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IV. Η ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΤΕΡΟΥ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΗ, ΣΤΗ «ΝΕΡΑΪΔΟΣΠΗΛΕΙΑ» ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Σύμφωνα με την παράδοση της «Τρανής Νεράιδας», ένα πρωί η Ελένη είχε βγει στην εξοχή να συλλέξει για τις 
ανάγκες του Ναού της Θεάς Σελήνης το αγαπημένο της βότανο, το «ψυλλόχορτο» (Κόνιζα, Inula) (εικόνα 12), που 
φέρει μέχρι σήμερα το όνομά της ως «Ελένειο», καθώς και άλλα ιαματικά και φαρμακευτικά βότανα. Η Ελένη ήταν 
πυγοστόλος, δηλ. στόλιζε και κοσμούσε το πέριξ των γλουτών και της έδρας μέρος με μια πλατιά ζώνη, που εφάρμοζε 
γύρω από την οσφύ της, προβάλλουσα έτσι τους στρογγυλεμένους γλουτούς ως καλλίπυγος. Εκεί στην εξοχή, όπως 
ήταν σκυμμένη συλλέγοντας τα βότανα, ο Πάρης που τη συνόδευε παρατήρησε ότι η ωραία βασίλισσα δεν ήταν μόνο 
καλλίσφυρος, αλλά και καλλίπυγος και λευκόλενος. Το βασιλόπουλο αισθάνθηκε κεραυνοβόλο έρωτα γι’ αυτή. Η 
«Τρανή Νεράιδα» δεν ήταν ούτε «ανεμάλλαρη», ούτε ασκεπής. Το κάλυμμα της κεφαλής της ήταν ένα πολύχρωμο 
και χρυσοστόλιστο σκιάδιο, ένα είδος φακιολιού. Ο Πάρης παρ’ ευθύς εξεδήλωσε συμβολικά την απόφασή του να 
την παντρευτεί, αρπάζοντας από το κεφάλι της Νεραϊδοπαρμένης Ελένης, δήθεν σαν παιχνίδισμα ή σαν αστείο, το 
αραχνοΰφαντο χρυσοκέντητο μαντήλι της. Ο Πάρης αυτοστιγμεί τότε αποσβολώθηκε μένοντας άφωνος, γιατί είχε 
εμπρός του μια ξανθομαλλούσα Νεράιδα-Θεά με ολόχρυσα μαλλιά (χρυσομαλλούσα), καταγάλανα μάτια και ολόλευκο 
πρόσωπο με κατακόκκινα μάγουλα και χείλη. Τότε είδε ο Πάρης την ξανθή κόμη που έλαμπε σαν να φωσφορίζει. Είδε 
δε στην κορυφή της κεφαλής της μια «τουφίτσα μαλλιά» δεμένη σαν κοτσιδάκι που την έλεγαν «κουρίδα» ή «κουρί» 
ή «παπαλήθρα». Αυτό ήταν δηλ. ένα αυτοτελές κοτσιδάκι στο επάνω μέρος της κεφαλής, στη θέση που αντιστοιχούσε 
στη βρεφική της ηλικία το «απαλό», η βρεγματική, η μεγάλη πηγή του κρανίου, η «μοίρα», το «πεπρωμένο». Αυτό 
λεγόταν και «παπάλα» που συμβόλιζε και το στέμμα και θεωρείτο απόκρυφο, θρησκευτικό σύμβολο της δύναμης, 
του πεπρωμένου μιας γυναίκας ή ενός γένους. Ήταν δηλ. το «γούρι» της Ωραίας Ελένης!

Η πράξη, όμως, αυτή του Πάρη, το να αποσπάσει το μαντίλι από το κεφάλι της Ωραίας Ελένης, για τον Κόσμο 
των Νεράιδων στη Λακωνία συμβόλιζε τη θέλησή του να την κάνει γυναίκα του. Το ίδιο συναίσθημα προτίμησης και 
αφοσίωσης τότε αισθάνθηκε στην καρδιά της και η Ωραία Ελένη, η οποία του είπε: «Φαίνεται ότι το θέλημα της Θεάς 
Αφροδίτης είναι γραμμένο στην κορφή, στο μέτωπό μου, στο «κουρί» μου και εσύ είσαι ο πρώτος που αποκαλύπτεις τη 
«μοίρα» μου, την «πηγή» του κρανίου μου, την «παπαλήθρα» μου, το μέρος του απαλού μου, στο οποίο ό,τι γράφεται 
δεν ξεγράφεται. Από αυτή τη στιγμή πολύ λίγο έχω να φοβηθώ την οργή του συζύγου μου». Η Ελένη, διψούσε για τις 
ισχυρές συγκινήσεις που δίνει ο μεγάλος έρωτας. Ο Πάρης από την πρώτη στιγμή που είδε την πανέμορφη βασίλισσα, 
τον κυρίευσε ένας παράφορος έρωτας. Η Ελένη τότε του εξομολογήθηκε με τη σειρά της ότι κι αυτή, ένας παρόμοιος 
μεγάλος έρωτας, την έδενε αυτόματα μαζί του, ήταν δε πρόθυμη να τον ακολουθήσει όπου κι αν πήγαινε. Σύμφωνα 
με το μύθο της «Τρανής Νεράιδας» η Ελένη, η πεντάμορφη αυτή γυναίκα, η ωραιότερη σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, η 
πανέμορφη και εκλεκτή προστατευόμενη της Ουράνιας Θεάς Αφροδίτης, παίρνει αιφνιδίως την απόφαση να εγκα-
ταλείψει το σπίτι της, την πατρίδα της, τον άνδρα της, τη μικρή της κόρη και τους συγγενείς της και να ακολουθήσει 
το γιο του βασιλιά Πριάμου τον Πάρη, για την ομορφιά του, τα νιάτα και τα πλούτη του. Εγκατέλειψε ξαφνικά το 
σύντροφο της ζωής της, τον βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαο, ενώ ήταν η μόνη γυναίκα που στα Ομηρικά έπη τον είχε 
επιλέξει η ίδια ανάμεσα σε εφτά μνηστήρες. Σύμφωνα με το θρύλο, ο έρωτας των δύο νεαρών υπάρξεων (εικόνα 
42) ήταν κεραυνοβόλος. Άξιο σημειώσεως είναι ότι η Ελένη τότε ήταν περίπου 23-25 ετών και ο Πάρης 28-30. Κατά 
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το έθος των Τρώων, ο Πρίαμος έδιδε ηγετική εξουσία σε 
ένα πρίγκιπα εφόσον αυτός είχε συμπληρώσει το 26ο έτος 
της ηλικίας του. Τον κανόνα αυτό συνέχισαν να τηρούν 
αργότερα και οι απόγονοί τους οι Ρωμαίοι. Ο Πάρης πριν 
δύο χρόνια είχε γίνει Αρχηγός του πειρατικού στόλου των 
Τρώων. Την ιδιότητά του αυτή την είχε αποκρύψει τόσο από 
τη Θεά Αφροδίτη, όσο και από την Ελένη.

Η Ελένη τότε περίχαρη αλλά πανικόβλητη πήγε στο παλάτι 
και πήρε μόνο δύο μικρούς χρυσούς αμφορείς, που ήταν δώρα των αδελφών της στο γάμο της, που είχαν μέσα τα 
κοσμήματά της, καθώς και τρεις ατομικούς καθρέφτες που σπάνια τους αποχωριζόταν. Η Ωραία Ελένη εγκατέλειψε 
αμέσως τη συζυγική εστία και έφυγε με τον Πάρη, πριν ακόμη φθάσουν σε ερωτικές απολαύσεις, ίσως από τον φό-
βο μήπως προλάβει και επιστρέψει ο Μενέλαος. Ο τρομερός φτερωτός γιος της Αφροδίτης είχε ρίξει στην καρδιά 
της «ταυτισμένης» με τη Θεά Αφροδίτη και θεωρούμενη ως «σωσίας» της «ωραιοπαθούς» και «αγαθομανούς», 
«ερωτομανούς» και «νεραϊδοπαρμένης» Ελένης τα πλέον δραστικά βέλη του. Έτσι η αφορμή για τον δεκάχρονο 
Τρωικό πόλεμο είχε δοθεί. Ένας τέτοιος φονικός πόλεμος είναι τρομακτικό, ασφαλώς και για τις δύο αντιμαχόμε-
νες παρατάξεις να έγινε με αφορμή μια γυναίκα. Παρά ταύτα οι άνθρωποι στους αιώνες που πέρασαν είδαν την 
πράξη αυτή της Ωραίας Ελένης με συγκατάβαση και θαυμασμό. Ιδιαίτερα για τους αισθηματίες Έλληνες, η Ελένη 
περισσότερο από μια βασίλισσα ήταν μια γυναίκα, σύμβολο του αιωνίου κάλλους, που ακτινοβολεί και δημιουργεί τα 
μεγάλα πάθη, που τελικά όπως η ομορφιά δικαιώνει τα πάντα (εικόνα 43). Ο ωραίος ποιητικός θρύλος της απαγωγής 
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Εικόνα 42. α) Αγγειογραφία από το γάμο της Ωραίας Ελένης με το Μενέλαο, τον οποίο ως γαμπρό, μόνη της 
επέλεξε. β) Τρία χρόνια μετά ερωτεύεται τον πρίγκιπα Πάρη-Αλέξανδρο, γιο του βασιλιά της Τροίας Πριάμου, που 
τη σαγηνεύει με τα πλούτη του, τα νιάτα του, την ομορφιά του και την πολύχρωμη φρυγική ενδυμασία του.

Εικόνα 43. Η Ελένη και η Αφροδίτη καθιστές συζητούν τα 
προβλήματα που θα προκύψουν μετά τον κεραυνοβόλο 
έρωτα της Ελένης για τον Πάρη. Στο βάθος αριστερά η 
ημίθεα Πειθώ είχε προετοιμάσει τον Πάρη βγάζοντάς του 
την πολύχρωμη φρυγική ενδυμασία του και ενδύοντάς τον 
με ελαφρά ρούχα ενός Μυκηναίου εφήβου. Στο κέντρο 
στέκεται ο Έρωτας περιμένοντας όπως όλοι τη μεγάλη 
απόφαση της Ελένης (Νεοαττικό ανάγλυφο του 1ου π.Χ. 
αιώνα που βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Νεαπόλεως).
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της ωραίας βασίλισσας Ελένης από το ωραίο πριγκιπόπουλο της Τροίας, που 
αποθανατίστηκε από τη μεγαλόπνοη ποίηση του Ομήρου, ασφαλώς απηχεί μια 
αναμφισβήτητη ιστορική πραγματικότητα. Έτσι άναψε η θρυαλλίδα του Τρωικού 
πολέμου εξαιτίας της απαγωγής αυτής και του εθνικού συναγερμού των Ελλήνων 
που αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι και επιχείρησαν τη μεγαλύτερη, τα χρόνια 
εκείνα, εκστρατεία κατά της Τροίας.

Η Ωραία Ελένη είχε αποφασίσει να φύγει με τον Πάρη σιωπηρά το βράδυ-βράδυ, όπως λέγει στην αρχή το δημοτικό 
τραγούδι. Τα δημοτικά τραγούδια για την απαγωγή κάποιας νέας έχουν ως μοτίβο πάντοτε το όνομα «Ελένη» και τη 
φυγή «το βράδυ-βράδυ», ίσως από επιβίωση της εκουσίας φυγής της Ωραίας Ελένης. Παραθέτουμε δύο παραδείγματα 
από τον αρχικό στίχο με το ίδιο μοτίβο από τραγούδια απαγωγής:

- «Που πας Λενιώ από βραδύς που πας το βράδυ-βράδυ; ή
- «Που πας Ελένη από βραδιού που πας τώρα το βράδυ;»
Παραθέτουμε και σχετικό τραγούδι που τραγουδιέται στη Λακωνία σαν μοιρολόγι:
- «Που πας Λενιώ μου το βραδύ τώρα το βράδυ-βράδυ;
- Πάω στη θεία μου τη Λενιώ, πάω να νυχτερέψω, 
να γνέσω το βαμβάκι μου, να κάνω τα προικιά μου, 
να φκιάσω μπόλια στο γαμβρό, στην πεθερά τζεμπέρι, 
να φκιάσω στην αγάπη μου μαντήλι στο λαιμό του, 
νάχη σαράντα κεντησιές κι εξήντα δυο ξομπλιάστρες, 
ν’ ανταμωθούμε στη σπηλιά στη Νεραϊδοσπηλέα, 
να τον φιλάω στο λαιμό να με φιλεί στα μάτια».
Παρόμοια τραγούδια έχουν επιβιώσει και λέγονται στη Μάνη και στη Λακωνία σαν Μοιρολόγια, στην Αρκαδία 

στο «Νυμφόπαρμα», στον αποχωρισμό της κόρης από τη μάνα ή στην Ηλεία, Μεσσηνία και Αχαΐα, ως τραγούδια της 
τάβλας. Πολλά παρόμοια τραγούδια διατηρούν το μοτίβο του «Λιμάζη», του Τουρκαλβανού Λιμάζαγα ή Ελμάζ αγά 
που αποπλάνησε μια Ελληνοπούλα Χριστιανή ονόματι Ελένη. Τα δημοτικά τραγούδια αρπαγής-βιασμού που έχουν 
ως πρόσωπο αρπαγής το όνομα «Ελένη» έχει συστηματικά μελετήσει η διακεκριμένη ερευνήτρια της Ακαδημίας 
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Εικόνα 44. Σύμφωνα με τη διήγηση του λαϊκού παραμυθιού της «Τρανής 
Νεράιδας» η ερωτοκτυπημένη Ελένη είχε αποφασίσει να φύγει σιωπηρά 
πεζοπορώντας (συνηθισμένος τρόπος φυγής των ερωτευμένων). Η Ελένη 
έφυγε με τον Πάρη συνοδευόμενη από τρεις Κυθήριες θεραπαινήδες, 
χωρίς να γίνει αντιληπτή. Ξεκίνησαν οι πέντε μόλις είχε νυκτώσει με κάθε 
μυστικότητα, πεζοπορώντας με πανσέληνο. Διάνυσαν περίπου 45 χιλιόμετρα 
πορευόμενοι στη δεξιά πλευρά του Ευρώτα. Με τα «φτερά» που έδωσε η Θεά 
Αφροδίτη στους δύο φυγάδες εραστές θα χρειάσθηκαν τουλάχιστον εννέα 
ώρες να φθάσουν στον πρώτο σταθμό. Η μαύρη γραμμή στο χάρτη δείχνει τη 
διαδρομή από την Θεράπνη ως τα Κύθηρα στη θέση Καλάμι στα Κύθηρα. Η 
Νεραϊδοπηλέα απήχε μόνο 700 περίπου μέτρα. Ο Πάρης και η Ελένη ουδέποτε 
πήγαν στο νησάκι Κρανάη που αναφέρει ο Όμηρος. Ασφαλώς ο Όμηρος για 
Κρανάη υπονοούσε τα Κύθηρα.
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Αθηνών κα Ελένη Δ. Ψυχογιού, που συνδέει τον απαγωγέα με τον Χάρο 
και την Ελένη με πουλί πέρδικα, τρυγώνα, περιστέρα. Όπως και η Ελένη 
του δημοτικού τραγουδιού, έτσι και η Ωραία Ελένη είχε αποφασίσει να 
φύγει με το σούρουπο πεζοπορώντας (συνηθισμένος τρόπος φυγής των 
ερωτευμένων). Γι’ αυτό απέφυγε να ζεύξει το αγαπημένο της άτι (άλογο) 
στο δίφρο της ή να φύγει με άλλη άμαξα, προκειμένου να μην προκαλέσει 
θόρυβο και γίνει αντιληπτή.

Προς τούτο πήρε μαζί της, όπως διηγείται η λαϊκή παράδοση, τρία ζευγάρια υπόδησης πρώτα απ’ όλα τα «Τσαγ-
γιά», δηλ. ένα είδος ψηλού υποδήματος σαν μπότα που έπιανε όλη τη γάμπα, κνήμη. Επίσης, πήρε μαζί της τα «Κα-
λαμίδια», δηλ. ένα άλλο είδος μπότας πιο χαμηλής, σαν μποτίνια που προστάτευαν τα πόδια από εκδορές και από 
δαγκώματα φιδιών και άλλων βλαβερών ζωυφίων. Αυτά θεωρούνταν ως πολύ άνετα για πεζοπορία και ανάβαση. 
Τέλος, θέλοντας να διατηρήσει τη βασιλική της αίγλη απέναντι στο ωραίο βασιλόπουλο Πάρη, πήρε και το πιο καλό 
της ζευγάρι, τα «Στιβάνια» ή «Γαρπούνια» ή «Καλίκια» που προστάτευαν μεν τις γάμπες, αλλά το ζευγάρι αυτό έφερε 
εγχάρακτο με χρυσό το αρχικό της γράμμα Ε, που όπως λέγει ο λαϊκός θρύλος ήταν αναγκαίο σε κάθε αντίξοη πε-
ρίσταση να θυμίζει τη βασιλική της υπόσταση. Αυτά όπως λέγει η παράδοση της «Τρανής Νεράιδας» τα έλεγαν στη 
Λακωνία με το γενικό όνομα «Καλάμους», γιατί προστάτευαν τις «Καλαμιές», δηλ. τις κνήμες. Η ωραία βασίλισσα 
κατά την αναχώρησή της πήρε μαζί της την τελευταία στιγμή, ίσως για να μη διαρρεύσει το μυστικό, τρεις έμπιστες 
θεραπαινίδες της που είχαν γεννηθεί ή κατάγονταν από τα Κύθηρα, το νησί της Θεάς Αφροδίτης. Αυτό όμως έδειχνε 
έμμεσα και τον προορισμό της, που θα ήταν το νησί των Κυθήρων. Η ωραία και ερωτοχτυπημένη Ελένη έφυγε με 
τον Πάρη συνοδευόμενη από τις τρεις θεραπαινίδες της χωρίς να γίνει αντιληπτή. Την Ελένη ασφαλώς θα κατείχαν 
τα τρομερά συναισθήματα της ενοχής και του φόβου της φυγής, τα οποία αισθανόταν περισσότερο έντονα από τον 
Πάρη, που και αυτός φοβόταν, αφού ασέβησε τόσο κυνικά προς τους ιερούς κανόνες της φιλοξενίας. Από εκείνη τη 
στιγμή η ωραία βασίλισσα εγκαταλείπει τη Θεράπνη, το σπίτι της, τον άντρα της, τη μικρή της κόρη, τους γονείς και 
συγγενείς και έφυγε κρυφά με τον αγαπημένο της Πάρη. Απαρνήθηκε τα πάντα για τον έρωτα που της στερούσε ο 
μεγαλύτερός της κατά είκοσι πέντε χρόνια Μενέλαος. Ξεκίνησαν οι πέντε, μόλις είχε νυχτώσει, με κάθε μυστικότη-
τα, πεζοπορώντας με Πανσέληνο (εικόνα 44). Διάνυσαν περίπου 45 χιλιόμετρα πορευόμενοι στη δεξιά πλευρά του 
Ευρώτα. Με τα φτερά που έδωσε η Θεά Αφροδίτη στους δύο φυγάδες εραστές θα χρειάστηκαν τουλάχιστον εννέα 
ώρες να φθάσουν στον πρώτο σταθμό, που ήταν πιθανόν ο Ναός των αδελφών της Κάστορα και Πολυδεύκη, μεταξύ 
της σημερινής Σκάλας και της Έλος όπου επί των ερειπίων του αρχαίου ναού χτίστηκε η σημερινή εκκλησία των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ ως επιβίωση του αρχαίου ναού του Κάστορα και Πολυδεύκη. «Περί 

α β

γ

Εικόνα 45. Η απαγωγή της Ωραίας Ελένης σε τρεις ανάγλυφες 
παραστάσεις. α) Ο Πάρης βοηθά την Ελένη που ετοιμάζεται να 
επιβιβασθεί στο πλοίο στο Μακρύ Γιαλό για να αποπλεύσουν για τα 
Κύθηρα. (Ανάγλυφο του 2ου π.Χ. αιώνα), β) και γ) παρόμοια σκηνή σε 
αντίστοιχα ανάγλυφα της Ελληνικής εποχής. 
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λύχνου αφάς» έφθασαν στο πλοίο, που ο πιστός φίλος και ξάδερφος του Πάρη, ο Αινείας είχε προσορμίσει κάπου 
εκεί στη σημερινή Κυανή ακτή (Μακρύ Γιαλό) (εικόνα 45).

Α. Η καταφυγή της Ωραίας Ελένης και του Πάρη στα Κύθηρα, στο νυν Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου, 
όπως έχει επιβιώσει στη Λαϊκή Ιατρική Παράδοση και όχι στο μικρό άνυδρο ξερονήσι Κρανάη, όπως αναφέρει ο 
Όμηρος για την ωραία Βασίλισσα Ελένη

β

α γ

δ

Εικόνα 46. α) και β) 
Το νησάκι Κρανάη 500 
περίπου μέτρα έξω από 
το Γύθειο. Ο Όμηρος ως 
πρώτο σταθμό καταφυγής 
του Πάρη και της 
Ελένης ως ζεύγους των 
ερωτευμένων κατονομάζει 

το μικρό άνυδρο ξερονήσι που ήταν ακατοίκητο. Εκεί στην Κρανάη λέγει ο 
Όμηρος έσμιξαν η Ελένη με τον Πάρη ερωτικά για πρώτη φορά. Εμείς πιστεύουμε 
σύμφωνα με την επιβίωση του λαϊκού παραμυθιού της Τρανής Νεράιδας ότι 
το θρυλικό νησί που κατέφυγε το φημισμένο ερωτικό ζευγάρι ήταν το Τσιρήγο, 
δηλαδή το βραχώδες νησί των Κυθήρων και όχι η Κρανάη που αναφέρει 
εσφαλμένα ο Όμηρος, γ) τα ωραία Κύθηρα, ο γενέθλιος τόπος της Αφροδίτης. 
Θεωρείτο ως εκ τούτου το κατεξοχήν νησί του Έρωτα, γ) και δ) η Χώρα και το 
Καψάλι, ε)ο φτερωτός θεός, υιός της Αφροδίτης, στ) η αναδυόμενη Κυθέρεια 
Ουράνια Αφροδίτη, έργο του INGRES.

ε

στ
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Η Ωραία Ελένη υπέδειξε στον Πάρη να απο-
πλεύσουν χωρίς καθυστέρηση από την Κυανή 
Ακτή της Λακωνίας νύχτα με την Πανσέληνο για 
τα Κύθηρα (εικόνα 46). Η επιβίβαση, η αναχώρη-
ση και η πλεύση έγινε με το πλοίο του Αινεία. Η 
Ωραία Βασίλισσα της Σπάρτης είχε την έμπνευση 
να καταφύγει στο νησί των Κυθήρων για πολλούς 
λόγους: α) Εκεί ήταν ελιμενισμένος στη Σκανδεία 

ο στολίσκος του απαγωγέα Πάρη, β) εκεί ήταν τα αδέλφια της Κάστωρ και Πολυδεύκης, όπου θα είχε την αμέριστη 
προστασία τους, γι’ αυτό αισθανόταν ασφαλής, γ) τα Κύθηρα ως γενέθλιος (εικόνα 47) τόπος της Ουρανίας Θεάς 
Αφροδίτης, που την προστάτευε, θεωρούντο από την Ωραία Ελένη ως το κατεξοχήν νησί του Έρωτα. Άρα τα Κύ-
θηρα για την Ωραία Ελένη ήταν συνυφασμένα με το όνειρο του ιδεατού έρωτα, δ) επίσης, η καταφυγή της Ωραίας 
Ελένης και του Πάρη στα Κύθηρα αποσκοπούσε στην αναζήτηση και την κατάκτηση του μεγάλου Έρωτα, γιατί με 
τον έρωτα ο άνθρωπος μετρά τα όρια της αντοχής και του πεπρωμένου του, αφού η ομορφιά σε μια γυναίκα έρχεται 
πολλές φορές να δώσει ζωντάνια και νόημα στη ζωή, ε) για την Ελένη της Σπάρτης η Ουράνια Κυθέρια Αφροδίτη 

Εικόνα 47(α). Από την Κυανή Ακτή της Λακωνίας απέπλευσαν προς τα Κύθηρα νύκτα με πανσέληνο. Εκεί ήταν 
τα αδέλφια της οι Διόσκουροι και θα είχε την αμέριστη προστασία τους. Επίσης τα Κύθηρα ήταν το νησί της 
Αφροδίτης που την προστάτευε και στα Κύθηρα (Εκανδεία) είχε ελιμενισμένο το στολίσκο του ο απαγωγέας. Σε 
πρόσφατη έρευνά μας διαπρεπείς ζωγράφοι έχουν απεικονίσει την εκούσια απαγωγή της Ωραίας Ελένης.

Εικόνα 47 (β). Ένας από τους πιο φημισμένους 
πίνακες στον κόσμο είναι η γέννηση της 
αναδυόμενης Κυθέρειας Αφροδίτης του Botticelli, 
που φιλοτεχνήθηκε το 1487. Βρίσκεται σήμερα 
στο Μουσείο Uffigi της Φλωρεντίας.
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εκπροσωπούσε το κάλλος και τον Έρωτα (εικόνα 48), στ) η αναχώρηση για τα Κύθηρα αφορούσε σ’ ένα ζευγάρι 
νέων, κεραυνοβόλα ερωτευμένων (εικόνα 47α), που θεωρούσε το ταξίδι για τα Κύθηρα σαν ένα λυτρωτικό όραμα, 
σαν μια ιδεατή κατάσταση, σαν φυγή στο άγνωστο με ασφαλέστερες προϋποθέσεις για την ατομική τους ευτυχία, 
που τελικά θα γαλήνευε την προσωπικότητά τους, ζ) η ωραία Βασίλισσα το ταξίδι στα Κύθηρα ασφαλώς θα το είχε 
κάνει πολλές φορές την ημέρα. Τώρα όμως με το ολόφωτο φεγγάρι του Ιουνίου ασφαλώς θα πλημμύριζε την καρδιά 
της το αίσθημα ότι πήγαινε προς τον επίγειο παράδεισο ή θα λέγαμε εμείς ότι συνέπλεε με το όραμα ενός επίγειου 
παραδείσου και τέλος η) ο ερχομός στα Κύθηρα θα απάλυνε στην Ελένη προσωρινά το άγχος της από την τόσο 
απροσδόκητη φυγή της (εικόνα 50). 

Ο Πάρης και η Ελένη με την Ανατολή του Ήλιου έφθασαν στη δυτική πλευρά του νησιού των Κυθήρων και 
αποβιβάστηκαν στο απόμερο μικρό λιμανάκι, στον όρμο των Φανοκοπείων, στη μικρή αμμώδη ακτή που φέρει το 
σημερινό όνομα «Καλάμι» (εικόνα 51). Υπάρχουν ενδείξεις ότι εκεί υπήρχε παλιά και πηγή πόσιμου ύδατος. Το 
ζεύγος των ερωτευμένων με τις τρεις θεραπαινίδες ακολούθησε πεζοπορώντας το ελικοειδές ανηφορικό μονοπάτι 
και σε λιγότερο από μισή ώρα έφθασαν στην κορυφή του μικρού βουνού σε ύψος 60 μέτρα από την επιφάνεια της 

Εικόνα 47 (γ). Κατά 
τα τελευταία χρόνια 
της Αγγλοκρατίας στα 
Ιόνια νησιά λέγεται 
ότι μια ομάδα Άγγλων 
ρομαντικών καλλιτεχνών, 
κυρίως γλυπτών, 
είτε επισκέφθηκαν 
τα Κύθηρα, είτε 
είχαν επηρεασθεί 
από περιηγητές 
και αποφάσισαν να 
φιλοτεχνήσουν την 
Κυθέρεια Αφροδίτη.
Τα έργα αυτά όπου το 
καθένα εικονίζεται με το 
όνομα το δημιουργού του 
τα εξέθεσαν στην πρώτη 
Παγκόσμια έκθεση του 
Λονδίνου το 1861. Αυτοί 
είναι οι Gibson, Josiah 
Wedwood, M. Geefs, 
E. Davis, Mr J. Lawlor 
και Mr Thrupp. Αυτά 
έγιναν ανάρπαστα από 
Λονδρέζους λάτρεις 
των Κυθήρων και της 
Αφροδίτης (στερούμεθα 
άλλων πληροφοριών).
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θάλασσας και αντίκρισαν απέναντί τους τη «Γέμελη», δηλαδή τις δύο εισόδους του Σπηλαίου. Το μονοπάτι ακολουθεί 
κατά μήκος την πλαγιά και σε απόσταση λιγότερη των 700 μέτρων έφθασαν στην είσοδο του Σπηλαίου (εικόνα 52). 
Η θέα από το Σπήλαιο είναι μαγευτική. Το λατρευτικό Σπήλαιο των Διοσκούρων, νυν Αγίας Σοφίας, έχει δύο άνισες 
εισόδους, λέγεται Γεμέλη (Δίδυμη) Νεραϊδοσπηλέα ή Σπηλιαρέα της «Τρανής Νεράιδας». Κατά τη λαϊκή παράδοση 
της Λακωνίας επρόκειτο για το σημερινό μεγαλοπρεπές Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου. Φαίνεται ότι η 
Ωραία Ελένη, καθώς και οι τρεις θεραπαινίδες της που ίσως να είχαν γεννηθεί σε Κυθηρολακώνιους οικισμούς στα 
δυτικά του νησιού, γνώριζαν επαρκώς το Σπήλαιο.

Ας μας επιτραπεί να κάνουμε έκκληση προς το νέο Δήμαρχο Κυθήρων, τον φωτισμένο Βυζαντινολόγο κ. Θεόδωρο 
Γ. Κουκούλη ότι η νέα αυτή άποψη που διαφωτίζει επιστημονικά ένα μέρος της τοπικής Ιστορίας και της Μυθολογίας 
του νησιού να προσεχθεί δεόντως. Με επιστημονική ανακοίνωσή μας (A.C. Oeconomopoulou, C.T. Oeconomopou-
los, The flight of Helen and Paris to the cave of Aghia Sophia at Mylopotamos on Kythera, as it survives in popular 
tradition) στο 14th International Congress of Speleology 21-28 August, Athens-Kalamos 2005), παρουσιάσαμε τους 
θρύλους του Σπηλαίου αυτού. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και Πρόεδρος της Union International de Speleologie, 
Καθηγητής κ. J.A. Labegalini, εντυπωσιασθής από την τεκμηριωμένη ανακοίνωση, ενέταξε το Σπήλαιο Αγίας Σοφίας 
Μυλοποτάμου Κυθήρων στα Παγκοσμίως Αναγνωρισμένα Μυθολογικά Σπήλαια (εικόνα 52). Περιποιεί μεγάλη τιμή 
στην Ελλάδα και όπως μας ανέφερε κατ’ ιδίαν, εντάσσεται αυτομάτως ως προστατευόμενο σπάνιο φυσικό μνημείο 
της Παγκοσμίου Κληρονομιάς και χρηματοδοτείται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
ζητήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και συνοδεύεται από επίσημη μελέτη τουριστικής αξιοποίησης. Η αείμνηστη Πρό-
εδρος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Άννα Ι. Πετροχείλου, ήδη από το έτος 1971 είχε εκπονήσει πλήρη 
μελέτη τουριστικής αξιοποίησης του Σπηλαίου Αγ. Σοφίας Μυλοποτάμου. Όπως δε μας διαβεβαίωσε ο επίτιμος 
Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, στενότατος συνεργάτης της Άννας Πετροχείλου, κ. 
Γρηγόριος Παπαδόπουλος, η μελέτη αυτή είχε δοθεί επισήμως σε σχετική τελετή στο Δημαρχείο Κυθήρων στον τότε 
Δήμαρχο Κυθήρων και στον Έπαρχο Κυθήρων το 1971 (εικόνα 52). Παρακαλούμε προσωπικά τον κ. Δήμαρχο όπως 
επειγόντως διαμορφώσει μια μικρή προβλήτα στο όνομα της Ωραίας Ελένης και ει δυνατόν να λιθοστρώσει το παλιό 
Μυκηναϊκό μονοπάτι προς το Σπήλαιο. Ο ορμίσκος «Καλάμι» όπου προσελιμανίσθη το πλοίο που έφερε την Ωραία 
Ελένη και τον Πάρη, να κωδικοποιηθεί και να σηματοδοτηθεί από το Δήμο ως το «Λιμανάκι της Ωραίας Ελένης», 
η δε στράτα των 700μ. να σηματοδοτηθεί ως το «Μονοπάτι των Ερωτευμένων» ή με άλλο προσφορότερο όνομα που 
θα εγκρίνει το Δ.Σ. του Δήμου Κυθήρων.

Β. Το θρυλικό νησί της καταφυγής του Πάρη και της Ελένης δεν ήταν η Κρανάη, αλλά το βραχώδες νησί των Κυθήρων, 
όπως προκύπτει από την ημετέρα συγκριτική γλωσσική έρευνα του ονόματος Κρανάη και από το λαϊκό παραμύθι της 
«Τρανής Νεράιδας» από τη Ν. Πελοπόννησο

Ο Όμηρος ως πρώτο σταθμό καταφυγής του ζεύγους των ερωτευμένων κατονομάζει το μικρό ακατοίκητο ξερονήσι, 
την Κρανάη (εικόνα 46), λίγα μέτρα έξω από το σημερινό Γύθειο. Εκεί στην Κρανάη λέγει ο Όμηρος, έσμιξαν το 
ίδιο βράδυ η Ελένη με τον Πάρη ερωτικά για πρώτη φορά. Εμείς πιστεύουμε σύμφωνα με την επιβίωση του λαϊκού 
παραμυθιού ότι το θρυλικό νησί που κατέφυγε το φημισμένο ερωτικό ζευγάρι ήταν το «Τσιρίγο», δηλ. το βραχώδες 
νησί των Κυθήρων και όχι το μικρό ξερονήσι, το άνυδρο, με τ’ αγκάθια, η Κρανάη, που αναφέρει εσφαλμένα ο 
Όμηρος. Ασφαλώς ο Όμηρος αγνοούσε την τοπική γεωγραφία, γιατί χωρίς επιτόπια έρευνα, από την Ιωνία όπου 
πρωτοτραγουδήθηκε το έπος της Ιλιάδας, οι πληροφορίες του λόγω της τόσο μεγάλης απόστασης με την Λακωνία δεν 
ήταν πάντοτε ακριβείς. Έχουμε την αίσθηση ότι οι γεωγραφικές γνώσεις του Ομήρου όσον αφορά στις τοποθεσίες 
του Αιγαίου και όσων περιοχών ευρίσκονταν δυτικά των Κυθήρων ήταν όλες σχεδόν λανθασμένες και φανταστικές. 

Εικόνα 47 (δ). Ο πρώτος ο οποίος ταύτισε τη νησίδα Κρανάη με το νησί των 
Κυθήρων ήταν ο Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης το έτος 1175 μ.Χ. Στο έργο του 
«Παρεμβολαί εις την Ομήρου Οδύσσειαν και Ιλιάδαν» δίνει την ετυμολογία των 
Κυθήρων ως βραχώδους νησιού και πολύ ορθά ισχυρίζεται ότι ο Όμηρος με το 
όνομα Κρανάη εννοεί τa Κύθηρα και μόνο. Είναι σημαντικό ότι o Ευστάθιος 
υποστηρίζει ότι ο Όμηρος με το όνομα Κρανάη δεν εννοούσε το μικρό νησάκι έξω 
από το Γύθειο, το οποίο τώρα είναι χερσόνησος, αλλά εννοούσε τα Κύθηρα. Οι 
πληροφορίες που προέρχονται απ’ τον Ευστάθιο είναι απολύτως εξακριβωμένες. Ο 
Ευστάθιος τον Ιούνιο του 1988 ανακηρύχθηκε ως Άγιος Ευστάθιος της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας και γιορτάζεται στις 20 Σεπτεμβρίου.
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Ο Όμηρος, ως Έλληνας της Ιωνίας, γνώριζε άριστα τη γεω-
γραφία της Ιωνίας. Από τις άλλες γεωγραφικές περιοχές του 
Αιγαίου ή δυτικότερα των Κυθήρων δεν είχε την παραμικρή 
ιδέα. Ο Όμηρος προφανώς ως Κρανάη εννοούσε το νησί 
των Κυθήρων, γιατί «κρανάη» σημαίνει μεγάλο πετρώδες 
νησί με πολλά σπήλαια, όπως είναι τα Κύθηρα. Κατά την 
προσωπική μας γνώμη το ζεύγος των εραστών δεν πήγε ποτέ 
στο νησάκι Κρανάη που αναφέρει ο Όμηρος. Η Κρανάη 
είναι ένα μικρό ξερονήσι, λίγα μέτρα έξω από το σημερινό 
Γύθειο, που το λένε και Μαραθονήσι. Αυτό είναι πλέον 
χερσόνησος αφού έχει ενωθεί με μόλο 500 περίπου μέτρων 
με το λιμάνι του Γυθείου (εικόνα 46). Ο Πάρης στην Ιλιάδα 
(στ. Γ.445) για να εξευμενίσει και να κερδίσει εκ νέου την 
καρδιά της Ελένης που είχε εξοργισθεί με τη δειλία και τη 
φυγή του να μονομαχήσει με το Μενέλαο, της θυμίζει την 
πρώτη ερωτική τους ένωση στο νησί Κρανάη με τους σκαν-

δαλώδεις αυτούς στίχους του Ομήρου: «…νήσω δ’ εν Κρανάη εμίγην φιλότητι και ευνη…». Νεότεροι συγγραφείς, 
όπως λ.χ. ο Παυσανίας, εμπλέκουν τον Πάρη και με τη λατρεία της Μιγωνίτιδος Αφροδίτης, ότι δήθεν ο Πάρης από 
ευγνωμοσύνη προς την Αφροδίτη και σε ανάμνηση δήθεν της πρώτης ερωτικής πράξης-ένωσης με την Ελένη έκτισε 
στην Κρανάη μικρό βωμό. Πιστεύουμε ότι ούτε ο Πάρης εισήγαγε τη λατρεία της Μιγωνίτιδος Αφροδίτης, ούτε η 
προσωνυμία αυτή Μιγωνίτις προέρχεται από το γεγονός ότι ο Πάρης «Φιλότητι και ευνή εμήγει αυτή». Η Μιγωνίτις 
Αφροδίτη είναι ξένη Θεά Φοινικική ή Αιγυπτιακή, που ο βωμός της είχε στηθεί εκεί από εμπόρους Φοίνικες, λόγω του 
διαμετακομιστικού εμπορίου της πορφύρας που ήταν σε ακμή στη Νότια Λακωνία και προπαντός στα Κύθηρα μέχρι 
ακόμη και τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Σημειωτέον ότι τα Κύθηρα λόγω του ανθηρού εμπορίου της πορφύρας λέγονταν 

Εικόνα 48 (α). Στο Σπήλαιο Μυλοποτάμου Κυθήρων 
ελατρεύοντο ως χθόνιοι Θεότητες οι Διόσκουροι. 
Μετά την επικράτηση της θρησκείας του Θεανθρώπου 
κατά μία Πελοποννησιακή παράδοση έγινε ασκητήριο 
αναχωρητών. Από τον 17ο αιώνα το ναϊδριο ήταν 
αφιερωμένο στην Αγία Σοφία με τις τρεις θυγατέρες, 
την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα. Το σπηλαιώδες 
εκκλησάκι στέκει απέριττο 20 μέτρα μετά την είσοδο με 
τοιχογραφίες: Αγ. Παντελεήμων, Σοφία, Αγάπη, Ελπίς, 
Πίστη, Νικόλαος, Μιχαήλ, Θεόδωρος ο Κυθήρειος, 
Δέηση. Εκ του Μ. Χατζηδάκη και Ιωάννη Μπίθα. 
Βυζαντινές τοιχογραφίες, Κύθηρα, Αθήνα 1997.
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και Πορφυρίτις. Τη Μυκηναϊκή εποχή δεν ήταν ούτε πόλη, ούτε πολίχνη ή έστω ένας μικρός οικισμός με το όνομα 
Γύθειο ή έστω κάποιο άλλο όνομα να υπήρχε αντί του Γυθείου, γιατί ο Όμηρος θα το ανέφερε όπως μνημόνευσε για 
τη Λακωνία τις Αμύκλες, την Ενόπη, την Ίρη, την Οίτυλο, την Βρυσειΐδα, την Αιγείρα, το Έλος κ.λπ. Χωρίς και να 
γνωρίζει την ακριβή θέση τους!! Το όνομα Γύθειο για πρώτη φορά μνημονεύει ο Ξενοφών (4ος π.Χ. αιώνας) όταν 
εκεί έγινε κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ναύσταθμος. Η λέξη Γύθειο σημαίνει ναύσταθμο από τεχνική εξόρυξη 
λίθων και όχι μαράθο, εξού εσφαλμένα και το Μαραθονήσι Κρανάη. 

Ο πρώτος, ο οποίος ταύτισε τη νησίδα Κρανάη με το νησί των Κυθήρων ήταν ο Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης το έτος 
1175 μ.Χ. Στο έργο του «Παρεμβολαί εις την Ομήρου Οδύσσειαν και Ιλιάδαν» δίνει την ετοιμολογία των Κυθήρων 
ως μεγάλου βραχώδους νησιού και πολύ ορθά ισχυρίζεται ότι ο Όμηρος με το όνομα Κρανάη εννοεί τα Κύθηρα και 
μόνο. Είναι σημαντικό το ότι ο Ευστάθιος υποστηρίζει ότι ο Όμηρος με το όνομα Κρανάη δεν εννοούσε το μικρό 
νησάκι έξω από το Γύθειο, το οποίο τώρα είναι χερσόνησος, αλλά εννοούσε τα Κύθηρα (εικόνα 53). Οι πληροφορίες 
που προέρχονται από τον Ευστάθιο είναι απολύτως εξακριβωμένες. Ο Ευστάθιος ήταν πρώτα επίσκοπος Μύρων 
και κατόπιν Θεσσαλονίκης. Ήταν έξοχος γραμματικός, διδάσκαλος της ρητορικής και συγγραφεύς. Για την αρετή 
και την παιδεία του ονομάστηκε: «του βίου λαμπτήρ, του λόγου πυρσός και της ιεροσύνης ήλιος». Στην ιστορία των 
γραμμάτων αναφέρεται ως σοφός. Η πολυμάθειά του θαυμάστηκε στο έργο του «Παρεκβολαί», οι οποίες είναι σχό-
λια και παρατηρήσεις στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια του Ομήρου. Αυτά εξεδόθηκαν σε πέντε τόμους στη Ρώμη και 
σε επτά στη Λειψία. Πέθανε το 1194μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, σε βαθύ γήρας. Ο Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης (εικόνα 
53) τον Ιούνιο του 1988 ανακυρήχθηκε ως Άγιος Ευστάθιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και θα εορτάζεται στις 20 
Σεπτεμβρίου.

Γ. Η γλωσσική μας προσέγγιση και έρευνα για τη σημασία της λέξης Κρανάη
Η ημετέρα συγκριτική γλωσσική έρευνα του ονόματος Κρανάη ενισχύει την άποψη ότι με το όνομα Κρανάη ο 

Όμηρος εννοούσε μόνο τα Κύθηρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 
Κραναός τόπος λέγεται ο πετρώδης, ο σκληρός, ο τραχύς, ο βραχώδης, ο πετρέος τόπος, που έχει διάφορα γεωλογικά 

στρώματα και γενικά το πετρώδες έδαφος με μικρά ή μεγάλα σπήλαια (εκ του κραναφός συγγενές του Κάρνου, καρ-
κίνος = hard = σκληρός). Τέτοιοι τόποι με διάφορα γεωλογικά στρώματα και σπήλαια είναι τα Κύθηρα, η Κεκροπία, 
η Ακροκόρινθος, η Τίρυνθα. Κρανάη και Κραναή σημαίνει και βραχώδη σπηλιά με παχείς σταλακτίτες. «Κραναή 
σπηλιά» λέγεται η βαθιά και σκοτεινή σπηλιά με πολλούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες ή «Μαύρη Γη». Κραναά και 
Κρανοή λέγεται και η νήσος Δήλος, δηλαδή η πετρώδης. Η Τύρινθα καλείται επίσης «Κρανάη», «Κραναή» λέγεται και 

Εικόνα 48 (β). Η τρανή νεράιδα στην παράδοση και τους 
θρύλους του σπηλαίου των Διοσκούρων ταυτιζόταν με την ψυχή 
της Ωραίας Ελένης της Σπάρτης.

Εικόνα 48 (γ). Στα Κύθηρα της Νεραϊδοσπηλέας της τρανής 
νεράιδας ζούσαν περί τις 39 νέες νεράιδες, πρόσχαρες που θα 
απάλυναν το άγχος του ερωτικού ζεύγους.
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σήμερα η Μακρόνησος που βρίσκεται προ του Σουνίου και του Θωρικού, «Κραναοί» 
επίσης λέγονται τα ανθρωπονομικά ενός βραχώδους εδάφους. «Κρανιομπάστια» 
έλεγαν τα πεθαμένα μέσα στη μήτρα έμβρυα ή «κούλεθρα» και «λιθοπαίδια», τα 
έμβρυα που ήταν πεθαμένα στη μήτρα της γυναίκας και ασβεστοποιήθηκαν ως λίθοι 
(λιθοπαίδιο) ή «κρανιοπαίδι» ή «κρανιοκάντζαρο» ή το «πετρωμένο», το «άσωστο» 
νεογνό (πρόωρο) το «σκασμένο» ή «νεκροπατημένο». «Κρανίδες λίθοι» υπήρχαν 
στον Πόντο και στη Σινώπη πλησίον στον ποταμό Άλυ ή Κόκκινο Ποταμό στη Μ. 
Ασία. Επίσης, «Κραναές» και «Κρωμνές» λέγονται οι εξής περιοχές: η Κεκροπία, 

η Ακροκόρινθος, μερικές περιοχές της Κρήτης. Στη «Σπηληαρέα» του Μυλοποτάμου Κυθήρων υπάρχει η δοξασία 
ότι στο σπήλαιο αυτό οι Νεράιδες συνευρίσκονταν (=συνουσιάζονταν) με τους Νεράιδους (=ωραίους νέους γλυκο-
αίματους). Τέλος, η Φιγαλειά καλείται «Κραναή». Κρανοής τόπος = ο κάθε πετρώδης ή πετρέας τόπος. «Κρανίδες» 
ακόμα λέγονται και οι μαστοειδείς σταλακτίτες ή «τα Βυζιά της Παναγίας» ή «Βυζιά της Τρανής Νεράιδας». Οι στε-
ρημένες μητρικού γάλακτος γυναίκες τα θεωρούν ως κατ’ εξοχήν γαλακταγωγά και πηγαίνουν και πίνουν από αυτές 
τις Νεροσταλίδες ή «Γαλακτοσταλίδες» για να κατεβάσουν γάλα. Τέλος, η λέξη «Κρανιοσπηλιαρέα» είναι παρωνύμιο 
σκωπτικό της γυναίκας της πολυγυρισμένης, της κακόφημης, της βρώμας, της δημόσιας, με αφροδίσια νοσήματα, με 
Μαλαφράντζα (τα Γαλλικά πάθη). Συνώνυμη με τη σκοτεινή βραχώδη ερωτική σπηλιά, η φωλιά της «Χαυδής», της 
«Χαίνουσας»!, δηλ. το σκοτεινό ερωτικό άντρο με πολλούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες.

Δ. Η Νεραϊδοσπηλέα Κυθήρων το πρώτο ερωτικό καταφύγιο που άλλαξε τη Μοίρα και το πεπρωμένο της «Τρανής 
Νεράιδας» (Ωραίας Ελένης)

Η Ωραία Ελένη κατέφυγε στο λατρευτικό σπήλαιο των αδελφών της Κάστορα και Πολυδεύκη, προκειμένου να 
προσευχηθεί και να εξηγήσει τους λόγους που έφυγε από το Παλάτι της και απομακρύνθηκε από τον άνδρα της 
και το νήπιο παιδί της, έτσι ώστε να αλλάξει η ζωή της, αφού πίστεψε ότι βρήκε το ταίρι της ζωής της. Η λατρεία 
στο Σπήλαιο ήταν χθόνια, που σημαίνει ότι η Ελένη έπρεπε μόνη της με αυτοσυγκέντρωση και με δέος (φόβο) να 
προχωρήσει προς τα έγκατα του σπηλαίου, δηλ. να προβεί σε μία προσκυνηματική πορεία μέσα στο σπήλαιο, δια-
νύουσα τουλάχιστον 40 βήματα, ώστε πέραν από εκεί να μπορέσει να συλλάβει την εικόνα της «Μαύρης Γης» που 
θεωρούσαν ότι κατείχαν τα χθόνια σπήλαια στο κέντρο τους. Αφήνοντας έξω από το Σπήλαιο τον Πάρη, μπήκε στα 
έγκατα του Σπηλαίου, στο μέρος όπου αρχίζει ο «Κάτω Κόσμος», η «Μαύρη Γη» για να έρθει σε συνάφεια με τη 
«Μητέρα Θεά Γη», που λατρευόταν ακόμα στα Κύθηρα από τα αδέλφια της ως χθόνια Θεότητα, προκειμένου να 
προσευχηθεί ώστε τα αδέλφια της να την συγχωρήσουν. Η Ελένη τρεις ημέρες που βρισκόταν σε έντονη περισυλλογή 
δεν επέτρεψε καμία παρενόχλησή της από τον Πάρη. Η είσοδος της Ωραίας Ελένης στο Σπήλαιο του Μυλοποτάμου 

Εικόνα 49. Το Σπήλαιο των Διοσκούρων, η Νεραϊδοσπηλέα της «Τρανής 
Νεράιδας», το σημερινό Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου ήταν το πρώτο σπήλαιο 
στην Ελλάδα που χαρτογραφήθηκε και αποτυπώθηκε το 1930 από το ζεύγος των 
Κυθηρέων Ιωάννη και Άννας Πετροχείλου, οι οποίοι αργότερα το 1950 ίδρυσαν 
την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, χάρις στην οποία έχουν καταγραφεί 8.500 
Ελληνικά Σπήλαια. α) φαίνεται η θαυμάσια λίμνη των Κύκνων.
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ήταν μια συμβολική αναγκαία πράξη, προκειμένου να υποστεί όλες τις ταλαιπωρίες και τις ταπεινώσεις, όπως τις 
υφίστανται όλοι οι ερωτευμένοι. 

Το Σπήλαιο αυτό χωριζόταν σε δύο μέρη, το πρώτο που εκτεινόταν σε βάθος μόλις 40 βημάτων και αντιπροσώπευε 
τον «Απάνω Κόσμο» της ζωής, της χαράς, του έρωτα και της γονιμότητας. Το βαθύτερο μέρος του Σπηλαίου, που σή-
μερα υπολογίζεται να έχει έκταση γύρω στα 220 μέτρα, θεωρείτο ότι ήταν η είσοδος στον Κάτω Κόσμο που ταυτιζόταν 
με το θάνατο. Η αφετηρία του άρχιζε από την «Κουδουνιστή κολώνα» = κούφιο σταλακτίτη. Πίστευαν ότι ήταν η 
είσοδος στον Άδη, θεωρείτο άβατο. Εδώ λατρευόταν μια Μεγάλη Θεά, ίσως η Μάνα Γη ή η Μαύρη Γη (εικόνα 54). 
Την πρώτη ημέρα της καταφυγής στο Σπήλαιο η Ωραία Ελένη προχώρησε στο άβατο για να προσευχηθεί. Η Ελένη 
έπρεπε συμβολικά να προχωρήσει σαράντα βήματα μέσα στο σκοτεινό Σπήλαιο και να σταθεί βουβή και άφωνη εμπρός 
στο στύλο που χωρίζει τον Απάνω από τον Κάτω Κόσμο. Κάθε Σπήλαιο θεωρείτο ότι είχε το θεϊκό του «τρόπαιο» 
που από εκεί και πέρα οδηγούσε στον Κάτω Κόσμο, δηλ. συνώνυμο με το θάνατο. Το σημείο αυτό (τροπή) ήταν ο 
σταλακτίτης κολόνα που «βουίζει», διότι από το σημείο εκείνο άρχιζε η είσοδος στον Κάτω Κόσμο, ήτοι η Μαύρη Γη. 
Η Ελένη, έτσι, άφοβα προχώρησε μέχρι την κολόνα που «βουίζει» (σταλακτίτης). Οι εντόπιοι ισχυρίζονται, χωρίς να 
μπορούν να το εξηγήσουν, ότι και σήμερα ακόμα παρατηρείται το φαινόμενο αυτό της παράξενης βοής.

Η Ωραία Ελένη μόλις πλησίασε και άκουσε το βουητό είδε στη ρίζα της κολόνας (=μεγάλο σταλακτίτη) μια μισο-
σβησμένη φωτιά (θράκα) και δίπλα της μια «κουτσή» Νεράιδα με κατακόκκινα μάτια και άσχημο πρόσωπο. Η στυγνή 

α β

Εικόνα 50. Με την ευκαιρία των 75 χρόνων από την πρώτη το 1930 
επιστημονική καταγραφή του πρώτου στην Ελλάδα Σπηλαίου, του της 
Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου Κυθήρων, από το ζεύγος Ιωάννη και Άννας 
Πετροχείλου, οι ιατροί Αλεξάνδρα Χ. Οικονομοπούλου και Χρίστος 
Οικονομόπουλος, παρουσίασαν την επιστημονική ανακοίνωση ότι στο 
Σπήλαιο Μυλοποτάμου Κυθήρων είχε καταφύγει το διάσημο ζευγάρι της 
αρχαιότητας, ο Πάρης και η Ωραία Ελένη μετά την εκούσια απαγωγή της. 
Ο Καθηγητής Jose Ayrton Labegalini, President of the Union International 
de Speleology (U.I.S.) και President of the 14th International Congress of 
Speleology 21-28 August, Athens-Kalamos 2005, εντυπωσιασθείς ενέταξε το Σπήλαιο Μυλοποτάμου Κυθήρων στα 
Παγκοσμίως Ενδιαφέροντα Μυθολογικά Σπήλαια μαζί με το Σπήλαιο της Αντιπάρου ως Σπήλαιο του Κύκλωπα 
Πολύφημου επίσης κατόπιν δικής μας εισηγήσεως. Η ένταξη αυτή εκτός από τη μεγάλη ιστορική σημασία έχει 
ιδιαίτερη αξία για την ανάπτυξη του Ελληνικού Σπηλαιοτουρισμού, αφού τώρα πλέον δύναται να ενταχθεί στα 
οικονομικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μοναδικά μνημεία της φύσεως και της Μυθολογίας-
Ιστορίας εντεταγμένα στην Πολιτιστική Κληρονομιά της Ευρώπης. α) Το Λουτρό της Ωραίας Ελένης. Είναι η 
Πρώτη Λιμνούλα του Σπηλαίου αριστερά από το σπηλαιώδες εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας με κρυστάλλινο νερό, β) 
η θαυμάσια άποψη του Κάστρου της Χώρας των Κυθήρων, γ) Ο Παιδοχειρουργός κ. Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος 
από τα παλαιότερα μέλη της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας. Χάρις στις προσπάθειές του το Σπήλαιο 
εντάχθηκε στα Παγκοσμίως ενδιαφέροντα Μυθολογικά Σπήλαια. Πρόσφατη φωτογραφία (20/5/2005) στην είσοδο 
του Σπηλαίου. Στην επιτόπια έρευνα της περιοχής του Σπηλαίου εντόπισε το ακριβές σημείο όπου αποβιβάσθηκε 
το ερωτικό ζευγάρι, ο Πάρης και η Ωραία Ελένη, στη μικρή αμμώδη θέση «Καλάμι». Επίσης, ο κ. Χρίστος Θ. 
Οικονομόπουλος κατόρθωσε να εντοπίσει το ίδιο Μυκηναϊκό μονοπάτι που πάτησαν οι Ερωτευμένοι Ελένη και 
Πάρης, μήκους 700 περίπου μέτρων για να φτάσουν στο Σπήλαιο.

γ
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αυτή μορφή είπε στην Ελένη τρεις φράσεις ή λέξεις: α) Η τριπλή ανόσια πράξη σου θα σου φέρει μεγάλες συμφορές, 
β) τα νιάτα σου θα μαραθούν και γ) η ψυχική σου υγεία θα σου φέρει οικτρό τέλος. Η Ελένη πρόφθασε και ψέλλισε 
«Μα δεν υπάρχει ελπίδα στην αγάπη;». Και εκείνη της απάντησε: «Μόνο με καλά έργα μπορείς να εξιλεωθείς». 
Λένε πως ήταν η «Νέμεση», η άλλη κακή όψη της ίδιας της Λήδας, η οποία και αυτοκτόνησε μόλις η Ελένη έφυγε 
αυτοβούλως με τον Πάρη. Ίσως να ήταν το πνεύμα της Λήδας ή η φωνή της συνείδησης. 

Τελικά η Ελένη ταραγμένη και αλλοπρόσαλλη βγήκε από το Σπήλαιο και απώθησε τον Πάρη. Ο Πάρης παρακαλεί 
τη Θεά Αφροδίτη να την μεταπείσει. Η παρέμβαση της Θεάς Αφροδίτης για τον Πάρη δεν φέρνει κανένα αποτέ-
λεσμα. Τώρα η Βασιλική αξιοπρέπεια της Ελένης και η μεταμέλεια είναι ισχυρότερες καταστάσεις στην ψυχή της. 
Επιμένει να βρίσκεται σε περισυλλογή μακριά από τον Πάρη. Η Ελένη διαβεβαιώνει τη Θεά Αφροδίτη ότι είναι 
αποφασισμένη να ακολουθήσει τον Πάρη με τη θέλησή της, εφόσον τα αγαπημένα της αδέλφια το εγκρίνουν να την 
παντρέψουν στο Σπήλαιο με «Κρυφόγαμο». Τότε και μόνο θα δεχθεί να πέσει στην αγκαλιά του Πάρη, όχι πλέον ως 
μοιχαλίδα ή παλλακίδα, αλλά ως η νόμιμη σύζυγός του. 

Είχαν περάσει τρεις ημέρες από την εκούσια απαγωγή της με τον Πάρη όταν η Ωραία Ελένη συναντήθηκε με τα 

Εικόνα 50 (δ). Με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης 75 χρόνων από την 
πρώτη επιστημονική εξερεύνηση 
και καταγραφή του μεγαλοπρεπούς 
σπηλαίου της Αγίας Σοφίας 
Μυλοποτάμου Κυθήρων από το 
ζεύγος του αείμνηστου Ιωάννη Σ. 
Πετρόχειλου και της συζύγου του 
Άννας Ι. Πετροχείλου, πρωτοπόρων 
της σπηλαιολογίας στην Ελλάδα και 
ιδρυτών της Ελληνικής Σπηλαιολογικής 
Εταιρείας. Ήταν ευτύχημα που 

επίσημα η Ελληνική Σπηλαιολογική Έρευνα άρχισε το 1930 με την επιστημονική αποτύπωση του σπηλαίου αυτού 
από το ζεύγος Περοχείλου και διαπιστώθηκε ότι θάλαμος και διάδρομος διανοίγονται στο σπήλαιο αυτό σε έκταση 
2.000μ2 περίπου, η δε τουριστική διαδρομή του ξεπερνά τα 500μ με θερμοκρασία 17οC. Μέχρι σήμερα έχουν 
καταγραφεί 8.500 ελληνικά σπήλαια. Η Άννα Πετροχείλου για το σύνολο της προσφοράς της μέχρι του θανάτου της 
(1905-13/2/2001) είχε τιμηθεί με 60 διακρίσεις και βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών και της Ελληνικής Δημοκρατίας.
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αδέλφια της. Τα αδέλφια της Κάστωρ και Πο-
λυδεύκης εκπροσωπούσαν την ηθική τάξη στο 

Βασίλειο των Λακεδαιμονίων και ήταν επιπλέον 
πολύ αγαπητοί στα Κύθηρα. Μία ημέρα μετά 
την απαγωγή, η μητέρα τους Λήδα αυτοκτόνησε. 
Τα δύο αδέλφια την κήδευσαν στην Πελλάνα. 
Η Θεά Αφροδίτη είπε στα αδέλφια της Ελένης 
ψέματα ότι είχε κλειστεί στο Σπήλαιο τρεις 
ημέρες μετανοιωμένη, γι’ αυτό και τη θεώρησε 
«νεκρή» και τους ζήτησε να την συγχωρήσουν, 
αφού μόλις είχε γυρίσει στον «Απάνω Κόσμο», 

δηλαδή στη ζωή. Τα αδέλφια της ενώ αγαπούσαν πολύ την αδελφή τους, μόλις έμαθαν λεπτομέρειες για τον τρόπο 
φυγής της με τον Πάρη, όπως διηγείται το παραμύθι της «Τρανής Νεράιδας», εξοργίστηκαν πάρα πολύ, ο δε ευέξαπτος 
Κάστορας την εξύβρισε χαρακτηρίζοντάς την «ψηλοκάπουλη πουλάρα». Ούτε ο συνετός Πολυδεύκης δεν μπορούσε 
να συνειδητοποιήσει γιατί η αδελφή τους Ελένη αυτοβούλως έφυγε κρυφά, νύχτα, παράωρα και ακατάλληλη ώρα, 
πεζοπορώντας με τον Πάρη και τις τρεις Κυθέρειες θεραπαινίδες της. Ο τρόπος αυτός φυγής τον οποίο διάλεξε η Ελένη, 
εκτός του ότι ήταν μια αγωνιώδης, επικίνδυνη και επίφοβη περιπλάνηση για να φθάσει στο νησί των Κυθήρων, στο 
μισό δρόμο πεζή και στον υπόλοιπο με το πλοίο του Αινεία, επιπλέον ήταν ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους σωματικούς, 
κοινωνικούς και ακόμη μεταφυσικούς για το λαό της, αφού ως βασίλισσα ήταν αγαπητή από τους Λάκωνες. Η Ωραία 
Ελένη ως πλανωμένη νύχτα με ένα ξένο και μάλιστα Ασιάτη, με διαφορετικά ήθη και έθιμα, γλώσσα, εθνότητα και 
θρησκεία δεν ήταν μια τυχαία γυναίκα αλλά μια Βασίλισσα, σύζυγος και συνάμα μητέρα ενός νηπίου, που ξαφνικά 
τώρα εμφανίζεται παράτολμα επικίνδυνη, ως ερωτευμένη και ταυτισμένη με τη Θεά του Έρωτα Αφροδίτη.

Ε. Ο «Κρυφόγαμος» της Ωραίας Ελένης («Τρανής Νεράιδας») και του Πάρη έγινε στον προθάλαμο του Σπηλαίου, 
εκεί που είναι σήμερα το παλιό Βαφτιστήριο (εικόνα 54)

Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, τα αδέλφια της Ελένης, πείστηκαν τελικά την τρίτη ημέρα από την Αφροδίτη για τη 
μεταμέλεια της Ελένης και υποσχέθηκαν να γίνει την επομένη ο συμβολικός «Κρυφόγαμος» των ερωτευμένων από 
τα αδέλφια της, παρουσία και της Θεάς Αφροδίτης. Η Ωραία Ελένη πρόσχαρη και με αναπτερωμένο το ηθικό της 
έτρεξε αμέσως με τις θεραπαινίδες της και με τις παρακείμενες γυναίκες των γύρω οικισμών, που είχαν συγκεντρω-
θεί για να θαυμάσουν την πεντάμορφη αδελφή των Δίδυμων ηρώων. Τότε όλες μαζί ξεχύθηκαν στα «Τριλάγκαδα», 
γύρω από την περιοχή του Σπηλαίου για να μαζέψουν το αγαπημένο της βότανο, το «ψυλλόχορτο» (Κόνιζα – Inula) 
που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα φέρει ακόμη το όνομά της «Ελένειο» (Inula Helenium). Το βότανο αυτό στα 
Κύθηρα είναι αυτοφυές και απαντά σε περίπου δεκαπέντε ποικιλίες.

Κόνιζα (Inula, της οικογένειας των συνθέτων) φυτό φρυγανώδες και ποώδες, ετήσιο και πολυετές. Στην Ευρώπη 
απαντούν περί τα 60 είδη και στα Κύθηρα περί τα 15 είδη. Είναι φυτό βαρύοσμο με κοινά ονόματα: Κονυζός, Κόνυ-
ζα, Ακόνιζα, Ψυλλίστρα, Ψυλλήθρα, Ακολλησιά, Νεροκόνυζος, Νεροκολλησιά, Ψυλλόχορτο. Το χρησιμοποιούν στα 
Κύθηρα για την απομάκρυνση των ψύλλων και άλλων αιμοβόρων εντόμων. Κόνυζα το Ελένειο (Inula Helenium) το 
ίδιο με το Ελένειο των Αρχαίων. Έλαβε το όνομά του από την Ωραία Ελένη, η οποία χρησιμοποιούσε και τη ρίζα 
του ως καλλυντικό, τονωτικό του δέρματος και αντιφλεγμονώδες (εικόνα 12).

Οι θεραπαινίδες και οι φίλες τους με την υπόδειξη της Ωραίας Ελένης, με το ψυλλόχορτο που μάζεψαν από τη γύρω 
περιοχή έφτιαξαν δαυλούς, τους άναψαν και έκαναν τρεις κυκλικές διαδρομές στο σπήλαιο, ώστε με την απωθητική 
οσμή από την καύση του ψυλλόχορτου να καθαριστεί το σπήλαιο από τυχόν υπάρχοντα «νυκτοπλανή» δαιμόνια (νυ-

Εικόνα 51. α) Ο όρμος των Φανοκοπίων στη 
Δυτική Πλευρά του νησιού των Κυθήρων 
και στη θέση «Καλάμι» όπου αποβιβάστηκε 
το διασημότερο ερωτικό ζευγάρι της 
αρχαιότητας ο Πάρης και η Ελένη. β) 
Διακρίνεται το Μυκηναϊκό μονοπάτι που 
περπάτησαν για να φθάσουν στο Σπήλαιο, 
μήκους 700 περίπου μέτρων και 60 μέτρα 
υπέρ της επιφάνειας της θάλασσας.

α

β
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χτερίδες, κουκουβάγιες, συράμενα της Γης: φίδια, σκορπιούς, σαρανταποδαρούσες, αράχνες, σκαθάρια, ποντίκια 
και άλλα σπηλαιόβια ορατά και αόρατα κακά πνεύματα».

Η χρονική περίοδος που έλαβε χώρα η εκούσια απαγωγή της Ωραίας Ελένης από τον Πάρη, υποθέτουμε ότι ήταν 
ο μήνας Ιούνιος και ειδικότερα οι ημέρες της θερινής τροπής του Ηλίου. Είναι γνωστό ότι από τα αρχαία χρόνια 
μέχρι των ημερών μας, η Κόνιζα, Ακονιζά, (Ψυλλόχορτο) μαζεύεται στα Κύθηρα τις ημέρες του Ηλιοτροπίου, δηλ. 
την παραμονή του «Άη Γιαννιού του Λιοτροπίου». Ο Πάρης αγάπησε την Ωραία Ελένη όταν αυτή, στην εξοχή της 
Θεράπνης που τη συνόδευσε, μάζευε το Ψυλλόχορτο για τις ανάγκες του Ναού της Σελήνης. Τότε και οι δύο αγαπή-
θηκαν κεραυνοβόλα και το ίδιο βράδυ αποφάσισαν και έφυγαν για τα Κύθηρα. Στο Σπήλαιο των Διοσκούρων του 
Μυλοποτάμου, η Ωραία Ελένη περίμενε τέσσερις ημέρες για να συνεναίσουν τα αδέλφια της για τον «Κρυφόγαμο». 
Την προηγούμενη του «Κρυφόγαμου» η Ελένη με τις θεραπαινίδες της πήγαν στα «Τριλάγκαδα» των Κυθήρων, 
όπου στην περιοχή αυτή που είναι πλησίον στο Σπήλαιο φύεται άφθονο αυτοφυές Ψυλλόχορτο (Κόνιζα, Ακονιζά) 
και μάζεψαν αρκετό. Μ’ αυτό έφτιαξαν δαυλούς που τους άναψαν εντός του Σπηλαίου, ως καθαρτήρια πράξη για 
να φύγουν τα επιβλαβή ζωύφια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η συλλογή του φυτού αυτού στα Κύθηρα γίνεται 
από τους αγρότες για τον καθαρισμό των κατωγιών τους, την παραμονή του «Αη Γιάννη του Λιοτροπίου», δηλ. στις 
24 Ιουνίου. Επίσης, το ίδιο βράδυ μικροί και μεγάλοι σε κάθε «ρούγα» ανάβουν με Ψυλλόχορτο και άλλα φρύγανα 
τους «αφανούς» ή «οφανούς», δηλ. φωτιές με Ψυλλόχορτα για καθαρμό και πηδάνε τις φωτιές λέγοντας: 

«Να πηδήσω τη φωτιά 
μη με πιάσει αρρωστιά»

«Έξω ψύλλοι και κοριοί
μέσα υγεία και χαρά
και καλή νοικοκυρά»

«αφήνω την κακοχρονιά
και πάω στην καλοχρονιά»

Όλες αυτές οι συνήθειες πιστεύουμε ότι είναι επιβιώσεις από τα αρχαία χρόνια. Τότε έλεγαν: 

Εικόνα 52. α) Το Ανάκειο Ιερό 
Τρίγωνο των Λακεδαιμονίων 
Βασιλέων. Κατά την Αρχαϊκή 
περίοδο το δυτικό μέρος του 
νησιού των Κυθήρων το κατείχαν 
οι Κυθερολάκωνες, το νότιο οι 
Κυθεροκρήτες και το κεντρικό και 
βόρειο οι Αργείοι. Ο Τυνδάρεω, 
βασιλιάς των Λακεδαιμονίων 800-
750 π.Χ. με τους δίδυμους γιους 
του τους Τυνδαρίδες, Κάστορα 
και Πολυδεύκη, εφήρμοσαν 
συμφιλιωτική και ενωτική πολιτική 
και ενεθάρρυναν τους γάμους για 
την αύξηση του πληθυσμού που είχε 
αποδεκατιστεί από την Αιγυπτιακή 
πανώλη. Έτσι τα Κύθηρα βρήκαν 
την παλιά τους αίγλη. Καθιέρωσαν 
τα Θεοξένια πανηγύρια να τα 

πληρώνουν οι πλούσιοι και τρία δρώμενα, τα Εναγώνια (αγώνες), τα 
Αφετήρια (για αναχώρηση στην ξενιτιά-μετανάστες) και τα Ορχιστικά 
(προς τιμήν της Ουράνιας Αφροδίτης). β) Μελέτη τουριστικής αξιοποίησης 
σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου Κυθήρων από την αείμνηστη 
Άννα Πετροχείλου το 1971. γ) Μαστοειδής σταλακτίτης ή βυζί της 
Τρανής Νεράιδας ή βυζί της Παναγιάς. Έχουμε εντοπίσει 33 μαστοειδείς 
σταλακτίτες στο σπήλαιο, από τους οποίους βύζαιναν τα αφυδατωμένα 
νεογνά του εκθετοκομείου.

γ

βα
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«Έφυγον κακόν εύρον άμεινον»

Για τις καθαρτήριες αυτές φωτιές οι Κυθήριοι τον Αη Γιάννη τον έλεγαν και «Φανηστή».
Το Σπήλαιο στολίστηκε από τις ιέρειες της Αφροδίτης και των Διοσκούρων και την άλλη ημέρα έγινε στον προ-

Εικόνα 53. Ο πρώτος ο οποίος ταύτισε τη νησίδα Κρανάη με το νησί 
των Κυθήρων ήταν ο Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης το έτος 1175 μ.Χ. Στο 
έργο του «Παρεμβολαί εις την Ομήρου Οδύσσειαν και Ιλιάδαν» δίνει την 
ετυμολογία των Κυθήρων ως βραχώδους νησιού και πολύ ορθά ισχυρίζεται 
ότι ο Όμηρος με το όνομα Κρανάη εννοεί τα Κύθηρα και μόνο. Είναι 
σημαντικό ότι Ευστάθιος υποστηρίζει ότι ο Όμηρος με το όνομα Κρανάη 
δεν εννοούσε το μικρό νησάκι έξω από το Γύθειο, το οποίο τώρα είναι 
χερσόνησος, αλλά εννοούσε τα Κύθηρα. Οι πληροφορίες που προέρχονται 
απ’ τον Ευστάθιο είναι απολύτως εξακριβωμένες. Ο Ευστάθιος τον Ιούνιο 
του 1988 ανακηρύχθηκε ως Άγιος Ευστάθιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
και γιορτάζεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

Εικόνα 54. 
α) Η ωραία 
Ελένη έπρεπε 
να προχωρήσει 
συμβολικά 
σαράντα βήματα 
μέσα στο σκοτεινό 
σπήλαιο και να 
σταθεί βουβή και 

άφωνη εμπρός στο στύλο που χωρίζει τον Απάνω 
από τον Κάτω Κόσμο. Τρομαγμένη απ’ όσα της είπε 
η κουτσή νεράιδα για τις συμφορές, συγκλονισμένη 
κοιμήθηκε και είδε στον ύπνο της θεά Σελήνη να της 
δίνει θάρος και να την εμψυχώνει. β) Οι Ιέρειες των 
Διοσκούρων στόλισαν το Σπήλαιο από την είσοδό 
του μέχρι το λουτρό της Ωραίας Ελένης (πρώην 
Αφροδίτης). Την επομένη έγινε ο «Κρυφόγαμος» 
ώστε να μην θεωρηθεί η Ελένη ως παλλακίδα του 

Πάρη ή μοιχαλίδα του, αλλά ως νόμιμη σύζυγός του. Το βράδυ το Σπήλαιο έδειχνε φωταγωγημένο σαν ένα εξωτικό 
παλάτι στα σπλάχνα της γης. Και συνεχίζει το παραμύθι της «Τρανής Νεράιδας»: «Οι δύο ερωτευμένοι σαν νόμιμο 
πλέον ζευγάρι «κοιμήθηκαν σαν δύο αδελφάκια και ξύπνησαν σαν δύο περιστεράκια».γ) Αφού το ζεύγος των 
ερωτευμένων πέρασε την εβδομάδα του μέλιτος στο Σπήλαιο, ο Πάρης αγωνιούσε να αποπλεύσει με την Ελένη 
για την Τροία. Η δέσμευση όμως της Ελένης να παραμείνει  «τρία φεγγάρια» στα Κύθηρα που της επέβαλλαν τα 
αδέλφια της, ως εκπρόσωποι της ηθικής για να εξιλεωθεί από το άγος της εκούσιας απαγωγής με αγαθοεργίες, 
της έδωσε την ευκαιρία να παρουσιάσει μια άγνωστη πτυχή της προσωπικότητάς της και να αναδειχθεί η Πρώτη 
Ελληνίδα Νεογνολόγος και Ιδρύτρια του πρώτου «Εκθετοκομείου» για τη σωτηρία των εκθέτων θήλεων νεογνών. 
Στην εικόνα από χάλκινο ανάγλυφο καθρέφτη του 350 π.Χ. που βρίσκεται στο Λονδίνο στο Βρετανικό Μουσείο, η 
Ελένη απεικονίζεται να περιβάλλεται από τους δύο Αγγέλους αδελφούς της Κάστορα και Πολυδεύκη, ενώ ο Πάρης 
παραμένει σκεπτικός, γιατί θα πρέπει να υποστεί τη δοκιμασία της παραμονής του στα Κύθηρα τρεις μήνες. δ) 
Το παλιό Βαφτηστήριο στον προθάλαμο του σπηλαίου. Στο χώρο αυτό πιστεύουμε ότι έγινε ο «Κρυφόγαμος» της 
Ωραίας Ελένης και του Πάρη για να μη θεωρηθεί η Ελένη ως μοιχαλίδα του Πάρη, αλλά ως η νόμιμη σύζυγός του. 
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θάλαμο του Σπηλαίου ο «Κρυφόγαμος», για να μη θεωρηθεί το φωτεινό πρόσωπο της Ελένης ως «σκοτεινό», δηλ. 
χθόνιο, αφού δεν είχε πλέον σχέση με τη «Μαύρη Γη», ούτε επίσης να θεωρηθεί ως παλλακίδα του Πάρη ή μοιχαλίδα 
του, αλλά ως νόμιμη σύζυγός του. Στην απόφαση αυτή φαίνεται είχαν καταλήξει τα αδέλφια της. Όλη την ημέρα, συ-
νεχίζει η διήγηση της «Τρανής Νεράιδας», το Σπήλαιο ήταν φωταγωγημένο με δαυλούς. Πριν από το γαμήλιο δείπνο 
του ζεύγους, τα αδέλφια της Ελένης παρέθεσαν πλούσιο δείπνο σε όλη τη φτωχολογιά που προσκάλεσαν από τους 
γύρω οικισμούς, ήτοι από τα Δόκανα, τους Αραίους και το Νυμφαίο (νυν Μυλοπόταμο). Το ζεύγος θυσίασε άσπρο 
κατσίκι στο βωμό του Αραίου Διός (Ικεσίου) ως αφετήρια προσφορά και ευχή. Επίσης, προσέφερε στα Δόκανα δύο 
αμφορείς. Ο ένας με κρασί και ο άλλος με μέλι, ως αφετήρια προσφορά για να έχουν καλό ταξίδι (τα αφετήρια = 
αισία αναχώρηση). Την επομένη τα αδέλφια της Ελένης την υποχρέωσαν προκειμένου να εξιλεωθεί για την εκούσια 
απαγωγή της να παραμείνει στα Κύθηρα υποχρεωτικά τρία φεγγάρια (μήνες) κάνοντας φιλανθρωπίες. Το βράδυ το 
Σπήλαιο έδειχνε φωταγωγημένο σαν ένα εξωτικό παλάτι στα σπλάχνα της Κυθερείας Γης. 

Οι δύο ερωτευμένοι ως νόμιμο ζευγάρι λέγει το παραμύθι της «Τρανής Νεράιδας»: «κοιμήθηκαν σαν δύο αδελ-
φάκια και ξύπνησαν σαν δύο περιστεράκια» (εικόνα 54). Σύμφωνα με την επιβίωση αυτή, η ερωτική σμίξη της 
Ωραίας Ελένης με τον Πάρη πραγματοποιήθηκε τέσσερις ημέρες μετά την εκούσια απαγωγή της, στο νυν Σπήλαιο 
της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου, στο χώρο του θαλάμου της τωρινής Σπηλαιώδους Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, 
δηλ. μετά το τέμπλο με τις αγιογραφίες αφού λούστηκαν πρώτα στον τρίτο θάλαμο του Σπηλαίου όπου το νυν λουτρό 
της Αφροδίτης, που θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να μετονομασθεί «Λουτρό της Ωραίας Ελένης». Κατά συνέπεια η 
ερωτική ένωση (σμίξη) του διάσημου ζεύγους των ερωτευμένων Ελένης και Πάρη δεν έγινε στο άνυδρο και γεμάτο 
αγκάθια τότε, ξερονήσι Κρανάη του Γυθείου, νυν ωραίο Μαραθωνήσι και μάλιστα το ίδιο βράδυ της απαγωγής!! όπως 
εσφαλμένα αναφέρει ο Όμηρος, αλλά στη μεγαλοπρεπή «Νεραϊδοσπηλέα» στην περιοχή Μυλοποτάμου Κυθήρων, 
όπου αφθονούν τα κρυστάλλινα νερά, τα κελλαριστά ρυάκια και οι καταρράκτες. Η γύρω περιοχή των λαγκαδιών 
είναι κατάφυτη με όλων των ειδών τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, θάμνους και δένδρα και με τη μαγευτική 
από ύψους 60 μέτρων θέα προς τη θάλασσα!

Σχετικά με τη μεγάλη «Νεραϊδοσπηλέα», δηλ. το σημερινό Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου, ήτοι το 
λατρευτικό Σπήλαιο των Διοσκούρων κατά τη Μυκηναϊκή εποχή ήταν προσβάσιμο. Το παραμύθι της «Τρανής Νε-

Εικόνα 55. Η Αγία Σοφία με τις τρεις θυγατέρες της, 
Αγάπη, Πίστη και Ελπίδα.

Εικόνα 56. Η λατρεία των Διοσκούρων στα Κύθηρα 
ήταν πολύ διαδεδομένη, επειδή οι Τυνδάριδες ήταν 
πολύ αγαπητοί στα Κύθηρα ως προστάτες της ηθικής 
τάξης και των ναυτιλομένων.
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ράιδας» λέγει ότι το Σπήλαιο αυτό ήταν Τρίοπο, είχε δηλ. τρεις 
εισόδους, κατόπιν έγινε δίοπο από κατάρρευση, ισχυρό σεισμό. 
Τον 4ο μ.Χ. αιώνα πιθανόν από γεωλογικούς λόγους το Σπήλαιο 
είχε μόνο μια στενή είσοδο μέχρι προ ολίγων δεκαετιών, οπότε 
ανοίχτηκε η σημερινή ευρύχωρη είσοδος. Μετά την επικράτη-
ση της θρησκείας του Θεανθρώπου της Αγάπης, στο νησί των 
Κυθήρων το Σπήλαιο Μυλοποτάμου, δηλ. η «Νεραϊδοσπηλέα» 
χρησιμοποιήθηκε κατά μία παράδοση ως ασκητήριο Χριστια-
νών αναχωρητών. Μετά τον 12ο μ.Χ. αιώνα χτίστηκε ναΐδριο 
αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, επειδή οι κάτοικοι είχαν 
σωθεί από πειρατές και από επιδημίες πανώλης και χολέρας. 
Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται μεταξύ 1050 και 1150μ.Χ. 
Το Σπήλαιο αυτό αργότερα το 1537 και το 1546 έγινε τόπος 
μεν καταφυγής των κατοίκων για να προστατευθούν από τους 
πειρατές, αλλά και τόπος θυσίας και φρικτών θανάτων όταν το 
νησί έπεσε στα χέρια του αρχιπειρατή και εφιαλτικού τρομο-

κράτη του Αιγαίου, του Χαϊραντίν Βαρβαρόσα, ο οποίος κατόπιν προδοσίας έβαλε φωτιά στην είσοδο του Σπηλαίου 
και οι δύστυχοι Κυθήριοι, κυρίως γυναικόπαιδα, ανήμποροι, πέθαναν από τη φρικτότερη μορφή θανάτου, τον εξ’ 
ασφυξίας και καθολικών εγκαυμάτων. Ο βάρβαρος πειρατής κατέστρεψε ολοσχερώς και το σπηλαιώδες ναΐδριο. 
Πολύ αργότερα τον 17ο αιώνα οικοδομήθηκε στο Σπήλαιο το μέχρι σήμερα σωζώμενο αφιερωμένο στην Αγία Σοφία 
με τις τρεις θυγατέρες της την Αγάπη, την Πίστη και την Ελπίδα (εικόνα 48β). Φαίνεται ότι τη λατρεία της Αγίας Σοφίας 
με τις τρεις θυγατέρες την έφεραν στα Κύθηρα κάποιοι ευσεβείς Ενετοί ή Βενετοί. Γιατί είναι γνωστό ότι η Αγία Σοφία, 
η μάρτυς με τις τρεις θυγατέρες της εκαρατομήθη επί Αυτοκράτορος Αδριανού στη Ρώμη το 117-138μ.Χ. και ετάφη εκεί. 
Υπάρχει όμως στα Κύθηρα και ο τοπικός θρύλος ότι η Αγία Σοφία πέθανε στο ομώνυμο Σπήλαιο Μυλοποτάμου, αλλά 
δεν ανευρέθη το σκήνωμά της. Σήμερα ο ευσεβής λαός των Κυθήρων τιμά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων 
της Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας την 17η Σεπτεμβρίου (εικόνα 56).

Στ. Η Λατρεία των Διοσκούρων. Η Ωραία Ελένη και τα Δίδυμα αδέλφια της ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης είχαν ανθρώπινη 
υπόσταση και όχι «θεϊκή». Η Λατρεία τους στα Κύθηρα και η προσπάθειά τους να αλλάξουν τη «Μοίρα» της αδελφής τους 
Ελένης

Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε εδώ ότι δεν ευσταθεί η γνώμη μερικών ερευνητών ότι την εποχή που έγινε η εκούσια 
απαγωγή της Ωραίας Ελένης από τον Πάρη, τα αδέλφια της, ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, είχαν προ πολλού πεθάνει γι’ 
αυτό και δεν έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Ούτε πάλι ότι τους είχαν φονεύσει τα πρώτα τους ξαδέρφια.

α)  Όταν ο Όμηρος δια στόματος της Ελένης λέει ότι τα αδέλφια της τα έχει σκεπάσει η Γη στην ποθητή Πατρίδα (Ιλ. 
Β512) και (Παυσ. 31, 16, 9) ασφαλώς ο ποιητής δεν έχει επιλέξει τις κατάλληλες λέξεις, γιατί με τη λέξη θάνατος 
τότε εννοούσαν την υποχθόνια κατοίκηση στο βάθος του Σπηλαίου, ως χθόνιοι ήρωες κάτω από τη Γη, ενώ με τη 
λέξη ζωή εννοούν την επάνοδο στον Απάνω Κόσμο. Το ότι επίσης ο Ζευς τους έκανε τη χάρη μια περίοδο να είναι 
ζωντανοί και την άλλη πεθαμένοι, δείχνει ότι ήταν ήρωες σε δράση, εν ενεργεία θα λέγαμε σήμερα. Εξ’ άλλου δεν 
ήταν ασύνηθες ζωντανούς ήρωες οι άνθρωποι να τους λατρεύουν εν ζωή ως Θεούς και Σωτήρες, όπως οι Κυθήριοι 
τον Κάστορα και Πολυδεύκη, ως Σωτήρες των ναυτιλομένων. Η παράδοση λέει ότι έμεναν έξι μήνες στο Σπήλαιο 
Μυλοποτάμου (χθόνιοι) και έξι μήνες στη Θεράπνη ως ήρωες.

β)   Στην Τροία δεν πήγαν από ντροπή για το πάθημα της αδελφής τους, την οποία προσπάθησαν να συγκρατήσουν 
να παραμείνει στα Κύθηρα υποχρεώνοντάς την να εξιλεωθεί με τρίμηνες αγαθοεργίες. Τελικά, η Ωραία Ελένη 
πίστευε στο μεγάλο Έρωτα και έφυγε μετά από τρεις μήνες από τα Κύθηρα. Πριν αναχωρήσει για την Τροία, 
κατά ένα παλαιό Μυκηναϊκό έθος, της άλλαξαν το όνομα σε «Τρανή Νεράιδα» για να μην ατιμασθεί το ένδοξο 
όνομα «Βασίλισσα της Σπάρτης» για χατίρι της οποίας είχαν παραιτηθεί της διεκδίκησης του Βασιλείου του 
πατέρα τους Τυνδάρεω.

Εικόνα 57. Ο Ζευς συνεχώς εξέπληττε την Ήρα με τα 
πολλά δίδυμα παιδιά που ισχυριζόταν ότι αυτός είχε 
σπείρει, λέγοντας ότι είχε προβεί σε 115 μεταμορφώσεις 
συνευρισκόμενος με ωραίες παρθένες και παντρεμένες θνητές 
και αθάνατες.
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γ)  Τέλος, ο μύθος ότι είχαν σκοτώσει τα αδέλφια της προ πολλού τα 
πρώτα της ξαδέρφια σήμερα δεν ισχύει, γιατί αυτός ο μύθος επλά-
σθη πολύ μεταγενέστερα με σκοπιμότητα για εδαφικές βλέψεις των 
«πονηρών» Μεσσηνίων έναντι των Λακώνων.

Στη χθόνια λατρεία των Διοσκούρων στα Κύθηρα ήταν επίσης το σπή-
λαιο του Καλάμου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι αδελφοί της Ωραίας Ελένης 
ήταν πολύ αγαπητοί στα Κύθηρα και θεοποιήθηκαν πρώτα στα Κύθηρα 
εν ζωή, όταν ίδρυσαν Ναυτιλιακή Εταιρεία για τη μεταφορά μεταναστών 
αποίκων στις νέες αποικίες και εισέρρευσε πολύς πλούτος στο νησί. Ο 
μύθος ότι οι Διόσκουροι είχαν προ πολλού πεθάνει όταν έγινε η εκούσια 

απαγωγή της Ωραίας Ελένης δεν ευσταθεί. Το ότι δεν έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο αυτό δεν σήμαινε και ότι 
είχαν πεθάνει. Ούτε ότι τους φόνευσαν τα πρώτα τους ξαδέρφια από τη Μεσσηνία. 

Οι Διόσκουροι γνώριζαν τα άστρα και την ασφαλή ναυσιπλοΐα και έγιναν προστάτες όσων ναυτικών κινδύνευαν. 
Έδρα της Ναυτιλιακής Εταιρείας ήταν το Παλαιόκαστρο Λακωνίας και η Σκανδεία των Κυθήρων με σταθμούς τη 
Μήλο, Θήρα, Πάρο, Νάξο, Ρόδο, Κύπρο, Φοινίκη και Αλεξάνδρεια. Με τη Ναυτιλιακή τους Εταιρεία οι Διόσκουροι 
μετέφεραν κυρίως νέους ως μετανάστες στις νέες αποικίες όπως κάτι παρόμοιο έκανε πολλούς αιώνες αργότερα η 
«Αυστροαμερικάνα» το 1900 από την Πάτρα που μετέφερε τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική.

Η εταιρεία των Διοσκούρων λόγω της χρηστής και δίκαιης διαχείρισης και της εξυπηρέτησης φτωχών μεταναστών 
από την Πελοπόννησο και τα φτωχά νησιά των Κυκλάδων κατόρθωσε να επιβιώσει για πολλούς αιώνες. Έτσι λ.χ. 
το πλοίο που έφερε τον Απόστολο Παύλο από την Αλεξάνδρεια στη Μελίτη (Μάλτα) και στη συνέχεια στην Ιταλία 
για να δικαστεί, όπως αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων (ΚΔ πράξ. 28, 11), έφερε επί της πλώρης το έμβλημα 
των Διοσκούρων «Παρασήμω Διοσκούροις» βλ. Ν.Ξυπνητός, Οι Διόσκουροι ως Προστάτες των Ναυτιλομένων, 
ΠΛΑΤΩΝ 1982-1983, σ. 30-45, Αθήναι 1983. Στην πατρίδα τους τη Θεράπνη οι Διόσκουροι θεοποιήθηκαν σαράντα 
χρόνια μετά του θανάτου τους (κατά το «ουδείς προφήτης εν τη πατρίδι αυτού»).

Οι ευσεβείς και φιλόθρησκοι Κυθήριοι από ευγνωμοσύνη προς τους Διόσκουρους αδελφούς της Ωραίας Ελένης 
τους τίμησαν από χθόνιους ήρωες σε θεούς και τους έχτισαν δύο ναούς, έναν πλησίον της Παλαιόπολης, στη θέση του 
σημερινού ναού των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Μάλιστα ο χριστιανικός αυτός ναός στην Παλαιόπολη 
χτίστηκε εν μέρει με οικοδομικούς λίθους από τον αρχαίο ναό των Διοσκούρων. Τον άλλο ναό, όχι πολύ μακριά από 
το σπήλαιο Μυλοποτάμου, όπου σήμερα η Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων. Έτσι οι δύο ναοί των Διοσκούρων 
στα Κύθηρα μετά την επικράτηση της θρησκείας του Θεανθρώπου της αγάπης περί τον 4ο μ.Χ. αιώνα μετατράπηκαν 
σε ναούς των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στο ίδιο μέρος.

Η αρχαία Ελληνική Μυθολογία αναφέρει ότι η Ελένη και τα δίδυμα αδέλφια της, ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, 

Εικόνα 58. Στον τοκετό διδύμων οι επιπλοκές και οι κίνδυνοι ήταν 
μεγάλοι, εκτός από την ενδομήτρια ασφυξία στα λουροδεμένα 
έμβρυα υπήρχε και αυξημένη θνησιμότητα από δυσαναλογία κεφαλής 
εμβρύου, ακόμα και η πιθανότητα κολλημένου εμβρύου.
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βγήκαν από δύο αυγά που τα γέννησε η Λήδα, η νόμιμη γυναίκα του Τυνδάρεω. Το ένα αυγό ενέκλειε την Ωραία 
Ελένη και το άλλο τα δίδυμα αδέλφια της. Σύμφωνα, όμως, με τον Όμηρο η Λήδα μετά τον Τυνδάρεω είχε συνευρεθεί 
και με τον Δία, ο οποίος προκειμένου να ενωθεί μαζί της είχε μεταμορφωθεί σε κύκνο. 

Οι Έλληνες από τα αρχαία χρόνια πίστευαν για τη διδυμογέννηση ότι ήταν μία από τις πλέον επίφοβες γέννες. 
Επειδή η διδυμογέννηση στη γυναίκα θεωρείτο ως μια κατάσταση απομακρυσμένη από το φυσιολογικό και άπτετο 
του παθολογικού. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι διαμέσου των αιώνων είχαν πλάσει πολλές δεισιδαιμονίες και προλήψεις 
για τη γέννηση δίδυμων τέκνων, από το δέος και το φόβο της πολύ υψηλής περιγεννητικής μητρικής και νεογνικής 
θνησιμότητας, επειδή τα δίδυμα και η μητέρα τους είχαν να αντιμετωπίσουν περισσότερους κινδύνους κατά την 
κύηση και τον τοκετό παρά κατά την απλή εγκυμοσύνη. Επίσης, πολλά δίδυμα γεννιόνταν κολλημένα, με συνέπεια 
το θάνατό τους και της μητέρας τους κατά τον τοκετό (θνησιμότητα 95%).

Τη διδυμογέννηση οι αρχαίοι Έλληνες την απέδιδαν και την ερμήνευαν ως επέμβαση κάποιας θεότητας, αγαθής 

Εικόνα 59. Η θνησιμότητα στη διδυμογέννηση 
έφθανε το 85%, γι’ αυτό οι ετοιμόγεννες 
επικαλούντο τον Κάστορα και τον 
Πολυδεύκη ως προστάτες της «Καλλιγενείας». 
Στη Λαϊκή Ιατρική Παράδοση έταζαν για 
να καλογεννήσουν στους δίδυμους Αγίους 
Κοσμά και Δαμιανό ή στους Αγίους Πέτρο 
και Παύλο ή στους Καβαλάριδες Αγίους 
Θεοδώρους (επιβίωση των Διοσκούρων). 
Στην περίπτωση του κολλημένου εμβρύου η 
θνησιμότητα ανερχόταν στο 95%.
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ή βλαπτικής. Ο τοκετός διδύμων θεωρείτο ως γεγονός υπερφυσικό, 
προάγγελος της ευτυχίας ή της δυστυχίας. Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, 
τον τοκετό των διδύμων τον απέδιδαν στις ηθικές παρεκκλίσεις και 
τις συζυγικές παρασπονδίες του πατέρα των Θεών και ανθρώπων 
του Διός. Ο Ζευς ως Ύπατος των Θεών είχε προβεί με επιτυχία 
σε 115 μεταμορφώσεις, συνευρισκόμενος με ωραίες παρθένες και 
παντρεμένες θνητές και αθάνατες. 

Ο Δίας συνεχώς εξέπληττε την Ήρα (εικόνα 57) με τα πολλά 
δίδυμα παιδιά, που ισχυριζόταν ότι τα είχε αυτός σπείρει με επικύ-
ηση (επισύλληψη). Αναφέρουμε μερικά ζεύγη παιδιών του. Με τη 
Λητώ τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα, με την Ευρώπη το Μίνωα 
και τον Ραδάμανθο, με την Αντιόπη τον Ζήθο και τον Αμφίονα, με 
την Αλκμήνη τον Ηρακλή και τον Ιφικλή, με την Λήδα τον Κάστο-
ρα και τον Πολυδεύκη. Ζωντανό παράδειγμα της δυστοκίας στη 
διδυμογέννηση ήταν ο τοκετός της Λητούς και της Αλκμήνης. Η 
συχνότερη από τις επιπλοκές ήταν η δημιουργία δυσαναλογίας όταν 
λ.χ. το πρώτο από τα έμβρυα παρουσίαζε ισχιακή και το δεύτερο 
κεφαλική προβολή και εμπεδώνονταν συγχρόνως και τα δύο μέσα 
στην πύελο, οπότε η κεφαλή του πρώτου εμβρύου είχε ενσφηνωθεί 
συγχρόνως μεταξύ πυέλου και κεφαλής του δευτέρου, η λεγόμενη 
αγκίστρωση των κεφαλών των εμβρύων (εικόνα 53). Από τις πολ-
λές σοβαρές επιπλοκές ήταν και οι ανωμαλίες από την ομφαλίδα 
(ομφάλιο λώρο). Τα λαϊκά λουρώματα (περιελήψεις) ήταν από τις 

πολύ σοβαρές επιπλοκές, γιατί απειλείτο άμεσα η ζωή των εμβρύων, η δε θνησιμότητα από την ενδομήτρια ασφυξία 
στα «λουροδεμένα» έμβρυα έφθανε από τα 60% στα 85% (εικόνα 59). Ήταν το λεγόμενο «ζώσιμο των φιδιών» (=τις 
περιελίξεις των δύο ομφαλίων λώρων).
α) Το φύλο και οι ομοιότητες των διδύμων
Οι δίδυμοι είναι δυνατόν να είναι πανομοιότυποι, όπως ήταν ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, δηλαδή μονοζυγωτι-

κοί ή μονοωγενείς, ή ανόμοιοι διζυγωτικοί ή διωγενείς. Οι πρώτοι είναι πανομοιότυποι, γιατί προκύπτουν από ένα 
μόνο ζυγώτη που διαιρείται σε δύο έμβρυα κατά τη διάρκεια των πρώτων 12 ημερών της κυήσεως. Η συχνότητα των 
μονοζυγωτικών διδύμων συμβαίνει παγκοσμίως σε αναλογία 3/1.000 γεννήσεις. Οι διζυγωτικοί δίδυμοι προέρχονται 
από δύο ωάρια που γονιμοποιήθηκαν από δύο σπερματοζωάρια. Η συχνότητα των διζυγωτικών διδύμων διαφέρει 
παγκοσμίως. Στην Ευρώπη η αναλογία είναι 20/1.000 γεννήσεις.

Στα μονοωγενή δίδυμα στο 75% των περιπτώσεων υπάρχει μόνο μία χοριονική μεμβράνη (αμνιακή) με κοινό 
πλακούντα. Όταν δεν σπάσει η αμνιακή μεμβράνη αυτά γεννιούνται ως ένα «αυγό» και ο τοκετός είναι ασφαλής και 
εύκολος (εικόνα 59), αλλά τα νεογνά είναι σχεδόν πάντοτε «επταμηνήτικα», δηλ. πρόωρα ή «άσωστα». Τα δίδυμα 
που γεννιούνται από «αυγό» έχουν πολλούς κινδύνους παρότι προστατεύονται μέσα στον αμνιακό σάκο. Το γεγονός 
ότι γεννήθηκαν με «Προσωπίδα» ή «Φιλοπροσωπίδα» ή «Τσίπα» ή «Ντύμα» ή «Καταπροσωπίδα» ή «Μπόλια» ή 
«Διπλοπροσωπίδα» «Προσαψίδα» ή «Νήλιο» ή «Σκέπη της Παναγίας» κ.λπ. τα καθιστά ευνοούμενα της φύσεως, 
δηλ. τα παιδιά αυτά θεωρούνται ως τυχερά και η μητέρα λέγεται «Καλογεννήτρα», «Καλογεννού» ή «Καλόγενη» ή 
«Καλογένεια» όπως οι Αρχαίοι. Οι Έλληνες ανέκαθεν πίστευαν ότι η «Καλλιγένεια» ή «Καλλογέννηση» ήταν θείο 
δώρο, γι’ αυτό και την αρχαία εποχή στην Πελοπόννησο είχαν προσωποποιήσει τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη ως 
προστάτες της «Καλλιγενείας» και τους αφιέρωναν τα ονόματα. Επιβίωση αυτού είχαμε μέχρι προ ολίγων δεκαετι-
ών, όπου η γυναίκα που τον έβδομο μήνα ψηλαφούσε δύο κεφαλάκια έταζε για να τα καλογεννήσει στους δίδυμους 
Αγίους Κοσμά και Δαμιανό ή στους Άγιους Πέτρο και Παύλο (εικόνα 59) ή στους Καβαλάριδες Αγίους Θεοδώρους 
(επιβίωση των Διοσκούρων). Σε δυστοκία διδύμων, η μαμή τα ονοματοδοτεί πριν γεννηθούν «Γιάννη και Φώτη» για 
να σωθούν, «να γιάνουν» και να φωτισθούν ή «Ιωάννα και Ζωή». Σήμερα ο μόνος ορθός και ασφαλής τοκετός για 
διδυμογέννηση είναι η Καισαρική τομή με μηδενική θνησιμότητα. Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, τα πανομοιότυπα 
αδέλφια της Ελένης, ήταν γνήσια τέκνα του Τυνδάρεως και κανένα από αυτά δεν ήταν του Δία. Εξάλλου, τόσο ο 

Εικόνα 60. Η Ωραία Ελένη πίστευε στην ελευθερία της βούλησης 
για το μεγάλο έρωτα. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι στο μεγάλο έρωτα 
οι θεοί είναι ανοικτίρμονες.
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Όμηρος όσο και ο Ησίοδος τους αναφέρουν ως Τυνδαρίδες γιους του Τυνδάρω. Στη Λακωνία και γενικά στην Πε-
λοπόννησο και στα Κύθηρα ποτέ δεν είχαν αποκαλέσει τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη Διοσκούρους.

Το όνομα Διόσκουροι πρώτος το ανέφερε ο Πίνδαρος ως ιερατικό όνομα. Ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης ήταν 
θνητοί αλλά τιμήθηκαν στα Κύθηρα ως χθόνιοι ήρωες και Σωτήρες. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, όπου καθιε-
ρώθηκε ο αστερισμός των Διδύμων, τα άρρενα δίδυμα τα αποκαλούσαν με το ιερατικό όνομα Διόσκουρους για να 
επιζήσουν. Τα έταζαν και τα υιοθετούσε ο «Ουρανός», πολλές φορές έδιναν το όνομα Διόσκουροι σε πολύ όμορφα 
αρτιγέννητα ως «Παρωνύμιο». Τα δίδυμα του Ξενοφώντα, το Διόδωρο και το Γρύλλο τα αποκαλούσαν Διοσκούρους 
(παρατσούκλι) προς λύπη του πατέρα τους, για το φόβο μην θεωρηθεί ως «θετός» πατέρας ενώ ήταν ο γνήσιος. Αν 
τα δίδυμα ήταν διαφορετικού φύλου απαγορευόταν να χρησιμοποιήσουν το ιερατικό όνομα Διόσκουροι. Τρανό 
παράδειγμα: όταν η Κλεοπάτρα γέννησε δίδυμα, ο Αντώνιος ήθελε να τα ονοματίσει Διοσκούρους. Αλλά ο ιερέας 
του Διός του απαγόρευσε επί ποινή επιτιμίου. Έτσι ο Αντώνιος ονόμασε τα παιδιά του με θεϊκά ονόματα, το αγόρι 
Αλέξανδρο-Ήλιο και το κορίτσι Κλεοπάτρα-Σελήνη.
β) Η λατρεία των Τυνδαρίδων Κάστορα και Πολυδεύκη στα Κύθηρα. 
Οι δίδυμοι Τυνδαρίδες λατρεύτηκαν ως Σωτήρες για την αξιόλογη υλική βοήθεια και την κοινωνική συμπαράσταση 

που προσέφεραν στο λαό των Κυθήρων, είτε ως βοήθεια προς τους ναυτιλομένους για την καθιέρωση των αθλητικών 
αγώνων στους Αραίους και τέλος για την παροχή ιατρικών συμβουλών. Ήταν οι μόνοι από τα μυθολογικά πρόσωπα 
που πίστευαν στη μακαριότητα και την αθανασία της ψυχής. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της κοσμοθεωρίας του καλο-
κάγαθου πατέρα τους του Τυνδάρεω. Η δική τους αδελφική αγάπη είχε προαγάγει την έννοια της φιλίας, έτσι ώστε 
όχι μόνο να εκφράζουν ποικιλοτρόπως τη σημασία της φιλίας, αλλά και είχαν φθάσει στο σημείο να διακηρύττουν 
ότι οι πράξεις των ανθρώπων πρέπει να αποβλέπουν στο να εξευμενίζεται συνεχώς το συναίσθημα της φιλίας και 
να παίρνει τη μορφή ενός ασύλληπτου συναισθηματικού ιδεώδους. Το ιδεώδες αυτό πρώτοι το ασπάστηκαν και το 
διαφύλαξαν οι Κυθήριοι με πάθος και σιγά-σιγά ως δεοντολογική έννοια εισχώρησε στον ανώτερο ηθικό κώδικα 

Εικόνα 61. α) Πίνακας του Guido Reni το έτος 1626. Toledo Museum Ohio. β) Πίνακας του Titian. Tο κάλλος και 
τους μεγάλους έρωτες ζηλεύουν οι Θεοί.

α β
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και σύστημα όλων των Ελλήνων, οι οποίοι έκτοτε ενσωμάτωσαν 
μαζί με τη φιλοξενία ένα ανώτερο ηθικό σύστημα. Οι Δίδυμοι 
Τυνδαρίδες ξεκίνησαν από τα Κύθηρα ως ιδεώδεις αδελφοί και 
φίλοι και η λατρεία τους εξαπλώθηκε σε όλο τον Ελληνικό χώρο. 
Οι Τυνδαρίδες, Κάστορας και Πολυδεύκης, σ’ όλη τη ζωή τους 
διακρίθηκαν για τον Ιπποτισμό και το εξευγενισμένο συναίσθημα 
της φιλίας, δύο ιδεώδη που οι Κυθήριοι ασπάστηκαν ως αναγκαία 
στοιχεία ανώτερης ηθικής σημασίας. Καλλιέργησαν επίσης το 
ιδεώδες της κοινωνικής αλληλεγγύης και συντροφικότητας. Οι 
Δίδυμοι αδελφοί της Ελένης, Κάστορας και Πολυδεύκης, σφρά-
γισαν ανεξίτηλα την παρουσία τους στα Κύθηρα.

Ζ. Η Ωραία Ελένη είναι δέσμια του καταστρεπτικού ρόλου της 
θείας παρέμβασης των Ολυμπίων

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που η Ωραία 
Ελένη ταυτίστηκε με τη Θεά Αφροδίτη και τη Θεά Σελήνη, αυ-
τομάτως εγκλωβίστηκε στη δική τους υπέρτατη θεϊκή δύναμη, η 
οποία κυβερνά τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο, δηλαδή την 
Ειμαρμένη, την οποία και αυτοί οι Ολύμπιοι Θεοί δεν είναι ικανοί 
να αποφύγουν. Αυτή λοιπόν τη δύναμη που την χαρακτηρίζουν 
και την προσωποποιούν σαν «Μοίρα», «Πεπρωμένο», «Ανάγκη», 
«Αισα», «Τύχη» κ.λπ., η Ωραία Ελένη πίστεψε πως δεν είναι άλογη 

ούτε τυφλή και γι’ αυτό αποφάσισε με τη φιλελεύθερη προσωπικότητά της και την αυτοπεποίθησή της να προβάλει 
στον τομέα του έρωτα τη δική της υπέρβαση. Προς τούτο δήλωσε στα αγαπημένα της αδέλφια, τον Κάστορα και τον 
Πολυδεύκη, οι οποίοι με τη μέθοδο του εξιλασμού προσπάθησαν να την αποτρέψουν να φύγει για την Τροία, όμως 
αυτή προτιμά να εξιλεωθεί με αγαθοεργίες στα Κύθηρα για τους τρεις μήνες που αυτοί ως εκπρόσωποι της ηθικής 
τάξεως της επέβαλαν, παρά να προδώσει τον μεγάλο της έρωτα με τον Πάρη. Η ερωτευμένη Ωραία Ελένη έτρεφε 
την ελπίδα και την πίστη ότι μέσα από τον υπέρτατο και «ακαταμάχητο» ηθικό νόμο δεν είχε χαθεί η ελευθερία της 
ανθρώπινης θέλησης. Δεν ήθελε να πιστέψει ότι στο μεγάλο έρωτα οι Θεοί και οι Θεές είναι ανοικτίρμονες και 
τιμωρούν συνήθως άτεγκτα με την άτη (τρέλα) ή τον θάνατο. Ίσως κάποια στιγμή, όπως το αφήνει να εννοηθεί και 
ο Όμηρος, θα αισθάνθηκε ότι είχε υπερβεί στο κάλλος και στον αλτρουϊσμό και αυτή τη Θεά Αφροδίτη, η οποία 
άρχισε να τη ζηλεύει (εικόνες 60,61).

V. ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΗΤΑΝ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ 
ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, «ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΩΝ» ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ
Α. Η «Νεραϊδοσπηλέα» των Διοσκούρων στα Κύθηρα αναδεικνύει την Ωραία Ελένη ως την πρώτη Ελληνίδα Νεο-

γνολόγο και Ιδρύτρια του Πρώτου στον Κόσμο «Εκθετοκομείου»
Η Ωραία Ελένη πριν αποπλεύσει για την Τροία υποχρεώθηκε τόσο από τα αδέλφια της Κάστορα και Πολυδεύκη, 

όσο και από τη Θεά Αφροδίτη να παραμένει στα Κύθηρα ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα «τριών φεγγαριών», προ-
κειμένου να εξιλεωθεί με αγαθοεργίες απέναντι στους αδερφούς της για την εκούσια απαγωγή της με τον Πάρη, ως 
στοιχειώδες καθήκον για να τηρηθεί και αποκατασταθεί η ηθική τάξη την οποία εκπροσωπούσαν τα αδέλφια της. Το 
κέλευσμά τους ήταν δεσμευτικό για την Ελένη, η οποία έπρεπε τους επόμενους τρεις μήνες να προβεί σε διάφορες 
αγαθοεργίες στα Κύθηρα. Το ζεύγος τις 83 αυτές ημέρες θα φιλοξενήτο στα Δόκανα και στους Αραιούς από την 
Δαμάνα γηραιά Ιέρεια (εικόνα 62). Ο Πάρης αγχωμένος, ήθελε αμέσως να αποπλεύσει με την Ελένη από τα Κύθηρα 
για την Τροία, αλλά εις μάτην. Η παραμονή του ζεύγους τους επόμενους τρεις μήνες στα Κύθηρα συνέβαλε ώστε να 
αποκαλυφθεί μια άγνωστη σπουδαία πτυχή της προσωπικότητας της Ωραίας Ελένης και να αναδειχθεί η πρώτη Ελ-
ληνίδα Νεογνολόγος και η Ιδρύτρια του Πρώτου στον Κόσμο «Εκθετοκομείου» για τη σωτηρία των εκθέτων θήλεων 
νεογνών στο πρώτο τμήμα του Σπηλαίου, όπου υπήρχαν ιδανικές συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Εικόνα 62. Η Ωραία Ελένη προσφέρει αμφορέα γεμάτο μέλι 
στο βωμό του Διός και στους αδελφούς της Κάστορα και 
Πολυδεύκη, ως ευχαριστήρια προσφορά που τη συγχώρεσαν 
και της έδωσαν ευκαιρία για να εξιλεωθεί με αγαθοεργίες.
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Εικόνα 63. Τα έκθετα θήλεα νεογνά. Το πολυσύνθετο και ακανθώδες 
αυτό πρόβλημα η Ελένη ως «Τρανή Νεράιδα» το αντιμετώπισε με 
επιτυχία τους τρεις μήνες της παραμονής της στα Κύθηρα και ως η 
Πρώτη Ελληνίδα Νεογνολόγος Προστάτιδα των εκθέτων θήλεων και 
Ιδρύτρια του Πρώτου στον κόσμο «Εκθετοκομείου» Κυθήρων. α) 
Έκθετο θήλυ νεογνό εγκαταλελημένο έξω από τα σκαλοπάτια του 
Ναού της Σελήνης στη Θεράπνη. β) Εγκαταλελημένο έκθετο θήλυ νεογνό σε υδροκεφαλία. γ) Σοβαρά αφυδατωμένο 
δυστροφικό βρέφος, το λεγόμενο από το λαό Ζαρέας εκτεθειμένο να πεθάνει. Το έσωσε η Ωραία Ελένη.

Β. Η Ωραία Ελένη με αναπτερωμένο το ηθικό της αρχίζει έμπρακτα τη φιλάγαθη διάθεσή της και το φιλάνθρωπο 
ενδιαφέρον της για τα έκθετα θήλεα νεογνά και για τις νέες νεράιδες (ανύπαντρες μητέρες)

Η Ωραία Ελένη έδειξε μεγάλο και ειλικρινές ενδιαφέρον για τα τοπικά προβλήματα των κατοίκων στα Κύθηρα, 
όπως και για τις νέες Νεράιδες και τα τέκνα τους. Είχε πληροφορηθεί από τις Ιέρειες του ναού και τις μαίες, ότι στο 
νησί των Κυθήρων υπήρχαν τρία μεγάλα κακά, για τα οποία θα μπορούσε η Ελένη να μεριμνήσει και να βοηθήσει 
προς ευνοϊκή επίλυσή τους, ήτοι: α) Υπήρχε μεγάλη νεογνική και βρεφική θνησιμότητα, β) σε μερικούς οικισμούς 
των Κυθηρολακώνων και των Κρητικοκυθηρέων υπήρχε από καιρό έξαρση της βρεφοκτονίας των αρτιγέννητων 
θήλεων νεογνών, καθώς και της έκθεσης γύρω ή και εντός του Σπηλαίου των θήλεων νεογέννητων. Από τους γονείς, 
οι πατέρες ιδιαίτερα αδιαφορούσαν για τη ζωή, όχι μόνο των εξώγαμων, αλλά και των γνήσιων θήλεων τέκνων τους, 
καθώς και όσων είχαν κακοπάθει στον τοκετό. Επίσης όσα ήταν άσχημα εκ γενετής και φτωχά δεν έπρεπε κατά την 
αντίληψη των πατέρων τους να ζουν, γιατί δεν θα μπορούσαν να τα παντρέψουν, γ) στα Κύθηρα εκείνη την εποχή 
ήταν σε έξαρση τα εξώγαμα τέκνα. Η Ωραία Ελένη ήθελε να δείξει τη φιλάγαθη διάθεσή της για τα εξώγαμα τέκνα 
των Νεράιδων, δηλ. των ανύπαντρων μητέρων, που οι γονείς τους τις είχαν αποκληρώσει. Επίσης, στην Ελένη είχαν 
υποδείξει τρεις οικισμούς των Κυθηρολακώνων στο δυτικό μέρος του νησιού, πλησίον στην ίδια περιοχή του Μυλο-
ποτάμου όπου τα θήλεα βρέφη τα θεωρούσαν ανεπιθύμητα και τα απέρριπταν οι πατέρες τους, αποθέτοντάς τα εντός 
ή πέριξ της Νεραϊδοσπηλέας. Λέγεται ότι μερικές Μαμές με εντολή του πατέρα αν το νεογέννητο ήταν κορίτσι, το 
«αφαλόκοβαν σύρριζα» στο δέρμα της κοιλιάς για να εξαγγειωθεί και να πεθάνει έξαιμο από την αιμορραγία. Τα 
«νεκροπατημένα» ή τα πεθαμένα τα παράχωναν σε «ξερολιθιές». Στα πρώτα σαράντα βήματα βάθος το Σπήλαιο 
έφερε το όνομα «Απάνω Κόσμος» και ήταν φωτεινό από φυσικό φως. Σε αντίθεση προς το σκοτεινό μέρος που το 
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έλεγαν «Μαύρη Γη» ή «Κάτω Κόσμο, ή «Στόμα του Άδη». 
Το διάσημο ερωτικό ζευγάρι τις υπόλοιπες έξι ημέρες τις αφιέρωσε στη γαμήλια ένωσή του και στην επίδοση 

των ερωτικών απολαύσεων του κεραυνοβόλου έρωτά του. Την τρίμηνη φιλάγαθη και δημιουργική παραμονή του, το 
διάσημο ερωτικό ζεύγος, δηλ. τις υπόλοιπες 83 ημέρες, θα τις περνούσαν φιλοξενούμενοι από τις δύο Ιέρειες των 
Διοσκούρων στα Δόκανα, στους Αραίους και στο Νυμφαίο (Μυλοπόταμο) με τα πολλά γάργαρα νερά του και στους 
άλλους οικισμούς γύρω από το Σπήλαιο, προκειμένου να εξιλεωθούν με καλές πράξεις προς το λαό. Οι οικισμοί πέ-
ριξ του ιερού Σπηλαίου ήταν εφτά. Τοπογραφικά ίσως να αντιστοιχούσαν στους σημερινούς οικισμούς Κάτω Χώρα, 
Δόκανα, Αραίους, Μυλοπόταμο, Ρίζες, Πίσω Πηγάδι κ.λπ. Κατά τη Μυκηναϊκή εποχή που ήκμαζε το εμπόριο της 
πορφύρας και οι Διόσκουροι είχαν ως γνωστόν ιδρύσει Ναυτιλιακή Εταιρεία, η δραστηριότητα της οποίας έφθανε 
μέχρι την Αίγυπτο, ο πλούτος του νησιού ήταν μεγάλος και τα Κύθηρα ήταν πυκνοκατοικημένα. Το δυτικό μέρος 
του νησιού το κατείχαν οι Κυθηρολάκωνες, το νότιο οι Κυθηροκρήτες και το βόρειο μια μικρή παροικία Αργείων 
(εικόνα 62).

Στα Δόκανα υπήρχε Ναός των Διδύμων που θεωρείτο πολύ ιερός, λόγω του ότι εκεί φυλάσσοντο ως επτασφρά-
γιστο μυστικό τα Ιερά Σύμβολα των Διοσκούρων και των εκάστοτε βασιλέων της Σπάρτης, δηλ. τα Δόκανα. Αυτά 
ήταν δύο παράλληλοι ράβδοι που ενώνονταν με δύο εγκάρσιους. Αυτά τα Δόκανα συνόδευαν πάντοτε τους βασιλείς 
της Σπάρτης όταν ξεστράτευαν. Η συνένωση γινόταν στο άνω και κάτω μέρος. Όταν δε αργότερα αποφασίστηκε 
ένας μόνο βασιλιάς να εκστρατεύει, συνενομοθετήθηκε να συνοδεύεται από ένα από τα δύο Δόκανα (Πλουτ. Ηθ. 
478Α) «Τα Παλαιά των Διοσκούρων αφιδύματα οι Σπαρτιάτες Δόκανα καλούσι έστι δε δύο ξύλα παράλληλα δυσί 
πλαγίοις επιζωγμένα» (Ευσταθίου 1125,59). Η ονομασία του οικισμού Δόκανα της Κοινότητας Φρατσίων παραμένει 
αμετάβλητη από τη μακρινή εκείνη εποχή των Διοσκούρων. Επίσης, οι Αραίοι ως οικισμός παραμένει με το ίδιο 
όνομα από την ίδια εποχή που τον ίδρυσαν ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης. Εκεί, σε ένα υψωματάκι υπήρχε βωμός 
του Αραίου Διός όπου λατρεύετο ο Ικέσιος Ζευς. Αραίος λεγόταν ο ικανός και ευσεβής ιερέας, ο άξιος, ο ικέτης, ο 
προσευχόμενος και επικαλούμενος τη θεία ικεσία. Προέρχεται από το Αράομαι, αράσομαι που σημαίνει προσεύ-

Εικόνα 64. Η λαϊκή αποδοκιμασία της βρεφοκτονίας 
από τις νεαρές Νεράιδες (ανύπανδρες μητέρες) υπήρχε 
ανέκαθεν στο αίσθημα του λαού και εκφράζεται 
παραστατικά στο Δημοτικό Τραγούδι της Πέρδικας.

Εικόνα 65.Οι ανύπανδρες μητέρες (Νεράιδες) πολλές 
φορές πάνω στην απελπισία τους τρελαίνονταν και 
φόνευαν το πλάσμα που εξαρτιόταν από αυτές και 
αυτό είναι το παιδί της. Η εικόνα εξηγεί με διαύγεια τη 
σοβαρή ψυχική πάθηση της βρεφοκτόνου.



ÈÅÌÁÔÁ  ÌÁÉÅÕÔÉÊÇÓ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÁÓ, ô-4, 2007

367

χομαι, ικετεύω. Η Αρά είχε τότε την έννοια της ευχής, δηλ. ικεσίας επί καλώ και αγαθώ, αργότερα μετέπεσε επί 
κακώ και στην κλασική εποχή η αρά ήταν συνώνυμη με την κατάρα και αραίος ο καταραμένος. Στο βωμό του Αραίου 
Διός λέγεται κατά μία παράδοση ότι εκεί λατρεύτηκαν από χθόνιοι ως ουράνιοι. Τότε έκτισαν οι Κυθήριοι άλλους 
δύο βωμούς (ίσως και ναΐδρια) των Διοσκούρων, σύνολο τρεις Βωμοί = οι Αραίοι εξού και το όνομα του οικισμού 
έκτοτε και μέχρι σήμερα.

Γ. Η ιδιαίτερη ευαισθησία της Ωραίας Ελένης για τη σωτηρία των έκθετων θηλέων νεογνών και βρεφών
Η έκθεση των θήλεων νεογνών την εποχή της Ωραίας Ελένης αποτελούσε ένα πολυσύνθετο και ακανθώδες κοι-

νωνικό ζήτημα. Η έκθεση των θήλεων νεογνών είχε προκύψει από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν η κοινωνία 
μετέπεσε από τη μητριαρχία στην πατριαρχία. Τότε ο κάθε πατέρας είχε εξουσία ζωής ή θανάτου στα νεογέννητα 
παιδιά του. Συνήθως τα εξέθετε όταν ήταν πολλά κορίτσια ή επί αρρένων όταν ήταν καρπός παρανόμου σχέσεως. 
Αργότερα επί Λουκούργου στη Σπάρτη, για τα παιδιά που έφεραν σοβαρές συγγενείς διαμαρτίες της διαπλάσεως 
υπήρχαν οι επίσημες «Αποθέτες» της Πολιτείας, ο τρομερός Καιάδας. Εκτός από αυτόν για τα εξώγαμα, τα «νόθα», 
τα «μπαστιά» υπήρχαν τα «Γκρεμοτόπια», οι «Χώστες» και οι «Ξερολιθιές». Ας μη λησμονούμε ότι ο Καιάδας είχε 
στιγματίσει τον πολιτισμό της Σπάρτης. Σήμερα ακόμη αν κάποιος κάνει αναφορά για την αρχαία Σπάρτη, αυτομάτως 
έρχεται στη σκέψη του και ο τρομερός Καιάδας.

Σήμερα στο Ιερό νησί των Κυθήρων κατοικούν φιλόστοργοι άνθρωποι και ουδέποτε σχεδόν η μητέρα αρνείται το 
παιδί της, ώστε να εκθέσει αυτό για να το παραλάβει άλλη. Όσο φτωχή και αν είναι το κρατάει και το ανατρέφει με 
τη γνήσια μητρική στοργή και αυτοθυσία.

Η Ωραία Ελένη σαν νέα και πανέμορφη γυναίκα στα Κύθηρα δεν αισθανόταν μόνο να ζει για τον έρωτα, αλλά 

α

β γ

Εικόνα 66. α) Οι διάφορες εμβρυολογικές παραλλαγές του μεγέθους της πρόσθιας βρεγματικής πηγής (απαλού) 
από το έμβρυο μέχρι το νεογνό. Στο άκρο δεξιά η σύγκληση της πηγής φυσιολογικά στους 18-24 μήνες. β) Ψηλάφηση 
της πρόσθιας πηγής, αποτελεί το «σημείο της Ωραίας Ελένης». γ) Ανατομικές θέσεις και σημεία των ραφών και 
εξογκωμάτων και της πηγής στο κρανίου νεογνού μεγάλης κλινικής σημασίας. (Εκ του Αρχείου του Μουσείου της 
Ελληνικής Λαϊκής Ιατρικής).
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στο διάστημα της παραμονής της εκεί αισθανόταν επίσης να ζει για να δρα προς όφελος της κοινωνίας, γιατί ο αλ-
τρουϊσμός και η αυτοθυσία για τα αδύνατα και απροστάτευτα βρέφη βγαίνει από την καρδιά.

Η ενδογενής τάση της Ελένης προς τις αλτρουϊστικές πράξεις βρήκε τη δικαίωσή της. Για τους επόμενους τρεις 
μήνες θα έχουμε εκ μέρους της μια ενθουσιώδη και δημιουργική προσπάθεια. Τώρα πλέον που πλημμυρίζουν τον 
ψυχικό της κόσμο η ευγνωμοσύνη προς τη Θεά Αφροδίτη και προς τα αδέλφια της Κάστορα και Πολυδεύκη εξέρχεται 
από τον κλειστό εαυτό της, που δίνει την ψυχή της στη χαρά της αφοσίωσης, της φιλαλληλίας και φιλανθρωπίας προς 
τα αδύνατα αυτά έκθετα και «άμοιρα» πλάσματα, τα οποία με τις δικές της εμπειρικές παιδιατρικές γνώσεις και 
μεθόδους προσπαθεί να βοηθήσει. Η ψυχοβιολογική διάθεση της προσωπικότητας της Ωραίας Ελένης διοχετεύθηκε 
τους επόμενους τρεις μήνες της παραμονής της στα Κύθηρα προς ανιδιοτελείς υψηλές και ευγενείς πράξεις, δηλ. τη 
βοήθεια και την ανάνηψη των έκθετων θήλεων νεογνών. Στην ψυχή της Ωραίας Ελένης κρύβεται κι από ένας φύλακας 
άγγελος ενός έκθετου νεογνού. Έτσι, η ωραία Βασίλισσα, η ταυτισμένη με την «Τρανή Νεράιδα», μας δίδαξε ότι 
ο δυναμισμός του ανθρώπου γενικά και στην προκειμένη περίπτωση της γενναίας Ελένης οφείλει να διοχετεύεται 
και προς ανιδιοτελείς υψηλές και ευγενείς πράξεις, γιατί η γενετήσια ικανοποίηση της ορμής μιας ωραίας γυναίκας, 
μέσα στα νόμιμα κοινωνικά πλαίσια αφήνει διαθέσιμη τόσο μεγάλη ποσότητα ενέργειας, η οποία μπορεί να διατεθεί 
σε υψηλότερους σκοπούς. Τότε μόνο ο κεραυνοβόλος, ο ένας, ο μεγάλος έρωτας, όπως ήταν αυτός της Ελένης και 

β

γ δ

α

Εικόνα 67. α) 1. Μεγάλη Πηγή, 2. Μικρή Πηγή, β) 1. Σφηνοειδής Πηγή, 2. Μαστοειδής Πηγή, γ) Ψηλάφηση με τα 
δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού του «απαλού», δηλαδή της πρόσθιας πηγής. Το τεστ αυτό πρώτη εφάρμοσε η Ωραία 
Ελένη ως Τρανή Νεράιδα για τη διάγνωση αφυδατώσεων ή αιμορραγιών κ.λπ., δ) Κρανίο ενηλίκου συγκριτικά με 
το κρανίο νεογνού. Είναι εμφανής στο νεογνό η πρόσθια μεγάλη πηγή, δηλαδή η βρεγματική, το απαλό ή «μοίρα» 
λόγω της ταχείας αναπτύξεως του εγκεφάλου του νεογνού.
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του Πάρη αποβαίνει μια ευτυχισμένη αγάπη. Η καταφυγή του διάσημου ερωτικού ζευγαριού των ερωτευμένων στη 
«Νεραϊδοσπηλέα» του Μυλοποτάμου Κυθήρων ευεργέτησε το λαό των Κυθήρων με την παραμονή του επί τρίμηνο 
στο νησί της Αφροδίτης, γιατί η Ωραία Ελένη συνέβαλε στην ανάπτυξη και εδραίωση της Εμπειρικής Νεογνολογίας 
και Παιδιατρικής και καταξιώθηκε ως η πρώτη Ελληνίδα εμπειρική (λαϊκή) Νεογνολόγος και Παιδογιάτρισσα και 
η δημιουργός του πρώτου στον Κόσμο υποτυπώδους «Εκθετοκομείου» για τη σωτηρία και φροντίδα των έκθετων 
θήλεων νεογνών. Για τα δύο αυτά θεία επιτεύγματά της η Ωραία Ελένη θεοποιήθηκε και από τον 8ο αιώνα π.Χ. μέχρι 
τον 3ο αιώνα μ.Χ. λατρεύτηκε ως προστάτιδα των μικρών παιδιών.

Δ. Το «Ψυχοσύνδρομο» της Ωραίας Ελένης προς τα θήλεα έκθετα νεογνά αντιπροσώπευε την αφοσίωση, την ηθική και 
την αρετή της αγαθοεργίας της(εικόνα 63)

Η ενδογενής τάση της Ελένης προς τις αλτρουϊστικές πράξεις βρήκε τη δικαίωσή της. Για τους επόμενους τρεις 
μήνες θα έχουμε εκ μέρους της μια ενθουσιώδη και δημιουργική προσπάθεια, γιατί η ακράτητη ικανοποίηση του 
συναισθηματικού δυναμικού της, μετετράπη αυτομάτως προς ανώτερους επαγωγικούς και κοινωφελείς σκοπούς για 
τις ανάγκες των έκθετων νεογνών και των ανύπαντρων μητέρων (Νεράιδων). Για την Ωραία Ελένη οι φιλάνθρωπες 
αυτές πράξεις ταίριαζαν με τον χαρακτήρα της, γιατί της είχε δοθεί η ευκαιρία και καλλιεργήθηκε πνευματικά 
εφτά χρόνια που υπηρέτησε στο Ναό της Σελήνης. Η Ωραία Ελένη βρίσκει την ευκαιρία, τώρα μάλιστα που ζει και 
το μεγάλο της έρωτα, ώστε να μεταβιβάσει την απολυτρωθείσα από τον κεραυνοβόλο έρωτα την συναισθηματική 
δύναμη προς το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ιατρικό ιδεώδες που δεν είναι άλλο παρά η σωτηρία των έκθετων 
θήλεων νεογνών. Η Ελένη δεν επαναπαύεται σε συστάσεις, αλλά με την οξύνοια της εμπειρικής Νεογνολόγου των 
εφτά χρόνων φροντίδων προς τα νεογνά στο Ναό της Σελήνης, όπου ως ιέρεια είχε επιτύχει με δικές της εύστοχες 
διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους θαυμαστά αποτελέσματα σώζοντας ικανό αριθμό ετοιμοθάνατων έκθετων 
νεογνών. Η Ωραία Ελένη αισθάνεται την ανάγκη της συναισθηματικής μεταβίβασης, νοιώθει ερωτευμένη και έχει 
περίσσευμα ενέργειας να καταναλώσει. Τώρα που είναι δικαιωμένη στον έρωτά της, της απομένει να ικανοποιήσει 
μια ενδόμυχη ψυχική της ανάγκη, δηλ. να αφοσιωθεί για την υγεία και τη σωτηρία των έκθετων θήλεων νεογνών. 
Η Ελένη αισθάνεται έντονα την αγωνία των ανυπεράσπιστων αυτών έκθετων βρεφών και αναπτύσσει μέσα της 
έντονη τη συναισθηματική μεταβίβαση προς τα νεογνά αυτά και τις ανύπαντρες μητέρες τους, τις νέες νεράιδες. 
Τώρα πλέον που πλημμυρίζουν τον ψυχικό της κόσμο η ευγνωμοσύνη προς τη Θεά Αφροδίτη και προς τα αδέλφια 
της Κάστορα και Πολυδεύκη εξέρχεται από τον κλειστό εαυτό της που δίνει την ψυχή της στη χαρά της αφοσίωσης, 
της φιλαλληλίας και φιλανθρωπίας προς τα αδύνατα αυτά έκθετα και «άμοιρα» πλάσματα, τα οποία με τις δικές 
της εμπειρικές παιδιατρικές γνώσεις και μεθόδους προσπαθεί να βοηθήσει.

Η προσφορά της είναι όχι μόνο η βοήθεια για την ανάνηψη των έκθετων, αλλά και για την προσέγγιση των 
ανύπαντρων μητέρων-νεράιδων, ώστε να γίνει γι’ αυτές η συμπαραστάτης και να τις στηρίζει ηθικά. Έτσι η Ωραία 
Ελένη έθεσε για τους επόμενους τρεις μήνες της παραμονής της στα Κύθηρα τη σωστή βάση για αγαθό έργο δρα-
στηριότητα, που ασφαλώς θα αποδώσει καρπούς. Στην ψυχή της Ωραίας Ελένης κρύβεται κι από ένας φύλακας 
άγγελος ενός έκθετου νεογνού. Αυτός ο άγγελος την παροτρύνει να το φροντίζει. Η Ωραία Ελένη αισθάνεται 
ευτυχισμένη και δεν φαντασιουργεί με το μεγάλο της έρωτα τον Πάρη, αλλά με αφοσίωση παράλληλα φροντίζει. 
Το ενδιαφέρον της Ελένης, ταυτισμένης με την «Τρανή Νεράιδα» και η ευσπλαχνική της μέριμνα και μεγαλοψυχία 
της, εξ αρχής στράφηκε ιδιαίτερα προς τα εξώγαμα παιδιά των νεράιδων, δηλ. των ανύπαντρων μητέρων, για την 
περίθαλψη και τη σωτηρία των οποίων εργάστηκε εντατικά. Η στάση και ο τρόπος με τον οποίο αυτή αντιμετώπι-
ζε τα έκθετα και τις περιφρονημένες μητέρες τους, ήταν γεμάτη αγάπη, την εποχή που η ίδια η λέξη αγάπη ήταν 
άγνωστη. Την αγάπη, το θείο αυτό δώρο, χάρισε η θρησκεία του Θεανθρώπου στον Κόσμο πολύ αργότερα. Η 
ψυχοβιολογική διάθεση της προσωπικότητας της Ωραίας Ελένης που έχει τρεις πυρήνες, την πίστη, την ελπίδα και 
την αγάπη, δηλ. την αρετή, μας διδάσκει ότι ο δυναμισμός του ανθρώπου γενικά και στην προκειμένη περίπτωση 
της γενναίας Ελένης οφείλει να διοχετευθεί προς ανιδιοτελείς υψηλές και ευγενείς πράξεις, διότι η γενετήσια 
ικανοποίηση της ορμής μιας ωραίας γυναίκας μέσα στα νόμιμα κοινωνικά πλαίσια αφήνει διαθέσιμη τόσο μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας, η οποία μπορεί να διατεθεί σε υψηλότερους σκοπούς. Τότε μόνο ο κεραυνοβόλος, ο ένας, ο 
μεγάλος έρωτας, όπως ήταν αυτός της Ελένης και του Πάρη αποβαίνει μια ευτυχισμένη αγάπη. Η Ωραία Ελένη 
σαν νέα και πανέμορφη γυναίκα στα Κύθηρα δεν αισθανόταν μόνο να ζει για τον έρωτα, αλλά στο διάστημα της 
παραμονής της εκεί αισθανόταν επίσης να ζει για να δρα προς όφελος της κοινωνίας, γιατί ο αλτρουϊσμός και η 
αυτοθυσία για τα αδύνατα και απροστάτευτα βρέφη βγαίνει από την καρδιά. Η Ωραία Ελένη όπως λέει ο λαός 
«είχε χαρακτήρα».

Ε. Τα έκθετα. Το πολυσύνθετο και ακανθώδες πρόβλημα στη Λαϊκή Ιατρική Παράδοση της Λακωνίας, Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας και Κυθήρων
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α)  Παρονόματα και παρωνύμια δηλωτικά των νόθων έκθετων θήλεων και αρένων νεογνών και βρεφών των 
παραπάνω περιοχών (εικόνα 64):

Παραθέτουμε επιλεκτικά παρωνύμια εκθέτων (νόθων), αντιπροσωπευτικά από τις παραπάνω περιοχές. Τα 
παρωνύμια κατά τα παλαιά χρόνια αποτελούσαν για τη μάνα στίγμα και ντροπή.

1)  Νησιανλίτικο (το), 2) Παράλαμα (το), 3) Αντίλλαμα (το), 4) Ζούδιο (το), 5) Γέννημα του Σατανά (το), 6) Τέ-
ρας (το), 7) Λαχαρικά (τα), 8) Πιτσίκου (η), 9) Ριχτοπαίδι (το), 10) Ανεραδιασμένο (το), 11) Νεραϊδόσπαρτο 
νόθο (το), 12) Καλογνωμάκι (το), 13 ) Μιούρης (ο), 14) Αραγιδάκι (το), 15) Πεταμένο (το), 16) Μωροζώντανο 
(το), 17) Χασίμι (το), 18) Μουλοσπορίτικο (το), 19) Χιλιοσπορίτικο (το), 20) Μπαστί (το), 21) Καλλιακούδα 
(η), 22) Βαμπίρικο (το), 23) Μπασταρδάκι (το), 24) Κοπέλι (το), 25) Μούλος (ο), 26) Βαρόμοιρο (το), 27) 
Τουρκόσπορος (ο), 28) Καλογερόσπορος (ο), 29) Βουλγαρόπουλο (το), 30) Δροσοφορτωμένο (το), 31) Πρου-
ϊμάδι (το), 32) Μούλος (ο), 33) Πεταμένος (ο), 34) Σπηλέας (ο), 35) Καρτσιμάδι (το), 36) Πεταμένο (το), 37) 
Μούλικο (το), 38) Καγκελάρης (ο), 39) Σιδέρης (ο), 40) Αραγιανό (το), 41) Ανεμικό (το), 42) Ανάραο (το), 
43) Εφτακακόμοιρο (το), 44) Πέτασος (ο), 45) Λαχαρικό (το), 46) Σφάλι (το), 47) Πιτσίκου (η), 48) Μελιγα-
νό (το), 49) Καλούδι (το), 50) Καλόγνωμο (το), 51) Παραμερούτικο (το), 52) Παρήμερος (ο), 53) Πέτασος 
(ο), 54) Αμομάζης (ο), 55) Νόθος από Αιμομιξία, 56) Καπιτσιμάδι (το), 57) Κατσιμάδι (το), 58) Ριχτοπαίδι 
(το), 59) Πορνικό (το), 60) Ξεκωλωμένο (το), 61) Χαμόδρακας (ο), 62) Σμερδάκι (το), 63) Αποριξίμι (το), 
64) Τελώνιο (το), 65) Σκαρζότης (ο), 66) Ψεματινός (ο), 67) Ψωματινιά (η), 68) Βρυκολακούλιας (ο), 69) 
Παρανόμι (το), 70) Καλικάντζαρος (ο), 71) Σπόρεμα (το), 72) Ψαρέλι (το), 73) Νεραϊδόκρουσμα (το), 74) 
Στοιχιά (η), 75) Νεραϊδάκι (το), 76) Μελισσούρι (το), 77) Σκυλομπάσταρδο (το) = το πολύ γνωστό νόθο 
σε όλους, 78) Σκυλοπαίδι (το), 79) Ριχτοπαίδι (το), 80) Απόπαιδο (το), 81) Μυλωνάς (ο) = νόθο παιδί με 
μυλωνά, 82) Δαιμονόσπερμα (το), 83) Μοιχό (το), 84) Εξώγαμο (το), 85) Κλεψίγαμο (το), 86) Αθέμιτο (το), 
87) Οξαποδίτικο (το), 88) Απολαρικό (το), 89) Πεταμένο (το), 90) Μούλικο (το), 91) Πάσταρτον (το), 92) 
Ζεμπίλης (ο), 93) Κρικέλης (ο), 94) Κόπανος (ο), 95) Βαστάρδικο (το), 96) Μπαντός (ο), 97) Νόθος (ο), 98) 
Στράτος (ο), 99) Μιλάρικο (το), 100) Κοπές (ο), 101) Πίτσης (ο), 102 Μπουρδικό (το), 103) Ευρετό (το), 104) 
Μουλόσπορος (ο), 105) Χιλιοσπορίτης (ο), 106) Πορνικό (το), 107) Κουλούκι (το), 108) Μπαρακόπλο (το), 
109) Κοπανέλι (το), 110) Μπάστος (ο), 111) Κοπές (ο), 112) Μιαρό (το), 113) Έκθετος (ο), 114) Ψιμήττης (ο), 
115) Μπαρακόπουλο (το), 116) Σπάρος (ο), 117) Ζερπίλης (ο), 118) Προσηκάλλι (το), 119) Γάνος (ο), 120) 
Χαμές (ο), 121) Κακόφυτρα (η), 122) Κωλοπάνης (ο), 123) Σάικο (το), 124) Κεντριστός (ο), 125) Χιλιόμουλος 
(ο), 126) Σπόριος (ο), 127) Παρασπόρι (το), 128) Αμάνιο (το), 129) Αντιπαίδι (το), 130) Κούρταλο (το), 131) 
Γεραγιδόσπορος (ο), 132) Καψάλης (ο), 133) Καμούλι (το), 134) Παρασπόρι (το), 135) Πρωμοσπόρι (το) = 
το προ του γάμου νόθο.

β) Τοπωνύμια που εξέθεταν ή «πέταγαν» τα έκθετα θήλεα και τ’ άρρενα νεογνά και βρέφη
Για ευνόητους λόγους ντροπής υπήρχαν περιοχές απόμερες και «άγριες», συνήθως στις ακρώρειες των χωριών, 

όπου εξέθεταν τα νόθα από κλεψιγαμία νεογνά και βρέφη. Σε πρώτη μοίρα έρχονταν τα σπήλαια και τα μικρά 
ριζοσπηλάκια. Στα κεφαλοχώρια τα άφηναν νύχτα έξω από σπίτια πλούσιων και εύπορων ή άκληρων ζευγαριών. 
Επίσης, τα άφηναν έξω από εκκλησίες, σε σταυροδρόμια, σε βρύσες και στις πόλεις στις βρεφοδόχους των βρεφο-
κομείων. Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1) Αντιπετίδια (τα), 2) Χωστές (οι), 3) Ρηχτάλια (τα), 4) Αναθεματίστρες (οι), 
5) Φονογκρεμός (ο), 6) Στα «Ριγμένα παιδιά», 7) Λιπαστότρουπες, 8) Ρέματα (τα), 9) Βρύσες (οι), 10) Εκκλησίες 
(οι), 11) Σταυροδρόμια (τα), 12) Τρίστρατο (το), 13) Ρήχτες (οι), 14) Γκρεμούλακας, 15) Γκρέμισμα των μπαστιών, 
16) Μπαστοκρίμασμα (το), 17) Απόθεμα (το), 18) Γαρουτροσπηλιές.
γ) Δοξασίες για τα έκθετα
Πιστεύουν ότι τα νόθα, ιδίως τα θήλεα, ήταν τα πιο έξυπνα παιδιά, γιατί ήταν παιδιά του έρωτα. Επίσης ότι ο 

Θεός για να τιμωρήσει έναν τόπο που φονεύουν τα «μπαστιά» (=νόθα) ρίχνει καταστροφικό χαλάζι, καταρρα-
κτώδεις βροχές και προξενεί πλημμύρες για να τα ξεχώσει και να τα φανερώσει εκεί που τα έχουν παραχώσει 
οι ανύπαντρες μητέρες ή οι μοιχαλίδες. Όταν στη Λακωνία, στην Αρκαδία ή στα Κύθηρα έριχνε χοντρό χαλάζι 
λέγανε: «ποιος ξέρει ποια στρίγγλα πέταξε κανένα μπαστί».
δ) Οι «Νεραϊδομάνες» ή «Μπαστομάνες»
Αυτές αφορούσαν σε νέες, ανύπαντρες, ωραίες κοπέλες (οι αληθινές Νεράιδες) που είχαν παρασυρθεί από 

κάποιο ωραίο ερωτύλο νέο επειδή ήσαν εκπάγλου κάλλους και είχαν μείνει έγκυες και γέννησαν εξώγαμα τέκνα. 
Αυτές στις μικρές αυστηρές παραδοσιακές κοινωνίες «της τιμής και της οργής» τις είχαν αποκληρώσει γιατί είχαν 
ατιμάσει την τιμή της οικογένειάς τους και για να μη τις φονεύουν τα ίδια τους τα αδέλφια, γίνονταν νεράιδες και 
ζούσαν σε απόκοσμα μέρη, σε σπηλιές, κοντά σε βρύσες, σε ποτάμια και απόμερα εξωτικά μέρη λ.χ. ρεματιές, κοντά 
σε καταρράκτες, σε λίμνες, σε πηγάδια κ.λπ. Τα παρακάτω δύο λαϊκά στιχουργήματα είναι χαρακτηριστικά:
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«Έσπειρε ο Νεράιδος την κόρη
στης Νεράιδας το σπηλάρι
δίχως φως, δίχως λυχνάρι 
με του φεγγαριού τα κάλλη»

«Τα κάλλη ο Θεός μου τα’ δωσε
και τα κανάκια η μάνα
και τα βυζιά τα ολόασπρα 
με έκαναν νεράιδα»

ε) Η λαϊκή αποδοκιμασία της Βρεφοκτονίας από την ανύπαντρη μητέρα (νέα νεράιδα)
Στην περίπτωση της απελπισμένης κρυφογκαστρωμένης ο λαός θέλει να αποτρέψει την εκτέλεση της εγκληματικής 

πράξης της παιδοκτονίας. Για το λόγο αυτό προσωποποιείται μια πέρδικα, η οποία με τις επιτιμήσεις της εκφράζει με 
το στόμα της τη λαϊκή αποδοκιμασία της Βρεφοκτονίας με πλήρη ενάργεια και πόνο, όπως επιγραμματικά φαίνεται 
στο παρακάτω δημοτικό τραγούδι (εικόνα 65):

«Κορίτσι κρυφογκάστρωτο και μωρογκαστρωμένο 
μονάχο του εθέριζε και εδεματοκουβάλιε
τους μήνες ελογάριαζε, ποιο μήνα θα γεννήσει.
Έρχετ’ ο μήνας του παιδιού που’ θελε να το κάμει.
Δρεπάνι βάνει αντίς σκαμνί, δεμάτι αντίς για κλίνη.
Κι απότες και το γέννησε κι εβολοκόπησέ το,
εις την ποδιά της το’ βαλε και πα να το γκρεμίσει.
Μια πέρδικα την απαντά, μια πέρδικα της λέει:
«Μωρή σκύλα, μωρ’ άνομη, μωρή κακή γυναίκα,
δεν είναι κρίμα κι ασπλαχνιά να μη το κουνιαρίσεις;
Εγώ’ χω δώδεκα πουλιά, κανένα δε σκοτώνω
κι εσύ ένα μονάχο και δε θα το φυλάξεις;»
«Αν έχεις δώδεκα πουλιά, τα’ χεις με την τιμή σου
κι εγώ’ χω ένα μοναχό μον’ το’ χω δίχως άντρα».

VΙ. Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ ΙΔΡΥΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ «ΕΚΘΕΤΟΚΟΜΕΙΟ» 
ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΚΘΕΤΑ ΘΗΛΕΑ ΝΕΟΓΝΑ
Α. Η Ωραία Ελένη γνώριζε τη σημασία των πηγών (του κρανίου) των νεογνών. Η σπουδαιότερη ήταν η Πρόσθια 

Μεγάλη Βρεγματική Πηγή ή «Μοίρα» ή «Πεπρωμένο» ή «Απαλό» ή «Ανάστα» ή «Σταυρός» ή «Αφαλός». Η ψηλάφηση 
της πρόσθιας πηγής λεγόταν «Σημάδι της Ωραίας Ελένης»

Γνωρίζουμε από την ανατομία του ανθρώπου ότι το κρανίο του νεογνού, σε σύγκριση προς το κρανίο του τέλειου 
ανθρώπου, παρουσιάζει αξιόλογες διαφορές που έχουν πρακτική σημασία για την Ιατρική Επιστήμη. Ενώ τα οστά 
στον τέλειο άνθρωπο συνάπτονται μεταξύ τους με οστέινες ραφές, τα οστά όμως του κρανίου του νεογνού ενώνονται 
μεταξύ τους με μαλακές ραφές. Επιπλέον στα νεογνά παρατηρούμε ότι στην άκρη των ραφών, δηλ. της οβελιαίας, 
της στεφανιαίας και της λαβδοειδούς υπάρχουν μέρη του θόλου του κρανίου στο νεογνό, τα οποία παραμένουν και 
μετά τον τοκετό, για ένα χρονικό διάστημα εντελώς υμενώδη. Τα μαλακά αυτά υμενώδη μέρη στο θόλο του κρανίου 
του νεογνού (εικόνα 66) καλούνται πηγές. Η χρησιμότητα των πηγών, ιδίως της πρόσθιας μέσης ή μετωπιαίας πηγής 
είναι μεγάλη. Η πηγή αυτή έχει σχήμα ρόμβου με διάμετρο μήκους 4-5εκ. και εγκάρσιο πλάτος 2,5-3εκ. Η πρόσθια 
πηγή που δεν έχει ακόμη οστεοποιηθεί λέγεται το «απαλό» του παιδιού.

Τούτο κατά τη λαϊκή Ιατρική Παράδοση θα πήξει όταν το μωρό πει τη λέξη πέτρα που συμπίπτει με την χρονο-
λογική ηλικία 18-24 μηνών και τη γλωσσική ωριμότητα του νηπίου. Πολλές μητέρες τρομάζουν και φοβούνται να 
αγγίξουν το «απαλό». Μπορούν όμως να χαϊδέψουν το κεφαλάκι του παιδιού τους, να το λούσουν κ.λπ. χωρίς να 
φοβούνται. Όταν η πρόσθια πηγή δηλ. το «απαλό» του βρέφους έχει τάση και προβάλλει προς τα έξω, τότε λένε ότι 
το παιδί αυτό είναι «άμοιρο» ή έχει «κακή μοίρα» ή «κακό ριζικό». Το ριζικό που προέρχεται από το ρήμα ριζώνω 
σημαίνει τη ρίζα της ζωής. Στα Κύθηρα «αμοίραντο» λέγεται το παιδί που δεν ευνοήθηκε από τη μοίρα, «άμοιρος» 
και «ανέμοιρος», όπως επίσης λέγεται ο δυστυχισμένος «μαυρόμοιρος» και «δερνομοίρης».

Β. Η ψηλάφηση της πρόσθιας Βρεγματικής πηγής καθιερώθηκε για πρώτη φορά από την Ωραία Ελένη της Σπάρτης, 
που ήταν η πρώτη εμπειρική Ελληνίδα Νεογνολόγος που την ονόμασε πηγή της ζωής ή ομφαλό, δηλ. το κέντρο του 
εγκεφάλου εξ’ ου αφαλός = απαλός = απαλό. Το ονόμασε επίσης «μοίρα» του παιδιού ή «πεπρωμένο» του ή «Σημείο 
της Ωραίας Ελένης»

Το πρώτο κλινικό σημείο στη Νεογνολογία για τη διάγνωση της αφυδάτωσης επί εισολκής και της εγκεφαλικής 
αιμορραγίας επί τάσεως σε ένα νεογνό ή βρέφος ήταν η ψηλάφηση της πρόσθιας Βρεγματικής πηγής του κρανίου ή του 
«απαλού» (εκ του ομφαλού). Το σημείο αυτό πρώτη στον Κόσμο το είχε επινοήσει η Ωραία Ελένη της Σπάρτης κατά 
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τη Μυκηναϊκή εποχή. Σήμερα η Ωραία Ελένη ως η πρώτη Ελληνίδα Νεογνολόγος έχει επιβιώσει στον παραμυθικό 
κόσμο του παιδιού ως «Τρανή Νεράιδα». Επειδή το κλινικό αυτό σημείο, το τόσης σπουδαιότητας, δεν έχει κατοχυ-
ρωθεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία, προτείνουμε από τη Διεθνή Κλινική Σημειολογία της Νεογνολογίας, Βρεφολογίας 
και Παιδιατρικής να αναφέρεται στο εξής ως «Σημείο της Ωραίας Ελένης της Σπάρτης» ή απλώς «Σημείο της Ωραίας 
Ελένης»(εικόνα 67). Όταν κατά την ψηλάφηση η πηγή έχει εισολκή (εισέχουσα), είναι ενδεικτικό αφυδατώσεως. Αν 
προέχει προς τα έξω πολύ και έχει τάση, σημαίνει αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, όπως σε μια κάκωση στον τοκετό 
λ.χ. υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή υπαραχνοειδή αιμορραγία. Αν είναι πολύ μεγάλη είναι ενδεικτικό κακής οστεοποίησης 
ή έλλειψης θυρεοειδικών ορμονών. Αν πρόκειται για πρόωρο κλείσιμο της κρανιακής κοιλότητας που δεν αφήνει 
τον εγκέφαλο να αναπτυχθεί και έχουμε τότε την κρανιοσυνοστέωση που αφήνει πάντοτε διανοητική καθυστέρηση. 
Σήμερα αν διαγνωσθεί εγκαίρως και χειρουργηθεί αποσοβείται η διανοητική αναπηρία.

Η Ωραία Ελένη παρελάμβανε «άσχημα», «καχεκτικά», «ζαρωμένα» ή «νεκροπατημένα» και «μωροζώντανα» 
νεογνά και σ’ αυτά ακουμπούσε με τα δύο απαλά κρινοδάχτυλα του δεξιού χεριού της (το δείκτη και το μέσο δάκτυ-
λο) την κορυφή του κεφαλιού του νεογνού, συγκεκριμένα στο επάνω μέρος του μετώπου προς τα εμπρός. Σε λίγες 
ημέρες, όπως λέγει το λαϊκό παραμύθι της «Τρανής Νεράιδας», τα «άλλαζε», δηλαδή τα μεταμόρφωνε σε χαριτω-
μένα πρόσχαρα και όμορφα νεογνά, δίνοντάς τα πάλι με οδηγίες στις μητέρες τους. Απλούστατα η Ωραία Ελένη 
ή «Τρανή Νεράιδα» έκανε μια σωστή Ιατρική πράξη ήτοι: Ψηλαφώντας την πρόσθια βρεγματική πηγή, δηλαδή το 
«απαλό» του μωρού, έθετε την ορθή Ιατρική διάγνωση. Όταν το απαλό ήταν βαθουλωμένο δηλ. ή πρόσθια πηγή 
ήταν εισέχουσα το δε νεογνό ήταν ζαρωμένο το λέγανε «Ζαρέα» (εικόνα 67). Ξηρό δέρμα και βλεννογόνο, χωρίς 
σπαργή στο δέρμα, εισέχοντες οφθαλμούς, ξηροστομία, απώλεια του χρώματος και της ελαστικότητας του δέρματος, 
ολιγουρία και εξάντληση, η ορθή διάγνωση ήταν ότι έπασχε από σοβαρή αφυδάτωση και είχε ανάγκη επείγουσας 
ενυδάτωσης για να ζωογονηθεί, όπως το λουλουδάκι όταν έχει γείρει μαραμένο και ποτισθεί, αναζωογονείται και 
ομορφαίνει. Οι λέξεις «απαλό» και πηγή παρέμειναν οι ίδιες απαράλλακτα μέχρι σήμερα, η μεν πηγή από τη Μυ-
κηναϊκή εποχή, το δε «απαλό» από την Αρχαία Εποχή. Η λέξη απαλό προέρχεται από το αφαλός και εννοούσαν το 
κέντρο του εγκεφάλου. Όπως ο αφαλός (ομφαλός) ήταν το κέντρο του σώματος, έτσι και ο απαλός = το απαλό ήταν 
το κέντρο του μυαλού. Το απαλό λέγεται και «μοίρα» και «πεπρωμένο». Επομένως ο έλεγχος της μεγάλης πηγής με 
την ψηλάφηση είναι υψίστης σημασίας. Είναι από τους στοιχειώδεις ελέγχους που πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος 
Παιδίατρος τους πρώτους 18-24 μήνες από τη γέννηση του παιδιού, με την άκρη των δύο δακτύλων του δείκτη και 
του μέσου (εικόνα 67).

Γ. Η Ωραία Ελένη γνώριζε τη σημασία των πηγών (του κρανίου) των νεογνών. Η σπουδαιότερη ήταν η Πρόσθια Μεγάλη 
Βρεγματική Πηγή ή «Μοίρα» ή «Πεπρωμένο» ή «Απαλό» ή «Ανάστα» ή «Σταυρός» ή «Αφαλός». Η ψηλάφηση της πρόσθιας 
πηγής λεγόταν «το Σημάδι της Ωραίας Ελένης»

Γνωρίζουμε από την Ανατομία του ανθρώπου ότι το κρανίο του νεογνού, σε σύγκριση προς το κρανίο του τέλειου 
ανθρώπου, παρουσιάζει αξιόλογες διαφορές που έχουν πρακτική σημασία για την Ιατρική Επιστήμη. Στα νεογνά 
και τα βρέφη το εγκεφαλικό κρανίο αυξάνει κάθε μέρα, ενώ το προσωπικό κρανίο δηλ. η άνω και κάτω γνάθος 
λόγω της βραδείας αναπτύξεως των δοντιών υπολείπεται στη διάπλαση. Επίσης, ενώ τα οστά στον τέλειο άνθρωπο 
συνάπτονται μεταξύ τους με οστέινες ραφές, τα οστά όμως του κρανίου του νεογνού ενώνονται μεταξύ τους με στε-
νές λωρίδες συνδετικού ιστού δηλ. τις μαλακές ραφές, που παρεμβάλλονται μεταξύ των χειλέων των συναπτόμενων 
οστών. Επιπλέον, στα νεογνά παρατηρούμε ότι στην άκρη των ραφών δηλ. της οβελιαίας, της στεφανιαίας και της 
λαβδοειδούς υπάρχουν μέρη του θόλου του κρανίου στο νεογνό, τα οποία παραμένουν και μετά τον τοκετό για ένα 
χρονικό διάστημα εντελώς υμενώδη. Τα μαλακά αυτά υμενώδη μέρη που παρατηρούνται στο θόλο του κρανίου του 
νεογνού καλούνται πηγές. Με την πάροδο όμως του χρόνου και προϊούσης της ηλικίας του βρέφους, ο μεταξύ των 
οστών τούτων ιστός βαθμηδόν και κατ’ ολίγον εκλείπει και συνάπτονται πλέον με συνοστέωση. Διακρίνουμε δε δύο 
μεσαίες πηγές, την πρόσθια και την οπίσθια και τέσσερις πλάγιες μικρές.

α)  Η πρόσθια μέση ή μετωπιαία πηγή είναι η μεγαλύτερη, σε σχήμα ρόμβου με οβελιαία διάμετρο μήκους 4-5εκ. 
και εγκάρσιο πλάτος 2,5-3,5εκ. Η πηγή αυτή αντιστοιχεί στο σημείο συναντήσεως της οβελιαίας και της στε-
φανιαίας ραφής. Η πηγή αυτή είναι πολύ αξιόλογη από πρακτικής απόψεως κατά τον τοκετό και διατηρείται 
αρκετά, δύο-τρία χρόνια μετά τη γέννηση.

β)  Η οπίσθια μέση ή ινιακή πηγή, σε σχήμα τριγωνικό. Η κορυφή της βρίσκεται προς τα εμπρός στην κορυφή της 
λαβδοειδούς ραφής, εξαφανίζεται συνοστεούμενη λίγο μετά τον τοκετό. Οι πλάγιες πηγές, η πρόσθια πλάγια 
ή σφηνοειδής και η οπίσθια πλάγια ή μαστοειδής κλείνουν σύντομα. Από τις έξι αυτές πηγές πρακτική σημα-
σία έχουν οι δύο μεγάλες, ιδίως η πρόσθια ή μετωπιαία, η οποία λόγω της μαλθακότητας και της μεγαλύτερης 
έκτασής της εύκολα ανευρίσκεται με τη δακτυλική εξέταση του Μαιευτήρα προς καθορισμό της θέσεως της 
κεφαλής του εμβρύου στην πύελο της επιτόκου και μετά τη γέννηση του παιδιού για τη μεγάλη πρακτική και 
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κλινική σημασία.
γ)  Οι υμενώδεις ραφές εμφανίζουν 3 στοιβάδες και συνδέουν σαν πλατιές ταινίες τα υμενώδη οστά του θόλου του 

εγκεφαλικού κρανίου. Η πρώτη στοιβάδα είναι συνέχεια της επικρανίου απονευρώσεως των παρακείμενων 
οστών, ο μέσος ή ραφιαίος σύνδεσμος και η ευρισκόμενη στο βάθος σχηματίζεται από τη σκληρά μήνιγγα. Από 
τις στοιβάδες αυτές η σπουδαιότερη είναι η μέση στοιβάδα, η οποία με την πάροδο της ηλικίας παίρνει μέρος 
στην εξεργασία της οστεώσεως και χρησιμεύει για την κατά πλάτος αύξηση των οστών του θόλου.

Χάρις στις μαλακές και πλατιές αυτές ραφές, είναι δυνατόν λόγω της ταχείας αναπτύξεως του εγκεφάλου τους 
πρώτους 6 μήνες της ζωής ο εγκέφαλος να αυξάνει κατά 85%, ενώ από 6-8 ετών είναι 135% η αύξηση της χωρητικό-
τητας του κρανίου. Επιπλέον δε αποβαίνει πολύ εύπλαστο, ιδίως κατά τον τοκετό. Έτσι σοφά η πρόνοια της φύσεως 
δίνει τη δυνατότητα στα οστά του θόλου του κρανίου να μπορούν να πλησιάζουν στις ραφές ή ακόμα και να εφιπ-
πεύσουν το ένα επί του άλλου και έτσι να μικραίνουν αισθητά οι διάμετροι της κεφαλής του εμβρύου για να διέλθει 
ευκολότερα από το μυογεννητικό σωλήνα. Επομένως, οι πηγές του κρανίου στα νεογνά είναι φυσιολογικά ανοίγματα 
στο κρανίο που προστατεύονται από μια ανθεκτική ινώδη ή χόνδρινη μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή είναι μαλακή και 
πάλεται ελαφρά στο ρυθμό των καρδιακών σφίξεων. Η πρόσθια ή βρεγματική πηγή έχει μεγάλη πρακτική σημασία, 
γιατί το άνοιγμα αυτό στην κορυφή του κρανίου έχει σημαντική αποστολή. Οι πηγές σχηματίζονται στα σημεία που 
συνδέονται τα οστά του θόλου του κρανίου. Επειδή τα οστά αυτά κατά τον 9ο μήνα της κυήσεως δεν έχουν ενωθεί 
πλήρως παρουσιάζουν μεταξύ τους κενά, τα οποία καλύπτονται από μία μαλακή παχιά ινώδη μεμβράνη. Πολλές μη-
τέρες τρομάζουν και φοβούνται να το αγγίξουν το «απαλό». Μπορούν όμως να χαϊδέψουν το κεφαλάκι του παιδιού 
τους, να το λούσουν κ.λπ., χωρίς να φοβούνται.

δ)  Η χρησιμότητα των πηγών. Όπως αναφέραμε η πρόνοια της φύσεως έχει ρυθμίσει έτσι ώστε να λειτουργούν 
ως ένας μηχανισμός ελεύθερης ζώνης, επειδή κατά την ώρα της εξωθήσεως στον τοκετό τα οστά πρέπει να συ-
μπλησιάζουν και κάποτε να εφιππεύουν μεταξύ τους, μειώνοντας τη διάμετρο της κεφαλής του εμβρύου. Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνεται η έξοδος της κεφαλής του εμβρύου από το μυογεννητικό σωλήνα της μητέρας του.

Δ. Η αποστολή και ο ρόλος των πηγών, ιδίως της πρόσθιας ή Βρεγματικής ή Μεγάλης ήτοι του «Απαλού» ή της «Μοίρας» 
ή του «Πεπρωμένου», κατά τη Λαϊκή Ιατρική Παράδοση

Οι πηγές τους πρώτους 18-24 μήνες από της γεννήσεως έχουν μια κεφαλαιώδη λειτουργική αποστολή. Επιτρέπουν 
δηλαδή την ομαλή ανάπτυξη του ταχέως αναπτυσσόμενου εγκεφάλου του βρέφους. Η ελαστικότητα των ιστών που 
συνδέουν τα οστά επιτρέπουν στην κρανιακή κοιλότητα να συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία, αφού το βάρος του 
εγκεφάλου τους πρώτους δώδεκα μήνες σχεδόν διπλασιάζεται, από 360 γραμμάρια φθάνει στα 710 γραμμάρια. Ο 
έλεγχος της μεγάλης πηγής με την ψηλάφηση είναι υψίστης σημασίας. Είναι από τους στοιχειώδεις ελέγχους που 
πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος Παιδίατρος τους πρώτους 18-24 μήνες από τη γέννηση του παιδιού. Με την άκρη 
των δύο δακτύλων, του δείκτη και του μέσου. Με λεπτότητα πρέπει να ελέγχει τη διάσταση και την τάση ή την εισοχή. 
Όταν η πρόσθια πηγή, δηλ. το «απαλό» του βρέφους έχει τάση και προβάλλει προς τα έξω, τότε στη Λαϊκή Ιατρική 
Παράδοση λένε ότι το παιδί αυτό είναι άμοιρο ή έχει κακή μοίρα ή κακό ριζικό. Στα νεογνά όταν η πρόσθια πηγή 
είναι εξέχουσα, δηλ. υπό τάση, σημαίνει ότι υπάρχει κατά 85% αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση, συνήθως από ενδο-
κρανιακή αιμορραγία ή από κάταγμα ή πιθανή μαιευτική κάκωση λόγω δυστοκίας. Σήμερα σε μεγάλο ποσοστό τα 
νεογνά αυτά χειρουργούνται και σώζονται. Το ριζικό που προέρχεται από το ρήμα ριζώνω σημαίνει τη ρίζα της ζωής. 
Αμοίραντο στη Λακωνία λένε το παιδί αυτό που δεν ευνοήθηκε από τη μοίρα. Στα Κύθηρα άμοιρος και ανέμοιρος 
λέγεται ο δυστυχισμένος. Μαυρόμοιρος στην Αρκαδία και Δερνομοίρης στα Κύθηρα.

Ε. Η ψηλάφηση της πρόσθιας Βρεγματικής πηγής καθιερώθηκε από την Ωραία Ελένη της Σπάρτης που ήταν η πρώτη 
εμπειρική Ελληνίδα Νεογνολόγος που την ονόμασε πηγή της ζωής ή ομφαλό δηλ. το κέντρο του εγκεφάλου εξ’ ου αφαλός = 
απαλός = απαλό. Το ονόμασε επίσης «μοίρα» του παιδιού ή «πεπρωμένο» του

Το πρώτο κλινικό σημείο στη Νεογνολογία για τη διάγνωση της αφυδάτωσης επί εισολκής και της εγκεφαλικής 
αιμορραγίας επί τάσεως σε ένα νεογνό ή βρέφος ήταν η ψηλάφηση της πρόσθιας Βρεγματικής πηγής του κρανίου ή του 
«απαλού» (εκ του ομφαλού). Το σημείο αυτό πρώτη στον Κόσμο το είχε επινοήσει η Ωραία Ελένη της Σπάρτης κατά 
τη Μυκηναϊκή εποχή. Σήμερα η Ωραία Ελένη ως η πρώτη Ελληνίδα Νεογνολόγος έχει επιβιώσει στον παραμυθικό 
κόσμο του παιδιού ως «Τρανή Νεράιδα». Επειδή το κλινικό αυτό σημείο, το τόσης σπουδαιότητας, δεν έχει κατοχυ-
ρωθεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία, προτείνουμε από τη Διεθνή Κλινική Σημειολογία της Νεογνολογίας, Βρεφολογίας 
και Παιδιατρικής να αναφέρεται στο εξής ως «Σημείο της Ωραίας Ελένης της Σπάρτης» ή απλώς «Σημείο της Ωραίας 
Ελένης». Όταν κατά την ψηλάφηση η πηγή έχει εισολκή (εισέχουσα) είναι ενδεικτικό αφυδατώσεως. Αν προέχει 
προς τα έξω πολύ και έχει τάση, σημαίνει αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης, όπως σε μια κάκωση στον τοκετό λ.χ. 
υποσκληρίδιο αιμάτωμα ή υπαραχνοειδής αιμορραγία. Αν είναι πολύ μεγάλη είναι ενδεικτικό κακής οστεοποίησης ή 
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έλλειψης θυρεοειδικών ορμονών. Αν πρόκειται για πρόωρο κλείσιμο της κρανιακής κοιλότητας που δεν αφήνει τον 
εγκέφαλο να αναπτυχθεί, έχουμε τότε την κρανιοσυνοστέωση που αφήνει πάντοτε διανοητική καθυστέρηση. Σήμερα 
αν διαγνωσθεί εγκαίρως και χειρουργηθεί, αποσοβείται η διανοητική αναπηρία. Η Ελένη έδειξε στις γυναίκες εκεί-
νες το τι ακριβώς έκανε η ίδια. Ήτοι με τα δύο δάχτυλα, δείκτη και μέσο του δεξιού χεριού της ψηλαφούσε απαλά 
το πρόσθιο μέρος της κεφαλής του νεογνού, στο απαλό του, δηλ. στη «μοίρα» του ή το «πεπρωμένο» όπως έλεγαν 
παλιά στα Κύθηρα το απαλό ή παλό δηλ. την πρόσθια μεγάλη βρεγματική πηγή του κρανίου. Με τον τρόπο αυτό 
δηλ. με την ψηλάφηση του «απαλού» ήταν σε θέση να καταλάβουν αν το βρέφος είχε ανάγκη θεραπείας και το είδος 
της θεραπείας. Οι λέξεις «απαλό» και «πηγή» παρέμειναν οι ίδιες απαράλλακτα, η μεν «πηγή» από τη Μυκηναϊκή 
εποχή το δε «απαλό» από την Αρχαία εποχή. Η λέξη απαλό προέρχεται από το αφαλός και εννοούσε το κέντρο του 
εγκεφάλου. Όπως ο αφαλός (ομφαλός) ήταν το κέντρο του σώματος, έτσι και ο απαλός = το απαλό ήταν το κέντρο 
του μυαλού. Όταν η πρόσθια πηγή, το «απαλό», ήταν βαθουλωμένο δηλ. εισέχουσα και το νεογνό ήταν ζαρωμένο, η 
ορθή διάγνωση ήταν ότι έπασχε από σοβαρή αφυδάτωση και είχε ανάγκη επείγουσας ενυδάτωσης για να ζωογονηθεί 
όπως το λουλουδάκι όταν έχει γείρει μαραμένο και ποτισθεί αναζωογονείται και ομορφαίνει. 

ΣΤ. Ο Ζαρέας ήτοι το «Εφτακακόμοιρο» αφυδατωμένο άσχημο νεογνό και σχετικές φράσεις από επιβιώσεις των γύρω 
εφτά οικισμών της Τρανής Νεραϊδοσπηλέας Μυλοποτάμου

Με την ονομασία αυτή η Ωραία Ελένη ως «Τρανή Νεράιδα» εννοούσε τη σοβαρή περίπτωση ενός βαριά αφυ-
δατωμένου έκθετου θήλεος νεογνού με εισέχουσα πρόσθια πηγή, ξηρό δέρμα και βλεννογόνο, χωρίς σπαργή στο 
δέρμα, εισέχοντες οφθαλμούς, ξηροστομία, απώλεια της ελαστικότητας και του χρώματος του δέρματος, ολιγουρία, 
εξάντληση κ.λπ. Η βαρύτητα της κατάστασης αυτής είναι εύκολα ορατή. Στην κάθε περίπτωση εξυπηρετεί ως μια 
πολύ ικανοποιητική ένδειξη: σε ποιο στάδιο αφυδάτωσης βρίσκεται ένα έκθετο νεογνό. Είναι αξιοσημείωτο ότι τη 
στιγμή που ένα νεογνό διαγνωσθεί ότι πάσχει, λ.χ. από μία μετρίου βαθμού αφυδάτωση, αυτό εν τω μεταξύ έχει 
χάσει 6% του συνόλου της ποσότητας του ύδατος. Η ούρηση επίσης είναι μια πολύ καλή ένδειξη του σταδίου της 
υδρικής ενυδάτωσης ενός νεογνού.

Φράσεις:
α) «Καλομοίρες» μου έλεγε η Τρανή Νεράιδα το παιδί είναι «νεροκαμένο». Βάλτε μέσα στο «νερουδάκι» που θα 

του δώσετε να πιει, λίγο ανθόνερο, β) «Το νεροκαμένο και μαραγκιασμένο δεν το βλέπεται σεις οι νιες πως είναι 
ένα μαραμένο λουλούδι;», γ) «Εμαράντζιασε και μαράθηκε το απαλό του», δ) «Μαράθηκε σαν το λουλούδι, το 
μαραμένο λουλούδι», ε) «Μαράθηκε τ’ απαλό του», στ) «Εμαράνιζε και μαράθηκε», ζ) «Μαράθηκε σαν το λωλώ», 
η) «Το στυγνό και ζαρωμένο βρέφος το βάνουνε στο «βυζί της Παναγίας» (μαστοειδή σταλακτίτη του Σπηλαίου 
που στάζει νερό. Επίσης το σταλακτίτη που έσταζε καθαρό νερό το έλεγαν «Νεροβυζούλι» ή «Νεροσταλίδα». Το 
αφυδατωμένο το έλεγαν «Νεροκαμένο» ή «Ζαρέα». Το βύζαγμα της νεροσταλίδας-σταλακτίτη (μαστοειδούς) που 
έσταζε δροσερές σταγόνες κρυστάλλινες ήταν πολύ ευεργετικό, όχι μόνο γιατί ενυδάτωνε το βρέφος, αλλά και γιατί 
εισάγοντο στον οργανισμό τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία για την αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας, δηλ. 
Na, Cl, Ca, Mg, πυριτικά άλατα. Έτσι το άσχημο αφυδατωμένο και ζαρωμένο βρέφος που το λέγανε «ζαρέα» άλλαζε 
και γινόταν ένα όμορφο βρέφος.
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