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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ* 

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΗΣΩΝ, ΙΤΑΛΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Σ 

Πελοπόννησος 

Νεμέα. 

Σπήλαιον Τσονγκιζα. 

Άν. πλευρά λόφου Τσούγκιζα ολίγον έ*ξω καί δυτ. των χωρίων Νεμέα και 
Ηρακλείου παρά τον λόφον. Ευρέθη κεραμεική εποχής νεολιθικής ώς και ορειχάλκου. 

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α : Biegen C.W. 1924—26, Art and Archaeology XX (1925) 
175—184. XXI (1926) 127. J. Pentrose, Excavations of Tsoungiza, the Pre
historic site of Nemea, A.J. A. (32) 1928, σ. 63. 

Θ ε σ σ α λ ί α . 

Άντρων. 
Tò δνομα τής πόλεως οφείλεται εις τα άντρα της. Οΰτω παρά Στεφάνω 

Βυζαντίω : «'Αντρών, πόλις Θετταλίας. Ζηνόδοτος δέ γράφει : 

Άγχίαλον Άντρώνα. ** 
λέγεται δέ δια το τους τόπους άντρώδεις είναι' δ πολίτης Άντρώνιος* έξ οδ καί 
παροιμία, Άντρώνιος όνος». 

Βιβλιογραφία : RE τομ. 1, 2 λ. Antron σ. 2642 

Μακεδονία 

Νομός 'Ημαθίας. 

Ροδοχωρίον παρά το Γιανιακοχώρι β. Ναούσης. 

Τά ευρήματα νυν εν τω Μουσείω Βερροίας : 4 λίθινοι πελέκεις, περίαπτα έκ 
μαρμάρου, διάτρητα, άσπιδοειδή, δύο περίαπτα έξ άστρίου διάτρητα, 3 πήλινα 
αγγεία ακέραια α) μετά τεσσάρων διάτρητων αποφύσεων δια τήν έξάρτησιν. β) 
μετά δύο άτρήτων αποφύσεων, τρία τμήματα μεγάλων αγγείων άβαφων, πέντε 
μεγάλα τεμάχια αγγείων, μελανον (blak toped) άνω, έρυθρόν κάτω, μετά γωνιώ
δους μεταβάσεως τής κοιλίας προς τον ώμον (carinated), δύο τμήματα αγγείων 
πλαστικής άποφύσεως το β) και μετά εγχάρακτου διακοσμήσεως διά ρόμβων, μέγα 
τεμάχιον μέ πλαστικάς αποφύσεις, τμήμα πηλίνου ειδωλίου, 40 τεμάχια μικρών 
καί μεγάλων αγγείων μέ πλαστικάς ενίοτε αποφύσεις έξ ών τίνα σφζουν τά χείλη 
ύπενθυμίζοντα τά μεταγετέστερα νεολιθικά τής Λαρίσσης. Συγκρίσεις έγένοντο 
επίσης προς Νεολιθικά Νέας Νικομήδειας καί Π ολυπλατάνου. 

Βιβλιογραφία : Φ. Πέτσας ΑΔ (Ι*1) 1964 Χρον. 356. R. J. Rodden, Re
cent Discoveries from Prehistoric Macedonia : An Interim Report BALKAN 
STUDIES (5) 1964, 116. 

Κ α β ά λ α . 

Κρνονερίον — Ζνγον Καβάλας. 

Εις το έσωτερικόν του έγκατάστασις υδραγωγείου αρχαίου τύπου, προς πλύσιν 

*Συνέχ«ια έκ ΠΛΑΤΩΝΟΣ τόμ. ΚΗ' (1976) σελ. 14. 
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καί καθαρισμον των μεταλλευμάτων. Πλούσιος σταλακτιτικος και σταλαγμιτικός 
διάκοσμος. «Νυμφαΐον». 

Βιβλιογραφία: Π α ύ λ ο υ Ά λ ι σ ά ν ο γ λ ο υ : Τριάντα σπήλαια στον νομό 
Καβάλας, «ΝΕΛ» 3 Ίουλ. 1974. 
Σπήλαιον 'Ay. 'Ελένης. 

Εις άπόστασιν ώρας άπο του χωρίου Ζυγός Καβάλας και εις πλαγιάν ήμιαπο-
τόμου χαράδρας (ΰψ. 50 μ. περίπου). Το βνομά του οφείλεται εις εικόνα της ομώ
νυμης 'Αγίας εντετειχισμένην προ ετών εις τήν άρ. πλευράν του πρώτου θαλάμου. 

"Εχει έγκατάστασιν αρχαίου υδραγωγείου τριών διαδοχικών εποχών με πηλί-
νους σωληνώσεις καλυπτομένας ύπο στρώματος λιθωματικής ΰλης. Π. Άλισά
νογλου ενθ. άνωτ. 
Β. Ννμφαϊον Ν. Ήραχλείτσας. 

ΝΔ. της Καβάλας παρά το άκρωτήριον Άετοπλαγιά ΰψους 150 μ. 'Εντός τών 
τριών θαλάμων ευρέθησαν νεολιθικά βστρακα, της κατηγορίας τών «plain και bur
nished ware» της Όλύνθου πήλινα ειδώλια και δύο έπιγραφαΐ άναφερόμεναι εις 
λατρείαν νυμφών, ώς καΐ αγγεία καί όστρακα ιστορικών χρόνων, τα άρχα·.ότερα 
του 6 αϊ. π. Χ. [Ν]ΥΜΦΑΙΣ ΑΝΕΘΗΚΑΜ[Ε ό δείνα] [καί οι] ΕΤΑΙΡΟΙ : 
ΔΙΟΣΚΟΥΔΙΔ [ΗΣ] / [Σ ΤΡ]ΑΤΩΝ : ΣΩΣΙΜΕΝΗΣ : ΦΑΝΙ[Σ] / [Σ]ΩΣΙΣ : 
ΘΑΛΙΑΡΧΟΣ: ΑΛΚΙΜΑΧΟΣ [. ] / [Η]ΡΟΓΕΙΤΩΝ. 

Βιβλιογραφία : Γ. Μ π α κ α λ ά κ η : 'Ανασκαφή του παρά τήν Ήρακλείτσαν 
(Καβάλας) άντρου τών Νυμφών. ΠΑΕ 1938 σ. 81. 

Γ. Συμβόλου. 
Παρά το χωρίον Μυριόφυτον (πρότερον Δρέσνα). Μικρά μηνοειδής είσοδος 

ένθα νεολιθικά Οστρακα ρυθμού Διμηνίου και 3 θάλαμοι μετά προϊστορικών 
οστράκων καί ρωμαϊκών αγγείων. Εντός αύτοΰ ευρέθη καί αρχαίος τάφος. 

Θ ρ ά κ η . 

Σπήλαιον Στρύμης. 

+ 35 χλμ. ΝΑ της Κομοτηνής παρά τήν β. πλευράν του Ίσμάρου. Συνελέ· 
γησαν αρκετά γραπτά νεολιθικά βστρακα με άργυρόχρουν εκ γρανίτου διακόσμησιυ. 

Βιβλιογραφία : Γ. Μ π ά κ α λ ά κ η ς , 'Αοχαιολ. ερευναι εν Θράκη 
1959-60, Θεσσαλ. 1961, ΑΔ (17) 1961-2 χρον. 258. 
Σπήλαιον «στου Κουφού το πλάϊ». 

+ 1 ώρα βδ. της Νέας Μαρώνειας. Εντός τών θχλάμων μετά τήν είσοδον 
ευρέθησαν Οστρακα εποχής νεολιθικής, χαλκού ώς καί ρωμαϊκά καί βυζαντινά λί
θινα σφονδύλια. ΝΑ του σπηλαίου πηγή ύδατος. Ό Μπχκαλάκης το ταυτίζει προς 
τήν εις τα Αργοναυτικά του 'Απολλώνιου 'Ροδίου κατοικίαν του Όρφέως. 
Στερεά Ε λ λ ά ς 
Φθιωτιδοφωκίς. 
Φουρνοσπηλιά Οϊτης. 

Έ κ τεσσάρων θαλάμων μετά νεολιθικών εποχής χαλκού αναλόγων προς του 
Λιανοκλαδίου ώς και ιστορικών χρόνων καί ρωμαϊκών οστράκων. 

Βιβλιογραφία : Γ. Μ π α κ α λ ά κ η, Τέσσερα σπήλαια, Μακεδονικον Ημερο
λόγιου (Σφενδόνη) 1955, 147. 

Αιτωλοακαρνανία. 

Δύο Σπήλαια 'Αστακού. 

Α) Έ ν τφ πρώτω ευρέθη Μυκηναϊκή καί Ύστερομυκηναϊκή κεραμεική. 
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B) Tò δεύτερον απέχει μίαν ώραν άπο του 'Αστακού παρά το παρεκκλήσιον 
του 'Αγ. Νικολάου (500 πόδεςύ. έπ. θ. ). ( κόλπος Δραγομέστι) Κατοικίδιον ή λα
τρευτικών σπήλαιον μετά νεολιθικής καί γραπτής κεραμεικής ώς εν Μεγανήσι 
καί προς βορρά νεολιθικών επαφών ώς εκ της ευρέσεως Θεσσαλικής τύπου Α καί 
Β κεραμεικής επίσης 'Ιταλικής. 

Κατά τήν Benton ή παράθεσις δύο κρανίων ή ετι δύο σκελετών δέν δύναται 
νά θεωρηθούν ώς ενδείξεις νεολιθικών ταφικών εθίμων. 

Βιβλιογραφία: S. B e n t o n , The Ionian Islands, BSA (32) 1931—2, 244. 
S. B e n t o n , Hagios Nikolaos near Astakos in Akarnania BSA (42) 1947,156. 
Νήσοι : 
Σαλαμίς. 

Εύριπίδου. 

Κατά τον βίον του Εύριπίδου (Vit. 1) καί τήν επιγραφήν του CIG 6052 «Ευ
ριπίδης Μνη[σα]ρχιδου, / ΣΑΛΑΜΕΙΝΙΟΣ τραγ[ικος ποιητής». "Ο ιστορικός Φι-
λόχορος (F.HG Ι 412) είς «μελισσοτρόφον» Σαλαμίνα του Εύριπίδου εις Τρωά
δας, δια τήν οποίαν δεικνύει τήν συμπάθειάν του (στ. 799 κ.εξ.) αναφέρει σπή
λαιον άγριον καί άκομψον ήμισκότεινον. ένθα ό Ευριπίδης συνέγραψε τάς τραγω
δίας του. Τοΰτο έπεσκέφθη ό Γέλλιος. «Philochorus refert in insula Salamine 
speluncam esse taetram et horridam, quam nos vidimus in qua Euripides tragoe-
dias scriptarit». 

Αί λέξεις taetram et horridam υπό της εκδόσεως Loeb του Aulus Gellius 
αποδίδονται ώς «grim and gloomy cavern» (ΐ3βΙβΓ=ΙβΙβΓ=λυγρός, βδελυρός, μυ
σαρός, αισχρός* horridus = φρικτός, φρικαλέος, τραχύς, αυχμηρός, άκομψος, 
άγριος εκ του Λατινοελλ. Λεξικού Στεφ. Κουμανούδη). 

Βιβλιογραφία: A u l u s G e l l i u s , The Attic Nights, τομ. I l l έκδ. Loeb 
1960-1, βιβλ. XV κεφ. XX § 5, καί Ικδ. Teubner MCMLIX τομ. II. 
W. C h r i s t s , Geschichte d. griech. Litteratur 329, 3 Muenchen 19085. 

Κνχρέως. 

Ό Λυκόφρων εις Άλεξάνδραν ποιείται λόγον περί εξορίας εκ τών άντρων του 
Κυχρέως καί τών υδάτων του Βωκάρου. 
Οδτως είς στ. 450 *0 μεν πατρός μορφοΐαιν ήλαστρημένος 

451 Κνχρεϊος άντρων Βωχάρον τε ναμάτων, 
452 ούμός ξύναιμος, ώς όπατρίου φονενς 
453 πώλου, νόθον φίτυμα, συγγενών βλάβη, 
454 τήν λύαααν εν ποίμναισιν αίχμητηρίαν 
455 χέαντος, δν χάρωνος ώμηστοϋ δορά 
456 χαλχώ τορητον ουκ ετευξεν èv μάχη, 
457 μίαν προς "Αιδην και φθιτούς πεπαμενον 

458 κέλευθον 

Κ ύ θ η ρ α . 

Άγ. Σοφίας παρά το Καψάλι. 
*Εν αύτφ ευρέθη κεραμεική ορειχάλκινης εποχής, ήτοι γραπιόν δστρακον σκο-

τεινον επί φωτεινού με κυματιστάς γραμμάς. 

Βιβλιογραφία: S . B e n t o n , BSA (32) 1931-32, 245. 

Φονρνοσπηλιά. 
Κατοικίδιον ή λατρευτικον σπήλαιον, μέ Νεολιθικά, Π Ε, Μ,Ε, Ρωμαϊκά 

λείψανα. 
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Βορ. "Ανδρος ( Προκαταρτική εκθεσις). 

«ΝΥΜΦΕΙΟΝ ΦΕΡΡΕΦΑΤΙΟΝ ή Φερρεψατεΐον». 

Πρόκειται δια το σπήλαιον τοΰ Κάβο ντ'όρο άρ. ακρωτηρίου Φάσσης «'Ακρω
τηρίου Περιστέρι» ως θά έλέγαμεν δια της μεταφράσεως υπό Πασχάλη του χάρ
του του Th. Sauciuc και νυν κατά καθιέρωσιν εκ τούτου. 

Κατά πληροφορίας, ακτίνες μοί παρεσχέθησαν ευγενώς υπό του Γεωργ. Κάρ-
λου το σπήλαιον προσιτον έκ της θαλάσσης μέ ενσωματωμένα εις τα τοιχώματα 
αγγεία, είναι σήμερον καταφύγιον τριών ποικιλιών αγρίων περιστερών (έξαγριω-
θέντων ; ). Είμαι της γνώμης δτι μεταξύ αυτών συγκατελέγετο ή φάσσα ή φάττα, 
έλατρεύετο δέ ενταύθα ή Φερσέφασσα Περσεφόνη. Πιστεύω δέ δτι τοΰτο Ιδωκεν 
την όνομασίαν εις την έναντι Φάσσαν. Δεν αναφέρεται ύπο του ιστορικού της νήσου 
Δ Πασχάλη. Χρήζει οπωσδήποτε έξερευνήσεως, δια νά λυθη το πρόβλημα κατά 
πόσον πρόκειται περί στομίου "Αδου αν ένθυμηθώμεν ,τήν Άντιγόνην εις Σοφοκλέα : 

«ώ τύμβος, ώ νυμφεϊον, ώ κατασχαφης 
οϊκησις αείγρουρος, οΰ πορεύομαι 
προς τους εμαυτής, ών αριθμόν εν νεκροις 

894 πλείστον δέδεκται ΦΕΡΣΕΦΑΣΣ' ολωλότων». 
και την Έλένην του Εύριπίδου : 

172 «τοις εμοΐσι σννυχα δάκρυα 

173 πάθεσι πάθεα, μέλεσι μέλεα, 
μουσεία θρηνήμα-
σι ξυνωδά πέμψει 
ΦΕΡΣΕΦΑΣΣΑ 
φόνια, χάριτας ΐν* επί δάκρυσι 

177 παρ' έμέθεν υπό μέλαθρα νύχια 
παιάνα νέκυσιν άλομενα λάβτ]». 

"Εκδ. Oxonii 1961. 

'Απαντα επίσης και ό τύπος Φερσέφαττα (Ίδ. αρθρ. εν Λεξικοΐς) εν σχέσει 
προς κάτω κόσμον, ως έκ της ιδιότητος της Περσεφόνης ( πρβλ. γλώσσα, γλώττα, 
θάλασσα θάλαττα) έπί αγγείου και Φερόφαττα. 

Συγκεφαλαιοΰμεν τον Κλήμεντα : Ζευς τη Φ ε ρ ε φ ά τ τ η, τη ιδία θυγατρί, 
μετά την μητέρα τήν Δηώ, έκλαθόμενος του προτέρου μύσους" πατήρ και φθορεύς 
κόρης ό Ζευς" και μίγνυται δράκων γενόμενος, δς ήν, ελεγχθείς, Σαβαζίων (54) 
γουν μυστηρίων σύμβολον της μυουμένοις. . . . (58) . . Βούλει καΐ τά Φέρε-
φάτης ανθολόγια διηγήσομαι . . . (6), πολυτρόπως τήν Φερεφάττης έκτραγω-
δοΰσαι άρπαγήν. . (60) χοίροις έκβάλλουσι,ν. Χοίροις έμβάλλουσιν, Joan. Μοχ, 
ποικίλους κατά πόλεις έορτάζουσιν αί γυναίκες (82) Φ ε ρ σ έ φ α τ τ α , . . . 

Βιβλιογραφία : D' A r c y T h o m s o n , A glossary of Greek birds, Oxford 
1936. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η , Ή Άνδρος τομ. Α, σελ. 75 (χάρτης σ. 572 κατά 
Th. Sauciuc). Κ α λ λ . Γ ι α ν ν ο υ λ ί δ ο υ , Ναοί του Άδου — Πλούτωνος 
ΠΛΑΤΩΝ, τ. 22 1970, 279. J. Η. H a r r i s o n . Prolegomena to the study 
of Greek, religion 535. 
(Κλημ. Άλεξ. Προτρεπτ. προς "Ελληνας (Cohortatio ad gentes) Ι κεφ. II, 52 έκδ. 
J. P. Migne (τομ. 8, Patrol. Gr.), 58, 60, 82 κ. ά. Plut. Luculi. 10, Appion. 
Rell. Mithr 75, P h e r e t h a t t i i a d e Cyzique 138?, Daremberg Saglio DAGR 
I 2 1067. 
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θ ά σ ο ς . 
Μάριων. 

4^ 1 χλμ. Μ· τ ήζ κοινότητος Μαρίες εις βραχώδες άκρωτήριον, το όποιον κλείει 
άπο Ν. τον πρώτον όρμίσκον Ν. του χωρίου. Στενώτατον άνοιγμα, θάλαμοι, στα-
λακτΐται υψηλοί, πηγή ύδατος. Τά ευρήματα νυν εις Μουσεΐον Καβάλας. 

Βιβλιογραφία : Κ ο υ κ ο ύ λ η - Χ ρ υ σ α ν θ ά κ η , AAA III 1970, 215. 

Χ ί ο ς . 

Άγ. Γάλακτος. 
Παρά το άπομεμακρυσμένον χωρίον *Αγ. Γάλα βδ. τών Βολισίων εις την άκραίαν 

βδ. γωνίαν της νήσου, το 1888 ευρέθη το «Κατώτερον Σπήλαιον» υπό την έκκλη-
σίαν, της Παναγίας μετά κεραμεικής της πρωίμου Τροίας καΐ του Θερμί, και το 
1938 υπό της Miss E. Eccles το «άνώτερον Σπήλαιον» όπισθεν της εκκλησίας 
μετά κεραμεικής μεταγενεστέρας Τηγανίου και Θερμί. 

Βιβλιογραφία : P. P . S. (22) 1956 III Agio Gala in Chios 173-212. 

Κ ά λ υ μ ν ο ς . 

(Δασκαλεώ — Βαθύ). 

Νυμφαιον ώς εξάγεται εκ τών αρχαιολογικών ευρημάτων. 

Ρόδος. 

Λίνδου. 
Το σήμερον θεωρούμενον ώς σπήλαιον της Παναγίας Σπηλιωτίσσης, αναμφιβό

λως κατά τήν αρχαιότητα έσχετίζετο προς λατρείαν είδωλολατρικήν. Είναι άγνω-
στον δμως αν έσχετίζετο προς λατρείαν της 'Αθήνας, διότι εις άπόστασιν 1,60 μ. 
άπο τούτου έπί κρημνού υπάρχει ή επιγραφή α'Ιερεύς Άθάνας Λινδίας Λο//ίκιος// 
Άγχώχαρτος». 

Βιβλιογραφία : LINDOS Fouilles et Recherches 1902—1914 et 1952 III, 
II III Le Sanctuaire d'Athana Lindia et Γ architecture Lindienne υπό Ejnar 
Dyggve, une catalogue des sculptures trouvées sur Γ acropole υπό Vagn Poulsen, 
σ. 126, 445, 446, 447, LINDOS II άρ. 485. 

«μεσσηγυς Τενέδοιο και "Ιμβρου» Ποσειδώνος. 

Μεταξύ της Τενέδου καί της απόκρημνου "Ιμβρου αναφέρεται υπό της Ίλιάδος 
σπήλαιον σχετιζόμενον προς τον Ποσειδώνα: 

Ν 32 : «εστί δε τι σπέος ευρύ βα&είας βένθεσι λίμνης 
33 μεσσηγυς Τενέδοιο καί "Ιμβρου παιπαλοέσσης' 
34 ενθ' ϊτπους ΐατησε Ποσειδάων ενοσίχθων 
35 λύσας εξ όχέων . . . » 

«*Αργύφεον σπέος» Θέτιδος και άλίων θεών «μεσσηγύς Σάμου (— Σαμοθράκης) 

και "Ιμβρου». 

Το σπήλαιον της «άργυροπέζης Θέτιδος» (Ω 89) καί τών Νηρηίδων περιγρά
φεται ώς «άργύφεον σπέος» Σ 50. Κατά τά σχόλια του Ευσταθίου «το ώσανεί 
φωσφόρον καί άργόν, δ έστι, λευκον φαινόμενον». Τούτο ενθυμίζει τήν «Αευκάδα 
πέτρην» «πάρ. . . 'Ωκεανού ροάς» της Όδυσσείας (ω 11).— Περί της κατοικίας 
της Θέτιδος ρητώς ώς σπηλαίου γίνεται μνεία εν (Ω 77 κ.εξ.) : 

στ. 77 ώρτο δε ~Ιρις αελλόπος άγγελέουσα 
78 μεσσηγύς δέ Σάμου και "Ιμβρου παιπαλοέσσης 
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79 ενθορε μείλανι πόντφ- επεστονάχησε δε λίμνην. 
83 εύρε δ' évi στίήι γ λ α φ ν ρ ω Θέτιν, άμφί δε τ αλλαι 
84 ειαθ* όμηγερεες αλιαι θεαί' . . .» 

Κατά τον Εύστάθιον στ. 78 Σάμος = Σαμοθράκη. Και εις Ω 84 «Ίστέον δε 
δτι, δπερ οι οίκοι άνθρώποις, τούτο καΐ σπήλαια δαίμοσι τοις κάτω κατά τον μΰ-
θον ούτως ή Καλυψώ οίκεΐ, ούτως ή Κίρκη, οΰτω και ή Θ έ τ ι ς , και τα κατ' 
αυτήν δαιμόνια». 

Βιβλιογραφία : Ευσταθίου 'Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ΠαρεκβολαΙ ε'ις 
τήν Όμηρου Ίλιάδα, Lipsiael827. 

Εις τήν περιοχήν αυτήν υπάρχουν πολλά σπήλαια ώς γίνεται δήλον έκ του 
Εύσταθ. Παρεκβ. ε'ις Ό μ . Ίλ . (Ω vers 42). ('Ονόματα Νηρηίδων) : «Νησαίη δε 
και Άκταίη και Σπειώ δια τάς παρά θάλασσαν νήσους και τάς άκτάς και τά κατ' 
αυτήν σπέη, Ô εστί σπήλαια, όποια πολλά εκεί, καθά δηλοΐ και τό, άργύφεον πλήτο 
σπέος, και τό, ώς άρα φωνήσασα Θέτις λίπε σπέοςη. 

Ι Τ Α Λ Ι Α 

Κύμης. 

Σιβύλλης 
"Αντρον μετά βωμού οπού οι πιστοί έλάμβανον προφητείας. Οι χρησμοί ήσαν 

έμμετροι και ενίοτε άγχίστροφοι. 
Βιβλιογραφία : Stewart Perowne, Roman mythology, σ. 58. 

Σπέη Κίρκης νήσου ΑΙαίης. 

Εις Όδύσσειαν (κ στ. 404 καΐ στ. 425) ό 'Οδυσσεύς λέγει «κτήματα δ' εν 
σπήεσσι πελάσσομεν όπλα τε πάντα». Κατά τα σχόλια Dindorff (σπείεσσι και 
σπείεσσιν). Προφανώς θα κατήρχετό τις δια βαθμίδων, διότι εις στ. 432 «Κίρκης 
ες μέγαρον καταβήμεναι» ε'ις κ 426 και 445 περιγράφονται ώς Ιερά δώματα Κίρ
κης. Έ κ του στ. 435 εξάγεται δτι είχον «μέσσαυλον» «δτε οι μέσσαυλον ίκοντο». 

Βιβλιογραφία : Η. T h o m a s and F. S t u b b i n g s, Lands and peoples in 
Homer εν Wace- Stubbings, A companion to Homer κεφ. 9. σ. 309, London 1963. 
«Σπέος γλαφυρον» 'Ηφαίστου «περί ρόον Ώκεανοΐο». 

Ή Θέτις καί ή Ευρυνόμη έσωσαν τον Ήφαιστον «εν σπήι γλαφνρω' περί δέ 
ρόος ώκεανεΐο άφρω μορμύρων ρέεν άσπετος* . . . » 

Ώ γ υ γ ί α . 

Καλυψονς 

Δια το σπήλαιον της Καλυψους εις Ώγυγίαν γίνεται λόγος ύπο του Όμηρου ώς 
«περί σπείους γλαφυροιο» α 68, «εν σπέσσι γλαφυροΐσι» α 15 α 30, α 335, ήτοι 
ώς συνισταμένου ίσως έκ δύο θαλάμων ή καί περισσοτέρων, «μέγα σπέος» α 57, 
«ευρύ σπέος» α 77, περιβαλλόμενον υπό δάσους «υλη δε σπέος άμφί πεφύκει τη-
λεθόωσα, κλήθρη τ' αίγειρος τε καί ευώδης κυπάρισσος» α 63—4, εντός τούτου 
έ'καιεν πυρ επί έσχάρας «πυρ μεν έπ' έσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ' όδμή 
κέδρου» α 59 -60. 

Περί τούτου ώς περί «άντρου» ομιλεί ό ανώνυμος μυθογράφος1 προς το όποιον 
κατέφυγεν ό ναυαγός 'Οδυσσεύς καί ό πεμφθείς υπό των θεών Έρμης. 

Ή «δια θεάων» θυγάτηρ του "Ατλαντος (ζ στ. 245 «δολόεσσα Καλυψώ) στ. 
246 ναίει έυπλόκαμος, δεινή θεός» εις Όδύσσειαν α στ. 15 «εν σπέσσι γλαφυ-

1. 'Ανωνύμου Επίτομος Διήγησις XI περί Καλυψους, 'Αλκινόου καί επιβολής της πα
τρίδος του 'Οδυσσέως Μυθογράφοι, £κδ. Α. Westermann. Brunsvigae, 1843. 
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ροίσι». Εις δ 555 και ε 1 ό ποιητής αναφέρει «μέγαρα»· νύμφης εν μεγάροισι 
Καλυψοΰς». ζ 244 «Ώγυγίη . . νήσος». 

Έταυτίσθη ενίοτε προς Όρθωνόν, προς Μελίτην ( = συνώνυμος της Σχερίης), 
έθεωρήθη κείμενον εγγύς της Κερκύρας και παρά τήν Μάλταν ( = Μελίτην). 

Βιβλιογραφία : ; : : Α. R o u s s e a u L i e s s e n s , Géographie de l'Odyssée. 
Les récits τομ. I, Bruxelles 1962, 77-8. R. D i o n , Géographie odyssséenne, 
Annales (Economies Sociétés Civilisation) (27) 1972, 158—162. 
Κ α λ λ . Γ ι α ν ο υ λ λ ί δ ο υ CXEPIA ΙΕΡΑ ΘΗΡΑ Έπετ . Έταιρ. Κυκλαδ. 
Μελετών τόμ. 10, 1977. 

Τρινακρία : 

Σπέος ΉλΙον. 

Εις μ. στ. 317 καί στ. 318 περιγράφεται ώς κοίλον και καλλίχορον. 
*νήα μεν ώρμίσαμεν κοίλον σπέος είσερνσαντες' 
ένθα δ' εσαν ννμφέων καλοί χοροί ήοε θόωκοί». 

Κύκλωπος. 

Ή κατοικία του Κύκλωπος Πολυφήμου αναφέρεται ώς έξης υπό της λογίας 
παραδόσεως : «εν σπήι γλαφυρω» * ή ώς της Καλυψοΰς «έν σπέσσι γλαφυροισι 2», 
με «κρήνη υπό σπείους3*), «άγχι θαλάσσης / ύψηλόν, δάφνησι κατηρεφές 4», «ευρύ 
σπέος5», «έν σπήεσσι δι' άκριας ήνεμοέσσας6», εχΐ)ν αύλήν «άπο σπείους τε 
και αυλής7», άλλως ώς άντρον8 καί σπήλαιον 9 «εστί δέ τής θαλάσσης πλησίον 
άντρον 1 0». 

«άλλ' δτε δή τον χώρον άφικόμεθ' εγγύς έόντα/ένθα δ' επ' έσχατιή σ π έ ο ς ε'ί-
δαμεν άγχι θαλάσσης ύψηλόν δάφνησι κατηρεφές . . . / περί δ' αυλή υψηλή 
δέδμητο κατωρυχέεσσι λίθοισι / μακρήσιν τε πίτυσσιν ίδέ δρυσίν ύψικόμοισιν». 

(ι στ 181—186)^ 
Εις ι στ. 543 «δτε δή τήν νήσο ν άφικόμεθ* (των Κυκλώπων). 'Ομοίως εις 

ε στ. 55 «άλλ' δτε δή τήν νήσον άφίκετο τηλοθ' έουσαν». Ποία ή νήσος των ; 
ΛΑν καί πρέπη νά έ*χη τις υπ* Οψιν το μυθικον ενδεχομένως όδοιπορικον τής Όδυσ-
σείας, κατά τον Εύστάθιον 1 ! «Κύκλωπες . . . των περί Λεοντίνην καί Αίτνην», 
«τους Κύκλωπες . . . Λεοντίνους καλουμένους». Γνωρίζομεν δτι «ή Λεοντίνη πάσα 
Ναξίων ούσα καί αυτή καί αυτόθι» κατά τον Στράβωνα 1 2. 

Ώ ς νήσος Κυκλώπων υπό τής Rousseau Lessens έταυτίσθη ή «Sazan» (== Σά-
σων). Πρόκειται περί μικράς νήσου του 'Ιονίου, σπουδαίας στρατηγικής θέσεως 
παρά τάς Ίλλυρικάς άκτάς, έ'μπροσθεν του κόλπου τής Αύλώνος (νυν 'Αλβανική). 

Το σπήλαιον των Κυκλώπων θ' άναζητηθή εις το άπώτατον άκρον τής νήσου 
(Ameis Hentze, ιδ. στιχ. 182). 

Βιβλιογραφία : Α. Rousseau Liessens, Géographie de Γ Odyssée I Bruxel
les, Paris 1962, 40. Κ. T. Ameis- C. Hentze, Homers Odyssee Justin Glenn, 
The Polyphemus folktale and Homer's Kyklôpheia : Transactions und proceedings 

1. β 462 μ 210, Πλουτ. «περί του εαυτόν έπαινείν άνεπιφθόνως XVI. 2. α 73 ι 114. 
3, ι 141. 4. 1182-3. 5. ι 237, 330, 337. 6. 402, υ 21. 7. ι 462. 
8. 1216, 235, 298, 'Ανωνύμου Επίτομος Διήγησίς II Περί Πολυφήμου τοϋ Κύκλωπος 

Μυθογράφοι Α. Westermann, Brunsvigae 1843. 
9. *Αθην. Δειπν. Stuttgart 1961 Ε φ 179 β, § 7 σ. 411. 10. Άπολλοδ. Έπιτ. 7,4. 

11. Εύσταθ. Παρεκβολ. εις Όμηρ. Όδ. τομ. I Lipsiae 1825, 618, 2 καί 1644,42. 
12. Στρβ. Γεωγρ. 227,26 {Parisiis 1853). 

* Βιβλ. περί νήσου Κυκλώπων Ίδ. εις ειδικά άρθρα R. t. 
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of the American Philological Association (102) 1971 133-181 P a u 1 y - W i s-
s ο w a - Κ r s 11 R. Ε. αρθρ. Kyklopen 2331. 

Σικελίας : 
Σπέος Σκνλλης Πορ&ον Μεσσήνης 

Έ ν 'Οδύσσεια μ στ. 80 «μέσσω δ' έν σκόπελο,} έ"στι σπέος ήεροειδές, 81 «προς 
ζόφον εις έρεβος τετραμμένον». Εις στ. 84 καί 93 περιγράφεται ώς «κοίλον 
σπέος» «σπείους κοίλοιο»' στ. 85 α ένθα δ' ένί Σκύλλη ναίει δεινον λελακυΐα». 
Κατά τα σχόλια στ. 85. Σκύλλη] . . και το μεν άλλο σώμα έκρύπτετο αυτής ëv 
τινι σπηλαίω κατά βυθού βεβλημένον, συμφυής οδσα τη πέτρα. 

στ. 89—προς δε τήν θάλατταν άπο του κατά το σπήλαιον ΰψους καθειμένους 
δώδεκα πόδας, ο'ίοις αν θαλάσσιον ζώον έχει . . . » 

Έάν δώσωμεν πίστιν εις τήν διήγησιν της "Ηδύλης, ό Γλαύκος έρασθείς της 
Σκύλλης ήλθεν εις το άντρον της προσφέρων κογχύλια εκ της «Έρυθραίης πέτρης» 
ή τους άπτερύγους παϊδας των αλκυόνων ώς αθύρματα εις τήν Νύμφην δύσπι
στος. Το δάκρυ του δε έλυπήθη, καί ή γείτων παρθένος Σειρήν 6τι ένήχετο εις 
τήν άκτήν έκείνην και εις τα εγγύς της Αϊτνης. 

Βιβλιογραφία : Scholia Graeca in Homeri Odysseam ed. G. Dindorfius, Σπ. 
Μαρινάτου, 'Ομηρική καί Μινωική Σκύλλα, ΑΔ 1926 σ. 51. Fr. Studniczka, Skylla 
in der mykenischen Kunst AM (31) 1906 150. Helen Thomas, F. Stubbings, 
Lands and peoples in Homer έν Wace - Stubbings, A companion to Homer κεφ. 
9 σ. 309, London 1963. Άθην. Δειπν. Ζ § 48 (ε 297 β) Stuttgart II 1961 σ. 155. 
Αίολου είς Αίολίαν «vasto rex Aeolus antro» Βεργ. Aeneis I 52. 
Σπήλαια Buscemi επαρχίας Συρακουσών. 

ANAKEION(;) 

Παρά το σημερινον χωρίον Buscemi εις τους ν. κλιτΰς του ορούς S. Nicolo, το 
όποιον ή τροχιά του Anapo χωρίζει άπο το ΰψος τών *Α«ρών * (κατά Θουκ. 
VI 5, 3 αποικία Συρακουσών νυν Polazzalo), ό Paolo Orsi έξηρεύνησε το 1899 
εν φυσικον σπήλαιον καί τρία τεχνητά επικοινωνούντα εσωτερικώς. Εις τους τοί
χους των μικραί τετραγωνισμέναι κόγχαι περιληπτικής προοπτικής αρχιτεκτο
νικής έν άνανλύφω, δύο κίονες υπερκείμενοι τύμπανου μετ' ακρωτηρίου καί 
άναμνηστικαί τίνες έπιγραφαί προσκυνητου ή άναθηματικαί εγχάρακτοι, αναφέρο
με ναι εις τήν λατρείαν τών Παίδων της «"Αν(ν)ας» (Guarducci) καί του 'Απόλ
λωνος (νυν Μουσεΐον Συρακουσών) : 

α) Π/αίδ/ευσι κ/[α](ί "Α)ν 
να // Έ π ί άμφι/πόλου τώ/ν 
Παίδων / καί τας "Α/νας . . . 

β) Λυσίμα/χος Με/λίσσας 

πα/ρα [παί]δεσσι . . . 

γ ) Έ π ί υπάτων Γ. Κεστί/ου Μ. Σερουιλίου 
*Νω/νιανοϋ, / άνφιπόλου δέ / έν Συρακούσαις 
Λ. Βαλερίου//ου του 'Αραβικού, τών / δέ παί/δων 
Α. Βηβηίου Κλάδου, / Ίερείας δέ Κλωδίας 
Πόλ/λας μηνός Πανάμου / sk' παρεγένοντο 
προς j Ι τάς παιδας μετά Αύλί[ας] / Τίτου 
θυγατέρας [3] Φαβία / Σφονγέος ή μήτηρ/ 
καί Φα[βέλ)/λα θυγάτηρ καί Άπία . . . / ΤΡΙΑΚΑΔΙ 
εύφραν/(θ)[έντες]//καί εύχαρισ[τ]ου(ν)τες Ά[πόλ]λωνι 
καί Παί/δε[σσι] / . . . 
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*H Guarducci κατόπιν εξονυχιστικής έρεύνης οιασδήποτε επιστημονικής πη
γής καί λέξεως έχούσης σχέσιν προς παΐδας και "Ανναν, (με δύο ν) καταλήγει εις 
το συμπέρασμα δτι "Αννα όμου μετά του Όσκικοϋ "Αμμα = Μήτηρ. Εις το συμ
πέρασμα τούτο ήχθη ες επιγραφής Σαμνιτικής εξ Agnone (οι "Οσκοι εκ των Σα-
μνιτών) ή οποία εχειώς ακολούθως : «ammai Kerriiai. .. diumpes Kerriiais, Amma 
Diumpais» ήτοι τάσσεται μετά των Νυμφών. Έπί σειράς μεσσαπικών επιγραφών 
του 5ου αι. το δνομα θηλειών τίνων θεοτήτων ως τών, 'Αφροδίτης, 'Αθήνας, Δή-
μητρος, προηγείται του δρου ava' επί 'Ιλλυρικών επιγραφών του Scutari (Χρυσό-
πολις) άπαντα προ θηλείας θεότητο:. Εις τοΰτο ό Vetter ανεγνώρισε την σημασίαν 
της μητρός, προσεπικουρουν δε τα παραδείγματα του ονόματος "Αννα με την ση
μασίαν της τροφού έπί Δαλματικών επιγραφών. 

Κατά Nilsson οι παίδες ήσαν Νύμφαι τών όποιων ηγείται ή "Αννα. Ό Ca-
rattelli θεωρεί τάς θεότητας Σικελικάς καί παραβάλλει την Anna προς την Anna 
Perenna. 

Εις τα ανωτέρω αποκλίνω υπέρ τών Άνάκων παίδων, ήτοι τών Διοσκούρων. 
Ενδεχομένως οδτοι σχετίζονται προς την Αίγυπτιακήν Ank = Anoukè της Τριά
δος του ναού του Thoth εις Dakkeh. Ό Noun ή Knoum (— τύπος του "Αμμωνος) 
μετά της Sati καί Anoukè ( =Ank) αποτελούν την Νουβιακήν Τριάδα τής Έλε-
φαντίνης. Καί αν το "Αν(ν)α δεν σχετίζεται ή διορθοΰται εις "Ανακες, σύναψις 
ρίζης "Αννης προς (Αιοσ) κούρους ("Ανακες) συντελείται καί διά τοϋ" Άμονν ώς οί 
Αιγύπτιοι «καλέουσι τον Δία» κατά τον ΓΗρό5οτον (Β. 42, 3). 

Την παρουσίαν τών Άνάκων δικαιολογεί ή Μινώα ( = Ηράκλεια <^ Ήρόδ. 
Ε 46, Τιτ. Λίβιος Ab urbe cond. 35,3/XXV 40,11, Πολύβ. Ίστορ. I 25, 9, 
Ηρακλείδης Ποντικός De Rebus Publius FUG (Mueller) II 220—1 > μετά του 
Μίνωος (ναός-τάφος του εις 'Ακράγαντα) καί τής Μυκηναϊκής κεραμεικής έν 
Ιταλία (W. Taylour, Mycenaeon Pottery in Italy 1958. 

Διόσκουροι εις μεταγενεστέρους χρόνους απαντούν εις Μεγ. Ελλάδα, 'Ακρά
γαντα, Σελινούντα, Τάραντα, επίσης εις τήν Μεσσηνιακήν άποικίαν Τυνδαρίδα. 
Οί Διόσκουροι Λατινιστί καλούνται καί Castores. 

Δια τήν συνύπαρξιν τών παίδων έπί τών επιγραφών τών σπηλαίων του Buscemi 
μετά του 'Απόλλωνος αναφέρω δτι τόσον ό 'Απόλλων δσον καί οί Διόσκουροι σχε
τίζονται προς ίππους. 

Ό 'Απόλλων έ'φερε τά επίθετα κλυτόπωλος καί χρυσήνιος. Οί Διόσκοροι έκα-
λοΰντο λευκόπωλοι, ταχέων έπιβήτορες ίππων, πώλων δματήρες, εΰιπποι. Έ π ί τής 
λάρνακος του Κυψέλου καί καιρετανοΰ άμφορέως έχομεν άρματοδρομίαν ήγουμένην 
υπό του Πολυδεύκους. Ιπποδρομία καί κατά τήν έορτήν τών Άνάκων εις 'Αθήνας. 
Περαιτέρω ώς ό Απόλλων σχετίζεται προς τον ήλιον, οί Διόσκουροι φέρουν κω
νικούς πίλους έπί τών οποίων αστέρες. Έ π ί νομισμάτων του Τάραντος μετ' αμφο
ρέων, αστέρες ήτοι οί Διόσκουροι, απεικονιζόμενοι άλλως μετά στεφάνης καί φοί
νικος. Οί 'Ορφικοί άπέδιδον εις αυτούς τον άστερισμον τών Διδύμων. Έ π ί κα
τόπτρων 'Ετρουσκικών απεικονίζονται μετά του Απόλλωνος (Aplun) ή καί 
άλλων θεών. 

Προς Άνάκειον όδηγεϊ καί ή έπί τής παρατεθείσης επιγραφής άμφιπολ(ε)ία 
ήτοι αρχή ή αξίωμα ίερατικον έν Συρακούσαις : «κατέστησε δε (ό Τιμολέων ) καί 
τήν κατ' ένιαυτον εντιμότατη ν αρχήν, ην άμφιπολίαν Διός 'Ολυμπίου οί Συρακό-
σιοι καλοΰσι» (Διοδ. XVI 70). 

Βιβλιογραφία : G i o v a n n i P u g l i é s e C a r r a t e l l i , Testi e docu
menti Sul enlto delle Paides e di Anna in Acre, La parola del passato voi VI 
1951, 68.— Dr. H. C o l l i t z - Dr. F. B e c h t e l , Sammlung der griechischen 
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Dialekt-Inschriften, Goettingen 1905, 3,2, άρ. 5256, 5258, 5259. P. O r s i , 
Sacri Speci con scrizioni greche, scoperti presso Akrai, in «Notizie degli Scavi» 
1899 453—471. P. O r s i , Buscemi. Nuovo titolo dagli antri di S. Nicolo 
in «Not. d. Scavi» 1920, 327-329. M. G u a r d u c c i , Il culto diAnna e delle 
Paides, Iscrizioni Sicule di Buscemi, e il culto Latino di Anna Perenna εν 
Studi, e Materiali di Storia delle Religioni XII 1936 25-50. M. N i l s s o n , 
Geschichte der Griechischen Religion, Muenchen 1955 1251. Δια τήν λατρείαν 
διπλών θεοτήτων ιδ. Κ α λ λ. Γ ι α ν ν ο υ λ ί δ ο υ, Ή πρωταρχή των δια κοι
νού πέπλου ή μανδύου ηνωμένων μορφών ΠΛΑΤΩΝ ΙΘ' 1967, 2 4—226. Της 
αυτής, Άβαι - Άμαία ΠΛΑΤΩΝ IB 1960 155-158. Κ. Γ ι α ν ν ο υ λ ί-
δ ο υ , Περί τήν Άμνιάδα - Άμνησίαν θεότητα «Λειμωνάριον» Προσφορ. εις Ν. 
Τωμαδάκην. ΑΘΗΝΑ ΟΓ - ΟΔ, 682. C F . B r u c h m a n n , Epitheta deo-
rum, Lipsiae 1843. D a r e m b e r g S a g l i o , Dictionnaire des antiquités 
Grecques et Romaines τομ. 1, 1, σ. 261 λ. ΑΝΑΚΕΙΑ, τομ. 2 ,1 , 249, 257, 259, 
είκ. 2440 (νόμισμα Japanos) λ. Dioscuri. L i d d e l l S c o t t - Κ ω ν σ τ α ν -
τ ι ν ί δ η , ΜέγαΛεξικοντής Έλλην. Γλώσσης. Έ ν 'Αθήναις 1901, Ι, ιδ. και β' εκδ. 

Ρ ώ μ η . 
Κάκου (Άβεντΐνος λόφος Ρώμης). 

Ό Cacus υιός του «Vulcanus» ( = Ρωμαϊκού Ηφαίστου) εζει έν σπηλαίω επί 
του Άβεντίνου λόφου της Ρώμης. Εις τον μυθον σχετίζεται προς τον Ρωμαϊκόν 
Hercules. Ό Baccio Bandinelli (1488—1560) απεικόνισε το άγαλμα του Hercules 
εις Φλωρεντίαν καταβάλλοντα τον Cacus. 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ : Ή Αίγυπτος βρίθει σπηλαίων ιστορικών. Δια την έλληνικήν γραμ-

ματείαν παρέχουν διαφέρον τά 

«Σπεη γλαφυρά Πρωτέως» Αλεξανδρείας. 

Ό Πρωτεύς ο «γέρων άλιος νημερτής (=άψευδής)>> εις δ. στ. 403 κοιμάται 
«υπό απέσσι γλαφυροϊσιν» άμφί δέ μιν φώκαι νέποδες καλής άλοσύδνης άθρόαι 
εύδουσιν, πολιής αλός έξαναδΰσαι, πικρον άποπνείουσαι αλός πολυβενθέος όδμήν». 

Εις δ στ. 448 «φώκαι δ' εξ αλός ήλθον άολλέες. αϊ μεν έπειτα στ. 449 έξης 
εύνάζοντο παρά ρηγμϊνι θαλάσσης». 

Σπήλαια Παλαιστίνης. 

ΠΑΝΕΙΟΝ 'Ιορδανού : 
e H Πανεάς ή Πανιάς «τη τών 'Ελλήνων γλώσση» το σημερινον Bânijâs παρά 

τάς πηγάς του 'Ιορδανού οφείλει το 6νομα εις σπήλαιον του Πανός, Πάνειον, κατ' 
έπέκτασιν τοΰ ονόματος. Έ π ί τετράρχου Φιλίππου «Καισαρεία Φιλίππου» κατ' 
αντίθεσιν εκ της Καισαρείας» Παλαιστίνης. Έ π ί Ήρώδου Άγρίππα Β' «Νερω-
νιάς». Το άρχαΐον δνομα άναβιοΐ εκ τοΰ 4 μ. Χ. αι. Κατά τον Φλάβιον Ίώση-
πον, Ίστορ. τοΰ Ίουδαϊκοΰ πολέμου προς Ρωμαίους (De bello Iudaico, Berolini 
1955 I, 21, 3) «παρά τάς 'Ιορδανού πηγάς* καλείται δέ Π ά ν ε ι ο ν ό τόπος' ένθα 
κορυφή μέν τις ορούς και άπειρον υψος άνατείνεται, παρά δέ τήν ύπόρειαν λαγόνα 
συνηρεφές αντρον ύπανοίγει δι' οδ βαραθρώδης κρημνός καί άμέτρητον άπορρώγα 
βαθύνεται πλήθει τε ύδατος ασάλευτου καί τοις καθιμώσιν τι προς έ'ρευναν γης 
ουδέν μήκος έξαρκεϊ. τοΰ δέ άντρου κατά τάς έ'ξωθεν ρίζας άνατέλλουσιν αϊ πη-
γαί* καί γένεσις μέν, ως ëvioi δοκοΰσιν, ένθεν Ιορδανού». 

«Καί δοκεΐ μέν 'Ιορδανού πηγή το Πάνειον φέρεται δ' υπό γήν είς τοΰτο κρυ-
πτώς έκ της καλούμενης Φιάλης·... τοΰ μέν οΰν Πανείου το φυσικον κάλλος υπό 
της βασιλικής προσεφήσκηται πολυτελείας τω Άγρίππα πλούτω κεκοσμημένον 
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άρχόμενος δε φανερού ρεύματος ό 'Ιορδάνης άπο τοΰδε του άντρου κόπτει μεν τα 
της Σεμεχωνίτιδος λίμνης £λη και τέλματα. ..» Φ. Ίωσήπου, Ίουδ. πολ. III 10, 
7. Έ ν τη περιοχή του σπηλαίου δυνάμεθα να φαντασθώμεν «τήν γενομένην πα
ράταξαν Άντιόχου προς Σκόπαν εν Κοίλη Συρία περί το Πάνιον» Πολυβ. 'Ιστορ. 
εκδ. Teubner 1962, XVI 18. 

«Άντίοχος ό πατήρ. . .(Πτολεμαίου) ένίκησε τη περί το Πάνιον μάχη τους 
Πτολεμαίου στρατηγούς» Πολυβ. ίστορ., Teubner 1963 XXVIII, 1. 

Ό Ηρώδης «κάνταυθα ναον αύτω λευκής μαρμάρου καθιδρύσατο». Ίωσηπ. 
Ίουδ. πολ. Ι 23, 3. 

Τήν περιοχήν κατά τους Εύαγγελιστάς, Ματθαίον XVI 13 καΐ Μαρκον VIII 
27 έπεσκέφθη ό Ίησοΰς. Ενταύθα δ Τίτος έώρτασε τήν άλωσιν της Ιερουσαλήμ 
μέ ξιφασκίας. 

Το σπήλαιον σήμερον έχει σχεδόν καταστραφή. Ύπο τον σωρον των τεθραυ-
σμένων βράχων της εισόδου του (Άραβ. Mughâret Ras en -Neba=σπήλαιον της 
πηγής) οϊτινες σχεδόν το άπέκρυπτον άναπηδ^ άφθονον ρεΰμα ωραίου καθαρού 
οδατος. Παρά τήν πηγήν ΐστατο το Πάνειον καί ό ναός του Ήρώδου. Εις τήν 
πρόσοψιν του αποτόμου βράχου δεξιά του σπηλαίου ύπήρχον τέσσαρες άναθηματι-
και κόγχαι έν μέρει έκβαθυνθεισαι έν σχήματι όστρέων ύψηλότερον του εδάφους 
ή σήμερον. 'Υπεράνω της μικρής κόγχης αριστερά είναι ή έλληνιή επιγραφή 
«'Ιερεύς του Πανός». 

Βιβλιογραφία : R.E. τομ. 9 αρθρ. Jordanes σ. 1903, K a r l B a e d e k e r , 
Palestine and Syria 1912, 264. 
Σπήλαια. Mekhrûk, Wadi Abu Sîdreh, Wâdi Bukeia. 

Δεν σχολιάζεται υπό Baedeker εάν παρουσιάζουν καί άρχαιολογικον διαφέρον 
(σ. 130). 

ADDENDUM εις ΠΛΑΤΩΝΑ τομ. ΚΓ' 1971 σ. 187. Έ κ της Στερεάς Ελλάδος : 

Σπήλαιον Κεφαλαρίον. 
Βιβλιογραφία : Felsch, Rainer C. S. Neolithische Keramik aus der Höhle 

von Kephalari Ath. Mith. (86) 1971 1—12 πιν. 1-4. 
Feiich, Rainer C. S. Die Höhle von Kephalari AAA 6 : 1 (1973) 1 3 - 2 7 . 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΠΗΑΑΙΑ Τ Η Σ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ 

Ηπειρωτικής Ελλάδος, νήσων, 'Ιταλίας, Παλαιστίνης. 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ : Νεμέα* Τσούγκιζα σ. 20, ΘΕΣΣΑΛΙΑ : 'Αντρών σ. 20, 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Νομός Η μ α θ ί α ς * Ροδοχωρίου παρά το Γιαννακοχώρι Β. 
Ναούσης σ. 20, Καβάλα : Κρυονερίου—Ζυγού σ. 20, 'Αγ. Ελένης σ. 21, Νυμ-
φαϊον σ. 21, Συμβόλου σ. 21, Θράκη : Στρύμης σ. 21, «στου Κουφού το πλάϊ» 
σ. 21, Στερεά Ε λ λ ά ς : Φθιω-ιιδοφωκίς : Φουρνοσπηλιά Ο'ίτης σ. 21, Αιτωλο
ακαρνανία : Δύο σπήλαια 'Αστακού σ. 21, Νήσοι Σαλαμίς : Εύριπίδου σ. 22, 
Κυχρέως σ. 22, Κύθηρα : 'Αγ. Σοφίας παρά το Καψάλι σ. 22, Φουρνοσπηλιά σ. 22, 
"Ανδρος : Νυμφεΐον Φερρεφάτιον ή Φερρεφατεΐον σ. 23, Θάσος : Μάριων σ. 24, 
Χίος : Ά γ . Γάλακτος σ. 24, Κάλυμνος : Δασκαλειο—Βαθύ σ. 24, Ρόδος : Λίν
δου σ. 24, « μ ε σ σ η γ ύ ς Τ ι ν έ δ ε ι ο καί "Ι μ β ρ ο υ» Ποσειδώνος σ. 24, 
«Μεσσηγύς Σ ά μ ο υ (=Σαμοθράκης) καί "Ι μ β ρ ο υ» Θέτιδος σ. 24, 'Ιταλία 
Κύμη : Σκύλλης σ. 25, Νήσου Αίαίης Κίρκης σ. 25, Ώγυγία Καλυψους σ. 25, 
Τρινακρία 'Ηλίου σ. 26, Κύκλωπος σ. 26, Σικελία : Σκύλλης σ. 27, Σπήλ. Buscemi 
σ. 27, Άνάκειον σ. 27, Ρώμη : Κάκου σ. 29, Αίγυπτος : 'Αλεξανδρείας Πρω-
τέως σ. 29, Παλαιστίνη, 'Ιορδανού Πανεΐον σ 29, Mekhrûk σ. 30, Wandi Abu 
Sidreh σ. 30, Wâdi Bukeia σ. 30, Addendum εις Στερ Ελλάδα Κεφαλαρίου σ. 30. 


