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Κεντρική πλατεία Σπάρτης // Central square of Sparta 
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

Αυθεντική φυσική ομορφιά, γραφικά χωριά, γάργαρα 
νερά, πλούσια βλάστηση, και επιβλητικές βουνοκορ-
φές συνθέτουν το τοπίο στην πανέμορφη Σπάρτη. 
Εδώ, στο μυθικό αυτό τόπο των ηρώων και του πολι-
τισμού, θα ταξιδέψετε στα ιστορικά ίχνη του Αρχαίου 
βασιλιά Λεωνίδα και του Βυζαντινού Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Επισκεφθείτε κάστρα, 
παλάτια, μοναστήρια κι εκκλησιές που θα σας με-
ταφέρουν σε μιαν άλλη εποχή. Ζήστε τα μοναδικά 
έθιμα και τις παραδόσεις της περιοχής που διατη-
ρούνται από τους κατοίκους με  μοναδική  φροντί-
δα και  ευλάβεια. Εξερευνήστε τον Ταΰγετο και τον 
Πάρνωνα, περιηγηθείτε σε κάθε γωνιά του τόπου και 
ανακαλύψτε την μοναδική ομορφιά του. 

Άγαλμα Λεωνίδα - Σπάρτη // Statue of Leonidas - Sparta
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Αρχαίο Θέατρο - Σπάρτη
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Σπάρτη, μια πόλη με όνομα ξακουστό σε ολόκληρο τον κόσμο και με έν-
δοξο παρελθόν, που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική αλλά και 
παγκόσμια ιστορία, έχοντας εμπνεύσει συναισθήματα δέους και θαυμα-
σμού ανά τους αιώνες.  

Τοπωνύμια, μνημεία, ονομασίες οδών, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία 
συνθέτουν το σκηνικό για ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία και τη δόξα του 
παρελθόντος.

Η ιστορία της Σπάρτης είναι η ιστορία μιας κοινωνίας που δεν μοιάζει με 
καμιά άλλη στον αρχαίο κόσμο. Η Σπάρτη στον αντίποδα της Αθήνας και 
των άλλων σημαντικών πόλεων στην αρχαία Ελλάδα, ξεχώρισε για την 
πειθαρχία, την υπακοή στους νόμους, την αρετή και τη γενναιότητα και 
τον λιτό, έντιμο τρόπο ζωής των πολιτών της. Ολόκληρη η ζωή των Σπαρ-
τιατών ήταν μια διαρκής προετοιμασία για τον πόλεμο. Γι’ αυτό υπήρξε 
μία από τις πιο ισχυρές πόλεις-κράτη στην Αρχαία Ελλάδα, της οποίας τα 
εντυπωσιακά  πολεμικά επιτεύγματα, δημιούργησαν το θρύλο της ανίκη-
της στρατιωτικής δύναμης.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μενέλαος και Ελένη - Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Άγαλμα σπαρτιάτη πολεμιστή - Σπάρτη
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ΙΣΤΟΡΙΑ

//  ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ... Ο ΜΎΘΟΣ
Η ιστορία της Σπάρτης χάνεται στην «άχλη του μύθου». Παρόλο που η αρχαία 
ελληνική  ιστορία εξακολουθεί να είναι αρκετά γνωστή σήμερα, η προέλευση 
και η ίδρυση της πόλεως της Σπάρτης  εξακολουθεί να είναι θολή.

Από τα Λακωνικά του Παυσανία μαθαίνουμε πως οι παλαιότεροι κάτοικοι της 
περιοχής ήταν Πελασγοί, και πως πρώτος βασιλιάς της, που έδωσε το όνομά 
του στη χώρα και τους κατοίκους της ήταν ο Λέλεγας. Τον Λέλεγα διαδέχθηκε ο  
Μύλης, ο οποίος με τη σειρά του, παρέδωσε το θρόνο στον Ευρώτα. Ο Ευρώτας 
σύμφωνα με τον μύθο, θέλοντας να δώσει διέξοδο στα λιμνάζοντα νερά γύρω 
από την λακωνική  πεδιάδα, άνοιξε διώρυγα και διοχέτευσε το νερό στη θά-
λασσα, δημιουργώντας έτσι τον ποταμό που αργότερα πήρε το όνομά του. Τον 
Ευρώτα, διαδέχθηκε ο Λακεδαίμων, ο οποίος  νυμφεύτηκε τη Σπάρτη, κόρη του 
Ευρώτα και  προς τιμήν της, έδωσε το όνομά της στην Λακωνική πρωτεύουσα.

Τους Πελασγούς, διαδέχθηκαν οι Αχαιοί, που δημιούργησαν τον θαυμαστό 
μυκηναϊκό πολιτισμό. Η Σπάρτη αναφέρεται από τον Όμηρο στα έπη του, την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια ως ένα από τα ισχυρότερα μυκηναϊκά βασίλεια στο 
οποίο βασίλευε ο Μενέλαος, αδελφός του βασιλιά των Μυκηνών, Αγαμέμνονα. 
Η σύζυγος του Μενέλαου, η Ελένη, (αποκαλούμενη και Ωραία Ελένη στη νεοελ-
ληνική γλώσσα), παρουσιάζεται από τον Όμηρο ως πλάσμα ανθρώπινο με θεϊ-
κή καταγωγή (κόρη του Δία και της Λήδας) και απαράμιλλη ομορφιά. Ο θρύλος 
της ανυπέρβλητης ομορφιάς της, είχε εξαπλωθεί σ’ όλη την αρχαία Ελλάδα και 
υπήρξε η αιτία για να ξεσπάσει ο φημισμένος στους αιώνες Τρωικός πόλεμος. 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σύμφωνα με το μύθο, όταν κάποτε ο Μενέλαος απουσίαζε σε ταξίδι στην Κρήτη, 
επισκέφθηκε τη Σπάρτη ο Πάρις, γιος του βασιλιά της Τροίας Πρίαμου, ο οποί-
ος ερωτεύθηκε την Ελένη και με τη βοήθεια της θεάς Αφροδίτης την απήγαγε 
και έφυγε για την Τροία. Ο Μενέλαος επιστρέφοντας στη Σπάρτη, οργισμένος 
ζήτησε από τον αδελφό του Αγαμέμνονα και τους άλλους Έλληνες ηγεμόνες να 
υπερασπιστούν την τιμή της Ελλάδας και να εκστρατεύσουν κατά της Τροίας για 
να  φέρουν πίσω τη σύζυγό του. Έτσι ξεκίνησε ο μακροχρόνιος, και οδυνηρός 
Τρωικός Πόλεμος που περιγράφεται στα ομηρικά έπη. Ο μύθος της αρπαγής 
της Ωραίας Ελένης από τον Πάρι αποτελεί εδώ και χιλιάδες χρόνια την πιο 
συναρπαστική ιστορία αγάπης και πολέμου.

//  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η ιστορική περίοδος της Σπάρτης αρχίζει μετά την «Κάθοδο των Δωριέων» 
στη νότια Ελλάδα γύρω στα 1.100 π.Χ., και  συμπίπτει με το τέλος του μυκη-
ναϊκού πολιτισμού. Οι Δωριείς ήταν ελληνικό φύλο της κεντρικής Ελλάδας, 
οι οποίοι κατευθύνθηκαν στην Πελοπόννησο και κυριάρχησαν με τη δύναμή 
τους. Μια ισχυρή ομάδα τους κατέλαβε τη Σπάρτη και τις γύρω περιοχές,  υπο-
τάσσοντας τους Αχαιούς της Λακωνίας. Η «Κάθοδος των Δωριέων» - καθώς 
και όλες οι αλλαγές που συνδέονται μαζί της - είναι το τελευταίο μεγάλο γε-
γονός των μυθικών χρόνων της Ελλάδας. Συγχρόνως, όμως, αποτελεί και το 
πρώτο  γεγονός των ιστορικών χρόνων που ακολουθούν.

Αρχικά η Σπάρτη, το νέο βασίλειο των Δωριέων, εκτεινόταν γύρω από την 
περιοχή της εύφορης κοιλάδας του Ευρώτα, ανάμεσα στον Ταΰγετο και τον 
Πάρνωνα. Το άστυ, το κυρίως μέρος της Αρχαίας Σπάρτης που παρέμεινε για 

Αρχαία Ακρόπολη - Σπάρτη
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πολλούς αιώνες χωρίς τείχη, ως ένδειξη αυτοπεποίθησης και δύναμης, απο-
τελείτο αρχικά από τέσσερις κώμες (αυτοτελείς οικισμούς): την Κυνόσουρα, 
που βρισκόταν νοτιοανατολικά, την Πιτάνη, που εντοπίζεται δυτικά, τις Λίμνες, 
που εκτείνονταν ανατολικά μέχρι τον Ευρώτα, και την Μεσόα, τον κεντρικό οι-
κισμό. Αργότερα, γύρω στον 8ο αιώνα π.Χ, προστέθηκε και μια πέμπτη κώμη, 
οι Αμύκλες.

Η ακμή της Σπάρτης ξεκίνησε μετά την επέκταση της επικράτειάς της, με την 
κατάκτηση αρχικά της Μεσσηνίας (8ος-7ος αι.π.Χ) ύστερα από μακροχρόνιους 
πολέμους. Στη συνέχεια (6ος -5ος αι. π.Χ) οι Σπαρτιάτες κατέκτησαν περιοχές 
της νότιας Αρκαδίας και επέκτειναν την κυριαρχία τους και στην υπόλοιπη 
Λακωνία ενώ επίσης κατόρθωσαν να περιορίσουν τη δύναμη του Άργους.

Από τον ύστερο 7ο π.Χ έως τον 4ο π.Χ αιώνα, η δωρική Σπάρτη κυριάρχησε 
στην πολεμική σκηνή της Ελλάδας. Η ανάδειξή της ως πολιτική και στρατιω-
τική της δύναμη ήταν το αποτέλεσμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αποδό-
θηκαν στον θρυλικό νομοθέτη Λυκούργο.

//  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ
Ο πληθυσμός των κατοίκων της Σπάρτης ήταν διαστρωματωμένος σε τρεις 
διακριτές κοινωνικές ομάδες, με πληθυσμό αντιστρόφως ανάλογο των πολι-
τικών δικαιωμάτων της καθεμίας: τους σχετικά λιγοστούς ελευθέρους Σπαρ-
τιάτες Ομοίους, τους Περίοικους, που ήταν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, 
και τους πολυπληθέστερους υποδουλωμένους Είλωτες.

Οι  Σπαρτιάτες ή Όμοιοι, βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμί-

δας της Αρχαίας Σπάρτης και ήταν η κοινωνική ομάδα η οποία κατείχε κλήρο 
γης και πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Οι Όμοιοι αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά 
του φημισμένου Σπαρτιατικού στρατού και ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστι-
κά με την στρατιωτική εκπαίδευση. Η στρατιωτική τους υπηρεσία ήταν υπο-
χρεωτική μέχρι τα εξήντα τους χρόνια. Στην τάξη των Ομοίων άνηκαν όσοι 
είχαν γεννηθεί από Σπαρτιάτες γονείς, είχαν περάσει με επιτυχία όλα τα στά-
δια της «αγωγής», (της εκπαίδευσης προκειμένου να γίνουν ολοκληρωμένοι 
στρατιώτες και πολίτες), είχαν συμπληρώσει το 30ο  έτος της ηλικίας τους και 
συνεισέφεραν καθημερινά στα κοινά κρατικά συσσίτια.  

Οι Περίοικοι, δεύτερη σε πληθυσμό κοινωνική ομάδα, αποτελούνταν από  
αυτόνομες ομάδες που κατοικούσαν στην περιφέρεια γύρω από τη Σπάρτη. 
Οι περίοικοι ήταν μεν ελεύθεροι αλλά δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.

Πλήρωναν φόρους και ήταν υποχρεωμένοι να στρατεύονται ως οπλίτες, κάθε 
φορά που υπήρχε ανάγκη αλλά δεν ανήκαν στο μόνιμο στρατό που τον απο-
τελούσαν μόνο Σπαρτιάτες.

Τρίτη και πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα ήταν οι Είλωτες. Οι Είλωτες 
ήταν δούλοι όμως η μορφή της δουλείας τους δεν ήταν ιδιωτική αλλά ανήκαν 
στο Σπαρτιατικό κράτος. Οι Σπαρτιάτες δεν μπορούσαν να τους πουλήσουν, 
ούτε να τους ελευθερώσουν. 

Ζούσαν με τις οικογένειές τους σε καλύβες μέσα στα χωράφια και ακολου-
θούσαν στη μάχη το Σπαρτιατικό Στρατό ως βοηθητικό προσωπικό. 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σπαρτιάτισσα αθλήτρια - Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο Νεαροί Σπαρτιάτες σε αγώνα δρόμου - πίνακας 19ου αι.
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//  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το πολιτειακό και πολιτικό σύστημα της Σπάρτης βασίστηκε στους νόμους 
του Λυκούργου. Αν και οι απόψεις διίστανται αν ήταν ιστορικό ή μυθικό πρό-
σωπο, οι νόμοι  που αποδίδονται στο Λυκούργο καθιέρωσαν το στρατιωτικό 
προσανατολισμό της Σπαρτιατικής κοινωνίας από τον 6ο αι. π.Χ και ύστερα, 
καθώς οι μεταρρυθμίσεις του απευθύνονταν στις τρεις αρετές των Σπαρτια-
τών: ισότητα, στρατιωτική ικανότητα και λιτότητα.

Η περίφημη Μεγάλη Ρήτρα, που αναφέρεται στα κύρια στοιχεία του σπαρτι-
ατικού πολιτεύματος, θεωρείται το σύνταγμα της αρχαίας Σπάρτης και λέγεται 
ότι δόθηκε στο Λυκούργο με μορφή χρησμού από το μαντείο των Δελφών. 

Δικό του έργο θεωρείται η διαίρεση της χώρας σε αναπαλλοτρίωτους ίσους 
κλήρους (που τους μοίρασε στους ελεύθερους πολίτες), η εισαγωγή βα-
ριών και σιδερένιων νομισμάτων αντί των χρυσών και ασημένιων (για να 
αποθαρρύνεται η συσσώρευση πλούτου), η σιδερένια πειθαρχία των πολι-
τών, η ανάθεση της ανατροφής των παιδιών στην πολιτεία, η υποχρέωση 
της υποταγής των νεότερων στους γεροντότερους καθώς και η θέσπιση της 
Γερουσίας, με τη συμμετοχή των δύο βασιλιάδων. Η διαμόρφωση των 
νόμων ήταν δικό της έργο, ενώ η τελική τους έγκριση ανήκε στην Απέλλα, 
τη συνέλευση των πολιτών. Αυτοί οι θεσμοί στάθηκαν ως οι θεμελιώδεις 
αρχές του σπαρτιατικού πολιτεύματος. 

Οι δύο βασιλείς είχαν ισόβια θητεία και σύμφωνα με την παράδοση, προ-
έρχονταν από   δύο αρχαία γένη, τους  Αγιάδες και τους  Ευρυποντίδες. 
Αρχικά είχαν ως βασικές αρμοδιότητες τη διοίκηση του στρατεύματος και 
την ανίχνευση της θεϊκής βούλησης, βαθμιαία όμως, οι απόλυτες εξουσίες 
τους υποχώρησαν.

Η  Γερουσία απαρτιζόταν από 28 μέλη με ισόβια θητεία που έπρεπε να 
είναι μεγαλύτερα των 60 ετών και συνεδρίαζε υπό την προεδρία του ενός 
από τους δυο βασιλείς. Η Γερουσία αποτελούσε βασικό κορμό της νομοθε-
τικής εξουσίας 

Η Απέλλα απαρτιζόταν από τους Ομοίους. Ενέκρινε όλες τις σημαντικές 
αποφάσεις (κήρυξη πολέμου, συμμαχίες και συμφωνίες με άλλες πόλεις), 
εξέλεγε τα μέλη της γερουσίας και πιθανότατα τους εφόρους, ενώ μπο-
ρούσε ακόμα και να ορίσει ή να παύσει βασιλείς, σε περίπτωση αμφισβη-
τήσεων ή ερίδων. 

Στη «Μεγάλη Ρήτρα» δεν γινόταν λόγος για «Έφορους». Ο θεσμός των Εφό-
ρων πιστεύεται από τους σύγχρονους ιστορικούς πως είναι μεταγενέστερος 
και πως η δημιουργία του  κρίθηκε αναγκαία ως ένα όργανο διατήρησης των 
ισορροπιών και της δικαιοσύνης. Βασικό μέλημα των Εφόρων ήταν να ελέγ-
χουν εάν τηρούνταν οι νόμοι του Λυκούργου αν και αρχικά, είχαν ως αρμο-
διότητα τον έλεγχο των βασιλέων για πιθανές αυθαιρεσίες. Οι  Έφοροι ήταν 
πέντε, όσες και οι κώμες της Σπάρτης.

Όσο και αν φαίνεται παράδοξο, το πολίτευμα της Σπάρτης στηριζόταν σε 
δημοκρατικές αρχές μιας στρατιωτικής κοινωνίας. Η πειθαρχία και η υπο-
ταγή του ατόμου στην κοινωνική ομάδα εξασφάλιζε την ισονομία και την 
ισοπολιτεία των πολιτών. 

Το «πολίτευμα του Λυκούργου» ήταν μία σύνθεση δημοκρατικών, μοναρ-
χικών και ολιγαρχικών στοιχείων που είχε στόχο την αποτροπή πολιτικών 
και κοινωνικών συγκρούσεων και την εξασφάλιση της μακροχρόνιας στα-
θερότητας. Ήταν ένα πολίτευμα που προκάλεσε αντιφατικές αποτιμήσεις 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Άγαλμα Λυκούργου - Σπάρτη
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αλλά εν τέλει καθόρισε τη δύναμη, τη διάρκεια και την αίγλη της Αρχαίας 
Σπάρτης.

Άλλωστε, αυτό που αναδείκνυε τη Σπάρτη έναντι των λοιπών Ελληνικών 
πόλεων – κρατών δεν ήταν η γλώσσα, η θρησκεία, ή ακόμα και οι νόμοι - 
στοιχεία τα οποία μοιράστηκαν σε γενικές γραμμές με τον υπόλοιπο αρχαίο 
Ελληνικό κόσμο – αλλά ένα μοναδικό ήθος που διαπότιζε όλες τις πτυχές του 
Σπαρτιατικού βίου. 

//  ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗ
Κατά τους επόμενους αιώνες της Κλασσικής Αρχαιότητας,  η Σπάρτη ήταν μία 
από τις δύο πιο ισχυρές πόλεις-κράτη στην Αρχαία Ελλάδα, μαζί με την Αθή-
να. Ο Σπαρτιατικός στρατός με την πειθαρχία και εκπαίδευσή του απέκτησε 
τη φήμη της πιο τρομερής πολεμικής μηχανής του αρχαίου κόσμου στα πεδία 
των μαχών που ακολούθησαν.

Στη Σπάρτη υπήρχε η αντίληψη, ότι οι στρατιώτες έπρεπε να γυρίσουν από τη 
μάχη νικητές ή νεκροί. Αν και δεν υπήρχε νόμος που καταδίκαζε αυτούς που 
εγκατέλειπαν τη μάχη, αυτοί περιθωριοποιούνταν και λοιδορούνταν από την 
κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν οι Σπαρτιάτες πάνε στη μάχη, όταν η 
μητέρα έδινε την ασπίδα στο γιο της, του έλεγε «ή ταν, ή επί τας», δηλαδή 
«ή με αυτήν θα γυρίσεις νικητής ή επάνω σε αυτήν νεκρός».

Το 481 π.Χ, ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης έστειλε πρεσβευτές σε ελληνικές 
πόλεις-κράτη, ζητώντας γη και ύδωρ. Το ίδιο έτος, στο συνέδριο της Κορίν-
θου η Αθήνα, η Σπάρτη και πλήθος ακόμα πόλεων δημιούργησαν την Ελλη-
νική Συμμαχία για να πολεμήσουν τους Πέρσες. Οι Έλληνες αποφάσισαν 
να κλείσουν το στενό πέρασμα των Θερμοπυλών, από όπου ο Ξέρξης θα 
αναγκαζόταν να περάσει για να φτάσει στη Νότια Ελλάδα. Το σημείο επιλέ-
χθηκε ώστε οι Πέρσες να μη μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την αριθμη-
τική υπεροχή τους. 

Η μάχη που έμεινε χαραγμένη με χρυσά γράμματα στην ελληνική και παγκό-
σμια ιστορία και ανέδειξε την ικανότητα, την ανδρεία και τον πατριωτισμό του 
Σπαρτιατικού στρατού, ήταν η μάχη των Θερμοπυλών η οποία έγινε το 480 

π.Χ. μεταξύ Ελλήνων και Περσών.

Οι Πέρσες έφθασαν στις Θερμοπύλες περί τα τέλη Αυγούστου / αρχές 
Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ.. Οι Έλληνες συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν 
τους Πέρσες με κύρια δύναμη τον σπαρτιατικό στρατό. Ωστόσο, οι Σπαρ-
τιάτες εκείνη την περίοδο γιόρταζαν τα Κάρνεια (μεγάλη γιορτή αφιερωμέ-
νη στον Κάρνειο Απόλλωνα) και κατά τη διάρκεια των εορτασμών ίσχυε η 
απαγόρευση για εμπλοκή σε εχθροπραξίες. Παρ’ όλα αυτά, οι Έφοροι της 
Σπάρτης λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης αποφάσισαν να στείλουν 
στρατό με αρχηγό τον βασιλιά  Λεωνίδα, μαζί με μια φρουρά από 300 
Σπαρτιάτες, οι οποίοι έπρεπε να είχαν τουλάχιστον ένα γιο, ώστε να δια-
τηρηθεί η γενιά τους. 

Μπροστά στον πολυπληθέστατο στρατό των Περσών, ο Λεωνίδας προέβαλε 
γενναία αντίσταση, εκμεταλλευόμενος και τη φυσική διαμόρφωση της θέσης. 
Όταν ο  Ξέρξης του απέστειλε αγγελιαφόρο και του ζήτησε να παραδώσει τα 
όπλα και να παραδοθεί, ο Σπαρτιάτης βασιλιάς απάντησε «Μολών λαβέ», 
δηλαδή «έλα να τα πάρεις», θέλοντας έτσι να τον προκαλέσει να δώσει μάχη 
και να αποδείξει την αξία του. Η απάντηση αυτή έμεινε αθάνατη στην παγκό-
σμια ιστορία, χαρίζοντας στον Λεωνίδα αιώνια αίγλη, ως πρότυπο γενναιότη-
τας, θεματοφύλακα πάτριων αρχών, νόμων και καθήκοντος. 

Η μάχη των Θερμοπυλών κρίθηκε από την προδοσία του Εφιάλτη, που απο-
κάλυψε στον Ξέρξη την Ανοπαία ατραπό, το μυστικό μονοπάτι για να περι-
κυκλώσει τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας τότε έδιωξε τον υπόλοιπο στρατό και 
υπερασπίστηκε τη θέση μέχρις εσχάτων με 300 Σπαρτιάτες, 700 Θεσπιείς 
και 400 Θηβαίους. Οι Σπαρτιάτες έπεσαν υπακούοντας στον άγραφο νόμο 
που όριζε ότι δεν έπρεπε να εγκαταλείψουν το πεδίο της μάχης.

Η θυσία του Λεωνίδα και των 300 συμπολεμιστών του έγινε διαχρονικό σύμ-
βολο πατριωτικής αυτοθυσίας και στο σημείο των πεσόντων οι αρχαίοι έστη-
σαν μνημείο με χαραγμένο πάνω του το γνωστό επίγραμμα του Σιμωνίδη: «Ω 
ξείν αγγέλειν Λακεδαιμονίους ότι τήδε κείμεθα, τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι»- «Ω ξένε, ανήγγειλε στους Λακεδαιμόνιους, ότι βρισκόμαστε 
θαμμένοι εδώ, πιστοί στους νόμους τους».

Η ηγετική θέση της Σπάρτης στον πόλεμο κατά των Περσών, επαναβεβαιώ-
θηκε ένα χρόνο αργότερα τον Αύγουστο του 479 π.Χ στη μάχη των Πλαται-
ών, όπου ο σπαρτιατικός στρατός, με επικεφαλής τον Παυσανία οδήγησε 
στη νίκη μια συνασπισμένη δύναμη ελληνικών πόλεων. Αν και όπως στη 
μάχη των Θερμοπυλών, ο περσικός στρατός υπερτερούσε σε δυνάμεις, ο 
σπαρτιάτης αρχιστράτηγος Παυσανίας, άριστος γνώστης της τέχνης του 
πολέμου, κατάφερε να αποκτήσει το τακτικό πλεονέκτημα στη μάχη και να 
τρέψει τις περσικές δυνάμεις με αρχηγό τον Μαρδόνιο σε φυγή καταφέρνο-
ντάς τους τεράστια πλήγματα. Η νίκη των Ελλήνων στη μάχη των Πλαταιών, 
σήμανε το τέλος της περσικής απειλής για την Ελλάδα 

Αμέσως μετά το τέλος των περσικών πολέμων και παρά την ενότητα που 
επέδειξαν οι πόλεις-κράτη της κλασικής εποχής, ξεκίνησε ο ανταγωνισμός 
μεταξύ τους για την ηγεμονία στον Ελλαδικό χώρο. Η Αθήνα δημιούργησε 
την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία και συνέχισε των πόλεμο κατά των Περσών 
στην Μικρά Ασία και στην Κύπρο ως το 451 π.Χ. Η Αθήνα ισχυροποιήθηκε 
τόσο πολύ υπό την ηγεσία του Περικλή που η Σπάρτη ως ηγέτιδα της Πελο-
ποννησιακής Συμμαχίας της κήρυξε τον πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός ήταν 
ιδιαίτερα σκληρός, ονομάστηκε Πελοποννησιακός Πόλεμος και εξιστο-
ρήθηκε από τον ιστορικό Θουκυδίδη .Διήρκεσε από το 431 π.Χ. ως το 404 
π.Χ. και τελείωσε με συντριπτική νίκη των Πελοποννησίων. 

Με τη λήξη του  Πελοποννησιακού Πολέμου, ξεκινά η Σπαρτιατική ηγε-

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες-Jacques-Louis David, 1814 
Μουσείο Λούβρου Παρίσι
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μονία. Είναι η περίοδος της κλασικής εποχής της αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας, κατά την οποία η πόλη της Σπάρτης ήταν η κυρίαρχη πολιτική 
και στρατιωτική δύναμη στον κόσμο των ελληνικών πόλεων, τις οποίες 
ηγεμόνευε. 

Η ηγεμονία της Σπάρτης δεν διήρκησε πολύ καθώς το 371 π.Χ οι Θηβαί-
οι με επικεφαλής τον Επαμεινώνδα, νίκησαν κατά κράτος τους Σπαρτιάτες 
στα Λεύκτρα της Βοιωτίας και κατέλυσαν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό 
χώρο. Οι μεγάλες απώλειες του Σπαρτιατικού στρατού στα Λεύκτρα δεν κα-
τάφεραν να αναπληρωθούν και επέτειναν το πρόβλημα της λειψανδρίας. Σε 
συνδυασμό με την άρνηση της Σπάρτης να συνασπιστεί με άλλα ελληνικά 
κράτη αν δεν ηγείτο η ίδια, η πόλη  οδηγήθηκε σταδιακά στην παρακμή και 
την απομόνωσή της από την υπόλοιπη Ελλάδα.Προς τα τέλη τού 3ου αιώνα 
π.Χ, ο βασιλιάς Άγις ο Δ’, και ο διάδοχός του Κλεομένης ο Γ’, θα προσπαθή-
σουν να επαναφέρουν την Σπάρτη στο προσκήνιο. Ο πρώτος θα δοκιμάσει 
να επαναφέρει την νομοθεσία του Λυκούργου που εκείνη την εποχή είχε 
χάσει την ισχύ της, αλλά θα δολοφονηθεί. Ο δεύτερος, θα αποκαταστήσει 
προσωρινά το κύρος της  Σπάρτης, πολεμώντας ενάντια στις δυνάμεις της 
Αχαϊκής Συμπολιτείας, με διακύβευμα την ηγεμονία της Πελοποννήσου,  
αλλά θα ηττηθεί στην μάχη της Σελλασίας το 222 π.Χ. από τους Μακεδό-
νες του Αντιγόνου Δώσωνα και τις συνασπισμένες δυνάμεις της λεγόμενης 
«Πανελλήνιας Συμμαχίας» και θα υποχρεωθεί να φύγει στην εξορία.  Ο Κλε-
ομένης θα χαρακτηριστεί από πολλούς, ως «Ο τελευταίος μεγάλος άνδρας 
της Σπάρτης» καθώς μετά την ήττα του στη Σελλασία, η Σπάρτη χάνει για 
πρώτη φορά την ανεξαρτησία της και εξαναγκάζεται να προσχωρήσει στην 
Αχαϊκή Συμπολιτεία. 

//  ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Στη συνέχεια, το 146 π.Χ, η Σπάρτη ακολουθώντας τη μοίρα του υπόλοιπου 
ελληνικού κόσμου, κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Λόγω του ένδοξου 
παρελθόντος της, είχε την εύνοια αρκετών ρωμαίων αυτοκρατόρων όπως ο 
Αύγουστος και ο Αδριανός και μαγνήτισε το ενδιαφέρον πολλών πλουσίων 
Ρωμαίων που έρχονταν να δουν από κοντά τον τόπο με την τόσο ένδοξη 
ιστορία. Έτσι, ξεκίνησε για τη Σπάρτη μια νέα εποχή ειρήνης και ευμάρειας 
κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο όπου και κατασκευάζονται το υδραγωγείο, το θέ-
ατρο, λουτρά και άλλα πολυτελή ιδιωτικά και δημόσια κτίρια. H Σπάρτη των 
μέσων του 2ου αι. μ.X, όπως περιγράφεται από τον περιηγητή Παυσανία, 
ήταν μια πλούσια και ευημερούσα πόλη με ζωντανές τις μνήμες της επιβλη-
τικής ιστορίας της. 

Η πόλη έζησε με σχετική ακμή ως τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Τα ψηφιδωτά που έχουν 
εντοπιστεί στις ανασκαφές αυτής της χρονολόγησης, θεωρούνται ιδιαίτερα 
σημαντικά, με προεξέχον το περίφημο ψηφιδωτό της «Αρπαγής της Ευρώ-
πης». Ακολούθησαν βαρβαρικές επιδρομές και λεηλασίες βόρειων λαών, 
ενώ μετά από το φοβερό σεισμό του 375 μ.Χ. οι επιδρομές των Γότθων του 
Αλάριχου (396 μ.Χ.) είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή της Σπάρτης. 

//  ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 
Μετά τη διαίρεση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Λακωνία, όπως και η υπό-
λοιπη Πελοπόννησος πέρασε στη δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης. 
Κατά τη βυζαντινή περίοδο η Σπάρτη μετονομάστηκε σε Λακεδαιμονία και 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάχη μεταξύ Έλληνα και Πέρση στρατιώτη 
Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας, Εδιμβούργο Άγαλμα “Λεωνίδα”, Αρχαιολογικό Μουσείο - Σπάρτη
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‘’Η αρπαγή της Ευρώπης’’ ψηφιδωτό - Σπάρτη

έγινε έδρα επισκοπής. Η Λακεδαιμονία θα  κατακτηθεί από τους Φράγκους 
το 1210μ.Χ. και θα περάσει στο μερίδιο του Φράγκου πρίγκιπα της Αχαΐας 
Γοδεφρείδου Βιλλεαρδουίνου.  Το 1249 ο Γουλιέλμος Β’ Βιλλαρδουίνος 
έκτισε το κάστρο του Μυστρά το οποίο αναγκάστηκε να παραδώσει στους 
Βυζαντινούς το 1262. Μέχρι το 1265 οι κάτοικοι της Λακεδαιμονίας την 
είχαν εγκαταλείψει και είχαν εγκατασταθεί ομαδικά στον Μυστρά για περισ-
σότερη ασφάλεια. Ο Μυστράς έγινε έδρα του Δεσποτάτου του Μορέως που 
ίδρυσαν οι Βυζαντινοί και για έξι περίπου αιώνες, παρά την κατάκτησή του 
διαδοχικά από τους Τούρκους και τους Βενετούς, έγινε το μεγάλο οικιστικό 
κέντρο της Λακωνίας αντί της Σπάρτης που είχε πέσει προ πολλού πια στη 
λήθη της ιστορίας.

Η Σπάρτη επανιδρύεται μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρ-
κους, το 1834 με διάταγμα του βασιλιά Οθωνα σε εκπλήρωση της επιθυμίας 
του πατέρα του Λουδοβίκου Α΄.  Την πρωτοχρονιά του 1857 έγινε η επίσημη 
εγκατάσταση των αρχών και των πρώτων κατοίκων της πόλης που ήλθαν 
από το Μυστρά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ρωμαϊκό κτίσμα - Ακρόπολη Αρχαίας Σπάρτης

Βυζαντινά Λουτρά - Σπάρτη
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Αξιοθέατα  
Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία,  
μουσεία, συλλογές, μοναστήρια

Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Η Σπάρτη είναι μια σύγχρονη και φιλόξενη πόλη με πλατιούς δεντροφυτεμέ-
νους δρόμους, πλατείες, νεοκλασικά κτίρια και μια σειρά από αξιόλογα αξι-
οθέατα και μνημεία που μαρτυρούν την ένδοξη ιστορία της. Η πρωτεύουσα 
του Νομού Λακωνίας είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ευρώτα, με τον 
Ταΰγετο και τον Πάρνωνα να την αγκαλιάζουν. Είναι ένας τόπος ευλογημένος, 
αφού διαθέτει απαράμιλλη φυσική ομορφιά, μαγευτικά τοπία και σπουδαίους 
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

Ξανακτίστηκε το 1834 με απόφαση του Βασιλιά Όθωνα και θεωρείται η πόλη 
με την καλύτερη ρυμοτομία στην Ελλάδα, χάρη στα σχέδια του διάσημου Βαυ-
αρού αρχιτέκτονα Στάουφερτ.

Αρχίζουμε την περιήγησή μας από την κεντρική πλατεία, που αποτελεί σημείο συ-
νάντησης των ντόπιων και είναι ένα μέρος όπου το παρόν συναντά το παρελθόν. 
Το βλέμμα μας τραβά το Παλαιό Δημαρχείο, ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο του 
1909, καθώς και το άγαλμα του Σπαρτιάτη πολεμιστή, φόρος τιμής στην ένδο-
ξη ιστορία της πόλης, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι, αλλά και τα δύο αντίγραφα 
αρχαίων ψηφιδωτών που είναι τοποθετημένα στο κέντρο της. Γύρω από την κε-
ντρική πλατεία υπάρχουν πολλές επιλογές για φαγητό, καφέ και ποτό, ενώ κάτω 
από τις γραφικές καμάρες υπάρχουν πολλά εμπορικά καταστήματα.

Σημείο αναφοράς της Σπάρτης, είναι η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιο-
λόγου με τους ψηλούς φοίνικες και τα μεγάλα πεζοδρόμια. Είναι ο κεντρικός 
δρόμος της πόλης και εκεί βρίσκονται εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, 
μπαρ και πολλά εμπορικά. Σας προτείνουμε μια βόλτα και στον πεζόδρομο 
Κλεμβρότου, κάθετο στην Λεωφόρο Παλαιολόγου, όπου θα βρείτε πολλά μα-
γαζιά, καφέ κι εστιατόρια, καθώς και τον μοναδικό κινηματογράφο της πόλης.

Στο άκρο του πεζόδρομου, απέναντι από τον μεγαλοπρεπή ναό του Οσίου Νί-
κωνος  , πολιούχου της πόλης, βρίσκεται το  ομώνυμο πάρκο με το μεγάλο 
σιντριβάνι, ανάμεσα σε ψηλά δέντρα και όμορφα  λουλούδια. Δυτικά του κέ-
ντρου στην Λεωφόρο Λυκούργου, υπάρχει άλλη μια όαση πρασίνου, το Πάρ-
κο της Ευαγγελιστρίας, το οποίο επισκέπτεται καθημερινά πολύς κόσμος για 
να κάνει βόλτα και να χαλαρώσει. Το πάρκο πήρε το όνομά του από τον μητρο-
πολιτικό ναό της Ευαγγελιστρίας, ο οποίος χτίστηκε το 1893 κατά τα πρό-
τυπα της μητρόπολης Αθηνών. Στο χώρο του πάρκου υπάρχει και το άγαλμα 
του Λυκούργου, θρυλικού νομοθέτη της Αρχαίας Σπάρτης δεξιά του Παλαιού 
Πρωτοδικείου, το οποίο  είναι  το πρώτο δημόσιο κτίριο που κατασκευάστηκε 
το 1837, για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών της πόλης και συνάμα 
αποτελεί κλασσικό δείγμα αρχιτεκτονικής  της οθωνικής περιόδου.

Στολίδι της πόλης αποτελεί το Άλσος Γουδέ, στο δρόμο προς Μυστρά, που 
προσφέρει παιχνίδι, ξεκούραση και άθληση σε όλη την οικογένεια. Μέσα σε 
ένα καταπράσινο περιβάλλον, υπάρχουν παιδικές χαρές, ποδηλατόδρομος, 
υπαίθριο γυμναστήριο, πίστες skateboard, σιντριβάνια, καθώς και ένα μικρό 
αμφιθέατρο.

Όπως  ήδη αναφέραμε, η  ιστορία της πόλης είναι αισθητή σε κάθε σημείο της. 
Επιβάλλεται μια στάση, για να θαυμάσετε και να φωτογραφήσετε το επιβλητι-
κό άγαλμα του Λεωνίδα, που στέκει αγέρωχο μπροστά στο Δημοτικό Στάδιο, 
στο τέρμα της Λεωφόρου Κ. Παλαιολόγου. Θα νιώσετε πως ο Λεωνίδας “επι-
βλέπει” την πόλη με το άγρυπνο βλέμμα του…

Συνεχίστε τον περίπατό σας στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης της 
Αρχαίας Σπάρτης, πίσω από το Δημοτικό Στάδιο, όπου θα συναντήσετε αξι-
όλογα μνημεία, όπως το αρχαίο θέατρο, έργο των πρώιμων ρωμαϊκών χρό-

Λεωφόρος Κ. Παλαιολόγου - Σπάρτη
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νων, που υπήρξε από τα μεγαλύτερα της Αρχαίας Ελλάδας. Από το θέατρο  
σήμερα διασώζεται η ορχήστρα, τα αναλήμματα με επιγραφές των αρχόντων 
της Σπάρτης στους ρωμαϊκούς χρόνους και τμήμα του κοίλου. Το θέατρο ήταν 
κατασκευασμένο από τοπικό λευκό μάρμαρο κι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
του ήταν  η ξύλινη κινητή σκηνή που συρόταν πάνω σε τροχούς. Στην κορυ-
φή της Ακρόπολης υπάρχουν ευρήματα από την ανασκαφή που οριοθετούν το 
χώρο του Ιερού της Χαλκιοίκου Αθηνάς. Ο ναός, έργο του αρχιτέκτονα Βα-
θυκλή από τη Μαγνησία, πιστεύεται ότι είχε εσωτερική διακόσμηση με χαλκινα 
φύλλα. Το λεγόμενο Κυκλοτερές Οικοδόμημα δεσπόζει στο νοτιοανατολικό 
και χαμηλότερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της ακρόπολης, στην περιοχή 
που τοποθετείται η αγορά της πόλης. Στη μορφή που σώζεται, αποτελεί ίσως 
επισκευή των ρωμαϊκών χρόνων, αρχαίου κτηρίου σημαντικού για τη ζωή της 
Σπάρτης.  Ανεβαίνοντας το πλακόστρωτο μονοπάτι που οδηγεί από την περιο-
χή της αγοράς στην ακρόπολη, ο επισκέπτης συναντάει στα αριστερά του ένα 
συγκρότημα των πρώιμων βυζαντινών χρόνων, που θεωρείται ότι πρόκειται 
για τον καθεδρικό ναό της Λακεδαιμονίας.

Πολύ κοντά στην αρχαία ακρόπολη, βρίσκεται το κενοτάφειο του Λεωνίδα.  
Αποτελεί  έμβλημα και σημαντικό μνημείο της Σπάρτης γνωστό και ως Λεωνι-
δαίον. Ανεσκάφη το 1892 και είναι το μοναδικό μνημείο της Αρχαίας Αγοράς 
που σώζεται ως τις μέρες μας. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα, με 
σχήμα και μορφή ναού, που χρονολογείται πιθανότατα τον 5ο αι. π.Χ. Το κτίριο, 
που είναι διαστάσεων 12,5×8,30 μέτρα, κατασκευάστηκε από ογκώδεις πωρό-
λιθους, και το εσωτερικό του ήταν χωρισμένο σε δύο θαλάμους που συγκοινω-
νούσαν μεταξύ τους. Ο ανατολικός, μήκους 3.15 μέτρων, είχε τη μορφή πρόνα-
ου και ήταν διακοσμημένος με κίονες. Η χρήση του κτιρίου δεν έχει εξακριβωθεί 
μέχρι σήμερα. Πιθανολογείται ότι ήταν κενοτάφιο, ενώ πολλοί μελετητές συμμε-

ρίζονται την άποψη ότι πρόκειται για το ναό του Απόλλωνος Καρνείου. Παρότι 
δεν υπάρχει καμία ένδειξη για το συσχετισμό του ναού με το θρυλικό βασιλιά της 
Σπάρτης, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, εκεί μεταφέρθηκαν και ετάφησαν 
τα οστά του Λεωνίδα από τις Θερμοπύλες. Έτσι το μνημείο ταυτίστηκε στη λαϊκή 
συνείδηση με τον τάφο του Λεωνίδα. Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης, ότι εδώ 
τελούταν ετήσιοι αγώνες για να τιμήσουν τη μνήμη του Σπαρτιάτη βασιλιά.

Ανατολικά του «Λεωνιδαίου» στην οδό Τριακοσίων συναντάμε ακόμη δύο ση-
μαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Έναν ναό σταυροειδή εγγεγραμμένο με 
τρούλο, που έχει θεμελιωθεί πάνω σε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ρωμαϊκών 
χρόνων, και χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα κι ένα υστερορωμαϊκό 
βαλανείο, (3ος με 4ος αιώνας μ. Χ) στο οποίο υπάρχουν χώροι για θερμό, 
χλιαρό και κρύο λουτρό καθώς και ψηφιδωτά δάπεδα. Είναι κοντά στον δρόμο 
που οδηγεί βόρεια στην Ακρόπολη της Αρχαίας Σπάρτης. Τμήμα του υστερο-
ρωμαϊκού βαλανείου μετατράπηκε στους βυζαντινούς χρόνους σε λουτρό, που 
χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα με αρχές του 11ου αιώνα μ. Χ. Πιθα-
νόν μαζί με τον σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο ναό και τμήμα βυζαντινού 
ελαιοτριβείου, που βρέθηκε βορειότερα, να αποτελούν μια μνημειακή ενότητα 
της μεσοβυζαντινής Λακεδαιμονίας. 

Στην ανατολική άκρη της πόλης, κοντά στις όχθες του ποταμού Ευρώτα αξίζει να 
επισκεφθείτε το Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος (9ος αιώνας π.Χ), ένα από τα σημα-
ντικότερα ιερά της αρχαίας Σπάρτης, που αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο της 
σπαρτιατικής αγωγής των νέων. Στο ναό λατρευόταν αρχικά η μυκηναϊκή θεότητα 
Ορθία, η οποία στους ιστορικούς χρόνους ταυτίστηκε με την Άρτεμη. Οι σπαρτιατι-
κές γιορτές της Αρτέμιδας σχετίζονται κυρίως με την ιδιότητά της να προστατεύει 
τα παιδιά, από τη γέννησή τους ως την εφηβεία. Κεντρική θέση στις τελετές είχε 
η «διαμαστίγωση», ο αγώνας αντοχής  κατά τον οποίο οι έφηβοι ακουμπώντας 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ακρόπολη Αρχαίας Σπάρτης Κενοτάφειο Λεωνίδα - Σπάρτη
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στο βωμό και παρακινούμενοι και από τους ίδιους τους συγγενείς τους, υπέμεναν 
αγόγγυστα τη δοκιμασία του δημόσιου μαστιγώματος -μερικές μάλιστα, φορές μέ-
χρι θανάτου. Οι νικητές αυτών των αγώνων καρτερίας στέφονταν «βωμονίκες» 
και είχανε το προνόμιο να αφιερώσουν στο Ναό της θεάς στήλη με το όνομά τους.  
Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η τελετή του μαστιγώματος έχασε τον θρησκευτικό της 
χαρακτήρα και έγινε ένα αιματηρό θέαμα που προσήλκυε πλήθη θεατών. Για το 
σκοπό αυτό οικοδομήθηκε αμφιθέατρο που περιέβαλλε το βωμό. 

Συνεχίζοντας λίγα χιλιόμετρα ανατολικά, στο λόφο του προφήτη Ηλία μετά τον οικι-
σμό  Αφυσσού  υπάρχει ένα από τα πιο σπουδαία ιερά της Σπάρτης: το Μενελάιον 
το οποίο ιδρύθηκε πλησίον σημαντικής μηκυναϊκής θέσης. Στα αρχαία χρόνια η πε-
ριοχή που βρίσκεται το ιερό ονομαζόταν Θεράπνη. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο πυραμιδοειδές οικοδόμημα που υψώνεται στην κορυφή 
του λόφου, όπου και ξεκίνησε κατά τον 8ο αι. π.X., η λατρεία του Mενελάου, μυθικού 
βασιλιά της Σπάρτης και της συζύγου του Eλένης, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τους 
ελληνιστικούς χρόνους. H οικοδόμηση του πρώτου ναού στο χώρο θα πρέπει να το-
ποθετηθεί στα τέλη του 7ου αι. π.X. ή στις αρχές του 6ου αι. π.X. ενώ οι παρεμβάσεις 
στο ναό στις αρχές του 5ου αι. π.X. συντέλεσαν στη δημιουργία ενός ιερού αντάξιου 
των μυθικών ηρώων της Σπάρτης. Αξίζει να επισκεφθείτε το  Μενελάιον όχι μόνο 
λόγω της ιστορικής του σημασίας αλλά και για να θαυμάσετε τη μαγευτική θέα που 
προσφέρει  προς την κοιλάδα του  Ευρώτα και τον Ταΰγετο!  

Πέντε χιλιόμετρα νότια της Σπάρτης, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμυκλών βρίσκε-
ται το Ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνος. Το ιερό εξελίχθηκε στο σημαντικότερο 
χώρο λατρείας για τους αρχαίους Σπάρτιάτες και μάλιστα διατήρησε τη μεγάλη του 
σημασία και κατά την Ρωμαϊκή εποχή. Σήμερα, στο χώρο υπάρχουν τμήματα ανα-
λημματικών τοίχων του περιβόλου, ίχνη θεμελίων και ένας εν μέρει αναστηλωμένος 
κυκλικός βωμός. Στο ιερό υπήρχε ο περίφημος «θρόνος του Απόλλωνα», ένα τερα-
στίων διαστάσεων έργο του Βαθυκλή, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν το άγαλμα 
του Θεού Απόλλωνα.  

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

//  ΜΟΎΣΕΙΑ - ΣΎΛΛΟΓΕΣ
Όταν βρεθείτε στη Σπάρτη επιβάλλεται να επισκεφθείτε τα ενδιαφέροντα μου-
σεία και τις συλλογές που φιλοξενούν εκθέματα τα οποία θα σας ταξιδέψουν 
στο ιστορικό της παρελθόν.

Ξεκινήστε την εξερεύνησή σας από το Αρχαιολογικό Μουσείο στο κέντρο της 
πόλης (Λυκούργου & Αγ. Νίκωνος). Χτίστηκε το 1876 και είναι το πρώτο μου-
σείο που ιδρύθηκε σε ελληνική επαρχιακή πόλη. Στεγασμένο σε ένα όμορφο 
νεοκλασικό κτίριο με κήπο που κοσμούν αγάλματα, το μουσείο δίνει την δυνα-
τότητα στους επισκέπτες να θαυμάσουν σπάνια εκθέματα από τα αρχαία και τα 
ρωμαϊκά χρόνια. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, 
τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων, κεραμικά, ενεπίγραφες στήλες, ειδώλια και ανα-
θηματικές πήλινες μάσκες. Ένα έκθεμα που αξίζει οπωσδήποτε να δείτε είναι η 
περίφημη προτομή Σπαρτιάτη πολεμιστή του επονομαζόμενου «Λεωνίδα».

Οικία της Ευρώπης. Κατευθυνόμενοι βόρεια θα συναντήσετε την «Οικία της 
Ευρώπης» (Διοσκούρων και Παλαιολόγου). Πρόκειται για χώρο στον οποίο 
αποκαλύφθηκαν δύο πολύ σημαντικά ψηφιδωτά δάπεδα της ρωμαϊκής επο-
χής. Το πρώτο αναπαριστά την «Αρπαγή της Ευρώπης», από τον Δία, που είναι 
μεταμορφωμένος σε ταύρο. Το συγκεκριμένο ψηφιδωτό εικονίζεται και στην 
ελληνική έκδοση του κέρματος των 2 ευρώ. Το δεύτερο ψηφιδωτό έχει θέμα 
«Ο Ορφέας γοητεύει τα άγρια ζώα». Στο χώρο έχουν ξεκινήσει εργασίες προ-
στασίας και ανάδειξης του και θα είναι σύντομα επισκέψιμος.

Αν αγαπάτε την τέχνη, τότε θα μαγευτείτε από την Κουμαντάρειο Πινακοθή-
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού - Σπάρτη

Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης

Ιερό Όρθιας Αρτέμιδος - Σπάρτη
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κη (Κων/νου Παλαιολόγου 123) που στεγάζεται σε ένα από τα ομορφότερα  
νεοκλασικά κτίρια της Σπάρτης. Αποτελεί δωρεά της Ντόλλυ Γουλανδρή και 
του αδελφού της Γεωργίου Κουμάνταρου προς τιμήν του φιλότεχνου πατέ-
ρα τους, Ιωάννη Κουμάνταρου, ο οποίος ονειρευόταν να ιδρύσει Πινακοθήκη 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η Κουμαντάρειος Πινακοθήκη εγκαινιάστηκε το 
1982 και λειτουργεί ως παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης. Η μόνιμη έκθε-
ση με τίτλο  “Νεοελληνική Τέχνη, 19ος – 20ός αιώνας” φιλοξενεί ογδόντα δύο 
έργα, ζωγραφικά και γλυπτά, σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών (Χαλεπά, Λύ-
τρα, Γύζη, Κόντογλου, Θεόφιλου, Τσαρούχη, Μόραλη, Μυταρά, Φασιανού κ.α), 
ενώ υπάρχει και έκθεση που αποτελείται από ελαιογραφίες δυτικοευρωπαίων 
ζωγράφων από τη συλλογή του Ιωάννη Κουμάνταρου. 

Επόμενη στάση, το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, (Όθωνος-Αμαλίας 
129) για να μυηθείτε στην ιστορία της ελιάς. Το μουσείο αναδεικνύει την παρά-
δοση και τον τρόπο παραγωγής του ελαιολάδου στον ελλαδικό χώρο, από τους 
προϊστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα και φωτίζει την άρρηκτη σύνδεση της 
ελιάς με την ταυτότητα  του τόπου μας μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνιές: 
οικονομία, διατροφή, θρησκευτική λατρεία, τέχνη και τεχνολογία. Το Μουσείο 
επίσης, οργανώνει κατά καιρούς εκπαιδευτικά προγράμματα με παιχνίδια και δρα-
στηριότητες, για σχολεία και γενικό κοινό. Εκτός από την έκθεση του που εκτείνεται 
σε δύο ορόφους και σε υπαίθριο χώρο, διαθέτει κυλικείο, πωλητήριο και αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων. Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού ανήκει στο δίκτυο 
Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Για τους λάτρεις της λαογραφίας, το Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού και Λα-
ϊκού Βίου αποτελεί ένα ταξίδι στη Σπάρτη των αρχών του 20ου αιώνα. Στεγά-
ζεται σε διώροφο οίκημα δωρεά του αειμνήστου Λεωνίδα Μανουσάκη επί της 
οδού Ανανίου 13 στη Σπάρτη και πληροί όλες τις σύγχρονες μουσειολογικές 
προδιαγραφές. Περιλαμβάνει έπιπλα, ενδυμασίες, κεντήματα, υαλικά και πλού-
σιο φωτογραφικό υλικό εκείνης της εποχής. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατό-
τητα μέσα από αναπαραστάσεις εσωτερικών χώρων, εκθέσεις και προβολές 
πολυμέσων, να γνωρίσουν όψεις της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των 
ανθρώπων που δημιούργησαν και κατοίκησαν τη νέα πόλη της Σπάρτης.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ένα ακόμη ενδιαφέρον μουσείο που αποτυπώνει τη νεότερη ιστορία της λα-
κωνικής πρωτεύουσας είναι το  Μουσείο Νεότερης Σπάρτης, στεγασμένο 
σε όμορφο νεοκλασικό κτίριο, έδρα της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης επί της 
Λεωφόρου Λυκούργου αρ. 82. Εδώ θα μάθετε πώς δημιουργήθηκε κι εξελί-
χθηκε η Λακωνική πρωτεύουσα με την πανάρχαια ιστορία, σ’ ένα σύγχρονο 
αστικό κέντρο. Το μουσείο παρουσιάζει τους σπουδαιότερους σταθμούς από 
την πολεοδομική, οικιστική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Σπάρτης  
αρχίζοντας από την επανίδρυση της πόλης το 1834 μέχρι σήμερα.

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη (Λυκούργου 135) φιλοξενείται το  αρ-
χείο του μεγάλου Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. Περιλαμβάνει πλού-
σιο αρχειακό υλικό γύρω από τη ζωή και το έργο του μεγάλου Λάκωνα ποιητή. 
Το αρχείο περιλαμβάνει αλληλογραφία, φωτογραφίες, τιμητικές διακρίσεις, 
προσωπικά αντικείμενα, τμήμα της βιβλιοθήκης του ποιητή, καθώς και έπιπλα 
που χρησιμοποιούσε στο γραφείο του.

Λίγα μέτρα μετά τη Βιβλιοθήκη, στην οδό Λυσάνδρου αρ. 3, θα συναντήσε-
τε το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης,  το οποίο ιδρύθηκε το 1991, με 
πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. 
Ευσταθίου. Η πλούσια συλλογή του, που μαρτυρεί το υψηλό επίπεδο της θρη-
σκευτικής καλλιτεχνικής παραγωγής  πέντε αιώνων, περιλαμβάνει φορητές 
εικόνες διαφόρων χρονικών περιόδων, τάσεων και τεχνοτροπιών, σπάνιας 
αξίας χειρόγραφα κωδίκων από Μοναστήρια της περιοχής, εξαιρετικά δείγ-
ματα χρυσοκεντητικής, έργα εκκλησιαστικής αργυροχρυσοχοΐας, περίτεχνα 
ξυλόγλυπτα καθώς και μία σημαντική συλλογή αρχιερατικών ειδών. 

Για το τέλος, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα μοναδικό στο είδος του 
μουσείο που λειτουργεί στον Μυστρά. Πρόκειται για το Μουσείο Φωτογρα-
φικών Μηχανών «Τάκης Αϊβαλής», το οποίο εγκαινιάσθηκε το 2013 και 
δημιουργήθηκε από τη δωρεά της προσωπικής συλλογής φωτογραφικών μη-
χανών του γνωστού φωτογράφου Τάκη Αϊβαλή. Η έκθεση του μουσείου πα-
ρουσιάζει την εξέλιξη των φωτογραφικών μηχανών του 20 αιώνα που απευ-
θύνονταν κυρίως στον ερασιτέχνη χρήστη. Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου 
1.000 φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες το 2001, χάρισαν στον ιδιοκτήτη 
τους μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Κουμαντάρειος Πινακοθήκη - Σπάρτη Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών - Μυστράς
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

//  ΜΎΣΤΡΑΣ- ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΎΘΕΝΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ
Μόλις 6 χλμ βορειοδυτικά της Σπάρτης, βρίσκεται η φημισμένη καστροπο-
λιτεία του Μυστρά. Πέτρινα καλντερίμια, μοναστήρια κι εκκλησίες, παλάτια, 
αρχοντικά και οικόσημα θα σας μεταφέρουν στην εποχή του μεγαλείου της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μέσα από  ένα ονειρικό ταξίδι στο χρόνο και την 
ιστορία. Η περιήγησή σας στο Μυστρά είναι μια αξέχαστη εμπειρία ζωής, όχι 
μόνο για τις ιστορικές γνώσεις που θα αποκομίσετε περπατώντας στα λιθόχτι-
στα δρομάκια αλλά κυρίως  για την αίσθηση ότι περιπλανιέστε σε ένα σκηνικό 
παραμυθιού  όπου οι θρύλοι ξαναζωντανεύουν, με πρίγκιπες και δεσποσύνες 
να ξεπροβάλλουν από τα αρχοντικά, ανάμεσα στα πολύχρωμα λουλούδια που 
σκαρφαλώνουν στις πλαγιές και ζωντανεύουν σήμερα τα ερείπια της ξακου-
στής καστροπολιτείας. 
Οι πολύχρονες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης  των μνημείων του 
Μυστρά, διατηρούν στο πέρασμα του χρόνου αυτόν τον ιστορικό θησαυρό, 
που προκαλεί τον θαυμασμό σε χιλιάδες επισκέπτες και προσφέρει πολύτιμες 
γνώσεις για τον πολιτισμό και την τέχνη των  δύο τελευταίων αιώνων του 
Βυζαντίου. Η ιστορική σημασία του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά ανα-
γνωρίστηκε διεθνώς το 1989 με την κήρυξη του από την Unesco ως Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

//  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο Μυστράς υπήρξε περίφημο πολιτικό και πνευματικό κέντρο της ύστερης Βυ-
ζαντινής περιόδου, το οποίο αναπτύχθηκε μετά την Δ΄ Σταυροφορία (1204) 
όταν οι Φράγκοι ιππότες εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο. Το 1249 Ο 
Γουλιέλμος Β΄Βιλλεαρδουίνος επέλεξε το Μυστρά για να τον οχυρώσει και να 

τον καταστήσει βάση της κυριαρχίας του σε ολόκληρη τη νότια Πελοπόννησο, 
από τη Μονεμβάσια μέχρι και τη Μάνη. 
Το 1259, στη μάχη της Πελαγονίας, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Η΄ 
ο Παλαιολόγος συνέλαβε τον Βιλλεαρδουίνο, ο οποίος του παραχώρησε τα 
κάστρα της Πελοποννήσου. Έτσι το 1262 άρχισε μια νέα σελίδα για το Μυστρά 
υπό την ηγεσία των Βυζαντινών. Οι κάτοικοι της πεδιάδας της Λακεδαίμονος, 
εγκατέλειψαν σταδιακά την περιοχή της Σπάρτης, που είχε μετονομασθεί σε 
Λακεδαιμονία και αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια έρχονταν και έκτιζαν 
τα σπίτια τους γύρω από το κάστρο. Ο πληθυσμός αυξήθηκε ταχύτατα, η νέα 
πόλη που δημιουργήθηκε ονομάστηκε Χώρα και για καλύτερη προστασία πε-
ριτειχίστηκε. Γύρω από το δεύτερο τείχος συγκεντρώνονταν και άλλοι κάτοικοι 
ώσπου σιγά - σιγά διαμορφώθηκε η  Κάτω Χώρα η οποία με τη σειρά της προ-
στατεύτηκε με μια τρίτη σειρά από τείχη. Έτσι οργανώθηκε η καστροπολιτεία  
του Μυστρά σε τρία επίπεδα. Στο κάστρο της κορυφής, όπου είχε την έδρα του 
ο στρατηγός, στη Χώρα όπου βρίσκονταν τα παλάτια και οι δημόσιες υπηρε-
σίες και στο τρίτο επίπεδο όπου χτίστηκαν τα περισσότερα αρχοντικά και οι 
σημαντικότεροι βυζαντινοί ναοί. Καθώς αναπτυσσόταν και μεγάλωνε η πόλη, 
μεταφέρθηκε σε αυτή και η έδρα της μητρόπολης της Λακεδαίμονος.
Το 1308 καταργείται ο τίτλος του στρατηγού και την εξουσία αναλαμβάνουν 
μόνιμοι πλέον διοικητές, όπως ο Καντακουζηνός (1308 - 1316) και ο Ανδρό-
νικος Παλαιολόγος (1316 - 1321). Στα μέσα 14ου αιώνα ο διοικητής γίνεται 
ισόβιος, λαμβάνει τον τίτλο του δεσπότη και δημιουργείται το “Δεσποτάτο του 
Μορέως”. Πρώτος Δεσπότης του Μυστρά υπήρξε ο Μανουήλ Καντακουζηνός 
(1348 - 1380), ο οποίος σταδιακά τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθεί στην 
ισχυροποίηση της θέσης του, θα επιδιώξει συνεργασία με τους Φράγκους 
ηγεμόνες της νοτίου Ελλάδας για την απόκρουση των επιδρομών των Τούρ-
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κων (1360) και θα αναγνωριστεί ως ένας από τους κυριότερους παράγοντες 
της περιοχής. Το 1380 θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, Ματθαίος και έπειτα 
ο Δημήτριος(1383-1384). Στη συνέχεια όλοι οι δεσπότες θα ανήκουν στην 
οικογένεια των Παλαιολόγων με πρώτο τον Θεόδωρο Α΄ Παλαιολόγο (1384 
- 1407) .
Οι Παλαιολόγοι, επέκτειναν τα όρια του δεσποτάτου καταλαμβάνοντας όλη την 
Πελοπόννησο. Με τον Θεόδωρο Β΄ (1407 - 1443), δευτερότοκο γιο του αυ-
τοκράτορα Μανουήλ Β΄, εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος ακμής και στενών 
σχέσεων του Μυστρά με την Κωνσταντινούπολη. Η περίοδος αυτή, εποχή ευ-
ημερίας και δόξας, συνεχίστηκε και με το νεότερο αδελφό του Κωνσταντίνο 
ΙΑ’Παλαιολόγο (1443 - 1449), τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποί-
ος σύμφωνα με την παράδοση στέφθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1449 στον  Άγιο 
Δημήτριο τη μητρόπολη του Μυστρά. Ο Κωνσταντίνος ταξίδεψε στην Κωνστα-
ντινούπολη, την οποία υπερασπίστηκε γενναία ως τις 29 Μαϊου 1453, οπότε 
έπεσε ηρωικά πολεμώντας τους Τούρκους. Ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκρά-
τορας, με τον ηρωικό του θάνατο, πέρασε στο πάνθεον των αθανάτων και 
έγινε μια θρυλική μορφή της ελληνικής λαϊκής παράδοσης σαν ο ”Μαρμαρω-
μένος Βασιλιάς”, που θα ξυπνήσει και θα ανακτήσει την Αυτοκρατορία και την 
Κωνσταντινούπολη από τους κατακτητές της.
Ο ρόλος του Μυστρά στα χρόνια των Παλαιολόγων υπήρξε ξεχωριστός ειδικά 
σε πολιτιστικά ζητήματα. Η μικρή πολιτεία γίνεται πόλος έλξης καλλιτεχνών, 
επιστημόνων, λογίων και φιλοσόφων. Είναι γνωστή η δράση του μεγάλου 
νεοπλατωνικού φιλοσόφου Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος, ο οποίος ίδρυσε 
φιλοσοφική σχολή και επηρέασε με τη διδασκαλία του τη νεοελληνική σκέψη 
ακόμη και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Για τη βυζαντινή τέχνη, αρχιτεκτονι-
κή και ζωγραφική, ο Μυστράς αποτελεί το “κύκνειο άσμα” της βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας. Το κάστρο, το τριπλό τείχος, οι πύλες, τα παλάτια, τα αρχοντικά, 
οι δρόμοι και οι ναοί αποτελούν τα εξαίσια δείγματα της ύστατης πολιτιστικής 
αναλαμπής του Βυζαντίου έως τα μέσα του 15ου αιώνα.
Το 1460 ο Δημήτριος Παλαιολόγος παραδίδει το Μυστρά στους Τούρκους. 
Πολλές οικογένειες του Μυστρά θα καταφύγουν στις υπώρειες του Ταϋγέτου 
και θα δημιουργήσουν νέους οικισμούς. Κατά την τουρκοκρατία ο Μυστράς 

αποτελούσε έδρα του Τούρκου διοικητή. Το 1687 καταλαμβάνουν το Μυστρά 
οι Βενετοί του Μοροζίνι και τον κρατούν 28 χρόνια, ως το 1715, που τον 
ξαναπαίρνουν οι Τούρκοι. Με την ελληνική επανάσταση ελευθερώνεται και 
πάλι, αλλά στα 1825 καίγεται από τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ. Η ίδρυση 
της νέας Σπάρτης  από τον Όθωνα (1834), οδήγησε στην ερήμωση της χώ-
ρας του Μυστρά καθώς οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στη λακωνική πρωτεύ-
ουσα και στον οικισμό του Νέου Μυστρά που κτίστηκε νότια από τα τείχη της 
καστροπολιτείας.

//  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Η βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά έχει τη μοναδική ικανότητα να ζωντα-
νεύει στο κάθε βήμα και να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα σχεδόν μυστηριακή, 
όπου θρύλοι και γεγονότα γίνονται ένα με θαυμαστό τρόπο.
Ξεκινήστε την περιήγησή σας στην Κάτω Χώρα, με μια επίσκεψη στη Μη-
τρόπολη (Άγιος Δημήτριος), κοντά στην είσοδο της Κάτω Χώρας. Πρό-
κειται για τον παλαιότερο ναό του λόφου, που ήταν το θρησκευτικό κέντρο 
της πόλης και  έδρα του μητροπολίτη Λακεδαιμονίας. Η ίδρυσή του τοπο-
θετείται αμέσως μετά το 1262. Διαθέτει αξιόλογο  γλυπτό διάκοσμο από 
τον οποίο ξεχωρίζει κυρίως η πλάκα με τον ανάγλυφο δικέφαλο αετό των 
Παλαιολόγων στο δάπεδο, κάτω από τον τρούλο, όπου σύμφωνα με την 
παράδοση, στέφθηκε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Κωνστα-
ντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, το 1449.  
Στη δυτική πτέρυγα της αυλής της Μητρόπολης στεγάζεται το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Μυστρά. Η συλλογή περιλαμβάνει γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, 
φορητές εικόνες, τοιχογραφίες, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα τα οποία 
χρονολογούνται από τα Παλαιοχριστιανικά έως τα Μεταβυζαντινά χρόνια. 
Σημαντικά εκθέματα αποτελούν  μία μαρμάρινη πλάκα του 14ου αιώνα που 
παριστάνει την Ανάληψη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δύο ταφικές πλάκες με 
μονογράμματα της οικογένειας των Καντακουζηνών, ενώ το πλέον σημαντικό 
έκθεμα είναι τμήματα μεταξωτού γυναικείου φορέματος και γυναικεία πλεξού-
δα μαλλιών από τάφο ευγενούς που βρέθηκε στην Αγία Σοφία του Μυστρά. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συλλογή της μικροτεχνίας με Βυζαντινά και 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

Ενετικά έργα (νομίσματα, δαχτυλίδια κ.α), καθώς και η συλλογή της κεραμικής 
της Βυζαντινής περιόδου.
Κάτω από τα τείχη της άνω Χώρας, θα συναντήσετε την ξακουστή Μονή της 
Παντάνασσας, ορατή σχεδόν από όλα τα σημεία του λόφου  η οποία ιδρύ-
θηκε το 1428 από τον Ιωάννη Φραγκόπουλο, υψηλόβαθμο αξιωματούχο του 
Δεσποτάτου του Μυστρά. Η Παντάνασσα είναι γυναικείο μοναστήρι, το μονα-
δικό που  εξακολουθεί να λειτουργεί στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά. Η 
όμορφη και περίτεχνα σκαλισμένη πέτρινη πρόσοψη της μονής θα σας εντυ-
πωσιάσει, ενώ το αριστουργηματικό καθολικό της, είναι το πιο αντιπροσω-
πευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του Μυστρά, που συνδυάζει επιδέξια την 
καλλιτεχνική παράδοση του Βυζαντίου με στοιχεία της δυτικής αλλά και της 
ισλαμικής τέχνης.
Ο δρόμος που κατηφορίζει από την Παντάνασσα, θα σας οδηγήσει στη Μονή 
της Περιβλέπτου, η οποία πιθανότατα ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα 
από τον πρώτο δεσπότη του Μυστρά, Μανουήλ Καντακουζηνό. Από το μο-
ναστήρι σώζονται ο περίβολος με την εσωτερική και εξωτερική του πύλη, ο 
πύργος της Τράπεζας, δύο κτίσματα και το καθολικό. Το εσωτερικό του καθολι-
κού είναι πλούσια διακοσμημένο, με γλυπτά και τοιχογραφίες. Τα γλυπτά προ-
έρχονται κυρίως από παλαιότερα μνημεία, ενώ ο τοιχογραφικός διάκοσμος, 
χρονολογείται περίπου στο έτος 1360. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
σωζόμενα ζωγραφικά σύνολα του 14ου αιώνα και συνδέεται με την καλλιτε-
χνική παράδοση της Κωνσταντινούπολης.
Στην Κάτω Χώρα του Μυστρά, δίπλα στο τείχος, βρίσκεται και το αρχαιότερο 
και μεγαλύτερο μοναστήρι του λόφου, η Μονή Βροντοχίου. Η μονή ιδρύθηκε 
στα τέλη του 13ου αιώνα. Υπαγόταν στον πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, 
διέθετε μεγάλο πλούτο και πολλά προνόμια και αποτέλεσε το κέντρο της πνευ-
ματικής ζωής του Μυστρά. Είχε μία από τις πλουσιότερες και σπουδαιότερες 
βιβλιοθήκες και ήταν τόπος όπου δίδαξαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως 
ο Πλήθων. Στο συγκρότημα της μονής βρίσκονται δύο επιβλητικές εκκλησίες, 
από τις ωραιότερες του Μυστρά, ο ιερός ναός των Αγίων Θεοδώρων και ο 
ιερός ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, που λέγεται και Αφεντικό.

Στον δρόμο που οδηγεί από τη Μητρόπολη στη Μονή Βροντοχίου, είναι κτισμέ-
νος ο μικρός ιερός ναός της Ευαγγελίστριας ο οποίος οικοδομήθηκε γύρω 
στις αρχές του 15ου αιώνα. 
Συνεχίζοντας την ανάβαση στην Άνω Χώρα ξεχωρίζουν τα Παλάτια των Δε-
σποτών. Το συγκρότημα των Παλατιών, έδρα και κατοικία του Δεσπότη και 
της οικογένειάς του, κυριαρχεί με την παρουσία του στο μοναδικό πλάτωμα 
του λόφου. Πρόκειται για ένα σύνολο κτισμάτων, που άρχισε να κτίζεται σχε-
δόν αμέσως μετά την ίδρυση του κάστρου του Μυστρά και ολοκληρώθηκε στις 
αρχές του 15ου αιώνα. Η συνεχής προσθήκη κτιρίων σκοπό είχε να καλύψει 
τις αυξανόμενες ανάγκες της διοικητικής αρχής που στέγαζε. Τα σημαντικό-
τερα από αυτά τα κτίσματα, είναι η πτέρυγα των Καντακουζηνών, που κατα-
σκευάστηκε από το Δεσπότη Μανουήλ Καντακουζηνό τον 14ο αιώνα, και η 
πτέρυγα των Παλαιολόγων, του 15ου αιώνα. Η τελευταία αποτελείται από έναν 
ισόγειο χώρο, που εξυπηρετούσε αποθηκευτικές ανάγκες, τον πρώτο όροφο, 
που διαιρείται σε οκτώ διαμερίσματα - αίθουσες στρατωνισμού και το δεύτερο 
όροφο, ο οποίος στέγαζε την αίθουσα του θρόνου. 
Στις οικίες, που υψώνονται γύρω από τα Παλάτια, πιθανότατα κατοικούσαν τα 
μέλη της αριστοκρατίας του Μυστρά, από την οποία προέρχονταν και οι αξι-
ωματούχοι του Δεσποτάτου. Ανάμεσα στις οικίες ξεχωρίζουν τα αρχοντικά 
Λάσκαρη και Φραγκόπουλου στην Κάτω Χώρα καθώς και το «Παλατάκι» 
στην Άνω Χώρα του Μυστρά.
Ακόμα πιο ψηλά βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, καθολικό μικρού 
παλατιακού μοναστηριού των μέσων του 14ου αιώνα. Κατασκευάστηκε από 
τον πρώτο δεσπότη του Μυστρά Μανουήλ Καντακουζηνό. 
Συνεχίζοντας ακόμα ψηλότερα θα συναντήσετε την άνω πύλη του Μυστρά ενώ 
στην κορυφή του λόφου δεσπόζει το κάστρο, η ακρόπολη του Μυστρά που 
επιβλέπει την κοιλάδα του Ευρώτα και της Σπάρτης.
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Φύση & Δραστηριότητες  
Φυσική ομορφιά, χωριά, μονοπάτια, πεζοπορία
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ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γραφικά χωριά, πλούσια βλάστηση και επιβλητικές βουνοκορφές συνθέτουν 
ένα ειδυλλιακό  τοπίο σε ολόκληρο το Δήμο Σπάρτης. Η ευρύτερη περιοχή είναι 
ένας μικρός παράδεισος για όσους αγαπούν τις δραστηριότητες στη φύση, αφού 
προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Περπατήστε σε 
κατάφυτες πλαγιές, πλακόστρωτα σοκάκια και  πλατείες, θαυμάστε την εναλλαγή 
των χρωμάτων της φύσης, αφουγκραστείτε το  κελάρυσμα των κρυστάλλινων νε-
ρών και ξεκουραστείτε σε παραδοσιακά ταβερνάκια. Ο Ταΰγετος και ο Πάρνωνας 
σας καλούν να τους εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε τα κρυμμένα μυστικά τους!

//  ΤΑΫΓΕΤΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Ο μεγαλοπρεπής  Ταΰγετος, το «αρσενικό βουνό», όπως τον έχει αποκαλέ-
σει ο μεγάλος συγγραφέας Στρατής Μυριβήλης «… είναι απερίγραπτος, είναι 
αδύνατον να εκφραστεί χωρίς τη μουσική του Μπετόβεν. Τόσο πυκνή, τόσο 
κυριαρχική είναι η επιβολή του πάνω στην ψυχή του ανθρώπου…». Τέτοια 
συναισθήματα θαυμασμού και συγκίνησης γέννησε ο Ταΰγετος σε ποιητές, 
πεζογράφους, περιηγητές… Έλληνες και ξένους.   
Πλήθος μύθων και θρύλων κρύβονται στα σπλάχνα του αρχαίου βουνού των 
Σπαρτιατών. Η ονομασία του, όπως αναφέρει ο Παυσανίας, προέρχεται από 
την  Ταϋγέτη, μία από τις Ατλαντίδες, η οποία, γεμάτη ντροπή από το αθέλητο 
ζευγάρωμά της με τον Δία, έβαλε τέλος στη ζωή της πέφτοντας σε γκρεμό του 
βουνού. Η ψηλότερη κορυφή του Ταϋγέτου είναι ο  Προφήτης Ηλίας, (υψόμε-
τρο 2407 μ.), η οποία είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, για το μοναδικό της 
σχήμα που μοιάζει με πυραμίδα. Κατά την αρχαιότητα η κορυφή είχε το όνομα 
Τάλετον και ήταν αφιερωμένη στον θεό Ήλιο, στον οποίο οι αρχαίοι Σπαρτιά-
τες σύμφωνα πάλι με τον Παυσανία, θυσίαζαν άλογα. 
Ο Ταΰγετος αποτελεί την υψηλότερη οροσειρά της Πελοποννήσου και αποτελεί 

φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Λακωνία και την Μεσσηνία, καθώς εκτείνεται 
από την Μεγαλόπολη έως το ακρωτήριο Ταίναρο. Είναι από τα πιο αγαπημένα 
βουνά των ορειβατών, των πεζοπόρων και των φυσιολατρών, καθώς  προ-
σφέρει μερικές από τις ομορφότερες ορειβατικές και πεζοπορικές διαδρομές.  
Εκτός από τη μοναδική φύση, το βουνό έχει και μια υποδειγματική σηματο-
δότηση των μονοπατιών, η οποία διευκολύνει ακόμη και τους μη έμπειρους 
ορεινούς πεζοπόρους. 
Το μεγαλύτερο μέρος του βουνού  καλύπτεται από έλατα και μαυρόπευκα, ενώ 
στις πλαγιές του ευδοκιμούν σπάνια φυτά που είναι τοπικά ενδημικά και  που 
υπάρχουν μόνο στο Ταΰγετο. Τμήματα της ευρύτερης περιοχής εντάσσονται 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και υπά-
γονται στις σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας (Important Bird 
Areas) καθώς στην ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα του Ταϋγέτου  περιλαμ-
βάνονται και αρκετά σπάνια είδη πουλιών.
Τα τελευταία χρόνια ο Ταΰγετος έχει μπει δυναμικά στον ταξιδιωτικό χάρτη της 
Ελλάδας χάρη στη φυσική, ανόθευτη ομορφιά  του, στα γραφικά χωριά του, στα 
μονοπάτια του, και στα μνημεία της φύσης που περιμένουν να τα ανακαλύψετε.  

Για τις ανάγκες της περιήγησης θα κάνουμε έναν διαχωρισμό του Ταΰγετου σε 
βόρειο, κεντρικό και νότιο τμήμα. Το τεράστιο μήκος του μεγαλύτερου βουνού της 
Πελοποννήσου, που έκανε ακόμα και τον Όμηρο να το αποκαλεί «περιμήκειο», 
απλώνεται σε 115 χιλιόμετρα, κάτι που σημαίνει πως είναι πρακτικά αδύνατο να 
το  εξερευνήσετε σε ένα Σαββατοκύριακο. Γι’ αυτό, τα χωριά νότια της Σπάρτης θα 
τα λογαριάζουμε για Νότιο Ταΰγετο, τα χωριά δυτικά της Σπάρτης ως κεντρικό και 
εκείνα της «Μυστριώτικης Στράτας», που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί για τη 
σύνδεση του Μυστρά με την υπόλοιπη Ελλάδα, για Βόρειο Ταΰγετο.

Ταΰγετος
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//  Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Ξεκινώντας λοιπόν από τα νότια, συναντάμε το Ξηροκάμπι, το μεγαλύτερο 
από τα χωριά της περιοχής, με  πολλά όμορφα, πέτρινα σπίτια και τη μεγάλη 
του πλατεία με αρκετές ταβέρνες και καφενεία. Στο Ξηροκάμπι εκείνο που κλέ-
βει την παράσταση είναι το τοξωτό Ελληνιστικό Γεφύρι που χτίστηκε γύρω στο 
150 π.Χ. - το μοναδικό της εποχής του που σώζεται μέχρι σήμερα. Το γεφύρι 
ένωνε την αρχαία Σπάρτη με την Καρδαμύλη μέσω της ρωμαϊκής οδού. Τα 
νερά του χειμάρρου Ρασίνα κυλούν ορμητικά από κάτω του, ενώ το αμφιθέα-
τρο δίπλα του φιλοξενεί τα καλοκαίρια θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. 
Ακριβώς πίσω από το αμφιθέατρο είναι κρυμμένη η είσοδος του φαραγγιού 
του Ανακώλου, που είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί 
γύρω στα είκοσι είδη φυτών που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.
Είναι ένα από τα ελάχιστα φαράγγια που μπορείτε να διασχίσετε και οδηγώ-
ντας, αλλά το μοναδικό φυσικό τοπίο του σίγουρα θα σας κάνει να προτιμήσετε 
την πεζοπορία.. Τα θεόρατα βράχια του  δημιουργούν παράξενους σχηματι-
σμούς, ενώ τα νερά του είναι αλλού ορμητικά σαν χείμαρρος, αλλού κελαρυ-
στά σαν μικρό ρυάκι και αλλού σχηματίζουν εντυπωσιακούς καταρράκτες. Οι 
ζωντανές αποχρώσεις του πράσινου τριγύρω, συνθέτουν ένα πανέμορφο 
σκηνικό, που δεν θα χορταίνετε να θαυμάζετε και να φωτογραφίζετε.
Στην άκρη του φαραγγιού του Ανακώλου βρίσκεται φωλιασμένος ο εγκατα-
λελειμμένος μεσαιωνικός οικισμός της Κουμουστάς, με πανέμορφα, πέτρινα 
σπιτάκια  και λιθόκτιστα καλντερίμια που περιβάλλονται από αιωνόβια πλατά-
νια και βρύσες με γάργαρο νερό. Η διαδρομή ως την Κουμουστά αξίζει πραγ-
ματικά τον κόπο, καθώς αυτό το πανέμορφο, πέτρινο χωριό, έχει καταπληκτική 
θέα στο φαράγγι και μονοπάτια που το συνδέουν με τα ωραιότερα σημεία του 
Ταΰγετου.
Το Ξηροκάμπι λόγω της θέσης του μπορείτε να το επιλέξετε ως βάση για τις 
εξορμήσεις σας στο νότιο Ταϋγετο. 
Νότια από το Ξηροκάμπι, βρίσκεται η ιστορική γυναικεία Μονή Ζερμπίτσης, 
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου που ιδρύθηκε  το 1639 και περιβάλ-
λεται από ψηλό περίβολο που της δίνει την όψη φρουρίου. Στη μονή βρίσκεται   
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Στο μικρό μουσείο 
που υπάρχει στο εσωτερικό της, φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια, εικόνες, 
ξυλόγλυπτα, έργα αργυροχοΐας, ένας χρυσοκέντητος επιτάφιος του 1539, 
ένα λάβαρο του 1639, καθώς και ιερά λείψανα αγίων. 
Πολύ κοντά στο χωριό Γοράνοι, βρίσκεται ακόμη ένα ιστορικό μοναστήρι, η 
Μονή της Γόλας. Αξίζει οπωσδήποτε να την επισκεφθείτε, όχι μόνο για την 
ειδυλλιακή τοποθεσία της που προσφέρει φαντασμαγορική θέα στην κορυφο-
γραμμή του Ταΰγετου, αλλά και για τις τοιχογραφίες της, οι οποίες χρονολο-
γούνται από το 1632 και απεικονίζουν, πλάι στους αγίους και αρχαίους έλλη-
νες φιλοσόφους, μεταξύ των οποίων ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας.
Ακόμη πιο νότια θα συναντήσετε τη μικρή, γραφική Άρνα, φωλιασμένη μέσα 
στα πλατάνια, ένα πανέμορφο χωριό τριγυρισμένο από καστανιές και καρυ-
διές, με πέτρινα καλντερίμια και πηγές που αναβλύζουν κρυστάλλινο νερό. 
Εδώ βρίσκεται και το διασημότερο φυσικό μνημείο της περιοχής, ο περίφη-
μος υπερχιλιετής πλάτανος της Άρνας, το ύψος του οποίου αγγίζει τα 30 
μέτρα και η περίμετρός του ξεπερνά τα 13. Θα τον βρείτε στην πλατεία του 
χωριού, να χαρίζει απλόχερα την σκιά του κάτω από τα κλαδιά του. Μη χάσετε 
την ευκαιρία να ξεδιψάσετε στην όμορφη μαρμάρινη πηγή της Φτιαλίνας και να 
απολαύσετε τοπικά εδέσματα στις ταβέρνες του χωριού. Στην πλατεία γύρω 
από τον υπεραιωνόβιο  πλάτανο, πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο και η δη-
μοφιλής Γιορτή Κάστανου που προσελκύει επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. 

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ιερά Μονή Ζερμπίτσης - Ξηροκάμπι

Ο υπερχιλιετής πλάτανος της Άρνας

Ελληνιστικό Γεφύρι - Ξηροκάμπι
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Από την Άρνα, ακολουθώντας το διεθνές μονοπάτι Ε4 θα φτάσετε στο δάσος 
της Βασιλικής, γεμάτο με έλατα και μαυρόπευκα.
Ο νότιος Ταΰγετος διατρέχεται από πολλά ειδυλλιακά και άριστα σηματοδο-
τημένα μονοπάτια. Ένα από τα ευκολότερα, αλλά και πλέον φαντασμαγορικά 
ενώνει την Κουμουστά με την Μονή Γόλας μέσα από το καταπράσινο φαράγ-
γι της Λαρνακιάς. Περνά πάνω από πέτρινα γεφυράκια και πλάι σε μικρούς, 
κρυστάλλινους καταρράκτες που σχηματίζουν φυσικές πισίνες. Το μονοπάτι 
ξεκινά από την πλατεία της Κουμουστάς και καταλήγει στη Μονή Γόλας μετά 
από 3,5 χιλιόμετρα.
Για τους πιο προχωρημένους πεζοπόρους, που δεν φοβούνται τις προκλήσεις 
υπάρχει το ανηφορικό μονοπάτι από την Πηγή Μαγγανιάρη ως την Κορυφή 
του Προφήτη Ηλία με συνολικό μήκος 8,5 χιλιόμετρα. Οι λιγότερο εμπειροι, 
μπορούν να κάνουν μόνο το πρώτο σκέλος, από την Πηγή του Μαγγανιάρη 
μέχρι το Καταφύγιο του Ταϋγέτου, που διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και σκαρ-
φαλώνει από τα 980 στα 1.550 μέτρα υψόμετρο. Το καταφύγιο έχει δυνα-
μικότητα φιλοξενίας 24 ατόμων αλλά η χρήση του μπορεί να γίνει μόνο μετά 
από συνεννόηση με τον ΕΟΣ Σπάρτης. Από το καταφύγιο περνά το Ευρωπαϊκό 
Μονοπάτι Ε4 που σας ανεβάζει μέχρι την κορυφή του Ταΰγετου στα 2.407 
μέτρα. Αυτήν την πορεία ακολουθούν εκατοντάδες πιστοί, στις 20 Ιουλίου 
κάθε χρόνο, για να τιμήσουν τον Προφήτη Ηλία, αλλά και να θαυμάσουν την 
εντυπωσιακή ανατολή του ηλίου που δημιουργεί το μυστηριακό “φαινόμενο 
της πυραμίδας” καθώς λίγο πριν ανατείλει ο ήλιος σχηματίζεται μέσα στο Μεσ-
σηνιακό κόλπο, η τριγωνική σκιά της πυραμιδοειδούς κορυφής του Ταϋγέτου. 
Όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, η ορατότητα, από την κορυφή του 
Προφήτη Ηλία  φθάνει μέχρι την Κρήτη. 

//  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στα χωριά της περιοχής έχει ο νέος Μυστράς, 
ο γραφικός οικισμός με την παραδοσιακή ατμόσφαιρα, τα γραφικά δρομάκια 
και τους ανθοσκέπαστους μαντρότοιχους, που είναι χτισμένος ακριβώς έξω 
από τα τείχη της καστροπολιτείας. Ο σύγχρονος οικισμός του Mυστρά, με τα 
αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής οικοδομικής τέχνης, έχει ιδιαίτερη τουριστι-
κή κίνηση, προσφέροντας στους επισκέπτες του πολλές επιλογές για άνετη 
διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, παραδοσιακούς ξενώνες καθώς και επιλο-
γές για φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες ή σε πιο εκλεπτυσμένα εστιατόρια.
Στο δρόμο προς τον αρχαιολογικό χώρο, στην πλατεία δεσπόζει ο επιβλητικός 
ανδριάντας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με φόντο το κάστρο, ενώ σε 
μικρή απόσταση από το κέντρο του χωριού αξίζει να επισκεφθείτε τον ναό του 
Αγίου Ιωάννη Βουβάλων με την παρακείμενη κρήνη που έχει εντειχισμένη 
σαρκοφάγο ρωμαϊκών χρόνων. Κάθε τέλος Μαΐου, στο Μυστρά γιορτάζονται 
με μεγάλη λαμπρότητα τα Παλαιολόγεια, ένας κύκλος θρησκευτικών και πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. 
Στο Μυστρά επίσης διοργανώνεται κάθε Αύγουστο, εδώ και δεκάδες χρόνια η 
ονομαστή εμποροπανήγυρη  που αποτελεί σημαντικό εμπορικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό γεγονός για όλη την περιοχή και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.
Από τον Μυστρά δεν θα μπορούσαν να λείπουν φυσικά τα όμορφα πεζοπορι-
κά μονοπάτια όπως αυτό που ξεκινά αριστερά από το δρόμο προς το κάστρο 
ακριβώς μετά την έξοδο του χωριού. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να αφήσετε 
το αυτοκίνητό σας και να  απολαύσετε τον καταρράκτη που δημιουργεί το νερό 
καθώς και το γεφύρι που υπάρχει πάνω από το ποτάμι. Η σηματοδοτημένη δι-
αδρομή που φτάνει ως τον οικισμό της Ταϋγέτης είναι παράλληλη με το ποτάμι 
και αρκετά εύκολη. Διαρκεί περίπου μια ώρα και στο διάβα σας εκτός από την 

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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εκπληκτική φύση θα συναντήσετε όμορφα ξωκλήσια και  πέτρινες βρύσες με 
τρεχούμενο νερό. Αν έχετε χρόνο και διάθεση, το μονοπάτι συνεχίζει προς τη 
Μονή Φανερωμένης όπου θα φτάσετε σε περίπου δύο ώρες.
Πολύ κοντά στο Μυστρά, εκεί που οι πρόποδες του Ταϋγέτου σμίγουν με την 
εύφορη κοιλάδα της Σπάρτης, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τα χωριά Πα-
ρόρι και Αϊ Γιάννη για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το φαγητό σας 
σε παραδοσιακές ταβέρνες μέσα στη φύση, δίπλα στα τρεχούμενα νερά των 
πηγών και κάτω από τον ίσκιο ψηλών πλατανιών.
Στο Παρόρι, δίπλα από την όμορφη πλατεία, εκεί που τρέχουν τα πολλά και 
κρύα νερά των πηγών του Κεράμου, ξεκινά ένα φιδίσιο μονοπάτι  που μετά  
από 15 μόλις λεπτά θα σας οδηγήσει στο μικρό εκκλησάκι της Παναγιάς Λα-
γκαδιώτισσας, χτισμένο τον 12ο αιώνα κυριολεκτικά μέσα στον βράχο. Ο 
θρύλος λέει, ότι εδώ λειτουργήθηκε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος όταν ξεκί-
νησε για την Κωνσταντινούπολη. Περνώντας τη μικρή πύλη εισόδου η ενέρ-
γεια του χώρου θα σας πλημμυρίσει με κατάνυξη. Από τη Λαγκαδιώτισσα το 
μονοπάτι συνεχίζει προς την Παναγία την Ζαγούνα, που «φωλιάζει» κάτω 
από την επιβλητική ορθοπλαγιά από το 1754 μέσα σε μια μεγάλη σπηλιά και 
καταλήγει στην Ιερά Μονή Φανερωμένης κτισμένη σε μαγευτική τοποθεσία 
σε απόσταση 2,5 χλμ από το χωριό Αναβρυτή. 
Φωλιασμένη σε υψόμετρο 900μ. στις κατάφυτες πλαγιές του Ταϋγέτου, η 
Αναβρυτή υπήρξε ονομαστό κεφαλοχώρι στα τέλη του 19ου αιώνα και είχε 
γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της βυρσοδεψίας. Το όνομα του χωριού 
προέρχεται από τα άφθονα πηγαία νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα του 
βουνού και διατρέχουν τις όμορφες γειτονιές με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα 
ξύλινα μπαλκόνια που σφιχταγκαλιάζουν το ναό του Αγίου Νικολάου και το 
επιβλητικό του καμπαναριό. Σήμερα, η Αναβρυτή είναι ένα χωριό ιδιαίτερα 
προσφιλές στους ορειβάτες και πεζοπόρους, καθώς διασχίζεται από το ευρω-
παϊκό μονοπάτι Ε4. Από το χωριό ξεκινούν και πολλά  δευτερεύοντα μονοπά-
τια που οδηγούν στις κορυφές του Ταΰγετου, αλλά και σε τοποθεσίες φυσικού 
και ιστορικού ενδιαφέροντος. Υπάρχουν επιλογές για πεζοπορία, ορεινή πο-
δηλασία, διάσχιση φαραγγιών, ακόμη και διαδρομές με 4x4. 

Σε απόσταση αναπνοής από το Μυστρά βρίσκονται τα Πικουλιάνικα, ένας 
παραδοσιακός οικισμός «σκαρφαλωμένος» σε υψόμετρο 600 μέτρων, με 
ατέρμονη θέα προς την κοιλάδα της Σπάρτης, τον Πάρνωνα και τη μοναδική 
καστροπολιτεία του Μυστρά. Πέρα από την εντυπωσιακή του θέα, ο οικισμός, 
με τα διάσπαρτα, μέσα στο πράσινο σπίτια του, θα σας μαγέψει με τα μοναδικά 
χρώματα της φύσης, τη γραφικότητα του, και τις ποιοτικές επιλογές του για  
διαμονή, φαγητό και καφέ.
Μετά από λίγα λεπτά οδήγησης θα συναντήσετε την Τρύπη, χτισμένη αμφιθε-
ατρικά στην είσοδο της Μεγάλης Λαγκάδας του Ταΰγετου σε υψόμετρο 640 μ. 
μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με τρεχούμενα νερά και ταβέρνες γνω-
στές για την παραδοσιακή κουζίνα τους. Ξεδιψάστε στα κρυστάλλινα νερά των 
πηγών Βασιλονέρι και Καρβασαράς και αν έχετε διάθεση να εξερευνήσετε 
την μαγευτική  φύση, κατηφορίστε στις πηγές του ποταμού Κνακίωνα για να 
απολαύσετε τα κρυστάλλινα παγωμένα νερά που πηγάζουν μέσα από τον Ταΰ-
γετο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μέρος προσελκύει πολλούς τολ-
μηρούς επισκέπτες που βουτούν στις «λούμπες» όπως αποκαλούν οι ντόπιοι 
τις φυσικές πισίνες που σχηματίζονται στα παγωμένα νερά του ποταμού. Αν 
δεν αντέχετε το κρύο νερό μπορείτε απλά να χαλαρώσετε και να απολαύσετε 
τις υπέροχες εικόνες της φύσης. Το χειμώνα εδώ θα συναντήσετε και έναν 
εντυπωσιακό καταρράκτη που συνήθως ρέει  ως τις αρχές του καλοκαιριού.

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πηγές Κνακίωνα - Τρύπη

Αναβρυτή

Παναγία Λαγκαδιώτισσα - Παρόρι
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Πηγές Αγίου Μάμα - Καστόρι

Έξω από το χωριό στο δρόμο για Καλαμάτα, μπορείτε να επισκεφθείτε το σπη-
λαιοβάραθρο του Καιάδα, όπου σύμφωνα με την παράδοση οι αρχαίοι Σπαρ-
τιάτες έριχναν τα ανάπηρα ή καχεκτικά  βρέφη προκειμένου να διασφαλίσουν 
την ευγονική της φυλής τους. Η ιστορική έρευνα πάντως έδειξε πως στον 
Καιάδα μάλλον ρίχνονταν οι καταδικασμένοι σε θάνατο, οι προδότες και οι 
αιχμάλωτοι πολέμου. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται αφού στο 
εσωτερικό του Καιάδα έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός ανθρώπινων οστών, 
τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε ενήλικες άνδρες. Θεωρείται ότι το σπή-
λαιο χρησιμοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες, κυρίως στη διάρκεια των Μεσση-
νιακών πολέμων (8ος - 5ος αι. π.Χ.) για την καταδίκη σε θάνατο των εχθρών 
της Σπάρτης. Ο Καιάδας έχει βάθος περίπου 50 μ. και η σημερινή είσοδός του, 
βρίσκεται περίπου 30μ. ψηλότερα από το δρόμο.
Λίγα χιλιόμετρα μετά τον οικισμό της Τρύπης, στο 15ο χλμ. του δρόμου Σπάρτης 
– Καλαμάτας υπάρχει το αναρριχητικό πάρκο της Λαγκάδας. Πρόκειται για ένα 
από τα λίγα αναρριχητικά πεδία της Ελλάδας όπου λόγω του υψομέτρου και της θέ-
σης του πεδίου (φαράγγι), είναι δυνατό το σκαρφάλωμα ακόμα και τις πιο ζεστές 
μέρες της καλοκαιρινής περιόδου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το έντονο 
ανάγλυφο που παρουσιάζει ο βράχος αλλά και με την ομορφιά του φυσικού τοπίου 
της περιοχής, κατατάσσουν τη Λαγκάδα σε ένα από τα πιο δημοφιλή και σημαντικά 
αναρριχητικά αθλητικά πεδία στην Ελλάδα. Διαθέτει 97 διαδρομές αθλητικού χαρα-
κτήρα που αναπτύσσονται σε πέντε πεδία: Αλώνι, Πετσάνες, Τουρλίτσα, Σπληθάρι 
και Στάνη. Όλοι οι αναρριχητές μπορούν να προπονηθούν, αφού διαθέτει από εκ-
παιδευτικές διαδρομές αρχαρίων μέχρι και διαδρομές για τους πλέον έμπειρους.
Βορειοανατολικά της Τρύπης βρίσκεται το χωριό Αγία Ειρήνη, (Βάρσοβα), τυ-
πικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χτισμένο στην αριστερή όχθη του ποταμού 
Κνακίωνα. Στο κέντρο του οικισμού βρίσκεται ο ναός της αγίας Ειρήνης, διατη-
ρητέο μνημείο του 18ου αιώνα με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική και σπουδαίες 
τοιχογραφίες. Στην Αγία Ειρήνη, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο,  υπάρχει το  πέ-
τρινο τοξωτό γεφύρι του Αϊ Σώστη, δίπλα στο ομώνυμο εκκλησάκι. Το όμορφο 
σκηνικό συμπληρώνεται από τα παλιά ελαιοτριβεία και τους νερόμυλους. Βόρεια 
του οικισμού υπάρχει ακόμη ένα διατηρητέο μνημείο, ο Πύργος Σούπου, κτίσμα 
των όψιμων βυζαντινών χρόνων, με το χαρακτηριστικό υστερογοτθικό τόξο.

//  ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Μαγευτική φύση, τρεχούμενα νερά, γαλήνια χωριά, σημαντικά μνημεία, μοναστή-
ρια και βυζαντινά εκκλησάκια συνθέτουν το σκηνικό στο βόρειο Ταϋγετο. Η περι-
οχή αποτελεί  τον ιδανικό προορισμό για όσους επιθυμούν μια άμεση επαφή με 
τη φύση, γεμάτη πεζοπορία σε σηματοδοτημένα μονοπάτια αλλά και χαλάρωση σε 
πλατείες με αιωνόβια πλατάνια αγναντεύοντας την κοιλάδα του Ευρώτα. 
Πιάνοντας την ανηφόρα για Βόρειο Ταΰγετο, πρώτο χωριό στο δρόμο σας εί-
ναι η Βορδόνια με τα όμορφα αρχοντικά μοιρασμένα στους έξι μαχαλάδες 
της και γενέτειρα  του αγωνιστή και λαϊκού ζωγράφου της Επανάστασης του 
1821, Παναγιώτη Ζωγράφου. Στο βόρειο άκρο της Βορδόνιας, σε περίοπτη 
αλλά πολύ δύσβατη θέση υπάρχει κάστρο χτισμένο κατά την περίοδο της Φρα-
γκοκρατίας, όπου οι κάτοικοι της περιοχής έβρισκαν καταφύγιο από τις επι-
δρομές των Τούρκων. 
Συνεχίζοντας βόρεια, επάνω από τον οικισμό Καστρί, θα δείτε την Μονή της 
Ζωοδόχου Πηγής χτισμένη σε ρυθμό φρουριακό. Το καθολικό που είναι μο-
νόκλιτος ναός, αγιογραφημένος με τη βυζαντινή τεχνοτροπία, καθώς και τα 
κελιά και οι υπόλοιποι χώροι της μονής, περιβάλλονται από τείχος. Η ιστορία 
της μονής του Καστρίου ξεκινάει τον 17ο αιώνα, όταν οι πρώτοι μοναχοί ανέ-
βηκαν σ’ αυτή τη βραχώδη κι απότομη θέση για να χτίσουν το καθολικό και 
τα πρώτα κελιά. Πιθανολογείται ότι η μονή διαδέχτηκε τη μονή του Κάρδαρη, 
που βρισκόταν χαμηλότερα. Στην Επανάσταση του 1821 Το Μοναστήρι έπαιξε 
σπουδαίο ρόλο, στηρίζοντάς τους ντόπιους αγωνιστές. 
Λίγα χιλιόμετρα αργότερα θα συναντήσετε το Καστόρι, το ζωντανό κεφαλοχώ-
ρι, όπου χτυπά η καρδιά του βόρειου Ταΰγετου. Το Καστόρι είναι ένα αληθινό 
χάρμα οφθαλμών, με τα πέτρινα αρχοντικά του να σκεπάζονται από κόκκινες 
κεραμιδοσκεπές και να στολίζονται με χρωματιστά παραθυρόφυλλα και τοξωτές 
αυλόπορτες. Πέτρινες βρύσες, βυζαντινές εκκλησίες και δροσερές πλατείες που 
στις λιακάδες πλημμυρίζουν από κόσμο συμπληρώνουν την εικόνα του χωριού. 
Το φαντασμαγορικό φαράγγι του Κάστορα, που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της 
πεζοπορίας ξεκινά δύο βήματα έξω από το Καστόρι. Στα αξιοθέατα περιλαμβά-
νονται επίσης οι κρυστάλλινες πηγές του Αγίου Μάμα, όπου εκτρέφονται πέ-
στροφες και σολομοί, οι παλιοί νερόμυλοι - σήμα κατατεθέν του χωριού, και το 
Μαρμαρογέφυρο, το τοξωτό γεφύρι πάνω από τα νερά του ποταμού Κάστορα.

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναρριχητικό πάρκο Λαγκάδας - Τρύπη
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Η περιοχή γύρω από το χωριό είναι ιδανική για πεζοπορία, mountain bike, 
canyoning, motorcross και άλλες δραστηριότητες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
οι πιο χαλαροί ταξιδιώτες δεν θα βρουν την απόλαυση και την ξεκούραση στις 
εικόνες φυσικής ομορφιάς που τους προσφέρει. Μια από τις ωραιότερες, και 
ευκολότερες, διαδρομές είναι εκείνη που ξεκινά λίγο έξω από το Καστόρι, και 
ακολουθεί την πορεία του ποταμού Κάστορα, ο οποίος βάφτισε το χωριό - και 
πήρε με τη σειρά του το όνομα του μυθικού αδερφού της Ωραίας Ελένης. Η 
διαδρομή είναι σχεδόν επίπεδη, με το μονοπάτι να κινείται κάτω από αιωνόβια 
δέντρα που σχεδόν κρύβουν τον ουρανό, πάνω σε ξύλινα γεφυράκια, πλάι σε 
ερείπια παλιών νερόμυλων και πάντα παράλληλα με τον Κάστορα, το κελάρυ-
σμα του οποίου αποτελεί τη μόνιμη μουσική υπόκρουση της διαδρομής. Μετά 
από σαράντα περίπου λεπτά πεζοπορίας, το μονοπάτι καταλήγει στο Μαρμα-
ρογέφυρο, το παλιό, τοξωτό γεφύρι, που βρίσκεται πολύ κοντά στο  χωριό.Για 
περισσότερες διαδρομές μπορείτε να ζητήσετε τη συνδρομή του δραστήριου 
συλλόγου φίλων Ταϋγέτου «η Λουσίνα» που έχει την έδρα της στην πλατεία 
του Καστορίου. 
Το Γεωργίτσι, γνωστό και ως «μπαλκόνι του Ταΰγετου»  βρίσκεται σε υψόμετρο 
970 μέτρων  και έχει υπέροχη πανοραμική θέα που εκτείνεται από τα βουνά 
της Αρκαδίας ως το Λακωνικό κόλπο. Πάνω από τα τελευταία σπίτια του χω-
ριού. υπάρχει ένα πανέμορφο πυκνό δάσος με καστανιές. Οι βόλτες στα μονο-
πάτια του, ειδικά στις αρχές του χειμώνα που οι καστανιές είναι φορτωμένες 
ολοστρόγγυλα, αγκαθωτά κάστανα, είναι από τις ωραιότερες  εμπειρίες. Εκτός 
από τις καστανιές, τα έλατα και τα πλατάνια, το Γεωργίτσι είναι  γεμάτο πέτρι-
νες βρύσες, με πιο σημαντική την πηγή του Παράσχη, όπου σχηματίζεται και 
μικρός καταρράκτης. Δύο αξιοθέατα που αξίζουν της προσοχής σας είναι το βυ-
ζαντινό εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και το υπέροχο πέτρινο σχολείο του 
1933. Η δροσερή πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο θα σας προσφέρει ξεκού-
ραση και γαλήνη καθώς απολαμβάνετε το φαγητό ή τον καφέ σας. Στην είσο-
δο του χωριού, στην τοποθεσία Καρβουνόρεμα κάτω από πανύψηλα πλατάνια 
διοργανώνεται κάθε φθινόπωρο η Γιορτή Τσίπουρου την οποία επισκέπτεται 
πολύς κόσμος από την Σπάρτη, τα γύρω χωριά, αλλά και από την Αθήνα. Κοντά 
στο χωριό, τοποθετημένο πάνω σε ειδικά κατασκευασμένη βάση θα δείτε ένα  
Πολεμικό Αεροσκάφος F-104, που παραχωρήθηκε από την Ελληνική Πολεμική 
Αεροπορία, προκειμένου να τιμηθούν οι υπέρ πατρίδος πεσόντες αεροπόροι. Σε 
απόσταση 3 χλμ   από το Γεωργίτσι βρίσκεται και το Αμφιθέατρο Σπαντίδου, 
που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενεί σπουδαία πολιτιστικά δρώμενα. 
Για τους λάτρεις της πεζοπορίας, το Γεωργίτσι διαθέτει ενδιαφέροντα μονοπάτια 
που οδηγούν σε απόκρημνες πλαγιές, εντυπωσιακά δάση και γραφικές βρύσες. 
Το Φαράγγι του Κάρδαρη, είναι μια υπέροχη διαδρομή μέσα σε πλούσια βλά-
στηση, που ξεκινά από το κέντρο του χωριού, περνά από τα υπέροχα Παρεσκέ-
ικα και φτάνει στου Παπά το Αλώνι. Επίσης, ξεκινώντας από την πάνω γειτονιά 
του χωριού, και μέσω του επαρχιακού δρόμου, θα φτάσετε σ’ ένα υπέροχο μο-
νοπάτι πεζοπορίας, στο Καστανόδασος, που προσφέρει εκπληκτική θέα και ένα 
εντυπωσιακό περιβάλλον με κάθε είδους δέντρα και βλάστηση.
Η Πελλάνα, το χωριό των θολωτών μυκηναϊκών τάφων, απέχει δεκαπέντε 
λεπτά οδήγησης από το Καστόρι. Η Πελλάνα κατοικήθηκε από την πρωτοελ-
λαδική περίοδο και διαδραμάτισε σημαντικό ιστορικό ρόλο ήδη από τη Μυκη-
ναϊκή εποχή καθώς η πορεία και ανάπτυξη της αρχαίας Πελλάνας συμβάδιζε 
με της Σπάρτης. Στην αρχαιότητα η στρατηγική θέση της περιοχής είχε ως 
αποτέλεσμα την οχύρωσή της από τους Σπαρτιάτες. Ο περιηγητής Παυσανί-
ας στα Λακωνικά αναφέρει το τείχος αλλά και το ιερό του Ασκληπιού και την 
Πελλανίδα πηγή. 

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πεζοπορία στον βόρειο Ταΰγετο

Γεωργίτσι

Φαράγγι Μύλων - Καστόρι
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Σε απόσταση 1 χλμ. βόρεια του χωριού, στη θέση “Σπηλιές”, ανακαλύφθηκε  
Μυκηναϊκό νεκροταφείο με λαξευτούς θολωτούς τάφους.  Ο μεγαλύτερος, 
που θεωρείται  βασιλικός, κατασκευάσθηκε στα πρώιμα μυκηναϊκά χρόνια 
(1500 π.Χ. περίπου) και έχει θόλο διαμέτρου 10 μέτρων. Στο λόφο “Παλαι-
όκαστρο” βρίσκεται η Ακρόπολη της Πελλάνας, όπου οι ανασκαφές, έφεραν 
στο φως λείψανα κατοίκησης των πρωτοελλαδικών χρόνων (2.500 π.Χ. περί-
που). Στη νότια πλαγιά του λόφου αποκαλύφθηκε τμήμα οικισμού μυκηναϊκών 
και ελληνιστικών χρόνων, από όπου πλακόστρωτος δρόμος οδηγεί σε ένα ση-
μαντικό κτίσμα στην κορυφή της Ακρόπολης  που πιθανώς ήταν το Μυκηναϊκό 
ανάκτορο της περιοχής.  Σύμφωνα με τον ανασκαφέα Θεόδωρο Σπυρόπουλο, 
αρχαιολόγο, σε αυτή την ακρόπολη βρισκόταν η ομηρική Λακεδαίμων, όπου 
είχαν το ανάκτορό τους ο Μενέλαος και η Ωραία Ελένη. Ο αρχαιολογικός χώ-
ρος είναι επισκέψιμος κατόπιν συνεννόησης με την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Ακόμη πιο βόρεια, φωλιασμένος μέσα στην πυκνή βλάστηση της πλαγιάς του 
Ταΰγετου και φημισμένος για το βυζαντινό του κάστρο, βρίσκεται ο Λογκανί-
κος. Tο κάστρο, μάρτυρας της ιστορίας αιώνων του υστεροβυζαντινού οικι-
σμού του Λογκανίκου είναι κτισμένο στην κορυφή ενός βράχου και αποζημιώ-
νει με μια υπέροχη πανοραμική θέα τον τολμηρό επισκέπτη που θα μπορέσει 
να ανεβεί το ανηφορικό και δύσβατο μονοπάτι φτάνοντας ως εκεί. Πέτρινα 
σπίτια, πηγάδια, νερόμυλοι και βρύσες, δείγματα της λαϊκής αρχιτεκτονικής και 
ο αμέτρητος αριθμός παμπάλαιων ξερολιθιών συμπληρώνουν τον χαρακτήρα 
του χωριού. Στο Λογκανίκο σώζονται σήμερα εφτά βυζαντινές εκκλησίες, τις 
οποίες οι ντόπιοι θα σας παροτρύνουν να επισκεφθείτε με την πρώτη ευκαιρία.
Εδώ ολοκληρώνεται η περιήγησή μας στη φύση, τα χωριά, την ιστορία και τα 
συναρπαστικά μονοπάτια και κορυφές του Ταΰγετου, του «τρούλου του Μο-
ριά». Η περιήγησή μας όμως στις φυσικές ομορφιές του Δήμου Σπάρτης συ-
νεχίζεται στον Πάρνωνα, το βουνό που βρίσκεται ανατολικά της Σπάρτης και 
σας προσκαλεί να το εξερευνήσετε..

//  ΠΑΡΝΩΝΑΣ – ΕΝΑΣ ΑΝΕΞΕΡΕΎΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Ο Πάρνωνας, το αρχαίο ιερό βουνό του θεού Κρόνου, πατέρα του Δία. Αποτε-
λεί τn «σπονδυλική στήλη» των ανατολικών ακτών της Πελοποννήσου, καθώς 
αρχίζει να ορθώνεται από το οροπέδιο της Τεγέας στην Αρκαδία ως  το ακρω-
τήριο Μαλέας  της Λακωνίας. Ψηλότερη κορυφή του είναι η Μεγάλη Τούρλα 
ή Κρόνιο, στα 1936 μέτρα. Αυθεντικός και πανέμορφος προορισμός για τους 
λάτρεις των «ήρεμων» ορεινών αποδράσεων, ο Πάρνωνας διαθέτει ένα συ-
ναρπαστικό ανάγλυφο με επιβλητικές βουνοκορφές, όμορφα οροπέδια και 
άγρια φαράγγια και είναι κατάφυτος από δάση με  έλατα, κέδρους, καστανιές, 
καρυδιές, πλατάνια αλλά και πλήθος αρωματικών φυτών. Μέσα σε αυτόν τον 
φυσικό πλούτο ζει πλήθος άγριων θηλαστικών αλλά και σπάνιων πουλιών. 
Όμως ο Πάρνωνας είναι και κατοικία ανθρώπων, που έχουν κτίσει όμορφα 
χωριά, απόλυτα εναρμονισμένα με το τοπίο που τα περιβάλει και που μαζί με 
τα καταπράσινα δάση, τις πηγές και τα  βυζαντινά εκκλησάκια, τα ιστορικά μο-
ναστήρια και τα μεθυστικά αρώματα της φύσης, συμπληρώνουν με τον πιο 
φιλόξενο τρόπο την εμπειρία εξερεύνησης του βουνού. 
Χάρη στα πολλά ορειβατικά και πεζοπορικά μονοπάτια που διασχίζουν το με-
γαλύτερο μέρος του Πάρνωνα,  μπορείτε να εξερευνήσετε την ανόθευτη φύση 
με αφετηρία τα γραφικά ορεινά χωριά της περιοχής. Στην περιήγησή μας σε 
αυτόν τον οδηγό, θα παρουσιάσουμε το δυτικό κομμάτι του Πάρνωνα που βρί-
σκεται εντός των ορίων του Δήμου.
Φεύγοντας από τη Σπάρτη και κινούμενοι ανατολικά ξεκινάμε την περιήγησή μας 
από την Ιερά Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που βρίσκεται σε 
μια όμορφη, καταπράσινη τοποθεσία κοντά στο χωριό Χρύσαφα. Εξωτερικά έχει 
τη μορφή φρουρίου με ψηλό περίβολο που σχηματίζουν τα συγκροτήματα των 
κελιών και των βοηθητικών χώρων. Στο κέντρο της αυλής δεσπόζει το καθο-
λικό, που κτίστηκε το 1620. Δίπλα στο καθολικό βρίσκεται το παρεκκλήσιο της 
Ζωοδόχου Πηγής που χρονολογείται στο 1707. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
τα παλαιότερα κτήρια της μονής, όπως η τραπεζαρία, που ήταν αγιογραφημένη 
και ο πύργος που αρχικά ήταν τετραώροφος. Η μονή διαθέτει πλούσια βιβλιοθή-
κη, κειμήλια και σπάνια έγγραφα που εκτίθενται στο μουσείο της. 
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Τα παρακείμενα Χρύσαφα, βρίσκονται σε υψόμετρο 550 μέτρων σε μια δυτική 
πλαγιά του Πάρνωνα, και χτίστηκαν κατά τον 12ο ή 13ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια 
των βυζαντινών χρόνων ξεχώριζαν για τον πλούτο τους. Απόδειξη της μεγάλης 
άνθησης της περιοχής στους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους αποτε-
λούν οι αξιόλογες βυζαντινές εκκλησίες μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Πανα-
γία η Χρυσαφίτισσα, μια εντυπωσιακή καστροκκλησιά, η οποία οικοδομήθηκε 
στο τέλος του 11ου αιώνα και είναι πιθανόν να ανήκε σε μεγαλύτερο συγκρότημα 
ή μοναστήρι. Εκτός από τις όμορφες τοιχογραφίες, αυτό που κάνει την εκκλησία να 
ξεχωρίζει είναι ο επιβλητικός οχυρός πύργος στη δυτική πλευρά της. Στα Χρύσαφα 
σώζονται επίσης οι εκκλησίες της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Αγίου Δημητρίου 
(1641), των Αγίων Πάντων, του Αγίου Νικολάου και ο σπηλαιώδης ναός του Αγί-
ου Ιωάννη του Προδρόμου (13ου αιώνα). 
Από τα Χρύσαφα, αρχίζει μια πανέμορφη διαδρομή που οδηγεί στους Αγρι-
άνους, ένα γραφικό ορεινό χωριό που φημίζεται για το καλό κλίμα του, τις 
ωραίες ταβέρνες και τις διαδρομές μέσα στο δάσος. 
Από τους Αγριάνους, συνεχίζοντας  προς την καρδιά του Πάρνωνα οπωσδήποτε  
πρέπει να  επισκεφθείτε τα όμορφα Τσίντζινα (Πολύδροσο), κρυμμένα μέσα στα 
έλατα σε υψόμετρο 1.000 μ. Με παραδοσιακά πέτρινα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμέ-
να σε τρεις πλαγιές, το χωριό δίνει μια αίσθηση καταφυγίου και προσφέρεται για 
αποδράσεις όλες τις εποχές. Ο οικισμός είναι ιδανικός για όσους αναζητούν χα-
λάρωση και ηρεμία. Περπατήστε στα λιθόστρωτα σοκάκια για να θαυμάσετε την 
ντόπια αρχιτεκτονική και αν θέλετε, συνεχίστε ακολουθώντας ένα από τα εννέα ση-
ματοδοτημένα μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας που ξεκινούν μέσα από το 
χωριό, που θα σας οδηγήσουν σε σπηλιές, πηγές και γραφικά εκκλησάκια. Ένα από 
τα ομορφότερα είναι αυτό που καταλήγει στην Κονιακίτικη βρύση και επιστρέφει στο 
χωριό, ακολουθώντας κυκλική πορεία μέσα στο δάσος. Οι λάτρεις της ποδηλασί-
ας βουνού, δεν θα μείνετε παραπονεμένοι καθώς και στα Τσίντζινα υπάρχουν δύο 
σηματοδοτημένες διαδρομές 38 χλμ. και 48 χλμ., ανάμεσα σε πυκνά δάση πεύκης 
και ελάτης. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού, είναι η εκκλησία του 
Αϊ Γιάννη, χτισμένη στην καρδιά ενός βράχου. Η διαδρομή ως την εκκλησία είναι 
απολαυστική, παρά το ανηφορικό μονοπάτι, αφού το δάσος και οι ήχοι του θα είναι 
η καλύτερη συντροφιά σας. Ο Αϊ- Γιάννης αγναντεύει τα Τσίντζινα από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, όπου αποτελούσε καταφύγιο, αλλά και χώρο άμυνας για τους 
ντόπιους, κάτι που μαρτυρούν οι πολεμίστρες στους τοίχους του. Από το μπαλκόνι 
του ναού θα χαρείτε την απίστευτη επίσης θέα του βράχου της Αγίας Μαρίνας και θα 
τραβήξετε φανταστικές φωτογραφίες. Σε 300 περίπου μέτρα από τη βόρεια άκρη 
του χωριού αναζητήστε μια τοποθεσία με τεράστια πλατάνια και παγωμένο νερό που 
τρέχει άφθονο όλο το χρόνο. Η τοποθεσία ονομάζεται «ψητό», και διαθέτει διαμορ-
φωμένο χώρο με πέτρινα  τραπέζια, κατάλληλο για πικνικ. 
Πολύ κοντά στα Τσίντζινα, σε ένα μοναδικής ομορφιάς οροπέδιο, περικυκλωμέ-
νη από πυκνό δάσος,  βρίσκεται η ανδρική Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων 
με τις βαριές ξύλινες πόρτες. Θεωρείται η αρχαιότερη Μονή της Λακωνίας αφού 
σύμφωνα με αξιόπιστη ιστορική μαρτυρία, η Μονή ήδη υπήρχε τον 9ο αιώνα. 
Το καθολικό της μονής, διαθέτει εντυπωσιακό ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1711. 
Το μοναστήρι, που έχει συνδεθεί με όλα τα σημαντικά ιστορικά  γεγονότα της 
περιοχής, είχε σημαντική συμβολή στην Επανάσταση του 1821, καθώς καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αγώνα λειτούργησε ως κρυφό σχολείο και  ως καταφύγιο 
κατατρεγμένων αγωνιστών. Κατά τη διάρκεια των αιώνων η μονή αντιμετώπισε 
πολλές επιδρομές και καταστροφές. Σήμερα, μετά από συνεχείς ανακαινίσεις, 
η Μονή έχει ολοκληρωθεί αρχιτεκτονικά δίνοντας την εντύπωση φρουριακής 
κατασκευής με ολόπλευρα κτίσματα και στη μέση το Καθολικό.
Μετά τα Τσίντζινα, κατευθυνθείτε βόρεια προς  την κατάφυτη Βαμβακού. Το χωριό 
με την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και τη μακρά ιστορία κτίστηκε στα μέσα του 15ου 
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αιώνα  σε υψόμετρο 900 μέτρων.  Το χωριό είναι καταπράσινο, περιτριγυρισμένο 
από όμορφα δάση, ελάτης και μαύρης πεύκης. Η μαγεία των χρωμάτων την άνοιξη 
και το φθινόπωρο και η γοητεία του χιονισμένου τοπίου το χειμώνα γοητεύει κάθε 
επισκέπτη. Στη γραφική πλατεία, με τον τεράστιο πλάτανο και τις ακακίες, υπάρχει 
μια όμορφη τρισυπόστατη εκκλησία  αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, τον 
Αγιο Χαράλαμπο και την Αγία Παρασκευή. Στον περίβολό της είναι τοποθετημένος 
ο εντυπωσιακός χάλκινος ανδριάντας του Θεοδώρητου Β΄, επισκόπου Βρεσθέ-
νης  και οι προτομές των Σπύρου και Σταύρου Νιάρχου, μεγάλων ευεργετών του 
χωριού. Η οικογένεια Νιάρχου, με καταγωγή από τη Βαμβακού, συνεχίζει και σή-
μερα τη μεγάλη της προσφορά στο χωριό μέσω του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, 
με την υποστήριξη του οποίου υλοποιείται η πρωτοβουλία αναζωογόνησης της 
Βαμβακούς, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της αλλά και της προσέλκυσης 
επισκεπτών, στους οποίους παρέχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία αναψυχής που 
αξιοποιεί το φυσικό πλούτο του Πάρνωνα.
Για να γνωρίσετε καλύτερα τη Βαμβακού, μην χάσετε την ευκαιρία να κάνετε πεζο-
πορία μέσα στη φύση. Οι εναλλαγές του τοπίου σε κάθε διαδρομή θα σας ενθουσι-
άσουν και θα μετατρέψουν τη βόλτα σας σε μια αξέχαστη εμπειρία. Δύο πεζοπορικές 
διαδρομές συνθέτουν ένα δίκτυο μονοπατιών 20,5 χλμ, κατασκευασμένo και σημα-
τοδοτημένo σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Εμείς θα σας προτείνουμε να 
ακολουθήσετε τη  διαδρομή μέχρι το σπηλαιομονάστηρο της Αγίας Κυριακής, που 
βρίσκεται «σφηνωμένο» στα βράχια του βουνού, και προκαλεί δέος σε όποιον το αντι-
κρίσει. Ακολουθήστε το πεζοπορικό μονοπάτι από την πλατεία της Βαμβακούς και κα-
τευθυνθείτε προς το δάσος, όπου μέσα από μια διαδρομή πλάι στο ποτάμι κι ανάμεσα 
στις φτέρες, θα καταλήξετε  στην Αγία Κυριακή. Σήμερα το μοναστήρι δεν λειτουργεί, 
ωστόσο, παραμένει ένας σημαντικός ιστορικός χώρος  που αξίζει να  επισκεφτείτε 
για να θαυμάσετε από κοντά την μυστικιστική  αύρα του. Επίσης από την Βαμβακού 
ξεκινάει και μονοπάτι που οδηγεί στο καταφύγιο του Ε.Ο.Σ Σπάρτης, στην τοποθεσία 
“Αρνόμουσγα” σε υψόμετρο 1420μ  και από εκεί στην κορυφή του Πάρνωνα τη Με-
γάλη Τούρλα σε υψόμετρο 1935 μ.  Η δυνατότητα φιλοξενίας του καταφυγίου είναι 
34 άτομα και η διαμονή είναι εφικτή κατόπιν επικοινωνίας με τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης. Αν 
σας ενδιαφέρει η αστρονομία, η περιοχή γύρω από το καταφύγιο είναι ιδανική για 
αστροπαρατήρηση λόγω της μηδενικής φωτορύπανσης και  προσελκύει  κάθε χρόνο 
ερασιτέχνες αστρονόμους από όλη την Ελλάδα. Αν πάλι προτιμάτε την ορεινή ποδηλα-

σία μέσα στα δάση, γύρω από τη Βαμβακού υπάρχουν τρεις ποδηλατικές διαδρομές 
που διασχίζουν τη Δυτική πλευρά του Πάρνωνα, συνθέτοντας ένα δίκτυο συνολικού 
μήκους 25,5 χλμ. 
Επόμενος σταθμός μας η Βαρβίτσα, χτισμένη σε υψόμετρο 1.060 μ. στη δυτι-
κή πλευρά του υψώματος «Μετερίζι». Είναι από τα πιο παλιά και ιστορικά χω-
ριά του Πάρνωνα, καθώς χτίσθηκε στις αρχές του 1600, με πετρόχτιστα σπί-
τια, παραδοσιακό χρώμα και πλούσια βλάστηση. Η Βαρβίτσα είναι η γενέτειρα 
του θρυλικού καπετάν Ζαχαριά του Μπαρμπιτσιώτη, πρωτεργάτη του μεγά-
λου ξεσηκωμού του 1821. Από την πλατεία του χωρίου με τα ψηλά πλατάνια 
όπου και βρίσκεται το άγαλμα του μεγάλου αγωνιστή μπορείτε να χαλαρώσετε 
πίνοντας τον καφέ σας και να απολαύσετε  την άπλετη θέα προς τον Ταΰγετο.  
Συνεχίζοντας βόρεια, ο δρόμος θα σας οδηγήσει σ τις Καρυές (Αράχοβα), ένα πα-
ραδοσιακό χωριό με μεγάλη ιστορία χτισμένο σε υψόμετρο 950 μ.  Η τοποθεσία 
των Καρυών είναι γνωστή από την αρχαιότητα, με αναφορές τόσο στους κατοίκους 
της όσο και στο ιερό της Καρυάτιδας Αρτέμιδος. Το χωριό συνδέεται με τις Καρυ-
άτιδες, τα νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι οποίες απεικονίζονται στο πασίγνωστο 
μνημείο που βρίσκεται στο Ερεχθείο της Ακρόπολης, καθώς και στο ομοίωμα του 
που υπάρχει σε ύψωμα στην είσοδο του οικισμού. Ένα άλλο δημοφιλές αξιοθέα-
το του χωριού των Καρυών αποτελούν οι επονομαζόμενοι Πλάτανοι του Μενέ-
λαου. Πρόκειται  για τέσσερεις υπεραιωνόβιους πλάτανους που βρίσκονται μέσα 
στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοίμησης της Θεοτόκου  σε απόσταση τετρακοσίων 
περίπου μέτρων Β.Α του χωριού. Σύμφωνα με μαρτυρίες ιστορικών, στο χώρο αυτό 
προσδιορίζεται ότι βρίσκονταν το “Το Ϊερό της Αρτέμιδος”. Η ηλικία των δέντρων δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια, αλλά σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία, 
είχαν φυτευτεί από τον Μενέλαο περί το 1100 πΧ. και για αυτό το λόγο έχουν πάρει 
αυτή την ονομασία. 
Σήμερα οι Καρυές χαρακτηρίζονται ως ένα από τα πιο ζωντανά ορεινά χωριά της 
Λακωνίας και παρέχουν στους επισκέπτες, πληθώρα  υπηρεσιών φιλοξενίας, με 
όμορφους φροντισμένους ξενώνες και παραδοσιακά ταβερνάκια γύρω από τη γρα-
φική πλατεία, ενώ παράλληλα αποτελούν ιδανικό ορμητήριο για δραστηριότητες και 
αποδράσεις στην οροσειρά του Πάρνωνα. Οι λάτρεις της φύσης, της ορειβασίας, 
της ποδηλασίας και της πεζοπορίας, μπορούν να περιηγηθούν στα  μονοπάτια της 
ευρύτερης περιοχής και να απολαύσουν τις αμέτρητες ομορφιές της. Οι Καρυές δι-
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αθέτουν ένα σύγχρονο και  σηματοδοτημένο δίκτυο επτά πεζοπορικών διαδρομών, 
που δημιουργήθηκε μέσω της συντήρησης και ανάδειξης των παλιών μονοπατιών 
του χωριού. Από τις Καρυές διέρχεται και το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 . Στην ευρύ-
τερη περιοχή των Καρυών υπάρχουν επίσης  4 χαραγμένες ειδικές διαδρομές για 
ορεινή ποδηλασία. Οι διαδρομές είναι πλήρως σηματοδοτημένες και διασχίζουν πα-
νέμορφες διαδρομές μέσα στο δάσος του Πάρνωνα. Αν χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες, στην κεντρική πλατεία του χωριού υπάρχει πλήρως ενημερωμένος 
χάρτης των  ποδηλατικών διαδρομών.
Αλλάζοντας πορεία προς νότο θα βρεθείτε στα Βρέσθενα, ένα καταπράσινο 
χωριό στις υπώρειες του Πάρνωνα, με ταβέρνες και καφενεία που θα σας 
υποδεχθούν φιλόξενα. Εδώ θα θαυμάσετε το μαρμάρινο βυζαντινό ναό της 
Γέννησης της Παναγίας καθώς και την όμορφη τετράπλευρη κρήνη με τις περί-
τεχνες λεοντοκεφαλές επάνω στην πλατεία. Κατά την περίοδο της τουρκοκρα-
τίας τα Βρέσθενα ήταν έδρα της Επισκοπής Βρεσθένης, με τελευταίο επίσκο-
πο τον Θεοδώρητο Β΄ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της «Πελοποννησιακής 
Γερουσίας» κατά την επανάσταση του 1821.
Κοντά στα Βρέσθενα βρίσκονται τα χωριά Βασσαράς και Βέρια. Πρόκειται για 
δύο όμορφους οικισμούς, άρρηκτα συνδεδεμένους μεταξύ τους καθώς τα μι-
κρά Βέρια αποτελούσαν επί δεκαετίες το παραθεριστικό χωριό των κατοίκων 
του Βασσαρά. Στον Βασσαρά αφού θαυμάσετε  τα όμορφα σπίτια και αρχο-
ντικά, μπορείτε να αναζητήσετε την Παναγία των Βράχων, ένα σπηλαιώδες 
εκκλησάκι κοντά στο χωριό. Τα Βέρια, ζωσμένα από πανέμορφα δάση με έλα-
τα, πεύκα και πλατάνια συγκαταλέγονται στους πιο όμορφους παραδοσιακούς 
οικισμούς του Πάρνωνα, είναι έρημα το χειμώνα αλλά ξαναζωντανεύουν κάθε 
καλοκαίρι με την επίσκεψη των κατοίκων του Βασσαρά. Στα Βέρια υπάρχουν 
αρκετές όμορφες βρύσες, μια από τις οποίες είναι κατασκευασμένη το 1752.
Στο δρόμο επιστροφής προς τη Σπάρτη θα συναντήσετε τη Σελλασία. Το χω-
ριό οφείλει την ονομασία του στον ομώνυμο αρχαίο οικισμό, που τοποθετείται 
στο λόφο του Παλαιογουλά. Στην παρακείμενη πεδιάδα την οποία διατρέχει ο 
ποταμός Οινούντας, έγινε το 222 π.Χ η ιστορική μάχη ανάμεσα στους Σπαρ-
τιάτες και τους Μακεδόνες. Στο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου, έχουν εντο-
πιστεί ίχνη ελληνιστικού οχυρού. Έξω από το χωριό, σώζεται ο ερειπωμένος 
ναός της Θεοτόκου, του 11ου αιώνα. Στον μικρό οικισμό της Κονιδίτσας, σε 
απόσταση 6 χλμ  βρίσκεται ο ναός του Προφήτη Ηλία, σημαντικό μνημείο της 
Βυζαντινής περιόδου (11 αι.) καθώς και μικρό λαογραφικό μουσείο.
Ξαναβγαίνοντας στο δρόμο Σπάρτης - Τρίπολης, θα περάσετε από τους Βου-
τιάνους. Στον ψηλό λόφο στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η εκκλησία των 
Ταξιαρχών, έχοντας θέα όλο το Λακωνικό κάμπο. Στο ξωκλήσι του Αϊ Γιώργη 
βορειοανατολικά του οικισμού, ανήμερα της γιορτής του αγίου, συνεχίζεται το 
παλαιό έθιμο των ιπποδρομιών.

Τελευταία στάση πριν  την επιστροφή στη Σπάρτη ο Θεολόγος, χωριό με πα-
νοραμική θέα προς τον Ταΰγετο και την κοιλάδα του Ευρώτα. Εκτός από τον 
ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην πλατεία του χωριού υπάρχουν 
και άλλα πανέμορφα εκκλησάκια που αξίζει να επισκεφτείτε, όπως αυτό  του 
Αγίου Νικολάου, εξαιρετικό βυζαντινό μνημείο του 1350 μ.Χ. που βρίσκεται 
στη θέση Αχραγιά, και διασώζει μεγάλο μέρος του γλυπτού και γραπτού δια-
κόσμου του.

//  ΕΎΡΩΤΑΣ
Ύδάτινος τροφοδότης ζωής, για χιλιετίες…
«Αυτή η πρώτη θέα της κοιλάδας του Ευρώτα, κάτω από τους πύργους του Ταϋγέτου, 
ήταν από μόνη της μια αποκάλυψη. Ιδού λοιπόν τί εννοούσε ο Όμηρος με την “κοίλη 
Λακεδαίμονα”. Αυτή ήταν λοιπόν η πατρίδα των Σπαρτιατών. Ήμασταν κατάπληκτοι και 
όσο περνούσαν οι μέρες η κατάπληξη μας μεγάλωνε. Γιατί, αν αυτή η κοιλάδα ήταν στο 
πρώτο αντίκρισμα μια αποκάλυψη, η εν συνεχεία γνωριμία μαζί της φαινόταν να κάνει 
όλα όσα είχαμε ακούσει για αυτή, όλα όσα είχαμε διαβάσει, στις σελίδες του Ηροδότου, 
του Θουκυδίδη, του Πλάτωνα, πολύ απλά, απίστευτα… Το κλίμα της κοιλάδας του Ευρώ-
τα μας σκλάβωσε… Όλο σου το “είναι” χαλαρώνει μέσα σε αυτό… Αλλά και η ομορφιά! Η 
κοιλάδα του Ευρώτα, κάτω από τον Ταΰγετο, είναι σίγουρα η ομορφότερη στην Ελλάδα.» 
Edward Hutton, «A Glimpse of Greece» (1928)
Ο Ευρώτας, ένας πελώριος υδάτινος, και ολοζώντανος ακόμα, οργανισμός, εκτός από 
ζωοδότης της Λακεδαίμονος εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια, αποτελεί σύμβολο, ιστο-
ρικό και φυσικό μνημείο της Λακωνίας. Βαπτισμένος από τον μυθικό  βασιλιά Ευρώτα, 
πατέρα της Σπάρτης, ενέπνευσε, και συνεχίζει να εμπνέει, δέος, ομορφιά και σεβασμό 
στους περιηγητές που θαμπώνονται από το φυσικό του κάλλος. Με μήκος 82 χιλιόμε-
τρα και εκβολές στον μυχό του Λακωνικού Κόλπου, καλοδέχεται κρυστάλλινα νερά 
από τον «Γερακάρη» και το «Αρδελολάγκαδο» μέσω Ταϋγέτου, από την «Κελεφίνα» 
που πηγάζει στις Καρυές, από το «Μεγάλο Ρέμα» και το «Μαριόρεμα» του εξίσου γοη-
τευτικού Πάρνωνα. Αρχαία πέτρινα γεφύρια, ίχνη των οποίων υπάρχουν και σήμερα, 
έδωσαν τη θέση τους σε ψηλές ρωμαϊκές πολυκάμαρες γέφυρες και εκείνες με τη 
σειρά τους, σε άλλες μονότοξες κατασκευές, ώσπου, στις αρχές του εικοστού αιώνα, 
κατασκευάστηκε, η γνωστή ως «σημείο κατατεθέν» της πόλης της Σπάρτης μεταλλική 
γέφυρα.
Στις  περιοχές γύρω από τον Ευρώτα οι ανασκαφές έφεραν στο φώς σημα-
ντικά αρχαιολογικά ευρήματα .Λίγα μέτρα πάνω από τη σύγχρονη γέφυρα  και 
εντός της κοίτης του ποταμού, σώζονται τμήματα δυο ποδαρικών, δηλαδή βά-
σεων, της αρχαίας γέφυρας, Λίγο μακρύτερα βρίσκεται το μνημείο που είναι 
γνωστό ως «Βωμός του Ευρώτα» ή «Βωμός του Λυκούργου», ενώ νοτιότερα 
έχουν εντοπίστεί αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ίσως ταυτίζονται με το «Ηρώο 
του Αστραβάκου» και ακόμη ένα ιδιότυπο μνημείο ο επονομαζόμενος «Βωμός 
του Ψυχικού».

ΦΎΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πάρνωνας πεζοπορία Ποταμός Ευρώτας
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& Αθλητικές εκδηλώσεις
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Με έμφαση στους θερινούς μήνες, ολόκληρος ο Δήμος Σπάρτης ομορφαίνει, 
ζωντανεύει και εμπλουτίζεται με μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, άλλες συνδε-
δεμένες με την ιστορία της Σπάρτης και του Μυστρά, πολλές με πολιτιστικό 
υπόβαθρο, αλλά και αρκετές άλλες με αθλητικό, εμπορικό και θρησκευτικό 
χαρακτήρα. Δείτε τις σπουδαιότερες από αυτές …

//  ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΎ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ…
Το Σπάρταθλον είναι ένας ιστορικός υπερμαραθώνιος που διοργανώνεται στο 
τέλος κάθε Σεπτέμβρη. Είναι ένας από τους πλέον δύσκολους αγώνες απο-
στάσεων παγκοσμίως και παράλληλα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος λόγω του 
ιστορικού του υπόβαθρου. Το Σπάρταθλον αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππί-
δη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 
π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια 
στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες εναντίον των  Περσών. Σύμφωνα με 
τον Ηρόδοτο, ο Φειδιππίδης έφτασε στη Σπάρτη μια μέρα μετά την αναχώρησή 
του από την Αθήνα. 
Βασισμένοι στις αναφορές του Έλληνα ιστορικού, το 1982 πέντε αξιωματικοί 
της βρετανικής αεροπορίας (RAF), οι οποίοι παράλληλα ήταν δρομείς μεγά-
λων αποστάσεων, ταξίδεψαν στην Ελλάδα, με επικεφαλής το σμήναρχο John 
Foden που είχε την αρχική ιδέα. Σκοπός τους ήταν να εξακριβώσουν κατά 
πόσον ήταν δυνατό να καλύψουν τα 250 χιλιόμετρα περίπου που απέχουν οι 
δύο πόλεις σε μιάμιση ημέρα. Η ενθουσιώδης βρετανική ομάδα απέδειξε πως 
ο Ηρόδοτος είχε δίκιο.
Μετά την επιτυχία του εγχειρήματος, ο John Foden άρχισε να οραματίζεται την 
καθιέρωση ενός αγώνα που θα έφερνε στην Ελλάδα δρομείς μακρινών αποστά-
σεων από όλον τον κόσμο για να τρέξουν στα ίχνη του αρχαίου ημεροδρόμου 
Φειδιππίδη. Έτσι, το 1984 ιδρύθηκε ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», ο 
οποίος από τότε μέχρι σήμερα διοργανώνει ανελλιπώς τον αγώνα. Η επιλογή 
διεξαγωγής του αγώνα το μήνα Σεπτέμβριο, έγινε γιατί  τότε τοποθετεί χρονικά 
ο Ηρόδοτος την αποστολή του Φειδιππίδη στην Σπάρτη. Η διαδρομή περνάει όχι 
μόνο απο ασφαλτοστρωμένους αλλά και από  χωμάτινους δρόμους  και ορεινά 
μονοπάτια  και σχεδιάστηκε βασισμένη στην περιγραφή του αρχαίου ιστορικού, 

ώστε να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερη με τη διαδρομή που ακολούθησε ο 
Φειδιππίδης. Στην πορεία τους οι αθλητές διασχίζουν σχεδόν όλες τις αρχαίες 
πόλεις που μεσολαβούσαν μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. 
Το Σπάρταθλον είναι ένας πολύ απαιτητικός αγώνας, όχι μόνο λόγω της από-
στασης, των υψομετρικών διαφορών και των εναλλασσόμενων καιρικών 
συνθηκών αλλά και λόγω των χρονικών περιορισμών που έχουν τεθεί για το 
πέρασμα από καθορισμένα σημεία ελέγχου.

//  ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑ. ΑΘΗΝΑ – ΣΠΑΡΤΗ ΣΕ ΔΎΟ ΡΟΔΕΣ
Πάνω από τριάντα χρόνια  πέρασαν, από τότε που μια παρέα ποδηλατών  έκα-
ναν την ιστορική διαδρομή από την Αθήνα στη Σπάρτη, θέτοντας έτσι τη βάση 
του μεγαλύτερου ποδηλατικού θεσμού των ημερών μας στην ερασιτεχνική πο-
δηλασία, που δεν είναι άλλος από την «Ποδηλατική Σπαρτακιάδα». Ο αγώνας 
διοργανώνεται από την Ποδηλατική Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών. Κάθε Οκτώ-
βριο, πλήθος ποδηλατών από όλη την Ελλάδα λαμβάνουν μέρος στο σημαντι-
κότερο -μη ανταγωνιστικό- ποδηλατικό γεγονός της χρονιάς, που ξεκινά από το 
Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, διασχίζει την Πελοπόννησο και τερματίζει 
μετά από 12 περίπου ώρες μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη.

//  SPARTAN RACE. ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ
Ο αγώνας Spartan Race, ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και διεξάγεται κάθε χρόνο 
σε διάφορες χώρες του κόσμου με πολυάριθμες συμμετοχές. Ο αγώνας είναι 
εμπνευσμένος από τον τρόπο ζωής των αρχαίων Σπαρτιατών και προκαλεί 
τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις αντοχές και τα όριά τους σε αγωνί-
σματα μέσα στη φύση. Περιλαμβάνει τρέξιμο, στίβο μάχης, εμπόδια και πολλά 
ακόμα στάδια δυσκολίας. Το Spartan Race παρέχει τη δυνατότητα σε αρχά-
ριους αλλά και σε επαγγελματίες δρομείς να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους 
προσφέροντας προκλήσεις για όλα τα επίπεδα εκγύμνασης. Από το 2017 ο 
αγώνας πραγματοποιείται κάθε Νοεμβριο και στον τόπο που ενέπνευσε τη 
διοργάνωσή του, με φόντο τα ποτάμια, τα βουνά και τα αρχαία μνημεία της 
Σπάρτης, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες από περισσότερες από 30 
χώρες.

Σπάρταθλον Spartan Race
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//  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ. 
    ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΎΤΑΙΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΤΟΎ ΜΎΣΤΡΑ…
Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄Παλαιολόγος, ο αυτοκράτορας σύμβολο στη συνείδη-
ση του Γένους, δεμένος με τη μοίρα της Βασιλεύουσας, υπερασπίστηκε την 
Κωνσταντινούπολη και έπεσε ηρωικά μαχόμενος για αυτήν στις 29 Μαΐου του 
1453. 
Ο Δήμος Σπάρτης, αποτίοντας φόρο τιμής στον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκρά-
τορα, Δεσπότη του Μυστρά, διοργανώνει κάθε τέλος Μαΐου, τα Παλαιολό-
γεια, κύκλο θρησκευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 
λαμβάνουν χώρα στην ιστορική έδρα του Δήμου, το Μυστρά και στον αρχαι-
ολογικό του χώρο. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, 
συναυλίες, παιχνίδια για παιδιά, αθλητικούς αγώνες, ημερίδες και σεμινάρια 
για τον βυζαντινό πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου στον Μυστρά και 
την τέλεση μνημοσύνου. Κατόπιν ψάλλεται Τρισάγιο και ακολουθεί κατάθεση 
στεφάνων στον Ανδριάντα του πεσόντος Αυτοκράτορα. Τα τελευταία χρόνια τα 
Παλαιολόγεια πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του θεσμού της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας.

//  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. ΜΙΑ ΟΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι είναι μια επιτυχημένη σειρά εκδηλώσεων, που 
περιλαμβάνει  θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και δρώμενα και  πραγμα-
τοποιείται από το 1988, στο «Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο» μέσα σε ένα κα-
ταπράσινο άλσος κοντά στο προάστιο Μαγούλα. Διασχίζοντας την «Οδό των 
Ποιητών»,  η οποία ονομάστηκε έτσι γιατί κατά μήκος της υπάρχουν οκτώ 
προτομές σημαντικών αρχαίων και νεότερων Ελλήνων ποιητών, φτάνετε 
στο αμφιθέατρο. Απέναντί σας, σαν φυσική σκηνογραφία αντικρίζετε τον 
αγέρωχο Ταΰγετο και τη βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά. Η αρμόδια 
καλλιτεχνική επιτροπή, επιλέγει, επιμελείται και οργανώνει το πέρασμα με-
γάλων θεατρικών θιάσων, ηθοποιών, μουσικών συνόλων και τραγουδιστών 
όπως το Εθνικό Θέατρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος και η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Σπουδαία έργα της ελληνι-

κής και ξένης δραματουργίας, συναντούν μουσικές και ενορχηστρώσεις ευ-
ρωπαίων και Ελλήνων συνθετών, με την ερμηνεία κορυφαίων καλλιτεχνών. 
Οργανωτής των εκδηλώσεων είναι το Σαϊνοπούλειο Ίδρυμα, με την αιγίδα 
του Ν. Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης..

//  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ.  
      ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΦΎΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ
Στο όμορφο πετρόχτιστο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου, δίπλα στο αρχαίο 
γεφύρι της Ρασίνας, πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι η επιτυχημένη σει-
ρά θερινών εκδηλώσεων Κάλεσμα στον Ταΰγετο. Εκτός από τις θεατρι-
κές παραστάσεις και συναυλίες που λαμβάνουν μέρος στο αμφιθέατρο, 
οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις ντόπιων καλλιτεχνών, μουσικά 
εργαστήρια και σεμινάρια μέσα στο χωριό αλλά και πεζοπορικές διαδρο-
μές στην όμορφη φύση. Το κάλεσμα στον Ταΰγετο συγκαταλέγεται στις πιο 
ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορεί να δει ο επισκέπτης 
της περιοχής. Διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξηροκαμπίου,  
υπό την αιγίδα του Ν. Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Σπάρτης.

//  ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΎ ΚΑΣΤΑΝΟΎ ΚΑΙ ΤΟΎ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΎ
Στα νότια όρια του Δήμου Σπάρτης στο όμορφο χωριό της Άρνας, διοργανώ-
νεται εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία η Γιορτή του Κάστανου. Κάθε τέλος 
Οκτωβρίου, κάτω από τα κλαδιά του γνωστού αιωνόβιου πλάτανου της Άρνας 
η τριήμερη αυτή γιορτή, συνδυάζει καλλιτεχνικά δρώμενα με πλούσια υπαί-
θρια αγορά τοπικών προϊόντων και για καλωσόρισμα σας δίνει την ευκαιρία 
να απολαύσετε κάστανα ψημένα στο μεγαλύτερο «τηγάνι» που υπάρχει στην 
Ελλάδα συνοδεία τσίπουρου και εκλεκτού κρασιού. Η γιορτή πλαισιώνεται από 
καλλιτέχνες και χορευτικά συγκροτήματα που με την παρουσία τους δίνουν μια 
ξεχωριστή πινελιά. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Παλαιολόγεια Πολιτιστικό καλοκαίρι - Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο
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//  ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΎΡΟΎ ΣΤΟ «ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΎ ΤΑΫΓΕΤΟΎ»
Στο όμορφο Γεωργίτσι, το επονομαζόμενο και «μπαλκόνι του Ταϋγέτου» λόγω 
της υπέροχης θέας του, πραγματοποιείται  με την φροντίδα του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γεωργιτσίου η Γιορτή τσίπουρου. Κάθε τέλος Οκτωβρίου στο πάρ-
κο «Καρβουνόρεμα», μία μαγευτική τοποθεσία κάτω από τα τεράστια πλατά-
νια σε έναν καταπράσινο χώρο θα απολαύσετε τα φθινοπωρινά χρώματα της 
φύσης σε όλο τους το μεγαλείο, με συνοδεία άφθονου τσίπουρου, κρασιού, 
μεζέδων, παραδοσιακής φασολάδας και πολλών άλλων εδεσμάτων που προ-
σφέρονται από τους φιλόξενους κατοίκους του χωριού. 

//  ΓΙΟΡΤΗ ΜΠΟΎΚΟΎΒΑΛΑΣ. ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ ΤΟΎ ΧΕΙΜΩΝΑ
Οι κάτοικοι του Καστορίου αρχίζουν το μάζεμα της ελιάς και το γιορτάζουν με 
μπουκουβάλα (ψωμί ξεροψημένο στα κάρβουνα πάνω στο οποίο απλώνεται 
φρέσκο λάδι). Η Γιορτή Μπουκουβάλας πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα 
τέλη Νοεμβρίου, κάτω από τα ψηλά πλατάνια στις πηγές του Άι Μάμμα. Εκτός 
από τη γευστική δοκιμή της μπουκουβάλας, η γιορτή περιλαμβάνει έκθεση 
φωτογραφίας και τοπικών προϊόντων, πλούσια εδέσματα, κρασί και τσίπουρο 
συνοδεία  τραγουδιού και χορού και φυσικά πεζοπορία στα μονοπάτια και τα 
φαράγγια του μαγευτικού Βόρειου Ταΰγετου. Η γιορτή οργανώνεται από τον 
Σύλλογο φίλων Ταϋγέτου «η Λουσίνα».

//  ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΤΟΎ ΜΎΣΤΡΑ. ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΙΩΝΩΝ.
Κάθε χρόνο, από τις 27 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου, λειτουργεί στο Μυ-
στρά η μεγάλη εμποροπανήγυρη, όπου έμποροι και μικροπωλητές απ’ όλη την 
Ελλάδα συγκεντρώνονται και πουλάνε τα εμπορεύματά τους. Το Πανηγύρι του 
Μυστρά δεν είναι μόνο ένα εμπορικό γεγονός σημαντικής οικονομικής δραστη-
ριότητας. Είναι σημείο αναφοράς γενεών, σημείο αναφοράς της εμπορικής και 
πολιτιστικής ιστορίας του τόπου. Είναι ένα κομμάτι από τις ζωντανές παραδό-
σεις που εδώ και 400 χρόνια πραγματοποιείται στους πρόποδες του Ταϋγέτου, 
κάτω από τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία. Η σύγχρονη ιστορία της εμποροπανή-
γυρης ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1950 όπου λειτουργούσε ως ζω-
οπανήγυρη και πραγματοποιείται εις μνήμην του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου. 
Στη σημερινή του μορφή το Πανηγύρι είναι ένα απέραντο υπαίθριο παζάρι, με όμορ-
φα λούνα παρκ και μια τεράστια έκθεση προϊόντων. Εκτός από τις αγορές σας μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε και τη γευστική μπουζοπούλα (ολόκληρο γουρουνόπου-
λο ψημένο στον φούρνο), το κατ’ εξοχήν λαϊκό έδεσμα του Λακωνικού καλοκαιριού. 

//  ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, ο Δήμος Σπάρτης στολίζεται από άκρη 
σε άκρη και φιλοξενεί πολλές και ποιοτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για 
μικρούς και μεγάλους, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά της Σπάρτης τα οποία 
την περίοδο των Χριστουγέννων γίνονται ακόμη πιο όμορφα. Τις Απόκριες, ανα-
βιώνουν τοπικά έθιμα που προσθέτουν μια ξεχωριστή πινελιά στις εκδηλώσεις 
που διοργανώνονται με πολύ κέφι σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου.

//  ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΎΡΙ..
Εκτός από τις παραπάνω εκδηλώσεις τις οποίες σας παρουσιάσαμε λόγω της 
περιοδικότητας τους, μην χάσετε την ευκαιρία  να παρευρεθείτε και στα δεκάδες 
παραδοσιακά πανηγύρια που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι στα χωριά του 
Δήμου Σπάρτης. Ο χορός το τραγούδι και το κέφι συνοδεία φαγητού και ποτού 
μέσα στη φύση είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία που θα θυμάστε για πάντα!

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Γιορτή Κάστανου - Άρνα

Πανηγύρι του Μυστρά

Χριστούγεννα στη Σπάρτη
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Τοπικά προϊόντα
Γαστρονομία

Πορτοκάλια
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Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Σπάρτη και τα χωριά της, θα έχετε 
την ευκαιρία να δοκιμάστε τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, αλλά και την πα-
ραδοσιακή, εύγευστη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά λακωνική κουζίνα.  
Αναζητήστε τα  αγνά προϊόντα της εύφορης σπαρτιατικής γης σε καταστήματα 
τροφίμων και σούπερ μάρκετ και απολαύστε παραδοσιακά πιάτα στις γραφι-
κές ταβέρνες αλλά και τα εστιατόρια της περιοχής. 
Το τοπίο της Σπάρτης αλλά και της Λακωνίας γενικότερα, είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένο με το  δέντρο της ελιάς, το οποίο καλλιεργείται στην περιοχή 
από τα αρχαία χρόνια και προσφέρει τους πολύτιμους καρπούς του, τις βρώσι-
μες ελιές και το μοναδικής γεύσης και ποιότητας ελαιόλαδο. Το μικροκλίμα και 
το έδαφος της Λακωνίας ενδείκνυνται για την καλλιέργεια πολλών ποικιλιών 
ελιάς και την παραγωγή εξαιρετικού ελαιόλαδου. Το τοπικό παρθένο ελαι-
όλαδο που παράγεται κυρίως από τις ποικιλίες «Αθηνολιά», «Κουτσουρολιά» 
και «Κορωναίικη», αποτελεί το σημαντικότερο προϊόν του τόπου. Από τα λα-
κωνικά ελαιόδεντρα παράγονται επίσης εκλεκτές ελιές ποικιλίας «Καλαμών» 
και πράσινες τσακιστές. Σημειώστε,  ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 
ελαιολάδου της περιοχής, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό παρθένο, που θεω-
ρείται ως η καλύτερη κατηγορία παγκοσμίως.
Οι πορτοκαλεώνες της Σπάρτης αγκαλιάζουν την κοιλάδα του Ευρώτα και την 
άνοιξη πλημμυρίζουν τον αέρα με τη χαρακτηριστική τους ευωδία. Τα πορτο-
κάλια της Λακωνίας είναι γνωστά για την ποιότητά τους σε όλο τον κόσμο, 
καθώς ο νομός είναι από τους μεγαλύτερους  παραγωγούς πορτοκαλιών της 
Ελλάδας. Το  πορτοκάλι έχει μεγάλη χρήση και  στην τοπική κουζίνα. Χρησιμο-
ποιείται στις σαλάτες, στα ντόπια λουκάνικα, σε πίτες, σε μαγειρευτά, σε γλυκά 
και σε κουλουράκια. Ακόμη, γίνεται περίφημο γλυκό κουταλιού και νόστιμη 
μαρμελάδα. 

Τα αμπέλια καλλιεργήθηκαν στην περιοχή από τα αρχαία χρόνια χάρη στο  
πλούσιο ανάγλυφο που εναλλάσσεται από πεδιάδες και κάμπους σε λοφώ-
δεις κι ορεινές περιοχές. Η αμπελουργία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της το-
πικής οικονομίας, παρόλο που δεν αφορά κυρίως την τυποποίηση και την εμ-
φιάλωση. Παρόλα αυτά, σήμερα, με τις βιολογικές καλλιέργειες να κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος, παράγονται αρκετές ποικιλίες κρασιών με αξιοσημείωτες 
διακρίσεις. Χαρακτηριστικές ποικιλίες της περιοχής είναι κυρίως η Κυδωνίτσα 
και το Μαυρούδι, αλλά  υπάρχουν και αρκετές άλλες, όπως ο Ροδίτης, το Αθήρι 
και το Αγιωργίτικο. Τα κρασιά του τόπου χαρακτηρίζονται σαν οίνοι Προστα-
τεύομενης Γεωγραφικής Ένδειξης Λακωνία.
Φημισμένο είναι επίσης το αγνό μέλι της περιοχής: θυμαρίσιο, ανθέων και 
κωνοφόρων, φασκομηλιάς, πορτοκαλιάς, με θυμάρι και αρωματικά βότανα 
από τις πλαγιές του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα. Συνδυάστε το  με γιαούρτι, 
τηγανίτες ή απλά με μια φέτα καλό ψωμί, και απολαύστε την πλούσια  γεύση 
και το άρωμά του.
Εξέχουσα θέση στα λακωνικά προϊόντα κατέχει το σύγκλινο και τα λουκάνι-
κα με φλούδες πορτοκαλιού. Το σύγκλινο, είναι παστό χοιρινό κρέας που συ-
ντηρείται μέσα στη γλίνα, δηλαδή το λίπος του. Με την ιστορία του να ξεκινάει 
από τα αρχαία χοιροσφάγια και την ανάγκη συντήρησης του κρέατος για μεγά-
λα χρονικά διαστήματα, μεγάλα κομμάτια χοιρινού ψαχνού καπνίζονται πάνω 
από ντόπια αρωματικά βότανα και στη συνέχεια βράζονται σε νερό μαζί με 
πορτοκάλια και μπαίνουν σε δοχεία καλυμμένα με ελαιόλαδο, έτοιμα για χρή-
ση. Τρώγεται και σκέτο, αλλά εμείς σας προτείνουμε να το συνδυάσετε μαζί 
με χωριάτικα τηγανιτά αυγά και χοντροκομμένες πατάτες. Μην παραλείψετε 
να δοκιμάσετε και τα ντόπια λουκάνικα, που παρασκευάζονται με χοιρινό κιμά, 
κρασί, σκόρδο και μπαχαρικά και έχουν ξεχωριστή γεύση λόγω της  φλούδας 
πορτοκαλιού που περιέχουν. 

ΜέλιΕλαιώνας με φόντο τον Ταΰγετο
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Μην παραλείψετε να γευτείτε καπνιστή πέστροφα και σολομό εξαιρετικής ποι-
ότητας από τα πεντακάθαρα πηγαία νερά του «Άγιου Μάμα» Ταΰγετου, που 
παράγονται με φυσικές παραδοσιακές τεχνικές.

Απολαύστε επίσης τα τοπικά ζυμαρικά που παρασκευάζονται με αγνές πρώ-
τες ύλες της Λακωνικής γης. Εκτός από χυλοπίτες και τραχανά, θα βρείτε 
επίσης και ζυμαρικά ολικής αλέσεως αλλά και ζυμαρικά με αλεύρι ζέας, όλα 
φτιαγμένα με φρέσκο γάλα και αβγά. Δοκιμάστε τα με ντόπια τριμμένη μυζή-
θρα. Σίγουρα θα πάρετε μαζί σας από τα τοπικά αρτοποιεία και τα ονομαστά 
παξιμάδια που ζυμώνονται παραδοσιακά διατηρώντας αναλλοίωτα τα ευεργε-
τικά τους συστατικά και την εξαιρετική τους γεύση, αλλά και τα λαλάγγια, τρα-
γανές τηγανιτές λωρίδες από ζύμη που φτιάχνονται με λάδι, αλεύρι και αβγό 
και συνδυάζονται θαυμάσια με αλμυρό τυρί. 

Ένα ταξίδι στο Δήμο Σπάρτης δεν θα είναι ολοκληρωμένο αν δεν γευτείτε τα 
υπέροχα παραδοσιακά πιάτα που φτιάχνονται με αγνές πρώτες ύλες στις τα-
βέρνες και τα εστιατόρια της περιοχής. 
Σας παρουσιάζουμε λοιπόν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά εδέσματα 
που μπορείτε να αναζητήσετε:   

Μπουζοπούλα, παραδοσιακή γουρουνοπούλα με τραγανή πέτσα και γλυ-
κό κρέας αργοψημένη στο φούρνο για πολλές ώρες.

Κόκορας μπαρδουνιώτικος, μαγειρεμένος στην κατσαρόλα με ντομάτα, 
κρεμμύδια και λευκό, σκληρό τυρί που συνοδεύεται συνήθως από ζυμα-
ρικά και τριμμένη μυζήθρα. 

Πιταρούδες, λαχταριστές λεπτές πίτες με φύλλο, γεμιστές με σπανάκι, 
άγρια χόρτα, κρεμμυδόφυλλα, μαρούλια και δυόσμο.

Καγιανάς, αβγά τηγανισμένα με ντομάτα και τυρί αλλά με προσθήκη σύ-
γκλινου ή λουκάνικου.

Κολοκυθοκορφάδες, ανθοί κολοκυθιού στην κατσαρόλα με κρεμμύδι, 
σκόρδο, ντομάτα και φύλλα δυόσμου

Τσιγαρολάχανα, αρωματικά άγρια χόρτα τσιγαρισμένα με κρεμμύδι, πελ-
τέ, λάδι, αλάτι και πιπέρι.

Τσαΐτια, τηγανιτά πιτάκια, με γέμιση μυρωδάτων χορταρικών και ντόπιο τυρί.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Ελιές - Λάδι

Τσαΐτια

Καγιανάς

Σύγκλινο
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ
Αθήνα – Σπάρτη
Η οδική μετάβαση από την Αθήνα στη Σπάρτη χρειάζεται 2:30 ώρες. Η δια-
δρομή ακολουθεί τους αυτοκινητόδρομους A6 (Αττική Οδός), A8 (Ελευσίνα 
- Κόρινθος) και A7 (Κόρινθος - Τρίπολη), και στη συνέχεια τον αυτοκινητόδρο-
μο A71 (Λεύκτρο - Σπάρτη).
Το ΚΤΕΛ Λακωνίας εκτελεί αρκετά καθημερινά δρομολόγια από και προς την 
Αθήνα. Η διαδρομή διαρκεί περίπου 3:30 ώρες. Μέσω των δρομολογίων αυ-
τών εξυπηρετούνται και οι γραμμές Σπάρτη - Τρίπολη και Σπάρτη - Κόρινθος.

Σπάρτη – Καλαμάτα
Η οδική μετάβαση από την  Καλαμάτα στη Σπάρτη  απαιτεί περίπου μία ώρα. Η 
διαδρομή ακολουθεί τους αυτοκινητόδρομους Α7 (Καλαμάτα - Τρίπολη)  και 
στη συνέχεια τον αυτοκινητόδρομο A71 (Λεύκτρο - Σπάρτη).

Σπάρτη – Γύθειο
Η οδική μετάβαση από τη Σπάρτη στο Γύθειο που είναι το κοντινότερο λιμάνι 
απαιτεί γύρω στα 40 λεπτά. Η διαδρομή ακολουθεί την Εθνική Οδό 39 (Σπάρ-
τη - Γύθειο).

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ      ΤΗΛ. 23710 22226
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ       ΤΗΛ. 27313 63000
ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ     ΤΗΛ. 23710 26441
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ   ΤΗΛ. 27320 54111
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ   ΤΗΛ. 23710 25363
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΤΗΛ. 23710 26580
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  ΤΗΛ. 23710 22574
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΣΤΡΑ   ΤΗΛ. 23710 83377
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΤΗΛ. 27310 28575
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΔΙΟΥ  ΤΗΛ. 23710 89315
ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ   ΤΗΛ. 23710 26343
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ   ΤΗΛ. 23710 23338
ΜΑΝΟΥΣΑΚΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ  ΤΗΛ. 23710 28456
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΩΝ «ΤΑΚΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ»  ΤΗΛ. 23710 81085
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΙΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ    ΤΗΛ. 23710 81822
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ   ΤΗΛ. 23710 26853
ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ    ΤΗΛ. 23710 82470
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΣΠΑΡΤΗΣ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»   ΤΗΛ. 23710 24100
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ «SPARTA TAXI»    ΤΗΛ. 23712 00200
ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ         ΤΗΛ. 100
ΕΚΑΒ          ΤΗΛ. 166
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ        ΤΗΛ. 199

ΣΠΑΡΤΗΜΥΣΤΡΑΣ

ΑΝΑΒΡΥΤΗ ΑΜΥΚΛΕΣ ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΑ

ΑΦΥΣΣΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΚΟΥΡΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ

ΑΝΩΓΕΙΑ

ΚΛΑΔΑΣ

ΤΡΥΠΗ

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ

ΒΟΡΔΟΝΙΑ

ΑΓΡΙΑΝΟΙ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

ΤΥΡΟΣ

ΑΡΚΑΔΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ

ΟΡΕΙΝΟ
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
ΟΡΕΙΝΗ

ΜΕΛΙΓΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΣΙΤΑΙΝΑ

ΚΑΤΣΑΝΙΤΣΑ

ΜΟΝΗ
ΜΑΛΕΒΗΣ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΙΚΑ

ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ

ΣΑΜΠΑΤΙΚΗ

ΛΑΚΚΟΣ

ΒΟΣΚΙΝΑ

ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ

ΚΟΣΜΑΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

ΜΑΡΙΟ

ΠΕΛΕΤΑ

ΠΗΓΑΔΙ ΦΩΚΙΑΝΟ

ΠΟΥΛΙΘΡΑ

ΤΣΙΤΑΛΙΑ

ΠΙΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΡΕΙΟ

ΧΡΥΣΑΦΑ

ΒΑΣΑΡΑΣ

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ
ΤΟΡΙΖΑ

ΓΕΡΑΚΙ

ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ

ΔΑΦΝΙ

ΚΡΟΚΕΕΣΑΡΝΑ

ΜΕΛΙΤΙΝΗ

ΚΟΚΚΙΝΑ
ΛΟΥΡΙΑ

ΑΙΓΙΕΣ

ΚΟΝΑΚΙΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ

ΣΚΑΜΝΑΚΙ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

ΟΙΤΥΛΟ
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ

ΝΕΟ ΟΙΤΥΛΟ
ΛΙΜΕΝΙ

ΑΡΕΟΠΟΛΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ

ΧΑΡΟΥΔΑ

ΔΡΥΑΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΚΑ

ΜΕΖΑΠΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΚΟΙΤΑ
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EXPLORE SPARTA

Authentic natural beauty, picturesque villages, clear wa-
ters, rich vegetation, and imposing mountain peaks consti-
tute the landscape of magnificent Sparta. In this mythical 
place of heroes and culture you will travel in the historical 
footsteps of the ancient King Leonidas and the Byzantine 
emperor Konstantinos Palaiologos. 
Visit castles, palaces, monasteries and churches that will 
transport you into another era. Live the unique customs 
and traditions of the region that are preserved by the res-
idents with unique care and reverence. Explore Taygetos 
and Parnonas, ramble through every corner of the land-
scape and discover its unique beauty.

Central Square - Sparta
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SPARTA 
THE CITY OF LEGENDS

Statue of Leonidas - Sparta
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Head of the goddess Tyche (Fortune) - Archaeological Museum of Sparta

City view from Ancient Sparta Acropolis

Sparta is a city with a name renowned throughout the world that has left its 
mark with its glorious past on Greek and world history, having inspired feel-
ings of awe and admiration throughout the centuries.

There are names of places, monuments, street names, archaeological sites 
and museums that compose the setting for an imaginary journey into the 
history and glory of the past.

The history of Sparta is the history of a society that does not resemble any 
other in the ancient world. Sparta at the antipodes of Athens and other sig-
nificant cities in ancient Greece stood out for its discipline, obedience to the 
laws, virtue and bravery and the simple and honourable way of life of its cit-
izens. The entire life of the Spartans was a constant readiness for war. This 
made it one of the most powerful city states in ancient Greece, whose im-
pressive military achievements created the legend of the invincible military 
power.

HISTORY
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Ancient Sparta Acropolis

//  IN THE BEGINNING WAS … THE MYTH
The history of Sparta vanishes into the “mists of legend”. Despite the fact 
that ancient Greek history continues to be well-known today, the origins 
and the founding of the city of Sparta continue to be obscure.

We learn from the Laconics by Pausanias that the oldest residents of the 
region were the Pelasgians and that their first king, who also gave his name 
to the country and its residents, was Lelegas. Lelegas was succeeded by 
Mylis, who in turn handed the throne to Evrotas. According to myth, Evrotas 
wanted to provide an outlet for the stagnant waters around the Laconian 
plain and opened a canal channelling the water into the sea, thus creating 
the river that later took his name. Evrotas was succeeded by Lacedaemon 
who wed Sparti, the daughter of Evrotas and named the Laconian capital 
in her honour.

The Pelasgians were succeeded by the Achaeans who established the won-
derful Mycenaean civilisation. Sparta is mentioned by Homer in his epics 
the Iliad and the Odyssey as one of the most powerful Mycenaean kingdoms 
where Menelaos reigned as King, the brother of Agamemnon, the king of 
Mycenae. Helen, the wife of Menelaos, (also known as Beautiful Eleni in the 
Modern Greek language) is presented by Homer as a human creature with a 
divine origin (the daughter of Zeus and Leda) and unparalleled beauty. The 
legend of her unsurpassed beauty had spread throughout ancient Greece 
and was the cause for the outbreak of the legendary Trojan War. According 
to myth, when Menelaos was once absent on a trip to Crete, Paris, the son 

A GLANCE AT HISTORY

of Priam the King of Troy, visited Sparta, fell in love with Helen and abduct-
ed her with the aid of the goddess Aphrodite and fled to Troy. Upon return-
ing to Sparta, Menelaos was enraged and asked his brother Agamemnon 
and the other Greek rulers to defend the honour of Greece and campaign 
against Troy to retrieve his wife. And thus began the long and painful Trojan 
War that is described in the Homeric epics. The legend of the Beautiful Hel-
en’s abduction by Paris has for thousands of years been the most exciting 
story of war and love.

//  THE HISTORICAL YEARS
The historical period of Sparta commences after the “Dorian Invasion” in 
southern Greece around 1,100 BC, and coincides with the end of the My-
cenaean Civilisation. The Dorians were a Greek tribe in central Greece who 
headed for the Peloponnese and dominated it by force. One of their power-
ful groups captured Sparta and the surrounding regions, thus subordinat-
ing the Laconian Achaeans. The Dorian invasion – as well as the changes 
associated with it – is the last major event in the mythical years of Greece. 
At the same time however it also constitutes the first event in the ensuing 
historical years.

Originally, the new Dorian kingdom of Sparta stretched around the region 
of the fertile Evrotas between the Taygetos and Parnonas mountain ranges. 
The city, the main part of Ancient Sparta that remained for many centuries 
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Statue of Spartan warrior - Sparta Archaeological Museum - Sparta

without walls as a demonstration of its self-confidence and power was orig-
inally comprised of four towns (independent settlements): Kynosoura that 
was situated to the south-east; Pitani located in the west; Limnes extended 
east as far as the Evrotas; and Mesoa, the central settlement. Later, around 
the 8th century BC, a fifth town called Amykles was also added.

The peak of Sparta commenced after it extended its territories, initially 
with the conquest of Messenia (8th – 7th centuries BC) after very long wars. 
Thereafter (6th – 5th centuries BC) the Spartans conquered regions in South 
Arcadia and extended their dominance over the remaining Laconian region, 
whilst also being able to restrict the power of Argos.

Dorian Sparta was dominant on the military scene of Greece between the 
late 7th and 4th centuries BC. Its elevation into a political and military power 
was the result of institutional reforms that are attributed to the legendary 
legislator Lykourgos.

//  SOCIAL STRUCTURE 
The residential population of Sparta was stratified into three completely 
distinct social groups, with a population that was inversely proportional to 
the civil rights of each group: the relatively few, the free Spartan Homoi-
oi, the Perioikoi, who were second-class citizens, and the most numerous 
being the enslaved Helots.

The Spartans or the homoioi were situated at the peak of the social pyr-
amid in Ancient Sparta and were the social group that held a land allot-
ment and full political rights. The “homoioi” constituted the backbone of 

the renowned Spartan army and were almost exclusively preoccupied with 
military training. Military service was compulsory for this group until the 
age of sixty. The class of the “homoioi” included those who had been born 
of Spartan parents, had successfully passed all the stages of their “agogi”, 
(the training in order to become fully integrated soldiers and citizens), had 
completed the 30th year of their life and contributed daily to the common 
state meals.

The Perioikoi were the second largest social group in terms of population 
that was composed of autonomous groups that resided in the region sur-
rounding Sparta. They paid taxes and were required to be enlisted as hop-
lites every time that the need arose, but did not belong to the permanent 
army that was only constituted of Spartans.

The third and most numerous of the social groups was the Helots. The 
Helots were slaves, but the form of their slavery was not individual since 
they belonged to the Spartan state. The Spartans could neither sell them 
nor emancipate them. 

They lived with their families in huts located in the fields and followed the 
Spartan Army into battle as auxiliary personnel.
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Statue of Lycurgus - Sparta

//  LEGISLATION – STATE ORGANISATION 
The state and political system of Sparta is based upon the laws of Lykour-
gos. Despite the differing views on whether he was a historical or legendary 
person, the laws that are attributed to Lykourgos introduced the military ori-
entation of Spartan society from the 6th century BC onwards, as well as the 
reforms that were directed at the three Spartan virtues: equality, military 
prowess and austerity.

The renowned Great Rhetra [Great Proclamation] that referred to the main 
elements of the Spartan regime is considered to be the Constitution of an-
cient Sparta, which is said to have been given to Lykourgos in the form of a 
prophecy by the Oracle of Delphi. 

Lykourgos is considered responsible for the legislation that divided the 
country into an inalienable equal lots (that he distributed amongst the free 
citizens), the introduction of heavy and iron coins in place of gold and silver 
coins (to discourage the accumulation of wealth), the iron discipline of the 
citizens, assigning the upbringing of the children to the state, the obliga-
tion of subordination by the younger towards the elders, as well as the 
institution of the Gerousia, with the participation of the two Kings. The 
formulation of laws belonged to the Gerousia, whilst their final approval 
was vested in the Apella, the assembly of the citizens. These institutions 
were the fundamental principles of the Spartan regime.

The two Kings had lifetime tenure and according to tradition were descend-
ed from two ancient families, the Agiad and Eurypontid families. Their main 
responsibilities originally were to command the army and detect divine will, 
but these absolute authorities gradually receded.

The Gerousia was comprised of 28 members with life tenure, who had to be 
older than sixty years and convened under the presidency of one of the two 
Kings. The Gerousia constituted the main body of the legislative authority. 

The Apella was comprised of the “Homoioi”. It approves all the significant 
resolutions (declarations of war, alliances and agreements with other cities), 
elected the members of the Gerousia and very likely the Ephors, whilst it 
could even appoint or depose Kings in cases of disputes or dissension. 

The “Great Rhetra” does not mention the “Ephors”. Modern historians 
believe that the institution of the Ephors is later and that its creation was 
deemed necessary as an instrument for preserving balance and justice. The 
main concern of the Ephors was to examine whether the laws of Lykoyrgos 
were being observed, even though they were originally competent in exam-
ining the Kings for potential abuses. There were five Ephors, as many as the 
towns of Sparta. 

Paradoxically, the Spartan regime was based upon democratic principles of 
a military society. The discipline and subordination of the individual to the 
social group ensured fairness and equality for the citizens.

The “Constitution of Lykoyrgos” was a synthesis of democratic, monarchic 
and oligarchic elements that were aimed at averting political and social con-
flicts and ensuring long-term stability. It was a regime that provoked contra-
dictory assessments but it ultimately defined the power, endurance and glory 
of Ancient Sparta.

After all, what made Sparta stand out from the rest of the Greek city states 
was not the language, the religion or even the laws – elements that they gen-
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erally shared with the rest of the ancient Greek world – but a unique ethos 
that permeated every aspect of Spartan life.

//  RISE AND DECLINE 
In the following centuries of Classical Antiquity, Sparta was, together with 
Athens, one of the two most powerful city states in Ancient Greece. The 
Spartan army with its incredible discipline and training acquired the rep-
utation as the most formidable war machine in the ancient world on the 
battlefields that followed.

There was a perception in Sparta that the soldiers must return from battle 
either victorious or dead. Even though there was no law condemning those 
deserting the battle, deserters were marginalised and ridiculed by society. 
It is a characteristic feature of Spartan life that prior to leaving for battle, 
the mother would hand the shield to her son and say “i tan, i epi tas”, 
meaning “you will either return victorious with it or upon it dead”.

In 481 BC, the Persian king Xerxes sent envoys to Greek city states asking 
for land and water. During the same year, at the conference in Corinth, 
Athens, Sparta and many other cities formed the Hellenic Alliance to 
fight the Persians The Greeks decided to close the narrow path at Thermo-
pylae through which Xerxes would need to pass in order to reach Southern 
Greece. This location was chosen so that the Persians would not be able to 
use their military superiority.

The battle that has been engraved with golden letters in Greek and world 
history and which demonstrated the ability, bravery and patriotism of the 
Spartan army was the battle of Thermopylae that took place in 480 BC 
between the Greeks and Persians.

The Persians arrived at Thermopylae in late August / early September of 
480 BC. The Greeks agreed to face the Persians with the Spartan army as 
the main force. The Spartans during that period were however celebrating 

the “Karneia” (major festival dedicated to Karneios Apollo) and there was 
a prohibition on engaging in hostilities during festivals. Despite this, the 
Ephors of Sparta due to the seriousness of the situation decided to send 
an army under the command of King Leonidas, together with a guard of 
300 Spartans, who needed to have at least one son in order to preserve 
their family line. 

Confronted by the very numerous Persian armies, Leonidas put up a brave 
resistance by also exploiting the natural configuration of the location. When 
Xerxes sent a messenger and asked him to give up his weapons and surren-
der, the Spartan king responded with “Molon Lave”, meaning “come and 
take them”, thus wanting to provoke him into battle and prove his worth. 
This response has become immortal in world history, endowing Leonidas 
with eternal glory as a model of bravery, a guardian of patriotic principles, 
laws and duty.

The battle of Thermopylae was decided by the betrayal of Ephialtes, who 
revealed the secret “Anopaia” path to Xerxes for encircling the Greeks. Le-
onidas then ordered the remaining army to leave and defended the position 
to the very end with 300 Spartans, 700 Thespians and 400 Thebans. The 
Spartans fell in battle obedient to the unwritten law that they should not 
desert the battlefield.

The sacrifice by Leonidas and his 300 comrades has become a timeless 
symbol of patriotic self-sacrifice and the ancient Greeks set up a monument 
at the site of the fallen upon which is engraved the famous epigram by 
Simonidis: “O xein angelein Lacedaemoniois oti tide keimetha, tois 
keinon rimasi peithomenoi”- “Stranger, announce to the Lacedae-
monians that we are buried here faithful to their laws”.

The leading position that was played by Sparta in the war against the Per-
sians was reaffirmed one year later in August of 479 BC at the battle of 
Plataea, where the Spartan army commanded by Pausanias led an allied 
force of Greek city states into victory. Even though the Persian army was 
superior in strength as at the Battle of Thermopylae, the Spartan com-
mander had an excellent knowledge of the art of war and succeeded in 
gaining a tactical advantage during the battle and was able to inflict huge 
blows sending the Persian forces fleeing with their leader Mardonios. The 
victory by the Greeks at the battle of Plataea signalled the end of the 
Persian threat for Greece.

Immediately after the end of the Persian Wars and despite the unity that 
had been demonstrated by the city states of the classical period, rivalry 
broke out amongst the city states for the hegemony of Greece. Athens 
established the 1st Athenian Alliance and continued the war against the 
Persians in Asia Minor and in Cyprus until 451 BC. Athens became so 
powerful under the leadership of Pericles that Sparta as the leader of the 
Peloponnesian Alliance declared war against Athens. This extremely 
fierce war was known as the Peloponnesian War and was narrated by 
the historian Thucydides. It lasted between 431 and 404 BC ending with 
the overwhelming victory of the Peloponnesians.

The Spartan hegemony commences with the end of the Peloponnesian 
War. It is the period during the classical era of Ancient Greek history when 
the city of Sparta was the dominant political and military power in the world 
of the Greek city states that it ruled. 
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The Spartan hegemony did not last very long. In 371 BC, the Thebans under 
the leadership of Epaminondas defeated the Spartans outright at Lefktra in 
Boeotia and ended their hegemony in Greece. The Spartan army never re-
covered from the huge losses at Lefktra and the problem was exacerbated 
by a lack of men. This combined with the refusal by Sparta to ally with other 
Greek states if it was not the leader gradually led the city into decline and 
its isolation from the rest of Greece. 

Towards the end of the 3rd century BC, King Agis IV and his successor 
Cleomenes III attempted to once again place Sparta on the forefront. The 
former attempted to restore the legislation of Lykoyrgos that had lost its 
validity at that time but was murdered. The latter attempted to temporarily 
restore the authority of Sparta, by fighting against the forces of the Achae-
an Confederation with the hegemony of the Peloponnese at stake, but was 
defeated at the battle of Sellasia in 222 BC by the Macedonians under An-
tigonos Dosonas and his allied forces comprised of the so-called “Pan-Hel-
lenic Alliance” and was forced into exile.  Cleomenes has been described by 
many as “The last great man of Sparta”, since Sparta lost its independence 
for the first time after its defeat at the battle of Sellasia and was compelled 
to join the Achaean Confederation. 

//  ROMAN PERIOD
In turn, Sparta followed the fate of the rest of the Greek world in 146 BC 
when it was conquered by the Romans. It was favoured by several Roman 

emperors because of its glorious past, such as Augustine and Hadrian, and 
attracted the interest of many wealthy Romans who visited to see the city 
with the glorious history. The Roman period inaugurated a new era of peace 
and prosperity for Sparta where the aqueduct, the theatre, baths and and 
many other luxurioυs buildings are constructed. According to the descrip-
tions by the traveller writer Pausanias, Sparta in the mid-second century 
A.D.  was a rich and prosperous city with vivid memories of its imposing 
history.

The city lived in relative prosperity until the 3rd century A.D. The mosaics 
that have been discovered during excavations and belong to this period are 
considered of great significance, with the famous mosaic of the “Abduction 
of Europe” being the most prominent. Barbaric raids and looting by the 
northern peoples followed; whilst after the terrible earthquake in 375 A.D., 
the invasions by the Goths under Alaric (396 A.D.) resulted in the destruc-
tion of Sparta. 

//  MEDIAEVAL AND MODERN TIMES 
After the division of the Roman Empire, Laconia and the rest of the Pelo-
ponnese came under the jurisdiction of Constantinople. During the Byz-
antine years Sparta was renamed to Lacedaemonia became seat of the 
local diocese. Lacedaemonia was conquered by the Franks in 1210 A.D. 
and passed into the control of the Frankish Prince of Achaea Godfrey Ville-
hardouin. In 1249, William II Villehardouin built the castle of Mystras that 

Archaeological Museum - Sparta
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Inscriptions of Spartan archons ( Roman Period) - Ancient Sparta Acropolis

Ancient Sparta theatre

he was forced to hand over to the Byzantines in 1262. The residents had 
abandoned Lacedaemonia by 1265 and settled in groups at Mystras for 
greater security. Mystras became the headquarters of the Morea Despo-
tate that was established by the Byzantines and for about six centuries, 
despite its successive conquest by the Turks and Venetians, it became the 
largest residential centre in Laconia instead of Sparta that had long since 
disappeared into the oblivion of history.

Sparta was re-founded after the liberation of Greece from the Turks in 
1834 with a decree by King Otto in fulfilment of the wishes of his father 
Louis I and upon an urban plan that was prepared by the Bavarian Edward 
Schubert. New Year’s Day in 1857 was the official date of establishment 
by the authorities when the first city residents came down from Mystras.
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Worth seeing
Archaeological sites, monuments,  
museums, collections

Archaeological Museum of Sparta
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WORTH SEEING

The central square of Sparta

PLACES OF INTEREST – MONUMENTS – ARCHAEOLOGICAL SITES 
Sparta is a modern and hospitable city with broad tree-planted streets, town 
squares, neoclassical buildings and a number of noteworthy sites and monu-
ments that bear testament to its glorious history. The capital of the Laconia 
Prefecture has been constructed on the banks of the Evrotas River, in the 
embraces of the Taygetos and Parnonas mountains. It is a blessed place with 
its incomparable natural beauty, enchanting landscapes and the significant ar-
chaeological sites and museums.

The city was reconstructed in 1834 by a decree of King Otto and is consid-
ered to be the city with the best town planning in Greece, thanks to the designs 
that were prepared by the renowned Bavarian architect Staufert.

We commence our tour from the central town square, which is a meeting 
place for the locals and a place where the present encounters the past. Our 
eyes are drawn to the Old Town Hall, a beautiful neoclassical building dating 
to 1909, as well as the statue of the Spartan warrior, a mark of tribute to the 
city’s glorious history that is precisely opposite us, as well as the two repro-
ductions of ancient mosaics that have been installed in its centre. Surrounding 
the Central Plaza there are many choices for food, coffee and drinks, with 
many commercial stores below the picturesque arches.

The point of reference in Sparta is Konstantinou Palaeologou Avenue with 
the tall palm trees and wide foot paths. It is the main street in the city where 
restaurants, hotels, cafés, bars and many commercial stores are situated. We 
recommend that you take a walk along Klemvrotou Pedestrian Mall that 
is perpendicular to Palaeologou Avenue, where you will find many stores, 
cafés and restaurants, as well as the city’s only cinema.

At the end of the pedestrian mall, opposite the majestic Church of Agios 
Nikonas, the patron saint of the city that was inaugurated in 1955 is the park 
of the same name with a large fountain set amongst the tall trees and beau-
tiful flowers. To the west of the centre along Lykourgou Avenue is another 
oasis of greenery, Evangelistria Park, which is visited daily by many people 
taking a walk and relaxing. The park owes its name to the Metropolitan Church 
of Evangelistria, which was built according to the standards of the Athens 
metropolis in 1893. The park also hosts the statue of Lykourgos, the legend-
ary legislator of Ancient Sparta that is situated next to the Old Courthouse, 
which is the first public building that was constructed in 1837 for housing 
the city’s public services and is at the same time a classical example of the 
architecture during King Otto’s reign.

The jewel of the city is Goudes Park, situated on the road to Mystras, which 
provides opportunities for playing, resting and sports for the entire family. 

The lush green environment has children’s playgrounds, bicycle tracks, an 
outdoor gymnasium, skateboard tracks, fountains and a small amphitheatre.

As we have already mentioned, the city’s history is perceptible everywhere. 
You need to take a stop to admire and photograph the imposing statue of 
Leonidas, which haughtily stands in front of the Municipal Stadium at the end 
of K. Palaeologou Avenue. A sensation will overcome you that Leonidas is 
“looking over” the city with his watchful eye …

Continue your walk towards the archaeological site of the Acropolis of An-
cient Sparta, situated behind the Municipal Stadium, where you will encoun-
ter remarkable monuments, such as the ancient theatre, a work of the early 
Roman period, which was amongst the largest in Ancient Greece. The theatre 
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orchestra has survived to this date, with the names of the Spartan archons 
during the Roman period carved into the terraces and a section of the cavity. 
The theatre was constructed with local white marble and one of its special 
features was the mobile timber stage that rolled along wheels. There are ex-
cavation findings at the top of the Acropolis that identify the site as the the 
Sanctuary of Athena Chalkioikos. The temple was designed by the archi-
tect Vathyklis of Magnesia and was believed it had been decorated on the 
interior with brass sheets. The so-called Circular Building dominates on the 
south-eastern and lower section of the archaeological site at the Acropolis, 
in the region where the city Agora has been placed. In its surviving form it 
probably relates to repairs during Roman times of an ancient building that was 
important in the life of Sparta. As you ascend the paved path from the Agora 
region to the Acropolis you will encounter on your left hand side an impres-
sive complex dating to the early Byzantine period, which is considered to be 
the Cathedral Church of Lacedaemonia.

The Cenotaph of Leonidas is situated very close to the ancient Acropolis.  
It is an emblem and important monument of Sparta that is also known as the 
Leonidaion. It was excavated in 1892 and it is the only monument from the 
Ancient Agora that has survived to this day. It is an impressive building with 
the shape and form of a temple that potentially dates to the 5th century BC. 
The building with the dimensions of 12.5 x 8.30 metres was constructed with 
massive limestone and its interior was divided into two chambers that com-
municated with one another. The eastern chamber with a length of 3.15 me-
tres had the shape of a vestibule and was decorated with columns. The use of 
the building has to date not been verified. It has been conjectured that it was 
a cenotaph, while many scholars share the view that it is the temple of Apollo 

Karneios. Despite the fact that there is no indication for correlating the temple 
with the legendary King of Sparta, the local tradition expressed the view that 
the bones of Leonidas were transferred from Thermopylae to be buried in this 
location. The monument was thus identified in the popular consciousness with 
the tomb of Leonidas. Pausanias also mentions that annual events were held 
here annually in honour of the Spartan king’s memory.

To the east of “Leonidaion” along Triakosion (300) Street we encounter an-
other two important archaeological findings. One is a cruciform-shaped 
church invested with a dome, which has foundations above architectural 
remains of the of the Roman period and is dated to the late 10th century and 
Late Roman period bathing house, (3rd to 4th centuries A.D.) with areas 
for hot, lukewarm and cold baths, as well as mosaic floors. It is close to the 
road that leads north towards the Acropolis of Ancient Sparta. A section of the 
late-Roman period bathing house was converted during the Byzantines period 
into baths that are dated between the late 10th and early 11th centuries A.D. 
It is probable that the baths constitute a monumental entity in mid-Byzantine 
period Lacedaemonia together with the cruciform-shaped church invested 
with a dome and a section of the Byzantine oil-press that was found further 
north. 

On the eastern edge of the city, close to the banks of the Evrotas River, it is 
worth visiting the Sanctuary of Artemis Orthia (9th century BC), which was 
one of the most significant sanctuaries in ancient Sparta that constituted the 
religious centre of Spartan education for the young people. The Mycenaean 
deity Orthia was originally worshipped at the temple, which was identified 
during the historical period with Artemis. The Spartan festivals of Artemis 
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were mainly associated with her capacity to protect children from their birth 
until adolescence. A central position in the rites was held by “whipping”, a 
test of endurance where the adolescence leaned against the altar, and were 
even motivated by their own relatives to endure the test of public whipping 
without uttering a sound - sometimes in fact to the point of death. The victors 
of these endurance tests were crowned as “vomonikes” [victors at the altar] 
and had the privilege of dedicating a column engraved with their name in the 
goddess’ Temple. The whipping ritual had lost its religious significance by the 
Roman period and had degenerated into a bloodied spectacle that attracted 
multitudes of spectators. An amphitheatre was accordingly constructed that 
surrounded the altar.

As we continue a few kilometres to the east, on the hill of Prophitis Elias after 
the Afyssou settlement is one of the most significant sanctuaries of Sparta: 
the Menelaion which was founded near an important mycenaean place.. The 
region where the sanctuary was located was known as Therapni in ancient 
times. It is a large pyramid-shaped building that rises at the top of the hill, 
where the worship of Menelaos, the mythical king of Sparta and the husband 
of Helen, commenced during the 8th century BC that continued into the Hel-
lenistic period. The construction of the first Temple on the site must be placed 
at the end of the 7th or the early 6th century BC, whilst the interventions at 
the temple in the early 5th century BC contributed to the creation of a sanctu-
ary worthy of the mythical heroes of Sparta. It is worth visiting the Menelaion, 
not just for its historical significance, but to also gaze at the majestic views 
that it offers towards the Evrotas valley and Mount Taygetos!  

Five kilometres south of Sparta is the Sanctuary of Apollo Amyklaios on 
the hill of Agia Kyriaki Amyklon. The Sanctuary evolved into the most impor-
tant place of worship for the ancient Spartans and in fact even retained its 
significance during the Roman period. At the sanctuary site nowadays there 
are sections of the precinct’s retaining walls, traces of foundations and a par-
tially restored circular altar. The famous “throne of Apollo”, a work of huge 
dimensions by Vathyklis, was situated in the sanctuary, where the centre was 
dominated by a statue of the god Apollo.   

//  MUSEUMS – COLLECTIONS 
When in Sparta you must visit the interesting museums and the collections 
that host exhibits, which shall transport you into its historical past.

Start your exploring with the Archaeological Museum in the city centre (cor-
ner of Lykourgos & Agios Nikonos Streets). It was constructed in 1876 and is 
the first museum that was established in a Greek regional city. The museum is 
housed in a beautiful neoclassical building with a garden adorned by statues 
and provides visitors with the capacity to admire rare exhibits from the ancient 
and Roman years. The exhibits include sculptures, architectural elements, and 
sections of mosaic floors, pottery, inscribed columns, figurines and votive clay 
masks. One exhibit that is definitely worth seeing is the famous bust of a Spar-
tan warrior known as “Leonidas”. 

Heading north you will meet the “House of Europe” at the intersection of Di-
oskouron and Paleologou Street. It is the place where two significant Roman 
mosaics are preserved. The first represents “The Abduction of Europe” from 
Zeus being transformed in a bull. This mosaic appears  on  the Greek 2 euro 
coin. The second mosaic is named “Orpheus with the Animals.” Protective and 
promotional works that are under way will soon make the site open to the public.
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If you love art, you will then be enchanted by the Koumantareios Art Gal-
lery (123 Konstantinou Palaeologou Street) that is housed in one of the most 
impressive neoclassical buildings in Sparta. It is a donation by Dolly Goulandri 
and her brother Georgios Koumantarou, in honour of their art connoisseur fa-
ther Ioannis Koumantarou, who dreamed of founding an Art Gallery in his home 
town. The Koumantareio Art Gallery was inaugurated in 1982 and operates 
as an annex of the National Gallery. The permanent exhibition entitled “Modern 
Greek Art, 19th – 20th century” hosts eighty-two works of art, paintings and 
sculptures by important Greek artists (Halepa, Lytra, Gyzi, Kontoglou, The-
ofilou, Tasarouhi, Morali, Mytara, Fasianou, and others), whilst there is also an 
exhibit comprised of oil paintings by Western European artists from the Ioannis 
Koumantarou collection.

The next stop is at the Museum of the Olive and Greek Olive Oil, (129 Oth-
onos - Amalias Street) where you will be initiated into the history of the humble 
olive. The museum highlights the tradition and the method of olive oil production in 
Greece from prehistoric times until the beginning of the 20th century and illuminates 
the inextricable link between the olive and the identity of our region through different 
perspectives: economy, nutrition, religious worship, art and technology. From time 
to time the Museum organises educational programs with games and activities for 
schools and the general public, and in addition to its exhibit that extends over two 
levels and into an open area, it provides a canteen, shop and multipurpose room. 
The Museum of the Olive and Greek Olive Oil belongs to the network of Museums in 
the Piraeus Group Cultural Foundation.

The Manousakeio Museum of Urban and Folk Life is for folklore worship-
pers a journey into Sparta in the early 20th century. It is housed in a two-storey 
building that was donated by the late Leonidas Manousakis, situated at 13 Anani-
ou Street in Sparta and meets all the modern museology standards. It includes 
furniture, clothing, embroidery, glassware and a wealth of photographic material 
dating to that period. Visitors have the opportunity through the reproductions of 
internal areas, exhibitions and multimedia projections to become acquainted with 
aspects of the family and social life of the people who established and settled in 

the new city of Sparta.

Another interesting museum that depicts the modern history of the Laconia 
capital is the Museum of Modern Sparta, which is also housed at the head-
quarters of the Spartan Cultural Centre located at 82 Lykourgos Avenue. Here 
you will learn about the creation and evolution of the Laconia capital with the 
very ancient history into a modern urban centre. The Museum presents the most 
important stages from the town planning, residential, social and cultural devel-
opment of Sparta commencing from the city’s re-establishment in 1834 to this 
day.

The Central Public Library (135 Lykourgos Street) houses the archives of the 
great Laconian poet Nikiforos Vrettakos. The collection includes a wealth of 
archival material concerning the life and the work of the great Laconian poet. The 
archives include correspondence, photographs, honours, personal items, a sec-
tion of the poet’s library, as well as furniture that he used in his office.

A few metres after the Library at 3 Lysandrou Street you will encounter the Mu-
seum of Ecclesiastical Art that was established in 1991 at the initiative of 
His Eminence Mr Efstathios, the Metropolitan of Monemvasia and Sparta. The rich 
collection is testimony to five centuries of high level religious artistic production and 
includes portable icons from different periods, trends and styles, rare and valuable 
manuscript codices from Monasteries in the region, exquisite examples of golden 
embroidery, ecclesiastical silver-smith works, elaborate woodcarvings, as well as 
an important collection of high-priest items. 

We finally suggest that you visit a very unique type of Museum that is oper-
ating in Mystras. It is the “Takis Aivalis” Camera Museum that was inau-
gurated in 2013 and created by the donation of the personal collection of 
cameras owned by the well-known photographer Takis Aivalis. The museum 
exhibition presents the evolution of photographic cameras in the 20th century 
that is mainly aimed at amateur users. The collection contains approximately 
1,000 photographic cameras, which in 2001 placed their owner in the Guin-
ness Book of Records.
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//  MYSTRAS – A FAIRY-TALE SETTING
The famous citadel of Mystras is just 5 km to the north-west of Sparta. 
Cobblestone alleys, monasteries and churches, palaces, mansions and coats 
of arms shall transport you to the age of the Byzantine Empire’s grandeur 
through an imaginary journey in time and history. Your tour of Mystras 
shall be an unforgettable life experience, not only because of the historical 
knowledge that you will gain as you walk along the cobblestone alleys, but 
predominantly for the sensation that you are wandering through a fairy-
tale setting where legends once again come to life, with princes and ladies 
emerging from the mansions, amongst the colourful flowers that climb the 
slopes and now bring the ruins of the famous citadel to life.
The long-term restoration and preservation works of the Mystras monuments 
have preserved this historical treasure over time, which generates admiration 
in its thousands of visitors and provides valuable knowledge about the culture 
and the art in the last two centuries of Byzantium. The historical significance 
of the Mystras archaeological site was internationally recognised in 1989 
with its proclamation by UNESCO as a World Heritage Site. 

//  HISTORICAL REVIEW
Mystras was a famous political and intellectual centre of the later Byzan-
tine period, which developed after the IV Crusade (1204) when the Frankish 
knights settled in the Peloponnese. In 1249 William II Villehardouin selected 
Mystras as the fortification and his base for ruling the entire southern Pelo-
ponnese from Monemvasia as far as Mani. 
At the Battle of Pelagonia in 1259 the Byzantine Emperor Michael VIII 

Palaeologos captured Villehardouin, who ceded the castles in the Pelopon-
nese. So in 1262 a new page opens up for Mystras under the leadership 
of the Byzantines.The inhabitants of the valley of Lacedaemon, gradually 
abandoned the area of Sparta that had been renamed to Lacedaemonia and 
built their houses outside the castle seeking more security. The population 
rapidly increased and the new city that was created was named Chora and 
was walled for its better protection. More inhabitants gathered around the 
second wall until Kato Chora slowly developed, which in turn was protected 
by a third row of walls. The citadel of Mystras was thus organised on three 
levels. The castle where the general was based was at the top, Chora was 
where the palaces and public services were situated and the third level was 
where most of the mansions and important Byzantines churches were built. 
As the city developed and grew, the dioceses of the Lacedaemon Metropolis 
was also transferred to Mystras.

The title of general was abolished in 1308 and the power was now assumed 
by permanent commanders such as Kantakouzinos (1308 - 1316) and An-
dronikos Palaeologos (1316 - 1321). In the mid-14th century the com-
mander’s post became life tenure, he received the title of Despot and the 
“Despotate of Morea” was thus created. The first Despot of Mystras was 
Manuel Kantakouzinos (1348 - 1380), who in the following years gradually 
focused on strengthening his position, sought to cooperate with the Frank-
ish rulers in Greece for repelling the invasions by the Turks (1360) and was 
recognised as one of the region’s major forces. In 1380 he was succeeded 
by his brother Matthew and then by Demetrios (1383-1384). All of the 
Despots subsequently belonged to the Palaeologos family with Thedoros I 
Palaeologos (1384 - 1407) as the first.
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The Palaeologos family extended the despotate borders by occupying the 
entire Peloponnese. Thedoros II (1407 - 1443), the second born son of the 
Emperor Manuel II, ushered in a new period of prosperity and close relations 
between Mystras and Constantinople. This period of prosperity and glory 
was also continued by his younger brother Konstantinos XI Palaeologos 
(1443 - 1449), the last Emperor of Byzantium who according to tradition 
was crowned on 6 January 1449 at the Metropolitan Church of Agios Dem-
etrios in Mystras. Konstantinos travelled to Constantinople, which he brave-
ly defended until 29 May 1453 when he heroically fell fighting the Turks. 
The last Byzantine Emperor with his heroic death has entered the pantheon 
of the immortals and has become a legendary figure in Greek folk tradition 
as the “Marmaromenos Vasilias” [King encased in Stone], who shall awaken 
and reclaim the Empire and Constantinople from its conquerors.

The role of Mystras during the Palaeologos era was unique, especially on 
cultural matters. The small city-state became a point of attraction for art-
ists, scientists, scholars and philosophers. The activity of the great Neo-
platonic philosopher Georgios Gemistos Plithonas is known; he founded a 
school of philosophy and his teachings influenced Modern Greek thought, 
even during the years of Ottoman rule. Mystras was the “swan-song” of the 
Byzantine Empire for Byzantine art, architecture and painting. The castle, 
the triple wall, the gates, the palaces, the mansions, the streets and the 
churches are exquisite examples of Byzantium’s last cultural gleam until the 
mid-15th century.

In 1460 Demetrios Palaeologos surrendered Mystras to the Turks. Many of 
the families at Mystras took refuge in the foothills of Mount Taygetos and 
established new settlements. During the Ottoman period, Mystras was the 
headquarters of the Turkish commander. In 1687 Mystras was occupied by 
the Venetians of Morozini who held it for 28 years until 1715 when it was 
re-conquered by the Turks. It was once again liberated with the Greek War of 
Independence, but it was burnt in 1825 by the Egyptians under Ibrahim. The 

founding of new Sparta by King Otto (1834) led to the desolation of Chora 
in Mystras, since the inhabitants resettled in the Laconian capital and in the 
New Mystras settlement that was built to the south of the Citadel’s walls.

//  IMPORTANT SITES 
The Byzantine citadel of Mystras has the unique ability of coming to life at 
every step and creating an atmosphere that is almost mysterious, where 
legends and events became one in a wonderful manner.

You can start your tour at Kato Chora, with a visit to the Metropolitan 
Church (Agios Demetrios), close to the entry of Kato Chora. It is the old-
est church on the hill, which served as the religious centre of the city and the 
seat of the Lacedaemonia diocese Bishop. Its foundation is placed immedi-
ately after 1262. It boasts remarkable sculptured decorations and the slab 
with the embossed double-headed eagle of the Palaeologos family in the 
floor below the dome stands out, where according to tradition Konstantinos 
XI Palaeologos was crowned as the last Emperor of Byzantium in 1449.  

The west wing of the Metropolis courtyard houses the Archaeological  Mu-
seum of Mystras. The collection includes sculptures, architectural elements, 
portable icons, murals, jewellery and other objects that are dated between 
the Early Christian and Post-Byzantine years. Important exhibits include a 
14th century marble slab that depicts the Ascension of Alexander the Great, 
two gravestones with the Kantakouzinos family monograms, whilst the most 
important exhibit is sections of a woman’s silk dress and a female braid of 
hair from the grave of a noble that was found at the Church of Agia Sophia in 
Mystras. The collection of miniature art with Byzantine and Venetian works 
(coins, rings, etc.), as well as the Byzantine period pottery collection are 
also of particular interest.
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Below the walls in Ano Chora you will encounter the famous Monastery 
of Pantanassa that is visible from almost every point on the hill, which 
was founded in 1428 by Ioannis Frangopoulos, a high-ranking officer in the 
Despotate of  Mystras. Pantanassa is a women’s Monastery, which is the 
only one continuing to operate at the archaeological site of Mystras. The 
beautiful and ornately carved stone façade of the  will impress you, whilst 
its masterpiece church is the most representative example of Mystras ar-
chitecture, which skilfully combines the artistic tradition of Byzantium with 
elements of Western as well as Islamic art.

The road descending from Pantanassa shall lead you to the Monastery of 
Perivleptos, which was probably founded in the mid-14th century by the 
first Despot of Mystras, Manuel Kantakouzinos. The precinct with its inner 
and outer gate, the tower of the Holy Altar, the buildings and the church are 
all that have survived from the monastery. The interior of the church is richly 
decorated with sculptures and murals. The sculptures have mainly come 
from older monuments, whilst the mural decoration is dated to approximate-
ly 1360. It is one of the most significant surviving painting ensembles of 
the 14th century and is linked with the artistic tradition of Constantinople.

The oldest and largest Monastery on the hill is the Monastery of Vron-
tochios  next to the wall in Kato Chora of Mystras which was founded in 
the late 13th century. It was subject to the jurisdiction of the Patriarch of 
Constantinople, possessed huge wealth and many privileges and constitut-
ed the centre of intellectual life in Mystras. It had one of the richest and 
most important libraries and was a place where great figures such as Plithon 
taught. There are two imposing churches in the  complex, amongst the most 
beautiful in Mystras, the  Church of Agioi Theodoroi and the Church of 
Panagia Odigitria, which is also known as Afentiko.

The small Church of Evangelistria that was built around the beginning of 
the 15th century has been built on the road from the Metropolis to Vron-
tohiou.

The Palaces of the Despots stand out as you continue the ascent to Ano 
Chora. The Palace complex, the headquarters and residence of the Despot 
and his family dominates with its presence on the hill’s solitary plateau. It 
is a set of buildings that began being constructed almost immediately after 
the foundation of Mystras castle and was completed in the early 15th cen-
tury. The constant addition of buildings was intended to meet the increasing 
needs of the administrative authority that it housed. The most significant 
of these buildings were the Kantakouzinos wing that was constructed by 
the Despot Manuel Kantakouzinos in the 14th century and the Palaeologos 
wing in the 15th century. The latter is comprised of a ground floor area that 
served storage needs, the first level that is divided into eight apartments – 
barracks and the second level that housed the Throne Room.

The houses that rise around the Palaces were probably inhabited by mem-
bers of the Mystras aristocracy, who were also the officials of the Despotate. 
Amongst the houses that stand out are the Laskaris and Frangopoulos 
mansions in Kato Chora as well as the “Palataki” in Ano Chora of Mystras.

Moving higher you will find  the church of Agia Sophia, a small church part of 
a palace monastery built in th middle of the 14th century. It was constructed 
by the first despot of Mystras, Manuel Kantakouzinos. Continuing upwards 
you will see the upper gate of Mystras and at the top of the hill there is the  
citadel of Mystras which oversees the valley of Evrotas and Sparta.
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Taygetos

The entire Municipality of Sparta is an idyllic landscape comprised of pic-
turesque villages, lush vegetation and imposing mountain peaks. The wider 
region is a small paradise for those who love activities in nature, since it 
offers authentic experiences that shall remain unforgettable. Walk on the 
lush green slopes, cobble stone alleys and squares, admire the alternation 
in the colours of nature, listen to the gurgling of the crystal clear waters and 
relax at the traditional small taverns. The Taygetos and Parnonas mountains 
beckon you to explore and discover their hidden secrets!

//  TAYGETOS - ROUTES & SITES
The majestic Taygetos, that “male mountain”, as it has been referred to by 
the great writer Stratis Myrivilis “… is indescribable, impossible to express 
without Beethoven’s music. Its imposition upon the human soul is so dense, 
so dominant …” Taygetos has given rise to such feelings of admiration and 
emotion amongst poets, novelists, travellers… foreigners and Greek. 
A multitude of myths and legends are hidden in the bowels of that ancient moun-
tain of the Spartans. Pausanias mentions that its name is derived from Taygeti - 
one of the Atlantid nymphs – who was filled with shame by her unintentional mat-
ing with Zeus and put an end to her life by falling from a mountain cliff. The highest 
peak on Mount Taygetos is Prophitis Ilias with an altitude of 2,407 m, which is 
known throughout the entire world for its unique shape that resembles a pyramid. 
In antiquity the peak was known as Taleton and dedicated to the god Helios, to 
whom the ancient Spartans – again according to Pausanias – sacrificed horses.
Taygetos is the highest mountain range in the Peloponnese and constitutes 
a natural border between Laconia and Messenia, since it extends from Meg-
alopolis as far as Cape Tainaro. It is one of the most beloved mountains for 

climbers, hikers and nature lovers, since it offers some of the most beautiful 
mountaineering and hiking trails. In addition to the unique nature, the moun-
tain also has exemplary signage for the paths, which facilitates even the 
most inexperienced mountain hikers.
The largest section of the mountain is covered by firs and black pines, whilst 
rare plants flourish on its slopes that are locally endemic and only exist on 
Taygetos. Sections of the wider region have been included in the European 
Network of Protected Areas Natura 2000 and belong to the most significant 
regions for birds of Greece (Important Bird Areas), since the very rich bird 
fauna on Taygetos also includes several rare species of birds.
Taygetos has in recent years dynamically entered the travel map of Greece 
thanks to its natural, unspoiled beauty, its picturesque villages, its trails, and 
the natural monuments that are waiting to be discovered.
For the needs of the tour we shall divide Taygetos into a northern, central 
and southern section. The huge length of the mountain of the Peloponnese, 
which even had Homer refer to it as “perimikeio” [very long], stretches for 
115 km, which implies that it is practically impossible to see it all on one 
weekend. So we shall accordingly consider the villages to the south of Spar-
ta as South Taygetos, the villages to the west of Sparta as Central Taygetos, 
and those in “Mystras strata” (road), which the Byzantines used to link Mys-
tras with the rest of Greece as North Taygetos.

//  Taygetos to the south of Sparta 
So, starting from the south we encounter Xirokampi, one of the largest villag-
es in the region with beautiful stone houses and its large town square with the 
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many taverns and cafés. The show stealer at Xirokampi is the arched Hellenis-
tic Bridge that was constructed around 150 BC – the only one of its times that 
has survived to this day. The bridge connected ancient Sparta with Kardamyli via 
the Roman road. The waters of the Rasina torrent rapidly flow below the bridge, 
whilst the amphitheatre beside it hosts theatrical performances and concerts in 
the summer. Immediately behind the amphitheatre is concealed the entrance to 
the Anakolo gorge, which has been included in the Natura 2000 network and 
hosts about twenty species of plants that do not exist anywhere else in the world.
It is one of the few gorges that you can also cross driving, but its unique natu-
ral landscape will definitely lean your preferences towards hiking. Its majestic 
rocks create strange formations, whilst its waters at some points rush like a 
torrent and elsewhere gurgle like a small stream and elsewhere create im-
pressive waterfalls. The vibrant shades of green all around compose a beau-
tiful setting that you will never be satisfied with admiring and photographing.
The abandoned mediaeval settlement of Koumousta is nestled at the edge 
of the Anakolo gorge with its beautiful stone houses and cobblestoned al-
leys that are surrounded by perennial plane trees and fountains with gurgling 
water. The trip as far as Koumousta is worth the trouble, since this beautiful 
stone village has an amazing view of the gorge and paths that connect it to the 
most beautiful spots on Taygetos.
Due to its location, you can choose Xirokampi as a base for your excursions 
into Southern Taygetos.
To the south of Xirokampi is the historic women’s  Monastery of Zer-
bitsa  dedicated to the Dormition of the Theotokos that was established in 
1639 and is surrounded by a tall enclosure that gives it the appearance of 
a fortress. The miraculous Panagia Vrefokratousa icon is situated here. The 
small museum inside the  contains important relics, icons, woodcarvings, sil-
versmith works, a gold embroidered “epitaphios” (funerary epitaph banner) 
dating to 1539, a labarum dating to 1639, as well as holy relics of saints.
Very close to the village of Goranoi is the Monastery of Gola. It is definitely 
worth a visit, not only for its idyllic location that provides spectacular views 
of the Taygetos Ridge, but also for its murals that date to 1632 and which 
depict standing side-by-side saints and ancient Greek philosophers including 
Aristotle and Plato.
Further south you will encounter the small picturesque village of Arna, sur-
rounded by chestnut and walnut trees, with stone cobbled streets and springs 
gushing with crystal clear water. Here is also situated the most famous natural 
monument of the region, the famous millennium plus plane tree of Arna, whose 
height reaches 30 metres and its perimeter exceeds 13 metres. You will find it 
in the village square generously providing the shade below its branches. Don’t 
miss out on the opportunity of quenching your thirst at the beautiful marble Ft-
ialinas spring and enjoy local delicacies at the village taverns around the peren-
nial plane tree, which every autumn also hosts the popular Chestnut Festival 
that attracts visitors from all over Greece. From Arna follow the international 
Ε4 path to arrive at  Vassiliki forest, which is full of fir trees and black pines.
South Taygetos is traversed by many idyllic and excellently marked hiking 
paths. One of the easiest but also most spectacular paths connects Koumousta 
with Gola via the lush green Larnakia gorge. It passes over small stone bridges 
and beside small crystal clear waterfalls that form natural pools. The path starts 
at the Koumousta square and 3.5 kilometres later ends up at Gola.
For the more advanced hikers who are not afraid of challenges there is the 
uphill path from Magganiari Spring as far as the Peak of Prophitis Elias with a 
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total length of 8.5 kilometres. The less experienced hikers can only attempt 
the first leg from Magganiari Spring as far as the Taygetos Refuge, which lasts 
for about an hour and one half and climbs from 980 metres to an altitude of 
1,550 metres. This Refuge has the capacity to host 24 people but may only 
be used after consultation with the EOS Sparta. The European E4 Path passes 
through this retreat that takes you to the peak of Mount Taygetos at 2,407 
metres. This course is followed by hundreds of faithful Christians in July every 
year to honour Prophet Elias, and to also admire the impressive sunrise that 
creates the mysterious “pyramid phenomenon”, where the triangular shadow 
of the Mount Taygetos reflects over the Messenian Bay. When the weather 
conditions are favourable, the view from the peak of Prophitis Elias stretches 
as far as Crete.

//  Central Taygetos
The dominant position amongst the villages in the region is held by New Mys-
tras, the picturesque settlement with the traditional atmosphere, the narrow 
alleys and the flower-covered walls, which has been constructed outside the 
Citadel walls. The modern settlement of Mystras, with the remarkable ele-
ments of traditional building techniques, enjoys exceptional tourist activity by 
providing its visitors with many choices for a comfortable stay in luxury ho-
tels, traditional guesthouses, as well as choices for food at traditional taverns 
or fine dining restaurants.
The square on the road to the archaeological site is dominated by the impos-
ing statue of Konstantinos Palaeologos with the castle in the background, 
whilst it is worth a visit to the church of Agios Ioannis Vouvalon just a short 

distance from Mystras centre with the adjacent fountain that has a walled sar-
cophagus dating to the Roman period. The Palaeologia are celebrated with 
great brilliance in Mystras at the end of May every year, which is a series of 
religious and cultural events in honour of the last Byzantine Emperor.  Mystras 
has for dozens of years now also hosted the famous trade fair [of the same 
name] every August, which is a significant commercial, social and cultural 
event for the entire region and attracts thousands of visitors.
Of course, the beautiful hiking trails couldn’t be absent from Mystras, such 
as the path starting on the left from the road towards the castle immediately 
after the village’s exit. You can leave your car behind at this point and en-
joy the waterfalls created by the water, as well as the bridge over the river. 
The marked route that reaches as far as the Taygeti settlement is parallel 
to the river and relatively easy. It takes about an hour and along the way you 
will encounter, in addition to the amazing nature, beautiful chapels and stone 
fountains with running water. If you have the time and the mood, the hiking 
path continues for about two hours towards the Monastery of Faneromeni.
Very close to Mystras, where the foothills of Mount Taygetos mingle with the 
fertile valley of Sparta, we recommend that you visit the villages of Parori 
and Ai Giannis to relax and enjoy your food at traditional taverns surrounded 
by nature, next to the running waters of the springs and under the shade of 
the tall plane trees.
A serpentine path begins in Parori, adjacent to the beautiful village square 
with the abundant and cold waters from the Keramos springs, which shall lead 
you after just fifteen minutes to the small church of Panagia Langadiotis-
sa that was built in the 12th century, literally inside the rock. According to 
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legend the Emperor Konstantinos Palaeologos attended Divine Mass at this 
church before starting for Constantinople. The energy of the site shall fill you 
with devoutness as you pass through the small entry gate. The path continues 
from Langadiotissa towards Panagia Zagouna, which has been “nestled” un-
der the imposing slope since 1754 inside a large cave and concludes at the 
Monastery of Faneromeni  that has been built at an enchanting location at 
a distance of 2.5 kilometres from the village of Anavryti.
Nestled at an altitude of 900 metres on the lush green slopes of Mount Tayge-
tos, Anavryti was a well-known principal village at the end of the 19th cen-
tury and had enjoyed exceptional development due to the tannery industry. 
The village’s name is derived from the abundant spring waters that jump out 
from the mountain’s bowels and traversed the beautiful neighbourhoods with 
the stone built houses and the timber balconies tightly embracing the church 
of Agios Nikolaos and its imposing bell tower. Anavryti is nowadays espe-
cially popular with climbers and hikers, since the European E4 Path traverses 
through the village. Many secondary paths start from Anavryti that lead to the 
peaks of Mount Taygetos, as well as locations of a natural and historical inter-
est. There are options for hiking, mountain biking, crossing gorges, and 4x4 
paths. The choices are endless with more than 10 hiking paths and 2 gorges!

Just a stone’s throw from Mystras is the traditional settlement of Pikoulian-
ika, “perched” at an altitude of 600 metres with endless views of the Spartan 
Valley, Parnonas and the unique Citadel of Mystras. The settlement shall en-
chant you with more than just its impressive views, with its houses dispersed 
in the green landscape, the unique colours of nature, its picturesqueness and 
the quality choices it offers for accommodation, food and coffee.
Just a short drive later you shall encounter Trypi, which has been con-
structed in an amphitheatre style at the entry of the Mount Taygetos Megali 
Langada at an altitude of 640 metres inside a lush green environment with 
running waters and taverns that are well known for their traditional cuisine. 
You can quench your thirst at the crystal clear waters of the Vasiloneri and 
Karvasaras springs and if you’re in the mood you can explore the enchanting 
nature, descend to the Knakion river springs and enjoy crystal clear iced 
water stemming from Taygetos. Many daring visitors are attracted to the site 
during summer, which dive into the “loumpes” as the locals refer to the natural 
pools that form in the river’s ice-cold waters. If the cold water is too much for 
you, you can simply relax and enjoy the wonderful images of nature. During 
winter you will also encounter an impressive waterfall that usually flows until 
the beginning of summer.
Outside Trypi, on the road to Kalamata, you can visit the Kaiadas cave, where 
according to tradition, the ancient Spartans threw disabled or frail infants in 
order to ensure the eugenics of their race. Historical research has however 
shown that it was probably people condemned to death, traitors and prisoners 
of war who were thrown into the cave. This fact appears to also be confirmed 
by the large number of human bones that have been found inside Kaiadas, 
which predominantly belong to adult men. It is believed that the cave was 
used by the Spartans during the Messenian Wars (8th – 5th centuries BC) 
for condemning the enemies of Sparta to death. Kaiadas has a depth of ap-
proximately 50 metres and its current entrance is situated approximately 30 
metres above the road.
A few kilometres outside Trypi, at the 15th km of the Sparta – Kalamata Road 
is the Lagada Climbing Park. It is one of the few climbing fields in Greece 
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where due to the altitude and location of the field (gorge), it is even possible 
to climb on the hottest days in the summer season. This fact, in combination 
with the intense relief that the rock presents, as well as the beauty of the 
region’s natural landscape, ranks Langada as one of the most popular and 
significant climbing fields in Greece. It has 97 routes of a sporting nature that 
have developed into five fields: Aloni, Petsanes, Tourlitsa, Splithari and Stani. 
All the climbers can train, since the park provides training routes for beginners 
to the most experienced.
To the north-east of Trypi is the village of Agia Irene, (Varsova) of a typical 
traditional architecture that has been built on the left bank of the Knakion 
River. At the centre of the settlement is the church of Agia Irene, a monument 
dating to the 18th century with characteristic architecture and important mu-
rals. At Agia Irene, within a lush green landscape is the stone built arched 
bridge of Ai Sostis, next to the small church of the same name. The beautiful 
scenery is complemented by the old olive and water mills. To the North there 
is Soupos Tower, another monument that was constructed in the late Byzan-
tine period with the characteristic post Gothic arch.

//  North Taygetos
Enchanting nature, running waters, tranquil villages, significant monuments, 
monasteries and Byzantine churches constitute the scenery of North Tayge-
tos. The region is the ideal destination for those desiring direct contact with 
nature, full of hiking along marked paths, as well as relaxing at village squares 
with perennial plane trees overlooking the Evrotas Valley.
As you ascend towards North Taygetos the first village that you encounter is 
Vordonia with its beautiful mansions divided amongst its six neighbourhoods 
which is the birthplace of Panagiotis Zographos, the freedom fighter and pop-
ular painter of the 1821 Revolution. At the north of Vordonia, in a prominent 
but very inaccessible position, is a castle that was built during the Frankish 
occupation period, where the region’s residents would take refuge from the 
Turkish invasion.

As you continue to the north, above the village of Kastri you will see the 
Monastery of Zoodochos Pigi  that has been constructed in a fortress style. 
The main church is in a single aisle style with hagiography art in the Byzantine 
style, as well as the cells and the other areas of the Monastery, which are 
surrounded by a wall. The history of the monastery commences in the 17th 
century when the first monks ascended to this rocky and precipitous position 
in order to build the main church and the first cells. It has been hypothesised 
that it is the successor of the Monastery of Kardaris that was situated lower 
down. The  played a significant part during the 1821 Revolution by support-
ing the local resistance fighters.
A few kilometres later you will encounter Kastori, the living principal village 
where the heart of North Taygetos is beating. Kastori is a real sight to be-
hold with its stone mansions that are covered by red tiled roofs and adorned 
with coloured window shutters and arched gates. Stone fountains, Byzantine 
churches and refreshingly-cool squares that flood with people during sun-
shine complete the village’s image. The magnificent Kastor’s gorge that 
shall excite ardent hikers commences a couple of steps outside Kastori. The 
sites worth seeing also include the crystal-clear springs of Agios Mamas, 
where the famous trout is also reared, the old water mills and the Marmar-
ogefyro, the arched bridge above Kastor’s gorge.
The region surrounding the village is ideal for hiking, mountain biking, can-
yoning, motor cross and other activities, which does not however imply that 
the most relaxed travellers won’t be able to enjoy and relax in the images of 
natural beauty that the region provides. One of the most beautiful and easiest 
routes commences just outside Kastori and follows the route of Kastor River, 
which has given its name to the village – and which in turn received the name 
of Beautiful Helen’s legendary brother. The route is almost flat with the path 
winding under perennial trees that almost conceal the sky, over small timber 
bridges, beside the ruins of old water mills and always in parallel with Castor 
River, where the sounds of its running waters constitute the journey’s per-
manent soundtrack. After forty minutes of hiking the path concludes at the 
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Marmarogefyro, the old arched bridge of Kastor’s gorge that is situated very 
close to the village. “Lousina”, the vibrant association of friends of Taygetos 
that is based in the Kastori square can assist you with further routes.
Georgitsi is also known as the “balcony of Taygetos” and situated at an al-
titude of 970 metres with wonderful panoramic views that extend from the 
Arcadian Mountains as far as the Laconic Gulf. Above the last houses of the 
village is a beautiful dense forest with chestnut trees.  The walks along its 
paths, especially in early winter when the chestnut trees are laden with all 
rounded prickly chestnuts is one of the most beautiful experiences. In addition 
to the chestnut, fir and the plane trees, Georgitsi is full of stone fountains with 
the most important being the Paraschis spring, where a small waterfall is 
also formed. Two sites worthy of your attention are the Byzantine church of 
Prophitis Elias and the wonderful stone  built school dating to 1933. The 
refreshing square with the perennial plane tree shall provide you with relax-
ation and tranquillity as you enjoy your meal or coffee. At the entrance of 
the village, the Tsipouro Festival is held every autumn under the towering 
plane trees of the Karvounorema location that is visited by many people from 
Sparta, the surrounding towns, as well as Athens. An F-104 Military Jet that 
was provided by the Greek Air Force is on display on a specifically constructed 
base situated near the village, in honour of the fallen airmen. The Spantidou 
Amphitheatre is situated just 3 kilometres from Georgitsi, which hosts sig-
nificant cultural events during the summer months.
Georgitsi provides interesting trails for hiking enthusiasts that lead to steep 
slopes, impressive forests and picturesque fountains. Kardari Gorge is a 
wonderful route through rich vegetation that starts at the village centre, pass-
es through the impressive Pareskeika and arrives at Papa’s Aloni. Moreover, 
by starting from upper neighbourhood and travelling through the regional 
Road, you will arrive at an impressive hiking trail in the Chestnut Forest that 
offers stunning views with all types of trees and vegetation.
 
Pellana, the village with the vaulted Mycenaean tombs is just a fifteen minute 
drive from Kastori. Pellana has been inhabited since the Early Helladic Period 
and had already played a significant role from the Mycenaean period, since 
the course and development of ancient Pellana was in line with Sparta. The 
region’s strategic position in antiquity resulted in its fortification by the Spar-
tans. The traveller Pausanias in the Laconics refers to the wall, as well as the 
sanctuary of Asclepius and the Pellanida Spring.
A Mycenaean cemetery with carved vaulted tombs was discovered at a dis-
tance of 1 km north of the village, at the “Spilies” location. The largest grave 
is considered to be a royal tomb and was constructed in the early Mycenae-
an period (circa 1,500 BC) and has a dome with a diameter of 10 metres. 
On the “Palaiokastro” Hill is situated the Acropolis of Pellana, where excava-
tions have brought to light relics of habitation during the Early Helladic Peri-
od (approximately 2,500 BC), at the top of the Acropolis (perhaps a palace 
building). A settlement dating to the Mycenaean and Hellenistic periods was 
discovered on the southern slope of the hill of the slope, from where a paved 
road leads to a significant building on the top of the Acropolis, which was 
probably the Mycenaean palace of the region. According to the excavating 
archaeologist Mr Theodoros Spyropoulos, Homeric Lacedaemon was situated 
on this Acropolis, where Menelaos and the Beautiful Helen had their palace. 
The archaeological site may be visited following prior arrangement with the 
local Ephorate of Antiquities.
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Even further north, nestled within the dense vegetation of the Mount Tayge-
tos slope and renowned for its Byzantine Castle is Longanikos. The castle 
is a testament to the centuries-old history of the late Byzantine settlement 
of Longanikos that has been built on top of a rock and compensates with a 
superb panoramic view the daring visitor that can ascend the uphill and inac-
cessible path to arrive there. Stone houses, wells, water mills and fountains, 
samples of folk architecture and the countless number of ancient dry stones 
complement the character of the village. Seven Byzantine churches have to 
this day survived at Longanikos, which the locals shall encourage you to visit 
at the first opportunity.
This completes our tour in nature, the villages, the history and the fascinat-
ing paths and peaks of Mount Taygetos, the “dome of Moreas”. However, our 
tour of the Sparta Municipality’s natural beauties continues to Parnonas, the 
mountain located to the east of Sparta that beckons you to explore.

//  PARNONAS – AN UNDISCOVERED PARADISE
Parnonas is the ancient holy mountain of the god Chronos, the father of Zeus. 
It constitutes the “backbone” of the Peloponnese’s eastern coast, since it be-
gins to rise from the plateau of Tegea in Arcadia as far as Cape Maleas of 
Laconia. Its highest peak Megali Tourla or Kronio stands at 1936 metres. Par-
nonas is an authentic and beautiful destination for fans of “serene” mountain 
getaways, providing a fascinating relief with imposing mountain peaks, beau-
tiful plateaus and wild gorges and is verdant with forests of fir, cedar, walnut, 
plane trees and a multitude of aromatic plants. Many mammals as well as rare 
birds live within this natural wealth. Parnonas is also however a human habitat 
that has been constructed with beautiful villages in absolute harmony with the 
landscape that surrounds them and which together with the lush green for-
ests, the springs and the Byzantine churches, the historical monasteries and 
the intoxicating aromas of nature, complement the experience of investigating 
the mountain in the most hospitable manner.
Thanks to the many mountaineering and hiking trails that traverse the greater 
part of Mount Parnonas, you can explore the unspoiled nature by starting at 

the picturesque villages in the region. During our tour in this guide we shall 
present the western section of Parnonas that is situated within the boundaries 
of the Municipality of Sparta.
On leaving Sparta and moving to the east we commence our tour at the Holy 
Monastery of Agioi Tessarakonta that is situated in a beautiful lush green 
location near the village of Chrysafa. On the outside it appears like a fortress 
with a high enclosure wall that is formed by the complex of the cells and sup-
port areas. The church that was built in 1620 dominates in the centre of the 
courtyard. Next to the church is the chapel of Zoodohou Pigis that dates to 
1707. Of interest are also the older buildings of the , such as a dining room 
with hagiography murals and the tower that was originally four levels. The 
monastery also boasts a rich library, relics and rare documents that are ex-
hibited in its museum.
The adjacent village of Chrysafa is located at an altitude of 550 metres on 
a western slope of Mount Parnonas and was built in the 12th or 13th centu-
ries. They stood out during the Byzantine period for their wealth. Proof of the 
great prosperity by the region during the Byzantine and post-Byzantine is the 
noteworthy Byzantine churches, with Panagia Chrysafitissa standing out, 
an impressive castle – church that was constructed in the late 11th century 
and potentially belonged to a larger complex or Monastery. In addition to the 
beautiful murals, what makes the church stand out is the impressive fortified 
tower on its west side. In addition to Panagia i Chrysafitissa other churches 
that have survived are the Koimisis tis Theotokou, Agios Dimitrios (1641), 
Agion Panton, Agios Nikolaos and the cavernous church of Agios Ioannis o 
Prodromos (13th century). 
A beautiful route commences from Chrysafa that leads to Agrianous, a pic-
turesque mountainous village that is renowned for its good climate, nice tav-
erns and the routes in the forest.
From Agrianous as you continue into the heart of Mount Parnonas you should 
definitely visit beautiful Tsintzina (Polydroso) that is concealed inside the 
fir trees at an altitude of 1,000 m. With traditional stone houses constructed 
in an amphitheatre style on three slopes, the village gives the impression of 
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a refuge and is available for getaways every season. The settlement is ideal 
for those seeking relaxation and tranquillity. Walk along the stone cobbled 
alleys to admire the local architecture and, if you want, follow one of the nine 
marked paths of varying difficulties, which shall lead you to caves, springs 
and picturesque churches. One of the most beautiful paths concludes at Ko-
niakitiki Vrysi and returns to the village following a circular route through the 
forest. Mountain biking enthusiasts will not be left complaining, since Tsin-
tzina boasts two signed routes of 38 km and 48 km through the dense pine 
and fir forests. One of the most important sites in Tsintzina is the church of 
Ai Giannis that has been built in the heart of a rock. The route as far as the 
church is enjoyable, despite the uphill path, since the forest and its sounds will 
be your best company.  Ai Giannis has overlooked Tsintzina since the Turkish 
occupation period, as a refuge and also as a place of defence for the locals to 
which the battlements on its walls bear testament. From the church balcony 
you shall also enjoy the incredible view of the rock of Agia Marina and take 
fantastic photos. Approximately 300 m from the north and edge of the village 
look for a site with huge plane trees and ice-cold waters that run abundant 
all the year. The location is known as “psito” and has a landscaped area with 
stone tables that is suitable for a picnic. 
Very close to Tsintzina, on a plateau of unique beauty surrounded by a dense 
forest is the men’s Monastery of Agioi Anargyroi with the heavy timber 
doors. It is considered to be the oldest  in Laconia since according to credible 
historical testimony the  already existed in the 9th century. The church of the  
has an impressive wood carved iconostasis dating to 1711. The Monastery 
that has been linked to all the significant historical events in the region played 
a significant part in the 1821 Revolution, since throughout the struggle it 
operated as both a secret school and as a refuge for persecuted resistance 
fighters. Over the centuries, the  has faced many raids and destructions. Now-
adays, after continuous renovations, the  has been architecturally completed 
giving the impression of a fortress construction with buildings all round and 
the Church in the middle.
After Tsintzina you head north towards the verdant village of Vamvakou with 
the unique natural beauty and long history that was constructed around the 
15th century at an altitude of 900 metres. The village is lush green and sur-
rounded by beautiful forests of fir trees and black pines. The enchantment 
of the colours in spring and autumn, and the charm of the snowy landscape 
in winter fascinate every visitor. There is a beautiful “Trisypostati” church  
[dedicated to 3 saints] dedicated to the Dormition of the Theotokos, Agios 
Charalambos and Agia Paraskevi in the picturesque square with the huge 
plane tree and the acacias. The imposing bronze statue of Theodoretos II, 
Bishop of Vresthenis and the busts of Spyros and Stavros Niarchos (major 
benefactors of the village) have been placed in its precinct. The Niarchos fam-
ily that is descended from Vamvakou to this day continues its huge benefit 
to the village through the Stavros Niarchos Foundation, which is supporting 
the implementation of the initiative to revitalise Vamvakou by improving its 
infrastructures as well as attracting visitors, who are provided with a complete 
recreational experience that utilises the natural wealth of Mount Parnonas.
In order to get to know Vamvakou better, don’t miss out on the opportunity 
of a hike through nature. The alternations in the landscape on each route shall 
excite you and convert your walk into an unforgettable experience. Two hiking 
trails combine a network of paths 20.5 km long, which has been constructed 
and marked in accordance with the international standards. We would recom-
mend that you follow the route as far as the cave Monastery of Agia Kyriaki 
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that is “wedged” into the mountain’s rocks and causes awe in anyone seeing 
it. Follow the hiking trail from the square of Vamvakou and head towards the 
forest, where after a journey beside the river and amongst the ferns you will 
arrive at Agia Kyriaki. The Monastery is not currently operating but it remains 
an important historical site worth visiting to admire its mystical aura close-up. 
A trail also commences from Vamvakou that leads to the EOS Sparta refuge 
at the “Arnomousga” location at an altitude of 1,420 m and from there to its 
peak Megali Tourla at an altitude of 1,935 m. The refuge has the capacity of 
hosting 34 people and accommodation is possible after prior communication 
with the EOS Sparta. If you’re interested in astronomy, the region surrounding 
the refuge is ideal for stargazing due to zero light pollution and attracts am-
ateur astronomers from all over Greece every year. And if again you prefer 
mountain biking through the forests, there are three cycling routes around 
Vamvakou that traverse the Western side of Mountain Parnonas, composing a 
network with a total length of 25.50 km.
Our next stop is at Varvitsa that has been built at an altitude of 1,060 m on 
the western side of the “Meterizi” elevation. It is one of the oldest and most 
historical villages of Parnonas since it was built in the early 1600s with stone 
built houses, traditional colours and rich vegetation. Varvitsa is the birthplace 
of the legendary captain Zaharias Barbitsiotis, one of the prime movers in 
the major uprising of 1821. You can relax in the square with the tall plane 
trees and the statue of the great freedom fighter drinking your coffee and 
enjoying the abundant view towards Mount Taygetos.  
As you continue north, the road will lead you to Karyes (Arahova), a tradi-
tional village with a long history that has been constructed at an altitude of 
950 m. The location of Karyes was known in antiquity with reference to both 
the residents as well as the sanctuary of Karyatida Artemis. The village is also 
linked to the Caryatids, the young girls of Karyes that are depicted in the 
famous monument that is located in the Erechtheum of the Acropolis, as well 
as in a reproduction that exists on an elevation at the entry to the settlement. 
Another popular attraction is the so-called Plane Trees of Menelaos. These 
are four perennial plane trees that are situated in the courtyard area of the 
Church Koimisis Tis Theotokou at a distance of approximately four hundred 

metres to the north-east of the village. According to testimonies by histori-
ans, “The Sanctuary of Artemis” was located here. The age of the trees cannot 
be precisely determined, but according to the traveller Pausanias they had 
been planted by Menelaos around 1,100 BC and had accordingly received 
that name.
Today Karyes is defined as one of the liveliest mountain villages of Laconia 
and provides visitors with a wide range of hospitality services, with beautiful 
well-kept guest houses and traditional taverns around the picturesque square 
with the perennial plane tree, whilst also being an ideal base for activities 
and getaways into the Parnonas mountain range. Nature lovers, enthusiasts 
of mountaineering, cycling and hiking, can tour the paths of the wider region 
and enjoy its countless beauties. Karyes has a modern and marked network 
of seven hiking trails, which has been created through the maintenance and 
upgrading of older paths. European path E4 also passes through the village. 
There are 4 specially marked routes for mountain biking in the wider Karyes 
region. The fully marked routes traverse through beautiful paths in the Par-
nonas forest. If you require further information, a fully updated map of the 
bicycle routes is available in the main square.
Changing course to the north you will find yourself at Vresthena, a lush green 
village at the foot of Mount Parnonas with taverns and cafés that will hos-
pitably welcome you. Here you will admire the marble Byzantine church of 
Gennisis tis Panagias, as well as the beautiful four-sided fountain with the 
ornate lion heads in the village square. During the Turkish occupation peri-
od Vresthena was the headquarters of the Vresthenis diocese with the last 
Bishop Theodoretos II who acted as President of the “Peloponnesian Senate” 
during the 1821 revolution.
Close to Vresthena are the villages of Vassaras and Veria. These are two 
similar settlements that are inextricably linked between them, since little Veria 
was for many decades the summer retreat for the Vassaras residents. After 
admiring the beautiful houses and mansions in Vassaras you can search for Pa-
nagia ton Vrahon, a small cavern church close by. Veria is surrounded by beau-
tiful forests with fir, pine and plane trees and ranks amongst the most beautiful 
traditional settlements of Mount Parnonas that are deserted in winter but again 
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Megali Tourla - Parnon Evrotas river

come to life in summer with the visits by the residents from Vassaras. There are 
many beautiful stone springs at Veria, one of which was constructed in 1752.
On the road back to Sparta you will encounter Sellasia. The village owes 
its name to the ancient settlement of the same name that has been placed 
on Palaiogoulas Hill. The Oinountas River flows through the adjacent plain 
where a historical battle was fought in 222 BC between the Spartans and the 
Macedonians. Traces of a Hellenistic fortification have been detected on Agi-
os Konstantinos Hill.  The ruined church of the Theotokos dating to the 11th 
century has survived outside the village. At the small settlement of Koniditsa 
6 km away is the church of Prophitis Elias, which is a significant monument 
of the Byzantine period (11th century), as well as a small folklore Museum.
Back on the Sparta – Tripoli Road you will pass by Voutianoi. The church of the Tax-
iarhes dominates on the tall hill in the centre of the village with a view of the entire 
Laconian Valley. The old custom of horse racing continues at the remote chapel of 
Ai Giorgis to the north-east of the settlement on the Saint’s Festival date.
The last stop before returning to Sparta is Theologos, a village with pan-
oramic views of Mount Taygetos and the Evrotas Valley. In addition to the 
Church of Agios Ioannis Theologos in the square, there are other beautiful 
small chapels worth visiting, such as Agios Nikolaos, an excellent Byzantine 
monument dating to 1,350 A.D. that is situated at the location called Achra-
gia and has preserved a huge part of its sculptured and written decorations.

//  EVROTAS
Aquatic life-giver for millennia …
“This is the first view of the Evrotas Valley below the Taygetos towers, was in itself 
a revelation. So this is what Homer implied with “Lacedaemon valley”. This was the 
Spartan homeland. We were amazed and as the days passed our amazement grew. 
Because, if this valley was at first sight a revelation, our subsequent acquaintance 
with it appeared to have made everything that we had heard, everything that we had 
read in the pages of Herodotus, Thucydides, Plato, very simply unbelievable … The 

climate of the Evrotas Valley enslaved us … All your “being” relaxes in it … But the 
beauty! The Evrotas valley below Mount Taygetos is assuredly the most beautiful in 
Greece.” Edward Hutton, “A Glimpse of Greece” (1928)
Evrotas is a majestic aquatics and still living organism, which in addition to 
being the life-giver of Lacedaemon for so many thousands of years, also 
constitutes a symbol, the historical and natural monument of Laconia and 
Sparta. It owes its name to the legendary King Evrotas, the father of Spar-
ti, which has inspired and continues to inspire awe, beauty and respect in 
thousands of ancient and modern travellers who are dazzled by its natural 
beauty. With a length of 82 kilometres and estuaries at the mouth of the La-
conic Gulf, it graciously accepts the crystal clear waters from “Gerakari” and 
“Ardelolangado” via Taygetos, from “Kelefina” that stems at Karyes, from 
“Megalo Rema” and “Mariorema” of the equally enchanting Mount Parnon-
as. Ancient stone bridges gave way to tall Roman multi-arched bridges and 
those in turn gave way to other heavy single-arched constructions, whereby 
the metal bridge that has become the “trademark” of the city of Sparta was 
constructed in the early twentieth century.
Excavations in the area around Evrotas brought to light important Archae-
ological finds .A few meters above the modern bridge and within the river, 
there are parts of two  bases belonging  to the ancient bridge, A little further 
there is the monument known as “The Altar of Evrotas“ or “The Altar of 
Lycurgus“, while further south there are architectural remains that may be 
identified with the “Heroon of Astravakos“ and another unusual  monument 
the so-called “Altar of Psychicο“.
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CULTURAL & SPORTS EVENTS

Spartathlon Spartan Race

The entire Municipality of Sparta is beautified, enlivened and enriched by a 
large number of events with emphasis on the summer months; some are relat-
ed to the history of Sparta and Mystras, many to its cultural background, but 
there also several other events of a sporting, commercial and religious nature. 
Here are the most important...

//  IN THE FOOTSTEPS OF PHEIDIPPIDES…
The Spartathlon is a historic ultra-marathon race that is held annually at the 
end of September. It is one of the most difficult long-distance races in the 
world and at the same time of great interest due to its historical background. 
The Spartathlon relives the footsteps of Pheidippides, an ancient Athenian 
long-distance runner who in 490 BC before the battle of Marathon, was sent 
to Sparta to seek help in the Greek war against the Persians. According to Her-
odotus, Pheidippides arrived in Sparta a day after his departure from Athens.

Based on the Greek historian’s account, in 1982 five officers of the British 
Air Force (RAF), who were also long-distance runners, travelled to Greece, 
under the command of Wing Commander John Foden, who originally came 
up with the idea. Their purpose was to test whether it was possible to cover 
the distance of approximately 250 kilometres between the two cities in a 
day and a half. The enthusiastic British team proved that Herodotus was 
correct.

Following the success of the expedition, John Foden envisioned the intro-
duction of a race that would bring long-distance runners from all over the 
world to Greece to run in the footsteps of the ancient messenger, Pheidip-
pides. The International «SPARTATHLON» Association was accordingly 
founded in 1984, which has been continuously organising the event since 
then. The choice of holding the race in September was made because that is 
the time reported by Herodotus for Pheidippides’ run to Sparta. The route 
does not only traverse asphalt and dirt roads, but also mountain paths, and 
was designed on the basis of the ancient historian’s account, so as to be 
as close as possible to the route followed by Pheidippides. During the race 

the athletes cross almost all the ancient cities between Athens and Sparta.

The Spartathlon is a very demanding race, not only due to the distance, 
altitude differences and the alternating weather conditions, but also due 
to the time constraints that have been set for passing through designated 
checkpoints.

//  SPARTAKIADA. ATHENS - SPARTA ON TWO WHEELS
More than thirty years have elapsed since a group of cyclists made the his-
toric trip from Athens to Sparta, thus laying the foundations for the largest 
cycling institution of our times in amateur cycling, which is none other than 
the «Cycling Spartakiada”. The event is organised by the Cycling Associa-
tion of Veteran Athletes. In October every year, many cyclists from all over 
Greece participate in the most important - non-competitive - cycling event 
of the year, which starts from the Kallimarmaro Panathinaikon Stadium (in 
Athens), crosses the Peloponnese and ends up about 12 hours later in front 
of the statue of Leonidas in Sparta.

//  SPARTAN RACE. EXPLORE YOUR LIMITS
The Spartan Race started in United States of America and is held every 
year in various countries around the world with numerous entries. The race 
is inspired by the ancient Spartan way of life and challenges participants 
to discover their endurance and limits in events held in nature. It includes 
running, battlefield sports, hurdles and many more stages of difficulty. The 
Spartan Race provides the opportunity for both beginners and professional 
runners to test themselves by providing challenges for all training levels. 
Since 2017, the event has been held every November in the place that in-
spired its organisation against the backdrop of the rivers, mountains and an-
cient monuments of Sparta, attracting thousands of participants from more 
than 30 countries.
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//  PALAEOLOGIA
    HONOURING THE LAST DESPOT OF MYSTRAS …
Constantine XI Palaeologos is the emperor symbol in the consciousness of the 
Nation, who was bound to the fate of Constantinople, defended it and fell heroical-
ly fighting for it on May 29 in 1453. 

The Municipality of Sparta pays tribute to the last Byzantine Emperor, the Despot 
of Mystras, by organising at the end of May every year the Palaeologia, a series 
of religious, sports and cultural events, which take place at the historic seat of the 
Municipality, Mystras and its archaeological site. The events include theatrical per-
formances, concerts, children’s games, sporting events, workshops and seminars 
on Byzantine culture. The events culminate with the High Priest Divine Liturgy at 
the Metropolitan Church of Agios Dimitrios in Mystras and the memorial service. 
The “Trisagion” is then chanted and wreaths are laid at the Statue of the fallen 
Emperor. In recent years, the Palaeologia has been held under the auspices of the 
institution of the Presidency of the Hellenic Republic.

//  CULTURAL SUMMER. AN OASIS OF CULTURE 
The Cultural Summer is a successful series of events that includes theatri-
cal performances, concerts and other events and has been taking place since 
1988 at the «Sainopouleio Amphitheatre» in a verdant grove near the Ma-
goula suburb. After crossing the «Road of Poets» that has been named due 
to eight busts of important ancient and modern Greek poets along the road, 
you arrive at the amphitheatre. On the opposite side the natural scenery you 
are viewing is haughty Mt Taygetos and the Byzantine citadel of Mystras. The 
competent artistic committee selects curates and organises the touring by 
large theatrical troupes, actors, music ensembles and singers such as the Na-
tional Theatre, the National Opera, the State Theatre of Northern Greece and 
the Orchestra of Colours. Great works in Greek and foreign drama encounters 
the music and orchestrations of European and Greek composers, with per-
formances by leading artists. The events are organised by the Sainopouleio 
Foundation under the auspices of the Municipality of Sparta.

//  A CALL TO TAYGETOS. 
     THE MARRIAGE OF NATURE AND CULTURE 
A successful series of summer events known as the “Call to Taygetos” takes 
place every summer in the beautiful stone-built amphitheatre of Xirokampi, next 
to the ancient Rasina Bridge. In addition to the theatrical performances and con-
certs that take place in the amphitheatre, the events include exhibitions by local 
artists, music workshops and seminars in the village, as well as hiking trails in 
the beautiful nature. The call to Taygetos is one of the most interesting cultural 
events that the visitor of the area can attend. It is organised by the Xirokampi 
Cultural Association under the auspices of the Municipality of Sparta. 

//  THE CHESTNUT AND AUTUMN FESTIVAL 
The Chestnut Festival has been held with great success for years at the beauti-
ful village of Arna on the southern borders of the Municipality of Sparta. Under the 
branches of the famous perennial plane tree of Arna at the end of October every 
year, this three-day celebration combines artistic events with a rich open-air mar-
ket of local products and greets you with the opportunity to enjoy chestnuts roast-
ed in the largest pan in Greece accompanied by tsipouro and fine wine. Artists and 
dance groups provide a special touch to the celebration with their performances.

//  THE “TSIPOURO” FESTIVAL 
     ON THE “BALCONY OF TAYGETOS” 
The “Tsipouro” Festival is held at the picturesque village of Georgitsi, the 
so-called “balcony of Taygetos” due to its wonderful view, with the care of the 
Georgitsi Cultural Association. At the end of October every year in “Karvounore-
ma” park, a spectacular location under the huge plane trees in a lush green area, 
you can enjoy the autumn colours of nature in all its glory, accompanied by plen-
ty of tsipouro, wine, appetisers, traditional bean soup and many other delicacies 
that are provided by the hospitable inhabitants of the village.



141140

The chestnut festival - Arna

Mystras Fair

Christmas time in Sparta
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//  THE BOUKOUVALA FESTIVAL. WELCOMING WINTER
The inhabitants of Kastori begin the olive harvest and celebrate it with “bou-
kouvala” (fresh olive oil spread on crispy grilled bread). The Boukouvala 
Festival takes place every year at the end of November, under the tall plane 
trees of the Agios Mammas springs. In addition to sampling “boukouvala”, 
the festival includes an exhibition of photography and local products, fine 
delicacies, wine and tsipouro accompanied by singing and dancing and of 
course hiking along the paths and gorges of the enchanting North Tayge-
tos. The celebration is organised by the “Lusina” Association of friends of 
Taygetos.

//  MYSTRAS TRADE FAIR. A CENTURIES OLD TRADITION.
The major trade fair is organised at Mystras every year between August 
27th and September 2nd, where merchants and minor vendors from all over 
Greece gather and sell their goods. The Festival of Mystras is not just a 
commercial event of significant economic activity. It has been a point of 
reference for generations, a point of reference for the commercial and cul-
tural history of the region. It is a section living traditions that takes place 
for over 400 years at the foot of Mt Taygetos, under the Byzantine Citadel. 
The modern history of the trade fair commenced in the early 1950s where 
it operated as an animal fair and is held on the festival of Agios Ioannis Pro-
dromos (St John the Baptist). In its current form, the fair is a vast open-air 
bazaar, with beautiful amusement parks and a huge exhibition of products. 
In addition to your shopping, do not forget to taste the delicious “bouzopou-
la” (a whole suckling pig baked in the oven), the mostly popular dish of the 
Laconian summer.

//  SEASONAL EVENTS
During Christmas season the Municipality of Sparta is beautifully decorated 
and hosts many events for every age, not only in Sparta but also in its villag-
es, which during Christmas time become even more beautiful. In Apokries 
(Greek Halloween) local customs 

come alive and add a special touch to the events that are organised with joy 
all around the Municipality.

//  EVERY VILLAGE HOLDS A FESTIVAL ... 
In addition to the above events presented to you due to their regular hold-
ing, do not miss the opportunity of attending the dozens of traditional festi-
vals that are organised at the local villages every summer. Dancing, singing 
and kefi (happy mood) accompanied by food and drink in nature is a unique 
experience that you will always remember!
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HoneyOlive trees and Taygetos

During your stay in Sparta and its villages, you will have the opportunity of 
savouring excellent local products, as well as the traditional, delicious and 
nutrient-rich Laconic cuisine. Look for the pure products from the fertile 
Spartan land at grocery stores and supermarkets and enjoy traditional dish-
es in the picturesque taverns and restaurants of the region.

The landscape of Sparta and Laconia in general is inextricably linked with 
the olive tree that has been cultivated in the region since ancient times and 
offers its precious fruit, edible olives and olive oil of unique taste and qual-
ity. The microclimate and the soil of Laconia are suitable for the cultivation 
of many varieties of olive trees and the production of excellent quality 
olive oil. The local virgin olive oil that is mainly produced from the “Athino-
lia”, “Koutsourolia” and “Koronaiki” varieties is the region’s most important 
product. Laconian olive trees also produce fine olives of the “Kalamon” va-
riety and crushed green olives. You should note that most of the olive oil 
production in the region is defined as extra virgin, which is considered to be 
the best category in the world.

The orange groves of Sparta embrace the valley of Evrotas River and their 
characteristic fragrance fills the air in spring. The oranges of Laconia are 
known for their quality all over the world, since the prefecture is one of the 
largest orange producers in Greece. Oranges are also widely used in the lo-
cal cuisine. They are used in salads, local sausages, pies, stews, sweets and 
cookies. Α famous dessert and delicious jam is also prepared with oranges.

The vineyards have been cultivated in the region since ancient times thanks 
to the rich relief that alternates between the valleys and the plains with the 
hilly and mountainous regions. Viticulture is an important part of the local 

economy, although it does not mainly relate to standardisation and bottling. 
Nevertheless, with organic crops nowadays constantly gaining ground, sev-
eral varieties of wines are being produced with remarkable distinctions. 
The Kidonitsa and Mavroudi varieties are the main characteristic varieties of 
the region, but there are several other varieties such as Roditis, Athiri and 
Agiorgitiko. The region’s wines are defined as Laconia Protected Geograph-
ical Indication wines.

The region is moreover renowned for its pure honey: thyme, flowers and 
conifers, sage, orange, and aromatic herbs from the slopes of Taygetos and 
Parnonas. Combine it with yoghurt, pancakes or just a slice of good bread 
and enjoy its rich taste and aroma.

A prominent place among the Laconic products is of course held by the syn-
glino (cured pork) and the sausages seasoned with orange peels. Synglino 
is the famous local cured pork preserved in glina (its fat). Its history dates 
back to ancient times with the custom of the “chirosfagia” (slaughtering of 
pigs) and the need to preserve meat for long periods of time, whereby large 
pieces of pork meat are smoked over local aromatic herbs and then boiled in 
water with oranges and placed in containers covered with olive oil. It is also 
eaten plain, but we suggest that you combine it with fresh, local fried eggs 
and coarsely chopped potatoes. Do not forget to try the local sausages 
that are prepared with minced pork, wine, garlic and spices and have a spe-
cial flavour due to the orange peel they contain.

Don’t  forget to taste smoked trout and salmon of exceptional quality 
from the crystal clear spring waters of “Agios Mamas” in Taygetos, that are 
produced with natural traditional techniques.



147146

Olives

Synglino

Sausages

Salmon fish

You should also savour the local pasta that is prepared with pure ingredi-
ents from the Laconian land. In addition to the hylopites and trachana, you 
will also find wholemeal pasta and pasta from zea flour, prepared with fresh 
milk and eggs. Have the pasta sprinkled with local grated mizithra cheese. 
You must definitely visit the local bakeries and pick up the famous rusks 
that are traditionally kneaded while maintaining beneficial nutrients and 
their excellent taste, as well as the lalangia, crispy fried strips of dough 
made with oil, flour and eggs, which are deliciously combined with salted 
cheese.

A trip to Sparta and its villages will not be a complete travel experience 
unless you taste the wonderful traditional dishes prepared with pure ingre-
dients at the taverns and restaurants of the region. Here are some of the 
most typical delicacies to look for:

Bouzopoula, traditional suckling pig with crispy crackling and sweet 
meat slowly baked in the oven for many hours. 

Bardouniotikos rooster, cooked in a pot with tomatoes, onions and 
white, hard cheese usually accompanied by pasta and grated mizithra 
cheese. 

Pitaroudes, delicious thin pies with dough stuffed with spinach, wild 
greens, onion leaves, lettuce and mint. 

Kayanas, with fried eggs, tomato and cheese combined with synglino 
or sausage.

Zucchini blossoms stuffed with onion, garlic, tomato and mint leaves, 
cooked in a casserole pot.

Tsigarolahana, aromatic wild greens fried with onion, tomato paste, oil, 
salt and pepper.

Tsaitia, fried pies filled with fragrant herbs and local cheese.

LOCAL PRODUCTS | TRADITIONAL TASTES
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SPARTAMYSTRAS

ANAVRYTI AMYKLES GKORITSA

KLADAS

TRYPI

LONGASTRA

VORDONIA

AGRIANI

LEONIDIO

TIROS

ARKADIKO
CHORIO

ORINO
KORAKOVOUNI

KORAKOVOUNI
ORINI

MELIGOU

PLATANOS

SITENA

KATSANITSA

MALEVI
MONASTERY

SAPOUNEIKA

PERA MELANA

SAMBATIKI

LAKKOS

VOSKINA

ELONIS
MONASTERY

PLATANAKI

KOSMAS

KOUNOUPIA

MARIO

PELETA

PIGADI FOKIANO

POULITHRA

TSITALIA

PIKOULIANIKA

PARORIO

CHRISAFA

VASSARAS

XIROKAMBI

PALEOPANAYIA
TORIZA

GERAKI

VRONTAMAS

DAFNI

KROKEESARNA

MELITINI

KOKKINA
LOURIA

EGYIES

KONAKIA
MYRSINI

SKAMNAKI

KASTANIA

ITYLO
KARAVOSTASSI

NEO ITYLO
LIMENI

AREROPOLI

PYRGOS DIROU

HAROUDA

DRYALOS
VAMVAKA

MEZAPOS

STAVRI KITA

GEROLIMENAS

VATHI

SKOUTARI PAGANEA

KOTRONAS

ALYPA

KOKKALA

LAYIA

VATHIA

PORTO KAYIO

KOKKINOGIA

PASSAVAS
MAVROVOUNI

SELINTSA

TRINISSA

LAGIO
STAFANIA SKALA

ELOS

VLACHIOTIS

KATO
GLYKOVRISSI

MYRTIA

GRAMOUSSA

AGIOS DEMETRIOS
ZARAKOS

NIATA
APIDEA

GKAGKANIA

KOUPIA

KREMASTI
KYPARISSI

PISTAMATA

REYCHEA

METAMOTFOSSI
PAKIA

ELEA
SYKEA

AGIOS IOANNIS

IERAKAS

LIMIN IERAKA

PHINIKIASOPOS
PAPADIANIKA

PLYTRA

VELIES

TALANTA

DEMONIA

ARCHANGELOS
ELIKA

LIRA

ELLINIKO

XIFIAS

AGIOS FOKAS

VIGKLAFIA FARAKLO
NEAPOLI

LACHI

VELANIDIA
KATO NISSI

LEFKI

KOUMOUSTA

GORANI

GYTHIO

MOLAI

ELAFONISSOS

MONEMVASSIA

DIROS

KARYIES

KASTORIO

GEOTGITSI

AGORIANI PELLANA

SELLASIA

KONIDITSA

VARVITSA

VAMVAKOU

VRESTHENA

POLYDROSSO

VOUTIANI

T A
Y G

E T U
S

P A
R
N
O
N

L A C O N I C
B A Y

M E S S I N I A K O S
B A Y

E P I D A V R O S
L I M I R A S

B A Y

A R G O L I K O S
B A Y

MUNICIPALITY OF
SKYRITIDA

KOLLINES

ACHOURI

KOUVELIA

AGRIAKONAGREKOS

ROUTSI

PETRINA

LONGANIKOS

DYRRACHIO

NEDOUSSA

ALAGONIA
ARTEMISSIA

LADAS
KARVELI

RIZANA

RINTOMO

VORIO

KAMBOS

EXOCHORI

KARDAMYLI

STOUPA

AGIOS NIKOLAOS
MELIA

PLATSA

TRACHILA

AGIOS NIKON

AGIOI ANARGYROI
KEFALAS

PLATANA

AFYSSOU
MAGULA

AGIA IRINI

AGIOS IOANNIS

SKURAS
TRAPEZONTI

ANOGIA

SUSTIANI

SPARTAKALAMATA

KYPARISSIA

PYRGOS

MEGALOPOLI

GYTHIO

TRIPOLI
NAFPLIO

ZANTE

KEFALONIA

ARGOS

ΝΕΜΕΑ

KORINTH
ATHENS

PIRAEUS AIRPORT
ELEFTHERIOS VENIZELOS

PATRAS EGIO

PYLOS

T A
Y G

E T U
S

P A
R
N
O
N

USEFUL INFORMATION

HOW TO GET TO SPARTA
Athens – Sparta
The road transfer from Athens to Sparta takes 2:30 hours. The route follows 
the highways A6 (Attiki Odos), A8 (Elefsina-Corinth) and A7 (Corinth-Tripoli), 
and then the highway A71 (Lefktro - Sparta).
The Coach Station (KTEL) of Laconia operates several daily routes to and 
from Athens. The journey takes about 3:30 hours. The Sparta-Tripoli and 
Sparta-Corinth lines are also served through these itineraries.

Sparta - Kalamata 
The road transfer from Kalamata to Sparta takes about an hour. The route 
follows the highways A7 (Kalamata-Tripoli) and then the A71 highway 
(Lefktro - Sparta).

Sparta – Gythio
The road transfer from Sparta to Gythio which is the nearest port takes about 
40 minutes. The route follows the National Road 39 (Sparta-Gythio).

USEFUL TELEPHONE NUMBERS (Greek calling code +30)

MUNICIPALITY OF SPARTA    ΤEL. 23710 22226
REGIONAL UNIT OF LACONIA            TEL 27313  63000
BUS STATION (KTEL)   ΤEL. 23710 26441
HOTEL ASSOCIATION OF LACONIA   ΤEL. 27320 54111
LACONIA EPHORATE OF ANTIQUITIES    ΤEL. 23710 25363
HOLY DIOCESE OF MONEMVASIAS AND SPARTIS   ΤEL. 23710 26580
HELLENIC ALPINE CLUB OF SPARTA   ΤEL. 23710 22574
MYSTRAS ARCHAEOLOGICAL SITE   ΤEL. 23710 83377
ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF SPARTA   ΤEL. 27310 28575
MUSEUM OF THE OLIVE AND GREEK OLIVE OIL   ΤEL. 23710 89315
MUSEUM OF MODERN SPARTA   ΤEL. 23710 26343
MUSEUM OF ECCLESIASTICAL ART   ΤEL. 23710 23338
MANOUSAKEIO MUSEUM OF FOLK AND URBAN LIFE   ΤEL. 23710 28456
CAMERA MUSEUM «TAKIS AIVALIS»  ΤEL. 23710 81085
KOUMANTAREIOS ART GALLERY      ΤEL. 23710 81822
PUBLIC CENTRAL LIBRARY   ΤEL. 23710 26853
SAINOPOULEION FOUNDATION    ΤEL. 23710 82470
RADIO TAXI «LEONIDAS»   ΤEL. 23710 24100
RADIO TAXI «SPARTA TAXI»     ΤEL. 23712 00200
POLICE           ΤEL. 100
AMBULANCE SERVICE          ΤEL. 166
FIRE ALARM          ΤEL. 199
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ARCHAEOLOGICAL SITES
Αρχαίο Θέατρο
   Ancient Theater
Ιερό Χαλκιοίκου Αθηνάς
   The Sanctuary of Athena Chalkioikos
Bασιλική η λεγόμενη “του Οσίου Νίκωνος”
   The so called “St Nikon’s” Basilica
Το Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος 
   The Sanctuary of Orthia Artemis
Ο «Βωμός» του Ψυχικού 
   The “Altar” of Psyhico
Λουτρικές Εγκαταστάσεις των Υστερορωμαϊκών 
και Βυζαντινών χρόνων  
   Bathing Establishmentsof of the Late  
   Roman and Byzantine Periods
Ναός Σταυροειδής εγγεγραμμένος  
με τρούλο 
   Cross in square shurch
Τρίκογχος Ναός με τρούλο  
   Triconch (The so called “Tomb of Leonidas”)
Λεωνιδαίο (Κενοτάφειο Λεωνίδα)  
Leonodeon (The so called “Tomb of Leonidas)
Ψηφιδωτό με την αρπαγή της Ευρώπης 
   Roman Mosaic of Europe’s abduction
Άγαλμα Λεωνίδα - Leonidas Statue
Άγαλμα Λυκούργου - Lycurgus Statue
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ΜΟΎΣΕΙΑ ΣΎΛΛΟΓΕΣ
MUSEUMS- COLLECTIONS 
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης 
   Archaeological Museum of Sparta
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού 
   Museum of the Olive and Greek Olive Oil
Μουσείο της Νεότερης Σπάρτης 
   Museum of Modern Sparta
Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης 
   Museum of Ecclesiastical Art
Μανουσάκειο Μουσείο Αστικού  
και Λαϊκού βίου 
   Manousakion Museum  
   of Urban and Folk Life
Κουμαντάρειος Πινακοθήκη Σπάρτης 
   Koumantaros Art Gallery of Sparta 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης 
Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου 
   The Public Central Library of Sparta 
   Nikiforos Vrettakos Archive
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ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
POINTS OF INTEREST  
Αστυνομία – Police Station
Δημαρχείο & Κ.Ε.Π.  
   Town Hall & Citizen Service Center
Δημοτικό Γυμναστήριο – Municipal Gym
Ματάλειο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
   Mataleio Municipal Swimming Pool
Δικαστικό Μέγαρο – Courthouse
Υπεραστικός Σταθμός Κ.Τ.Ε.Λ. 
   Intercity Bus Station
Πανεπιστήμιο – University
Λαϊκή Αγορά – Market
Δημοτικό Στάδιο – Municipal Stadium
Πυροσβεστική Υπηρεσία – Fire Brigade
Ταχυδρομείο – Post Office
Ι.Ν.Αγίας Βαρβάρας – Church of Agia Varvara
Ι.Ν.Αγίου Νίκωνος - Church of Agios Nikon
Ι.Ν.Αγίου Σπυρίδωνος - Church of Agios Spyridon
Μητρόπολη Ευαγγελίστριας 
   Cathedral of Evaggelistria
Ι.Ν.Αγίου Νικολάου -  Church of Agios Nikolaos
Πλατεία Ανεξαρτησίας – Anexartissias Square
Πλατεία Ευρώτα – Evrota Square
Πλατεία Ομονοίας – Omonia Square
Πάρκο Μουσείου – Museum Park
Πλατεία Δούκα – Douka Square
Πλατεία Σαϊνοπουλείου – Sainopoulou Square
Παλαιό Δημαρχείο – Old Towh Hall
Κεντρική Πλατεία – Central Square
Πάρκο Αγίου Νίκωνος – Agios Nikon Park

Ξενοδοχείο – Hotel
Τράπεζα – Bank
Χώρος Στάθμευσης – Parking
Στάση Λεωφορείων – Bus Stop
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ΜΟΎΣΕΙΑ
MUSEUMS
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυστρά
Archaeological Museum of Mystras
Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών 
Τάκη Αϊβαλή / Μυστράς
Camera Museum Takis Aivalis / Mystras

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
ARCHAEOLOGICAL SITES
Μενελάειον - Menelaion
Ιερό Απόλλωνος Αμυκλαίου
Sancuary of Apollo Amyklaios
Θολωτός Τάφος Βαφείου
Tholos Tomb of Vapheio
Αρχαία Πελλάνα - Ancient Pellana
Καστροπολιτεία του Μυστρά
Castle of Mystras

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ
MONASTERIES
Ιερά Μονή Αγίων των  
Αγίων Τεσσαράκοντα Μεγαλομαρτύρων
Holy Monastery of Agion Tessarakonta
Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων
Holy Monastery of Agion Anargyron
Ιερά Μονή Καστρίου
Holy Monastery of Kastri
Ιερά Μονή Ζερμπίτσας
Holy Monastery of Zerbitsa
Ιερά Μονή Γόλας - Holy Monastery of Gola
Ιερά Μονή Φανερωμένης
Holy Monastery of Faneromeni

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ROCK CLIMBING FIELDS
Αναρριxητικό Πεδίο  
Λαγκαδάς Ταυγέτου
Rock climbing field of Lagada, Mt. Taygetos
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ΣΠΑΡΤΗπέρα από το Μύθο

SPARTAbeyond the Myth

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  |  MUNICIPALITY OF SPARTA
www.exploresparta.gr


