
ΕΥΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Κατά Φεβρουάριον τοϋ 1961 είς τό προ τής 
■θυρεατικής πεδιάδος ύψούμενον αντέρεισμα 
τοϋ Πάρνωνος «Ελληνικό» ή «Τειχιό», δπου 
τοπο-θετεΐται υπό μέν τοϋ Heberdey 1 και τοϋ 
Lolling 1 * 3 ή Θνρέα, υπό δε τοϋ Leake 8 9, τοϋ 
Boblaye 5 4 και τοϋ Curtius * ή θυρεατική 
κώμη Άν&ήνη κατά Θουκυδίδη 7ν6 ή Αϋήνη 
κατά Παυσανίαν' και των Ross8 καί Bur- 

SIAN * ή κώμη Νηρίς, άνευρέθη πλάξ εξ οπτής 
γής, ήτις νϋν άπόκειται εις την αρχαιολογικήν 
συλλογήν ’Άστρους.

Αϋτη, κυκλοτεροϋς άλλοτε καί νϋν τριγωνι- 
κοΰ περίπου σχήματος, στερούμενη τοϋ ήμί- 
σεος περίπου αυτής, φέρει εντός πλαισίου μή
κους 7.5 καί ϋψους 2.5 έκατ. μ. τήν επιγραφήν 
(τά γράμματα πρόστυπα):
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Ή δωρική διάλεκτος επιβάλλουσα τήν άνά- 
γνωσιν Ευαταν (γεν. πληθ.) καί ό'χι Ευάταν 
δικαιολογείται οΐκσθεν, δοδέντος δτι ή επι
γραφή ανήκει εις τήν -θυρεάτιν γήν, περί τήν 
κτήσιν τής οποίας οι Σπαρτιάται άπεδύδησαν 
είς αγώνας σκληρούς καί μάκρους προς τούς 
Άργείους, θεσπίσαντες μάλιστα καί τάς γυμνο-

1 Die Reisen des Paus. in Griech., 51.
8 Hell. Rand. Topogr., 166.
8 Tr. in the Mor. II, 494. Peloponnesiaca, 296.
4 Recherches Geogr., 66.
5 Peloponnesos, 382.
8 V 41,2.
7 II 38,6.
8 Reisen und Reis., 171.
9 Geogr. von Griech., 70. Περί των ώς πρός τήν 

θέσιν των κωμών διαφόρων γνωμών πρβλ. καί
Hitzig - BeOmner, Paus. Beschr. von Griech. II,
656 καί Frazer, Paus. Descr. of Gr. Ill, 308.

παιδίας μετά τήν περίφημον μάχην των έξα- 
κοσίων λογάδων 10 *.

Ενάτας ασφαλώς σημαίνει τον κάτοικον τής 
Εύ'ας, ήτις έμνημονεύετο υπό τοϋ Θεοπόμπου 11 
καί χαρακτηρίζεται υπό τοϋ Παυσανίου 13 με
γίστη των κωμών, ή δε λέξις όαμόσιοι, συμφώ- 
νως πρός τάς έπιγραφάς τοϋ "Αργους ι8, άνα- 
φέρεται είς τούς κεράμους.

Ή έννοια τής επιγραφής κατά ταϋτα είναι: 
Ενατων 

Δημόσιοι (κέραμοι)
Ή επιγραφή επομένως άναφέρεται είς κε

ράμους τοϋ κοινοϋ τής κώμηζι οΐτινες ή εΐχον 
κατασκευασθή έπιτοπίως ή είχον άλλαχόΦεν 
μετενεχθή καί σφραγισθή πρός αποφυγήν ίδιο- 
ποιήσεως αυτών.

'Ως πρός τήν χρονολόγησιν τής επιγραφής 
δ τρόπος γραφής, αρχαιότατος πάντων τών 
άλλων, δεν συνιστφ άπόδειξιν τοϋ παλαιοϋ αυ
τής, δοθέντος δτι άπαντά καί κατά τούς 
Ρωμαϊκούς χρόνους Ι4, εκτός δέ τούτου ή πα- 
ρατηρουμένη έξέλιξις τών γραμμάτων, ή κυρ- 
τογράφησις τοϋ Ε ως 3 καί τοϋ Σ ώς Ο Όέ- 
τουσι ταύτην κατά τούς Ελληνιστικούς χρό
νους.

Ή αξία τής επιγραφής τυγχάνει μεγάλη. 
Παρ’ αυτής τό πρώτον πληροφορούμεθα δτι 
δ κάτοικος τής άκμαζούσης κατά τούς χρόνους

10 Ή είς τό άργεΐον «κενεάριον» ταΰτης άναφερο- 
μένη πρό τινων ετών άνευρεθεΐσα επιγραφή τοΰ "Αρ
γους άνεκοινώθη μερικώς υπό τοΰ καθηγητοΰ καί 
ακαδημαϊκού κ. Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ (ΠΑΕ 1950, σ. 237).

17 F. Jacoby, Die Fr. Gr. Historiker 60. Στεφ. 
Βυζάντιος έν λ.

18 II 38, 6.

18 IG IV 542, 543 κ.τ.λ. Πρβλ. καί Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ 

Τά υλικά δομής τών αρχαίων 'Ελλήνων, Μέρος Α', 
σ. 114, ένθα καί βιβλιογραφία περί τοϋ όρου.

14 IG IV 549.
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τοΰ Παυσανίου κώμης Ενας ονομάζεται Ενά- 
τας κατ’ αναλογίαν τοΰ σχηματισμού τών εθνι
κών διά της παραγωγικής καταλήξεως -άτας 
(άττ. -άτης: οιον Τεγέα - Τεγεάτης) και οΰχ'ι 
Εύαΐος, ως παρά Στεφάνφ Βυζαντίφ.

’Αποτελεί επίσης την πρώτην επιγραφήν την 
μνημονεΰουσαν τής κώμης Εΰας, την ΰπαρξιν 
και τό δνομα τής οποίας μέχρι τοΰδε μόνον 
παρά τοΰ Παυσανίου 1 και Στεφάνου τοΰ Βυ
ζαντίου εγνωρίζομεν, καθ’ δσον πάντα τά 
ενεπίγραφα μνημεία τά εν τή νΰν Μονή Λου
κοΰς2 άνευρεθέντα καί εις τους ελληνορρωμαϊ- 
κούς χρόνους άνήκοντα οΰδαμοΰ άναφέρουσι 
τής κώμης τό δνομα.

Ίδιάζουσαν ετι σημασίαν ενέχει τό γεγονός 
δτι ή επιγραφή εΰρέθη εις τόπον, οπού κατά 
τά ανωτέρω έτοποθετεΐτο ή Θυρέα ή ή Άν- 
θήνη ή ή Νηρίς9. Τοΰτο ασφαλώς σημαίνει 
δτι δ τόπος «Ελληνικό» ή «Τειχιό» άπετέλει 
τήν αρχικήν θέσιν τής κώμης Εΰας4, ήτις 
βραδΰτερον έξετάθη εις τον παρά τήν Μονήν 
Λουκοΰς χώρον, συνδεόμενον μετά τοΰ «Έλ- 
ληνικοΰ» διά χαράδρας, καλουμένης «Λεκάνια» 
και άπέχοντα αΰτοΰ δλιγώτερον τής ώρας διά 
πεζοποροΰντα. Ταΰτην δ Ross θά ώριζε κατά 
τήν νοτίαν τής Ζαβίτσης κλιτΰν6. Σημειωτέον 
δτι επ’ αΰτοΰ ΰπάρχουσι τείχη τοΰ 5ου ή τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος.

'Ως προς τό ετυμον τής λέξεως Εΰα, θεωρη- 
θείσης υπό τινων καί εβραϊκής καί άγαγούσης

1 II 38,6.
2 Όπου ό Philippson (RE VI 817) τοποθετεί τό 

Ιερόν τοΰ Πολεμοκράτους (τήν δέ κώμην είς τήν 
θέσιν «Σπηλιές» — νΰν Κάτω Δολιανιά καί άλλοτε 
Καλύβια Δολιανίτικα—) καί ό HEBERDEY (Hitzig - 
Blumner, έ.ά.) ορίζει τήν Άνθήνην (0ΟΥΚΥΔ. V 
41, 2. Παυς. II 38,6. Στεφ. ο Βυζαντ. έν λ. Αρ
ποκρατ. έν λ. Ρειν. Ν. Η. IV 16).

8 Παυς. II 38, 6.—Stat. Theb. IV 46.—Κατά 
τον Lolling (Hell. Land., 166) καί τον Hbberdey 
(Die Reisen des Paus. in Griech., 58) αΰτη έκειτο 
είς τό παρά τό Ξεροκάμπι τοΰ "Αγίου Πέτρου «Κά
στρο τής Ώρηάς».

4 Άποδεικνυομένης οΰτω οΰχί ορθής τής γνώμης 
τοΰ Curtius (έ'.ά. 383) καί τοΰ Heberdey (έ.ά. 53) 
τοποθετοΰντων ταΰτην κατά τόν "Αγιον Πέτρον καί 
τών Bursian (έ.ά. 70) καί Lolling (έ.ά. 166) καί 
Philippson (έ.ά.) έν τή θέσει «Σπηλιές», οπού οί 
Leake (Mor. II466 καί έν συνεχ.) καί Ross (έ.ά. 161) 
τήν Θυρέαν.

5 Βλ. Frazer, έ.ά.

τοΰτους είς τό συμπέρασμα δτι ή κώμη άπετέ- 
λεσε τόπον έγκαταστάσεως Εβραίων (!), προ τής 
άνευρέσεως τής επιγραφής έίίεωροΰμεν πεπλανη- 
μένην τήν άντίληψιν, καθ’ήν ή λέξις προήλθεν 
εκ τών επιφωνήσεων τών βακχευόντων Εΰα, 
Εΰοΐ, Εΰάν, δεδομένου δτι επιστεΰομεν δτι 
τά περί τοΰ εν τή Μεσσηνίςι δρους τοΰ έχοντος 
τό αυτό δνομα λεγάμενα υπό τοΰ Παυσανίου8 
έπεξετάθησαν ασφαλώς είς τήν Κυνουριακήν 
κώμην καί είς τοΰτο προφανώς οφείλεται τό 
δτι αΰτη περισπάται κατά τους κώδικας Reh- 
digeranus καί Vossianus, ως τό βακχικόν 
επιφώνημα Εΰα, έν φ δ κώδιξ Aldinus θεω
ρεί τήν λήγουσαν αυτής μακράν.

’Επειδή δέ
Α'. τό «Ελληνικό», δπου άνευρέθη ή επι

γραφή, αντέρεισμα ον τοΰ Πάρνωνος, 
τυγχάνει τόπος λίαν υγιεινός διά τό έξό- 
χως ξηρόν κλίμά του

Β'. εν τή κώμη Εΰρ; υπήρχε κατά τόν Παυ
σανίαν ιερόν τοΰ διασήμου τής άρχαιό- 
τητος ίατροΰ Πολεμοκράτους7 

Γ'. έν τή Μονή Λουκοΰς άνευρέθη απόσπασμα 
άναφερομένης είς τόν Πολυδευκίωνα έπι- 
γραφής τοΰ Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ, δστις 
κατά Φιλόστρατον8: εικόνας... άνετί'&ει
αφών (τών φίλων τοΰτέστιν αΰτοΰ Πολυ- 
δευκίωνος, Μέμνονος καί Άχιλλέως) Ίλη- 
ρώντων καί τεΦηρακότων . .. τάς μεν δρυ- 
μοΐς τάς <5’ επ’ άγρόΐς, τάς δε προς πηγαΐς, 
τάς δε νπδ σκιαΐς πλατάνων..., κατελήγο- 
μεν εις τό συμπέρασμα δτι ή περιφέρεια 
αΰτη θά ήτο περίφημος διά τό υγιεινόν 
τοΰ κλίματός της καί τό δνομά της θά 
έ'δει νά σχετισθή προς τήν λέξιν 'Ήβη.

Μετά τήν ανωτέρω δμως έπιγραφήν τό πρό
βλημα έξακολουθεΐ νά ΰφίσταται. Καθ’ ημάς 
δ λόγος τής βακχικής ρίζης τής λέξεως, έάν 
όντως οΰτω συμβαίνη, δέον νά άναζητηθή είς 
τήν ΰπόθεσιν δτι:

6 I V 31, 4 : . . . Το δε δνομα γενέσΰ·αι τφ δρει φασί 
Βακχικόν τι επίφ'δεγμα ευοΐ Διονύσου πρώτον ενταύθα 
αυτόν τε ειπόντος και τών όμοϋ τφ Διονύσφ γυναικών.

7 II 36, 6: ... τρίτη δε Ενα, μεγίστη τών κωμών 
και ιερόν του Πολεμοκράτους εστιν εν ταντη. ' Ο δε Πο- 

λεμοκράτης εστι και οϋτος Μαχάονος υιός, αδελφός <5έ 
*Αλεξήνορος, και ίάται τούς ταντη και τιμα,ς παρά τών 

προσοίκων εχει.
8 Βίοι Σοφιστών II 66, 25.
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8 Εύ«ς Επιγραφή ΑΕ 1960

Α'. Κυρία εργασία των Εύατών ήτο ή καλ
λιέργεια τής αμπέλου. Τοΰτο δεν απο
κλείεται, καθ’ δσον και σήμερον δυτικώ- 
τερον τοΰ «Ελληνικού» ύπάρχουσιν αμ
πελώνες εκλεκτοί, ασφαλώς δέ εις την κά" 
τωθι αύτοΰ άπλουμένην θυρεατικήν πε
διάδα θά ^καλλιεργείτο ή άμπελος καί 
κατά τούς αρχαίους χρόνους — τοΰτο μαρ
τυρεί καί άνάγλυφον των Ελληνιστικών 
χρόνων, εν Λουκοΰ εύρεθέν, είκονίζον άν- 
δρα κρατούντα διά τής χειρός σταφυλήν—, 
ως κατά τούς νεωτέρους, καίτοι ό Παυσα
νίας χαρακτηρίζει την γήν ταύτην άγα- 
§ην ως προς το τρέφειν δένδρα, ελαίας 
μάλιστα’, τόποι δέ δνομαστοί διά τούς 
αμπελώνας των δεν έπηρεάσθησαν όνο- 
ματικώς εκ τούτων καί

Β\ Ή ιδρυσις τής Εύ'ας συνέπεσε προς τήν 
έμφάνισιν εν Άρκαδίφ— τούτο τυγχάνει 
πιθανώτερον — τής λατρείας τοΰ Βάκχου, 
προς τιμήν τού οποίου ωνομάσθη ή κώμη 
έκ τών επιφωνήσεων τών πιστών του 
κατ’ αναλογίαν προς τήν ονομασίαν δια

φόρων χωρίων εκ τοΰ ονόματος τών 'Α
γίων προς τιμήν τού Χριστιανισμού, δτε 
οι κάτοικοι αυτών ήλθον ε’ις πρώτην μετ’ 
αυτού επαφήν.

Λαμβανομένης δμως ΰπ’ δ'ψιν τής παντελούς 
ελλείψεως από τού «Ελληνικού» πηγαίου ΰ- 
δατος καί κατά τήν αρχαιότητα, ώς καταδει- 
κνύουσιν αί εκεί διατηρούμενοι μέχρι σήμερον 
μεγάλαι πιθοειδεΐς δεξαμεναί διά τήν συλλο
γήν τών όμβριων ύδάτων καί τής συνεπείς 
ταύτης μεγίστης τού κλίματος ξηρότητος, μάλλον 
πιθανωτέρα φαίνεται ή παραγωγή τοΰ ονόμα
τος τής κώμης έκ θέματος ευ—, προελθόντος 
καθ’ έτεροίωσιν εκ τοΰ αυ— (ρίζα aF—), έξ 
ου καί τό ρήμα εύω (φλογίζω, ξηραίνω). Τό 
έκ τούτου παραγόμενον δνομα εύστρα εσήμαινε 
τον τόπον, δπου περιέφλεγον οί αρχαίοι τούς 
χοίρους ή τον περικεκαυμένον στάχυν, ό Εύ
ρος δέ, σημαίνων τον νοτιοανατολικόν άνεμον 
(πράγματι ούτος κυριαρχεί τών λοιπών εις τον 
περί ου ό λόγος τόπον), αποδίδεται διά τήν 
ξηραντικήν αυτού ιδιότητα υπό τού CURTIUS 

εις τήν αυτήν ρίζαν.
Εύ'α, άρα, σημαίνει τόπον ξηρόν.

1 II 38, 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΚΑΛΙΤΣΗΣ
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