Κ. 1.

ΚΑΛΙΤΣΗ

Η ΘΥΡΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ETYMON ΑΥΤΗΣ
Πόλις ή χώρος ή Θυραία;
Ή θυραία (') ετύγχανε γνωστότατη κατά τήν αρχαιότητα δια τήν έν αύτη περιώνυμον μάχην των εξακοσίων λογάδων, rfciç, άποτελέσασα περίλαμπρον παράδειγμα
πατριωτικής αυτοθυσίας, ύμνήθη οπό του Σιμωνίδου (*), Διοσκουρίδου (·), Δαμαγήτου (4),

1. Περί των λόγων, δι' ους επιβάλλεται ή δια διφθ-όγγου γραφή τοδ ονόματος, έν
τ1\ς παρούσης.
2.
<OÎ δε τριηκόσιοι, Σπάρτα πατρί, τοις σοναρίθμοις
Ίναχίδαις θορέαν άμφί μαχεσσάμενοι,
αυχένας où στρέψαντες, δπα ποδός ΐχνια πράτον
άρμόσαμεν. ταοτα καΐ λίπομεν βιοτάν.
άρσενι δ' Όθρυάδαο φόβψ κεκελομμένοί) δπλον
καρύσσει" «θορέα, Ζεο, Λακεδαιμονίων.
ΑΙ δέ τις Άργείων Ιφυγε μόρον, ής απ* 'Αδράστου.
Σπάρτα δ' où τό θ-ανείν, άλλα φυγείν θ·άνατος>.
Π α λ . Άνθ·. V I I 431.
Κατά τον B e r g k ανήκει είς τόν Λεωνίδαν τον Ταραντΐνον ή τό^ Άντίπατρον τον Σι·
δώνιον, κατά δέ τόν H e c k e r είς τον Διοσκουρίδην.
3.
«Τίς τα νεοσκύλεοτα ποτέ δρυΐ τφδε καθάψεν
Ιντεα ; τψ πέλτα ΔωρΙς αναγράφεται ;
πλάθει γαρ θυρεατις δφ' αίματος αδε λοχιταν,
χάμές ά π ' Άργείων τοί δύο λειπόμεθ-α
πάντα νέκυν μάστευε δεδουπότα, μή τις ϊ τ ' Ιμπνους
λειπόμενος Σπάρτα κΟδος Ιλαμψε νόθ·ον
ϊσχε βάσιν, νίκα γαρ έπ* άσπίδος ώδε Αακώνων
φωνείται Θ-ρόμβοις αίματος Ό8·ρυάδα.
χω τόδε μοχθήσας σπαίρει πέλας, ώ πρόπατορ Ζε3
στόξον άνικάτω σύμβολα φολόπιδος>.
S. ά 430
4.
€*Q Λακεδαιμόνιοι τόν άρήιον δμμιν δ τύμβος
Γύλλιν υπέρ θυρέας οδτος Ιχει φίΗμενον
άνδρας, 8ς Άργείων τρεις Ικτανε καΐ τόδ' έπείπεν'
Τεθ·ναίην Σπάρτας άξια μιμησάμενος>.
ε. ά. 432
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ΓαιτουλικοΟ (β), Νικάνδρου τοΟ Κολοφωνίου (β), Χαιρήμονος (Τ) κοί του Ισοκράτους (8)
ΟΙ νεώτεροι θεωροΟντες ταύτην πόλιν άνεζήτησαν πολλοχοο. Οοτως Ô Leake είς
τήν παρά το "Αστρος μονήν ΛουκοΟς (β), Ô Curtius είς τήν αυτήν βέσιν ή είς τήν παραλίαν του 'Αγίου Ανδρέου, θεωρών πιθανωτέραν τήν δευτέραν ( , β ), ό Lolling είς το αν
τέρεισμα του Πάρνωνος «Ελληνικό» ή «Τειχιό» ( η ), συμφωνούντος του Heberdey ("), 6
Ross, ομολόγων δυσχέρειαν, ώς ô Curtius ('·), είς άπόστασιν δέκα σταδίων από της
θαλάσσης (14), ακολουθών τον θουκυδίδην ('·), ò Bursian είς άπόστασιν ημισείας ώρας
άπό του Παραλίου "Αστρους (1β) καΐ ô Kiepert είς τον ανατολικώς του* "Αστρους καΐ
πλησίον του χωρίου ΜελιγοΟ λόφον <Καστράκι>, ανήκοντα εις τήν άλλοτε μονήν της
Α γ ί α ς Τριάδος ("), συμφωνούντος του Frazer ( ,β ), 6 δέ Boblaye θεωρεί άλυτον πρό
βλημα τον καθορισμόν της θέσεως της πόλεως, ώς καΐ τών θυραιατικών κωμών, εί καΐ
ορίζει τούτων τήν Άνθήνην ( 19 ).

5.

«Δισσα τριηκοοίων τάδε φάσγανα θούριος "Αρης
Ισπασεν Άργείων και Λακεδαιμονίων,
Ινθα μάχην Ιτλημεν, άνάγγελον, άλλος ère' άλλον
πίπτοντες" θυρέα δ" ήσαν αεθλα δορός»
1. ά. 244
6.
«Ζεδ πάτερ, Όθροάδα τίνα φέρτερον Ιδρακες άλλον,
δς μόνος έκ θορέας ούκ έθέλησε μολείν
πατρίδ* έπί Σπάρταν, δια δέ ξίφος ήλασε πλεορόν
δοδλα καταγράψας σκολα κατ' Ίναχιδάν» ;
ϊ. ά. 526
7. α'
«Κλβύας ΟδτυμοκλεΤος δπέρ θυρεαν δόρυ τείνας
κάτθ-ανες άμφίλογον γαν άποτεμνόμενος».
5. ά. 720
β*
«ΤοΤς "Αργεί Σπάρτη τ" ϊσαι χεΓρες, loa δέ τεύχη
σομβάλομεν. θυρέαι δ' ήσαν άεθ·λα δορός.
δμφω δ' άπροφάσιστα τον οΐκαδε νόστον αφέντες
οΙωνοΓς θανάτου λβίπομεν άγγελίαν».
δ. ά. 721
8. «Άναμνήσθ-ητε δέ των έν Διπαία προς "Αρκάδας άγωνισαμένων, οδς φασιν έπί μιας
άσπίδος παραταξαμένους τρόπαιον στήσαι πολλών μυριάδων, καΐ τον τριακοσίων των έν θορέαις απαντάς Άργείοος μάχη νικησάντων . . . »
Άρχίδαμ. Στ' 99. Τήν μάχην γνωρίζει καΐ
δ Statius : «et Lacedaemonian Thyrea lectura cruorem» (Thel. IV 46), ίτι δέ καΐ δ
Ovidius : «corpora non leto missa trecenta forent» (Fast. 2, 663).
9. Tr. in the mor. II 486—Peloponn. 295. Ένταοθα δ Heberdey τήν θοραιατικήν
πόλιν Άνθήνην (Hitzig—Blümner : Paus, des Beschr. von Griech. II 480, I, Leipsig
1899), ot δέ Bursian (Georg, von Griech. I I 71) καΐ Lolling (Frazer Paus. Descr. of.
Gr. I I I 308) τήν Εδαν.
10. Peloponn. II 378 και 381. Κατά τόν Bursian (Ι. ά.) ή Άνθ-ήνη.
11. Hell. Land. 166. Κατά τόν Leake (Tr. in the mor. II 494 *« 1 Peloponn- 296)
ή Άνθήνη καΐ τόν Rose (Reisen, und Reis. 171) καΐ Bursian (Frazer S. ά.) ή Νηρίς.
12. Hitzig—Blümner (i. ά.).
13. i. ά. 327.
14. Reise und Reis. 159.
15. IV 57» 1.
16. Geogr. von Griech. II 69.
17. Frazer Paus, descr. of Gr. H l 308.
18. Ι. ά. Κατά τόν Ross (Reisen und Reis. 163) ή Άνθ-ήνη.
19. Recherches Geogr. 68 καΐ 69.
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Ώ ς πόλιν επίσης αποδέχονται ol Pape, Creuzer—Baehr (»·), Hitzig—Blümner (*ι),
Sleemann ("), B e c k b y (**), Dindorfius {»*), Bölte (»5), Lübkers ( ί β ) καΐ άλλοι.

Ύπήρξεν δμως πόλις θυραία ; Πάντες ot ανωτέρω στηρίζονται ασφαλώς είς τον
θουκυδίδην ("). δοθέντος δτι δύο τυγχάνουσι καθ* ήμας οι λόγοι, δι' οος δύναται να
αληθεύη ή αποψις αοτη :
20. Herod. Halicarn. Musae, I 177, Lipsiae 1856.
21. Paus, des berschr. von Griech· I l 479, 22.
22. Herodot. 301. Cambridge 1927.
23. Anthol. Gr. (B. V i i 244).
24. Herodot. Libr. IX 514 Paris.
25. R. E. I l l A 1341.
26. Real Lex., Leipsig 1914.
27. a' B. 27. 2. Άνέστησαν δέ καΐ ΑΙγινήτας τφ αύτφ θέρει τούτω έξ ΑΙγίνης "Αθη
ναίοι αυτούς τε καΐ παΐδας καί γυναίκας, έπικαλέσαντες οΰχ ήκιστα τοδ πολέμου σφίσιν αι
τίους είναι' καΐ τήν Αΐγιναν άσφαλέστερον έφαίνετο τη Πελοποννήσψ έπικειμένην αδτών
πέμψαντες εποίκους Ιχειν" καΐ εξέπεμψαν δστερον ού πολλφ ές αυτήν τους οΐκήτορας. Έκπεσοδσι δέ τοίς ΑΙγινήταις οί Λακεδαιμόνιοι Ιδοσαν θυρέαν οίκείν καί τήν γήν νέμεσθαι, κατά
τε το 'Αθηναίων διάφορον και δτι σφών ευεργέται ήσαν οπό τον σεισμον καί τών είλώτων
τήν έπανάστασιν. "Η δέ Θυρεάτις γή μεθορία τής "Αργείας καί Λακωνικής εστίν έπί θάλασ
σαν καθήκουσα" καί ot μέν αυτών ενταύθα φκησαν, ot δ' έσπάρησαν χατα τήν άλλην Ελλάδα».
6' IV. 56, 2 : e . . . ές Κύθηρα. Έκ δέ αυτών περιέπλευσαν ές Έπίδαυρον τήν Λιμηpàv καί δηώσαντες μέρος τι τής γής άφικνοδνται επί Θυρέαν, ή έστι μέν τής Κυνουρίας τής
καλούμενης, μεθορία δέ τής "Αργείας καί Λακωνικής. Νεμόμενοι δέ αυτήν Ιδοσαν Λακεδαιμόνιοι
Αίγινήταις ένοικβΐν διά τε τας ύπο τον σεισμόν σφισι γενομέας καί των Είλώτων τήν έπανάστασιν ευεργεσίας καί δτι "Αθηναίων υπακούοντες δμως προς τήν εκείνων γνώμην αεί Ιστασαν».
γ' IV 57. 1, 2, 3 : «Προσπλεόντων, οδν, ετι των "Αθηναίων, ot ΑΙγινήται τό μέν έπί
τη θαλασσή 8 Ιτυχον οίκοδομοδντες τείχος έκλείπουσιν, ές δέ τήν άνω πόλιν, έν ή" φκουν,
απεχώρησαν, άπέχουσαν σταδίους μάλιστα δέκα τής θαλάσσης. Kai αύτοίς τών Λακεδαιμο
νίων φρουρά μία τών περί τήν χώραν, ήπερ καί ξυνετείχιζε, ξυνεσελθεϊν μέν ές το τείχος ούκ
ηθέλησαν δεομένων τών Αιγινητών, αλλ' αύτοίς κίνδυνος έφαίνετο είς τό τείχος κατακληεσθαι*
άναχωρήσαντες δέ έπί τα μετέωρα ώς ούκ ένόμιζον αξιόμαχοι είναι, ήσύχαζον. Έ ν τούτω δέ
ot "Αθηναίοι κατασχόντες καί χωρήσαντες ευθύς πάση τη στρατιφ αίροδσι τήν Θυρέαν. Καί
τήν τε πόλιν κατέκαυσαν καί τα ενόντα έξεπόρθησαν, τους τε ΑΙγινήτας, δσοι μή έν χερσί
διεφθάρησαν, άγοντες άφίκοντο ές τάς "Αθήνας καί τάν άρχοντα, 8ς παρ* αύτοίς ήν τών Λα
κεδαιμονίων, Τάνταλον τον Περικλέους" έζωγρήθη γαρ τετρωμένος».
δ' V. 14 : «Συνέβαινε δέ καί προς "Αργείους αύτοϊς τάς τριακονταετείς σπονδάς έπ*
έξόδφ είναι, καί άλλας ούκ ήθελον σπένδεσθαι οί Άργείοι, εί μή τις αύτοΐς τήν Κυνοσου·
ρίαν γήν αποδώσει».
β' V. 41, 2 : «Καί το μέν πρώτον ot Άργεΐοι ήξίουν δίκης έπιτροπήν σφίσι γενέσθαι ή
ές πόλιν τινά ή Ιδιώτην περί τής Κυνοσουρίας γής, ής αεί πέρι διαφέρονται μεθορίας οδσης
(Ιχει δέ έν αδτή" θυρέαν καί Άνθήνην πόλιν, νέμονται δ' αυτήν Λακεδαιμόνιοι) : Ιπειτα δ' ούκ
έώντων Λακεδαιμονίων μεμνήσθαι περί αυτής, άλλ" εί βούλονται σπένδεσθαι, ώσπερ πρότερον,
ΙτοΓμοι είναι, "Αργεΐοι πρέσβεις τάδε δμως έπηγάγοντο τους Λακεδαιμονίους ξυγχωρήσαι, έν
μέν τφ παρόντι σπονδας ποιήσασθαι ετη πεντήκοντα, έξείναι δέ δποστεροισοδν προκαλεσαμένοις, μήτε νόσου οδσης μήτε πολέμου Λακεδαίμονι καί "Αργεί, διαμάχεσθαι περί τής γής ταύ
της, ώσπερ καί πρότερόν ποτέ, δτε αυτοί έκάτεροι ήξίωσαν νικαν, διώκειν δέ μή έξεΐναι πε
ραιτέρω τών προς "Αργός καί Λακεδαίμονα δρων».
στ' V I . 95, Ι ; «Τοδ δ' αύτοδ ήρος καί έπ' "Αργός στρατεύσαντες Λακεδαιμόνιοι μέχρι
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a8

Ή διαστολή ύπ* αυτού της θυραίας ώς τόπου οίκήσεως της προς νομήν γής ( )
καί ή διάκρισις αυτής από της «θυραιάτιδος γης». Άλλα προσεκτική των πραγμάτων
έρευνα καταδεικνύει δτι έν τη προκειμένη περιπτώσει οδτος δέν έχει έρμηνευθή έν συνδυασμφ προς τα λοιπά αυτού χωρία καί τους άλλους αρχαίους συγγραφείς.
Ούτως ô Ιστορικός έκθετων τον υπό των 'Αθηναίων έκπατρισμον των Αιγινητών
a9
αναφέρει ότι εις αυτούς «ol Λακεδαιμόνιοι έδοσαν θυρέαν οίκεΐν καί τήν γήν νέμεσθαι» ( ).
Έν πρώτοις ή έκ του χωρίου τούτου ενδεχομένως γεννώμενη άποψις της θυραίας ώς πό
λεως ενέχει σημεία άντιλέγοντα εις αυτήν, διότι ή έγκατάστασις αοτη, etc έδαφος φί·
λιον μάλιστα, δέν επιτρέπει τήν έκδοχήν δτι ή θυραία άπετέλει πόλιν καί δή πρωτεύου
σαν (·°), καθ* δσον ή έστερεΐτο αοτη κατοίκων, δτε δέν ύφίστατο ώς πόλις, ή έπεβάλλετο
έκτόπισις του ένοικοΰντος εις αυτήν φίλιου πληθυσμοΟ, αναταραχή, ήτις έάν εις περι
πτώσεις εΙρήνης δέν είναι δυνατή, εις πολεμικάς περιόδους δέν τυγχάνει νοητή. Έκτος
τούτου είναι μέν αληθές δτι ή θυραία διαστέλλεται ενταύθα της «γης» της παραχωρη
θείσης προς νομήν, άλλ'ή συνύπαρξις του άρθρου («τήν γήν») σημαίνει πάσαν τήν έκτα·
σιν, δτε συνάγεται δτι ή θυραία έστερεΐτο κατοίκων. Είς τήν πιθανήν άποψιν δτι ot
Αίγινήται έγκατεστάθησαν πλησίον της—μή ύπσρχούσης καθ* ημάς—πόλεως αντίκειται
ή όητή του Ιστορικού μαρτυρία «θυρέαν οίκεΐν», διότι άλλως θα έδηλοΰτο τούτο. Ή
παραχώρησις έτι ολοκλήρου της προς καλλιέργειαν καταλλήλου γης αποκλείει τήν
άποψιν ταύτην. Κατά ταύτα ή διάκρισις της θυραίας άπό της «γης» δέν δηλοϊ ιδιαίτερα
αντικείμενα, άλλ' αναφέρεται είς τάς σχέσεις των νέων κατοίκων προς τήν χώραν, έν
?) έγκατεστάθησαν, σημαίνουσα τήν παροχήν είς αυτούς ώριοτμένων αστικών δικαίωμα·
των προς συντήρησίν των.
Εις άμηχανίαν βεβαίως εμβάλλει Ô έν συνεχεία δρος «θυρεατις γη», δστις έκ
πρώτης όψεως φαίνεται σημαίνων διάφορόν τι της θυραίας, τήν περ.οχήν τουτέστιν
αυτής καί πόλιν υποθέτει τις άνευρίσκων είς τον αυτόν συγγραφέα (•*) «άφικνοΟνται έπί
θυρέαν, ή έστι μέν τής Κυνοσουρίας (,a) γής καλούμενης, μεθόρια δέ της Άργείας καί
Λακωνικής». 'Αλλ' έκτος του δτι δέν είναι δυνατόν νά άντιπαρέλθωμεν τήν ανωτέρω
μετάπτωσιν του ιστορικού άπό τής θυραίας, περί ής ομιλεί, είς τήν «θυρεάτιν γήν», δια
λόγους γνωστούς δέν είναι σύνηθες νά ίδρύωνται πόλεις—καί μάλιστα πεδιναί—έπί των
ορίων αιωνίων έχθρων—καί άν ποτέ υπήρξαν έπρεπε νά έγκαταλειφθωσιν—, προς τού
τοις δέ ταύτα αποσαφηνίζονται ύπό του αυτού συγγραφέως, δστις έκθετων τήν έπιχείρησιν τοΰ Νικίου τφ 424 κατά τής θυραίας γράφει : «Προσπλεόντων οΰν των "Αθη
ναίων, οι Αίγινήται το έπί τη θαλασσή δ έτυχον οίκοδομοΰντες τείχος έκλείπουσιν, ές
δέ τήν άνω πόλιν, έν ?j φκουν, απεχώρησαν, άπέχουσαν σταδίους μάλιστα δέκα τής θα
λάσσης» (··). Ή μνεία «άνω πόλεως» είτε άκρόπολιν είτε ύψηλόν πόλεως σημεΐον
σημαινοόσης (·*) αποτελεί επιχείρημα ίσχυρόν κατά τής εκδοχής δτι ή θυραία υπήρξε
μέν Κλεωνών ήλθον, σεισμού δέ γενομένου απεχώρησαν. Καί Άργεϊοι μετά ταοτα εσβαλόντες
ές τήν θορε&τιν βμορον οδσαν λείαν τον Λακεδαιμονίων πολλήν έλαβον, ή έπρά&η ταλάντων
ούκ έλασσον πέντε καί είκοσι».
28. II, 27, 2.
29. Αυτόθι.
30. Frazer Ι. ά.
31. IV. 56, 2.
32. Κατά τους Bekker, Klassen, Steup κτλ., κατ" δλλους δέ Κυνουρίας.
33. IV. 57, 1.
Μ. θουκυδ. α'. Ι. 93, 7 : «Τόν τε Πειραιά ώφελιμώτερον ένόμιζε τής δνω πόλεως».
β'. II. 48, 2 : «Τστερον δέ καί είς τήν δνω πόλιν αφίκετο καί Ιθνησκον πολλφ μδλλον
ήδη».
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πόλις, καθ* δσον, έάν οοτη παρεχωρήθη ώς πόλις προς οϊκησιν, ot δ' ΑΙγινήται κατώ·
κησαν δι" άσφάλειαν είς το «άνω» μέρος αοτής, προκύπτει το ερώτημα ποίοι έτύγχανον
ot κατοικοΟντες το λοιπόν τμήμα, πράγμα, οπερ ουδέποτε ήτο δυ\ατον να συμβο, καθ*
δσον αϊ διαθέσεις των 'Αθηναίων κατ' ανάγκην θα ήσαν έχθρικαΐ καΐ προς τους δευτέ·
ρους, ot όποιοι δέν εΐναι δυνατόν να ύποθέσωμεν δτι Ιθεσαν εαυτούς είς μοΐραν ήσσονα
ασφαλείας. Συνάγεται, λοιπόν, δτι ούδετέραν των ανωτέρω σημασιών κέκτηται ενταύθα
ή «άνω πόλις», ήτις κατά ταύτα σημαίνει πόλιν είς το έσωτερικόν, μεσόγειον* άπείχεν
άλλως τε κατά τον Ιστορικόν ή νέα των ΑΙγινητών εστία άπό τής θαλάσσης δέκα στά
δια, τούτο δέ άντιτιθέμενον προς τήν ανωτέρω πληροφορίαν τοΟ συγγραφέως δτι ή
θυραία ετύγχανε μεθορία τής Άργείας καΐ Λακωνικής ενισχύει τήν άποψιν δτι αϋτη δέν
άπετέλει πόλιν, καθ' δσον υπό τους δρους τούτους μόνον ή πεδιάς ήδύνατο να Ι*χη τήν
Ιδιότητα αυτήν. Δέν πρέπει, άρα, να συνδεθή προς τον «άνω τόπον» του Πλάτωνος (85)»
είς τοΟτο δέ πιθανότατα οφείλεται τό σφάλμα του Παυσανίου τονίζοντος δτι ot ΑΙγι
νηται έγκατεστάθησαν είς τήν Άνθήνην ("), ήτις, ώς προσεχώς θα άποδείξωμεν, έτύγχανεν ορεινή.
*£ν συνεχεία εκτίθεται : «Ot 'Αθηναίοι κατασχόντες καΐ χωρήσαντες πάση στρατι§ αΙροΟσι τήν θυρέαν»(,Τ). Ή συνήθης χρήσις του αίρεΐν έν τη σημασία; του κυριεύειν
πόλιν δέν φαίνεται υπάρχουσα ενταύθα, έφ* δσον δ Ιστορικός, έν ώ άναμένομεν τήν
τύχην τής άνω πόλεως τών Αίγινητών, είσάγει άπροσδοκήτως έτερον στοιχεΐον, τήν
«θυρέαν», είς τήν οποίαν προηγουμένως είχεν αναφέρει δτι εΤχον έγκατασταθή οΰχοι»
άλλ" ή προκύπτουσα δυσχέρεια καΐ έκ τής έν συνεχείς άφηνήσεως αύτοΟ «καΐ τήν τε
πόλιν κατέκαυσαν καΐ τα ενόντα έξεπόρθησαν» μόνον κατ* έπίφασιν υφίσταται, διότι
εΐναι μέν αληθές δτι δημιουργείται έντύπωσις περί πόλεως ουραίας, έφ* δσον μετά τήν
άλωσιν ταύτης αναφέρει πυρπόλησιν πόλεως ("), άλλα καθ' ήμδς τούτο αποτελεί επι
χείρημα σοβαρόν κατά τής εκδοχής ταύτης, δοθέντος δτι, έάν ή θυραία ετύγχανε πό·
λις, ό Θουκυδίδης θα 2θετρ τήν αρμόζουσα ν δεικτικήν ή έπαναληπτικήν άντωνυμίαν άπο«
φεύνων τό άρθρον. Ή παράλληλος, λοιπόν, θέσις τών λέξεων «θυρέα» καί «πόλις» ενι
σχύει τήν άποψιν δτι πρόκειται περί πραγμάτων διαφόρων. Έφ" δσον δέ ό Ιστορικός
αναφέρεται είς τα κατά τους Αΐνινήτας, τους οποίους μετά τήν πυρπόλησιν τής πόλεως
γ'. III. 34, 1 : «Παραπλέων δέ πάλιν Ισχε και ές Νότιον των Κολοφωνίων, οδ κατψκηντο Κολοφώνιοι τής άνω πόλεως έαλωκυίας δπο Ίταμάνοος . . ».
8'. IV. 54, 1, 2 : «Τφ δέ άλλψ στρατευματι άποβάντες τής νήσου ές τα προς Μαλέαν
τετραμμένα έχώρουν έπί τήν έπί θαλασσή πόλιν των Κυ&ηρίων . . . και μάχης γενομένης ολί
γον μέν τίνα χρόνον υπέστησαν οί Κυθ-ήριοι, έπειτα τραπόμενοι κατέφυγον είς τήν άνω
πόλιν . . .».
s', IV 66, 4 : « . . . Ιπειτα καί τήν άνω πόλιν πειράσθαι έκδοδναι».
στ'. IV 69, 3 : « . . . καί ot έν Νισαία δείσαντες, σίτου τε απορία (έφ' ήμέραν γαρ έκ
τής άνω πόλεως έχρωντο). . .».
35. Πολ. 435 Ε : « . . . οϊον οί κατά τήν θράκην τε καί ίκυθικήν καί σχεδόν κατά τον
άνω τόπον.. .».
36. II 36, 6.
37. IV 57, 1, 2, 3.
38. α'. Είς τοΰτο φαίνεται στηριζομένη ή αβασάνιστος πληροφορία τοδ Διόδωρου: «Καί
θυρέας μέν κειμένας έν τοις μεθορίοις τής Λακωνικής καί τής Άργείας έκπολιορκήσας έξηνδραποδίσατο καί κατέσκαψε, τοδς δ* έν αυτή κατοικοδντας Αίγινήτας καί τον φρούραρχον
Τάνταλον 2παρτιάτην ζωγρήσας άπήγαγεν είς τας Αθήνας» (XII 65, 9).
Πληθυντικόν τοδ ονόματος επίσης χρησιμοποιεί δ αδτός συγγραφεύς—τό πρώτον έχρησιμοποίησε τούτον δ 'Ηρόδοτος Ι 82, 1— :
«Λακεδαιμόνιοι δέ τοις έκπεπτωκόσιν ΑΙγινήταις Ιδοσαν οίκεΐν τας καλουμένας θυρέας.
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καί τήν έκπόρθησιν των ενόντων προβάλλει ώς φονευθέντος ή αίχμαλωτισθέντας ( ,β ),
φανερόν είναι δτι ενταύθα νοείται ή προμνημονευθεΐσα «άνω πόλις», «έν ?j φκουν»
oöcoi καΐ είς τήν οποίαν κατέφυγον ένκαταλείψαντες άμα τη εμφανίσει των 'Αθηναίων
το πλησίον της θαλάσσης τείχος, το όποιον φκοδόμουν {").
Δέν δικαιολογείται, επομένως, ή αποδοχή της θυραίας ώς πόλεως, καθ* δσον έν
προκειμένω εμφανίζεται ό συγγραφεύς άντιφάσκων, διότι ά φ ' ενός μέν αναγράφει τήν
παραχώρησιν ταύτης ώς τόπου εγκαταστάσεως των Αίγινητών, άφ' έτερου δέ μνημοτεύει ώς κατοικίαν αυτών τήν άνω πόλιν καί, έν ώ* αναφέρει δτι ol Αθηναίοι ήκολούθησαν τους καταφυγόντας είς τήν άνω πόλιν Αίνινήτας, αίφνιδίως παρεμβάλλει τήν
θυραίαν, ήτις, έάν θεωρηθη πόλις, άπρεπε νά κείται μεταξύ της άνω πόλεως καί της
θαλάσσης καί, συνεπώς, νά συναντήσωσι πρώτην ot επιδρομείς, οπότε παραμένει ανε
ξήγητος Ô τόπος τοΟ αγώνος τών Αίγινητών, οστις έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά
θεωρηθη γενόμενος έν αύτη καί ουχί εις τήν «άνω πόλιν», έν fj κατηγορηματικώς δηλοοται δτι έγένετο υπό τοϋ Ιστορικού. ΑΙ δυσχέρειαι δμως αΰται αίρονται, έάν ή θυ·
ραία δέν θεωρηθη πόλις, άλλα ώρισμένη της πεδιάδος Ικτασις, ήτις έν συνεχεία θά δρι·
σθη, δτε δικαιούται π\ήρως ό Ιστορικός αναγραφών δτι ol 'Αθηναίοι συναντήσαντες
πρώτην τήν θυραίαν έκυρίευσαν ταύτην καί είτα έπυρπόλησαν τήν «άνω πόλιν», ήτις
εύρίσκετο είς τό άκρον της πεδιάδος Ν.Α. της θαλάσσης.
"Αλλως τε ό αυτός συγγραφεύς έκθετων τήν δεινήν τών Αίγινητών κατάστασιν
αναφέρει: «Καί αύτοίς (τοις Αίγινήταις) τών Λακεδαιμονίων φρουρά μία τών περί τήν
χώραν, ήπερ καί ξυνετείχιζε, ξυνεσελθείν μέν είς τό τείχος ούκ ηθέλησαν, δεομένων

δια τό καί τους "Αθηναίους δεδωκέναι έκ Μεσσήνης έκβληθεΓσι κατοικείν Ναύπακτον»
(XII 44, 3).
6'. Έπίδρασιν^ θουκυδίδου εμφανίζει δ Πλούταρχος: <. . . Πορθ-ήσας δέ τήνπαραλίαν τής
Λακωνικές καί τους άντιστάντας Λακεδαιμονίους τρεφάμενος είλε θυρέαν Αίγινητών εχόντων
καί τους αίρεθέντας απήγαγε ζώντας είς Αθήνας» (Νικίας VI 20, 25). Μνημονεύει δέ δ αυτός
συγγραφεύς καί άλλαχοδ τήν θυραίαν: e. . . εΐ δ' αυτοί ήσαν ol έπικαλεσάμενοι τόν Πέρσην
έπί τήν Ελλάδα, δια τήν κακώς έστώσαν αύτοΐς αίχμήν προς Λακεδαιμονίους, πώς ούκ έμήδι«
ζον αναφανδόν fj-ao^zoc ούδ* εΐ μή συστρατεύειν εβούλοντο βασιλεΓ, τήν γοδν Αακωνικήν δπολει •
πόμενοι κακώς έποίουν ή θυρέας ^πτονχο πάλιν ή xpónow άλλον άντελαμβάνοντο καί παρηνώχλουν Λακεδαιμονίους;» (Περί τής Ήροο. κακοηθ. AXXVIII)' Ιτι δέ : €Δαναώ γαρ δτ*
πρώτον έπέβη τής χώρας κατά τα Πυράμια τής θυρεάτιδος είς "Αργός πορευομένφ λύκον φα·
νήναι ταύρφ μαχόμενον. . .» (Πυρρ. XXXII 20).
39. 01 'Αθηναίοι διετήρησαν ζωηραν τήν μνήμην τής σκληρός αυτών συμπεριφοράς
προς τους Αίγινήτας : <Έν δέ ταϊς 'Αθήναις τής Παράλου άφικομένης νυκτός έλέγετο ή ξυμ.
q>opât καί ή οΙμωγή έκ τοδ Πειραιώς διά τών μακρών τειχών είς άστυ διήκεν, δ Ιτερος τφ
έτέρφ παραγγέλλων ώστε εκείνης τής νυκτός ουδείς έκοιμήί η, ού μόνον τους απολωλότας πενθοϋντες, άλλα πολύ μάλλον Ιτι αυτοί εαυτούς πείσεσθαι νομίζοντες οία εποίησαν Μηλίους τε
Λακεδαιμονίων αποίκους δ ν τ α ς . . . καί Αίγινήτας. ..» (Εεν. Έλλ. II 2, 3).
40. Τό «έπί τη θαλασσή τείχος» τών Αίγινητών, λαμβανομένων δπ' δψιν τών δπό τοδ
θουκυδίδου μνημονευομένων έν συνδυασμφ προς τά δπάρχοντα σήμερον ερείπια, φαίνεται δτι
εδρίσκβτο είς τό νδν Παράλιον "Αστρος, δπου καταλήγει ή θυραιατική πεδιάς, έάν κρίνωμεν έκ
τών ερειπίων αρχαίου τείχους, άτινα άπαντώσιν έν αύτφ (πρβλ. καί Boblaye Recherches
Geogr. 68 Leake Tr. in the mor II, 484, Ross Reisen und Reis. 162, Curtius Peloponn.
II 377, Frazer Paus, descr. of Gr. I l l 307) λαμβάνοντες δέ ώς κριτήριον τήν δπό τοδ αύτοδ
συγγραφέως δριζομένην από τοδ παραλίου τείχους μέχρι τής «άνω πόλεως» άπόστασιν τών 10
σταδίων καταλήγομεν είς τήν θ-έσιν τής θυραιατικής πεδιάδος «Άγιαναστασιά>, έν η απαντών
ται τεκμήρια αρχαίου συνοικισμοδ θεωρούμενα δπό τοδ Boblaye (Recherches 68) ώς άνή-
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των ΑΙγινητων...» (* ). Έαν επρόκειτο περί πόλεως καΐ δή της γνωστότατης θυραίας,
ουδείς λόγος υπήρχε να τεθη ή λέξις χώρα, ήτις παρά τφ αΰτφ συγγραφεί σημαίνει
περιοχήν, Εκτασιν γης, χώραν âv τη νυν σημασία ("), ως γενικώς παρά τοΐς Άττικοίς
συμβαίνει, ή άγρόν (*·) ή θέσιν {**), ουδέποτε δέ πόλιν, ακολουθούμενη ν ενίοτε ύπό τοΟ
β
ονόματος της, ως «χώρα της Βοιωτίας» ("), «χώρα της Φωκίδος» (* ). Ήδόνατο άλλως
τε να όνομάση την θυραίαν πόλιν ή πόλισμα, ώς εις τάς γειτονικός αοτη Πρασιάς
7
δπραξεν (* ).
8
Ά λ λ α καΐ ή χρήσις οπό του θουκυδίδου της λέξεως €οΙκεΐν» (* ) δέν φαίνεται
τυχαία, καθ* δσον τό (δήμα χρησιμοποιείται υπ' αυτού μάλλον επί ελευθέρου, ακατοίκη
β
του χώρου (* ), δπου δέ τό όήμα τοΟτο συνάπτεται μετά της λέξεως «πόλις», δέν μετα
βάλλει, ώς φαίνεται, τήν ανωτέρω σημασίαν, διότι ή πόλις αοτη τυγχάνουσα Ιδρυμα των
80
οίκούντων αυτήν διετέλεσεν ασφαλώς άλλοτε χώρος ακατοίκητος ( ).
'Εάν λοιπόν ή θυραία ετύγχανε πόλις, ό Ιστορικός Ιπρεπε να θέση τό Εήμα κα·
κοντά είς άξιόλογον πόλιν, ης τήν άπόστασιν από τής θαλάσσης υπολογίζει επίσης βίς δέκα
στάδια και 6πέρ τήν δποίαν δψοδται δ λόφος «Καστράκι», δ δποίος ανήκων βΐς τήν άλλοτε
μονήν τής 'Αγίας Τριάδος, άπετέλεσεν ασφαλώς τόν τόπον της αμύνης των ΑΙγινητων, βίς τό
τείχος τοδ δποίοο ήρνήθ-η ή φρουρά των Λακεδαιμονίων να είσέλθ-η, επειδή βίς αυτήν «κ£ν·
δυνος έφαίνετο είς τό τείχος κατακλ^εσθαι» και άνήλθεν «έπί τα μετέωρα» (θοοκ. IV 57, 5).
Πράγματι σφζεται καΐ σήμερον τείχος κατά τήν άνατολικήν πλευράν τοδ λόφου, άπό τοδ
οποίου άρχονται τα δρίζοντα νοτιοδυτικός τήν πεδιάδα τής θυραίας αντερείσματα τοδ Πάρ
νωνος. Παραδόξως δ Curtius (Peloponn. II 82) πιθανόν τόπον εγκαταστάσεως τών ΑΙγινητων
βεωρεΤ τό «Ελληνικό», αντέρεισμα τοδ Πάρνωνος άπέχον πολύ τής θ-αλάσσης.
41. IV 57, 2.
42. Ι 15, 1-1 14, 3 - 1 108, 3—VII 49, 2.
43. II 5, 5 - V I 4, 2—Vili 86, 3.
44. Ι 28, 5—III 22, 6 - Π Ι 24, 3—IV 26, 1—IV 126, 3.
45. Ι 108, 3.
46. Αυτόθι.
47. II 56, 6.
48. II 27, 2.
49 II 63, 3 : «... και ει που έπί σφών αυτών αυτόνομος οΐκήσεται».
VI 2, 1, 2, 3, 4, 5 : «Παλαιότατοι μέν λέγονται έν μέρει τινί τής χώρας Κύκλωπες
και Λαιστρυγόνες οίκήσαι. . . Οίκοδσι δέ Ιτι καί νδν τα προς τήν ίσπέραν τήν Σικελίαν 'Ιλίου
δέ αλισκομένσυ τών Τρώων τινές διαφυγόντες 'Αχαιούς πλοίοις άφικνοδνται προς Σικελίαν καΐ
ίμορον τοΐς Σικανοΐς οΐκήσαντες. . . καΐ τά κράτιστα τής γής φκησαν Ιχοντες. . . "φκουν òi
καί Φοίνικες περί πάσαν μέν τήν Σικελίαν άκραν τ« επί θαλασσή άπολαβόντες καΐ τά επικεί
μενα νησίδια εμπορίας ένεκεν τής προς τους Σικελούς. . . Βάρβαροι μέν οδν τοσοίδε Σικελίαν
καί οδτω φκησαν . ..».
Ι 12, 3 : €Βοιωτοί τε γαρ οί νδν έξηκοστφ Ιτει μετά 'Ιλίου άλωσιν έξ "Αρνης άναστάνιες δπό Θεσσαλών τήν νδν Βοιωτίαν, πρότερον δέ Καδμηίδα γήν καλουμένην φκησαν»
Ι 2, 5 : «Τήν γοδν Άττικήν έκ τοδ έπί πλείστον δια τό λεπτόγεων άστασίαστον οδσαν
άνθρωποι φκουν ot αυτοί».
Ι 2, 1 : «Φαίνεται γαρ ή νυν Ελλάς καλούμενη où πάλαι βεβαίως οίκουμένη».
Ι 7, 1 : « . . . βσοι δντες ού θαλάσσιοι κάτω φκουν».
II 15, 1 : «Έπί γαρ Κέκροπος καί τών πρώτων βασιλέων ή 'Αττική ές Θησέα άεί κατά
-πόλεις φκεΐτο . . .».
50. II 64, 3 : « . . . πόλιν τε τοΐς πάσι εύπορωτάτην καί μεγίστη ν φκήσαμεν» τονίζει δ
Περικλής αναφερόμενος είς τάς 'Αθήνας.
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τοικίζειν, το όποιον χρησιμοποιεί etc τοιαύτας περιπτώσεις ( ). αντιθέτων είς τούτο τα
έξοικίζειν (") Οοδέν άλλως τε παράδειγμα υπάρχει έξοικισμοο φίλων χάριν συμμά
χων (ή θυραία μάλιστα άνήκεν είς τους Λακεδαιμονίους πλέον του αΙώνος), δοθέντος
1
δτι οσάκις πρόκειται περί εγκαταστάσεως φίλων είς πόλιν, αοτη τυγχάνει ή ξένη ή
εχθρική ή πατρίς Ιξορίστων (").
Τό πράγμα καθίσταται Ιτι σαφέστερον έν V 41, 2, όπου μνημονεύων ό Ιστορι
κός της «Κυνοσουρίας γης» προσθέτει : e . . . δχει δέ έν αύτη θυρέαν καΐ Άνθήνην πόλιν>, έν φ, έάν ή θυραία ετύγχανε πόλις, ή παράθεσις θα ετίθετο κατά πληθυντικόν
αριθμόν. Έάν έ*τι ληφθη υπ* δψιν δτι ό αυτός συγγραφεύς εκθέτει (") : « . . . περιέπλευσαν είς Έπίδαυρον τήν Λιμηράν καΐ δηώσαντες μέρος τι τής γης άφικνοΟνται επί
θυρέαν, ή έστι . .. Νεμόμενοι δέ αυτήν ε*δοσαν Λακεδαιμόνιοι . . . » καταλήγομεν είς τό
συμπέρασμα δτι πρόκειται περί χώρου, καθ* δσον τό νέμεσθαι καταφανώς έν προκει
μένω άφορ$ είς Εκτασιν γης, χώραν έν τη έννοία τοΟ καρποοσθαι καί ουχί είς πόλιν
ή κατοικούμενον γενικώς τόπον.
Οοτως αληθεύει ή άποψις ημών δτι δέν τυγχάνει ορθή ή δημιουργία διαφόρου
απόψεως έκ της διαστολής της «θυρέας» άπό της «γης», διότι καί έν τφ χωρίω εκεί·
νω (") χρησιμοποιών Ô Ιστορικός πάλιν τό νέμεσθαι ασφαλώς θεωρεί άμφοτέρας τάς
6β
εννοίας άντικατηγορουμένας ( ). Συνάγεται επομένως δτι ό Θουκυδίδης αδιακρίτως
χρησιμοποιεί τους δρους «θυρέαν» καί «θυρεδτιν», άποδεικνυομένου τούτου καί έκ του
δτι ό Ιστορικός ορίζει ταύτας δια τών αυτών ορίων, καθ* δσον τήν μέν δευτέραν χαρα
κτηρίζει €δμορον> ώς προς τους Άργείους (") ή «μεθορίαν της Άργείας καί Λακωνικής» (68), τήν δέ πρώτην επίσης «μεθορίαν τής Άργείας καί Λακωνικής» (ίβ). Έάν δ'
Ιτι ληφθη υπ* δψιν δτι καί ή Κυνουρία ύπό του θουκυδίδου αναφέρεται συγκειμένη έκ
της θυραίας καί της πόλεως Άνθήνης (β0) καί χαρακτηρίζεται επίσης «μεθορία» ώς
προς τους Άργείους κσί Λακεδαιμονίους (β1)· τό πράγμα καθίσταται βέβαιον.
Ή πληροφορία του Παυσανίου, καθ' ή ν ol ΑΙγινήται έγκατεστάθησαν είς τήν
Άνθήνην ("), δύναται νά άποδοθί) ή είς τό δτι, ώς ανωτέρω ελέχθη, οδτος έταύτισε
51. II 70, 4 : « . . . καί Βστερον εποίκους έαι>τών Ιπεμφαν είς τήν Ποτείδαιαν καί
κατφκισαν».
VI 7 , 1 : «Αακεδαιμόνιοι δέ καί ξύμμαχοι πλην KoptvS-ίων καί είς Όρνεάς κατοικίσαντες^
τους Άργείων φυγάδας».
V 35, 7 : «Kai κατφκισαν αυτούς έν Κρανίοις τής Κεφαλληνίας».
VI 76, 2 : «Καί μοι δοκοδσιν οΟ Αεοντίνοος βούλεσθαι κατοικίσαι. . . oö γαρ δη εΰλογον
τάς έκεϊ πόλεις ανάστατους ποιεϊν, τάς δ' ένθάδε κατοικίζει. . .».
52. VI 76, 2.
53. VI 50, 3 - Ι Ι 70, 4—VI 76, 2.
54. IV 56, 2.
55. II 27, 2.
56. Άντιμετωπίζων τήν δοσχέρβιαν ταύτην δ G. Boheme έν Thucyd., έκδ. Teubner,
Lipsiae 1893 (Ind. R.) δέν λαμβάνει θέσιν, αλλ* άποφεύγων τον καθ·ορισμόν τής εννοίας τής
Θυραίας αορίστως αναφέρει ταύτην, διαστέλλων πάντως αυτήν άπό τής «Θυρεάτιδος γής».
Οδτω ; Thyrea : Âeginetis incolendam dederunt Lac. Earn capiunt Ath.—Thyreaticus
a g e r . . . ». "Ισως δια τής διαστολής ταύτης δπονοεΐ τήν θοραίαν ώς πόλιν.
57. VI 95.
58. II 27, 2.
59. II 56, 2.
60. V 41, 2.
61. "Ε.ά.
62. I I 86,6.
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σημασιολογικός τήν ώς άνω πάλιν προς τον <δνω τόπον» του Πλάτωνος ή είς το δτι
ούτος έχων υπ" δψει δτι οπό του Ιστορικού μόνον αΰτη αναφέρεται ώς πόλις της Κυ
νουρίας καΐ αναζητών τον τόπον της εγκαταστάσεως—μετά πάροδον μάλιστα εκατον
ταετηρίδων δικαιολογούσαν τήν σύγχυσιν ταύτην, έφ' δσον ή «άνω πόλις» πυρπολη·
θεΐσα δέν ύφίστατο πλέον οΰτε λόγος νά άνοικοδομηθή υπήρχε—ορίζει τούτον έν το
"Ανθήνη, δεδομένου δτι άλλη πόλις δέν έμνημονεύετο υπάρχουσα έν τη περιοχή κατά
τους χρόνους τοΟ Πελοποννησιακού πολέμου, ή δέ θυραία ουδέποτε υπήρξε πόλις. Ή
πληροφορία δμως αοτη αποδεικνύεται εσφαλμένη καΐ δια τό δτι ό Θουκυδίδης μνημονεύων τήν "Ανθήνην έπρεπε νά συμμνημονεύη καΐ τήν πυρπόλησιν αυτής, έν fj περίπτώσει εΐχον έγκατασταθή είς αυτήν οί ΑΙγινήται, γεγονός τόσον σοβαρόν, ώστε άσφαλως θά διετηρείτο είς τάς παραδόσεις τών κατοίκων της πόλεως, ώς θά διεσώθησαν
καΐ άλλα εξέχοντα γεγονότα, διότι τυγχάνει πιθανώτατον δτι ή μαρτυρία περί του τόπου
τών 600 επίλεκτων, ών «έχώσθησαν» οί τάφοι κατά τον περιηγητήν—εΤχον άλλως τε
παρέλθει αίώνες άπό του συμβάντος—παρεσχέθη ύπ' αυτών είς τούτον ουδόλως μνημο·
νεύοντα τήν οπαρξιν ενδεικτικού τίνος σημείου έν αύτω, επειδή εύρίσκοντο πλησιέστερον
τούτου, î) οί ά\λοι κάτοικοι τών λοιπών θυραιατικών κωμών. Ή Άνθήνη άλλως τε
άπετέλει τήν άρχαιοτέραν Κυνουριακήν κώμη ν καΐ τοΰτο δέν ή το δυνατόν νά διαφυγή
τήν προσοχήν τοΟ Παυσανίου. TÒ γεγονός επίσης δτι Ô Θουκυδίδης, καίτοι γνωρίζει
τήν Άνθήνην, ονομάζει τον οίκισμόν τών Αιγινητών «άνω πόλιν», αποδεικνύει δτι ουδε
μία σχέσις υπήρχε μεταξύ αυτών, τό δέ αόριστον τής ονομασίας αύτου οφείλεται εις τό
δτι ούτος έστερείτο ονόματος, ώς ελάχιστα διατηρηθείς, επειδή έπυρπολήθη ύπό τών
"Αθηναίων. "Άλλως τε επρόκειτο περί προσωρινής εγκαταστάσεως, διότι ασφαλώς οί
ΑΙγινήται ήλπιζον δτι θά έπανέλθωσιν είς τήν νήσόν των, δπερ ένένετο βραδύτερον ("»).
Σημειωτέον δτι ή θέσις, έν $ ύφ* ημών ορίζεται ή Άνθήνη, ευρίσκεται μακράν πολύ
τής θαλάσσης.
ΟΙ "Αθηναίοι, επομένως, περιωρίσθησαν εις τήν πυρπόλησιν τής «άνω πόλεως»
τών ΑΙνινητών, Ισως διότι έθεώρουν τους κατοίκους τής Άνθήνης δχι εχθρούς, άλλ"
άναγκαστικώς ευρισκομένους είς τήν παράταξιν τών Σπαρτιατών'ήσαν άλλως τε ούτοι
αρχικώς "Ιωνες κβυχώμενοι μάλιστα δια τούτο, ώς Ιστορεί ό "Ηρόδοτος (·4) καΐ συγγε
νείς κατ" άκολουθίαν αυτών, καίτοι κατά τον αυτόν Ιστορικόν «έκδεδωρίευνται» ύπό τών
Άργείων κατά τήν πάροδον τού χρόνου' πιθανώτερον δμως είναι δτι τήν Άνθήνην
έσωσεν ή ορεινή αυτής θέσις, διότι έκειτο έξω τής θυραιατικής πεδιάδος, ot δέ Αθη
ναίοι έκρινον δτι έπί τοιούτου εδάφους δέν ήδύναντο νά άντεπεξέλθωσιν είς τους
Σπαρτιάτας, ειδικευμένους είς τους κατά ξηρόν αγώνας, έκτος του δτι θά άπεμακρύ·
νοντο πολύ τών πλοίων των, αποτελούντων έν περιπτώσει ύποχωρήσεως τήν μόνην σωτηρίαν αυτών.
Τήν άποψιν δτι ή θυραία δέν ετύγχανε πόλις στηρίζει καΐ δ 'Ηρόδοτος, δστις
αναφερών ταύτην καΐ κατά πληθυντικόν αριθμόν αποκαλεί άδιστάκτως «χώρον» (") καΐ
63. Ξεν. Έλλ. II 2 , 9 : «Λύσανδρος δέ άφικόμενος είς Αΐγιναν άπέδωκε τήν πόλιν Αίγινήταις, δσους έδύνατο πλείστους αθροίσας αύτων . . .».
Παυσ. II 29, 5.
64. VIII 73 : «Οίκέει δέ τήν Πελοπόννησον 19-νεα Ιπτοί. Τούτων δέ τα μέν δύο αυτό
χθονα έόντα κατά χώρην ΐδρυται νυν \% καΐ τό πάλαι ο'ίκεον, Άρκάδες και Κυνούριοι. . . Οί
δέ Κυνούριοι αυτόχθονες έόντες δοκέουσι μοδνοι είναι Ίωνες, έκδεδωρίευνται δέ υπό τε των
"Αργείων αρχόμενοι και του χρόνου, έόντες Όρνεήται».—Ό Ph. E. Legr&nd μάλιστα εν Herod.
Hist. Paris 1959 διορθοί : θυρεήται—«καί οί περίοικοι».
65 Ι 82, 1 — 8 : «Τοίσι δέ καί αύτοΐσι (τοΐσι Σπαρτιήτι^σι) κατ' αυτόν τόν χρόνον συνεπεπτώκεε Ιρις έοδσα προς Άργείους περί χώρου καλεομένου θυρέης. Τας γαρ θυρέας ταύτας
έούσας τής 'Αργολίδος μοίρης άποταμόμενοι εσχον ot Λακεδαιμόνιοι, . . Τόν δέ Ενα λέγουσι

— 228 —
ώς «χώρον» επίσης υπονοεί αυτήν έν VI 76 (··). *Αλλά χώρος παρ* Ήροδότφ σημαίνει
τόπον, τοποθεσίαν, περιοχήν (·Τ) ή dypòv (β8) χαΐ άπαντφ παρ' αοτώ, έάν τυγχάνω ονο
μασμένος, μετά τοΟ ονόματος του, ώς «Γέρρος χώρος> (ββ), «Ίρασα χώρος» (ί0), «Αϋγιλα χώρος» (7Ι)ι «χώρος Άφέται» ("), €Δωρικός χώρος» ('·) ή μετά τίνος διορισμού
ώς «χώρος ευρύς» ('*), «χώρος πολλός» (75). «χώρος πλατύς καΐ πολλός» (Τβ), «βραχύτερος χώρος» ("), «χώρος πεδινός» (Τ8), «χώρος πολλος καί ψαμμώδης» (7β), «άπεδος
χώρος» (8β), «χώρος έρημος» (β1)ι «χώρος κεινός» ("), «μαλακός χώρος» (βι), ή διαστέλ
λεται το δνομα τούτο από της κώμης ( 8ι ). 'Αλλ* άπαντώσιν έτι καί χωρία παράλληλα
προς το τοΟ θουκυδίδου (8β), ώς : «Άπικόμενος δέ εις τούτον τον χώρον, έν τω κατοίκηνται, οίκησαν τούτον» (8β)· «. . . καί ot Αθηναίοι δια τούτο τό έργον έδοσαν χώρον
έν Σαλαμΐνι» (87)' «τοίσι δέ "Ιωσι καί τοίσι Καρσί τοις συγκατερνασαμένοισι αύτώ ό
Ψαμμήτιχος διδοΐ χώρους ένοικήσαι άντίους αλλήλων. . .» (88)' «τούτον οϊκεον τον χώ
ρον Ιξ έτεα» (89)' «περιοίκεον δέ σφεας τα πολλά τών χώρων τούτον τον χρόνον "Ιωνες. . .» (β0)' «Αίνέω μέν νυν πάντας "Ελληνας τους περί εκείνους τους Δωρικούς χώ
ρους οίκημένους» (βΙ)' « . . . δς έμοί ξείνος μάλιστα τυγχάνει έώντών περί εκείνους τους
χόν παραλβιφθέντα των τριηκοσίων, Όθρι>άδην, αίσχονόμβνον άπονοστέειν ές Σποίρτην των οί σολλοχιτέων διεφθαρμένων, αϋτοδ μιν έν τ^σι θορέησι καταχρήσασθαι έωυτόν».
66. «Μ·τα δέ (ταδτα) έξαναχωρήσας (δ Κλεομένης) τήν στρατιήν κατήγαγβν εις θαρέην».
67. Ι 62,1—1 64, 2 - 1 126, 1 - 1 132, 1—1 148, 1-1 57, 3—1 167, 1—II 41, 6—II
75,1—111 26, 1—III 105, 1—IV 44, 2—IV 52, 3—IV 87, 2 - I V 95, 3—IV 130-IV 144, 2
—IV 157, 3—IV 158,1—IV 160, 1—IV 182—V 23, 1—V42, 3 - V 63, 4—V 83, 3 - V 9 2 , 2
—V 92, 4—VI 7—VI 47, 2—VI 77, 1—VII 23, 1—VII 57, 1—VII 60, 2—VII 88, 2—
VII 144, 1—VII 176, 4 - V I I 178, 2—VII 184, 1-VII 190, 1—VII 193, 2—VII 201—VII
209-VII 211, 2-VII 225, 3—VII 235, 4 - V I I I 23, 2 - V H I 53, 1—IX 2, 1—IX 25, 2-IX
51, 3, 4—IX 52—IX 21, l—IX 53, 1—IX 57, 2—IX 58, 1—IX 70, 4-IX 83, 3.
68. IX 15, 2.
69. IV 53, 4.
70. IV 159, 5.
71. IV 172, 1. πρδλ. καί IV 182, 1.
72. VII 193, 2.
73. Vili 102, 1.
74. VII 200, 2.
75. IV 23, 3.
76. IV 39, 2.
77. VII 223, 1.
78. VII 198, 1.
79. V 98, l.
80. IX 25, 3.
81. IX 58, 1.
82. IX 57, 2.
83. IX 122, 3.
84. «... Οίκέοντας δέ τί}ς Φρογ£ης χώρον τβ καί κώμην» (V 98,1).
85. II 27, 2.
86. IV 116, 1.
87. VIII 11, 3.
88. II 154, 1.
89. IV 158, 2.
90. V 58, 2.
91. VII 102, 1.
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χώρους οίκημένων. . .» (··)· «τούτους yàp άπικομένους επί τήνδε τήν θάλασσαν καΐ
οΐκήσαντας τούτον τον χώρον τον καΐ νυν ο ΐ κ έ ο υ σ ι . . . » (»•). Ήδύνατο άλλως Λ Ιστορι
β4
κός έκτος της λέξεως «πόλις» να θέση την λέξιν «κώμη» ( ), παρά τήν οποίαν θέτει
β
ενίοτε καΐ το κύριον αυτής δνομα, ως «κώμη Βάρκη> (")· «κώμη ΆλπηνοΙ τοονομα» (· ),
βί
,Β
β
«κώμη τη όνομα Άνθήλη κέεται» ( ), «κώμη Άρδέρικκα» ( ) ή τήν λέξιν πόλισμα (· ).
Έκτος τοότου προς το χωρίον του 'Ηροδότου το είς τήν θυραίαν άναφερόμενον
ύπάρχουσι παρά τω* αύτφ συγγραφεί χωρία προσόμοια, ώς «Θάσου, μεταξύ ΑΙνείρων τε
1ββ
χώρου καλεσμένου καΐ Κινύρων» ( )' «άπέσχισται μέν νυν έκ τούτου του χώρου, οο·
101
νομα δέν έχει τόπερ ό χώρος αοτός> ( )" «ονομάζεται δέ 6 χώρος οΰτος κατά τήν
"Ελλήνων γλώσσαν Μακάρων νήσος» ( 1 0 ϊ ). Ό Ισοκράτης (10β) Ετι χρησιμοποιων τον
πληθυντικόν τοΟ ονόματος αριθμόν δέν διευκρινίζει τό θέμα. Ό δέ Πλούταρχος ( 1β4 ),
μνημονεύων καΐ της θυραιάτιδος, ομοίως. Ό Στράβων χρησιμοποιων αμφότερους τους
αριθμούς του ονόματος χαρακτηρίζει ταύτην μετά βεβαιότητος «χωρίον» ( 1 0 5 ), άλλαχοΟ
δ* ομοίως ( 10β ).
Ό επισκεφθείς τήν Κυνουρίαν Παυσανίας, καίτοι «χώραν» καλεί τήν θυραιατιν ( 10Τ ), αναφερών τήν θυραίαν δέν καθορίζει, έάν επρόκειτο περί πόλεως ( 1 β β ). Πρό·
92. IX 76, 3.
93. Ι 1, 1.
94. Ι 99, 2, 3—1 97, 2 - 1 114, 1—Π 48, 2 - V 98, 1—Vili 23, 2.
95. I V 204.
96. VII 176, 5.
97. VII 200, 2.
98. I 185, 2.
99. I 57, 2 - 1 98, 3— I l 143, 2—1 178. 1—VI 6, 1.
100. VI 47.
101. IV 46.
102. I l l 26.
30;>. Σημ. 8 τής παρούσης.
104. Σημ. 386 τής παρούσης.
105. V i l i 6 : «θυρέας δέ "Ομηρος μέν ούκ ώνόμασεν, ot δ' άλλοι θρυλοοσι' περί
ών Άργείοις και Αακεδαιμονίοις συνέσχη άγων, τριακοσίοις προς τριακόσιους' ένίκων δέ Λα
κεδαιμόνιοι, στρατηγοδντος Όθρυάδα' είναι δέ φησι το χωρίον Θουκυδίδης εν τη Κυνουρία
κατά τήν μβθορίαν τής Άργείας καΐ Λακωνικές».
106. α' Ι 4, 7 : «Διό καί συμβαίνειν κρίσεις πολλάκις περί χωρίων τινών, καθάπερ Άργείοις καί Λακεδαιμονίοις περί θυρέας . . . ».
6' Ι 4, 8 : «ΕΙ γαρ ot περί θυρεών καί Ήρωποδ πόλεμοι δια τας των δρων αγνοίας
απέβησαν, είς πραγματικόν τι καταστρέφον τό διαχωρίζειν τας χώρας».
107. α' I I I 7, 5 : «θεοπόμπου δέ Ιτι έχοντος τήν αρχήν έν Σπάρτη γίνεται καί δ περί
τής θυρεάτιδος καλούμενης χώρας Αακεδαιμονίοις άγων προς Άργείους. θ&όπομπος δέ αυτός
ού μεχέσχε τοδ Ιργου γήρα καί δπό λύπης τό πλέον. Αρχίδαμος γαρ θεοπόμπου ζώντος επι
λαμβάνεται τό χρεών».
6' II 38, 5 : «Ίόντι δέ άνω προς τήν ήπειρον χωρίον εστίν ένθα δή έμαχέσαντο υπέρ
τήί Υή€ ταύτης λογάδες Άργείων τριακόσιοι προς άνδρας Λακεδαιμονίων αριθμόν τε ίσους
καί επίλεκτους δμοίως. 'Αποθανόντων δ* απάντων πλην ενός Σπαρτιάτου καί δυοΤν Άργείων,
τοις μέν άποθανοΰσιν έχώσθησαν ένταδθα ot τάφοι, τήν χώραν δέ ot Λακεδαιμόνιοι, γενομένου
πανδημεί σφίσιν αγώνος προς "Αργείους, κρατήσαντες βεβαίως αυτοί τε παραυτίκα έκορποδντο
καί δστερον Αίγινήταις Ιδοσαν εκπεσοδσιν δπό των 'Αθηναίων έκ χής νήσου. Τα δέ έπ' Ιμοδ
τήν Θυραιαχιν έΗμο^το Άργεΐοι. Φασί δ* άνασώσασθαι δίκη νικήσαντες».
108. α' II 29, 5 : e . . . Γενόμενοι δέ (ot ΔΙγινήται) δπό 'Αθηναίων ανάστατοι θυρέαν
τήν έν Άργολίδι Λακεδαιμονίων δόντων φκησαν».
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δηλον δμως δτι ταυτίζει τα ονόματα ( 10β ), καθ' δσον αναφέρει δτι οι Αίγινήται έγκατεστάθησαν όΐέ μέν είς τήν θυραίαν, δτέ δέ είς τήν Άνθήνην (·"), έπιβεβαιών τήν ση«
μασίαν του καρποΟσθαι έν τω «νεμόμενοι» τοΟ θουκυδίδου (*")ι ένισχυομένης οοτω
της απόψεως δτι ό Θουκυδίδης αναφερών τήν θυραίαν δέν εννοεί τιόλιν, άλλα «χώρον», διότι έν εναντία περιπτώσει δ περιηγητής Επρεπε να μνημόνευση καΐ τών κατ'
αυτήν, έφ' δσον προβαίνει είς Ικθεσιν της Ιστορίας της περιοχής, άνατρέχων μάλιστα
είς τήν μάχην τών επίλεκτων καί επεισόδια του Πελοποννησιακού πολέμου. Δέν εο
σταθεί λοιπόν ό Ισχυρισμός τών Hitzig - Blümner ( u a ). ώς καί τοο Bölte ("·), δτι κατά
τους χρόνους του περιηγητου δέν ύφίστατο πλέον ή πόλις θυραία, καί του Bursian πι
στεύοντος δτι πυρποληθεΐσα τω 424 π. Χ. ή πόλις αϋτη δέν άνωκοδομήθη πλέον καί
δτι το γεγονός τοΟτο αποτελεί τήν αίτίαν, δι" ήν ό Παυσανίας απλώς αναφέρει αυτήν,
προκαλών οοτω τήν άπορίαν του Leake ("*), θεωροΟντος τήν θυραίαν έξέχουσαν πόλιν, άλλα καί αποδίδοντος τό πράγμα είς τό αυτό αίτιον, μή δικαιολογουμένης δμως
υπ' αυτών της ταυτίσεώς της ύπό τοΟ περιηγητου δσον άφορο; είς τήν έγκατάστασιν έν
Κυνουρία τών ΑΙγινητών προς τήν Άνθήνην. Προσεκτική δμως του πράγματος θεώ·
ρησις καταδεικνύει δτι ουδεμία άντίφασις του περιηγητου υπάρχει είς τον καθορισμόν
ώς τόπου οίκήσεως τούτων κατ' αρχάς της θυραίας ( 1 , δ ) καί εϊτα της Άνθήνης ("·), έάν
ληφθη ύπ' δψιν δτι τό βέβαιον της υπάρξεως της τε τελευταίας ώς πόλεως αίρει τήν
πρώτην ώς πόλιν, δηλουσαν γενικώς τήν περιοχήν, έν fj έσημειώθη τό γεγονός.
Έκτος τούτου οδτος σαφώς δηλοΐ δτι ol Λακεδαιμόνιοι τήν «χώραν» παρεχώρησαν είς τους ΑΙγινήτας καί είς «χωρίον» καί υπέρ «γης» έγένετο ή μάχη τών έπιλέκτων (*") χρησιμοποιών σχεδόν τό λεκτικόν του θουκυδίδου, δτι δέ δοθείσης αύτφ της
ευκαιρίας να δήλωση, έάν επρόκειτο περί πόλεως, αναφέρει μέν τάς ύπό του θυραιάτου καί ΎψοΟντος Ιδρυθείσας πόλεις, άλλ' είς ταύτας δέν περιλαμβάνει τήν θυραίαν,
σαφέστατα οοτω διαχωρίζων αυτήν άπ* εκείνων, ώς μόνον δέ δεσμόν αυτής προς αύ·
τάς αναφέρει, κατά τάς δοξασίας τών Άρκάδων, μόνον τό δνομά της καί τό όνομα
του κόλπου της ("") Νέον, λοιπόν, σοβαρώτατον στοιχεΐον περί του πλημμελούς της
αποδοχής τής θυραίας ώς πόΛεως.
β' Vili 3 , 3 : « . . . ύπό ίέ Ύψοδντος καί Μελαινεαί τε έκτίσθ-ησαν καί Ύψους, Ιτι δέ
Θυραιόν τε καί Αίμονιαί" δόξη δέ τών Άρκάδων καί ή θυρέα έν τη Άργολίδι γη καί δ θυρεάτης καλούμενος κόλπος από τοδ θυραιάτα τούτου τα ονόματα έσχήκασι . . . ».
γ' Χ F, 12; «Τον δέ &πέρ τής καλούμενης θυρέας Λακεδαιμονίων αγώνα καί Άρ·
γείων Σίβυλλα μέν καί τούτον προεθ·έσπισεν ώς συμβήσοιτο έξ ϊσου ταΐς πόλεσιν, Άργεϊοι δέ
δέ αξιοδντες έσχηκέναι πλέον έν τώ Ιργφ χαλκοδν ϊππον, τόν δούρειον δήθεν, απέστειλαν είς
Δελφούς. Τό δέ Ιργον Άντιφάνου^ εστίν Άργείων».
109. II 36, 6 : «Άπό δέ τών πολυανδρίων 'Αθήνη τέ έστιν, ές ην Αίγινήταί ποτέ ψκησαν, καί έτερα κώμη Νηρίς, τρίτη δέ Eöa, μεγίστη τών κωμών καί Ιερόν του Πολεμοκράτους εστίν έν ταύτη. Ό δέ Πολεμοκροίτης εστί καί οδτος Μαχάονος υΙός, αδελφός δέ Άλεξή·
νορος, καί ίόίται τους ταύτη καί τιμάς παρά τών προσοίκων Ιχει».
110. Ή ταύτισις τής «δνω πόλεως» προς τήν "Ανθήνην έδικαιολογήθη έν τοις προη
γούμενο ις.
111. IV 57, 2.
112. ί à. (Änmerk. Β. 11).
113. R. Ε. I l l Α 13(3.
114. Tr. in the Mot. II 192.
115. I I 29, 5.
116. I I 29, 6.
117. II 38, 5.
118. V i l i 3, 3.
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Ό Σωσίβιος ( , 1 9 ) αναφερών τήν θυραίαν καΐ 6 Άποστόλιος (»•·) ονομάζων ταύτην €θυρεάς> δέν αποσαφηνίζουσι το θέμα. Ό Plinius δμως καΐ ô Στοβαίος δέν δέχονται
ταύτην ώς πόλιν, ό μέν πρώτος ( , a l ) χαρακτηρίζων ταύτην clocum», δ δ' Μτερος «χω
ρίον» ( l a a ). Είναι αληθές δτι πολλάκις παρά τφ Plinius ή λέξις locus σημαίνει τον τόπον, έν φ άπαντώσιν ίχνη άλλοτε ύπαρξάσης πόλεως, αλλ' έν προκειμένω διαστέλ
λονται αί ύπάρχσυσαι των ποτέ ύπαρξασών πόλεων, έαν δέ ή θυραία ετύγχανε
πόλις, Εδει να παραλειφθώ ή λέξις locus, ώς συμβαίνει είς τήν θυραιατικήν πόλιν Anthea
(Άνθήνην). Δια τοΟτο ό Μ. E. Littré αποδίδει τήν λέξιν ταύτην ώς localité ("·) καΐ
ό Backham ώς place ( l î 4 ).
Τήν αιιοψιν ταύτην ενισχύει καΐ ό Σκύλαξ μνημονεύων μετά τήν πόλιν Πρασίαν, ήτις τοποθετείται είς τό νυν Λεωνίδιον, τήν πόλιν Μέθανα ( 1 ΐ 5 ). "Ηδη ό Palmen u s ( , a e ) πιστεύων δτι επρόκειτο περί των Μεθάνων θεωρεί ορθώς έσφαλμένην τήν το-

119. Παρ* Άθηναίω : (ΙΕ 678, β' : €θΓΡΕΑΤΙΚΟΙ. Οδτω καλοδνται στέφανοι πάρα
Λακεδαιμονίοις, ώς φησι Σωσίβιος περί θυσιών (F. G.) ψιλίνους αύτφ φάσκων νδν όνομάζεσθαι,
δντας έκ φοινίκων. Φέρειν δ" αυτούς δπόμνημα τής έν θυρέα γβνομίνης νίκης τους προστάτας
τών αγομένων χορών έν τη έορτη ταύτη, δτε και Γυμνοπαιδιάς έπιτελοδσι. Χοροί δ' είσί το μέν
πρόσω παίδων . . . τό δ' εξ αρίστου ανδρών, γυμνών ορχουμένων και άδόντων θαλητά καΐ
Άθμάνος φσματα καΐ τους Διονυσοδότου του Αάκωνος παιάνας».
126. Συναγ, Παροιμ. καί Σδνθ. V 6 8 : €Γυμνοπαιδίαις χαίρει: έπί τών φιλέορτων* παΓδαις έχόρενον έν Σπάρτη τής Λακωνικής δμνους #δοντες είς τιμήν τών θυρεαΐς αποθανόντων
Σπαρτιατών».
121. Nat. hist. IV 16 : Dehinc ager laconicus liberatae gentis et sinus circuitu . . .
oppida Taenarum, Amyclae . . . Sparta . . . atque ubi fuere Cardamyle . . . Anthea, lo
cus Thyrea . . . ».
122. Ζ 67 (έκ τών Θησέως) : €Λακεδαιμόνιοι και Άργείοι περί χωρίου θυραίας, έν μ·•9-ορίφ κειμένης, μέχρι μέν τίνος δλοις τοίς στρατεύμασι παρετάσσοντο προς αλλήλους, τέλος
Ιδοξεν αυτοΐς έπιλέξαι παρ' έκατέρων τριακόσιους, κακείνων μαχεσαμάνων τοίς κρατήσασι διαφέρειν το χωρίον" οδπερ γενομένου, Όθ·ρυάδης, Λακεδαιμόνιος στρατιώτης, πολλούς άποκτείνας
καί πολλά τετρωμένος Ικειτο μεταξύ τών άνηρημένων Λακεδαιμονίων περιλειφθ-είς. Άρ·
γείων δέ δύο, Άλκήνωρ καί Χρόμιος' ών άπελθ-όντων εις "Αργός άπαγγεΐλαι τήν νίκην,
ΌΘρυάδης πολλούς σκυλεύσας τών πολεμίων τρόπαιον Ιστησε και χρησάμενος τψ τών τραύμα
των αϊματι έπέγραψε, Λακεδαιμόνιοι κατ' Άργείων' καί τοδτο πράξας άπέ&ανεν».
Περί τής μάχης πρβλ. Πλουταρχ. (Ήθ-ικά 306 Β) : «Άργείων καί Λακεδαιμονίων υπέρ
Θυρεάτιδος χώραν πολεμούντων ol Άμφικτύονες Ικριναν πολεμήσαι έκατέρων τριακόσιους καί
τών νικησάντων είναι τήν χώραν. Λακεδαιμόνιοι μέν οδν Όθρυάδην εποίησαν στρατηγόν, Άρ
γείοι δέ θέρσανδρον. Πολεμούντων δέ δύο έκ τών Άργείων περιελείφθησαν, Άγήνωρ καί Χρό
μιος, οϊτινες εις τήν πόλιν ήγγειλαν τήν νίκην. 'Ηρεμίας δ* δπαρχούσης δ ΌΘρυάδης επιζήσας
καί ήμικλάστοις δόρασιν έπερειδόμενσς τάς τών νεκρών απάντων ασπίδας περιείλετο' καί τρό
παιον στήσας Ικ τοο ιδίου αίματος έπέγραψε : «Διί τροπαιούχψ».
123. Hist. Nat. de Plin. A' σ. 196 Paris 1843.
124. Plin. Nat. History Β' σ. 136 London 1961.
125. Περ. 46 : «Λακεδαίμων ΐϋ-νος καί πόλεις έν αύτη είσιν αΐδε : Ασίνη . . . Τούτων
•αμφοτέρων . . . Μετά δέ ταύτην τήν προειρημένην άκραν Μαλέαι, Σίδη πόλις καί λιμήν, Επί
δαυρος πόλις καί λιμήν, Πρασία πόλις καί λιμήν, Μέθανα πόλις καί λιμήν».
126. Bxerc. 273. «Transposuit situm hulus urbis, si ita scripsit Scylax Nam Methana fuit inter Troezenem et Epidaurum sacram dictam, quod fefellit Scylacem, qui
supine e) inadvertenter Methanam transulit ad alterum litus, ubi fuit alia Epidaurus
Limera dicta».
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ποθέτησιν. Toö Gails διορθώσαντος είς Άνθάνα ( ) και της γραφής ταύτης γενικώς
ήδη ορθότατα δεκτής γενομένης, έφ' δσον 6 γεωγράφος περιγράφει τάς πόλεις τών
,,β
Λακεδαιμονίων επί τής προς τήν Κυνουρίαν παραλίας του 'Αργολικού ( ), καταλήγο*
μεν είς τό συμπέρασμα δτι ουδεμία άλλη πόλις ύπήρχεν έν τη περιφερεία τής θυ·
ραίας, ή δέ Άνθήνη έτύγχανεν αρχαιότερα πασών τών λοιπών. Το γεγονός δέ δτι δ Σκύλαξ αποδίδει είς αυτήν, ήτις ετύγχανε ορεινή πως, Ιξω τής θυραιατικής πεδιάδος κει·
μένη, καΐ λιμένα, σημαίνει δτι αϋτη κατεΐχεν δλην τήν θυραιδτιν γήν μέχρι τής θα
λάσσης, αίτιολογουμένης οοτω τής γνώμης του Παυσανίου δτι ή έγκατάστασις τών
Αιγινητών έγένετο είς αοτήν, δοθέντος δτι κατά τους χρόνους τοΟ Πελοποννησιακού
πολέμου δέν οφίστατο êv τη περιοχή ταύτη άλλη πόλις. Τούτο αποδεικνύεται καί έκ
1ί9
τής πληροφορίας τοο Plinius ( ) έπιτάσσοντος είς τήν Άνθήνη ν clocum Thyream».
Πάντα ταύτα αϊρουσι καθ* ήμας πασαν άντίρρησιν είς τήν ήμετέραν άποψιν δτι ουδέ
1Μ
ποτε υπήρξε πόλις θυραία, άλλ' αοτη έσήμαινεν δ,τι καί ή θυραιδτις ( ) καί περιελάμ
βανε τήν μεταξύ τοΟ 'Αγίου 'Ανδρέου καί Άστρους έκτεινομένην εοφορον πεδιάδα (*·')
αρχομένη ν άπό τών αντερεισμάτων του Πάρνωνος, §ν τών οποίων απετέλεσε τον τόπον
ua
τής αμύνης τών ΑΙνινητών, καί «επί θάλασσαν καθήκουσαν> κατά τον θουκυδίδην ( ),
δικαιολογούμενον οοτω πλήρως δια τήν Ιλλειψιν τής παραθέσεως «πόλιν» άπό τής θυ*
ραίας, τεθείσης μόνον παρά τήν Άνθήνην ("·), καί τήν μετάπτωσιν του λόγου άπό τής
θυραίας (*·*) είς τήν θυραιδτιν, δοθέντος δτι ot διαρκείς πόλεμοι τών Άργείων καί
Σπαρτιατών άπέβλεπον είς τήν κατοχήν τής «Κυνοσουρίας γής, ής αεί πέρι διαφέρονται»
κατά τον αυτόν Ιστορικόν (13S) καί ουχί πόλεως θυραίας, έάν ύποτεθή υπάρχουσα, καθ'
δσον ή τοιαύτη κατοχή ουδέν έσήμαινε. Περί τής εύφορου, λοιπόν, ταύτης πεδιάδος
διεξήχθησαν οί αγώνες, ώς διδάσκει καί τό Λήλαντον πεδίον (18β). Τό δτι άλλως τε ου
δείς τών αρχαίων συγγραφέων χαρακτηρίζει σαφώς ταύτην ώς πόλιν καί ή δλλειψις
πάσης μνείας κατοίκων αυτής—ή ονομασία αυτών ώς «θυρεατών» υπό του Στεφάνου
Βυζαντίου τυγχάνει πλασματική, έάν κρίνωμεν έκ του παραδείγματος τής Εοας, τής
οποίας τους κατοίκους καλεί Εύαίους, έν φ ή έν αύτη ευρεθείσα επιγραφή ονομάζει
Εύάτας—δέν δύναται να άποδοθή είς τυχαΐον γεγονός.
127. «Hic ego Scylacem a Palmerii vituperatione tueri tentabo. Netnpe tenui
emendatione facta legimus pro Μέθανα 'Aödva . . , Quam quam Anthana non mariti·
mo, sed mediterrana urbs fuisse videtur . . . » Gails C. Mullerus [Geogr. Gr. Min.
(Scyl. Car. per. 41)] Par. 1885.
To μή παραθ-αλοίσσιον τής πόλεως πρεσβεύει καί δ Bôlte (R. Ε. I l l Α 1303). 'Απολύ
τως δρθ·ή ή γνώμη
128. Πρβλ. Θουκυδ. έν IV 56, 2, δπου μετά τήν Έπίδαυρον μνημονεύονται ή Θυραία,
ήτις μετά τής Άνθήνης κατά τον αυτόν ιστορικόν απετέλει τήν cKuvoooupiav γήν» (V 41, 2).
129. Σημ. 121 τής παρούσης.
130. Ή τοδ Παυσανίου πληροφορία (Vili L IV, 3), καθ' ήν «ή δέ ευθεία έπί θυρέαν
τε καί κώμας τας έν θυρεάτιδι έκ Τεγέας παρείχετο είς συγγραφήν Όρέστου καί 'Αγαμέ
μνονος μνήμα καί δφελέσθ·αι Σπαρτιάτην τα δστ& αύτόθεν ot ΤεγεΑται λέγουσι», συνηγορεί
δπέρ τής απόψεως ταύτης, καθ·* δσον δ περιηγητής αναφερών κώμας έν Θυραιάτιδι διαχωρίζει
τήν Θυραίαν απ' αυτών, διότι έν εναντία περιπτώσει Ιδεί απαριθμών ταύτας (II 36, 6) να
μνημόνευση καί αυτής.
13 Î. Ή ονοματική διαστολή τοδ τόπου εις Θυραίαν καί Θυραιδτιν θα δικαιολογηθ-ή
έν συνεχεία.
132. II 27, 2.
133. V 41, 2.
184. II 27, 2.
185. V 41, 2.
136. θουκυδ. Ι 15—Ήροδ. V 99—Στραβ. C 448.
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Θυρεα ή Θυραία ;
ΈπΙ τη εύκαιρη επιβάλλεται να άσχοληθώμεν καΐ περί του έτύμου του ονόμα
τος της μή ύπαρξάσης πόλεως θυραίας παρά τάς προβαλλόμενος δυσχέρειας. Τούτο
1,Τ
1,β
U9
άπαντφ ώς θυρέη παρ* Ήροδότω ( ), θυρέα παρά τω Θουκυδίδη ( ). Πλουτάρχω ( ),
140
141
14ϊ
ι
Παυσανία ( ), Στεφάνω Βυζαντίφ ( ), Σιμωνίδη ( ), Νικάνδρω τφ Κολοφωνίω ( "),
u
us
ue
ι Τ
Γαιτουλικφ ( *), Plinius ( ), Statius ( ), ώς θυρέαι παρ* Ήροδότω, Ίσοκράτει ( * ),
U8
14ί
158
,Μ
Διοδώρω ( ), Στράβωνι ( ), Δαμαγήτω ( ) καΐ Χαιρήμονι ( ), ώς θυραΐαι παρά τφ
16ϊ
1Μ
Στοβαίφ ( ), καί θυρή παρά τφ Στεφάνφ Βυζαντίφ ( ).
"Η δια του ε γραφή του ονόματος φαίνεται πλημμελής, διότι εμφανίζεται ώς θη·
λυκόν ανυπάρκτου επιθέτου θυρεός, πδσα δέ αναφορά αύτου προς τό θυρεός αποτελεί
σοφιστικόν εγχείρημα. Άλλα καί έάν συνδεθη προς τήν λέξιν θύρα, πάλιν τό ε απορ
ρίπτεται, δεδομένου ότι είς τήν λέξιν ταυτην ανάγεται τό δνομα θυραίος ί1δ*), μή δι
καιολογούν δμως σχέσιν τινά προς τό τοπωνύμιον, απαιτείται δέ να καταβληθη προσ
πάθεια μεγάλη, προκειμένου νά συνδεθη ή λέξις προς τό δνομα θυραία (16δ), καθ* δσον
ουδέν δικαιολογεί τοιούτον τι.
"Απορριπτόμενης οοτω της δια του ε yραφής τοΟ ονόματος (1δβ) καί της σχέσεως
αοτου προς τήν λέξιν θύρα καί τά παράγωγα αυτής, τό ί-τυμον τούτου πρέπει νά άναζητηθη άλλαχου.
1) 'Επειδή ή θυραία τυγχάνει πεδιάς εοφορος—«Ιστιν έν αριστερή μέν καθήκουσα
επί θάλασσαν καί δένδρα, έλαίας μάλιστα, αγαθή τρέφειν γήν» κατά τον Παυσανίαν (1β')—ι ot δέ μεγάλοι αγώνες των 'Apyetcov καί Σπαρτιατών ώφείλοντο είς τό γόνιμον τοΟ|έδάφους αυτής, 6ά ήδύνατό τις νά ταυτίση τό δνομα προς τό θηλυκόν του έπι
θέτου θοραίος (1ββ), δπερ ετύγχανε καί έπώνυμον του 'Απόλλωνος ώς θεοΟ της αύξήσεως^διά τήν ζωογόνον δύναμιν τσΟ ηλίου (""), δστις παρά τοις Λάκωσιν έκαλεϊτο καί
θοράτης (1ββ).
Έάν ληφθη οπ' δψιν δτι ή περιοχή άρχήθεν έτύνχανεν 'Αρκαδική, δυνάμεθα νά
137. 138. 139. 140 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152 χαΐ
153. ; At παραπομπαί έν τοις προηγουμένοις
154.
«Ξένος- δ §ξω τής θύρας». Χουΐδας.
155.
«'0 ξένος, δ αλλότριος, δ εξωτικός» Ήσύχ.
«Καί ή μεταξύ τον δύο οίκιων θύρα> Ήσύχ.
«Θύρα καί θυραία διαφέρει. Θύρα μέν γάρ έστιν
έξ αρχής γενομένη, θυραία το δέ μέλλον προς έκκοπήν
θύρας μέγεθος». Άμμων. 71. 'Ωσαύτως έν 72: «Θύρα
καί θυραία διαφέρει. Θύρα μέν γαρ έστι τό επίθεμα
το έκ σανίδων, θυραία δέ το άνοιγμα αυτό καί τά
χαλάσματα τής θύρας».
Καί Έλευσίνος επιγραφή : «διαλείπων θυραίας κατά τό πλάτος τής σκευοθήκης». (I G.
2», 1668 στίχ. 22)'
καί : «θύρας έπιθήσει τήι σκευοθήκηι άρμοττούσας εις τάς θυραίας» (Ι. ά. 23)*
καί παρά Φωτίφ : «θυραίαν (Κωδ. θυρέαν) τήν τοο μεσοτοίχου διακοπήν». (98, 5).
156. Περίεργος ή παρά τφ Παυσανία (VIII III, 3) δι* ε του ονόματος γραφή, έφ"
δσον : «δόξϊ δέ τον Άρκάδων καί ή Θυρεα έν τή Άργολίδι γή καί δ Θυρεάτης καλούμενος
κόλπος άπδ του Θυραιάτα τούτου τά ονόματα έσχήκασι».
157. I I 38, 4.
153. θοραΐος πυρήν : (Νικάνδρ. «θηριακά» 583).
159. Αυκόφρ. 372 «Τον θοραϊον . . . θεόν»· «σπερμογόνον καί γεννητικον» (Σχολ.).
160. Ησύχιος.
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θεωρήσωμεν δυνατήν τήν τροπήν του επιθέτου θοραίος είς θυραιος κατά τα Ιν τη αίολικη κρατούντα ( , β 1 ), καίτοι δμολογουμεν ότι ή λύσις αοτη τυγχάνει εξεζητημένη.
2) Επειδή ή θυραία τική πεδιάς κατά σημαντικον μέρος κατέχεται ύπό τοο έλους
«Μούστος» καΐ των παρά τούτο μικρότερων ελών, το δνομα της περιοχής προέρχεται
έκ τοΟ έν τω βαλτώδει έδάφει άφθόνως φυομένου θρύου κατ* αρχήν ώς θρυαία (γη).
Επειδή δέ ή περιοχή αοτη άπό των μέσων του στ' αΙωνος, καθ' Ήρόδοτον δέ καΐ προ
της μάχης τών λογάδων, ύπετάχθη είς τους Δωριείς, το όνομα ευχερώς δια τήν καΐ έν
τη δωρική δ,,αλέκτω άπαντώσαν μετάθεσιν ( 1βϊ ) μετατρέπεται είς θυραίαν, έάν δέ δέν
θεωρήσωμεν τούτο ώς Δωρικόν, άλλ' ώς Άρκαδικόν (1β·),—ή περιοχή έτύγχανεν άρκα
δική αρχικώς—το πράγμα δέν μεταβάλλεται, δοθέντος δτι καΐ έν τη αρκαδική διαλέκτω
άπαντα ή μετάθεσις (1β*).
Τών εκδοχών τούτων θεωρουμεν τήν δευτέραν ώς βεβαίαν, διότι καΐ δέν παρί
σταται ανάγκη καταφυγής είς τήν μεταφοράν έν τη έτυμολονήσει του ονόματος, ώς έν
τη πρώτη, καΐ άλλα εδάφη εΰφορα υπήρξαν μή φέροντα το δνομα τούτο, έκτος δέ τού
των υπήρχε καΐ πόλις Μεσσηνιακή όψείλουσα το δνομά της είς το φυτον τούτο ( 1 β 6 ).
"Αλλως τε αϊ Κώμαι Άνθήνη, ΝηρΙς καΐ Eoa όφείλουσι τά ονόματα των είς ουσιώδες
γνώρισμα του χώρου αυτών.
"Ισως το δνομα Όθρυάδης, το όποιον Κφερεν ό πρωταγωνιστής της περιωνύμου
μάχης τών 600 επίλεκτων, ενισχύει τήν άποψιν ταύτην, διότι ουδόλως άπίθανον δτι
τοΰτο αρχικώς ήτο θρυάδης, λαβόν τήν τελικήν αυτοο μορφήν έκ συνεκφοράς του μετά
τοΟ άρθρου, της ψιλώσεως οφειλομένης είς άνομοίωσιν* πράγματι μόνον τέκνον της
θυραίας ήδύνατο νά έπιδείξη τοιούτον φανατικόν πατριωτισμόν, ώστε δια του Ιδίου αί
ματος να έπιγράψη είς τό τρόπαιον τήν «κατ* Άργείων» έπιγραφήν ( 1 β β ).
"Η κατά τά ανωτέρω επιβαλλομένη δι" αι τοΟ ονόματος γραφή ενισχύεται καΐ ύπό
κωδίκων. Οΰτως έκ τών του 'Ηροδότου ό Vaticanus D 2369, μεμβράνινος, του Που αΐώνοςζέν VI 76 παρέχει τήν γραφήν θυραία, έκ τών του θουκυδίδου ό Cisalpinus ή Italus
(Suppl. Gr. 255) μεμβράνινος του Hou ή 12ου αίώνος καΐ ό Vaticanus 126, μεμβράνι«
νος τοο 11ου αίώνος, ομοίως τήν γραφήν θυραία καΐ θυραιάτις, έκ τών τοΟ Παυσανίου
οί Leidensis Ms Gr. Ν. 16 Κ. χαρτφος του 15ου αίώνος, Riccardinus, Parismus 1399
(του 16ου αΙώνος), Angelicus 2 C II θυραιδπν, έν φ ό Mosquensis θυραιάτιν, πάντες
δέ οί έν XI 9, 12 του περιηγητοο θυραίας, καΐ έκ τών τοΟ Στοβαίου ô Escurialensis
16 L. "Αγυρις, δρνις κλπ. Έν τή 'Αρκαδική ή τροπή του ο είς υ παρατηρείται προ
ένρινου·—το αυτό και έν έπιγραφαϊς Μεγάρων, δπου : ονόματα, Όνυμακλής κλπ., τής Άργο·
λίδος, Ινθ-α Όνυμ(ακ)λέος κλπ. (Η. Collitz : Sammlung der Griech. dial.—Inschrieften,
1884, τ, 4, 3 336, 426 πρβλ. καί Ot. Hoffmann : Die Griech. dial. I I 440—403)—ή κα
τόπιν τοο s, άπαντώντος ώς προς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ενός μόνου παραδείγματος του
ονόματος Θεόφιλος (F. Bechtel : Die Griech. dial., Ark. Dial. 1 7, 323)" τό αυτό και έν
τη Δεσβιαχη, όπου θευγένης, θευγένειος, Θεόδωρος, Κλευπάτρα (Ι. α. Lesb. dial. 11, 18).
Περί τής τροπής τοδ ο είς υ πρβλ. καί Schwyzer, Griech. Gramm. 1, 351 και Cezeune,
Traité de phonétique Greque* 169, σημ. 2.
162. Βαρδότερος αντί βραδύτερος καί βάρδισται αντί βράδισται <καμμες βαρδότερον τα
πατημένα σολλάβην». «Βάρδισται μακαρων ώραι φίλαι, άλλα ποθειναί» Qsoyip. 29, 30 καί
15, 104.
163. Τοδτο φαίνεται πιθανώτερον, καθ·' α δ Παυσανίας (Vili 3, 3) μαρτυρεί.
164. Έν έπιγραφαΐς Τεγέας : δαρχμάν, δαρχμάς, δαρχμαΐς (F. Bechtel : Gr. dial.
Berlin 1924, Ι 337 § 26).
165. «Θρυον, πόλις τής Μεσσηνίας, έκ τών έν αύτη φυομένων θ·ρύων δμωνύμως τφ
φυτψ λεγομένη» (Στεφ. Βυζαντ,).
166. Στοβ. Ζ 67 (έκ τοΰ Θησέως)' Αουκ. Χάρ. ή Έπισκ, 24 σημ. 6 τής παρούσης. Πρβλ.
Πλουταρχ. Ήθικα 306, Β.
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LXXX (κατά ποραβολήν του G, Dindorfius), μεμβράνινος του τέλους του 11ου ή άρχων
του 12ου αιώνος, καΐ ô Parisinus Gr. 1984 τοΟ 14ου αΙώνος, χαρτώος, θυραία, του
Hense έν Ioann, Stob. Anthol. libri duo, Vol. I, Berolini 1894, προτιμώντος τήν διόρθωσιν του Meineke θυρέα, του Holze ομως έν Ioann. Stob. Flor. Lipsiae 1893 δεχόμενου
τήν γραφήν θυραία.
θυραία, άρα, κατ" αρχάς έδήλου τήν έχουσαν ώς γνώρισμα θεμελιώδες το θρύον
χώραν, του ονόματος δέ τούτου οοσιαστικοποιηθέντος έγεννήθη ώς έθνικόν καΐ ό δρος
1β7
1β8
θυραιάτις κατά τα Τενέα—Τεγεδτις ( ), Ίστιαίη—Ίστιαιώτις ( ).
θυραία, επομένως, καΐ θυραιατις τυνχάνουσιν δτέ μέν δννοιαι αϊ αύταί, δοθέντος
16
δτι ot αγώνες Άρνείων καΐ Σπαρτιατών έγένοντο όπερ της πρώτης ( ·) ή της δευτέ
1ί0
171
ρας ( ), 6 δέ Θουκυδίδης ταυτίζει αοτάς ή κατά τα δρια ( ) ή μετά της Κυνου
17ϊ
ρίας ( ), ότέ δέ παράλληλοι, ών ή μέν θυραία έδήλου τον θρυόεντα της πεδιάδος χώ·
ρον, ή δέ θυραιδτις τήν εκείθεν τούτου προς τήν θάλασσαν καΐ εντεύθεν αυτού προς τά
αντερείσματα του Πάρνωνος Ικτασιν.

167. θοοκοδ. V 65.
168. Ήροδ. VIII 23, VIII 24, V i l i 6 6 - V H Π6, VIII 23.
169. Ήροδ. Ι 82, Ι—Στραδ. Vili 6. 17—Παοσαν. Χ 9, 12—Σωσίβιος : (παρ* Ά*ηναίψ
IE 678b)—Άκοστ. : Σον. Παρ. και Συνθ·.: V 68—Στοβ. Ζ' 67.
170. Παοσαν. Ill 7, 5-Πλοοτ. Ήθικ. 306 β'.
171. VI 95—11 27, 2 - I V 56, 2.
172. V Η—V 41, 2.

