
1806, ο Leake περιγράφει την πεδιάδα του Άστρους
ΑΣΤΡΟΣ

19 Μαρτίου: Στις 9:35 φτάνουμε στην άκρη των γκρεμών της παραλίας του κόλπου
του Άστρους, και στις 9:40 κατεβαίνουμε στην πεδιάδα. Όλη η περιοχή της
«Ανιγραίας» είναι ένας πολύ πετρώδης, δύσκολος δρόμος, και ο βηματισμός μας
είναι αργός. Εκτός από μερικά σημεία που έχω αναφέρει, η θάλασσα είναι
περιτριγυρισμένη από απότομους γκρεμούς. Η πλαγιά του βουνού είναι κυρίως
καλυμμένη από σκίνα και άγριες ελιές, ανάμεσα στα οποία υπάρχει αυτή την εποχή
ένα όμορφο βοσκοτόπι για πολλά κοπάδια από πρόβατα και κατσίκες. Έχοντας
κατέβει στην πεδιάδα, η οποία δεν είναι πια καλυμμένη από ελιές και άλλα δέντρα,
όπως τον καιρό του Παυσανία, αφήνουμε δεξιά τον δρόμο για τα Αγιαννήτικα
Καλύβια, και ακολουθούμε την παραλία και τα χωράφια κοντά σε αυτή, μέχρι το
Άστρος, έχοντας διασχίσει στις 9:50 ένα μικρό ρυάκι που έρχεται από κάποιο μικρό
έλος στους πρόποδες του βουνού Ζάβιτσα. Αυτό είναι το βουνό το οποίο,
εκτεινόμενο από την πεδιάδα του Άστρους μέχρι την παραλία του Κιβερίου,
σχηματίζει στους παραθαλάσσιους πρόποδες του το πέρασμα της Ανιγραίας. Προς
την πεδιάδα του Άστρους γίνεται ακόμα πιο απότομο. Στις 10:23 φτάνουμε στο
Άστρος. Με αυτήν την ονομασία ονομάζεται όλος ο κόλπος και η πεδιάδα, όμως το
όνομα ανήκει ειδικά στην Σκάλα (παλιά προβλήτα) που βρίσκεται στη νότια πλευρά
από την βραχώδη χερσόνησο, η οποία είναι εμφανής από το Άργος και το Ανάπλι, η
πεδιάδα εκτείνεται από τη θάλασσα σε μήκος 4 μιλίων. Στην Σκάλα υπάρχει μια
δεξαμενή, ένα χάνι, ένας πύργος που κατοικείται από τον Τελώνη, και δύο ή τρία
μαγαζιά. Οι τελωνειακές αποθήκες ζωοτροφών ανήκουν σε εργοστάσιο του
Ναυπλίου, ο ιδιοκτήτης τους έχει πληρώσει για αυτές 90 πουγκιά για ένα χρόνο.
Στην πεδιάδα βρίσκονται τα καλύβια τα οποία ανήκουν στα χωριά του Αι Γιάννη, της
Μελιγούς, του Κορακοβουνίου και του Πραστού, τα οποία βρίσκονται σε πρόποδες
βουνού δυτικά και νότια. Τρία από αυτά τα καλύβια είναι μεγάλα, σαν χωριά. Εδώ οι
κάτοικοι των χωριών κατοικούν το χειμώνα, ενώ εδώ βρίσκεται το καλύτερο μέρος
της περιοχής, η πεδιάδα γύρω από τα καλύβια, έχει γόνιμο έδαφος και είναι
καλλιεργημένη με καλαμπόκι και ελιές. Βόρεια του ακρωτηρίου του Άστρους, η
παραλία σχηματίζει μία γραμμή από ανατολικά προς δυτικά. Για κάποια απόσταση, η
κατεύθυνση είναι νοτιοδυτική και μετά γίνεται ανατολική. Τα πλοία σπάνια
αγκυροβολούν στο βόρειο κόλπο. Ο νότιος κόλπος είναι αρκετά εκτεθειμένος συχνά
σε νοτιοανατολικές θύελλες, εκτός από το καλοκαίρι, όπου χρησιμοποιείται για το
φόρτωμα σιτηρών, λαδιού και βελανιδιών της γειτονικής περιοχής. Όταν απειλούνται
από θύελλα, τα πλοία γενικά μεταφέρονται στο λιμάνι του Τολού. Η νοτιοδυτική
κατεύθυνση της παραλίας του νότιου κόλπου κάνει το εσωτερικό αυτού να πλησιάζει
τα βουνά, από τα οποία διαχωρίζεται μόνο με μια μεγάλη, ελώδη λίμνη που
ονομάζεται Μουστός, και τα νερά της οποίας καταλήγουν στη θάλασσα μέσω ενός
μικρού ποταμού. Το ρυάκι και η λίμνη επομένως σχηματίζουν ένα φυσικό χώρισμα
της πεδιάδας σε δυο μέρη, και στην πραγματικότητα θεωρούνται το χώρισμα της
Τσακωνιάς από την επαρχία του Αγίου Πέτρου. Όλη η πεδιάδα βόρεια του ποταμού
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και της λίμνης του Μουστού ονομάζεται Άστρος και όλη η νότια Άγιος Ανδρέας. Τα
Αγιαννήτικα και τα Μελιγίτικα καλύβια ανήκουν στην πρώτη, ενώ τα
Κορακοβουνίτικα και τα Πραστιώτικα ανήκουν στη δεύτερη. Βρίσκονται, με τη
σειρά που αναφέρθηκαν, από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά, τα δυο πρώτα στο
ύψος των βουνών, και τα δυο τελευταία στους πρόποδες. Ο Άγιος Ανδρέας πήρε το
όνομά του από μια παλιά εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται σε ένα ύψωμα
στη νοτιοανατολική γωνία του νότιου κόλπου του Άστρους, κοντά στους πρόποδες
ενός βραχώδους όρους που καλύπτει την πεδιάδα σε αυτή την πλευρά.
Στον Άγιο Ανδρέα υπάρχουν ερείπια ελληνικών αρχαιοτήτων, που παραπέμπουν στην
περιοχή Βρασιές, ή Πρασιές, την μεθόρια πόλη της Λακωνίας. Τα σύνορα της εν
λόγω επαρχίας φαίνεται να είναι τα ίδια με της σύγχρονης Τσακωνιάς, δηλαδή της
λίμνης και του ποταμού του Μουστού. Προς τη δυτική άκρη του ακρωτηρίου του
Άστρους, βρήκα ένα τμήμα ελληνικού τείχους, χωρίς πύργους, επαρκές για να δείξει
πως η χερσόνησος ήταν κάποτε η τοποθεσία κάποιας αρχαίας πόλης ή φρουρίου. Στο
ψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου, προς το νότο, και ακριβώς πάνω στο ύψωμα,
υπάρχουν τα ερείπια ενός σύγχρονου κάστρου, το οποίο αγναντεύει μια μαγευτική
θέα της απέναντι ακτής της αργολικής χερσονήσου, από το νησί Σπέτσες μέχρι το
Ναύπλιο, μαζί με την πεδιάδα του Άργους και τα τριγύρω βουνά. Το όνομα Άστρος
είναι αρχαίο, διατηρημένο χωρίς αλλοίωση. Ο Πτολεμαίος είναι ο μοναδικός
συγγραφέας που το αναφέρει, όμως, τοποθετώντας το Λακωνικό-Αργειακό σύνορο
ανάμεσα στο Άστρος και τις Πρασιές, επιβεβαιώνει την τοποθεσία Πρασιές στον
Άγιο Ανδρέα, καθώς και το γεγονός πως τα αρχαία σύνορα ήταν τα φυσικά σύνορα
που ανέφερα. Το Άστρος, υποθέτω, ήταν η τοποθεσία του θαλάσσιου φρουρίου στο
οποίο οι Αιγινίτες αποκρούστηκαν από τους Αθηναίους τον όγδοο χρόνο του
Πελοποννησιακού πολέμου. Δεχόμενοι επίθεση από τους Αθηναίους, υποχώρησαν
στην πόλη της Θυρέας, όπου και πάλι ακολουθήθηκαν, όταν εγκαταλελειμμένοι πια
από τους Σπαρτιάτες συμμάχους τους, οι οποίοι υποχώρησαν στα βουνά, οι Αθηναίοι
κατέλαβαν τη Θυρέα, και ικανοποίησαν  το παλιό τους μίσος για την Αίγινα,
σκοτώνοντας τους κατοίκους και καίγοντας την πόλη.

ΛΟΥΚΟΥ
Αφήνοντας τη Σκάλα (παλιά προβλήτα) του Άστρους στη 1:45,διασχίζω την πεδιάδα
προς την κατεύθυνση των Αγιαννήτικων καλυβιών, και στις 2:05 περνώ ένα μικρό
ποτάμι το οποίο αναβλύζει από τα βουνά κοντά στον Άγιο Πέτρο, και το οποίο
περνώντας το μοναστήρι της Λουκούς ένα μίλι δεξιά, διασχίζει την πεδιάδα με
κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, και καταλήγει στη θάλασσα στο βόρειο
κόλπο του Άστρους, λίγο βόρεια του στομίου του ποταμιού που απορρέει από τη
λίμνη του Μουστού. Το ποτάμι της Λουκούς είναι σχεδόν ξηρό το καλοκαίρι, αλλά
το χειμώνα είναι μερικές φορές πολύ μεγάλο, διότι σχηματίζεται από πολλούς
χείμαρρους από τα βουνά. Μπαίνουμε στην περιοχή των καλυβιών του Αι Γιάννη
στις 2:15. Η πεδιάδα τριγύρω είναι καλυμμένη από ελιές, οι οποίες στο μεγαλύτερο
μέρος είναι μικρά δέντρα, και τα οποία αναμειγνύονται με χωράφια καλαμποκιού και
αμπέλια. Τα καλύβια είναι όμορφα και διασκορπισμένα ανάμεσα στα χωράφια και
τους ελαιώνες. Στις 2:33 φτάνω στο τέλος των καλυβιών, όπου, στους πρόποδες του
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βουνού που συνορεύει με την πεδιάδα νοτιοδυτικά, υπάρχει ένα Μετόχι του
μοναστηριού της Λουκούς. Υπάρχει άλλο ένα στον Αι Γιάννη, και ένα τρίτο στην
νότια πλευρά του βουνού Ζάβιτσα αριστερά του ποταμού σχεδόν απέναντι από τη
Λουκού.

ΘΥΡΕΑ
Προχωρώ τώρα προς τη Λουκού, έχοντας αποκτήσει μερικές πληροφορίες οι οποίες
μου δίνουν τη σιγουριά πως εκεί πρέπει να συναντήσω κάποια ερείπια της Θυρέας.
Περνώντας κατά μήκος τους πρόποδες του βουνού προς δυτικά, αφήνουμε το ποτάμι
της Λουκούς, σε απόσταση ενός μιλίου δεξιά, να ρέει σε μια βαθιά κοίτη ανάμεσα
στις λοφώδεις και δασώδεις βάσεις των δυο βουνών που εσωκλείουν την κοιλάδα
του,- φτάνω στο μοναστήρι στις 3:10. Βρίσκεται σε ένα μικρό λόφο καλυμμένο από
θάμνους και μικρά δέντρα, ο οποίος έχει μια μικρή κλίση προς το ποτάμι. Στην
ανατολική πλευρά, οριοθετείται από μία βαθιά βραχώδη ρεματιά, στον πάτο της
οποίας ρέει ένας μικρός παραπόταμος. Αυτό το ρυάκι, μου είπαν, δεν ξηραίνεται
εντελώς το καλοκαίρι, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του νερού του εφοδιάζει ένα
μικρό αγωγό ο οποίος περνάει από το Μετόχι της Λουκούς προς τα Αγιαννήτικα
Καλύβια. Στην αριστερή όχθη, στη μια πλευρά του κήπου του μοναστηρίου,
υπάρχουν κάποια ερείπια από αρχαία τείχη κατασκευασμένα από μεγάλες τετράγωνες
πέτρες αναμεμειγμένες με κεραμίδι και λάσπη. Αυτά ήταν προφανώς τα τείχη της
πόλης στην ανατολική πλευρά, όπου η ρεματιά αποτελούσε φυσικό οχυρό. Το κύριο
μέρος της πόλης ήταν κάτω από το μοναστήρι, από όπου, όπως με πληροφορούν οι
μοναχοί, πολλά γλυπτά μάρμαρα έχουν αφαιρεθεί, κάποια για να μεταφερθούν, άλλα
για την κατασκευή ή επιδιόρθωση σπιτιών σε γειτονικά χωριά ή για χρήση από το
ίδιο το μοναστήρι. Με την καθοδήγηση των μοναχών, βρίσκω ανάμεσα στους
θάμνους που καλύπτουν την τοποθεσία, και ανάμεσα σε βάσεις και άλλα απομεινάρια
τοιχοποιίας, τα ακόλουθα τμήματα ελληνικής γλυπτικής: ένα άγαλμα μιας γυναίκας
από άσπρο μάρμαρο του οποίου λείπει το κεφάλι. Κάποιοι χτίστες που εργάζονται
στο μοναστήρι έχουν μέσα σε λίγες μέρες χτυπήσει και αποσπάσει ένα μέρος από το
γόνατο και το πέλμα, τα οποία πριν ήταν ακέραια. Αντιλαμβάνομαι, επίσης, τμήματα
από το ένα χέρι στο έδαφος δίπλα από το άγαλμα. Ήταν γυμνό. Το άλλο χέρι, το
αριστερό, περιβάλλεται από ένα κομμάτι μανδύα το οποίο φτάνει μέχρι το γοφό, ενώ
το σώμα έχει μια κλίση προς τα δεξιά. Το άγαλμα είναι γυμνό στην περιοχή των
γοφών, ενώ το υπόλοιπο σώμα είναι καλυμμένο από ένα χαλαρό μανδύα που
σχηματίζει πολλές πτυχές. Το ένδυμα καλύπτει όλη την πλάτη με μεγάλες, έντονες,
ομοιόμορφες σούρες, σαν να επρόκειτο να στηθεί σε τοίχο, όπως δείχνει και η μορφή
του  βάθρου. Το βάθρο και το άγαλμα είναι μια ενιαία πέτρα. Το τμήμα από το πέλμα
του ποδιού μέχρι το πάνω μέρος του γοφού είναι τρία πόδια και πέντε ίντσες. Όταν οι
μοναχοί με κάλεσαν να πάω να δω το άγαλμα, το αποκάλεσαν γυναίκα μαρμαραίνια.
Το επόμενο πράγμα που παρατηρώ είναι δυο κομμάτια από ένα κολοσσιαίο άγαλμα
που φαίνεται να αναπαριστά έναν άντρα να κουβαλά τη σορό ενός άλλου στους
ώμους του, με το κεφάλι ψηλά.  Η τελευταία φιγούρα είναι πολύ πιο μικρή από την
άλλη και είναι άψογη από το λαιμό μέχρι τους μηρούς. Το σώμα είναι χαραγμένο
ανάποδα, όπως θα ήταν φυσικό για ένα νεκρό σώμα. Το χέρι της φιγούρας που
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αναπαρίσταται να κουβαλάει το νεκρό σώμα παραμένει στην μια πλευρά του
σώματος. Ένα μέρος της άλλης φιγούρας, καλυμμένο με μανδύα, είναι επίσης
προσκείμενο στη σορό και σχηματίζει μέρος από την ίδια πέτρα. Κοντά σε αυτό το
τμήμα βρίσκεται ένα άλλο που παριστάνει το σώμα ενός άντρα από το λαιμό μέχρι τη
μέση, με ένα χαλαρό μανδύα γύρω από τον αριστερό ώμο του, και δεμένο από ένα
λουρί που περνά πάνω από τον δεξιό ώμο. Υπάρχει μια ζώνη του ίδιου είδους και
μεγέθους γύρω από τη μέση του, άλλα μερικώς κρυμμένη κάτω από τις χαλαρές
σούρες του μανδύα που κρέμεται στον αριστερό ώμο. Όλο το στήθος και η η δεξιά
πλευρά είναι γυμνή, και είναι πολύ καλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα. Οι μύες
φαίνονται γυμνασμένοι. Προφανώς αυτό ήταν το τμήμα της φιγούρας που
παρουσιαζόταν να κουβαλά τον άλλο στους ώμους του. Από τον ένα ώμο στον άλλο
είναι δυο πόδια και δυο ίντσες. Το χέρι στην πλευρά της σορού είναι έξι ίντσες και
ένα δέκατο κατά μήκος των αρθρώσεων των τεσσάρων δαχτύλων. Αυτά τα δυο
τμήματα βρίσκονται κοντά το ένα με το άλλο και είναι μερικώς καλυμμένα από τα
σκίνα που μεγαλώνουν δίπλα τους, αλλά ακόμα κι έτσι είναι καλύτερα
προστατευμένα ίσως από τα καταστροφικά χέρια των χτιστών, το ακατάλληλο σχήμα
των τούβλων και από το χρώμα, το οποίο, παρόλο που η πέτρα είναι λευκό μάρμαρο,
έχει γίνει καφέ με τον καιρό και έχει διαβρωθεί από λίγα βρύα. Κοντά σε αυτά τα
αγάλματα, ο ηγούμενος με οδηγεί σε ένα σημείο από όπου λέει πως αρχαία υλικά
έχουν απομακρυνθεί κατά καιρούς, και όπου φαίνεται να υπήρχε ένα μεγάλο
τετραγωνικό κτήριο, το οποίο υποθέτει πως ήταν ο κύριος ναός. Αλλά αυτό το
οικοδόμημα, ή τουλάχιστον ένας από τους μεγαλύτερους ναούς, φαίνεται να υπήρχε
στα ανατολικά αυτού του σημείου, κοντά στο γυναικείο άγαλμα. Διότι μερικές
τεράστιες βάσεις κτισμάτων έχουν ειδωθεί εδώ, και κάποια ερείπια από μια
ημικύκλια κόγχη υπάρχουν ακόμα, χτισμένα, όπως όλοι οι άλλοι τοίχοι σε αυτό το
μέρος, από μεγάλες τετράγωνες πέτρες αναμεμειγμένες με λάσπη και κεραμίδια.
Κοντά στην κόγχη βρίσκονται πέντε τμήματα κορμού κολώνας από γκρι γρανίτη δύο
πόδια και πεντέμισι ίντσες σε διάμετρο, μαζί με δύο Κορινθιακές στήλες από ένα
τραχύ είδος λευκού μαρμάρου, από το οποίο βρίσκω πολλά κομμάτια ανάμεσα σε
αυτά τα ερείπια. Φαίνεται ότι είναι το ίδιο είδος που χρησιμοποιούσαν στη Σπάρτη,
το Γύθειο κλπ. Οι μοναχοί μου περιγράφουν ένα βουνό όπου βρίσκεται αυτό το είδος
της πέτρας, κοντά στα Βέρβαινα. Στην εκκλησία του μοναστηρίου υπάρχουν
τέσσερεις στήλες από ραβδωτό λευκό μάρμαρο δεκατρία πόδια ψηλές και πέντε
πόδια και τρεισήμισι  ίντσες σε περίμετρο. Παρατήρησα ανάμεσα στα ερείπια μια
μονή στήλη περίπου ίδιου μεγέθους από σκούρο καφέ μάρμαρο, καθώς και πολλά
τμήματα και σπασμένες πλάκες από άσπρο, από ραβδωτό και από πράσινο μάρμαρο,
και κάποια από πορφυρό. Τα άλλα απομεινάρια αρχαιοτήτων αποτελούνται  μόνο από
μάζες από λάσπη και κομμάτια πέτρας, σκορπισμένα ανάμεσα στους θάμνους οι
οποίοι καλύπτουν την πλαγιά προς το ποτάμι. Οι μοναχοί με πληροφορούν ότι έχουν
βρει και μετακινήσει στο μοναστήρι κατά καιρούς τμήματα από μικρά μαρμάρινα
αγάλματα, δυο από τα οποία βρίσκω στο μοναστήρι. Άλλα, λένε, έχουν μεταφερθεί
μέσω της θάλασσας στο Ναύπλιο ή έχουν φορτωθεί σε πλοία που συνήθως
αγκυροβολούν στο Άστρος. Επίσης, έχουν ανασκάψει μερικούς τάφους στο μαλακό
χώμα πίσω από το μοναστήρι, και άλλους στον πάτο μερικών γκρεμών, οι οποίοι
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φαίνεται να έχουν σχηματίσει την κατώτατη κατάληξη της αρχαίας τοποθεσίας, άλλα
έχουν βρει μόνο σπασμένα βάζα και οστά. Η μόνη επιγραφή που μπορούσα να βρω,
ήταν τρία γράμματα Ω Κ Α με μεγάλους καλλιγραφικούς χαρακτήρες, σε ένα τμήμα
μαρμάρου στην εκκλησία του μοναστηρίου, και στο ίδιο μέρος, μια ταφόπλακα πολύ
αργότερης χρονολογίας προς τιμήν μιας γυναίκας με το όνομα Μαρκιανή, και με τη
λέξη ζήσης γραμμένη λάθος.

ZHCIC
ΜΑΡΚΙΑΝΗ

Στην ίδια εκκλησία παρατήρησα ένα Ιονικό αέτωμα, και ένα Ιονικό κιονόκρανο έξω
από την πύλη του μοναστηρίου.

ATHENE, NERIS

Μια ακαλλιέργητη έκταση εκτείνεται από το πίσω μέρος του μοναστηρίου ως τις
απότομες πλαγιές του βουνού Πάρνωνα. Στο μπροστινό μέρος, στην αντίθετη
κατεύθυνση, είναι το πιο απότομο , αν και πιο μικρό και χαμηλότερο βουνό που
λέγεται Ζάβιτσα. Αυτό διαχωρίζεται μόνο από την περιοχή της Θυρέας από την
κοιλάδα του ποταμού, η οποία καλύπτεται από θάμνους και μικρά δέντρα, όπως και
τα αρχαία χρόνια. Τα αρχαία μνημεία της Θυρέας έχουν τόσο μεγάλη σημασία, που
κανείς εκπλήσσεται που ο Παυσανίας ήταν τόσο σύντομος στην περιγραφή τους.
Αντί να παρουσιάσει τη Θυρέα σαν μια πόλη μεγάλης σημασίας , όπως την ξέρουμε
από την ιστορία, αναφέρεται σε αυτήν απλά με τον όρο χωρίον, και δεν παρατηρεί
τίποτα άλλο εκτός από τα ταφικά μνημεία( προφανώς δυο σε αριθμό) των
Σπαρτιατών και των Αργείων. Ίσως ήταν τελείως ερείπιο την εποχή του, και ίσως
στην ίδια μορφή εγκατάλειψης που είναι σήμερα. Ο Θουκυδίδης είναι ασυνεπής στην
συνήθη ακρίβεια του όταν παρουσιάζει τη Θυρέα να είναι μόνο δέκα στάδια από τη
θάλασσα, διότι η απόσταση είναι τουλάχιστον τριπλάσια. Ένας δρόμος περνάει από
το μοναστήρι της Λουκούς προς το φαράγγι ενός μικρού ποταμού που περνά την
ανατολική πλευρά της αρχαίας τοποθεσίας και οδηγεί στον Αι Γιάννη, απόσταση
τριών ωρών. Και από εκεί ο Άγιος Πέτρος είναι μια ώρα. Αυτός ο δρόμος έχει στα
δεξιά του ένα ελληνικό φρούριο το οποίο είδα από την πεδιάδα του Άστρους, και το
οποίο βρίσκεται δυο μίλια πάνω από τα Αγιαννήτικα Καλύβια. Εκεί ξεκινά η
καλλιεργημένη έκταση Ξεροκάμπι κοντά στον Αι Γιάννη. Αριστερά του δρόμου από
το τελευταίο μέρος μέχρι τον Άγιο Πέτρο, υπάρχει άλλο ένα μεγαλύτερο ελληνικό
κάστρο πάνω σε ένα λόφο. Καθώς ο Παυσανίας φτάνει στην Ανθήνη, αφήνοντας τους
τάφους της Θυρέας, αυτό φαίνεται να είναι το πρώτο κάστρο που αναφέρει. Τα
ερείπια ανάμεσα στον Αι Γιάννη και τον Άγιο Πέτρο πρέπει να ήταν η Νηρηίδα . Η
Εύα, η μεγαλύτερη από τις πόλεις του βουνού Πάρνωνα, ήταν προφανώς πιο νότια.

ΚΥΝΟΥΡΙΑ
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Αυτά τα μέρη, μαζί με την Θυρεάτιδα και ίσως και την Πρασιάτιδα, πριν την
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αποτελούσαν μια περιοχή που λεγόταν Κυνουρία, η οποία
ήταν σπουδαίας στρατηγικής σημασίας, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Αργολίδα
και την Λακωνία, και ελέγχει τα περάσματα που τις χώριζαν. Ο Πλούταρχος
αναφέρει πως, όταν ο Κλεομένης κατέλαβε την Κόρινθο, αναγκάστηκε ξαφνικά να
την εκκενώσει σαν αποτέλεσμα μιας αντεπίθεσης στο Άργος, η οποία φοβήθηκε πως
θα του στοίχιζε τα περάσματα αυτά και ανέκοψε την υποχώρηση του στη Σπάρτη. Η
Ρωμαϊκή κυβέρνηση κατάλαβε καλά την σημασία της Κυνουρίας όταν την παρέδωσε
στο Άργος, καθώς μόνο αυτό ήταν αρκετό για να διατηρηθεί η Σπάρτη σε τάξη.
Προφανώς σε αυτή την αποφασιστικότητα των Ρωμαίων αναφέρεται ο Παυσανίας
όταν ισχυρίζεται πως οι Αργείοι κατείχαν την Θυρεάτιδα την εποχή του, δίκη
νικήσαντες.

ΜΟΥΣΤΟΣ

20 Μαρτίου:- Αφήνοντας το μοναστήρι της Λουκούς στις 8 αυτό το πρωί, γυρνώ από
τον ίδιο δρόμο στο Μετόχι δίπλα στα Αγιαννήτικα Καλύβια. Ένα μικρό υδραγωγείο
το οποίο παρέχει νερό από ένα μύλο πάνω από το μοναστήρι, ακολουθεί παράπλευρα
το δρόμο μέχρι τα Αγιαννήτικα Καλύβια. Αυτό είναι η εκτροπή από το χείμαρρο της
Λουκούς, που ανέφερα πριν. Στις 8:45, προς το τέλος των Καλυβιών, υπάρχει το
αρχαίο φρούριο, το οποίο υποθέτω ήταν η Ανθήνη, δύο μίλια δεξιά μιας ψηλής
κορυφής. Ονομάζεται το Ελληνικόν. Η κορυφή του λόφου περιβάλλεται από το τείχος
ενός πολύγωνου οικοδομήματος, πλαισιωμένο από πύργους. Καθώς ρωτούσα για το
σύγχρονο όνομα αυτού του ερειπίου, ένας φτωχά ντυμένος άντρας βγήκε από ένα από
τα σπίτια και αναφώνησε: “Αυτό είναι το όρος Τημένιο, όπου βρίσκεται ο τάφος του
Τήμενου, και η λίμνη πίσω σου είναι αυτή που φιλοξενούσε το νερόφιδο με τα 7
κεφάλια που σκότωσε ο Ηρακλής.” Φαίνεται πως είναι δάσκαλος του χωριού, και έχει
διαβάσει Μελέτιο, ο οποίος κάνει αυτά τα λάθη σχετικά με τη Λέρνα και το Τημένιο.
Στις 8:55 περνώ  τα Μελιγίτικα Καλύβια, το χωριό (Άνω Μελιγού) βρίσκεται στο
βουνό από πάνω. Τα καλύβια είναι ένας μικρός συνοικισμός που βρίσκεται στη δεξιά
όχθη ενός χειμάρρου.

ΠΡΑΣΤΙΩΤΙΚΑ

Στις 9:05 περνώ ένα δρόμο στους πρόποδες ενός βραχώδους υψώματος που
προβάλλει από τα βουνά. Στη κορυφή αυτού του υψώματος υπάρχει ένα Μετόχι του
μοναστηρίου της Αγίας Τριάδας, το οποίο με πληροφόρησαν πως βρίσκεται μια ώρα
κάτω από τη Μελιγού και μιάμιση ώρα πάνω από το Μετόχι. Στις 9:17 φτάνω στην
αρχή του βάλτου του Μουστού, το οποίο σε αυτό το σημείο φτάνει στους πρόποδες
του βουνού και εκτείνεται στα αριστερά σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Δυο λεπτά πιο
πέρα παρατηρώ μια πλούσια πηγή νερού να αναβλύζει από τους πρόποδες του
βουνού, ενώ δυο λεπτά μετά υπάρχουν και άλλες μεγαλύτερες πηγές που αναβλύζουν
από το κάτω μέρος του βράχου, πάνω από τον οποίο περνάει ο δρόμος. Αυτή είναι η
λίμνη που ο Μελέτιος μπέρδεψε με την Αλκυονία. Καλύπτει το κέντρο του βάλτου,
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και είναι περίπου ένα μίλι και ένα τέταρτο σε περίμετρο. Είναι βαθιά, με αφθονία
ψαριών, ενώ τώρα φιλοξενεί και άγριες πάπιες. Ο βάλτος είναι περίπου τρία μίλια σε
περίμετρο, και η παραλία ένα μίλι κατευθείαν από τους πρόποδες του βουνού.
Μπαίνουμε τώρα στην πεδιάδα του Άγιου Ανδρέα, σταματάμε επτά λεπτά στις 9:42,
και έπειτα αφήνοντας τον ευθύ δρόμο για Πραστό, ο οποίος περνά από τα
Κορακοβουνίτικα Καλύβια, στρίβουμε αριστερά στα Πραστιώτικα Καλύβια, η πιο
συνηθισμένα, όπως αποκαλούνται και από τους κατοίκους του Πραστού, Άγιος
Ανδρέας, ή Στο Γιαλό. Αυτά τα καλύβια σχηματίζουν ένα μεγάλο χωριό στους
πρόποδες του βουνού στην νότια γωνία της πεδιάδας.

ΠΡΑΣΤΟΣ ΚΛΠ

Εδώ διαμένω στο σπίτι του Κυρ Θόδωρου Γουλέτη, προεστού του Πραστού, με τον
οποίο βρίσκω τον επίσκοπο του Πραστού. Ο επίσκοπος, του οποίου ο επίσημος τίτλος
είναι ο Ρέοντος του Πραστού, κάνει μια περιήγηση της επισκοπής του με σκοπό να
συλλέξει δέκα γρόσια από κάθε καλόγερο και παπά, ως υπακοή σε μια εντολή του
Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η παράξενη εισφορά προορίζεται για την
ενίσχυση ενός σχολείου στην Κωνσταντινούπολη για ορφανά που πρόκειται να
διδαχτούν ελληνικά, φιλοσοφία, και κάποιες από τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ένα
μεγάλο σπίτι έχει ήδη αγοραστεί γι αυτό το σκοπό στην Tarapia του Βόσπορου.
Οι κάτοικοι του Πραστού, η πόλη των οποίων βρίσκεται σε μια ψηλή και περίοπτη
θέση, μεταναστεύουν τον χειμώνα στο Λεωνίδιο, όπου ο επίσκοπος έχει σπίτι, ή στα
δύο χωριά, Μέλανα και Τυρός. Ο Τυρός είναι έξι ώρες από εδώ. Από εκεί ως τα
Μέλανα είναι μια ώρα, και από εκεί ως το Λεωνίδιο μιάμιση ώρα, ενώ τα χωριά
βρίσκονται στις καλλιεργημένες πλαγιές του βουνού με τη σειρά που αναφέρθηκαν,
από δυτικά προς ανατολικά. Από τη θάλασσα, η κατευθείαν πλοήγηση από τον Άγιο
Ανδρέα στην παραλία του Λεωνιδίου είναι περίπου τα δυο πέμπτα της απόστασης
μέχρι το Γεράκι, ή αλλιώς δώδεκα γεωγραφικά μίλια, καθώς ο δρόμος από τη στεριά
είναι λοφώδης και καμπυλωτός. Οι πλαγιές του βουνού πάνω από το Λεωνίδιο είναι,
όπως μου είπαν, καλλιεργημένες, αλλά δεν υπάρχει ούτε πεδιάδα ούτε λιμάνι. Το
Fakhino είναι ένα κακό λιμάνι χωρίς χωριό κοντά, δυο ώρες κάτω από τα Κουνούπια.
Τα Κυπαρίσσια είναι ένα καλύτερο λιμάνι , τέσσερεις ώρες κάτω από την κρεμαστή,
ένα μεγάλο χωριό το οποίο αποτελεί αποικία Αλβανών που μιλούν αυτή τη γλώσσα.
Φαίνεται πως ,από την περιγραφή του ξεναγού μου, το Fakhino και τα Κυπαρίσσια
σχηματίζουν σχεδόν ίσες αποστάσεις ανάμεσα στο Λεωνίδιο και τον Γέρακα.

ΠΡΑΣΙΕΣ

Το απόγευμα επισκέπτομαι τα ελληνικά ερείπια στον Άγιο Ανδρέα. Το ύψωμα στο
οποίο βρίσκεται εκτείνεται από τα βουνά στη νοτιοανατολική πλευρά της πεδιάδας
και σχηματίζει μια προέκταση της ακτής, δυτικά της οποίας υπάρχει μια αποθήκη και
ένα τελωνείο. Το ύψωμα είναι γνωστό με το όνομα Άγιος Ανδρέας. Οι τοίχοι του
Παλαιόκαστρου περιβάλλουν το ακρωτήριο κατά μήκος του γκρεμού που
περικυκλώνει την κορυφή του. Μερικά από τα χαμηλότερα περάσματα του τοίχου
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παραμένουν, ενώ πύργοι εντοπίζονται ανά διαστήματα. Υπήρχε ένας μικρός πύργος,
110 γιάρδες σε περίμετρο, στο ψηλότερο σημείο στο οποίο βρίσκεται μια ερειπωμένη
εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Η πλαγιά και η πεδιάδα προς τα σύγχρονα κτήρια στα
αρχαία χρόνια συγκαταλέγονταν σε ένα τρίτο τείχος, το οποίο εκτεινόταν μέχρι αυτά
τα κτήρια. Η περίμετρος των τοίχων στο λόφο, μη συμπεριλαμβανομένου του
τελευταίου τείχους,  είναι μια βόλτα είκοσι λεπτών. Η τοιχοποιία είναι δεύτερης
γενιάς. Υπάρχει ένα καλό δείγμα το οποίο ανήκει στο εξωτερικό του τείχους, λίγο πιο
μέσα στη στεριά από τις αποθήκες. Στο λόφο της Ακρόπολης υπάρχουν πολλές
βάσεις από μεγάλες πέτρες, μαζί με μερικές στέρνες πρόχειρα χτισμένες στο βράχο
και καλυμμένες με γύψο. Οι χτίστες τις έχουν ανοίξει με σκοπό να πάρουν τις πέτρες
που τις καλύπτουν. Οι Βενετοί επίσης κατηγορούνται πως έχουν λεηλατήσει αυτά τα
ερείπια όταν έχτισαν το Παλαμήδι. Λίγο πέρα από τις αποθήκες, το ποτάμι από το
όρος Μαλεβός (Πάρνων), το οποίο καλύπτει την πεδιάδα κοντά στα καλύβια του
Πραστού, ενώνεται με τη θάλασσα. Ονομάζεται Kani (Βρασιάτης) και είναι εμφανώς
η αρχαία Tanus. Είναι ξηρό το καλοκαίρι, όπως και αυτό που ρέει από το βουνό του
Αγίου Πέτρου, το οποίο περνάει από τη Λουκού.
Οι Βρασιές ή Πρασιές, όπως ονομάζεται η πόλη από κάθε συγγραφέα που την
αναφέρει, εκτός από τον Παυσανία. Οι Πρασιές είναι η τελευταία από τις
παραθαλάσσιες πόλεις των Ελευθερο-Λακώνων προς αυτή την κατεύθυνση. Το
θαλάσσιο πέρασμα από τα Cyphanta είναι 200 στάδια σε απόσταση. Οι κάτοικοι των
Βρασιών δείχνουν τη σπηλιά όπου ο Ino ανάθρεψε τον Bacchus, και ονομάζουν την
πεδιάδα τους Ο Κήπος του Bacchus. Έχουν ναούς του Ασκληπιού και του Αχιλλέα,
και κάθε χρόνο γιορτάζουν ένα φεστιβάλ προς τιμήν του Αχιλλέα. Στις Βρασιές
υπάρχει ένας μικρός λόφος που εισέρχεται λίγο στη θάλασσα, και πάνω στον οποίο
στέκονται τέσσερα ορειχάλκινα αγάλματα λιγότερο από ένα πόδι σε ύψος. Τρία από
αυτά έχουν καπέλα στα κεφάλια τους. Δεν γνωρίζω εάν θεωρούνται να είναι οι
Διόσκουροι ή οι Corybantes. Το τέταρτο είναι ένα άγαλμα της Αθηνάς.»

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ KANI

Το βραχώδες όρος που υψώνεται στα δυτικά των ερειπίων των Πρασιών, ονομάζεται
Λαγοβούνι. Στον βάθος του γκρεμού που συνορεύει με την ψηλότερη κορυφή , στην
πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, υπάρχει μια ωραία σπηλιά με μια μικρή είσοδο,
η ίδια μάλλον με αυτή που έδειξαν οι κάτοικοι των Πρασιών στον Παυσανία ως το
σπήλαιο στο οποίο ο Ino ανάθρεψε τον Bacchus. Ένα μίλι βορειοδυτικά του
Παλαιόκαστρου ένα μικρό βραχώδες ύψωμα προβάλλει στη θάλασσα, και διαχωρίζει
το νότιο κόλπο του Άστρους, όπου καταλήγει το ποτάμι της Λουκούς, από τη μικρή
κοιλότητα του Αγίου Ανδρέα, όπου καταλήγει το ποτάμι Kani. Αυτό φαίνεται να
είναι το ακρωτήριο στο οποίο στέκονταν τα τέσσερα ορειχάλκινα αγάλματα. Σε μισή
ώρα επιστρέφω στα Πραστιώτικα, μέσω μιας διαδρομής περίπου δυόμισι μιλίων, και
περνώ το απόγευμα μαθαίνοντας κάποιες πληροφορίες από τον Γουλέτη και τον
επίσκοπο σεβόμενος την παράξενη μοντέρνα ελληνική διάλεκτο (Τσακώνικα) που
μιλούν σε αυτή την περιοχή. Με πληροφορούν πως ο Πραστός πρόσφατα ξεκίνησε να
ασχολείται με το εμπόριο με τις Σπέτσες, έχει πλουτίσει, και τώρα κατέχει πολλά
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καράβια. Ο Phranza, αναφερόμενος σε μια ασήμαντη συναλλαγή που διεκπεραίωσε
το 1435, αναφέρεται στο μέρος με το όνομα Προάστιον. Και στις δυο περιπτώσεις,
θεωρώ πως το όνομα είναι μια αλλοίωση των Πρασιών, οι κάτοικοι των οποίων
έχοντας υποχωρήσει προς τα βουνά όταν η πειρατεία και η κακή διακυβέρνηση
έκαναν τον παραθαλάσσιο Άγιο Ανδρέα απροστάτευτο, προφανώς μετέφεραν μαζί
τους το όνομα, το οποίο στις ακόλουθες εποχές βαρβαρισμού, πήρε τη μορφή
Προάστιο, ή Πραστός.
Είναι φανερό, στο απόσπασμα που παραθέτει πιο πάνω ο Παυσανίας, πως στην ακτή
νότια των Πρασιών υπήρχε ένα μέρος που λεγόταν Κυφάντα. Ήταν μια από τις
Ελευθερο-Λακωνικές πόλεις, και την εποχή του Παυσανία ήταν ερείπιο, αλλά υπήρχε
ακόμα ένας ναός του Ασκληπιού που περιείχε ένα μαρμάρινο άγαλμα. Παρατήρησε,
επίσης, ένα σιντριβάνι το οποίο προέβαλλε από τον βράχο, το οποίο, λέγεται, είχε
δημιουργηθεί από το πέταγμα του δόρατος της Αταλάντης, όταν κυνηγούσε και ήταν
διψασμένη. Ο Παυσανίας προσθέτει, πως το μέρος ήταν δέκα στάδια από την ακτή
που ήταν έξι στάδια από το Zarax. Μπορεί να υποτεθεί, ωστόσο, πως υπάρχει κάποιο
λάθος στην τελευταία απόσταση, καθώς μια τέτοια εγγύτητα μεταξύ δυο πόλεων είναι
σπάνια σε μια περιοχή με λιγοστές πηγές, όπου τα άλλα μέρη ήταν πολύ μακριά το
ένα από το άλλο. Είναι πιθανό πως το σύγχρονο Κυπαρίσσι ήταν το λιμάνι που ο
Πτολεμαίος και ο Pliny αποκαλούν Κυφάντα, πως η πόλη ήταν σε μια απόσταση
δέκα σταδίων από αυτό, και πως  ο Παυσανίας έγραψε εξήκοντα αντί για έξι, ως τον
αριθμό των σταδίων ανάμεσα στο Zarax και την ακτή κάτω από τα Κυφάντα. Έτσι,
τα συνολικά 260 στάδια φαίνεται να αντιστοιχούν στην πραγματική απόσταση από το
Port Ieraka μέχρι τα ερείπια των Βρασιών, με την ευθεία απόσταση από τον Άγιο
Ανδρέα μέχρι το Port Ieraka να είναι περίπου τριάντα γεωγραφικά μίλια.
Υπολογίζοντας  την απόσταση από τον Άγιο Ανδρέα μέχρι το Λεωνίδιο στα δυο
πέμπτα, ή αλλιώς δώδεκα γεωγραφικά μίλια, και τα Κυπαρίσσια στα δυο τρίτα του
υπόλοιπου, μένουν έξι γεωγραφικά μίλια ως ευθεία απόσταση μεταξύ αυτού του
μέρους και του Zarax στον Ieraka, το οποίο δεν είναι πολύ διαφορετικό από τα εξήντα
στάδια, που υποθέτω πως έγραψε ο Παυσανίας αντί για έξι. Φυσικά αυτό είναι μόνο
μια εικασία, η ορθότητα της οποίας μένει να επαληθευτεί από μια προσωπική
επίσκεψη των περιοχών.

Μετάφραση: Αρμπερώρη Μαριάννα
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