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Πληροφορίες

Ἡ"συ%βολικὴ"παρουσ/α"τοῦ"λιονταριοῦ"στὴν"Ἀργολ/δα"[*]
Στὸν"Ἄγγελο"Π>τερο
Στὶς"δι>φορες"ἀνὰ"τὸν"κDσ%ο"περιπλανEσεις"%ου,"ὑπHπεσε"στὴν
ἀντ/ληψE" %ου" πὼς" οἱ" %ετακινEσεις" ἀπὸ" τDπο" σὲ" τDπο" διαφDρων
ἐθνικῶν" ὁ%>δων," φυλῶν" ἢ" φατριῶν," οἱ" %ετοικEσεις" τους,
πραγ%ατοποιEθηκαν" πολλὲς" φορὲς" πρὸς" περιοχὲς" ποὺ" τοὺς
θV%ιζαν" τὴν" κοιτ/δα" τους," τὴ" χXρα" ὅπου" γεννEθηκε" καὶ
ἀναπτVχθηκε"ὁ"πολιτισ%Dς"τους.
Ὅταν," πρὶν" ἀπὸ" χρDνια," βρHθηκα" στὴν" Ἄβιλα" τῆς" Καστ/λλης,
ἀνιχνεVοντας" τὰ" βE%ατα" τῆς" %υστικ/στριας" ἁγ/ας" ΤερHζας," %οῦ
ἔκανε" ἐντVπωση" τὸ" τοπ/ο" ποὺ" %οῦ" θV%ιζε" ἔντονα" τὸ" τοπ/ο" τῆς
Βρετ>νης," λ/κνου" καὶ" προπVργιου" τοῦ" κελτικοῦ" πολιτισ%οῦ," στὴν
ἠπειρωτικὴ" τουλ>χιστον" ΕὐρXπη." Στὸν" τουριστικὸ" ὁδηγὸ" τῆς
Ἰσπαν/ας"ποὺ"εἶχα"π>ρει"%αζ/"%ου,"διαπ/στωσα"ἐκ"τῶν"ὑστHρων"ὅτι
στὴν" περιοχὴ" τῆς" Ἄβιλας" εἶχαν" ζEσει" στὴν" ἀρχαιDτητα" ΚHλτες.
Τοῦτο" σὰν" νὰ" ἐπιβεβα/ωνε" %Hσα" %ου" τὴν" προαναφερθε/σα" ἄποψE
%ου,"τὴν"ὁπο/α"εἶχα"σχη%ατ/σει"%ὲ"τὴν"παρατEρηση,"χωρὶς"ὡστDσο
νὰ"%πορῶ"νὰ"τὴν"ὑποστηρ/ξω"ἐπιστη%ονικ>.
Ἐξ>λλου," καὶ" τὰ" δι>φορα" ἀρχαῖα" ἑλληνικὰ" φVλα" ἐπο/κησαν
περιοχὲς" ποὺ" τοὺς" θV%ιζαν" τὴ" γενHτειρ>" τους" καὶ" κινEθηκαν" %Hσα
σ’"ἕναν"εὐρVτερο"νοητὸ"κVκλο"%ὲ"κHντρο"τὴν"ἈθEνα"καὶ"ἀκτ/να"τὴν
ἀπDσταση" ἀπὸ" τὴν" ἈθEνα" ὣς" καὶ" τὴν" ᾽Ιων/α." ΜEπως" δὲν" εἶναι
ἑλληνικDτατη" ἡ" φVση" τῆς" Κ>τω" Ἰταλ/ας" καὶ" τῆς" Σικελ/ας," ποὺ
ἀπετHλεσαν" ἄλλωστε" τὴ" Μεγ>λη" Ἑλλ>δα," %ιὰ" φVση" ποὺ" δὲν" ἔχει
%εγ>λη" σχHση" %ὲ" ἐκε/νη" τῆς" ΒDρειας" Ἰταλ/ας;" Kαὶ" δὲν" εἶναι
συγκινητικὰ" ἑλληνικὴ" ἡ" φVση" τῆς" Κυρηναϊκῆς," ποὺ" διαφHρει
συνταρακτικὰ" ἀπὸ" τὸ" βορειοαφρικανικὸ" τοπ/ο" τῆς" ὑπDλοιπης
ΛιβVης;" Ἢ" ἀκD%α" ἡ" Μασσαλ/α" στὴ" %εσογειακὴ" ἐσχατιὰ" τοῦ
γαλλικοῦ" ἑξαγXνου;" Καὶ" π>ντοτε" θὰ" θυ%ᾶ%αι" %ὲ" βαθVτατη
συγκ/νηση" τὴν" ἀρχα/α" ΠριEνη" στὰ" αἰγαιακὰ" παρ>λια" τῆς" Μικρᾶς
Ἀσ/ας,"τὴν"ἑλληνικDτερη"περιοχὴ"ποὺ"ἔχω"ποτH"%ου"ἐπισκεφτεῖ"ἔξω
ἀπὸ" τὰ" ση%ερινὰ" σVνορα" τοῦ" συρρικνω%Hνου" πιὰ" ἑλληνισ%οῦ.
Ὅ%ως" ὅλα" αὐτὰ" ἀποτελοῦν" προσωπικὲς" ἐκτι%Eσεις" ποὺ" ἀπαιτοῦν
σοβαρὴ" τεκ%ηρ/ωση" γιὰ" νὰ" ὑποστηριχθοῦν." Π>ντως," ὅσον" ἀφορᾶ
εἰδικDτερα"τοὺς"Ἕλληνες,"ὅπου"καὶ"νὰ"πῆγαν"αὐτοὶ"καὶ"νὰ"ἵδρυσαν
τὶς" ἀποικ/ες" τους," ὑπῆρχε" ἀπαραιτEτως" ἡ" γειτν/αση" τῆς" θ>λασσας
καὶ"εὐδοκι%οῦσε"ἡ"ἐλι>.
ΜHσα" σὲ" τοῦτο" τὸ" πνεῦ%α," ἔχω" ἐπ/σης" κατὰ" καιροὺς
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διαπιστXσει" πὼς" δι>φορα" κοινὰ" στοιχεῖα" %πορεῖ" νὰ" σφραγ/ζουν
διαχρονικὰ" %ιὰ" ὁλDκληρη" περιοχE," ὅσο" κι" ἂν" αὐτὸ" εἶναι" ἐπ/σης
παρακινδυνευ%Hνο" νὰ" τὸ" ἰσχυριστεῖ" κανε/ς." Ἔτσι," %οῦ" ἔχει" κ>νει
λDγου"χ>ριν"%εγ>λη"ἐντVπωση"ἡ"ἀπὸ"ἀρχαιοτ>των"χρDνων"συνεχὴς
παρουσ/α" τοῦ" λιονταριοῦ" ὡς" συ%βDλου" στὴν" εὐρVτερη" περιοχὴ" τῆς
Ἀργολ/δας." Τὸ" λιοντ>ρι" ἔχει" %>λιστα" σφραγ/σει," θὰ" ἔλεγε" κανε/ς,
τDσο" πολὺ" τὴν" Ἀργολ/δα" ὥστε" ἀκD%α" καὶ" κ>ποιοι" κατακτητHς" της
%ὲ"αὐτὸ"τὸ"σV%βολο"στὸ"ἔ%βλη%>"τους"κυρ/ευσαν"καὶ"διαφHντευσαν
τὴν" ἐν" λDγω" περιοχὴ" ὅσον" καιρὸ" τὴν" κρ>τησαν" ὑπὸ" τὴν" κατοχE
τους.
Καὶ"ἐξηγοῦ%αι.
Στὴ" βDρεια" ἄκρη" τῆς" ἀργολικῆς" πεδι>δας," σὲ" σχετικὰ" %ικρὴ
ἀπDσταση" ἀπὸ" τὴν" Τ/ρυνθα" καὶ" τὶς" Μυκῆνες," ἁπλXνεται" ὁ" κ>%πος
τῆς" Νε%Hας" %ὲ" %ικρὲς" σπηλιὲς" στὰ" περ/χωρα." Ἕνα" βουνὸ" ἐκεῖ" τὸ
λHνε" ΤρητD," δηλαδὴ" τὸ" «τρυπη%Hνο»," τὸ" «δι>τρητο»." Σ’" αὐτὴ" τὴν
περιοχὴ" λη%Hριαζε," σὲ" χρDνους" %υθολογικοVς," ἕνα" λιοντ>ρι," ποὺ
ἦταν" ὁ" φDβος" καὶ" ὁ" τρD%ος" τῆς" χXρας," κατασπαρ>ζοντας" τοὺς
κατο/κους"καὶ"τὰ"κοπ>δια"τους."Κ>ποιος"θεὸς"τὸ"εἶχε"στε/λει"γιὰ"νὰ
τι%ωρEσει" τοὺς" κατο/κους" τῆς" Νε%Hας," τοὺς" ἀπογDνους" τοῦ
πρωτογενοῦς," σV%φωνα" %ὲ" τοὺς" πελοποννησιακοὺς" %Vθους,
ἀνθρXπου," τοῦ" ΦορωνHα." Ἦταν" τὸ" πασ/γνωστο" λιοντ>ρι" τῆς
Νε%Hας" ἢ" τῶν" Κλεωνῶν." Αὐτὸ" κατοικοῦσε" σὲ" %ιὰν" ἀ%φ/στο%η
σπηλιὰ" καὶ" ἦταν" ἄτρωτο." Ἐνσ>ρκωνε" τὸ" θ>νατο" καὶ" τὸν" Ἅδη." Τὰ
λιοντ>ρια," ποὺ" οἱ" ἀρχαῖοι" καλλιτHχνες" τὰ" ἔστηναν" π>νω" στοὺς
τ>φους"ὡς"ἐπιτV%βια"%νη%εῖα,"αὐτὸ"τὸ"πρ>γ%α"ὑπενθV%ιζαν.
Ἐκεῖνα" τὰ" χρDνια," ὁ" βασιλιὰς" τοῦ" ῎Αργους" καὶ" τῶν" Μυκηνῶν
ΕὐρυσθHας,"ὁ"«πολὺ"δυνατDς»,"ἀνHθεσε"στὸν"ἐξ>δελφD"του"Ἡρακλῆ,
ποὺ"ἦρθε"κι"ἔ%εινε"ὡς"ὑπEκοDς"του"στὸ"βασ/λειD"του,"νὰ"σκοτXσει"τὸ
τρο%ερὸ" λιοντ>ρι." Ἔτσι" δDθηκε" στὸν" Ἡρακλῆ" τὸ" ἔναυσ%α" νὰ
ἐπιτελHσει" τὸν" πρῶτο" ἀπὸ" τοὺς" περ/φη%ους" δXδεκα" ἄθλους" του.
Ἀφοῦ" κατDρθωσε" ὁ" Ἡρακλῆς" νὰ" σκοτXσει" τὸ" τHρας," ἔπεσε" σὲ
βαθVτατο" ὕπνο," τὸν" ἀδελφὸ" τοῦ" θαν>του." Ὅταν" τὴν" τριακοστὴ
%Hρα" ξVπνησε," στεφανXθηκε" %ὲ" σHλινο," σὰν" νὰ" ἦταν" κ>ποιος" ποὺ
βγῆκε"ἀπὸ"τ>φο,"ἀφοῦ"κοσ%οῦσαν"τοὺς"τ>φους"%ὲ"σHλινο."Ὕστερα
ἔγδαρε" τὸ" λιοντ>ρι" %ὲ" τὰ" νVχια" τοῦ" ἴδιου" τοῦ" θηρ/ου" κι" ἔριξε" τὸ
ἄτρωτο" δHρ%α" του" –" τὴ" λεοντὴ" –" π>νω" στοὺς" ὤ%ους" του" σὰν
ἁρ%ατωσι>," ἐνῶ" κ>λυψε" τὸ" κεφ>λι" του" %ὲ" τὸ" κεφ>λι" τοῦ" ζXου" γιὰ
περικεφαλα/α ˙ " κι" ἀπὸ" τDτε" δὲν" ἔπαψε" ποτὲ" νὰ" τὸ" φορ>ει." Μὲ" τὸ
γεγονὸς"τοῦτο"ὑποδEλωσε"ὅτι"%ετα%Dρφωσε"σὲ"ὑπDσχεση"σωτηρ/ας
τῶν"θνητῶν"ὅ,τι"τοὺς"ἀπειλοῦσε"προηγου%Hνως"%ὲ"τὸ"θ>νατο.
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Ὁ"Ἡρακλῆς"καὶ"τὸ"λιοντ>ρι"τῆς"Νε%Hας,"στ>%νος"(490"π.Χ.).

ΦορXντας," λοιπDν," τὴ" λεοντE," ἦρθε" ὁ" Ἡρακλῆς" στὴν" κατοικ/α
τοῦ"ΕὐρυσθHα,"στὶς"Μυκῆνες."Ὁ"βασιλιὰς"ταρ>χτηκε"τDσο"πολὺ"ἀπὸ
τὴν" ὑπερφυσικὴ" πρ>ξη" τοῦ" ἥρωα" ἐξαδHλφου" του" ὥστε" τοῦ
ἀπαγDρευσε" στὸ" %Hλλον" νὰ" ξανα%πεῖ" %ὲ" τὴ" λε/α" του" στὴν
ἀκρDπολη"τῶν"Μυκηνῶν."Τοῦ"ἀρκοῦσε"νὰ"τοῦ"τὸ"δε/χνει"ὁ"Ἡρακλῆς
ἀπὸ" τὶς" πVλες." ΤοποθHτησε" %>λιστα" ἕνα" χ>λκινο" πιθ>ρι" %Hσα" στὴ
γῆ"καὶ"χωνDταν"ἔντρο%ος"σ’"αὐτὸ"ὅποτε"ὁ"Ἡρακλῆς"πλησ/αζε"στὴν
πDλη." Ὁ" ΖεVς," γιὰ" νὰ" τι%Eσει" τὸν" γιD" του" καὶ" νὰ" ἐξ>ρει" τὸ
κατDρθω%>" του," ἀνVψωσε" τὸ" θηρ/ο" σὲ" οὐρ>νιο" σV%βολο:" ἔγινε" ὁ
ΛHων"στὸν"ζωδιακὸ"κVκλο"[1].
Ἂς" ἀφEσου%ε" ὅ%ως" τοὺς" %υθολογικοὺς" χρDνους" κι" ἂς
περ>σου%ε"στοὺς"ἱστορικοVς.
ΛDγω" ἴσως" καὶ" τοῦ" ΕὐρυσθHα," ξαναβρ/σκου%ε" τὸ" λιοντ>ρι" στὶς
Μυκῆνες." Γνωστὴ" εἶναι" σὲ" ὅλους" τοὺς" ἐπισκHπτες" τοῦ
ἀρχαιολογικοῦ" χXρου" ἡ" ΠVλη" τῶν" ΛεDντων," κVρια" εἴσοδος" στὴν
ἀκρDπολη" τῶν" Μυκηνῶν," %ὲ" τὸ" ἐντυπωσιακὸ" ἀν>γλυφο" στὸ
ἀνακουφιστικὸ" τρ/γωνο," ἕνα" θαυ%αστὸ" %εγαλιθικὸ" %νη%εῖο." Οἱ
παραστ>δες" τῆς" ΠVλης," κροκαλοπαγεῖς" ὀγκDλιθοι," βαστ>ζουν" ἕνα
%ονολιθικὸ" ὑπHρθυρο" ποὺ" ὑπολογ/ζεται" ὅτι" ζυγ/ζει" 18" τDνους,
%Eκους" 4,50" %.," πλ>τους" 1,98" %." καὶ" π>χους" στὴ" %Hση" του" 0,80" %.
Μεγ>λη" τριγωνικὴ" πλ>κα" ἀπὸ" τιτανDλιθο," ὕψους" 3,30" %.,
%εγαλVτερου"πλ>τους"στὴ"β>ση"3,90"%."καὶ"π>χους"0,70"%."καλVπτει
τὸ" ἀνακουφιστικὸ" τρ/γωνο." Στὴν" ἐξωτερικὴ" ὄψη" της" ἡ" πλ>κα" αὐτὴ
φHρει" ἀν>γλυφη" παρ>σταση" λεDντων," ἀπὸ" τὴν" ὁπο/α" καὶ" πῆρε" τὸ
ὄνο%>"της"«ΠVλη"τῶν"ΛεDντων»."Ἡ"ΠVλη"κατασκευ>στηκε"τὸ"1250
π.Χ." περ/που." Ὅ%ως," «%ολονDτι" στὶς" Μυκῆνες" ἔχου%ε" ἀκD%η
ἀρχαιDτερα"δε/γ%ατα"γλυπτικῆς,"τὸ"ἀν>γλυφο"τῆς"ΠVλης"θεωρεῖται
τὸ"πρῶτο"καὶ"ἀρχαιDτερο"δεῖγ%α"%νη%ειακῆς"γλυπτικῆς"στὸν"δυτικὸ
πολιτισ%D»"[2].

Ἡ"ΠVλη"τῶν"ΛεDντων"(περ."1250"π.Χ.),"%ὲ"τὸ"ἐντυπωσιακὸ"ἀν>γλυφο"στὸ
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ἀνακουφιστικὸ"τρ/γωνο,"Μυκῆνες.

Ἡ" παρ>στασE" του" εἶναι" καταφανEς." ΔVο" λιοντ>ρια" στHκονται
ἀντι%Hτωπα," πατXντας," %ὲ" τὰ" %προστιν>" τους" πDδια," π>νω" σὲ
ἄβακες," ποὺ" ὑποστηρ/ζονται" ἀπὸ" δVο" βω%οVς." Ἀπὸ" τοὺς" βω%οὺς
αὐτοὺς" καὶ" ἀν>%εσα" στὰ" θηρ/α" ὑψXνεται" κ/ονας" %ινωικοῦ" τVπου
(δηλαδὴ" %ὲ" %εγαλVτερη" δι>%ετρο" κ>τω" ἀπὸ" τὸ" κιονDκρανο" καὶ
%ικρDτερη" στὴ" β>ση)," ποὺ" συγκρατεῖ" τ%ῆ%α" ξVλινης" οἰκοδο%ῆς." Τὰ
κεφ>λια" τῶν" λιονταριῶν" δὲν" σXζονται." Ἦταν" προφανῶς
κατασκευασ%Hνα" ἀπὸ" διαφορετικὸ" ὑλικὸ" καὶ" εἰκον/ζονταν" κατ’
ἐνXπιον"στὴν"ἐξωτερικὴ"πλευρὰ"τῆς"ΠVλης" [3]."Κατὰ"τὸν"καθηγητὴ
ΓεXργιο" Ε." Μυλωνᾶ," «στὸ" ἀν>γλυφο" τῆς" ΠVλης" τῶν" ΛεDντων
ἔχου%ε" τὸν" βασιλικὸ" θυρεὸ" τῶν" Μυκηνῶν," τὸν" ἀρχαιDτερο" θυρεὸ
τοῦ"δυτικοῦ"κDσ%ου."Τὸ"λιοντ>ρι"ἦταν"τὸ"ἔ%βλη%α"τῶν"Μυκηνῶν».
Ἀπὸ"τὸ"χῶρο"ἐπ/σης"τῶν"Μυκηνῶν,"καὶ"πιὸ"συγκεκρι%Hνα"ἀπὸ
τὸν" τ>φο" IV" τοῦ" ταφικοῦ" κVκλου" Α," σXζεται" χρυσὸ" ρυτὸ" σὲ" σχῆ%α
λεοντοκεφαλῆς," τὸ" ὁποῖο" χρονολογεῖται" στὸν" ΙΣΤ´" π.Χ." αἰXνα" καὶ
φυλ>σσεται" στὸ" Ἐθνικὸ" Ἀρχαιολογικὸ" Μουσεῖο" Ἀθηνῶν." Ἐξ>λλου
ἀπὸ"τοὺς"τ>φους"IV"καὶ"V"τοῦ"ἴδιου"ταφικοῦ"κVκλου"Α"σXζονται"δVο
χ>λκινα" ἐγχειρ/δια" %ὲ" ἔνθετη" διακDσ%ηση" ἀπὸ" χρυσὸ" καὶ" ἄργυρο,
%ὲ"παρ>σταση"τριῶν"λεαινῶν"τὸ"πρῶτο"καὶ"κυνηγιοῦ"λιονταριῶν"τὸ
δεVτερο.

Χρυσὸ"ρυτὸ"σὲ"σχῆ%α"λεοντοκεφαλῆς"ἀπὸ"τὸν"τ>φο
IV"τοῦ"ταφικοῦ"κVκλου"Α"(ΙΣΤ´"π.Χ."αἰ.),"Ἐθνικὸ"Ἀρχαιολογικὸ"Μουσεῖο"Ἀθηνῶν.
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Χ>λκινα"ἐγχειρ/δια"%ὲ"ἔνθετη"διακDσ%ηση"ἀπὸ"χρυσὸ"καὶ"ἄργυρο,"%ὲ
παραστ>σεις"λιονταριῶν,"ἀπὸ"τοὺς"τ>φους"ΙV"καὶ"V"τοῦ"ταφικοῦ"
κVκλου"Α"(ΙΣΤ´"π.Χ."αἰ.),"Ἐθνικὸ"Ἀρχαιολογικὸ"Μουσεῖο"Ἀθηνῶν.

Καὶ" ἐρχD%αστε" στὰ" %εσαιωνικὰ" χρDνια." ΣV%φωνα" %ὲ" ἀρχαῖο
ἀνXνυ%ο" χειρDγραφο," τὸ" ὁποῖο" δη%οσιεVτηκε" ἀπὸ" τὸν" Ἰω>ννη
Σακκελ/ωνα" [4]" καὶ" ἀναγρ>φει" εἴκοσι" τρεῖς" ἐπισκDπους" Ναυπλ/ου
καὶ" Ἄργους," στὴν" 21η" θHση" ἐ%φαν/ζεται" κ>ποιος" ὀνD%ατι" ΛHων." Τὸ
1144,"βασιλεVοντος"τοῦ"Κυροῦ"Μανουὴλ"Α´"Κο%νηνοῦ"(1143©1180),"ὁ
ἐν" λDγω" ἐπ/σκοπος" ΛHων" ἵδρυσε" στὴν" Ἄρια" τὴν" ὑπ>ρχουσα" καὶ
σE%ερα"γυναικε/α"«ΝHα»"ἢ"«Ἁγ/α"Μονὴ»"στὰ"ἀνατολικὰ"τῆς"πDλης,
κοντὰ" στὴν" ἀρχα/α" Ἄρεια," στὴ" θHση" τῆς" ἀρχα/ας" πηγῆς" Καν>θου
ὅπου," σV%φωνα" %ὲ" τὴν" παρ>δοση," λουζDταν" ἡ" Ἥρα." Γι’" αὐτὸ
ἄλλωστε" ἡ" ΝHα" Μονὴ" εἶναι" ἀφιερω%Hνη" στὴ" ΖωοδDχο" ΠηγE." Τὸ
περικαλλὲς" καθολικD" της," ἀπὸ" τὰ" ἄριστα" δε/γ%ατα" τῆς" βυζαντινῆς
ἀρχιτεκτονικῆς," τοῦ" ὁπο/ου" ἡ" ἀνHγερση" περατXθηκε" τὸ" 1149," εἶναι
ἕνας" ναὸς" σταυροειδὴς" ἐγγεγρα%%Hνος" τετρακιDνιος" %ὲ" ὀκτ>γωνο
τροῦλο." Περιβ>λλεται" ἀπὸ" οἰκοδο%ὲς" καὶ" ξενῶνες" γιὰ" τὴ" διαβ/ωση
τῶν"καλογραιῶν,"οἱ"ὁποῖες"ἀνHρχονταν"τὸ"1976"σὲ"16.

Ἡ"ΝHα"ἢ"Ἁγ/α"Μονὴ"Ἄριας"(12ος"αἰ.).

ΣV%φωνα" %ὲ" ἄλλο" κατ>λογο" τῶν" ἐπισκDπων" Ναυπλ/ου" καὶ
Ἄργους,"τὸν"ὁποῖο"καταχωρ/ζει"ὁ"Lequien"στὸ"σVγγρα%%>"του"Οriens
Christianus, B." 183©186," %εταξὺ" τῶν" δεκαπHντε" ἐπισκDπων" ποὺ
ἀναγρ>φονται" σ’" αὐτὸν" τὴν" ὄγδοη" θHση" καταλα%β>νει" κ>ποιος
ΛHων,"ὁ"ὁποῖος"%ετεῖχε"στὴ"ΣVνοδο"τῆς"ΚωνσταντινουπDλεως"(889)
http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_4476.html
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[5].

Τὸ"1180,"τελευταῖο"ἔτος"τῆς"βασιλε/ας"του,"ὁ"αὐτοκρ>τορας"τοῦ
Βυζαντ/ου" Μανουὴλ" Α´" Κο%νηνὸς" διDρισε" ἄρχοντα" τοῦ" Ναυπλ/ου
τὸν" πλουσιDτατο" ΝαυπλιHα" ΘεDδωρο" ΣγουρD," ὁ" ὁποῖος" καταδ/ωξε
%ὲ" πλοῖα" ποὺ" εἶχαν" κατασκευαστεῖ" ἀπὸ" εἰσφορHς," τοὺς" πειρατὲς
ποὺ"λυ%α/νονταν"τὴν"περιοχE."Τὸν"ΘεDδωρο"Σγουρὸ"διαδHχτηκε"τὸ
1200"ὁ"γιDς"του"ΛHων"–"π>λι"ἕνας"λHων"–,"ἀπὸ"τοὺς"ἐπιφανHστερους
ἀνεξ>ρτητους"
δυν>στες"
τῆς"
%εσαιωνικῆς"
Ἑλληνικῆς
Αὐτοκρατορ/ας." Ὁ ΛHων" ΣγουρDς," φιλDδοξος" καὶ" β/αιος," ἔγινε
κVριος" τῆς" ἀνατολικῆς" ΠελοποννEσου," στὴ" συνHχεια" κατHλαβε" καὶ
τὴν"ἀνατολικὴ"Στερεὰ"Ἑλλ>δα"καὶ"τελικὰ"ἐπεξHτεινε"τὸ"κρ>τος"του,
τὴν" ἀρχοντ/α" του," ὣς" τὴ" Λ>ρισα" ὅπου" τὸ" 1204" νυ%φεVτηκε" τὴν
Εὐδοκ/α," κDρη" τοῦ" ἔκπτωτου" καὶ" φυγ>δα" αὐτοκρ>τορα" Ἀλεξ/ου" Γ´
ἈγγHλου" καὶ" χEρα" τοῦ" Ἀλεξ/ου" Ε´" ΔοVκα," τοῦ" ἐπονο%αζD%ενου
ΜουρτζοVφλου" (Σ%ιχτοφρVδη)," ποὺ" πρDλαβε" νὰ" βασιλεVσει" %Dλις
τρεῖς"%ῆνες"(28/1©13/4/1204)."Mὲ"αὐτὸν"τὸ"γ>%ο"του,"ὁ"ΛHων"Σγουρὸς
ἔλαβε"τὸν"τ/τλο"τοῦ"Σεβαστοϋπερτ>του.
Στὴν" ἀρχE," ὁ" ΛHων" Σγουρὸς" διεξEγαγε" ἐπιτυχεῖς" πολH%ους
κατὰ"τῶν"ἐπεκτατικῶν"σχεδ/ων"τοῦ"Βονιφατ/ου"τοῦ"Μο%φερρατικοῦ
(1154©1207)" καὶ" στὴ" συνHχεια" τοῦ" Γοδοφρε/δου" Α´" Βιλλαρδου/νου
(Geoffroi" de" Villehardouin)." Ὅ%ως" ἡ" ἰσχVς" του" ἄρχισε" νὰ" καταρρHει
%ετὰ" τὸ" 1204" καὶ" ἡ" ἀρχοντ/α" του" νὰ" συρρικνXνεται" δρα%ατικ>,
ὥσπου" περιορ/στηκε" στὴν" πDλη" τοῦ" Ναυπλ/ου," ὅπου" τὸ" 1208
πολιορκEθηκε"ἀπὸ"τοὺς"Φρ>γκους."ΛEγοντος"τοῦ"1208"ἢ"ἀρχο%Hνου
τοῦ" 1209" καὶ" ὕστερα" ἀπὸ" σθεναρὴ" ἀντ/σταση," ὁ" ΛHων" Σγουρὸς
φονεVθηκε" πρὸ" τῶν" τειχῶν" τοῦ" Ναυπλ/ου," καταδιXκοντας
λο%βαρδοὺς" ἐφ/ππους" ποὺ" οἱ" στρατιῶτες" του" τοὺς" εἶχαν" τρHψει" σὲ
ἄτακτη" φυγE" [6]." Περὶ" τοῦ" θαν>του" ὡστDσο" τοῦ" ΛHοντος" Σγουροῦ
ἐπικρατεῖ" ἐπιστη%ονικὴ" διχογνω%/α," ἀφοῦ," κατὰ" τοὺς" λαϊκοὺς
θρVλους" τῆς" περιοχῆς," ὁ" τελευταῖος" ἄρχοντας" τοῦ" Ναυπλ/ου" πρὶν
ἀπὸ" τὴν" ἐγκαθ/δρυση" τῆς" φραγκικῆς" δυναστε/ας" τῆς" Ἀργολ/δας
ἔπεσε" ἔφιππος" ἀπὸ" τὸν" ἈκροκDρινθο" στὸν" γκρε%ὸ" «ἵνα" γὰρ" %ὴ
δοVλειον" ἧ%αρ" ἴδει»." Τὸ" θρυλικὸ" αὐτὸ" τHλος" τοῦ" ΛHοντος" Σγουροῦ
ἐνHπνευσε" %>λιστα" στὸν" Ἄγγελο" Σικελιανὸ" τὸ" πο/η%>" του" «Στὸν
ἈκροκDρινθο»." Κι" ἐγX," προσωπικ>," ἐπιλHγω" τὴν" ἐκδοχὴ" τοῦ
Ἀκροκορ/νθου" ὡς" πιὸ" εὐφ>νταστη" καὶ" συναρπαστικE." Π>ντως," ὁ
σVγχρονος" τοῦ" Σγουροῦ" %εγ>λος" ἱστορικὸς" ΝικEτας" Ἀκο%ινᾶτος" ὁ
Χωνι>της,"ἐνῶ"%νη%ονεVει"τὸ"θ>νατο"τοῦ"ἄρχοντα"στὸ"ἔργο"του"Τὰ
1ετὰ, τὴν, ἅλωσιν, συ1β=ντα, τῇ, πAλει," δὲν" ἀναφHρει" τ/ποτα" γιὰ" τὸν
τρDπο"τῆς"τελευτῆς"του.
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Ἄποψη"τοῦ"Ἀκροκορ/νθου"ἀπὸ"τὴν"ἀρχα/α"ΚDρινθο.

Τὸ" 1388," ἡ" %Dλις" εἰκοσιπεντ>χρονη" Μαρ/α" ντ’" ἈνγκιHν" (Marie
d’Enghien)," χEρα" τοῦ" ἀντιβασιλHα" τοῦ" Ἄργους" καὶ" τοῦ" Ναυπλ/ου
ΠHτρου" Κορν>ρου" (Cornaro)" καὶ" τελευτα/α" κληρονD%ος" τῆς
φραγκικῆς"δυναστε/ας"τῆς"Ἀργολ/δας,"ἐκχXρησε"τὰ"κυριαρχικ>"της
δικαιX%ατα" στὸν" ἑνετὸ" δDγη" ἈνδρHα" Δ>νδαλο" (Dandolo)," ὁ" ὁποῖος
ἐτιτλοφορεῖτο" «αὐθHντης" τοῦ" ἑνὸς" καὶ" ἡ%/σεος" τετ>ρτου" τῆς
Ἑλληνικῆς" Αὐτοκρατορ/ας»." Κατ’" ἐντολὴ" τοῦ" ἐν" λDγω" δDγη," ὁ
Περ>τσο" ΜαλιπιHρο" (Perazzo" Malipiero)" κατHλαβε" στὶς" 26
Ἰανουαρ/ου" 1389" τὸ" ΝαVπλιο" καὶ" κατ’" ἐπHκταση" τὴν" Ἀργολ/δα" στὸ
ὄνο%α"τῆς"Γαληνοτ>της"–"κατὰ"τὴ"βυζαντινὴ"ἀπDδοση"τοῦ"ὅρου"La
Serenissima"–"Δη%οκρατ/ας"τῆς"Βενετ/ας"ἢ"ἀλλιῶς"τῆς"Δη%οκρατ/ας
τοῦ" Ἁγ/ου" Μ>ρκου," ὅπως" κατ’" εὐφη%ισ%ὸ" ὀνο%>στηκε" ἡ" Ἑνετικὴ
Αὐτοκρατορ/α."Ἔτσι"ἔφεραν"%αζ/"τους"οἱ"Ἑνετοὶ"καὶ"τὸν"λHοντα"τοῦ
ἁγ/ου" Μ>ρκου," σV%βολο" τοῦ" εὐαγγελιστῆ" καὶ" πολιοVχου" τῆς
Βενετ/ας"καὶ"ὡς"ἐκ"τοVτου"καὶ"τῆς"κραταιᾶς"κοσ%ικῆς"ἐξουσ/ας"της.
Ὁ" ἑνετικὸς" λHων" παρH%εινε" στὴν" ἀργολικὴ" γῆ" %Hχρι" τὶς" 20
Νοε%βρ/ου" 1540" ὁπDτε" τὴν" ἐγκατHλειψε" %αζὶ" %ὲ" τοὺς" ῾ΕνετοVς," οἱ
ὁποῖοι" ἀναγκ>στηκαν" νὰ" παραδXσουν" τὸ" ΝαVπλιο" %ὲ" τὰ" ἰσχυρὰ
κ>στρα"του"στοὺς"ΤοVρκους.
Ὁ" ἑνετικὸς" λHων" ἐπανHκα%ψε" ὡστDσο" 146" χρDνια" ἀργDτερα,
ὅταν" στὶς" 22" ΑὐγοVστου" 1686" –" %Eνα" τοῦ" ζωδ/ου" τοῦ" ΛHοντος" –" ὁ
ἱκανDτατος" ἑνετὸς" ναVαρχος" καὶ" %ετHπειτα" δDγης" τῆς" Βενετ/ας
Φραγκ/σκος" Μοροζ/νης" (Francesco" Morosini)," ὁ" ἐπικληθεὶς
ΠελοποννησιακDς,"κατHλαβε"τὸ"ΝαVπλιο"ἀπὸ"τοὺς"ΤοVρκους,"ἀφοῦ
τὸ" πολιDρκησε" %ὲ" τὸ" στDλο" του" καὶ" ὕστερα" ἀπὸ" σφοδρDτατο
κανονιοβολισ%D.
Ὅπως" σὲ" ὅλες" τὶς" πρXην" κτEσεις" τῆς" Δη%οκρατ/ας" τοῦ" Ἁγ/ου
Μ>ρκου" ὅπου" ὁ" θυρεὸς" τῶν" Ἑνετῶν" κυριαρχεῖ" %Hχρι" τῶν" ἡ%ερῶν
%ας" σὲ" δι>φορα" δη%Dσια" κτ/ρια" καὶ" %νη%εῖα,"ἔτσι"καὶ"στὸ"ΝαVπλιο
σXζονται" δι>φορες" ἀν>γλυφες" παραστ>σεις" λεDντων" ποὺ
χρονολογοῦνται," φυσικ>," ἀπὸ" τὰ" χρDνια" τῆς" Ἑνετοκρατ/ας.
Ἐνδεικτικὰ"ἀναφHρου%ε"τὸν"λHοντα"ποὺ"κοσ%εῖ"τὸ"ἐπιστHγασ%α"τῆς
ΠVλης"τῆς"Ξηρᾶς,"ἐκεῖνον"ποὺ"βρ/σκεται"ἐνσω%ατω%Hνος"στὸ"τεῖχος
τοῦ" Παλα%ηδ/ου" π>νω" ἀπὸ" τὴν" εἴσοδο" τοῦ" προ%αχXνα" τοῦ" Ἁγ/ου
ἈνδρHα," ἐκεῖνον" ποὺ" βρ/σκεται" ἐντειχισ%Hνος" στὸν" ἀνατολικὸ
προ%αχXνα" τῆς" Ἀκροναυπλ/ας," καθὼς" καὶ" ἐκεῖνον" ποὺ" εἶναι
http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_4476.html
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ἐντοιχισ%Hνος" στὸ" κτ/ριο" τοῦ" 1735," τὸ" ὁποῖο" ὑπῆρξε" ἀρχικὰ
ὁπλοστ>σιο" τοῦ" ἑνετικοῦ" στDλου" καὶ" στὸ" ὁποῖο" στεγ>ζεται," στὶς
%Hρες"%ας,"τὸ"Ἀρχαιολογικὸ"Μουσεῖο"τοῦ"Ναυπλ/ου.

(Ἀριστερ=)"
Ἀν>γλυφο"τὸ"λιοντ>ρι"τοῦ"Ἁγ/ου"Μ>ρκου"στὸν"ἀνατολικὸ"προ%αχXνα"τῆς
Ἀκροναυπλ/ας.
(Δεξι=)"
Ἡ"εἴσοδος"τοῦ"προ%αχXνα"τοῦ"Ἁγ/ου"ἈνδρHα"στὸ"κ>στρο"τοῦ"Παλα%ηδιοῦ.
Π>νω"ἀπὸ"τὸ"ἄνοιγ%α"τῆς"πVλης"διακρ/νεται"τὸ"ἀν>γλυφο"σV%βολο"τῶν
Ἑνετῶν,"τὸ"λιοντ>ρι"τοῦ"Ἁγ/ου"Μ>ρκου.

Στοὺς"νεDτερους"χρDνους,"καὶ"συγκεκρι%Hνα"τὴν"4η"Μαΐου"1827,
ψEφισ%α"τῆς"Γ´"τῶν"ἙλλEνων"ἐθνοσυνHλευσης"στὴν"ΤροιζEνα"ὅρισε
τὸ" ΝαVπλιο" ἕδρα" τῆς" κυβHρνησης" τοῦ" νεοσVστατου" ἑλληνικοῦ
κρατικοῦ" %ορφX%ατος." Τὸ" ΝαVπλιο" παρH%εινε" καὶ" προσωρινὰ
πρωτεVουσα" τοῦ" πρXτου" «ὀπερετικοῦ»" ἑλληνικοῦ" βασιλε/ου," ποὺ
συγκροτEθηκε" ὑπὸ" τὶς" εὐλογ/ες" τῶν" τριῶν" %εγ>λων" Προστ>τιδων
Δυν>%εων:" τῆς" Ἀγγλ/ας," τῆς" Γαλλ/ας" καὶ" τῆς" Ρωσ/ας." Αὐτὲς
ἐπHβαλαν" στὸν" ἐξαθλιω%Hνο" ἀπὸ" τοὺς" ἐξοντωτικοὺς
ἀπελευθερωτικοὺς" ἀγῶνες" καὶ" τὶς" ἀδελφοκτDνες" ἔριδες" ἑλληνικὸ
λαὸ"τὸ"βασιλικὸ"ἀπολυταρχικὸ"καθεστὼς"καὶ"ἀνHθεσαν"τὴν"ἄσκησE
του" στὴ" δυναστε/α" τοῦ" βαυαρικοῦ" οἴκου" τῶν" Β/ττελσ%παχ
(Wittelsbach)."Ὁ"θυρεὸς"τοῦ"ἐν"λDγω"βασιλικοῦ"οἴκου"κοσ%εῖται"ἀπὸ
δVο" ἑραλδικοὺς" λHοντες." Ἔτσι," τὴν" 25η" Ἰανουαρ/ου" 1833,
ἀποβιβ>στηκε" στὸ" ΝαVπλιο" ὁ" ἀνEλικος" πρῶτος" βασιλιὰς" τῶν
ἙλλEνων"Ὄθων"%ὲ"τὴ"βαυαρικὴ"αὐλE"του"καὶ"%αζ/"του"ἐπανHκα%ψε
ὁ" λHων" –" βαυαρικὸς" αὐτὴ" τὴ" φορὰ" –" στὴν" Ἀργολ/δα" [7]." ΜHχρι
σE%ερα"σXζεται"τὸ"λιοντ>ρι"τῶν"Βαυαρῶν,"ποὺ"τὸ"λ>ξευσε"(1840©41)
ὁ" γλVπτης" H." Siegel" στὸ" βρ>χο" βορειοανατολικὰ" τῆς" Προνο/ας" [8],
κατDπιν" διαταγῆς" καὶ" %ὲ" δαπ>νες" τοῦ" πατHρα" τοῦ" Ὄθωνα" καὶ
http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_4476.html
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βασιλιᾶ" τῆς" Βαυαρ/ας" Λουδοβ/κου" Α´" σὲ" ἀν>%νηση" τῶν" ἐκεῖ
θα%%Hνων"βαυαρῶν"στρατιωτῶν,"ποὺ"εἶχαν"πεθ>νει"ἀπὸ"τVφο"κατὰ
τὸ"1833©34.

Ὁ"βαυαρικὸς"λHων"τῆς"ἐποχῆς"τοῦ"Ὄθωνα,"λαξευ%Hνος"σὲ"βρ>χο,"στὸ"ΝαVπλιο.

Κλε/νοντας" τὴν" ἐνδεικτικὴ" παρ>θεση" διαφDρων" %υθολογικῶν
καὶ"ἱστορικῶν"στοιχε/ων"ποὺ"συνδHουν"τὸ"λιοντ>ρι"%ὲ"τὴν"Ἀργολ/δα,
ἂς" ση%ειωθεῖ" ἐπ/σης" ὅτι" παλαιDθεν" ὁ" λHων," ὡς" ἡλιακD," ζωδιακὸ
σV%βολο," χαρακτEριζε" τὴν" Ἀργολικὴ" χXρα" καὶ" ἰδια/τερα" τὴν
Ἑρ%ιDνη."ΕἰδικDτερα,"ὁ"ἄξονας"ΛHοντος"©"ὙδροχDου"δια%ορφXνει"τὸ
πλα/σιο" τοῦ" ἀστρολογικοῦ" χ>ρτη" τῆς" ἀρχα/ας" Ἑλλ>δας," καὶ" ἡ
καταγωγE"του"φα/νεται"σαφῶς"κρητο©αἰγυπτιακE."Ὁ"ἄξονας"αὐτDς,
ὁ" ὁποῖος" συνδHει" τοὺς" Δελφοὺς" %ὲ" τὴν" Ἑρ%ιDνη," διHρχεται" ἀπὸ" τὴν
ΚDρινθο,"καὶ"ἡ"προHκτασE"του"συναντᾶ"τὸ"ὄρος"Ἴδη"τῆς"ΚρEτης"καὶ
τὴν"Αἴγυπτο"[9].
ΚατDπιν" τῶν" προαναφερθHντων" στοιχε/ων," εἶναι" ἢ" δὲν" εἶναι
λοιπὸν" περ/εργο," παρ>δοξο" ἢ" ὅπως" ἀλλιῶς" θHλει" νὰ" τὸ
χαρακτηρ/σει" κανε/ς," τὸ" ὅτι" διαπιστXνου%ε" τὴν" παντὸς" εἴδους
παρουσ/α"τοῦ"λιονταριοῦ"νὰ"σφραγ/ζει"τDσο"ἔντονα"%ιὰ"περιοχE;"Κι
ἂν" δεχτοῦ%ε" τὴν" ἀρχὴ" ἢ" τὸ" νD%ο" τῆς" αἰτιDτητας," τοῦ" φιλοσοφικοῦ
δηλαδὴ" ἐκε/νου" ἀξιX%ατος" κατὰ" τὸ" ὁποῖο" κ>θε" γεγονὸς" ἔχει" %/α
αἰτ/α,"ὁπDτε"δὲν"ὑπ>ρχει"τ/ποτα"τὸ"τυχαῖο,"τ/ποτα"τὸ"ἀνα/τιο"–"oὔτε
γιὰ" τὴν" ἐπιστE%η," οὔτε" ὅ%ως" καὶ" γιὰ" τὴ" %εταφυσικE" –," ἀλλὰ" ὅλα
ἔχουν" ἕνα" λDγο" ὕπαρξης," πῶς" %πορεῖ" κανεὶς" νὰ" %ὴ" συνδHσει
ἀξιοκρατικὰ" τὸν" λHοντα" %ὲ" τὴν" Ἀργολ/δα;" ΒHβαια," ἡ" ἐν" λDγω
διαπ/στωση" δὲν" ἐξηγεῖ" τὸ" λDγο," ἀλλὰ" τοῦτο" ἂς" ἀποτελHσει
ἀντικε/%ενο"περαιτHρω"διερεVνησης"τοῦ"θH%ατος.
Ση%ειXσεις
1."Γιὰ"τὴ"σχετικὴ"ἀρχα/α"βιβλιογραφ/α"βλ."Κ."ΚερHνυϊ,"Ἡ,1υθολογLα
τῶν, ἙλλOνων," %τφρ." Δη%Eτρη" ΣταθDπουλου," Βιβλιοπωλεῖον" τῆς
«Ἑστ/ας»" Ἰω>ν." Δ." Κολλ>ρου" καὶ" Σ/ας" Α.Ε.," ἈθEνα" 1975," σελ." 659 ˙
ἐπ/σης" Pierre" Grimal," Λεξικὸ, τῆς, ἑλληνικῆς, καὶ, ρω1αϊκῆς
1υθολογLας," ἐπι%." ἑλλ." ἔκδ." Βασιλε/ου" Ἄτσαλου," University" Studio
Press,"Θεσσαλον/κη"1991,"σελ."1193."Π/σω"
http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_4476.html
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2." ΓεXργιος" Ε." Μυλωνᾶς," Μυκῆναι., Τὰ, 1νη1εῖα, καὶ, ἡ, ἱστορLα, τους,
Ἐκδοτικὴ"Ἀθηνῶν"Α.Ε.,"ἈθEνα"1981,"σελ."96"(σσ."19)."Π/σω"
3."Παυσαν/ας,"ΙΙ Κορινθιακ=," ΧVI" 5" «Λε/πεται" δὲ" ὅ%ως" ἔτι" καὶ" ἄλλα
τοῦ" περιβDλου" καὶ" ἡ" πVλη ˙ " λHοντες" δὲ" ἐφεστEκασιν" αὐτῇ ˙
ΚυκλXπων" δὲ" καὶ" ταῦτα" ἔργα" εἶναι" λHγουσιν," οἳ" Προ/τῳ" τὸ" τεῖχος
ἐπο/ησαν"<τὸ>"ἐν"Τ/ρυνθι»."[Διατηροῦνται"ὅ%ως"καὶ"ἄλλα"%Hρη"ἀπὸ
τὸν" περ/βολο" τοῦ" τε/χους" καὶ" ἡ" πVλη," π>νω" στὴν" ὁπο/α" εἶναι
στη%Hνα"λιοντ>ρια."ΛHνε"πὼς"εἶναι"κι"αὐτὰ"ἔργα"τῶν"ΚυκλXπων,"οἱ
ὁποῖοι"ἔχτισαν"γιὰ"τὸν"Προῖτο"τὸ"τεῖχος"στὴν"Τ/ρυνθα]."Ση%ειωτHον
ὅτι" ὁ" Παυσαν/ας" εἶναι" ὁ" τελευταῖος" ἀρχαῖος" συγγραφHας" ποὺ
ἀναφHρει"τὶς"Μυκῆνες."Π/σω"
4." Μιχαὴλ" Γ." Λα%πρυν/δης," Ἡ, ΝαυπλLα, ἀπὸ, τῶν, ἀρχαιοτ=των
χρAνων, 1cχρι, τῶν, καθ’, ἡ1ᾶς," Ἐν" ἈθEναισι," τVποις" Ἐκδοτικῆς
Ἑταιρε/ας,"1898,"σελ."42."Π/σω"
5."ΑὐτDθι,"σελ."44."Π/σω"
6."ΑὐτDθι,"σελ."73."Βλ."ἐπ/σης"ΓιDνα"Μικὲ©ΠαϊδοVση,"Ἡ,Ἑρ1ιονLδα,ἀνὰ
τοὺς,αἰῶνες," Πελοποννησιακὸ" Λαογραφικὸ" Ἵδρυ%α," ἈθEνα" 1996," ἡ
ὁπο/α"ἐπικαλεῖται"τὸν"ἱστορικὸ"ΒHη."Π/σω"
7."Τὸ"ὀρειχ>λκινο"ἄγαλ%α©σV%βολο"τῆς"Βαυαρ/ας"(Βavaria),"ἔργο"τοῦ
ΛοVντβιχ" Σβ>ντχ>λερ" (Schwanthaler," 1844©50)," τὸ" ὁποῖο" δεσπDζει
στὸ" π>ρκο" Theresienwiese" τοῦ" Μον>χου," παριστ>νει" %/α" ὄρθια
γυνα/κα," ὕψους" 18" %Hτρων," ποὺ" στHκει" πλ>ι" σ’" ἕνα" %εγαλDσω%ο
λιοντ>ρι."Π/σω"

Γλυπτικὴ"προσωποπο/ηση"τῆς"Βαυαρ/ας.

8." ΠρDκειται" γιὰ" ἀλλοτινὸ" προ>στιο" τοῦ" Ναυπλ/ου," τὸ" ὁποῖο
κτ/στηκε"τὸ"1828"ἀπὸ"τὸν"κυβερνEτη"Ἰω>ννη"Καποδ/στρια."Π/σω"
9." Ν/κος" Β." Λ/τσας," Ἡ, ἱερὴ, γεωγραφLα, τῆς, Ἑλλ=δος," Ἔσοπτρον,
ἈθEνα"2000,"σ."246."Π/σω

http://piombinos.blogspot.co.uk/p/blog-page_4476.html
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*" Πρωτοδη%οσιεVτηκε" στὸ" περιοδικὸ" ΠΑΡΟΔΟΣ," τχ" 39©40," σσ." 4639©
4644.

Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)
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