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Ο θρυλικός Καιάδας

Ο µύθος αναφέρει ότι έριχναν τα ασθενή βρέφη 

σε βάραθρα, τους αποθέτες, µε πιο γνωστό τον 
Καιάδα.  Η αλήθεια είναι όµως πως η σύγχρονη 
έρευνα έχει απορρίψει πλήρως την άποψη αυτή. 

Ο Καιάδας ήταν βάραθρο κοντά στη Σπάρτη στο 
οποίο οι Σπαρτιάτες έριχναν αρχικά τους 
αιχµαλώτους πολέµου και αργότερα τα πτώµατα 
των, καταδικασµένων σε θάνατο, εγκληµατιών. 

Από το ίδιο βάραθρο εδραπέτευσε ο θρυλικός 
Αριστοµένης, όταν µαζί µε 50 αιχµαλώτους είχε 
φυλακιστεί στο συγκεκριµένο µέρος κατά 
τη διάρκεια του 2ου Μεσσηνιακού πολέµου 

(7ος αιώνας π.Χ.).

Η σηµασία των ονοµάτων

Λεωνίδας

Ο Λεωνίδας, ο βασιλιάς των Σπαρτιατών, είναι  
γνωστός για την αυτοθυσία αυτού και των 300 
ανδρών του στην µάχη των Θερµοπυλών  (480 
π.Χ.).  Το όνοµά του προέρχεται από το „λέων“ 
(λιοντάρι), κάτι  που δείχνει το θάρρος του 
και το ότι είχε την πυγµή λιονταριού.

Εφιάλτης
Αυτός που πρόδωσε τους Έλληνες και οδήγησε  
τους Πέρσες σε κρυφό µονοπάτι στη µάχη 

των Θερµοπυλών ήταν ο Εφιάλτης.  
Το όνοµά του δεν είναι τυχαίο...

Ο ''Κύκλος'' των αρχαίων Σπαρτιατών 

Έλεγαν οι γέροντες: 
«'Αµες ποκ' ηµέθ άλκιµοι νεανίες» 
(Κάποτε ήµασταν και εµείς εύρωστοι νέοι). 

Απαντούσαν οι ενήλικες µε τη φράση: 
«'Αµες γ΄ηµές ει δε λης, πείραν λάβε» 

(Εδώ είµαστε εµείς, αν θες λάβε πείραν). 

Τριταπαντούσαν οι νέοι: 
«'Αµες δε γ΄εσόµεθα πολλώ κάρονες» 
(Κάποτε θα γίνουµε και εµείς καλύτεροι 
και από τους δύο προηγηθέντες κύκλους).

Λακωνικότητα. 
Οι Σπαρτιάτες ακολούθησαν τη µετριοπαθή 
πολιτική διακυβέρνησης αφού απεχθάνονταν 
τις πολύωρες οµιλίες. Ακόµα και σήµερα η ρήση 
"Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν" είναι 

συνώνυµο της βραχυλογίας, της σύντοµης 
και εύστοχης διατύπωσης.

Πατριώτες. 
Είναι γνωστή η ιστορία ενός Σπαρτιάτη, 
ο οποίος µετά την αποτυχηµένη υποψηφιότητά του 
για εκλογή µεταξύ των τριακοσίων καλύτερων 
πολιτών δήλωσε ικανοποιηµένος που υπήρχαν 
στην πόλη τόσοι άντρες καλύτεροί του.

 

Το ρητό τους ήταν "ή ταν ή επί τας", που σηµαίνει         
ότι θα γυρνούσαν από τη µάχη είτε  ζωντανοί, κάτω         
από  την ασπίδα  τους, είτε  νεκροί, µεταφερόµενοι πάνω 
στην ασπίδα τους, αλλά ποτέ σαν λιποτάκτες.
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