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χεται, φαίνεται, και τό λίθινον όίγαλμα γονυ
κλινούς (επί πλίνθου) γυναικείας μορφής έκ 
τοπικού τιτανόλιθου, τό κατά την προσθίαν 
πλευράν μόνον είργασμένον (είκ. 5) καί ήδη 
υπό τού Λεοναρδου μνηρ,ονευόμενον. Τό ά
γαλμα τούτο κεΐται εντός τής αυλής τής εν Κον- 
τοβαζαίνη οικίας τού ιατρού Ά. Σεραφείμ, 
ευρεθέν υπό τού πατρός αυτού ιατρού Β. Σερα
φείμ εντός τού ύπάρχοντος κτήματός του κα
τά την συμβολήν τών ποταμών ’Άρσηνος καί 
Λάδωνος, ένθα καί ή υπό τού Frazer μνημο

νευόμενη θεμελίωσις. Τό άγαλμα τούτο, πιθα
νώς προερχόμενον έξέπαιετίου συνθέσεως, παρι- 
στρί, ώς φαίνεται, Νιοβίδα θνήσκουσαν τού τύ
που τής ελληνιστικής - ρωμαϊκής παραδόσεως \

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Κατάλογον τών αρχαίων παραστάσεων τοΰ μύθου 
των τέκνων τής Νιόβης έκ τής αρχαϊκής, κλασ
σικής καί ελληνιστικής - ρωμαϊκής εποχής, βλ. έν 
R. Μ. Cook, Niobe and Her Children, 1964, 41 κ.έ.

ΤΑ ΑΝΙΓΡΑΙA ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 

ΚΑΙ

Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΘΥΡΑΙΑΤΙΚΩΝ ΚΩΜΩΝ*

Πολλαί απόψεις διετυπώθησαν καί πολλαί 
διαφωνίαι υφίστανται περί την θέσιν τών Θυ- 
ραιατικών1 κωμών, αΐτινες κατά τον Παυσα
νίαν3 ήσαν τρεις: Ή Άθήνη, ή Νηρίς καί ή 
Εύα.

Έκ τούτων ή πρώτη, αρχαιότερα πασών, 
άπαντώσα παρά τφ Θουκυδίδη*, τφ Σκύλακι4»

* Ευχαριστώ θερμώς τόν φίλον πολιτικόν μηχανι
κόν κ. ’Αντώνιον Καβαλλιέρον διά τό θερμόν δια- 
φέρον, μεθ’ οΰ έξεπόνησε τό συνημμένον τοπογραφι
κόν διάγραμμα τής περιοχής.

1 Περί τών λόγων, δι’ οΰς εΐσηγούμεθα την διά δι
φθόγγου τοΰ ονόματος γραφήν, ίδέ Κ. I. ΚΑΛΙΤΣΗΝ, 
'Η Θυραία κατά τούς αρχαίους συγγραφείς καί τό 
ετυμον αυτής έν Περιοδικώ «Πλάτων» 16, 1964, 
σ. 219-235.

δ II 38.6 : ’Από <5έ τών πολυανδριών Ιόν τι Άζν}· 
■Οήνη τέ έστιν, ες ήν Αίγινήταί ποτέ φκηααν, καί ετερα 

κώμη Νηρίς, τρίτη δε Ενα, μεγίστη τών κωμών' καί ιερόν 
τον Πολεμοκράτονς εστίν εν ταυτη. ‘Ο δε Πολεμοκράτης 

εστί καί οντος Μαχάονος υιός, αδελφός δε Άλεξάνορος, 

καί ίάται τούς ταντη καί τιμάς παρά τών προσοίκων εχει·
* V 41.2 : Ώς Άνθήνη.
4 Περίπλ. 46 : Λακεδαίμων έθνος καί πόλεις εν αντί) 

είαιν aids : Άσίνη .., Τούτων άμφοτέρων . . . Μετά δε 

ταντην την προειρημένην άκρον Μαλέαι Σίδη πόλις καί 
λιμήν, ’Επίδαυρος πόλις καί λιμήν, Πρααία πόλις καί λι
μήν, Μέθανα πόλις καί λιμήν.

τφ Πλινίφ', τφ 'Αρποκρατίωνι6, τφ ΝόννφΤ,

Ό Palmerids πιστεύων ότι έπρόκειτο περί τών 
Μεθάνων θεωρεί, όρθώς, έσφαλμένην τήν τοποθέτη- 
σιν γράφων : «Transposuit situm huius urbis, si ita 
scripsit, Scylax. Nam Methana fuit inter Troeze- 
nem et Epidaurum sacram dictam, quod fefellit 
Scylacem, qui supine et inadvertenter Methanam 
transtulit ad alterum litus, ubi fuit alia Epidau- 
rus Limera dicta» (Exerc. 273). Ό δέ Gails 
διορθοΐ εις «Άνθάνα» : «Hie ego Scylacem a Pal- 
merii vituperatione tueri tentabo. Nempe, tenui 
emendatione facta, legimus pro Μέθανα, Άν
θάνα . .. quamquam Anthana non maritima, sed 
mediterranea urbs fuisse videtur» (παρά Geogr. 
Gr. Minores, G. MOller I, σ. 41).

Ό Frazer (Paus. Descr. of Gr.III, 308), θεω
ρεί έσφαλμένην τήν γραφήν, Μέθανα, τοΰ Βοι,τε 
(RE III Α, 1308) θεωροΰντος ορθήν ταύτην, πιστεύον- 
τος δεδικαιολογημένως δτι ή Άνθήνη έτύγχανε πόλις 
δχι παραθαλάσσιος.

6 ΝΗ IV 16 : Dehinc a Taenaro ager Laconicus li
ber ae gentis, et sinus circuitu . . . oppida Taenarum, 

Amyclae... et intus Sparta Therapne, atque ubi fuere 
Cardamyle, . . . Anthea, locus Thyrta . . .

Ό Μ. E· I,ittr£, Histoire Naturelle de Pline I, 
Paris 1848, προτιμφ τήν γραφήν Anthane. Ύπάρχουσι 
και τύποι Antea, Antiane, Antianae, Antene καί Antine 
τών κωδίκων Eeideniis, Vaticanus κ.τ.λ.

6 Άνβ'ήνη’ Λνσίας εν τή προς την ’Αριστόδημόν γρα
φήν, εΐ γνήσιος, πόλις της Λακωνικής.

7 XXVI 84 έ. :

Καί σφισιν ώμάρτησε πολυγλώσσων γένος ’Ινδών, 

οι τ’ εχον Ήελίοιο πόλιν9 καλλίκτιτον, Αιΰ’ρην,
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και παρά τφ Στεφάνιο Βυζαντίωμνημονεύε

ται υπό μέν τοϋ πρώτου ώς τμήμα τής «Κυ- 

νουρίας γής» 3, υπό δέ τοΰ Παυσανίου ως τό

πος έγκαταστάσεως των έκπεσόντων Αίγινη- 

τών8. Αυτή κατά τον Leake4 καί τον Lol

ling6, εκειτο επί τοΰ «Ελληνικού», τον Cur- 

TIUS6 πλησίον τής νΰν ορεινής Μελιγοΰς, τον 

BURSIAN ’, εις την παραλίαν τοϋ 'Αγίου Άν- 

δρέου, διαφωνοΰντος τοΰ Frazer8, τον Ross9 

εις τον πλησίον τής Κάτω Μελιγοΰς θέσιν «Ά- 

γιαναστασιά», ύπεράνω τής οποίας ύψοΰται ό 

λόφος «Καστράκι» και τον HEBERDEY10 πλη

σίον τοΰ χωρίου «Σπηλιές» ή «Κάτω Δολιανά», 

άλλοτε καλούμενου καί «Καλύβια Δολιανίτικα», 

τοΰ Boblaye τονίζοντος μέν δτι ό καθορισμός 

τής θέσεως τής Άνθήνης θά άποτελή πρόβλη

μα μέχρι τής διενεργείας άνασκαφών, άλλ’ όρί- 

ζοντος έν τελεί ταύτην έν τω «Έλληνικφ» “.

Ή Νηρίς, ή νεωτέρα των κωμών, άπαντώ- 

σα παρά τφ Statius12, τοποθετείται, υπό τοΰ

άννεφέλον δαπέδοιο Φεμείλιον, οϊ τ έχον άμφω,
’ ΛνΦηνης λαοιώνα καί Ώρυκίης δονακηα .. .

Σφάλλεται ό Hirschfeld έν RE I, 2370, ύπο- 
λαμβάνων τήν Άνθήνην πόλιν των ’Ινδιών καί όρ
θιος ό MarcELLUS έν τή γαλλική έκδόσει (Not. 
Chant. XXVI 21, Paris 1836) θεωρεί ταύτην πόλιν 
τής Πελοπόννησου άντικαθιστών αυτήν διά τής γρα
φής «Άσηνής». Ή μαρτυρία τοΰ ΝΟΝΝΟΥ ενέχει 
’ιδιαιτέραν σημασίαν άναφερομένη εις «Λασιώνα». 
Πράγματι ή Άνθήνη, ώς θά άποδειχθή, εκειτο ε’ις 
τόπον δασώδη.

I Ώς ΆνΦάνα.
3 Σ. 10 σημ. 3
3 1136. 6. Τοΰτο δέν αληθεύει, ή δ’ άντίφασις 

τοϋ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ άναφέροντος δτι οί Αΐγινήται έγκα- 
τεστάθησαν ότέ μέν εις τήν Θυραίαν ( . . . Γενόμενοι 
δε (οί Αΐγινήται) υπό ΆΦηναίων ανάστατοι Θνρέαν 
την έν Άργολίδι Λακεδαιμονίων δόντων ψκησαν (II 29.5), 
ότέ δέ εις τήν Άνθήνην (II 36.6) κατ’ ουσίαν δέν ΰφί- 
σταται (ίδέ Κ. I. ΚΑΑΙΤΣΗΝ, Ή Θυραία κατά τούς 
αρχαίους συγγραφείς κ.τ.λ. έ.ά.).

4 Tr. in the Mor. II, 494 — Peloponnesiaca, 296.
6 Frazer, έ.ά. 306.
6 Peloponnes I, 382.
7 Geogr. von Griechenland II, 71.
8 Έ.ά. 308.
9 Reisen und Reis, 163 καί έν συνεχεία.
10 Βλ. Hitzig-Bi/ctmner, Paus. Beschr. Griech. 

1, 2, σ. 657, σημ. 1.
II Recherches Geogr., 68- 69.
13 Theb. IV 46.

Leake, Lolling 13 και Heberdey14 εϊςτό έν 
τή θέσει τοΰ 'Αγίου Πέτρου «Ξεροκάμπι» ευρι
σκόμενον μεσαιωνικόν φρούριον, τό καλούμενον 
«Κάστρο τής Ώρηας», τοΰ BuRSIAN16 και 
ROSS 18 εις τό μνημονευθέν «Ελληνικό» ή 
«Τειχιό»καί τοΰ CURTIUS17 πλησίον τοΰ χω
ρίου τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, τοΰ Boblaye 18 
θεωροΰντος αδύνατον τον καθορισμόν τής θέ- 
σεως τής Νηρίδος.

'Η Εϋα τέλος, ακολουθούσα τήν Άνθήνην 
κατά τήν αρχαιότητα, μνημονευόμενη υπό τοΰ 
Θεοπόμπου, ως πληροφορεί ό Στέφανος Βυ
ζάντιος, υπό τοΰ Lolling13 και τοΰ Bursian 30 
ορίζεται κατά τήν θέοιν «Σπηλιές», πλησίον 
τής μονής Λουκοΰς, τοΰ ROSS κατά τήν νοτίαν 
κλιτυν τής Ζαβίτσης, καί τοΰ Heberdey31 

καί τοΰ CURTIUS23 κατά τον Άγιον Πέτρον.
Αλλά τά σαφώς υπό τοΰ Παυσανίου λεγά

μενα καταδεικνύουν πάσας τάς απόψεις ταύτας 
αστήρικτους τάς μέν καθ’ ολοκληρίαν, τάς δέ 
μερικώς. Ούτως είς τήν γνώμην τοΰ Bursian, 

τοποθετοΰντος τήν Άνθήνην ε’ις τά ερείπια τοΰ 
Αγίου Άνδρέου, άντίκειται ή θέσις τοΰ τελευ
ταίου, ευρισκομένου είς τό άντιπέραν άκρον τής 
θυραιατικής πεδιάδος, έν ω ό περιηγητής σα
φώς δηλοϊ δτι ή πεδιάς αύτη, τής οποίας έξαί-

' / C / 33 ~ 3 ~ 23ρει το γόνιμόν, ευρισκεται εν αριστερά αυτου .
Ήγνοήθη, άρα, υπό τούτων ή οριζόμενη υπό 

τοΰ Παυσανίου θέσις αυτής, δοθέντος δτι αύτη 
μετά τών ερειπίων τοΰ Αγίου Άνδρέου άπλοΰ- 
ται ενώπιον τοΰ κινούμενου εκ Κυβερίου προς

18 Hell. Land, und Topogr., 166.
14 Hitzig - Beumner, έ.ά.
16 Έ.ά. II, 71.
18 Έ.ά. 171.
17 Έ.ά. I, 382.
18 Έ.ά. 68.
19 Έ.ά.

30 Έ.ά. II, 71.
21 Πρβ. τήν έναντι σημ. 10.
28 Έ.ά. I, 283.
28 II 38.4 ’Κάτι δέ έκ Λέρνης και έτέρα παρ’ αυτήν 

οδός την Φάλασααν επί χωρίον, δ Γενέαιον δνομάζουσι' 

προς Φαλάσση δέ τον Γενεσίον Ποσειδώνος ιερόν έστιν 
ου μέγα. Τούτου δ’ έχεται χωρίον άλλο ’ Απόβαφμοι' γης 
δέ ένταϋΦα πρώτον της Άργολίδος Δαναόν συν ταϊς παι· 

αίν άποβήναι λέγοναιν. Έντενφεν διελφονσιν Άνιγραϊα 

καλούμενα οδόν στενήν καί άλλως δύαβατον, έστιν έν αρι
στερά μέν καφήκουσα επί Φύλασσαν καί δένδρα—ελαίας 
μάλιστα—άγαϋ 'η τρέψειν γη.
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Είκ. 1. Τοπογραφικόν διάγραμμα έμφαϊνον τήν πραγματικήν πορείαν τοΰ Παυσανίου καί τήν θέσιν των κωμών.
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αυτήν και παρακάμπτοντος κατ’ ανάγκην το κα- 
λΰπτον όλοσχερώς ταύτην δρος Ζάβιτσα· Έκτος 
τούτου ό περιηγητής μετά τήν μνείαν τής Θυ- 
ραιάτιδος εν άριστερα τρέπεται προς τήν ή
πειρον1, δπου ύπήρχον τά πολυανδρία, κα'ι 
από τούτων όρμώμενος αναφέρει δτι συναντςί 
τάς κώμας, εν φ ε’ις τον "Αγιον Άνδρέαν με
ταβαίνει τις κινούμενος διά τής θυραιατικής 
πεδιάδος, τά δ’ ερείπια αΰτοϋ εύρίσκονται είς 
τήν παραλίαν καί δχι εις τήν ήπειρον.

’Αποδεχόμενοι, λοιπόν, τάς απόψεις τοϋ Bur- 

SIAN άγνοοϋμεν τό εν άριστερα καί τήν ή
πειρον τοΰ περιηγητοΰ. Έάν επίσης άκολου- 
θήσωμεν τον Bursian ως προς τον καθορι
σμόν τής θέσεως τής έτέρας κώμης, τής Νηρί- 
δος, δστις, ώς προερρήθη, τοποθετεί ταύτην 
είς τό «Ελληνικό», εύρισκόμεθα προ άπαρα- 
δέκτου άπόψεως, καθ’ δσον τό ^Ελληνικό» 
ευρίσκεται πολύ δυτικώτερον είς τον εξ ’Άρ
γους προς τήν Θυραίαν κινούμενου καί, εφ’ δ
σον ό περιηγητής μνημονεύει πρώτην τήν Άν- 
θήνην, φυσικώτατον είναι ή δευτέρα εις σειράν 
κατά τον περιηγητήν κώμη Νηρίς νά εύρίσκε- 
ται πέραν αυτής.

Έάν, λοιπόν, ήκολουθει τον Παυσανίαν δ 
Bursian, έχων αφετηρίαν τον "Αγιον Άν
δρέαν, δπου ετοποθέτει τήν πρώτην κώμην, τήν 
Άνθήνην, έπρεπε νά όρίση τήν Νηρίδα άνατο- 
λικώτερον ή νοτιώτερον αύτοΰ καί ούχί εις τό 
«Ελληνικό» άναδιασχίζων τήν θυραιατικήν πε
διάδα. Έτι μάλλον σφάλλεται ό Lolling καί 
ό Bursian τοποθετοϋντες τήν Εύαν είς τήν 
παρά τήν μονήν Λουκοΰς θέσιν «Σπηλιές»,διό
τι ακολουθούν πορείαν δλως αντίθετον προς 
τήν τοΰ περιηγητοΰ, επανερχόμενοι δ μέν πρώ
τος εκ τοΰ πολύ άπέχοντος «Κάστρου τής Ώ- 
ρηάς», ό δεύτερος έκ τοΰ «Ελληνικού».

1 II 38.5: ...Ιόντι δε άνω προς την ήπειρον ζαπ’]> αυ
τής χωρίον έοτίν, ένϋ·α δή έμαχέοαντο υπέρ τής γης ταν-
της λογάδες Άργείων τριακόσιοι προς άνδρας Λακεδαι

μονίων αριθμόν τε ίσους καί επίλεκτους ομοίως. Άπο- 
ϋανόνκον δ’ απάντων πλ.ήν ενός Σπαρτιάτου και δνοΐν 
Άργείων, τοΐς μέν άπο&ανονσιν έχώο&ηοαν ενταϋϋα οί 

τάφοι, τήν χώραν δέ οι Λακεδαιμόνιοι, γινομένου πάν
δημοί οφιοιν αγώνος προς Άργείους, κρατήοαντες βε
βαίως αυτοί τε παραντίκα έκαρποΰντο καί ύστερον Αίγι- 

νήταις έ'δοσαν έκπεοοϋσιν υπό Αθηναίων έκ τής νήσον. 

Τα δέ επ’ έμοϋ τήν Θνρεατιν ένέμοντο Άργεΐοι' φααϊ 
δέ άναοώοασ&αι δίκη νικήααντες.

’Ακατανόητος επίσης τυγχάνει ή γνώμη τοΰ 
RoSS, δστις, έκκινών από τοΰ λόφου «Καστρά- 
κι», ένθα τοποθετεί τήν Άνθηνην, καί άναζη- 
τών τήν Νηρίδα είς τό «Ελληνικό» επανέρχε
ται εις τό δρος Ζάβιτσα, δπου ένόμιζεν δτιέ'κει- 
το ή Εύα, καίτοι τό δρος τοΰτο άπετέλει τήν 
αφετηρίαν τοΰ Παυσανίου κατά τήν τοποθέτη- 
σιν τών θυραιατικών κωμών.

Λογική πως τυγχάνει ή πορεία τοΰ Curtius, 

δστις άφορμώμενος από τοΰ «Ελληνικού» 
(Άνθήνης κατ’ αυτόν), αναζητεί τήν Νηρίδα 
πλησίον τοΰ χωρίου Αγίου Ίωάννου καί κατα
λήγει είς τον "Αγιον Πέτρον, δπου έθεώρει κει- 
μένην τήν Εύαν, διότι έλαβεν ύπ’ δψιν δτι ή 
πορεία τοΰ Παυσανίου άφεώρα είς τήν Σπάρ
την.

Ή σύντομος αυτή άνάλυσις τής αξίας τών 
γνωμών τών άσχοληθέντων είς τό θέμα τοΰτο 
σαφή παρέχει εικόνα τής συγχύσεως περί αυτό, 
ήτις σήμερον αίρεται, καθισταμένου ευχερούς 
τοΰ όρισμοΰ τής ακριβούς θέσεως τών κωμών, 
εάν ληφθή ύπ’ δψιν μετά τής δεούσης προσοχής 
ή περιγραφή τοΰ Παυσανίου ώς προς τό δρο
μολόγιου του έν συνδυασμφ προς δύο νεώτερα 
στοιχεία, τά όποια ύπάρχουσι σήμερον,ήτοι τήν 
άνεύρεσιν εν τφ «Έλληνικφ» κεράμου τών 
Ελληνιστικών χρόνων φέροντος επιγραφήν2 
καθορίζουσαν τήν θέσιν τής κώμης Εΰας καί 
άργείας επιγραφής επί τής Ζαβίτσης άναφερο- 
μένης είς τό κενεάριον τοΰ ’Άργους. Επι
βάλλεται, λοιπόν, νά συν ακολουθήσω μεν τον 
Παυσανίαν είς τήν πορείαν του προς τήν Σπάρ
την από τοΰ ενδιαφέροντος ημάς σημείου συμ- 
παρατηροΰντες τά περιγραφόμενα.

Ό περιηγητής έκκινήσας από τής Λέρνης 
φθάνει εις τό Γενέσιον καί ακολούθως είς τούς 
Άποβάθμους, όπόθεν άρχεται ή οδός τών Ά- 
νιγραίων1. Επειδή δέ ό Πλούταρχος τά Πυρά- 
μια*, ταυτιζόμενα προς τούς Άποβάθμους τοΰ

5 Ευαταν δαμόαιοι. Κ. ΚΛΛΙΤΣΗΣ, Εΰας επιγραφή, 
ΑΕ 1960, Χρονικά, σ. 6 έ.

3 Γενικώς: Ι,ΕΑΚΒ, Peloponnesiaca, 295, Morea 
2,476. Ross, ε.ά. 153. Curtius, έ.ά. II, 372. Bursian, 
έ.ά. II, 68. Phiuippson, Peloponnes, 137. Guide - 
Joanne 2,243 - 246.

4 Ααναφ γάρ δτε πρώτον επέβη τής χώρας κατά τά 

Πυράμια τής Θυρεάτιδος είς *Αργος πορευομένφ λύκον 

φανήναι τανρφ μαχόμενον . . . (Πύρρ. XXXII 20).
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Παυσανίου, έφ’ όσον άναφέρονται εις to αίιτό 
■θέμα, την άπόβασιν τουτέστι τοΰ Δαναοί, το
ποθετεί έν τή Θυραιάτιδι, κατ ανάγκην ορίζον
ται ταΰτα είς τό νΰν Παράλιον ’Άστρος, δτε τό 
Γενέσιον ’ίσως δέον νά συνδεθή προς τον ολί
γον τής ανωτέρω κωμοπόλεως άπέχοντα σημε
ρινόν Άνάβολον, πλουσίαν πηγήν έν μέση θα
λάσση γλυκέος ύδατος, ταύτιζόμενον υπό τοΰ 
Frazer1 προς την άρχαίαν Δίνην2 * *. Έν τή πε- 
ριπτώσει δμως ταΰτη καταρρέει έκ των πραγμά
των ό μέχρι σήμερον καθορισμός τών Άνι- 
γραίων ως όδοΰ παραλιακής, διότι τό Παρά
λιον ’Άστρος εύρίσκεται έν τή θυραιατική πε- 
διάδι, έν τφ άκρη) αυτής, μη αποτελούν, επο
μένως, αφετηρίαν όδοΰ στενής και άλλως δνσ- 
βάτου, είς τό τέρμα τής οποίας εύρίσκεται ή 
Θυραιάτις, εν αριστερά μάλιστα, κατά τά υπό 
τοΰ περιηγητοΰ οριζόμενα. Έκ τών πραγμά
των, λοιπόν, επιβάλλεται νά μετακινήσωμεν τούς 
Άποβάθμους προς την ’Αργολίδα*, σημειοΰν- 
τες την άντίφασιν τοΰ Frazer, άφ’ ενός μεν 
μη άποκλείοντος την ταύτισιν τών Άποβάθμων 
προς τά Πυράμια καί όρίζοντος τούτους έξω — 
δρθώς — τής Θυραιάτιδος, άφ’ ετέρου δε άντι- 
παρερχομένου τήν εις διάφορον θέσιν τοποθέ- 
τησιν τών τελευταίων ύπό τοΰ Πλουτάρχου.

Έκ τοΰ δτι, λοιπόν, 6 Παυσανίας φέρει τήν 
Θυραιατικήν πεδιάδα έν αριστερά τοΰ τέρμα
τος τών Άνιγραίων, συνάγομεν δτι ή οδός 
αυτή δεν κατηυθύνετο παραλλήλως τή θαλάσ
ση — έν τή περιπτώσει ταύτη, έπαναλαμβάνο- 
μεν ό Παυσανίας έπρεπε νά εύρεθή άντικρυς 
τής πεδιάδος, ως εύρίσκεται τό Παράλιον ’Ά
στρος— άλλ’ ήκολούθει κατεύθυνσιν δεξιάν, νο
τιοδυτικήν τουτέστι, πράγμα, τό οποίον σημαί
νει αποκλειστικούς άνάβασιν έπί τοΰ ό'ρους Ζά- 
βιτσα, άποτελοϋντος τέρμα τής άργολικής πε
διάδος, καθ’ δσον ΝΑ. αυτής άνατείνει ή μέχρι 
τοΰ Άργολικοΰ κόλπου έξικνουμένη τραχεία

1 "Ε.ά. III, 306.
2 ΠΑΥΣΑΝ. VIII 7.1 : εί μη τό νδωρ ήφανίζετο ες

χάσμα γης' άφανισθεν δε ενταύθα ανειοι κατα την Δίνην'
εστι δε ή Δίνη κατα. τό Γενέθλιον καλόνμενον της ’ Αργολί-

δος, νδωρ γλνκν εκ θαλάσσης άνεργό μενον. τό δε άρχαΧον
και καθίεσαν ες την Δίνην τω Ποαειδώνι ίππους οί Άρ-

γεϊοι κεκυ σμη μένους χαλινοϊς. γλνκν δε νδωρ εν θαλάσση 
δήλόν έατιν ενταύθα τε ανιόν (έν)· τη Άργολίδι.

8 Curtius, έ.ά. 11,371 - RE I 2817 (1894).

κλιτός αύτοΰ, διότι ούδεμία άλλη διέξοδος υπήρ
χε, δοθέντος δτι αριστερά εύρίσκετο ή θάλασσα 
καί δεξιμ τό ανωτέρω ό'ρος *.

Μόνον ούτως ό περιηγητής ήδύνατο νά έχη 
έν αριστερά τήν θυραιατικήν πεδιάδα5. Είχε 
δέ λόγους σοβαρούς νά άνέλθη έπί τοΰ όρους 
— ή πεδιάς άλλως τε, ως θά άποδειχθή έν συ
νεχείς, ούδέν διαφέρον προέβαλλε τφ περιηγη
τή — , έφ’ δσον ό ’ίδιος διανύσας τήν οδόν τών 
Άνιγραίων, έκθέτει: Ίόντι δε άνω προς την 
ήπειρον αυτής χωρίον έστίν, ένϋα δή έμαχέσαν- 
το υπέρ τής γής ταντης λογάδες τριακόσιοι προς 
άνδρας Λακεδαιμονίων άρι&μόν τε ίσους καί 
έπιλέκτους ομοίως....

Ή φράσις ίόντι προς τήν ήπειρον σημαίνει 
ασφαλώς δτι έ'ληξεν ή οδός τών Άνιγραίων, 
βλέπει από τοΰ ύψους 900 μέτρων έν αριστερά 
τό θαυμάσιον θέαμα όλοκλήρου τής θυραιατι- 
κής πεδιάδος καί δύναται ή νά κατέλθη είς αυ
τήν στρεφόμενος έπ’ αριστερά ή νά συνέχιση 
τήν πορείαν του, ήτις άπέβη πλέον ομαλή, καθ’ 
δσον από τοΰ σημείου τούτου έκτείνεται προς 
Δυσμάς ή κορυφογραμμή τοΰ όρους, ήτις βα
θμηδόν κατέρχεται, άρχομένου τοΰ όπωσοϋν 
μακροΰ ύπεράνω τών Κάτω Δολιανών αύχένος 
αύτοΰ προς τήν αυτήν κατεύθυνσιν. ’Ορθότα
τα, λοιπόν, ό κώδιξ Vindobonenses παρέχει 
τήν γραφήν άνελϋννσιν ως προς τά Άνιγραια 
καί ούχί διελ&ονοιν, ως οί λοιποί κώδικες.

’Έχει δμως καί σοβαρώτατον λόγον νά προ- 
τιμήση τό δεύτερον, ένεκα τοΰ οποίου ειχεν έκ- 
κλίνει τής αρχικής όδοΰ καί άνέλθει έπί τοΰ 
όρους.

Κινούμενος, λοιπόν, δυτικώς κατά τήν νοτίαν 
κλιτόν φθάνει είς τον τόπον τής περιωνύμου 
κατά τήν αρχαιότητα καί λίαν δδυνηράς είς 
τούς Άργείους μάχης τών έξακοσίων έπιλέκτων, 
ήτις διεξήχθη τφ 547 π. X.6 * 8 καί συνεπήγαγε

4 Καί σήμερον υπάρχει από τοΰ Κυβερίου ατρα
πός άγουσα είς τήν κορυφήν τοΰ όρους.

5 Δέν τυγχάνει ορθή ή γνώμη τών Hitzig - Βι,Ομ- 

NER, ε.ά. σ. 657 σημ. 13, ότι τά Άνιγραια κατηυ- 
θΰνοντο παραλλήλως πρός τό όρος τής Ζαβίτσης καί 
τής θαλάσσης. Πρός αυτήν συμφωνεί καί ό Frazer, 
έ.ά. III, 303. Ίδέ καί σ. 13 σημ. 3.

6 Ή μάχη μνημονεύεται εκτός τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 
(II 38.5) καί υπό τοΰ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ■ Τοισι δε και αντοϊ~ 
σι [τοισι Σπαρτιήτησι] κατ' αντόν τον χρόνον σννεπε-
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την απώλειαν τής Θυραίας και την διά τό γε
γονός τοΰτο κοπήν τής κόμης αυτών μέχρι τής 
έπανακτήσεως1 τής άπολεσθείσης περιοχής καί 
την καθιέρωσιν των Γυμνοπαιδιών1 και τών 
«Θυρεατικών» (στεφάνων)' κατ’ αυτάς εν τή

πτώκεε έρις έοϋσα προς Άργείους περί χώρου καλεομέ- 
νον Θυρέης. Τάς γάρ Θυρέας ταύτας έούσας της 3 Αργολί- 

δος μοίρης άποταμόμενοι έσχον οι Λακεδαιμόνιοι . . . Τον 
δε ένα λέγονσι τον περιλειφθέντα τών τριηκοσίων, 30- 

θρυάδην, αίσχννόμενον άπονοοτέειν ές Σπάρτην τών οι 
ουλλοχιτέων διεφθαρμένων, αυτόν μιν εν τη σι Θνρέησι 

καταχρήσασθαι έωυτόν (I 82. 1 - 8).
*Έτι δέ και υπό του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ : 'Αρχείων καί 

Λακεδαιμονίων υπέρ Θυρεάτιδος χώρας πολεμούντων, ο[ 

9 Αμφικτίονες έκριναν πολεμήσαι έκατέρονς και τών νικη- 
οάντων είναι την χώραν. Λακεδαιμόνιοι μεν οϋν 90θρυά- 

δην έποίησαν στρατηγόν Άργεΐοι δέ Θέρσανδρον. ΤΙολε- 
μονντων δέ δύο εκ τών 'Αρχείων περιελείφθησαν, Άγη- 
νωρ καί Χρόμιος οΐτινες, εις την πόλιν ήγγειλαν την 

νίκην. 9Ηρεμίας <5* νπαρχούσης, 6 3 Οθρνάδης έπιζήσας 
καί ήμικλάστοις δόρασιν έπερειδόμενος τας τών νεκρών 
απάντων ασπίδας περιείλετο’ καί τρόπαιον στησας εκ του 

ίδιον αίματος επέγραφε: «Λιί τροπαιούχω» (Ηθικά
806 Α κέ.).

’Επίσης υπό του ΣΤΟΒΑΙΟΥ: Λακεδαιμόνιοι καί 
9Αργεΐοι περί χωρίου Θυραίας, εν μεθ&ρίω κειμένης, μέ

χρι μέν τίνος δλοις τοΐς στρατεύμασι παρετάσσοντο προς 
άλλήλονς, τέλος έδοξεν αύτοΐς έπιλέξαι παρ9 έκατέρων 
τριακοσίους κάκείνων μαχεσαμένων τοΐς κρατησασι δια- 

φέρειν τό χωρίον' οϋπερ γινομένου * Οθρυάδης Λακεδαι
μόνιος στρατιώτης, πολλούς άποκτείνας καί πολλά τετρω- 

μένος εκειτο μεταξύ τών άνηρημένων Λακεδαιμονίων πε- 

ριλειφθείς. *Αρχείων <5έ δυο, Άλκηνωρ καί Δρόμιος' ών 
άπελθόντων εις 3Άργος άπαγγεΐλαι την νίκην, *Οθρυάδης 
πολλούς σκνλεύσας τών πολεμίων τρόπαιον έστησε καί 
χρησάμενος τφ τών τραυμάτων αΐματι επέγραφε, Λακε
δαιμόνιοι κατ 9Αρχείων' καί τούτο πράξας άπέθανεν 

(Ζ 67, έκ τών Θησέως).

Καί υπό του ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ: Θυρέας δέ”Ομηρος μέν 
ούκ ώνόμασεν, οι <5* άλλοι θρνλοϋσι’ περί ών 3Αργείοις 
καί Λακεδ αιμονίοις σννέστη αγών τριακοσίοις προς τρια- 

κοσίους’ ενικών δέ Λακεδαιμόνιοι στρατηγονντος Όθρυά- 
δα’ είναι δέ φησι τό χωρίον τούτο Θουκυδίδης εν τη 

Κυνονρία κατά την μεθορίαν της 3Αργείας καί Λακωνικής
(VIII 6.17).

1 Πραγματωθείσης κατά τό 338 π. X. επί Φιλίπ
που, κατόπιν δίκης: Φασί δέ άνασώσασθαι δίκη νική- 
σαντες (ΠΑΥΣ. II 38.5).

2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΣ : Συναγ. Παροιμ. καί Συνθ., V 68 : 
Γυμνοπαιδίαις χαίρει: Έπί τών φιλεόρτων’ παιδες 
έχόρευον εν Σπάρτη τής Λακωνικής υμνους αδοντες 
ές τιμήν τών εν Θυρεαις άποθανόντων Σπαρτιατών.

3 Σωσίβιος παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩι (ΙΕ 678 b) · 

ΘΥΡΕΑΤΙΚΟΙ: Οϋτω καλούνται τινες στέφανοι παρά

Λακωνική*. Προς τον τόπον τοΰτον δέον καθ’ 
ημάς να συνδεθή τό ό'νομα Άνιγραϊα (τά).

Δυο καθ’ ημάς έκδοχαι τοϋ μόνου έν τή πε
ριοχή ταΰτη και έκ τών αρχαίων συγγραφέων 
άπαξ παρά τφ ΙΙαυσανίμ άπαντώντος παραδό-

Λακεδαιμονίοις, ώς φησι Σωσίβιος έν τοΐς περί Θυ

σιών (FHG II 626) χριλίνους αυτούς φάσκων νυν δνομά- 
ζεσθαι, όντας έκ φοινίκων. Φέρειν (V αυτούς υπόμνημα 

της έν Θυρέα γενομένης νίκης τούς προστάτας τών άγο· 
μένων χορών έν τη εορτή ταύτη, δτε καί Γυμνοπαιδιάς 
έπιτελοϋσιν. Χοροί δ3 είσίν τό μέν πρόσω παίδων . . . τό 

δ* έξ άρίστου άνδρών, γυμνών όρχουμένων καί αδόντων 
Θαλητά καί 3Αλκμανος άσματα καί τούς Λιονυσοδότου 

τού Λάκωνος παιάνας.

4 Τήν θρυλικήν αυτήν μάχην άποτελέσασαν περί
λαμπρο ν παράδειγμα πατριωτικής αυτοθυσίας ύμνη
σαν :

‘Ο Σιμωνίδης (Anthol. Gr. VII 431):
«Οΐδε τριηκόσιοι, Σπάρτα πατρί, τοΐς συναρίθμοις 

3 Ιναχίδαις Θυρέαν άμφί μαχεσσάμενοι, 

αυχένας ου στρέφαντες, δπα ποδός ΐχνια πράτον 
άρμόσαμεν, ταύτα καί λίπομεν βιοτάν. 

άρσενι δ3 9Οθρυάδαο φόνφ κεκαλυμμένον δπλον 
καρύσσει' « Θυρέα, Ζεϋ, Λακεδαιμονίων.» 

αί δέ τις 3Αρχείων εφυγεν μόρον, ής απ' Άδράστου* 
Σπάρτα δ3 ον τό θανεΐν, αλλά φνγεΐν θάνατος>.

Κατά τον Bergk ανήκει εις τον Λεωνίδαν τον 
Ταραντΐνον ή τον ’Αντίπατρον τον Σιδώνιον, κατά 
δέ τον HECKER εις τον Διοσκουρίδην.

Ό ΛιΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ (αυτόθι 430) :
Τις τά νεοσκύλευτα ποτί δρυί τάδε καθάφεν 

εντεα; τώ πέλτα Λωρίς αναγράφεται; 
πλάθει γάρ Θνρεάτις νφ3 αίματος άδε λογμτάν, 

χάμές απ' ’Αρχείων τοί δύο λειπόμεθα. 
πάντα νέκυν μάστευε δεδουπότα, μη τις ετ εμπνους 

λειπόμενος Σπάρτα κνδος ελαμφε νόθον 
ΐσχε βάσιν. νίκα γάρ έπ3 άσπίδος ώδε Λακώνων 

φωνεΐται θρόμβοις αίματος 3Οθρνάδα, 
χώ τόδε μοχθήσας σπαίρει πέλας. ά πρόπατορ Ζεϋ, 

στύξον άνικάτω σύμβολα φυλόπιδος.

' Ο ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ (αυτόθι 432) :
ΎΩ Λακεδαιμόνιοι, τον άρήιον νμμιν ό τύμβος 

Γύλλιν υπέρ Θυρέας οντος έχει φθίμενον, 
άνδρας δς Αρχείων τρεις έκτανε καί τόδ3 έπεϊπεν'

«Τεθναίην Σπάρτας άξια μησάμενος».
Ό ΓΑΙΤΟΥΛΙΚΟΣ (αυτόθι 244) :

Λισσά τριηκοσίων τάδε φάσγανα θούριος3'Αρης 
έσπασεν 3Αρχείων καί Λακεδαιμονίων, 

ένθα μάχην έτλημεν αν άγγελον, άλλος έπ* άλλον 

πίπτοντες* Θυρέα δ3 ήσαν άεθλα δορός.
eO Νικανδρος ό Κολοφωνιος( αυτόθι 526):

Ζεϋ πάτερ, 3Οθρυάδα τίνα φέρτερον έδρακες άλλον, 

δς μόνος έκ Θυρέας ονκ έθέλησε μολεΐν 

πατρίδ ’ έπί Σπάρταν, διά δέ ξίφος ηλασε πλευράν 
δούλα καταγράφας σκύλα κατ 3Ιναχιδάν.
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ξου τοΰτου ονόματος δύνανται νά ύπάρξωσι: 
1· ’Αρχική γραφή ήτο αν(α)κραιΑ πιθα

νώς δέ εις το χειρόγραφον ή γωνία τοϋ Κ ήτο 
ολίγον μεμακρυσμένη τής καθέτου αύτοΰ γρα
φής ό δ’ άντιγραφεύς τήν τελευταίαν έθεώρη- 
σεν ώς γράμμα I, τήν δέ γωνίαν (() ώς Γ. 
'Ως προς τον τόπον τής λέξεως υπάρχει τό όνο
μα ’Ανκριτήρ (Άνακριτήρ) *.

2. Συνδέεται προς τό έπίθετον άνιγρός. Είς 
άμφοτέρας τάς περιπτώσεις νοείται τό όνομα 
εδάφη υπό τήν σημασίαν τών γαιών.

Και κατά μέν τήν πρώτην περίπτωσιν έδη- 
λοΰντο αί υψηλά ευρισκόμενοι γαΐαι, επί τοΰ 
όρους τής Ζαβίτσης, κατά δέ τήν δευτέραν γαΐαι 
θλιβεραί, διότι ή οδός άναμφισβητήτως ήγεν 
εις τόπους λίαν οδυνηρούς ως προς τούς Άρ- 
γείους. Τών ερμηνειών τούτων δρθοτέρα τυγχά
νει μάλλον ή δευτέρα, δοθέντος ότι ενισχύει 
αυτήν τό έτυμον τοΰ ονόματος «Τσόροβος», 
τής θέσεως, έν ή έγένετο ή μάχη. Οί Άργεΐοι 
άλλως τε κατεΐχον και άλλα μή πεδινά εδάφη. 
Τό ουδέτερον τοϋ ονόματος αποκλείει ανα
φοράν είς τήν φύσιν τής όδοΰ.

Άρχήθεν έπιστεύομεν ότι ή δνομαστή αΰτη 
μάχη διεξήχθη επί τής Ζαβίτσης, δεδομένου ότι 
διά λόγους στρατηγικής ουδέποτε οί εμπόλεμοι 
δέχονται τήν διεξαγωγήν τοϋ πολέμου εν τή 
χώρα αυτών, καθ’ όσον είναι γνωσταί αί ψυ
χολογικά! καί πρακτικαί συνέπειαι τοΰτου. Λο
γικόν, επομένως, αί μάχαι, όταν δέν πρόκειται

‘Ο ΧΑΙΡΗΜΩΝ (αυτόθι 720 καί 721): 
α\ Κλενας Ούτυμοκλεΐος ύπερ Θνρεαν δόρυ τείνας 

κάτΰανες άμφίλογον γάν άποτεμνόμένος. 
β\ Τοις ’Άργει Σπάρτη τ ΐσαι χέρες, Ισα δε τεύχη 

σνμβάλομεν, Θνρέαι δ* ήσαν άεΰ-λα δ ορός, 

άμφω δ* απροφάσιστα τον οί'καδε νόστον αφέντες 

οίωνοΐς θανάτου λείπομεν αγγελίαν.
Ό ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Άρχίδ. (μβ') 99):
9Αναμνήσΰ·ητε δε τών εν Διπαία προς 3Αρκάδας άγω- 

νισαμένων, οϋς φασιν επί μιας άσπίδος παραταξαμένους 
τρόπαιον στησαι πολλών μυριάδων, και τών τριακο- 
σίων τών εν Θυρέαις άπαντας 3Αργείονς μάχη νικη- 

σάντων. ..
Τήν μάχην γνωρίζει καί ό Statius (Theb. IV 46) :

et Lacedaemonium Thyrea lectura cruorem

Επίσης ό OviDIUS (Fast. 2, 663) : Corpora non 
leto missa trecenta forent.

1 *Ανκριτήρες τοι επί βασιλεΐος. *Αντιφίλου τον Θε- 
γείτου . . . Επιγραφή Χαλκηδόνος τής Βιθυνίας (BCH 
11, 1887,296. Coujtz, 3055).

περί αϊφνιδιασμοϋ, ώς έν προκειμένω, καθ’ 
όσον οί αντίπαλοι στρατοί ήσαν πανέτοιμοι, νά 
διεξάγωνται επί τών συνόρων καί ή Ζάβιτσα έν 
τή περιπτώσει ταύτη αποτελεί τό φυσικόν όριον 
τής Άργείας καί τής Λακωνικής.

Τήν γνώμην ταύτην έπεβεβαίωσεν Άργεία 
έπιγραφή εύρεθεΐσα έν τφ δρει τοΰτφ καί άνα- 
κοινωθεΐσα ύπό τοϋ Καθηγητοΰ καί Άκαδημαϊ- 
κοϋ κ. Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ, μερικώς, ήτις, άναφερομένη 
είς τό κενεάριον τών Άργείοιν, συνιστφ εις τούς 
διερχομένους, όπως μή βλάπτωσι τοϋτο3. Μετά 
τήν έντόπισιν τής μάχης ταΰτης, βεβαιοϋσαν 
άπαξ έτι τήν ακρίβειαν τοΰ περιηγητοϋ, ευχερής 
τυγχάνει ή τοποθέτησις τών κωμών, μή άλη- 
θευούσης τής γνώμης τοΰ Frazer', ότι ό 
περιηγητής κινούμενος κατά τήν θυραιατικήν 
πεδιάδα συναντά ταύτας, ώς καί τον τόπον τής 
ανωτέρω μάχης.

Έκκινήσας δ Παυσανίας από τών «πολυαν
δριών» * φθάνει εις τήν Άβήνην — Άν&ήνην 
κατά Θουκυδίδην' ες ην Αιγινήταί ποτέ ώκη- 
οαν.

Επειδή δέ ή έπιγραφή τοΰ κενηρίου εύρέθη 
έπί τής κορυφής τοΰ ύπό τό όνομα «Τσόρο
βος» αντερείσματος τής Ζαβίτσης, βορείως τοΰ 
οποίου ύπάρχουσιν έρείπια παρατηρητηρίου *, 
όπόθεν ασφαλώς έπετηρεΐτο ύπό τών Σπαρτια
τών τό "Αργος, ή δέ Εύ'α, κειμένη έν τφ «Έλ- 
ληνικφ» κατά τήν έν έ’τει 1961 άνευρεθεΐσαν 
έκεΐ έπιγραφήν καί τήν έσχάτην θέσιν κατέχου- 
σα κατά τον Παυσανίαν, κινούμενον προς τήν 
Σπάρτην, αποτελεί αφετηρίαν ώς προς τον κα
θορισμόν τής θέσεως τών λοιπών κωμών, ή 
Άνθήνη δέον νά όρισθή μεταξύ τοΰ «Τσορό- 
βου» καί τοΰ «Έλληνικοΰ» καί συγκεκριμένως 
μεταξύ τής κορυφής τοΰ πρώτου — οπωσδήποτε 
έπί τής Ζαβίτσης — καί τοΰ χωρίου «Κάτω Δο- 
λιανά», δεδομένου ότι έν τφ χωρίορ τούτω πι- 
στεύομεν ότι έ'κειτο ή Νηρίς, ώς κατωτέρω θά 
καταδειχθή.

’Ίσως τό όνομα τής πόλεως συνδέεται προς

* Μεδείς αδικείτο τό κενεάριον (Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, ’Ερευ
νητική Περιοδεία είς Κυνουρίαν (ΠΑΕ 1950, 237).

* Έ. ά. 306.
4 II 38. 6.
5 V 41.2.
8 Frazbr, ε.ά. III, 306 - 307.
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τό μή πεδινόν τής θέσεως αυτής, δοθέντος δτι 
τούτο προέρχεται έκ ρίζης α θ ( a - ν - θ) παρέ- 
χον, έκτος τών ανωτέρω, πρόσθετον επιχείρημα 
εις τον Παυσανίαν νά ταύτιση τήν ανω πάλιν 
τού Θουκυδίδου 1 προς αυτήν. ‘Ο τόπος είναι δα
σώδης, πλήρης άλλοτε δρυών καί σήμερον έλαιο. 
δένδρων, δικαιολογουμένου καί τού λααιώ- 
νος τού Νόννου \

Σημειωτέον δτι τό δνομα «Τσόρβος» ή «Τσό- 
ροβος», άποδιδόμενον εις νοτιοδυτικόν αντέρει
σμα τής Ζαβίτσης, επί τού οποίου διεξήχθη ή 
μάχη Άργείων καί Σπαρτιατών, ενισχύει τά 
περί τής θέσεως τών Άνιγραίων ανωτέρω έκ- 
τεθέντα, δεδομένου δτι πιθανώτατα συνδέεται 
προς τό έπίθετον Torvus (mons)' ούχί διά τό 
άγριον τού εδάφους, καθ’ δσον δεν δικαιολο
γείται τοιοϋτόν τι, άλλα διά τήν εν αΰτφ φοβε
ρόν σφαγήν τών 600 έπιλέκτων καί τήν κατό
πιν τής διαφωνίας περί τήν νίκην πεισματω- 
δεστάτην σύγκρουσιν τών αντιπάλων, πιθανή 
δέ σύνδεσίς του προς τό δνομα κόρυμβον εν 
τή έννοίφ τής κορυφής βουνού4 προελθόντος 
κατά τσιτακισμόν — καίτοι οΰτος δεν επιχωριά
ζει, εί μή δυτικώτερον—, εξακολουθητικήν άφο- 
μοίωσιν καί έ'κπτωσιν τού μ καί 2) προς ύπάρ- 
χον καί μή σωζόμενον σήμερον δνομα κώροδον 
ή κόροδον, τήν οδόν τούτέστι τών κώρων, τών 
νέων πολεμιστών τραπέν κατά τά κρατούντα εν 
τή αιολική 8 εις κώρωβον ή κόροβον καί κατά 

τσιτακισμόν εις Τσώροβον ή Τσόροβον δεν 
φαίνεται εύσταθούσα.

Στηριζόμενοι εις τήν λέξιν ταύτην δικαιολο- 
γούμεθα, εάν πιστεύωμεν δτι τό δρος εκαλείτο 
Άνιγρόν, δτε εξηγείται έτι μάλλον καί ό δρος 
Άνιγραΐα καί τό δνομα Torvus.

Ούτω τό άγνωστον μέχρι τοΰδε σημασιολογι- 
κώς δνομα Άνιγραΐα άποδεικνύεται έπίθετον 
σημαίνον θλιβερόν, λυπηρόν.

Κατόπιν τών ανωτέρω δεν αληθεύει ή γνώμη 
τού Ε. MEYER6 θεωρούντος τήν Άνθήνην πό-

1 IV 57.1.
2 σ. 10 σημ. 7
* Πρβ. Val. FlaCCUS : Torvus Ister (VIII 218).
4 Φενγοντες επί τον ονρεος τον ν,όρνμβον (ΗΡΟΔ. 

VII 218).’Επ' ακρον κόρυμβον δχϋου (ΑίΣΧ. Περσ.659).
5 Η. L. Ahrbns, De graecae linguae dialectis, 

I. De dialectis Aeolicis et Pseudaeolicis, Gottin- 
gae 1839, σ. 41.

6 RE I, σ. 2370.

λιν παραθαλασσίαν, όφειλομένη ασφαλώς εις 
έπίδρασιν τού Σκύλακος’. ’Άλλως τε, έάν τούτο 
ήλήθευε, θά ήτο άκατανόητον δ ίστορών διεξο- 
δικώς τήν έπιχείρησιν τού ’Αθηναϊκού στόλου 
Θουκυδίδης νά μή μνημονεύση τήν Άνθήνην, 
τήν οποίαν πρώτην έπρεπε έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει οί κατά πόδας τούς ΰποχωρήσαντας Αϊγινή- 
τας άκολουθούντες ’Αθηναίοι νά συναντήσωσι 
καί καταστρέψωσι. Δεν είναι άλλως τε νοητόν 
ΰπαρχούσης παραθαλασσίας πόλεως, νά κατα- 
φύγωσιν οί Αϊγινήται εις τήν «άνω πόλιν», 
άπέχουσαν 10 στάδια τής θαλάσσης, δπου ήμύν- 
θησαν ήρωικώς, καί νά έγκαταλείψωσι τήν 
σπουδαιοτέραν τής περιοχής, πόλιν είς τήν διά- 
θεσιν αμείλικτων, ώς άπεδείχθησαν, εχθρών. Βέ
βαιον είναι δτι αύτη έκειτο έξω τής θυραιατι- 
κής πεδιάδος καί τούτο έσωσεν αυτήν8. Ή μαρ
τυρία άλλως τε τού Σκύλακος μνημονεύοντος 
πόλιν Άνθήνην καί λιμένα αυτής συνηγορεί 
υπέρ τής άπόψεως ταύτης, διότι έν έναντίφ πε- 
ριπτώσει δεν έπρεπε νά διαχωρισθή ή πόλις 
τού λιμένος αυτής, καθ’ δσον πάσα πόλις παρα- 
θαλασσία κέκτηται ’ίδιον λιμένα. Ή πόλις, 
λοιπόν, εύρίσκετο μακράν τής θαλάσσης καί 
τήν άπσψιν ταύτην ενισχύει ό Πλίνιος (Ν. Η. 
IV 16) διαστέλλων ταύτης τήν Θυραίαν, ή 
μνεία τής οποίας ασφαλώς οφείλεται είς τήν 
ιστορίαν της (διά τον αυτόν λόγον τό αυτό 
φαινόμενον καί είς τον Θουκυδίδην). Ή Άν- 
θήνη, επομένως, κατά τούς χρόνους τού Πελο- 
ποννησιακού πολέμου έξουσίαζε καί τήν Θυ- 
ραιατικήν πεδιάδα διαθέτουσα καί λιμένα.

*Ως προς τήν τοποθέτησιν τής δευτέρας κώ
μης κινούμεθα μετά μείζονος εύχερείας, καθ’ 
δσον μετά τον Τσόρβον τρεπόμενοι προς Νότον 
φθάνομεν εις τό χωρίον Κάτω Δολιανά καί άλ
λοτε Καλύβια Δολιανίτικα, άπέχον περί τά 5 
χιλιόμετρα τούτου. Τό χωρίον παρουσιάζει επί
σης αρχαιότητας καί έχει ώς ΝΑ. δριον τον 
ποταμόν Τάνον *. ’Έχοντες, επομένως, ΰπ’ δψει 
δτι τό Ελληνικό, δπου έκειτο ή Εύα, ή τελευ-

Τ Περίπλ. 46.
8 Κ. I. Καλιτςης, ‘Η Θυραία κατά τούς αρχαί

ους συγγραφείς καί τό ετυμον αυτής έ.ά.
9 «ϊακαον» κατά ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ I Ποταμός δε καλού

μενος Τάναος εις γαρ δη οΰτος εκ τον Πάρνωνος κάτειοι, 

ρέων δε δια της Άργείας εκδίδωοιν είς τον ϋνραιάτην 

κόλπον (II 38.7).

3
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ταία τών κωμών κατά τον περιηγητήν, ευρί- 
σκεται πέραν τοϋ χωρίου τοΰτου, δυνάμεθα νά 
θέσωμεν ένταύθα την Νηρίδα Ικανοποιοϋντες 
και τον Statiusδστις θέτει παρ’ αυτήν χεί
μαρρον παφλάζοντα διά μακρας κοιλάδος, καθ’ 
δσον 6 Τάνος, ρέων καθ’ δλον τό έτος εις τά 
ορεινά, δεν έξικνεΐται μέν σήμερον πάντοτε μέ
χρι τών Δολιανών, άλλ’, δταν τοΰτο συμβαί- 
νη—κατά τάς φθινοπωρινά? βροχάς κα'ι την 
διάρκειαν τοΰ χειμώνος —, ρέει όρμητικώτατος 
προκαλών και άττιχήματα.

Τό αληθές τής γνώμης ταΰτης έπιβεβαιοΐ και 
τό δνομα τής κώμης, καθ’ δσον και μόνον τού
το ορίζει την θέσιν αυτής, διότι απαντάται παρ’ 
Ήσυχίφ έν τώ πληθυντική» σημαίνον “κοίλης 
πέτρας»”, τό δ’ ανωτέρω χωρίον ονομάζεται 
παλαιόθεν και «Σπηλιές», λόγφ τών άφθονων 
ΰπερκειμένων αυτού σπηλαίων.

Μετά την Νηρίδα κινούμενος 6 περιηγητής 
προς τήν Σπάρτην φθάνει εις τήν Εύαν", τρί- 
την και τελευταίαν κώμην, ήτις έμνημονεύετο 
υπό τού Θεοπόμπου, ως μαρτυρεί Στέφανος 6 
Βυζάντιος, ήτις κατά τον Παυσανίαν ήτο με
γίστη τών κωμών καί ιερόν τον ΓΙολεμοκρά- 
τους έστίν εν ταντη. Αύτη έχωρίζετο άπο τής 
Νηρίδος βορειοδυτικούς υπό τού ποταμού Τά- 
νου, έκειτο δέ επί τοΰ «Ελληνικού» συμφώνως 
προς τήν επιγραφήν αυτής κατά τούς Ελληνι
στικούς χρόνους. Ή γνώμη τού PhilippSON 4 

δτι τό ιερόν μόνον τής κώμης εύρίσκετο εις τον 
παρά τήν μονήν Λουκούς χώρον, έν τώ όποίφ 
εύρέθησαν αρχαιότητες τών Ρωμαϊκών κυρίως 
χρόνων5, προς τήν κατεΰθυνσιν τής Νηρίδος 1 2 * 4 5

1 Theb. IV 46:
Huic armat Larisa viros, huic celsa Prosymna, 
aptior armentis Midea pecorosaque Phlius, 
quaeque pavet longa spremantem valle Charadron, 
NeriSj etingenti turritae male Clononae 
et Lacedaemonium Thyrea lectura cruorem.

2 Νηρίδας' τάς κοίλας πέτρας πρβλ. Κοίλην είαέπτα- 

το πέτραν (ΠίΝΔΑΡ. Πυβτον. 144).
8 Περί τοΰ έτύμου τοΰ ονόματος διελάβομεν έν 

τή δημοσιεύσει της επιγραφής τής κώμης (Κ. ΚΑΛΙ- 
ΤΣΗΣ, Ευας επιγραφή, έ.ά.).

4 RE VI, 817.
5 Boblaye, έ.ά. 66. Leake, Tr. in the Mor. II,

καί τής Άνθήνης, τών οποίων οί κάτοικοι συν- 
έρρεον εις αυτό κατά τον περιηγητήν, τιμώντες 
τον μέγαν ιατρόν τής άρχαιότητος, έν μέρει 
είναι ορθή. Πιθανώτατον τυγχάνει δτι κατά 
τούς χρόνους τοΰ περιηγητού οί κάτοικοι τής 
κώμης, οί Εύάται κατά τήν μνημονευθεΐσαν 
έπιγραφήν, φκουν τον χώρον τούτον, τον περί 
τήν μονήν Λουκούς, διότι, αγόμενοι έκ τών έν 
αυτή» λατρευτικών ευρημάτων εις τό συμπέρα
σμα δτι ένταύθα έ'κειτο τό ιερόν τοΰ Πολεμο
κράτους, συναποδεχόμεθα καί τήν ανωτέρω άπο- 
ψιν, δεδομένου δτι ό Παυσανίας μαρτυρεί ρη- 
τώς τήν ύπαρξιν τού ιερού τούτου εν ταντη 8 
καί ούχί μακράν αυτής, καθ’ δσον έν έναντίςι 
περιπτώσει πολύ πλησιέστερον τοΰ ιερού έ'κειτο 
ή Νηρίς ή ή Εύα, εις ήν ανήκε τούτο. Τό εύρε- 
θέν ά'λλως τε έν τή μονή κατά τήν κατοχήν 
άνάγλυφον τύπου τών δείπνων, τό άνάγλυφον 
τών Άσκληπιαδών, από πολλοΰ άποκείμενον έν 
τφ Έθνικφ Μουσείφ, καί τά λοιπά αφιερώμα
τα συνηγορούσιν υπέρ τούτου7. ’Αρχική, λοι
πόν, θέσις τής Εύ'ας έτύγχανε τό «Ελληνικό», 
έπί τού οποίου ύπάρχουσιν υπολείμματα τείχους 
τού 5ου ή τού 4ου π.Χ. αίώνος, έκεΐθεν δέ βρα- 
δύτερον, άγνωστον πότε, πιθανώτατα δμως δι’ 
έλλειψιν ύδατος, ώς τής κώμης τό δνομα ύπο- 
δηλοι8, κατήλθον είς τον πέριξ τής μονής Λου
κούς χώρον, έ'χοντα πλουσιωτάτην πηγήν, έξ 
ής σήμερον υδρεύεται τό «’Άστρος», τό Παρά
λιον ’Άστρος καί τά Δολιανά.

Πάντως βέβαιον είναι δτι αί θυραιατικαί 
κώμαι εύρίσκοντο άπό τοΰ «Τσορόβου» μέχρι 
τού «Ελληνικού», αποκλείονται δ’ ασφαλώς αί 
θέσεις «Καστράκι», “Αγιος Άνδρέας, «Κά- 
στρον τής Ώρηάς» καί "Αγιος Πέτρος, ώς έπί- 
στευον οί άσχοληθέντες περί τήν τοποθέτησιν 
αυτών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΚΑΛΙΤΣΗΣ

486 καί έν συνεχεία Ross, έ.ά. 169. Curtius, έ.ά.II, 
378. Bursian, έ.ά. 11,70. Frazer, έ.ά. 111,307.

8 II 36.6.
7 Περί τών άναγλύφων τής Λουκοΰς, Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ, 

Μονή Λουκοΰς (ΠΑΕ 1950, 236, 237).
8 Κ. I. ΚΑΛΙΤΣΗΣ, Εϋας έπιγραφή, έ.ά.
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