
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΜΙΛΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΤ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ* 

Μ Ε Ρ Ο Σ Δ' 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 

Κεφαλληνία. 

Σπήλαιον Γερογόμπον. 

Έ κ κοιλώματος 10 μ. μ. και πλάτους 5 μ. με ολίγους σταλακτίτας. Εντός αυ
τού αρχαία αγγεία, πλαγγόνες, νομίσματα, σταυροί κατά Μηλιαράκην. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. Ι τευχ. 3 σ. 100, Σπηλαιολογικαί ερευναι εις 
Κεφαλληνίαν 1) εις την περιοχήν Χαϋδάτα Γερογόμπου, Κηπούρι Άρ. 64 Δρα-
κοντόσπηλο. 

Σπήλαιον Γροναπα. 

Παρά την τοποθεσίαν Στάνες του 'Αγίου καί την βόρειον κλιτυν του ορούς 
Ροΰντι, πλησίον του χωρίου Κουλουράτα συνιστάμενον έκ κατωφερικου διαδρό
μου καί θαλάμου εντός του οποίου ευρέθησαν αρχαίοι λύχνοι. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. Ι τευχ. 3 σ. 109, Ι. Πετροχείλου, Κεφαλληνία. 

Βαραθρώδες σπήλαιον Μελιααάνη 

Μετά λίμνης καί βράχου. Εντός αύτου ευρέθη αρχαίος λύχνος μέ πλάγιον 
ώτίον κατά τον καθ. κ. Μαρινατον ελληνιστικής εποχής. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. Ι τευχ. 3, σ. 114, Ά ρ. 78, Ί . Πετροχείλου, 
Βαραθρώδες Σπηλ. Μελισσάνη. 

Λ e υ κ ά ς. 

Σπήλαιον Χοιρότρυπα. 

'Απέχει 4 περίπου χλμ. ΝΔ της Λευκάδος κείται δε εις Άπόλπαινα της πε
ριοχής Καλλιγόνι εις ύψος 20 μ. ύ. έ. θαλάσσης. Συνίσταται έκ τεσσάρων αιθου
σών, μία των οποίων έχει μήκος 36 μ. καί διάδρομον 60 μ. Χωρητικότης 300 μ2. 
'Ενταύθα προ 30 περίπου ετών έγένοντο άρχαιολογιχαΐ ανακαλύψεις. 

Σπήλαιον Άσβότρνπα ή Σκλνφά τρύπα Φρννίον. 

Ευρίσκεται εις το κτήμα 'Ηλία Κότσιφα Δ τής Λευκάδος εις άπόστασιν 5 
χλμ. καί ΰψος 60 μ. ύ. έ. θ. Το όλικον αύτου μήκος είναι 26 μ. 'Επιφάνεια 114 μ2. 

Πρόκειται περί λατρευτικού σπηλαίου τής απώτατης αρχαιότητος άφιερωμέ-
νον ίσως εις την λατρείαν τών Νυμφών. Άνεκαλύφθησαν ευρήματα υπό ερασιτε
χνών αρχαιολόγων. 

Ό καθηγητής κ. Κοντομίχας καί ό άρχαιοφύλαξ Ί . Παρίσης (1953) εΰρον 
γεωμετρικά καί ρωμαϊκά αγγεία καί αγαλμάτια θεοτήτων εξ ών εν τής "Ηρας. 
Ή Πετροχείλου εις τάς 22. δ. 66 εύρεν δστρακα αγγείων καί τούβλα. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. Vil i τευχ. 6 - 7 Άπριλ. Σεπτεμβρ. 1966 "Α ν-
ν α ς Π ε τ ρ ο χ ε ί λ ο υ , Σπηλαιολογικές έρευνες στην περιοχή Άπολπαίνης 
καί "Αγ. 'Ιωάννου Λευκάδος σ. 183—195. 
Ννμφαϊον 'Ιθάκης. 

Εις άνταξίαν του 'Ομηρικού χρωστήρος περιγραφήν απεικονίζεται το σπή-

*Συνέχεια έκ ΠΛΑΤΩΝΟΣ τόμ. Κς' (1974( σελ. 38. 
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λαιον των Νυμφών της Ιθάκης ! με τα ωραιότατα σχήματα σταλακτίνων αγ
γείων καί τους ιστούς τών θαυμαστών υφαντών των Νυμφών, με τα ρέοντα ΰδατα 
καί τάς θύρας προς βορράν καί νότον, εις τους κευθμώνας του οποίου οι Φαίακες 
έναπέθεσαν τη καθοδηγήσει της 'Αθηνάς τα δώρα των προς τον 'Οδυσσέα : 

ν 102 : «αντάρ έπί κράτος λιμένος ταννφνλλος ελαίη 
άγχόθι δ* αυτής αν τρον επήρατον ήεροειδές, 
Ιρον ννμφάων, αϊ νηιάδες καλέονται. 
εν δ è κρητήρας τ ε καί άμφιφορήες εααιν 
λάινοϊ ένθα δ' έπειτα τιθαιβώασονσι μελιαααν 
εν <5' Ιστοί λίθεοι περιμήκεες, ένθα τε νύμφας 
φάρε' ύφαίνονσιν άλιπόρφυρα, θανμα ίδέσθαι' 
εν ό' ϋδατ αίενάοντα- δύω δε τε οι θύραι είσίν, 
αϊ μεν προς βορέαο καταιβαταί άνθρώποισιν, 
αϊ δ' αϋ προς νότον είσι θεώτεραι" ουδέ τι κείνη 

ν 112: άνδρες έσέρχονται, αλ)' αθανάτων οδός έστιν». 

Οι αρχαίοι γεωγράφοι2 έπίστευον εις την ύπαρξιν του σπηλαίου. "Οτε δμως 
οι μετέπειτα περιηγηταί ηθέλησαν να το επισκεφθούν δεν ήδύναντο να το ταυτί
σουν. Ό Στράβων 3 άπεγοητευμένος γράφει : 

«εν τε τη 'Ιθάκη ουδέν έστιν άντρον τοιούτον ουδέ Νύμφαιον, οίον φησιν 
"Ομηρος* βέλτιον δε αίτιασθαι μεταβολήν ή άγνοιαν ή κατάψευσιν τών τόπων 
κατά το μυθώδες». 

Ό Πορφύριος4 επίσης «δηλοΰσιν οι τάς περιηγήσεις της νήσου γράψαντες, 
ούδενος τοιούτου κατά την νήσον άντρου μνησθέντες, ώς φησι Κρόνιος». 

Το σπήλαιον τών Νυμφών της 'Ιθάκης ακολουθεί την πορείαν αναζητήσεως 
της 'Ομηρικής 'Ιθάκης. Ούτως άνεζητήθη εν 'Ιθάκη καί έν Λευκάδι. 

Δια της τοποθετήσεως της πόλεως εγγύς της νυν Πόλεως της 'Ιθάκης ό λι-
μήν του Φόρκυος αντιστοιχεί προς τον κόλπον του Μόλου εις τον ένδότερον βρα
χίονα του οποίου ή πρωτεύουσα βαθύ (Aly). 

Tò σπήλαιον του λιμένος του Φόρκυος 5 αντιστοιχεί προς τα σχήματα τών 
σταλακτιτών (κύπελλα, πίθοι άγνυθες) της περιγραφής της 'Οδύσσειας ( Herscher, 
Bursian, Frey, Völcker). 

Κατά τον Bérard 6 το Νυμφαιον της 'Οδύσσειας ήτο ΒΔ του λιμένος Βαθύ, 
έκτος όδοϋ ουχί μακράν τών ανεμόμυλων. Το στόμιον προς Β. τριγωνικον δια
στάσεων 1.20 υψοςΧθ,60 πλάτος. 

Κατά Stubbings πιθανόν ό ποιητής ειχεν υπ' όψιν καί την Μαρμαροσπη-
λιάν, 1,5 χλμ. ΝΔ του κόλπου της Δεξιάς έλλειπτικον σπήλαιον 12 μ. ύψους 
άποκληθεΐσα οΰτως εκ του τόπου, 200 μ. ύ. έ. θ. Δεικνύει ίχνη καλλιτεχνικής 
επεξεργασίας, "Ανω οπή 30—40 μ. διαμέτρου κατά τον Schliemann δια να έξέρ-
χηται ό καπνός, ή οποία ανταποκρίνεται προς την Όδύσσειαν κατά την θέσιν καί 
το σχήμα, άλλα το σπήλαιον της Πόλεως ανταποκρίνεται κατά τους ιστορικούς 
χρόνους μέ τον μυθον του 'Οδυσσέως. Ή Μαρμαροσπηλιά 180 μ. ύ. έ. θ. επί τών 
λόφων δπισθεν του κόλπου της Δεξιάς έ'χει σταλακτίτας καί δύο εισόδους προς 
βορράν καί νότον, όπήν επί της οροφής χρησιμεύουσαν κατά τον "Ομηρον ώς εί
σοδος τών θεών. Άντίθετον άποψιν ειχεν εκφέρει ό Thiersch 7. 

Tò σπήλαιον της Πόλεως 8 της 'Ιθάκης ευρίσκεται εις τήν ΒΔ πλευράν του 
κόλπου της Πόλεως ένθα τερματίζεται παρά τήν βραχώδην άκραν το ορός της 
Έξωγής καί ή άκρα κλείει τον λιμένα άπο δυσμών. Ή είσοδος του ήτο έστραμ-
μένη προς ανατολάς, ένεκα όμως σεισμών καί γεωλογικών μεταβολών έπληρώθη 



- 9 2 -

ύπο των λίθων καΐ του χώματος της οροφής μέχρι του σημείου να καταστή 
δυσδιάκριτον. 

Το 1868 άνεσκάφη ύπο του Δημ. Λοΐζου το πρώτον, το κατώτερον τμήμα 
του σπηλαίου, άνευρε δε σαρκοφάγον μετ' αύλοΰ ενεπίγραφου, δόρυ, ξίφος και τίνα 
νομίσματα αγορασθέντα υπό του Schliemann. Ό Λοίζος επανέλαβε την άνασκα-
φήν το 1873, δτε άνεκάλυψεν αρχαίας καμίνους, πήλινα σκεύη, οστά ζώων, δύο 
αγγεία, το εν μετά Λευκαδίων αργυρών νομισμάτων, το έτερον με χιλιάδας μι
κρών αργυρών και χαλκών νομισμάτων διαφόρων πολιτειών της Ελλάδος, άρ-
χαΐον τρίποδα καΐ άνοϋηματικήν έπιγραφήν, εξ ής εικάζεται Οτι βωμδς αρχαιό
τατος εκείτο ύπο το σπήλαιον τοΰτα. Ή επιγραφή γεγραμμένη βουστροφηδον 
ποιείται μνείαν των τριών θεαινών "Ηρας, 'Αθήνας και 'Ρέας" 

Εις γειτονικον χώρον του σπηλαίου ευρέθη κατά τάς άνασκαφάς του Vollgraff 
το 1904, δαπάναις του φιλομήρου 'Ολλανδού Goekoop κεραμεική άπο Μυκηναϊ
κής μέχρι 'Ρωμαϊκής εποχής ( 1 αϊ. μ. Χ. ). 

Συστηματικά! άνασκαφαί έγένοντο κατά τα ετη 1930—1932 ύπο τής δίδος 
Benton 9. 'Αριθμός ενεπίγραφων οστράκων αποδεικνύει δτι το σπήλαιον ήτο άφιε-
ρωμένον εις τάς Νύμφας και θραύσμα προσωπείου εξ όπτής γης του Ιου ή 2 αί. 
π. Χ. με την έπιγραφήν «ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ» δεικνύει δτι έσχετίζετο προς τον 
'Οδυσσέα. Εις το VEIII στρώμα, ευρεθέντα λείψανα πλακόστρωτου αποδεικνύουν 
δτι το σπήλαιον ήτο βωμός ήδη από τής εποχής ταύτης. Έ κ του 12 αι. π. Χ. 
προέρχονται κύλικες μέ δακτυλιοειδές στέλεχος, ρυθμού προσιδιάζοντος ε'ις Ίθά-
κην. Το πλέον άξιοπαρατήρητον δλων τών αναθηματικών αντικειμένων ήσαν 12 
ορειχάλκινοι τρίποδες—λέβητες 9ου προς 8 αί. π. Χ. ατελώς διατηρούμενοι 
ωραιότατης επεξεργασίας, οι όποιοι δεικνύουν OTt ό βωμός ήτο σημαντικής σπου-
δαιότητος κατά τήν έποχήν ταύτην. Φαίνεται βέβαιον ώς λέγει ò Stubbings 10 δτι 
καί ό βωμός ενέπνευσε τήν περιγραφήν του σπηλαίου τών Νυμφών τής 'Οδύσσειας. 

Είναι ακόμη δυνατόν να ίδη τις ύπο τους ορειχαλκίνους τρίποδας τα «πρό
τυπα» εκείνων, τους οποίους ό * Οδυσσεύς εις το έπος φέρα εις τήν πατρίδα έκ 
τών Φαιάκων χρονολογούμενοι εις παλαιοτέραν έποχήν τής συγγραφής τής 'Οδύσ
σειας ήσαν επαρκώς αξιομνημόνευτοι ώς έργα τέχνης δια να συνδεθούν κατά πα-
ράδοσιν μέ τον τοπικον ήρωα. Προς τούτο αντιστοιχεί επίσης και ό αριθμός των, 
διότι ό 'Αλκίνοος καΐ έκαστος εκ τών δώδεκα συνδιοικητών του (θ 387) έδωσαν 
εις τον 'Οδυσσέα άνά Ινα τρίποδα-λέβητα (ν 13). Εις τήν Πόλιν ευρέθη είς 
κατά τήν άνασκαφήν του Λοΐζου και 12 κατά τάς μετέπειτα άνασκαφάς. 

Ώ ς προς τάς άνασκαφάς δια τήν άνεύρεσιν τής 'Ομηρικής 'Ιθάκης εν Λευκάδι 
ό Dörpfeld εδρε πέντε σπήλαια εις τον κόλπον Σύβωτα. Ουδέν δμως έχει τάς δύο 
εισόδους τής περιγραφής του 'Ομήρου, οΰτε υπάρχει πηγή. Έ ν τούτοις έκ πηγής 
παρά τήν άνω άπόληξιν τής θαλάσσης του κόλπου, ό Dörpfeld εικάζει, δτι το 
σπήλαιον τών Νυμφών δύναται να ήτο ενταύθα, άλλ' ή είσοδος του έκλείσθη καί 
έκρύβη δια τής άνυψώσεως του επιπέδου τής θαλάσσης έκ τών αρχαίων χρόνων. 
'Ανταποκρίνεται προς τήν περαιτέρω περιγραφήν του 'Ομήρου, κατά τήν οποίαν 
ό 'Οδυσσεύς κρύπτει εις το σπήλαιον τους έκ Φαιάκων προερχομένους θησαυρούς 
καί εκκινεί δια τήν εΰρεσιν του χοιροβοσκοΰ Ευμαίου : «προσέβη τρηχεϊαν άταρ-
πόν, χώρον άν' ύλήεντα δι' άκριας» (ξ 1—2). Εις το χωρίον του Εύγήρου ό 
Dörpfeld επισημαίνει τήν προσοχήν είς βράχον καί πηγήν «παρ Κόρακος πέτρη 
επί τε κρήνη Άρεθούση» ( ν 408), είς ονόματα τής περιοχής συναφή μέ τήν άνα-
τροφήν συών, ώς Σύβωτα καί Χοιροσπηλιά, άτινα άπο τους Νεολιθικούς χρόνους 
καί τήν Όρειχαλκίνην έποχήν έχρησίμευσαν ώς κατοικία. 

Ό αρχιτέκτων Chenavard 1 ι ευρίσκει ομοιότητα του περιγραφομένου ύπο του 
'Ομήρου Νυμφαίου προς σπήλαιον όνομαζόμενον ύπο τών Ίθακησίων Αφροδίτη. 
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Ή ε'ίσοδός του είναι 0,50 μ. ευρεία, οψους 1,80 έστραμμένη προς Βορράν. "Οταν 
διαβή τις το στενό τοϋτο άνοιγμα, βλέπει μετ' εκπλήξεως σπήλαιον έχον μήκος 
από βορ. προς νότον 20 μ., πλάτος 12 μ. Το ϋψος του ποικίλει άπο 6 - 1 2 μ. 
Πανταχού βλέπει τις ίχνη υγρασίας. Οι τοίχοι καλύπτονται υπό σταλακτιτών, 
εκ τών οποίων τινές κατέρχονται άπο της θόλου μέχρι του δαπέδου. Γοητευτικον 
το παιγνίδισμα φωτός και σκιών «La lumière des flambeaux peut à peine en 
percer l'obsurité. Les jeu de la lumière et des ombres produit par ces milles 
formes diverses en augmente l'étendue, et donne à tous ces aspects quelque chose 
de fantastique qui inquiète et séduit» Τέλος ένθυμεΐταί τις δτι ή 'Αθήνα κλεί
νει το άνοιγμα του σπηλαίου, 0,50 μ. 1,80 ΰψ., δια λίθου. Τούτο το μεγαλεΐον 
προσδίδει Ιτι εις το χωρίον του ποιήματος, την άξίαν της αληθοφάνειας. 
Βιβλιογραφία : 1. Ί δ . καΐ "Ομηρον στ. 347—350, 363—4, η 232. 

2. RE XVII Nymphai 1562 
3. Σ τ ρ β . Γεωγρ. (Ικδ. W. Α1 y, Bonn 1968)1 e 59. 
4. Π ο ρ φ υ ρ ί ο υ τοϋ φιλοσόφου. Περί του εν 'Οδύσσεια τών νυμφών άν

τρου II 4. 
5. RE IX 2294 λ. Ithake. 
6. V. Β é r a r d, Ithaque et la Grèce des Achéens Paris 1927 334—6. 
7. RE έ\θ. άνωτ. 2301. 
8. Ν. Κ. Π α υ λ ά τ ο υ, Ή πατρίς τοϋ 'Οδυσσέως, εν 'Αθήναις 1906, 149 

—150 ως και Ή αληθής 'Ιθάκη του Όμηρου, Έν Πάτραις 1901. 
9. S. B e n t o n , Excavations in Ithaka, III The cave at Polis I BSA/35 

1934-5, 4 5 - 5 3 . 
10. F. S t u b b i n g s, A companion to Homer, London 1963, 407—418. 
11. A. M. C h e n a ν a r d, Voyage en Grèce et dans le levant, Lyon 1858 

pi. XLIX. 

Δωδεκάννησος. 

Σπήλαιον Πάνος και Νυμφών «"Ασπρης Πέτρας» Κω. 

Εύρύχωρον σπήλαιον κλειόμενον αριστερά δια τοίχου ορθογωνίου εις τας αλ
λάς δε πλευράς δια τοίχων καμπυλόγραμμων, οιτινες σχηματίζουν και κόγχας. 
Δύο εκ τούτων ευρίσκονται β.δυτικώς και ή μεγαλύτερα τρίτη προς βορράν, 
σχηματίζουσα ως μικρόν δωμάτιον χωριστόν τοϋ λοιπού σπηλαίου, άνωθεν τοϋ 
οποίου πάτωμα αρκετά ύψηλότερον. 

Έ κ τοϋ σπηλαίου προέρχονται ειδώλια πωγωνοφόρου Πανός μετά σύριγγος 
ως και άγενείου col pedum ελληνιστικής εποχής υδροφόρου και καθήμενων ένθρό-
νων γυναικών εις ίερατικήν στάσιν, έρμηνευομένων ως αΜήτηρ Όρεία» ως αί πο
λυάριθμοι κουροτρόφοι με τήν χείρα επί τοϋ στήθους, α'ίτινες δύναται κάλλιστα 
να θεωρηθούν καί ως Νύμφαι. 

Ό Θεόκριτος ποιείται μνείαν «Νυμφάν έξ άντροιο κατειβόμενον κελάρυζε». 
Εις το αυτό συμπέρασμα άγουν καί τα αναθηματικά μικρά αγγεία καί ή λατρεία 
τών ιαματικών υδάτων εις "Ασπρην Πέτραν. Κατά Levi σπήλαιον Νυμφών Πανός. 

Βιβλιογραφία: D. L e v i , La grotta di Aspripetra a Coo, Annuario(8—9) 
1925-6 261, RE XVII Nymphai 1563. 

Θ ε ό κ ρ ι τ ο ς (εκδ. A. S. F. Gow, Cambridge 1952) σ. 137 VIL 

«Σπηλιά τών 'Επτά Παρθένων ή Σπήλιος τοϋ Φλάσχα» Καλύμνου. 

Ευρίσκεται ε'ις τους πρόποδας του ορούς Φλάσκα. Κατά τον Ίακ. Ραγκαβή 
παρά τα λείψανα της αρχαίας πόλεως «Καταλήματα» καί πλησίον τών εκεί άπο-
καλυφθέντων τάφων, με γνωρίσματα αρχαίων αναθημάτων. 
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Βιβλιογραφία : Δ Ε Σ Ε τόμ. 1, τευχ. 5, Νοεμβρ. 1952, Θ ε μ. Κ ο υ ν
τ ο υ ρ η, Σπήλαια στην Κάλυμνο σ. 294—6. 

Σπήλαιον Νυμφών και Πάνος Ρόδου. 

"Επί της άνω άκρο πόλεως της Ρόδου εις το ορός "Αγ. Στέφανος σπήλαιον 
μετά πηγής έκ της οποίας δι* υπογείων αγωγών τροφοδοτείται ή πόλις. Αι έγκο-
παΐ και αϊ κόγχαι εις τον βράχον, αί όποΐαι πάλαι ποτέ περιεΐχον αναθήματα 
άγουν εις το συμπέρασμα κατά Karo, δτι επρόκειτο περί ίεροΰ Πάνος καί Νυμφών. 
Ό 'Ησύχιος ποιείται μνείαν Νυμφών Μακρόβιων (ιδ. λέξιν). 

Βιβλιογραφία : RE XVII 1564, λ. Nymphai D. K a r o , Dodekannes, 
Arch. Anz. (45) 1930, 166. 

Θεσσαλία : 

Σπήλαιον Τοούκα Πηλίου. 

Ευρίσκεται πλησίον του χωρίου Μούρεσι της Τσαγκαράδας, είναι εύρύχωρον 
κοσμείται δε με σταλακτίτας καί μαργαρίτας τών σπηλαίων. Παρουσιάζει υπολείμ
ματα κατοικήσεως παλαιοτέρων εποχών, ως όστρακα αγγείων καί λυχνιών, οστά κτλ. 

Βιβλιογραφία: «Πάν» Φυσιολατρ. 'Ομίλου Βόλου (άρ. φ. 25/27—54/57). 
ΔΕΣΕ τόμ. VIII τευχ. 5. Ίανουαρ. Μάρτ. 1966 σ. 143. Το σπήλαιον Τσούκα Πηλίου. 

Σπήλαιον της τοποθεσίας «Μαλάκι» του χωρίου Λεχώνια. Β ό λ ο ς : 

Εις άπόστασιν ημισείας ώρας δια του λεωφορείου άπο του Βόλου. Έξηρευνήθη 
το 1963 ύπο του σπουδαστου Ν. Βελησιώτη καί ομάδος. Κατά την παράδοσιν ή 
την άπόδοσιν ύπο λογίων καίτοι δεν πιστοποιείται ύπο τών κειμένων πρόκειται 
περί του σπηλαίου του Κενταύρου Χείρωνος ή τών Κενταύρων. Συνίσταται έκ 
δύο μεγάλων αιθουσών με 3 μικράς λίμνας, αϊτινες χύνονται δια δευτέρου ανοί
γματος εις έλος. Συχνάζεται ύπο νυχτερίδων. Το δάπεδόν του καλύπτεται ύπο 
πεσόντων ογκολίθων. Αί πλεΐσται κατακρημνίσεις έγένοντο ύπο τών σεισμών του 
1954 εις Βόλον. 

Βιβλιογραφία: Ί . Ι ω ά ν ν ο υ , Το σπήλαιον Μαλάκι Άρ. 2223. ΔΕΣΕ 
τόμ. VIII τευχ. 8, Όκτωβρ. Δεκεμβρ. 1966, 223. 

"Αντρον Χείρωνος. 

Εις άπόστασιν έκ Φαρσάλου ! μίας ώρας περίπου εύρίσκομεν το Πράσινο βουνό 
ή Καράμπλα. Έ π ί τών ΒΑ κλιτύων του ορούς εις θέσιν Άλογοπάτι υπάρχει επί
μηκες μετρίου πλάτους, αρκετά δμως ύψηλον καί μεγάλου βάθους σπήλαιον εις 
τήν ε'ίσοδον του οποίου είναι λελαξευμέναι δύο έπιγραφαί" ή δεξιά τω είσερχο-
μένω του 4 αί. π. Χ. ή αριστερά του 5 αί. π. Χ. Ή είσοδος του άντρου2 υπερέχει 
4 ή 5 μ. της βάσεως τών βράχων. Έ κ συντριμμάτων αγγείων προ της εισόδου 
αποδεικνύεται λατρεία άπο του 6 αί. μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων. Ή άρ. 
επιγραφή λέγει : Παντάλκες άνέθεκε θεαις τόδ. 

Ή ετέρα επιγραφή του 3 αί. π. Χ. εξ 20 ανωμάλων έμμετρων στίχων πε
ριέχει ομνον ε'ις τάςΝύμφας καί τον Κένταυρον Χίρωνα sic με βεβλαμμένα καί ουχί 
ευανάγνωστα γράμματα κατά το μέσον λόγω φθοράς του βράχου έχει δέ ώς έξης : 

χαίρετε τοί πα[ριόντες, απ]α[ς] θήλυς τε κ αρβψ, 
άνδρες τε ήδε γυναίκες όμως παίδες τε κόρας τε" 
χώρον δ' είς Ιερόν Νύμφαις και Πανί καί Έρμήι, 
Άπόλλονι ανακτι, Ήρακλεΐ καί εταίροις' 
Χίρωνος τάντρον κ Άσκλαπιοϋ ήδ% Ύγιείας' 
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τούτων εστί τόδ\ ώνα Πάν, ίαρωτά τ ' èv αντώι 
έμφυτα κ πίνακες κ αγάλματα δώρα τε ηολλ[ά' 
άνδρα <5' εποιήσατα αγαθόν Παντάλκεα Ννμφαι. 

Ό «'Αρχαιολογικός και Τουριστικός οδηγός Θεσσαλίας, υπό Σκουβαρά καί 
Μακρή (Βόλος 1958, 62) αναφέρει βτι «Πάνω σε μια κορφή του (του Πηλίου) 
βρισκόταν το «άντρον» του (Χείρωνος), πού ό Γεωργιάδης, τον περασμένο αιώνα, 
το άναφέρνι «έπιπωματισμένον διά τίνος κατακυλισθέντος βράχου». Ή σπηλιά 
αύτη ήταν λατρευτικό κέντρο για τους αρχαίους μαγνήτες». 

Εις τους Πυθιονίκας του Πινδάρου 3 γίνεται λόγος δια το «σεμνον άντρον, 
Φιλυρίδα» 4 ήτοι το του Χείρωνος, κατά Εύριπίδην 5 δε ε'ις τήν «Ίφιγένειαν εν 
Αύλίδι» «Χείρων tv' οικεί σεμνά Πηλίου βάθρα». Οί μυθογράφοι6 ομιλούν αορί
στως περί του ίπποκενταύρου Χείρωνος οτι οικεί «άντρον τι καί σπήλαιον εν Θετ-
ταλία». Εις τους καταστερισμούς του'Ερατοσθένους 7 è «ύπερενέγκας πάντας αν
θρώπους δικαιοσύνη» Χείρων οικεί έν Πηλίω, προς αυτόν δε ήλθεν ό 'Ηρακλής 
δι' έρωτα «τιμών τον Πάνα». 'Εντός του άντρου 8 αύτοΰ ειχον άνατραφή, ό 'Ιάσων, 
ό Άχιλλεύς, ò 'Ασκληπιός, ό Πελίας. 

Εις τήν «Περιήγησιν Ελλάδος» του Δικαιάρχου 9, το Χειρώνιον σπήλαιον 
« Έ π ' άκρας της του ορούς κορυφής» καί το ιερόν του 'Ακραίου Διός κατά τα κυ
νικά καύματα του θέρους επισκέπτονται «το άκμαιότατον καύμα» «οι επιφανέστα
τοι καί ταΐς ήλικιαις ακμάζοντες» των πολιτών κατ' επιλογήν του ιερέως «ένεζω-
σμένοι κώδια τρίποκα καινά» λόγω του υπερβολικού ψύχους. 'Οπωσδήποτε πρό
κειται περί τελετών ευφορίας. 

Εις το αυτό σπήλαιον του Χείρωνος οι κύνες του "Ακταίονος 1 0 παρεγένοντο 
έπιζητουντες τον απολεσθέντα δεσπότην των. Ό Χείρων «είδωλον κατεσκεύασεν 
Άκταίωνος, δ καί τήν λύπην αυτών έπαυσε». 

Βιβλιογραφία : 1. Ν. Ι. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , "Αντρον Νυμφών καί Χείρω
νος παρά τήν Φάρσαλον BCH (36) 1912, 668. 

2. Ν. Ι. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Φαρσάλου άντρον έπιγεγραμμένον ΑΕ 1919, 48. 
3. Π ι ν δ. Πυθ. Γ 111-2, Πυθ. Δ 180-181, Ί δ . καί σχόλια Drachmann. 
4. Π υ θ . Θ 50. 
5. Εύρ. Ίφιγ. έν Αύλ. 705. 
6. Μυθογρ. Διηγήματα έ'κδ. Α. W e s t e r m a n n Brunsvigae 1843 σ. 

365-XV Περί Άχιλλέως. 
7. Έρατ. Καταστερ. XL Χείρων. 
8. Ο. K e r n , Die Religion der Griechen, Berlin 1926, I 80 F. S t ä h l i n , 

Das hellenische Thessalien, 40. 
9. Δ ι κ α ι ά ρ χ ο υ ως φέρεται μάλλον δε 'Αθηναίου Περιηγήσεως Ελλάδος 

αποσπάσματα τρία, C. M ü l l e r u s G. G. Μ. Ι Parisiis 1855, σ. 107, Β(8). 
10. Άπολλοδ. Βιβλ. 3, 4, 4. 

Μακεδονία : 

"Αντρον Βάκχου Παγγαίου. 

Ή Μούσα εις τον Ρήσον του Εύριπίδου ποιείται μνείαν άντρου του Βάκχου 
επί του Παγγαίου ορούς. 

Βιβλιογραφία: Εύρ. Ρησ. 970—3. 

«Μάγαρον» Θεσσαλονίκης. 

Τεθραυσμένη επιγραφή επί της πρόσθιας Οψεως τετραγώνου βωμού εκ λευκού 
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μαρμάρου υψ. 1.02 μ. πλάτους ή κυρίου σώματος 0.32, II και III αι. ποιούμενη 
μνείαν μαγάρου έχει ώς έξης : 

6 άρχιμαγα 
ρευς και άρχινε 
ωκόρος κ<ύ πατήρ 
σπηλλεου και Αυρ. 
Σωσίπατρα ή γάλα 
κτηψόρος, κισταφο 
ρήσασαζν} ετη λ' 
τον βωμον εκ των 
Ιδίων ανέβηκαν 

ευτυχώς. 

Σπήλλεας (sic) μεταγενέστερα γραφή. 
Κατά τους Avezou και Picard : ι (Α εκδοχή :) Σπήλαιον συνώνυμον του ναού, 

«templum» κατ* άναλογίαν του specus καί spelunca των Μιθραϊκών μυστηρίων, 
ένθα το σπήλαιον ενείχε σπουδαιότητα ναού. Διερωτώνται εάν πρέπη να σκεφθώ-
μεν περί Μιθραϊκής λατρείας. Ή ύπόθεσις έχει σοβαρά ερείσματα. 

(Β εκδοχή) Σπηλαΐτης : Έρμης, 'Απόλλων, 'Ηρακλής. Έ ν Μακεδονία κατ' 
εξοχήν Σπηλαιτης ό Έρμης. Pedum καί κηρύκειον επί των πλευρών του βωμοΰ 
θα συνηγορούν υπέρ αύτοΰ. 

(Γ εκδοχή) Πατήρ σπηλλεου—πατήρ ναοΰ καί θιάσου. Προστάτιδες θιάσου 
έλάμβανον άοίνους σπονδάς καί νηφάλια. Ό άρχιμαγαρεύς προϋποθέτει μάγαρον 
Διονυσιακον σπήλαιον κατά Nilsson. 2 Μήπως ό άρχιμαγαρεύς καί ό πατήρ σπηλ
λεου (sic) ταυτίζονται προς τους «άντροφόλακας» της Άγριπινίλλας ; (Nilsson). 

Καί οι Avezou Picard συνεχίζουν : Ίο γάλα προσιδιάζει γενικώς εις Μι-
θραϊκάς θυσίας, ενίοτε εις θεότητας άγροτικάς καί χθονίας. (Προσθέτω, δύο κρου
νοί γάλακτος καί οϊνου έν άντρω του Διονύσου 3 ) . Νηφάλια εις Μνημοσύνην, Μού
σας, "Ηώ, Σελήνην, Νύμφας. Κισταφόρος γνωστή έκ Διονυσιακού Θιάσου Απολ
λωνίας Θράκης. Κισταφορήσασα λάθος του λιθοξόου ; (Κατ* έμέ ουχί). 

Β ιβλ ιογραφία: 1. Gh. A v e z o u et Ch. P i c a r d , Inscriptions de 
Macédoine et de Thrace BCH (37) 1913 97, 7. 

2. M. N i l s s o n , Geschichte der griechischen Religion τόμ. II, Muenchen 
1961, 363 καί ύποσημ. 

3. Άθην. V ρ. 200 (έκδ. Loeb). 

Ή π ε ι ρ ο ς : 

Κέρβερου Θεσπρωτίας. 

Εις μΰθον ανωνύμου περί απίστων ό Κέρβερος ό Άϊδωνέως βασιλεύς τών 
Θεσπρωτών έκρύβη εις σπήλαιον άφεγγες υπό κλεπτών. Τούτον ο Ηρακλής άφου 
άπηλευθέρωσεν έ'δωσεν εις τον Ευρυσθέα. 

Βιβλιογραφία : Μυθογράφοι, 'Ανωνύμου, Περί απίστων, Α. W e s t e r m a n n , 
Brunsvigae 1843, VI Περί Κέρβερου. 
Σπήλαιον "Αρτης (Μικρή Δρακότρυπα). 

Εις το μέσον της Άν. πλευράς του υψώματος Περάνθη εις άπόστασιν ημισείας 
ώρας έκ του χωρίου Λιμίνη "Αρτης μέ σταλακτίτας καί Οστρακα αγγείων. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. Ι τευχ. 5, Νοεμβρ. 1952 σ. 264—5 Μικρή 
Δρακότρυπα ("Αρτης) Άρ. 164. 
Μεγάλη Δρακότρλπα "Αρτης. 

Προς Β του υψώματος Βαλαώρα μήκους 210 καί βάθους 93 μ. μέ δστρακα μτε' 
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άναγλύφων παραστάσεων, πιθανόν Νυμφαΐον. Συνδιασμένον προς λαϊκάς παραδό
σεις καλείται Μεγάλη Δρακότρυπα. 

Βιβλιογραφία : ΔΕΣΕ τόμ. 1 τευχ. 5 Νοεμβρ. 1952 σ. 265, Ά ρ . 165 
Μεγάλη Δρακότρυπα ("Αρτης). 

Ννμφαϊον αντρον «Ξεροβοννίον» {Κουδουνότρυπα) 'Αμβρακίας. 

Το βρος επί του οποίου ευρίσκεται, ύπο του Λιβίου (38.4.1) ώνομάζετο Per-
ranthes, απέχει δε 11{ζ ώραν νοτίως της πόλεως. Το στόμιον προς τ ' άνω περι-
φερικον ώς το τών γνωστών ανάγλυφων τών Νυμφών. Εις το έσωτερι«ίόν αύτου 
βάραθρον. 'Εντός αύτου ευρέθησαν συντρίμματα, ειδωλίων νυμφών, Σιληνών, Έρμου. 

Βιβλιογραφία : Άρχ. Δελτ. (2) 1916, 53. 

"Αντρον Έρινύων Στνγός. 

Ύπο του 'Ορφικού "Υμνου αναφέρεται τδ «ήερόεν αντρον» τών Έρινύων παρά 
το ιερόν ύδωρ της Στυγός. Προφανώς πρέπει ν' άναζητηθή εις την "Ηπειρον. Εν
ταύθα αϊ «νυκτέριαι, μύχιαι ('Ερινύες) ύπο κεύθεσιν οίκί' εχουσαι». 

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α : Ό ρ φ ι κ . "Υμν. στ. 69 Έρινύων θυμίαμα στύρακα και 
μάνναν (εκδ· G. Q u a n d i , Berol. 1962, 48). 

Θράκη : 

Κύκλωπος Πολυφήμου Αλεξανδρουπόλεως. 

Έ κ του Κακριδή άρυόμεθα την πληροφορίαν δτι εις τάς Θρακικάς άκτάς, δυ-
τικώς της 'Αλεξανδρουπόλεως έδειξαν εις αυτόν το σπήλαιον του Κύκλωπος Πο
λυφήμου καΐ προσεπάθησαν να του καταστήσουν σαφές, δτι τα πάντα εκεί ήσαν 
σύμφωνα προς τήν "Ομηρικήν παράδοσιν. 

Βιβλιοκρισία : J. Τ h. Κ a k r i d i s, Die alten Hellenen im neugriechischen 
Volksglauben, Tusculum Schriften, München, 82. Μ ί λ τ η ς Π α ρ α σ κ ε υ α ΐ -
δ η ς, «Ελεύθερος Κόσμος» 1. Αύγ. 1970, NESTOR 1 Σεπτεμβρ. 1978, 683. 

Σπήλαιον Μαρώνειας Κομοτινής (Ν. Ροδόπης) ΝΔ, Θράκη. 

ΕΊς τήν Όμηρικήν πόλιν τών Κικόνων Μαρώνειαν, την οποίαν προσωποποιεί 
ό ιερεύς της Μάρων κατά το 1969 καΐ 1971, ύπο του επιμελητού αρχαιοτήτων 
Ευαγγέλου Πεντάζου, άνεσι άφη δι' οκτώ τομών σπήλαιον. Ή κυρία αύτου είσο
δος ευρίσκεται 3 χλμ. βορείως του οικισμού της Μαρωνείας, εις θέσιν «του κωφού 
το πλάι». Έξηρευνήβη ύπο της οικογενείας Αύδή άπο του 1896—1935. Εντός 
θαλάμου πανταχόθεν κλειστού χάλκινον κύπελλον. Είς τον χώρον Ε πόρπαι έκ 
στεατίτου προϊστορικαί. 

Είς τοΰτο ευρέθησαν δστρακα τινά, διεπιστώθη δέ οΰτως συνεχής χρήσις άπο 
Νεολιθικής Ιως Βυζαντινής εποχής, κατ' αρχάς ώς κατοικίας είτα δέ ώς τόπου 
λατρείας και καταφυγίου. 

Συμφώνως προς τήν έ'κθεσιν του καθ. κ. 'Αν. 'Ορλάνδου «Τά προϊστορικά ευ
ρήματα του σπηλαίου, λίαν αξιόλογα δια τήν Θρ<£κφ/, συνδέουν τήν περιοχήν μέ 
τά ευρήματα τ η ; Τροίας, Πολιόχνης και Θερμής καί, Οπως φαίνεται άπο τήν 
πρώτην έξέτασιν του υλικού ή σχέσις προς τους Παραδουναβείους πολιτισμούς 
είναι ισχυρότερα κατά τήν Νεολιθικήν περίοδον». 

Βιβλιογραφία : Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Το έργον της άρχαιολ. εταιρείας κατά 
το 1971, 'Αθήναι 1972 σ. 94. 

H e l e n T h o m a s a n d F r a n k Η. S t u b b i n g s, Lands and 
Peoples in Homer εν A l a n W a c e , F. S t u b b i n g s, A companion to 
Homer, London 1963 κεφ. 9, σ. 304c. r 

7 
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Ό μ η ρ . ι 39 Ίλίοθεν με φέρων άνεμος Κικόνεσσι πέλασσεν, ι 40 Ίσμάρω. 
Ήροδτ. 'Ιστοριών Η 110 Ιθνεα δέ Θρηίκων . . . Κίκονες . . . Διά ταύτισιν Ίσμά-
ρου Μαρώνειας δια τήν δύναμιν του οίνου των ίδ. Η. T h o m a s , F r a n k Η. 
S t u b b i n g s ι 196... αιγιον άσκον έχον μέ} ανος οϊνοιο ήδέος βν μοι έδωκε Μά-
ρων Εύάνθεος υιός, ίρεύς 'Απόλλωνος, δς "Ισμαρον άμφιβεβήκειν. 
ΔΕΣΕ τόμ. IV τευχ. 2/3, Άπριλ. Σεπτεμβρ. 1957 σ. 19. Φ. Α ύ δ ή , TÒ σπή
λαιον της Μαρώνειας Άρ. Ε.Σ.Ε. 755. 

Μάγαρον Διονύσου *Αβδήρων. {Δ. Θράκη). 

, £ ) 'Αναφέρεται ύπο επιγραφής (μήκ. 0,81, ύψους 0,43, πάχ. 0.8 μ.), ή ύποία 
έχει ώς έξης : 

'Αγαθή τύ-
Χϊί 

Γ. Κάσύιος Σέ-
ξτος άρχιβονκόλος Θεώ 
Διον[ν]σω καί τοις ϋννφνσταις 
εκ τ[ώ]ν Ιδίων το μάγαρον 

εΛοίησεν 

"Η επιγραφή αυτή άντεγράφη υπό των Bousquet καί Feyel εις περιοδείαν 
άνα τήν Θράκην είς ύπόγειον (cave) της οικίας Στέλλιου Άναδυότη παρά το χω
ρίον Βουλούστρα, είς άπόστασιν μιας ώρας εκ των 'Αβδήρων επί λίθου μεταφερ
θέντος εκ του Κάστρου (της αρχαίας ακροπόλεως παρά τήν θάλασσαν) 5 χλμ.± 
Λόγω του κακοΰ φωτισμού της επιγραφής ώς εκ της θέσεως της δέν ήδυνήθησαν 
να λάβουν φωτογραφίας. Πρόκειται περί μονόλιθου ασβεστολιθικού αετώματος 
τεθραυσμένου εις δύο άνισα τεμάχια. Ελλείπει το δ. άκρον. 'Επί της κορυφής 
φοίνιξ. Είς τάς κατωτέρας γωνίας μή λεπτομερής διακόσμησις. 

Κατά Bousquet Feyel μάγαρον έποίηαεν 'ίσως δεικνύει διευθέτησιν φυσικής 
κοιλότητος παρά τήν κατασκευήν σπηλαίου «en rocaille» κατά τον Άλεξανδρινον 
τρόπον ή ναϋδρίου έκ λαξευτών λίθων. 

Είς "Αβδηρα έπιμαρτυρεΐται λατρεία Διονύσου Θρακος ύπο τον μυστικόν τύ
πον της αυτοκρατορικής εποχής. Ενδεχομένως πρύς τοΰτο τύ σπήλαιον ταυτίζε
ται το προηγούμενον. 

Βιβλιογραφία : J e a n B o u s q u e t : Inscription d'Abdère, BCH (62), 
1938, o2 M. Ν i 1 s s ο n, Geschichte d. griech Religion τόμ. II 363, 6. 

•Ιταλία : 

Πηγή—Σπήλαιον Lupercal ή Πανεϊον Παλατινού (Ρώμη). 

Το σπήλαιον—πηγή «Lupercal» ευρίσκεται έπι της ΒΔ κλιτύος του Παλατινού. 
Συνδέεται προς τήν όμώνυμον έορτήν Lupercalia 1 «τουνομα δέ τής εορτής ελλη
νιστί σημαίνει Λύκαια καί δοκεΐ δια τοΰτο παμπάλαιος άπο Άρκάδων είναι τών 
περί Ευανδρον». 'Ελάμβανε χώραν τήν 15ην Φεβρουαρίου2. 
«ego magis arbitror Februarium a die februato, quod tum februatur populus, id est 
Lupercis nudis lustratur antiquum oppidum palatinum gregibus humanis cinctum» 3. 

Ύ π ο Κοΐντου Φαβίου Πίκτορος, Λευκίου τε Κιγκίου, Κάτωνος Πορκίου, 
Πείσωνος Καλπουρνίου καί άλλων συγγραφέων παρά Διονυσίου 4 Άλικαρνασσεΐ 
«καί ήν γάρ τις ού πολύ απέχων εκείθεν ιερός χώρος ολη βαθεία συνηρεφής καί 
πέτρα κοίλη πηγάς άνιεΐσα, έλέγετο δέ Πάνος είναι το νάπος, καί βωμός ήν αυ
τόθι του θεού* είς τούτο το χωρίον έλθουσα αποκρύπτεται" το μέν ούν άλσος 
ούκέτι διαμένει, το δέ ά ν τ ρ ο ν, έξ οδ ή λιβάς έκδίδοται, τφ Παλλαντίω προσωκο-
δομημένον δείκνυται κατά τήν επί τον ίππόδρομον φέρουσαν όδόν, καί τέμενος 
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έστιν αυτού πλησίον, ένθα είκών κείται του πάθους λύκαινα παιδίοις δυσί τους 
μαστούς έπίσχουσα, χαλκά ποιήματα παλαιάς εργασίας, ήν δέ το χωρίον το^ν σύν 
Εύάνδρω ποτέ οίκισάντων αυτό Άρκάδων ιερόν ώς λέγεται». 

Ύπο του Γραμματικού Σερβίου5 «Gelida monstrat sub rupe Lupercal sub 
monte Palatino est quaedam s p e l u n c a , in qua de capro luebatur, id est sacrif ica-
batur : unde et lupercal non nulli dictum putant. alii quod illic lupa Remum et 
Romulum nutriente alii quod et Vergilius, locum esse hunc sacratum Pani, deo 
Arcadiae, cui etiam mons Lycaeus in Arcadia consecratus est. et dictus Lycaeus, 
quod lupos non sinat iu oves saevire». 

'Υπό του Λιβίου 6 «nudi iuvenes Lycaeum Pana vénérantes». Κατά Valerium 
Maximum 7 «Lupercalium enim mos Romulo et Remo inchoatus est tunc, cum 
laetitia exultantes, quod iis avus Numitor, rex Albanorum, eo loco, ubi educati 
erant, urbem condere permiserat sub monte Palatino [hortatu Faustuli educatoris 
sui] quem tuander Areas consecraverat». 

Ό Αρκάς Εύανδρος και οι μετ' αυτοί) οίκισταί, σχέσις λύκου και κυνος ώς 
θυσία κυνός κατά την έορτήν των Λουπερκαλίων (εκ του lupus), «"Ιδιον δέ της 
εορτής το και κύνα θύειν τους Λουπέρκους» 8, οι νήπιοι γενάρχαι της Ρώμης ύπο-
μιμνήσκουν το Λύκαιον9 ορός της 'Αρκαδίας και δλην την περί τον νήπιον Δία 
μυσταγωγίαν μέ τάς Άρκαδικάς τροφούς του. 

Ώ ς γνωστόν ούτος ώς εν 'Αρκαδία έλατρεύετο κατ' εξοχήν εν Κρήτη, ή τρο
φός του όποιου Δίκτυννα ι 0 , έτυμολογουμένη εκ του δίκτυς συνάπτει αυτόν ενδε
χομένως προς την ζωολογικήν οίκογένειαν των κυνιδών. Επίσης ή Κυνόσουρα. 
'Ομοίως ή δια του έτύμου αίκάλλειν Άκακαλλίς ι1 (=κύων) γνωστή αΐξ, τήν 
οποίαν έπειράθην να ταυτίσω προς τήν Δίκτυνναν, συνάπτεται δια της θυσίας αι
γών προς τα Λουπερκάλια 1 2. 

Ούτω το (Lupercal) Παλατΐνον ώς λόφος σχετισθείς εν τη μυθολογία προς 
τήν πλήμμυραν (βροχή—ευφορία) μετά τήν οποίαν επί συκής τούτου Ιμεινεν ή 
χαλκή είκών μέ απεικόνισιν των νηπίων, εδέχθη ώς φαίνεται το πρώτον τήν λα-
τρείαν του νηπίου Διός, Οστις ένσαρκοΰται ώς τοιούτος εν ένΐ των νηπίων του 
ζεύγους τών Αουπερκαλίων, εν τω Γωμύλω. 

Ή «Λύκαινα—κύων» εξ 'Αρκαδίας (Εύανδρος) ενταύθα το πρώτον τους έθή-
λασε : «Βούτας δέ τις αιτίας μυθώδεις εν έλεγείοις περί τών 'Ρωμαϊκών ανα
γραφών φησί, του Άμουλίου τους περί τον 'Ρωμύλον κρατήσαντας έλθ tv δρ('μω 

μετά χαράς επί τον τόπον εν ώ νηπίοις ούσιν αύτοϊς ή λύκαινα θηλήν ύπέσχε» ι 3 . 
Σχέσιν προς ζωολατρείαν ύποδηλοΰν και τα δέρματα 1 4 άτινα ερερον κατά τα 

Λουπερκάλια : «mos enim erat Romanis in Lupercalibus nudes discurrere et pel-
libus obvias quasque feminas ferire» κατά τον Φήστον. 

Παρά Διονυσίω Άλικαρνασσεΐ ι 5 τους περί το Παλλάντιον οίκούντας τών 
νέων εκ του Λυκαίου περιελθεΐν δρόμω τήν κώμην γυμνούς ύπεζωσμένους τήν 
αιδώ ταΐς δοραΐς τών νεοθύτων». 

'Επίσης ώς ή ύπο του Nilsson 1 6 σχεδιασθείσα κατηγορία του θείου βρέφους ό 
Ρωμύλος παραδίδεται δτι έτράφη ύπο της γης.Παρά τω Σέξτω Πομπηίω 1 3 Φήστω 
(2 αι. μ. Χ.). «Altellus Romulus dicebatur, quasi altus in tellure, vel quod tel-
lurem suam aleret ; sive quod aleretur telis ; Εις G. Goetz l 8 , Corpus Glossa-
riorum Latinorum «altellus terrae nutritus». 

Ούτως το σπήλαιον Lupercal ώς ή ομώνυμος εορτή σχετίζεται προς τήν κου-
ροτρόφον λύκαιναν τροφον του θείου νηπίου οϊκιστου της Ρώμης μέ ρίζας τήν 
προϊστορικήν Άρκαδίαν, ενσαρκώνοντα τον Κρηταγεννή προελληνικον Δία. 
Βιβλιογραφία: 1. Πλουτ. Ρωμύλος XXI, 8 (Plutarchi Vitae, Parisiis 1846). 

2. «Τα δέ Λουπερκάλια τφ μέν χρόνω δόξειεν αν είναι καθάρσια* δραται γαρ 
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εν ήμέραις άποφράσι του Φεβρουαρίου μηνός, δν καθάρσιον άν τις έρμηνεύσειε 
και τήν ήμέραν εκείνη το παλαιόν έκάλουν Φεβράτην» Πλουτ. Ρ ω μ . XXI 7. Το 
494 άντικατεστάθησαν υπό τοΰ Π ά π α Γελασίου δι° εορτής της Παναγίας. 

3. Μ. Terenti Varronis, De Lingua Latina VI 34. 
4. Δίον. Άλικαρν. Ρ ω μ α ϊ κ ή αρχαιολογία ( = Antiquitatum Romanorura) 

Lipsiae 1885. I 79, 8. 

5. Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii Carmina Commentarli τόα. I I 
Lipsiae 1884, V i l i 343. 

6. Liv. 1. 5. 2. 
7. Valer. Max., Lipsiae 1865 I I 2 , 9 . 
8. Πλουτ. ένθ. άνωτ. X X I 13. 
9. Sp. Marinatos, Die Wanderung des Zeus, Arch. Anz. 1962, 9 1 1 . Σ π . Μα

ρινάτου, Το όροπέδιον της Νίδας και το Ίδαϊον άντρον, Έ π ε τ . Φιλοσ. Σχολ. 
Πανεπ. 'Αθηνών, 1 9 5 6 - 7 , 239 -254. Μ. Nilsson, Min. Myc. Rei. 535 και υποσ. 5. 

10. Kalliope Jannulides «Ζεΰ Δικταΐον άείσομεν ήέ Λυκαΐον» oder Diwtynna — 
Ida, Π Λ Α Τ Ω Ν έ'τ. Η 1956, 80. 

11 . Κ. Γιαννουλίδου, Ζευς Αϊκαλος—Άκακαλλίς Σκύλλιον 6ρος, Π Λ Α Τ Ω Ν 
ετ. 1 1958, 109. Κ. Γιαννουλίδου, Ά κ α κ α λ / λ / α ή Άσάσαρα, Centum και 
gatem εν τη γρβμμική Α, ΠΛΑΤΩΝ K B 1970, 121. 

12. Πλουτ. XXI 10. 
13. Πλουτ. XXI 14, Δια σχέσ'.ν Ρωμύλου προς θοέμμχτα ιδ. Πλουτ. Ρ ω μ . 2 1 . 9. 
14. Sexti Pompei Festi, De verborum significatu quae supersunt, Teubner 

1913 p. 49, 1 9 - 2 1 . 

15. Δίον. Ά λ ι κ . , Ρ ω μ . 'Αρχ. 1. 80. 1. 
16. M. Nilsson. Min. Myc. Religion, Lund 1950, 5 4 1 . 
17. Sexti Pomhei Festi, ενν. άνωτ. σ. 6. 29—30/7. 1—4, Em. Peruzzi, Ori

gini di Roma, Bologna 1970, I 28. 

18. C.G.L., Amsterdam 1965, V p. 438. 54.—J. Marquardt, Roemische Staats
verwaltung Leipzig 1885, I I I 439. Prof. F. Sabatini, Rome et ses environs, Roma 
1909, 128—9. W. H. Röscher, Ausfuerliches Lexikon d. griech. u. Romischen 
Mythologie, τόμ. Ι σ. 1457 λ. Faunus τόμ. I I 2 2162 λ. Luperca, Lupercus 
G.F. Unger, Die LupercaHen, Reinisches Museum (36) 1881, 50, 7 1 . Έ γ κ υ κ λ . 
Λεξικον Η Λ Ι Ο Υ τόμ. 15 σ. 384, υπό Π. 11. Κ. αρθρ. Πάν (Σπήλαιον τοϋ Π ά 
νος (Λουπέρκου) ή Πάνειον άντρον, έν τ ω Παλατίνω λόφω της Ρώμης. 

Σπήλαιον—πηγή Λοκρών (επαρχ. Reggio Καλαβρίας). Ν . ' Ι τ α λ ί α 

ΙΙαρα τήν δ. βχθην (τοΰ άγριου χειμάρρου Caruso εις τήν μεγάλην κοιλάδα 
Polisâ σπήλαιον εύρύχωρον εν μέρει τεχνητον εντός τοΰ πωρόλιθου, έν μέρει φυ
σικό ν ± 4 μ. ΰψ. 

Το πλουσίως διηθούμενον λίαν άσβεστοειδές ΰδωρ πηγής υπεράνω, έσχημάτισε 
συν τη παρόδω τών ετών σταλακτίτας, οι όποιοι έκάλυψαν τους τοίχους και τήν 
όροφήν της στέγης. Εις το έσωτερικον βωμός έκ στρωμάτων πωρολίθ( υ με ακα
τέργαστους λελειασμένας γωνίας, φέρων δύο εξογκώματα υπεράνω της ουσιαστικής 
επιφανείας. Προς χρήσιν άποχετευτικήν τών υπό τήν λεκάνην υπό κάτω συλλεγομέ
νων υδάτων υπάρχουν δύο πήλινοι σωλήνες διαμέτρου 0,68 μ. εις διάφορα ΰψη. 

Ύ π ο τοΰ δημοσιεύσαντος παραλληλίζεται προς σ π ή λ α ι α — π η γ ά ς ώς τα τ ς 
Δ. και Ά ν . κλιτύος της ακροπόλεως τών 'Αθηνών, αφιερωμένων έπιγραφικώς 

ίς τήν λατρείαν τοΰ Πάνος καΐ Νυμφών κ.α\ θεοτήτων. 
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Εις το σπήλαιον ευρέθησαν αναρίθμητα ποικίλα αναθήματα εξ όπτής γης, μέ 
την βοήθειαν των οποίων είναι δυνατός ό προσδιορισμός της λατρείας. 

Κατά μέγιστον μέρος όρθογώνιαι πήλινα πινακίδες, διαφόρων μεγεθών τύπων 
και διαμορφώσεων. Εις την άνωτέραν ζώνην άνάγλυφον τριών γυναικείων νεανι
κών κεφαλών μετά πόλου ή κάλαθου μέ χωρίστραν εν τω μέσω και μακρούς πλο
κάμους εις τα πλάγια. Θεια οντά και δή τα όμοια, μέ επανάληψιν τών χαρα
κτηριστικών του προσώπου πρβλ. εις ανάγλυφα έκ Camâro και Συρακουσών. Τρια
δικός σύνδεσμος Νυμφών ή Μητέρων, τών οποίων ή λατρεία μαρτυρεΐται εν Με
γάλη Ε λ λ ά δ ι . 

Κοΐλαι πινακίδες έχουν ε'ις την όπισθίαν πλευράν διάτρητον φακοειδήν όπήν, 
ή οποία χρησιμεύει δι' άνάρτησιν. Σύνολα, φέρουν άλλα εις -άς πλευρικάς ταινίας 
δύο θ!>ρσους,—στοιχεΐον Διονυσιακόν—, έτερα υπό την κεφαλήν, ως επί 'Αττι
κών ανάγλυφων μέ τον τραγόπουν Πάνα. ' Ε π ί τρίτου εις θέσιν τετραπλεύρου 
πλαισίου 3/4 εν μορφή ταύρου ανθρωπινή κεφαλή πωγονοφόρος γνωστή έν τη 
ηπειρωτική Ε λ λ ά δ ι ώς « Ά χ ε λ ώ ο ο ) μέ αναλογίας Tzpòc επί νομισμάτων της Γε
λάς του τέλους της αρχαϊκής εποχής. Έ ξ άλληε πινακίδος μέ νέον άνευ γενειάδος 
μανθάνομεν δτι ό ποταμός έκαλεΐτο Ε Υ Θ Υ Μ ( 0 ) Σ . 

Γνωστή εις Λοκρούς ή τοπική ιστορία του τρεις Όλυμπιονίκου εις πυγμήν 
Εύθυμου, οκ έλευθερωτοΰ τής πατρίδος του έκ ληστρικού τέρατος. Εις ύψηλήν 
ήλικίαν μετέβη εις τον ποταμον της πατρίδος του Καίκινον και έν αύτω έξηφανίσθη. 
"Εκτοτε εθεωρείτο ποτάμιος θεός ώς ό αληθής πατήρ του, ό ϊδιος δέ μετεβλήθη 
εις ήρωα και άπήλαυεν θείων τιμών. 

Κατά τον Arias ή πινακίς αΰτη υψ. 0,18 μ., πλ 0,9, διαμέτρου 0,2 πρέπει 
απαραιτήτους να άναφέρηται εις τήν λατρείαν και τον σεβασμον του Εύθυμου. Εις 
τον πωγονοφόρον ταΰρον τών άλλων πινακίδων άνεγνωρίσθη ό πoτάμιoc θεός 
Καίκινος, ό όποιος και έξισώθη μέ τον παρά τήν μεγάλην κοιλάδα ( = Vallone) 
Polisa σήμερον έκπεμπόμενον χείμαρρον Caruso. Σημαντικον επίτευγμα δια τήν 
τοπογραφίαν τών αρχαίων Λοκρών. Αί πινακίδες ανήκουν εις 3/2 σι π . Χ. 

'Επίσης τελείως νέοι δια τήν άρνιτεκτονικήν διαμόρφωσιν και διακόσμησιν 
τών κρηνών μέχρι τών μεγάλων Νυμφαίων τής αρχαιότητος, οι έκ πηλοΰ εις 
διάφορα μεγέθη και σχήματα πλαστικοί μεταπλασμοί του ίεροΰ σπηλαίου—πηγή, 
κ α τ ' άναλογίαν οικοδομών οικιών—πηγών αρχαϊκής και κλασσικής εποχής ώς 
επί ανάγλυφων έκ τών ιερών Νυμφών Πάνος παρά τους πρόποδας τής 'Ακροπό
λεως. Ευρέθησαν πήλινα ομοιώματα σπηλαίων εις τρεις τύπους έν τομή, τετάρ
του δέ τύπου εξωτερική μόνον άποψις ώς και έ'τεροι τρεις μεταπλασμοί. 

Οί τύποι σημαντικοί δια τήν ίστορίαν και έξέλιξιν τών Νυμφαίων του 3, 
2 και 1 π . Χ. αί. Ό πλέον μικρός έ'χει υψ. 0,27—3ό πλ ± 0,11—0,25 τών. 3ου 
2 και 1 π.Χ. αί. και το αυτό βάθος. Φέρουν πλαστικάς διακοσμήσεις, ανάλογους 
προς αρχαϊκούς και κλασικούς ο'ίκους—πηγάς (Brunnenhäuser) , σταλακτιτών, 
όστρέων, φυτών και έν τ ω ήμίσει δψος λεοντοκεφαλήν μέ χαΐνον στόμα. 

Ίδιομορφίαν παρουσιάζει ό τρίτος τύπος μέ προοικοδόμημα υπό μορφήν ναϊ-
δρίου (aedicula) έν παραστάσει και άβαθες αέτωμα, μέ κεφάλας γυναικών προ 
τών παραστάδων και υπό κ ά τ ω μικρά εικονιστικά ανάγλυφα ένθρόνου γυναικός 
φερούσης κέρατα αφθονίας εις τους βραχίονας. 

Έ κ τών ευρημάτων εξαίρεται όρειχάλκινον στήριγμα κατόπτρου υπό μορφήν 
κυρίας μετά Δωρικού πέπλου, το όποιον ενθυμίζει καταπληκτικούς χορεύτριας έκ 
τής Villa του Calpurnius Piso, του 5ου π. Χ. αί. ήτοι αυστηρού ρυθμού. 

ί ίς πρωιμοτέραν έποχήν τάσσεται πήλινος βωμίσκος (Tonaruba) έν αναγλύφω 
άπεικονίζων μονομαχίαν μετά βαρέων θωράκων και λόγχης πολεμιστών, έκαστος 
υπό τήν προστασίαν υπ ' αύτω ιστάμενης γυναικός, σχήμα γνωστόν π . χ. έκ τής 
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μονομαχίας Άχιλλέως Μέμνονος υπό την προστασίαν της Θέτιδος. Έ κ του ρυ
θμού ανάγεται εις τον 6 π. Χ αϊ. 

Αι πινακίδες του 1 ήμ. 5 π. Χ. αί. και τα θραύσματα παρέχουν τινάς μονα-
δικάς μέχρι σήμερον παραστάσεις. 

ΛΑΤΡΕΙΑΙ : Έ ν τω σπηλαίω των Λοκρών έλατρεύθησαν πλην των Νυμφών 
και του Πανός, "Ερωτος και "Αφροδίτης ϊσως και ό Διόνυσος ώς οι μνημονευ
θέντες θύρσοι καΐ ό μέγ»ς αριθμός των όρχουμένων Μαινάδων επιτρέπει νά είκά-
σωμεν. Αί τριαδικά! θεότητες—Νύμφαι ενδεχομένως αί Μητέρες. 

Βιβλιογραφία : Arch. Anz. 1941, σ. 650 (άπεικ. 130)—σ. 662 Enciclope
dia dell'arte antica τόμ. IV 668 αρθρ. Locri Epizepîri. Pauly - Wissowa Kroll 
R.E. τόμ. VI σ. 1514 αρθρ. Euthymos,/RE τόμ. XIII 1354 αρθρ. Lokroi. 

Περί τών τριαδικών Νυμφών ή θεαινών ίδ. Καλλ. Γιαννουλίδου e H πρωταρχή 
τών διά κοινού πέπλου ή μανδύου ηνωμένων μορφών ΠΛΑΤΩΝ ΙΘ' 1967 σ. 218 
κέξ. 224 και Μ. Nilsson GGR Muenchen 1955, 206 υπ. 5. 

Εύρετήριον : 'Ιστορικών Σπηλαίων της 'Αρχαιότητος 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ : Κεφαλληνία : Σπήλαιον Γερογόμπου σ. 90 Σπήλαιον 
Γρούσπα σ. 90 Σπήλαιον Μελισσάνη σ. 90 Λευκάς : Σπήλαιον Χοιρότρυπα σ. 
90 *Ασβότρυπα ή Σκλυφά τρύπα Φρυνίου σ. 90 Νυμφαιον 'Ιθάκης σ. 90 ΔΩ-
ΔΕΚΑΝΝΗΣΟΣ : Σπήλαιον Πάνος Νυμφών «"Ασπρης Πέτρας») Κω σ. 93 
«Σπηλιά τών Ε π τ ά Παρθένων ή Σπήλιος του Φλάσκα» Καλύμνου .σ. 93 
Νυμφών και Πάνος Ρόδου σ. 94 ΘΕΣΣΑΛΙΑ : Τσούκας Πηλίου σ. 94 Τοπο
θεσίας «Μαλάκι» του χωρίου Λεχώνια σ. 94 Χείρωνος σ. 94 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : 
"Αντρον Βάκχου Παγγαίου σ. 95 «Μάγαρον» Θεσσαλονίκης σ. 95 ΗΠΕΙΡΟΣ : 
Κέρβερου Θεσπρωτίας σ. 96 "Αρτης (Μικρή Δρακότρυπα) σ- 96 Μεγάλη Δρακό-
τρυπα "Αρτης σ. 96 Νυμφαιον «Ξεροβουνίου» (Κουδουνότρυπά)'Αμβρακίας σ. 97. 
"Αντρον Έρινύων Στυγός σ. 97 ΘΡΑΚΗ : Κύκλωπος Πολυφήμου 'Αλεξαν
δρουπόλεως σ. 97 Μαρωνείας Κομοτηνής (Ν. Ροδόπης) σ. 97 ΙΤΑΛΙΑ : Πη
γή—Σπήλαιον Lupercal ή Πανεΐον Παλατινού (Ρώμη) σ. 98 Σπήλαιον—Πηγή 
Λοκρών (έπαρχ. Reggio Καλαβρίας σ. 100. 

( Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ) 


