? 

άπο τερρακόττας, 17 όστρακα εγχρώμων αγγείων κλασσικής εποχής καί εν με 

διακοσμητικάς σφραγίδας, 95 όστρακα μεγάλων αγγείων, 5 δστρακα πιθανώς 

κεράμων, 8 δστρακα αγγείων μετ' εγχάρακτου διακοσμήσεως, 72 τεμάχια πήλι

νων αντικειμένων, 2 αστράγαλοι. 

Κατά τον καθ. κ. Ν. Πλάτωνα ώρισμένα ευρήματα ως ή τερρακόττα Πανός, 

λήκυθος κτλ. τέλους 5ου π.Χ. αι. Οί λύχνοι διαφόρων εποχών καί χριστιανικοί. 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε τομ. VIII τεΰχ. 1, Ίαν. Φεβρ. 1965 σ. 3, υπό Τζ. Α. Ζερβουδάκη, 

Σπήλαιον Μεγάρων (*Αρ. 2780). 

Σπήλαιον (;) Δελφών. 

Ό Ευριπίδης εις τον χορον τών Φοινισσών στ. 232 ομιλεί Sta «ζάθεά τ' άν

τρα δράκοντος», εις Άνδρομάχην στ. 1265 «περί παλαιάς χοιράδος κοίλον μυ-

χόν». Κατά Στράβωνα «είναι το μαντεΐον άντρον κοΐλον κατά βάθους ου μάλα 

εύρύστομον, άναφέρεσθαι δ' έξ αύτοΰ πνεύμα ένθουσιαατικόν, ύπερκεΐσθαι δε του 

στομίου τρίποδα ύψηλόν, εφ' δν την Πυθίαν άναβαίνουσαν δεχομένην το πνεύμα 

άποθεσπίζειν έμμετρα τε καί άμετρα» Θ, 419 Π. 

Κατά τον Elderkin ι έφ' δσον ή ιέρεια τών Δελφών έ'διδε προφητείας εις 

μαντεΐον, το όποιον ώνομάζετο «άντρον» είναι προφανές δτι το σπήλαιον προη-

γήθη του μαντικού ναού ι . Ή μαντική πηγή 2 έκ του ύδατος τής οποίας ένε-

πνεύσθη ή ιέρεια πρέπει να υπήρχε κάτωθεν είδους τινός άντρου : «down in a 

grotto of some artΛ. Δια να πλησίαση το άντρον ή ιέρεια έπρεπε να κατέλθη καί 

ή πραξις αΰτη εις Άπολλώνειον χρηστήριον έδηλοΰτο δια τών λέξεων «κατέδυσε» 

«καταβαίνει» καί degressus. Βραδύτερον δτε έκτίσθη ναός καί οί χρησμοί έδί-

δοντο εντός αύτοΰ, έγίνετο χρήσις τών αυτών ρημάτων διά νά περιγράψουν την 

προσέγγισιν εις το άδυτον. Το μανπκον σπήλαιον εις Δελφούς έγένετο ή μαντική 

κρύπτη του ναού. 

*0 Elderkin 3 περαιτέρω πιστεύει δτι το σπήλαιον έπέδρασεν επί τής αρχαϊ

κής άψΐδος του ναοΰ τών Δελφών ως καί τής Κορίνθου. 

1) Elderkin G. W., The natural and the artificial grotto, Hesperia (10) 1941,130. 
2) hQ. άνωτ. 127. 3) ίνθ. άνωτ. 131, Ίδ. καί Dr. Ο. Gruppe, Mythologie und Reli
gionsgeschichte, Muenchen 1906 έν Handbuch der Klass. Altertumwiss, υπό Iwan 
Mueller, σ. 101,1. 
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Κωρύκιον αντρον Φωκίδας. 

«'Ιεροπρεπής δ' ίατι πας ό Παρνασσός, έχων άντρα τε και άλλα χωρία τιμώ

μενα τε και άγιστευόμενα ών εστί γνωριμώτατον > αϊ κάλλιστον το Κωρύκιον» *. 

Και άλλαχοΰ 2 «"Οτι δ Παρνασσός το ορός σπήλοαα έχει πολλά ιερά, ών εστίν Ιν 

και το Κωρύκιον, ιερόν νυμφών όμώνυμον τω Κιλίκίω». 

Κατά Διονύσιον τον Καλλιφώντα 3 «δ τε Παρνασσός μέγα και σύσκιον δρος, 

είτα νυμφών έχομένων Κωρύκιον αντρον». 

Ώ ς μανθάνομεν εκ τών στίχων του Αισχύλου 4 ή προσφιλής εις τα πτηνά 

«Κωρυκίς πέτρα κοίλη φίλορνις» εκείτο κατά τήν ΝΔ πλευράν του Παρνασσού 

(Φωκίς) «κορυφών Κωρυκίων» 5 του «Κωρυκίου ορούς» 6 εις άπόστασιν «στα-

δίους μέν δσον έξήκοντα άπωτέρω Δελφών» 7 ήτοι επτά μιλλίων κατά τον Leake 

3,15 ώρας κατά Welcker, εις ΰψος 1350 μ. 

Έ κ τών Άραχωβίτικων Καλυβιών, τα όποια απέχουν μίαν ώραν άπο της 

Άραχώβης, ανέρχεται τις εις μίαν ώραν. 

Έ κ τών Δελφών, άνωθεν του τείχους του Φιλομήλου και της Ναυπλίας δια 

της Σκάλας καΐ μέσω έλατοσκεποΰς όδοΰ μετά δίωρον φθάνει τις εις το όροπέ-

διον Λειβάδι (πηγή Κρόκη—πηγή Όβριά) και είτα μετά ήμίσειαν έως μίαν 

ώραν εις το σπήλαιον. 

Ό Παυσανίας λέγει δτι υπερβάλλει εις μέγεθος τα σπήλαια Στεύνου, Θεμι-

σωνίου και Υλών Μαγνησίας. "Εχει μήκος 90 μ. και μέγιστον πλάτος 60 μ. Δια

φέρει δια τήν μεγαλοπρέπειάν του ή γνώμη του 'Αριστοτέλους 8 ό όποιος γράφει 

«διό και τους μετά σπουδής διαγράψαντας ήμΐν ενός τόπου φύσιν ή μιας σχήμα 

πόλεως, ή ποταμού μέγεθος, ή δρους κάλλος, οΐά τίνες ήδη πεποιήκασι, φράζον-

τες οι μέν τήν "Οσσαν, οί δε τήν Νύσαν, οι δε το Κ ω ρ ύ κ ι ο ν α ν τ ρ ο ν , 

οι δ' ότιοΰν έ'τυχε τών επί μέρους, οίκτίσειεν αν τις της μικροψυχίας, τα τυχόντα 

έκπεπληγμένους και μέγα φρονοΰντας επί θεωρία μικρά». 

'Υπό τών αρχαίων ήτο γνωστόν ώς Δελφικον αντρον και Βακχικον σπήλαιον. 

Παρά τοις νεωτέροις ώς Σαρανταύλι και Σαραύλι ήτοι ώς συνιστάμενον έκτεσ-

σαράκοντα δωματίων (αυλών) ή λόγω της επαναλήψεως ήχου αύλου. Οί κάτοικοι 

της Άραχώβης ομιλούν περί αύτου ώς περί κατοικίας Νεράιδων. Ό περιηγητής 

Wheler τον 17ον αϊ. περιγράφει το σπήλαιον ώς όπήν πλήρη ύδατος έκ της ρί~ 

ψεως λίθων, κατά τον Leake δε έκαλεΐτο και «Μαύρη Τρούπα». 

Έτυμολογικώς ήρμηνεύθη εκ του κώρυκος (=σάκκος, ασκός μέγας) έκ του 

άσκοΰ του θεοΰ τών ανέμων Αιόλου ή έκ της όμυιότητος σταλακτιτών προς τους 

κωρύκους τών αθλητών, τους έξηρτημένους έκ της οροφής τών γυμνασίων δια 

1) Στρβ. Θ, 3 e 417 (Lipsiae ΙΓ. 2) Στρβ. e 587 (G. G. Μ. £κδ. Müllerus, Parisiis 
1861 τομ. IT § 18). 3) 'Αναγραφή της 'Ελλάδος, G. G. M. 75—77. 4) Αίσχ. Εύμ· 
22—3. 5) Εύρ. Βακχ. 559. 6) Διογ. Λαερτ. Α. 11. 5. 7) Παυσ. 10. 32,2. 8) Άρι-
στοτ, Περί κόσμου προς Άλέξανδρον^Όβ mundo Ι. 



— 134 — 

τήν προπόνησιν των πυγμάχων, άλλως έκ της όμοιότητος κοίλου βράχου του σπη

λαίου προς κώρυκον. Ήμεΐς προτιμώμεν τήν έτυμολογίαν του «Ήγησάνδρου εν 

ύπομνήμασι» ι «τάς τραχείας φησί κόγχας υπό μεν Μακεδόνων κ ω ρ ύ κ ο υ ς 

καλεΐσθαι» 2 ως αϊ Βακχίδες Κωρύκιαι νύμφαι καλούνται άλλως δια Μακεδόνι

κης γλώσσης Μιμαλλόνες. 

Κατά τον Παυσανίαν 3 εντός αύτοΰ ύπήρχεν όρατότης, ή οροφή ήτο αρκετά 

υψηλή ώστε να διέρχηται άνθρωπος καΐ ήτο ύγρόν 4 , «καί εστίν επί πλείστον 

όδεΰσαι δι' αύτου καί άνευ λαμπτήρων δ τε δροφος ές αΰταρκες άπό του εδά

φους άνέστηκε, καί οδωρ το μεν άνερχόμενον εκ πηγών, πλέον δέ ετι άπό του 

ορόφου στάζει, ώστε καί δήλα έν τφ έδάφει σταλαγμών τά ίχνη διά παντός εστί 

του άντρου». Το στόμιόν του είναι μικρόν καί τριγωνοειδές, ΰδωρ δέ άπαντα τις 

εις τήν άριστεράν τω είσερχομένω χείρα. Ακολούθως ανοίγεται μεγάλη κοιλότης 

έν σχήματι θεάτρου ήτοι προθάλαμος 20 μ. μήκους 60 μ. πλάτους καί 12 μ. 

ΰψους κεκαλυμμένη υπό πλήθους κρεμάμενων σταλακτιτών εξ άσβεστοειδών κρυ-

σταλλωμάτων 8—12 μ. ύψους, ό πρώτος 60 μ. μήκους καί ό δεύτερος 30 μ. 

έτεροι δέ κατήρχοντο εξ εκάστης πλευράς της στέγης ή τών πλαγίων, ωσάν να 

ήσαν έπενδεδυμέναι διά τούτων. Το δεύτερον δωμάτιον Ιχει μήκος περί τά 30,48 

μ. κατευθύνεται δέ εις τήν δεξιάν γωνίαν ως προς το έξωτερικον σπήλαιον. Ε ν 

ταύθα υπήρχε στενον άνοιγμα άπροσπέλαστον άνευ της βοηθείας κλίμακος. Εις 

τους πόδας της εις αυτό ανόδου έτερον φυσικον δωμάτων καί σταλαγμίτης ως 

συμπαγής έρμαϊκή στήλη. "Οπισθεν τούτου μικρά κόγχη, ύποκάτω δέ έσχάρα θυ

σιών ανάλογος προς τά 'Αττικά σπήλαια του Πανός. Κατά τον R. Liddell το 

Κωρύκιον άντρον δύναται νά περιγραφή ακριβέστερα μέ δρους έκ της Γοτθικής 

αρχιτεκτονικής. Διά νά φθάσωμεν εις το τέλος του σπηλαίου σταματώμεν προ 

μικράς θυρίδος εκ της όποίχς έκχεΐται κρότος βαθύτατος, οΰτω δέ ανακόπτεται 

ή περαιτέρω πορεία μας. 

Προ της έπισκοπήτεως της συνδεόμενης προς τήν λατρείαν παραδόσεως ρί-

πτομεν βλέμμα προς τήν συνδεομένην προς αυτό ίστορίαν. Κατά τήν άφιξιν του 

Ξέρξου έχρησιμοποιήθη ως κρυσφήγετον τών Δελφίων : «οι μέν πλείστοι άνέβη-

σαν ές του Παρνησσοΰ τάς κορυφάς καί ές το Κωρύκιον άντρον άνηνείκαντο» 

εξαιρέσει 60 καί του προφήτου, ως «πλην έξήκοντα ανδρών καί του προφήτεω» 

πληροφορεί ημάς ό 'Ηρόδοτος 5. Εντός του άντρου εΰρον άσφάλειαν καί κατά τήν 

έπιδρομήν τών Γαλατών. Κατά τήν έπανάστασιν του 1821 έχρησίμευσεν ώς φυ-

λακτήριον τών κλεπτών. Εντός αύτοΰ κατέφυγεν ό "Οδυσσεύς 'Ανδρούτσος, εν

ταύθα δέ έτελέσθησαν οι γάμοι της αδελφής του μετά του "Αγγλου Τρέλωνη. Κατά 

τους χρόνους της ληστείας υπήρξε το καταφύγιον τών έπί του Παρνασσού λη

στών. Συνδέεται δέ πάντοτε προς τάς δυσχερείς σελίδας της ελληνικής ιστορίας. 

Λατρεΐαι : Λατρευτικώς το σπήλαιον συνδέεται προς τάς νύμφας, κατ* έξο-

1) FGH. IV 420. Εις Φωτίου, Λεξικον «κώρυκος θυλακιον», Amsterdam 1965 (έκδ. 
S. Α. Nabel). 2) Άθην. e 87. 3) Παυσ. 10 32,7. 4) Πρβλ. καί Πλίνιον XXXI, 2 
Distillantes quoque guttae in lapides dureseunt in antris Coriciis. 5) Ήροδοτ. Η 36. 
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χήν δε προς τήν Κωρυ/άαν νύμφην, της οποίας υπήρξε το καταφύγιον των ερώ

των μετά του Απόλλωνος εξ ου" έγέννησε τον Λύκωρον. «Άπόλλωνι εκ νύμφης 

Κωρυκίας γενέσθαι Λύκωρον, . . . το άντρον δε ονομασθήναι xb Κωρύκιον άπο της 

νύμφης» ί. Αϊ εν αύτω τιμώμεναι νύμφαι έκαλοΰντο «Κωρύκιαι νύμφαι Βακχί-

δες» 2 «Κωρύκιαι νύμφαι» 3 ή «Κωρυκίδες Βάκχαι» 4 . Ό Πάν και αϊ Νύμφαι 

έπιστεύετο δτι συνώδευον τον Διόνυσον εις τα οργιά του. 

"Ισως ενταύθα διεκόπτετο ή πορεία των θυιάδων προς τήν κορυφήν του Παρ

νασσού Λιάκουραν 5 ύψομ. 2457 μ. δια προσφοράν θυσίας. Έ π Ι νομίσματος των 

Δελφών 6 ό Πάν απεικονίζεται προ σπηλαίου. 

<<Σέβω δέ Νύμφας, ένθα Κωρυκίς πέτρα / κοίλη φίλορνις, δαιμόνων άναστρο-

φαί / Βρόμιος έχει τον χώρον, ούδ* άμνημονώ, / εξ ούτε Βάκχαις έστρατήγησε 

θεός» λέγει ό Αισχύλος 7 ει; τάς Εύμενίδας. 

«φο:τα γάρ ύπ' άγρίαν / υλαν άνά τ* άντρα καί / πετραΐος ό ταύρος, / μέλεος 

μελέω ποδί . . . » πιστοποιεί λατρείαν Βάκχου εις Παρνασσον ό Σοφοκλής 8 έν 

Οίδίποδι τυραννώ, ως ό 'Αριστοφάνης 9 έν Νεφέλαις «Παρνασσίαν θ' δς κατέχων 

πέτραν συν πεύκαις σελαγεΐ / Βάκχαις Δελφίσιν έμπρέπων / κωμαστής Διόνυσος». 

Επιγραφή 1 0 κεχαραγμένη δεξιά τφ εϊσερχομένω εις το σπήλαιον αναφέρει : 

«Εΰστρατος / [Άλ]κιδάμου 'Αμβρόσιος / συμπεριπόλω Πανί, Νύμφαις». 

Έ π ί τής άνω δε επιφανείας της έσχάρας ((Νυμφών κ[αί] Πάνος καί / Θυα-

δαν / α [δεκ[/άτα]/ ήτοι Θυάδων. Κατά τον Kern διατηρούνται σαφή καί σήμερον 

τα 'ίχνη λατρείας των Νυμφών. 

Πλήθος επισκεπτών δεν παρέλειψαν νά χαράξουν επί του σπηλαίου τα ονό

ματα των μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγεται καί ό ήγεμών Bueckler. 

Κατά τον Πλούταρχον n οι έπισκέπται του ήσαν πολλοί, ώστε τήν έποχήν τών 

εορτών ή πόλις τών Δελφών ήρημουτο. Ούτως ό Φιλΐνος λέγει προς τον Βασιλο-

κλέα : «τους γάρ πλείστους έώρων αύθις εις το Κωρύκιον τω ξένω καί τήν Λυ-

κουρίαν συναναβαίνοντας». 

"Αγνωστον κατά πόσον έσύχναζεν έν τω σπηλαίω τούτω ή Λαμία ή Σύβαρις 

ως αναγράφει ό Schmidt κατά τον Άντωνΐνον Λιβεράλι 1 2 καί ό Τυφών κατά τον 

Πίνδαρον ι3. 

Γαλλικαί άνασκαφαί, αϊ όποΐαι έγένοντο το 1970 υπό τον διευθυντήν τής Γαλλι

κής Σχολής κ. Π. Άμαντρύ καί μέ τήν συμμετοχήν του κ. Ζ. Π. Μισώ εφερονείς 

φως πλήθος ευρημάτων Νεολιθικής εποχής, ως ϊχνη εστίας, τεμάχια όψιανοΰ, όστεΐνας 

βελόνας, λίθινους πελέκεις, 4 ειδώλια, πλήθος δέ Ύστερομυκηναϊκών οστράκων. 

1) Παυσ. 10. 32,2 καί 5/10.6,3. 2) Σοφοκλ. Άντιγ. 1128. 3) Παυσ. 10.32,7, 
Άπολλ. Ροδ. Άργον. Β 711. 4) Now. Δίον. Θ. 287. 5) Σήμερον δια τήν κορυφήν 
ακολουθείται ή πορεία Κάτω καί "Ανω Πρόντσουλη—Άλαφοκαρόντη—Κιλάρια—Νεραϊδόλακ-
κος ήτοι άπόστασις 5—6 ωρών. 6) Imhoof Gardner, J. Η. S. Vili 19. 7) Αίσχ. Εύμ. 
22—5. 8) Σοφ. Οίδ. τυρ. 475—480. 9) Άριστφ. Μεφ. 3—6. 10) Öi Lebas, Ulrichs 
καί Vischer έκ λάθους βεβαιούν δτι ή επιγραφή άπωλέσθη. Ίδ. Al. Em. Condoléon είς 
βιβλιογρ. 11) Πλούτ. (Τά Ηθικά) Περί του μή χρδν έμμετρα νϋν τήν Πυθίαν Ι Parisiis 
1868. 12) Άντ. Λιβ., Μετ. Συν. 8. 13) Πινδ. ΐϊυθ. 31c. 
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Μέ μίαν διακοπήν κατά την γεωμετρικήν έποχήν, εκ της οποίας πιθανόν έ'χο-

μεν μόνον ειδώλια του 7 αι. π.Χ., το πλήθος των ευρημάτων ανήκει μεταξύ 6 αι. 

και 3 αι. π.Χ. Κορινθιακή και 'Αττική κεραμεική δεν ελλείπει εκ του σπηλαίου. 

Άττικον πινακίδιον του 6 od. π.Χ. με παράστασιν Σατύρων και Νυμφών φέρει 

άφιέρωσιν εις τον Πάνα και τάς Νύμφας. 

Έ π Ι 'Αττικού πινακίου απεικονίζεται ή διαμάχη 'Απόλλωνος καί 'Ηρακλέους 

περί του Δελφικού τρίποδος, επί ετέρου ό Ηρακλής με τον ταΰρον του Μίνωος. 

Τροχός φέρει εν τω μέσω αύλητήν καί έπ* αύτοΰ ίχνη μικρών αγαλμάτων. Εις τά 

ειδώλια συγκαταριθμοΰνται καί πήλινοι γυναικεΐαι μορφαί επί βάσεως, μικροί σά

τυροι, σφίγγες, ζφα καί πτηνά ως άλέκτορες, περιστεραί, σύες, άρνες, καρποί 

ροιας, στέφανοι. 

'Αξιολογώτερον τών ευρημάτων είναι Σάτυρος του 4 cd. π.Χ. ύψους 1.40 μ. 

φέρων εις τήν χείρα δέρμα πάνθηρος. Άγαλμάτιον Πανός ελληνιστικής εποχής, 

ήμισυ τμήμα ανάγλυφου δύο Νυμφών, χαλκουν άγαλμα καθήμενου παιδιού μέ τήν 

δ. χείρα επί χελώνης, του οποίου ή στάσις ενθυμίζει Όλυμπίαν. 

Ευρέθησαν επίσης 23.000 πεσσοί εκ τών οποίων 3000 διάτρητοι, δύο επί

χρυσοι καί 100 μέ ονόματα, συντομογραφίας ή γράμματα. 

Αϊ άνασκαφαί του 1971 ήρεύνησαν το έξωτερικον του σπηλαίου. Λίθοι αμε

λούς λαξεύσεως έσχημάτιζον μικράν έξέδραν βωμοΰ θυσιών ή εναποθέσεως προσ

φορών.—Εκατοντάδες δακτύλιοι μέ εγχάρακτους παραστάσεις ζώων, θεϊκών μορ

φών, αγγείων, σχετίζουν τάς Νύμφας μέ τελετάς γάμου. Έ π ί ρόδακος Γοργό-

νειον, πολύχρωμα υάλινα αγγεία, αυλός, κτένες, χαλκά νομίσματα άπο 'Αρκα

δίας εως Μακεδονίας ως καί 2 αργυρά της Σικυώνος. 

Βιβλιογραφία : 

W h e 1 e r G., A journey into Creece, London 1682, 315. 

L e a k e W i l l i a m M a r t i n , Travels in Northern Greece, London 1835 

II 578. 

U l r i c h s Η. Ν. Reisen und Forschungen in Griechenland, Bremen 1840, I 119. 

V i s c h e r W i l c h e l m , Erinnerungen und Eindruecke, Basel 1857, 112. 

B u r s i a n C o n r a d , Geographie v. Griechenland, Leipzig 1862 I 179. 

F o u c a r t M., Mémoire sur les ruines et Γ histoire de Delphes, Paris, 

1865, 112. 

W e l k e r F. G., Tagebuch einer griech. Reise, Berlin 1865 II. 

S c h m i d t Β., Das Volksleben der Neugriechen, Leipzig 1871 103, 134. 

L o l l i n g H. G., Inschriften aus der Korykischen Grotte, Athen. Mitt. 

(3) 1878, 154. 

Κ α σ τ ρ ι ώ τ ο υ Π., Οι Δελφοί, εν Αθήναις 1894, 69—70. 

D r . C o l l i t z H e r m a n n , Sammlung der griechischen Dialektlnschrif-

ten, Göttingen II 1899, 73 άρ. 1536. 

B a e d e k e r K a r l , Griechenland 5, Leipzig 1908, 156. 

K e r n O t t o , Die Religion der Griechen, Berlin 1926 I 79. 
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Κ ο ν τ ο λ έ ο ν τ ο ς Ά λ ε ξ.. 'Οδηγός του Κωρυκίου άντρου, εν Αθήναις 1911. 

C o n d o l é o n A l e x . E m . , Guide to Mount Parnassus and the Corycian 
caves, Delphic Library IV 1931, 13. 

Ε Λ Ε. τομ. 8 (1930) 413 αρθρ. Κωρύκειον η Κωρύκιον 5. 

Μ Ε Ε τομ. 15 (1931) 654 αρθρ. Κωρύκειον. 

Π ά π υ ρ ο ς Λ α ρ ο ύ ς , Γενική Παγκόσμ. Έγκυκλ. τομ. 9 (1964) 186—7 

αρθρ. Κωρύκειον. 

L i d d e 11 R'., Mainland Greece, Oxford 1965, 94. 

P a u l y W i s s o w a K r o l l . Real Encyklopaedie τομ. XVII 156 2 αρθρ. 

Nymphai. 

Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ η Ε λ έ ν η ς : Tò "Αντρο των νυμφών στίς πλαγιές του 

Παρνασσού, ΒΗΜΑ 30 Ίανουαρ. 1972. 

Σπήλαιον Συβάρεως Κιρφίδος. 

Προς νότον του Παρνασσού είναι το 6ρος Κιρφίς πλησίον της Κρίσας, εις το 

όποιον κατά τα Έτεροιούμενα του Νικάνδρου υπήρχε και επί τών ημερών του 

σπήλαιον υπερμέγεθες ένθα κατωκει θηρίον μέγα καΐ ύπερφυές καλούμενον υπό 

άλλων Λάμια, υπό άλλων Σύβαρις. Τοΰτο καθ' έκάστην ήμέραν άνήρπαζεν εκ τών 

αγρών τα θρέμματα καί τους ανθρώπους. Ό θεός τών Δελφών δτε έζητήθη χρη

σμός προς άπαλλαγήν έκ του κακοΰ «ό θεός άπόλυσιν έσήμανε της συμφοράς» 

εάν παραμένοντες ήθελον εκθέσει παρά τω σπηλαίω ενα κοΰρον έκ τών πολιτών. 

Και εκείνοι έπραξαν κατά τήν σύστασιν του θεού. Κατά τήν κλήρωσιν ό λαχνός 

ε'τυχεν εις τον Άλκυονέα του Διό μου καί Μεγανείρης παΐδα, μονογενή καί «κα

λόν κατά τήν όψιν καί το της ψυχής ήθος» τον όποιον οι ιερείς άφου πρώτον 

έστεψαν, ώδήγησαν εις το σπήλαιον της Συβάρεως. 

Του σπηλαίου γίνεται μνεία υπό του περιηγητοΰ Leake. Είναι πΐρίβλεπτον 

από του Καστριού. Ή είσοδος του έχει τετραγωνισθή. Εσωτερικώς έλειάνθη καί 

έξωμαλύνθη ώστε να μετατραπή εις έκκλησίαν ϊσως καί σκήτην. Άφιερώθη εις 

τήν Άγίαν Άρσαλήν ή Όρσαλήν. Ή προσπέλασις εις αυτό είναι δυσχερής. Δεν 

ανταποκρίνεται προς τήν περιγραφήν του Άντωνίνου Λιβεράλεως, ήτις θεωρεί 

αυτό υπερμέγεθες. 

Βιβλιογραφία : 

Ά ν τ ω ν. Λ ι β ε ρ. Μεταμ. Συν., Μυθογράφοι VIII, εκδ. Α. Westermann, 

Brusvigae 1843. 

W". Μ. L e a k e , Travels in Northern Greece, London 1835 τομ. II σ. 578. 

Σπήλαιον * Ερυθρών. 

Ήμικυκλικον σπήλαιον διαμέτρου 2 μ. απεκαλύφθη εις τήν Άν. κατωφέρειαν 

της ακροπόλεως τών Ερυθρών. Έ π ί του εδάφους του σπηλαίου ευρέθησαν δύο 

μαρμάριναι βάσεις 'ιδίου ύψους καί πάχους, διαφόρου πλάτους, ή λεπτότερα με 

τήν έπιγραφήν Νύμφη Ναίς, ή ετέρα μέ τήν έπιγραφήν Άγαθήι τύχη [Σίβυλ]α 
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νύμφης και Θεοδώρου Ερυθραία. Περαιτέρω οκτώ συνανήκοντες λίθοι μέ το ύπό-

λοιπον της αναθηματικής επιγραφής : 

2 2 3 4 

ΔΗΜΗ / ΤΡΙΘΕ / ΣΜΟΦΟ / ΡΩΙΚΑΙ 

ΝΕ1ΝΩ / ΚΑΙΛΟ / ΤΚΙΩΙΑ / ΥΡΗΛΙΩ 

ΤΗΝ Π / ΗΓΗΝ Τ / ΟΥΥΔΑ /ΤΟΣΑΝ 

ΕΚ ΤΩ / Ν Ι Δ Ι Ω 

5 6 7 8 

ΚΑΙΤΟΙ / ΣΑΥΤΟ / ΚΡΑΤΩΡ // ΚΩΙΑΥ 

ΤΗ ΤΗΙ / ΠΑΤΡΙΔ / 1 ΜΑΡΚΩ / / Δ Ι Ο Σ Π 

ΣΙΓΑ / ΓΕΝ ΚΑ / Ι ΤΟΥ ΔΡΥ // ΥΝΤΟΙ 

Τέλος μέγας λίθος ύψους 1,41 μ μέ την κατωτέρω μετρικήν έπιγραφήν. 

Ή Φοίβο(οπ)ρόπολος χρησμηγόρος ειμί Σίβυλλα, νύμφης Ναϊάδος πρεσβυγενής 

θυγάτηρ (στ. 5) Κισσώτας. 

Ό λίθος με την μετρικήν έπιγραφήν αποτελεί τήν μίαν παραστάδα της 

θύρας του σπηλαίου καΐ εύρίσκετο κατά τήν έ'κθεσιν ευρημάτων Έλληνος ετι 

έπιτοπίως. 

Νύμφαις Ναϊάσιν άγαλλόμενος έ'νθα Σιβύλλης 

Ειρήνης άρξας Εύτυχιανος τύ πάροιθε 

δαπάναις έτοιμος άγορανόμος φιλότειμος, 

άμφώ δ' εύψύχως, συν Εύτυχιανω παιδί πανηγυριάρχη 

εκ προδόσων ιδίων τή πατρίδι το ύδωρ 

φαίδρυνέν τε γραφαις έπικοσμήσας το αύλιεΐον 

μνημόσυνον τούτο τοϊσιν έπεσσομένοις. 

Κατά Corssen προφανώς άναγνωρίζομεν οίκον—πηγής ίδρυθέντος υπό του 

Κλαυδίου και φέροντα τάς εικόνας των Ναϊάδων και τής Σιβύλλης προς καλλω-

πισμόν. Έ π ί τής μετρικής επιγραφής ή Σίβυλλα νοείται ως συγκάτοχος. 

Κατά πόσον ενδέχεται νά όμιλώμεν περί σπηλαίου Σιβύλλης ; Ό S. Reinach 

τον εις τον στ. 5 τής μετρικής επιγραφής «Κισσόταν» έταύτισε προς το σπή-

λαιον, επειδή φκοδομήθη το 162 δέν δύναται να λεχθή δτι έγεννήθη ενταύθα ή 

Σίβυλλα. Δια τον ίδιον λόγον δέν δύναταί τις επίσης νά ίσχυρισθή δτι ενταύθα 

έχρησμοδότει. Γίνεται μνεία βράχου ή λίθου επί του οποίου έκάθητο δτε έχρησμο-

δότει, παρά τω όποίω αοτη τώρα πάλιν έκάθησέ. 

Ό Buresch προσεπάθησε ν' άποδείξη δτι «παρ τήδε πέτρη» ετέθη αντί «έπί 

τήδε πέτρη». 'Αλλ' δτε ή είκών τής Σιβύλλης τής οποίας ή βάσις διατηρείται 

έ'τι ήτο καθήμενη είκών, ώς κατά τήν μετρικήν έπιγραφήν πρέπει τις νά υπό

θεση, ήδύνατο βεβαίως ό αναγνώστης του στίχου το κάθισμα τής λίθινης Σι

βύλλης δπως μή ταυτίση μέ τον λίθον έπί του οποίου ποτέ ζωντανή ώφειλε νά 

έκάθητο. 

Έ π ί τής Ακροπόλεως των 'Ερυθρών ώς και είς Δελφούς έδεικνύετο λίθος, 

έπί του οποίου ή Σίβυλλα εις τήν ζωήν της έφρόντιζε νά χρησμοδοτή. Πλησίον 
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αύτου πρέπει να ίστατο το σπήλαιον. το όποιον ίσως υπαινίσσεται ή επιγραφή. 

Κατά τον Elderkin τοΰτο ήτο σύγχρονον μέ το σπήλαιον του Ήρώδου * Αττικού 

της 'Ολυμπίας. Άναθέται του σπηλαίου πηγής εις τήν Δήμητρα οι Μάρκος 

Κλαύδιος, Μάρκος Αυρήλιος και Lucius Verus. Ή άφιέρωσις περιελάμβανεν όχι 

μόνον το τεχνητόν σπήλαιον, άλλα και τήν πηγήν, ύδραγωγόν και αγάλματα ως 

ή άφιέρωσις της Ρηγίλλης. Το ύδωρ είσήρχετο το μικρόν ήμικυκλικον σπήλαιον 

εις το κέντρον τοποθετουμένου αγάλματος της Ερυθραίας Σιβύλλης 'Ηροφίλης 

Βιβλιογραφία : 

F. C o r s s e n , Die Erythraeische Sibylle, Athen. Mitth. (38) 1913, 1-9. 

G. W. E l d e r k i n , Hesperia (10) 1941, 135. 

Σπήλαιον «Πτφον» δρονς. 

Εις τάς πλευράς του ορούς και εις τήν δυτικήν άπόληξιν του ναοΰ έλαξεύθη 

τεχνητον σπήλαιον, το όποιον επικοινωνεί κατ' ευθείαν δια πηλίνου άγωγοΰ μέ 

τήν πηγήν του υψηλοτάτου επιπέδου. 

Έξεφράσθη ή εικασία δτι το ύδωρ είχε μαντικάς ιδιότητας, αϊ όποΐαι ένέ-

πνεον τον προφήτην του «άψευδους μαντείου» Παυσ. 9. 23, 5—6. 

Ό VII παιάν του Πινδάρου αναφέρει «άδυτον» και «άγλαά αύλά» ουδόλως 

ομιλεί περί ναού. 

Το έξωτερικόν του σπηλαίου άκατέργαστον άναμιμνήσκει ελληνιστικά νυμ

φαία. Κατάγεται εκ των χρόνων της ιδρύσεως πωρίνου ναοΰ 6 αι. π.Χ. ή παλαιό· 

τερον. Ή είσοδος διά κρημνίσεως του εξωτερικού προϋποθέτει αρχικώς μεγα-

λύτερον βάθος του σπηλαίου. Έ κ του διατηρηθέντος μέρους αναγνωρίζεται ότι τό 

σπήλαιον, είχεν εν τω έσωτερικφ ίσχυράν κύρτωσιν, ώστε è είσελθών έξηφανί-

ζετο του βλέμματος του έξωθεν ισταμένου προσώπου. 

Ή στέγη του όριζοντία δι' ακατέργαστων πλακών είς υψος άνθρωπου, έχει εις 

άντίστοιχον πλάτος κατακόρυφους τοίχους, ΰψους4 μ. εν ι ή κατωφέρεια του όρους. 

Απουσιάζουν ίχνη προγενεστέρου ή φυσικού σπηλαίου. Έ ν τω περί οΰ è λό

γος σπηλαίω δυνάμεθα να ίδωμεν τό άρχαιότερον ίσως ίερον τών προβοιωτικών 

χρόνων. 

Πολλά χρηστήρια του 'Απόλλωνος χαρακτηρίζουν σπήλαια πηγαί, το του 

Πτώου είναι τό μοναδικον έπί ελληνικού εδάφους. Ό ήρως πρέπει νά υπήρξε 

παλαιός τοπικός θεός ή μαντικός θεός ως ό Τροφώνιος και ό 'Αμφιάραος. Δυ

νατόν νά είχε θεραπευτικάς 'ιδιότητας διά τήν πλουσίαν εις πυρετούς Κωπαΐδα 

συνδεομένας προς πηγήν. Παρά τω "Ηρωι, έλατρεύετο ίσως παλαιοτέρα θήλεια 

θεότης, ή οποία κατά τήν λατρευτικήν μεταρρύθμισιν αντικατεστάθη διά της 

Άθηνας Προναίας, συμμέτοχου του ιερού ως είναι πιθανόν έκ του "Ηρωος ε'ις 

Καστράκι. 

Ό ευρεθείς έν τω κατωτάτω έπιπέδω του ίερου του Απόλλωνος αγωγός ύδα

τος εξ ορειχάλκου β ήμ. 6αί. π.Χ. μέ κεφαλήν και λαιμόν οφεως, προδίδει χθο-

νίαν λατρείαν και μαντεϊον. 
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Δεν είναι ουδόλως αμφίβολος κατασκευή ή επανίδρυσες του σπηλαίου ένθα ή 

θέσις ταυ άδυτου είς το έσωτερικον του ναοϊΐ, ακολουθία τοπικών παραδόσεων, 

ανεξαρτήτως Δελφικής μυήσεως. 

Ό Παυσανίας πληροφορεί περί χρησμού Καριστί κατά τήν έπερώτησιν του 

Μυός σταλέντος υπό του Μαρδονίου. 

Βιβλιογραφία : 

G. W. Ε 1 d e r k i n, The Natural and Artificial Grotto, Hesperia (10) 1941, 125. 

R E II 64 Apollon Πτώϊος (Πτωϊεύς). 

S, L a u f f e r , Ptoion, RE XXIIP, 1532-45, 

E n c i c l o p e d i a dell arte antica τομ, IV 536 Ptoion (Roma 1965). 

Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ό ναός του 'Απόλλωνος Πτφοο ΑΔ (1) 1915, 94. 

P. G u i 11 ο n, La Béotie antique, Paris 1948, 111, πιν. XXXI του α ύ τ ο υ, 

Les trépieds du Ptoion, Paris 1943, II 140. 
U. v. W i l a m o w i t z - M o e l l e n d o r f f , Apollon, Hermea (38) 1903, 579. 

Ι. Σπήλαια Πελοποννήσου. 

Ννμφαΐον Κορίνθου. 

Πιστοποιείται έπιγραφικώς 1. Έ ν αύτφ ευρέθησαν τερρακότται καΐ έγχρωμοι 

ξύλιναι πινακίδες εκ των οποίων μία μέ παράστασιν θυσίας του 6αί. πολυτιμό

τατη κληρονομιά της αρχαιότητος ώς λέγει και ò Schefold 2, διότι άπωλέσθη ή 

έπί ξύλου ζωγραφική τών Ελλήνων καί Ρωμαίων. 

Σπήλαιον Νεμέας (Τρητός). 

Νοτίως τών Κλεωνών, μεταξύ Νεμέας καί Μυκηνών, εις άπόστασιν 15 στα

δίων άπο της Νεμέας αναφέρεται το σπήλαιον, είς το όποιον ένεφώλευεν ό έκ 

τών άθλων του 'Ηρακλέους φερώνυμος λέων. Πρώτην μνείαν του λέοντος της 

Νεμέας παρέχει ό Έσίοδος 3 θεωρών αυτόν κυρίαρχον Νεμέας Τρητου καί Άπέ-

σαντος. Ό Παυσανίας 4 λέγει : «(Τρητος) εν τούτοις τοις δρεσι το σπήλαιον ετι 

δείκνυται του λέοντος καί ή Νεμέα το χωρίον απέχει σταδίους πέντε που καί 

δέκα». Ύπο του Διόδωρου 5 περιγράφεται ώς «βρος το καλούμενον άπο του 

συμβεβηκότος Τρητόν είχε γαρ περί τήν ρίζαν διώρυχα διηνεκή, καθ' ήν είώθει 

φωλεύειν rò θηρίον . . . (Ηρακλής) το έτερον τών στομίων έμφράξας συνεπλάκη». 

Κατά τον Άπολλόδωρον 6 αναφέρεται ώς «άμφίστομον σπήλαιον (ό Η ρ α 

κλής) αύτοΰ τήν έτέραν ένωκοδόμησεν εισοδον δια δέ της ετέρας έπεισήλθε τφ 

θηρίω». 'Ομοίως ύπο 'Ιωάννου 7 του Πεδιασίμου. Ώ ς «λέοντος άντρον αίματορ-

ρόφου» ύπο του Αισχύλου 8 . 

1) RE XVII 1562 Nymphai. 2) Arch Anz 1934, 194. 3) Ήσιοδ. Θεογ. 327— 
382. 41 Παυσ. 2. 15. 2. 5) Διοδ. Δ 11. Περί του έν Νεμέα λέοντος. Μυθογράφοι Α. 
Westermann Brunsvigae 1843, I. 6) Άπολλοδ. 2. 5,1. 7) Ίωαν. τοϋ Πεδιασίμου Περ 
τών δώδεκα άθλων του Ήρακλ. 8) Αίσχ. Εύμεν. 193, 
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Ό Ε. D. Clarke ήρεύνησεν επισταμένως περί του σπηλαίου τούτου θεωρή-

σας αυτό ώς κοιλότητα βράχου δυσκόλως άξιοΰσαν το όνομα του σπηλαίου ΝΑ 

του ναοΰ της Νεμέας επί της κορυφής τ7ς προσβλεπούσης τον κόλπον του "Αργούς. 

Ύπο των εγχωρίων δείκνυται σπήλαιον εις Κορακοβούνι άνωθεν του θεάτρου 

καΐ του σταδίου της Νεμέας, το όποιον Ομως δέν απέχει άπο της Νεμέας 12 στα-

δίους ώς αναφέρει δ Παυσανίας. 

Ό Leake ερχόμενος άπο Κλέωνας εις Νεμέαν παρετήρησεν επί της όδοΰ αρ

κετά φυσικά σπήλαια, άτινα θα ήσαν κατοικίαι αγρίων θηρίων δταν το δάσος της 

Νεμέας έκάλυπτε Τρητον και Άπέσαντα. Δέν συμφωνούν δμως προς τάς περι-

γραφάς του Παυσανίου και Διόδωρου. Το σπήλαιον του λέοντος ήτο επί του 

Τρητοΰ μεταξύ Νεμέας καΐ Μυκηνών. Εις το στενον άνοιγμα τών 15 σταδίων, ό 

λέων, ώς ληστής σύγχρονος, ήτο εύκολώτερον νά συλλαβή ταξιδιώτην ή εις τους 

πλέον ανοικτούς λόφους. 

Βιβλιογραφία : 

Ε. D. C l a r k e , Travels 3, 711 κέξ. 

L e ä k e, Morea 3, 329. 

C h a n d l e r , Travels 231. 

D ο d w e 11, Tour, 2, 307. 

Β ο b 1 a y e, Recherches 41. 

Σπήλαιον Σικνώνος. 

«προς δέ τη πύλη (της Σικυώνος) πηγή εστί σφισιν εν σπηλαίω, ής το ύδωρ 

ούκ ανεισιν εκ γης, έπιρρεΐ δε εκ του ορόφου του σπηλαίου και καλείται δι* 

αυτό Στάζουσα ή πηγή» (Παυσ. 2. 7,4). Οι περιηγηταί προσεπάθησαν νά ταυ

τίσουν το σπήλαιον. 

Ό Dodwell τοποθετεί το σπήλαιον προς νότον τών ερειπίων της Σικυώνος, 

ένθα υπάρχουν δύο πηγαΐ ρέουσαι άφθόνως και υπόγειος δίοδος λαξευθεΐσα εις 

άπότομον κρημνόν. Νομίζει δέ δτι το στάξιμον εκ της οροφής σήμερον έξηφανίσθη. 

Ό Leake εύρε πηγήν εις το άνοιγμα τών βράχων παρά τά Βασιλικά. Λέγει 

δτι ανεζήτησε ματαίως «τήν Στάζουσαν», ή οποία εν προκειμένω ήθελεν ορίσει 

τήν θέσιν τής πύλης, δια τής οποίας ό Παυσανίας εκ Κορίνθου είσήλθεν εις Σικυώνα. 

Ό Curtius πιστεύει δτι τδ σπήλαιον τών σταλακτιτών έξηφανίσθη διά τής 

κατακρημνίσεως τών υπερκειμένων βράχων. Κατ' αυτόν εύρίσκετο εις το χείλος 

τής χαράδρας του Άσωποΰ παρά τήν εκκλησίαν τής Ά γ . Τριάδος. 

Ό Clark παρά τά λείψανα τής αρχαίας Σικυώνος είδε μικρόν σπήλαιον εν τω 

βράχω και περί αυτό λαξευμένα καθίσματα ή βαθμίδας ώς εις Στύμφαλον. 

Κατά Bursian ώς εκ τών έπισυμβάντων εις τήν τοποθεσίαν σεισμών δέν δύ

ναται νά άποδειχθή ή «στάζουσα» μετά βεβαιότητος. 

Είμαι τής γνώμης δτι ενδέχεται αί όπαΐ τών σταλακτιτών συν τή παρόδω 

του χρόνου νά έκλείσθησαν δι' αλάτων ώς συμβαίνει καί εις άλλα σπήλαια. 

Βιβλιογραφία : 

E d . D o d w e l l , Tour through Greece, London, 1819, II 295. 
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W. M. L e a k e . Travels in the Morea, London 1830 III 372. 

E r n s t C u r t i u s , Peloponnesos, Cotha 1852 II 448. 

W. G. C l a r k , Peloponnesus, London 1858. 342. 

C. Β u r s i a n, Geographie v. Griechenland, Leipzig 1868 II 1 27. 

Σπήλαιον 'Επιδαύρου Λιμηρας. 

Ή περιοχή Παλαιοχώρας ονομάζεται και Σφακιά. Εις άπόληξιν δεξιάν της 

άν. πλευράς του ορούς Μπαμπόλα και ΰψος 400±μ. ύ.έ.θ. βορ. του χωρίου 

«ΒΡΥΣΗ» της κοινότητος Κυπαρισσιού επαρχίας Επιδαύρου Λιμηρας Σ Π Η 

ΛΑΙΟΝ εις άπόστασιν 40'. Διαιρείται εις τρία τμήματα μέ λαξευτάς δεξαμενάς 

καί κλίμακας. Αί δεξαμεναί ενδέχεται νά ήσαν χρήσεως, λατρευτικής. 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε τομ. V τευχ. 7 - 8 Ίουλ. Δεκ. 1960 σ. 178-180. 

Σπήλαια Φαρών 'Αχαΐας. 

Εις τοιχώματα βράχων βαθείας χαράδρας παρά το χωρίον Καταρράκτης 

(Λόπεσι) του τέως δήμου Φαρών επί των δυτικών κλιτύων του Παναχαϊκού τα 

σπήλαια «Μοναστηράκι» καί «Παναγίτσα» εμφανίζουν σαφή ίχνη αρχαίας λατρείας. 

Το πρώτον επίμηκες, βάθους 8.30 μ. έχει άρ. της εισόδου βράχον λελαξευ-

μένον εν εϊδει θρανίου καί εις τήν όροφήν επίκρανον στύλου καταστραφέντος. 

Είς το δεύτερον βάθους 6 μ. λόγω αποτόμου κρημνού του κυρίου στομίου, 

προσεγγίζει τις δια πλαγίας εισόδου. Παρά το στόμιον χαμηλον θωρακεΐον, ΰψους 

0,45 μ. είς τάς πλευράς πολλαί μάλλον βαθεΐαι κόγχαι δι5 αφιερώματα. Είς μι

κράν έπίχωσιν ευρέθησαν ώρισμένα μελανόμορφα κεράμινα όστρακα. Προφανώς 

κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους έγένετο καθαρισμός του σπηλαίου 6τε έχρη · 

σιμοποιήθη ως παρεκκλήσιον. Είς το βάθος διασώζονται Ι'χνη αγιογραφιών. 

Κατά τον δημοσιεύσαντα έ'φορον Ν. Ζαφειρόπουλον ενταύθα έλατρεύετο ό φι-

λοσπήλυγξ καί άντροχαρής Παν ενδεχομένως μετά τών Νυμφών. 

Βιβλιογραφία : 

Ν ι κ . Σ. Ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ , Άνασκαφικαί έρευναι είς περιφέρειαν Φαρών 

'Αχαίας, ΠΑΕ 1952, 396. 

Σπήλαιον Τίμιοβας (Δήμιοβας) Φαρών (Γιαννιτσάνικα). 

Είς το παρά τήν Τίμιοβαν σπήλαιον ευρέθησαν τυχαίως πήλινα λατρευτικά 

ειδώλια αυστηρού ρυθμού. 

Βιβλιογραφία : 

Α Δ (20) 1965 Χρονικά Β, 2, 207 (Πιν. 217 β - γ ] . 

Σπήλαιον Βονραιχον Ηρακλέους. 

«Καταβάντων δέ εκ Βούρας ως επί θάλασσαν ποταμός τε Βουραϊκος ονομα

ζόμενος καί 'Ηρακλής ού μέγας εστίν εν σπηλαίω' έπίκλησις μέν καί τούτου 

Βουραϊκός, μαντείας δέ υπό πίνακί τε καί άστραγάλοις ^στι λαβείν εύχεται. 



- 1 4 3 -

μέν . . . προ του αγάλματος è τω 6εφ χρώμενος, επί δέ τη ευχή λαβών αστρα

γάλους (οι δέ άφθονοι παρά τ φ "Ηρακλεΐ κείνται) τεσσάρας άφίησιν έπί της 

τραπέζης, έπί δέ παντί άστραγάλω σχήματα γεγραμμένα έν πινάκι επίτηδες έξή-

γησιν έ*χει του σχήματος. Σταδίων έπί τον Ήρακλέα ώς τριάκοντα εξ Ελίκης 

οδός ή εύθεΐά έστιν». Παυσ. 7.25,10. Εις τον "Ατλαντα της περιηγήσεως του 

Νέου Άναχάρσιδος, δν έξεπόνησεν ό Βαρβιέδος Βοκάγε (1820) και εις τον χάρ-

την της Πελοποννήσου, καταγράφεται το παρά τα Τρυπιά σπήλαιον, ώς σπήλαιον 

του Βουραϊκου Ηρακλέους. Προς τήν άποψιν αυτήν τάσσεται και ό Gell. Ό 

Leake ευρεθείς παρά το Μετόχι εις Τρύπια περιγράφων τήν πηγήν «Σύβαριν» της 

Βούρας, έπί της αριστερά του λόφου πλευράς «not far short of the river Bokhré -
sia» παρετήρησε σπήλαιον μέ άναθηματικάς κόγχας ώς και ταφικήν, εις τους βρά

χους της έναντι πλευράς του ποταμού, ήμίσειαν ώραν από τά Τρουπιά. 

Ό Boblaye καΐ ό Bory de Saint - Vincent εκλαμβάνουν ώς Βουραϊκον σπή

λαιον το έν Μετόχι Τρουπιά. 

*0 Blouet το σπήλαιον μεταξύ Άκράτας και Βοστίτσας. 

Ό Aldenhoven το σπήλαιον μέ τα λαξεύματα έξαρτώμενον έκ του Μεγάλου 

σπηλαίου, παρομοιάζει δέ αυτό προς το της 'Αφροδίτης παρά το Δαφνί. 

Ό Curtius το μέσον έκ των τριών εις Τρουπιά. 

Ό Bursian το μέσον έκ των τριών σπηλαίων μέ εκβαθύνσεις ώς στηρίγματα 

δοκών εις τον βράχον. 

Ό Pouqueville 

Ό Duhn ώς το μεταξύ Κερυνίτου και Βουραϊκου (κατ' αυτόν ή Βούρα δχι 

Κερνίτσα). 

Ό Κορύλλος άλλαχοΰ ανατολικώς, ορθώς κατά Meyer εις διασταύρωση/ απο

στάσεων Παυσανίου. 

Το σπήλαιον το υπό τών περιηγητών θεωρούμενον πλειστάκις ώς το του 

Ηρακλέους, ευρίσκεται πλησίον του συνοικισμού Ζαχλωρίτικα παρά το Διακοφτό, 

αριστερά της δημοσίας όδοΰ της όδηγούσης είς Αϊγιον. 'Αποτελεί άπόληξιν βρά

χου ασβεστολιθικού του βρους τών 'Αγ. Ασωμάτων, καθέτων παρειών διάτρητου 

υπό φυσικών σπηλαιωδών κοιλοτήτων, αι όποΐαι έλαξεύθησαν κατά τήν αρχαιό

τητα. Το ίσόγειον έκ δύο ορθογωνίων παραλληλεπιπέδων θαλάμων 2,10X1,30 

του αρ., του δέ προς Ν. 0,80X4,00. Εις ύψηλότερον έπίπεδον έτερα λαξεύματα 

εις τον βράχον. Ε'ίσοδος ΝΔ. δια λαξευτής κλίμακος, σήμερον δέ 8τε κατεστράφη 

το τελευταΐον κάτω τμήμα αυτής, τη βοήθεια κινητής ξύλινης σανίδος. 

Εις οψος 3 μ. άπο της στάθμης του εδάφους ορθογώνια λαξεύματα προς 

ύποδοχήν δοκών σκιάδος κατά Μουτσόπουλον. Παρετηρήθησαν και υπό του Gell. 

Δια της θεωρήσεως τούτου ώς σπηλαίου του 'Ηρακλέους, αυτομάτως άνεγνω-

ρίσθη ή Βούρα. 

Νόμισμα του Γέτα παριστςέ έσχηματοποιημένον σπήλαιον και άγαλμα εντός 

αύτου, δεξιά δέ τούτου κιονοστοιχίαν* υπεράνω της απεικονίσεως βράχος και έπί 

τούτου ναός μέ τήν έπιγραφήν ΒΟΤΡΑΕΩΝ. 

Ό Σταυρόπουλος αναγνωρίζει το σπήλαιον τών Τρύπιων : «συμφώνως προς 
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τάς υποδείξεις του νομίσματος εΰρομεν τχ ερείπια δύο ναών κειμένων αμφοτέρων 

επί του ν.ά. κωνοειδοΰς λόφου», «αμφότεροι οι ναοί κείνται εις σημαντικήν άπό-

στασιν άπο τών λοιπών λειψάνων της Βούρχς». 

'Αμφίβολος ή ταύτισις του σπηλαίου τούτου με το σπήλαιον του Βουραικοΰ 

'Ηρακλέους, ίσως κληθέν κατ' έπίδρατιν νεοέλληνος λογίου κατά τον Μου-

τσόπουλον. 

Ό Μουτσόπουλος λαμβάνων υπ' δψιν τήν θέσιν της Ελίκης έξ ής απέχει 30 

σταδίους ή 5,3 χλμ. το σπήλαιον κατά Παυσανίαν καΐ αντιστρόφως τον λιμένα 

της Αίγείρας, έξ ού απέχει 72 σταδίους δηλ. 12,800 μ., τοποθετεί το άντρον του 

Βουραικοΰ 'Ηρακλέους πλησίον της θέσεως «Φαγιά» παρά τους πρόποδας του 

ορούς της Ά γ . Τριάδος, ϊσως παρά τήν θέσιν «Ράμο» ένθα πλήθος σπηλαίων. 

Δια τήνπληροφορίαν τελέσεως άστραγαλομαντείας κατά Παυσανίαν ένθυμεΐται 

τους εύρεθέντας ύπο του καθ. κ. Μαρινάτου αστραγάλους εις Λύκαστον. 

*Ό Παπαχατζής πιστεύει δτι το «Σπήλαιον του Βουραικοΰ 'Ηρακλέους ήτο 

επί τοΰ ορούς, άν. τοΰ ρέματος του Λαδοποτάμου και λίγο προτοΰ τα ρέμα μπει 

στην πεδινή λωρίδα τοΰ παραλιακοΰ πλατάνου, δπου έκβάλλει». 

Βιβλιογραφία: 

J. J. B a r t h é l é m y , Voyage d' Anacharsis en Grèce vers le milieu du quat 
rième siècle avant Γ ère vulgaire, Paris 1827, 336. 

W. G e l l , Reisebericht v. Morea, Karlsruhe 1829. 
M. W. L e a k e T r a v e l s i n t h e M or e a, London 1830 III 402—3. 
B o r y d e S a i n t - V i n c e n t , Expédition Scientifique de Morée II, I, 

Paris 1834. 
M. E. P. Β ο b 1 a y e, Recherches géographiques sur les ruines de la Morée 

Paris 1835, 26. 
Α. Β 1 ο u e t, Expédition Scientific de Morée, Paris 1838, 43. 
F. A l d e n h o v e n , Itineraiie Descriptif de Γ Attique et du Péloponèse 

Athènes 1841, 97. 
E. C u r t i u s , Peloponnesos, Gotha 1851, I 47. 
W. G e l l , Itinerary of the Morea, London 1827. 
J. Τ ο u t a i n, Les cavernes sacrées dans Γ antiquité grecque, Annales du Musée 

Guimet, lop. 39, «Les oracles» 176—181. 
C. Β u r s i a n, Geographie ν. Griechenland, Leipzig 1868, Π, I 337. 

L. P o u q u e v i l l e , Voyage de la Grèce, Paris 1826, IV 420. 
F. v. D u h n , Reisebericht aus Achaia, Ath. Mitth. (3) 1878, 62. 
Π. Χ. Κ ο ρ ύ λ λ α , Χωρογραφία της Ελλάδος, εν'Αθήναις 1903. 

E r n s t M a y e r , Peloponnesische Wanderungen Zuerich - Leipzig 1939. 

Σ τ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς 

Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Άρχιτ. Μνημ. της περιοχής της αρχαίας Βού-

ρας, 'Αθήναι, 1958, 18-20. 

Σ π. Μ α ρ ι ν ά τ ο ς , ΠΑΕ 1950, 257. 
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Ν. Δ. Π α π α χ α τ ζ ή, Παυσ. Έλλ. Περιηγ. τομ. IV σ. 159,4 (1967). 

«Καταφύγι» Άϊδόνος Καλαμών. 

Είς το σπήλαιον «Καταφύγι» της περιοχής Άϊδόνος των Καλαμών απεκαλύ

φθη πήλινον δίωτον άγγεΐον (κύαθος) του 15 π. Χ. cd. 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε τομ. VIII τευχ. 3, Ίουλ. Αύγ. Σεπτ. 1965 σ. 86. 

Κυκλώπεια σπήλαια Ναυπλίας. 

Κατά Στράβωνα 1 «Κυκλώπεια» σπήλαια «εφεξής τή Ναυπλία» με έν αύτοΐς 

«οίκοδομητούς λαβυρίνθους». 

Σπήλ.αιον Διονύσου εις Όρειάτας (Βρασιάς). 

Εις Όρειάτας ή πλανωμένη 'Ινώ ηθέλησε νά γίνη τροφός τ οΰ Διονύσου έν 

σπηλαίω, δπερ δεικνύουσιν οι Βρασιαται, ονομάζουν δε την πεδιάδα Διονύσου 

κήπον. (Παυσ. 3—24,4). 

Σπήλαιον "Ηλιδος. 

Εις τον Ε'. Όλυμπιονίκην του Πινδάρου γίνεται μνεία Ίδαίου σεμνού άν

τρου : «Ζευ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον / τιμών τ ' Άλφεον ευρύ ρέοντα Ίδαι / όν 

τε σεμνον άντρον, / ίκέτας σέθεν έρχομαι Λυδίοις / άπύων έν αύλοΐς». 

Ποία ή θέσις του Ίδαίου τούτου άντρου ; Έ κ των σχολίων του Πινδάρου 

γνωρίζομεν δτι δ Δημήτριος ό Σκήψιος τοποθετεί τούτο έν "Ηλιδι. Δεν λησμο

νείται δε ή "Ιδη της Κρήτης και Τροίας υπό του Θέωνος. 

Ό Elderkin τοποθετεί αυτό έν 'Ολυμπία παρά την θέσιν του σπηλαίου πη

γής του Ήρώδου 'ίσως έπ' αύτου, θεωρεί δε τούτο ως άντίγραφον, του σπηλαίου 

τής "Ιδης, το όποιον κατά τον Πίνδαρον έτίμησεν ό Ζευς. Ή αλληλουχία τών 

ιδεών εις το χωρίον του Πινδάρου λαμβάνει σάρκα και όστα εις το τεχνητον 

σπήλαιον τής 'Ολυμπίας. Ό Ζευς κάτοικων επί του Κρονείου λόφου, ελάμβανε 

το ύδωρ του Αλφειού είς το «Ιδαίον» σπήλαιον του Ήρώδου. 

Ό καθ. κ. Hampe ως έκ τής μνείας είς Όλυμπιακον έπινίκειονκαί τής ονομα

σίας παρά το Κρόνειον και τον Άλφειον θεωρεί ότι έπικυροΰται ή άποψις του 

Δημητρίου. Δεν πρόκειται περί φυσικού σπηλαίου. Οι μικροί άναλημματικοί τοί

χοι μεταξύ του θησαυρού τών Σικυωνίων και του μικρού γειτονικού θησαυρού 

(του σπηλαιώδους οικοδομήματος) δεν ήδύναντο να κρατήσουν έπί μακρόν τους 

σωρούς τής άμμου. Το οικοδόμημα σχεδόν άποτόμως κατεχώσθη (σχεδόν ακου

σίως είς «σπηλαιώδες οικοδόμημα» ) ως αποδεικνύει ή ελαχίστη διάβρωσις τών 

τετραπέδων λίθων (Verwitterung der Quadern). Ούτως ό Hampe προτείνει να 

όνομασθή θησαρος C. 

'Ομοίως ή εκδοσις «Bude» (1958) του Πινδάρου ως έκ τής προσεγγίσεως 

1) Στρβ. Γεωγρ, Η e 369 (Lipsiae Π). 
10 
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'Αλφειού καΐ Ίδαίου άντρου εισηγείται δτι δέν πρόκειται περί του Κρητικού σπη

λαίου, άλλα περί σπηλαίου κειμένου έν τη "Ηλιδι και φέροντος το αυτό (Κρη-

τικον) έπίθετον. 

Άσκληπιεΐον (;) Κυφάντων. 

Κατά τον Παυσανίαν «Κυφάντων . . . ερείπια . . . , έν δέ αύτοΐς σπήλαιον 

ιερόν 'Ασκληπιού, λίθου δέ το άγαλμα, εστί δέ και ύδατος ψυχροϋ κρουνός έκ-

βάλλων έκ πέτρας" Άταλάντην θηρεύουσαν ένταϋθά φασιν, ώς ήνιατο υπό δίψης, 

παΐσαι τη λόγχη τήν πέτραν, και οΰτω ρυήναι το ΰδωρ». 

Παρά τήν θέσιν «Βρύση» εις άπόστασιν 10' Ν.Δ. του ομωνύμου χωρίου της 

επαρχίας Επιδαύρου Λιμηράς κοίλωμα βράχου έχαρακτηρίσθη ώς το ιερόν του 

Ασκληπιού. Εις άπόστασιν 50—60 μ. άπο τούτου εις τον αυτόν βράχον σπή

λαιον μέ μικρά κοιλώματα και τεχνητάς δεξαμενάς προς διοχέτευσιν υδάτων έκ 

τεχνητής ύδρορρόης. 

Λαξεύματα επί του τοίχου κατά μήκος του βράχου άπεσκόπουν δια τήν ένα-

πόθεσιν πιθανόν αφιερωμάτων, των προσερχόμενων προ<: λοΰσιν ή και 'ίασιν ασθε

νών, διότι εις το στάζον και συλλεγόμενον ΰδωρ αύτοΰ άπεδίδοντο ίαματικαί ιδιό

τητες. Πρβλ. τα χριστιανικά αγιάσματα. 

Κατά τήν σπηλαιολόγον κ. Πετροχείλου 'ίσως ήτο άφιερωμένον εις τήν θυγα

τέρα του 'Ασκληπιού θεάν Ύγιείαν. Κατά τήν αυτήν Πετροχ. ή ροή ύδατος είναι 

συνήθης είς δλα τα σταλακτιτικά σπήλαια μέχρι της καλύψεως των οπών δια 

τών αλάτων τών πετρωμάτων δέν διεκόπη δέ λόγω έπισυμβάντος σεισμού ( Wace 

Hasluck). 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε τομ. V τευχ. 7—8, Ίουλ. Δεκ. 1960. Σ π ή λ α ι ο ν ' Α σ κ λ η π ι ο ύ 

ή Άσκληπιεΐον σ. 174—5, 'Αριθμ. 1074. 

Σπήλαια Πύλου. 

Μετά του Παυσανίου «έκ Μοθώνης οδός σταδίων μάλιστα εκατόν έπί τήν 

άκραν το Κορυφάσιον έπ' αυτή δε ή Πύλος κείται, και σπήλαιον έστιν εντός της 

πόλεως» (ΙΙαυσ. 4.36, 1—2). 

Σπήλαιον εύρύστομον ευρίσκεται είς τήν βορείαν πλευράν της χερσονήσου του 

Κορυφασίου, εις τά νοτιανατολικά κράσπεδα της πολίχνης ύπο τήν βραχώδη κο-

ρυφήν, ή οποία ενταύθα είναι άκρως δυσπρόσιτος. "Εχει στόμιον ώς όξυκόρυφον 

τριγωνικον τόξον οψους 3,70 μ. και πλάτους περίπου 9 μ. Εισερχόμενοι το 

υψος αυξάνει το μέγιστον δέ μήκος και πλάτος κυμαίνεται μεταξύ 30 και 35 μ. 

Δι' ανασκαφής ήλθον είς φως όστρακα προϊστορικών (και νεολιθικά ) και ιστο

ρικών χρόνων. 'Αριστερά του στομίου ίχνη ρωμαϊκής επιγραφής ; . . ΕΔΑΜΙ. . 

'Γπάρχει δμως και έτερον σπήλαιον υπό το ήρειπωμένον κάστρον του Ναυα-

ρίνου προς βορραν, είς το βάθος τών απότομων βράχων καλούμενον ή Βόδιο— ή 

Βοϊδο—κοιλιά, το όποιον έδωσε το δνομά του είς τον κυκλικον λιμένα υπό κάτω 



- 147 -

αύτοΰ. "Εχει μήκος 20,88 μ. πλάτος 13,84, το αυτό υψος, οροφήν δε όμοιάζου-

σαν προς Γοτθικον τόξον. 

"Ανοιγμα της κορυφής του σπηλαίου υπεράνω τής επιφανείας του λόφου, δύ

ναται να χρησιμεύση δια μυστικήν επικοινωνίαν μεταξύ του κάστρου του Ναυαρί-

νου και του λιμένος. Ή γη του σπηλαίου δια βρασμού καΐ κρυσταλοποιήσεως με-

ταβάλλεναι εις νίτρον. 'Εντός αύτοϋ όπαί και κόγχαι δι5 αναθήματα. Οι τοίχοι 

καλύπτονται με σταλακτίτας — Κατά τον Παυσανίαν «βους δε ενταύθα τους Νέ

στορος και έτι πρότερον Νηλέως φασίν αύλίζεσθαι. εϊη δ' αν Θεσσαλικον το γένος 

των βοών τούτων, Ίφίκλου ποτέ του Πρωτεσίλαου πατρός* τ α ύ τ α ς . . . δη τάς 

βους Νηλεύς εδνα επί τή θυγατρί ήτει τους μνωμένους, και τούτων ένεκα ό Με-

λάμπους. . . άφίκετο ες την Θεσσαλίαν». Πρόκειται Ι'σως περί του «αύλίου ύψι-

μελάθρου» (Όμηρ. "Υμνος ε'ις Έρμήν στ. 103) «ες Πύλον ήμαθόεντα» ένθα ό 

Έρμης έφύλαξε τάς κλαπείσας βοΰς του 'Απόλλωνος : «Ερμής μεν έπειτα κιών 

παρά λάϊνον άντρον (εις φως εξήλαυνε βοών ϊφθιμα κάρηνα)- Λητοΐδης δ' άπά-

τερθεν ίδών ενόησε βοείας (πέτρη έπ' ήλιβάτω τάχα δ' ήρετο κύδιμον Έρμήν» 

(στ. 401—404) (Άπολλοδ. 3.10/2). Εις τά δύο σπήλαια εντοπίζονται συγχεόμε· 

ναι υπό τών περιηγητών αϊ αύται παραδόσεις. 

Ό Mueller και ό Curtius εντοπίζουν τάς δύο παραδόσεις εις το αυτό β' σπή-

λαιον. Ό Curtius και ό Vischer πιστεύουν δτι εκ του σχήματος τών σταλακτιτών 

έδημιουργήθη ό μΰθος, κατά τον όποιον ò Ερμής έσφαξεν εντός του σπηλαίου 

δύο εκ τών ζώων και ήπλωσε τάς δοράς των επί τών τοίχων. Συνεχίζων δέ λέ

γει δτι το αυτό σπήλαιον θεωρεί ό Παυσ. ως τον σταΰλον τών βοών του Νέστορος 

και Νηλέως. 
'Ομοίως ό Clark το ταυτίζει ως σπήλαιον Νηλέως Έρμου. Ένθυμεΐται τον 

Όράτιον «Mercuri facunde». 

Ό Bursian το β' σπήλαιον ως το του Έρμου. Την αυτήν γνώμην έχει ό 

Baedeker περί του α' σπηλαίου. 

Είς το πρώτον σπήλαιον αναφέρεται το υπόμνημα είς το χωρίον του Παυσ. 

κατά Παπαχατζή. 
Το α' σπήλαιον κατά τον Welcker ήτο σημεϊον δια τον ήλιον τής εσπέρας ως 

è Λυκαβηττός είς 'Αθήνας δια τήν Άνατολήν. Ούτος εξηγεί τον μυθον εκ του 

ηλιακού συστήματος : «ή φυσική διαφώτισις του μύθου κερδίζει». 

Βιβλιογραφία : 

W. Μ. L e a k e , Travels in the Morea, London 1830 I 411. 

M. E. P u i l l o n B o b l a y e , Recherches géographiques sur les ruines de la 
Morée, Paris 1835, 114. 

E. C u r t i u s , Peloponnesos, II Gotha, 1852, 177. 
W. V i s c h e r , Erinnerungen und Eindruecke, Basel, 1857, 435. 
W. G. Clark, Peloponnesus, London 1858, 223. 
C. B u r s i a n , Geographie ν. Griechenland II, I Leipzig 1868, 177. 

F. G. W e l c k e r , Tagebuch einer Griech. Reise, Berlin 1865, 237—8. 

K. B a e d e k e r , Griechenland5, Leipzig 1908, 411. 
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«Σπήλαιον Νέστορος» Κορνφασίον. 

Νέαι δοκιμαστικαί τάφροι υπό Θεοχάρη καί McDonald εφερον εις φως κερα-

μεικήν αδιάπτωτου συνεχείας άπο νεολιθικών μέχρι Ιστορικών χρόνων. 

Βιβλιογραφία : 

C. W. B i e g e n , Excavations at Pylos 1953, AJA. (58) 1954, 32. 

Σπήλαιον «βοών Απόλλωνος» Καταβόθρας χώρας Πύλου. 

Παρά την θέσιν Καταβόθραν Ν. της κωμοπόλεως Χώρας (Πύλος) τυπική Κα

ταβόθρα *, ε'ις την οποίαν συρρέουν φυσικώς καί εξαφανίζονται τα ομβρια ύδατα 

με γραφικήν εϊσοδον προς ΒΑ, πλάτους 11 μ., ύψους δε οροφής 3—4 μ. υπεράνω 

της επιχώσεως. 

Κατά τάς διηγήσεις των χωρικών, συγκοινωνεί δια δύσκολων στενωπών προς 

αλλεπάλληλα υπόγεια σπήλαια («αλώνια»). Προκαταρτική έξερεύνησις άπέφερεν 

εις το βάθος προϊστορικήν χειροποίητον καπνιστήν κεραμεικήν, μελανήν ή μελα-

νήν εσωθεν καί ύπέρυθρον έξωθεν εύθραυστον καί πηλοΰ ακαθάρτου ενίοτε με 

μαστοειδείς αποφύσεις, δύο τεμάχια πηλού ερυθρού, πλαστικάς διακοσμήσεις 

(ΐσως νεολιθικάς ;) τεμάχια χαλκού, μεταξύ τών όποιων · μία λεπίς ξίφους ή 

μαχαίρας. 

Εις τα ανώτερα στρώματα της έπιχώσεως κεραμεική Ελληνιστική. Ώ ς εικά

ζει ό καθ. κ. Μαρινάτος «θα ήτο δυνατόν το σπήλαιον τούτο να είναι το του 

μύθου, ένθα ό "Ερμής απέκρυψε τάς βοΰς του 'Απόλλωνος. Το σπήλαιον τοϋ Κο-

ρυφασίου είναι απλώς ευρεία κοιλότη:, ένθα ουδέ άσπάλακες θα ήδύναντο να κρυ-

βώσιν άποτελεσματικώς καί μάλιστα δταν ό διώκτης ήτο ό Απόλλων». 

Βιβλιογραφία : 

Σ π. Μ α ρ ι ν ά τ ο υ , Άνασκαφαί εν Πύλω, ΠΑΕ^1955, 245. 

F(asti) A(rchaeologici) τομ. 16 σ. 153 άρ. 2166 Pylos. 

Σπήλαιον Κλαίας ( : ) Γερηνίας. 

«Της δε χώρας της Γερηνίας ορός Καλάθιόν έστιν, καί εν αύτω Κλαίας ιερόν, 

καί σπήλαιον παρ' αυτό το ιερόν, εσοδον μεν στενήν, τα δε ένδον παρεχόμενον 

θέας άξια. Γερηνίας δε ώς ες μεσόγαιον άνω τριάκοντα απέχει σταδίους Άλαγο-

νία, καί το πόλισμα κατηρίθμησα ήδη καί τοΰτο εν Έλευθερολάκωσι». (Παυσ. 

3.26,11). 

Ό Leake επί κεφαλής της μικρας κοιλάδος όπισθεν της ακτής Κιτριές άμέ 

σως υπό κάτω βραχώδους φάραγγος του ορούς εύρε σπήλαιον άνταποκρινόμενον 

1) Κατά τον Έ λ . Πλατάκην, ή ονομασία «χώνος» ( = ό , χόανος) δια καταβόθρας καί δή 

καί σχήματος χοάνης πρέπει να καθιερωθη εις τήν επιστημονικήν όρολογίαν : «Τα ονόματα 

τών σπηλαίων της Κρήτης, Κ Ρ Η Τ . Χ Ρ Ο Ν . (29) 1966, ( 2 5 4 - 2 9 4 ) σ. 288. 
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προς την περιγραφήν του Παυσανίου εις Γερηνίαν. *Η είσοδος του δεν είναι στενή 

πιθανόν δε διηνοίχθη δια να γίνη μάντρα ή ποιμνιοστάσιον ως σήμερον. 

Εις τήν πλευράν τών απότομων βράχων παρά τήν κοιλάδα υπάρχουν δύο ή 

τρεις ταφικαί κόγχαι άρκεται με τα έτερα δεδομένα του Παυσανίου να αφήσουν 

μικράν άμφιβολίαν ότι αί Κιτριές ήσαν ή Γερήνια. 

Ό Bursian τοποθετεί τήν Γερήνιαν εγγύς του μικρού κόλπου Κιτριές (Ζαρ-

νάτα) εις τήν μικράν κοιλάδα εις το πέρας της οποίας παρατηρεί τις σημαντικον 

σπήλαιον. 

Βιβλιογραφία : 

W. Μ. L e a k e, Travels in the Morea, London 1830 I 322-323. 

C. B u r s i a n , Geographie v. Griechenland II Leipzig 1868, 155,1. 

Σπήλαιον Φόλου Φολόης. 

Εις το σπήλαιον του Κενταύρου Φόλου έπί του ορούς Φολόη, το όποιον απο

τελεί όροπέδιον μεταξύ 'Αρκαδίας και "Ηλιδος (νυν Ξηρία) έφιλοξενήθη ό Ηρα

κλής, άφοϋ έφόνευσε τον Έρυμάνθιον κάπρον. Ό Φόλος δμως ήρνήθη' να του. 

δώση εκ του οίνου, όν έπινε μετά τών άλλων Κενταύρων, ό δε 'Ηρακλή; ήνοιξε 

τον πίθον παρ' άδειαν. Ό 'Απολλόδωρος συνεχίζει ι : «μετ' ού πολύ της οσμής 

αίσθόμενοι παρήσαν οι Κένταυροι, πέτραις ώπλισμένοι και έλάταις, επί το του 

Φόλου σπήλαιον». "Ό Φόλος θελήσας να έξαγάγη δηλητηριώδες βέλος, το όποιον 

εϊ^ε πληγώσει άλλον Κένταυρον έτρώθη ύπ' αυτού και αυτός και παρ' δλον δτι ό 

Ηρακλής αφήρεσε το βέλος καΐ ό Χείρων έδωσε φάρμακον δ έπέθηκε «εις το 

σπήλαιον απαλλάσσεται». 

Σπήλαια Άνιγριάοων και Άτλαντίδων Νυμφών (Δαρδάνον). 

Εις τήν τοποθεσίαν Καϊάφα, το Σαμικον του Παυσανίου, επί τών νοτίων από

κρημνων βράχων του δρους (745 μ.) βλέπει τις δύο ευρέα σπήλαια προσιτά δια 

λέμβου άντικατοπτριζόμενα εις τα ύδατα του Άνίγρου (=Μινυείου). 

Το εν συνίσταται εκ τραχύτου εκ τών οπών του οποίου εξέρχονται αναθυμιά

σεις θείου και εύφλεκτου αερίου. 

~Ητο άφιερωμένον εις τάς Άνιγριάδας ή Άνιγρίδας νύμφας. 

Έ δ ώ ήτο ή ίερά πηγή τών Νυμφών, το όνομα τών οποίων οφείλεται εις τον 

ποταμον "Ανιγρον. 

Το έτερον ειχεν άνατεθή εις τάς Άτλαντίδας, ήτο περίφημον δε διά τήν 

γέννησιν του Δαρδάνου υίοΰ του Διός και της 'Ηλέκτρας, θυγατρος του "Ατλαντος. 

"Εμπροσθεν τούτων κατάλοιπα τοξοειδών κτηρίων και ενός αγωγού εκ πλα

κών προς άποχέτευσιν του ύδατος της πηγής, ή οποία δημιουργεί εντός του πρώ

του σπηλαίου τέλμα. 

1) Θεοκρ. Είδύλλ. Σ τ ' 149, Άπολλοδ. 2. 5,4. 
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Ό Παυσανίας και ό Στράβων αναφέρουν την δυσάρεστον όσμήν του Άνίγρου 

(άνιγρος=δυσώδης Ήσυχ,). 

Ό Στράβων î λέγει 8τι τα ελη έσχηματίσθησαν εκ της πηγής παρά το σπή-

λαιον των Άνιγριάδων νυμφών, μιχθείσης μετά του 'Ανίγρου. Παρά το σπήλαιον 

δύο ίεραί τοποθεσίαι το Διωναιον καί το Εύρυκύδε.ον. 

Έ π ί της εποχής του Παυσανίου 2, άφοΰ ηΰχοντο καΐ έθυσίαζον εις τάς νύμφας 

δ,τι ήθελον, επλυνον τα νοσοΰντα μέρη του σώματος, είτα δέ ένήχοντο εις τον πο-

ταμόν, εις τον οποίον κατέλιπον την δερματικήν άσθένειαν. «δς δ' αν έ'χων άλφον 

ή λεύκην ές αυτό εσέλθη πρώτα μεν ταΐς νύμφαις εΰξασθαι καθέστηκεν αύτω καί 

ύποσχέσθαι θυσίαν όποιανδήτινα, μετά δέ άποσμήχει τα νοσοΰντα του σώματος* 

διανηξάμενος δέ τον ποταμον όνειδος μέν εκείνο κατέλιπεν εν τω υδατι αύτου, ό 

δέ υγιής τε άνεισι καί όμόχρως». 

Καί κατά Στράβωνα ένταϋθα έθεραπεύοντο άλφοί λεΰκαι καί λειχήνες. 

Αι Άνιγριάδες νύμφαι συνεχίζουν μέχρι σήμερον να θεραπεύουν τάς δερματι-

κάς ασθενείας. 

Βιβλιογραφία : 

E d . D ο dw e 11, Tour through Greece, London 1819 II 345. 

W. M. L e a k e , Travels in the Morea, London 1830, I 53. 

M. E. P u i l l o n B o b l a y , Recherches géographiques sur les ruines de la 
Morée, Paris 1835, 134. 

E r n s t C u r t i u s , Peloponnesos, Gotha 1852, II 80. 
A r c h i v e s d e s M i s s i o n s Scientifiques τομ. Ι σειρά II Paris 1864. 

M. Β ο u t a n, Mémoire sur la .Triphylie 216 ch. III Pylos. 
C H A A, (Samicum, Aréné, Macistos). 
C o n r a d B u r s i a n , Geographie ν. Griechenland, Leipzig 1871 Zweite 

Abtheilung 280. 

A l f r e d z P h i l i p p s o n , Peloponnes, Berlin 1892, 326. 

K. B a e d e k e r , Griechenland5, Leipzig 1908, 398. 

Ν. Δ. Π α π α χ α τ ζ ή, Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις τομ. I l l 1965, 230,5. 

T ü m p e l , RE, I Anigriades 2209. RE XVII Nymphai 1562. 

Σπήλαιον ήρωος Άλκιμέδοντος "Όβτρακίνας * Αρκαδίας. 

Μετά το Μεθύδριον εις άπόστασιν τριάκοντα σταδίων πεδιάς καλούμενη Άλκι-

μέ^ων καί υπεράνω αυτής το ορός Όστρακίνα μετά σπηλαίου, ένθα κατά τον 

Παυσανίαν ωκησεν ό ήρως Άλκιμέδων. Κατά τήν παράδοσιν τών Φιγαλέων ή 

θυγάτηρ αύτου συνήλθεν προς τον Ήρακλέα. "Οτε αυτή έγέννησεν εξετέθη μετά 

του νηπίου υπό του πατρός της εις το Ορός. Το πτηνον κίσσα ήκουσε τους 

κλαυθμηρισμούς του νηπίου καί άπεμιμεΐτο αυτούς, μέχρις δτου άκουσας ήλευ-

θέρωσεν αυτήν ό 'Ηρακλής μετά του παιδός. "Εκτοτε ή πλησίον πηγή ονομάζε

ται Κίσσα. (Παυσ. 8. 12,2). 

1) Στρβ. Η e 346. Στρβ = Ε ύ σ τ α θ . Ί λ . XI 721 σ. 880,50. 2) Παυσ. 5. 5, 11. 
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"Αντρον Μέλαινης Δήμητρος Έλαιον ορούς 'Αρκαδίας. 

Ή Δημήτηρ ήλθεν ένδεδυμένη μαύρην έσθήτα εις το αντρον του Έλαΐου 

ορούς, δτε έθύμωσε προς τον Ποσειδώνα διά τήν εξ αύτοΰ γέννησιν της Δεσποί-

νης και έπένθει δια τήν άρπαγήν της Κόρης υπό του Πλούτωνος. Έγένετο δμως 

αντιληπτή υπό του Πανός, ό όποιος έπληροφόρησε τον Δία. Ούτος έστειλε προς 

αυτήν τάς Μοίρας και τοιουτοτρόπως έπείσθη να άποθέση τήν όργήν καί τήν 

λύπην. Οι Φιγαλεΐς έκτοτε θεωρούν το σπήλαιαν ιερόν της Δήμητρος ανέθεσαν 

δε εις αυτό ξοανον έ'χον σώμα γυναικός μέ κεφαλήν καί κόμην 'ίππου, δρακόν

των καί άλλων θηρίων. Εις τήν μίαν χεΐραν έκράτει δέλφινα, εις τήν έτέραν πε-

ριστεράν. Έ κ της μελαίνης έσθήτός της, ή θεά έκαλεΐτο μέλαινα. 

"Οτε λιμός ε'πληξε τήν χώραν ή Πυθία εχρησεν εις τους βαλανηφάγους Αρ

κάδας καί Άζανας να μεταβούν εις το «κρυπτήριον αντρον» της ίππολεχους Δηοΰς 

δια να ζητήσουν «λιμοΰ λύσιν άλγινόεντος». Προ του σπηλαίου έτελεΐτο θυσία 

έπί βωμού μέ «άνάπλεα του οίσύπου» εις τά οποία κατέχεον Ιλαιον. Περί το 

σπήλαιον ύπήρχεν άλσος δρυών, έκ της γης ανήρχετο ψυχρον ύδωρ.—Οι Φιγαλεΐς 

μετά το μάντευμα είχον έν μεγίστη τιμή ή άλλοτε τήν θεάν κατεσκεύασαν δέ 

εις αυτήν άγαλμα έ'ργον του Αίγινήτου *Ονάτα, δπερ δεν υπήρχε κατά τους χρό

νους του Παυσανίου, οΰτε έγνώριζον οι πολλοί εάν ποτέ έγένετο. Ίσχυρίζοντο 

δέ οι πλέον ηλικιωμένοι δτι τρεις γενεάς προ αυτών επεσον έπ' αύτοΰ έκ της 

οροφής λίθοι, οι όποιοι κατέαξαν καί έξηφάνισαν αυτό όλοοσχερώς. Κατά τήν 

περιήγησιν τον Παυσανίου έφαίνοντο αί ρωγμαί της οροφής του σπηλαίου. 

Σήμερον εις το σπήλαιον οδηγεί χαράδρα δι' αποτόμου καί στενής ατραπού. 

Πελώρια οπή έπί αποτόμου βράχου, εις το Ορός Σμαρλίνα ή Σμερλίνα δυτικώς 

καί ΒΔ της Φιγαλείας. 

Μικρόν σπήλαιον εις Νέδαν εις άπόστασιν μιας ώρας πεζή έκ Φιγαλείας. 

Διαιρείται εις δύο τμήματα. Το άνω μικρόν παρεκκλήσιον έχει βωμον καί δύο 

αγίας εικόνας του Χρίστου καί του αγίου Ιωάννου. "Οτι τοΰτο θά ήτο το περι

γραφέν υπό του Παυσανίου σπήλαιον α ης Μελαίνης Δήμητρος εξάγεται, διότι 

συμφωνεί 1 ) προς τήν υπό του Παυσανίου 1 διδομένην άπόστασιν καί διεύθυνσιν 

έκ Φιγαλείας, 2 ) προς τήν έορτήν της Παναγίας ύπο τών πέριξ 3 ) προς λαϊκήν 

διήγησιν, καθ' ην ή Παναγία κατέφυγεν εις το σπήλαιον θυμωμένη έκ της άνο

μου αγάπης αδελφής προς άδελφόν. Καλείται νυν Στόμιον της Παναγίας. 

Σπήλαιον Θεοτόκου Καμμενίτσας (Αρκαδία). 

Το βαραθρώδες σπήλαιον Θεοτόκου ΝΑ του χωρίου Καμμενίτσα της τοποθε

σίας Ριγανιας (Γορτυνίας) ώνομάσθη έκ του έξωκκλησίου «Κοίμησις Θεοτόκου» 

εις άπόστασιν 150 μ. προ της εισόδου του σπηλαίου έπί της «Τρανής Βρύσης», 

απεκαλύφθη δέ τον Φεβρουάριον του 1966 κατά τήν διάνοιξιν της αύλακος του 

υδραγωγείου. 

1) Παυσ. 8. 42,1—3. 
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Είς το ύψηλότερον σημεΐον του κοιλώματος εδρον δύο αγγεία άρτια κατά το 

ήμισυ εντός του χώματος, το οποίον καλύπτει το δάπεδον και τα έθραυσαν εξ 

άγνοιας ώς καΐ τμήμα ανθρωπίνου κρανίου και κνήμης (νυν Μουσεΐον Σπάρτης). 

Ή είσοδος του σπηλαίου αποτελεί στόμιον διαστάσεων 2 μ. μήκους και 1 μ. 

πλάτους επί του χαμηλότερου σημείου της αύλακος του υδραγωγείου. Απότο

μος κατάβασις 2 μ. οδηγεί είς τον λίαν κατωφερή θάλαμον του σπηλαίου μή

κους 13 μ. και πλάτους 17 μ. πλήρη σταλακτιτών. Ή σπηλαιολόγος Πετροχεί-

λου θεωρεί τά αγγεία και τά όστα νεολιθικής κατά πασαν πιθανότητα εποχής. 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε " Α ν ν α ς Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ , Δύο σπήλαια της Άρκαδ^ς· Το σπή-

λαιον Θεοτόκου Καμμενίτσας, Τομ. VIII τευχ. 8 Όκτωβρ. Δεκεμβ. 1966, 

άρ. 3506, 215-8 . 

Σπήλαιον 'Ρέας επί Θαυμάσιου δρους (Μεθύδριον). 

«έστι δε προς τη κορυφή του ορούς (Θαυμάσιου) σπήλαιον τής 'Ρέας, και ες 

αυτό 6τι μη γυναιξί μόναις ίεραϊς τής θεοΰ, ανθρώπων γε ούδενί έσελθεΐν έστι 

των άλλων» χ. 

Κατά τον Curtius 2 εάν ή Μαδάρα είναι το 6ρος Θαυμάσιον το σπήλαιον πρέ

πει να ζητηθή είς την κορυφήν του, ένθα ύπήρχον άγιαι γυναίκες μυστικαί θε 

ράπαιναι τής θεού, διότι είς αυτήν τήν θέσιν του γυμνού βραχώδους ορούς θα 

προσέφερε τον λίθον αντί του παιδος είς τον Κρόνον 3 . Οι χωρικοί επίσης τής Βυ

τίνας ομιλούν περί τής «Δρακότρυπας» δύσκολου εις προσπέλασιν είς άπόστασιν 

μιας ώρας άπο του χωρίου. 

Τήν Μαδάραν ώς Θαυμάσιον θεωρεί και ό Bursian 4. "Ο Παπαχατζής 5 σπή

λαιον με σταλακτίτας επί του ορούς "Αγ. 'Ηλίας παρά το Μεθύδριον θεωρεί ώς 

το τής 'Ρέας. 

"Α^τρον 'Αταλάντης και Μελανίωνος (εν Αρκαδία). 

Ό Παλαίφατος 6 είς μΰθον περί 'Αταλάντης και Μελανίωνος, ποιείται μνείαν 

σπηλαίου εν φ έμίγησαν. Πρόκειται μάλλον περί άντρου εν 'Αρκαδία, διότι εν 

τη περιοχή ταύτη επιχωριάζει το όνομα του συζύγου τής 'Αταλάντης ώς Μελα

νίωνος εν τη Βοιωτία αντιθέτως είναι γνωστόν ώς Ίππομένης. 

Ό μυθογράφος 'Ηράκλειτος 7 εις μυθον ομοίως περί 'Αταλάντης τής Σχοινέως 

και Ίππομένους, αναφέρει επίσης σπήλαιον ένω «γενέσθαι θέλοντες μετ' αλλήλων». 

Δέν είναι γνωστόν, ποιον σπήλαιον υπαινίσσεται ό 'Ηράκλειτος, οπωσδήποτε 

1) Παυσ. 8. 36.3. 2) Ernst Curtius, Peloponnesos, Gotha 1851, I 310. 3) Con
rad Bursian, Geographie ν. Griechenland, Leipzig 1868 ]I, I 229. 4) Alf. Philipps n, 
Peloponnes, Berlin 1892. 5) Ν. Δ. Παπαχατζή Παυσ. Έλλ. περιηγ. 1967 τομ. IV 
σ. 341,3. 6) Παλαίφατος, Περί άπιστων, XIV Περί 'Αταλάντης και Μελανίωνος, Μυθο-
γράφοι, εκδ. Α. Westeimann, Brunsvigae 1843. 7) Ηρακλείτου, Περί απίστων, Μύθο-
γράφοι ε*κδ. Α. Westerraann Περί 'Αταλάντης της Σχοινέως καί Ίππομένους. 
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'ίσως οι μυθογράφοι λόγω της Ιδιότητος των εντοπίζουν αορίστως τους μύθους 

εις σπήλαια τ?(ς φαντασίας των, ή ομιλούν άπηχοΰντες την τοπικήν παράδοσιν της 

περιοχής εν ή έγεννήθησαν ή διέτριβον. 

Σπ,ήλαιον Έρμου Κυλλήνης. 

Κατά τον Άπολλόδωρον ι «Μαία . . . Διί συνελθοΰσα εν άντρω της Κυλλή

νης Έρμήν τίκτει». 

Γλνφιον άντρον Νυμφών Αρκαδίας. 

Κατά τήν δίοδον του 'Αλφειού εις τάς Γλυφάς της 'Αρκαδίας άντρον τών 

Γλυφίων νυμφών. Το μέγα έτυμολ. λέγει : «Γλύφιον άντρον τι και ορός* δθεν 

Νύμφαι Γλυφίαι». Κατά τον Ήσύχιον «Γλυφειον άντρον τι» λ. Γλυφαί «Νυμ-

φαΐον βχθον». 

Βιβλιογραφία : 

R E VII 1476 αρθρ. Glyphai υπό Boelte καΐ RE XVJI 1562 Αρθρ. Nymphai. 

Σπήλαιον Άροανίων. 

«'Υπέρ δε τήν Νώνακριν ορη τε καλούμενα Άροάνια και σπήλαιον έστιν έν 

αύτοΐς. ες τούτο άναφυγεΐν το Σπήλαιον τάς θυγατέρας του Προίτου μανείσας 

λέγουσιν, ας ό Μελάμπους θυσίαις τε άπορρήτοις και καθαρμοΐς κατήγαγεν ες 

χωρίον καλούμενον Λουσούς . . . οι δέ έν βροις ήδη Κλειτορίων ε'ισίν οι Λουσοί» 

(Παυσ. 8. 18,7). 

Ύπο του Frazer δύο σπήλαια κατά τήν όδον προς Σόλους εις Σουδενά 

(=Λουσοί) του αποτόμου βρους Χελμός δύνανται να εκληφθούν ώς τά σπήλαια 

τών μανεισών Προιτίδων. 

Οι Boblaye, Curtius ώς καΐ ό Frazer επισημαίνουν επίσης βαθύ σπήλαιον επί 

της δυτικής πλευράς του ορούς Χελμού, συνδεδεμένον προς τους αγώνας της 

ανεξαρτησίας, διότι έχρησίμευσε ώς καταφύγιον. 

Ή σπηλαιολογική ομάς του Ελληνικού 'Ορειβατικού Συνδέσμου εξηρεύνη-

σεν ζις τρεις διαδοχικάς εξορμήσεις το σπήλαιον τών Λιμνών εις τον Χελμον 

παρά το χωρίον Καστριά ("Ανω Κλειτορία). 

Μέγας υπόγειος ποταμός κατέρχεται εις διαδοχικάς λίμνας έκ του εσωτερι

κού προς τήν εϊσοδον. Το σπήλαιον έχει συνολικήν εκτασιν περίπου 2000 μ. έξ 

ών 700-800 μ. παρουσιάζουν τουριστικον ενδιαφέρον λόγω τών πολυαρίθμων 

σταλακτιτών και σταλαγμιτών εις αλλεπάλληλους λίμνας και γκούρ. Πηγή εις το 

έσωτερικον του σπηλαίου αναβλύζει άφθονον οδωρ. Δια του ΰδατος του σπη

λαίου πιθανόν έφημολογεΐτο δτι έκαθάρθησαν αϊ Προιτίδες. 'Ερείπια ίεροΰ με

ταξύ Λουσών και Κυναιθίας "σωςπρόκειται περί ναοΰ της'Αρτέμιδος Ημερησίας. 

1) Άπολλδ. Βφλ. 3. 10,2. Otto Kern, Die Religion der Griechen, Berlin 1926, I, 
79 κ.έξ. . - -
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Βιβμιογραφία : 

Μ. Ε. P u i l l o n B o b l a y e , Recherches géographiques sur les ruines de 
la Morée, Paris 1835, 155. 

E r n s t C u r t i u s , Peloponnesos, Gotha 1851, I 197. 
J. G. F r a ζ e r, Pausanias' Description of Greece IV London 1913, 257—8. 

Δ Ε Σ Ε τομ. VIII τευχ. 2 Άπρλ. Μάϊος 'Ιούνιος 1965, 49. 

Σπήλαιον από Βοίας είς Μαλεαν. 

Κατά Παυσανίαν 1 «Πλέοντι δ' εκ Βοιών την υπό τήν άκραν της Μαλέας 

λίμνη εστίν ονομαζόμενον Νύμβαιον, και Ποσειδώνος άγαλμα ορθόν, και σπή

λαιον θαλάσσης εγγύτατα, εν δέ αύτω γλυκέος ύδατος πηγή». 

Ό περιηγητής Boblaye 2 διέτρεξε τήν αυτήν πορείαν, χωρίς ν' άνευρη τήν 

λίμνην. Ό Παυσανίας ώφειλε να τήν εΰρη ετι όλιγώτερον, διότι ή περιοχή θα έκα-

λύπτετο υπό της θαλάσσης. Δια της μεταβολής της λέξ. λίμνης είς λιμήν, το νόημα 

καθίσταται πιθανώτερον, επρόκειτο δε περί του λιμένος της Ά γ . Μαρίνης είς το 

βάθος του οποίου ασθενής πηγή αναβλύζει εκ σπηλαίου κάτωθεν του παρεκκλησίου. 

Τήν γνώμην του ήσπάσθησαν οί Curtius 3, Philippson 4, Kruse 5, Παπαχατζής 6 . 

Το σπήλαιον ώς εκ της υπάρξεως αγάλματος Ποσειδώνος ήτο εκ του ϊσου 

δυνατόν να έχη σχέσιν προς τον Ποσειδώνα 7, δσον καί προς τάς Νύμφας έκ 

του Νυμβαίου. 

'Αλεπότρυπα Διροϋ Μάνης. 

Εντός αύτοΰ έκτεταμένον νεολιθικον νεκροταφειον της Δ' καί Γ' χιλιετηρίδος 

π.Χ. 'Ανθρώπινος σκελετός είς βάθος 1,65 μ. 'Αγγεία, εργαλεία καί σκεύη οικια

κής χρήσεως. Οικισμός νεολιθικού άνθρωπου. 

Βιβλιογραφία : 

Δ Ε Σ Ε τομ. Χ τευχ. 7. Ίουλ. Σεπτεμβρ. 1970 σ. 100. 

Ε. V e r m e u l e , Greece in the Bronze Age, Chicago 1966 σ. XII. 

Σπήλαιον Ταινάρου. 

Κατά τον Παυσανίαν 8 είς τήν Ταιναρίαν άκραν «ναός είκασμένος σπηλαίω 

καί προ αύτοΰ Ποσειδώνος άγαλμα». 

*0 Στράβων 9 επίσης όμιλεΐ περί άντρου πλησίον του ίεροΰ του Ποσειδώνος 

παρά τήν άκτήν του Ταινάρου. 

1) Παυσ. 3. 23, 2. 2) Μ. Ε. Puillon, Boblaye : Recherches géographiques sur les 
ruines de la Morée, Paris 1835, 99. 3) Ernst Curtius, Peloponnesos, Gotha 1852, 
Il 297. 4) Alf, Philippson, Peloponnes, Berlin 1892, 175. 5) Kreuse αρθρ. Malea lv 
RE XIV 861 καί Nymphai εν RE XVII 1562. 6) Ν. Δ. Παπαχατζη, Παυσ. Έλλαδ-
περιηγ. τομ. II 1963, 342, 2. 7) Κ. Γιαννουλίδου, At λατρεΐαι τοϋ Ταινάρου ΠΛΑΤΩΝ 
(Κ) 1968, 227. 8) Παυσ. 3. 25,4. 9) Στρβ. Η e 363, 
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Ό Pomponius Mela l ενδεχομένως άντλήσας εκ του Στράβωνος θεωρεί τον 

ναον άνεξάρτητον του σπηλαίου : «in ipso Taenaro, Neptuni templum et specus». 

Περί σπηλαίου εν Ταινάρω ποιείται μνείαν και ό μυθογράφος Παλαίφατος 2 . 

Περαιτέρω το σπήλαιον συνάπτεται προς την άναγωγήν έκ του " ^ δ ο υ υπό του 

Η ρ α κ λ έ ο υ ς του κυνός προφανώς ως «στόμιον» «κατάγον εις "Αιδου» 3 «πύλη.. . 

εις "Αιδου» «πύλη... έσχάτοις» 4 ή και ως "^.δης 5 ϊσως δε δι' αύτου κατήλθον 

Θησεύς και Πειρίθους «Ταιναρίην υπό χθόνα» καίτοι κατά τον Παυσανίαν «ούτε 

υπό γήν όδοΰ δια του σπηλαίου φερούσης, οΰτε ετοιμον ον πεισθήναι θεών ύπό-

γαιον εϊναί τίνα οίκησιν, ες ην άθροίζεσθαι τάς ψυχάς». 

Δεν γνωρίζομεν εις ποίαν έποχήν ανάγεται ή λατρεία του Ποσειδώνος εν 

σπηλαίω. "Αγνωστον επίσης εάν το σπήλαιον έχρησίμευεν ως ψυχοπομπεΐον ήτοι 

νεκυομαντεϊον προς το όποιον ήλθεν ό έκβληθείς υπό της Πυθίας φονεύς του 

'Αρχιλόχου Καλώνδας 6 Κόραξ δια να καταπραΰνη την ψυχήν του 'Αρχιλόχου μέ 

μειλίγματα και χοάς. Εις τάς πηγάς «ούπί Ταινάρω θεός» 7 έχει «ιερόν» 8 

«νεών» 9 «τέμενος» 1 0 «βωμον» 1 1 , εις τον όποιον προσφέρεται θυσία και θεω

ρία 1 2 . 'Αλεξανδρινή επιγραφή ποιείται μνείαν «θεώ Ταιναρείω 1 3 Ά γ α θ ώ δαί-

μονι και συννάοις θεοις». 

Κατά Farneil 1 4 «δεν είναι ανάγκη να θεωρήσωμεν αυτόν (τον Ποσειδώνα του 

Ταινάρου) ως χθόνιον θεον ως ό Wide, διότι δλαι αί έλληνικαΐ θεότητες δυνατόν 

να έχουν διέλθει δια περιόδου σπηλαιολατρείας ως ό 'Απόλλων. Εις τάς ημέρας 

του Στράβωνος το σπήλαιον του Ταινάρου δεν ήτο ίεροφυλάκιον του Ποσειδώ

νος, ούτε είμεθα εντελώς βέβαιοι 6τι ύπήρξεν». 

Έ π ί της βορ. πλευράς του κόλπου «Κιστέρνες» πλησίον της ακτής εις άπό-

στασιν 40 βημάτων άν. της εκκλησίας 'Ασώματος λείψανα ίερου του Ποσειδώνος 

και εγγύς αυτών δυτικώς άβαθες σπήλαιον έξελήφθη υπό του Leake 1 5 ως σπή

λαιον του Ποσειδώνος. Οι εντόπιοι ως τοιούτο επιδεικνύουν σπήλαιον της δυτ. 

ακτής του Ταινάρου 1 6 . 

1) Pomq. Mela, De Chorographia, έ'κδ. C. Frick, Lipsiae 1880 II, 3. 2) Παλαιφάτου, 
Περί άπιστων (Μυθογράφο'. Α. Westermanti, Brunsvigae 1843) XL Περί Κέρβερου. 
3) Σχολ. Άριστοφ. Άχαρν. 509. 4) Menandri quae supersunt, έ'κδ. Alfr. Koerte, 
Lipsiae 1959 άποσπ. 785 (,842) κ.ά, 5) Σενεκ. Troades, Paris 1961 στ. 402—4, Άριστοφ. 
Βατρ. 187. 6) RE τομ. Χ σ. 1758 αρθρ. Kalondas, Σουΐδ. λ. 'Αρχίλοχος. 7) Άριστφ. 
Άχαρν. 509, Προπερτ. Ι 13, 22. 8) Πλουτ. Πομπήιος 24,3 (έκδ. Didot, Διοδ. 11, 45 Στρβ. 
Η e 363. 9) Πλουτ. Κλεομ. 10) Εύπολ. άποσπ. 140 (Kock), κ.ά. 11) Παυσ. 4. 24, 
5, Cornelius Nepos. Paus. «ara». 12) Πλουτ. Συμπ. επτά σοφών 17, e 160 e Δ. 
13) RE IV A 2030 Tainarios. 14) Farnell, Cults oî the Greek states IV 42, Ί δ . 
Κ. Γιαννουλίδου, Αί λατρεϊαι του Ταινάρου, ΠΛΑΤΩΝ (Κ) 1968 223—239. 15) Leake, 
Travels in the Morea I 298. 16) Bullettlno dell' Ins t i tu te 1857, 155, 2. 
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