
ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ NEMI
Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στα πέριχωρα της Ρώμης και 
συγκεκριμένα στο Nemi.

 

 

“Specchio di Diana” ή αλλιώς “Καθρέπτης της Αρτέμιδος”.
Και μόνο το όνομα μου έκανε τόση εντύπωση που υποσχέθηκα στον εαυτό μου “αυτό 
δεν θα το χάσω”. Ίσως να ‘ταν και η ελπίδα να ‘ναι κάπου από κοντά και η ίδια η 
Ντιάνα. Αργότερα μόνο έμαθα ότι...

Ένας καθρέπτης, λοιπόν. Ένας καθρέπτης από νερό, χωμένος 
μέσα στον κρατήρα ενός πανάρχαιου ηφαιστείου, του οποίου οι πλαγιές είναι 
καλυμμένες με πυκνά δάση. Με κάτι παραπάνω από 1,5 τετραγωνικό χιλιόμετρο 
συνολική επιφάνεια, μόλις 5 χιλιόμετρα περίμετρο και βαθύτερο σημείο στα 32 μέτρα,
δεν φαντάζει και τίποτα σπουδαίο. (έτσι για τη σύγκριση, η λίμνη της Καστοριάς έχει 
περίμετρο 31 χλμ και επιφάνεια 26,5 τετρ. χλμ.). Αυτά τα δάση, όμως, –από 
πουρνάρια και καστανιές, από αρχαιοτάτων χρόνων, υπήρξαν το σπίτι πολλών θεών. 
Ανάμεσά τους, η πιο γνωστή, η από αρχαιοτάτων χρόνων λατρεμένη, (πριν ακόμα και 
από την ίδρυση της γειτονικής Ρώμης), εκείνη, η κυρά του δάσους, η αρχόντισσα με 
το τόξο και την φαρέτρα, η αγνή αλλά και τόσο εκδικητική απέναντι σε όσους 
ορεγόντουσαν αυτή την αγνότητα, η προστάτιδα του κυνηγιού και της γονιμότητας, το
θεϊκό πρόσωπο της σελήνης. Η θεά Άρτεμις, η, καλύτερα, η Dea (θεά) Diana , μια και
βρισκόμαστε στο Lazio, στην καρδιά του Ρωμαϊκού κόσμου. Έχει και στην Ελλάδα 
σπίτι η θεά, τον Κιθαιρώνα, αλλά αυτή είναι μία άλλη ιστορία.

Εδώ, όμως, το σπίτι της θεάς Diana Nemorensis, είναι μία 
κολοσσιαίων διαστάσεων κατασκευή (ο ναός έχει εμβαδόν πάνω από 5.000 τ.μ. σε ένα
τεχνητό πλάτωμα επιφάνειας 200 x 175 μ, μέσα στον οποίο “έτρεχαν” δύο στοές 
δωρικού ρυθμού). Σε αυτόν, λοιπόν, τον τόπο, μέσα στο πυκνό δάσος με το άφθονο 
κυνήγι, τον κατοικημένο από την εποχή του χαλκού, λατρεύτηκε η θεά Άρτεμις-Εστία 
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Είπα Lazio πριν, και στο μυαλό έρχεται η ίδρυση του Ρωμαϊκού κράτους, της ίδιας της
πρωτεύουσάς του, της Ρώμης. Ποιος ήταν ο ιδρυτής της Ρώμης; Τι μας μάθαιναν στο 
σχολείο; Θυμάστε τον Ρώμο και τον Ρωμύλο (Remo και Romolo, στα ιταλικά), τον 
μύθο της λύκαινας που βρήκε τα δίδυμα παρατημένα στο πυκνό δάσος και τα βύζαξε, 
τους έδωσε ζωή; Το ένα από τα δύο λοιπόν παιδιά, ο Ρωμύλος- Romolo, υπήρξε ο 
ιδρυτής της πόλης που έμελε να αλλάξει την πορεία του τότε γνωστού κόσμου. Και 
ποιος ήταν ο Ρωμύλος ; Ήταν γιός μιάς Εστιάδας (Vestale), ιέρειας δηλαδή της θεάς 
Εστίας (Vesta), της Rea Silvia, και καρπός του βιασμού της από τον Άρη (Mars). Και 
πριν ακόμα από την ίδρυση της Ρώμης (γύρω στο 750 π.Χ.), πού θα μπορούσε να 
βρεθεί μία Εστιάδα εδώ τριγύρω; Στο Nemus Aricinum, στο Nemi, στη περιοχή 
Ariccia, δηλαδή. Εκεί όπου υπήρχε το Ιερό της θεάς Αρτέμιδος-Εστίας (Diana-Vesta). 
Εάν πιστέψουμε λοιπόν την παράδοση, ο Ρωμύλος γεννήθηκε στο... Nemi.

Στο Nemi λοιπόν. Εκεί όπου υπήρξαν οι πολιτισμικές και θρησκευτικές ρίζες της 
μετέπειτα παντοκράτορος Ρώμης, εκεί απ’ όπου ξεκίνησε η περιπέτεια του ρωμαϊκού 
πολιτισμού, εκεί βρεθήκαμε ένα μεσημέρι Κυριακής στα τέλη του φετινού Νοέμβρη. 
Μία από εκείνες τις ηλιόλουστες αρχικά –αν και με ένα ξερό κρυάκι– ημέρες, που 
έκλεισε με ένα ψιλόβροχο. Δεν ήταν η πρώτη φορά, έχουμε έρθει άλλες τρεις-
τέσσερις, από τότε που ανακαλύψαμε αυτή τη πλευράς της Ρωμαϊκής εξοχής, που 
ακούει στο όνομα Castelli Romani. Από τις δεκαέξι κοινότητες-κάστρα της περιοχής, 
το Nemi είναι το μικρότερο αλλά και το πιο “ανέγγικτο” και γραφικό, λίγο 
περισσότερο από τριάντα χιλιόμετρα έξω από την ιταλική πρωτεύουσα και στα νότια 
και ανατολικά της.

 

Castelli Romani 

Πάνε αρκετά χρόνια τώρα που σ’ ένα τραπέζι (γαμήλια δεξίωση ήταν, θαρρώ), 
κάποιος από τους συνδαιτυμόνες μας αναφέρθηκε σε μία πολύ ωραία βόλτα που 
μπορεί να κάνει κανείς εάν βρεθεί στη Ρώμη και θελήσει να βγει λίγο πέρα από τα 
όρια της. Μας μίλησε, θυμάμαι, για μία περιοχή πολύ κοντά στη πόλη, μόλις μισή ώρα
με το αυτοκίνητο (ή 45 λεπτά με την –εξαιρετική- λεωφορειακή σύνδεση), “όπου 
μπορεί να περάσει κανείς ένα πολύ ευχάριστο μεσημεριανό Κυριακής, σε ένα από τα 
γραφικά χωριά της, να ευχαριστηθεί την θέα και να απολαύσει νόστιμες τοπικές 
σπεσιαλιτέ και υπέροχο κρασί”.

Θέλετε αυτά τα ίδια του τα λόγια, θέλετε η γεμάτη ενθουσιασμό περιγραφή του, το 
αποτέλεσμα ήταν ότι στο επόμενο ταξίδι μας στη Ρώμη, αποφασίσαμε με τη γυναίκα 
μου, μόνιμη (αλλά και ενθουσιώδη) συνοδό μου σε τέτοιες εξορμήσεις, να την 
κάνουμε αυτή τη βόλτα. Και δεν χάσαμε.

Θυμάμαι, την πρώτη φορά βρεθήκαμε ένα μεσημέρι Κυριακής, στη Rocca di Papa, 
ένα πανέμορφο, γραφικό χωριό, σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο της περιοχής. Με 
υπέροχη θέα κάτω στη πεδιάδα και τη Ρώμη, με ανηφορικά δρομάκια και δύο-τρείς 
εξαιρετικές (όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια) τρατορίες. Σπιτικά ζυμαρικά, 
συνοδευμένα από εξαίσιες, καλοδεμένες, σάλτσες, με τη συνοδεία κόκκινου μεστού 
κρασιού σε κάνουν να σιγοτραγουδήσεις : ”δεν πάω πουθενά, δεν πάω πουθενά, εδώ 
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θα μείνω”.

Και όμως, πήγαμε κι’ αλλού. Στη Rocca di Papa ξαναγυρίσαμε αρκετές φορές, τη 
θυμόμαστε πάντα με πολύ καλή διάθεση, γνωρίσαμε γωνιές και γεύσεις αξέχαστες, 
πολύ σύντομα όμως (όταν νοιώσαμε άνετα με την –εξαιρετική, ξαναλέω– συγκοινωνία
τους), αρχίσαμε να βλέπουμε και άλλα μέρη, και άλλες μικρές κοινότητες της 
περιοχής.

Και έχει αρκετές η περιοχή των Castelli Romani, μία ενδιαφέρουσα ζώνη στην εξοχή 
της Ρώμης, λίγα χιλιόμετρα στα νότια και ανατολικά της ιταλικής πρωτεύουσας. Δέκα 
έξι κοινότητες, ανεπτυγμένες γύρω από ισάριθμα κάστρα, μεσαιωνικά φρούρια, σε μία
περιοχή με μακριά γεωλογική ιστορία, συνεχούς ηφαιστειακής δραστηριότητας, σε 
διάφορες χρονικές περιόδους. Εμφανή αποτελέσματα της δράσης αυτής οι δύο 
μεγάλες λίμνες της περιοχής, αυτή του Albano και η μικρότερη (αλλά σε μεγαλύτερο 
υψόμετρο)  του Nemi. Εξοχή που από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε θέρετρο τιτλούχων
και ευγενών, από τους κολασμένους Ρωμαίους Αυτοκράτορες έως τους πρόσφατους 
“άγιους” προκαθήμενους της καθολικής εκκλησίας, τους Πάπες.

Και εάν οι νεώτεροι πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας 
έχουν σήμερα τα καλοκαιρινά τους ανάκτορα στο Castel Gandolfo, χαρακτηρισμένο 
από το 1600 μ.Χ. ως “αναφαίρετη επικράτεια της Αγίας Έδρας” (από εκείνη την εποχή
αποτελεί παπικό θέρετρο και μπορεί κανείς σήμερα θα θαυμάσει τις πληρωμένες με 
παπικό χρήμα αρχιτεκτονικές-πολεοδομικές παρεμβάσεις του Bernini), εάν η Rocca 
Priora ήταν τους τελευταίους αιώνες η τροφοδότης της Ρώμης με... πάγο (ναι, πάγο 
για τις καθώς πρέπει –και τις “έχουσες τον τρόπο τους”- οικογένειες της Ρώμης, εξ’ ου
και ο Ναός της Παναγίας του Χιονιού !!! που υπάρχει στη περιοχή), εάν το Albano 
διεκδικεί και αυτό τον τίτλο της πόλης-“μητέρας της Ρώμης” διότι εδώ φέρεται να είχε
ιδρυθεί από τον Ascanio, γιο του Αινεία, ή μυθική Alba Longa (για δες, για δες, πως 
συνδυάζονται οι μυθικοί ιδρυτές της Ρώμης σε μια μικρή περιοχή σαν κι’ αυτή...), ο 
“καθρέπτης της Αρτέμιδος”, η λίμνη του Nemi, έκρυβε για αιώνες ένα μυστικό.

 

Τα πλοία του Nemi

Η Άρτεμις των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και η αντίστοιχη Diana των Λατίνων, υπήρξε 
–το είπαμε ήδη, θα το γνωρίζετε άλλωστε– η θεά της σελήνης. Αυτής της σελήνης που
τα ασύννεφα βράδια καθρεπτιζόταν στα νερά της λίμνης, δίπλα ακριβώς στο Ιερό της 
θεάς.

Σ’ αυτά τα νερά, οι ψαράδες, άνθρωποι του μόχθου και λιγότερο της (όποιας) πίστης, 
παραπονιόντουσαν συχνά, ήδη από τον Μεσαίωνα, ότι τα δίχτυα τους 
καταστρέφονταν στο βυθό της λίμνης ή ότι έφερναν, μαζί με τα ψάρια, και κομμάτια 
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από “κάτι παλιό και ωραίο”. Και αν και κανένας κλασσικός συγγραφέας δεν 
αναφέρει κάτι, ήδη από τον Μεσαίωνα οι κάτοικοι του Nemi μιλούσαν για κάτι που 
υπήρχε μέσα στα νερά της λίμνης. Κάποια βυθισμένη πόλη ; Θησαυροί ; Αμύθητα 
πλούτη. Μόλις τον XV αιώνα, όταν άρχισαν πιο ακριβείς έρευνες, έγινε γνωστό ότι 
επρόκειτο για πλοία. Τα πλοία του Nemi.

Δύο πανάρχαια πλοία, που για αιώνες κρατούσαν το μυστικό τους καλά κρυμμένο στο
βυθό της λίμνης, για άλλους ακόμα αποτέλεσαν πεδίο διαμάχης σχετικά με τον 
κατασκευαστή τους και μόλις πρόσφατα μάθαμε ποιος θέλησε δύο πλωτές κατασκευές
τόσο μεγάλες μέσα σε... ένα ποτήρι νερό.

Έτσι, λοιπόν, φθάνουμε στον Καλιγούλα. Γιατί όταν ανελκύσθηκαν (επί Μουσολίνι, 
με μία κολοσσιαία επιχείρηση που άδειασε ένα μεγάλο μέρος της λίμνης) τα πλοία 
(που μέχρι τότε αποδίδονταν στον Τιβέριο), διαπιστώθηκε ότι ήσαν συνδεδεμένα με 
την όχθη με σωληνώσεις (μέσα από τον οποίο γινόταν η τροφοδοσία τους με πόσιμο 
νερό), στις οποίες υπήρχε χαραγμένο το όνομα Caii Caesaris Aug. Germanici, δηλαδή 
εκείνου που αρχικά οι στρατιώτες του και στη συνέχεια η ιστορία, ονόμασαν 
Καλιγούλα (Caligola), δηλαδή Μποτάκι, από το όνομα των παπουτσιών που 
χρησιμοποιούσαν οι στρατιώτες (και που από μικρός του άρεσε να φοράει ο μέλλων 
αυτοκράτορας, τα caligae).

Και πως βρέθηκαν δύο τεραστίων διαστάσεων πλοία σε μία μικρή λίμνη σαν αυτή του
Nemi; Και γιατί ένας αυτοκράτορας θα κατασκεύαζε πραγματικά πλωτά παλάτια; 
Ποια η σχέση τους με τη θεά Diana; Είναι μία ωραία ιστορία που μπορείτε να 
διαβάσετε ακολουθώντας τις συνδέσεις (links) που ακολουθούν.

 

Το Nemi σήμερα

Μόλις στα 33 χιλιόμετρα απόσταση από τη Ρώμη, το Nemi 
σήμερα περιμένει τους επισκέπτες του έχοντας να τους προσφέρει πολλά. Ένα 
υποβλητικό φυσικό περιβάλλον στις γύρω πλαγιές, στενά ανηφορικά δρομάκια και 
σκαλινάτες που καλύπτουν (την αρκετών μέτρων) υψομετρική διαφορά μεταξύ του 
χαμηλότερου και του υψηλότερου σημείου του, πολλές τρατορίες όπου μπορούν να 
δοκιμάσουν πιάτα με κυνήγι (αγριογούρουνο, φασιανό, λαγό, ακόμα και ελάφι) η 
μανιτάρια από τα γύρω δάση αλλά και ψάρι από τη λίμνη, αλλά και το μουσείο των 
πλοίων, τον αρχαιολογικό χώρο του ιερού της Diana Nemorensis, το Castello του, τα 
εξαιρετικά καταστήματα αλλαντικών, τις άγριες φράουλες του δάσους, ανανεωτικούς 
και μαγευτικούς περιπάτους.

Κάποια μέρα θα σας πω και γι’ αυτούς, τώρα όμως πείνασα. Τι λέτε, δοκιμάζουμε να 
ετοιμάσουμε μία συνταγή που μου έμαθε ο Danilo, από τη γωνιακή τρατορία στη 
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piazzale Roma, ακριβώς στη καρδιά του Nemi; Αυτός την κάνει με αγριογούρουνο, 
εγώ, επειδή … φοβάμαι την οργή της θεάς, σας την προτείνω με μοσχαρίσιο ψαχνό 
κρέας: Straccetti (κουρελάκια, δηλαδή) μοσχαρίσια.

Υπολείπεται. Αισθητά. Έχοντας δοκιμάσει και τις δύο, το παραδέχομαι. 
Όπως και το όλο κλίμα. Μ’ εκείνη την ομίχλη και το ψιλόβροχο που έπεφτε όταν 
βγαίναμε, ημίθεοι από ευχαρίστηση, από την τρατορία. Μου ‘φερε στο μυαλό αυτό. Ε,
αν θέλετε να δοκιμάσετε την αυθεντική, βάλτε το γραφικό χωριουδάκι του Nemi στα 
σχέδιά σας, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τη Ρώμη.
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