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XXIX. Tò πλοίο της πομπής των Παναθηναίων.—Στο 
βρόμο προς την *Ακαδήμ«« ; icpèç ««ρίβολος τ % "Αρτ€μηίτ 
μέ ξόανα "Αρία-της και Καλλίστης και μικρός ναό« τβΰ Διο
νύσου *Ελ«υθ£ρέα. Τάφοι νεκρών των πολέμων Mal âvêptàw 
επιφανών πλαϊ στο δρόμο προς τήν "Ακαδήμεια, 

i . Ίον δε 'Αρείου πάγου πλησίον δείκννται νανς ποιη-
Qeîaa ες τήν χ ων Παναθηναίων τίομπ/γν. Kai ταύχψ μεν 
ήδη πού τις ύπερεβάλετο' το ôè b> Δήλω πλοϊον ονδένα πω 
νικήσανχα οϊδα, καθήκον ές εννέα έρέτας από τών χαχα-
στρωμάτωι. 

2. Άθψαίοις ôè καί εξω πόλεως εν τοις άήμοις καί 
κατά τ ας όδον; θεών εστίν ιερά καί ηρώων καί ανδρών 
τάφοι. Έγγντάτω δέ Άκαδήμεΐα, χωρίον ποτέ ανδρός 
Ιδίώτου, γυμνάσιον δέ ht έμον. Κατιονσι δ' ες αυτήν περί
βολος εστίν 'Αρτέμιδος καί ξόανα 'Αρίστης καί Καλλίστης' 
ώς μεν εγώ δοκω καί ομολογεί τα έπη τα Πάμψω, της 'Αρ
τέμιδος είσιν επικλήσεις αύται, λεγόμενα» δε καί άλλον ες 
αντάς λόγον είδώς νπερβήσομαι. Και ναός ον μέγας εστίν, 
ές δν τον Διονύσου ?αΰ Έλενθερέως τα άγαλμα âvà παν 
êroç κομίζονσιν êv τεταγμέναις ήμέραις. 3. 'Ιερά μεν σφιαι 
rawer, τοσαϋτά εστί, τάφοι Ôè Θρασυβούλου μεν πρώτον 
τον Λύκου, ανδρός των τε ύστερον καί δσοι προ αυτόν 
γεγόνασιν Άθψαίοις λόγιμοι τα πάντα άριστον. Παρέντι 
δέ μοι τα πλείω τοσάδε ές πίστιν αρκέσει τοϋ λόγον τυραν
νίδα γαρ έπαυσε τών τριάκοντα καλουμένων συν άνδράσιν 
έξήκοντα το κατ' αρχάς ορμηθείς εκ Θηβών, καί Άθψαίονς 
στασιάζοντας διαλλαγήναι καί συνθεμένους Επεισε μεϊναι. 
Πρώτος μέν έστιν ούτος τάφος, επί δέ αντφ Περικλέους τε 
καί Χαβρίου καί Φορμίωνος, ί. "Εστί δέ καί πόα ι μνήμα 
Άθψαίοις όπόσοις απόθανεΊν συνέπεσεν ëv τε νανμαχίαις 
καί εν μάχαις πεζαις, πλην δσοι Μάραθώνι αυτών ήγωνί-
σαντο· τούτοις γαρ κατά χώραν εΐαίν οι τάφοι δι' άνδρα-
γαθιαν οί δέ άλλοι κατά τήν δδόν κείνται τήν ές Άκαδή-
μειαν, καί σφών έστασιν επί τοις τάφοις στήλαι τα ονόματα 
καί τον δήμον εκάστου λέγουσαι. Πρώτοι δέ έτάφησαν οΰς 
εν Θράκη ποτέ επικρατοϋντας μέχρι Δραβησκοϋ της χώρας 
Ηδωνοί φονεύουσιν ανέλπιστοι έπιθέμενοι' λέγεται δέ καί 

Κ Ε Φ . 29.— 1. Κοντά στον Άρειο πάγο δείχνουν Ινα 
•πλοίο πού έγινε για την πομπή τών Παναθηναίων ( Χ ) ' το 
πλοίο αυτό το έχουν πια ξεπεράσει ίσως, άλλα της Δήλου 
το πλοίο μέ τΙς εννιά σειρές τών κοπηλατών κάτω άπα το 
κατάστρωμα δεν ξέρω νά το ξεπέρασε κανένας άκόμη-

Οί 'Αθηναίοι κχί Ιξω άπο τήν πόλη, στους δήμους, 
καί στους δρόμους έχουν ιερά θεών καί ηρώων καί τάφους 
ανθρώπων. Πολύ κον τά είναι ή Άκαδήμεια, μέρος πού 
άνηκε κάποτε σε ιδιώτη, στην εποχή μου δμως ήταν γυ
μνάσιο.^ Καθώς κανείς κατεβαίνει προς τήν Άκαδή με ια, 
συναντά Ινα ιερό περίβολο της Άρτεμης μέ ξόανα της 
Άριστης καί Καλλίστης ( 2 ) . Κατά τή γνώμη μου, προς 
τήν οποία συμφωνεί το ποίημα ίοΰ Πάμφω, τα ονόματα 
αυτά αποτελούν προσωνύμια της Άρτεμης · ξέρω καί μια 
ποράδοση σχετική μέ τήν Αρίστη καί Καλλίστη, άλλα δεν 
6ά τήν αναφέρω. Υπάρχει καί Ινας ναός, δχι μεγάλος, στον 
όποιο κάθε χρόνο οέ ορισμένες μέρες φέρνουν τό άγαλμα 
του Διονύσου τοϋ Έλευθερέα (*). Αυτά τα ίερά υπάρχουν 
σέ τοϋτο rò μέρος. Τάφοι εϊναι πρώτα τοϋ Θρασυβούλου, 
τοϋ^γίοϋ τοϋ Αύκ^υ, ό όποιος άπο κάθε άποψη υπήρξε ό 
καλύτερος μεταξύ '.ών εκλεκτών 'Αθηναίων, δσοι έζησαν 
αετά καί πριν άπο αυτόν θά παραλείψω τα πιο πολλά άπο 
τα ίργατου καί θά αναφέρω τοϋτο μόνο πού εϊνα'- άρκετο νά 
πιστοποιήσει τήν αλήθεια τών λεγομένων μου : κατέλυσε 
τή λεγόμενη τυραννίδα τών τριάκοντα ξεκινώντας άπο τή 
Θήβα μέ έξήν τα άνδρες στην αρχή* έπεισε επίσης τους 
Αθηναίους πού στασίαζαν νά συνδιαλλαγοΰν καί νά μείνουν 
πιστοί στή συμφωνία. Πρώτος είναι ό τάφος αυτός* έπειτα 
άρχονται οί τάφοι τοϋ Περικλή, τοϋ Χαβρία καί τοϋ Φορ
μίωνα. Υπάρχουν καί μνημεία γιά δλους τους Αθηναίους 
•δσοι συνέβη νά οκοτωθοϋν καί σέ ναυμαχίες καί σέ πεζο-
μαχίες έκτος άπδ εκείνους πού αγωνίσθηκαν στο Μαρα
θώνα* γιατί αυτοί γιά τήν άνδραγαθία τους θάφτηκαν επί 
τόπου" τών άλλων οί τάφοι βρίσκονται στο δρόμο προς τήν 

Άκαδήμεια καί υπάρχουν πάνω στους τάφους στήλες πού 
αναφέρουν το όνομα τοϋ καθενός καί το δήμο. Πρώτοι 
θάφτηκαν έκεϊνυΐ πού είχαν κάποτε προχωρήσει νικητές 
μέχρι Δραβησκοϋ της Θράκης καί είχαν φονευθεί άπο τους 
Ήδωνούς πού τους είχαν επιτεθεί απροσδόκητα- υπάρχει 
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6 ώ: κεραυνοί πέσοιεν ές αυτούς. Στρατηγοί δέ άλλοι τε ήσαν 
καί Λέαγρος, φ μάλιστα έπετέτραπτο ή ούναμίς, καί άε~ 
κελεύς Σωφάνης, δς τον Άργεΐόν ποτέ πένταθλον Νεμείων 
άνηρημένον νίκην άπέκτεινεν Ενρυβάτην, βοηθοϋντα Αίγι-
νήταις. Στρατόν δέ εξω της 'Ελλάδος Αθηναίοι τρίτον 
τοοτον έστειλαν. Πριάμψ μεν γαρ καί Τρωσί πάντες "Ελλη
νες άπο κοινού λόγου κατέστησαν ές πόλεμον. Άθψαϊοι δέ 
Ιδία μετ 'Ιολάου τ ε ές Σαρδώ καί δευτέραν ές τήν νυν Ίω-
νίαν έστράτευσαν, καί τρίτον δη τότε ές τήν θράκην. 

6 S. "Εστι^ δέ έμπροσθεν τοϋ μνήματος στήλη μαχόμενους 
έχουσα ίππεϊ;· Μελάνωπός σφισίν έστι καί Μακάρτατος 
ονόματα, ους κατέλαβεν άποθανεΐν εναντία Λακεδαιμονίου 
καί Βοιωτών τεταγμένους, ένθα της Έλεωνίας είσί χώρας 
προς Ταϊαγραίονς δροι. Κ-aì Θεσσαλών τάφος εστίν Ιππέων 
κατά πάλαιαν φιλίαν έλθόντιον, δτε συν ' Αρχιδάμω Πελο-
ποννήσίοΐ πρώτον έσέβαλον ές τήν Άττικήν στρατιά.· καί 
πλησίον τοξόταις Κρησίν. Αύθις δέ εστίν 'Αθηναίων μνή
ματα, Κλεισθένους, ώ τα ές τάς φυλάς αϊ νυν καθεστάσιν 
ευρέθη, καί ίππεϋσιν άποθανοϋσΐν, ήνίκα συνεπελάβοντο οί 

7 Θεσσαλοί τον κινδύνου- 'Ενταύθα καί ΚΑεωναϊοι κείνται, 
μετά Άργείων ές τήν Άττικήν έλθόντες- έφ δτω δέ, γράψω 
τοϋ λόγου μοι κατελθόντος ές τους Άργείονς.' Καί Αθη
ναίων δ' εστί τάφος οί πριν ή στρατενσαι τον Μήδον έπο-
λέμησαν προς Αίγινήτας. 6. ΤΗν δέ άρα καί δήμον δίκαιον 
βούλευμα, ει δη καί Αθηναίοι μετέδοσαν δούλοις δημοσία 
ταφψαΐ καί χα ονόματα έγγραφήν'αι στήλη' δηλοΐ δέ αγα
θούς σφάς έν τω πολέμφ γενέσθαι περί τους δέσποτας. 
"Εστι δέ καί ανδρών μνήματα άλλων, διάφορα δέ σφισι τά 
χωρία τών αγώνων. 7. Kui γαρ έπ "Ολυνθον έλθόντων οί 
δοκιμώτατοι, καί Μελήσανδρος ές τήν άνω Καρίαν ναυσίν 

8 άναπλεύσας δια τοϋ Μαιάνδρου, έτάφησαν δέ καί οί τελευ-
τήσαντες πολεμοϋντος Κασσάνδρου καί οί σνμμαχήσαντές 
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δμως καί ή παράδοση πώς αυτοί σκοτώθηκαν άπο κε
ραυνούς. Μεταξύ τών στρατηγών ήταν ό Λέαγρος ( 4 ), επι
κεφαλής οτήν δλη δύναμη, καί ό Σωφά;ης άπο τή Δεκέλεια,' 
β όποιος κάποτε σκότωσε τον Άργεϊο Εύρυβάτη, νικητή 
πεντάθλου στα Νέμεΐα, ό όποιος βοηθοΰσε τους Αιγινήτες. 
e H στρατιωτική αυτή δύναμη εϊναι ή τρίτη πού έστειλαν 
οί Άθηνοϊοι έξω άπο τήν Ελλάδα* γιατί κατά τοϋ Πριάμου 
καί τών Τρώων πολέμησαν δλοι άπο κοινή αφορμή οί 
"Ελληνες. Μόνοι τους δμως οί Αθηναίοι έξεστράτευσαν μέ 
τον 'Ιόλαο στή Σαρδηνία, δεύτερη φορά στην τωρινή 'Ιωνία 
καί τρίτη φορά τότε στή Θράκη. Μπροστά στο μνημείο 
αυτό υπάρχει στήλη μέ παράσταση μαχόμενων ιππέων, 
τών οποίων τά ονόματα είναι Μελάνωπος καί Μακάρτατος* 
αυτοί σκοτώθηκαν πολεμώντας κατά Λακεδαιμονίων y.x\ 
Βοιωτών στα σύνορα της Έλεωνίας καί Ταναγραίας χώρας. 
'Υπάρχει καί τάφος τών Θεσσαλών ιππέων πού εϊχαν Ιρθει 
προς βοήθειαν τών Αθηναίων, κατά φιλία παλαιά, δταν γιά 
πρώτη φορά ό Πελοποννησιακός στρατός εϊχε ε'σβάλει μέ 
τον 'Αρχίδαμο στην 'Αττική (6)* κοντά σ' αυτόν υπάρχει 
καί τάφος Κρητών τοξοτών. "Επειτα είναι πάλι μνημεία 
Αθηναίων : τοϋ Κλεισθένη, ό όποιος επινόησε τά σχετικά 
μέ τις φυλές πού υπάρχουν τώρα, καί τών ιππέων πού είχαν 
σκοτωθεί, δταν μαζί μέ τους Αθηναίους οί Θεσσαλοί 
είχαν αποδυθεί στον κίνδυνο. 'Εδώ είναι θαμμένοι καί οί 
Κλεωναϊοι πού εϊχαν έρθει στην Αττική μαζί μέ τους 
Άργείους γιά τήν αιτία πού θά αναφέρω, δταν προχωρήσω 
στό λόγο γιά τους Άργείους ( β ). 'Υπάρχει καί τάφος τών 
Αθηναίων, οί όποιοι είχαν πολεμήσει κατά τών Αιγινητών 
πρό της εκστρατείας τών Μήδων ( 7 ). Στάθηκε μιά δίκαιη 
απόφαση, ακόμα καί άπο μέρους τοϋ δήμου, το δτι εϊχαν 
επιτρέψει καί οί Αθηναίοι δημόσια ταφή δούλων καί ανα
γραφή τών ονομάτων τους σέ στήλη, ή οποία αναφέρει πώς 
στον πόλεμο υπήρξαν γενναίοι υπηρετώντας τους κυρίους 
τους. 'Υπάρχουν καί άλλων ανδρών μνημεία, οί όποιοι 
εϊχαν αγωνισθεί σέ διάφορα μέρη. Ανάμεσα σ' αυτά, τών 
πιο διακεκριμένων άπο δσους έξεστράτευσαν κατά της 
Όλύνθου* επίσης τοϋ Μελήσανδρου, ό όποιος δια τοϋ 
Μαιάνδρου προχώρησε μέ πλοία στην άνω Καρία ( 8 ). 
Θάφτηκϊν ακόμη εδώ καί δσοι σκοτώθηκαν κατά τον πόλεμο 
μέ τον Κάσσανδρο, καί άπο τους Άργείους Οσοι εϊχαν συμ-
πολεμήσεί κάποτε αε τους Αθηναίους ( 8). Ή συμμαχία 
Παυσανίου 'Αττικά 
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ποτε'Αργείααι' πραχθήναι δέ οντω σφίσι τήν προς Άργείους 
λέγουσι συμμαχίαν. Λακεδαΐμονίοις τήν πόλιν τοϋ θεον 
σείσαντος οί Είλωτες ές Ίθώμψ άπέστησαν' άφεστηκότων 
δέ οί Λακεδαιμόνιοι βοηθούς καί άλλους καί παρά Αθηναίων 
μετεπέμποντο- οί δέ αφισιν επίλεκτους άνδρας άποστέλ-
λανσι καί στρατηγόν Κίμωνα τόν Μιλτιάδον. Τούτους άπο-

9 πέμπονσιν οι Λακεδαιμόνιοι προς νποψίαν. Άθψαίοις δέ 
oòx ανεκτά έφαίνετο περίυβρίσθαι, καίώς έκομίζοντο οπίσω, 
συμμαχίαν έποιήσαντο Άργείοις Λακεδαιμονίου έχθροίς τον 
άπαντα ούσι χρόνον. "Υστερον δέ μελλούσης Άθψαίων έν 
Τανάγρα γίνεοθαιπρος Βοιωτούς καί Λακεδαιμονίους μάχης 
άφίκοντο Άθψαίοις Άργείοι βοηθοϋντες· καί παραντ'ίκα 
μεν έχοντας πλέον τους Άργείους ννξ επελθούσα άφείλετο 
το σαφές της νίκης, ές δέ τήν ύστεραίαν ύπήρξαι κρατήσαι 

10 Λακεδαιμονίοις, Θεσσαλών προδόντων 'Αθηναίους. Κατα-
λέξαι δέ μσι καί τούσδε έπήλθεν, Άπολλόδωρον ξένων ηγε
μόνα, δς Αθηναίος^μέν ην, έκπεμφθείς δέ ύπο Άρσίτον 
σατράπον της έφ' Ελλησπόντου Φρυγίας διεφύλαξε Πε-
ρινθίοίς τήν πόλιν, έσβεβληκότος ές τήν Περινθίαν Φιλίππου 
στρατφ. Οντάς τε ούν ένταϋθα τέθαπται, καί Εϋβονλος ό 
Σπίνθάρου, καί άνδρες οίς άγαθοις ούσιν ουκ έπηκολούθησε 
τύχη χρηστή, τοις μέν έπιθεμένοις τυραννοϋντι Λαχάρει, οί 
δέ τοϋ Πειραιώς κατάληψιν έβούλευσαν Μακεδόνων φρου-
ρούντων, πριν δέ είργάσθαι το έργον ύπο τών συνειδότων 

11 μηνυθέντες άπώλοντο. S. Κείνται δέ καί οί περί Κόρινθον 
ψσόντες· έδήλωσε δέ ούχ ήκιστα ό θεός ένταϋθα καί αύθις 
έν Λεύκτροις τους υπό 'Ελλήνων καλουμένους ανδρείους το 
μηδέν άνευ τύχης είναι, εί δή Λακεδαιμόνιοι Κορινθίου τότε 
καί Αθηναίων, έτι δέ καί Άργείων καί Βοιωτών κρατή-
σαντες, ύστερον υπό Βοιωτών μόνων έν Λενκτροις ές τοσούτον 
έκαχώθησαν. 9. Μετά δέ τους αποθανόντος έν Κόρινθος, 
στήλψ^ έπί το'ισδε έστάναι τήν αυτήν σημαίνει τά ελεγεία, 
τοις μεν έν Εύβοια καί Χίφ τελευτήσασί' τους δέ έπί τοις 
εσχάτοίς της Άσιανής ηπείρου διαφθαρήναι δήλοι, τους δέ 

VTTIKA 

τών Αθηναίων προς τους Άργείους λένε πώς έγινε ώς 
έξης : όταν ή πόλη τώΚ» Λακεδαιμονίων δοκιμάστηκε άπό 
τό σεισμό, έγινε αποστασία τών ειλώτων στην 'Ιθώμη. 
Μ**τά τήν αποστασία οί Λακεδαιμόνιοι ζήτησαν βοήθεια 
καί άπό άλλους καί άπό *ούς Αθηναίους· οί Αθηναίοι 
έστειλαν διαλεχτούς άνδρες καί ώς στρατηγό τόν Κίμωνα 
τοϋ Μιλτιάδη. Αυτούς οί Λακεδαιμόνιοι τους απέπεμψαν, 
γιατί τους υποψιάζονταν. Οί Αθηναίοι δέ># θεώρησαν ανεκτή 
τήν προσβολή καί καθώς επέστρεφαν έκαμαν συμμαχία μέ 
τους Άργτίους, οί όποιοι πάντοτε ήταν εχθροί τών Λακε
δαιμονίων. Αργότερα, δταν επρόκειτο νά γίνει μάχη τών 
Αθηναίων μέ τους Βοιωτούς καί Λακεδαιμονίους στην 
Τανάγρα,ήρθαν Άργείοι προς βοήθειαν τών Αθηναίων. Καί 
Ινώ οί Άργείοι βρίσκονταν σέ πλεονεκτική θέση, ήρθε ή νύχτα, 
ή οποία τους αφήρεσε τή βεβαιότητα της νίκης· τήν άλλη 
μέρα συνέβη νά νικήσουν οί Λακεδαιμόνιοι, επειδή οί Θεσ
σαλοί πρόδωσαν τους Αθηναίους. Αναφέρω καί τους έξης 
ακόμη: τόν'Απολλόδωρο, Ινα ηγεμόνα μισθοφόρων, ό όποιος 
ήταν Αθηναίος καί εϊχε σταλεί άπό τόν Άρσίτη, τό σατράπη 
της παρά τόν Ελλήσποντο Φρυγίας, στην Πέρινθε ντήν οποία 
προστάτεψε, Örav ό Φίλιππος εϊχε εισβάλει στην περιοχή 
εκείνη μέ στρατό" αυτός λοιπόν εϊναι θαμμένος έδώ, καθώς 
καί ό Ευβουλος, ό γιος τοϋ Σπιθάρου. 'Επίσης είναι θαμμένοι 
άνδρες πού μολονότι υπήρξαν γενναίοι, δέν μπόρεσαν νά 
έχουν καί μια τύχη ευνοϊκή, δηλ. εκείνοι πού είχαν κάνει 
τήν επίθεση κατά τοϋ τυράννου Λαχάρη, καθώς καί εκείνοι 
πού εϊχαν σχεδιάσει τήν κατάληψη τοϋ Πειραιά, δταν 
•υπήρχε έκεϊ Μακεδόνικη φρουρά, προτοϋ δμως πραγμα
τοποιήσουν τό έργο καταγγέλθηκαν άπό συνεργούς τους 
καί θανατώθηκαν. Είναι θαμμένοι επίσης έδώ καί οί πε
σόντες περί τήν Κόρινθο(10) : ό θεός έδειξε καί έδώ καθαρά, 
καθώς πάλι καί στα Λεϋκτρα, πώς έκεϊνοι πού λέγονταν 
ανδρείοι άπό τους "Ελληνες δέν ήταν τίποτε χωρίς μια 
καλή τύχη, γιατί οί Λακεδαιμόνιοι, μολονότι εϊχαν νικήσει 
τότε τους Κορινθίους καί τους Αθηναίους, καθώς καί τους 
Άργείους καί νους Βοιωτούς, ύστερα έπαθαν στα Λεϋκτρα 
μονάχα άπό τους Βοιωτούς τόσο μεγάλη συμφορά. "Υστερα 
άπό αυτούς πού σκοτώθηκαν στην Κόρινθο, ελεγειακό επί
γραμμα αναφέρει πώς ή ίδια στήλη εϊναι στημένη γιά 
κείνους πού εϊχαν σκοτωθεί στην Εύβοια καί στή Χίο καί 
γ ι ά κείνους πού, καθώς αναφέρει, σκοτώθηκαν στα έσχατα 
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12 έν Σικελία. Γεγραμμένοι δέ είσιν οι τε στρατηγοί πλψ 
Νικίου, και τών στρατιωτών όμον τοις άστοίς Πλαταιείς. 
Νικίας δέ έπί τώδε παρείθη' γράφω δέ ουδέν διάφορα ή 
Φίλιστος, δς έφη Δημοσθένην μέν σπονδάς ποιήσασθαι τοις 
άλλοις πλην αύτοϋ, καί ως ήλισκετο, αυτόν έπιχειρείν άπο-
κτεϊναι, Νικία δέ την παράδοσιν εθελοντή γενέσθαι. Τούτων 
ένεκα ονκ ενεγράφη Νικίας τη στήλη, καταγνωαθείς αϊχμά-

13 λωτός εθελοντής είναι καί ουκ άνήρ πολέμω πρέπων. 10 Eia ι 
δέ έπ' άλλη στήλη καί οί μαχεσάμενοι περί Θράκην, καί έν 
Μεγάροις, καί ήνίκα 'Αρκάδας τους έν Μαντινεία καί 
Ηλείους έπεισεν 'Αλκιβιάδης Λακεδαιμονίων άποστήναι, 
καί οί πριν ές Σίκελίαν άφικέσθαι Δημοσθένην Συρακούσιων 
κρατήσαντες. 11. Έτάφησαν δέ καί οί- περί τόν Έλλήσ-
ποντον ναυμαχησαντες, καί δσοι Μακεδόνων εναντ/α ήγωνί-
σαντο έν Χαιρώνεια, καί οί μετά Κλέωνος ές Άμφίπολιν 
στρατεύσαντες, οι τε έν Δηλίω τω Ταναγραίων τελευτή-
σαντες, καί δσους ές Θεσσαλίαν Λεωσθένης ήγαγε, καί οί 
πλεύσαντες ές Κΐύπρον όμοϋ Κίμων ι, τών τε συν ' Ολυμπίο-
δώρω τήν φρονράν έκβαλόντων τριών καί δέκα άνδρες ου 

14 πλείονς. 12. Φασί δέ Αθηναίοι καί 'Ρωμαίοις δμορόν τίνα 
πολεμοϋσΐ πόλεμον στρατιάν ου πολλήν πέμψαι, καί ύστερον 
ναυμαχίας 'Ρωμαίων προς Καρχηδονίους γινομένης τριήρεις 
πέντε Άττικαί παρεγένοντο· εστίν ούν καί τούτοις ένταϋθα 
τοις άνδράσιν ό τάφος. 13. Τολμίδου δέ καί τών συν αύτφ 
δεδήλωται μεν ήδη μοι τά έργα καί δν τρόπον έτελεύτηααν 
ϊστω δέ δτω φίλον κείμενους σφας κατά τήν όδόν ταύτην. 
14. Κείνται δέ καί οι σύν Κίμωνι το μέγα έργον πεζή καί 

15 νανσίν αυθημερόν κρατήσαντες. Τέθαπται δέ καί Κόνων καί 
Τιμόθεος, δεύτεροι μετά Μιλτιάδην καί Κίμωνα ούτοι πατήρ 
καί παις έργα άποδειξάμενοι λαμπρά. 15. Κείται δέ και 

ΑΤΤΙΚΑ 

τ η ς Ασίας καί στή Σικελία* εϊναι χαραγμένα καί τά ονό
ματα τών στρατηγών, εκτός τοϋ Νικία, καθώς καί τών 
στρατιωτών, μαζί τών Αθηναίων καί τών Πλαταιέων. Tè 
βνομα τοϋ Νικία παραλείφτηκε γιά τόν παρακάτω λόγο, 
ό όποιος δέν εϊναι διαφορετικός άπό τόν άναφερόμενον άπο 
τόν Φίλιστο : αυτός λέει πώς ό Δημοσθένης συνθηκολόγησε 
γιά λογαριασμό τών άλλων πλην τοϋ έαυτοϋ του καί πώς 
εϊχε προσπαθήσει ν' αυτοκτονήσει, δταν τον συνέλαβαν ό 
Νικίας όμως θεληματικά είχε παραδοθεί- καταδικάστηκε 
λοιπόν ό Νικίας ώς θεληματικά αιχμαλωτισμένος καί οχι 
•ως αληθινός άνδρας στον πόλεμο, καί γι ' αυτό δέν χαρά
χθηκε τό δνομά του στην στήλη. Σ ' άλλη στήλη είναι χαρα
γμένα καί τά ονόματα εκείνων πού πολέμησαν στην περιοχή 
της Θράκης καί στα Μέγαρα καί δταν ό 'Αλκιβιάδης έπεισε 
τους Άρκάδες της Μαντινείας καί τους 'Ηλείους ν' άπο-
στοϋν άπό τους Λακεδαιμονίους, καθώς καί εκείνων, οί 
οποίοι εϊχαν νικήσει τους Συρακούσιους προτού φτάσει ο 
Δημοσθένης στή Σικελία. Εϊναι θαμμένοι έδώ καί δσοι 
•είχαν λάβει μέρος στή ναυμαχία περί τόν Ελλήσποντο καί 
όσοι εϊχαν αγωνιστεί κατά τών Μακεδόνων στή Χαιρώνεια. 
χαί δσοι εϊχαν έκστρατεύσει μέ τόν Κλέωνα στην Αμφί
πολη καί δσοι εϊχαν σκοτωθεί στό Δήλιο της Τανάγρας 
καί εκείνοι πού τους εϊχε φέρει στή Θεσσαλία ο Λεωσθένης 
καί δσοι εϊχαν πλεύσει μαζί μέ τόν Κίμωνο στην Κύπρο 
καί άπό εκείνους πού μαζί μέ τόν Όλυμπιόδωρο εϊχαν διώξει 
τή φρουρά, δχΐ περισσότεροι άπό δεκατρείς άνδρες. Οί 
Αθηναίοι λένε πώς καί στους Ρωμαίους, δταν έκαναν 
κάποιο πόλεμο κατά τών γειτόνων τους, εϊχαν στείλει 
στρατό, δχι πολύν, καί αργότερα5 σέ μια ναυμαχία τών 
Ρωμαίων κατά τών Καρχηδονίων, εϊχαν λάβει μέρος πέντ« 
Αθηναϊκές τριήρεις* υπάρχει λοιπόν έδώ καί αυτών τών 
ανδρών ό τάφος. Τά κατορθώματα τοϋ Τολμίδη καί τών 
ανδρών του τά έχω ήδη αναφέρει, καθώς καί τόν τρόπο 
τοϋ θανάτου τους* δποιος ενδιαφέρεται μπορϊΐ νά τό ξέρει 
πώς κι' αυτοί εϊναι θαμμένοι πλάϊ σ'αύτό τό δρόμο· Εϊναι 
θαμμένοι επίσης καί εκείνοι πού πραγματοποίησαν μαζί 
μέ τόν Κίμωνα αυθημερόν τό μεγάλο πεζικό καί ναυτικό 
κατόρθωμα ( u ) . Θάφτηκαν επίσης έδώ καί ό Κόνων καί 
ό Τιμόθεος, ένα δεύτερο ζεΰγος αυτοί πατέρα καί γιου, 
μετά τό Μιλτιάδη καί τόν Κίμωνα, πού έχουν επιτελέσει 
λαμπρά κατορθώματα. Έ δ ώ εϊναι επίσης θαμμένοι καί ό 
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Ζήνων ένταϋθα ό Μνασέον καί Χρύσιππος ό Σολεν;, Νικίας 
τε ό Νίκομήδους ζώα άριστος γράψαι τών έφ' έαντοϋ, και 
Αρμόδιος και ' Αριστογε'ιτοη> οί τον Πεισιστράτου παϊδα 
"Ιππαρχον άποκτείναντες, ρήτορες τε 'Εφιάλτη:, δς τά νό
μιμα τά έν Άρείω πάγω μάλιστα έλυμήνατο, καί Λυκούργος 

16 ό Λυκόφρονος. 16. Λυκούργω δέ έπορίσθη μέν τάλαντα ές 
το δημόσιον πεντακοσίοις πλείονα καί έξακίσχιλίοις ή δσα 
Περικλής ο Ξανθίππου συνήγαγε, κατεσκεύασε δέ πομπεΐα 
τη θεά) καί Νίκας χρυσας, καί παρθένοις κόσμον εκατόν, ές 
δέ πόλεμον όπλα καί βέλη καί τετρακοσίας νανμαχονσιν 
είναι τριήρεις' οίκοδομήματα δε έπετέλεσε μέν τό θέατρον 
έτερων ύπαρξαμένων, τά δέ έπί της αντοϋ πολιτείας ά 
ώκοδόμησεν, έν Πειραΐεϊ νεώς εισιν οίκοι και τό προς τώ 
Λυκείω καλούμενο} γνμνάσιον. "Οσα μέν ούν άργύρον πε~ 
ποιημένα ήν καί χρυσού, Λαχάρης καί ταύτα έσύλησε τν-
ραννήσας' τά δέ οικοδομήματα καί ές ημάς έτι ήν. 



XXX. Βωμός τοΰ Έ ρ ω τ α στην Άκαδήμ€ΐ"£ καί τοΰ-
'Αντέρωτα στην πόλη . "Αλλοι βωμοί οτήν Ά κ α δ ή μ ε ι α : τ ο ΰ 
Προμηθέα, τ ώ ν Μουσών, του Έ ρ μ η , της "Αθηνάς καί τοϋ 
Η ρ α κ λ ή . Κοντά στην 'Ακαδήμεια : τ ά φ ο ς τοϋ Π λ ά τ ω ν α , 
πύργος τοϋ Τ Ι μ ω ν α . " Ι π π ι ο ς Κολωνός μέ βωμούς Ποσβιδώνος 
" Ι π π ί ο υ καί 'Αθηνάς ' Ι π π ί α ς καί ή ρ ω α . 

1. Προ δέ της εσόδου της ές Άκαδήμειαν εστί. βωμός 
"Ερωτος έχων επίγραμμα ώς Χάρμος Αθηναίων πρώτος 
"Ερωτι άναθείη. Τον δέ έν πόλει βωμον καλούμενον Άντέ-
ρωτος ανάθημα εϊναι λέγουσι μετοίκων, δτι Μέληζ Αθηναίος 
μέτοικον άνδρα Τψαγόραν έρασθέντα άτιμάζων άφεϊναι 
κατά της πέτρας αυτόν έκέλενσεν, ές τό ύψηλότατον αυτής 
άνελθόντα. Τίμαγόρας δέ άρα καί ψυχής εϊχεν άφεΐ-δώς καί 
πάντα δμοίο>ς κελεύοντι ήθελε χαρίζεσθαι τφ μείρακίω, 
καί δη καί φέρων εαυτόν άφήκε' Μέλητα δέ, ώς αποθανόντα 
είδε Τίμαγόραν, ές τοσούτον μετανοίας έλθεϊν ώς πεσεϊν τε 
άπό της πέτρας τής αυτής, καί ούτως άφείς αυτόν έτελεύ-
τησε. Καί τό εντεύθεν δαίμονα Άντέρωτα τον άλάστορα τόν 

2 Τιμαγόρου κατέστη τοις μετοίκοις νομίζεΐν. 2. 'Εν Άκα
δήμεια δέ έστι Προμηθέως βωμός, καί θέουσιν άπ' αυτού 
προς τήν πόλιν έχοντες καίομένας λαμπάδας. Τό δε αγώ
νισμα όμοϋ τφ δρόμω φυλάξαΐ τήν δάδα έτι καίομένην εστίν 
άποσβεσθείσης δέ ουδέν έτι τής νίκης τφ πρώτψ, δευτέρω 
δέ άντ αύτοϋ μέτεστιν. ΕΙ δέ μηδέ τούτω καίοιτο, δ τρίτος 
εστίν ό κρατών. ΕΙ δέ καί πάσιν άποσβεσθείη, ουδείς έστιν 
δτω καταλείπεται ή νίκη. "Εστι δέ Μουσών τε βωμός, καί 
έτερος 'Ερμού, καί έιδον Άθψάς, τον δέ 'Ηρακλέους 
εποίησαν. Καί φυτόν έστιν έλαίας, δεύτερον τοϋτο λεγόμενη 

3 φανήναι. 3. Άκαδημείας δέ ου πόρρω Πλάτωνος μνήμα 
έστιν, φ προεσήμαινεν ο θεός άριστον τά ές φιλοσοφίαν 
έσεσθαι. Προεσήμαινε δέ ούτω : Σωκράτης τή πρότερα 
νυκτί ή Πλάτων εμελλεν έσεσθαι οί μαθητής, έσπτήναί οί 
κύκνον ές τόν κόλπον εϊδεν δνειρον έστι δέ κύκνω τώ δρνιθι 
μουσικής δόξα, δτι Λιγύων τών 'Ηριδανού πέραν νπέρ γης 
τής Κελτικής Κύκνον άνδρα μουσικόν γενέσθαι βασιλέα 
φασί, τελευτήσαντα δέ Απόλλωνος γνώμη μεταβαλεϊν λέ-
γουσιν αυτόν ές τόν όρνιθα. 'Εγώ δέ βασιλεϋσαι μέν πεί-

Κ Ε Φ . 30.—1· Μπροστά στην εί'σοδο τής Άκαδή-
μειας (*) υπάρχει βωμός "Ερωτος μέ επιγραφή πού. ανα
φέρει πώς ό Χάρμος πρώτος άπό τους Αθηναίους έκαμε 
ανάθημα στον "Ερωτα ( 2 ). Ό βωμός πού λέγεται τ ο ΰ 
Ά ν τ έ ρ ω τ ο ς καί πού βρίσκεται μέσα στην πόλη λένε 
πώς είναι ανάθημα τών μετοίκων, γιατί ενα: 'Αθηναίος 
ονομαζόμενος Μέλης, περιφρονώντας τον "Ερωτα τοϋ με
τοίκου Τίμαγόρα, ιόν διέταξε ν' ανεβεί στο πιο ψηλό μέρος 
τοΰ βράχου καί νά πέσει άπό κει κάτω' ό Τιμαγόρας λοιπόν, 
ό όποιος καί τή ζωή του δέν τή λογάριαζε καί γενικά σ' Ολα 
οσα τοΰ ζητούσε ό νέος ήθελε νά τοΰ χαρίζεται, ανέβηκε 
εκεί καί ρίχτηκε κάτω. Ό Μέλης, όταν εϊδε πώς ό Τιμα-
γόρας σκοτώθηκε, μετάνιωσε -.όσο πολύ, ώστε ρίχτηκε 
καί αύνός άπο τον ίδιο βράχο καί σκοτώθηκε· Ά π ό τότε 
οί μέτοικοι πιστεύουν στο δαίμονα Άντέρωτα, τό εκδικη
τικό στοιχιό τοΰ Τίμαγόρα ( 3 ) . Στην Άκαδήμεια υπάρχει 2 
ένας βωμός τοΰ Προμηθέα, άπό -ιόν όποιο γίνεται αγώνας 
δρόμου προς τήν πόλη μέ αναμμένες λαμπάδες (Η)' ό αγώνας 
συνίσταται νά διατηρηθεί κατά το τρέξιμο ή δάδα αναμμένη' 
άν ή δάδα τοΰ πρώτου σβεστεί, δέν μπορεί νά είναι πια 
αυτός ό νικητής, άλλα διεκδικεί τή νίκη ό δεύτερος' άν δέν 
τή διατηρήσει ούτε αυτός ώς τό τέρμα αναμμένη, νικάει ό 
τρίτος. "Αν όλων ή δάδα σβεστεί, δέν δίνεται σέ κανένα 
ή νίκη. 'Υπάρχει καί βωμός τών Μουσών καί ένας άλλος 
τής 'Αθηνάς' έ'χουν επίσης κάνει καί γιά τόν 'Ηρακλή ενα 
βωμό. 'Υπάρχει έκεΐ καί ενα ελαιόδεντρο πού λένε πως 
εϊναι τό δεύτερο πού παρουσιάστηκε. "Οχι μακριά άπο τήν ο 
Άκαδήμεια (5) υπάρχει μνημείο τοΰ Πλάτωνα, γιά τον 
όποιο εϊχε προδηλώσει ό θεός πώς, σέ δ,τι σχετίζεται με 
τή φιλοσοφία, θά εϊναι ό χ-αλύτερο;' καί τό εϊχε προδηλώσ'ΐ 
ώς έξης : ό Σωκράτης, δταν επρόκειτο νά γίνει μαθητής 
του ό Πλάτων, τήν προηγούμενη νύχτα εϊδε σ-.ò Ονειρο 
του νά πετάει μέσα στον κόρφο του ένας κύκνος. Τό πτηνό 
κύκνος εϊναι φημισμένο γιά τή οχέση του μέ rr, μουσική, 
γιατί λένε πώς στους Λίγυες, πού κατοικούσαν οτ>ν αντι
κρινή πλευρά τοΰ 'Ηριδανού, πέραν της Κ'λτικής γης, 
ένας μουσικός ονομαζόμενος Κύκνος εϊχε γίνει βασι
λιάς. "Οταν πέθανε, κατά τήν επιθυμία τοΰ Άπόλλο>να, 
μεταμορφώθηκε σέ πτηνό. 'Εγώ δέχομαι π ώ ί βασίλεψε 
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θομαι Λίγνσιν άνδρα μονσικόν, γενέσθαι δέ μοι άπιστον 
4 δρνιθα απ' ανδρός. 4. Κατά τοϋτο τής χώρας φαίνεται 

πύργος Τίμωνος, δς μόνος είδε μηδέν α τρόπον εύδαίμονα 
εϊναι γενέσθαι πλην τους άλλους φεύγοντα ανθρώπους. 
Δείκννται δέ καί χώρος καλούμενος Κολωνός "Ιππιος, ένθα 
τής Αττικής πρώτον έλθείν λέγουσιν ΟΙδίποδα' διάφορα μέν 
και ταύτα τή 'Ομήρου ποιήσει, λέγουσι δ' ούν. Καί βωμός 
Ποσειδώνος Ίππίου καί 'Αθηνάς 'Ιππίας, ήρώον δέ Πει-
ρίθου καί Θησέως Οιδίποδος τε καί 'Αδράστου. Τό δέ 
άλσος τον Ποσειδώνος καί τόν ναόν ένέπρησεν 'Αντίγονος 
έσβαλών, καί άλλοτε στρατιςί κακώσας Άθψαίοις τήν γήν. 

ΑΤΤΙΚΑ 

στους Λίγυες έ'νας μουσικός, δέν πιστεύω Ομως καί πώς 
άπό άνθρωπος έγινε πτηνό. Στο μέρος αυτό τής χώρας 
φαίνεται ό πύργος τοΰ Τίμωνα, ό όποιος μόνος εϊδε πώς δέν 
υπάρχει άλλος τρόπος νά ευτυχήσει κανείς, παρά μόνο 
ν' αποφεύγει τους άλλους ανθρώπους. Δείχνουν έδώ καί ενα 
τόπο πού λέγεται "Ιππίος Κολωνός (β) καί εϊναι τό πρώτο 
μέρος τής 'Αττικής, όπου λένε πώς εϊχε έρθει ό Οιδίπους 
(διαφέρουν κι' αυτά άπό τά αναφερόμενα στην ποίηση τοϋ 
'Ομήρου, άλλα υπάρχουν ώς παραδόσεις). 'Υπάρχει έπίσηΰ 
•βωμός Ποσειδώνος 'Ιππίου καί Αθηνάς "Ιππίας καί ηρώο 
τοΰ Πειρίθ>υ καί τοΰ Θησέα, τοΰ Οιδίποδα καί τοϋ Άδρά-
cTou. Τό άλσος τοΰ Ποσειδώνα καί τό ναό τά έκαψε, δταν 
εϊχε κάμει τήν εισβολή, ό Αντίγονος, ό όποιος καί άλλοτε 
με στρατό εϊχε λεηλατήσει τή χώρα τών Αθηναίων. 


