
ΝΕΑΙ ΠΗΓΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

(Π ί ν. 39 - 40 · Σ χ έ δ. 1)

Είς τήν ίεράν μνήμην
τον Ίωάννον Κ. Παπαδημητρίου

Εσχάτως είδον την δημοσιότητα μελέται περί τοϋ Χρεμωνιδείου πολέμου καί ιδία 
περί τής έν ’Αττική δράσεως τοΰ Αιγυπτίου ναυάρχου Πατρόκλου. Δι’ αυτών έγένετο 
προσπάθεια, βάσει άνασκαφικών δεδομένων καί νομισματικών ευρημάτων, νά άποδει- 
χθή δτι ό Πάτροκλος κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου δέν περιωρίσθη εις τήν έναντι 
τοϋ Σουνίου νήσον, ώς προκύπτει έκ τών φιλολογικών πηγών, άλλά διά τών στρατιω
τών του ίδρυσε φρούρια - στρατόπεδα εις τήν παραλίαν τής ’Αττικής, άπό τοϋ Ραμνοΰν- 
τος μέχρι τοϋ ακρωτηρίου Ζωστήρ, καί έλαβεν ενεργόν μέρος είς τον κατά ξηράν πόλε
μον έναντίον τοϋ πολιορκοΰντος τάς ’Αθήνας ’Αντιγόνου Γόνατα.

Τήν άποψιν ταύτην ήλθε νά στηρίξη τιμητικόν ψήφισμα, τό όποιον εύρέθη είς 
τό ιερόν τής Νεμέσεως έν Ραμνοΰντι, δημοσιευόμενον κατωτέρω1.

Στήλη μετ’ άετώματος1 2, ελλιπής κάτω, έξ όκτώ συγκεκολλημένων τεμαχίων 
(Π ί ν. 39). Σημαντικοί έλλείψεις άριστερά' ΰψος 0,65, πλάτος 0,55, πάχος 0,11 μ., ϋψος 
γραμμάτων 0,005 - 0,010 μ· Εύρέθη έντός τής όπίσω τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ Ραμνοΰντος 
δεξαμενής3, κατά τόν καθαρισμόν της, τό θέρος τοϋ 1960. Έκ τοϋ κάτω μέρους τής στή
λης σφζονται ακόμη δύο ένεπίγραφα τεμάχια, τό πρώτον4, ΰψους 0,10, πλάτους 0,10, 
πάχους 0,04 μ., περιέχει λείψανα πέντε στίχων, τό δεύτερον5, ύψους 0,14, πλάτους 0,16, 
πάχους 0,05 μ., φέρει έντός χαρακτοϋ στεφάνου κλάδου έλαίας δύο λέξεις.

1. Ή έπιγραφή εύρέθη κατά τάς ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ τότε (1960) Εφόρου’Αρχαιοτήτων ’Ατ
τικής κ. Ίωάννου Δ. Κοντή γενομένας έργασίας έν Ραμνοΰντι. Ό κ. Κοντής μοΰ παρεχώρησε τό δικαίω
μα τής δημοσιεύσεως τοΰ σημαντικωτάτου αύτοΰ κειμένου, πολύτιμοι δέ ύπήρξαν αί ύποδείξεις του καί 
αΐ συμβουλαί του σχετικώς πρός τά προβλήματα τής τοπογραφίας τοΰ ίεροϋ καί τής περιοχής του. Τοΰ 
έκφράζω τάς θερμοτάτας εύχαριστίας μου.

Ή έπιγραφή ΰπήρξε τό θέμα φροντιστηρίου είς τό Institut d’Epigraphie Grecque τοΰ Πανεπιστη
μίου τής Lyon, είς τό πλαίσιον τών μαθημάτων τοΰ καθηγητού κ. Jean Pouilloux. Ό κ. Pouilloux έδειξεν 
έξ αρχής μεγάλον ένδιαφέρον διά τήν μελέτην αύτής καί ποικιλοτρόπως μέ έβοήθησεν είς αυτήν, είς τό 
φιλόξενον περιβάλλον τοΰ Institut d’Epigraphie Grecque. Αί εύχαριστίαι μου είναι έλαχίστη εκφρασις 
άνταποδόσεως, δι’ όσα ώφελήθην έκ μέρους του.

Εύχαριστώ θερμώς τόν κ. Louis Robert διά τάς πολυτίμους ύποδείξεις του, αί όποϊαι διεσά- 
φησαν σημεία τοΰ κειμένου.

2. Μουσεΐον Ραμνοΰντος άριθ. 1.
3. ΑΔ 16 (1960): Χρονικά σ. 37.
4. Μουσεΐον Ραμνοΰντος άριθ. 2.
5. Μουσεΐον Ραμνοΰντος άριθ. 3.
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Μνεΐαι τοΰ περιεχομένου τής στήλης έγένοντο είς διάφορα δημοσιεύματα®.

1

Θ ε ο
Νικόστρατος Έπιτέλου ' Ραμνού σιος εϊπεν επειδή Έπιχάρης, επί τε Λυσιϋε[ίδον]

3 χειροτονηθείς ίππαρχος καλώς και κατά τούς νόμους ποησάμενος τοϋ ίππικο[ϋ] 
[τ]ήν επιμέλειαν, υπό τε τής βουλής και τοϋ δήμου εστεφανώθη και των Ιππέων πάλιν 
[τε] επί Πειθ(ι)δήμου άρχοντος, χειροτονήσαντος αυτόν στρατηγόν τον δήμου, κα[ί] 

6 [τάξαν]τος επί την χώραν την παραλίαν, καλώς καί φιλοτίμως ποησάμενος τής 
[φυλακής τ]ήν επιμέλειαν τό τε φρούριον διέσωισε τώι δήμωι πολέμου όντος vac. 
[τούς τε σιτικούς καί] τούς ξυλίνους καρπούς μέχρι τριάκοντα σταδίων συνεκόμισεν 

9 [ca.6] ΡΑΤΟ [ca.8] ΓΟΣ[ca.2 εν τήι]χώραι καταστησάμενος κρυπτούς, επί τάς σκο-vac. 
[πιάς παρεφε] δρεύων αυτός μετά τών στρατιωτών όπως ασφαλώς γένηται ή vac. 
[συγκομιδή τών κ]αρπών τοις γεωργοϊς· τε[τήρ]ηκεν δε καί τάς αμπέλους έφ’ δσον 

12 [κυριεύω]ν ήν τής χώρας· κατεσκεύακε δ’ εκ τών [ίδ]ίων καί στοάν δπως, αν τις εί χρεία 
παρακοιτώσι πάντες καί εξ έτ[οί]μου άν δει γί(γ)νηται ή βοήθεια, ώικοδόμηκε δε καί 
φυλακτήρια διττά καί κύνας [π]ροσκατέστησε το[ι]ς ϋπάρχουσιν, διδούς αυτός 

15 τήν τροφήν, δπω[ς] ή φυλακή πλέω γ[ίγ]νητασ πεπόηκε δε καί στρατηγών, τό ιερόν 
[τής Νεμέσειο]ς κατασκευάσας, δπως εΐ εν τιμεί καί έχει καλώς καί εύσεβώς τοις 
[δημόταις]’ είαεκόμισε δε καί πυρών μεδίμνους ffl καί κρ[ι]θών ΓΗ προευπορή- 

18 [σας] αυτός τάς τιμάς καί διέδωκεν τοις τε πολίταις καί τοις στρατιώταις τής 
[κ]αθεστηκείας τιμής· συνετάξατο δέ καί νπέ[ρ] τών γινομένων αιχμαλώτων
[δ]πως άποδόντες εκατόν είκοσι δραχμάς άνασώιζωνται διά τοϋ κήρυκος καί μη- 

21 [δε]ίς εξαχθεί τών πολιτών μηδέ τά δοϋλα σώματα άφανίζηταν έκόλασε δέ καί τον- 
[ς κ]αθηγουμένους είς τ[ή]ν χώραν τοις πειραταίς, λαβών καί έξετάσας αυτούς, δν- 
[τα]ς εκ τής πόλεως, [άξίω]ς ών έπραττον παρεσκεύασε δέ καί τοις παρά Πατρόκλου 

2Α [πα]ραγενομένοις [στρα]τιώταις επί τήν βοήθειαν, καί στέγα[ς] όπως έχωσιν ίκανάς
[ ca. 21 - 22
[ ca. 27-28

21 [-

]ο ούθένα ποήσας έν έπισταθμείαι τών πολιτών ουδέ τών 
]μηκε δέ καί τοις πολίταις δπως διδώται τό είσ- 
-στρα]τ ιώταις μηθέν έλλείπ[ει- -]

2
-ά]ρετής ε[νεκα - 

- Ραμ]νουσίων καί [- 
- στρατ]ηγοίς έπ[- 

- έπ]ιμελει[α - 
]ΑΙΣ[- 6

6. I. Δ. Κοντής - Β. Πετράκος, ΑΔ 16 (1960): Χρονικά σ. 38· ΕΙρήνη Βαρούχα - Χριστοδουλο- 
πούλου, ΑΕ 1953 - 54 Γ', σ. 344 καί σημ. 1 καί 3 (παρέχει τό κείμενον τών στίχων 23 - 24), σ. 346, 347 
σημ. 2· πρβλ. J. καί L. Robert, REG 75 (1962), 150 - 51· Hesperia 31 (1962), σ. 60 ( παρατίθεται τό παρά 
Βαρούχμ άπόσπασμα)· Hesperia 32 (1963), σ. 332.
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3
[το]ύς στρατιώτας

Στίχ. 5: ΠΕΙΘΔΗΜΟΥ ό λίθος.
Στίχ. 13: ΓΙΝΗΤΑΙ ό λίθος.
Είς τό κείμενον τής έπιγραφής παρατηρεΐται τό φαινόμενον τής μετατροπής τοϋ 

ηι είς ει (π.χ. στίχ. 16: τιμεΐ). Ή ίδιάζουσα αυτή γραφή παρατηρεΐταιέν’Αττική καί 
Εύβοια άπό τοϋ τέλους τοϋ Δ' αίώνος π.Χ. καί άποδίδει τήν γενικήν τάσιν των μακρών 
φωνηέντων νά βραχύνωνται, έφ’ δσον εύρίσκωνται είς πρώτην θέσιν έντός διφθόγγου7.

Περί τής γραφής τής έπιγραφής δύναται νά παρατηρηθή γενικώς, δτι ό χαράκτης 
δέν σύρει τό έργαλεΐον έπί τοϋ λίθου, άλλά σχηματίζει τά ευθέα τμήματα των γραμμάτων 
δι’ ενός κτυπήματος. Είς τοϋτο οφείλεται καί ή άμελής πως δψις τής γραφής.

Τό μέγεθος τών γραμμάτων ποικίλλει· ούτως ή γραφή έμφανίζεται άκανόνιστος, 
πάντοτε δμως οί στίχοι βαίνουν έπί μιας νοητής ευθείας. Τό Ο άλλοτε είναι μικρότερον 
τών λοιπών γραμμάτων, άλλοτε ΐσομέγεθες, τό Θ φέρει κεντρικήν στιγμήν τοϋ Π ή 
οριζόντιος κεραία έξέχει ένίοτε όλίγον καί είς τάς δύο πλευράς, τοϋ Ω αί δύο κάτω έξο- 
χαί κλίνουν πρός τά άνω. To Α έμφανίζει τήν όριζοντίαν κεραίαν άλλοτε ευθείαν, άλ
λοτε καμπύλην, άλλοτε δέ τεθλασμένην, ένφ τοϋ Σ αί άκραΐαι κεραϊαι ένίοτε είναι όρι- 
ζόντιαι. To Υ είναι πάντοτε μεγαλύτερον τών λοιπών γραμμάτων, τοϋ δέ Ε αί οριζόντιοι 
κεραϊαι πολλάκις δέν ένοΰνται μέ τήν κάθετον ένεκα τοϋ τρόπου χαράξεως.

Έκ τών δύο διασωθέντων τεμαχίων τοϋ κάτω μέρους τής στήλης δυνάμεθα νά άνα- 
συστήσωμεν είς γενικάς γραμμάς μέρος τοϋ έλλείποντος τμήματος.

Έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 2 θραύσματος (Πίν. 40α) φαίνεται δτι στεφανοϋται ό Έπι- 
χάρης διά τήν άρετήν του καί τήν έν γένει φροντίδα καί έπιμέλειαν περί τό φρούριον, 
τό ιερόν καί τόν δήμον τών Ραμνουσίων.

Τό ύπ’ άριθ. 3 τεμάχιον (Π ίν. 40γ) φέρει έντός στεφάνου δύο λέξεις : [το]ύς στρα- 
τιώτας. Τοϋτο σημαίνει δτι μετά τοϋ Έπιχάρους, δστις θά έτιμήθη διά χρυσοΰ στεφά
νου, έτιμήθησαν καί οί στρατιώται αύτοϋ διά στεφάνου έκ θαλλοϋ 8.

Σημεΐά τινα τοϋ κειμένου, ίδίςι τών άποκαταστάσεων, άπαιτοΰν διά τήν πληρεστέ- 
ραν κατανόησίν των έρμηνείαν βάσει παραλλήλων κειμένων.

Στίχ. 5 - 6 : κα[1 τάξαν/τος έπί τήν χώραν τήν παραλίαν.
Ή συμπλήρωσις, όφειλομένη είς τόν καθηγητήν κ. Louis Robert, ένισχύεται υπό 

άναλόγου χωρίου τοϋ Άριστοτέλους9 περί τής τοποθετήσεως είς τούς διαφόρους το
μείς τής στρατιωτικής διοικήσεως τών στρατηγών : καί τούτους διατάττονσι, τή χειρο- 
τονία. Ό στρατηγός έπί τήν χώραν τήν παραλίαν είχε τά καθήκοντα φυλάξεως τής 
παραθαλασσίας περιοχής Ραμνοΰντος - Σουνίου10 11. Πρώτη μνεία ιδιαιτέρας άπασχολή- 
σεως στρατηγού μέ τήν περιοχήν αύτήν εύρίσκεται είς έλλιπή έπιγραφήν τοϋ τέλους τοϋ 
Δ' αίώνος π.Χ.11. Ή φροντίς δμως τοϋ άγνώστου στρατηγού τής έπιγραφής ταύτης διά

7. Μ. Lejeune, Τraite de Phonetique grecque, σ. 196 παράγρ. 210.
8. Περί στεφανώσεων έν ΡαμνοΟντι βλ. J. Pouilloux, LaForteresse de Rhamnonte άριθ. 3, 7, 12, 

13, 15, 18- στεφάνωσις στρατιωτών αυτόθι άριθ. 21: έπαινέσαι <5έ καί τούς στρα[τιώτας μ]ετ αύτοϋ 
καί στεφανώσα[ι έκαστον αύτώ]ν θαλλοϋ στεφάνωι.

9. ’Αθηναίων Πολιτεία LXI.
10. J. Pouilloux, La Forteresse, σ. 20 - 22
11. IG II2 1260.
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τήν περιοχήν τής παραλίας, έκδηλοΰται έντός τοϋ γενικωτέρου πλαισίου τής επί τήν χώ
ραν στρατηγίας του. Ό Έπιχάρης είναι ό πρώτος μαρτυρούμενος στρατηγός, όστις είχε 
τά ρητώς άναφερόμενα καθήκοντα τής φυλάξεως τής περιοχής Ραμνοϋντος - Σουνίου12.

Στίχ. 6-7 : καλώς και φιλοτιμίας ποησάμενος τής [φυλακής τ]ήν επιμέλειαν.
Ό στίχος συμπληροϋται συμφώνως πρός παρόμοιας εκφράσεις, αί όποΐαι εύρί- 

σκονται εις έπιγραφάς τοϋ Ραμνοϋντος. Οΰτω 13, ό Δικαίαρχος ’Απολλώνιου Θριάσιος 
κατασταθείς μετά τοϋ πατρός 3Απολλώνιου υπό το[ν βα]σιλέως ,Αν]τ[ιγ]όνον επί τήν 
φυλακήν τον φρουρίου καλ[ώς] καί φιλοτιμίας επεμελήθη τής τε φυλακής τοϋ φρουρίου 
καί των οίκούντων έν αύτώι. Έν συνεχεία ό αυτός στρατηγός κατασταθείς εις Πάνα- 
κτον καλώς καί εύδόξ[ω]ς επεμελήθη τής τε τοϋ φρουρίου φυλακής. ’Άλλος στρατηγός 14, 
ό Θεότιμος Θεοδώρου Ραμνούσιος τής τε φυλακής επεμελήθη τής κατά τήν χώραν, 
οϋθέν ένλείπων φιλοτιμίας των καθηκόντων εις τήν φυλακήν καί όχύρωσιν φρουρίων. 
'Ο ξεναγός Διονύσιος Άρτεμιδώρου Κλαζομένιος τιμαται15 16 ύπό των δημοτών, διότι 
τής φυλακής συνεπιμεμέλητα[ι τοϋ χω]ρίου μετά τών επιμελητών.

Στίχ. 7: τό τε φρούριον διέσωισεν τώι δήμιοι πολέμου οντος.
Ή διάσωσις τοϋ φρουρίου, δηλαδή ή ασφαλής διατήρησις αύτοΰ, είναι τό κύριον 

μέλημα τοϋ στρατηγοΰ. Τοϋτο σχετίζεται άμεσα πρός τήν ήρεμον καί άκίνδυνον δια- 
βίωσιν τών δημοτών, οί όποιοι ποικιλοτρόπως ωφελούνται έκ τοϋ φρουρίου. Δέν παρα- 
λείπεται δε νά διακηρυχθή καί νά τονισθή αύτή ή κυρία φροντίς τοϋ στρατηγοΰ. Ό ανω
τέρω μνημονευθείς Θεότιμος16 παραλαβών τά φρούρια διεφνλαξεν μετά τών πολιτών, 
έφρόντισεν δε καί τών παροίκων τών τεταγμένων νιρ αυτόν όπως αν τά ίσον έκαστος 
λειτουργών συνδιασώιζει τό φρούριον τώι δήμιοι.

Στίχ. 8 : [τούς τε σιτικούς καί] τούς ξυλίνους καρπούς μέχρι τριάκοντα σταδίων 
συνεκόμισεν.

Ή άποκατάστασις τοϋ στίχου, όφειλομένη εις τόν καθηγητήν κ. Louis Robert, 
δικαιολογείται έξ αυτών τών καλλιεργειών τής πεδιάδος τοϋ Ραμνοϋντος. Καί σήμερον 
ακόμη περιορίζονται αύται είς όλίγα όπωροφόρα, τούς ξυλίνους καρπούς, τήν άμπελον 
καί τόν σίτον, δστις δέν έχει άνάγκην υδατος είς τήν άνυδρον αυτήν περιοχήν.

Πολλάκις ό σίτος καί οί καρποί τών δένδρων άπαντοΰν όμοΰ είς έπιγραφάς 17, 
συνήθως όμως άναφέρονται κεχωρισμένως18.

12. Πιθανόν είναι ό Θούκριτος Άλκιμάχου Μυρρινούσιος νά διετέλεσεν στρατηγός επί τήν παρα
λίαν πρό τοΟ Έπιχάρους. Ή έπιγραφή IG Π2 2856 (παρά Pouilloux, La Forteresse άριθ. 12 ), ήτις τόν 
άναφέρει ώς στρατηγόν έπΐ τήν παραλίαν, αναγράφει τέσσαρας στεφανώσεις αύτοΟ δΤ ισαρίθμους 
στρατηγίας του. Ό Pouillloux έ.ά. σ. 85 υποστηρίζει ότι καί αί τέσσαρες ήσκήθησαν είς τόν τομέα τής 
παραλίας. Ή δευτέρα έπί τής έπιγραφής ήσκήθη έπΐ Κλεομάχου άρχοντος τό 262-61. Ή πρώτη, τής 
όποιας δέν έσώθη τό όνομα τοϋ άρχοντος, έάν ήτο έπί τήν παραλίαν ή θά ήσκήθη έπΐ Διογνήτου άρχον
τος τό 264 - 63 ή έπί Πολυστράτου άρχοντος τό 263 - 62 ή πρό τοϋ 265 - 64, έφ’ όσον κατά τό έτος τοϋτο 
στρατηγός έπί τήν παραλίαν ήτο ό Έπιχάρης.

13. J. Pouilloux, La Forteresse, άριθ. 15.
14. Αυτόθι άριθ. 19.
15. αυτόθι άριθ. 21.
16. αυτόθι άριθ. 19.
17. IG II2 2492: χρόνος άρχει τής μίσθιο τοϋ Αημητρίον καρπόν Ενβουλος αρχών, τον δέ ξυλίνον 

ό μετ’ Εϋβονλον παρά Στράβωνι (5, 4, 3) άναφέρεται «οίκονσι δ’ από τών όρων άρξάμενοι μέχρι 
τών πεδίων καί τής θαλάττης, επί μήκος ηνξημένην έχοντες μάλλον ή πλάτος τήν χωράν, αγαθήν προς 
άπαντα, βελτίω δέ τοίς ξνλίνοις καρποίς ή τοις αιτικοϊς».

18. Σιτικός καρπός: Διονύσ. Άλικαρνασσεύς VII, 28, Σούδα έν λ. σίτος- Διόδωρος Σικελιώτης
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Στίχ. 9: καταστησάμενος κρυπτούς.
Τό έπίθετον ενταύθα έχει πιθανώς σχέσιν προς μίαν κατασκευήν διά τήν άπόκρυ- 

ψιν των γεννημάτων. Εις τοιαύτας δε περιπτώσεις ή οϋτω χαρακτηριζομένη κατασκευή 
κρύπτεται υπό τό έδαφος19, εχομεν δηλαδή υπογείους σιτοβολώνας. Ποιος ό λόγος 
όμως τής υπό τό έδαφος άποκρύψεως τών γεννημάτων, έφ’ όσον ταΰτα ήδύναντο νά φυ
λαχθούν καί εις έπιγείους άποθήκας; Τούτο θά οφείλεται εις τό άνώμαλον καί άβέβαιον 
τών περιστάσεων, αϊτινες έπέβαλλον τήν άσφαλεστέραν άπόκρυψιν τών τροφίμων. Ή 
βλάβη τής επιγραφής όμως δεν επιτρέπει νά γνωρίζωμεν μετά βεβαιότητος τί προσδιορί
ζεται διά τών άνωτέρω20.

Στίχ. 9 - 10 : επί τάς σκο[πιάς παρεφε]δρεύων αυτός μετά τών στρατιωτών.
'Ως σκοπιαΐ εννοούνται ενταύθα έπίκαιρα σημεία εύρισκόμενα κυρίως έπί έξάρσεων 

τού έδάφους, ώς οί πέριξ τής πεδιάδος τού Λιμικοΰ λοφίσκοι ή οί έντός αύτής εύρισκό- 
μενοι, άπό τών οποίων δύναταί τις νά έπιτηρή ολόκληρον τήν πεδιάδα21. Αί σκοπιαΐ 
ήτο δυνατόν νά είναι καί έπί τών μεγάλων καί πυκνών δένδρων τής πεδιάδος22.

'Αξία τονισμού είναι ή όμοιότης, τήν οποίαν παρουσιάζει χωρίον παρά Πολυβίω23 
πρός τήν έν Ραμνοΰντι κατάστασιν : τά μεν δύο μέρη της δννάμεως έπί τήν σινο
λογίαν έξέπεμπε προστάξας καθ’ ημέραν τακτόν άναφέρειν μέτρον έκαστον τοίς ίδίοις 
επιβολήν τοϋ τάγματος τοίς προκεχειρισμένοις έπί τήν οικονομίαν ταύτην, τώ δέ τρίτω 
μέρει τήν τε στρατοπεδίαν έτήρει καί τοίς σιτολογονσιν πάρεψήδρευε κατά τόπους, οϋσης 
δέ τής μέν χώρας τής πλείστης εύεφόδου καί πεδιάδος.

Στίχ. 10-11 : δπως ασφαλώς γένηται ή [συγκομιδή τών κ]αρπών τοίς γεωργοϊς.
Ή άποκατάστασις τού στίχου 11 γίνεται σχεδόν αυτομάτως, πολλά δέ είναι τά πα

ράλληλα παραδείγματα έξ έπιγραφών24.
Στίχ. 11 - 12 : τε[τήρ]ηκεν δέ καί τάς αμπέλους έφ όσον [κυριεύω]ν ήν τής χώρας.
Ή άμπελος είναι μία τών καλλιεργειών τής πεδιάδος τού Ραμνούντος, σήμερον δέ 

κατέχει τήν μεγαλυτέραν έκτασιν αύτής. Ή διάσωσις τών άμπέλων άπό τής υπό τού 
έχθροΰ καταστροφής τίθεται βεβαίως έντός τού πλαισίου τής προσπάθειας τοϋ Έπιχά- 
ρους πρός προστασίαν τών άγροτών. Ή σημασία δέ τής άποτελεσματικής προστα- V,

V, 21, 5. Ξύλινος καρπός: Πλάτων, Κριτίας 115 Β· OGI 55· Clara Rhodos IX, 190· Άθήναιος 3, 780· 
Μακκαβαίων Α, 10, 29. Περί τοΰ συγκομίζω πρβλ. Revue des fitudes Roumaines 5 - 6 ( 1960), σ. 184 
στίχ. 32-33: «δέ δ συνέβη τούς πολίτας κυριενσαι πάντων τών άπό τής χώρας καρπών».

19. Ηρόδοτος 4,201: κρυπτή τάφρος· 3,146: κρυπτή διώρυξ· IG VII 4255: οχετός λίθινος κρυπτός.
20. Περί σιρών, ύπογείων καί έπιγείων, έξ άφορμής της δημοσιεύσεως ύπό τοΟ Σ. Κουγέα είς τά 

'Ελληνικά Ζ', σ. 177 κ.έ. τοϋ έκ Χαλκίδος διαγράμματος στρατιωτικής οικονομίας (IG XII Suppl. 644) 
όμιλεΐ ό Κ. Κουρουνιώτης είς Ελληνικά Η', σ. 173 - 180. Έκεΐ άναδημοσιεύει σχεδίασμα ύπογείου, 
δηλαδή κρυπτόν, έν Κεφαλληνία σιτοβολώνος, ληφθέν έκ τής δημοσιεύσεως τοΰ Σ. Μαρινάτου είς ΑΕ 
1932 σ. 29 είκ. 32.

21. Ξενοφώντος Ίππαρχικός 4, 10: «όταν γε μήν προφνλάττειν δέη, εγώ μέν αεί επαινώ τάς κρυ
πτός σκοπός τε καί φύλακας· οϋτω γάρ άμα μέν τών φίλων φνλακαί γίγνονται, άμα δέ τοίς πολεμίοις 
ένέδραι κατασκευάζονται».

22. Διόδωρος Σικελιώτης 3, 26: «σκοπός ποιείσθαι άπό δένδρων».
23. 3, 100, 8· περί τής λέξεως παρεφεδρεύω βλ. OGI 115, 182.
24. J. Pouilloux ε.ά., άριθ. 19: «τής τε φυλακής έπεμελήθη τής κατά τήν χώραν δπως αν οί γεωργον- 

ντες έχωσι τήν ασφάλειαν». Revue des fitudes Roumaines 5-6, 1960 : [δι]ε[φϋ]λαξε τήν τε χώραν καί 
τά θέρη έποίησε τούς πολίτ[ας ]άβλαβεϊς ουναγαγεΐν». IG II2 791 «[ϊνα κατά τον κ]ατάλοιπον χρόνον 
τοϋ ενιαυτόν σννκ[ομισθώσιν οί έκ γής κ]αρποί μετ' ασφαλείας». IG II2 1296 στίχ. 66: έπεμελήθη δέ 
καί δπω]ς έκ τής χώρας οί σϊ]τοι μετ’ ασφαλείας είσενεχθώσιν, πρβλ. άνωτ. σημ. 18.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:44 EEST - 3.236.241.27



N E AI ΠΗΓΑΙ ΠΕΡΙ TOY ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 43

σίας τών αμπέλων καθίσταται σαφής, δταν λάβωμεν ύπ’ δψιν τόν χρόνον, δ όποιος απαι
τείται διά τήν φύτευσιν, τήν άνάπτυξιν τής αμπέλου καί τήν παραγωγήν καρποΟ. Έάν 
δέ ή άποκατάστασις τοϋ στίχου 12 είναι όρθή, αυτονόητον τυγχάνει, δτι μέρος μόνον 
τής περιοχής, ή οποία άνήκεν εις τόν Ραμνοϋντα, εΐχεν υπό τόν έλεγχόν του ό Έπιχάρης 
καί δτι εις τήν λοιπήν ό έχθρός έφήρμοζεν, ώς μέρος τής πολεμικής του τακτικής, τήν 
γνωστήν έκ τοϋ Πελοποννησιακοΰ πολέμου δενδροτομίαν25, ώς σαφώς παραδίδει ό 
Παυσανίας26 περί τοϋ ’Αντιγόνου : αυτός έσβεβληκώς έφθειρε τήν χώραν.

Στίχ. 12 - 13 : κατεσκενακε ό’ έκ των [ίδ]ίων και στοάν όπως, αν τις εΐ χρεία παρα- 
κοιτώσι πάντες και εξ έτ[οί]μου αν δεϊγίνηται ή βοήθεια.

Οί στρατηγοί καί οί ίππαρχοι έξελέγοντο συνήθως έκ τών πλουσίων ’Αθηναίων, 
λόγφ τών δαπανών τάς όποιας συνεπήγετο τό αξίωμα. Κατασκευαί χάριν τής πόλεως 
ή δήμου ή ίεροΰ εϊναί τι τό σύνηθες27.

Ή στοά κατεσκευάσθη εις θέσιν έπίκαιρον, άγνωστον μέχρι στιγμής. Θά ήτο πρό
χειρος κατασκευή φέρουσα ξυλίνην πρόστασιν έκ στύλων, έφ’ δσον ό προορισμός της, 
ή στέγασις στρατιωτών προς άμεσον άντιμετώπισιν έπιθέσεως, ήτο προσωρινός28.

Ή έπιφυλακή τών στρατιωτών έγένετο είς στιγμάς κινδύνου, ώς άναφέρεται καί εις 
έπιγραφήν έκ Τόμων τοϋ Α' αίώνος π.Χ.29: καταγράψανε[ες] ανδρας επίλεκτους τεσ
σαράκοντα καί πάσαν είσενεγκάμενοι φιλοπονίαν έφημερεύοντες επί τών πυλών καί τάς 
νύκτας παρ[α]κοιτοϋντες καί έφοδενοντες διεφνλαξαν τ[ήν πάλιν έω]ς τοϋ άποκαταστα- 
θήναβι] τόν δήμον εις βελτίονας έλ[π]ίδας».

Στίχ. 13 - 14 : ώικοδόμηκε δέ καί φυλακτήρια διττά καί κύνας [π]ροσκατέστησε το [ϊ]ς 
νπάρχονσιν.

Τά φυλακτήρια ήσαν άπλοι τετράγωνοι πύργοι με πλείονας όρόφους’ έχρησίμευον 
άφ’ ένός μεν διά τήν έπιτήρησιν μιας περιοχής, άφ’ έτέρου δέ διά τήν διαμονήν μικράς 
φρουράς. Κατ’ άντίθεσιν πρός τά φρούρια, τών όποίων ό άριθμός ήτο περιωρισμένος, 
τά φυλακτήρια ήσαν πυκνά30.

Τήν μορφήν τών υπό τοϋ Έπιχάρους κατασκευασθέντων φυλακτηρίων δυνάμεθα 
νά άναπαραστήσωμεν γενικώς βάσει τοϋ πλησίον τοϋ Ραμνοΰντος, παρά τό χωρίον 
Βαρνάβας, ήρειπωμένου φυλακτηρίου31.

Ό χαρακτηρισμός διττά φανερώνει τόν άριθμόν τών φυλακτηρίων, ήτοι δύο- 
δέν δύναται νά ύπονοή τήν μορφήν αυτών, διότι τότε θά παρέμενεν άγνωστος ό άριθμός

25. Θουκυδίδης Β, 19, 2· 21, 2.
26. A, 1.
27. π.χ. IG II2 834 καί 1191.
28. Ή είκασία τοΟ καθηγητοΟ Α. Όρλάνδου πιθανής ύπάρξεως στοάς έντός τοΟ ίεροϋ έξετάζεται 

έν συνεχείς. Ίδίου προορισμοΟ στοά ύπήρχεν είς Άλάσαρνα της Κώ. Βλ. F. G. Meier, Griechische 
Mauerbauinschriften άριθ. 176: «προχρησαμένο[υ] τε τον σνμπαντος δάμου τά υπάρχοντα ξύλα εις 
τάν κατασκενάν τάς στοάς εις τάς τοϋ πολέμου χρείας, έφρόντισεν περί τάς άποκα[τα]στάσιος, προεισευ- 
πορήσας έκ τών ιδίων άτοκα τά χρήματα».

29. Syll.3 731
30. Βλ. Θουκυδίδην Δ, 31· 33· 110. Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία 7, 5, 12. Άριστοτ. ΑΠ 42. Πο

λιτικά 1331α20.
31. W. Wrede, Attische Mauern, σ. 32 άριθ. 82 είκ. 82. Περί φυλακτηρίων έν Tfl ’Αττική Ιδία βλ. 

L. Chandler, JHS 46 (1926), σ. 19‘ A. Bon, BCH 54 (1930), σ. 187' Ν. Κοτζιάς, Νέος Έλληνομνήμων 16 
(1922), σ. 481 - 82' John Kent, Hesperia 10 (1941), σ. 345 σημ. Γ J. Pouilloux, έ.ά. σ. 20.
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των. Παράδειγμα δμοιον τής χρήσεως τής λέξεως εχομεν εκ τοΰ Ηροδότου32: έπι δέ 
τοισι τούτων ονροισι διξας τε πάλας διεξελρς και διξα φυλακτήρια παοαμείφεαι.

Στίχ. 14 : κάνας [π]ροακατέστησε το['ι]ς ύπάρχονσι διδούς αυτός την τροφήν.
Ό στίχος ουτος είναι ή πρώτη μαρτυρία χρήσεως κυνών εϊς τό φρούριον τοΰ Ρα- 

μνοΟντος, δχι μόνον εις τήν χρονικήν περίοδον είς ήν άναφέρεται ή έπιγραφή, άλλά καί 
εις τό παρελθόν. Ή χρήσις τών κυνών είς τάς πολεμικός επιχειρήσεις των άρχαίων είναι 
συχνή καί άφθονα είναι τά παραδείγματα33.

Στίχ. 15 - 16 : πεπόηκε δε και στρατηγών, τό ιερόν [τής Νεμέαεω]ς κατασκευάσας.
Ή άποκατάστασις τοΰ στίχου 16 ώς παρουσιάζεται, έμφανίζει δυσκολίας ώς προς 

τήν έρμηνείαν. Θά άνέμενέ τις εν έπίρρημα, τό όποιον νά προσδιορίζη τήν μετοχήν, 
ό χώρος δμως τον όποιον καταλαμβάνουν τά δέκα γράμματα τής συμπληρώσεως, μόλις 
άρκοϋν δι’ αυτήν, ώστε δεν είναι δυνατόν νά άποκατασταθή καί άλλη λέξις. Έάν ό στί
χος δέν είχεν, ώς συνεπληρώθη, άλλά τήν θέσιν τοϋ έλλείποντος τμήματος τοϋ κειμένου 
κατελάμβανεν έπίρρημα, τότε θά έλειπεν ή προσδιορίζουσα τό ιερόν θεότης. Ότε έγένετο 
τό ψήφισμα πάντες οί περί τόν Ραμνοϋντα έγνώριζον ποιον ήτο τό ιερόν, δπου ό Έπι- 
χάρης είχεν έγκαταστάσει τό στρατηγεϊον του, ώστε νά περιττεύη ή μνεία του. Πάν
τοτε δμως είς έπιγραφάς ώς ή έξεταζομένη, είς τοιαύτας περιπτώσεις, δχι μόνον έν Ρα- 
μνοϋντι, δπου δύναταί τις νά παρατηρήση δτι ύπήρχον καί άλλα ιερά, άλλά καί άλλαχοϋ, 
ρητώς μνημονεύονται αί λατρευόμεναι θεότητες τών ίερών, έστω καί άν είναι πασιφανές, 
περί ποιου ίεροϋ πρόκειται. Τό ίερόν τής Νεμέσεως έν προκειμένφ είναι τό έπίσημον 
ιερόν τοϋ δήμου τοΰ Ραμνοϋντος, πάντοτε δμως μνημονεύεται έπωνύμως οσάκις πρό
κειται περί αύτοϋ34.

Ή έγκατάστασις τοΰ στρατηγείου είς τό ίερόν τής Νεμέσεως υπαγορεύεται έκ στρα
τιωτικών λόγων, έκ τής άνάγκης νά εύρίσκεται ό στρατηγός πλησιέστερα προς τήν 
ζώνην τών έπιχειρήσεων. Τό φρούριον, ή φυσική έδρα τοΰ στρατηγοΰ, δέν προσφέρεται 
κατά τάς παρούσας στιγμάς, διότι κεϊται μακράν. Ή μικρά άπόστασις ίεροΰ - φρουρίου 
άποκτά τώρα δυσμενή σημασίαν. Έκ τοΰ ίεροΰ ό στρατηγός έχει άνά πάσαν στιγμήν 
πλήρη εικόνα τής πεδιάδος καί τών πέριξ. Άντιθέτως έκ τοΰ φρουρίου, κειμένου παρά 
τήν θάλασσαν, δύναταί τις νά έπιτηρή τόν νότιον Εύβοϊκόν κόλπον, δχι δμως καί τήν 
πεδιάδα τοΰ Λιμικοΰ, διότι τό φρούριον εύρίσκεται πολύ χαμηλότερον αύτής 35.

Στίχ. 16- 17 : όπως εϊ έν τιμεϊ και έχει καλώς και ενσεβώς τοΐς [δημόταις].
Είς τόν στίχον 17 ήδύνατο έπίσης νά συμπληρωθή [γεωργοϊς], Τοΰτο δμως θάήρ- 

χετο είς άντίθεσιν προς τήν γενικήν άναγνώρισιν τήν όποίαν έπιδιώκει ό Έπιχάρης, 
κατ’ έπέκτασιν δέ ό έκάστοτε στρατηγός τοΰ φρουρίου τοΰ Ραμνοϋντος. Τό έξεταζόμενον 
ψήφισμα είναι δημοτικόν καί ή έπαινουμένη δράσις τοΰ στρατηγοΰ είναι μία τών αιτιών 
αί όποϊαι τό προεκάλεσαν. Έχει ήδη παρατηρηθή, δτι κατά τόν Γ' αιώνα π.Χ. οίστρα-

32. Παρ’ Ήροδότο) συναντώμεν πολλάκις τήν έννοιαν τού δύο: 2, 44· 2, 169· 5, 39· 7, 205· 8, 142. 
Είς τά έπιτύμβια έπιγράμματα όρίζει τόν άριθμόν τών νεκρών ώς παρά Peek, Griech. Versinschr. 500, 
853, 1273, 1474. Παρ’ Αίσχύλω Προμ. Δεσμ. στίχ. 957 ώς έπίσης καί παρά Πολυβίιρ 28, 19. Παρ. Ήρα- 
κλείδη 23: στοα'ι διτταί.

33. Αινείας Τακτικός XXII, 14· XXII, 20. Πλουτάρχου "Αρατος 8· 24. Πολύαινος II, 25· IV, 2, 16. 
Ρ. Roussel, Les Κυνηγοί a l’Epoque Hellenistique, REG 43 (1930), σ. 364 - 66.

34. Pouilloux, La Forteresse, άριθ. 15, 16, 21.
35. Πρβλ. J. Pouilloux έ.ά. σ. 15.
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τηγοΐ καί γενικώς ή φρουρά έν Ραμνοΰντι φροντίζουν νά εύρίσκωνται έν συμφωνία 
πρός τό θρησκευτικόν αίσθημα των δημοτών, πολλάκις δέ συνεισφέρουν, παραλλήλως 
πρός τούς δημότας, χάριν τοϋ έξωραϊσμοϋ τοϋ ίεροϋ τής Νεμέσεως36.

Στίχ. 17-18: είσεκόμισε δέ και πυρών μεδίμνους [H και κη[ι]θών ΓΗ ·
Ό σίτος, ό άρτος τών αρχαίων καί ή κριθή, ό χυλός, άπαντοϋν συνήθως όμοΰ έν 

τοϊς κειμένοις, ώς εις τον όρκον τών έφήβων37 δροι τής πατρίδας, πνροί, κριθαί, 
άμπελοι, έλάαι, συκαϊ.

Στίχ. 18- 19 : διέδωκεν τοϊς τε πολίταις καί τοις στρατιώταις τής [κ]αθεστηκείας 
τιμής.

Ό άποκλεισμός τοϋ Ραμνοϋντος ύπό τοϋ ’Αντιγόνου έδημιούργησε σπάνιν τρο
φίμων, συνέπεια δέ τής σπάνιος αύτήςύπήρξεν ή αϋξησις τών τιμών, φαινόμενον συχνό- 
τατον. Ή πώλησις εις τήν καθεστηκείαν τιμήν κατά τάς δύσκολους περιστάσεις έτύγ- 
χανε πάντοτε άναγνωρίσεως καί τιμής38.

Στίχ. 19 : συνετάξατο δέ και νπέ[ο] τών γινομένων αιχμαλώτων.
Περί τής έξαγορας τών αιχμαλώτων πρβλ. προεισήνεγκε χρήματα έκ τών ιδίων 

εις τα είκοσι τάλαντα τα συμφωνηθέντα υπέρ τών αιχμαλώτων 39.
Ή χρήσις τοϋ ρήματος άνασφζομαι (στίχ. 20), προκειμένου περί τής σωτηρίας 

καί τοϋ έπαναπατρισμοϋ αιχμαλώτων, είναι σχεδόν άποκλειστική : και τών πολιτών 
[ε]να άπηγμένον επί θανάτωι έξείλετο έκ τοϋ [δε]σμωτηρί[ου] καί άνέσωισεν 40. Είναι 
χαρακτηριστικόν ότι άλλαι έπιγραφαί ούδεμίαν μνείαν κάμνουν τών δούλων41.

Στίχ. 21 - 23 : έκόλασε δέ καί τού[ς κ]αΟηγθυμένους εις τ[ή]ν χώραν τοϊς πείρα- 
ταϊς, λαβών καί έξετάσας αυτούς, ον[τα]ς έκ τής πόλεως.

Περί τής πειρατείας κατά τον Γ' αιώνα καί είδικώς εις τήν περιοχήν τοϋ Ραμνοΰν- 
τος καί τον Εύβοϊκόν διαλαμβάνει ό καθηγητής κ. J. Pouilloux 42. Σχετικόν πρός τάς

36. έ.ά. σ. 82 καί σημ. 8· σ. 133.
37. Louis Robert, Etudes Epigraphiques et Philologiques, σ. 302· SGHI Tod, 204· G. Daux, Χαρι- 

στήριον εις A.K. Όρλάνδον τόμ. A', σ. 81. 'Αλλα παραδείγματα: Ηρόδοτος 2, 36· IG II2 408· 2493’ IG 
VII 2383· πρβλ. J. Pouilloux έ.ά. σ. 85 - 86 άριθ. 6 καί σ. 117.

38. Δημοσθ. πρός Φορμίωνα 39· IG II2 408· IG VII 4262· Syll2 354· L. Robert, BCH 59 (1935), σ. 
440· Άθηνά 1908, σ. 199. Τά ανάλογα παραδείγματα θά ήδύναντο νά πολλαπλασιασθοΟν. Περί τοϋ διέ- 
δωκεν (στίχ. 18) πρβλ. τήν έπιγραφήν έκ Ραμνοϋντος IG II2 1217 κατά συμπλήρωσιν τοϋ Kirchner καί 
τήν άντίρρησιν τοϋ Pouilloux ε.ά. άριθ. 6 έν σ. 117. Ή έπιγραφή αΰτη κατά τήν νέαν κατάταξιν τών ’Αθη
ναίων άρχόντων ύπό τοϋ Meritt έν The Athenian Year, σ. 233 χρονολογείται εις τό 261 - 60 π.Χ.

39. IG II2 844. Πρβλ. έπίσης IG II2 174 καί 558.
40. J. Pouilloux έ.ά. άριθ. 15. Έπίσης IG II2 1225 κατά τήν διόρθωσιν τοϋ Μ. Holleaux. Etudes 

I, σ. 375.
41. IG XII 7,36 (Άρκεσίνης): [τ]ήν πά]σα]ν σπονδήν έποήσατο εις τ[ό άνασ]ωθψαι τούς πολίτας 

πάντας [τούς άχθ]έντας, έφ’ δσον έστίν δυνατή. IG XII 7, 386 (Άμοργοϋ): [α]ύτοί δέ υπέρ τούτων προήι- 
ρηνται [όμ]ηρενειν, ένδεικννμενοι πάσαν [φι]λοτιμίαν, όπως μήτε τώμ πολιτίδω(ν) μήτε τών πολιτών 
μηδείς άχθει έπ[ι τ]ο λάφυρον μηδέ πραθεί. Περί σχετικών περιπτώσεων βλ. L. Robert, Hellenica XI- 
XII, σ. 133 - 137, IG IV 750, IG XII 9, 6, IG IX 2, 66, IG II2 657, F.d.D III, I 457, Άθηνά 1908 σ. 199 (’Ερυ
θρών), Wilhelm, Jahreshefte 8 (1905), σ. 276 - 285 (Ύμηττοϋ), L. Robert, Etudes Anatoliennes, σ. 92 - 94. 
Wilhelm Anz. Wien 1922, σ. 76 - 78, αυτόθι 1924 σ. 97 - 98, Ziebarth: Beitrage zur Geschichte des See- 
raubs und Seehandels im alten Griechenland, σ. 104 -116. Περί τοϋ χαρακτηρισμού τών δούλων πρβλ. 
Πολυδεύκην 3, 78: σώματα δ’ απλώς ούκ αν εϊποις αλλά δούλα σώματα.

42. J. Pouilloux έ.ά. σ. 65.
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πειρατικός έπιδρομάς είς τον Ραμνοΰντα είναι καί τό έξης άπόσπασμα έπιγραφής 43 : 
τής τε φυλακής έπεμελήθη τής κατά την χώραν όπως αν οι γεωργοϋντες εχωσι την 
ασφάλειαν.

Διά της λέξεως πόλις έννοεΐται ένταΰθα ή των ’Αθηνών, ή περιλαμβανομένη έντός 
των τειχών, καλουμένη συνήθως είς τούς συγγραφείς καί τάς έπιγραφάς αστυ. Γενικώς 
ή λέξις χρησιμοποιείται διά τόν χαρακτηρισμόν όλοκλήρου τού άθηναϊκοΰ κράτους 
της ’Αττικής, ένταϋθα όμως ό Ραμνοϋς άποτελεΐ μέρος τοϋ κράτους αυτού, τό δέ έξετα- 
ζόμενον ψήφισμα κάμνει διάκρισιν μεταξύ Ραμνοϋντος καί πόλεως. Ή λέξις αύτη, έπίσης, 
δεν χρησιμοποιείται διά τόν χαρακτηρισμόν δήμου τινός, άν ύποτεθή ότι δεν έννοεΐται 
τό άστυ 44.

Στίχ. 25 : έν έπιαταϋμείαι.
Ή έπισταθμεία, ή στάθμευσις διερχομένων εκ τίνος τόπου στρατευμάτων καί ή 

ύποχρέωσις τών κατοίκων τού τόπου προς στέγασιν τών στρατιωτών καί παροχήν τρο
φής, έθεωρεϊτο λειτουργία έπαχθεστάτη, ή δέ έξ αύτής άπαλλαγή προνόμιον έξαιρε- 
τικόν45.

Τά ύπό τής έπιγραφής άναφερόμενα άνάγονται είς δύο περιόδους. Οί στίχοι 2-4 
άναφέρονται είς τήν ίππαρχίαν τοϋ Έπιχάρους έπί Λυσιθείδου άρχοντος κατά τό έτος 
272 - 1 π.Χ. 46. Οί υπόλοιποι, οί όποιοι άποτελοϋν τό κύριον μέρος τού ψηφίσματος, 
άναφέρονται είς τήν δράσίν του ώς στρατηγού έπί τήν παραλίαν έπί Πειθιδήμου άρχον
τος τό έτος 265 - 64 π.Χ. 47. Τό ψήφισμα έψηφίσθη καί έγράφη είς τήν στήλην τό έτος 
264 - 63, έπί Διογνήτου άρχοντος (πρβλ. SEG XIV 64, όπου τιμώνται διά χρυσού στεφά
νου, έπί Πυθαράτου άρχοντος τό 271 - 70, οί κατά τό προηγούμενον έτος, έπί Λυσιθεί- 
δου άρχοντος, διατελέσαντες ταξίαρχοι. 'Ομοίως έτιμήθη κατά τό αύτό έτος καί ό 
Έπιχάρης διά τήν ίππαρχίαν του).

Ό τόπος εύρέσεως τής έπιγραφής, ό προτείνων τό ψήφισμα, ή μνεία τού άξιώματος 
τού στρατηγού έπί τήν παραλίαν καί ή τού ιερού τής[Νεμέσεω]ς, τοποθετούν τά δρώμενα 
είς τήν περιοχήν τού φρουρίου καί τού ιερού τού Ραμνοϋντος, εύρύτερον δέ είς τόν χώ
ρον τόν όριζόμενον άπό βορρά ύπό τής βρεχούσης τό φρούριον θαλάσσης, άπό νότου δέ 
ύπό τών λόφων, οί όποιοι χωρίζουν τήν πεδιάδα τού Λιμικοΰ άπό τής πεδιάδος τού Μα- 
ραθώνος καί άπό άνατολών καί δυσμών ύπό λόφων άγονων, οί όποιοι περικλείουν τήν 
περιοχήν καί δημιουργούν τήν εικόνα ένός ύψιπέδου. Ή έπιγραφή όρίζει άκόμη άκρι-

43. J. Pouilloux έ.ά. άριθ. 19. Βλ. έπίσης Μ. Launey, Recherches sur les armees hellenistiques, σ. 
1038. Τά σχετικά άποσπάσματα παρά Ziebarth έ.ά. σ. 100 -117 ώς καί παρά Η. A. Ormerod, Piracy in 
the ancient World.

Περί τής έννοιας τοδ κολάζω βλ. Μ. Holleaux, fitudes IV, σ. 155 καί σημ. 4. Ό L. Robert, Hel- 
lenica XI - XII, σ. 175 - 76 παραθέτει σχετικά κείμενα έπ’ εύκαιρίμ νέας μελέτης καί άποκαταστάσεως 
τής έπιγραφής 1G II2 823.

44. Περιπτώσεις χαρακτηρισμοΟ τοδ άστεως διά τής λέξεως πόλις υπάρχουν πολλαί π.χ. Θουκ. 
Α, 64, 2· 93, 7. Πλάτ. Θεαίτ. 142α. Λυκούργ. κατά Λεωκράτους 86.

45. Μ. Launey έ.ά. σ. 696 - 97. L. Robert, Hellenica III, σ. 84. Τά έν ταΐς έπιγραφαΐς άνάλογα παρα
δείγματα πολλά.

46. Β. D. Meritt, The Athenian Year, σ. 233. Ψηφίσματα έπί Λυσιθείδου IG II2 1316, 1317, SEG 
XV 63—66.

47. Meritt έ.ά. Έπί Πειθιδήμου συνεστήθη ή ύπό τοδ Χρεμωνίδου Έτεοκλέους Αίθαλίδου προτα- 
θεΐσα συμμαχία IG II2 687 κατά τοδ Αντιγόνου Γόνατά.
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βέστερον τόν χώρον, διότι άναφέρει (στίχ. 8) ότι ό Έπιχάρης συνεκέντρωσε τούς καρ
πούς μέχρις άποστάσεως τριάκοντα σταδίων. 'Ως αφετηρίαν τής άποστάσεως αύτής 
πρέπει νά λάβωμεν τό ίερόν τής Νεμέσεως, τό όποιον διά τούς δημότας έθεωρεϊτο ώς 
τό κέντρον τής περιοχής, όπου επίσης ήτο έγκατεστημένον τό στρατηγεΐον τοΰ Έπιχά- 
ρους. Ή άπόστασις αυτή μας φέρει πάλιν εις τήν περιοχήν τοϋ χωρίου Κάτω Σούλι, 
είς τήν επιγραφήν δε εννοείται ώς μήκος μόνον, διότι τό πλάτος ορίζεται φυσικώς από 
άνατολών καί δυσμών ύπό των λόφων.

Είς τήν περιοχήν αυτήν φύονται σήμερον ολίγα όπωροφόρα δένδρα, δρΰς τινες καί 
άμπελοι. Μέγα μέρος σπείρεται διά σίτου. Καί είς τούς άρχαίους χρόνους έγένοντο αί αύ- 
ταί καλλιέργειαι, ώς μαρτυρεϊται ύπό τής επιγραφής ( στίχ. 8, 11). Καθ’ όλην τήν πεδιά
δα δέν ύπάρχει σήμερον ύδωρ, τό αυτό δέ συνέβαινε καί κατά τήν αρχαιότητα, εάν κρί- 
νωμεν έκ των έντός τοΰ ίεροΰ καί τοΰ φρουρίου καί εν μέσφ θεμελίων καί ερειπίων 
άνατολικώς τοΰ ίεροΰ σφζομένων δεξαμενών καί φρεάτων.

Τά περί τοΰ φρουρίου (στίχ. 7) είναι γνωστά48, άλλωστε είς τήν παρούσαν περί- 
πτωσιν τοΰτο δευτερευόντως έχει σχέσιν.

Αί σκοπιαί, ώς ήδη έλέχθη, δέν άπετέλουν κατασκευάς, των όποιων θά ήδυνάμεθα 
νά άναζητήσωμεν τά λείψανα, άλλ’ ούτω χαρακτηρίζονται επίκαιρα καί δεσπόζοντα 
σημεία, κορυφαί λόφων, δένδρα υψηλά, εξ ών έγένετο ύπό των στρατιωτών τοΰ Έπι- 
χάρους κατόπτευσις τής περιοχής.

Ή ταύτισις τής στοάς προς τά ύπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Όρλάνδου49 περιγραφέντα 
λείψανα είναι δύσκολος, έφ’ όσον καί αύτός ό Όρλάνδος, εξ άρχιτεκτονικών καί μόνον 
κριτηρίων ώθούμενος, άποκλείει ότι άνήκουν είς στοάν. Άναγκαστικώς όμως ή στοά 
θά πρέπη νά ευρίσκεται πλησίον τοΰ ίεροΰ, ίσως είς τόν νοτίως τών δύο ναών χώρον, 
άνεξερεύνητον άκόμη καί καλυπτόμενον υπό έπιχώσεως, έφ’ όσον προορισμός της ήτο 
ή έν αύτή διημέρευσις καί διανυκτέρευσις τών έν επιφυλακή εύρισκομένων στρατιωτών, 
πλησίον τοΰ στρατηγού.

Τών φυλακτηρίων, εάν ταΰτα ήσαν ώς τό πλησίον τοΰ χωρίου Βαρνάβας50, θά έπρεπε 
νά σφζωνται ύπολείμματα τά όποια νά άναγνωρίζωνται. Τό πιθανώτερον όμως είναι 
ότι ταΰτα ήσαν λίθιναι μέν κατασκευαί, πρόχειροι όμως εξ αργών λίθων, προοριζόμεναι 
νά θεραπεύσουν τάς προσωρινός άνάγκας τής περιστάσεως. Ταΰτα κατεσκευάσθησαν 
είς σύντομον χρονικόν διάστημα, κατά τήν διάρκειαν τής στρατηγίας τοΰ Έπιχάρους, 
τοΰτο δέ συνηγορεί ύπέρ τής άπόψεως τής προχείρου κατασκευής. Ή θέσις των πρέπει 
νά άναζητηθή είς τήν πρός Ν. άκραν τής πεδιάδος τοΰ Ραμνοΰντος, είς τήν περιοχήν τών 
λόφων όπου διήρχετο ή έξ ’Αθηνών οδός.

Αί στέγαι τών στρατιωτών τοΰ Πατρόκλου ήσαν πρόχειροι έκ ξύλων καί κλάδων 
κατασκευαί, ώς έχει ήδη παρατηρηθή διά τά έντός τοΰ φρουρίου καταλύματα τών στρα
τιωτών 51. Ή θέσις των πρέπει νά άναζητηθή είς τήν περιοχήν τοΰ ίεροΰ, ίσως είς τόν 
πρός Α. άναπεπταμένον χώρον, μακράν πως τών στρατιωτών τοΰ Έπιχάρους. Πρέπει 
νά φαντασθώμεν ένα φυσικόν διαχωρισμόν τών στρατευμάτων τοΰ Πατρόκλου άπό τών 
εντοπίων.

48. J. Pouilloux, La Forteresse de Rhamnonte.
49. BCH 48 (1924), a. 310.
50. W. Wrede, Attische Mauern, σ. 32 άριθ. 82 είκ. 82.
51. J. Pouilloux έ.ά. σ. 79. Δημοσθ. κατά Κόνωνος 4-5 περί της φρουράς τοΟ Πανάκτου.
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Ή συγκέντρωσις δλων των άνωτέρω στοιχείων, ήτοι των σκοπιών, τής στοάς, 
των φυλακτηρίων καί των καταλυμάτων των στρατιωτών τοϋ Πατρόκλου εντός τής 
ώρισμένης περιοχής τοΰ ίεροΰ καί τής πεδιάδος, έξηγεϊται ευκόλως έκ του γεγονότος, 
ότι ό Έπιχάρης έλάμβανε μέτρα διά τήν άπόκρουσιν έπιθέσεως άπό ξηράς, ήτοι από 
τοϋ εσωτερικού τής ’Αττικής, 'Ως έκ τούτου, επειδή τό νευραλγικόν σημεΐον ήτο ή 
πεδιάς, ή οποία παρείχε τά απαραίτητα διά τήν συντήρησιν, ιδίως είς τήν προκειμένην 
περίπτωσιν, όλαι αί προσπάθειαι στρέφονται πρός τήν διατήρησιν τής περιοχής αυτής. 
Έκ τής ιδίας τής επιγραφής προκύπτει, έφ’ όσον είναι όρθή ή άποκατάστασις καί ή 
έρμηνεία τοΰ στίχου 12, ότι τμήμα τής περιοχής τοϋ Ραμνοΰντος εόρίσκετο είς τάς 
χεΐρας τοϋ έχθροΰ.

Ό Νικόστρατος Έπιτέλου Ραμνούσιος είναι άγνωστος. Άπαντα άκόμη ώς προ- 
τείνων έπί τοϋ όπ’ άριθ. 56 τεμαχίου ψηφίσματος τοϋ Μουσείου Ραμνοΰντος : Νικό
στρατος Έ[πιτέλον—. Πιθανότατα είναι άδελφός τοϋ Επικούρου Επιτέλους Ραμνου- 
σίου, άναγραφέως 52 έπί άρχοντος Όλυμπιοδώρου τό 293 - 92 π.Χ· Ή άνάμιξις καί 
τών δύο άδελφών είς τά κοινά δεικνύει ότι άνήκον είς σημαίνουσαν οικογένειαν τοϋ 
Ραμνοΰντος.

Διά τόν Έπιχάρην είναι άδύνατος μέχρι στιγμής οίαδήποτε ύπόθεσις. Ή έλλειψις, 
είς τό σωζόμενον μέρος τοΰ ψηφίσματος, τοϋ πατρωνύμου καί τοϋ δημοτικοϋ αύτοϋ 
καθιστοΰν άδύνατον τήν προσωπογραφικήν του ταύτισιν πρός οίονδήποτε έκ τών πολυα
ρίθμων όμωνύμων Αθηναίων. Αί φροντίδες του όμως διά τήν καλυτέραν όργάνωσιν τής 
άμύνης, μαρτυροΰν ότι προήρχετο έκ πλούσιας οικογένειας, τό αυτό δέ φαίνεται καί έκ 
τής σταδιοδρομίας του. Ίππαρχος τό 272 - 71 π.Χ., γίνεται στρατηγός τό 265 - 64. Ούδέν 
όμως άλλο άξίωμα αναγράφεται έν τή έπιγραφή διά τά μεσολαβοϋντα έτη. 'Οπωσδήποτε 
όμως θά έπρόκειτο περί άνδρός άνεγνωρισμένης ίκανότητος, διά νά τοποθετηθή είς τήν 
θέσιν τοϋ στρατηγοΰ έπί τήν παραλίαν, καθ’ ήν στιγμήν αϋτη άπέκτα ιδιαιτέραν σημα
σίαν καί άπό διπλωματικής πλευράς λόγω τής παρουσίας τοΰ Πατρόκλου καί τής ανάγ
κης συνεργασίας μετ’ αύτοϋ. Είς τήν έκλογήν του θά έβάρυνε καί τό άντιμακεδονικόν 
φρόνημά του, τό όποιον έμμέσως άναφέρεται είς τήν έπιγραφήν.

Είς τήν άσκησιν τών καθηκόντων του δεικνύει ικανότητα καί διπλωματικότητα 
πρός τούς Ραμνουσίους, ώστε νά έπαινήται διά τήν εύσέβειάν του καί τόν σεβασμόν πρός 
τάς παραδόσεις καί τάς συνήθειας τών δημοτών. Ή φροντίς του διά τούς αιχμαλώτους 
αποβλέπει άφ’ ένός είς τήν ίκανοποίησιν τών αισθημάτων τών δημοτών, άφ’ έτέρου είς 
τήν συντήρησιν τών δυνάμεών του.

Ό έν τώ στίχοι 23 άναφερόμενος Πάτροκλος δεν είναι άλλος ή ό στρατηγός τοϋ 
βασιλέως τής Αϊγύπτου Πτολεμαίου Β' τοϋ Φιλαδέλφου δς τριήρεσιν ύπέπλει ναύαρχος 
ΑΙγνπτίαις, ας Πτολεμαίος ό Πτολεμαίου τοϋ Λόγου τιμωρείν έστειλεν Άθηναίοις, δτε 
σφίσιν Αντίγονος ο Δημητρίου στρατιά τε αυτός έσβεβληκώς έφθειρε τήν χώραν και ναυ- 
σίν άμα έκ θαλάσσης κατεϊργεν53 54.

Τό πλήρες όνομα αύτοϋ είναι Πάτροκλος Πάτρωνος Μακεδών5*. Φιλολογικαί καί 
έπιγραφικαί μαρτυρίαι έπιτρέπουν νά άνασυστήσωμεν είς γενικάς γραμμάς τήν δράσίν

52. Hesperia 7 (1938), σ. 97 άριθ. 17. Βλ. καί IG II2 389 κσΐ 694.
53. Παυσανίας A, 1.
54. I. CR. I ΌλοΟς 4. IG XII 3, 320 (Θήρας). I. CR. III Ίτανος 3. OGI 45.
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του από τής άναχωρήσεώς του έξ Αίγύπτου μέχρι τοϋ τέλους σχεδόν τοϋ Χρεμωνιδείου 
πολέμου. Ό Μ. Launey55 καθώρισε βάσει των μαρτυριών αυτών, τον άνά τό Αίγαΐον, 
από ’Αλεξανδρείας μέχρι ’Αττικής, πλοϋν τοϋ Πατρόκλου. Οϋτω κατά τόν πλοϋν αύτόν 
γίνεται πρόξενος Ίτάνου56, πρόξενος Όλοϋντος57, στεφανοϋται ύπό τοϋ δήμου τών Θη- 
ραίων58, διέρχεται εκ τής Κέω59 καί έγκαθίσταται εις τήν έξ αύτοϋ όνομασθεΐσαν νήσον 
τοϋ Πατρόκλου, έναντι τοϋ Σουνίου60 όπου τείχος γάρ φκοδομήσατο έν αυτή καί χά
ρακα έβάλετο. Ή μετέπειτα δρασίς του μαρτυρεΐται ύπό τής ένταϋθα έξεταζομένης 
έπιγραφής καί τοϋ Παυσανίου61.

Τό διά τόν Έπιχάρην τιμητικόν ψήφισμα τών Ραμνουσίων μας εισάγει διά δευτε- 
ρευούσης θύρας εις μίαν τών σημαντικωτέρων φάσεων τοϋ Χρεμωνιδείου πολέμου.

Τά βασικά στοιχεία τά όποια περιέχει είναι δύο : Πρώτον, δτι ό Ραμνοϋς μέχρι 
τών άρχών τής θητείας τοϋ άρχοντος Διογνήτου, δτε έγένετο τό ψήφισμα (264 - 63 
π.Χ.) ήτο έλεύθερος' δεύτερον, δτι ό Πάτροκλος ή τοΰλάχιστον στρατεύματα αύτοϋ 
εΐχον άποβιβασθή έκ τής έναντι τοϋ Σουνίου νήσου εις τόν Ραμνοΰντα, δπου έστρατο- 
πέδευσαν, καί πιθανώτατα έλάμβανον μέρος εις συγκρούσεις εναντίον τών στρατιωτών 
τοϋ ’Αντιγόνου.

Ή μέχρι τοϋ 1961 άντίληψις περί τοϋ Χρεμωνιδείου πολέμου, ώς συνοψίζεται ύπό 
τοϋ Ferguson62 είναι δτι, ή μεταξύ Λακεδαιμονίων, ’Αθηναίων καί Πτολεμαίου Β' τοϋ 
Φιλαδέλφου συμμαχία έναντίον τοϋ βασιλέως τής Μακεδονίας ’Αντιγόνου Γόνατα, 
δεν άπέδωκε, διότι οί μεν Λακεδαιμόνιοι άπεκλείσθησαν ύπό τοϋ ’Αντιγόνου νοτίως 
τοϋ Ίσθμοϋ τής Κορίνθου, ό δέ ύπό τοϋ Πτολεμαίου άποσταλείς πρός βοήθειαν τών 
’Αθηναίων ναύαρχος Πάτροκλος ήδράνησε καί περιωρίσθη εις τήν έξ αύτοϋ όνομα
σθεΐσαν Πατρόκλου νήσον. Ουτω ό ’Αντίγονος ήδυνήθη νά καταλάβη τόν Πειραιά» 
νά έγκαταστήση φρουράν εις τήν Μουνυχίαν καί νά πολιορκήση στενώς τάς ’Αθήνας. 
Αί Άθήναι παρά ταϋτα, έπειδή ήσαν καλώς έφωδιασμέναι, δεν έδείκνυον σημεία κάμ
ψεως καί συνθηκολογήσεως. Λόγιο άπασχολήσεων τοϋ ’Αντιγόνου εις τόν κατά τοϋ 
’Αλεξάνδρου τής ’Ηπείρου πόλεμον, άπεσύρθη οδτος τής ’Αττικής. Έν συνεχεία63 
’Αντίγονος, τάς ’Αθήνας βουλόμενος λαβείν ειρήνην έσπείσατο τω τοϋ φθινοπώρου καιρώ.
’Αθηναίοι τόν σίτον κατασπείραντες, ολίγον έφύλαξαν τόν άποχρήσοντα μέχρι τής τών 
καρπών ακμής. Έπεϊ δέ ήκμαζον οί καρποί, ’Αντίγονος μετά τοϋ στρατεύματος ές ’Ατ
τικήν ένέβαλεν. Οί δέ, τοϋ σίτου τόν μέν καταναλωκότες, τόν δέ κωλυόμενοι θερίζειν,
’Αντίγονον είσω τοϋ αστεος έδέξαντο καί ύπήκονσαν άπασιν αύτοϋ τοΐς προστάγμασιν».

Τήν περί άδρανείας τοϋ Πατρόκλου άντίληψιν έθεσαν ύπό άμφισβήτησιν διά τών

55. L’Execution de Sotades et l’Expddition de Patroclos dans la Mer Egee έν REA 47 (1945), 
σ. 33 -45.

56. I. CR. Ill Ίτανος 3—SEG II 512, τό άντίγραφον OGI 45.
57. I. CR. I Όλοϋς 4.
58. IG XU, 3, 320.
59. IG XII 5, 1061.
60. Παυσανίας A, 1. Στέφανος Βυζάντιος έν λ. Πάτροκλος.
61. Παυσανίας Α, 7, 3' Γ, 6, 4.
62. Hellenistic Athens, σ. 177 κ.έ.
63. Πολύαινος IV, 6, 20
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μελετών των ή κ. Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου64 και ό καθηγητής κ. Vanderpool65 66 
μετά των συνεργατών του τής άνασκαφής τής Κορώνης- Ή κ- Βαρούχα ύπεστήριξε 
τήν ύπαρξιν στρατοπέδου τοΰ Πατρόκλου εις τήν σημερινήν Ήλιούπολιν καί φρουρίων 
εις τό Μικρό Καβούρι τής Βουλιαγμένης καί εις τό Πόρτο Ράφτη (Κορώνη). Καί των 
δύο δμως τά επιχειρήματα έπολεμήθησαν υπό τής V.R. Grace88. Είδικώς διά τήν Κορώνην 
αΰτη θεωρεί ότι οί άμφορεΐς, οι όποιοι εύρέθησαν έκεΐ, δέν δύνανται νά χρονολογηθούν 
εις εποχήν νεωτέραν τού 300 π.Χ.

Ή κ. Grace προχωρεί έτι περαιτέρω καί θεωρεί ότι τό διά τόν Έπιχάρην ψήφισμα, 
χωρίς νά γνωρίζη παρά μόνον τούς στίχους 23-24, δέν άποκλείεται νά άναφέρεται εις 
τάς εγκαταστάσεις τής νήσου τού Πατρόκλου, σημειοΐ δέ ότι, ούτε εις τόν Ραμνοΰντα 
ούτε είς τήν νήσον τού Πατρόκλου έχουν εύρεθή πτολεμαϊκά νομίσματα ώς τής Ηλιου
πόλεως καί τής Κορώνης.

Κατά σύμπτωσιν, κατά τήν διάρκειαν των εργασιών, καθ’ άς εύρέθη ή έξεταζομένη 
έπιγραφή, περισυνελέγη εκ τοΰ ιερού τής Νεμέσεως χαλκοϋν νόμισμα67 τοΰ Πτολεμαίου 
Β' τοΰ Φιλαδέλφου, προερχόμενον βεβαίως εκ τίνος στρατιώτου τοΰ Πατρόκλου (Π ί ν. 
40 β).

Αί μελέται τών τελευταίων ετών περί τοΰ Χρεμωνιδείου πολέμου, ή νέα χρονο- 
λόγησις τών ’Αθηναίων άρχόντων υπό τοΰ κ· B.D. Meritt καί ή έξεταζομένη έπιγραφή, 
έπιβάλλουν νέαν άντιμετώπισιν τοΰ προβλήματος τοΰ πολέμου αύτοΰ.

Ό καθηγητής κ. Meritt πιστεύει68 ότι ό Χρεμωνίδειος πόλεμος δέν ήρχισεν, ώς 
είναι κοινώς παραδεδεγμένον, έπί Πειθιδήμου άρχοντος τό 265-64 π.Χ. διά τής συνά
φειας τής συμμαχίας IG II2 687, άλλά πολύ πρότερον, έπί Μενεκλέους άρχοντος, τό 
267-66. Ώς έπιχείρημα φέρει τήν έπιγραφήν IG II2 665, έπί άρχοντος Νικίου Ότρυνέως, 
ήτις τιμά τούς έπί Μενεκλέους άρχοντος έφηβεύσαντας, οϊτινες πο[λέμον κατέχοντας 
τήν πόλιν διέμει[ναν] πάντες εντακτο[ϋντες καί πε]ιθόμενοι τοίς τε νόμο[ις κα]ί τώι 
κοσμητε[ ϊ κ/ai [διετέλεσα]ν τόν ενιαυτόν τάς τε [φνλακ]άς λειτον[ρ]γοϋντες κ[αί άπαντ]α 
τά παρανγελλόμενα υπό [τοΰ σ]τρατηγοϋ είς τήν τον Μ[ουσ]είου φυλακήν, καθάπερ έτά- 
[χθησαν ν]πό τοΰ δήμον.

Τόν υπό τής άνωτέρω έπιγραφής άναφερόμενον πόλεμον θεωρεί δ κ. Meritt ώς 
τήν πρώτην φάσιν τοΰ Χρεμωνιδείου, όστις διά τής συμμαχίας τής υπό τοΰ Χρεμωνίδου 
προταθείσης, IG Π2 687, έξετάθη πλατύτερον. Τήν άποψιν αύτήν, ή όποια διεμορφώθη

64. Συμβολή είς τόν Χρεμωνίδειον πόλεμον ΑΕ 1953 - 54 Γ' (1961), σ. 321 - 349 πίν. I - III.
65. Koroni: A Ptolemaic Camp on the East Coast of Attica, Hesperia 31 (1962), σ. 26-61. πίν. 

13 - 23· Excavations at Koroni (Porto - Raphti), Klio 39 (1961), σ. 270 - 273· πρβλ. J. καί L. Robert, REG 
76 (1963), άριθ. 90 καί REG 77 (1964), σ. 160 άριθ. 168.

66. Notes on the Amphoras from the Koroni Peninsula, Hesperia 32 (1963), σ. 319 - 334· πρβλ. 
Hesperia 33 (1964), σ. 69 - 75 καί J. καί L. Robert REG 77 (1964), σ. 160 άριθ. 169 καί 169α.

67. Κατά τήν άναγνώρισιν τής κ. Μ. Οίκονομίδου τό νόμισμα (βιβλ. είσαγ. Νομισμ. Μουσείου
άριθ. 66) έχει ώς έξής : 27. Έμ. Κεφαλή Διός δαφνοστεφής δεξ.Όπ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ.
’Αετός ίστάμενος έπί κεραυνοΟ πρός άριστ. Έν τώ πεδία) άριστ. άσπίς καί ΣΙ ύπό τήν άσπίδα, άνωθεν 
αυτής μονογράφημα άσαφές (Π;). Κάτωθεν τών ποδών τοΰ άετοΟ μονογράφημα . Τύπος Svoronos 
II σ. 84, άριθ. 556.

68. Β. D. Meritt, The Year of Kydenor, Χαριστήριον είς A.K. Όρλάνδον A', σ. 196 - 97.
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κατόπιν τής νέας κατατάξεως των ’Αθηναίων άρχόντων έν The Athenian Year, εϊχεν 
έκφράσει γενικώς καί ό W.S. Ferguson παλαιότερον69.

Ή περί τοϋ Πατρόκλου σημαντικωτάτη πληροφορία τοϋ ψηφίσματος τοϋ Ρα
μνοϋντος έπιβεβαιοΐ κατά μέρος τάς εικασίας τής κ. Βαρούχα καί τοϋ κ. Vanderpool, 
δυσαπόδεικτους άνευ τής ρητής αυτής μαρτυρίας. Τό περί τάς κινήσεις καί τήν δρασιν 
τοϋ Πατρόκλου σκότος διαλύεται όλίγον, χωρίς όμως νά έχωμεν ένδείξεις περί τοϋ 
βαθμοϋ συμμετοχής του εις τον πόλεμον. Πιθανόν φαίνεται, ότι ό Πάτροκλος άφιχθείς 
τό έτος τής άρχοντίας τοΰ Πειθιδήμου (265-64 π.Χ·) έγκατεστάθη μεν άμέσως εις τήν 
ομώνυμον νήσον, όπου ήτο καί τό ναυτικόν του όρμητήριον καί όπου έστάθμευεν 
ή κυρία αΰτοϋ δύναμις, όπόθεν ήδύνατο νά έλέγχη τά άττικά όδατα ως ευρισκόμενος 
εις τό μέσον περίπου τής ναυτικής άποστάσεως Ραμνοϋντος - Πειραιώς, άπέστειλε δε 
μικράς στρατιωτικός μονάδας ώς κατά ξηράν βοήθειαν εις τόν Ραμνοϋντα, πιθανώς δέ 
ώχύρωσε τήν Κορώνην καί τό Μικρό Καβούρι.

Δεν δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν περί μεγάλων πεζικών δυνάμεων τοϋ Πατρόκλου, 
έφ’ όσον ό χαρακτήρ τής άποστολής του, ώς φαίνεται έκ τών πηγών, ήτο καθαρώς 
ναυτικός. Ή περί αύτοϋ μαρτυρία τοϋ Παυσανίου70 είναι σαφής : Πάτροκλος άποστέλ- 
λων αγγέλους προέτρεπεν Λακεδαιμονίους καί Άρέα αρχειν προς ’Αντίγονον μάχης, εκεί
νων δέ άρξάντων οντω καί αυτός κατά νώτου τοίς Μακεδόσιν εφασκεν έπικείσεσθαν πρό- 
τερον δέ ούκ είκός είναι σφάς Αιγυπτίους τε όντας καί ναντας Μακεδόσιν έπιέναι πεζή.

Τήν πεζικήν του πολεμικήν εισφοράν ό Πάτροκλος υπελόγιζεν ώς δευτερεύουσαν 
καί άπλοϋν έξαναγκασμόν τοΰ ’Αντιγόνου νά μάχεται διμέτωπον άγώνα άπό ξηρας. 
Ή παρ’ Άθηναίφ71 εξ άλλου πληροφορία τοϋ Φυλάρχου είναι ένδεικτική τής κατά 
ξηράν άπορίας δυνάμεων καί τής προσπάθειας τοϋ Πατρόκλου, όπως έξαναγκάση διά τής 
προκλήσεως αυτής τόν Μακεδόνα βασιλέα εις ναυτικήν άναμέτρησιν. Ό άποκλεισμός 
όμως τοϋ βασιλέως τής Σπάρτης πέραν τοϋ Ίσθμοΰ καί τό σχέδιον τοϋ ’Αντιγόνου, 
ώς εκτίθεται ύπό τοϋ Πολυαίνου72, έδωσαν τοιαύτην τροπήν εις τά γεγονότα, ώστε ή 
ύπό αισίους οιωνούς άναγγελθεΐσα βοήθεια τοΰ Πτολεμαίου νά άποβή εις μάτην73.

Ή ναυτική δύναμις όμως τοΰ Πατρόκλου δεν ήμπόδισεν, τήν άπαξ, ώς φαίνεται 
κατά τήν στρατηγίαν τοϋ Έπιχάρους, πειρατικήν έπιδρομήν εναντίον τοϋ Ραμνοϋντος.

Ή πειρατεία εϊχεν ήδη κατά τά μέσα τοϋ Γ' αίώνος π.Χ. μακράν παράδοσιν. Κατά 
τήν έποχήν τοΰ Δημοσθένους ήκμαζεν εις τόν Εύβοϊκόν, ώς λέγει αυτός ό ρήτωρ74: 
απλούς δέ ή θάλασσα ύπό τών έκ τής Εύβοιας όρμωμένων ληστών γέγονεν. Κατά τόν 
Γ' αιώνα παρουσιάζεται άναβίωσις τής πειρατείας ένεκα δέ τούτου καθίσταται έπι-

69. Athenian Tribal Cycles, σ. 74.
70. Γ, 6, 4.
71. VII 334 α : «οίδα δέ και Φύλαρχον είρηκότα που περί μεγάλων ιχθύων καί τών συμπεμφθέν- 

των αύτοϊς σύκων χλωρών, δτι αίνιττόμενος Πάτροκλος ό Πτολεμαίου στρατηγός ’Αντιγόνο) τώ βασιλεί 
έπεμπεν, ώς Δαρείφ Σκύθαι έπερχομένφ αυτών τή χώρα· επεμφαν γάρ οϋτοι μέν, ώς φησιν 'Ηρόδοτος, 
δρνιν καί όιστόν καί βάτραχον άλλ’ δ γε Πάτροκλος ώς διά τής τρίτης τών ιστοριών φησιν ό Φύλαρχος, 
πέμφθέντων τών προειρημένων σύκων καί ιχθύων, έτύγχανεν δέ κωθωνιζόμενος ό βασιλεύς καί ως παντες 
διηποροϋντο επί τοίς δώροις, ό ’Αντίγονος γελάσας προς τούς φίλους εφη γινώσκειν τί βούλεται τά ξένια· 
ή γάρ θαλαττοκρατειν ήμάς φησι Πάτροκλος ή τών σύκων τρώγειν».

72. IV, 6, 20. Τό χωρίον παρατίθεται άνωτέρω.
73. Βλ. Βαρούχα, δ.ά. σ. 321 καί σημ. 4.
74. Περί τοΟ στεφάνου, 241.
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τακτική ή ανάγκη άποτελεσματικής προστασίας των ανατολικών άκτών τής ’Αττικής. 
Κατά τον J. Pouilloux75 τοϋτο ύπήρξεν είς των λόγων διαιρέσεως τής ’Αττικής εις δύο 
στρατηγίας, την τής χώρας (Έλευσίς) καί τήν τής παραλίας.

Ή συνταρακτική όμως μαρτυρία τοϋ κειμένου τής επιγραφής είναι ότι, οί πειραταΐ 
ούτοι παρεκινοΰντο καί ώδηγοΰντο ύπό ’Αθηναίων προερχομένων έκ τοΰ πολιορκου- 
μένου ήδη ύπό του ’Αντιγόνου άστεως. Τούτους ό άντιμακεδών Έπιχάρης συλλαμβάνει 
καί τιμωρεί σκληρώς, διότι αυτήν τήν έννοιαν έχει ό χαρακτηρισμός άξίως.

Ή μακεδονίζουσα μερίς έντός τών ’Αθηνών άντιλαμβάνεται, ότι αί δυνάμεις τοΰ 
’Αντιγόνου άπό ξηρας μόνον δεν είναι ίκαναί νά φθείρουν τόν Έπιχάρη, εξ άλλου 
δε ό άγων διά τόν βασιλέα τής Μακεδονίας καθίσταται πολυμέτωπος, έάν ύπολογίσωμεν 
καί άλλας μεμονωμένας εστίας άντιστάσεως. Ούτως οί πειραταΐ είναι έκ τών νώτων 
άντιπερισπασμός.

Τό γεγονός αυτό μας εισάγει εις τά πολιτικά πάθη τών ’Αθηνών, τών οποίων τήν 
άρχήν πρέπει νά άναζητήσωμεν είς τήν εποχήν τοΰ Φιλίππου Β' τής Μακεδονίας καί 
τοΰ Δημοσθένους. Ή σφοδρότης όμως τών παθών αυτών δέν είναι μικρότερα τών πα
λαιών καί φθάνει μέχρι προδοσίας.

Ούτως είς τόν πόλεμον αυτόν βλέπομεν δύο τάσεις έξ ίσου ίσχυράς είς τόν πολι
τικόν βίον τών ’Αθηνών. Άφ’ ένός τό κόμμα τοΰ Χρεμωνίδου, τό όποιον σύρει τήν πόλιν 
είς συμμαχίας αί όποΐαι έξυπηρετοΰν άνταγωνισμούς τρίτων, άφ’ έτέρου τό μακεδονικόν 
τό όποιον δέν διστάζει νά βοηθήση ένεργώς καί δι’ άποφασιστικών μέσων τήν πραγμα- 
τοποίησιν τών πολιτικών του σκοπών. Είναι άνάγλυφος ή σύγχυσις ή όποια έπικρατεΐ 
εις τάς άντιλήψεις τών ’Αθηναίων τής έποχής, οί όποιοι είς τήν πραγματικότητα δι
στάζουν είς τήν έκδήλωσιν σαφοΰς πολιτικής τοποθετήσεως. ’Αλλά καί ό όλος πόλεμος 
είς τήν ’Αττικήν κυριαρχείται ύπό τοΰ πνεύματος αύτοΰ τής άναποφασιστικότητος, ή 
έλλειψις δέ έντονου δράσεως υπό τοΰ Πατρόκλου πρέπει ίσως νά άποδοθή έν μέρει 
είς αυτήν76.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ X. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

75. έ.ά. σ. 65.
76. Διά τής άνωτέρω μελέτης έπεχειρήθη ή τοποθέτησις τής δημοσιευόμενης έπιγραφής είς 

τό ιστορικόν της πλαίσιον καί ή συναγωγή τών συμπερασμάτων τών έχόντων σχέσιν μέ τόν ΡαμνοΟντα 
κατά τόν Χρεμωνίδειον πόλεμον. Μία νέα μελέτη περί τοϋ πολέμου αύτοϋ, όπου θά συνεκεντρώνοντο 
δλαι αί πηγαί καί μαρτυρίαι θά ήξιζε νά γίνη.

Είς τήν σΰνθεσιν τής μελέτης αυτής πολλάς πληροφορίας θά έδιδε συστηματική άνασκαφή τοϋ 
ίεροϋ τής Νεμέσεως, όπου ίσως θά εύρίσκοντο καί τά έλλείποντα τεμάχια τοϋ ψηφισματοε τοΰ Έπι- 
χάρους. Πρέπει δέ νά παρατηρηθή ότι ή στήλη δέν φαίνεται νά έξετέθη είς τό ύπαιθρον έπί μακράν. 
Δέν θά ήτο τολμηρόν νά ύποθέσωμεν ότι αϋτη έθραύσθη ύπό τών άνθρώπων τοϋ ’Αντιγόνου μετά τήν 
κατάληψιν τοϋ Ραμνοΰντος.

[ Είχεν ήδη παραδοθή άπό μακροϋ, τό χειρόγραφον τής μελέτης ταύτης πρός έκτύπωσιν, δτε 
έλαβον γνώσιν, χάρις είς τήν καλοσύνην τού κ. Vanderpool τής διατριβής τοϋ κ. James R. McCre- 
die. Fortified Military Camps in Attica, Hesperia: Supplement XI, 1966. Ό συγγραφεύς διά μακρών 
διαλαμβάνει περί τοϋ Χρεμωνιδείου πολέμου. Υπηρεσιακοί ένασχολήσεις δμως καί ή άνάγκη νά 
έκτυπωθή τό ταχύτερον ή μελέτη μου, βραδύνασα ύπέρ τό δέον, δέν μοΰ έπέτρεψαν τόν συσχετι
σμόν τής έπιγραφής πρός τά συμπεράσματα τοϋ κ. McCredie. Ή νέα περί τών άττικών όχυρώσεων 
μελέτη, σημαντική καθ’ έαυτήν, προσφέρει πολλά νέα στοιχεία είς τήν γνώσιν τοϋ Χρεμωνιδείου 
πολέμου ].
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ΠΙΝΑΞ 40 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22(1967)

Μουσεΐον Ραμνοϋντος: α. Ένεπίγραφον θραύσμα ύπ’ άριθ. 2, β. Χαλκούν νόμισμα τού Πτολεμαίου Β 
τού Φιλαδέλφου, περισυλλεγέν εκ τού ιερού τής Νεμέσεως. γ. Ένεπίγραφον θραύσμα ύπ’ άριθ. 3

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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