
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

266/5-263/2 π. X.

Ό Χρεμωνίδειος πόλεμος είναι, ώς γνωστόν, εν έπεισόδιον από την σύγκρου- 
σιν των μεγάλων δυνάμεων τής εποχής: τών Μακεδόνων, των Πτολεμαίων καί των 
Σελευκιδών λ

Εις τον αγώνα κατά τών Μακεδόνων άνεμίχθησαν και οί ’Αθηναίοι κατά προ
τροπήν τοΰ Χρεμωνίδου, έξ ού και τό όνομα τοϋ πολέμου, ώς σύμμαχοι τών Σπαρ
τιατών1 2 . Οί Μακεδόνες τότε υπό τον βασιλέα ’Αντίγονον έπολιόρκησαν τάς ’Αθή
νας, εις βοήθειαν δε τούτων οί Πτολεμαΐοι έστειλαν στόλον υπό τον ναύαρχον 
Πάτροκλον.

Καί ενώ τό τέλος τοΰ πολέμου τούτου είναι μία καμπή διά τήν ιστορίαν τών 
’Αθηνών, διότι έκτοτε χάνουν όριστικώς τήν πολιτικήν των θέσιν εις τον άρχαΐον 
κόσμον3 αί σχετικαί άρχαΐαι πηγαί δίδουν πο?ιύ άμυδράν εικόνα τών γεγονότων. 
Ιδίως δε ανεξήγητος παρέμενεν ή έλλειψις πάσης δράσεως τοΰ ναυάρχου τούτου 
έκπροσωποΰντος μεγάλην καί πλουσιωτάτην εις οικονομικούς πόρους δύναμιν, κυρίαν 
τών θαλασσών, ή βοήθεια τής οποίας προς τούς ’Αθηναίους έξηγγέλθη με τόσην 
έμορασιν 4.

Νέα όμως στοιχεία ήλθον είς φώς κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετίας όφει- 
λόμενα είς τυχαία αλλά θετικά ευρήματα, ένεκα τής παρουσίας Πτυλεμαϊκών νομι
σμάτων έχόντων χρονολογίας, τά όποια, συμπληρώνοντα τάς ύπαρχούσας σχετικάς 
πηγάς, κλονίζουν τήν περί τής άδρανείας τοΰ Πατρόκλου έπικρατοΰσαν γνώμην. 
Τά στοιχεία ταΰτα άποδεικνύουν, ότι είς πολλά σημεία τής ’Αττικής υπήρξαν οχυρά 
τών Αιγυπτίων χρησιμεύσαντα ώς ορμητήρια διά τήν βοήθειαν προς τούς ’Αθηναίους.

Αί περιοχαί από τάς οποίας προέρχονται τά ευρήματα ταΰτα είναι τό προά- 
στιον Ήλιούπολις προς τά ΝΑ. τών ’Αθηνών, ή χερσόνησος τής Κορωνείας ή 
Κορώνης — σήμερον Κουροΰνι—, τό πλησίον κείμενον χωρίον Μαρκόπουλο, όπου 
ό αρχαίος δήμος Πρασιαί, ή χερσόνησος Μικρό Καβοΰρι παρά τον λιμένα τής

1 Κυρκότεραι πηγαί ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ. I 1,1 καί 7, 3. 
III 6, 4 - 6. TROGOS, Prolog. 26. justin. XXVI 2. Πβλ. 
καί BEI.OCH, IVi, 586 κέ., IV2 σ. 502 κέ. ferguson, 

Hell. Athens, σ. 175 κέ , οπού καί δλη ή σχετική βι
βλιογραφία. Tarn, JHS 1908, 208 καί 1934, σ. 26 κέ. 
C.A.H. σ. 705/6.

2 Πβλ. IG ΙΙ! 1, 685, 687.
3 ferguson, έ.ά. σ. 184.

4 Ό Πτολεμαίος μετά τήν συμφωνίαν μέ τόν Άρέα 
εναντίον τοϋ ’Αντιγόνου, άνέθεσεν άγαλμα τοΰ Σπαρ
τιάτου βασιλέως είς τήν ’Ολυμπίαν έννοιας ί'νεκεν τής 
είς αυτόν καί είς τους ονμπαντας "Ελληνας. dittene. Syll. 
3, 433. παυς. VI 15, 9. beloch IV ι, 588.

’ Ακο).ον&ως τεΐ τών προγόνων καί τεΐ τής αδελφής 
προαιρέοει... νπερ τής κοινής τών Ελλήνων ελευθερίας...

IG II 332. ferguson, έ. ά. σ. 170.
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322 Ειρήνης Βαρούχα - Χριατούουλβπούλου

Βουλιαγμένης, άπολήγουσα είς τό άκρωτήριον Ζωστήρ, και ό Ραμνοΰς.
Ή πρώτη ένδειξις περί άτελοΰς γνώσεως τοΰ τρόπου τής βοήθειας τών Αιγυπτίων 

προς τους ’Αθηναίους κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου τοΰτου ΰπήρξεν ήδη ή κατά

τό 1941 καί 1943 άνεΰρεσις χρυσών, αργυρών καί χαλκών Πτολεμαϊκών νομισμάτων, 
βελών, βλημάτων σφενδόνης, άγγείων, κυρίως αμφορέων, είς τον σήμερον Β'τομέα τοΰ 
σημερινού προαστίου τών ’Αθηνών Ήλιούπολις παρά τούς πρόποδας τοΰ Ύμηττοΰ λ

1 Ή περιοχή αΰτη τής Ηλιουπόλεως είχε τότε ελά
χιστος οικοδομάς, at όποΐαι σήμερον έχουν αλλοιώσει 
τήν όψιν τοΰ τοπίου.

Ή κατωτέρω φράσις περιείχετο είς τήν αναφοράν, 
ή οποία εστάλη τότε είς τό Ύπουργεΐον.

«Κατά τήν έπιτόπιον έπισταμένην έρευναν έξηκρι- 
βώθη, οτι είς τήν περιοχήν όπου άνευρίσκονται τά νο
μίσματα υπάρχουν καί άλλα αρχαία ϊχνη ήτοι θεμέλια 
καί άφθονα όστρακα, πολλά «σταμνάκια», τεμάχια από 
όξυπυθμένους αμφορείς, τμήμα επιτύμβιας στήλης είς
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ΝΟΜ ΙΣΜΑΤΑ 1

Έκ τής ’Ηλιουπόλεως.

Χρυσά.

Εύρημα2 άποτελούμενον από 3 χρυσά νομίσματα.

1) Αλέξανδρος 6 Μέγας. Τέλος Δ" π. X. αί.

Κεφαλή Άθηνάς δ. όπισθεν αυτής κεφαλή ζώου ασαφής· δπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Νίκη 
ίσταμένη άρ. κρατούσα στυλίδα καί στέφανον. Κάτω τής δ. χειρός κεφαλή κριοΰ 
άντωπή καί γρύψ άρ. Σιατήρ, 8.50 γρ. Νομισματοκοπεΐον άβέβαιον (Πίναξ I, 1).

Πτολεμαίος Β. 271 - 263 π. X.

2) ΑΔΕΛφΩΝ προτομαί Πτολεμαίου Β' χωρίς ίούλους κάτωθεν τοϋ κροτάφου 
καί ’Αρσινόης Β' με διαδήματα καί χλαμύδα ό πρώτος, καλύπτραν ή δευτέρα- 
άρ. άσπίς κάτω δ. Κ δπ. ΘΕΩΝ προτομαί Πτολεμαίου Α' καί Βερενίκης Α' δ. Χρυ- 
σοΰν τετράδραχμον 13.90 γρ. ΙΊβλ. Σβορωνος, Τά νομίσματα τοΰ κράτους των 
Πτολεμαίων, άρ. 618 πίν. XIV, 29 (Πίναξ I, 2).

3) Όμοιον άλλα τό Κ επί τής όπισθίας δψεως.
Διατήρησις καί τών δύο Πτολεμαϊκών άρίστη (Πίναξ 1,3).
Τό άνωτέρω μικρόν εύρημα, άσχέτως προς τήν συμβολήν του εις τήν ιστορι

κήν έρευναν, παρουσιάζει πολλαπλοΰν ενδιαφέρον καί άπό νομισματικής πλευράς, 
ένεκα τής κατά πάσαν πιθανότητα άκριβοϋς χρονολογήσεώς του. Διότι είναι άναμ- 
φισβήτητον δτι τά χρυσά Πτολεμαϊκά έκόπησαν μετά τον Πτολεμαίον Α', χωρίς νά 
έχουν κυκλοφορήσει επί μακρόν, ούδέν δε άπό τά χαλκά τά έχοντα γράμματα (τά 
όποια χωρίς σοβαράς άντιρρήσεις θεωρούνται χρονολογικά σημεία), άνευρισκόμενα 
υπό τάς αύτάς συνθήκας, έκόπη μετά τό 264 (βλ. κατωτέρω σ. 329).

Έπιβεβαιοΐ τήν έναρξιν τής κοπής τοϋ τύπου τών χρυσών τετραδράχμων 
ΑΔΕΛφΩΝ - ΘΕΩΝ επί Πτολεμαίου Β' συνεχισθεΐσαν καί κατόπιν, δπως ήτο ή γνώμη 
τοΰ ΣβορΩΝΟΥ (έ. ά. σ. σβ' κ. έ.) καί άλλων3 ένφ άλλοι μεταγενέστεροι άποδίδουν 
ταύτην εις τον Πτολεμαίον Γ' (246 - 226) επί τή βάσει τής τεχνοτροπίας καί άλ-

μίαν περιωρισμένην σχετικώς έκτασιν, ή όποια ορίζεται 
πρός ΒΔ. καί Ν. άπό είδος χείμαρρων. Άπό δλας τάς 
ένδείξεις φαίνεται πιθανώτατον, δτι τά ευρήματα έχουν 
σχέσιν μέ τόν Χρεμωνίδειον πόλεμον*.

Δεν έ'γινεν όμως τότε ούδεμία άνακοίνωσις, διότι έφαί- 
νετο δύσκολος ή έξήγησις τής παρουσίας νομισμάτων 
τοϋ Πτολεμαίου Β' εις μίαν περιοχήν τελείως άπομε- 
μακρυσμενην καί άπομονωμένην άπό τήν νήσον τοϋ 
Πατρόκλου, άν καί όλα τά δεδομένα συνηγορούν υπέρ 
τής όπάρζεως Πτολεμάικοΰ στρατοπέδου τής εποχής 
τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου.

1 Άπό τά νομίσματα περιγράφονται μόνον τά περιελ- 
θόντα εις τό Μουσεΐον ή όσων κατέστη δυνατόν νά

ληφθοΰν εκμαγεία.
2 Άνευρέθη κατά τό 1943 καί διεσκορπίσθη εις ιδιω

τικός συλλογάς τών ’Αθηνών. Τά νομίσματα περιείχοντο 
εντός φθαρέντος περιβλήματος καθώς συνάγεται άπό 
τόν τρόπον πού ή σαν τοποθετημένα κατά τήν εΰρεσίν 
των. Διεδίδετο τότε, δτι πλησίον ειχον εύρεθή υπό άλ
λου περισσότερα χρυσά.

3 HEAD, BMC άρ. VII 1, 8. MACDONALD, έ.ά. FORRER, 

Coll. Weber. Koch εις Z.f. Ν. XXXIV. σ. 81 im. 2 
καί σ. 83 κατά μεταγενεστέραν γνώμην τοϋ regling. 

SCHubart, αΰτ. XXXIII σ. 70. Πβλ. σχετικώς καί 
Μ. NILSSON, Timbres amphoriques de Lindos, σ. 170 κ.έ. 

τελευταίως Ρ. naster είς Coll. L. de Hirsch άρ. 1806.
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λων κριτηρίων1. ’Έχει δέ τοΰτο σημασίαν διά την μελέτην κυρίως τής προσωπο
γραφίας των Πτολεμαίον κατά την περίοδον ταύτην2.

Μιά άλλη μικρά μέν λεπτομέρεια τοϋ τύπου των χρυσών τούτων τετράδρα
χμων, άλλ’ δχι άσχετος προς την χρονολόγησιν των, διευκρινίζεται ϊσως διά τοΰ 
ευρήματος. ’Αποκλείεται δηλ. τό επί των νομισμάτων κ (=10) νά σημαίνη τό δέ- 
κατον έτος από τοΰ θανάτου τής ’Αρσινόης3 4, διότι δεν συμβιβάζεται με τον χρό
νον τοϋ ευρήματος συνδυαζομένου μέ τό τέλος τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου. Επο
μένως ή δηλοΐ τό δέκατον έτος από τοΰ γάμου τής ’Αρσινόης μετά τοΰ Πτολε
μαίου Β'4 ή, τό πιθανώτερον, δεν είναι χρονολογικόν σημεΐον άφοΰ άλλωστε 
υπάρχει Κ καί επί τής πλευράς τοΰ νομίσματος μέ τάς προσωπογραφίας τών τεθνε- 
ώτων Πτολεμαίου Α' καί Βερενίκης Α'.

Ή επί τών νομισμάτων άσπίς θεωρείται συχνά γαλατική χωρίς νά αποκλείε
ται κατά τον καθηγητήν Ρ. Fraser καί ή έλληνικότης της ασχέτως αγώνων προς Γα- 
λάτας 5. Είναι βέβαιον ότι ό Πτολεμαίος Φιλάδε?ιφος είχεν ένα νικηφόρον αγώνα κατά 
Γαλατών μισθοφόρων (πβλ. Σβορωνον, έ. ά. σ. ρμε'. Παυσανίας I 7, 3) καί ασπίδες 
άναφέρονται σχετικώς (πβλ. Pfeiffer, Callimachus, Ύμνος εις Δήλον 6, στ. 184-187 
καί σχόλια σ. 71), άλλ’ απαιτείται μεγαλυτέρα έρευνα διά την συσχέτισιν αποστασίας 
Μάγα καταπνίξεως αποστασίας Γαλατών καί τών χρονολογιών επί τών νομισμάτων.

Ή τεχνοτροπία τοΰ χρυσοΰ στατήρος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου έχοντος αρκετήν 
κυκλοφορίαν ανήκει μάλλον είς τον Δ' π. X. αί. πάντως δεν άπαντοΰν όμοια σύμ
βολα εις τό εύρημα Demanhur 7.

’Αργυρά.

Πτολεμαίος Α. 306 - 285.

1) Κεφαλή Πτολεμαίου Α' άρ. Δ· όπ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ - ΒΑΣΙΛΕΩΣ άρ. Ρ καί Α 
τετράδραχμον γρ. 13.60. Έγκοπαί καί επί τών δύο όψεων (Σβορωνος, έ. ά. σ. 41 
πίν. IX, 1) έφθαρμένον8 (Πίναξ 1,4).

1 Ε. Τ. NEWELL, Royal Greek Portrait Coins, σ. 86 

καί Western Seleucid Mints, σ. 230, The Numismatist 
XXXVII, 1924,σ. 301. NOE, NNM. 78 o. 48.N. C. 1927, 
208. A. b. brktt είς A. N. S. Museum Notes V, o. 301 κέ. 
καί Catalogue of Greek Coins, Boston 1955, o. 302.

2 Πβλ. e. pfuhl, Jdl 1930, o. 29 κέ. d. burr 

Thompson, AJA, 1955, o. 202 κέ. sh. w. smith, Scul
ptural Style on Ptolemaic Portrait Coins, Berytus 1950-1, 
o. 21 κέ. 27. Πβλ. charbonneaux, Monuments Piot 
1953, o. 103 κέ., 127 κέ.

3 Πβλ. ΣΒΟΡΩΝΟΝ, έ.ά. άρ. 618. REGLING, αύτ. IV, 
σ. 467. ’Αμφιβολία περί τής εκδοχής ταύτης καί είς 

Macdonald, Hunterian Coll., σ. 367 {ιπ. 2. Διά τό 

έ'τος θανάτου τής ’Αρσινόης 270 ή 271 πβλ. BELOCH 

IV2, 182 κέ., 586. ferguson, έ. ά. σ. 175, Ε. g. turner, 

Hibeh Papyri, τ. II, σ. 199.
4 Διά τήν χρονολογίαν τοϋ γάμου κατά τό 276/5 ή 

274 πβλ. beloch, IV2 σ. 182. CAH 7, σ. 703.
5 Διά τό σχήμα τής άσπίδος πβλ ΣΒΟΡΩΝΟΝ, σ. ρξη

κέ. Ν. C. 1926, 208. ρ. μ. fraser - Τ. ronnE, Boeotian 
and West Greek Tombstones είς Acta Instituti Ath. 
Regni Sueciae 4° VI, o. 69 κέ., όπου καί όλη ή σχε
τική βιβλιογραφία.

6 ...ασπίδας, α'ί Ι’αλάτ^αι κακήν οδόν... ατήσονται... 
επι Νείλω βασιλήος άίϋλια πολλά καμόντος .. ΚΑΛΛΙΜΑ

ΧΟΣ, II ΰμνος είς Δήλον, 184 κ. έ. Σχόλια. 175 κ. έ. 

Μ. LAUNEY, Rechercbes sur les armees hellenistiques,
o. 511.

7 newell, NNM άρ. 19. Πβλ. ratio, 1927, 575. 
"Ολη ή σχετική βιβλιογραφία είς a. brett, Catalogue 
of Greek Coins, o. 319.

8 Τοΰτο άνευρέθη κατά τήν εκσκαφήν θεμελίων είς 
βάθος 1 μ. περίπου κάτωθεν πηλίνης πλακάς (0.25 X 
0.20 μ. περίπου καί άρκετοΰ πάχους κεράμου στρωτή- 
ρος;) εντός στρώματος μελανής τέφρας. 'Υπεράνω ταύ- 
της καί είς βάθος 0,50 μ. περίπου άνευρέθησαν πρώτον 
τά ΰπ’άρ. 2, 3, 6 χαλκά νομίσματα καί διασκορπισθέντα 
θραύσματα άμφορέως ϋψους 0.60 μ. περίπου, όμοιου
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Χαλκά ι.
Πτολεμαίος A .
2) Κεφαλή Διός δ. δπ. Επιγραφή όμοια αετός προς άρ. έφΟαρμένον ένεκα κυ

κλοφορίας- πβλ. Σβορωνος άρ. 206, γρ. 11.70 (Πίναξ I, 5).
3-5) Τρία όμοια: γρ. L4.65. Διάμ. όπ. 25 (Πίναξ I, 6) γρ. 14.80, γρ. 15.30· 

έφθαρμένα.
Πτολεμαίος Β'. 285 - 263,
6-7) Όμοίως- μεταξύ τών ποδών τοϋ άετοΰ ! (Πίναξ I, 9. 10).
8) Κεφαλή Διός δ. όπ.’Αετός άρ. μέ ανοικτάς πτέρυγας- άρ. καί κάτω άσπίς. 

κάτωθεν αυτής Μεταξύ τών ποδών τοΰ άετοΰ Α (Πίνα ξ II, 19).
9) Όμοιον 15.70 γρ.

10) "Ομοιον μέ Θ 14.70 γρ. διάμ. 24 (Πίναξ II, 24).
11) "Ομοιον 14.12 γρ. (Πίναξ II, 23).
12) Όμοιον μέ Λ καί 16. 70 γρ. (Πίναξ II, 26).
13) Όμοιον ή μέ Δ διάμ. 24 13.70 γρ. (Π ίναξ II, 28).
14) Όμοιον μεταξύ τών ποδών Λ (;) 15.30 γρ. (Πίναξ II, 27).
15) Όμοιον μεταξύ τών ποδών A 12.90 γρ.
16) Όμοιον μέ τό προηγοΰμενον 16.15 γρ.
17) Όμοιον 14.35 γρ.
18) Όμοίως μεταξύ τών ποδών μονογρ. ^ Σβορωνος άρ. 589 γρ. 16 (Π ίναξ II, 21).
19) Όμοιον μέ γράμματα άσαφή.
20) Όμοιου τύπου μέ Λ3 16.35 γρ. Σβορωνος 581.
21) Όμοιον 16.70 γρ.
22 - 28) "Ομοια ,μέ Ο. Σβορωνος άρ. 572· γρ. 14.70, 14.90, 17.60, 17.25, 

14.90, 14.40 διάμ. 26 (Πίναξ II, 24).
29) Όμοίως μέ Π. Σβορωνος άρ. 589, 16 γρ.
30) Όμοίως μέ Α· Σβορωνος άρ. 553, 12.90 γρ.
3 1 - 33) "Ομοια
34) Όμοιον μέ φ 12.70 γρ. (Πίναξ II, 30).
35) Όμοιον γρ. 16.10, διάμ. 27 (Πίναξ II, 31).

πρός τον τοΰ πίνακος III, 3. Ούδείς μέχρι τοϋδε του
λάχιστον έκ τών κατοίκων της περιοχής ταύτης τής 
Ηλιουπόλεως άνέφερε περί άνευρέσεως τάφου ή οστών, 
ενώ από την παρουσίαν τών επιτύμβιων στηλών άποδει- 
κνΰεται ΰπαρξις ταφής' επίσης άπό τήν χερσόνησον 
Μ. Καβούρι μέχρι τοϋδε τουλάχιστον ούδέν παρόμοιον 
ίχνος παρουσιάσιμη. Δυνατόν επομένως νά πρόκειται ή 
περί υπολειμμάτων εστίας ή καύσεως νεκρού. Τό νόμι
σμα πάντως δέν έ'χει ίχνη πυράς.

1 Τά πλεϊστα τών χαλκών νομισμάτων άνευρέθησαν 
όπως καί τά χρυσά κατά τό 1943 εις μικρόν βάθος 
εις μίαν περιωρισμένην σχετικώς έ'κτασιν έχουσαν διά
μετρον 500 περίπου μ. καί ήσαν γνωστά εις τά παι
διά τής περιοχής ώς «πουλάκια». Έκτου πλήθους τών 
διασκορπισθέντων (πλησίον τών χρυσών ειχον εΰρεθή

περί τά 100 όμοια), έγιναν προσιτά τά περιγραφόμενα 
έκ τών οποίων τά ΰπ’ άρ. 1-17 περιήλθον εις τό Νο
μισματικόν Μουσεΐον έκ δωρεών ιδιωτών μερικά δέ έξ 
αγοράς. Επίσης εύρημα Πτολεμαϊκών όμοιων νομισμά
των άπό τήν Ήλιούπολιν έγινε γνωστόν ήδη τό 1941, 
τοΰ οποίου όμως δέν κατέστη δυνατή τότε ή έξακρίβω- 
σις (ΧΡ. ΤΣΟΥΝΤΑ Έπιτύμβιον 1941, σ. 679 ΰπ. 1). 
"Ομοια απολύτως ανευρίσκονται ακόμη περιερχόμενα 
εις τήν κατοχήν ιδιωτών ή εις χεΐρας μικρών παι
διών.

2 Διά τό μονογράφημα ΣΒΟΡΩΝΟΣ, σ. ροβ'σ. 84 καί 
macdo:nai,d, έ.ά. σ. 366.

3 Τοϋτο άνευρέθη κατά τήν διάνοιξιν οδού εις τήν 
Δ. κλιτύν τού πρός Β. τής Ηλιουπόλεως λόφου τοΰ 
'Αγ. Κωνσταντίνου.
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36) 'Ομοίως χωρίς Χ·
37) Όμοίως.
38 - 39) Μέ X και χωρίς (;) γράμμα 14.30, 14.80 γρ.
40 - 49) Όμοιου τύπου έφθαρμένα από όξείδωσιν 11, 11.70, 13.30, 14.50, 

15.60, 17, 14-60 γρ.
50) Κεφαλή Ήρακλέους δπ. αετός. Σύμβολα ασαφή. 5 γρ. Σβορωνος άρ. 562 

(Πίνας II, 33).
Πλήν των Πτολεμάίκών άνευρέθησαν εις τήν Ήλιούπολιν καί τα κάτωθι χαλκά 

νομίσματα.

Χαλκίς. Άρχαί 3ου π. X. αί. Κεφαλή άντωπή Ήρας δπ. αετός σπαράσσων 
δφιν. Πβλ. Sylloge 445-446. (II ίναξ II, 36).

’Aftfjvcu. Άρχαί 3ου π. X. αί. Κεφαλή Άθηνάς δπ. Γλαυξ δισώματος. Svoronos, 

Monnaies d’Athenes, πίν. 22, 45 - 46. Shear, Hesperia 1933, σ. 249 (Π ίναξ II, 37

Άϋ'ήναι. Δύο γλαύκες άντωπαό μεταξύ αυτών κάλαθυς (;). Τό δλον εντός στε
φάνου. Svoronos, ε. ά. πίν. 24, 42. Shear, ε. ά. Svoronos, σ. 252 (II ίναξ II, 38).

Όμοίως δπ. Γλαυξ. Svoronos, πίν. 22,57 -84 (Πίναξ II, 39).
Όμοίως (ΓΙίναξ II, 40 τό δπ.).
Όμοίως (Π ίναξ II, 41).
Κεφαλή όμοια δπ. δύο Γλαύκες μεταξύ αυτών ΑΘΕ. Svoronos, πίν. 24, 58 

Shear, ε. ά. σ. 252.

Έλενσίς. Τριπτόλεμος επί άρματος άρ. δπ. Χοίρος ίστάμενος επί βάκχου. 
Κάτω ΑΘΕ. Svoronos, πίν. 103,39 (;). Shear, ε. ά. σ. 262. Μ. Thompson, Hesperia 
1941, σ. 220 (Π ίναξ II, 42).

Δήλος. Κεφαλή Απόλλωνος δπ. Κέρχνος εντός στεφάνου. Svoronos, ε. ά. 
πίν. 106,48. Sylloge, ε. ά. άρ. 447 (Πίναξ II, 43).

Έκ τής Χεραονήσου τής Κορώνης λ

Πτολεμαίος Α .

1) Κεφαλή Ήρακλέους δ. δπ. αετός άρ. προ αυτού Α καί ΙΑ (;) 6,40 γρ. 
Σβορωνος, ε. ά. άρ. 269 κέ. άποτετριμμένον (Π ίναξ 1,8).

2 - 3) Κεφαλή Διός δ. δαφνοστεφούς, δπ. άετός μέ άνοικτάς πτέρυγας άρ. [ΤΤΤΟ- 
ΛΕ]μΒΑΣΙΛΕΩΣ τελείως άποτετριμμένα 15 γρ. (Π ίναξ I, 7).

1 Κατά τό έτος 1955 ό φιλάρχαιος I. ΝΟΥΣΙΑΣ έπέ- 
δειξε χαλκά νομίσματα προερχόμενα από τό καλλιερ
γούμενοι’ τμήμα τής χερσονήσου Κορώνης εντός τοϋ 
πρώτου οχυρωματικού τείχους, τά όποια ήσαν των 
Πτολεμαίων Α' και Β', όμοια απολύτως καί εχοντα 
τήν αυτήν φθοράν πρός τά προερχόμενα εξ Ηλιουπό
λεως. Τότε ύπεβαλε καί σχετικήν εκθεσιν εις τήν εφο

ρείαν ’Αρχαιοτήτων ’Αττικής, ύποδεικνύων τήν ανάγ
κην συστηματικής έρεύνης επί τής χερσονήσου έ'νεκα 
τής ύπάρξεως άφθονων καί επί μεγάλης έκτάσεως αρ
χαίων ερειπίων, τείχους καί άκροπόλεως. Συγχρόνως 
έδώρησεν εν νόμισμα εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον 
καί εκτοτε έν συνεχεία καί άλλα άνευρισκόμενα χάρις 
εις τήν καταπληκτικήν παρατηρητικότητα του.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:44 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή ει$ τον Χρεμωνίδειον πόλεμον 266 5-263 2. π. X. ο21

Πτολεμαίος Β'.
4) Κεφαλή όμοια χτυπημένη δίς. όπ. αετός άρ. XI μονογρ. )^. και άσπίς. Με

ταξύ των ποδών τοΰ άετοϋ 4^ (;)· Έψθαρμένον 12 γρ. (Πίνας II, 18).
5) Όμοιον.
6) "Ομοιον γράμμα ασαφές (;) 14. 60 γρ. (Πίναξ I, 15).
7) Όμοιον με Λ1·
8) Όμοιον μετά γράμματος I και άνευ μονογρ. )14. 60 (Πίναξ I, 11).
9) Όμοιον μέ θ· ΣβορωνΟΣ, ε. ά. άρ. 593.

10) Όμοίως γράμμα φ γρ. 12. 80.
11) Όμοιον μέ ^ και ο (Πίναξ I, 16).
12) Όμοίως 13. 30. γρ.
13) Όμοιον μέ 0) (Πίναξ II, 20).
14) Όμοίως. Σύμβολον κεράς Άμαλθείας: γράμμα Ε'1 2 γρ. 13. 30. (Πίναξ I, 13).
15) Κεφαλή Ήρακλέους δ. όπ. αετός· σύμβολα ασαφή ένεκα κατιώσεως.
16) Έφϋαρμένον όμοιου τύπου (Πίναξ I, 10).
17) Δη μητριός Πολιορκητής (306 - 283)· τύπος GAEBLKR, πίν. XXXIII, 16- 

έφθαρμένον.
18-19) Χαλκίς. Κεφαλή Ήρας κατ’ ενώπιον όπ. ΧΑΛ αετός σπαράσσων όφιν 

κτυπημένον δίς (Π ίναξ II, 36).
20 - 22) Άϋ'ήναι. α) Κεφαλή ’Αθήνας δ. όπ. Α Θ γλαυξ εντός στεφάνου· Svo- 

ronos, Les monnaies d’Athenes πίν. 22,64 κέ. (Π ίναξ II, 41). β) Όμοίως έ. ά. 
85 - 88. γ) Όμοιον τελείως ώξειδωμένον.

23) Νόμισμα ελληνιστικής εποχής· έφθαρμένον άπό όξείδωσιν (’Αθηναϊκόν;).
Νομισματόμορφος σφραγις (;) μολυβδίνη μέ αστέρα όπ. άσημος (Πίναξ II, 35).

Έκ τής Χερσονήσου Μικρό Καβούρι3.

Πτολεμαίος Β.

1) Όμοιον μέ τα προηγούμενα μεταξύ τών ποδών Θ 16. 20 γρ. (Πίναξ II, 25).
2) Όμοιον μέ μεταξύ τών ποδών Λ (;) 12. 70 γρ. (Πίναξ II, 29).
3) "Ομοιον 14. 60 γρ.
4) Όμοιον μέ |α| 14. 80 γρ. διάμ. 26 (Πίναξ II, 22).
5) Όμοιον μέ Ο ή Ο 14. 40 γρ.

1 Τό ύπ’ άριθ. 7 άνευρέθη εις τήν αυτήν περιοχήν 
επίσης επί τής επιφάνειας υπό τοΰ άσχοληθέντος μέ 
τό θέμα τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου Π. I. ΔΡΟΣΟΥ.

2 Άπό όλα τά μέχρι τοΰδε γενόμενα γνωστά όμοια
χαλκά νομίσματα, τό νόμισμα τοϋτο έχει διάφορον τε
χνοτροπίαν καί σύμβολα (φθοράν όμως όμοίαν).Ή 
όπή ή ύπάρχουσα καί επί τών δύο όψεων, χαρακτηρί- 
ζουσα ώρισμένην εποχήν (πβλ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, έ.ά. σ. ρμη'), 
είναι ένδειξις ότι προέρχεται άπό διάφορον νομισμα
τοκοπείων πβλ καί Ν. C. 1926, σ. 301. Τό κέρας Άμαλ- 
θείας-ενίοτε διπλοΰν - δικαιολογείται ώς εμφανι

ζόμενοι' τό πρώτον επί τού Πτολεμαίου Β' (πρβλ. 
MARTIN NIIvSSON, έ. ά. 0. 170).

3 Ταύτα διεσώθησαν καί παρεδόθησαν εις τό Μου- 
σεΐον χάρις εις τό ενδιαφέρον καί τήν φροντίδα τοΰ 
άρχιτέκτονος Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ό όποιος έχει άνα- 
λάβει τήν διαμόρφωσιν τοΰ τοπίου τής χερσονήσου. 
Άνευρέθησαν δέ κατά τήν εκσκαφήν τής όδοΰ κατά 
μήκος τής Ν. πλευράς τής χερσονήσου εις μικρόν βά
θος άπό τήν επιφάνειαν καί εις άπόστασιν 200 μ. 
περίπου άπό τόν Λαιμόν. Βλ. εικόνα άρ. 2.
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6-7) Όμοια μέ Q 14.20 γρ. χωρίς X
8) Όμοιον.
9) "Ομοιον μέ Τ καί X 14.40 γρ. Σβορωνος άρ. 594 (Πίναξ I, 17).

Κοινόν Ενβοέων.

10) Κεφαλή γυναικεία 1 μέ πέπλον δεξ. δπ. βοϋς όρμων. Ανω ΕΥΒθ[ΐ] κατω[ΕΩΝ] 
πολύ έφθαρμένον από μακράν κυκλοφορίαν 2 (Πιναξ 11,34).

1 Ναός Άηόλλωκος Ζωστήρας 

2. Ελληνιστικόν Φρούριον 

3 Έρείτιιστ αρχαίου οικισμού 

• Νομίσματα 

Ψ "Οστρακα

Εΐκ. 2. Χερσόνησος Μικρό Καβούρι.

Έκ τοϋ χωρίου Μαρκόπον λο.

Όμοια επίσης ΙΙτολεμαϊκά νομίσματα προερχόμενα εξ εύρήματος(;) άνευρέ-

1 Πβλ. ΣΒΟΡΩΝΟΝ, έ'.ά. σ. 4α'. κ-έ.,ό όποιος υποθέ
τει ότι ή κεφαλή δυνατόν νά εΐκονίζη τήν σύζυγον τοΰ 
Πτολεμαίου Α' Βερενίκην.

2 Μεταγενεστέρους περιήλθεν εις τό Μουσεϊον τό χαλ- 
κοΰντοϋτο νό|ΐισμα τοϋ Κοινού των Εΰβοέων πολύ έφθαρ- 
μένον μέ κεφαλήν πεπλοφόρον καί αγελάδα ή βουν κυ- 
ρίσσοντα, προερχόμενον κατά τούς εύρόντας από τήν 
αυτήν θέσιν εις τό Μ. Καβούρι από όπου καί τά Πτο- 
λεμαϊκά. Τά τοΰ τύπου αύτοΰ χρονολογούνται μέν μέ 
διστακτικότητα υπό τοϋ ΣΒΟΡΩΝΟΥ (έ. ά. ύπ. 4α) κατά 
τό 300 περίπου π. X. αλλά κατά νεωτέρας σχετικάς 
μελέτας όπως τοϋ Ε· NEWELL (Num. Notes and Mo
nographs άρ. 68, σ. 7 καί 21 άρ. 106-176) καί τήν βασι
κήν μελέτην τοΰ καθηγητοΰ w. p. WALLACE,The Euboian 
League and its Coinage (έ.ά. άρ. 134) θεωρούνται πολύ

μεταγενέστερα ήτοι μετά τό 197 ή τό 194 π.Χ. Επειδή 
αί ανωτέρω τελευταίοι χρονολογήσεις στηρίζονται εις 
παρατηρήσεις επί πολλών ευρημάτων, έκ των όποιων 
βασικώτατον τοΰ Ίσείου τής ’Ερέτριας (βλ. Ν· ΠΑΠΑ- 

ΔΑΚΗΝ, ΑΔ 1915, σ. 115 κέ.), ή δέ ακρίβεια τής προε- 
λεύσεως τοΰ νομίσματος τούτου πρέπει νά θεωρήται 
βέβαια, πρέπει νά γίνη δεκτόν, δτι νόμισμα τού τύ
που τούτου δέν έκόπτετο καί εις προηγουμένην εποχήν 
καί ή παρουσία του επί τής χερσονήσου είναι άσχετος 
πρός τά λοιπά ευρήματα.’Άσχετα επίσης προς τόν Χρε- 
μωνίδειον πόλεμον πρέπει νά θεωρηθούν βοιωτικόν 
νόμισμα άπό τήν Χερσόνησον τής Κορώνης καί ή ενε
πίγραφος λαβή — ή οποία ’ίσως έ'χει χρονολογηθή όρ- 
θώς—. Μελλοντική έρευνα θά βεβαίωση έάν πρόκειται 
περί μεμονωμένων τυχαίων ευρημάτων ή έάν εις τό
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Νομίσματα έξ Ηλιουπόλεως, χερσονήσου Κοριόνης καί χερσονήσου Μ. Καβούρι.
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ΓΤιν. II.

Νομίσματα εξ Ηλιουπόλεως, χερσονήσου Κορώνης καί χες>σονήσου Μ. Καβούρι.
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θησαν εις χό χωρίον Μαρκόπουλο τής Μεσογαίας 1 υπό χωρικού έντός τού αγρού 
του μέ γράμματα δμοια έντός των ποδών τού αετού.

’Εκ τής νήσον Κέω.

Όμοιον νόμισμα2 μέ Δ κατά Σβοριινον, άρ. 617, χρονολογούιιενον 267 π. X. 

(Π ίναξ II, 32) (ή' έμπρ. όψις έφθαρμένη). Προέρχεται από την νήσον Κεών, ή 
όποια διά πολλών μαρτυριών άναφέρεται ώς έχουσα σχέσιν μέ την Αίγυπτον και τον 
Πάτροκλον κατά την περίοδον ταΰτην τών επιχειρήσεων, την όποιαν έχρησιμο- 
ποίει προφανώς ώς βάσιν3.

Όλα τά ανωτέρω περιγραφόμενα νομίσματα τά προερχόμενα έκ τών άνω 
περιοχών δύνανται νά θεωρηθούν ώς εν ένιαΐον εύρημα χρονολογούμενον εις τό 
τέλος τού Χρεμωνιδείου πολέμου, καθώς συνάγεται από την σύστασίν του. Οΰτω 
έκ τών όγδοήκοντα έξ έν συνόλω Πτολεμαϊκών νομισμάτων τά αποδιδόμενα άνευ 
άντιρρήσεως εις τον Πτολεμαίον Α' είναι πολύ έφθαρμένα — μερικά και τελείως 
άποτετριμμένα — έν συγκρίσει προς τά τού Πτολεμαίου Β', τά άποτελούντα και τό 
μεγαλΰτερον ποσοστόν, έκ τών όποιων ούδέν έθεωρήθη μεταγενέστερον τού Χρεμω- 
νιδείου πολέμου, τά δέ έκ τούτων άνευ σοβαρών αντιρρήσεων θεωρούμενα νεώτερα 
έχουν ολίγον ή έλάχιστα κυκλοφορήσει. ’Επίσης τά υπό τάς αύτάς συνθήκας εύ- 
ρεθέντα μη Πτολεμαϊκά νομίσματα δέν είναι νεώτερα (πβλ. ανωτέρω σ. 324 ύπ. 2).

Έπί τών Πτολεμαϊκών δύνανται νά γίνουν αί εξής γενικαί παρατηρήσεις4. 
"Απαντα τά θεωρούμενα τού Πτολεμαίου Β' έχουν την ασπίδα, τά χαλκά δέ καί τό 
μονογράφημα ένίοτεκαί τό μονογρ. ^ (πλήν έλαχίστων μέ μεγαλυτέραν φθοράν καί 
διάφορον τεχνοτροπίαν πβλ. πίνακα I, 9. 10. 11), έχουν γράμματα μεταξύ τών ποδών 
τού αετού ή μονογραφήματα. Τά τελευταία ταύτα νομίσματα έχουν τεχνοτροπίαν ήμελη- 
μένην, τό πέταλον είναι παχύτερον καί μικρότερον, ώστε νά μη ύπάρχη έπαρκής χώρος 
διά την κεφαλήν, τά ίχνη τής χύσεως τού μετάλλου είναι έμφανή, τό άνάγλυφον περισ
σότερον έκτυπον ή κόμη αποδίδεται μέ παχυτέρας γραμμάς (βλ. Σβορωνον άρ. 576,

τμήμα αυτό τής Χερσονήσου όπου άνευρέθησαν, ήτοι 
τό έντός καί αμέσως μετά τό πρώτον τείχος άρχόμε- 
νον από τής ΗΔ. ακτής εις μικράν σχετικώς ακτίνα 
300 μ. περίπου — κατά πρόχειρον σχεδιογράφημα τοΰ 
άνευρόντος ταΰτα κ. ΝΟΥΣΙΑ —, υπήρξε μεταγενεστέ- 
ρως μικρός οικισμός ή άγροικίαι. Πάντως ακριβώς άπό 
τήν περιοχήν αυτήν, πλησίον ή έντός τών θεμελίων τών 
έκεΐ υπαρχόντων οικημάτων, προέρχονται τό βέλος, ό λύ
χνος, τά θραύσματα ΰπ’ άριθ. 19-40, ή ενεπίγραφος λαβή 
αλλά καί τά πλειστα τών Πτολεμαϊκών νομισμάτων 
καί τό νόμισμα Δημητρίου τοΰ ΙΙολιορκητοΰ. Τά λοιπά 
προέρχονται άπό περιοχήν κειμένην νοτιώτερον. "Αξιόν 
παρατηρήσεως είναι ότι κατά τυχαίαν (;) σύμπτωσιν τά 
μέχρι τοΰδε άνευρεθέντα μεταγενέστερα νομίσματα - 
Βοιωτών, τύπος BMC IJ, 8, τής Ερέτριας καί Μακε
δονικόν, τύπος gaebeER XXXIV, 14 - 15 (έκ Κυνο- 
σούρας) είναι τής αυτής έποχής.

1 Ταΰτα έπέδειξεν ό φύλαξ άρχαιοτήτων Προκόπιος 
Κοτζιάς κατά τό έτος 1957.

2 Έπεδείχθη ύπό τοΰ δημοδιδασκάλου Ίωάννου Φι- 
λιππαίου κατά τό έτος 1959.

3 Ό ναύαρχος Πάτροκλος είχε τοποθετήσει καί «επι
στάτην» εις τήν Κορρησίαν τής Κέω, ή όποια έλαβε 
τότε τό όνομα ’Αρσινόη. Επίσης «επιστάτην», τόν Α
πολλόδωρον, έστειλεν εις τήν νήσον Θήραν FERGUSON, 

έ.ά. σ. 178. BCH 1900,225.1906,96.10X113,320,466 
καί XII 5, 1061. PWRE SIV. 44. eauney εις RBA 
1945, σ. 36 κέ.’Επίσης πβλ. Ε· ROBERT εις REG 1933, 
σ. 425. dunant - thomopoueos, BCH 1954, 336 κ. έ. 
F. G. maiER, Griechische Mauerbauinschriften, σ. 157 κέ. 
Ε. ROBERT, Hellenica ΧΙ-ΧΙΓ 1960, σ. 146 κ.έ.

4 Διατυπούμεναι έπί τοΰ παρόντος μετ’ έπιφυλάξεως 
ένεκα τοΰ άνεπαρκοΰς άριθμοΰ διασωθέντων νομισμάτων.
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580, 581, 593) ώστε νά συνάγεται τό συμπέρασμα, δτι ϊσως προέρχονται από διά
φορον νομισματοκοπείων (πβλ. Σβορωνον, σ. 88 άρ. 600).

’Από την ομοιομορφίαν — κατά τό μέγιστον μέρος — τών τΰπων καί τοΰ με
γέθους 1 (βλ. σ. 349 ύπ. 3) τών Πτολεμαϊκών νομισμάτων και από την ομοιότητα 
τών συνθηκών υπό τάς όποιας ανευρίσκονται δεν γεννάται αμφιβολία, δτι θά πρό
κειται περί τής πληρωμής είς τό είδος τοΰτο τών στρατιωτών τοΰ Πατρόκλου2.

Είναι χαρακτηριστικόν, δτι Πτολεμαϊκά τοΰ αύτοΰ τύπου είναι άπό τά σπα- 
νιώτερον άπαντώντα είς Αίγυπτον 3, ενώ είς την Κύπρον4 δεν συμβαίνει τό αύτό.

Καί τό μάλλον άξιοσημείωτον είναι δτι έξ ούδεμιάς άνασκαφής τής κυρίως 
Ελλάδος προέρχονται δμοια5 ούτε άπό ευρήματα ή μεμονωμένως πλήν τών πε
ριοχών, είς τάς οποίας προφανώς έστάθμευσαν στρατεύματα αιγυπτιακά6, τά δε εύ- 
ρεθέντα τοΰ Πτολεμαίου Β' δεν έχουν κυκλοφορήσει έπί μακρόν μετά την κοπήν 
των1 καί πάντως δχι πολύ πέραν τών χώρων τούτων8.

Έκ πάντων τών ανωτέρω περιγραφέντων νομισμάτων δεν λύεται τό έπίμαχον

1 Τό βάρος των ποικίλλει, άλλ’ έν τούτοις δεν πρέ
πει νά έξαχθή τό συμπέρασμα, δτι πρόκειται περί δια
φόρου «μονάδος» (unit), όπως προτείνει νά διαφορο
ποιούνται τά διάφορα μεγέθη τών χαλκών Πτολεμαϊ- 
κών πρός άπλοποίησιν ό neweei,, ΝΝΜ άρ. 68, 1935, 
σ. 16. Πβλ. σχετικώς kubitschek, Ν. Ζ. 1931, 117 
καί GIESECKE, Das Ptoletnaer Geld.

2 Εύρημα άπό φρέαρ τής μεσημβρινής στοάς είς τήν 
Κόρινθον μέ χαλκά τοΰ αύτοΰ περίπου μεγέθους τοΰ 
Πτολεμαίου Ε' ερμηνεύεται ώς μισθοφορικός μισθός 
έπανακάμψαντος μισθοφόρου πβλ. Μ. THOMPSON,

Hesperia 1951, σ. 355 κέ.

3 Ό κ. Λ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ μεταξύ χιλιάδος χαλκών κυ
κλοφορούνται εις Αίγυπτον, ελάχιστα όμοια είδε (πβλ. 
σχετικώς καί J. G. μιι,νΕ είς Annals of Arch, and 

Anthrop. I, 1908, 39 καί Hesperia 1951, a. 355. Επί
σης είς τό Νομισματικόν Μουσεΐον μεταξύ τριών χι
λιάδων περίπου Πτολεμαϊκών «άχρηστων» τής Συλλο
γής I. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μόνον εν δμοιον υπάρχει.

4 Κατά πληροφορίαν τοΰ άρχαιολόγου Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

τοΰ Μουσείου τής Λευκωσίας.
5 Άπό τά τής ’Αγοράς υπό τών ’Αμερικανών μόνον 

εν δύναται νά χαρακτηρισθή άσφαλώς ώ; δμοιον, κα
θώς είχε βεβαιώσει ό κ. R. young πρό οκταετίας καί 
ή δίς Μ. Thompson, είς επιστολήν άπό τού 1952, 
ούδέν δέ προσετέθη έκτοτε, καθώς έβεβαίωσεν ό 
κ. VANDERPOOE. ’Επίσης είς τό ολίγον άπέχον κτήμα 
Τράχωνες ούδέν δμοιον υπάρχει μεταξύ τών άνευρε- 
θέντων νομισμάτων κατά πληροφορίαν τοΰ ιδιοκτήτου 
κ. I. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ.

Είς τάς χιλιάδας τών νομισμάτων τής Κορίνθου ούδέν 
δμοιον άνευρέθη (πβλ. κ. EDWARDS, Corinth V, σ. 73), 
ενώ ανευρίσκεται είς μεγάλην άφθονίαν (ορισμένος τύ
πος χαλκών τοΰ Πτολεμαίου Γ' (μεταξύ τών 110 Πτο- 
λεμαϊκών τά 105) καί εξακολουθεί νά εμφανίζεται είς 
άνασκαφάς ή μεμονωμένως είς τήν ΒΑ. καί κεντρικήν 
Πελοπόννησον (πβλ. Έπιτύμβιον Τσούντα, σ. 668 κέ.).

6 Τήν άποψιν ταύτην ενισχύει ή άνεύρεσις περί τήν 
άρχαίαν Τροιζήνα χαλκού νομίσματος τοΰ Πτολεμαίου Β' 
μέ τό μονογράφημα Τοΰτο παρεδόθη κατά τήν 
έκτύπωσιν τοΰ παρόντος υπό τοΰ Γενικοΰ Επιτελείου 
’Αεροπορίας καί έχει φθοράν έμφαίνουσαν μακράν κυ- 
κλοφορίαν.Ή άνεύρεσις του δέν πρέπει νάθεωρηθήώς 
απλή σύμπτωσις, διότι δχι μακράν τής περιοχής τού
της εΰρίσκεται ή πόλις Μέθανα ταυτιζομένη, καθώς 
υποστηρίζεται, μέ τήν Άρσινόην τής Πελοπόννησου καί 
διατελέσασα ύπό Πτολεμαϊκήν κατοχήν κατά τόν Χρε- 
μωνίδειον πόλεμον. Ή μεγάλη φθορά τοΰ νομίσματος 
εξηγείται άβιάστως ένεκα τής διάρκειας τής Πτολεμαϊ- 
κής κατοχής - πιστοποιουμένης έπιγραφικώς - μέχρι καί 
τοΰ Πτολεμαίου Φιλοπάτορος (221 - 204). (Πβλ. beloch, 

IVi, σ. 612 ύπ. 2, καί IV2, σ. 394. ΣΒΟΡΩΝΟΝ είς Δι
εθνή Έφημ. Νομισματικής’Αρχαιολογίας τ. 7ος, 1904, 

397 κ.έ.).
7 Είναι χαρακτηριστικόν, δτι τά έκ τής ’Αττικής δμοια 

προερχόμενα (πβλ. κατωτ. σ. 331 ύπ. 5) είναι καλώς 
διατηρημένα, προφανώς διότι εΐχον μέγεθος μή προ- 
σαρμοζόμενον εύχερώς πρός τά έν χρήσει χαλκά κατά 
τήν εποχήν τοΰ πολέμου.

8 Τά άνευρεθέντα είς τό χωρίον Μαρκόπουλο, έάν 
προέρχωνται πράγματι έκεΐθεν, οφείλονται είς τήν γει- 
τνίασιν μέ τό Κουροΰνι. Ή άνεύρεσις όμοιου νομίσμα
τος ολίγον πέραν τοΰ υποτιθεμένου στρατοπέδου (άρ. 20) 
τής Ηλιουπόλεως (πρβ. ύπ’ άρ. 3 σ. 321) καί ετέρου 
όμοιου τοΰ Πτολεμαίου Α' (ΣΒΟΡΩΝΟΣ άρ. 286) μέ άρ- 
κετήν φθοράν πρός νότον είς άρκετήν άπόστασιν δικαι
ολογείται άπό τήν άναπόφευκτον συναλλαγήν μέ τούς 
κατοίκους τούς έστω καί έποχειακώς καλλιεργοΰντας 
τήν ύπαιθρον. Όμοια Πτολεμαϊκά μέ τούς εξής τύπους : 
1) Πτολεμαίος Α'. δμοιον πρός τό ύπ’ άρ. 1 τής Κορω- 
νείας. 2) Πτολεμαίου Β', όμοια πρός τά ύπ’ άρ. 14-17 τοΰ 
πίνακος I ένταΰθα άπεικονιζόμενα, περιελθόντα κατά 
τήν κατοχήν έκ τής «’Αττικής» είς ιδιωτικήν συλλογήν, 
πιθανώτατα θά προέρχωνται άπό τήν Ήλιούπολιν.
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είσέτι ζήτημα τής αρχής καί τοΰ τέλους τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου με όρια δμως 
ελάχιστα κυμαινόμενα από τοΰ έτους 265 - 262 \ Πάντως θεωρείται βέβαιον, δτι 
διήρκεσεν επί τρία έτη, δτι ήρχισεν επί τοΰ άρχοντος Πειθιδήμου 1 2 καί έτελείωσεν 
επί τοΰ άρχοντος ’Αντιπάτρου- επομένως ό ακριβής χρόνος τής άρχοντίας τούτων 
θά χρονολόγηση καί τον πόλεμον3.

Τά χρυσά θά έδιδον terminum post quern ακριβή, ως προς το τέλος τοΰ πο
λέμου καί την διάρκειαν τής παραμονής των Αιγυπτιακών στρατευμάτων εις την

’Αττικήν (πβλ. κατωτέρω σ. 347, ΰπ. 2), εάν τό γράμμα Κ έσήμαινε πράγματι χρονο
λογίαν δηλοΰσαν τό δέκατον έτος από τοΰ θανάτου τής ’Αρσινόης4, αλλά τοΰτο, 
ώς έλέχθη ανωτέρω, πρέπει νά θεωρήται τελείως αμφίβολον.

Τό δέ τθεωρούμενον ώς αμφίβολον γράμμα φ = 21 =264 ή έστω τό Υ = 20 = 266 5, 
ή τελευταία χρονολογία επί τών χαλκών, δίδει άπλώς terminum post quern.

Όμως τά άλλα κατωτέρω περιγραφόμενα ευρήματα χρονολογούμενα διά τών 
νομισμάτων, τθά διευκολύνουν την άνάγνωσιν, συμπλήρωσιν καί χρονολόγησήν έπι-

1 Πβλ. beloch, ε. ά. σ. 502 κέ , 608.
2 Πβλ. IG II2 687. tarn, JHS 1034, 26-39. Κατά 

dinsmoor 268,7, Hesperia 1954, σ. 314 ή 267/6. 
Ferguson, Archonten, 29. Κατά meriTT 265,4, 
Hesperia 1957, σ. 97.

3 Ό dinsmoor τον τοποθετεί 264/3 ε. ά., ένώ ό
MERIIT 263 2. ’Αλλά κατά τόν καθηγητήν ρ. eraser 

χρειάζεται διευκρίνησις διά νά συμβιβασθή ή άρχή τήν 
όποιαν δέχεται ό καθ. meritt μέ τό τέλος' πβλ. και 
bickerman, Rev. Et. Anc. 1938, σ. 371. momigliano,

Class. Quart. 1950, o. 113/4. jacoby, Poetlist, άρ. 244,

F. 44 καί Kommentar.
4 Πβλ. άνωτ. σ. 324 ύπ. 3.
5 ’Από τής αρχής τής βασιλείας τού Πτολεμαίου Β' 

(285 π. Χ·). Τό Φ δέν έθεωρήθη απολύτως βέβαιον ώς 
γράμμα’ πβλ. ΣΒΟΡΩΝΟΝ, έ. ά. άρ. 551, 553 καί 
macdonaed, Hunterian Coll., σ. 366, συγχεόμενον μετά 
τοϋ μονογραφήματος (διακρινόμενον έν τούτοις μάλ
λον σαφώς επί τών ύπ’ άρ. 34, 36 άπό τήν Ήλιούπο- 
λιν καί 10 άπό τήν Κορώνην νομισμάτων)' ό τύπος 
πάντως αυτός μέ τό μονογράφημα εκπροσωπείται μέ 
αρκετά αντίτυπα, τά όποια είναι καί καλής διατηρήσεως.
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γραφών1, αγγείων2 καί παντός είδους, αρχαίων λειψάνων, ερειπίων, ενδεχομένως 
δέ καί οχυρώσεων ανεξακρίβωτου σκοπιμότητος καί εποχής (βλ. κατωτέρω σ. 347, ΐ) 
ευρισκομένων είς την ’Αττικήν.

ΒΕΛΗ

Έκτος τών ΓΙτολεμαϊκών νομισμάτων είς τάς αύτάς περιοχάς ανευρίσκονται καί 
βέλη. Είς την Ήλιούπολιν από τάς δεκάδας τών διασκορπισθέντων διεσώθησαν τά 
τρία3 άπεικονιζόμενα είς φυσικόν μέγεθος (πλήν τοϋ α)4 (είκ. 3, β. γ. ε). ’Από την Κο- 
ρώνειαν προέρχεται εν (είκ. 3, δ5) καί άπό τό Μικρό Καβούρι εν6 (είκ. 3,α).

Καθώς φαίνεται καί άπό την εικόνα είναι όλα χαλκά τοΰ ίδιου τύπου ακρι
βώς, ό όποιος είναι έκ τών χρησιμοποιουμένων είς την Ελλάδα κατά τον Δ' καί 
τον Γ'π,Χ. αιώνα μέχρι τέλους τής ελληνιστικής εποχής 7 άπό τής Κρήτης 8 μέχρι 
τής Μακεδονίας9 καί τής Ηπείρου 10 τά χαρακτηρισθέντα, ως γνωστόν, ώς ελλη
νικά καί όχι Περσικά Π.

ΜΟΛΥΒΔΙΛΕΣ

Εκτός τών βελών είς την αυτήν ακριβώς περιοχήν τής Ηλιουπόλεως άνευ- 
ρέθησαν καί δεκάδες13 μολυβδίνων βλημάτων σφενδόνης, «μολυβδίδες» 13.

1 Ο δ to> συνεπληρώθη ασφαλώς έπί τοΰ έπιδειχθέν- 
τος αντιγράφου τής επιγραφής τοϋ Ραμνοϋντος τό δνομα 
τοϋ άρχοντος Πειθιδήμου, ενδεχομένως δέ καί ή υπό 
άμφισβήτησιν έπιγραφή μέ τό ψήφισμα τών Δελφών 
πρέπει πιθανώτατα νά τοποθετηθή χρονικώς κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ πολέμου και όχι πρό ή εις τότέλοςτού- 
του, Είς ταύτην άναφέρεται αποστολή πρέσβεων πρός 
Πτολεμαίον καί Αντίγονον ώστε είναι την ασφάλειαν 
π&σιν παρ’ άμφοτέρων... Πβλ. Suppl. Bpigr. II 261 
p. ROUSSEL, BCH XLVII, 35. beloch, έ.ά. σ. 503 κέ. 
TARN. JHS 1934, σ. 29.

2 Hesperia 1953, πίν. 36, 119. Αί συνθήκαι τής άνευ- 
ρέσεως τών αγγείων θά δώσουν ίσως καί τήν ακριβή 
χρονολογίαν των λαμβανομένου πάντοτε ΰπ’δψιν δτι ό 
περιορισμός τών διαφόρων σχημάτων εντός στενών χρο
νικών ορίων πρέπει νά έχη σχετικήν ελαστικότητα.

3 Ταΰτα έδωρήθησαν είς τό Νομισματικόν Μουσειον 
κατά τό 1943.

4 Τό όποιον επίσης έχει τό αυτό μέγεθος.
5 Έδωρήθη άπό τόν κ. I. ΝΟΥΣΙΑΝ, άνευρεθέν επί 

τής επιφάνειας καί ακριβώς έντός τοΰ πρώτου οχυρω
ματικού τείχους είς έλαχίστην άπόστασιν άπό τούτου καί 
είς άπόστασιν 10 περίπου μ. άπό τής Β. άκτής.

6 Τοϋτο εΰρίσκεται είς τό Αρχαιολογικόν Μουσειον 
παραδοθέν υπό τοϋ έπιμελητοΰ Ε. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ, άνευ- 

ρέθη δέ κατά άνακοίνωσίν του έντός τής περιοχής τοϋ 
φρουρίου πρός Δ. Έπί τής είκόνος τά βέλη άπεδόθη- 
σαν είς τό πραγματικόν μέγεθος.

7 Πβλ. daremberG -SAGLIO, λ. Sagitta. ΒΜ CBronzes 
347 typeD. G. RICHTER, Greek Etr. Roman Βίίε,άρ. 1510. 
BSA 1947. 76 κέ.

8 Επί νομισμάτων τής Κρήτης τοϋΔ' καί τοΰ Γ' π.Χ. αί. 
τής Κεραίας svoronos, Crete, πίν. XXVI, 18, Πραισοϋ

αΰτ. πίν. XVII Τυλισοΰ, ΙΙολυρηνίου BMC XVI, 13. 
Καθώς είναι γνωστόν τοξόται Κρήτες κυρίως έστρα- 
τολογοϋντο έντόνως ύπό τών Αιγυπτίων κατά τήν πε
ρίοδον ταύτιιν (280-240 π.Χ.), πβλ.ι,ΑυΝΕΥ, Recherche», 
σ. 251. ’Επίσης ό βασιλεύς τής Σπάρτης Άρεύς είχεν 
είς τάς δυνάμεις του μισθοφόρους έκ Κρήτης. Όμοια 
βέλη έπί νομισμάτων τών Πατρών BMC V, 11, Θηβών 
Βοιωτίας, βλ. ΣΒΟΡΩΝΟΝ, έ. ά. σ. σιζ'.

9 D. robinson, Excavations at Olynthos, τόμ. X, 
σ. 389 άρ. 1949 τύπος D1, σ. 388 καί 418.

10 carapanos, Dodone LVIII, 4. FURTwaengler, 

Aegina, 528 πίν. 117. Fouilles des Delphes V 97, 336b 
Olympia IV, πίν. 64,1096, σ. 177. WEBER, Olym- 
pische Forschungen I, σ. 160 ολίγον διάφορα καί άρ- 
χαιότερα.Άπό τάς ’Αθήνας όμοια τρία είς τάς ’Αμερι
κανικός άνασκαφάς τής ’Αγοράς κατά πληροφορίαν τοϋ 
καθηγ. Rodney young. Πολλά όμοια άπό τήν Δήλον 
w. deonna, Delos XVIII, σ. 208 κέ., πίν. LXIV 556. 
ραυνε, Perachora, σ. 181 πίν. 92,ao. blinkknberg, 

Lindos I, σ. 191, άρ. 606. ’Επίσης πολλά όμοια υπάρ
χουν είς τό Μουσειον 'Ηρακλείου κατά πληροφορίαν 
τοϋ εφόρου Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, άνευρίσκονται δέ κατά ίδιω- 
τικάς πληροφορίας είς ολόκληρον τήν Κρήτην.

11 Πβλ. BCH LXIII,1939, σ. 311 είκ. 23. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ. 

Arch. Anzeiger 1940, σ. 200 είκ. 47. broneer, Hesperia 
1,341. Schumacher, Beschreibung d. Samm. Ant. Br. 
Karlsruhe, πίν. XIV. schaubErT, Breslau Museum.

12 Διεσκορπίσθησαν υπό τών άνευρισκόντων αύτάς 
παιδιών, τά όποια ώμίλουν περί «μολυβιών*. Ή άπει- 
κονιζομένη ύπ’ άρ. 4 άνήκει είς ιδιώτην, αί λοιπαί πε- 
ριήλθον είς τό Νομισματικόν Μουσειον.

13 Πβλ. ο. FOUGI5RES είς daremberg-saglio (glans) 

είκ. 3627. Όμοιαι προέρχονται άπό τήν Θράκην (βλ.
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Τέσσαρες διασώζονται ακόμη περιελθοϋσαι εις τό Μουσεΐον1 μέ όνομα επί τής 
μιας πλευράς 1) ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 48.50 γρ. (είκ. 4, α). 2) ΙΩΙΛΟΥ 30 γρ. (είκ. 4, β).
3) ΙΩΙΛΟΥ όπ. κεραυνός 68 γρ. (είκ. 4, δ. ε). 4) ΡΛΕΙΣΤ[ΑΝ]θΥ 24.80 γρ. (είκ. 4, γ).

Ή παρουσία σφενδονών προϋποθέτει «σφενδονήτας»· 2 και δΰναται μέν νά 
γίνη δεκτόν ότι χρονολογούνται αΰται, όπως καί τά βέλη, μέ ακρίβειαν δεν δΰνα- 
ται όμως νά βεβαιωθή άντικειμενικώς αν άνήκον είς την παράταξιν των Μακεδό- 
νων ή των Αιγυπτίων.

Μια ένδειξις κατασκευής διά τάς άνάγκας μακεδονικών στρατευμάτων θά ήτο 
ή ΰπαρξις τριών δεσμίδων σφενδονών εκ μόλυβδου πριν διαχωρισθοΰν έξ 9 τεμα-

δ ε

Είκ. 4. Σφενδόναι έξ Ηλιουπόλεως.

χίων έκαστη τοΰ αύτοϋ σχήματος καί μεγέθους προς την έξ Ηλιουπόλεως καί μέ 
επιγραφήν ΔΙΟΝΥ τής αυτής (;) εποχής, προερχόμεναι έκ Πειραιώς3, ό όποιος 
κατά την έπικρατεστέραν γνώμην προ καί κατά την διάρκειαν τοΰ Χρεμωνιδείου 
πολέμου κατείχετο υπό τών Μακεδόνων 4 (είκ. 5).

ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Συλλογή Σταμοΰλη 
άρ. 992), μέγας αριθμός άπό τήν Όλυνθον (robinson, 

Excavations at Olynthus X, σ. 418 κ.έ., πολλαί καί είς 
τό έμπόριον άπό τήν Χαλκιδικήν περί τήν Όλυνθον, 
όκτά) μέ επιγραφήν ΜΕΡΝΑ, άπό τήν Κόρινθον (Corinth 
XII, 1525), Άγρίνιον, κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ εφόρου 
ΝΙΚ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ μέ ΙΠΠΑΡΧΟΥ καί άλλα ονό
ματα πβλ. καί A. Anzeiger 1941,102-3. ’Επίσης υπάρ
χουν εις τό Μουσεΐον Ηρακλείου Κρήτης κατά πλη
ροφορίαν τοΰ διευθυντοϋ του εφόρου Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ιδίως άπό τήν περιοχήν τής Κνωσοϋ μέ ΚΝΩΣ καί κατά 
ιδιωτικός πληροφορίας, άνευρίσκονται συχνά είς Κρή
την, όπου άποκαλοΰνται «πέρδικες» (ή ονομασία αυτή 
δεν έπιβεβαιοϋται άπό τον έφορον Ν. Πλάτωνα).

1 Πλήν τής σφενδόνης είκ. 4,γ άνηκούσης είς 
ιδιώτην, ή όποια άπεικονίζεται ολίγον μικρότερα τοΰ

φυσικοϋ μεγέθους.
2 Βλ. Tarn, Hellenistic Military and Naval Deve

lopments, σ. 20 κ έ.
3 Εΰρίσκονται είς τό Αρχαιολογικόν Μουσεΐον ή δέ 

άπεικόνισις επετράπη υπό τοΰ διευθυντοϋ X. ΚΑΡΟΥ- 

ΖΟΥ' πβλ. καί d. robinson, έ. ά. σ. 419 κέ. τό όνομα 
ΔΙΟΝΥ υπάρχει επί άνευρεθεισών είς Λήμνον καί Μή
λον κατά πληροφορίας τοΰ εφόρου Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΑΗ καί 
τοΰ έπιμελητοϋ ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑ.

4 Πλήν μικράς διακοπής έπί Όλυμπιοδώρου. Πβλ. 
ferguson, έ.ά. σ. 178 κ.έ. tarn, JHS 1934, σ. 32 κ.έ. 
Κατ’ αυτόν οί ’Αθηναίοι έπολέμησαν κατά τόν Χρε- 
μωνίδειον πόλεμον διά τήν άνακατάληψιν τοΰ Πειραιώς 
(έ.ά. σ. 37). BELOCH, έ'. ά. σ. 452 κ.έ. bEngtson, Stra
tegic II, σ. 372. Διάφορος γνώμη είς Νέον Άθή- 
ναιον 1955, σ. 12.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:44 EEST - 54.161.213.156



334 Ειρήνης Βαρούχα - Χριστβδίϊυλοποΰλου

Άλλα δεν έξηκριβώθη — μέχρις ώρας τουλάχιστον — άν μεταξύ τοΰ π?ιήθους 
τών εις Ηλιούπολιν άνευρεθεισών σφενδονών υπήρξε καί δμοιον δνομα (χωρίς 
βεβαίως να άποιΆείεται ότι τούτο προέρχεται άπό προγενεστέραν εποχήν)· ούτε είναι

γνωστός ό τρόπος τοΰ ανεφοδιασμού τοΰ Μακεδονικού 
στρατοΰ- επομένως παραμένει άγνωστον άν τό υποτιθέμενον 
Πτολεμαϊκόν στρατόπεδον έγκατελείφθη κατόπιν έπιθέσεως.

ΑΓΓΕΙΑ

Έκτος τών νομισμάτων, τών σφενδονών καί τών βελών 
εις τήν περιοχήν τής Ηλιουπόλεως άνευρέθησαν πολλά τε
μάχια κεράμων στρωτήρων, μερικά εκ τούτων μελαμβαφή, 
πλειστα θραύσματα αγγείων καί πολλοί αμφορείς, τοΰ αύ- 
τοΰ περίπου 1 μεγέθους, οί όποιοι θά έχρησιμοποιοΰντο υπό 
τών στρατιωτών τοΰ Πατρόκλου, έφ’ δσον δύνανται να θε
ωρηθούν σύγχρονοι. Όλοι ήσαν καθημερινής χρήσεως καί 
αί λαβαί χωρίς σφραγίδας.

Άπό τα διασκορπισθέντα θραύσματα ή τεμάχια αγγείων, 
τά όποια ανευρίσκονται είς την Ήλιούπολιν συνελέγησαν: 

, Α , „„ 1) Βάσις ροδιακοΰ άμφορέως2 καί τομή (Π ίναξ III 7.8).
Εικ. 5. Δεσμις μολυβδινων ' , . ,
σφενδονών έκ Πειραιώς. 2) Βασις αμφορεως και τομή (Π ιναξ III, 3. 9).

1 Κατά τάς περιγραφάς τών εύρόντων. Έκ τών αμ
φορέων δέν διασώζονται παρά τεμάχια, άνευρισκόμενα 
είς διαφόρους οικίας καί τάς άνασκσπτομένας οδούς. 
Πολλοί έκ τούτων θραυσθέντες έχρησιμοποιήθησαν ώς 
οικοδομικόν υλικόν ήδη άπό τοΰ 1943. Τό άπεικονιζόμε- 
νονάρ. 1 τμήμα παρέδωσε εσχάτως μικρός μαθητής.

2 Διά τό σχήμα τοΰ άμφορέως πβλ. Virginia grace 

είς Hesperia, Suppl. X Part III, σ. 168 πίν. 74 P. 8422 
καί SS 3791. ’Ανήκει είς τό Parmeniscos Group άρ. 
206-208 καί χρονολογείται είς τάς άρχάς τοΰ Γ'π.Χ. αί. 
Ό πηλός τών διασωθέντων τεμαχίων είναι όμοιος πρός 
τόν περιγραφόμενον. Τοιούτου σχήματος αμφορείς σώ
ζονται άπό πλείστας περιοχάς τοΰ Αιγαίου καί τής Μαύ
ρης Θαλάσσης- Καθώς είχε την εξαιρετικήν καλωσύνην 
νά μέ πληροφορήση ή Miss GRACE, είς τήν όποιαν 
■οφείλονται όλαι αί περί αμφορέωνπληροφορίαι, όπως καί 
ή χρησιμοποίησις τού βιβλίου τής Ν. ZEECT, Keramnu- 
eckaa Tarabocpora 1960. τά τμήματα βάσεων αμφο
ρέων ύπ' άρ. 1, 5, 6άπό τήν Ήλιούπολιν ΰπ’άρ 14-16 άπό 
Πόρτο Ράφτη καί ΰπ'άρ. 2,3 άπό Μικρό Καβούρι ανή
κουν είς σχήματα γνωστά ήδη άπό τοΰ τέλους τοΰ Δ' π. X., 
αίώνος. Βάσεις όμως όμοιαι — μέ τό κενόν μέχρι τέ
λους— όπως αί ΰπ’άρ. 2 (πίν. III. 3 άπό τήν "Ηλιούπο- 
λιν καί λοιπαί όμοιαι — έξ έν συνόλω πίν. III, 3. 4. 
13. 19. 20. 24) — δέν άνευρέθησαν ούτε είς τήν ’Αγοράν 
τών ’Αθηνών ούτε είναι γνωσταί άπό άλλας περιοχάς. 
Ή Miss grace υποθέτει χωρίς νά δύναται ακόμη νά

τό άποδείξη, ότι δυνατόν νά προέρχωνται άπό τήν Ισπα
νίαν (πβλ. aurigemma, II Reale Museo di Spina, 1936, 
σ 133). Τήν ύπ’ άρ. 37 πίν. III βάσιν θεωρεί μνήκου- 
σαν είς άμφορέα έκ Μυτιλήνης, έ'νεκα τοΰ βαθέος χρώ
ματος τοΰ πηλοΰ καί τόν ΰπ’ άρ. 38 πίν. III ώς Κερκυ- 
ραϊκής προελεύσεως. Έκ τής συχνής παρουσίας τοΰ 
σχήματος τούτου είδικώς είς τάς άνωτέρω περιοχάς 
(ό κ. Νούσιας έ'χει άνεύρει όμοιας καί είς τό Φραγκο- 
λίμανο τοΰ Θορικοΰ), ένώ δέν άπαντά, είς άλλας είς 
όσας τούλάχιστον κατέστη δυνατόν νά έξακριβωθή, 
τήν Μακεδονίαν (κατά πληροφορίαν τοΰ έφορου X. ΜΑ

ΚΑΡΟΝΑ), τήν Αίγυπτον (καθώς βέβαιοί ό κ. Λ. ΜΠΕ- 

ΝΑΚΗΣ τήν Κρήτην (κατά πληροφορίαν τοΰ έπιμελη- 
τοΰ Κ. ΛΑΒΑΡΑ) δύναται νά συναχθή τό συμπέ
ρασμα ότι πάντως δέν προέρχεται άπό μέρος μέ τό 
όποιον συνηλλάσσοντο οί ’Αθηναίοι κατά τήν έπο- 
χήν ταύτην (ένισχυομένης οϋτω τής άπόψεως τής Miss 
grace) καί ότι ήτο έν χρήσει κατά τόν Χρεμωνίδειον 
πόλεμον. Τοΰτο δέ θά χρησιμεύση ώς βάσις άσφαλοΰς 
χρονολογήσεως ιδίως ναυαγίων περιεχόντων άμφορεΐς 
όμοιου σχήματος.

Πβλ. ν. grace, Hesperia 1934, σ. 307 πίν. II άρ. 8.
3 Ό άμφορεύς ύψους 0.70 μ. περίπου έθραύσθη είς 

άπειρα τεμάχια κατά τήν έκβάθυνσιν τής όδοΰ διακρι- 
νόμενα μέχρι πρό ολίγου έπί τής σημερινής έπιφανείας· 
είς έλαχίστην άπόστασιν άνευρέθη ή επιτύμβιος στήλη. 
(Βλ. κατ. είκ. 11, 12).
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3) Τμήμα στομίου καί λαβής άμφορέως (ΓΤίναξ III, 1).
4) Λαβή άμφορέως (Πίναξ III, 2).
5) ’Άφθονα τοιχοιματα αμφορέων.
"Ολα τα ανωτέρω έχουν τό ίδιον χρώμα και την αυτήν ποιότητα τοΰ πηλοΰ.
6) Θραύσματα άπδ τα χείλη δύο αγγείων με πλατύ στόμιον καί αμαυρόν 

μέλαν γάνωμα.
7) Λαβή από ύδρίαν(;) από πηλόν μελανού χρώματος όχι καθαρόν.
8) Βάσις από μικρόν αμφορέα (;) (Πίναξ III, 28).
9) Βάσις από λεκάνην(;) με ερυθρόν γάνωμα έσωτερικώς, διακόσμησιν από παραλ

λήλους γραμμάς έξωτερικώς καί γραπτόν αστεροειδές κόσμημα κάτωώεν τής βάσεως.
10) Θραύσματα με εγχάρακτον γραμμικήν διακόσμησιν εις τό εσωτερικόν από

Συμβολή είς τόν Χρεμωνίδειον πόλεμον 266 5 - 363/2 π. X. 330

Υ &
Είκ. 6. Θραύσματα αγγείων έξ Ηλιουπόλεως καί Κορώνης.

ε

αγγεία μέ ανοικτόν στόμιον, πυθανώτατα τού γνωστού σχήματος τού χαρακτηρι- 
σθέντος ώς κυψέλη1 (είκ. 6, β. γ).

11) Θραύσματα αγγείου μέ τήν εσωτερικήν επιφάνειαν καλυπτομένην από 
άναγλύφους συμπλεκομένας γραμμάς. Ή τοιαύτη διακόσμησις παραμένει προς τό 
παρόν αγνώστου τεχνικής, προϋποϋέτουσα επίθεσιν ψιάθης επί τού υγρού πηλού 
τού αγγείου καί όχι «κτένισμα», όπως επί των προηγουμένων (άρ. 10) καί σχήμα 
πάντως μέ ανοικτόν στόμιον, άνεξακριβώτου χρονολογίας (είκ. Β, ε )2.

1 Παρομοία διακόσμιισις εις τό εσωτερικόν αγγείων 
είναι γνωστή επί άνευρεθέντων εις Ίσθμίαν καί Ρά
χην ελληνιστικής καί βυζαντινής εποχής (bronEER,

Hesperia 1958, σ. 32 άρ. 42, πίν. 14b καί σ. 28 αΰτ. 1959, 
σ. 337 είκ. 11 άρ. 17 πίν. 72c), χαρακτηρισθέντα υπό 
τοΰ εφόρου Δ. ΠΑΛΛΑ όρθώς ως κυψέλαι. Είναι δέ 
άξιον παρατηρήσεως, δτι επί ενός σώζεται καί ή απα
ραίτητος είς κυψέλας μικρά όπή δχι ακριβώς εις τήν βά- 
σιν τοΰ άγγείου. Είς τήν τοποθεσίαν Τράχωνες τής ’Ατ
τικής κατά πληροφορίαν τοΰ κ. I. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ άνευ- 
ρέθησαν όστρακα καί άγγεΐον σχεδόν ακέραιον μέ δια- 
κόσμησιν παρομοίαν πρός τήν τοΰ ύπ’ άρ. 10 ελληνι
στικής εποχής, επί τοΰ οποίου εφαρμόζει καί πώμα, 
επίσης δέ όστρακα όμοια άνευρέθησαν εντός φρέατος 
παρά τήν Άκρόπολιν τών ’Αθηνών ελληνιστικής επο
χής, κατά πληροφορίαν τοΰ εφόρου Γ. ΔΟΝΤΑ, όπως

καί είς τήν Αύλίδα. Τής αυτής γνώμης είναι καί ή 
αρχαιολόγος ΧΡ. ΚΑΡΔΑΡΑ (Πβλ. AJA 65, 1961, 26 έ. 
Dyeing and Weaving Works at Isthmia).

2 Συνδυασμός κοφίνων καί πηλοΰ ή άλλης ύλης είς 
κυψέλας ήτο γνωστός είς τήν αρχαιότητα (daremberg- 

SAGEio λ. apes), άπαντα δέ καί μέχρι σήμερον. Πβλ. 
Hesperia 1956, σ. 260-1. Πάντως τά θραύσματα ανή
κουν είς άγγεΐον μέ ανοικτόν στόμιον, άλλα μή δυνά- 
μενον νά χρονολογηθή ακριβώς έκ τών συνθηκών τής 
άνευρέσεως διότι προέρχονται μέν άπό τήν αυτήν πε
ριοχήν τής Ηλιουπόλεως άλλ’ άνευρέθησαν επί τής 
επιφάνειας είς σωρόν χώματος μεταφερθέντος άπό άλ
λην περιοχήν άναμεμιγμένον ίσως καί μέ χώματα θε
μελίων τών παρακειμένων οικιών, περιέχοντα μέγαν 
άριθμόν θραυσμάτων άπό δεκάδας διαφόρων σχημά
των αγγείων κοινής χρήσεως, μελαμβαφή, άρετινά, τοι-
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Θραύσματα και μεγάλα τεμάχια αγγείων προέρχονται επίσης από την χερσό
νησον τής Κορώνης1.

1) "Ημισυ κυπέλλου2 (είκ. 7, α).
2) Πινάκια με έλαφρόν μέλαν γάνωμα και λεπτότατα τοιχώματα 3 (είκ. 7, β καί γ).
3) Τεμάχιον πινακίου μέ έμπίεστον διακόσμησαν4 (είκ. 7, ε).
4) Λαβή από δοχείον μαγειρικής μέ μικρόν οπήν προς έξάρτησιν.
5) Μικρόν κύπελλον ή βάσις ύψηλοτέρου (είκ. 7, δ).
6-15) Βάσεις από δέκα τέσσαρας αμφορείς (Πίναξ III, 12-18. 19. 26. 27). 

Έκ τούτων^αί ύπ’ άρ. 13, 19, 24 τού Πίνακο'ς III έ'χουν τομήν όμοίαν προς τάς έκ

ε

ί)

Είκ. 7. Θραύσματα αγγείων εκ τής χερσονήσου τής Κορώνης.

τής Ηλιουπόλεως (Πίναξ III, 3 καί 9) καί Μικρού Καβουρίου (Πίναξ III,4 καί 20).
16-17) Λύο βάσεις πινακίων μέ μέλαν γάνωμα καί έμπίεστον διακόσμησιν 

(είκ. 7, θ).
18) Τεμάχιον βάσεως μετά τοϋ χείλους πινακίου έχοντος μέλαν καί ερυθρόν 

γάνωμα κατά ζώνας (είκ. 7, ι) καί τομή (είκ. 7, ζ).
19) Λαβή από αμφορέα χιακής προελεύσεως (Πίναξ III, 25).
20) Δύο θραύσματα από αγγεία μέ ανοικτόν στόμιον μέ εγχάρακτον διακό-

χώματα, στόμια, λαβάς καί βάσεις αμφορέων διαφόρων 
προελεύσεων (Χίου, Ρόδου, Κώ μέ διδύμους λαβάς), 
κεράμους στρωτήρας λύχνους ελληνιστικούς, όστρακα 
θαλάσσια (πορφύρας)- έκεϊ·9·εν καί τά νπ’ άρ. 6-8 

θραύσματα.
1 Ταϋτα συνελέγησαν κατά περιόδους είς τήν πλήρη 

οστράκων επιφάνειαν τοϋ καλλιεργούμενου τμήματος

τής χερσονήσου υπό τοϋ κ. I. Νούσια, τοϋ όποιου ή 
άοκνος συνδρομή υπήρξε πολυτιμοτάτη.

2 Hesperia 1934, σ. 43δ κέ. η. Thompson, αΰτ. 

είκ. 116, 117 9.

3 "Ε.ά. Ε. 27 (1).
4 Έ. ά. σ. 482 πίν. 115, καί 433 Ε 21 (1).
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Πιν. III.

39

Θραύσματα άγγείιον έξ "Ηλιουπόλεως, χερσονήσου Κορώνης *^αι χιρσονησοι β
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σμησιν εις to εσωτερικόν (πβλ. τα υπ αρ. 10 είκ. 6, γ όμοιων σχημάτων έκ της 
Ηλιουπόλεως) (είκ. 6, δ).

21) Τεμάχιον πινακίου μέ μέλαν γάνωμα (είκ. 7,κ καί τομή είκ. 7, η).
22) Δυο τεμάχια μελαμβαφών πινακίων (είκ. 7, λ).
23) Βάσις όμψαλωτοΰ πινακίου (είκ. 7, μ).
24) Λαβή δίδυμος άμφορεως (όμοιαι καί από την Ήλιούπολιν καί Μικρό 

Καβούρι) (Πίναξ III, 29).
25) Τμήμα λαβής ροδιακοϋ άμφορεως μέ σφραγίδα ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ1 (είκ. 8).
20) Στόμιον άμφορεως- έσωτ. διάμ. 12 έκ. (Πίναξ III, 11).
27) Τρεις βάσεις μελαμβαφών κανθάρων. (Πβλ. Η. Thompson, ε. ά. 388 

Β 18) (Πίνας III, 39. 40).
30) Βάσις κΰλικος (;) (ύψος 0.45 μ.) καί τομή (Πίναξ III, 42. 43).
31) Τμήμα κανθάρου άνευγανώματος(ΠίναξΙΙΙ, 44).
32) Τμήμα λαβής καί χείλους δύο με?ναμβαφών 

κανθάρων (Πίναξ III, 45).
33) Βάσις από άτρακτοειδή δακρυδόχον διάμ. βά- 

σεως 0.26- πβλ. Hesperia 1934, σ. 342 είκ. 22,Β44 

(Πίναξ 111,38).
34) Λαβή μαγειρικού σκεύους (Πίναξ III, 37).
35-50) Θραύσματα μελαμβαφή από βάσεις πινα

κίων διαφόρων διαστάσεων καί σχημάτων.
Επίσης άπό τήν χερσόνησον Μικρό Καβούρι προ

έρχονται 2:
1) Βάσις άμφορεως μέ τήν κάτω προεξοχήν έλλεί- Εικ· 8· Τμήμα λαβής ροδιακοϋ 

/ΤΤ' ΤΤΤ ι α\ άμφορεως.πουσαν (Ιΐινας 111, 10).
2-3) Τεμάχια όμοια άπό βάσεις άμφορέων (Πίναξ III, 5.6).
4) Δύο τεμάχια βάσεων άμφορέων (Πίναξ III, 36).
5) Βάσις μικρού άμφορέως (Πίναξ III, 35).
6) Τρεις λαβαί, αί δύο άπό τον ίδιον άμφορέα (Πίναξ III, 30.31. 34).
7) Τεμάχιον στομίου άμφορέως μικρού (Πίναξ III, 32).
8) Θραύσμα άγγείου μέ βαθείας ραβδώσεις (Πίναξ III, 33).
9) Βάσις κανθάρου (Πίναξ III, 41).
10-12) Θραύσματα άπό άγγεΐα μέ μέλαν γάνωμα.
Θραύσματα άπό τοιχώματα πολλών δεκάδων άμφορέων καί λαβαί, πολλαί τών

1 Βλ. nii.sson έ. ά. σ 371. Ή λαβή χρονολογείται 
κατά τήν Miss grace περί τό 160 π.Χ.,συμφώνως πρός 
τά δεδομένα έκ τών άνευρεθέντων εις Πέργαμον δ(ό- 
δεκα όμοιων, c. schuchhardT, Inschriften von Perga- 
mon, σ. 444 άρ. 861-863. v. grace εις Hesperia 1934, 
σ. 214 καί 1953, σ. 116 κέ., όπου καί σχετική βιβλιο
γραφία. rostovzeff, Social and Economic History 
of the Hellenistic World, σημ. 68.

2 Ταΰτα οφείλονται επίσης εις τό έμπρακτον ενδια

φέρον τοϋ άρχιτέκτονος Γ. Άναγνωστοποΰλου, ανευρί
σκονται δέ ενίοτε κάτω άπό τούς μεγάλους λίθους τών 
πρός Δ. εις τήν επιφάνειαν ορατών θεμελίων οικημάτων. 
Βάσιν καί τεμάχια άπό όξυπύθμενον άμφορέα, όμοιον 
μέ τόν προερχόμενον άπό τήν Ήλιοΰπολιν νπ' άρ. 2, 
παρέδωσεν ό 1"'. Άναγνωστόπουλος εις τήν Άρχαιολ. 
Υπηρεσίαν τοϋ Υπουργείου, άνακαλύπτονται δέ συνε
χώς καί άλλα.
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όποιων έχουν τομήν στρογγυλήν (Hesperia 1934, πίν. II, 4 καί 5). Τά ύπ’ άρ. 
6-10 προέρχονται από τον εντός τού φρουρίου χώρον. Τά ύπ’ άρ. 45 τεμάχια 
βάσεων είναι άπολύτως όμοια μέ το ύπ’ άρ. 2 (Π ίναξ III, 3 και 8) εκ τής 
Ηλιουπόλεως και τά τής Κορώνης (ΙΙίναξ III, 13. 19. 24).

’Από τά άπεικονιζόμενα τεμάχια άμφορέων ούδε'ις άκέραιος κατέστη δυνατόν 
νά συμπληρωθή, ένώ πρόκειται περί έκατοντάδος όλων τών προελεύσεων. Βέβαιαι 
είναι μόνον αί βάσεις, αί λαβαί καί ολίγα θραύσματα στομίων. Ούτε προσφέρουν 
στοιχεϊόν τι διά την προέλευσίν των εάν αυτή δεν έχη άλλως έξακριβωθή, διότι 
ό Πτολεμαϊκός στόλος κύριος τών θαλασσών κατά την εποχήν εκείνην ήδύνατο νά 
προμηθεύεται παντός είδους εφόδια καί οίνον άπό πάσαν περιοχήν έξασφαλίζου-

σαν ευνοϊκούς όρους άγοράς. Τά σχή
ματά των όμως δυνάμενα νά συμπλη
ρωθούν άπό σωζομένους άκεραίους άμ- 
φορεϊς θά είναι άναμφισβητήτως έκ 
τών έν χρήσει κατά την εποχήν αυ
τήν όπως καί τών άλλων άγγείων, τά 
όποια είναι άπαντα κοινής χρήσεως, ά- 
σχέτως αν προύπήρχον ή συνεχίσθησαν 
καί κατόπιν ή αν οί άμφορεΐς κατα-

Είκ. 9. Άγαλμάτιον Κυβέλης.

σκευασθέντες ολίγον πρότερον έχρησιμοποιήθησαν καί μεταγενεστέρως.

ΑΛΛΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1) ’Από τήν Ήλιούπολιν. Άγαλμάτιον τής Κυβέλης - Μητρός τών Θεών, έξ 
ενός τεμαχίου μαρμάρου 1 (ύψος τού σωζομένου 0.22 μ.)· ή θεά κάθηται επί 

θρόνου καί στηρίζει τούς πόδας επί ύποποδίου- ή έλλείπουσα κεφαλή θά έ'φερε 
πόλον, σώζονται μόνον τά άκρα τών επί τών ώμων πιπτόντων βοστρύχων κρα
τεί διά τής δεξιάς φιάλην καί μέ τήν άριστεράν τύμπανον, τού όποιου έχει άπο- 
κοπή προσφάτως τό μεγαλύτερον τμήμα. Φορεΐ ιωνικόν χιτώνα ύψηλά έζωσμένον

1 α. ν. salis, Die Gottermutter des Agorakritos, Plastik, o. 187, πίν. 67,2. rubensohn, έ. d. 1935, 
Jdl 1913,σ.20 είκ. 8 καί είκ. 5. uppoed, Grieckische o. 62 κ. έ.
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χωρίς άπόπτυγμα και ίμάτιον, τοΰ οποίου αί πτυχαι καλύπτουν το κάτω μέρος τού 
σώματος. Έπί των γονάτων της κάθηται μικρός λέων μέ την κεφαλήν προς τα 
αριστερά (είκ. 9 και 10).

Πρόκειται περί τοΰ κοινοτάτου τύπου τοΰ επηρεασμένου ή άντιγράφοντος την 
Μητέρα των Θεών, τό έργον τοΰ Άγορακρίτου ή τοΰ Φειδίου \ τοΰ οποίου, ως 
γνωστόν, υπάρχουν μέ έλαφράς παραλλαγάς άφθονώτατα αντίτυπα είς μάρμαρον 
και πηλόν. ”Αν καί ή εργασία είναι αμελής δεν είναι χειρωνακτική- αί πτυχαι 
τοΰ χιτώνος είς τό στήθος καί τοΰ ίματίου έχουν κάποιαν απαλότητα, ή οποία 
επιτρέπει να χαρακτηρισθή ώς ελληνιστικής εποχής καί 
να θεωρηθή σύγχρονον μέ τα λοιπά ευρήματα τής έγ- 
καταστάσεως των Αιγυπτίων- δεδομένου μάλιστα ότι ή 
ασιατικής καταγωγής θεά θά ικανοποιεί καί τό θρη
σκευτικόν αίσθημα καί τοΰ Άσιάτου ή Αιγυπτίου μι
σθοφόρου 1 2. "Εκ τοΰ πλήθους των γνωστών αντιγράφων 
περισσότερον πλησιάζει ώς προς τήν διάταξιν τών πτυ
χών, τά αντικείμενα καί τον τρόπον πού τά κρατεί διά 
τών χειρών καί τήν θέσιν τοΰ λέοντος, είς αγαλμάτων 
καί ανάγλυφα εντός ναΐσκου τοΰ ’Αρχαιολογικού Μου
σείου 3. Επίσης μέ μικράν παραλλαγήν είς τήν στάσιν 
τής κεφαλής τοΰ λέοντος τό αγαλμάτων παρουσιάζει με-

γίστην ομοιότητα προς τό ευρι
σκόμενον είς τό μουσεΐον τοΰ Wurzburg έχον τάς αύτάς 
ακριβώς διαστάσεις καί αναλογίας καί ενδεχομένως τό σχήμα 
τοΰ θρόνου4. Κατά τον Langlotz (έ. ά.) όλα τά παρομοίου 
τύπου αντίγραφα άναφέρονται είς κοινόν πρότυπον έργον 
αγνώστου καλλιτέχνου τοΰ 4ου π. X. αίώνος, διαμορφω- 
θέν κατά τό πνεύμα τής εποχής Β.

2) Πιεστήριον (ληνός) διά τήν έκθλιψιν ελαίου ή οί
νου- διάμ. 0.80 μ. πάχος τής εκ μαρμάρου πλακός 0.15 μ. 
Ή εσωτερική επιφάνεια έχει εγχαράξεις μέ κατεύθυνσιν 
προς τό στόμιον διά τήν εκροήν τοΰ υγρού3 (είκ. 11).

3) Λίθος ή μάρμαρον είς σχήμα κολούρου πυραμίδος 
μέ οπήν διαμπερή εις τό άνω μέρος- ύψος 0.50, πλευρά

τής τετραγώνου βάσεως 0.34 μ. Χρήσις ανεξακρίβωτος ' (είκ. 12).

Είκ. 11. Πιεστήριον (ληνός) 
έξ Ηλιουπόλεως.

Είκ. 12. Είργασμένος λίθος 
έξ 'Ηλιουπόλεως.

1 Ε. ι,ανοι,οτζ, Phidias Probleme, σ. 6δ κέ.

2 «μισθοφορικόν» κατά τον Β- π X. αιώνα ήτο μία 
άπό τάς τρεις τάξεις εις τήν πόλιν τής ’Αλεξάνδρειάς. 
(ΠΟΛΥΒΙΟΣ, XXXIV 14). βλ. Μ. LADNEY, ε. ά. σ. 998.

3 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Τό έν Άθήναις Έθν. Μουσεΐον άρ. 
1881, 1549, 1547, 1548, 1551, 1556, 1557 κ. ά. Πβλ. 
καί Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ, ΑΔ 1915,σ.131 κέ. Δ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΝ, 

Πήλινα ειδώλια Άβδήρων, 1960, σ. 37.
4 ν. Salis, έ. ά. είκ. 8. Πβλ. καί είκ. 5.

5 langlotz, έ.ά. σ. 66.
6 Πβλ. DAREMBERG-SAGLIO είς λ. torcular (Ληνός

τριπτήρ, πιεστήρ). Hesperia 1956, σ. 260-1. CH. singer-

Ε. HOLMYARD-R. HALL-TREVOR WILLIAMS, A History
of Technology, 1956, σ. 112 κ. έ. d. robinson, O- 
lynthus VIII, 339 κ.έ. είκ. 36.

7 "Ομοιον σχήμα έχουν άγκυραι ευρισκόμενοι είς τό 
Μουσεΐον καί τό Ναυτικόν Μουσεΐον Πειραιώς (πβλ. καί 
BCH 1953, σ. 154άγκυρας άπό ναυάγια) Όμοιαι άνευρε-
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4) ’Από την χερσόνησον τής Κορώνης. Λύχνος πήλινος (0.06 διάμ., 0.03 ύψος)
μέ γάνωμα μέλαν έξωτερικώς και οπήν εις τό μέσον 
ώστε νά προσαρμόζεται εις βάσιν. Άνευρέθη πολύ πλη
σίον τού βέλους είκ. 3, δ καί Πτολεμαϊκών νομισμάτων 
[ΐέ τα όποια δύναται νά θεωρηθή σύγ
χρονος. Τό σχήμα του είναι γνωστόν 
χρονολογούμενυν εις τό τέλος τοϋ 4ου 
ή τό πρώτον ήμισυ τοϋ 3ου π. X. αίώ-
νος εις την κυρίως Ελλάδα όμως είναι 

Είκ. 13. Λύχνος , r Είκ. 14. Ό λύχνος
έκ της χερσονήσου τής Κορώνης, ολίγωτερον συνηθες (είκ. 13, 14). έκ T(-jv

Ε Π I Γ Ρ Α Φ A I

Επιτύμβιος στήλη έκ μαρμάρου (ΰψος 0.71 πλάτος 0.24 μ. πάχος 0.11 μ.) εύρε- 
θείσα εις Ήλιούπολιν (πβλ. ύπ. 3, σ. 334) φέρουσα χαραγμένον άσυμμέτρως προς 
τό δεξιόν μέρος τής επιφάνειας τό 
όνομα ΑΡΤΑΣΤΙΣ (είκ. 15, 16). Τό 
γνωστόν σχήμα τής στήλης είναι 
από τα άπλούστερα, ή επιγραφή 

χωρίς τό εθνικόν 
είναι χαραγμένη 
μέ μεγίστην προ
χειρότητα' δύνα- 
ται όμως έκ τοϋ 
σχήματος των 
γραμμάτων νά 
χρονολογηθή εις 
τό α' ήμισυ τοϋ

,τ, , „ Γ' π. X. αίώνος . „
Εικ. 15. Επιτύμβιος \ e / c Είκ. 16. Τό ανω τμήμα τής στήλης είκ. 15.

στήλη έξ Ηλιουπόλεως. Καί επΟμενως Ο
μή Έλλην (Πέρσης;) μέ τό άγνωστον, όσον κατέστη δυνατόν νά 

έξακριβωθή, όνομα είναι δυνατόν νά υπήρξε μισθοφόρος τοϋ Αιγυπτιακού στρα
τεύματος (πβλ. τό συγγενές όνομα «ΑΡΤΑΣ ΣΙΔΩΝΙΟΣ», SEG II άρ. 845. Syria IV 
1923, 281).

ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

Η Χερσόνησος τής Κορώνης (είκ. άρ. 1) εις τήν περιοχήν τού αρχαίου δή
μου των ΙΙρασιέων προστατεύουσα καί καθιστώσα ασφαλή τον λιμένα τοϋ ΙΙόρτο

ϋησαν καί εις τούς Τράχωνες τής ’Αττικής ερμηνευόμε
νοι υπό τοΰ κ. I. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ώς βάρη, όμοια των 
όποιων εΐχεν ΐδει χρησιμοποιούμενα εις Κεφαλληνίαν.

1 Πβλ. darembERG - SAGLIO λ. Lanterna. Συχνό
τερα απαντούν όμοιοι εις Πριήνην (ζαην, σ. 499 κ.έ ), 
Μίλητον καί είναι συνηΟέστατοι εις τήν Αίγυπτον (κατά

πληροφορίαν τοΰ κ. Λ. ΜΠΕΝΑΚΗ). Πβλ. όμοιους καί 

άπόΌλυνΘ-ον (d. robinson, OlynthusXV, πίν. 156), 
Δήλον (deonna, BCH 1908, σ. 141 είκ. 3) άπό τήν 
’Αγοράν των ’Αθηνών (η. Thompson, Hesperia 1933, 
σ 198 είκ. 14 καί 1934, σ. 366 C58, 412 Ε87 καί 387. 
howland, Greek Lamps IV, πίν. 40,392 καί πίν. 14).
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Ράφτη ή το ηδη γνωστόν δτι ειχεν εις μεγάλη ν εκτασιν λείψανα αρχαίων οικο
δομημάτων, άκροπόλεως καί τείχους προστατεΰοντος αύτήν κατά επιθέσεων από 
ξηράς, όπως ειχεν ηδη παρατηρήσει ό Lolling (AM 1879, 351 κ.έ.), δ όποιος 
όρθώς είχε καθορίσει την εποχήν ώς άρχαίαν μεν άλλ’ άβεβαίαν. Επίσης είς τό άρ- 
θρον Prasiae (RE XXII, σ. 1696) χαρακτηρίζονται τα οχυρά καί τά λείψανα τών 
οικημάτων ώς αρχαία, άλλ’ ανεξακρίβωτου χρονολογίας. Ήδη δμως κατά τό 1955 
ή άνεύρεσις επί τής χερσονήσου νομισμάτων τοϋ Πτολεμαίου Α'καί Πτολεμαίου Β' 
δεν είχεν αφήσει καμμίαν αμφιβολίαν δτι έπρόκειτο περί στρατοπέδου τής εποχής 
τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου, αί γενόμεναι δε εσχάτως άνασκαφαί 1 άπεκάλυψαν πλη- 
ρέστερον τά τείχη, την άκρόπολιν καί συγκροτήματα οικιών.

Ή χερσόνησος, ή σχηματίζουσα τον ασφαλή δρμον τής Βουλιαγμένης πέραν 
τοΰ ίσθμοΰ τοΰ «Λαιμού», ένθα καί άπεκαλύφθη ό ναός τοΰ Ζωστήρος ’Απόλλω
νος, είναι ό Ζωστήρ2 * τών αρχαίων. Ό Κ. Κουρουνιωτης 3 είς την σχετικήν δη- 
μοσίευσιν (ΑΔ 1927-8, σ. 40) όμιλεΐ περί τοΰ ακρωτηρίου τοΰ Ζωστήρος ώς σπου- 
δαιοτάτου σημείου διά τήν άμυναν τών ’Αθηνών καί τήν αποτροπήν εχθρικών αποβά
σεων, αλλά πρώτην φοράν κατά τό 1958 καί 1959 έγιναν έρευναι επί τής χερσονήσου 
υπό τοΰ έπιμελητοΰ Ε. Μαςτροκωςτα4. Κατά τάς έρευνας ταΰτας επί τής χερσονή
σου πέραν τοΰ Λαιμοΰ παρετηρήθησαν πλήν τών όψιανών όστρακα αγγείων έλ- 
?ιηνιστικής καί ρωμαϊκής εποχής καί ερείπια «κλασσικών κυρίως χρόνων», κατά σχε
τικήν έκθεσίν του (10-12-58).Επίσης διεπιστώθησαν «οίκίαι, όστρακα προϊστορικά5

1 Ή διάφορος γνώμη τοΰ κ. Ε. vanderpooe σχε- 
τικώς δέν δύναται νά μεταβάλη τά συμπεράσματα τής
ανωτέρω μελέτης. Είς τάς άνασκαφάς τάς οποίας διε- 
νήργησεν ούτος εσχάτως επί τής χερσονήσου μετά τών
κ. j. mac CREDIE καί A. STEINBERG άπεκαλύφθησαν 
πληρέστερον αί άρχαΐαι εγκαταστάσεις καί τά τείχη. 
Άπεδόθησαν δμως κατά τήν άνακοίνωσίν του είς τήν 
εφημερίδα «Βήμα» τής 7ης Αύγουστου 1960 είς πρό
χειρον έγκατάστασιν Αιγυπτίων πρός διασφάλισιν τής 
μεταφοράς τοΰ σίτου, τόν όποιον οί βασιλείς Σπάρτα
κος καί Αύδολέων άπέστειλαν είς τούς ’Αθηναίους, δταν 
ύπό τόν Όλυμπιόδωρον έξεδιώχθησαν οί Μακεδόνες έκ 
τής πόλεως τών Αθηνών (288 - 285 κατά FERGUSON, 

έ.ά. σ. 145, ή 283 κατά dinsmoor, Hesperia, 1954, σ. 314).
Είς τάς άνασκαφάς δμως ταΰτας άνευρέθησαν πλήν 

άλλων καί νομίσματα παραδοθέντα είς τό Νομισματι
κόν Μουσεΐον, έκ τών όποιων τά πλείσταήσαν ασφαλώς 
τοΰ Πτολεμαίου Β', απολύτως όμοια πρός τά άπό τοΰ 
έτους 1955 καί εντεύθεν άποκτηθέντα ύπό τοΰ Μουσείου 
καί προερχόμενα έκ τής αυτής χερσονήσου.

Καθώς δέ άνεκοινώθη άμέσως τότε είς τόνκ. Van- 
derpool τά επί τής χερσονήσου Κορώνης νομίσματα 
καί λοιπά ευρήματα σύγχρονα καί όμοια μέ τά έκ τής 
χερσονήσου Μ. Καβουριού καί έκ τής Ηλιουπόλεως 
πρέπει νά άποδοθοϋν χωρίς άμφιβολίαν είς τόν Χρε- 
μωνίδειον πόλεμον συγχρόνως δέ τοΰ έγινε γνωστόν 
καί τό περιεχόμενον τής παρούσης μελέτης — ή οποία 
ήτο ήδη τότε έτοιμη πρός δημοσίευσιν — καί παν σχε
τικόν μέ αύτήν.

2 Πβλ. ΣΤΕΦ. ΒΥΖ είς λ. Ζωστήρ τής'Αττικής ίσϋμός...
3 Ή περιοχή άνήκεν είς τόν δήμον τών Άλιμουσίων. 

ΣΤΡΑΒΩΝ VIIΓ, 398: εϊβ·’ Άλιμούσιοι, Αίξωνεΐς'Αλαιεΐς οί 
ΑΙξωνικοί... Τόν έπί τοΰ «Λαιμοΰ» ναόν τοΰ Απόλλωνος 
Ζωστήρος άνέσκαψεν ό Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ κατά τό 1926 
(πβλ. ΑΔ 1927-8, σ. 9 κέ., δπου καί δλη ή σχετική βι
βλιογραφία) ολίγον δέ πρός Β. τοΰ Λαιμοΰ έπί τής νο
τιοανατολικής κλιτύος τοΰ λόφου, ό Φ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

άνέσκαψεν έρείπια οικιών καί ήμιοχυρώσεις (ΑΕ 1938, 
σ. 1 κέ.) κλασσικών χρόνων. Ταΰτα δμως πρέπει νά 
θεωρηθοΰν άσχετα πρός τά έπί τής χερσονήσου κτί- 
σματα έχοντα διάφορον τειχοποιίαν. Τό μεταξύ τών 
άλλων νομισμάτων χρονολογηθέντων ύπό τοΰ Κ. ΚΩΝ- 

ΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ είς τόν Δ' καί Γ' π. X. αί.άνευρεθέν έν 
Πτολεμαϊκόν δέν καθορίζεται άκριβώς. Ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 

(I 31, 1) άναφέρει μέν εν Ζωστήρι δε επί Ίλαλάοαης 

βωμός (κατά ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ διορθωτέον ναός, έ. ά. 
σ. 13) Άέληνας και Απόλλωνος καί Άρτέμιδος καί Αη

τούς, ούδέν δμως περί τής παρακειμένης χερσονήσου. 
’Επί τοΰ άκρωτηρίου Ζωστήρ άναφέρεται πύργος ύπό 
τοΰ j, young (Hesperia 1956, σ. 144).

4 Πβλ. τό έκτενές άρθρον τοΰ ΜΙΛΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ 

είς τό «Συμπλήρωμα τής Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας» 
τοΰ Πυρσού 1959 Βουλιαγμένη, δπου καί σχετικαί εικό
νες καί σχεδιογράφημα τού φρουρίου ύπό τοΰ ζωγρά
φου Πέσκε, έ. ά. σ. 131.

5 Πβλ. άρθρον Βουλιαγμένη. Επίσης προϊστορικά 

όστρακα είχε συλλέξει ό έπιμελητής Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ.
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και λείψανα αρχαίου προχριστιανικοΰ οικισμού επί της δυτικής πλευράς τοϋ 
πρώτου λοφίσκου καί νοτιώτερον εις τό μέσον τής τριγωνοειδοϋς περιοχής 
τής χερσονήσου». Ενδιαφέρον όμως πρέπει νά θεωρηθή το επι τοΰ πρώτου λο
φίσκου άποκαλυφθέν φρούριον1 μέ οχυρωματικούς πύργους. Ή αρχή των τειχών 
επί τοΰ λοφίσκου τοΰ φρουρίου διακρίνεται άπδ τον κρημνόν τής νοτιοανατολικής πα
ραλίας, τμήμα δέ αυτών συνεχιζόμενον προς δυσμάς επιτρέπει την εκδοχήν, δτι 
έφθανε μέχρι τής δυτικής ακτής τοΰ λόφου, άποκλειομένης οΰτω τής χερσονή
σου άπό τής έντεΰθεν τοΰ Λαιμοΰ ξηράς.

Ό ανασκαφείς τοίχος τοΰ φρουρίου ορατός καί σήμερον επί τής επιφάνειας 
πλάτους 2 μ. περίπου έκτισμένος μέ άνομοίου μεγέθους ακατέργαστους λίθους, άπε-

σπασμένους άπό την Χερσόνησον, χωρίς συν
δετικήν ύλην, δύναται νά χαρακτηρισθή ώς 
«ξερολιθιά» προχείρου καί εσπευσμένης κα
τασκευής (πρβλ. Α. Ορλανδου, Υλικά Δο
μής, είκ. 224 σ. 243 κέ.)

Εις-· τήν εκδοχήν δέ δτι πιθανώτερον 
δέν πρόκειται περί προϊστορικού' φρουρίου, 
συνηγορεί ή παρουσία λίθου εις τήν βο
ρειοδυτικήν γωνίαν τής εξωτερικής πλευ
ράς τοΰ τοίχου τοΰ ενός εκ τών δύο πύρ

γων, τοΰ προς Δ. (έχόντων διαστάσεις 7x7 μ. περίπου), μέ τήν επιφάνειαν είργα- 
σμένην διά βελονιού2 (πβλ. Ορλανδον, έ. ά. σ. 256), καθώς διακρίνεται επί τής 
είκόνος 17, ό όποιος πιθανόν έλήφθη άπό άλλου έπιμεμελημένης κατασκευής 
οικοδομήματος. "Αν δέ ληφθή ΰπ’ δψιν δτι εντός τής περιοχής τοΰ φρουρίου 
επί τής επιφάνειας άνευρίσκονται όστρακα ελληνιστικά συλλεγέντα προχείρως επί 
τής επιφάνειας, άνήκοντα εις θραύσματα καί λαβάς, τοιχώματα, τεμάχια άπό στό
μια άμφορέων, βάσιν μικρού άμφορέως (βλ. πίνακα III, 35 άπό πηλού όμοιου προς 
τον πηλόν τών άμφορέων τών παρουσιαζομένων ολίγον νοτιώτερον καί τεμάχια 
κεράμων στρωτήρων, τό βέλος (είκ. 3, δ) καί, δπερ σημαντικώτερον, δτι κάτω 
καί άνατολικώς τοΰ φρουρίου (είκ. 2), άνευρέθησαν τά Πτολεμαϊκά νομίσματα 
μετά μεγάλης πιθανότητος δύναται νά χαρακτηρισθή καί τό φρούριον ώς σύγ
χρονον προς τά άλλα ευρήματα, όφειλόμενον εϊς πρόχειρον κατασκευήν υπό τών 
στρατιωτών τοΰ ΠατρόκΑου, χωρίς νά άποκλείεται ή χρησιμοποίησις τοΰ λό
φου' καί κατά τήν προϊστορικήν εποχήν, δπως άποδεικνύεται άπό τήν άνεύ-

Είκ. 17. Μικρό Καβούρι. Γωνία τοϋ τείχους.

1 Πβλ. εικόνα εις άρθρον ΜΙΛΤ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ 
έ.ά. σ. 132.

2 Καθώς παρετήοησεν ό αρχαιολόγος Σ. Π. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ. 

Ή σύγκρισις μέ τό τείχος καίτά χτίσματα τής χερσονήσου 
τής Κορώνης καθώς καί μέ τά ανεξερεύνητα—ποος τό 
παρόν—θεμέλια τών χτισμάτων τής Ήλιουπόί.εως, θά 
είναι ή τελειωτική καί βεβαία άπόδειξις τών ανωτέρω 
•υποθέσεων, άφοΰ τά όστρακα είναι έλληνιστικά, οί

πύργοι είναι πρός τό μέρος τής ξηράς, δπως καί εις τό 
Πόρτο Ράφτη, καί ό άνυδρος λόφος δέν συνηγορεί υπέρ 
τής ύπάρξεως αρχαίου δήμου.

3 "Οπως τοΰ Άγ. Κοσμά, ΑΕ 1952, 117 κ.έ.. καί εις 
τό Άσκηταριό τής Ραφήνας, δπου καί οχυρωματικός 
περίβολος, ΠΑΕ 1952, σ. 129, 140 καί 1954, σ. 106, 
1955, σ. 109, Βραυρώνα, αύτ. σ. 119 καί 1895, σ. 197, 
Κερατσίνιον, ΑΕ 1933, σ. 67 κέ.
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ρεσιν όψιανών καί προϊστορικών οστράκων 1 άλλα και μεταγενεστέρως.
Και τα άλλα δμως τυχαία ευρήματα,τα άνευρεθέντα κατά την διάνοιξιν τής όδοϋ 

κατά μήκος τής χερσονήσου καθ’ δλην την εκτασιν περίπου τής ανατολικής π?,ευ- 
ράς, επιτρέπουν την σύνδεσιν των έπϊ τής χερσονήσου εγκαταστάσεων (ή τουλάχι
στον μέρους αυτών) μέ την δράσιν τοϋ Πατρόκλου. Ή θέσις πάντως προσφέρε- 
ται άριστα κα'ι ώς ασφαλής λιμήν και ώς δυναμένη νά προστατεύση μικρού 
αριθμού στρατεύματα κατά επιθέσεων από τής ξηράς, παρουσιάζουσα οΰτω μεγί- 
στας άνα?ιογίας προς την χερσόνησον τής Κορώνης 2.

Εις άπόστασιν 200 μ. περίπου από τοΰ Λαιμού καί εις την τομήν τής όδοϋ 
προς τά δεξιά άνευρέθησαν τά 4 χαλκά νομίσματα Πτολεμαίου Β' εις μικρόν βάθος 
καί πολύ πλησίον άλλήλων νοτιώτερον δε εις άπόστασιν ολίγων μέτρων άπό τής 
άκτής επί τής αυτής πλευράς τής όδοϋ άνευρέθησαν τά ύπ’ άρ. 5-7 όμοια (βλ. 
άν. σ. 327-8)' εις βάθος δε περίπου 0.30-0.50 μ. άνευρίσκονται θαύσματα άπό 
δεκάδας άμφορέων3 όπως επίσης εις δλην την έ'κτασιν τής κλιτύος τοϋ λόιρου 
μέχρι τής προς Β. άκτής (βλ. εϊκ. 2).

'Η μη άνεύρεσις μέχρι τοϋδε υπολειμμάτων όχυρώσεως εις την περιοχήν τής 
Ηλιουπόλεως, δπου τά άνωτέρω ευρήματα, δημιουργεί βεβαίως ώρισμένας άπορίας’ 
δέν πρέπει δμως νά παραβλεφθή τό άναφερόμενον υπό τοϋ Ε. Dodwell (A Classi
cal and Topographical Tour through Greece I, 1819, σ. 482), ότι εις τήν θέσιν 
«Καρά», ονομασίαν διασωζομένην μέχρι σήμερον εις τήν περιοχήν τής 'Ηλιου
πόλεως, παρετηρήθησαν έκτος άπό λείψανα άρχαίων κτισμάτων καί υπολείμματα 
άρχαίων τειχών. ’Ίχνη τούτων δέν κατωρθώθη νά διαπιστωθούν4, καθ’ όσον 
γνωρίζω, ενώ συγκροτήματα άπό θεμέλια άρχαίων οικημάτων είναι καί σήμε
ρον ορατά εις τήν περιοχήν τοϋ υποτιθεμένου στρατοπέδου. Είναι δύσκολον επο
μένως νά ΰποστηριχθή μετά πιθανότητας ότι υπήρξε τείχος όλοκληρούμενον εις 
ένιαΐον οχυρόν. Τό μόνον πιθανόν, εάν διεπιστοΰντο πράγματι ίχνη άρχαίου τεί
χους, θά ήτο, δτι τούτο ύπεστήριζεν άπό τήν εύπρόσβλητον πλευράν στρατόπεδον,

1 Πβλ. ένταϋΟ·α είκ. 1.
2 "Ισως άποδειχθή, δτι δέν είναι άσχετά πρός τόν 

ανεφοδιασμόν των Πτολεμα'ίκών στρατευμάτων μερικά 
άπό τά ναυάγια μέ άμφορεΐς περί τήν χερσόνησον Μι
κρό Καβούρι πλησιέστατα τής Α. άκτής και παρά τό 
άκρωτήριον ή τά παρά τήν Βούλαν τής ’Αττικής (υπό 
έ'ρευναν τελευταίως) ή άλλα άγνωστα είσέτι εις άλλας 
περιοχάς τής Μεσογείου.

3 milchhofer, Text zu curtius-kaupert, Karten
von Attika II, σ. 27 κέ. Άπό τά σημειούμενα εις τόν 
χάρτην τοΰτον άρχαϊα λείψανα (πβλ. καί dodwell, έ.ά.) 
εμφανή είναι καί σήμερον άρκετά παρά τόν σημερι
νόν ναΐσκον τοΰ 'Αγ. Νικολάου (μεγάλοι πώρινοι δό
μοι, θραύσματα άγγείων, επιτύμβιος μεγάλη μαρμά
ρινη λήκυθος, έπιγραφαί(;)—κατά άνεξακριβώτους πλη
ροφορίας—. Πάντα ταΰτα είναι σαφής ένδειξις ύπάρ- 
ξεως άρχαίου δήμου, μή έξακριβωθέντος (Άγκυλή ;)' 
(πβλ. AM XVII, 389 κ. έ. πίν. XII, XVIII, 278 κέ.

RE Δήμοι σ. 30 - 31, αύτ. Attika σ. 2195 κ. έ. w. JUDEICH, 
Topographie von Athen?, σ. 170) συνεχισθέντος μά
λιστα καί μεταγενεστέρως, πάντως μέχρι καί τοϋ 12ου 
αίώνος (καθώς άποδεικνύεται άπό άνευρισκόμενα νο
μίσματα) κειμένου όμως περί τά δύο περίπου χιλιό
μετρα νοτιώτερον τοΰ υποτιθεμένου στρατοπέδου.’Εν
δεχομένως καί ναός άρχαϊος δυνατόν νά υπήρχε κά
τωθεν τοΰ σημερινοΰ ναΐσκου, είναι δέ βέβαιον δτι 
τά διακρινόμενα θεμέλια δύο τοίχων καί άρχιτεκτονικά 
μέλη (τμήμα επιστυλίου μέ διακόσμησιν τροχών περι
βαλλόντων ροδακοειδεΐς σταυρούς τμήματα κίονος καί 
κιονίσκων, τμήμα επικράνου έπί τοΰ οποίου άνάγλυ- 
φος σταυρός εντός κύκλου κ. ά.)άνήκουν εις άγνωστον 
παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τοΰ 5ου ή τοΰ 6ου μ. X. 
αίώνος.

4 "Ερευνα συστηματική θά έξηκρίβωνε τά άνωτέρω 
πιστοποιούμενα μόνον διά τών νομισμάτων καί λοιπών 
τυχαίων ευρημάτων
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προφυλασσόμενον κατά τά λοιπά από τάς αποτόμους κλιτΰς τού Υμηττού καί 
ίσως άπό τούς περιρρέοντας την περιοχήν χείμαρρους από ΒΔ. καί Ν. (βλ. άν. 
σ. 322 ύπ. 1).

Έάν διαπιστωθή ότι υπήρξε πράγματι οχυρόν τι εις την περιοχήν τής Ηλι
ουπόλεως είναι λογικόν νά συνδυασθή με τήν παρουσίαν Πτολεμαϊκών στρατευ
μάτων, τεκμηριουμένην ίσχυρώς άπό τά διάφορα ευρήματα. Ή ελλειψις δε συ
στηματικού οχυρού θά έδικαιολόγει καί τήν εν σπουδή έγκατάλειψιν τού στρατο
πέδου, όταν κατά το επόμενον τής εκεχειρίας θέρος ένέσκηψεν αίφνιδίως ό ’Αν
τίγονος.

Τε?ιευταίως δέ προσετέθη καί νέον στοιχεΐον 1 λίαν σημαντικόν διά τήν προσπά
θειαν τού Πατρόκλου νά βοηθήση τούς ’Αθηναίους εξ επιγραφής προερχομένης 
εκ Ραμνούντος.

Ή χρονολόγησίς της πρέπει νά θεωρήται απολύτως έξηκριβωμένη, διότι δια- 
κρίνεται σαφώς τό όνομα τού άρχοντος «ΓΓΕΙΘ[ΐ]ΔΗΜθΥ» 2, επί τού όποιου ήρχισεν 
ό Χρεμωνίδειος πόλεμος, τού ΛΥΣΙΘΕΙΔΟΥ καί τού ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ.

Εις ταΰτην γίνεται λόγος περί διασώσεως τού «φρουρίου » τού Ραμνούντος 
κατά τήν διάρκειαν «πολέμου» περί «στρατηγού επί τήν χώραν τήν παραλίαν» περί 
φροντίδος διά προμήθειαν τροφών καί εν γένει περί φροντίδος δι’ άμυναν (οργα
νωμένη ν καί, τό σημαντικώτερον, γίνεται λόγος περί κατασκευής εκτάκτως έργων 
διά τήν στέγασιν τών προς βοήθειαν άποσταλέντων στρατιωτών τού Πατρόκλου 3, 
βεβαιουμένου τοιουτοτρόπως ότι ό Ραμνούς κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου δεν 
ήτο υπό τούς Μακεδόνας 4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τά εκ τών ευρημάτων τής Ηλιουπόλεως οικιακής χρήσεως θά ήδύνατο νά 
θεωρηθή ότι προήρχοντο καί άπό άρχαΐον δήμον. Τά διακρινόμενα όμως θεμέλια 
οικημάτων — κατά συγκροτήματα ώς επί τό πολύ — είναι, καθ’όσον κατέστη δυ
νατόν νά έξακριβωθή άπό τάς μαρτυρίας τών σημερινών κατοίκων, προχείρου κα
τασκευής καί άνευ συνδετικής ύλης· ούδέν δέ δείγμα κτηρίου έπιμεμελημένης κατα
σκευής διεπιστώθη μέχρι τούδε τουλάχιστον. Τούτο αποτελεί ένδειξιν, ότι θά πρόκειται 
μάλλον περί άσημάντου αρχαίου οικισμού εις τήν άγονον αυτήν περιοχήν (προ ή 
μετά τήν διέλευσιν Πτολεμαϊκών στρατευμάτων), αλλά δυναμένου νά έξυπηρετηθή 
άπό τό εν χρήσει καί σήμερον ύπάρχον φρέαρ εις τό μέρος τούτο τού Υμηττού. 
Έφ’ όσον συνεπώς δεν θεωρείται πιθανή ή ΰπαρξις είς τήν περιοχήν ταΰτην σημαν
τικού άρχαίου δήμου, τά είς τήν περιοχήν εύρεθέντα νομίσματα τών Πτολεμαίων 
εγκατεσπαρμένα έν άφθονία είς τήν έπιφάνειαν είς μικρόν βάθος, άλλά περιωρισμένα5

1 Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ διευθυντοϋ αρχαιοτήτων εχωσιν ίκανάς...

I ΚΟΝΤΗ άνευρέθη αϋτη έσχάτως είς Ραμνοϋντα. 4 Πβλ. pouilloux, Rhamnonte, 85 κέ., 118.
2 Βλ. σ. 331 ύπ. 2 καί 3. 5 Πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων (βλ. ανωτέρω σ. 330
3 Παρεσκεύαοε δε καί τοΐς παρά Πατρόκλου παραγε- ύπ. 6 καί 8).

νομένοις στρατιώταις επί την βοήθειαν καί στέγας όπως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:44 EEST - 54.161.213.156



Συμβολή εις τον Χρεμωνίδειον πόλεμον 266/5 - 263/2 π. X. 346

τοπικώς καί χρονικώς, δεν δΰνανται νά δικαιολογηθούν ώς περιουσία έπανα- 
κάμψαντος τυχόν μισθοφόρου ή τοπική χρηματική ένίσχυσις τού Πτολεμαίου διά 
πολιτικούς λόγους ή ΙΙτολεμαϊκή αποικία1 καί μετά πολλής πιθανότητος δύνα- 
ται νά ύποστηριχθή, ότι προέρχονται από Πτολεμαϊκόν εν τή περιοχή στρατόπε- 
δον βραχείας διάρκειας, όταν μάλιστα ληφθή ΰπ’ όψιν ή αφθονία των εις τήν πε
ριοχήν άνευρεθέντων βελών καί βλημάτων σφενδόνης.

Ή επικρατούσα μέχρι τούδε εις γενικάς γραμμάς γνώμη περί τής βοήθειας 
τού Πατρόκλου προς τήν πολιορκουμένην πόλιν των ’Αθηνών έστηρίζετο κυρίως 
εις τάς πενιχρός μαρτυρίας τού Παυςανιου· κατ’ αύτάς ό Πάτροκλος παρώτρυνε 
μεν τόν έτερον σύμμαχον τών ’Αθηναίων τόν βασιλέα τής Σπάρτης Άρέα εις 
δράσιν καί ύπεσχέθη βοήθειαν, άλλ’ υπό τόν όρον νά αρχίσουν πρώτοι οι Σπαρ- 
τιάται2.

Καί μαρτυρεϊται μεν ότι οΰτοι έπεχείρησαν να διαβούν τόν ’Ισθμόν3, άλλ’ ό 
Πάτροκλος μέ τήν δικαιολογίαν, ότι αυτός είχε μόνον Αιγυπτίους καί ναύτας έκά- 
θητο4 * αδρανών εις τήν ύπ’ αυτού όχυρωθεισαν νήσον παρά τό Σοΰνιον, τήν 
άπ’ αυτού άποκληθεΐσαν «τού Πατρόκλου» 6.

Διά τούτο πολλαί άπορίαι έγενήθησαν διά τήν μή αποτελεσματικήν βοήθειαν 
τών Αιγυπτίων προς τήν πολιορκουμένην καί επί μακρόν άντισχούσαν πόλιν τών 
’Αθηνών6. Ούτω ό Tarn έξέφρασε τήν γνώμην, ότι ό Αιγυπτιακός στόλος είχε 
πληρώματα μόνον ιθαγενείς καί ναυτικούς 7 αλλά παρά τόν πλούτον τής χώρας όχι 
Έλληνας μισθοφόρους, όπως θά ήτο απαραίτητον διά σοβαρόν αγώνα. Άργότε- 
ρον υποβάλλει ήδη τήν ιδέαν, ότι ό Πάτροκλος δυνατόν νά έλαβε μεγαλΰτερον μέ
ρος εις τόν πόλεμον από όσον γνωρίζομεν8. Είχε θεωρήσει όμως εκπληκτικόν εις 
τήν ιστορίαν πώς ό Πάτροκλος δεν ήδυνήθη μέ τήν άναμφισβήτητον υπεροχήν εις 
τήν θάλασσαν νά παράσχη μίαν αποτελεσματικήν βοήθειαν διά τής μεταφοράς τού 
στρατού τού Άρέως, ό όποιος τό πρώτον ήδη έτος τού πολέμου είχε φθάσει είς 
τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου, είτε είς τόν Σαρωνικόν είτε είς τόν Κορινθιακόν, καί 
νά πλευρίση τόν Κράτερον.

Ό Ρ. Roussel φρονεί, ότι ή πόλις άντέσχε, διότι ήδυνήθη ό Πάτροκλος κατά

1 Πτολεμα'ίκα'ι άποικίαι μεταγενέστεροι εις τήν πα
ράλιον όμως Ερέτριαν, δπως είς Πειραιά, Δήλον καί 
Παγασάς (πβλ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ, έ· ά. σ. 184).

2 Προέτρεπε Λακεδαιμονίους και Άρέα αρχειν προς 
Αντίγονον μάχης, εκείνων δε άρςάντων, οντω καί αυτός 
κατά νώτου τοϊς Μακεδόοιν έφαοκεν έπικείσεαΰαι· πρότε- 
ρον δε ονκ είκός είναι οφάς Αιγυπτίους τε όντας καί ναύ
τας Μακεδόοιν έπιέναι πεζή... ΠαΥΣ III 6, 4-5.

3 Άρέως δέ έν Σπάρτη βασιλεύοντος Αντίγονος S Δη
μητρών πεζφ τε καί νανσίν επί ΆΛηνας στρατεύει, τοϊς
δε Ά&ηναίοις άμυνονντες άφίκοντο μεν ο Αιγυπτίων ομον
Πατρόκλφ στόλος, έξίασι δε καί οί Λακεδαιμόνιοι πανδη-
μεί, τόν βασιλέα ήγεΐσ&αί σφισιν Άρέα έπιτάξαντες. περι-
καϋημένον δέ Αντιγόνου... καί τής εσόδου τής ές τήν πό
λιν τα Άϋ-ηναίων συμμαχικά είργοντος... Λακεδαιμόνιοι 
μέν δή παρακινδννενειν ώρμηντο.. ,Άρευς δέ, ώς σφισι

τά επιτήδεια έξανήλωτο, άπήγεν όπίαω τήν στρατιάν......
τοϊς δέ Άϋηναίοις άντισχονσιν επί μακρότατον έποιήσατο 
Αντίγονος ειρήνην... ΠΑΥΣ. III 6, 4-6- Όμοίως Φύ
λαρχος παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩι VIII 334 A. FERGUSON, ε. ά 
σ. 179 ΠΑΥΣ. έ. ά. justin. XXVI 7. πλουτ. Άγις 3. 
ΔΙΟΔ XX 29, 1.

4 "Οπως ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 7, 3.
5 ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ είς λ. ΣΤΡΑΒΩΝ VIII 398. 

Σύμερον «Γαϊδουρονήσι>. Νήσος έρημος ον μεγάλη Πα
τρόκλου καλουμένη' τείχος γάρ ώκοδομήσατο έν αυτή 
καί χάρακα έβάλετο Πάτροκλος, ός τριήρεσιν έπέπλει, 
ΠΑΥΣ. I 1. 1.

6 τοϊς δέ Ά&ηναίοις άντιοχονσιν επί μακρότατον, 
ΠΑΥΣ III 6, 5-6.

7 w. w. tarn, JHS 1934, σ. 299.
8 JHS 1934, σ. 26 ύπ. 7.
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τινα τρόπον νά την έφοδιάση καί νά την άνακουφίση, άλλ’ υποθέτει, δτι δεν θά 
είχε στρατεύματα1.

Ό Μ. Launey υποθέτει, ότι ό Πάτροκ?ιος δεν θά άπεβιβάσίίη εις την ’Αττι
κήν περιορισθείς 2 εις την ομώνυμον νήσον3. Καί τούτο διότι ί)ά άφηνε φρουράς 
εις τάς νήσους, όθεν διήρχετο καί όταν έ'φθασεν εις την ’Αττικήν θά είχε μεγίστην 
ανεπάρκειαν στρατευμάτων. ’Αμφιβάλλει μάλιστα αν πράγματι ύπήρχεν έκ μέρους 
τών Αιγυπτίων σοβαρά πρόθεσις νά βοηθήσουν τούς ’Αθηναίους ή μήπως απλώς 
ήθελαν νά καταλάβουν μερικάς νήσους τού Αιγαίου.

’Από τά μέχρι τούδε όμως δεδομένα τών άνωτέρω άνευρεθέντων νεωτέρων 
τούτων άρχαιολογικών ευρημάτων θά ήδύνατο νά σχηματισθή ή εξής άτελής

άκόμη είκών τού πολέμου άπό τής 
πλευράς τών Αιγυπτίων. Κατά τήν 
πρώτην φάσιν, όταν ό ’Αντίγονος 
είσέβαλεν εις τήν ’Αττικήν καί έπο- 
λιόρκει τάς ’Αθήνας καταστρέφων

Είκ. 18. Χερσόνησος Κυνοσούοας. Είκ. 19. Τείχος τής Κυνοσοΰρας.

τήν ύπαιθρον ( . . . εφϋειρε την χώραν . .. και νανσ'ιν άμα εκ ϋ'αλάσσης κατεΐργεν . . . 
Παυσανίας I 1, ι), ό Πάτροκ?ιος όρμώμενος άπό τήν πλησιεστέραν βάσιν του εις 
τήν νήσον Κέων, θά κατέλαβε πρώτον τήν παρά τό Σούνιον νήσον 4.

Συγχρόνως βεβαίως θά ήρχισε νά κινήται καί ό Άρεύς μέ τούς έκ τής Πε- 
?ιθποννήσου συμμάχους του προς τον ’Ισθμόν, τον όποιον όμως δεν κατώρθωσε 
νά διαβή. Έν συνεχεία ό Πάτροκλος ένήργησεν άποβάσεις μεγάλης έκτάσεως· δύο 
χερσόνησοι, ή Κορώνη καί τό Μικρό Καβούρι, προστατεύουσαι άσφαλεΐς όρμους 
τού Πόρτο Ράφτη καί τής Βουλιαγμένης, ενδεχομένως δέ καί άλ?αχι προσφερό- 
μεναι επίσης εις όχύρωσιν καί όμοιαι τοπογραφικώς (είκ. 18, L9), δέχονται εγκατα
στάσεις στρατευμάτων καί όχυρούνται μέ φρούρια καί τείχη προστατεύοντα εναν
τίον επιθέσεων άπό ξηράς' ενισχύσεις έστάλησαν επίσης εις τό φρούριον τού Ρα- 
μνούντος συμφώνως προς τήν άνευρεθεΐσαν επιγραφήν.

1 La Grece et l’Orient, σ 41ό.
2 REA 1945, σ. 39 κέ.
3 Όπως ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 1. 1. Πβλ. Ι.ΑΥΝΕΥ εις

ERA 1945, σ 308

4 Ή οποία, μη συνδεόμενη μέ τήν ξηρόν, ίσως ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος σταθμός πρός έξόρμησιν εις τήν ’Αττι
κήν."Ερευναι πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν επί τής νή
σου ίσως βεβαιώσουν τήν ύπόΟεσιν ταύτην.
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Μέ βάσίν ανεφοδιασμού τά δυο (άλλα πιθανώτατα και περισσότερα) οχυρά 
έξασφαλίζοντα ολόκληρον (ή μέγα τμήμα) των παραλίων τής ’Αττικής, ό' Πάτρο
κλος προωθήθη εις τό εσωτερικόν μέχρι τής 'Ηλιουπόλεως ή (όπως δυνατόν νά 
άποδειχθή εις τό μέλλον) καί άλλαχοϋ λ (Βλ. είκ. 1).

Εις ποιαν φάσιν τού πολέμου έξειλίχθησαν τά ανωτέρω γεγονότα και πόσον 
χρόνον διήρκεσεν ή παραμονή των Αιγυπτίων εις την ’Αττικήν παραμένει προς 
τό παρόν άνεξακρίβωτον 2.

Συμβολή εις τον Χρεμωνίδειον πόλεμον 266 5-363/2 π. X.

1 Είναι ενδεχόμενον σχετικά! έρευναι εις τό εσω
τερικόν ή τά παράλια τής ’Αττικής νά αποδείξουν ότι 
ίσως κα! άλλα λείψανα καί οχυρώσεις — μερικά! τουλά
χιστον άπό τάς κατωτέρω άναφερομένας—ανεξακρίβω
του εποχής και σκοπιμότητος οφείλονται ε!ς τόν στρα
τόν τοΰ Πατρόκλου κα! ή συσχέτισίς των μέ τόν Χρε- 
μωνίδειον πόλεμον δέν είναι απίθανος κα! εξεζητημένη 
εικασία. Ή χερσόνησος τοΰ Θορικοΰ π. χ. παρά τό 
Λαύριον (υπό έρευναν τελευταίως, καθώς άνεκοίνωσεν 
ό διευθυντής αρχαιοτήτων I ΚΟΝΤΗΣ), δέν αποκλείεται 
νά όφείλη τήν όχΰρωσίν της εις τόν Πάτροκλον. Τό 
τείχος πλήν ενός πολύ μικρού τμήματος συνεχομένου 
μέν πρός τό νότιον μέρος τής επί τής δυτικής πλευ
ράς εισόδου τού τείχους, άλλά χωροΰντος πρός Α. ασχέ
τως πρός τό λοιπόν τείχος, δΰναται νά χαρακτηρισθή 
προχείρου κατασκευής όπως καί εις τάς δύο άλλας 
χερσονήσους αί τοπογραφικαί όμοιότιιτες είναι μέγι- 
σται καί αντίθετοι ενδείξεις δέν υπάρχουν πρός τό πα
ρόν άπό τά άνευρεθέντα νομίσματα. Ό lolling είχεν 
ήδη παρατηρήσει ομοιότητας τοΰ φρουρίου τής Κο
ρώνης κα! τοΰ Θορικοΰ (έ. ά. 1879, Prasiae, έ.ά. σ. 365 
Πβλ. καί ΣΤΑΗΝ, ΑΕ 1895, σ. 226 καί 234). Εις τό 
Θορικόν (Φραγκολίμανο) ό κ. ΝΟΥΣΙΑΣ συνέλεξε βάσεις 
αμφορέων, όπως τοΰ πίνακος III, 4.

Επίσης μέ πάσαν έπιφΰλαξιν θά ήδύναντο νά συν- 
δεθοϋν μέ τόνΧρεμωνίδειον πόλεμον τά τείχη επί τής 
Χερσονήσου τής Κυνοσοΰρας (σήμερον Μΰτικας),ή οποία 
προστατεύει άπό Α. τόν κόλπον τοΰ Μαραθώνος (είκ. 1).

Καθώς είχε παρατηρήσει ό καθηγητής Γ ΣΩΤΗΡΙΑ- 

ΔΗΣ (ΠΑΕ 1932, σ. 32. 1935, σ. 150 κ έ. είκ. 20), τό 
άπό θαλάσσης εις θάλασσαν σοιζόμενον τείχος (είκ. 8). 
θά έχρησίμευε διά τήν άμυναν εναντίον επιθέσεων 
άπό ξηράς δι’ άγνωστον σκοπόν τό χαρακτηρίζει ώς 
ελληνικής οίκοδομίας 5ου ή 4ου αίώνος. Άπό τήν ει
κόνα όμως 19 (αί φωτογραφίαι έλήφθησαν άπό τόν 
Θ. Βελτανιώτην, κατά πληροφορίαν τοΰ οποίου επί 
τοΰ πρώτου λόφου τής χερσονήσου πρός Ν. σώζον
ται υπολείμματα άρχαίων (;) κτισμάτων), τοΰτο πρέ
πει μάλλον νά χαρακτηρισθή ώς προχείρου κατα
σκευής (μαντριά), όπως δέχεται καί ό Scranton (έ. ά. 
σ. 184/185) καί ό w. MCLEOD (Hesperia 1960, σ. 321 κέ.). 
Ουδόλως εκπληκτικόν επομένως, έφ’ όσον αιγυπτιακά 
στρατεύματα προωθήθησαν μέχρι τών πρός Δ. υπωρειών 
τοΰ Υμηττού, νά άποδειχθή μελλοντικώς, οτι καί άλλη 
όχύρωσις όμοιας κατασκευής τής περιοχής τοΰ Μαρα
θώνος οφείλεται εις τόν Πάτροκλον όπως π.χ. το Αγρι-

λίκι (πβλ. lolling, AM 1876, σ. 81 κ. έ. πίν. IV) ή 
ή μικρά άκρόπολις τής Δρακονέρας (πβλ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΑ- 

ΔΗΝ, έ.ά. σ. 152).Έρευνητέα επίσης υπό τό ίδιον πρίσμα 
είναι καί τά παρά τήν σήμερον καλουμένην θέσιν Χά
ρακας (ΣΤΡΑΒΩΝ IX 398. ΣΤΕΦ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ εις λ.) 
έναντι τής νήσου τού Πατρόκλου ’ίχνη τείχους, οπού 
τοποθετείται ΰπό τινων ό άρχαΐος δήμος Άζήνια.

Εις τήν περιοχήν ταύτην καλουμένην Θυμάρι επί 
τοΰ αΰχένος τοΰ συνδέοντος τό Τουρκολίμανο μέ τήν 
κοιλάδα τών Λεγραινών παρά τό 58ον χλμ. τής ση
μερινής όδοϋ πρός Σούνιον (όπου προφανώς τά υπό 
τοΰ milchhofer σημειούμενα αρχαία λείψανα όχυρώ- 
σεως (Karten von Attika, έ.ά. Heft III-VI Text 
σ. 31(;)) υπάρχει τό έκτεταμένον συγκρότημα τειχών, θε
μέλια οικημάτων καί στρογγύλου μικρών διαστάσεων 
πύργου . (έσωτ. διάμ. 4 μ. μέ θέαν πρός τήν κοιλάδα 
τών Λεγραινών (είκ. 20) καί άναλημματικών επαλλή
λων τοίχων επί τής επιφάνειας καί κυρίως εντός 
τοΰ πύργου καί πέριξ αύτοϋ συνελέγησαν όστρακα τοΰ 
Ε’, Δ' καί Γ' αί. μελαμβαφή, άπό μεγαρικοΰς σκά
φους, στόμια λαβαί καί βάσεις ελληνιστικών άμφορέων, 
κέραμοι στρωτήρες, τό ύπ’ άρ. 20 θραύσμα κυψέλης 
(είκ. 6,α).’Έρευνα συστηματική θά διευκρινήση εάν κα1 

περί τίνος εποχής οχυρού πρόκειται, ή εάν τό συγκρό
τημα είναι δμοιον πρός τά υπό τοΰ J. young έξετα- 
σθέντα (Hesperia 1956, σ. 132 κέ.). Πβλ. w. Pritchett, 

αύτ. σ. 269.
’Επίσης εις τό εσωτερικόν τής ’Αττικής δεξιά τής 

όδοΰ τής άγούσης άπό ’Αθήνας εις Ραφήναν παρά 
τό Πικέρμι τό επί τοΰ υψώματος Έτοσι οχυρόν τοΰ 
είδους «μαντριά», κατά πληροφορίαν τοΰ εφόρου 
Δ. ΘΕΟΧΑΡΗ παραμένει άνεξακριβοιτου χρησιμότητος 
καί εποχής.

Όμοιας τειχοδομίας οχυρά διασώζονται, ώς γνωστόν, 
καί εις τήν Σαλαμίνα (πβλ. \ν. mcleod, έ.ά. σ. 230 κ.έ ).

2 Ή άκριβής χρονολόγησις τοΰ εις τήν επιγραφήν 
τοΰ Ραμνοΰντος άναφερομένου Νικοστράτου καί έξ άλ
λων δεδομένων, θά έβοήθει εις τόν καθορισμόν διά τήν 
διάρκειαν τής παραμονής τών Αιγυπτίων εις τήν ’Ατ
τικήν. Ή χρονολόγησις πάντως τού άναφερομένου άρ- 
χοντος Λυσιθείδου εις τό 264 υπό τοΰ beloch (έ. ά. 
IV’, 633) άποδεικνύεται οϋτω όρθοτέρα τής τοΰ 
dinsmoor εις τό 272/1 (Hesperia 1954, σ. 314). Ό 
F. G. MAIER δέχεται μέν διάρκειαν τού πολέμου 267-261, 
άλλά διακοπήν τής πολιορκίας μετά τόν θάνατον τοΰ- 
Άρέως κατά τό 263/2 (έ. ά. σ. 75).
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Βεβαίως ή κατά τό δεύτερον έτος τοΰ πολέμου μετά την υπό τού ’Αντιγό
νου κατάπνιξιν τής παρά τά Μέγαρα άνταρσίας των Γαλατών μισθοφόρων του 
έπελθοΰσα ήττα καί ό θάνατος τού Άρέως κατά την δευτέραν προσπάθειαν του 
διαβάσεως τού ’Ισθμού θά έματαίωσαν διά τον Πάτροκλον πάσαν δυνατότητα 
συντονισμένης δράσεως με τούς Σπαρτιάτας.

Παρά ταύτα ή εισβολή τού βασιλέως τής ’Ηπείρου ’Αλεξάνδρου, υιού τού 
ΙΙύρρου, εις την Μακεδονίαν (άναμφιβόλως έν συνεννοήσει με τον Πτολεμαίον 
Ferguson, έ'. ά. σ. 180), ή οποία θά έπέφερε μίαν χαλάρωσιν είς την πολιορκίαν 
υπό τού’Αντιγόνου καί ή υπό τού Πολυαινου (IV 6, 20) άναφερομένη εκεχειρία ή 
κατά την οποίαν ό ’Αντίγονος άπέσυρε τά στρατεύματά του άπό την ’Αττι
κήν, θά ήδύναντο νά στηρίξουν την εκδοχήν, ότι έπραγματοποιήύη ή προώθη- 
σις καί ή παραμονή Πτολεμαϊκών 
στρατευμάτων είς στρατόπεδον πα
ρά τήν Ήλιούπολιν έ'στω καί μή 
προστατευόμενον υπό συστηματι
κού οχυρού.

’Από τήν ομοιομορφίαν τών 
ανώτερο;» ευρημάτων πρέπει νά θε- 
ωρηθή βέβαιον ότι ό Πάτροκλος 
«άνήρ Μακεδών» καί προσωπικό- 
της όχι τυχαία, ών όχι μόνον ναύ
αρχος αλλά καί στρατηγός 1 2 μέ με- 
γάλην εξουσίαν, διεξήγαγενύπό τήν 
ιδιότητά του αυτήν καί κατά ξη- 
ράν επιχειρήσεις πρώτην φοράν Ε1κ 20 Λπο τ,ιν πΕΘι°χήν Άζήνια.

πιστοποιουμένας είς τήν κυρίως
Ελλάδα. ’Ακριβώς δε είς τήν αποφυγήν τοιούτων ενεργών αναμίξεων είς 
τάς διαμάχας τής Κυρίως Ελλάδος καί τήν χλιαρότητα τής πολιτικής τών 
Πτολεμαίων, άρκουμένης είς χρηματικάς ενισχύσεις τών εχθρών τών άντιπάλων 
των, είχεν άποδοθή ή αποτυχία τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου (Beloch, IV 1, 591). 
Τούτο όμως άποδεικνύεται ανακριβές, διότι ούτος δεν παρέμεινεν αδρανής είς 
τήν ομώνυμον νήσον 3 άλλ’ ένήργησε μέ σύστημα καί έκινήθη κατά πολλούς τρό
πους καί είς πολλάς κατευθύνσεις καί είς τά παράλια καί είς τό εσωτερικόν τής

1 Αντίγονος, τας ’Αθήνας βουλάμενος λαβεΐν, ειρήνην 
έοπείοατο τφ τον φθινοπώρου καιρφ. ’Αθηναίοι τον αϊ
τόν καταοπείραντες, ολίγον έφύλαξαν... Έπεί δε ήκμαζον 
οί καρποί, ‘Αντίγονος μετά τον στρατεύματος ες τήν ’Ατ
τικήν ένέβαλεν. Οί δε τοΰ αϊτόν τον μεν καταναλωκότες, 
τον δε κωλυόμενοι θερίζειν, ‘Αντίγονον εϊοω τον άατεος 
εξεδέξαντο...

2 tarn, JHS 1911, σ. 256 κέ. Ώς στρατηγός είχε
σταλή εις Κρήτην, Θήραν καί Καρθαίαν. DITTEMB. 

OGIS 44, 45. IG XII, 5, 1061. ΑΘΗΝΑΙΟΣ VIII 334a.

bEngtson, Die Strategic 111,2·;8. μ. launey, έ.ά. σ. 308.
3 Ή υπό τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ μνεία μόνον τής στρατοπε- 

δεΰσεως τοΰ Πατρόκλου είς τήν ομώνυμον νήσον δυ
νατοί ίσως άβιάστως νά έςηγηόή έκ τοΰ δτι εϊς τήν 
μνήμην τών ’Αθηναίων είχε διατηρηΟή μόνον ή έν- 
τΰπωσις έκ τής πρώτης άφίξεως τοΰ στόλου είς τήν 
νήσον, δπου έδημιουργήθη ή πριότη καί μία άπό τάς 
κυρίας βάσεις του, τά δέ επεισόδια κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου είχον πλέον λησμονηθή, έφ’ δσον 
ή βοήθεια τοΰ Πατρόκλου έμεινεν άνευ αποτελέσματος.
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"Αττικής μέ σκοπούς ανεξακρίβωτους μέχρι τοΰδε είτε διά νά έπιτεθή συγχρόνως 
μέ τόν Άρέα, όπως είχεν ύποσχεθή (Παυς. III 6, 4-6), εϊτε διά νά δημιουργήστε 
προγεφυρώματα προς προστασίαν τοΰ ανεφοδιασμού τής πολιορκουμένης πόλεως. 
Πάντως τό γεγονός άποδεικνΰει, δτι εις ώρισμένας περιόδους τής διεξαγωγής τού 
πολέμου είχε σχετικήν ασφάλειαν και εις τό εσωτερικόν, έπιτρέπουσαν νά άποτολμά 
αποβάσεις καί νά δημιουργή βάσεις· ακόμη δε εκ παραλλήλου έκινήθη καί διπλω
ματικούς λ ’Εάν ή βοήθειά του έμεινε χωρίς αποτέλεσμα 1 2 τούτο θά οφείλεται εις 
μοιραίας ατυχείς συμπτώσεις, αί όποΐαι τόν ήνάγκασαν νά εγκατάλειψη έν σπουδή 
τά οχυρά του. Νέα ευρήματα καί έπιγραφαί θά συμπληρώσουν ίσως εις τό μέλ
λον τάς ελλιπείς πηγάς περί τού πολέμου τούτου *.

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΟΥΧΑ - ΧΡ1ΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

1 Πβλ. Ferguson, ε. ά. σ. 180.
2 Άλλα γάρ νη αντον ον δ εν μέγα εγενετό ες σωτη

ρίαν Άΰηναίοις (ΠΑΥΣ. I 7, 3).
* Ή έ'λλειψις ενίοτε αυστηρός συστηματικότητος εις 

τήν καταγραφήν καί άπεικόνισιν μερικών έκ των ευ
ρημάτων, κυρίως νομισμάτων καί αγγείων, οφείλεται εις 
τήν έκ των ύστερων κατά τήν διάρκειαν τής έκτυπώ- 
σεως άνεύρεσίν των, συνεχιζομένην είσέτι άφοΰ δέν 
προέρχονται έκ συστηματικής έρεΰνης, αλλά καθώς καί

άπαντα τά λοιπά, είναι τυχαία. Έκ των άπεικονιζομέ- 
νων νομισμάτων τά πλεϊστα είναι εις φυσικόν μέγεθος 
(βλ. άνωτ. σ. 330 ύπ. 1), πλήν ολίγων: πίν. I, 11 (δπ.), 
II, 21 (δπ.), 22 (δπ.), 23, 24, 25, 26, 28 (έμ.), 29 (έμ.), 
διά τά όποια δίδεται εις τό κείμενον ή διάμετρος.

Έκ τοΰ πλήθους των θραυσμάτων αγγείων, προσω
ρινούς ευρισκομένων εις τό Νομισματικόν Μουσεΐον, 
έ'χει άπεικονισθή μικρόν μέρος. Δέν έθεωρήθη απαραί
τητον νά δοθούν αί διαστάσεις των.
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