
Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑ. ΠΕΣΟΝΤΩΝ*

Άναχρησιμοποιημέναι1 ώς πλευρά! παλαιοχριστιανικού τάφου εις τό προάστιον 
προς βορράν των ’Αθηνών Περιστέρι, εις την οικίαν τοΰ Δη μ. Κοβάνη οδός A 
άρ. 34 τής συνοικίας Μπουρνάζη, εύρέθησαν τον ’Οκτώβριον τοΰ 1954 ένεπίγρα- 
φος πλάξ (πίν. 1 καί 2, είκ. 1) καί γωνιαία πλινθ'ις κρηπΐδος μικρού μνημείου 
(είκ. 3 α, β), αί όποΐαι μετεφέρθησαν εις τό ’Επιγραφικόν Μουσεϊον (EM L3190 
καί 13304).

Ή πλάξ εκ πεντελησίου μαρμάρου ΰψους 1.555 μ., μήκους 1.022 μ. άνω, κάτω 
1.024 μ. πάχους 0.20 μ. συνείχετο δεξιά καί αριστερά διά διπλού Τ συνδέσμων 
προς άλλας όμοιας· διά την προσαρμογήν προς τάς μακράς πλευράς των πλακών 
αυτών φέρει άναθΰρωσιν 0.04-0.05 μ. ’Επί τής κάτω αριστερά γωνίας τής έδρας, 
ήτις είναι λελεασμένη, φέρει τόρμον γόμφου. Ή όπισθία πλευρά είναι άδρώς είρ- 
γασμένη. Ή εμπρόσθια ενεπίγραφος όψις έ'χει διαβρωθή καί κατά την άνω αρι
στερά γωνίαν αυτής τό μάρμαρον έχει έκκοκκισθή, ώστε τά γράμματα άπετρίβη- 
σαν κάτωθεν άποκεκρουμένου, άγνωστου σχήματος κυματίου πλάτους 0.067μ. είναι 
έπιγεγραμμένα τά ονόματα τών τριών τελευταίων ’Αττικών φυλών [Ίπποθω]ντιόος, 
Αίαντίδος, Άντιοχίδος (ΰψ. γραμμ. 0.021—0.023, Ο — 0.018 - 0.020, 2 = 0.025 μ.) 
καί ύπ’ αύτά πέντε στήλαι ανδρικών κυρίων ονομάτων στοιχηδόν (ΰψ. γραμμ. 
0.012-0.013, 0 = 0.008-0.009, 2 = 0.014-0.015 μ., τοΰ πρώτου στίχου τής δευ- 
τέρας στήλης ΰψ. γραμμ. 0.016 μ.). ’Αριστερά τής πρώτης στήλης περιθώριον 0.026 μ. 
Τά διαστήματα μεταξύ τών στίχων δεν είναι τά αυτά- οί στίχοι τών τριών πρώτων 
στηλών είναι αραιότεροι. Δέκα στίχοι τής πρώτης στήλης καταλαμβάνουν κατακόρυ- 
φον χώρον 0.197 μ. άνω, 0.204 μ. κάτω, τής δευτέρας 0.196 μ. άνω, 0.203 μ. κάτω, 
τής τρίτης 0.194 μ., τής τετάρτης καί πέμπτης 0.185-0.187 μ. Γενικώς δυνάμεθα νά 
εϊπωμεν, ότι δέκα γράμματα (μετροΰμενα από κέντρου είς κέντρον) καταλαμβάνουν 
οριζόντιον διάστημα 0.133 - 0.134 μ.

Τά ονόματα έκάστης φυλής έχουν χαραχθή είς δΰο στήλας. Τά έξ πρώτα γράμ
ματα τής λέξεως [Τπποθαήντιόος ώς καί τά ονόματα τής πρώτης στήλης τής φυλής 
αυτής ή σαν κεχαραγμένα επί τής έλλειποΰσης προς τ’ αριστερά πλακός.

Κατά την μεταγραφήν είς τον παρένθετον πίνακα 1 σ. 180 έτηρήθησαν τά

* Ευχαριστώ θερμώς τόν Διευθυντήν αρχαιοτήτων 
κ. Ίω. Παπαδημητρίου διά τήν εύγενή παραχώρησιν 
τής επιγραφής προς μελέτην καί διά τό ενδιαφέρον 
του, τούς αρχιτέκτονας κ. κ. Άλ. Βογιατζήν, Μιχ. Δω- 
ρήν, Θεόφιλον Gottfried Gruben καί Ίω. Τραυλόν.

1 ΕΙχον άναχρησιμοποιηθή ώς πλευραί ύστερωτέ-

ρων τάφων έν Σαλαμϊνι τά επιτύμβια ανάγλυφα τοΰ 
Μουσείου ΠειραιώςΊππομάχου καί Καλλίου, Χαιρεδή- 
μου καί Λυκέα, Φίλους (ΑΕ 1916, 1 κέ. είκ. 1-2, 
πίν. 1-2), έν Άθήναις μέγα μαρμάρινον άνάγλυφον 
ίππου καί Νέγρου (Πολέμων Δ', 1951, Σύμμεικτα ε').

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:33 EEST - 18.237.180.167



ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝΑΞ I.

cφο

ν τ ί δ ο ς A 1 α ν τ ί ό ο ς Α ν τ ί 0 χ ί δ ο ς

Ενκλε ί δεςταχσία ρχ Ο ς Π [σ. χ ε ς] .................... α ε ν ε

Φ ι λ ί 0 V Ί σ ό δι κοςτόχσαρχ ο ς X σ ε ν ο κλε ς Α . μ---- ....................ρ ε ς
Π ι σ τ ί α ς Φ ά υ λ λ ο ς Π ε ί σ ίππος Φ ι λ----
Φιλεταιρίδες Άρχίδα μ[ο]ς Φ αν ί α ς Π α σ ι τ έ λ ε ς 25 2> κ ρ|ά τ ε ς

”Α λ ε ϋ ο ς 5 Σ μ ΐ κ ρ ο ς 35 Καλλικλές 5 Φιλόδεμος ■ · · [λ]ο[χ ο ς]

5 Θα ρ ρ ε λ ε ί δ ε ς Τ ε λ ε σ ι κ ρ άτ ε ς Ν ε α ΐ ο ς Καλλίμαχος . ο δ ο ρ ο ς

Ί α ό δ ε μ ο ς Θ ρ α σ ύ λ ο χ ο ς Φορύσκος 0 ί ν ο π ί ο ν Δε μ ά γ ε τ ο ς

Φιλά στρατός Δ ε μ ο χ ά ρ ε ς Χσενοχάρες Π ο α ε ί δ ίππος Σ ο ψ ο κ λ ε ς

Φ ί λ α γ ρ ο ς Δ ι ο κ λ ε ς Καρπίδες Ε ν λ α μ π ί δ ε ς 30 Φ ι λ ό μ ε λ ο ς

Τ ε λε ψά ν ε ς 10 Ενκράτες 40 Δ ε μ ό τ ε ς 10 Ά ϋ~ ε ν ά δ ε ς Μ..................ς

10 Φ ν ρ ο μ α χ ος Ανσίδεμος Α υ σ ϊ ν ο ς Ν ι κ ό μ α χ ο ς II ο λ ν μ έ δ ε ς

A 1 σ χ ί ν ε ς Μ α ν τ ε ι ά δ ε ς Θ ο ί ν ί λ ο ς Εΰψίλετος Ν ε ο κ λ ε ς

Άγ α σ ι κ λ ε ς Χαι ρεψάνες Ε / ε σ ί α ς Άπολλά δ ο ρ ο ς Δ ε μ ο σ ιί έ ν ε ς

Δαμααίας Ε π ι τ ι μ ί δ ε ς Άρμονίδες Α υ σ ί δ ε[μ|ος 35 Δ ε μ ό δ ο κ ο ς

Θ ε ό μ ν ε σ τ ο ς 15 Σοφρά νιος 45 Δ ι ο κ λ ε ς 15 Ή ρ ί σ τ οψάνες Έπιχάρες
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Μ ν ε σ ί β ο λ ο ς Κ α λ λ ι κ λ ε ς Συστρατος
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---- τρι]ε'ραρχος
— κυβερνέ]τε ς

35-περι]πόλα ρ χ ο ς
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σχετικά διαστήματα μεταξύ τών στηλών. Τάς αμφιβόλους αναγνώσεις παραλείπω.
Άναμφισβητήτως είναι κατάλογος πεσόντων.
Στ. 34 [κυβερνέ]τες· ό αμέσως μετά τον τριήραρχον αξιωματικός· τριήραρχος 

καί κυβερνήτης είναι αχώριστοι (Αριςτοφ. Θεσμ. 837· Ξεν. Έλλ. I 1,28· 30 
Πλουτ. Λΰσ. 11 κ. ά.).

Στ. 35 [περί\πόλαρχος, ή περιπολάρχης (ΗΣΥΧ. έν λ. κωδωνοψορών)· διοικητής 
τών στρατιωτικών περιπόλων έξ οπλιτών. Ώς περίπολοι 1 έν Άθήναις πολΐται 
(πρβ. ΘθΥΚ. II 13,6), οί έφηβοι ώς καί στρατιώται μη ’Αθηναίοι (0ΟΥΚ. VIII 
92,2-5 καί Λυςιας XIII 71 πρβ. IG Ρ 110 IP 1193· 2968· 2973) υπηρετούν 
(Αριςτοφ. Όρν. 1177· ΘθΥΚ. IV 67,2' ΑίΣΧΙΝ. II 167) περιπολοΰντες, περιερχό- 
μενοι την χώραν καί διαμένοντες εις τά φρούρια (Ευπολις άπ. 126 Edmonds 

FAC I = άπ. 341 Kock, CAF, I 348· Σχολ. Ahm. Ill 4· Σχολ. Αιςχιν. II 
167) ή τά φυλακτήρια (Αριςτ. Άθ. Πολ. 42,4: περιπολοϋσι την χώραν καί δι,ατρί- 
βονσιν έν τοΐς φνλακτηρίοις (οί έφηβοι)· Σχολ. ΑίΣΧΙΝ. II 167) ή καί την πόλιν πε- 
ριερχόμενοι καί φυλάττοντες (Σχολ. Αιςχιν. II 167 πρβ. Θουκ. VIII 92,2-5 καί 
Λυς. XIII 71). Περίπολοι άναφέρονται έπίσης έν Σικυώνι (Ρ. Oxy XI 1365) καί 
περιπολία (φυλακτήρια) έν Τέφ (Syll.3 38 17 τοΰ 5ου αί.), έν Κω (Syll.3 568, 569 τού 
204- 1 π. X.), έν Λοκροΐς (Θουκ. III 99, άλλως φρούριον Θουκ. III 115,6) καί έν 
Συρακούσαις κατά την Σικελικήν έκστρατείαν (ΘθΥΚ. VI 45- VII 48,5). Οί περίπολοι 
φρουρούν τά σύνορα άσκοϋντες καί αστυνομικά καθήκοντα, μάχονται όμως καί έκτος 
τών συνόρων ώς εις Μέγαρα (Θουκ:. IV 67,2-5). Ό χαρακτηρισμός τού περιπολάρχου 
ώς διοικητοϋ αστυνομίας τών συνόρων (police inspector Τ. Leslie Shear, Hesperia 
VIII, 1939, 216 πρβ. SEG XV 177' the leader of a squad of border police J. Kent, 

Hesperia X, 1941, 348) είναι περιωρισμένος. Οί έκλεγόμενοι περιπόλαρχοι τάσσονται 
προφανώς υπό τον στρατηγόν τον έπί την φυλακήν τής χώρας (IG IP 1260, 204 20 
τών μέσων τού 4ου αί., 2968 τοΰ τέλους τού 4ου αί. υπό τον στρατηγόν έπί τή άκτή(;), 
2973) καί έν Σικυώνι υπό τον πολέμαρχον (Ρ. Oxy XI 1365).

Τά ονόματα τοΰ τριηράρχου τοΰ κυβερνήτου καί τοΰ περιπολάρχου τής Τππο- 
θτοντίδος ήσαν έπιγεγραμμένα έπί τής έλλειπούσης αριστερά πλακός.

Αίαντίδος στ. 1 ταξίαρχος· έν Άθήναις ό διοικητής τάξεως, στρατιωτικής φά- 
λαγγος πεζικού, ήν παρεΐχεν έκάστη φυλή, όθεν καί ήσαν ούτοι 10 κατ’ άριθμόν 
όρίζει τούς λοχαγούς 2. Ώς διακριτικόν έφερε, φαίνεται, τρεις λόφους έπί τής περι
κεφαλαίας (Αριςτοφ. Είρ. 1172-3 πρβ. ’Αχ. 575, 965’ Αιςχυλ. Θήβ. 384) ώς καί 6 
Αίτωλός έπιλεκτάρχης τριλοφίαν (Πλουτ. ’Άρατ. 32,1).

Στ. 2 τόξαρχος· διοικητής τών τοξοτών, έπίσης τοξάρχης καί αρχών τών τοξοτών 3.
Κυβερνήτης, περιπόλαρχος, ταξίαρχος καί τόξαρχος άναγράφονται τό πρώτον

1 Περί τών περιπόλων hommel, RE XIX 852 κέ. bauinschriften άρ. 49, 50. 
g.t. Griffith, Mercenaries of the Hellenistic World, 2 ΑΡΙΣΤ. Άθ. πολ. 61,3: ηγείται τών φυλετών και λο- 

86 κέ.’ J. ο. LOFBERG, Class. Phil. XX, 1925, 330 κέ. χαγονς κα&ίστησι πρβ. ΔΗΜ. IV 26' ΠΟΛΥΔ. VIII 87.94. 
Περί τών περιπολαρχών ROBERT, Hellenica X 1955, ΦΩΤ. έν λ. ίππαρχοι.
283 κέ. ιδίως 284, 2. Περιπολία άναφέρονται έπίσης 3 Τοξάρχης ΑΡΡ. Άν. I 8,4'22,7' V 14,1 ό αρχών τών 
είς Κάμιρον καί Κάρπαθον maier, Griech. Mauer- τοξοτών ΑΡΡ. Άν. III 5,6' 12,2.
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Etx. 1. Ή τέταρτη πλάξ καταλόγου πεσόντων EM 13190.
(Σχέδιον Μιχ. Δωρη)
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Είκ. 2. Ή δεύτερα πλάξ καταλόγου πεσόντων 1G I2 955.
(Σχέδιον Θεοφίλου Gottfried Gruben)
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Ευθυμίου Μαατροκώοτα ΑΕ 1955184

ένταΰθα εις επιτύμβιους καταλόγους '■ ό ταξίαρχος καί ό τόξαρχος επί κεφαλής τοΰ 
καταλόγου τών φυλετών.

Στ. 20 Ξενοκράτης· οΰτος δΰναται ίσως να ταυτισθή προς τον Ξενοκράτη Ρα- 
μνούσιον πεσόντα πιθανώς έν πολεμώ, άφοΰ ό υιός Ξενοκράτης Ξενοκράτους Ρα- 
μνοΰσιος ΡΑ 11250 έλαβε τό όνομα τοΰ πατρός. Ή ταΰτισις άνευ τοΰ πατρωνύμου 
καί τοΰ δημοτικού είναι παρακεκινδυνευμένη, διότι εις έκάστην φυλήν ύπήρχον πολ
λοί ομώνυμοι· τής Αίαντίδος φέρονται εγγεγραμμένοι δίς δύο ομώνυμοι Διοκλής 
στ. 9 καί 45 καί Φανίας στ. 34 καί 46.

Άντιοχίδος στ. 27 [Δι]όάορος ή [ΐ\ε]όδορος, ίσως καί [Θε]ούορος, 31 νομίζω, ότι 
διακρίνω άμυδρότατα τό όνομα Μ[άστακο]ς.

Πολλά ονόματα είναι αμάρτυρα ώς αττικά:
'Ιπποθωντίδος στ. 3 Φιλεταιρίδης, 4 ’Άληϋος, 25 Χαριγείτων, 28 Λυσωνίδης 

(Λύσων γνωστόν έξ ’Αττικής Hesperia Index έν λ. καί Βοιωτίας IG VII 2803· 4167).
Αίαντίδος στ. 2 Ίσόδικος (Ίσοδίκη IG II1 2 11746), 12 Μαντειάδης, 14 Έπιτι- 

μίδης, 15 Σωφρόνιος, 26 Μνηοίβιος, 28 Πυελίων, 39 Καρπίδης (Κάρπος γνωστόν 
ώς ’Αττικόν ΡΑ 9641 - 8, Hesperia Index έν λ. καί Βοιωτικόν IG VII 2444), 40 
Δημότης, 44 Άρμονίδης, 53 Εύτιμίδης.

Άντιοχίδος στ. 7 Οίνοπίων, 9 Εύλαμπίδης.
’Επί τών ονομάτων τοΰ καταλόγου δεν δηλοΰται τό δασύ πνεΰμα Η:
'Ιπποθωντίδος στ. 32 Έγέμαχος· Αίαντίδος στ. 24 'Ιμεραΐος, 43 'Εγεσίας, 44 

Άρμονίδης, 56 Άγνόδεμος" Άντιοχίδος 16 Άγνόστρατος. Ή χρήσις δε τοΰ δασέος 
παύει μεταξύ 4L2/1 καί 408/7· άλλωστε ό χρόνος τής εισαγωγής τοΰ Ίωνικοΰ 
αλφαβήτου είναι πολύ πλησίον, ώς δεικνύει τό ορθογώνιον γάμμα τοΰ ονόματος 
‘Εργάτιμος, τελευταίου τής Αίαντίδος 2.

Ό Έργότιμος όμως προσετέθη άργότερον άλλη χειρί, έπειδή άρχικώς έφέρετο ώς 
αγνοούμενος — τό ό μικρόν είναι χαρακτηριστικώς ίσοΰι|ιές (0.0L1 μ.) προς τα λοιπά 
γράμματα (0.011 -0.012 μ.), ένώ εις τά άλλα έξ αρχής χαραχθέντα ονόματα είναι πολύ 
μικρότερον (0.008 μ.)· άντιθέτως πάλιν ό Φρννος τής Άντιοχίδος στ. 20 έ'χει γραφή 
δι’ άρχαϊκωτέρων γραμμάτων (φ, ν) καί πολύ μεγαλυτέρων (0.015 - 0.018μ.), διά με- 
γαλυτέρων (0.016 μ.) έπίσης έ'χει γραφή καί ό Ευκλείδης τής Αίαντίδος στ. 1.

’Επειδή έξισοΰνται περ. καθ’ ύψος άμφότεραι αί στήλαι ονομάτων έκάστης 
φυ?\.ής, γνωρίζομεν ούτω τον αριθμόν ονομάτων καί τής πρώτης στήλης τής Ίππο- 
θωντίδος έπί τής έλλειπούσης τρίτης πλακός, ήτις θά έφθανε μέχρι τοΰ περιπολάρχου.

1 Εις τούς καταλόγους πεσόντων διά τοΰ βαθμού 
των διακρίνονται τών λοιπών οπλιτών: στρατηγός IG 
F 929 «2· 943 4' IF 5221' στρατηγών IG F 929 y φύλαρ

χος IG I2 950 ικ» ΓΙ ’ 5222 τριήραρχος IG I’ 950 .‘Γ 42. 
951 8’ 34' 953 3* μάντις IG I4 929 Ι2ίΐ. Οί λοχαγοί καί οΐ 
κατώτατοι αξιωματικοί δέν αναγράφονται μετά τοΰ βα
θμού των.

2 Εις τό ’Αττικόν άλφάβητον ή χρήσις τοΰ δασέος
Η είναι τεταραγμένη από τοΰ 412/1 π.Χ. IG I4 101 :
ίμερόν, όπόοοι' IG I3 116 (409/8): ό τι, Ιιιερόν, οί στρα

τηγοί, hoi Ιιοπλίται· IGP304 (410:9), παύει δέ ή χρή
σις άπό τοΰ 408 7 IGI3 117 καί 118. ’Από τοΰ 4121. 
είσάγεται τό ’Ιωνικόν άλφάβητον καί άπό 407/6 χρη
σιμοποιείται συχνότατα εις τά ’Αττικά ψηφίσματα 
dohrn, Att. Plastik, 34' ferguson, Treasurers of 
Athena, 175 κέ. Append. I (Ionic script)' παπα- 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ, Πολέμων A', 1929, 174' 
i,arfeld, Handbuch griech. Epigraphik, 445. Πρβλ. 
a. schmitt, Der Buchstabe H im Griechischen, 42 κέ.
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Είχε λοιπόν ή στήλη αΰτη 36 ονόματα μέχρι τοΰ περιπολάρχου. Εις αυτά προστιθέ
μενα τα 33 ονόματα τής δευτέρας στήλης δίδουν άθροισμα 69. Ή Αίαντίς έχει όλιγώ- 
τερα ονόματα (58) καί ακόμη όλιγώτερα ή Άντιοχίς (42). Καί εις άλλους επιτύμβιους 

καταλόγους ή Άντιοχίς έ'χει όλιγώτερα ονόματα1. Πιθανόν μερικαί φυλαί θά ή σαν 
πολυαριθμότεραι, άλλαι έδέχοντο βεβαίως μεγαλυτέραν πίεσιν κατά την μάχην καί 
θά ύφίσταντο μεγαλυτέρας άπωλ,είας1 2.

Ή στήλη των ονομάτων τής Τπποθωντίδος καταλαμβάνει εις ύψος 0.69 μ. 
(κενόν κάτω 0.72 μ.), μικρότερον τοΰ ήμίσεος τοΰ ΰψους τής πλακός. Ασφαλώς 
όμως εις πολλάς περιπτώσεις αί στήλαι των ονομάτων θά έπλησίαζον την βάσιν 
τής στήλης, ήτοι περί τά 75 ονόματα έκάστη στήλη καί περί τά 150 εκάστη φυλή. 
Τό σύνολον τών κατά προσέγγισιν νεκρών θά έκυμαίνετο μεταξύ 700 τό έλάχιστον 
καί 1 200 τό μέγιστόν.

Εις την αυτήν στήλην τών πεσόντων ανήκει καί ή άκεραία επίσης πλάξ IG I2 * * 
955 (ΕΜ 10617 είκ. 2) τών αυτών ακριβώς διαστάσεων προς την δημοσιευομένην 
πλάκα ΕΜ 13190 (ΰψ. 1.556,πλάτ. 1.037 άνω, 1.034 κάτω καί πάχ. 0.155 μ.) καί φέρουσα 
επί τής προσόψεως πέντε επίσης στήλας κυρίων ονομάτων τοΰ αύτοΰ ΰψους γραμ
μάτων άπεχοΰσας ακριβώς έξ ’ίσου μεταξύ των προς τάς τής νέας πλακός ΕΜ 13190. 
Τής τρίτης καί τετάρτης στήλης ονομάτων δέκα στίχοι καταλαμβάνουν κατακόρυ- 
φον χώρον 0.187 - 0.188 μ. καί δέκα γράμματα μετρούμενα από κέντρου εις κέν- 
τρον καταλαμβάνουν οριζόντιον διάστημα 0.132 -0.133 μ. Τά γράμματα τών δύο 
πρώτων στηλών ονομάτων είναι εντελώς άποτετριμμένα, έν μέρει δε τών τριών τε
λευταίων καί δεν γνωρίξομεν ούτε τά ονόματα τών φυλών, ούτε τά ονόματα καί 
τον αριθμόν τών νεκρών έκάστης στήλης. Έπί τής έδρας κατά την κάτω αριστερά 
γωνίαν φέρει επίσης τόρμον γόμφου καί έπί τής άνω έπιφανείας όπάς συνδέσμων 
διπλού Τ ίσου μεγέθους προς τούς τής τετάρτης πλακός, οΐτινες όμως δεν αντι
στοιχούν προς τούς τής τετάρτης πλακός. Δεν συνέχεται λοιπόν ή IG I2 955 μετά 
τής τετάρτης πλακός καί δεν είναι ή ένδιάμεσος τρίτη, ούτε ακραία πρώτη ή πέμ
πτη. Είναι ή δευτέρα, έφ’ ής είναι έπιγεγραμμένα τά ονόματα πεσόντων τών φυλών

[11ανδι][ονίδος Λεοντίδος] Άήκαμαντίδος].

Άντιθέτως προς την τετάρτην πλάκα τής στήλης ΕΜ 13190 εις τά ονόματα 
τής δευτέρας πλακός IG I2 955 γίνεται χρήσις τεταραγμένη τού δασέος Η : στήλη III 
στ. 3 Ιιιεροκλείδες, 5 Ηερακλεογένες, στήλη IV στ. 14 'ϊεροκλες (παρένθετος πίναξ 2).

Επειδή μεταξύ τών πεσόντων καταλέγονται καί αξιωματικοί ξηράς καί θαλάσ
σης (τριήραρχος, κυβερνήτης, περιπόλαρχος, ταξίαρχος, τόξαρχος) είναι προφανές, ότι 
διεξήχθησαν μάχαι κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν. Ή χρονολογία καί ό αριθμός 
τών νεκρών φέρουν αμέσως είς τον νούν τάς κατά γήν καί θάλασσαν έπιχειρήσεις8

1 IG I2 950* 954 (Hesperia XII, 1943, 47 κέ. Άπ. Η). ’Αθηναίων (ΘΟΥΚ. VI 101,5), έν Κορίνθω (394 3) έξ
2 Έν Μαραθώνι τό μέσον τών’Αθηναίων (ΠΛΟΥΤ. μόνον φυλαί τών’Αθηναίων (ΞΕΝ. Έλλ. V 2,21).

’Αριστ. 5,4), έν Πλαταιαις πάντες οί πεσόντες 52 ’Αθη- 3 ΘΟΥΚ. VI 31,3: ουτος ο στόλος ώς χρόνιός τε
ναΐοι ήσαν έκ της Αιαντίδος φυλής (ΚΛΕΙΔΗΜΟΣ, εσόμενος και κατ άμφότερα, ον αν <5έ#, καί ναυσι και πεζφ
FGrHist 323 F 22), έν Σικελία τό δεξιόν κεράς τών αμα εξαρτύσεις.

24
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καί την έν Σικελία καταστροφήν, προς ήν συνδέεται κατά την γνώμην μου ό κατά
λογος ούτος των πεσόντων.

Τό μνημεϊον τών πεσόντων Αθηναίων κατά την Σικελικήν εκστρατείαν περιγρά
φει 6 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 29,1 L -12 ώς εξής: μετά δε τούς άποϋανύντας έν Κορίνϋω στήλην 
έπϊ τοΐσδε έστάναι την αυτήν σημαίνει τα ελεγεία, τοΐς μεν έν Εύβοια καί Χίω τε- 
λευτήσασι, τούς δε έπϊ τοΐς έσχάτοις τής ’Ασιανής ήπειρον διαφϋαρήναι δηλοϊ, τούς δε 
έν Σικελία. Γεγραμμένοι δέ είσιν οΐ τε στρατηγοί πλήν Νικίου, καί τών στρατιωτών 
όμον τοΐς άστοΐς Πλαταιεϊς. Κατά τον Παυσανίαν έπϊ τής αυτής στήλης, ώς έδήλου 
τό ελεγειακόν επίγραμμα1 (ασφαλώς δέ καί επιγραφή τοΰ τόπου ένθα έ'πεσον), 
ήσαν εγγεγραμμένοι οί πεσόντες έν Εύβοια καί Χίφ, οί πεσόντες έπϊ τοΐς έσχά- 
τοις τής 'Ασιανής ηπείρου καί οί πεσόντες έν Σικελία1 2.

Εις Σικελίαν τά μέσα τοΰ θέρους3 415 άπέπλευσε στόλος άποτελοΰμενος έξ 
164 τριήρων, ήτοι 100 ’Αθηναϊκών, έξ ών 40 στρατιώτιδες ή όπλιταγωγοί, καί 54 
Χίων καί τών άλλων συμμάχων, προς τούτοις δέ δύο Ροδίων πεντηκοντόρων (Θουκ. 
VI 43), αί όποϊαι όμως δεν ήσαν άρκεταί διά τήν μεταφοράν τών Ροδίων σφεν- 
δονητών.

Ό στρατός άπετελεΐτο έκ 5100 οπλιτών, έξ ών 1500 ’Αθηναίοι έκ καταλό
γου4, 700 όπλΐται θήτες έπιβάται τών ’Αθηναϊκών τριήρων, 500 ’Αργείοι6, 250 
Μαντινεϊς καί μισθοφόροι ’Αρκάδες (Θουκ. VII 57,9) καί οί υπόλοιποι ήσαν κλη
ρούχοι καί υπήκοοι. Ελαφρώς ώπλισμένοι ήσαν 1300, ήτοι 700 Ρόδιοι σφενδονή- 
ται, 120 Μεγαρεΐς φυγάδες ψιλοί καί 480 τοξόται, έξ ών 80 Κρήτες °. Έκ τών 
υπολοίπων 400 τοΐς πάσι, έκ πάντων τών συμμάχων κυρίως διά τήν έπάνδρωσιν 
τών πολεμικών τριήρων (πρβ. Θουκ. II 23,2' Πλουτ. Θεμ. 14,1) θά ήσαν οί 150 
’Αθηναίοι τοξόται έν αναλογία 10% ποός τούς όπλίτας ώς κατά τήν αρχήν τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου (Θουκ. II 13,68 πρβ. Αριςτ. Άθ. πολ. 24,3)’ άλλωστε 
εις τό ψήφισμα τών ’Αθηναίων περί τής Σικελικής έκστρατείας IG Ρ 99 6 τοΰ 
416/5 ό αριθμός τών τοξοτών συμπληροΰται \τ]οχσόταις π[εντέκοντα καί θεκατόν]. 
Τέλος 30 ιππείς έπϊ μιας ίππαγωγοΰ.

1 Ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ χρησιμοποιεί τόν πληθ·. ελεγεία 
πρός δήλωσιν ενός μόνον επιγράμματος έκ δύο ή πε
ρισσοτέρων ελεγειακών δίστιχων (I 43,8' IV 15,2’
V 20,7- 24,11· VIII 30,8' IX 15,6), άλλα καί πολλών 
επιγραμμάτων (I 9,7' IV 15,6' 16,6' V 21,4' VII 17,9), 
τόν ενικόν χρησιμοποιεί περί ενός μόνον επιγράμμα
τος έξ ενός συνήθως, αλλά καί δύο δίστιχων (V 22,3'
23,7). ’Επειδή δμως ενταύθα αναφέρει τούς καταλό
γους τών πεσόντων κατ’ αντίστροφον χρονολογικήν τά- 
ξιν, φαίνεται, δτι αντιγράφει έξ ενός έπιγράμματος.

2 a. von domaszewski, SB Heidelberg VIII, 1917,
Phil. - hist. Kl. Abh. 7, σ. 4 εικάζει, δτι δ Παυσανίας 
αναφέρει ενταύθα μεταγενεστέραν άνακαίνισιν τοΰ αρ
χικού μνημείου' άντιθέτως HILLER von gaERTRINGEn,

ΙΟ F σ. 296 στ 21-2 καί Hist. Grieeh. Epigramme, 
σ. 23 άρ. 35.

3 21 Ιουνίου merixt, AJA XXXIV, 1930, 143.

Προπαρασκευαί καί απόπλους ΘΟΥΚ. VI 24' 30-32, 2. 
ΔΙΟΔ. XIII 2,5 - 3,2 ΘΟΥΚ. VI 24,2 : καί έ'ρως ενίπεοε 
τοΐς πάοιν ομοίως έκπλεΰσαι' 24,4: διά την άγαν τών 
πλειόνων επι&υμίαν. Κατακτητικόν πρόγραμμα τού Άλ- 
κιβιάδου ΘΟΥΚ. VI 90,2' ΠΛΟΥΤ. Άλκ. 17 Νικ. 12.

4 ΘΟΥΚ. VI 31,3' ΙΣΑΙ. VII 5' DAREMBERG - SAGLIO 
II, 206 κέ.' lammert, RE X 2470 κέ.

5 Πολυάνδριον έν ’Άργει τών πεσόντων έν Σικε
λία: Άργείων ΠΑΥΣ. II 22,9.

6 Πιθανώς εις τήν στήλην τών Κρητών τοξοτών έν 
τφ Κεραμεικφ (ΠΑΥΣ. I 29,6) ήσαν έγγεγραμμένοι οί 
πεσόντες έν Σικελίιχ hitzig - blumner I 320' frazkr 
II 382 Οί Κρήτες τοξόται ήσαν περίφημοι (ΔΙΟΔ. V 74,5' 
XX 85,3 ΠΛΟΥΤ. Κλεομ. 21,5' Γ. Γράκχος 16,3' ΠΑΥΣ. 
IV 8,3' 19,4' VII 16,1)' έπίσης καί κατά τόν μεσαίωνα 
Κρητικά Χρονικά Η’, 1954, 287 κέ., 484.
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Εις 400-500 περ. υπολογίζονται οί σιτοποιοί, λιθολόγοι και τέκτονες οι έπι- 
βιβασθέντες 30 όλκάδων σιταγωγών, αϊτινες μετέφερον τρόφιμα καί εργαλεία/ τάς 
όλκάδας συνώδευον κατ’ ανάγκην 100 πλοία.

Οι περισσότεροι τών 4400 οπλιτών συνωδεύοντο παρά υπηρέτου ή ακολούθου 
(Θουκ. VII 75,5 πρβ. Θουκ. III 17,3), τοϋ δούλου, όστις μετέφερε την ασπίδα 
κατά την πορείαν κα'ι εις τδ στρατόπεδον παρεσκεΰαζε το φαγητόν.

Εις 2400 έν συνόλω υπολογίζονται οί έρέται τών διά την μεταφοράν τών 
πεζών 50 οπλιταγωγών τριήρων, ήτοι 60 δι’ έκαστην όπλιταγωγόν, ισάριθμοι 
δηλ. προς έκάστην ίππαγωγόν. Επειδή δέ μία τριήρης υπό πλήρες πλήρωμα εΐ- 
χεν 170 έρέτας (BoCKH, Seeurkunden, 117 κέ.) και μετά τών αξιωματικών καί επι
βατών έν συνόλφ, ώς εις στρογγύ?ι,ον αριθμόν υπολογίζεται, περιελάμβανε 200 άν- 
δρας, έπι τών 40 στρατιωτίδων ύπήρχον ακόμη 5600 θέσεις διαθέσιμοι (Beeoch, 

Gr.G.II 22, 293). Άρκεταί όμως θέσεις ύπήρχον έπίσης εις τά 100 πλοία/ ώς πλη- 
ρόιματα καί έπιβάται τών 100 πλοίων καί τών 30 όλκάδων θά ύπολογίσωμεν 1000- 
1500 άνδρας. Αί 134 τριήρεις είχον θέσεις διά 27000 άνδρας.

Εις την πραγματικότητα όμως τά πληρώματα ή σαν έλλιπή· όταν λοιπόν ό 
στόλος έ'φθασεν εις τό Ρήγιον καί έμελλον νά αρχίσουν αί έπιχειρήσεις συνεπλη- 
ρώθησαν τά πληρώματα τών προς τούτο προοριζομένων τριήρων έκ τών λοιπών 
πλοίων (Θουκ. VI 50,2: ξυμπληρώσαντες εξήκοντα ναϋς έκ πασών οί στρατηγοί... 
παρέπλεον ές Νάξον).

Έν γένει τό σΰνολον τής δυνάμεως τής έκστρατείας θά άνήρχετο εις 25000- 
27000 άνδρας.

Έν Σικελίφ τάς άρχάς τού θέρους τοϋ 414 έλαβον ένίσχυσιν 300 ιππέων έξ 
Έγέστης καί 100 περ. Σικελών, Ναξίων καί άλλων τινών (Θουκ. VI 98,1, έν οίς 
Καταναίων Θουκ. VII 57,11)· έξ ’Αθηνών δέ ήλθον 250 ιππείς έκ καταλόγου 
ασφαλώς προμηθευθέντες τούς ίππους έν Σικελία καί 30 ίπποτοξόται (Θουκ. VI 
94,4· 98,Γ Διολ. XIII 7,3).

"Εκαστος ίππεύς πλήν τών ίπποτοξοτών, οϊτινες ήσαν θήτες ή τό πολύ ζευ- 
γΐται, είχε παραλάβει μεθ’ εαυτού τον ακόλουθον (Θουκ. VII 75,5)· διά την με
ταφοράν θά ήσαν άναγκαΐαι 4 στρατιώτιδες (Bkloch, έ. ά. 294).

Άργότερον ήλθον τών Σικελών πολλοί σύμμαχοι καί 3 πεντηκόντοροι έκ Τυρ- 
σηνίας (Θουκ. VI 103,2 πρβ. VII 57,11) καί τον χειμώνα 10 τριήρεις έξ’Αθηνών 
υπό τον Εΰρυμέδοντα (Θουκ. VII 16,2).

Μετά την ήτταν καί τον όλεθρον οί πεσόντες ’Αθηναίοι έκ καταλόγου1 κατά 
τήν περίοδον προ τής άφίξεως τοϋ Δημοσθένους άνεγράφησαν εις ιδιαιτέραν στή
λην έπειδή προφανώς τά ονόματα τών νεκρών ήσαν γνωστά έκ τών αναφορών, 
άς 6 Νικίας άπέστειλε προς τον δήμον πολλάκις2, ασφαλώς δέ θά είχον μετα-

1 heloch, Klio V, 1905, 347- Gr. G. II 2! 290 κέ. XIII 6,6) θουκ. VII 10 (διοδ. XIII 8,6 Δ10Ν. ΑΛΙΚ
(ώς καί raubitschek, Hesperia XII, 1943, 48), δστις περί Θουκ. 42)' τήν κατάληψιν τοΰ όχυροΰ Πλημμύ- 
δμως δέν υπολογίζει τούς 250 ιππείς ώς όπλίτας έκ ριον έπληροφορήθη ό Εΰρυμέδων κατά τόν πλοϋν έκ 
καταλόγου. Σικελίας προς τήν 'Ελλάδα (ΘΟΥΚ. VII 31,3).

2 θουκ. VII 8,1 ’ 11,1, ώς: ΘΟΥΚ. VI 74,2 (Διοδ.
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φερθή καί τά (κεκαυμένα) οστά των νεκρών εις ’Αθήνας\ Κατά την περίοδον αυ
τήν οί ’Αθηναίοι ένίκησαν εις τάς περισσοτέρας μάχας2. Κατά τό έ?ιεγεΐον τοΰ 
Ευριπιδου επί τής στήλης (Πλουτ. Νικ. 17,4—Peek, Gr. Vers-Inschr., I 21)

οΐδε Συρακοσίους οκτώ νίκας έκράτησαν 
άνδρες, δτ ήν τά ϋ~εών εξ ίσον άμφοτέροις3.

’Οκτώ νίκας (τρόπαια) μνημονεύει καί ό Θουκυδίδης:

1) Τον χειμώνα τοΰ 41ό έφονεύθησαν 260 (ή 400 Διοδ. XIII 6,5) Συρακόσιοι 
κατά την πρώτην μάχην καί 50 έκ τών ’Αθηναίων καί συμμάχων (Θουκ. VI 71,1). 
2) άρχάς τοΰ έ'αρος τοΰ 414 εις Μέγαρα τής Σικελίας έφόνευσαν μερικούς Συρακοσίους 
στήσαντες τροπαΐον (Θουκ. VI 94,2-3)' το θέρος τοΰ 414: 3) ένίκησαν τούς Συρακοσίους 
εις τάς Έπιπολάς φονεΰσαντες300 έξ αυτών (τροπαΐον Θουκ. VI 97,4· Διοδ. XIII 7,3)· 
4) εις ιππομαχίαν έφόνευσαν συχνούς (Διοδ. XIII 7,5) ή μερικούς ιππείς (τροπαΐον 
Θουκ. VI 98,4)' 5) νικοΰν περί τον Τεμενίτην (τροπαΐον)· μερικοί Άργειοι καί έκ τών 
’Αθηναίων ον πολλοί έφονεύθησαν (Θουκ. VI 100,3)· 6) ένίκησαν παρά τάς Έπιπο
λάς (τροπαΐον), άλλ’ έφονεύθησαν πολλοί έξ άμφοτέρων (Διοδ.) καί ό στρατηγός Λά- 
μαχος4 μετά 5 ή 6 άλλων (Θουκ. VI 101,6* 103' Διοδ. XIII 8,1* Πλουτ. Νικ. 18)’ 
άντιθέτως ό νεοαφιχθείς Γύλιππος έφόνευσεν άργότερον όλους τούς συλληφθέντας 
έν τώ φρουρίω Λάβδαλον καί οί Συρακόσιοι συνέλαβον μίαν τριήρη τών ’Αθηναίων 
ήγκυροβολημένην έν τφ λιμένι (Θουκ. VII 3,4-5), κενήν φαίνεται- 7) ένίκησαν τον 
Γύλιππον μεταξύ τών δύο τειχών (τροπαΐον Θουκ. VII 5,3)' άντιθέτως όμως κατά 
τήν ύποχώρησιν τών ’Αθηναίων προ τοΰ έχθρικοΰ ίππικοΰ ολίγον άργότερον (Θουκ. 
VII 6,3-4) έφονεύθησαν πολλοί (Διοδ. XIII 8,2)· 8) τό έ'αρ τοΰ 413 κατά τήν πρώτην 
ναυμαχίαν προ τοΰ στόματος τοΰ μεγάλου λιμένος οί ’Αθηναίοι διά 60 τριήρων 
έβύθισαν 11 Συρακοσίας, ών τά ναυάγια περισυνέλεξαν (τροπαΐον)· έκ τών ’Αθη
ναϊκών έβυθίσθησαν 3 καί συνελήφθησαν 3 κεναί τριήρεις. Συγχρόνως όμως οί 
Συρακόσιοι κυριεύουν τό φρούριον Πλημμύριον τό προστατεΰον τήν είσοδον 
τοΰ μεγάλου λιμένος φονεύσαντες πολλούς καί αίχμαλωτίσαντες πολλούς τών ’Αθη
ναίων, μερικοί τών οποίων διέφυγον διά τών πλοίων (Θουκ. VII 23,2- 4- 24,2’ 

Διοδ. XIII 9,3-6).
Εις δευτέραν ναυμαχίαν, τό θέρος τοΰ 413, 75 ’Αθηναϊκών τριήρων προς 80 

Συρακοσίας έβυθίσθησαν 1-2 τών ’Αθηναίων (Θουκ. VII 38,1) καί τήν μεθε

ί ΘΟΥΚ. VI 71,1 : ζνγκο μίοαντε; δε τον; εαυτών νε
κρού; και επί πυράν έπιϋ'έντες. . . τών δε οφετέρων τά 

όατα ξυνέλ,εξαν (οί ’Αθηναίοι έν Σικελίςι).
2 ΠΑΥΣ. I 29,13': είσ'ι δε επ’ άΐλτ) οτήλΐ]............. και

οί πριν ες Σικελίαν αφικέοΐλαι Δημοο&ένην Συρακονοίων 

κρατήοαντες· επιστολή τοΰ Νικίου πρός τόν δήμον 
ΘΟΥΚ. VII 11,2' ΠΛΑΤ. Μενέξ. 242 e : πλεϊατα τρόπαια 
στήοαντε;' ΠΛΟΥΤ. Νικ. 17,5 : ούκ οκτώ δε νίκα;, άλλα 
πλείονας άν τις ενροι Σνραγ.ονοίονc νενικημένου; νπ 
αυτών.

Μεταξύ τών οκτώ νικών - τροπαίων δέν περιλαμβά
νεται ή κατάληψις τών Ύκκάρων, Σκανικιοΰ πολίσμα-

τος (ΘΟΥΚ. VI 62,3' ΔΙΟΔ. XIII 6,1), ούτε ό φόνος εις 
ένέδραν 800 (ΘΟΥΚ. VII 32,2) ή τών ήμίσεων έκ τών 
3000 (ΔΙΟΔ. XIII 8,4) Σικελιωτών συμμάχων τών Συρα- 
κοσίων παρά τών Σικελών συμμάχων τών ’Αθηναίων' 
εις τήν ένέδραν αύτήν σχεδιασθεϊσαν παρά τοΰ Νι
κίου δέν μετεϊχον ’Αθηναίοι.

3 Βλ. c. μ. bowra, Problems in Greek Poetrj7,103.
4 Λάμαχος Ξενοφάνους Όήθεν IG I* 302 40' έλαβε 

μέρος ώς στρατηγός μετά τοΰ Περικλεούς είς τήν έκ- 
στρατείαν τοΰ Πόντου ολίγον μετά τό 440 (ΠΛΟΥΤ. 
Περ. 20). kahrstEdt, RE XII 537 κέ.
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πομένην 7 ακόμη Άθηναϊκαί' έφονεύθησαν μερικοί κα'ι ήχμαλωτίσθησαν οί πε
ρισσότεροι έκ των πληρωμάτων (Θουκ. VII 41,3-4’ Διοδ. XIII 10,5-6).

Κατά την πρώτην αυτήν περίοδον οί ’Αθηναίοι άπώλεσαν έν συνόλω 12-13 
τριήρεις, έξ ών έβυθίσθησαν 11 - 12, ήτοι 3 (Θουκ. VII 23,4), 1-2 (Θουκ. VII 
38,1) καί 7 (Θουκ. VII 41,4) καί συνελήφθησαν 3 (Θουκ. VII 24,2)· συνέλαβον 
όμως καί αυτοί 2 (άνά μίαν Θουκ. VII 25,4 καί 41,3) καί ασφαλώς έπεσκεΰασαν 
(πρβ. Θουκ. VII 25,2' 38,2) τα ναυάγια των 11 Συρακοσίων τριήρων, τά όποια 
άνείλκυσαν (Θουκ. VII 23,4). Μεταξύ των πολλών πλοίων, τά όποια κατέστρεψαν 
οί Συρακόσιοι (Θουκ. VII 25,2), τά περισσότερα θά ήσαν φορτηγά. Ή τριήρης 
ή πλεύσασα εις ’Αθήνας διά νά ζητήση ιππικόν (Θουκ. VII 74,2- 93,4) θά έπέ- 
στρεψε μετά των ιππέων. "Ωστε έκ των 104 τριήρων μετά των 10 τοϋ Εύρυ- 
μέδοντος ύπελείφθησαν 91-95.

Οί ναΰται, μέτοικοι καί ξένοι καί δούλοι, έδραπέτευον καί μικρόν μέρος των 
κενών συνεπληρώθη διά δούλων έξ Ύκκάρων (Θουκ. VII 13,2 πρβ. VI 62,3" VII 
63,3). Οί νεκροί καί λιποτάκται ναϋται υπολογίζονται εις 4000- 5000.

Οί νεκροί ’Αθηναίοι έκ καταλόγου οί έγγεγραμμένοι εις την μικροτέραν στή
λην συμφώνως προς τάς αορίστους πληροφορίας τού Θουκυδιδου καί τού Διόδωρου 
δεν θά ύπερέβαινον τάς 300 - 400 καί τούς 200 - 250 οί έκτος μάχης μετά τών 
αιχμαλώτων καί τών 10 - 30 δραπετευσάντων μετά τοϋ Άλκιβιάδου ξννδιαβεβλη- 
μένων (Θουκ. VI 61,6- 88,9' Διοδ. XII 5).

Θά ύπελείφθησαν έν όλω 22000 - 25000 άνδρες.
Οί θεοί όμως έστράφησαν έναντίον τών ’Αθηναίων μετά την άφιξιν τών 

ένισχύσεων υπό τον Δημοσθένη τό θέρος τοϋ 413. Ήσαν 60 Άττικαί καί 5 
Χίαι τριήρεις (Θουκ. VII 20,2), έξ αυτών όμως 10 έστάλησαν εις Ναύπακτον 
(Θουκ. VII 31,5)· εις άντικατάστασιν έδωσεν ή Κέρκυρα 15 τριήρεις (αύτ.) καί τό 
Μεταπόντιον 2 (Θουκ. VII 33,5), μία μετά τοϋ Εύρυμέδοντος ήλθεν έκ Σικελίας 
(Θουκ. VII 31,3) καί έπέστρεψε πάλιν μετ’ αύτοϋ έκεΐσε. Οΰτω ή δύναμις τοϋ 
στόλου άνήρχετο εις 73 τριήρεις (Θουκ. VII 42,1' Πλουτ. Νικ. 21,1), έξ ών 51 
Αθηναϊκοί καί 22 συμμαχικοί. ’Εξ αυτών ήσαν 30- 35 πολεμικαί καί αί ?ιθΐπαί 

στρατιώτιδες. Διότι κατά την δευτέραν περίοδον, άφοΰ κατά την τελευταίαν ναυ
μαχίαν παρέταξαν 110 (Θουκ. VII 60,4- Διοδ. XIII 14,4 115- Πλουτ. Νικ. 24,4 110, 
άλλ όχι όλον τον στόλον) καί κατά την προηγουμένην συνελήφθησαν 18 
(Θουκ. VII 53,3), ή δύναμις ήτο 128 τουλάχιστον τριήρεις, έξ ών 91-95 ύπελεί
φθησαν έκ τής πρώτης περιόδου.

Ό στρατός άπετελεΐτο έκ 5000 οπλιτών (Θουκ. VII 42,1), έξ ών 1200 Αθη
ναίοι έκ καταλόγου (Θουκ. VII 20,2), 700 έκ Θούριων (Θουκ. VII 35,1) καί οί 
ύπόλοιποι νησιώται έξ Αιγαίου πελάγους (Θουκ. VII 20,2), Ζακύνθου, Κεφαλλη
νίας, Ναυπάκτου (Θουκ. VII 31,2) καί Κερκύρας (Θουκ. VII 31,5)' προς τούτοις 
δ’ έξ ακοντιστών καί σφενδονητών Άκαρνάνων (αύτ.) καί Αίτωλών μισθοφόρων 
(Θουκ. VII 57,9), ών ό αριθμός δεν παραδίδεται. Ήλθον προσέτι 150 άκοντι- 
σταί έξ Ίαπυγίας, άνά 300 έκ Μεταποντίου (Θουκ. VII 33,5) καί Θούριων
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(Θουκ. VII 35,1)· Έκ των ελαφρώς (οπλισμένων, οί όποιοι κατά τον Πλουϊ. Νικ. 21,1 
άνήρχοντο εις 3000, οί τοξόται καί άκοντισταί, ών ό αριθμός είναι μεγάλος, έπο- 
λέμησαν και ώς έπιβάται (Θουκ. VII 42,1·60,4· 67,2).Ή συνολική δύναμις τής εκ
στρατείας άνήρχετο εις 14000 - 14500 άνδρας μετά των ναυτών.

Ή νυκτερινή έπίθεσις κατά τών Έπιπολών έστοίχισεν ονκ ολίγους κατά τον 
Θουκ. VII 45 καί κατά τον Διοδ. XIII 11,3-5 2500 νεκρούς (2000 Πλουτ. Νικ. 
21,11) έκ τών 10000 οπλιτών καί 10000 ψιλών, οϊτινες έ'λαβον μέρος· αλλά οί έκ- 
στρατεΰσαντες έν συνόλφ όπλΐται καί ψιλοί δεν ύπερέβαινον τούς 13000 - 14000, οί 
υπόλοιποι μέχρι τών 20000 ήσαν ύπηρέται μεταφέροντες τρόφιμα πέντε ημερών 
καί περί τούς 200-300 λιθολόγοι καί τέκτονες (Θουκ. VII 43,2).

Όλίγας ημέρας ύστερον έφονεΰθησαν ον πολλοί όπλΐται προ τών τειχών καί 
συνελήφθησαν μερικοί ώς καί 70 ίπποι πιθανώς άνευ τών ιππέων (Θουκ. VII 51,2· 

54). Κατά τήν ναυμαχίαν, καθ’ ήν καί δ Εύρυμέδων 1 έπεσεν, οί Συρακόσιοι έφό- 
νευσαν όλους τούς έπιβαίνοντας (2000 Διοδ. XIII 13,8) τών 18 ’Αθηναϊκών τριή- 
ρων, τάς όποιας συνέλαβον (Θουκ. VII 53,3). ’Ασφαλώς δε ήσαν τριήραρχοι καί 
κυβερνήται μεταξύ αυτών. Κατόπιν κατά τήν απόπειραν διασπάσεως τού φράγματος 
τον ζεύγματος 1 2 τον λιμένος ήδυνήθησαν νά συμπληρωθούν 110 τριήρεις (Θουκ. VII, 
60,4 ή 115 έναντι 74 τών Συρακοσίων Διοδ. XIII 14,4), αφού όμως είσεβίβασαν 
πολλούς δπλίτας παρά το καύλεστηκός, πολλούς τοξότας καί άκοντιστάς Άκαρνάνας 
καί έκ τών άλλων ξένων διά νά πεζομαχήσουν από τών πλοίων (Θουκ. VII 60,4- 62- 
67,2), ήτοι το άνώτατον 25000 μετά τών ναυτών. Κατά τήν ναυμαχίαν έτέθησαν 
έκτος μάχης 50 τριήρεις (Θουκ. VII 72,3 ή 55 Διοδ. XIII 17,5). Έφονεΰθησαν 
πολλοί (Θουκ. VII 72,1) καί ήχμαλωτίσθησαν (©oyk.VII 71,6)· πολλοί διεσώθησαν 
καταφεύγοντες εις τό τμήμα τού αίγιαλοϋ τό κατεχόμενον υπό τού πεζικού τών 
’Αθηναίων (Θου7κ. VII 71,6' Διοδ. XIII 16,6’ 17,4). Μετά τάς Έπιπολάς καί κυ
ρίως μετά τήν άτυχή ναυμαχίαν έπηκολούύησαν πολυάριθμοι λιποταξίαι δούλων 
(Διοδ. XIII 13,1" Θουκ. VII 75,5: άπηντομολήκεααν γάρ πάλαι τε και οί πλείστοι 
παραχρήμα) καί κατά τήν ύποχώρησιν έγκατελείφθησαν εις τό στρατόπεδον οί βα- 
ρέως ασθενείς καί τραυματίαι (Θουκ. VII 75,3-4' Πλουτ. Νικ. 26,3)’ ήσαν πολυ
άριθμοι έλονοσούντες εξ αιτίας τών πλησίων τού στρατοπέδου ελών (0OYK.VII 47,2· 
50,3- 60,2· 63,4' Διοδ. XIII 12,1' 18,6· Πλουτ. Νικ. 22,2), πολλοί τών οποίων 
μάλιστα άπέθνησκον (Διοδ. XIII 12,4- XIV 70,5). "Ωστε θά ύπελείφθησαν έν 
συνόλφ 30000 3.

Συμφαόνως προς τον Θουκ. \ II 75,5 κατά τήν έναρξιν τής ύποχωρήσεως τήν 
τρίτην ημέραν μετά τήν ναυμαχίαν δ στρατός ήρίθμει ακόμη 40000. Κατά τάς 
τέσσαρας πρώτας ημέρας τής ύποχωρήσεως είχον άρκετούς τραυματίας βαλλόμενοι 
πανταχόθεν (Θουκ. VII 79,5). Τό τμήμα τού Δημοσθένους άπετέλει το ήμιον

1 Εύρυμέδων Θουκλέους’ στρατηγός τό πρώτον τό (ΘΟΥΚ. VII 70,2' ΔΙΟΔ. XIII 14,1' 15,3) ή τά κλεΐιίρα
427/6 (ΘΟΥΚ. III 80), 6·έρος τοϋ 413 έν Σικελίρ. (ΔΙΟΔ. XIII 15,4).
(ΘΟΥΚ. VII 16' 42,1). swoboda, RK VI 1335 κέ. 3 Πρβ busolt, Gr. G. Ill 1370,3.

2 To ζεύγμα τον λιμένος (ΘΟΥΚ. VII 69,4), τό ζεύγμα
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μάλιστα και πλέον τής δλης δυνάμεως (Θουκ. VII 80,4)· μετά την περικύκλωσιν 
παρέδωσαν τα δπλα ύπδ όρους 6000 (Θουκ. VII 82,3), άφοΰ προηγουμένως 
(Θουκ. VII 82,1) των νησιωτών... άπεχώρησάν τινες πόλεις ον πολλαί. Ό ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

δεν αναφέρει τάς απώλειας. Μεταξύ δμως των παραδοθέντων θά ήσαν δούλοι 
και ξένοι, πολλο'ι των οποίων πιθανόν διέρρευσαν καί κατά την πορείαν. Ό 
Bkloch, έ. ά. 298, γράφει, δτι τό τμήμα τού Δημοσ&ένους περιελάμβανε τούς 
άρχικώς μετ’ αυτού έκστρατεύσαντας, έκ των οποίων μετά την έπίθεσιν κατά των 
Έπιπολών καί τάς τελευταίας ναυμαχίας ύπελείφθησαν 10000 καί δτι κατ’ ανα
λογίαν την ιδίαν δύναμιν τό άνώτατον θά είχε τό τμήμα τού Νικίου. Καί τά 
δύο δμως τμήματα άπετέλουν ύπο?ιογίσιμον δύναμιν- άπόδειξις, δτι οί Συρακό- 
σιοι μολονότι έξώπλισαν καί τούς ναύτας διά την καταδίωξιν (Διοδ. XIII 19,1 
πρβ. Θουκ. VII 73,1) επιτίθενται μεμονωμένος καθ’ έκατέρου τμήματος καί μά
λιστα ούχί κατά μέτωπον — ήτο βεβαίως καί έπίφοβον νά διακινδυνεύουν προς 
ανθρώπους απονενοημένους (Θουκ. VII 81,5).

Έκ τού τμήματος τού Νικίου εις τον Άσσίναρον ποταμόν την έπομένην (26 
Μεταγειτνιώνος ΓΙλουτ. Νικ. 28,1) μέρος δέ τι ούκ ολίγον και άπέϋανεν' πλεϊστος 
γάρ δή φόνος οϋτος (ομοίως Πλουτ. Νικ. 27,4) καί ούδενδς έλάσσων των έν τώ 
Σικελικω πολεμώ τοντω έγένετο, λέγει μόνον ό ΘθΥΚ. VII 85,4. Αί άπώλ,ειαι λοι
πόν δεν ήσαν αίσθητώς μεγαλύτεραι έν συγκρίσει προς τάς τελευταίας ναυμαχίας 
καί την έπίθεσιν κατά των Έπιπολών. «Und es ist ja an sich klar, dass am Assinaros 
nicht rnehr als einige tausend Mann gefallen sein konnen», παρατηρεί ό Beloch, 
έ. d. 300. Κατά τον Πλουτ. Νικ. 27,7 πολλω των φονενϋ·έντων έλάσσονες οί δια- 
σωϋ'έντες έγένοντο. Οί έπισήμως αίχμαλωτισ&έντες έκ τού τμήματος τού Νικίου ήσαν 
ολίγοι, οί περισσότεροι διεκλάπησαν ύπο τών στρατιωτών (Πλουτ. αύτ.), ώστε διεπλή- 
σθη δλη ή Σικελία έξ αυτών (Θουκ. VII 85,3). Κατά τον Ιςοκρ. VIII 86 ως καί 
τον Αιλ. Ποικ. Ίστ. λ’ 10 (έπίσης Λιβ. Μελ. XIX 6) αί απώλειαι ανέρχονται εις 240 
πλοία καί 40000 νεκρούς, κατεστράφη δηλ. τό σύνολον τού έκστρατευτικού σώματος.

Κατά τον Δτοδ. XIII 19,2, δστις βεβαίως παραλαμβάνει τούς αριθμούς παρά 
τού Τιμαιου, έφονεύθησαν 18000 καί ήχμαλωτίσθησαν 7000 (ό αριθμός τών αι
χμαλώτων καί παρά ΘθΥΚ. VII 87,4), οί δέ λοιποί διηρπάσϋ'ησαν νπδ τών στρα
τιωτών (Θουκ. VII 85,3: το διακλαπέν). Τούς αριθμούς αυτούς δίδει ό Διόδωρός 
διά την σφαγήν τού Άσσινάρου, αλλά τό άθροισμα τών αριθμών αυτών υπερβαί
νει κατά πολύ τό τμήμα τού Νικίου, τό ήμισυ τό άνώτατον τών έκστρατευσάντων 
κατά τον Διόδωρόν XIII 21,3 40000. Τό ποσοστόν 45-50°/0 τών φονευθέντων 
κατά τον Διόδωρόν φαίνεται υπερβολικόν καί 6 Θουκυδίδης άλλωστε κατηγορεϊται 
δτι παριστα έξωγκωμένας τάς συμφοράς τών ’Αθηναίων έν Σικελία1.

Είς την στήλην τών πεσόντων ήσαν έπίσης εγγεγραμμένοι μόνον οί ’Αθηναίοι 
όπλιται έκ καταλόγου. Κατά την ύποχώρησιν ούκ ολίγοι έφονεύθησαν, αλλά καί πολ
λοί διέφυγον αμέσως (Θουκ. VII 85,4). Οί ιππείς (μεταξύ τών οποίων καί ό υιός

1 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΒΙΟΣ 4 : τάς δε συμφοράς ηϋξησε τάς καταλόγους πεσόντων δέν άνεγράφοντο οί έν αϊχμαλω-
* Αττικάς, ο που και τάς εν Σικελία. Πιθανόν είς τούς σία ή έκ τών κακουχιών του πολέμου άπο^νήσκοντες.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:33 EEST - 18.237.180.167



192 Εύθυμίου Μαστρβκώστα ΑΕ 1955

Πολυστράτου τίνος Λυς. XX 24) υπό τον ίππαρχον Καλλίστρατον τον Έμπέδου 
διεσωθησαν εις Κατάνην. Ό Καλλίστρατος έπιστρέψας μόνος εις την μάχην έφο- 
νεύθη (Παυς. VII 16,5-6)· 1 γνωστοί επίσης νεκροί ό Στιλβίδης, μάντις τοΰ Νικίυυ 
(ΦίΛΟΧΟΡΟΣ, FGrHist 328 F 135 a και b) και Άμυθέων τις (Δημοςθ. LVII 37). Έκ 
των διαρπασθέντων υπό των στρατιωτών πολλο'ι έπωλήθησαν ως δούλοι δραπετεΰσαν- 
τες κατόπιν (Θουκ. VII 85,4) ή άπελευθερωθέντες (Πλουτ. Νικ. 29,2). Καί οί ’Αθη
ναίοι αιχμάλωτοι εις τάς λατομίας των Συρακουσών ήσαν πολλοί (Θουκ. VII 87,3* 
ΔιιμοςΘ. XX 42' Τιμαιος, FGrHist 566 F 102a· Αιών Χρ. XV 14 450 R)1 2. Οί νε
κροί έκ καταλόγου τριήραρχοι καί κυβερνήται θά ήσαν ολίγοι- πολλοί θά διεσώ- 
θησαν κολυμβώντες (πρβ. Διοδ. XIII 16,3). ’Αθηναίοι έκ καταλόγου έξεστράτευσαν 
εν συνόλω 2950, ήτοι 1500 κατά την πρώτην εκστρατείαν, 250 ιππείς κατόπιν καί 
1200 κατά την δευτέραν εκστρατείαν. Μεταξύ τών πεσόντων ήσαν καί άπειροπόλε- 
μοι νεοσύλλεκτοι τό πρώτον νϋν εμφανιζόμενοι δημοσία (Θουκ. VI 70,1). Έξ αυτών 
εάν άψαιρέσωμεν 650 τουλάχιστον νεκρούς, αιχμαλώτους καί έκτος μάχης τής πρώτης 
περιόδου υπολείπονται 2300. Όλιγώτεροι τοΰ ήμίσεος ήσαν οί νεκροί τής δευτέρας 
περιόδου3 4 5. Ό αριθμός τών ονομάτων τών τεσσάρων πλακών τής στή?ιης δεν 
διαφέρει.

Τούς στρατηγούς κατεδίκασαν εις θάνατον (Διοδ. XIII 33,1· Πλουτ. Νικ. 28,2). 
Τον Δημοσθένη ' καί τον Νικίαν ' άπέσφαξαν (Θουκ. VII 86,2· Πλουτ. Νικ. 28,4)·

1 busolt, ε. ά. 1397'β. w. henderson, The Great 
War between Athens and Sparta, 396. Ό [ΠΛΟΥΤ.] 
X ρήτ. 844 b συγχέει τόν Καλλίστρατον Έμπέδου πρός 
τόν γνωστόν ρήτορα τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 4ου αί.

2 θουκ. VII 87-διοδ. XIII 33,1' πλουτ. Νικ. 29. Οί 
’Αθηναίοι πρός έκδίκησιν έρριψαν εις τάς λατομίας τοΰ 
Πειραιώς τό 410 (SEN. Έλλ. I 2,14) τούς Συρακοσίους 
αιχμαλώτους έπιβάτας καί ναύτας — ήσαν ελεύθεροι 
ΘΟΥΚ. VIII 84,2 — τών τεσσάρων τριήρων, τάς οποίας 
συνέλαβον εις τήν παραλίαν τής Εφέσου (SEN. Έλλ. 
I 2,12 πρβ. ΘΟΥΚ. VIII 26,1' SEN. Έλλ. I 2,8).

3 Ό RADBITSCHEK, έ. ά. αναβιβάζει τούς πεσόντας 
’Αθηναίους εις 2500.Ό j. maelzer, Verluste und Ver- 
lustlisten ini griech. Altertum, Diss., Jena 1912, 36 
δεν έξάγει'συμπεράσματα περί τοΰ συνόλου τών εις άν- 
δρας απωλειών.

4 Δημοσθένης Άλκισθένους Άφιδναΐος' IG Ρ 324 18' 
στρατηγός τό πρώτον τό 427/6 (ΘΟΥΚ. III 91,1)' IV 10,1: 
άπεριακέπτως ενελπις δμόαε χωρήααι τοΐς εναντίοις· ΠΛΟΥΤ. 

Νικ. 22,1: τον Αημοαϋένους την προπέτειαν. SWOBODA, 

RK V 162 κέ.
5 Νικίας Νικηράτου Κυδαντίδης' IG I2 3 02 19.40' αρχη

γός τών πλουσίων και γνωρίμων (ΠΛΟΥΤ. Νιπ. 2,2). στρα
τηγός τό 428/7 (ΠΛΟΥΤ. Νικ. 2’ ΘΟΥΚ. III 51,1). Ειρηνό
φιλος (ΠΛΟΥΤ. Νικ. 9,7πρβ. ΘΟΥΚ. V 16,1' 43,2). Άντε- 
τάχθη διά τήν Σικελικήν εκστρατείαν (ΘΟΥΚ. VI 8,4-14' 
ΔΙΟΔ. XIII 32, 1-2) προτρέπων θουκ. : VI 9,3 τα 
υπάρχοντα σφζειν. Ευθύς μετά τήν άπόβασιν εις Σικε
λίαν έπρότεινε τήν συνδιαλλαγήν τών άντιμαχομένων 
καί τήν άποχώρησιν τών ’Αθηναίων ΘΟΥΚ. VI 47: τη

πόλει δαπανώντας τά οικεία μη κινδννεύειν. ’Άτολμος 
καί αναποφάσιστος, δεισιδαίμων' έχων τήν υπεροπλίαν 
δέν έπετέθη κατά τών Συρακουσών αμέσως μετά τήν 
άπόβασιν, άλλά διεχείμαζεν έν Κατάνη καί δέν άπέ- 
κλεισε διά τείχους. τάς Συρακούσας προ τής άφίξεως 
τοΰ Γυλίππου (κρίσεις Δημοσθένους θουκ. VII 42,3) 
διαπραγματευόμενος τήν παράδοσιν αυτών (ΘΟΥΚ. 
VI 103,3' VII 2,1' ΠΛΟΥΤ. Νικ. 18,8). Τήν άφιξιν τοΰ Γυ
λίππου δέν άντελήφθη διά περιπολιών (ΘΟΥΚ. VI 104,3' 
ΠΛΟΥΤ. Νικ. 18,9) καί ούδέν έπραξε διά νά έμποδίση τήν 
άπόβασιν καί τήν παρ’ αύτοΰ στρατολογίαν τών Σικε- 
λιωτών. Καί κατόπιν ΘΟΥΚ. VII 8,3 : τά κατά τό ατρατό- 
πεδον διά φυλακής μάλλον ήδη έχων η δι’ εκουσίων κιν

δύνων έπεμέλετο (ομοίως ΘΟΥΚ. VII 3,3 καί 11,3). Φο
βούμενος τόν δήμον τών ’Αθηναίων (ΘΟΥΚ. VII 48,3' 
49 πρβ. ΠΛΟΥΤ. Νικ. 10) άπέρριψε τήν πρότασιν τοΰ 
Δημοσθένους περί άπόπλου καί σωτηρίας είς τήν πα
τρίδα καί άνέβαλεν έπειτα τήν άναχώρησιν επί τρεις 
ήμέρας (ΔΙΟΔ. XIII 12,6), διότι οί μάντεις έκριναν άρ- 
κετάς τρις εννέα ήμέρας (ΘΟΥΚ. VII 50,4'ΠΛΟΥΤ. Νικ. 
23,9) διά τόν καθαρισμόν τής σελήνης μετά τήν έκλειψιν 
αυτής (27 Αύγ. 413). ΘΟΥΚ. VII 50,4: ήν γάρ τι καί Άγαν 
ύλειαομφ τε καί τφ τοιοντω προσκείμενος' ΔΙΟΔ. XIII 12,6: 
φύσει δεισιδαίμων ΠΛΟΥΤ. Νικ. 4,1: σφοδρά γάρ ήν τών 
έκπεπληγμένων τά δαιμόνια . . . καθ’ ημέραν έΌνε τοΐς 

ΰεοΐς (πρβ. ΘΟΥΚ. VII 77,3)' ΠΛΟΥΤ. Νικ. 6,2 (ΘΟΥΚ. 
V 16,1 καί VI 23,3): είς ουδεμίαν αύτοΰ σοφίαν ή δύναμιν 
ή αρετήν άνέφερε τάς πράξεις, αλλά παρεχώρει τη τύχη καί 
κατέφευγεν είς τό ύϊεϊον τφ φϋ·όνφ τής δάξης ύφιέμενος. 

’Ανέθεσε χαλκοΰν φοίνικα είς Δήλον (ΠΛΟΥΤ. Νικ. 3).
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κατά τον Τιμαιον, FGrHist 566 F 10L ηύτοκτόνησαν—ό Δημοσθένης άπεπειράθη 
ν’ αύτοκτονήση καί κατά την σύλληψίν του (Πλουτ. Νικ. 27,2· Παυς. I 29,12). Τοΰ 
Εΰθυδήμου 1 δεν έχει σημειωθή μετέπειτα δημοσία έμφάνισις καί πιθανώς είχε την 
τύχην των άλλων. Ό Μένανδρος έπέζησε. Τά ονόματα τών στρατηγών εξαιρέσει 
τοΰ Νικίου ήσαν γεγραμμένα εις την κορυφήν τοΰ καταλόγου2, μετά, την αναγραφήν 
τοΰ πεδίου τής μάχης, διότι τό όνομα τοΰ Άφιδναίου Δημοσθένους δεν φέρεται επί 
κεφαλής τών φυλετών τής Αίαντίδος.

Άϋ'εναίον οϊδε απέϋανον 
Έν Σικελίαι 
Στρατεγοϊ 
Ενρυμέδον 
Αεμοσϋ'ένες 
Εύ&ΰδεμος (;)

Τό όνομα τοΰ Νικίου είχε παραλειφθή :!· κατά τον Φιλιςτον, FGrHist 556 
F 53 επειδή έθελοντικώς παρεδόθη συνθηκολογήσας, κατεδικάσθη ως αιχμάλωτος 
εθελοντής. Παρεδόθη προσωπικώς εις τον Γύλιππον έμπιστευθείς τήν προσωπικήν 
διάσωσίν του είς αυτόν (Θουκ. VII 85,Τ 86,4' Πλουτ. Νικ. 27,5-7).

Εις τήν στήλην μετά τών ονομάτων τών ’Αθηναίων πολιτών, ώς αναφέρει ό 
Παυς. I 29,L2, ήσαν εγγεγραμμένοι καί οί Πλαταιεΐς, οΐτινες έξεστράτευσαν είς Σι
κελίαν (Θουκ. VII 57,6) ώς όπλΐται έκ καταλόγου. Είς τούς καταφυγόντας έν Άθή- 
ναις Πλαταιεΐς (Θουκ. II 78,3) οί’Αθηναίοι έδωσαν πολιτείαν καί κατένειμον αυ
τούς είς τούς Αττικούς δήμους καί φυλάς4. ’Ίσως ανήκουν είς Πλαταιεΐς τά αμάρ
τυρα ώς ονόματα ’Αθηναίων5· καθαρώς Βοιωτικά ονόματα είναι ό Έπιτιμίδης 
(Αίαντίδος στ. 14),; καί ό CAρμονί,δης (αύτ. 44)·7.

’Επί τής αυτής στήλης είς τον πρώτον κατά τήν σειράν τοΰ ΠαυςανιΟΥ I 29,11-12 
κατάλογον ήσαν άναγεγραμμένοι, ώς έδήλου τό ελεγειακόν επίγραμμα, οί τελευτήσαν- 
τες έν Εύβοια, κατά τήν ναυμαχίαν δηλ. μεταξύ ’Αθηναίων καί Σπαρτιατών τό θέ-

τηγόν τό 405 4 εις Αίγός ποταμούς (αύτ. II 1,26' ΠΛΟΥΤ' 
Άλκιβ. 36,6).

2 Ώς IG Ρ 929 62 (459/8)’ άλλ’αναγράφονται καί επί 
κεφαλής τών ονομάτων τών φυλετών IG Ρ 943 (440 9 
π.Χ.), IP 5221 (394 π. X.).

3 Ό η. d. wkstlake, Cl. Qu. XXXV, 1941, 64,5 
νομίζει, ότι τό όνομα τοΰ Νικίου ήτο γεγραμμένον είς 
άλλην στήλην.

4 π. kahrstedt, Staatsgebiet and Staatsangeho- 
rige in Athen, 354,4 καί 5.

5 Άνωτ. σ. 184.
6 ’Επίτιμος IG VII 1780 (Θεσπιεύς)' 3087 (Λεβα- 

δεύς)'3315, 3377 καί 3395 (Χαιρωνεύς).
7 ΛΟΥΚ. Άρμονίδης 1 καί 2· άριστος αυλητής έκ Βοι

ωτίας.

προτιμήσας τήν ταχεϊαν φυγήν κατά τήν νύκτα, παρά 
τούς στρατιωτικούς κανονισμούς (ΞΕΝ.’Ανάβ. VII 3,37), 
έγκατέλειψε τον Δημοσθένη κυκλωθέντα καί διέσπασε 
τάς δυνάμεις των ΘΟΥΚ. VII 81,3 : &ααοόν τε γάρ 

ο Νικίας ηγε, νομίζων ου τό νπομένειν εν τψ τοιοντφ 
εκόντας είναι καί μάχεσϋ'αι σωτηρίαν, άλλα τό ώς τάχιστα 
νπογωρεϊν, τοσαντα μαχομένους οοα αναγκάζονται. Ή 
σειρά αύτή τών σφαλμάτων έστοίχισε τήν ήτταν καί τον 

όλεθρον. rEincke, RE XVII 323 κέ.
1 Οί στρατηγοί Εύθύδημος Εύδήμου καί Μένανδρος 

έπελέγησαν παρά τοΰ δήμου μεταξύ τών έν Σικελία ύπη- 
ρετούντων, ταξιάρχων ασφαλώς (ΘΟΥΚ. VII 16,Ρ 43,2' 
69,4'διοδ. XIII 13,2' ΠΛΟΥΤ. Νικ. 20). Άργότερον τό 
410 συναντώμεν τον Μένανδρον διοικητήν τμήματος 120 
άνδρών είς Ελλήσποντον (ξεν. Έλλ. I 2,16) καί στρα-

25
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ρος τοΰ 411 εις ιόν λιμένα τής Ερέτριας (Θουκ. VIII 95)‘. Οί ΙΙελοποννήσιοι 
έθανάτωσαν μερικούς έκ των έπιβαινόντων των 22 (έκ τών 36) ’Αθηναϊκών τριή- 
ρων, τάς οποίας συνέλαβον. Μερικοί έφονεύθησαν παρά τών φίλων Έρετριέων.

Ιδιαιτέρως ήσαν εγγεγραμμένοι καί οί τελευτήσαντες εν Χίφ, κατά την άπόβασιν 
προς έπανάκτησιν τής νήσου, ήτις είχενάποστατήσειτό θέρος τοΰ 412 (Θουκ. VIII 14)2.
Τον χειμώνα τοΰ 412 έξώκειλαν 3 τριήρεις τών ’Αθηναίων είς την πόλιν Χίον 
καί άλλοι έκ τών άνδρών συνελήφθησαν, άλλοι έψονεύθησαν (Θουκ. VIII 34). 
’Ολίγον άργότερον ένικήθησαν οί Χΐοι κατά την έπίθεσιν κατά τοΰ όχυροΰ Δελφι
νιού, ένθα εΐχον έγκατασταθή οί ’Αθηναίοι καί έλεηλάτουν την νήσον (Θουκ. VIII 55,3 
πρβ. αύτ. 38- 40). Την άνοιξιν τοΰ 411 έ'ληξεν άνευ αποτελεσμάτων ισχυρά ναυ
μαχία μεταξύ 32 ’Αθηναϊκών τριήρων καί 36 Χίων (Θουκ. VIII 61,3).

Έξ δλων αυτών τών επεισοδίων ελάχιστοι θά ήσαν οί ’Αθηναίοι νεκροί έν Χίφ.
Ό δεύτερος κατά την σειράν τοΰ Παυςανιου κατάλογος περιελάμβανε τούς 

διαφθαρέντας έπί τοΐς έσχάτοις τής ’Ασιανής ήπειρον. Ή φράσις παρελήφθη έκ 
τής έπιγραφής3 — οί έξηγηταί δεν έγνώριζον την μάχην. Ό κατά?ωγος ούτος πε- 
ριελάμβανε τούς νεκρούς πολλών μαχών κατά μήκος τών έπί τοΰ Αιγαίου παραλίων, 
συνόρων τής Μικράς ’Ασίας4 καί όχι είς ώρισμένον πεδίον.

Μετά την συμφοράν έν Σικελία ό εις μετά τον άλλον οί σύμμαχοι καί οί φό
ρου υποτελείς άποσπώνται τών ’Αθηναίων, οί όποιοι άγωνίζονται νά τούς έπανα- 
κτήσουν. Έκ τής μάχης παρά την Μίλητον (τέλος τοΰ θέρους τοΰ 412 Θουκ. VIII 25) 
προς τούς άλλοτε συμμάχους Μιλησίους θά ήσαν έλάχιστοι οί νεκροί (πρβ. 
Θουκ. VIII 27,4' 30,2) καί τούτο, διότι οί ’Αθηναίοι ιδιαιτέρως ήσαν νικηταί. Τον 
χειμώνα τοΰ 412 καταλαμβάνουν την Κνίδον άμαχητί (Θουκ. VIII 35,3) καί όλί-, 
γον άργότερον χάνουν 6 τριήρεις είς ναυμαχίαν παρά την Σύμην (Θουκ. VIII 42,1·4) 
Κατά τήν άπόβασιν είς Ρόδον (Θουκ. VIII 55,1) δεν ειχον νεκρούς, ολίγους ’ίσως 
κατά τήν μάχην προς κατάληψιν τής άτειχίστου Λαμψάκου (Θουκ. VIII 62).

Πιθανώτατα όμως είς τον κατάλογον τών διαφθαρέντων έπί τοΐς έσχάτοις τής 
Μ. ’Ασίας ήσαν έγγεγραμμένοι καί οί νεκροί τοΰ Έλλησποντιακοΰ πολέμου, τών 
ναυμαχιών δη λ. παρά τό Κυνός σήμα, τήν ’Άβυδον καί τήν Κύζικον.

Τό θέρος τοΰ 411 είς τήν ναυτικήν νίκην περί τό Κυνός σήμα (Θουκ. VIII 
104- 106-Διοδ. XIII 39,3 - 40,6) έβυθίσθησαν 15 (Θουκ. ή μόνον 5 Διολ.) τριή- 
ρεις έκ τών 76 ’Αθηναϊκών, άλλά περισυνέλεξαν τά ναυάγια καί συνέλαβον 21 (ή 18 
Διοδ.) τριήρεις έκ τών 68 (ή 88 Διοδ.) έχθρικών. Δεν θά ειχον πολλά θύματα.

Τήν άρχήν τοΰ χειμώνος τοΰ ίδιου έτους είς σφοδράν ναυμαχίαν παρά τήν 
"Αβυδον (Ξεν. Έλλ. I L, 2-8’ Διοδ. XIII 45 - 46,6· ΓΙλουτ. Άλκιβ. 27) οί ’Αθηναίοι

1 Οΰτω hitzig-blumner 1 322'von domaszewski. 

έ. ά. 4. Ό Frazer II 384 ταυτίζει πρός τους τελευτή- 
σαντας κατά τήν άπόβασιν πρός έπανάκτησιν τής νήσου 
παρά τοΰ Περικλεούς τό 446 (ΘΟΥΚ. I 114· ΛΙΟΔ. XII 7).

2 Ηΐτζιο - beumner, αύτ.’ frazer αύτ.
3 hitzig - βεΟμνεκ, αύτ.
4 Ή σημασία αύτή τής φράσεως έν ή έπί tots έσχά- 

τοις (τόποις ή δροις) φαίνεται καθαρά παρά ΔΙΟΔ.

XXXI 8,9 : εν δε τοΐς έσχάτοις τής Μακεδονίας τόποις 
διά τάς των παρακειμένων άνδρών έπιβονλάς κατέστησαν 
στρατιώτας καί ΑΙΣΧ. Προμ. 666: γης έπ’ έσχάτοις δροις. 
'Υπό τήν αυτήν έννοιαν έν χρήσει παρ’ ΗΡΟΔ. III 25 : 
ές τά έσχατα γής· ΘΟΥΚ. VIII 95,4 : έκ τών έπ’ έσχατα 
τοΰ άατεος οικιών καί ή λ. έσχατιαί (όμηρ. έσχατη']). 
Ό ν. domaszewski, έ. ά. 4 ταυτίζει πρός τούς πε- 
σόντας κατά τήν μάχην τής Μιλήτου (ΘΟΥΚ. VIII 25).
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μέ 94 έν δλω πλοία ήνάγκασαν τον στόλον των Σπαρτιατών έξ 97 πλοίων να άπο- 
συρθή εις την παραλίαν, όθεν συνέλαβον 30 κενά (ή 10 Διοδ.) πλοία. ’Ολίγοι νε
κροί θά ύπήρχον μεταξύ των επιβατών.

Μετά ένα περίπου μήνα (ΞΕΝ.Έλλ. I 1,10· Πλουτ. Άλκιβ. 28,1) ή τούς πρώτους 
μήνας1 τού 410 εις ναυμαχίαν παρά την Κΰζικον (Ξεν. Έλλ. I 1,15-18· Διοδ. XIII 
50-5 Γ Πλουτ. ’Αλκιβ. 28) καί έν συνεχεία κατά την έπακολουθήσασαν σφοδράν πεζο- 
μαχίαν, καθ’ ήν έπεσε καί ό Σπαρτιάτης ναύαρχος Μίνδαρος, έφονεύθησαν ονκ ολίγοι 
έκ τών έπιβατών τών μετά τού Θρασυβούλου καί πολλοί έκ τών μετά τού Άλκιβιά- 
δου καί πιθανώς ολίγοι ’Αθηναίοι πεζοί υπό τον Θηραμένην (Διοδ. XIII 51,2· 6).

Εις τον κατάλογον πεσόντων IG I1 2 3 950 αναγράφεται, ότι είναι εγγεγραμμένα τά 
ονόματα ναυτών καί τριηράρχων τής ναυμαχίας παρά τό Κυνός σήμα. Εΰπολίς τις 
μάλιστα τοϋ καταλόγου άνεγνωρίσθη ώς ό κωμικός ποιητής Εύπολις Σωσιπόλιδος 2, 
όστις κατά τον Σουιδαν (έν λ.) άπέθανε ναυαγήσας κατά τον Ελλήσποντον είς τον 
πόλεμον κατά τών Λακεδαιμονίων.

Ό κατάλογος πεσόντων IG I2 951 νομίζεται, ότι περιλαμβάνει τά ονόματα τών 
νεκρών ναυτών καί τριηράρχων ναυμαχίας τοϋ 412/1, τής παρά την ’Άβυδον ίσως. 
’Αλλ’οί ναϋται2 ώς μέτοικοι καί ξένοι (Θουκ.Ι 121,3) καί δούλοι έπρεπε νά δια- 
χωρίζωνται τών τριηράρχων οπλιτών έκ καταλόγου, ώς διακρίνονται είς τον ίδιον 
κατάλογον οί τοξόται πάρεδροι. Οί νομιζόμενοι ναΰται είναι όπλϊται έκ καταλόγου. 
Ό αριθμός έξ άλλου τών ονομάτων τών καταλόγων IG I2 950 καί 951 είναι πολύ 
μεγάλος έν σχέσει προς τούς ολίγους νεκρούς τών ναυτικών νικών τού 412/1. Οί 
κατάλογοι IG I2 950, 951 καί 952 πρέπει, νομίζω, νά ταυτισθοΰν προς τούς πεσόν- 
τας άλλων μαχών.

Οί περί τον 'Ελλήσποντον ναυμαχήσαντες (Παυς. I 29,13) είναι οί θανόντες 
IG Ρ 943 παρ' Ιιελλέοποντον, συμφώνως προς τό έλεγεΐον, είς τάς ναυμαχίας εγ 
Χερρονέσοι καί έμ Βυζάντιοί τό 440/39 4.

Αί μάχαι καί ναυμαχίαι έν Εύβοίρι (θέρος τού 411), έν Χίω (χειμών τοϋ 412 καί 
θέρος τού 411), ή ναυμαχία περί τό Κυνός σήμα (θέρος τοϋ 411), αί ναυμαχίαι παρά 
την ’Άβυδον (χειμών τοϋ 411) καί Κύζικον (άρχάς 410) διεξήχθησαν τον αυτόν ενιαυ
τόν Γ’, κατά τό αυτό πολεμικόν έτος άρχόμενον την αρχήν τοϋ έαρος καί λήγοντος τό

1 Ό BELOCH, ε.ά. 245 γράφει τόν Μάιον ή’Ιούνιον 
τοϋ 410, άλλ’ήτο χειμών (ΔΙΟΔ. XIII 49,2 : τον χειμώνος 
λήγοντος), έποχή τών μεγάλων βροχών ΞΕΝ.Έλλ. I 1,16 
(ΠΛΟΥΤ.’Αλκιβ. 28,4): νοντος πολλφ. Πρβ. BUSOLT, ε.ά. 
III 1527,2.

2 Τάφος τοϋ Εύπόλιδος ύπήρχεν έν Σικυωνία 
ΠΑΥΣ. II 7,3.

3 Σπανιώτατα άναφέρονται έπιβάται’Αθηναΐοι έκ κα
ταλόγου (ΘΟΥΚ. III 16,1· VIII 24,2). Κατά διαταγήν τοϋ 
’Αλκιβιάδου (ΞΕΝ.Έλλ. I 1,14 : καί ανάγκη εϊη ναυμάχεΐν 
καί πεζομαχεΐν καί τειχομαχεΐν καί ΠΛΟΥΤ.’Αλκ. 28,2 οί 
έπιβάται πεζομαχοΰν οΰτω παρά τήν Κύζικον μάχον
ται οί έπιβάται μετά τοϋ Θρασυβούλου καί τοϋ ’Αλ- 
κιβιάδου, ένώ τό πεζικόν μετά τοϋ Θηραμένους έλαβε

μέρος περί τό τέλος τής μάχης (ΔΙΟΔ. XIII 50,7’ 51,2).
4 Οί περί τόν Ελλήσποντον ναυμαχήσαντες ταυτί

ζονται παρά τοϋ Frazer II 385 πρός τους θανόντας 
κατά τήν κατάληψιν τής Σηλυμβρίας καί τοϋ Βυζαν
τίου τό 409 (ΞΕΝ.Έλλ. I 3,10 κέ.· ΔΙΟΔ. XIII 66,4-6) καί 
παρά τών hitzig-blOmner I 323 πρός τούς θανόντας 
περί τό Κυνόσσημα.

5 Ό bei.och, έ'.ά. 199 (πρβ. wilamowitz, Arist. und 
Athen, II 297· busoet, ε.ά. Ill 304,1 καί 307,4) ερμη
νεύει τό ενιαυτός IG I2 929 4 ως πολεμικόν έτος από φθι
νοπώρου είς φθινόπωρου νομίζων μετά τοϋ MOMMSEN, 
Heortologie,278 (Feste der Stadt Athen, 298,304 κέ.) 
καί a. martin, Rev. Phil. X, 1886, 25 κ.έ, οτι 
ή κατά τά Επιτάφια ταφή τών νεκρών έτελεΐτο τήν 7
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τέλος τοϋ χειμώνος (αστρονομικόν έτος), ώς περιγράφει τον πόλεμον ό Θουκυδίδης 

Οί νεκροί των μαχών αυτών και ναυμαχιών τοϋ πολεμικού έτους 411 πρέπει να 
ήσαν εγγεγραμμένοι εις την ιδίαν στήλην, ώς άλλοι επιτύμβιοι κατάλογοι περιλαμ
βάνουν τούς πεσόντας εις διάφορα πεδία μαχών κατά τό ίδιον πολεμικόν έτος2. 

Εις τό τέλος τοΰ χειμώνος ίσως μίαν τών τελευταίων ημερών τοΰ τελευταίου χει
μερινού μηνός έτελεΐτο ή δημοσία ταφή τών (κεκαυμένων) οστών τών νεκρών τών 
πολέμων τοΰ ίδιου έτους τιθεμένων κατά φυλήν εις κυπαρισσίνας λάρνακας3.

Τά ονόματα τών πεσόντων τό 412 καί 411 έν Εύβοια καί έν Χίφ καί εν τοϊς 
έσχάτοις τής Μ.Ασίας ήσαν εγγεγραμμένα εις τήν πέμπτην πλάκα τής στήλης. Καί 
ή πέμπτη πλάξ επίσης συνεχομένη μετά τής σωζομένης τετάρτης πλακός διά συνδέσμου 
σχήματος διπ?ιθΰ Τ είχε στηθή εξ αρχής επί τής προσόψεως τής στήλης. Συνεπώς 
τά ονόματα έπί τής πέμπτης πλακός ώς καί επί τών τεσσάρων άλλων τής Σικελικής 
εκστρατείας έχαράχθησαν αμέσως μετά τάς μάχας τοΰ 412 καί 411 ή τών αρχών 
τοΰ 410 (terminus post quern)- καί τούτο διότι τά ονόματα τών πεσόντων κατά 
τάς τελευταίας μάχας έν Σικελία δεν ήσαν γνωστά αμέσως καί τά οστά, αυτών δεν 
θά μετεφέρθησαν εις ’Αθήνας λ Έγίνοντο γνωστά διά τών διαφευγόντων κατά και
ρούς μέσφ Κατάνης αιχμαλώτων (Θουκ. VII 85,4-VIII 1,1 πρβ. Ανδοκ. III 30). 'Η 
στήλη ίδρύθη τό 411/10 τό ένωρίτερον καί παρ’αυτήν ή στήλη τών πεσόντων έν 
Κορίνθω εις τό δημόσιον σήμα:’,δπου οί δημόσιοι τάφοι τών ’Αθηνών ενΐλεν καί

Πυανεψιώνος, τήν προηγουμένην τών Θησείων καί ότι 
τά Επιτάφια άπετέλουν μέρος τής εορτής τών Θη
σείων.

Ή χρονολογία αυτή στηριζομένη είς τήν γνιόμην, 
δτι τά Επιτάφια είσήχθησαν τό 476.5, δτε ό Κίμων 
μετεκόμισεν έκ Σκόρου τά οστά τοΰ Θησέως, καί εις 
τήν αναγραφήν τών δόο εορτών όμοϋ τοϊς τε Θησείοις 
καί τοϊς Έπιταφίοις είς τάς έφηβικάς έπιγραφάς είναι 
παραδεδεγμένη παρά τών περισσοτέρων wilamowitz, 
έ. ά. II 292,4 (επίσης Griech. Tragodien, I 295 καί 
Griech. Lesebuch I 1,135)· pfuhi., De Athen. pom- 
pis sacris, 53 κέ.' bruckner, AM XXXV, 1910, 184- 
judeich, Topogr.2, 405 κέ.· weber, Solon, 49 κέ., 113 
καί Philol. LXXXV, 1929, 36,’Αντιθέτως ό sauppe, 
GGN, 1864, 215 νομίζει, δτι αί δόο έορταί ήσαν ά
σχετοι καί δτι τά Επιτάφια έτελοΰντο τόν Μαιμακτη- 
ριώνα καί άορίστως τόν χειμώνα οί bdsoi.t-swoboda, 
Griech. Staatskunde, II 1093, deubner, Att. Feste, 
230, dittenberger, Syll.2 717 σημ. 10.

1 gomme, Commentary on Thucydides III App. 
Τό φθινόπωρον τοΰ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ είναι ή περίοδος τοΰ 
θέρους μετά τήν συγκομιδήν τών καρπών ΘΟΥΚ. II 31,1: 
τό φθινόπωρου τον θέρους' 32 : τοϋ θέρους τούτου τελευ
τών το ς' III 15,2: εν καρπού ξυγκομιδή' 18,3: περί τό φθι- 

νάποτρον ήδη' 18,5: ό χειμών ήρχετο γίγνεσθαι' III 100,1-2. 
102,7 - 103,1. gomme,έ.ά. II 92' III 703 κέ. Μετά τόν 
τρυγητόν άκολουθεΐ ό χειμών καί δχι τό φθινόπωρον 
τοΰ χειμώνος ΘΟΥΚ. IV 84-88: έν τώ αντφθέρει ευθύς 
ολίγον προ τον τρυγητόν' 89: τον δ' έπιγιγνομένου χειμώνος 
ενθνς άρχομένον. Τόσον τό θέρος, δσον καί ό χειμών

είναι εξαμήνου διάρκειας ΘΟΥΚ. V 20,3: κατά θέρη όέ 
καί χειμώνας αριθμών ...«£ ήμισείας έκατέρου τον ενιαυτόν 
την δνναμιν έχοντας. Πρβ. gomme, αυτ. III 708-711.

2 IG I2 928, 929, 943, 949.
3 ΣΧΟΛ. ΘΟΥΚ. 1134,1: τφ πατρίφ νόμψ χρώμενοί' τόν 

πάτριον νόμον πληρονντες περί της τών ’Αθηναίων τα
φής δηλονότι κανοαντες τά σώματα· οντος γάρ ήν νόμος 
Άθηναίοις καί πάαι τοϊς " Ελληοι. Ή εορτή τών νεκρών 
φαίνεται, δτι έτελεΐτο τό τέλος τοΰ χειμώνος, διότι 
μετ’ αυτήν δεν μεσολαβεί άλλο γεγονός πρό τής παρε- 
λεόσεως τοΰ χειμώνος ΘΟΥΚ. II 47,1: τοιόαδε μεν <5 τάφος 
έγένετο έν τφ χειμώνι τούτο)' καί διελθόντος αυτόν πρώ
τον έτος τοΰ πολέμου τοϋδε έτελεντα. Ό JACOBY, Cl. Qu. 
XXXVIII, 1944, 65 κέ. καί JHS LXIV, 1944, 61 κέ. 
(Abhandlungen 243 κέ.) υποθέτει, δτι τά ’Επιτάφια έτε
λοΰντο τήν 5ην Βοηδρομιώνος κατά τήν συγγενή έορ- 
τήν προς τιμήν τών νεκρών Γενέσια· τήν ιδίαν γνώ
μην εξέφρασε καί ό κ. curtius, GGN, 1860, 336 
καί 341. ’Αλλά καί ή χρονολογία αύτή είναι έσφαλ- 
μένη GOMME, έ.ά. II 100. Περί τοΰ κατά τήν εορτήν 
επιταφίου άγώνος rohde, Psyche Γ', 19 κέ , 151 κέ.' 
brCckner, AM XXXV, 1910, 200 κέ.· wenz, Studien 
zu attischen Kriegergrabern, Diss., Munster 1913, 
39 κέ.’ deubner, έ.ά. 230 κέ.

4 ΘΟΥΚ. VII 75,3: τών νεκρών άταφων δντων. "Ωστε ό 
wenz, έ.ά. 34 (καί ό domaszewski, ε.ά. 4) γράφει, δτι 
ή στήλη ήτο κενοτάφιον.

5 ΘΟΥΚ. II 34,5 : άλλως τό πολνανδρεϊον, τά δημόσια 
μνήματα, τό μνήμα, ό τάφος WENZ, έ.ά. 9 κέ., έ'νθα καί τά 

σχετικά χωρία- ν. domaszewski, έ.ά. 3 κέ.· judeich,
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ενϋ'εν τής όδοΰ προς ’Ακαδημίαν εις τον έ'ξω Κεραμεικόν. ’Αλλά και τής στήλης των 
πεσόντων έν Κορίνθω τμήμα μετ’ αναγλύφου παραστάσεως μάχης πεζών και ιπ
πέων εύρέθη επίσης μακράν τής αρχαίας θέσεως \

Διά τον μεγάλον αριθμόν πεσόντων ήθελεν ϊσως ύποτεθή, ότι επί των τεσσά
ρων πρώτων πλακών τής στήλης ήσαν εγγεγραμμένα τά ονόματα τών σφαγέντων 
αιχμαλώτων έν Αίγός ποταμοϊς, τούς οποίους ό Πλούταρχος, Λΰσ. 11 καί 13, ανα
βιβάζει είς 3000 καί εις 4000 ό Παυσανίας IX 32,9. Ή ταύτισις όμως αυτή δεν 
είναι έπιτυχής, νομίζω, διά τούς εξής λογους:

1) Οόδεμίαν τοιαύτην στήλην είδεν ό Παυσανίας μεταξύ όλων τών άλλων είς 
τον Κεραμεικόν καί ασφαλώς δεν είχε στηθή, διότι δεν είναι μνήμα αρετής 2.

2) Ό αριθμός τών νεκρών θά ήτο πολύ μικρότερος, διότι εκ τών αιχμαλώ
των έσφάγησαν μόνον οί ’Αθηναίοι πολϊται κατά τον Ξεν. Έλλ. II 1,32· οί στρατη
γοί πλήν τοϋ Άδειμάντου καί οί τριήραρχοι τών συλληψθέντων πλοίων έκ τών 180 

κατά τον Διοδ. XIII 105,1 ή 100 κατά τον Παυς. IX 32,7, έκ τών οποίων διέφυγον

Topogiv, 404κέ.' gomme,έ.ά., 1194κέ.’ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, 
Πρακτικά Άκαδ. ’Αθηνών 1930, 422 κέ.' ΙΊΑΠΑΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΣ. Ή ακριβής θέσις τής ’Ακα
δημίας 7' ό αυτός Πολέμων Ε' 1952/3, 77κέ. Σχετικώς 
ΠΑΕ 1874, 15 κέ.'1896, 21 κέ. ’Αρχ. Δελτίον, 1896, 20· 
AM XXXV, 1910, 183 κέ.· LVI, 1931,2 IG IP 2617-9, 
11678,4665, 4667, 4668· Καλλικράτης ή μενεκλης, 
KGl'Hist 370 F 4 : βαδίζουαι δε έν&εν καί ένίλεν εΐα'ι 
οτήλαι επί τοϊς δημοαία τε&αμμένοις.

1 «Έν τή όδφ Διπιίλου έ'ξωθι τής θύρας Ί. Ευτα
ξία.. . τφ 1907» (Εύρετ. Έθν. Μουσείου άρ. 2744), 
«auf dem Grundstiick des Herrn Zervas, an der 
οδός Βασίλειος Ηρακλείου und Ψαρομηλίγκου, 200m 
nordostlich vom Dipylon» (brOckner, AM XXXV, 
1910, 219). Πλησίον όμως φαίνεται τής αρχαίας θέ- 
σεως εύρέθη ή κορωνίς τοΰ μνημείου τών ιππέων τής 
’Ακαμαντίδος IG II2 5222 πεσόντων επίσης κατά τόν 
Κορινθιακόν πόλεμον «250 βήματα ΒΔ. τής 'Αγίας 
Τριάδος έν έτει 1861» (Εύρετ. Έθν. Μουσείου άριθ. 
754), «έπί τής όδοΰ ’Ελαιοτριβείων» (conze, Att. 
Grabrel., 1157 καί 1529· curtius - kaupert, Kartell 
von Attika Bl. I παρά τό ύψόμετρον 42,9).

2 ΟΙ κατάλογοι τών πεσόντων μνημονεύουν τήν αρε
τήν τών άνδρών έκάστης φυλής, ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ, ΑΠ VII 251: 
ουδέ τεθνασι ϋανόντες, επεϊ σφ’ αρετή καϋύπερίλε 

κυδαίνουσ’ ανάγει δώματος εξ ’ Αίδεοι (πρβ. ICr I 76 = 
PEEK,Gr.-Vers-Inschr. I 1513)· ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,Άπ.Β 24, 
DIKES· άρηιφάτους ίλεοί τιμώοι καί ανϋρωποι ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ 
ΑΠ VII 258 : κάλλιοτον δ’ αρετής μνήμ έλιπον φϋίμε- 

νοι· ΑΠ App. 1 38· ΑΠ Αρρ. II 68’ IG I5 943: αύτοϊς 
δ’ άϋ'άνατον μνήμ’ αρετής έ&εααν' IG IP 10593' Is 945” 
(PEEK, ε.ά.. 20), ψυχάς δ’ άντίρρο[π\α ϋ·έντες , >/[λλά] χσαντ- 

άρετήν και πατο[ίδ’] εύκλέιααν’ IG I21085: εΐίετο τάν άρε· 
τάν πατέρα ευκλεϊζων ένί δήμφ· IG II* 4658" PEEK, 305’ 
750: ον μεν άσάμως [τάν] άρετάν λείπει ζώοαν νπ άελίφ 

1290a’ 1492: αής αρετής εατηκεν έν Έλλάδι πλεΐοτα τρό

παια (πρβ. 2043)· 1504' 1532:[σ]ί/ς αρετής πόλις ήδε πο-

ϋ·ήν έχει· 1811· 1965 Β : άρετάς φέγγος άμειψάμενον 
ΛΥΣ. II 25: καί τών μεν σωμάτων άφειδήααντες, νπέρ δέ 
τής αρετής ον φιλοψυχήσαντες· (ΔΗΜ.) ΕΧ 36: άγήροις τι

μάς καί μνήμην αρετής δημοσία κτησαμένους· ΠΛΛΤ. Πολ. 
468e· ΥΠΕΡ. VI 42· ΕΦΟΡΟΣ, FGrHist 70 F 119: τής 
κατά πόλεμον αρετής· IG II2 6859: ενπόλεμος αρετή PEEK 
1230 : οξείας μνάματα φνλόπιδος· wilamowitz, Arist. u. 
Athen II, 411 κέ., g. pfdhl, Untersuchungen fiber die 
att. Grabinschriften, Diss. Erlangen, 1953, 13 κ.έ.

Είναι τό παράδειγμα τών προγόνων, τούς οποίους 
δέν πρέπει νά καταισχύνουν : ΟΜΗΡ. Ζ 209: μηδε γένος 
πατέρων αίοχυνέμεν, ο'ί μέγ’ άριστοί' ω 508-9: μή τι 
καταισχννειν πατέρων γένος, ο'ί τό πάρος περ αλκή τ’ ήνο- 
ρέη τε κεκάομείλα πάσαν επ’ αίαν ΛΥΣ. II 61: τήν παλαιάν 

αρετήν τών προγόνων μιμησάμενοι· ΠΛΑΤ. Μενέξ. 246b: 
μή λείπειν τήν τάξιν τήν τών προγόνων ΥΠΕΡ. VI 3: τό 

μή καταιοχνναι τάς τών προγόνων άρετάς· [ΔΗΜ.] LX 20: 
τής τών τετελευτηκότων άγασίλέντ αρετής· ΔΕΙΝ. I 75 : 
τών προγόνων αξία (ή πόλις)'IG ΙΕ 11960: μηδοφόνων 
άρετάς μνωόμένος πατέρων PEEK 425: [ο]ΰχί [xjaiaiaχύνας 
πατρίδ’ ονδε χ[ο]ν[ή]ας εαυτόν■ 799: [προγόνων δ’ ά]ξια 
δρών 1305: δεικννς ηρώων ήνορείην προτέρων 1458: πα- 
τρφη[ν δόξαν άειρά]μ«νος· 1493" 1521 : πάτρας αντάξια’ 
1603' 913a : αί δ’ άρεται τούτον καί προγόνων πλέονες· 

πρβ. IG I* 1085' IG IX I* 1 51. jaeger, Tyrtaios, 
SB Pr. Ak. Wiss. 1932, Phil.- hist. Kl. 557 κέ.· ό 
αυτός Paideia I, 28 κέ., 125 κέ.

Al φυλαί είναι υπερήφανοι διά τούς ήρωας καί τούς 
επώνυμους των [ΔΗΜ.] LX 27 - 31.

Άπρόσιτά μοι είναι τά βιβλία j..eud\vig, Quae fue- 
rit vocis αρετή vis ac natura ante Demosthenis 
exitum, Eipsise 1906’ j. gereach, άνήρ αγαθός, Diss. 
Mfinehen, 1932 καί e. s. baetens, De evolutie in 
de beteekenis van het woord αρετή in de klassieke 
grieksche literatuur in de oudste tijden tot het 
midden der 4. eeuv v. Chr. These, Gand 1945.
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198 Ευθυμίου Μαστροκώατα ΑΕ 1955

μόνον 9 μετά τοΰ Κόνωνος (Ξεν. Έλλ. II 1,28) ή 12 (Λυς. XXI 11) καί διά τούτο 
θά ήτο μεγαλύτερος ό αριθμός των σφαγέντων τριηράρχων. Μεταξύ τών έπιβατών 
θά ήσαν ολίγοι οί ’Αθηναίοι έκ καταλόγου1- άλλωστε ό μέγας όγκος τών μισθο
φόρων ερετών και ναυτών ήτο απαραίτητος εις τούς Σπαρτιάτας διά την κίνησιν 
τών συλληφθέντων πλοίων (πρβ. Πλουτ. Λύσ. 4,5-8).

3) Ή παρουσία ταξιάρχου1 2 3, τοξάρχου και περιπολάρχου, αξιωματικών πεζι
κού, δεν δικαιολογείται μεταξύ τών νεκρών.

4) Έν τοιαύτη περιπτώσει προκύπτει ζήτημα ταυτίσεως τών νεκρών τής πέμπτης 
πλακός. Οί πεσόντες 150, πλήν τών 30 "ψιλών (Ξεν. 'Ελλ.ΙΙ 4,32- 34), έκ τών από Φυλής 
συγκατελθόντων, οΐτινες δεν ήσαν όλοι ’Αθηναίοι (IG II2 10), ίσως έτάφησαν είς τούς 
πατρώους τάφους ως οί παραληφθέντες παρά τών οικείων των αντίπαλοι (Ξεν. Έλλ. 
II 4,7). Είς τον Κεραμεικόν έτάφη άργότερον μόνον ό Θρασύβουλος (Παυς. I 29,3).

’Εάν είς την στήλην ήσαν εγγεγραμμένοι οί σφαγέντες αιχμάλωτοι έν Αίγός 
ποταμοΐς καί οί πεσόντες από Φυλής θά έπρεπε τό άλφάβητον νά είναι τό έπίση- 
μον ’Ιωνικόν.

Είς τούς πεσόντας έν Σικελία άναφέρεται κατά τον Α. Παπαγιαννοπουαον— 

Παααιον 3 τό έπίγραμμα τών πεσόντων έν Κορωνεία (SEG X 414 —Peek, έ'.ά. 174. 
Παρά δε τού κ. Raubitschek5 έταυτίσθησαν ως τοΰ καταλόγου πεσόντων έν Σι
κελία αποσπάσματα καταλόγων πεσόντων έξ ’Αθηνών. Οί κατάλογοι όμως αυτοί δια- 
τηροΰντες την δασεϊαν Η είναι παλαιότεροι τοΰ 412 - 10. Έξ αυτών οί γνωστοί 
έξ άπογράφων τοΰ Sir George WHEELER μεγάλοι κατάλογοι τής ΙΙανδιονί- 
δος έξ 77 (άπ. Κ) καί τής Λεοντίδος έξ 78 ονομάτων (άπ. L) ίσως προέρχονται έκ 
τής στήλης τών πεσόντων έν Δηλίφ 1000 ’Αθηναίων (Θουκ. IV 101,2· Παυς. I 29,13) 
ή τών έν Άμφιπόλει 600 (Θουκ. V 11,2· ΠαΥς. αΰτ.). Τό απόσπασμα E=IG Ρ 964C 
(ίσως καί τό απόσπασμα A=IGI2 964Α) έκ τής μερικής χρήσεως τοΰ δασέος Η 
(στήλη I στίχος 5 'Εγεοι'ας, 14 "Αβρόν, στήλη II στ. 65 'Εγέας, 81 Ηιππόμαχος) χρο- 
νολογούμενον αμέσως προ τής ίδικής μας στήλης προέρχονται πιθανώς έκ τοΰ μι- 
κροτέρου καταλόγου τής πρώτης περιόδου τήςέκστρατείας έν Σικελία. Τό απόσπα
σμα I ’Αγοράς I 1008c διά τής έκπτώσεως τοΰ δασέος (στίχ. 9 Εύρέτες, 12 
Εσίοδος) χρονολογείται μετά τό 412-10. Τών λοιπών άταξινομήτων αποσπασμάτων 
δεν γνωρίζομεν ούτε την θέσιν έν τοΐς περισσότερον τών τεσσάρων μνημείων0, 
ούτε τον αριθμόν τών στηλών ονομάτων έκάστης στήλης.

Μετά τής ανωτέρω ένεπιγράφου πλακός τής στήλης άναχρησιμοποιημένη ως 
στενή πλευρά τοΰ ίδιου τάφου εύρέθη ή γωνιαία μαρμάρινη πλίνθος βαθμίδος

1 Είς τών διαφυγόντων τριηράρχων είς δίκην δέν 
καλεϊ ως μάρτυρας τούς έπιβάτας της τριήρους του 
στρατιώτας ώς μή ’Αθηναίους (ΛΥΣ. XXI 10).

2 Είς τήν ναυμαχίαν τών Άργινουσών έλαβον μέ
ρος 10 ταξίαρχοι μετά τών τριήρων των, οΰδείς δμως 
έπαθε (ΞΕΝ. Έλλ. I 6,29' 7,30).

3 Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΣ, Άρχαίαι Έλλ.
έπιγραφαί, 98 κέ.

4 Βλ. bowra, Problems, 93 κέ.
5 Hesperia, XXI 1943, 37 κέ. άρ. 8' τά ονόματα 

τών υπό τοΰ meritt, Hesperia, VII 1938, 88 κέ. 
άρ. 10 δημοσιευθέντων καταλόγων κατεγράφησαν είς 
Hesperia Index ώς πεσόντες πιθανώς κατά τήν Σι
κελικήν εκστρατείαν.

6 Hesperia VII, 1938, 84· αύτ XII, 1943, 39.
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(μήκ. 0.825 μ., πλ. 0.817 μ., ΰψ. 0.23 μ., είκ. 3 α, β) τής κρηπίδος μικροΰ μνη
μείου. Ή άνω επιφάνεια τής βα- 
θμίδος πλ. 0.245 μ. δεν έχει άπο- 
τριβή διά τών πατημάτων. Τό μέ
γεθος καί ή εργασία τών οπών συν
δέσμων τής βαθμίδος ομοιάζει προς 
τα τών οπών συνδέσμων τής ένεπι- 
γράφου π?ιακός, ή ποιότης τοΰ πεν- 
τελησίου μαρμάρου παρουσιάζει τάς 
αύτάς φλέβας προς τάς τής πλα- 
κός και τδ μικρόν ύψος τής βα
θμίδος αρμόζει εις βαθμίδα τής 
κρηπίδος, έφ° ής ήδράζοντο αί πλά
κες τής στήλης.

Οί άρμο'ι τής πλίνθου τής βα
θμίδος χάριν τής προσαρμογής είναι 
ήριθμημένοι1 διά τών τελευταίων 
γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου χ καί 
Ϋ χαραγμένων επί τής άνω επιφά
νειας τοΰ μαρμάρου παρά τάς όπάς συνδέσμων σχήματος διπλοΰ Τ τό X έκαλύ-

4.82.5

Είκ. 3β. Γωνιαία πλινίΗς κρηπίδος ΕΜ 13304.
(Σχέδιον Άλεξ. Βογιατζη)

πτετο έν μέρει υπό τοΰ ύπερκειμένου λίθου καί τό ψ ήτο ακάλυπτον. Τό ψ είναι

1 Τοιαϋτα τεκτονικά σήματα: ΑΕ 1892, 8 (Άμυ- ΑΔ 2,1919, 263,1' αύτ. 3, 1917,45 είκ. 30 (Ίσμηνίου Θη-
κλαίου)' 1911, 168 κέ. είκ. 1 (θεάτρου Θεσσαλονίκης). βών)' αΰτ. 11,’1927-28,31, είκ. 22' wiegand, Die Poros-
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200 Ευθυμίου Μαβτρβκώστα ΑΕ 19δ5

ομοιον προς τό άρχαιότερον γνωστόν εις τό ψήφισμα IG Ρ 298 τοΰ 411/10. 
Άφοϋ έκαστη λιθόπλινθος τής βαθμίδος ήριθμεΐτο διά δυο συνεχομένων γραμ
μάτων τοΰ ά?αραβήτου έπί δΰο αρμών του, ή ίδική μας είναι ή δωδέκατη και 
τελευταία διπλής σειράς όμοιων λιθοπλίνθων. Άλλ3 υπήρχε κα'ι δεύτερα βαθμίς, έπ'ι 
τής όποιας στερεοΰμεναι διά σιδηρών γόμψων ήδράζοντο αί πλάκες τής στή?α|ς, 
διότι έπι τής πλίνθου τής πρώτης βαθμίδος δεν υπάρχει τόρμος γόμφου αντίστοι
χος τής έπι τής έδρας τής σωζομένης πλακός.

Τό μήκος τής πρώτης βαθμίδος τής κρηπΐδος πρέπει νά ήτο ϊσον προς τό μήκος

$ η.

Είκ. 4. ’ Λ ναπα ρ άστασ ις τήςΓστήλης των πεσόντων έν Σικελίρ.
(Σχέδιον ’Ιωάννου Τραυλοΰ)

τών πέντε πλακών ηύξημένον κατά τό πλάτος τών δυο βαθμιδών τών δΰο στενών πλευ
ρών, ήτοι 5.10 + 2CK2 X 0.245 = 6.08 μ. κα'ι τής δευτέρας βαθμίδος 5.10 + 2X0.245= 
5.59 μ.Άνάλογον θά ήτο κα'ι τό πλάτος τής στήλης (0.70 μ. έως 1 μ. καί 1.70 -2 μ. 
τό π?\,άτος τής πρώτης βαθμίδος), ήτις περιεβάλλετο διά μαρμάρινων πλακών 
καί από τάς τέσσαρας πλευράς. Ή στήλη είναι εΰκολον ν' άναπαρασταθή (είκ. 4).

Architektur 38- furtwaengeer, Aegina, 23 εξ. 
είκ. 9,369- pouesen-rhomaios, Bericht Kalydon, 23κέ. 
είκ. 37-40 (dyggve, Das Laphrion, 172 κέ. είκ. 172-5' 
ΡΩΜΑΙΟΣ, At κέραμοι τής Καλυδώνος, 57 κέ. είκ. 35,36, 
38-50)' dyggve-poulsen-rhomaios, Heroon von 
Kalydon, 356 κέ. είκ. 71-3· pomtow, Delphika III

28,10' FD,II Ea terrasse du temple 88 κέ.' FD, Le 
tresor de Cyrene, 34 πίν.'Χ 7 (XL,IV 5), 40 πίν. XV 3, 
43 πίν. XVII 3 καί XVIII 5 (XLVI 6), 51 πίν. XXIII 1 
XLVIII 5)' ΠΑΕ 1925-26, 34 (Στοάς Άμφιαρείου). 
BWPr. Heft 44, ο. richter, liber antike Stein- 
nietzzeiehen, ΟΡΛΑΝΔΟΣ, 'Υλικά δομής, τ. 2, 158 κέ.
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ΑΕ 19όδ 201Ή στήλη των έν Σικελία πεσβντων

Ανακεφαλαιωςις. Ή δημοσιευόμενη πλάξ, έπειδή αναγράφει τούς πεσόντας 
τών τριών τελευταίων αττικών φυλών, είναι ή τέταρτη πλάξ στήλης πεσόντων καί 
συνείχετο διά διπλού Τ συνδέσμου προς πέμπτην πλάκα. Ή IG I2 955 είναι ή δεύ
τερα πλάξ τής αυτής στήλης. Χρονολογούνται δέ διά τής μερικής χρήσεως τού δα
σέος Η άπό τών ονομάτων τού καταλόγου μετά τό 412 (terminus post quem).

Επειδή μεταξύ τών πεσόντων καταλέγονται άξιωματικοί ξηράς καί θαλάσσης 
(τριήραρχος, κυβερνήτης, περιπόλαρχος, ταξίαρχος, τόξαρχος), προκύπτει, ότι διεξή- 
χθησαν μάχαι κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν.

Έκ τών τριών τελευταίων άττικών φυλών έ'πεσον έν συνόλω 169, ήτοι 69 έκ 
τής Ίπποθωντίδος, έξ ών 36 ήσαν εγγεγραμμένοι επί τής έλλειπούσης δεξιά τρίτης 
πλακάς, 58 έκ τής Αίαντίδος καί 42 έκ τής Άντιοχίδος. Τά ονόματα τών πεσόν
των τής Ίπποθωντίδος, τά καί περισσότερα, καταλαμβάνουν καθ’ ύψος όλιγώτερον 
τού ήμίσεος τής στήλης. Μερικών όμως φυλών τά ονόματα τών πεσόντων θά έ'φθα- 
νον την βάσιν τής στήλης, ήτοι περί τά 150 έκάστη φυλή. Οΰτω λοιπόν ό συνο
λικός άριθμος τών πεσόντων τών 10 φυλών έπί τών τεσσάρων πλακών τής στή
λης θά έκυμαίνετο μεταξύ 700 τό κατώτατον καί 1200 τό άνώτατον.

Ή χρονολογία καί ό άριθμος τών πεσόντων φέρουν άμέσως εις τον νούν 
τάς πεζομαχίας καί ναυμαχίας καί τήν έν Σικελία καταστροφήν, προς ήν κατά την 
γνώμην μου συνδέεται ό κατάλογος πεσόντων.

Εις τήν στήλην τών πεσόντων έν Σικελία ήσαν έγγεγραμμένοι οι ’Αθηναίοι 
έκ καταλόγου- καί όπλΐται έκ καταλόγου έλαβον μέρος έν όλω 2950, ήτοι 1500 
κατά τήν πρώτην έκστρατείαν, προ τής άφίξεως τού Δημοσθένους, 250 ιππείς κα
τόπιν καί 1200 κατά τήν δευτέραν έκστρατείαν (Θουκ. VI 43,2· 94,4- VII 20,2).

Διά τούς κατά τήν πρώτην έκστρατείαν πεσόντας, οΐτινες κατά τάς άορίστους 
πληροφορίας τού Θουκυδιδου καί τού Διόδωρου δεν θά ΰπερέβαινον τούς 300-400 
καί τούς 200 - 250 οί έκτος μάχης μετά τών αιχμαλώτων καί τών δραπετευσάντοον 
μετά τού Άλκιβιάδου, ειχεν έγερθή ιδιαιτέρα στήλη φέρουσα έπίγραμμα τού Εύρι- 
πίδου. 'Ώστε έκ τών 2950 οπλιτών έκ καταλόγου υπολείπονται 2300. Όλιγώτεροι 
τού ήμίσεος αυτών κατά τάς αΰτάς .πληροφορίας ήσαν οί νεκροί κατά τήν δευτέραν 
έκστρατείαν.

Ήσαν όμως έγγεγραμμένοι μετά τών Αθηναίων κατά τον Παυς. I 29,12 οί 
πεσόντες Πλαταιεΐς, οΐτινες έλαβον μέρος ως ’Αθηναίοι εις τήν έκστρατείαν, ίσως 
δέ άνήκουν εις Πλαταιεΐς τά άμάρτυρα ώς ονόματα ’Αθηναίων, μεταξύ των οποίων 
ό 'Αρμονίδης καί ό Έπιτιμίδης είναι καθαρώς Βοιωτικά ονόματα.

Οί έν αιχμαλωσία έν ταΐς λατομίαις καί έκ τών κακουχιών τού πολέμου θα- 
νόντες δεν θά περιελήφθησαν εις τον κατάλογον ώς μή γενόμενοι άνδρες άγαθοί 
περί τον δήμον τών ’Αθηναίων.

Εις τήν αυτήν στήλην πλήν τών πεσόντων έν Σικελία ήσαν έπίσης έγγεγραμ- 
μένοι κατά τον ΙΙαυς. I 29,11 οί πεσόντες έν Εύβοια, κατά τήν ναυμαχίαν δηλ. τό 
θέρος τού 411 εις τον λιμένα τής ’Ερέτριας (Θουκ. VIII 95) καί έν Χίφ τό 412 καί 
τήν άνοιξιν τού 411 κατά τήν άπόβασιν προς έπανάκτησιν τής νήσου, ήτις ειχεν
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άποστατήσει (Θουκ. VIII Β4· 55,3' 61,3) ώς καί οί έν τοΐς έσχάτοις τής Μικράς ’Ασίας, 
εις τάς μάχας δηλ. και ναυμαχίας κατά μήκος τών μικρασιατικών παραλίων, ήτοι 
τής μάχης παρά την Μίλητον τό θέρος τοΰ 412 (Θουκ. VIII 25), τής ναυμαχίας παρά 
την Σΰμην (Θουκ. VIII 42,1·4) καί κατά την κατάληψιν τής Λαμψάκου (Θουκ. 

VIII 62). Πιθανώτατα δε ό τελευταίος κατάλογος περιελάμβανε καί τούς νεκρούς 
τοΰ Έλλησποντιακοΰ .πολέμου, τής ναυμαχίας δηλ. παρά τό Κυνός σήμα τό θέρος 
τοΰ 411 (Θουκ. VIII 104- 106· Διοδ. XIII 39,3 -40,6), τής ναυμαχίας παρά την 
’Άβυδον την αρχήν τοΰ χειμώνος τοΰ 412 (Ξεν. Έλλ. I 1,2-8· Διοδ. XIII 45-46- 
Πλουτ. Άλκιβ. 27) καί τής ναυμαχίας καί μάχης παρά την Κύζικον τούς πρώτους 
μήνας τοΰ 410 (Ξεν. Έλλ. I 1, L5- L8' Διοδ, XIII 50-51· Πλουτ. Άλκιβ. 28), επειδή 
αύται συνέβησαν κατά τό αυτό πολεμικόν έ'τος άρχόμενον τό φθινόπωρον καί λ,ή- 
γον τό επόμενον φθινόπωρον.

Τά ονόματα τών πεσόντων έν Εύβοια καί έν Χίω καί έν τοΐς έσχάτοις τής 
Μ. ’Ασίας ήσαν έγγεγραμμένα έπί τής πέμπτης πλακός.

Ή στήλη δεν ήγέρύη αμέσως μετά την έν Σικελία καταστροφήν, διότι τά 
ονόματα τών πεσόντων δεν έ'γιναν αμέσως γνωστά. Ή ταΰτισις τών πεσόντων 
τών τεσσάρων πρώτων πλακών τής στήλης προς τούς σφαγέντας αιχμαλώτους έν 
Αίγός ποταμοΐς δεν είναι ορθή διά τούς λόγους τούς έκτιθεμένους εις τάς σελίδας 
197 - 198.

Δύναται ν’ άναπαρασταθή καί ή κρηπίς τής στήλης τή βοήθεια ήριθμημένης 
γωνιαίας βαθμίδος αυτής, ήτις εύρέθη δμοΰ μετά τής ένεπιγράψου πλακός καί 
ασφαλώς προέρχεται έκ τής κρηπΐδος τής στήλης (είκ. 3α,β καί 4).

Ευθυμίου Μαστροκώστα

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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ΙΙΐΝΑΞ 1

Η τέταρτη πλάξ καταλόγου πεσόντων ΕΜ 13190.
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