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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ 

Ε Ι σ α γ ω γ ή 

Είς το θέμα της παρούσης μελέτης τα ιστορικά σπήλαια της αρχαιότητος 

έστρεψε τήν προσοχήν μου ό καθηγητής κ. Σ π . Μαρινάτος, τον όποιον καΐ θερ

μώς ευχαριστώ. Περιέλαβον σπήλαια παρουσιάσαντα αρχαιολογικά ευρήματα 8χι 

κατοικίδιου ή ταφικής χρήσεως, καΐ τα μνημονευόμενα υπό τών πηγών. 

Κατά τήν πορείαν της έρεύνης ήκολουθήσαμεν τα βήματα τών περιηγητών, 

οι όποιοι τα επεσκέφθησαν καΐ έπειράθησαν να ταυτίσουν αυτά. "Η γλωσσολο

γική επίσκεψις τών σπηλαίων έχει προηγηθή υπό του Δ. Βαγιακάκου ι . 

Το φυσικον περιβάλλον καΐ ή δημιουργική φαντασία τών προγόνων μας ενέ

πνευσε τήν έγκαθίδρυσιν εντός τών σπηλαίων παντοίων θεοτήτων με προτίμησιν 

είς τάς Νύμφας και τον τραγόπουν Πάνα. Έξέχουσαν θέσιν εις τον θαμπον σπη-

λαιώδη κόσμον κατέχει είτα ό θεός του φωτός ξανθός 'Απόλλων. Ό ήλιος καΐ 

ή ακτινοβολία του είναι άλλωστε ρυθμισταί της ευφορίας, ή οποία συντελείται εις 

τά βάθη της γης. Εντός τών εγκάτων τών σπηλαίων λαμβάνει χώραν καΐ ή 

επικοινωνία προς τον κάτω κόσμον ώς είς τα Πλουτώνεια και Χαρώνια. Ό Η ρ α 

κλής, ό Ποσειδών, ή Μήτηρ τών θεών, οι Κένταυροι, χορεία μυθολογικών προ

σώπων έτιμήθησαν επίσης μέ σπήλαια. "Επονται τα μετά πλουσίου σταλακτιτικοΰ 

ή σταλαγμιτικού διακόσμου και αρχαιολογικών ευρημάτων άβάπτιστα σπήλαια, 

τά όποια έκίνησαν τήν προσοχήν τών πολλών. 

Ό λαός ενίοτε έγκατφκησεν είς αυτά δράκοντα «δρακότρυπες» καΐ αι «νε

ράιδες» ξωτικά ή αερικά μετετράπησαν άπαξ είς επτά παρθένους. Έξάπλωσιν 

παρουσιάζει και το σπήλαιον του Κύκλωπος. Ό κατάλογος τών έξερευνηθέντων 

ύπό της σπηλαιολογικής εταιρείας εν Ελλάδι σπηλαίων υπερβαίνει τάς τεσσάρας 

χιλιάδας. Ώ ς προς αυτά ή αντιστοιχία τών παραδεδομένων υπό τών πηγών είναι 

απειροελάχιστη. 

Ή επίσκεψις μας είς σπήλαια άρχεται εκ τών εγγυτέρων της Στερεάς Ελλά

δος, ακολουθούν τά της Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, 'Ηπείρου, Θρά

κης, Νήσων, Μ. 'Ασίας. Δεν άνεζητήσαμεν σπήλαια μέ παλαιολιθικά ευρήματα 

ή έγχαράξεις, τά όποια αφθονούν είς τήν λοιπήν Εύρώπην, ώς τά του Πηλίου 

1) Το άρθρον τοϋ Δ. Βαγιακάκου, Γλωσσική σπηλαιολογία ΠΑΝ 1949, 7—10 είχε τήν 
ευγενή καλωσύνην νά μου φωτοτυπήση ό συνάδελφος κ. Κοντοσόπουλος. Προσωπικώς έπεσκέ-
φθην τους «γωλεούς» «φωλεούς» γωλειά, σπήλαια και αί προς τήν θάλασσαν καταδύσεις, κατά 
Άριστ. Λυκ. Νικ., ένφ κατά τον G. W. EWerkin, Hesperia (10) 1941. 137 έάν ή σχέ-
σις της λέξεως μέγαρον προς τήν Έβραϊκήν me'äräh «=:σπήλαιον» είναι πραγματική, τότε 
το άρχικόν μέγαρον καθίσταται σπήλαιον μέ σημαντικήν ίστορίαν αντιστοιχούσαν προς το 
Μιθραϊκόν spelunca. 
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ζΐς, Θεσσαλίαν 1 καί το των Πετραλώνων την Χαλκιδικής a είς Μακεδονίαν. 
Είς τήν παροϋσαν Ιρευναν επίσης δεν περιέλαβον τά σπήλαια της Κρήτης, διότι 
υπάρχει περί αυτών ή εξαίρετος εργασία του καθηγητού Paul Faure, ύπο τον 
τίτλον «Fonction des cavernes Cretoises, Paris 1964». 'Ακροθιγώς αναφέρω το 
ταυτισθέν επιτυχώς ύπο του καθηγητού Μαρινάτου 3 γνωστόν εκ του 'Ομήρου 
σπήλαιον της Είλειθυίας εν τω έπινείω του Μίνωος Άμνισφ καΐ τά σχετικά προς 
τήν περί τον Κρηταγεννή Δία μυθολογίαν προβληματικά 4 σπήλαια : Δικταΐον 3 

καΐ 'Ιδαίον 6 άντρον, ενδεχομένως το σπήλαιον του Άρκαλοχωρίου 7 και το Ά ρ -
κέσιον 8 . Κατά τήν γνώμην μου σπήλαιον γεννήσεως του Διός είναι το 'Ιδαίον 
Αντρον επί του Αιγαίου άλλως «Σκυλλίου» 9 Ορούς, της "Ιδης, συνδεόμενον ϊσως 
έπιγραφικώς καΐ έτυμολογικώς προς τήν Άκακαλλίδα 1 0 . Παρετυμολογία ή ζωο-
λατρεία ύπήρξεν ή αιτία του περί τον νήπιον καί ουδέποτε άνδρωθέντα Δία της 
Κρήτης μυθολογικού κυκεώνος. 

Κατάλογος Σπηλαίων : Κατάταξις κατά τόπους. 

ΜΕΡΟΣ Α'. Έ κ της Στερεός Ελλάδος. 

—Β. πλευρά 'Ακροπόλεως : Ί δ . σ. 187. Σπήλαιον Άγραύλου Ί δ . σ. 188. 

Πάνος ή 'Απόλλωνος σ. 189. 'Ολυμπίου Διός σ. 190.—Ν. πλευρά Άκρο 

πόλεως : Ί δ . σ. 191. Πάνος σ. 191 Τάλω ή Κάλω σ. 191.—"Αν. πλευρά 

"Ακροπόλεως : σ. 194. | —Σπήλαιον Οικισμοί) Ριζοπόλεως σ. 194. Πάνος 

και Νυμφών Πεντέλης σ. 195.Νυμφών Κιθαιρώνος σ. 195. Σπήλαιον Βραυρώ

νος σ. 196. Σπήλαιον Κερατέας σ. 196. Σπήλαιον 'Ανέστη 'Αττικής σ. 196. Σηράγ-

γιον Πειραιώς σ. 196. Νυμφών Πάνος 'Απόλλωνος Βάρης σ. 198. Πάνος Φυλής Πάρ-

νηθος σ. 202. Πάνος Νυμφών Μαραθώνοςσ. 205. Πάνος Δαφνίου σ. 206. Πάνος (;) 

Έλευσϊνος σ. 206. Πλουτώνειον Έλευσινος σ. 206. Κίτσου Λαυρίου σ. 207. 'Αφρο

δίτης Ναυπάκτου σ. 197. "Αντιόπης 'Ελευθερών σ. 198, Σιέλου Ευρυτανίας σ. 202. 

Στερεά Ελλάς—"Αττική. 

«Πρόσβορρα άντρα Κεκροπίων ή Μακρών πετρών» u . 

"Η βόρεια πλυυρά της 'Ακροπόλεως δια τών ανασκαφών ένεφάνισεν ϊχνη ύστε-

1) Μικρόν σπήλαιον παρά το χωρίον Άγ . Βλάσιος Μαγνησίας (Καραμπάσι) καί έτερον 
είς θέσιν Σαρακηνός, παρά τήν Μακρινίτσαν Βόλου. Δ. Ρ. Θεοχάρη Σπήλαια Πηλίου Άρχ. 
Δελτ. (21) 1966, 255. 

2)Ά. Πουλιανοϋ, Ή προέλευση τών Ελλήνων, Αθήνα 1968, 269. Archaeological 
Reports fort 1960—61, 3 «Βημα> 5 Ίουν. 1961. 

3) Σπ. Μαρινάτου, Το Σπέος ΒΙλειθυίης ΠΑΕ 1929, 95—104 "Ομηρ. (τ. 188)ώς καί 
Άνασκαφαί έν Κρήτη ΠΑΕ 1930, 91—99, Μ. Nilsson, Minoan Mycenaean Religion, 
Lund 1950 58. 

4) M. Nilsson, M. M. R. 534 κέξ. 
5) Κ. Γιαννουλίδου, Ζεϋ Δικταϊον άείσομεν ήέ Λυκαιον oder Diktynna- Ida ΠΛΑΤΩΝ, 

1956, 78. 
6) Διά ΥΜ όστρακα έν αύτω ΠΑΕ 1956, 224. 
7) Sp. Marinatos, Arch. Anz—1934, 254, Nilsson 459. 
8) Κ. Γιαννουλίδου, Άρκέσιον άντρον, ΠΛΑΤΩΝ, 1957, 136—8. 
9) > » , Ζευς Αΐκαλος, Άκακα(λ)ίς Σκύλλιον Ορος ΠΛΑΤΩΝ, 1958, 109—114. 

10) Κ. Γιαννουλίδου ΠΛΑΤΩΝ ενθ. άνωτ. 1956, 78, Άσασαρα ή Άκακα(λ)ίς Centum 
καί äatem έν τη γραμμική Α ΠΛΑΤΩΝ (έτ. Η') 1970. 121. 

11) Εύριπ. "Ιων στ. 937 Jules Toutain, Les cavernes sacrées dans l 'antiquité 
grecque, Annales du Musée Guimet , Bibliothèque de vulgarisation τόμ. 39, σ. 160 
—166. Tò περιεχόμενον του άρθρου αότου κατέστησεν είς έμέ προσιτον é Καθ. κ. Paul 
Faure, τον όποιον καί θερμώς ευχαριστώ. 
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ρονεολιθικής κεραμεικής, ούτως αποδεικνύεται Οτι έκατωκείτο ήδη έκ των χρό

νων τούτων. Έ ν αύτη υπάρχουν τρία σπήλαια καΐ δύο κυκλικαί κοιλότητες, at 

όποΐαι κατεμετρήθησαν ώς σπήλαια. Έχομεν λοιπόν ΒΑ τό σπήλαιον της 

«Άγραύλου» κάτωθεν του 'Ερεχθείου, δυτικώς δέ τούτου έτερα δύο, τό του Πα 

νός ή 'Απόλλωνος καΐ του 'Ολυμπίου Διός. Ό Ευριπίδης εις τόν "Ιωνα αναφέρει 

«Κέκροπος άντρα» (στ. 1400). Τό σπήλαιον της «Άγραύλου» άφιερώθη είς τήν 

θυγατέρα του Κέκροπος καΐ ίέρειαν της 'Αθηνάς, ή οποία κατεκρημνίσθη εκ της 

'Ακροπόλεως, δτε ήνοιξε τήν ίεράν κίστιν καΐ εϊδε τόν Έριχθόνιον. (Παυσ. 1 

28, 2). Δέν περιελήφθη εις τό τείχος της Ακροπόλεως ενταύθα δέ ήτο κατά τους 

προϊστορικούς χρόνους ή είσοδος της. Ό 'Ηρόδοτος (Θ 53, 2) ίσως προσδιορίζει 

τήν λατρείαν της Άγραύλου είς τας κλιτΰς της 'Ακροπόλεως κατά τήν άνοδον 

των Περσών : «ταύτη άνέβησάν τίνες κατά τό ιερόν της Κέκροπος θυγατρός 

'Αγραύλου καίτοι απόκρημνου ιόντος του χώρου». Ό Πολυδεύκης (Όνομαστικόν 

Η 105) αναφέρει τήν Ινορκον ύπόσχεσιν των εφήβων να μή εγκαταλείψουν τόν 

παραστάτην «έν Άγραύλου». 

Κατά τόν Broneer ή Άγραυλος έλατρεύετο επί της κατωφερείας ύποκάτω καΐ 

είναι πιθανόν Οτι ή Έρση συνεμερίζετο τήν ιδίαν λατρείαν. Μεταξύ του σπηλαίου 

καΐ της 'Ακροπόλεως υπήρχε φυσική επικοινωνία, διότι έχρησίμευεν ώς δίοδος 

των ιερειών του 'Ερεχθείου, των Άρρηφόρων, κατά τήν μετάβασίν των είς τό 

Ιερόν του "Ερωτος καΐ της Αφροδίτης. Κατά τήν έπανάστασιν ήτο ή μυστική 

έξοδος εκ της όχυρας ακροπόλεως. Σήμερον ή επικοινωνία αύτη διεκόπη. Δια 

κλίμακος 23 νεωστί διευθετημένων βαθμίδων προσεγγίζει τις τόν μακρόν έπί των 

ήμερων μας έντετειχισμένον περίβολον, δια του οποίου είσέρχεταί τις είς τό 

Άγραύλιον. Εντός αύτοΰ υπάρχει Μυκηναϊκή κρήνη. Μήπως άραγε πρόκειται 

περί του «άντρου ερήμου οίωνών γαμφηλαΐς φόνευμα θοίναμά τ ' είς "Αιδαν έκ-

βάλλει» του "Ιωνος (στ. 1194—5) εφ' Οσον είναι γνωστόν Οτι καΐ δια του ύδα-

τος 1 έπεκοινώνει τις προς τόν κάτω κόσμον ; 

Οι έρευνηταί ιδιαιτέρως ήσχολήθησαν ώς προς τήν ταυτότητα των σπηλαίων 

Πανός καΐ 'Απόλλωνος. Κατά τόν περιηγητήν Παυσανίαν «καταβάσι δέ ούκ ες 

τήν κάτω πόλιν, άλλ' Οσον υπό τα προπύλαια, πηγή τε ύδατος έστι και πλησίον 

Απόλλωνος ιερόν έν σπηλαίω καΐ Πανός. Κρεούση δέ θυγατρί Ερεχθέως Απόλ

λωνα ενταύθα συγγενέσθαι νομίζουσι» (Παυσ. 1. 28, 4). Είς τήν συνέχειαν του 

Παυσανίου κα είς «Θεών Διάλογους» του Λουκιανού, είς διάλογον μεταξύ Πανός 

καΐ Έρμου (22, 3) ώς καΐ είς τόν «ΔΙς κατηγορούμενον» (§ 9) ό Πάν ώς σύμμα

χος των Αθηναίων είς τόν Μαραθώνα, λέγεται Οτι Ιλαβεν ώς άριστεΐον «τό υπό 

τη άκροπόλει σπήλαιον» «μικρόν υπέρ του Πελασγικού». Κατά τόν Ήρόδοτον 

{Ζ 105) οι 'Αθηναίοι ίδρυσαν «υπό τη άκροπόλι Πανός ίρόν . . . θυσίησί τε έπε-

τείοισι καΐ λαμπάδι ίλάσκονται» ένφ δ Σχολιαστής του Κλήμεντος του Άλεξαν-

δρέως (Προτρ. III 45, σ. 39 Ικδ. Poter) επαναλαμβάνει τήν ίστορίαν της έγκα-

1) Καλλιόπης Γιαννουλίδου, Ναοί τοΰ "Αδου—Πλούτωνος, ΠΛΑΤΩΝ, τομ. KB' 1970, 
283 της αυτής Αϊ λατρεΐαι του Ταινάρου, ΠΛΑΤΩΝ, τομ. Κ' 1968, 229. 
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θιδρύσεως λατρείας Πάνος εις 'Αθήνας, περιγράφει δέ δτι το σπήλαιον έκειτο 

υπεράνω του 'Αρείου Πάγου. 

Εις τον "Ιωνα του Εύριπίδου γίνεται επανειλημμένως μνεία τών σπηλαίων 1 

Πάνος 'Απόλλωνος αίνθα προσβόρρΌυς πέτρας | Μακράς καλοΰσι» (στ. 12—13), 

τά όποια εις στ. 501-503 ταυτίζονται : «συρίζεις, ώ Πάν | τοις σοΐσιν έν άν-

τροις | ϊνα τεκουσά τις Φοίβω | παρθένος, ώ μελέα βρέφος» ως καί εις τον στ. 

288 «ξύνοιδ' άντροίσιν αίσχύνην τινά» ένθα γίνεται φανερον ή Οτι δύο σπήλαια 

ήσαν αφιερωμένα εις την λατρείαν του Πάνος (Μαρινάτος) ή Οτι è ποιητής δέν 

έποίει τοπογραφίαν της ακροπόλεως. Έ κ τών άσχοληθέντων περί τα άντρα ταύτα 

της 'Ακροπόλεως δυνάμεθα ν' άνεύρωμεν τους ένίζοντας, ήτοι τους αποφαινομέ

νους περί κοινού σπηλαίου Πάνος καί Απόλλωνος, 'ίσως βασισθέντας επί της 

λογίας παραδόσεως ώς οι Wheler, Wordsworth, Ross, Leake, Mueller, Beule, 

Bursian, Καββαδίας καί ή εκδοσις του "Ιωνος έν Cambridge 1890 σημ. 11. 

Ό Καββαδίας ακολουθών τον Wachsmuth είναι της γνώμης δτι σύγχυσις εις τά 

σπήλαια Πάνος 'Απόλλωνος προήλθεν έκ χάσματος του Παυσανίου. 

Άντίθετον άποψιν έξέφερον π. χ. οι Dodwell, Dyer, Wachsmuth, Boetticher, 

Goettling, Curtius, Milchhoeffer, Lolling, Judeich, Kern, Aubrey de Vere, Broneer, 

Parsons, Τραυλός, Μουτσόπουλος, Ίακωβίδης. 

Τοπογραφικώς έκ του 'Αριστοφάνους άρυόμεθα δτι ή Μύριννα θά συνηντατο 

μετά του Κινησίου «δπου ; το του Πάνος καλόν» (Λυσιστράτη στ. 911) καί θά 

έπανήρχετο αγνή εις τήν πόλιν «λουσαμένη τη Κλεψύδρα» στ. 913, δπερ κατά 

τά σχόλια εις στ. 911 απλησίον δε του Πανείου ή Κλεψύδρα ήν κρήνη». Εις τον 

"Ιωνα του Εύριπίδου μαρτυρουνται πλην του άντρου, άδυτα καί βωμός του 

Πανός (στ. 938). 

Έ ν τφ αυτοί Ιργω του Εύριπίδου παραδίδονται κόγχαι καί κοιλότητες δι' 

αναθήματα καί άναθηματικάς έπιγραφάς έν τω βράχω εντός του σπηλαίου : «έν 

ταύτον άντρον οδπερ ηύνάσθη θεώ | Κρέουσα, κάκτίθησιν ώς θανούμενον | 19 κοί

λης έν άντίπηγος εύτρόχω κύκλω» καί είς στ. 31 «λαβών βρέφος νεογνον έκ 

κοίλης πέτρας». Σήμερον έκεΐ υπάρχει το ήμικατεστραμμένον έκκλησίδιον του 

"Αγ. 'Ιωάννου του Άλανιάρη. 

Νόμισμα δημοσιευθέν ύπο τών, Caylus, Stuart, Lechevalier. ïmhoof - Blumer 
καί Gardner, Frazer, κ.ά. μέ σπήλαιον εντός βράχου καί δυτικώς αύτοΰ ή έπί της 

δεξιάς χειρός μέ ολίγας βαθμίδας, αί όποΐαι όδηγοΰν είς τήν εΐσοδον αύτοΰ, 

έθεωρήθη ώς άπεικονίζον το Πανεΐον. Αί βαθμίδες είναι άνατολικώςή δεξιά ετέ

ρου σπηλαίου. Έ π ί της ετέρας δψεως άποτυποΰται ή 'Ακρόπολις. 

Το 1888 ευρέθη άνάγλυφον έπί της έπάλξεως του 'Οδυσσέως 'Ανδρούτσου έκ 

μαρμάρου άπεικονίζον τον Πάνα μέ ποιμενικήν ράβδον εις τήν άριστεράν χείρα 

καί δέρμα κρεμάμενον έκ του δεξιού ώμου του. Κατ' άδηλον επίγραμμα της Πα

λατινής 'Ανθολογίας 259 «Πέτρης έκ Παρίης με πόλιν κατά Παλλάδος άκρην J 

στησαν 'Αθηναίοι Πάνα τροπαιοφόρον». 

1) Ί8έ καί στ. 949, 958, 892, 936, 938. 
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Κατά το επίγραμμα 232 του Σιμωνίδου της Παλατινής 'Ανθολογίας «Τον 
τραγόπουν εμέ Πάνα, τον 'Αρκάδα, | τον κατά Μήδων, τον μετ* Αθηναίων στή-

σατο Μιλτιάδης». Ύπό τών άνασκαπτόντων ενδέχεται ν' άνευρεθοΰν προσφοραί 

«κ μαρμάρου, διότι τυχόν ύπάρχουσαι έξ ορειχάλκου ή ετέρου άκριβωτέρου ολι

κού, έτήκοντο προ μακρού. 

Δια τους Guides (=Όδηγούς) Joanne προς 'Ανατολάς πλησίον του σπηλαίου 

του Πάνος είναι το σπήλαιον του 'Απόλλωνος 'ΐπακραίου. Ένταΰθα ό Έρεχθεύς 

άνήρπασε την Κρέουσαν, ήτις έγέννησε τον "Ιωνα. 

Ό Baedeker ώς τόπους λατρείας του 'Απόλλωνος δέχεται δύο ανατολικώς της 

Κλεψύδρας σπήλαια (το Πύθιον ;) Εντός καί κάτωθεν του 'Ανατολικού, πλήθος 

μαρμάρινων πινακίδων με αφιερώσεις εις 'Απόλλωνα (Ύπακραΐον, *Τπ' άκραις ή 

'Τπο Μακραΐς). Είς την έκβάθυνσιν του σπηλαίου θα άναγνωρίση τις το χάσμα 

του μνήματος του Ερεχθέως, προ τών λοιπών βλέπει τις κατάλοιπα τετραγώνου 

βωμού. "Ολίγον περαιτέρω έλαξεύθησαν βαθμίδες εις τον βράχον, αρχικώς τέσ-

σαραι. Αι λοιπαί έκειντο κάτωθεν του οχυρωματικού τείχους, το όποιον το 1822 

κατεσκεύασεν ό 'Οδυσσεύς 'Ανδρούτσος, διά ν' άσφαλίση το δδωρ τής Κλεψύ

δρας. Κατά Boetticher το δάπεδον του σπηλαίου υπέστη τρομερον βίαιον άκρω-

τηριασμόν, ούτως έξηφανίσθη παν ϊχνος τής θέσεως του βωμού. "Ιχνη κονιάμα

τος κατά μήκος του ήμίσεος τής προσόψεως Ιδειξαν 6τι εν μέρει έκλείσθη. 'Επί 

του βράχου εσωτερικώς του σπηλαίου ό Goettling εδρεν ίχνη του ονόματος του 

'Απόλλωνος Ύπακραίου. 

"Ο Στράβων (9,404) ποιείται λόγον «εν τω τείχει μεταξύ του Πυθίου καΐ 

του 'Ολυμπίου». Έ κ τούτου ορμηθείς ό Doerpfeld ταυτίζει το Πύθιον με το 

σπήλαιον του 'Απόλλωνος τής ΒΔ προσόψεως τής ακροπόλεως έκ τής ήκολου-

θημένης πορείας τής ιεράς νηός : Κεραμεικός, Έλευσίνιον, Πελασγικόν, Πύθιον 

ώς καθορίζεται είς τους υπό Φιλοστράτου «Βίους σοφιστών» II 1,5. "Ο Κεραμό-

πουλος το έταύτισεν ώς σπήλαιον του 'Ολυμπίου Διός. Τήν αυτήν γνώμην έχει 

καΐ ό Τραυλός. 

Είς τα υψούμενα υπεράνω του 'Αρείου Πάγου άντρα έτράφη και ή Βορεάς 

κατά τον Σοφοκλέα (Άντιγ. στ. 983—6) «τηλεπόροις δ' εν άντροις τράφη θυέλ-

λησιν εν πατρώοις | 985 Βορεάς άμιππος όρθόποδος υπέρ πάγου θεών παις». 
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Σπ. Ί α κ ω β ί δ ο υ, Ή Μυκηναϊκή ακρόπολις τών 'Αθηνών, Αθήναι 1962, 128, 

Ο. B r o n e e r , A Mycenaeon fountain on the Athenian Acropolis Hesperia 
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O. B r o n e e r , Excavations on the north slope of the Acropolis Hesperia II 1933. 

» » , Discoveries on the north slope of the Acropolis 1938, 445—450. 
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Ν. πλευρά ακροπόλεως. 

Ώ ς σπήλαιον του Πάνος υπό του Dodwell έξελήφθη το κείμενον κατ' ευ

θείαν του ναοΰ τής Άπτέρου Νίκης ήτοι κατά τήν νοτίαν πλευράν τής 'Ακρο

πόλεως. Κατά τήν πλευράν ταύτην έχομεν δύο σπήλαια το θεωρηθέν και ώς σπή

λαιον του Πάνος φαίνεται δτι έσχηματίσθη αρχικώς εκ τής φύσεως, άλλ' έβελ-

τιώθη ακολούθως δια τής τέχνης. Είναι 20 πόδας ευρύ εις τήν εϊσοδον, προφα-

νφς κατά τι περισσότερον εις υψος, εισδύει δέ είς βάθος 12 ποδών. 

Ή σύγχυσις προήλθεν έκ τής ευρέσεως μαρμαρίνου αγάλματος του θεού Αί-

γινητικοΰ ρυθμού ουχί μακράν τής θέσεως ταύτης ύπο του Dr Clarke άποστα-

λέντος είς τήν Άγγλίαν, ένθα καΐ έτοποθετήθη είς τήν δημοσίαν βιβλιοθήκην 

του Cambridge. Παρά τήν είσοδον αύτου φέρονται ϊχνη μετατροπής του είς ναόν, 

ετιματο δέ πιθανώς έπ* ονόματι του Ά γ . 'Αθανασίου. "Ισως ενταύθα έχομεν προ 

ημών το σπήλαιον του Κάλω. 

"Ετερον σπήλαιον λελαξευμένον εντός του βράχου τής νοτίας πλευράς τής ακρο

πόλεως, ϊσως άρχαΐον λατομεΐον κακά Chandler, «εν τη κορυφή του θεάτρου» 

(Παυσ. 1.21.3) κατά τι άνατολικώτερον του μέσου άξονος του χώρου τών θεατών 

(Milhoeffer), ακριβώς υπεράνω τής θέσεως επί τής οποίας ύπετέθη Οτι είχε κτισθή 

τί> Ώδεΐον του Περικλέους (Stuart - Revett). Έ π ' αύτοΰ φέρει τρίποδα, επί του 

οποίου απεικονίζεται δ φόνος τών Νιοβίδων υπό του 'Απόλλωνος και τής 'Αρτέ

μιδος ύψους 9 μ. Χρονολογείται περί τά 12 έτη μετά το μνημεΐον του Λυσικρά

τους επί άρχοντος Νεαίχμου, άν ώς εικάζεται, καίτοι καθόλου βέβαιον (Harrison), 

άνήκεν είς το πολύ γνωστόν μνημεϊον του Θρασύλλου (Ιον έτος 119ης 'Ολυμπιά

δος ή 319 π. Χ.), του οποίου σώζονται κατάλοιπα, ϊστατο δέ κατ' εξοχήν ίσως 

ώς αμφότεροι οί διατηρούμενοι κίονες τριπόδων κορινθιακού ρυθμού μέ φύλλα 
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άκάνθης διαφέροντα του γνωστού ρυθμού (μακρά, απαλά) επί του υψίστου ορο

πεδίου άνωθεν του σπηλαίου* Υπεράνω του έπ' αύτου διαζώματος τρεις βαθμί

δες μέ καθημένην μορφήν, έ^δεδυμένην μέ γυναικείαν ένδυμασίαν καΐ δέρμα πάν-

θηρος, αλλ' ακέφαλος. Ή κεφαλή άπωλέσθη κατά Chandler το 1776. ΑΟτη Ιφε-

ρεν ίσως τον τρίποδα (Vischer). Έ π ί εκάστης γωνίας θέσεις λαξευμέναι ως βά

θρα δι' έτερα δύο αγάλματα. Έ π ' αύτου και του διαζώματος 3 έπιγραφαί, ανα

γράφουν νίκας, κτηθείσας έν τω Ώδείω ή τφ θεάτρ<ο, αί όποΐαι αποδεικνύουν 

αυτό ως χορηγικον μνημεΐον. 

Το άγαλμα άπήγαγεν δ λόρδος "Ελγιν εις Άγγλίαν, ένθα καίτοι έχασε το τοπικόν 

του ενδιαφέρον, τοΰτο υπήρξε, κατά τον Vischer δια καλήν τύχην, επειδή εις τους 

απελευθερωτικούς πολέμους του 1826—7 το μνημεΐον κατά μέγα μέρος κατεστράφη. 

Συντρίμματα μέ έπιγραφάς έκειντο προ του σπηλαίου, 6τε το έπεσκέφθη ούτος. 

Μέγα τμήμα του διαζώματος του ναοΰ, μέ μέρος της υπ' αύτου επιγραφής 

κείται εις τήν κατωφέρειαν του θεάτρου και έλαξεύθη δια νά πίνουν ύδωρ εκ τού

του. Το πλείστον του μνημείου ήτο εκ Πεντελικου μαρμάρου. Συνίστατο έκ μι-

κράς δωρικής αιθούσης, ή πρόσοψις τής οποίας έσχηματίσθη ύπο δύο ευρειών 

γωνιωδών παραστάδων. Έάν έπ' αύτου αρχικώς βάθρον ό τρίπους του Θρασύλ-

λου θα 'ίστατο επί του κεντρικού ανοίγματος του ακρωτηρίου. "Η επιγραφή, ή 

αφηγούμενη τήν χορηγικήν νίκην τοο Θρασύλλου εις το κέντρον του διαζώματος, 

6τι τήν εϊδεν ό Stuart, έχει ώς έξης : 
ΘΡΑΣΤ]ΛΑ0Σ ΘΡΑΣΤΛΛ[ΟΤ] ΔΕΚΕΛ[ΕΕΤΣ] ΑΝΕΘΗΚΕΝ || ΧΟΡΗΓ]ΩΝ ΝΙΚΗ-
ΣΑΣΑΝΔ[Ρ]ΑΣΙΝ ΙΠΠΟΘΩΝΤΙΔΙΦΤΛΗΙ: | ΕΥΐΟΣΧΑΛ]ΚΙΔΕΤΣΗΤΛΕΙ ΝΕΑΙΙΧΜΟΣ 
ΗΡΧΕΝ : ΚΑΡΚΙΔΑΜΟΣΣΩΤΙΟΣ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ . . . 

Έ π ί του έπιστυλίου ζ<οφόρος, φέρουσα ώς διακόσμησιν ένδεκα στεφάνους δά

φνης έν αναγλύφω, υπεράνω δέ γεϊσον. Τοιαύτη ήτο πιθανόν ή έμφάνισις του οι

κοδομήματος, 6ταν περίπου το 271/270 π. Χ. ό υιός του Θρασύλλου Θρασυκλής 

ένίκησεν ώς άγωνοθέτης, ουχί δέ ώς χορηγός. 

Έ π ί τής εντυπωσιακής τοποθεσίας του τρίποδος του πατρός του, άφου κατεβί-

βασε τούτον, τον αντικατέστησε μέ άγαλμα του Διονύσου (Baedeker) προσέθεσε δέ 

υπεράνω έτερον κατασκεύασμα (Harrison) τοΰτο συνίστατο έκ βάσεως εις έκάστην 

άπόληξιν του διαζώματος δι' έκαστον των τριπόδων, τους οποίους έπρεπε ν' 

άναγείρη. Μέ πρόσοψιν αριστερά έθεσε τον τρίποδα των παίδων, ύποκάτω δέ τήν 

κάτωθι έπιγραφήν : Ο ΔΗΜΟΣ ΕΧΟΡΗΓΕΙ ΠΤΘΑΡΑΤΟΣ ΗΡΧΕΝ H ΑΓΩΝΟΘΕ
ΤΗΣ ΘΡΑΣΤΚΛΗΣ ΘΡΑΣΤΛΛΟΤ ΔΕΚΕΛΕΕΤΣ ΙΠΠΟΘΩΝΤΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΕΝΙ
ΚΑ || ΘΕΩΝ ΘΗΒΑΙΟΣ ΗΤΛΕΙII ΠΡΟΝΟΜΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ ΕΛΙΔΑΣΚΕΝ. Εις τά δε
ξιά κάτωθεν τοδ τρίποδος των ανδρών ή επιγραφή έχει ώς ακολούθως : Ο ΔΗΜΟΣ 
ΕΧΟΡΗΓΕΙ ΠΤΘΑΡΑΤΟΣ ΗΡΧΕΝ II ΑΓΩΝΟΘΕΤΗΣ ΘΡΑΣΤΚΛΗΣ ΘΡΑΣΤΛΛΟΤ 
ΔΕΚΕΛΕΤΣ ΠΑΝΔΙΟΝίΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΝΙΚΑ | ΝΙΚΟΚΛΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΩΤΗΣ ΗΤ
ΛΕΙ || ΛΤΣΙΠΠΟΣ ΑΡΚΑΣ ΕΔ1ΔΑΣΚΕ. 

"Ανω υψηλά εις το σπήλαιον δύο μεμονωμένοι υψηλοί Ρωμαϊκοί κίονες μέ 

τριγωνικον κιονόκρανον έπί βάσεως 5 βαθμίδων. Έ π ί τής ανωτέρας βαθμίδος 

Ρωμαϊκαί έπιγραφαί ονομάτων άφιερωτών. Επίσης δμοια έπιγραφαί έπί του-

βράχου ανατολικώς τών κιόνων, ήλλοιωμέναι έκ του καιρού. 

'Αριστερά δυτικώς τής εΙσόδου, δύο μεγάλαι (άναθηματικαί ;) κόγχαι έσμιλευ-
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μέναι είς τον βράχον (Milchoeffer). Tò σπήλαιον εύρύχωρον εσωτερικώς αποτε

λείται άπο δύο «cellas», μίαν έπί της άλλης (Wheler 1682). 'Αρχικώς έσχηματίσθη 

εκ της φύσεως καί έμεγεθύνθη τεχνικώς. Εισδύει περί τα 10,40 μ. κάτωθεν του 

βράχου και το γενικον πλάτος του εϊναι 6 μ. Περιέχει ολίγα τεμάχια (blocks) 

μαρμάρου, βάθρον κίονος ίσως δια τρίποδα, έρραβδωμένον κιονοειδή βωμον 

δμοιον προς τους της Χαιρώνειας, Ίωνικον κιονόκρανον μικρών αναλογιών ακα

τέργαστο ν. Λαμβάνει αμυδρό ν καί μυστηριώδες φώς δια μέσου δύο μικρών ανοι

γμάτων είς τον σύγχρονον τοΐχον, δια τών οποίων παράγεται γραφικον καί μο-

ναδικον αποτέλεσμα. 

Λατρεία : Λόγω του δτι το άγαλμα κατά Visconti εΙκάζεται Οτι παριστ^ τον 

Διόνυσον—δέρμα πάνθηρος—προστάτην τών θεάτρων, ήτο δέ κατά χώραν, 6τε ό 

Dodwell έπεσκέφθη το πρώτον τάς Αθήνας ίσως έκ τούτου ό Vischer εκφράζει 

την σκέψιν δτι το σπήλαιον ήτο άφιερωμένον τφ Διονύσω θεφ προστάτη του θεά

τρου. Κατά Milchoeffer άγνωστον δ^ ήμας είς ποίαν λατρείαν ήτο άφιερωμένον. 

Ή Harrison τον έπί του τρίποδος φόνον τών Νιοβίδων εικάζει ώς θέμα 

Άπολλώνειον μάλλον παρά Διονυσιακόν. Αϊ άναθηματικαί ( ; ) κόγχαι δεν βοη

θούν επίσης δια τήν έξακρίβωσιν της έν αύτφ τελούμενης λατρείας. Προφανώς 

δμως εξυπηρετούν λατρείαν χθονίου φύσεως, διότι γνωρίζομεν τοιαύτας έκ τάφων, 

ώς καί ή αναφερθείσα κεφαλή Μεδούσης, τήν οποίαν είδε ό Παυσανίας έπί της 

νοτίας πλευράς της ακροπόλεως, καίτοι ήδύνατο αδτη νά έχη χαρακτήρα άποτρο-

πα'ίκόν. Πάντως δέν έχομεν αποδείξεις σχέσεως του σπηλαίου προς τάφον, άν 

καί δεν αποκλείεται ταφική χρήσις του σπηλαίου ύπο τών νεολιθικών ήδη κα

τοίκων της ακροπόλεως. 

Το ήλιακον επίσης ώρολόγιον έπί της μιας πλευράς του σπηλαίου δέν είναι 

οΰτε καν ένδειξις συνεχείας ηλιακής λατρείας. "Ισως ώς έπιβίωσις λατρείας της 

πανσθενοΰς θεότητος της φύσεως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους δύναται νά έκ-

ληφθη ή μεταβολή αύτοΰ είς ναον της «Παναγίας Σπηλιωτίσσης» ή της «Ευλο

γημένης Κυρίας του Σπηλαίου» (Stuart—Revett), «Κυρίας του Σπηλαίου» (Wheler) 

κληθείσης Χρυσοσπηλιωτίσσης. 

Προ του βάθους τοΰ σπηλαίου του βράχου έκτίσθη εγκάρσιος τοίχος το τέμ-

πλον τοΰ ναοΰ, ό όποιος απολήγει αριστερά είς τοξωτήν πύλην. 'Ανάλογος τοίχος 

μετ' ανοίγματος αντιστοίχου ετέθη είς τα άκρα τοΰ σπηλαίου, άποτελών τον κυ

ρίως ναόν, τοΰ υπολοίπου μέχρι τοΰ κρηπιδώματος, περιορισθέντος δια τον νάρ

θηκα τοΰ ναΐσκου. Έπληροΰτο τοιχογραφιών, έκ τών οποίων σώζονται λείψανα 

(Φιλοξενία 'Αβραάμ, Ευαγγελιστής 'Ιωάννης, δύο Ίεράρχαι, Ά γ . Σπυρίδων καί 

"Αγιος Βασίλειος, έπιγραφαί έπί ειληταρίων) ώς καί έπί τοΰ Ίωνικοΰ άκατεργά-

στον κιονόκρανου. Έ π ί της αριστεράς παραστάδος παρά τήν έπιγραφήν τοΰ χο-

ρηγικοΰ μνημείου χάραγμα «1826, μι(νί) Σ/επτεμβρίω) 10. Μάνθος Με/τζετάκης) 

Κρητικός | άγωνίσθη» δια κεφαλαίων γραμμάτων, κ.άλλ. 
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Άν. κλιτύς "Ακροπόλεως. 

Έ π Ι τής ανατολικής κλιτύος τής ακροπόλεως μέγα σπήλαιον διαστάσεων 22 μ. 

άπο ανατολών προς δυσμάς, 14 δια μέσου του ανοίγματος φαίνεται λίαν άπίθα-

νον δτι κατά τήν αρχαιότητα δεν ήτο συνυφασμένον προς λατρείαν Ttvà ενω τά 

μικρότερα σπήλαια τών νοτίων καί βορείων κλιτύων ήσαν αφιερωμένα είς τήν 

χρήσιν τής θρησκείας. Εις αυτό οδηγεί ευρύς δρόμος. 

Ή άποψις του Leake δτι επρόκειτο περί Έλευσινίου απερρίφθη. Ό Καπου

τσίνος μοναχός Henri Omont το ώνόμασε «το σπήλαιον του 'Απόλλωνος Πανα

γία» συγχέον τοΰτο προς σπήλαια τής Β. πλευράς και τής Νοτίας, δηλαδή προς 

του 'Απόλλωνος και τής Παναγίας Σπηλιωτίσσης. 

Βιβλιογραφία : 

B r o n e e r Ο., Excavations on the north slope of the Acropolis, Hesperia, II 

1933, 4 1 5 - 7 . 

B r o n e e r O.-M. Z. P e a s e , Hesperia V 1936, 247—272. 

L e a k e , The Topography of Athens II 296. 

J u d e i c h, Topographie v. Athen II 287. 

O m o n t H e n r i , Athènes en XVIIe siècle pi. XXXIX. 
Ί α κ ω β ί δ η ς Σ π., *H Μυκηναϊκή ακρόπολις τών 'Αθηνών, 'Αθήναι 1962 

32 και 202. 

Σπήλαιον Ριζοπόλεως. 

Παρά τον οίκισμον Ριζοπόλεως του Δήμου 'Αθηναίων κάτωθεν τής εκκλησίας 
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του Προφήτου 'Ηλίου σπήλαιον, το πρώτον τμήμα του οποίου γνωστόν προ του 

τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, έξηρευνήθη είτα το 1960 υπό της κ. Πετροχεί-

λου και τών συνεργατών της. Ή έξερεύνησις ώλοκληρώθη το 1963 υπό Δ. Λίνου. 

Οί διάδρομοι του και αϊ δαιδαλώδεις αίθουσαί του καλύπτουν χώρον 2.500 τ. μ. 

"Η είσοδος του σπηλαίου οπή διαστάσεων 0,80x0,80. Είτα απότομος κατάβασις 

7 μ. καταλήγει εις θάλαμον διαστάσεων 1 1 χ 1 5 χ 2 , 5 . Ενταύθα εκκινούν δύο τμή

ματα συνδεόμενα εις το έσωτερικον του σπηλαίου. Το άρ. τμήμα συνίσταται εκ 

πολλών θαλάαων και δαιδαλωδών δρόμων, οί όποιοι διαχωρίζονται δια βράχων 

ή δια σταλακτιτικών τοίχων. Ξηρολιθιά χωρίζει το ΝΔ τμήμα του ανωτέρω θα

λάμου άπό τον κεντρικόν θάλαμον εις τήν άπόληξιν δε κενόν έν είδει θύρας. 'Ο

μοίως διαμορφωμένον το ΒΔ τμήμα του «κεντρικού θαλάμου» ένθα μεταξύ βρα

χώδους όγκου καί κίονος δημιουργείται θάλαμος. 'Επί αμφοτέρων τών εκ ξηρολι-

θιας τοίχων υπάρχουν σταλαγμίται, οί όποιοι ενίοτε ένούμενοι μετά σταλακτιτών 

σχηματίζουν λεπτούς κίονας. 

'Επιβλητικός ό «κεντρικός θάλαμος» διαστάσεων 14Χ12 Χ 5 συνδεόμενος δι' 

ανοιγμάτων προς δλα τα διαμερίσματα του σπηλαίου. Λίθοι έπί του εδάφους εις 

το βόρειον τμήμα του μαρτυρούν τήν άλλοτε ύπαρξιν ξηρολιθιάς, το δε δάπεδόν του 

καλύπτεται δια παχέος στρώματος «γουανό» (=κόπρου νυκτερίδων). Το δεξιον 

τμήμα του ανωτέρου θαλάμου κοσμείται διά στύλων. Έ π ί του δαπέδου όστρακα 

αγγείων, τινά τών οποίων καλύπτονται δια σταλακτιτικής ΰλης. 

Καθαρισθέντα έξητάσθησαν υπό του καθ. κ. Ν. Πλάτωνος, δστις διεπίστωσεν 

Οτι άπαντα ανήκουν εις τήν ύστέραν νεολιθικήν καί ύπονεολιθικήν φάσιν τής Γ' π.Χ. 

χιλιετηρίδος, κατά τα σχήματα δε είναι λεκανοειδή, τροΐιοειδή, σταμνοειδή, λε-

βητοειδή, χυτροειδή, πιθοειθή. Έχρησίμευσεν άρα το σπήλαιον ως κατοικία, ή 

δια λατρείαν, άλλως δι' αμφότερα. 

Βιβλιογραφία : 

" Α ν ν α ς Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ , Το σπήλαιον προφήτου 'Ηλία Ριζοπόλεως Άρ 

1082 του ΔΕΣΕ τόμ. VII τευχ. 5, Ίαν. Μάρτ. 1964 σ. 137—144. 

Δ. Κ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , ενα σπήλαιο τών 'Αθηνών για αντιαεροπορικό κα

ταφύγιο «Νέα Ελλάς» 2.10.1939. 

Α. Ξ. Το φαντασμαγορικό σπήλαιο σταλακτιτών τής Ριζουπόλεως «Αυγή» 

18.6.1960. 

" Α ν ν α ς Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ , "Ενα ενδιαφέρον σπήλαιον στην καρδιά τής 'Αθήνας 

«"Εθνος» 20.1.1964. 

Σπήλαιον Πάνος καί Νυμφών Πεντέλης. 

Μίαν ώραν περίπου προς 'Αν. τής Μονής Πεντέλης παρά τα αρχαία λατομεία 

ευρίσκεται σπήλαιον βάθους 62 μ. καί πλάτους 45 μ. Εις το έσωτερικον δύο κ ι-

σταί δεξαμεναί μέ κοιλότητας καί σταλακτίτας προς τάς οποίας συνέχονται δύο 

ναίσκοι. Έ κ του βάθους του σπηλαίου οπή οδηγεί εις στοάν εις ήν ρέει κρυστάλ-

λινον ύδωρ. Προφανώς ένταΰθα έλατρεύοντο αί Νύμφαι μετά του Πανός. 
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Βιβλιογραφία : 

Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των 'Αθηνών και τ ώ ν 

κλιτύων 'Υμηττού, Πεντελικοΰ, Πάρνηθος καΐ Αιγάλεω (EMME τευχ. Γ 

'Αθήναι 1933 σ. 1 9 6 - 1 9 7 ) . 

"Αντρον Νυμφών Κιθαιρώνος. 

Το αντρον τούτο ευρίσκεται εγγύς τών Πλαταιών «εν μιό£ κορυφή του Κι

θαιρώνος» «εις δυσμάς ηλίου θερινάς τετραμμένον, εφ' φ καΐ μαντεΐον ήν πρό-

τερον» 1 κατά τον Πλούταρχον. Εις τοΰτο μετά τήν μάχην τών Πλαταιών οί Αίαν-

τίδαι «την έπινίκιον και πυθόχρ^|στον άπήγον—θυσίαν εις Κιθαιρώνα, της πόλεως 

το ίερεΐον και τά άλλα προεχούσης αύτοΐς» 2 . *0 Παυσανίας 3 προσδιορίζει αύτί> 

ώς έξης : «υπέρ δέ της κορυφής, εφ' ή τον βωμον ποιούνται, πέντε που μάλιστα 

καΐ δέκα ύποκαταβάντι σταδίους νυμφών αντρον Κιθαιρωνίδων Σφραγίδιον μέν 

ονομαζόμενον». 

*0 περιηγητής Leake 4 επισκεφθείς τήν περιοχήν έξέφρασεν υποθέσεις δια τήν 

ακριβή ταύτισίν του, αποκλίνει δέ εις σπήλαιον αμέσως έναντι τής νοτίου γωνίας 

τών τειχών τής Πλαταίας, έπί του αποτόμου βραχώδους υψώματος του δ*ρους, το 

όποιον χωρίζεται μόνον δια στενού επιπέδου τής αρχαίας τοποθεσίας, 30 ποδών 

μήκους 10 πλάτους και 4 ΰψους. 

Σπήλαιον Βραυρώνος 5 . 

Ν Α του ναοΰ δπισθεν ίερου κτίσματος προς ανατολάς, καλυφθέντα ύπύ δγκων 

βράχου μικρά διαμερίσματα εκ λίθων καΐ πηλοΰ, κατά Ί ω . Παπαδημητρίου π ι

θανόν κάτωθεν σπηλαίου χρησιμεύοντος ώς κατοικητήριον ή ταφικον σπήλαιον 

τής 'Ιφιγένειας. 

Σπήλαιον Κερατέας 6 . 

Έ κ τεσσάρων κυρίως διαμερισμάτων, εκ τών οποίων το β καΐ γ χωρίζονται 

είς 2 μικρότερα έκαστον, το τέταρτον δέ είς πέντε. Εις το πρώτον διαμέρισμα 

ευρέθησαν Οστρακα αγγείων. 

Σπήλαιον 'Ανέστη Αττικής 7 . 

Παρά το γνωστόν σπήλαιον Κουτούκι. Ε ν τ ό ς αύτοΰ ευρέθησαν Οστρακα ώ ς 

εις το σπήλαιον Κερατέας. 

1) Πλουτ. Άριστ. (Βίοι Παράλληλοι II Lipsiae 1841 (§ 11 σ. 102). 
2) Πλουτ. Συμπ. πρβλ. ^Ήθικά II Parisiis 1877 πρβλ. Ι, II 40). 
3) Παυσ. 9. 3,9. 
4) W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece, London 1835 II 334, RE Suppl. IV 

υπό Maull, Kithairon 906. 
5 MEE Συμπλ. τομ. 2, 'Ιωάννου Παπαδημητρίου, Βραυρών. 
6) ΔΕΣΕ τομ. III τευχ. 7, Ίούλ. Σ3τττ. 1956, Ί ω . Πετροχείλου. Το σπήλαιον Κερα

τέας άρ. 67, σ. 144, 
7) ΔΕΣΕ τομ. Ι τεϋχ. 3, σ. 139. 
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Tò Σηράγγιον τον Πειραιώς. 

Στενόμακρον σπήλαιον παρά τήν θάλασσαν, 12 μ. υπό την άνωθεν διερχομέ-

νην προς το Φάληρον όδόν, πλησίον του λόφου της Μουνιχίας, μήκους 14,65 μ. 

πλάτους εν τη αρχή 3,50 ολίγον πέραν του μέσου 5,90 μ. διανοιγομένου ούτως 

εις ήμικυκλικήν α'ίθουσαν με δύο βαθμίδας ήμικυκλικάς. Κατά το τέρμα του Ολου 

ανοίγματος υπάρχουν δύο ανοίγματα τεχνικώς έπεξειργασμένα τετραγωνικά, τα 

οποία συγκλίνουν και συνενοΰνται κατά τήν εϊσοδον αυτών. Εκατέρωθεν της ει

σόδου ύπήρχον ψηφιδωτά. Το έν πλάτους 2,75 και ύψους 2,10 εικονίζει τέθριπ-

πον, βαΐνον εξ αριστερών προς τα δεξιά, επί του οποίου επιβαίνει νεανίας. Προ 

τών ποδών τών ζωηρώς βαινόντων ίππων, δελφίς. Το έτερον εικονίζε τήν Σκύλλαν 

βαίνουσαν εξ άρ. προς τα δεξιά, μέ τεταμένην τήν άριστεράν εμπρός και τήν δε-

ξιάν κεκαμμένην όπισθεν καί προς τά άνω μετά δύο κυνών εκατέρωθεν της και 

ιχθύος διευθυνομένου προς αυτήν. 'Ολίγον περαιτέρω του πρώτου ψηφιδωτού εί

σοδος 1,20X1,30 καί οψους 2 μ. εις κυκλοτερή αϊθουσαν διαμέτρου 6,60 μ. στε-

νουμένη προς τ ' άνω εν σχήματι δεξαμενής αρχαίας εις ίίψος 9 μ. περίπου, μετά 

κυκλοτεροΰς οπής εις τήν κορυφήν. Τό έδαφος φέρει καταστραφέντα ϊχνη ψηφι

δωτού. Πέριξ επί του βράχου του χώρου τούτου υπάρχουν 32 τετραγωνικαί κόγ-

χαι πλάτους καί ύψους 0,60 μ. (πύελοι) χρησιμεύουσαι πιθανώς ως άποδυτήριον 

του βαλανείου. Εις τά ευρήματα συγκαταριθμουνται αγγεία διαφόρων εποχών καί 

πώρινος βωμός εγγύς του ψηφιδωτού της Σκύλλης μετ' επιγραφής επί της προσ-

θίας πλευράς έφθαρμένης [ΑΠθ[ΛΛΩ[ΝΟΣ] Α[Π]ΟΤ[ΡΟΠΑΙΟΥ. Πέραν του 

ψηφιδωτού της Σκύλλης προς τ ' αριστερά, υπάρχει έξοδος μετά χαμηλών βαθμί

δων προς τήν θάλασσαν, άποπεφραγμένη υπό του όγκου τών βράχων. 

'Υπεράνω του σπηλαίου επί του βράχου ϊχνη θεμελιώσεως ίερου διατηροϋντα 

τήν τριμερή διαίρεσιν, σηκοΰ, προδόμου, οπισθόδομου, άτινα κρτεστράφησαν κατά 

τήν διάνοιξιν της νεωτέρας όδοΰ. 'Εγγύς προς βορράν οι ύπερυψούμενοι βράχοι 

έφερον κοιλώματα καί κόγχας μικράς καί μεγάλας, κυκλικάς καί τετραγωνικάς 

προς έναπόθεσιν αφιερωμάτων καί αναθηματικών πλακών. Έ κ τούτων ευρέθησαν 

μαρμάρινα τινά μετ* ανάγλυφου 6φεως καί επιγραφής : Διί Φιλίω ή Μειλιχίω. 

Προς ανατολάς τών ιχνών του ίερου άνωθεν του σπηλαίου βράχος εν σχήματι 

ναΐσκου. Έ ν τοις χώμασι περαιτέρω όρόσημον μετ' επιγραφής ΗΕΡΟΙΟΗΟΡΟΣ 

δηλ. 'Ηρφου δρος. Ύπο του Ιακώβου Δραγάτση έθεωρήθη ως το Σηράγγιον 

κατά τον Φώτιον, Σηράγγ(ε)ιον : χωρίον τι καί τόπος του Πειραιώς, κτισθείς υπό 

Σηράγγου καί ήρώον εν αύτφ" 

Ό Ισαίος (περί Φιλοκτήμονος κλήρου 33) αναφέρει το «έν Σηραγγίω βαλα-

νεΐον». Κατά τους Ήσύχιον καί Σουΐδαν εν αύτω έκρύπτοντο κακούργοι, ενώ 

κατά τον "Αρποκρατίωνα : Σηράγγιον, Λυσίας έν τφ κατ', Άνδροτίωνος* χωρίον 

τι του Πειραιώς οΰτως έκαλεΐτο. Μνημονεύει δ5 αύτου καί 'Αριστοφάνης έν Γεωρ-

γοΐς (κωμωδία μή διασωθεΐσα). Ό Σβορώνος ταυτίζει τον Σήραγγον προς τον 

Άργοναύτην Εΰφημον, συνυφασμένον καί προς τους Μινύας. Το σπήλαιον σήμε

ρον χρησιμεύει ώς οίνομαγειρεΐον του Παρασκευα. 
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Σπήλαιον 'Αφροδίτης Ναυπάκτου ί. 

Ή 'Αφροδίτη κατά τον Παυσανίαν άπελάμβανε τιμάς έν σπηλαίω, προς αυ
τήν εύχονται και δΥ άλλα, αϊ χήραι δέ κατ' εξοχήν ήτουν γάμον παρά της θεού. 
(Παυσ. 10.38.12). 

«'Αφροδίτη δε έχει μεν έν σπηλαίω τιμάς, εύχονται δέ και άλλων εϊνεκα, και 
αϊ γυναίκες μάλιστα αϊ χήραι γάμον αϊτοΰσι παρά της θεού». 

Σπήλαιον 'Αντιόπης άπωτέρω Ελευθερών Βοιωτίας. 

'Ανωτέρω των Ελευθερών «σπήλαιον έστιν ού μέγα, και παρ' αυτό ύδατος 
πηγή ψυχρού». Φημολογείται δτι ενταύθα τεκοΰσα ή 'Αντιόπη κατέθεσε τους παΐ-
δας, ό ποιμήν δε άνευρων Ιλουσεν αυτούς εις τήν πηγήν. (Παυσ. 1. 38, 8—9). 

Σπήλαιον Νυμφών, Πανός, 'Απόλλωνος, Χαρίτων, Βάρης. 

Μίαν ώραν πεζοπορίας ΒΑ της Βάρης, παρά τον άρχαΐον δήμον Άναγυρουν-

τος της 'Αττικής, 800 μ. ύ.έ.θ. (Ν.Α* πλευρά του Υμηττού) επί τίνος λόφου 

του ορούς Πανείου (Κερατοβούνι) ύψους 635 μ. παρά τήν τοποθεσίαν γνωστήν 

νυν ως Ραψάνα, Καψάλα, Σπήλαιον, εύρίσκετκι το σπήλαιον της Βάρης. Οι χω

ρικοί αποκαλούν καψάλα τα καυσόξυλα. Το πρώτον περιεγράφη το 1765 ύπο του 

Chandler. 'Ακολούθως ήρευνήθη το 1805 υπό του Dodwell. To 1809—10 εδέχθη 

τήν έπίσκεψιν του Βύρωνος συνοδευόμενου υπό μονάχου με φώτα. Είτα ήρευνήθη 

υπό Ross, Bursian, Milchhoeffer, Weller, 'Αμερικανών. 

Δεν είναι εύκολος ή άνεύρεσις του στομίου του σπηλαίου. Παρ' αυτήν βράχος 

και συκή. Κατέρχεται τις περί τάς δώδεκα ακατέργαστους ή κατεστραμμένας 

βαθμίδας. Όμοιάζει κατά το σχήμα προς όπήν κογχλιών, ώς περιγράφει ό Mil-

choeffer κατέρχεται δε καθέτως επί του ορούς καί είναι πλήρες σταλακτιτών. 

Το ωοειδές στόμιόν του μήκους περίπου 10 βημάτων εκτείνεται άπο ανατολών 

προς δυσμάς επί μικρού οροπεδίου. Ό βράχος ανέρχεται μόνον προς βορραν. 

Συνίσταται εκ δύο θαλάμων χωριζόμενων διά συμπαγούς βράχου ώς μεσοτοίχου. 

Ένταΰθα δύο έπιγραφαί όραταί καί άνωθεν : «Άρχέδημος ό Θ | ηραΐος ό νυμφ | 

όληπτος φραδ | αισι νυμφον τ | άντρον έξηργ | άξατο». 

'FI δευτέρα με μεγαλύτερα γράμματα επαναλαμβάνει εις Δωρικήν διάλεκτον 

τά περί 'Αρχεδήμου. Κατά τάς πολυάριθμους έπιγραφάς ώς θα ΐδωμεν « Άρχέδη

μος ό Θηραΐος καί Χολλείδης ταΐς Νύμφαις φκοδόμησε». Έτιμάτο επίσης ενταύθα 

è 'Απόλλων 2 εις ίδιαίτερον ιερόν, εις μικράς δε κόγχας ο Πάν 3 καί αϊ Χάριτες 4 . 

'Επί ανάγλυφου νεαρον Πάν. 

Έ ν τω βράχω λελαξευμένη καθήμενη μορφή. Οι πλείστοι εκ τών επισκεπτών 

τήν έθεώρησαν γυναικείαν. "Ο Chandler ώς Τσιν, τήν «Αϊγυπτιακήν Ceres», ό Ross 

Δήμητρα, ό Milchoeffer «Ρέαν» (;). Κατά τήν πλέον παραδεδεγμένη ν έρμηνείαν έν 

συνδυασμφ με τήν εύρεθεΐσαν λεοντοκεφαλήν, εις έτερον μέρος του σπηλαίου πρό

κειται περί Κυβέλης. 'Ακριβώς ύποκάτω καί ολίγον ύψηλότερον της καθήμενης 

1) Το σπήλαιον της 'Αφροδίτης δέν έταυτίσθη ίτι. '18. καί Athen. Mitth, (4) 1879, 23. 
2) IG I 430. 
3) IG I 429. 
4) IG I 428. 
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μορφής περίεργον λελαξευμένον εν τφ βράχω άντικεΐμενον ομοιάζει προς όμφαλόν 

έπί ανυψωμένης βάσεως. Είναι εύρύτερον της καθήμενης μορφής καΐ ή κορυφή 

δεικνύει σημεία οριζοντίου θραύσματος, τα όποια έστέρησαν ημάς του ανωτέρου 

τμήματος. 

Ύπό την παροΰσαν κορυφήν ώς βόστρυχοι πέριξ τών ελευθέρων πλευρών σειρά 

έρρυτιδωμένων ανυψώσεων. Εις το βάθος του δμφαλοΰ, έπί τών πλευρών εγγύς 

τής καθήμενης μορφής, χαμηλή άνύψωσις ώς Λ. Ή επιφάνεια δέν δεικνύει αλ

λάς έγκοπάς, έκτος τών έχουσών ωοειδές σχήμα. Ή φύσις τής μορφής είναι προ

βληματική. Κατά Chandler ίθύφαλλος. 

Ή νήξις δια τήν άληθήν της ταυτότητα κείται πιθανώς εις τα ανωτέρω μνη

μονευθέντα σημεία. Αι όμοιάζουσαι προς πλοκάμους άκραι πλησίον τής κορυφής 

έθεωρήθησαν πράγματι ώς κόμη, άπωλέσθη δέ ή κεφαλή μετά τής γενειάδος, τών 

άνεμιζομένων βοστρύχων (flowing locks) ή αμφοτέρων. Ή εξοχή έπί τής πλευ

ράς είναι ϊθυφαλλική. Ό ομφαλός γίνεται τότε σχηματικός κορμός (torso) μεμα-

κρυσμένου σχήματος Έρμου, άν καΐ ό απεικονιζόμενος θεός είναι μάλλον ò Πάν 

ή ό Ερμής. Αυτή είναι άποψις ώρισμένων περιηγητών ών ποιείται μνείαν ό 

Vischer. 

"Οπισθεν τών δύο τούτων μορφών άρχεται εκ τής ράχεως του θρόνου απότο

μος καΐ ανώμαλος «τράπεζα έπιτοιχίδων» (=ραφίων) (bank of shelves). "Ομοιά

ζουν προς δοχεία δια μικρά αναθήματα μκλλον ή άνοδον. Έ ν τω κατωτάτω μία 

έγκοπή προφανώς δια την ύποδοχήν τένοντος μαρμάρινου ανάγλυφου. 'Τπεράνω 

τών έπιτοιχίδων ετέρα κόγχη με τήν έπιγραφήν Πανός. Ουδέν τών άναγλύφων 

αντιστοιχεί προς αυτήν. 

Κατερχόμενοι τάς βαθμίδας προς το βάθος του σπηλαίου, έρχόμεθα εις έτερον 

λελαξευμένον έν τώ βράχω βωμόν. Συνίσταται εκ δύο επιπέδων, εκαστον δέ έκ 

δύο μερών κεχωρισμένων δια μεσοτοίχου. Εις το Ι'δαφος τής ανωτέρας κόγχης, 

δύο κοιλότητες έν σχήματι Δ προωριζόμεναι δια σπονδάς ή αναθήματα. Αϊ κα-

τώτεραι διαιρέσεις δέν έχουν δοχεία, αλλ' ίσως είχον εντός αυτών δύο κοίλους 

λίθους διαφόρου υλικού, εξ ών εις απεκαλύφθη, ένφ ό ακέραιος δέν εφαρμόζει 

ακριβώς. 

Ύπό του Weller έξεφράσθη ή άποψις, οτι αϊ όπαί προς τ αριστερά του ανω

τέρου επιπέδου, όμοΰ με τάς έπί τής αντιθέτου πλευράς, έβοήθουν εις ύποστήριξιν 

οροφής ή άλλου καλύμματος. 'Ατυχώς ό βωμός ούτος υπέστη σοβαρόν ακρωτη

ριασμών εντός τών τελευταίων ετών και πολύτιμος επιγραφή άπωλέσθη : «'Απόλ

λωνος Έρσου». Δέν ευρέθη ετέρα ε'νδειξ'.ς Άπολλωνείου λατρείας έν τώ σπη

λαίοι. Του βωμοΰ έπεται εν τώ^ πλέον διαφερόντων χαρακτηριστικών του σπη

λαίου—είκών άνθρωπου εις χαμηλόν άνάγλυφον έν τφ πλευρικφ τοίχω. 'Απεικονί

ζει μορφήν λιθοκόπου, φέροντος τά εργαλεία τής τέχνης του, τό σφυρίον ή γλύ-

φανον (pick) και τόν γνώμονα (square). 

Ή λέξις Άρχέδημος κοπίίσα δίς ει; τό ß x ) j ; πρό του προσώπουjτου, φαίνε

ται οτι είναι τό Ονομά του. =Η μορφή είναι ολίγον μεγαλύτερα του φυσικού και 

φέρει έξωμίδα. Είναι ώς έπί τό πλείστον έπί ενός επιπέδου και ή επεξεργασία 
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καταντά κωμική, άν και ό καλλιτέχνης αν δύναται να όρισθή οοτως, έκαμε το 

παν δια να μεταδώση ζωντανήν άποψιν εις τήν δημιουργίαν του. *Η κεφαλή 

της μορφής τίθεται Οπισθεν έπί του δεξιού ώμου και είναι κατά μέτωπον μέ 

πρόσοψιν τήν είσοδον. Μεταξύ αύτοΰ του μέρους του σπηλαίου υπάρχει μικρό

τερος, άλλ' ίσως ενδιαφέρων βωμός συνιστάμενος εκ δύο έπιτοιχίδων. Κατά 

Weller βωμός των νυμφών. Διά κατωφλίου εισέρχεται τις εκ του μεγαλυτέρου 

εις το μικρότερον δωμάτιον, το όποιον δέχεται εκ του ετέρου ελάχιστον φως. 

Έ χ ε ι σταλακτιτικούς σχηματισμούς και αίθάλην πυρός ποιμένων. Κατά το ήμισυ 

του οψους της αιθούσης ορθογώνιος λάκκος. "Ολίγον περαιτέρω εις τον άμελώς 

λελειασμένον τοΐχον περί το ΰψος του οφθαλμού προς τήν εϊσοδον λίαν δυσανά

γνωστος επιγραφή. 

'Ακριβώς υπεράνω του επιπέδου του εδάφους και σχεδόν κάτωθεν της επι

γραφής ταύτης ασήμαντος κόγχη. Δύναται εν τούτοις νά εχη σχέσιν τίνα μέ τήν 

έπιγραφήν, Έτερα κόγχη όμοία προς τήν μνημονευθεΐσαν του Πανός, κατ' ευ

θείαν δια μέσου του δωματίου, περιέχει δοχεΐον σχήματος Δ εις το έδαφος, ώς 

τά έν τοις πρόσθεν περιγραφέντα και όπίσθιον τμήμα κεφαλής. Κάτωθεν τήί 

κόγχης έκόπη ή λέξις «Χάριτος». Κατά τον Weller ό ενικός αριθμός της λέξεως 

έφάνη κατά πρώτον παράξενος, άλλ' ή άνακάλυψις αυτής της κεφαλής εξηγεί τήν 

παρουσίαν του, ή επιγραφή έλαξεύθη χωρίς άμφιβολίαν μετά το χάραγμα τής 

κεφαλής. e Ημείς ενθυμούμεθα τήν σύζυγον του Ηφαίστου Χάριν. 

'Ολίγας βαθμίδας περαιτέρω ετέρα προεξοχή του βράχου έπεξειργασμένη εις 

σχ$}μα λεοντοκεφαλής. Ό επισκέπτης αισθάνεται βαθεΐαν έντύπωσιν έκ του σπη

λαίου και των ιερών του. Ό Ross λέγει : Δεν γνωρίζω εις τήν Ελλάδα ούδένα 

τόπον, έκτος τών νεοανοιχθέντων τάφων, τουλάχιστον ουδέν ιερόν, ένθα ό σημε

ρινός θεατής εύρίσκετ«ι τόσον άμεσα εις έπαφήν προς τήν αρχαιότητα. Έ κ του 

1500 π. Χ. έμειναν τά πάντα εις τήν θέσιν των. Ό βράχος τά ανάγλυφα του καΐ 

αί έπιγραφαί του διετηρήθησαν αναλλοίωτα, ελλείπουν μόνον οι δροσεροί στέφα-

φανοι, ή εύωδία τής θυσίας καΐ αί προσευχαί, τά άσματα τών θυσιαζόντων διά 

νά επαναφέρουν ήμας εις τήν ζωήν τής αρχαίας λατρείας. 

Το σπήλαιον κατείχετο συνεχώς πλέον τών τεσσάρων αιώνων από του 600—1500 

π.Χ. Κατά τάς Άμερικανικάς άνασκαφάς του 1902 πιστοποιείται συνέχεια λατρείας 

από αρχαϊκών μέχρι τών ρωμαϊκών χρόνων. Έ ν αύτφ ευρέθησαν 20 έπιγραφαί : 

1) Έ ξ άναθηματικαί έπί τών μαρμάρινων ανάγλυφων. 2) Τέσσαραι έπί άποσπα-

σθέντων οικοδομικών λίθων. 3) Πέντε εις τους τοίχους του σπηλαίου. 4) Πέντε 

άναφερόμεναι εις τον θηραϊον Άρχέδημον. 

"Η κεραμεική του είναι ή κοινή 'Αττική κεραμεική ώς εις Marion—'Αρσινόη 

τής Κύπρου εις μεγάλας ποσότητας. Το πρωιμότερον άγγεϊον χρονολογείται περί 

το 460 π. Χ. Το μεταγενέστερον τίθεται βραδύτερον του 3ου αί. Τερρακόται εκ

τείνονται μέχρι τών Ελληνορωμαϊκών χρόνων. 

Κατά Στράβωνα (IX 398) «περί δέ Άνάφλυστόν έστι και το Πανεΐον και 

το της Κωλιάδος 'Αφροδίτης ιερόν», το όποιον ό Chandler θεωρεί ώς μνείαν 

του σπηλαίου. Τούτο εϊναι λίαν άμφίβολον. Ή Άνάφλυστος τοποθετείται 
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μετά μεγαλυτέρας βεβαιότητος παρά το νοτιώτερον σημεΐον της 'Αττικής, οχι 

μακράν αύτου, το εύρύχωρον σπήλαιον του δρους "Ελυμπο, το όποιον φαίνεται 

δτι διετήρησεν ώρισμένον ΐχνος του παλαιού ονόματος εις τήν σύγχρονον όνομα-

σίαν της ανατολικής του κορυφής Πανί. Έφ* δσον ό Στράβων μνημονεύει επίσης 

εν τόσον απομεμακρυσμένο ν άντικείμενον ως τον ναόν τής Κολιάδος (είτε ή Κω-

λιάς ευρίσκεται εις το Φάληρον είτε εις τον "Αγ. Κοσμαν) ως εγγύς τής Άνα-

φλύστου, πιθανόν τό Πανεΐόν του είναι τό τής Βάρης. 

Κατά τον Αίλιανόν (Ποικ. Ίστορ. 10,21) «δτι τον Πλάτωνα ή Περικτιόνη 

εφερεν εν ταΐς άγκάλαις, θύοντος δε τοϋ Άρίστωνος εν "Υμηττό) ταΐς Μούσαις 

ή ταΐς Νύμφαις, οι μεν προς τήν ίερουργίαν ήσαν, ή δέ κατέκλινε Πλάτωνα εν 

ταΐς πλησίον μυρίναις δασείαις συσαις και πυκναΐς* καθεύδοντι δέ εσμός μελιτ-

τών εν τοις χείλεσι αύτου καθίσασαι ύπήδον, τήν του Πλάτωνος εύγλωττίαν μαν-

τευόμεναι εντεύθεν». ΚαΙ ό Όλυμπιόδωρος Vita Piatonis 1 : «Τον Πλάτωνα λα-

βόντες οι γονείς τεθείκασι εν τω Ύμηττω βουλόμενοι υπέρ αύτου τοις εκεί θεοΐς 

Πανί καΐ 'Απόλλωνι και Νύμφαις θυσαι». 

Εις τά δύο ανωτέρω χωρία δεν γίνεται μνεία του σπηλαίου, άλλα τών θεοτή

των, αί όποΐαι έλατρεύοντο και εν τω σπηλαίω. Έ φ ' δσον δεν είναι γνωστόν έτε

ρον σημεΐον του "Υμηττού, εις τό όποιον νά έλατρεύοντο αί αύται θεότητες, προ

φανώς ό Πλάτων υπό τής μητρός του ήχθη εν τω σπηλαίω. Ό Curtius ομιλεί 

αορίστως περί ενός σπηλαίου του 'Υμηττού. Ό Weller και ό Hutton περί του 

περί οΰ ό λόγος σπηλαίου. Όμοίως ό Wright. 'Αντιθέτως ό Comparetti. Εις τά 

ανάγλυφα νυν εν τω 'Αρχαιολογικοί Μουσείω 'Αθηνών του τέλους του Ε' και 

άρχων του Δ' αί. κυρίως απεικονίζεται ό Ερμής οδηγών τάς Νύμφας εν χορω 

πρό τίνος βωμού, υπεράνω δέ αυτών ό Πάν παίζων τήν σύριγγα. Άλλαχου δ 

Ερμής χορεύει πρό τριών Νυμφών. 

Άναφέρομεν τέλος τό άνάγλυφον μετά του εκ Θήρας Νυμφολήπτου γλύπτου 

Άρχεδήμου μέ σφύραν και σμίλην, είς τόν όποιον αποδίδεται ή κατασκευή του 

σπηλαίου, χώρου δια χορόν, κήπου ώς και ανάγλυφων. 
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Σπήλαιον κοινότητος Σιέλου Ευρυτανίας ι . 

Ευρίσκεται εις ύψόμετρον 1000 μ. "Εχει μήκος 22 μ. Ε ν τ ό ς του σπηλαίου 

ϊχνη ανασκαφών. Κατά τους κατοίκους της περιοχής εντός αύτου άνευρέθησαν 

πήλινα ειδώλια, νομίσματα, σφραγίς, α γ γ ε ί α , των οποίων όστρακα υπάρχουν καΐ 

σήμερον. 

Το αντρον του Πάνος της Φυλής κατά την Πάρνηθα ( Λυγνοσπηλιά Λυχνίτεζα) 2 . 

Το επί τής Πάρνηθος σπήλαιον του Πάνος και των Νυμφών ήρευνήθη υπό 

τών αρχαιολόγων Σκιά καί Ρωμαίου, τό 1960 δέ υπό του σπηλαιολόγου Ι. Ι ω ά ν 

νου. Τ ο άντρον του Πάνος τής Φυλής κατά Σκιά,—το ύπο του Μενάνδρου κληθέν 

Νυμφαΐον τών Φυλασίων, ευρίσκεται Β Δ τής 'Αγ. Τριάδος, μίαν ώραν ανατολι

κώς του φρουρίου τής Φυλής κατά την άρ. δχθην του χειμάρρου καλουμένου 

«ρεΰμα τής Γκούρας» αυτόθι, (άλλως έπέκεινα Γιαννούλα) εις άπόστασιν 1500 μ. 

άπο του άποκρημνοτάτου σημείου Στράτι (—' Αλβανιστϊ έπίπεδον βχι Καλαμαρά 

ως σημειοΰται ύπό Curtius Kaupert εν τ ω Γερμανικω χάρτη) του δρους "Αρμα

τος, εις ΰψος 35 μ. περίπου άπο τής κοίτης του χειμάρρου και 7 7 3 μ. άπο τής 

θαλάσσης. 

Προ τής εισόδου του άντρου ευρύ πρόθυρον πλάτους 16,60 μ. βάθους 10 μ. 

ένιαχοΰ δέ 7 μ., καλυπτόμενον ύπο του είς ΰψος 8 μ. προέχοντος βράχου του 

δρους με το στόμιον εις το νότιον άκρον του πρόθυρου. ' Ε π ί τής μιας πλευράς του 

πρόθυρου, κόγχαι, δι' ενθεσιν αναθημάτων μετ 5 επιγραφών. 

1) ΔΕΣΕ τομ. Ι τευχ. 3 σ. 92—3, Είς Εύρυτανίαν, Άρ. 49 Σπήλαιον Καρατσίκι. 
2) C.A.F. frg. 127 τομ. III ίκ8. Th. Kock, Lipsiae 1888 «της 'Αττικής νομίζετ* 

είναι τον τόπον Φυλήν, το Νυμφαΐον δ' δθεν προέρχομαι Φυλασίων»- Άρποκρατίωνος, Λεξι-
κον τών Δέκα ρητόρων λ. Φυλή, 'Ισοκράτης έν τω περί τής ειρήνης. Φνλή δήμος έστι τής 
Οίνη'ιδος. Μένανδρος δέ Δυσκόλω τής 'Αττικής νομίζει είναι τόπον τήν Φυλήν λέγων, T i 
Νυμφαΐον δ' δθεν προέρχομαι Φυλήν Ίων. Φιλόχορος δ' έν έβδόμω 'Ατθίδος, φρούριον αυτό 
φησιν είναι. 
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Tò στόμιον του σπηλαίου, με προσανατολισμον έκ δυσμών προς ανατολάς, 

εκτείνεται προς δυσμάς είναι δέ ευρύ κάτω—πλάτος 1.05—άνω δέ απολήγει βίς 

οξεΐαν γωνίαν. Το όριζόντιον βάθος του είναι 62 μ. συμπεριλαμβανομένου καΐ 

του στενού θαλάμου βάθους 10 μ. Το μεγαλύτερον δέ πλάτος του είναι 14,40 μ. 

Έ κ των πρώτων άνασκαφέων έπεκράτησεν ή άποψις δτι ενδέχεται ιδίως κατά 

την β. πλευραν να υπάρχουν μέρη άποπεφραγμένα, άτινα ά\θιγόμενα ν' αύξήσωσ^ 

το δλον πλάτος. Το i960 ευρέθη οΰτως υπό του σπηλαιολόγου 'Ιωάννου νέα αίθουσα 

μήκους 20 μ. πλάτους 9 μ. και ύψους 4 μ. πλήρης λευκών σταλακτιτών καΐ μιας 

μοναδικής εις μέγεθος σταλακτιτικής λεκάνης, μήκους 10 μ. καί βάθους 1 μ. 

Ή πρόσοδος δυσχερής ένεκα του απόκρημνου του τόπου καί των πιπτόντων 

λίθων, κατά τήν αρχαιότητα δμως ήτο οδός τεχνητή, άγουσα έκ τοϋ κατά τήν 

θέσιν Ρουμάνι μεσαιωνικού συνοικισμού μέχρι της προς βορράν πλευράς του πρό

θυρου, έ'νθα λελαξευμέναι όπαΐ εν τω βράχω, εξ ών εικάζεται δτι ύπήρξεν αυτόθι 

κλΐμαξ ξυλίνη. 

Αί άνασκαφαί εν τφ σπηλαίω έφερον εις φως τρία σαφή στρώματα. Το άνώ-

τερον πάχους σπιθαμής, το κατώτερον δύο σπιθαμών καί το τρίτον 0,70 μ. βα-

θύτερον τών δύο υπερκειμένων στρωμάτων. Εις το άνώτερον στρώμα ευρέθησαν 

αγγεία τών μετά τα Μηδικά χρόνων, εις τα κατώτερα μυκηναϊκά καί προμυκη-

ναϊκά. Περί το τέλος τής Μυκηναϊκής περιόδου κατέπεσεν ή οροφή. Μεταξύ του 

μεσαίου καί του ανωτάτου στρώματος τής τέφρας τελείως αμιγούς τόφου κατά 

το άριστερον μέρος του σπηλαίου ευρέθησαν δύο σκελετοί παραπλεύρως αλλήλων 

συνεσταλμένοι, ό εις έστήριζεν τήν κεφαλήν επί του πήχεως τής μιας χειρός. Ου

δέν ϊχνος ταφής ή κτερίσματος αποδεικνύει κατά τον δημοσιεύσαντα Ά . Σκιά δτι 

οι άνθρωποι είσήλθον εις το σπήλαιον ζώντες, ένθα άπέθανον έκ συγκυρίας τινός, 

πιθανώτατα έκ του χειμερινού ψύχους. 

Έ κ του κατωτάτου στρώματος προέρχονται όστρακα ευτελών αγγείων, έκ 

τούτου ό Σκιάς τεκμαίρει δτι το άντρον κατά τους χρόνους εκείνους ήτο ιερόν ή 

άνθρωπίνη κατοικία. Το μέσον στρώμα παλαιοτέρων καί ύστερωτέρων Μυκηναϊ

κών χρόνων κατά Σκιά ήτο αναμφιβόλως ιερόν. Έ κ τούτου προέρχονται γαστρώδη 

αγγεία πλήρη τέφρας, αναμφιβόλως θυμιατήρια, άγροίκου τέχνης έκ πηλού ερυ

θρού, επικεχρισμένου δια καστανόχρου επιχρίσματος ανήκοντα εις 4ον ρυθμόν, τών 

Loeschke καί Furtwaengler, χρυσούς τέττιξ, χρυσή κλίνη, χαλκοί δυκτύλιοι, Οστρα

κα έρυθρομόρφων αγγείων, χαλκή ιατρική μήλη, δύο χαλκά νομίσματα έφθαρμένα, 

θραύσματα μαρμαρίνων ανάγλυφων καί επιγραφών, πλήθος Ύστερορωμαϊκών καί 

μεσαιωνικών λύχνων, ύάλινον «Φοινικικον» άμφορίδιον, μικρά πήλινα καί λίθινα αγ

γεία, ανάγλυφα τύπου απεικονίσεως σπηλαίων μετά Πανός, Νυμφών, Έρμου, Άχε-

λφου, χρυσούς δακτύλιος μετά μελίσσης επί ερυθρού ίάσπιδος, αργυρούς μετά ερυ

θρού ίάσπιδος καί μελίσσης, χαλκά 'Αθηναϊκά νομίσματα τών αυτοκρατορικών χρό

νων, άνάγλυφον μέ κατεστραμμένα τα πρόσωπα υπό τών Χριστιανών. Τα ευρήματα 

άπετίθεντο εντός θαλαμίσκων, έπί του εδάφους δέ μεταγενέστεροι λύχνοι. Δύσκολος 

ή έξακρίβωσις του στρώματος πολλών πήλινων σφονδυλίων ή κομβίων, εξ ών τα 

πλείστα σχήματος κολούρου κώνου, ολίγα δέ πετάλου άνθους. Μεταξύ τών εύρημα-
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των συγκαταλέγονται χαλκαϊ και οστέϊναί τίνες περόναι (ήτοι κομμωτικαί), πο

λύχρωμοι ψήφοι Αιγυπτιακής πορσελάνης, ολίγα ε'ίδη ιατρικά (=χειρουργικά), πή

λινος αναθηματικός δισκοειδής πίναξ μέ έκτυπον δφιν κατά τα σωζόμενα ίχνη. 

«"Ενα φίδι» κατά πληροφορίας εϊχεν εύρεθή ενταύθα υπό χωρικού. Άπεκαλύφθη-

σαν επίσης οστά μικρών ζφων άκαυστα, οστά έλάφου, κέρατα τράγων, ωμοπλάτη 

βοος κ.ά. Έν τφ άνωτάτω στρώματι των μετά τά Μηδικά χρόνων ολίγα πήλινα 

γυναικεία ειδώλια τεσσάρων τύπων, επίπεδα κεράμια ατελώς ώπτημένα ανάλογα 

προς αναθηματικούς πίνακας, υπέρ δισχίλιοι λύχνοι, χριστιανικά κηρία. "Η αφθονία 

των συνετέλεσεν εις τήν ονομασίαν του σπηλαίου υπό τών περιοίκων ως Λυχνο-

σπηλιάς ή Λυχνίτεζας. Έ π Ι λύχνων ως εϊδομεν και επί δακτυλιολίθων μέλισσαι ή 

το γνωστόν μονογράφημα του Χρίστου (χρίσμα), άλλοι δε πάλιν φέρουν τήν έπι-

γραφήν του καί άλλοθεν γνωστού παλαιοχριστιανικού εργαστηρίου της Χιόνης. 

Λατρεία : Κατά τον Αίλιανον (Έπιστ. άγροικ. 15) «Θύω τοίνυν τφ Πανί καί 

Φυλασίων τους μάλιστα επιτηδείους εις τήν ίερουργίαν καλώ». Κατά τον Παυσα-

νίαν (8.37,8) παρά τοότω τω Πανί πυρ ου ποτέ άποσβεννύμενον καίεται. 

*Η λατρεία του Πάνος εισήχθη ενταύθα μετά τα Μηδικά, δτε ως φαίνεται επα-

νεκατελήφθη το κατά τους αρχαϊκούς χρόνους έγκαταλειφθέν σπήλαιον. Φαίνεται 

ανυπόστατος ή γνώμη, καθ' ην ύπήρχεν έν τη 'Αττική λατρεία του Πάνος καί προ 

τής έν Μαραθώνι μάχης. Έ π ί επιγραφής «Σπονδής κ[αί] λιβάνου θελκ[τή[ρια 

χάλκεα τεύξας 1 Πανί τε καί Νύμφαις θήκε φέρων Νομ[ι]κός». Ό Σκιάς γράφει 

δτι ή εύρεσις ιατρικών οργάνων οχι απροσδόκητος, άφ' οΰ αϊ νύμφαι ήσαν καί 

ιαματικά ί, ίσως δε έλατρεύετο ενταύθα καί ό Ασκληπιός. 

'Από τάς έπί λύχνων καί δακτυλιολίθων μελίσσας «ϊσως επιτρέπεται να είκάση 

τις δτι το έ'ντομον τοΰτο ήτο σχετικον προς τήν έν τφ σπηλαίω λατρείαν». 

"Η έπί ανάγλυφων Νυμφών μετά ή άνευ ταυρείου σώματος ή κεράτων καί ώτων 

ταύρου παριστανομένη κεφαλή απεικονίζει ποτάμιόν τίνα θεόν» λέγει ό Ρωμαίος, 

υποστηρίζει δέ δτι δέν πρόκειται περί Διονύσου, διότι δέν υπάρχει στενή σχέσις 

μεταξύ του Διονύσου καί τών Κρηναίων ή όρεστιάδων Νυμφών, ελλείπει δέ στέ

φανος έκ κισσού ή θύρσος. Πατήρ τών Νυμφών κατά Πλάτωνα (Φαιδρός 263) 4 

'Αχελώος. Περί κοινής λατρείας Πάνος Νυμφών 'Αχελώου Κηφισσου πληροφορεί 

ό Παυσανίας (1.38,2). Προς τας απόψεις αύτας θα εΖχον να παραθέσω δσα ανα

γράφω έν εργασία μου ύπο τον τίτλον «Διόνυσος καί Μέλισσα οι Βουγεννεΐς». 

'Από του 4 μ. Χ. αϊ. έν τφ σπηλαίω μαρτυρεΐται καί χριστιανική λατρεία. 

Βιβλιογραφία : 

*Α Σ κ ι ά, Το παρά τήν Φυλήν άντρον του Πάνος | ΑΕ 1918 σ. 1 κατά τάς 

άνασκαφάς τών ετών 1900—1. 

A d o l f W il h e l m, Inschriften von der Grotte des Pan und der Nymphen bei 

Phyle, Oesterreichisches Jahresheft (25) 1929, 54. 

Κ. Ρ ω μ α ί ο υ , Ευρήματα ανασκαφής του έπί τής Πάρνηθος άντρου, ΑΕ 1905 

99-158 | ΑΕ 1906, 89-116, ΑΕ 1906, 89. 

Μ. Ν i 1 s s ο n, Geschichte d. griech. Religion. 

*A ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος τών Άθηνώνκαί τών 
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κλιτύων Υμηττού, Πεντελικοΰ, Πάρνηθος και Αιγάλεω (EMME τεΰχ. Γ. 

'Αθήναι 1933, 209). 

D ο d w e 11, Tour through Greece, London, 1819, I 506. 

Κ. Γ ι α ν ν ο υ λ ί δ ο υ , Διόνυσος καί μέλισσα οι βουγενεΐς «Αθηνά» ΞΓ 312—318. 

Μ. Ν i 1 s s ο n, MMR 67. 

P a u l y, W i s s o w a . K r o l l RE XVII λ. Nymphai, 1560. 

Ί . ' Ι ω ά ν ν ο υ , Tò σπήλαιον του Πάνος εις Πάρνηθα, ή Λυχνοσπηλιά, Δ Ε Σ Ε 

VI, 3 Ίουλ. Σεπτεμβρ, 1961 σ. 26. 

Σπήλαιον Πάνος καί Νυμφών Μαραβώνος χ. 

Το περιγρρφόμενον υπό του Παυσανίου σπήλαιον του Πάνος «ολίγον άπωτέρω 

του πεδίου (του Μαραθώνος)» κατ' αρχάς εταυτίσθη προς το της ΒΑ πλευράς της 

ακροπόλεως της εκ της τετραπόλεως του Μαραθώνος Οινόης. Σήμερον ώς απο

δεικνύεται έπιγραφικώς τοΰτο είναι ολίγον δυτικώτερον, έπί της βορ. κλιτύος του 

λόφου. Κατά τον καθ. κ. Όρλάνδον ανταποκρίνεται προς τήν περιγραφήν τοδ 

Παυσανίου. "Εχει δύο εισόδους, εν τη πραγματικότητι, ή προς ανατολάς ήτο ή 

κυρία, διότι «είχεν από παλαιού διαμορφωθή επίπεδος καί έπί του βράχου έχουν 

λαξευθή κοιλότητες προς ενθεσιν μαρμάρινων αναθημάτων». 

Εις τήν είσοδον τοίχος καί μαρμαρίνη ενεπίγραφος αναθηματική στήλη είς τον 

Πάνα καί τάς Νύμφας, περιέχει ιερόν νόμον συνταχθέντα έπί Θεοφήμου άρχοντος 

το 61/60 π. Χ. μέ απαγορευτικούς κανόνας δια τους εισερχόμενους εν τφ σπηλαίω. 

'Εντός του σπηλαίου εύρεΐαι α'ίθουσαι οι «οίκοι» του Παυσανίου μετά πολυχρό-

μων σταλακτιτών καί κυανόλευκων οροφών εξ εντοπίου λίθου. Είς τους βράχους 

σχηματίζονται διαφόρων σχημάτων κοιλότητες μέ ύδωρ «τα λουτρά», ενώ οι δί-

κην γενείων αιγών καί τράγων σταλακτίται δίδουν τήν έντύπωσιν αίπολίων, «πέ-

τραι τα πολλά αίξίν είκασμέναι». 

Ό αείμνηστος Παπαδημητρίου είχε τήν ευτυχή συγκυρίαν ν' άνασκάψη αυτό άθι-

κτον Εντός σπηλαιοειδους κοιλότητος άρ. της εισόδου ευρέθησαν βστρακα καί σκε

λετοί τής παλαιοτέρας νεολιθικής περιόδου. Αι πρώται αίθουσαι παρέχουν προϊστο

ρικά ευρήματα μέχρι τής ΥΕΠΙ εποχής ώς χαλκήν ΠΕ άξίνην, λιθίνας νεολιθι-

κάς άξίνας, πηλίνην νεολιθικήν ψήφον, εν τή κυρία δε είσόδω όστρακα μέχρι καί 

ρωμαϊκών χρόνων, εν τή πρώτη αίθούση δστρακα τής μεσοελληνικής νεολιθικής 

περιόδου, δύο τεμάχια πηλίνου ειδωλίου νεολιθικών χρόνων, κλασσικά καί νεωτέ

ρων χρόνων δστρακα, αγγεία, πήλινα ειδώλια, λύχνοι κλπ. καθ' άπαν το λοιπόν 

σπήλαιον. Έ κ τής πέμπτης αιθούσης προέρχονται καί είδωλα Πανός, Νυμφών ώς 

καί δύο ωραιότατα ένώτια αφιερωμένα είς τάς «Μαραθωνίδας Νύμφας». 'Από τής 

Ύστεροελλαδικής εποχής έως τών ιστορικών χρόνων του 5 αϊ. π. Χ. δεν ευρέθησαν 

ίχνη ζωής ή λατρείας εν τφ σπηλαίω. Ή λατρεία του Πάνος συνυφάνθη μετά τής 

τών Νυμφών οπωσδήποτε μετά τα Περσικά. 

1) Παυσ 1. 32, 7. 
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Βιβλιογραφία : 

Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Μαραθών. Σπήλαιον Πάνος έν «Έργω» Άρχαιολ. Έ τ α φ . 

κατά το 1958, 'Αθήναι 1959 σ. 15-22. 

*Ιω. Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ , Άνασκαφαί σπηλαίου Πάνος Μαραθώνος ΠΑΕ 

1958, 14. 

Δ Ε Σ Ε τομ. VI τευχ. 2. Άπριλ. Ίουν. 1961, 30—2, TÒ σπήλαιον Πάνος Μα

ραθώνος Άρ. 1067. 

Δ Ε Σ Ε τομ. IV τευχ. 7, Ίουλ. Σεπτεμβρ. 1958, Ί . Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ Σπήλαιον 

Οινόης Β Ά ρ . Ε Σ Ε 903, σ. 99. 

Σηήλαιον Πάνος Aaqwiov. 

'Αριστερά της Μονής διά δρομίσκου αρχομένου πλησίον της νοτίας πλευράς 

του περιβόλου της μέ έλαφράν άνηφορικήν κατεύθυνσιν δια μέσου του πυκνού 

πευκώνος ή κατ' ευθείαν γραμμήν εκ τής ιεράς όδου, σπήλαιον του Πάνος και των 

Νυμφών, καθιερωθέν προφανώς, ώς εξάγεται, εκ τών ευρημάτων των άρχων του 

5 αι. π. Χ., μετά τα Περσικά. 'Ενώπιον αύτοΰ δύο τοίχοι, ό κατώτερος άναλημ-

ματικός, ενώ ό έτερος έφαίνετο να φράσση την είσοδον του σπηλαίου. Εις την εΐ-

σοδον αύτοΰ επί του τοίχου λαξεύματα. Το σχήμα του χωνοειδές μέ άνοιγμα προς 

Βορραν. εκτείνεται άπο Β προς Ν., έχει δέ διαστάσεις πλάτος 7,80, βάθος 11,55· 

Διά μικρών προεξοχών τών πλευρών του βράχου, χωρίζεται φυσικώς εις τρία δια

μερίσματα λίαν άνίσου πλάτους. 

"Εμπροσθεν και κατά μήκος του σπηλαίου τεχνητον έπίπεδον είδος μικράς 

αυλής διευκολύνει λόγω του απόκρημνου του σπηλαίου την προς αυτό έπίσκεψιν. 

"Οπισθεν του άναλημματικοΰ τοίχου βαθμίδες άγουν εις το στόμιον του σπηλαίου. 

Προ τής ανασκαφής έπίχωσις. Έ π Ι τής επιφανείας του βράχου και εντός τών 

φυσικών ρωγμών του μελανόμορφα δστρακα. Θραύσματα είδωλίω εντός τών 

ρωγμών του δαπέδου. Μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής λατρείας εδέχθη τεχνητήν διαμόρ-

φωσιν. Χρήσις κατά τους χριστιανικούς χρόνους. Έ π ί Τουρκοκρατίας σταΰλος. 

Βιβλιογραφία : 

Ί ω. Τ ρ α υ λ ο ύ , Σπήλαιον του Πάνος παρά το Δαφνί, ΑΕ 1937 (1) 

391-408. 

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Δαφνί, 1920, 25. 

Σπήλαιον Πάνος (;) Έλενσϊνος. 

Άνετινάχθη ώς αναφέρει ό Ά . Α. Παπαγιαννόπουλος—Παλαιός υπό συνεργείου 

του εργοστασίου τσιμέντων «Τιτάν», εντός αύτοΰ ευρέθησαν δστρακα, άτινα πα

ρεδόθησαν εις τήν άρχαιολογικήν ύπηρεσίαν. 

Βιβλιογραφία : 

Ά . Α. Π α π α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ — Π α λ α ι ό ΰ, Έλευσινιακά προβ/νήματα, 

«Πολέμων» τομ. Ε 1955, 162. 
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Σπήλαιον 'Efavoïvoç (Πλοντώνειον), 

Tò σπήλαιον μέ έπ* αύτοΰ ναον του Πλούτωνος ευρίσκεται δεξιά της βορείας 

εσωτερικής όδοΰ, ή όποια εκ του βορείου Πυλώνος άγει εις το τελεστήριον, παρα-

κείμενον της βαθμιδωτής εξέδρας καΐ μεταξύ αυτής και των μεταγενεστέρων μι

κρών προπυλαίων, έπιστεφόμενον υπό των βράχων του ανατολικού άκρου του λό

φου της Έλευσΐνος. 

Ό ναός του Πλούτωνος Πεισιστρατείου εποχής. Έν τω σπηλαίω ευρέθη ανα

θηματικών άνάγλυφον άφιερωθέν υπό του Λυσιμαχίδου εις τον θεον και τάς θεάς. 

Ή επιγραφή τευ 329 | 8 π. Χ. επί άρχοντος Κηφισοφώντος αναφέρεται εις την 

άγοράν ξυλείας δια τήν κατασκευήν των θυρών του βωμοΰ, Ιξοδα διά στίλβωσιν 

τών παραστάδων, ζωγραφικής τών κιονόκρανων κλπ. Δύο ανάγλυφα με σκηνάς 

σχετικάς προς τον Πλούτωνα και τήν Περσεφόνην ευρέθησαν εις τον περίβολον, 

αποδεικνύουν δέ δτι το σπήλαιον και ό ναός ήσαν Πλουτώνειον. Πρέπει νά άφιε-

ρώθη εις αύτάς τάς θεότητας προ του αιώνος τούτου επί εποχής Πεισιστράτου 

εξάγει το συμπέρασμα ό Μυλωνάς 1, διότι έν αύτω υπάρχει ίεροφυλάκιον (shrine) 

αυτής τής εποχής και διότι δέν υπάρχει παράδοσις, κατά τήν οποίαν ό Πλούτων 

ανέλαβε τοΰτο, άντικαθιστών άλλην θεότητα. Ή θέσις Ιχει έπιλεγή καλώς διά 

ναον τσΰ Πλούτωνος, διότι το βαθύ σπήλαιον ήδύνατο νά δώση εις τον θεατήν τήν 

έντύπωσιν χάσματος τής γής και «πυλών του "^δου». 

Το 4 π. Χ. αι. άναλημματικόν τείχος εκ πώρου (poros blocks) κατεσκευάσθη 

έμπροσθεν του ανοίγματος του σπηλαίου διά νά ύποβαστάση αύλήν τριγωνικού 

σχήματος. Εντός τής τριγωνικής εκτάσεως και του σπηλαίου φκοδομήθη μικρός 

ναός αφιερωμένος εις τον Πλούτωνα, είς άντικατάστασιν μικρότερου Πεισιστρα

τείου οικοδομήματος, ενδεχομένως καταστραφέντος υπό τών Περσών. Το ίεροφυ

λάκιον προφανώς ήτο ναός έν παραστάσι μέ έμπροσθίαν στοάν, διαστάσεων 2,98Χ 

3,77 μ. εσωτερικώς, όλικοΰ μήκους 6,64 μ. 

Το σπήλαιον συνίσταται εκ δύο βαθειών κοιλοτήτων ή θαλάμων. "Εμπροσθεν 

του ευρύτερου και νοτιωτέρου ίσταται ό ναός του Πλούτωνος. Ή ετέρα κοιλότης 

εϊναι πλέον άβαθης καί εκτείνεται δυτικώς του ναού. Οι δύο θάλαμοι διαχωρίζον

ται διά βραχώδους σφηνός. Έ π Ι του β. τοίχου το~ μικρότερου θαλάμου, εύρίσκο-

μεν μικρότερον έλλειπτικον άνοιγμα 1,30X0,54 όρατον εκ του επιπέδου τής'Ιεράς 

όδου. Παρ' αυτό το άνοιγμα το βραχώδες έδαφος του σπηλαίου ανέρχεται, ό βρά

χος δέ λαξευθείς χρησιμεύει ως κλΐμαξ. 

Το άνοιγμα τοΰτο δέν δύναται νά θεωρηθή ως το άρχικον χάσμα διά του 

οποίου ό Πλούτων έφερε τήυ Περσεφόνην είς τον Κάτω κόσμον. Κατά τον 18ον 

Όρφικόν "Τμνον είς Πλούτωνα 2 . «Εΰβουλ' άγνοπόλου Δημήτερος δς ποτέ παΐδα 

1) G. Mylonas, Eleusis, Princeton, New Jersey 1961 99—100, 139, 146 7—9 79, 
O.Kern, Die Religion der Griechen I Berlin 1926, 81, Ο. Rubensohn, Eleusinische 
Beitraege, Ath. Mitth. (24) 1899, 49. 

2) Orphei Hymni ύπο G. Quandt, Berolini 1962 σ. 18. 
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νυμφεύσας λειμώνος άποσπαδίην δια πόντου τετρώροις ίπποισιν υπ' Ατθίδος ήγα-

γες άντρον δήμου Έλευσΐνος, τόθι περ πύλαι εΐσ Άίδαο». 

«Σπηλιά του Κίτσου» Λαυρίου. 

'Εκ του υψώματος Κίτσος (ύψομ. 300 μ.) 6 χλμ. άπο του Λαυρίου ώνομάσθη 

σπήλαιον, έρευνηθέν υπό του Εφόρου αρχαιοτήτων Α. Βαβρίτσα και της κ. Lambert 

μέχρι βάθους 1,56 μ. Έμελετήθησαν 7 αλλεπάλληλα στρώματα εξ ών διακρίνον

ται σαφώς τά τέσσαρα μέ τέφραν και άνθρακας πέριξ Ιξ πυρών. Πλην της με-

λαίνης τέφρας ευρέθησαν πολυάριθμα Οστρακα λίθινα και όστέϊνα αντικείμενα ή 

υπολείμματα τροφών, φαιά ή λευκή τέφρα μετά τίνων οδόντων ή φαλαγγών αν

θρωπίνων δακτύλων άπηνθρακωμένων. 'Ενταύθα κατά τον άνασκάψαντα το πυρ 

ήτο ίσχυρον καΐ οι νεκροί πρέπει νά έκάησαν. 

Έ ν αύτφ επίσης κεραμεικά θραύσματα πλην μιας μετά καθέτου τετρημένης 

ψευδολαβής φιάλης, ήτις ήτο ακέραια. Διεπιστώθη ή μεταφορά εξ άλλης θέσεως 

τών οστράκων τών αγγείων επί της πύρας. Ευρέθησαν επίσης σφονδύλια, 

όστέϊνα εργαλεία, λίθινα αναθήματα ή είδη στολισμού, λεπίδες καΐ αίχμαί βε

λών εξ όψιανοΰ. 

Παραλληλιζόμενον προς τάς νεολιθικάς θέσεις Θεσσαλίας Κυκλάδων έθεωρήθη 

ως έκ τών πολλών ταφών καύσεως μέ άφθονα κτερίσματα και έκ ττυ βάθους 

της έπιχώσεως μέ μέγαν αριθμόν κινητών αντικειμένων ώς έχον δεχθή μόνιμον 

έγκατάστασιν. Ή έν αύτφ τέλεσις ανθρωποθυσιών μάλλον απίθανος. 

(Συνεχίζεται) 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΤΣ ΣΤΙΧΟΤΣ 

Ά σ τ ρ ο ν α ΰ τ α ι 

Τηλεσίφαντον "Αρη διζήμενοι ήδ' Άφροδίτην 

έντεύξεσθ* "Ατγι, νάννοι υπέρ μεγάλοι ! 

«Ου νέμεσις' δαίμων αυτός θνητούς κατερύκει 

κεντρίζει τ ' αμάχως εις απέραντα περάν». 

Π α ρ ά δ ο ξ ο ν 

'Εσπερίας μήτερ, συ πενεστερα ει μεν απάντων 

σων τέκνων, πλούτου ζώσι δ' άπαντ* από σου. 

Ε υ χ ή 

Σώμα μου εΰτε θάνη, ζφην γης άμφοτέρωθι, 

αγχοθι μεν 'Ρήνου, πλησίον αϋ Κλαδέου. 

W. KUCHENMULLER S T U T T G A R T 


