
TO ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ. ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έν xfj εις τό περιοδικόν Athenische Mitteilungen 76, 1961, σ. 81 - 106, γερ- 
μανιστ'ι δημοσιευθείση μελέτη τής Κυρίας Σεμνής Καρουζου συνάγεται έκτος άλ
λων και τό συμπέρασμα δτι ό Έρμης Ludovisi — άγαλμα άποδιδόμενον υπό 
τινων είς τον Φειδίαν — ήτο «Έρμης Ψυχοπομπός» και ιστατο έπ'ι τοϋ τά
φου τών ’Αθηναίων τών άποθανόντων είς την παρά την Κορώνειαν μάχην τό 
447/6 π.Χ. Υποστηρίζεται επίσης αυτόθι ότι προς τιμήν των έγράφη επίγραμμα 
υπό τοΰ Σοφοκλέους καί ότι την ιδέαν τοΰ τοιούτου μνημείου συνέλαβεν ό Πε- 
ρικλής· «Κατεσκευάσθη αυτό (δηλ. τό μνημεΐον) κατά διαταγήν τοΰ Περικλέους, 
ό όποιος ματαίως έπεζήιησε να συγκρατήση τον Τολμίδην άπό την έπιχείρησιν. 
Είς τό επίγραμμα, τό όποιον είχε χαραχθή είς τα τεμάχια τοΰ μαρμάρου (τοϋ μνη
μείου), πιστεύει τις ότι αναγνωρίζει τον Σοφοκλέα. Μίαν καλύτερον συνεργαζομέ- 
νην τριάδα άπό τον Σοφοκλέα, τον Περικλέα καί τον Φειδίαν δυσκόλως δυνά- 
μεθα νά σκεφθώμεν» (αύτ. σ. 106).

Τό άνευ ούδενός ενδοιασμού έκφερόμενον «συμπέρασμα» τούτο στηρίζεται είς 
ερμηνευτικόν σφάλμα τών Peek - Κυπαριςςη έν σχέσει προς άρχαΐον ελληνικόν 
επίγραμμα λ Είναι περιττόν νά λεχθή ότι τά πορίσματα ταύτα τής συγγραφέως δεν 
θά είχον συναχθή. έάν αυτή είχε άσχοληθή περισσότερον με τό έπίγραμμα. ’Ήδη ό 
Α. IIαπαγιαννοπουλος - Παλαιός, έ. ά., άπέδειξεν ότι τό υπό τών Peek - Κυπα- 

ΡΙΣΣΗ θεωρούμενον έπίγραμμα προς τιμήν τών θανόντων είς τήν παρά τήν Κοροι- 
νειαν μάχην κατ’ αλήθειαν έποιήθη προς τιμήν τών έν Σικελία θανόντων ’Αθη
ναίων καί ότι άνευ αμφιβολίας έπί τών λίθων, έφ’ ών είχε χαραχθή τό έπίγραμμα, 
ισταντο αί στήλαι με τά ονόματα τών άποθανόντων.

Σήμερον ή άναπαράστασις τοΰ τάφου τών ιθανόντων έν Σικελία είναι εφικτή,

1 Τλήμονες, οΐον αγώνα μάχης τελέααντες άέλπ[τ(ος] 
ψυχάς δαιμόνιους ώλέσατ’ έν πο/,έμφ!

Ον κατά δ\νσ]μενέων άνδρών αέλένος, αλλά τις υμάς 
ημιέλέων {λείαν είσοδον άντιάσας 

έβλαψεν πρόψρων U U — U ΔΕ δύσμαχον άγραν 

έχίλροΐς ϋηρεναας, — u U νμετέροι 
συν κακω έξετέλεααε, βροτοΐαι δε πασι τό λοιπόν 

φράζεσ&αι λογιών πιστόν ε&ηκε τέλος.

(Κατά φιλολογικήν μεταγραφήν).
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διότι εύρέθη καί άνεγνωρίστθη άνευ ούδεμιάς αμφιβολίας ώς συνανήκουσα στήλη 
φέρουσα ονόματα θανόντων ’Αθηναίων (Μαςτροκωςτας, ΑΕ 1955, σ. 180 - 202).

Κατόπιν λεπτομερούς μελέτης όλου τού σωζομένου υλικού τού μνημείου προέ- 
βημεν είς την άναπαράστασίν του. Ίσως αυτή να είναι δυνατόν να τροποποιηθή 
εις τινας λεπτομέρειας άφορώσας είς το μήκος τού μνημείου, τούτο όμως είναι 
επουσιώδες. Άναπαράστασιν άπεπειράθη καί ό D. A. Bradeen (Hesperia 33, 1964, 
σ. 26), ό όποιος νομίζει ότι τό μνημεΐον τούτο ανήκει είς τούς έν Κορωνεία θα- 
νόντας καί χρησιμοποιεί ώς επιχείρημα τό γεγονός ότι επί τού επιγράμματος υπάρ
χει ρω με ουράν, R. Δεν άνέφερεν όμως ότι υπάρχει καί ρω χωρίς ούράν, Ρ. Δεν 
είναι δυνατόν να άντιληφθώμεν διά ποιους λόγους θά άπηγορεύετο είς Άθηναΐον 
χαράκτην νά γράψη ρώ μέ ούράν μετά τό 446 π.Χ. Θά πρέπη νά καταλάβουν μίαν 
ήμέραν οί ασχολούμενοι μέ τάς έπιγραφάς, ότι τά σχήματα των γραμμάτων 
δεν ήλλαξαν κατόπιν νομοθετικής πράξεως καί ότι σχετικήν μόνον σημα
σίαν έχουν διά την χρονολόγησιν των επιγραφών. Ή υπό τού Μαςτροκω- 

ςτα δημοσιευθεΐσα στήλη τών θανόντων έν Σικελία αποτελεί άπόδειξιν ότι δεν 
πρέπει νά πιστεύωμεν είς παρόμοιας σχολαστικότητας. Μεταξύ τών ονομάτων τής 
στήλης (V 20) έχει χαραχθή καί τό όνομα φΡνΛΌΣ. Τά γράμματα φΐ, ρώ, ό ψι
λόν καί νύ είναι τόσον άρχαΐζοντα ώστε, εάν έπρόκειτο νά χρονολογήσωμεν έξ 
αύτών την επιγραφήν, θά έπρεπε νά εϊμεΟα βέβαιοι ότι έχαράχθη περί τό 500 π.Χ.

Τό μνημεΐον, όπως τό άναπαρέστησεν ό Bradeen, δεν παρέχει ικανοποιητικήν 
όψιν καί νομίζω ότι τοιούτο άκομψον καί άνελλήνιστον κατασκεύασμα ήτο αδύνα
τον νά σχεδιασθή από Άθηναΐον αρχιτέκτονα τού 5ου αί. π.Χ.

Ή εύρεσις τής στήλης μέ ονόματα θανόντων έν Σικελία έβεβαίωσε πανηγυ- 
ρικώς την άποψιν τού Α. Παπαγιαννοπουλου - Παλαιού, ότι καί τό επίγραμμα 
ανήκει είς τούς θανόντας έν Σικελία, διότι αΰτη προσαρμόζεται κατά τρόπον 
άναντίρρητόν είς τούς όγκολίθους τούς φέροντας τό έπίγραμμα, καί άπέδειξεν ότι 
αί έπιγραφαί χρονολογούνται κατά προσέγγισιν μεν έκ τού σχήματος τών 
γραμμάτων, ακριβώς δέ μόνον έκ τού περιεχομένου των. Οΰτω τό περί οΰ 
ό λόγος έπίγραμμα, έκ μέν τού σχήματος τών γραμμάτων θά έτίθετο είς τό β' 
ήμισυ τού 5ου αί. π.Χ., το περιεχόμενόν του όμως μάς οδηγεί ασφαλώς είς τούς 
νεκρούς τής σικελικής έκστρατείας.

Έκ τού μνημείου τών έν Σικελία θανόντων Αθηναίων σώζονται νύν: 1) Τρεις 
ένεπίγραφοι λίθοι φέροντες τό προς τιμήν τών θανόντων έπίγραμμα (ΕΜ 12746α 
12746β καί 12747) καί άπαρτίζοντες τό άνω μέρος τής κρηπΐδος τού μνήματος· 
επί ταύτης ΐσταντο αί στήλ,αι αί έχουσαι άναγεγραμμένα τά ονόματα τών θανόν
των Αθηναίων. 2) Ή τετάρτη έξ άριστερών ώς προς τον θεατήν στήλη, περιέ- 
χουσα τά ονόματα τών θανόντων δύο φυλών, τής Αίαντίδος καί τής Άντιοχί- 
δος, είς δύο στήλας έκάστης, καί μίαν στήλην ονομάτων τής Ίπποθωντίδος φυλής 
(ΕΜ 13190). Ό Μαςτροκωςτας, ΑΕ 1955, σ. 185, έπίστευσεν ότι ή έν IG I2, 
954 στήλη, ή οποία φέρει κατάλογον ονομάτων θανόντων έν πολέμω, άπετέλει μέ
ρος τού επιτύμβιου μνημείου τών έν Σικελία θανόντων Αθηναίων. Τούτο είναι
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απαράδεκτων διότι α) Τό σύστημα γραφής είναι διάφορον, ώς παραδέχεται καί 6 
ίδιος ό Μαςτροκωςτας, έ.ά. σ. 185. β) Ό τόρμος προσαρμογής είναι διάφορος 
και γ) διότι είναι διαφόρου πάχους1.

Μέ τά στοιχεία αυτά και με την βοήθειαν τών παραλλήλων μνημείων τοΰ δη
μοσίου σήματος καί άλλων έν τώ Κεραμεικώ σημάτων προέβημεν εις την κατω
τέρω άναπαράστασιν, είκ. 1 (κατ’ ενώπιον), είκ. 2 (εκ τοΰ πλαγίου).

Έπί τοΰ μνημείου ισταντο πέντε στήλαι- αί δύο άκραιαι ήσαν μήκους κατά 
την βάσιν + 1.315 αί δέ λοιπαί τρεις, ή μέν «πρώτη συμφώνως προς τούς υπάρ
χοντας τόρμους + 1.09· αί διαστάσεις τής δευτέρας δεν είναι γνωσταί. Τό μήκος 
τής τρίτης (ΕΜ 13190) είναι σήμερον + 1.025 άλλ’ άντιλαμβανόμεθα δτι εις την 
αρχαιότητα θά ήτο κατά τι μεγαλυτέρα. Επειδή εις την σωζομένην στήλην έ'χουν

γραφή τά ονόματα τών νεκρών 2 ι/2 φυλών, έ'πεται δτι τά ονόματα τών νεκρών 
καί τών δέκα αττικών φυλών θά είχον γραφή έπί τών τεσσάρων στηλών τοΰ μνη
μείου. Ή άνευρεθεϊσα στήλη, τετάρτη κατά σειράν από τής αρχής τοΰ μνημείου, 
περιέχει τά ονόματα τής Τπποθωντίδος, τής Αίαντίδος καί τής Άντιοχίδος φυλής. 
Επειδή ή Άντιοχίς φυλή είναι ή τελευταία συμφώνως προς τήν δημοσίαν τάξιν 
τών φυλών έν Άθήναις, «προκύπτει τό συμπέρασμα δτι έπί τής πέμπτης στήλης 
δεν είχον αναγραφή ονόματα ’Αθηναίων στρατιωτών. Άντιθέτως ή προότη στήλη 
άνευ αμφιβολίας «περιελάμβανε καί ονόματα ’Αθηναίων στρατιωτών.

Τό μνημεϊον τούτο είδε καί περιέγραψεν ό περιηγητής Παυσανίας, I 29. 11-13. 
Έκ τής περιγραφής του δυνάμεθα νά πληροφορηθώμεν, τί είχεν αναγραφή έπί 
τών στηλών Μετά δε τούς άποάανόντας έν Κορίνϋο) στήλην έπ'ι τοΐσδε έστάναι τήν 
αυτήν σημαίνει, τά ελεγεία, τοΐς μέν έν Εύβοια καί Χίω τελευτήσασι, τούς δέ έπί τοΐς

1 Εις τό αυτό μνημεϊον κατά τον ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΝ μεΐον τών έν Σικελίςι θανόντων ’Αθηναίων, δέν έλή- 
άνήκει καί γωνιαίος λίθος έκ πώρου (ΕΜ 13304), εύ- φθη ύπ’ όψιν εις τήν προτεινομένην άναπαράστασιν 
ρεθείς όμοϋ μετά τής στήλης (ΕΜ 13190). ’Επειδή δέν πάντως είναι δυνατόν νά ΰποθέσωμεν ότι προέρχεται 
είναι βέβαιον δτι ό λίθος αυτός άνήκει εις τό μνη- άπό παρόμοιον μνημεϊον τοΰ δημοσίου σήματος.
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έσχάτοις τής ’Ασιανής ήπειρον διαφάαρήναι δηλοΐ, τους δε έν Σικελία. Γεγραμμένοι 
δε είσιν οι τε στρατηγοί πλήν Νικίου, και των στρατιωτών δ μου τοΐς άστοϊς Πλα- 
ταιεΐς' Νικίας δε έπι τωδε παρείϋη, γράφω δε ούδεν διάφορον ή Φίλιστος, δς έφη 
Δημοσϋ'ένην μεν σπονδάς ποιήσασδαι τοΐς άλλοις πλήν αυτόν κα'ι ώς ήλίσκετο αυτόν 
έπιχειρεϊν άποκτεϊναι, Νικία δε την παράδοσιν εϋελοντή γενέσϋαι' τούτων ένεκα ονκ 
ένεγράφη Νικίας τή στήλη, καταγνωσϋε'ις αιχμάλωτος έϋελοντής είναι κα'ι ονκ άνήρ 
πολεμώ πρέπων.

Έπ'ι τοΰ κυματίου των στηλών έφέρετο πιθανώς φράσις τυ:, ώς ’Αθηναίων 
και ΙΙλαταιέων οί’δε έν τω πολεμώ άπέϋανον (πρβλ. IG I2, 953). Έπ'ι 

I— τής πρώτης στήλης εΐχον αναγραφή τα ονόματα τών στρατηγών καί
τά ονόματα άλλων στρατιωτικών κατά την τάξιν τών φυλών. Εις τήν 
τελευταίαν στήλην εύρίσκοντο «τά έ?ιεγεΐα», τά όποια έδήλουν τούς τό
πους, όπου έφονεΰθησαν πολεμοΰντες. Ή φράσις τοϋ Παυσανίου «Άσια- 
νής ηπείρου» αντί Ασίας είναι προφανώς ποιητική καί ανήκει εις τά 
ελεγεία. Φαίνεται ότι είχε γραφή εν επίγραμμα διά τούς έν Εύβοια 
καί Χίω τελευτήσαντας καί άλλο διά τούς έν τή ’Ασία. Τό έλεγεΐον 
τών έν Σικελία θανόντων, έπειδή ούτοι άπετέλουν τό μέγιστόν πο- 
σοστόν τών νεκρών καί επειδή ή Σικελική έκστρατεία ήτο τό μέγι- 
στον πολεμικόν γεγονός, είχε γραφή χωριστά εις τήν βάσιν τών στη- 
λών εις θέσιν περίοπτον.

Πλαγία δψις. Άναπαράστασιν τοϋ μνημείου τούτου άπεπειράθη καί ό Μα-

ςτροκωςτας, ΑΕ 1955, σ. 200, μετά τοϋ άρχιτέκτονος I. Τραυλου. 

Εις τήν άναπαράστασιν αύτήν δεν έλήφθη ύπ’ oijnv ή ένεπίγραφος κρη.πίς, ή οποία 
μόνη δύναται νά άποτελέση τήν βάσιν πάσης άναπαραστάσεως.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
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