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ο επίγραμμα αυτό του Σιμωνίδη του Κείου αποτελεί την απόλυτη επιτομή της μάχης
του Μαραθώνα και της σημασίας της. Η σύγκρουση στο πεδίο του Μαραθώνα ήταν
μια μάχη για όλους τους Έλληνες, ήταν μια νικηφόρα μάχη λίγων αμυνόμενων Αθηναίων
έναντιον των πολλών Περσών, με την τεράστια πολεμική και οικονομική υποδομή τους.

Ἑλλήνων
προμαχοῦντες
Ἀθηναῖοι
Μαραθώνι
χρυσοφόρων
Μήδων
ἐστόρεσαν
δύναμιν

Κεφάλι οπλιτών από το αρχαϊκό ανατολικό αέτωμα
του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, περ. 500 π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. κατ. 1938.

Η μάχη του Μαραθώνα υπήρξε μία από τις κρισιμότερες μάχες του αρχαίου κόσμου με την
έκβασή της να προσδιορίζει καθοριστικά την ιστορία της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της
Ευρώπης. Θα γίνει σημείο αναφοράς κατά την αρχαιότητα, θα λειτουργήσει ως πρότυπο
στον αγώνα της Ανεξαρτησίας από τους Τούρκους [Τρόπαια του Μαραθώνος, / δεν αφάνισεν
ο χρόνος, / αιωνίως διαρκούν / και την δόξαν των προγόνων / πάντοτε διαλαλούν]. Ο Βρετανός
φιλόσοφος John Stuart Mill θα θεωρήσει (το 1846) τη μάχη αυτή ακόμη και για την ιστορία
της Αγγλίας σημαντικότερη και από την αποφασιστική μάχη του Χάστινγς, που εγκαινίασε
τη νορμανδική κατάληψη της Βρετανίας το 1066 μ.Χ. Ο χώρος της μάχης, το «Μαραθώνιον
άλσος», θα μείνει στη συλλογική μνήμη των αρχαίων Ελλήνων αλλά και των λογίων, των
ποιητών και των ζωγράφων ανά τους αιώνες και έως τις μέρες μας ως τόπος της ανδρείας, του θαύματος και του θρύλου. Όπως έγραψε ο λόρδος Βύρων, «Marathon became a
magic word». Τέλος ο θρύλος του “μαραθωνοδρόμου” Φειδιππίδη θα συγκινήσει ποιητές,
θα επιβάλει το μαραθώνιο ως αγώνισμα στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα
εμπνεύσει το σύγχρονο παγκόσμιο κίνημα των μαραθωνοδρομιών.
Τα πραγματικά ποσοτικά μεγέθη της μάχης ήταν βέβαια μικρά: 9.000 Αθηναίοι με μόνους
συμμάχους 1.000 Πλαταιείς –ένα εκστρατευτικό σώμα της Σπάρτης, της μεγαλύτερης ελληνικής δύναμης της εποχής, ήταν καθ’ οδόν, αλλά έφτασε καθυστερημένα– έδωσαν μια μάχη
μίας μόνο ημέρας σε ένα μικρό πεδίο στις ακτές της ανατολικής Αττικής στις αρχές του
φθινοπώρου του 490 π.Χ. Ακόμη και τα θύματα ήταν ευάριθμα. Στον Τύμβο των Αθηναίων
ενταφιάστηκαν μόνο 192 σοροί. Ωστόσο, η μεγάλη ποσοτική υπεροχή του αντιπάλου, του
περσικού στρατού, η φήμη της ανίκητης πολεμικής μηχανής που τον συνόδευε και η βεβαιότητα ότι είχε αποβιβαστεί για να καταλάβει και να καταστρέψει την Αθήνα με διακηρυγμένη
πρόθεση να υποτάξει όλον τον ελληνικό κόσμο και να εγκαθιδρύσει μια παγκόσμια κυριαρχία,
όλα αυτά έδωσαν στην αναμέτρηση του Μαραθώνα τη διάσταση μιας σύγκρουσης Ελλήνων
κατά βαρβάρων, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μιας σύγκρουσης παγκόσμιων διαστάσεων.

Στην έκβαση της μάχης υπέρ των Ελλήνων καθοριστική σημασία
είχαν δύο παράγοντες. Αφενός, η στρατηγική ιδιοφυΐα του Μιλτιάδη,
που εφάρμοσε μια εξαιρετική τακτική πολέμου και αμέσως μετά –και
μέσα στη νύχτα– οδήγησε το στρατό του πίσω στην Αθήνα, πριν
φτάσουν εκεί οι Πέρσες, οι οποίοι, όταν είδαν μπροστά τους τους
Αθηναίους, αποφάσισαν πλέον να αποσυρθούν. Ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα.
Γι’ αυτό ο Herrmann Bengtson χαρακτηρίζει το Μιλτιάδη ως τον
πρώτο στρατηγό στην ιστορία της Ευρώπης. Αφετέρου, οι οπλίτες,
που εφάρμοσαν το σχέδιο μάχης με πειθαρχία, αισθάνονταν ελεύθεροι πολίτες μιας δημοκρατικής πολιτείας, που πολεμούσαν όχι για
κάποιον ηγέτη, αλλά μάχονταν πολύ συγκεκριμένα και απτά «υπέρ
βωμών και εστιών».
Η εμπειρία της μάχης επιτάχυνε τις διεργασίες για τη διεύρυνση των
δημοκρατικών θεσμών στην Αθήνα και την αντίστοιχη υποχώρηση
της τυραννίδας σε πολλές ελληνικές πόλεις. Κυρίως όμως ενίσχυσε τη
διάθεση όλων των Ελλήνων να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν
τον κοινό κίνδυνο από την Ανατολή.
Η φράση “το Ελληνικόν” αποκτά για πρώτη φορά σαφή πολιτικό
προσδιορισμό. Εξάλλου εν όψει της ανάγκης να αντιμετωπιστεί η
επικείμενη απειλή της νέας φάσης του Περσικού πολέμου, για την
οποία οι προετοιμασίες των Περσών άρχισαν αμέσως μετά και με
τρόπο συστηματικό και θα οδηγήσουν στη νέα εκστρατεία, που
σφραγίστηκε με το έπος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας 10 χρόνια
αργότερα, ο Θεμιστοκλής έπεισε τους Αθηναίους να κατασκευάσουν
έναν ισχυρό στόλο, ο οποίος έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο
στην πολιτική και την οικονομική πορεία των Ελλήνων. Άλλαξε τις
ισορροπίες και τις συμμαχίες, ενθάρρυνε το εμπόριο και οδήγησε στην
ηγεμονία της Αθήνας.

Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιστορία και Θρύλος

Οι δύο κόσμοι:

η Περσική αυτοκρατορία και οι ελληνικές πόλεις
στις παραμονές της μάχης του Μαραθώνα

Ο Αθηναίος οπλίτης φορά αττικό
κράνος και περικνημίδες, ενώ
κρατά ασπίδα με επίσημα τον
Πήγασο. Ο Πέρσης απεικονίζεται
με πολύχρωμο ένδυμα,
περισκελίδες (αναξυρίδες),
φρυγικό κάλυμμα κεφαλής και τόξο.
Μονομαχία Αθηναίου και Πέρση,
από ερυθρόμορφη αττική κύλικα
του Γραφέα του Τριπτολέμου, 480 π.Χ.
Edinburgh, The Royal Scottish Museum,
αρ. κατ. 1887.213.

Στις αρχές του φθινοπώρου του 490 π.Χ., στην πεδιάδα του Μαραθώνα, αυτοί που
συγκρούστηκαν δεν ήταν απλώς ένα εκστρατευτικό σώμα και οι υπερασπιστές μιας
ανεξάρτητης πόλης, αλλά δύο ολόκληροι κόσμοι, δύο διαφορετικοί τρόποι θέασης
και ερμηνείας των πραγμάτων. Ο κόσμος των ελληνικών πόλεων και η Περσική
αυτοκρατορία μετρούσαν ήδη μισό αιώνα επαφών –πολεμικών, διπλωματικών, εμπορικών
ή πολιτισμικών. Ωστόσο, με το Μαραθώνα, ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία οι
επαφές αυτές θα πάρουν τη μορφή –αρχικά μόνο για τους Έλληνες, στη συνέχεια
και για τους Πέρσες– ενός αγώνα επιβίωσης και ανάγκης επαναπροσδιορισμού της
ταυτότητάς τους. Οι Περσικοί πόλεμοι, ακόμη και μετά τις κατά καιρούς επίσημες
απόπειρες λήξης τους, θα έχουν αφήσει μια υποθήκη ανεξόφλητων λογαριασμών και
συνεχών αμοιβαίων παρεμβάσεων που δεν θα σταματήσουν, παρά μόνο με την οριστική
πτώση της αυτοκρατορίας στα χέρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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1. Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Η

αυτοκρατορία των Περσών, με την αστραπιαία
εξάπλωσή της και την επί δύο αιώνες πολιτική
της κυριαρχία στον κόσμο της Εγγύς και της Μέσης
Ανατολής, συνιστά τομή στον αρχαίο κόσμο. Οι πανάρχαιες ισορροπίες δυνάμεων ανατρέπονται. Τα βασίλεια της Μεσοποταμίας, της Μικράς Ασίας και της
Αιγύπτου χάνονται για πάντα. Για πρώτη φορά εμφανίζεται μια κρατική δομή με αξιώσεις ενοποίησης όλου
του τότε γνωστού κόσμου. Το κράτος των Αχαιμενιδών
είναι ουσιαστικά η πρώτη πολυεθνική αυτοκρατορία
και μάλιστα η πρώτη που έχει πλήρη συνείδηση αυτής
της διάστασής της, με συνέπεια να επεξεργαστεί και
την αντίστοιχη νομιμοποιητική ιδεολογία και ρητορική. Η αυτοκρατορία του Κύρου Β’ του Μεγάλου και
των διαδόχων του συνιστά το τέλος της “αρχαϊκής”
Ανατολής και την απαρχή ενός νέου, πιο διευρυμένου,
ενωμένου κόσμου που θα βρει την πλήρη ανάπτυξή
του στο κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον ελληνιστικό πολιτισμό.

Πολυτελώς ντυμένοι
στρατιώτες που κρατούν
τόξα και δόρατα, πιθανόν
οι “αθάνατοι” του στρατού
του Δαρείου, όπως τους Η εμφάνιση των Περσών
αποκαλεί ο Ηρόδοτος.
Η εμφάνιση των Περσών στο προσκήνιο της πολιτικοΤμήμα της Ζωφόρου
των Τοξοτών στο παλάτι
του Δαρείου Α΄
στα Σούσα, πίνακας από
εφυαλωμένες πλίνθους,
περ. 510 π.Χ.
Paris, Musée du Louvre,
αρ. κατ. 97-024173.
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στρατιωτικής ιστορίας της Εγγύς Ανατολής συναρτάται
με τις τύχες όλων των προϋπαρχόντων και σύγχρονών
τους κρατών ή φυλών (μετακινήσεις, συμμαχίες, ακμή ή
διάλυση).
Σύμφωνα με αρχαιολογικά τεκμήρια, γύρω στο 1500 π.Χ.,
τα ινδοευρωπαϊκά ιρανικά φύλα εγκαθίστανται στην ορο-

σειρά του Ζάγρου, του ορεινού άξονα που εκτείνεται
από το σημερινό Κουρδιστάν και το βόρειο Ιράν, μέχρι
την ανατολική ακτή του Περσικού κόλπου. Πρόκειται για
ένα φυσικό τείχος που χωρίζει γεωφυσικά και πολιτιστικά
τις εύφορες πεδιάδες της Μεσοποταμίας από τα άνυδρα οροπέδια του Ιράν. Αυτό το “τείχος”, καθώς και ό,τι
κρύβει πίσω του, θα είναι το πεδίο δράσης ιρανικών φύλων, όπως οι Μήδοι, οι Πέρσες ή οι Πάρθοι, που σταδιακά θα “ιρανοποιήσουν” την περιοχή, ενσωματώνοντας
και αρκετά πολιτισμικά στοιχεία των γηγενών πληθυσμών.
Την πολιτιστική ποικιλομορφία που προκύπτει από αυτό
το ψηφιδωτό λαών, συνοδεύει εκ των πραγμάτων και η
πολιτική κατάτμηση.
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τα ιρανικά φύλα προέρχονται από τους “εχθρούς” τους, τις πολιτιστικά και
στρατιωτικά ανεπτυγμένες αυτοκρατορίες της “εύφορης ημισελήνου”. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καταγραφή εκστρατειών, κυρίως των Ασσυρίων (9ος - τέλη
7ου αι. π.Χ.). Στόχος τους είναι τα πολυάριθμα βασίλεια
του ισχυρότερου φύλου, των Μήδων, τα οποία και υποτάσσονται. Οι φυλές όμως της νοτιοδυτικής άκρης του
ιρανικού οροπεδίου, μακριά από την περιοχή των μεγάλων στρατηγικών και οικονομικών ενδιαφερόντων των
Ασσυρίων, θα επιζήσουν πολιτικά πληρώνοντας φόρο
υποτέλειας στην πανίσχυρη αυτοκρατορία του βορρά.
Είναι οι Πέρσες της περιοχής της Φαρς ή Πάρσας (της
Περσίδος των Ελλήνων) του ορμητηρίου της κατοπινής
εξάπλωσής τους.
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Οι Μήδοι
Από το β’ μισό του 7ου αι. π.Χ. ο ασσυριακός έλεγχος
στην περιοχή των Μήδων εξασθενεί. Οι χαλαρά συνδεδεμένες μηδικές φυλές συνασπίζονται σε ομοσπονδία
και κατόπιν σε βασίλειο με πολιτική, κοινωνική και στρατιωτική συνοχή. Η ταχύτατη εδραίωσή του (περ. 640600 π.Χ.) συνδέεται με την ανάγκη απόκρουσης και
κατανίκησης των Ασσυρίων. Ο προτελευταίος Μήδος
βασιλιάς Κυαξάρης (Umakistar, 625-585 π.Χ.), ο πρώτος με τεκμηριωμένη την ιστορική του ταυτότητα, είναι
αυτός που θα καταφέρει το οριστικό πλήγμα στην καταρρέουσα Ασσυριακή αυτοκρατορία. Το 612 π.Χ., συμμαχώντας με τους Βαβυλωνίους, καταστρέφει την πρωτεύουσα Νινευή και καταλαμβάνει όλη την επικράτεια
του εχθρού. Έτσι, στην αυγή του 6ου αι. π.Χ., το βασίλειο
των Μήδων κατέχει όλη την περιοχή από τα ανατολικά
της καθαυτό Μηδίας, μέχρι τη βόρεια Μεσοποταμία και
τη Χαρράν στη βόρεια Συρία, καθώς και το ανατολικό
τμήμα της μικρασιατικής χερσονήσου, με τον Άλυ ποταμό να αποτελεί το δυτικό σύνορο. Πρωτεύουσά του
είναι τα οχυρωμένα Εκβάτανα (Hamadan).

Η δημιουργία της αυτοκρατορίας:
Κύρος και Καμβύσης
Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. κάποιες φαινομενικά ασήμαντες εξελίξεις στο οροπέδιο της Φαρς, θα αποτελέσουν
την αφετηρία κοσμοϊστορικών αλλαγών σε ολόκληρο
τον τότε γνωστό κόσμο. Η άρχουσα οικογένεια της φυλής των Πασαργάδων εδραιώνει σταδιακά την ισχύ της
και στις άλλες ημινομαδικές, ποιμενικές, περσικές φυλές.
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Ο αρχηγός της, Κύρος Β΄ (Kūrosh) συγκροτεί μια συμμαχία εννέα τέτοιων φυλών και ανακηρύσσεται βασιλιάς
το 559 π.Χ. Αν η ανάδειξη των Μήδων σε ισχυρή δύναμη μέσα σε 40 χρόνια προκαλεί έκπληξη, οι κατακτήσεις του Κύρου και του Καμβύση, που κατέστησαν
την Περσία τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία του αρχαίου
κόσμου μέσα σε μόλις 25 χρόνια (550-525 π.Χ.), αποτελούν μοναδικό γεγονός. Όταν οι Πέρσες ξεκινούν την
εξόρμησή τους, τέσσερα είναι τα κράτη που κυριαρχούν
στον κόσμο και μοιράζονται μια εύθραυστη ισορροπία
δυνάμεων: το βασίλειο των Μήδων, η αυτοκρατορία των
Βαβυλωνίων, το βασίλειο των Λυδών στη δυτική Μικρά
Ασία και η Αίγυπτος. Αυτούς καλούνται να αντιμετωπίσουν οι δύο πρώτοι Πέρσες βασιλείς.
Λίγο μετά την άνοδο του Κύρου στο θρόνο, οι Πέρσες
–αν και λιγότεροι αριθμητικά– συγκρούονται με τους
Μήδους υπό τον τελευταίο τους βασιλιά, τον Αστυάγη
(Ištuwigu), και τους νικούν κατά κράτος το 550 π.Χ. Τα
Εκβάτανα καταλαμβάνονται και το βασίλειο ενσωματώνεται στις κτήσεις του Πέρση Μεγάλου Βασιλέα (Ηρόδοτος Α΄ 127-129, Βαβυλωνιακό Χρονικό ABC 7 ii 3-4). Έτσι, η
“έκρηξη” της περσικής εξάπλωσης θα διοχετευθεί μέσα
από το δίαυλο του αδελφού βασιλείου των Μήδων: οι
Πέρσες παραλαμβάνουν έτοιμο ένα εδαφικά μεγάλο
κράτος, πολιτιστικά και φυλετικά σχεδόν ταυτόσημο με
αυτούς, με προϋπάρχουσες δομές και παραδόσεις εξουσίας και κομβική στρατηγική θέση. Οι δύο ιρανικοί λαοί
θα είναι πλέον τόσο στενά συνδεδεμένοι σε πολιτιστικό και πολιτικό επίπεδο, ώστε να νέμονται από κοινού
την αυτοκρατορία. Οι Μήδοι ευγενείς θα συμμετέχουν
σχεδόν ισότιμα με τους Πέρσες στη διοίκησή της. Για

παράδειγμα, ο πιο έμπιστος στρατηγός του Κύρου, ο Άρπαγος και ο αρχηγός των περσικών δυνάμεων στο Μαραθώνα, ο Δάτης είναι Μήδοι. Χαρακτηριστικό είναι ότι,
και για τους Έλληνες, οι δύο λαοί θα αποτελούν πλέον
μια ενότητα (“Τα Μηδικά”, “μηδίζω” κ.ο.κ.).
Τρία χρόνια αργότερα, το 547 π.Χ., ο Κύρος, εκμεταλλευόμενος την προκλητική και απερίσκεπτη πολιτική του βασιλιά των Λυδών, του Κροίσου, θα εκστρατεύσει εναντίον
του, καταλαμβάνοντας αιφνιδιαστικά την πρωτεύουσά
του, τις Σάρδεις. Η αιχμαλωσία του Λυδού ηγεμόνα, θα
σημάνει και την υπαγωγή του βασιλείου του στην περσική επικράτεια (Ηρόδοτος Α΄ 76-91). Οι υποτελείς στον
Κροίσο αιολικές και ιωνικές πόλεις τιμωρούνται για την
άρνησή τους να βοηθήσουν τους Πέρσες με την ολοκληρωτική ένταξή τους στην αναδυόμενη αυτοκρατορία.
Η κατάκτηση των Λυδών σηματοδοτεί την έναρξη των
επαφών μεταξύ Περσών και Ελλήνων σε μεγάλη κλίμακα.
Οι Πέρσες μέσω του εξελληνισμένου βασιλείου της Λυδίας και των ελληνικών πόλεων των παραλίων, εξοικειώνονται με τον ελληνικό υλικό πολιτισμό και τους τρόπους
πολιτικής οργάνωσης. Οι χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις
των ελληνικών πόλεων θα συντρέχουν υποχρεωτικά την
αυτοκρατορία στις μελλοντικές εκστρατείες της. Ίωνες

γλύπτες και λιθοξόοι θα εργαστούν για τη διακόσμηση
των ανακτόρων της αυτοκρατορίας. Οι περσικές αυλές
στις Σάρδεις και τα Σούσα θα γίνουν το καταφύγιο κάθε
ηττημένου ή δυσαρεστημένου ισχυρού Έλληνα πολιτικού ή τυράννου (Ιππίας, Δημάρατος, Θεμιστοκλής κ.ά.).
Πολλοί από αυτούς, όπως έχει ήδη γίνει με σημαίνοντες
Μήδους ή Λυδούς, και ανάλογα με τις συγκυρίες ή την
αποφασιστικότητά τους, θα αναδειχθούν σε έμπιστους
συμβούλους του Μεγάλου Βασιλέως. Τέλος, οι Βασιλείς
των Περσών θα μάθουν για πρώτη φορά και για την
ύπαρξη των «Ελλήνων πέρα από τη θάλασσα». Μια γνώση που προς το παρόν συνοδεύεται μοναχά από υπεροπτική και ειρωνική αδιαφορία ‒όπως η αντίδραση του
Κύρου στο σπαρτιατικό απειλητικό “τελεσίγραφο”: «Ποίοι είναι αυτοί οι Σπαρτιάτες;» (Ηρόδοτος Α΄ 153).

Πέρσες και Μήδοι στρατιώτες
από την ανάγλυφη
στην ανατολική κλίμακα
της Αίθουσας Ακροάσεων
(Apadana) του ανακτόρου
της Περσέπολης,
τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.
Αθήνα, Μορφωτικό Κέντρο
της Πρεσβείας της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν.

Παρά την έλλειψη σαφών ιστορικών τεκμηρίων, δεν θα ήταν
άστοχο να υποστηριχθεί ότι το διάστημα 546-540 π.Χ.
αφιερώθηκε από τον Κύρο στην κατάκτηση των λαών
που ζούσαν στα ανατολικά της Μηδίας και της Περσίας.
Η Αρία, η Αραχωσία, η Βακτριανή, η Σογδιανή (περίπου
το σημερινό Αφγανιστάν) περιήλθαν στην αυτοκρατορία. Το ανατολικό της όριο έφτασε στη Γανδαρίδα, κοντά
στον άνω ρου του Ινδού ποταμού.
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Μετά το τέλος αυτών των εκστρατειών, έχει απομείνει,
περικυκλωμένος, ο τελευταίος και ισχυρότερος αντίπαλος για τον Κύρο, το Νεοβαβυλωνιακό βασίλειο. Ο Πέρσης βασιλιάς, εκμεταλλευόμενος –και υποδαυλίζοντας–
την εσωτερική πολιτική και θρησκευτική δυσαρέσκεια
των γηγενών Βαβυλωνίων προς την άρχουσα δυναστεία
των Χαλδαίων, θα συντρίψει το βαβυλωνιακό στράτευμα
το 539 π.Χ.

Δύο φτερωτές σφίγγες
κάτω από το φτερωτό
δίσκο, το έμβλημα του
θεού Αχούρα-Μάζντα,
από τα Σούσα, Ιράν.
Τμήμα της Ζωφόρου
των Τοξοτών στο παλάτι
του Δαρείου Α΄ στα Σούσα,
πίνακας από εφυαλωμένες
πλίνθους, περ. 510 π.Χ.
Paris, Musée du Louvre,
αρ. ευρ. 97-012320.
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Ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας θα σκοτωθεί άδοξα το
530 π.Χ. πολεμώντας με κάποια από τις νομαδικές φυλές της βορειοανατολικής μεθορίου. Εκτός όμως από
κατακτητής, υπήρξε και ένας προικισμένος διοικητής.
Όπως απέδειξε η κατάκτηση της Βαβυλώνας, στρατιωτική ευφυΐα και πολιτική διορατικότητα συνυπήρχαν
στο πρόσωπό του. Παράλληλα με τις κατακτήσεις του,
μερίμνησε και για την οργάνωση της αυτοκρατορίας σε
όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου: τη διοίκηση, τη νομοθεσία, το φορολογικό σύστημα, τη στρατιωτική δομή.
Ακόμα σημαντικότερη είναι η επιείκεια και η διάθεση
συνεργασίας που επιφυλάσσει για τους κατακτημένους.
Ο αρχαίος κόσμος είχε πλήρη συνείδηση αυτής της
πραγματικότητας. Έτσι, ο Κύρος θα συνοδεύεται στο
εξής από το προσωνύμιο “Μέγας” και θα αναδειχθεί σε
μυθικό σχεδόν πρότυπο του αριστοκρατικού ιδεώδους
της δύναμης, της ευγένειας και της ειλικρίνειας (Ηρόδοτος Α΄ 114-116. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία κ.α.). Οι δύο
αυτές πολιτικές “χειρονομίες” (οργάνωση και ανοχή)
του Κύρου θα γίνουν υποθήκη για τους διαδόχους του
και θα σφραγίσουν το χαρακτήρα της αυτοκρατορίας,
στην ώριμη μορφή που αυτός θα πάρει κατά τη βασιλεία του Δαρείου.

Στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του, ο πρώτος Μέγας Βασιλεύς φρόντισε να προικίσει το λαό του και με
μια σταθερή και αντάξια της ισχύος του πρωτεύουσα,
τους Πασαργάδες. Εκεί, μέσα σε έναν περίκλειστο, αρδευόμενο κήπο –τον τόσο προσφιλή στους Πέρσες
“παράδεισο”– τα ανάκτορα συνέχισαν να φιλοξενούν
όλες τις τελετές των στέψεων των κατοπινών Μεγάλων
Βασιλέων, παρόλο που η Αυλή είχε ήδη μετακινηθεί σε
άλλες πρωτεύουσες: μια διαρκής αναγνώριση των οφειλών της δυναστείας απέναντι στον “πατέρα” της.
Τέλος, στην πεδιάδα κοντά στην αρχαία πρωτεύουσα,
στέκεται απομονωμένος και λιτός ο τάφος του πρώτου
Μεγάλου Βασιλέα. Αυτόν τον τάφο θα επισκεφθεί δύο
αιώνες αργότερα ο Μέγας Αλέξανδρος σε ένα “προσκύνημα” συμβολικής σύνδεσης και σύγκρισης των δύο
μεγάλων στρατηλατών –κυρίων της Ασίας.
Ο γιος του Κύρου, Καμβύσης (Kambūjiya 530-522 π.Χ.),
ολοκληρώνει την επεκτατική πολιτική και συνεχίζει τη
συνετή διοίκηση του πατέρα του. Το 526 π.Χ. στρέφεται εναντίον του τελευταίου ισχυρού βασιλείου, της
Αιγύπτου. Ο φαραώ Ψαμμήτιχος Γ΄ (Psamtik) θα ηττηθεί και στις αρχές του επόμενου έτους η πρωτεύουσά του Μέμφις θα αλωθεί (Ηρόδοτος Γ΄ 1-67). Ο
Καμβύσης προωθεί την περσική κυριαρχία στη Λιβύη
και την Κυρηναϊκή, με τις εκεί ελληνικές αποικίες να
δηλώνουν υποταγή. Παράλληλα, με την κατάληψη της
βόρειας Νουβίας, διασφαλίζει και το νότιο σύνορο της
επικράτειάς του.
Ο δεύτερος Μέγας Βασιλεύς θα πεθάνει αιφνίδια, καθώς επέστρεφε στην Περσία το 522 π.Χ.
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Η παγίωση της αυτοκρατορίας: Δαρείος
Όταν ο Δαρείος (Dârayavahush, 522-486 π.Χ.) ανέρχεται στο θρόνο, απέχει ελάχιστα από τη θέση του σφετεριστή. Είναι απλώς ένας υψηλός στρατιωτικός αξιωματούχος, μακρινός συγγενής του Κύρου. Αναμφίβολα, οι
συνθήκες κατάληψης της εξουσίας είναι σκοτεινές. Το
μόνο ασφαλές συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από
τις διαδόσεις και τους θρύλους είναι πως, με τη σύγχυση
που είχε προκύψει από το θάνατο του Καμβύση, ο Δαρείος άρπαξε το θρόνο παραμερίζοντας κάθε νόμιμο ή
μη διεκδικητή. Όχι τυχαία, στα μεταγενέστερα χρόνια, ο
Πέρσης μονάρχης φρόντισε να θωρακίσει την ύποπτη
αυτοκρατορική κληρονομιά του: μέσω της περίφημης
λαξευτής επιγραφής των Βαγιστάνων (Behistun) –του
επίσημου κειμένου παρουσίασης των πεπραγμένων
του– ο Δαρείος γνωστοποίησε τη δική του εκδοχή των

Ο δαρεικός στατήρας είναι το χρυσό
νόμισμα που έκοψε ο Δαρείος Α΄.
Στον εμπροσθότυπο απεικονίζεται
ο Μέγας Βασιλεύς στην ημιγονυπετή στάση
του τοξότη. Στον οπισθότυπο δεν υπάρχει
παράσταση, αλλά το αποτύπωμα
του καλουπιού. Το νόμισμα είχε
καθαρότητα 98% και ισοδυναμούσε
με 20 αττικές δραχμές.
Χρυσός δαρεικός, τέλη 5ου αι. - 375 π.Χ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, αρ. ευρ. 6464δ.
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γεγονότων της κατάληψης του θρόνου και ταυτόχρονα
προέβαλε –ίσως μάλιστα επινόησε– το μυθικό γενάρχη
Αχαιμένη (Haxāmaniš), προεκτείνοντας έτσι στο παρελθόν την αίγλη του βασιλικού τίτλου, και συνδεόμενος
άμεσα με τον Κύρο. «Το βασίλειο που αρπάχτηκε από
την οικογένειά μου, το βάζω στη θέση του. Το ξαναστήνω στα θεμέλιά του. […] Έφερα πίσω ό,τι αρπάχτηκε,
τα έκανα όλα όπως πριν […]» (DB 70). Από τώρα και
στο εξής, η δυναστεία των “Αχαιμενιδών” θα χρησιμοποιεί αυτό ακριβώς το όνομα. Επιπλέον, αντίγραφα της
επιγραφής, μεταφρασμένα στις τοπικές γλώσσες και με
παραλλαγμένο κατά τις συνθήκες το περιεχόμενό της,
θα εκτεθούν σε πολλά σημεία της αυτοκρατορίας.
Η ανάγκη του Δαρείου για νομιμοποίηση δεν είναι αβάσιμη. Το 521 π.Χ., ένα κύμα στάσεων είχε ξεσπάσει ως
συνέπεια του αρχικού κενού εξουσίας και της αδύναμης
ακόμα θέσης του νέου ηγεμόνα. Οι εξεγέρσεις ήταν
πολλαπλές, διαδοχικές ή και ταυτόχρονες και κάλυψαν
σχεδόν όλη την επικράτεια (Βαβυλώνα, Μηδία, Αρμενία, Ελάμ, Ασσυρία, Αίγυπτος, Παρθία, Υρκανία), ακόμα
και την ίδια την Περσία. Όμως, ο νέος Μέγας Βασιλεύς,
εκτός από τη δυνατότητα επίκλησης της “αχαιμενικής”
καταγωγής του, έχει και την υποστήριξη του κύριου
όγκου του τακτικού στρατού καθώς και της ανώτερης
περσικής αριστοκρατίας. Έτσι, θα αντεπιτεθεί και, μέσα
σε ένα χρόνο, θα περικυκλώσει, θα απομονώσει και, στο
τέλος, θα τιμωρήσει παραδειγματικά και απάνθρωπα
τους στασιαστές. Οι λόγοι της επιτυχίας δεν θα πρέπει να αναζητηθούν μόνο στις αρετές του Δαρείου και
του στρατού του, αλλά και στην ίδια τη φύση των εξεγέρσεων. Ως επί το πλείστον, δεν ήταν “εθνικές”, ήταν
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προσωποπαγείς, οργανωμένες από κάποιον ευγενή που
διεκδικούσε τον παλαιό –προ της περσικής κατάκτησης– τοπικό θρόνο.
Η επιτυχία του Δαρείου έχει τεράστια σημασία για τον
κόσμο της Ανατολής. Ο νέος ηγεμόνας δεν λύνει απλώς
το πρόβλημα του ποιος θα είναι ο νέος Μέγας Βασιλεύς
ή του τι μορφή θα έχει η αυτοκρατορία, αλλά απαντά
στο ερώτημα για το αν θα υπάρχει αυτή η ίδια η αυτοκρατορία. Ουσιαστικά είναι ο δημιουργός ενός καινούριου κράτους. Εδαφικά, ξανακερδίζει όλη την επικράτεια.
Θεσμικά, παραλαμβάνει τη διοικητική και οικονομική
κληρονομιά του Κύρου, την εμπλουτίζει και της δίνει τη
σταθερότητα που θα τη χαρακτηρίζει στα κατοπινά χρόνια. Εκεί, όμως που η βασιλεία του Δαρείου συνιστά αληθινή τομή σε σχέση με το παρελθόν, είναι η ιδεολογία, η
νέα ταυτότητα της αυτοκρατορίας. Τώρα πλέον, οι λαοί
και οι κοινωνικές τάξεις που απαρτίζουν το κράτος θα
έχουν σχέση πίστης και υποταγής απευθείας στο Θρόνο. Ο Μέγας Βασιλεύς θα είναι ο μονάρχης ολόκληρης
της αυτοκρατορίας, και όχι πια ο εθνικός βασιλιάς των
Περσών που κυριαρχούν σε ένα άθροισμα κατακτημένων περιοχών. Πράγματι, με αυτή την υπέρβαση, ο Δαρείος θα δημιουργήσει την πρώτη πραγματική πολυεθνική
αυτοκρατορία (Αριστοτέλης, Πολιτικά 1312α 12-14).
Όπως κάθε Μέγας Βασιλεύς ήταν προορισμένος να
κάνει, ο Δαρείος επεκτείνει την επικράτειά του με νέες
κατακτήσεις στα απώτατα όρια του γνωστού του κόσμου. Πριν από το 513 π.Χ., το βορειοανατολικό τμήμα
της Ινδίας (μέχρι το Παντζάμπ και τις όχθες του Ινδού ποταμού) προστίθεται στην αυτοκρατορία, αποτελώντας έκτοτε τη μεγαλύτερη πηγή σταθερών εσόδων
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για την τελευταία (Ηρόδοτος Γ΄ 94). Κυρίως όμως, ήταν
το δυτικό σύνορο που κέρδισε το μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον του Πέρση βασιλιά. Το 517 π.Χ., τα μεγάλα
νησιά του ανατολικού Αιγαίου κατακτώνται (Σάμος) ή
υποτάσσονται ειρηνικά (Λέσβος, Χίος). Το 513 π.Χ. ο
ίδιος ο Μέγας Βασιλεύς ηγείται μιας νέας φιλόδοξης
εκστρατείας. Οι Πέρσες πατούν στην Ευρώπη και προελαύνουν μέχρι το Δούναβη, κατακτώντας τις θρακικές
φυλές. Όμως, η πέραν του ποταμού προώθηση για την
υποταγή των Σκυθών στις στέπες της νότιας Ρωσίας θα
καταλήξει σε ήττα και αναδίπλωση στο ποτάμιο σύνορο.
Στα χρόνια που ακολουθούν, οι στρατηγοί του Δαρείου
θα ολοκληρώσουν τον έλεγχο στη Θράκη, θα εξασφαλίσουν την υποταγή του βασιλιά των Μακεδόνων, Αμύντα Α΄, και τέλος θα καταλάβουν όλες τις σημαντικές
ελληνικές πόλεις στο βόρειο Αιγαίο και τον Ελλήσποντο, διαμορφώνοντας το προγεφύρωμα της αυτοκρατορίας στην Ευρώπη και θέτοντας τις μητροπόλεις της
κεντρικής και τις νότιας Ελλάδας σε ασφυκτικό διπλωματικό και πολιτικό κλοιό. Η εύθραυστη, γεμάτη ένταση
και αναμονή, ειρήνη θα διακοπεί με το ξέσπασμα της
Ιωνικής επανάστασης (499-494 π.Χ.). Η ανάγκη εξουδετέρωσης της δυνατότητας των πόλεων της κυρίως
Ελλάδας να παρεμβαίνουν στην περσική κυριαρχία στην
Ιωνία, καθώς και της παραδειγματικής τιμωρίας των κύριων υποστηρικτών της επανάστασης, δηλαδή της Ερέτριας και της Αθήνας, θα οδηγήσει στην πρώτη φάση της
τεράστιας σύγκρουσης των Περσών με τον ελληνικό
κόσμο, που θα μείνει γνωστή ως Περσικοί πόλεμοι. Η
πρώτη, από βορρά, αμφίβια επιχείρηση υπό το Μαρδόνιο, το 492 π.Χ., θα τερματιστεί πρόωρα, με μόνο κέρδος

την εδραίωση της περσικής κυριαρχίας στην περιοχή. Η
δεύτερη, αιφνιδιαστική –διά μέσου των Κυκλάδων– εκστρατεία θα τελειώσει άδοξα στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην πρώτη μεγάλη κατά μέτωπο σύγκρουση των
δύο κόσμων. Ο Δαρείος δεν θα προλάβει να εκδικηθεί.
Θα πεθάνει το 486 π.Χ.
Όπως ακριβώς κατά τη βασιλεία του ο Δαρείος φρόντιζε
να γνωστοποιεί και να επιβάλλει στους υπηκόους του τη
δική του ερμηνεία του κόσμου και της αυτοκρατορίας,
έτσι και μετά θάνατον συνέχισε να τους απευθύνεται
διαιωνίζοντας το περσικό κοσμοείδωλο. Ο μεγάλος λαξευτός του τάφος στους βράχους του Νακς-ι Ρουστέμ

(Naqsh-i Rustam) υπηρετεί την πολιτική του ενοίκου του.
Θα γίνει το πρότυπο και για άλλους τέσσερις Μεγάλους
Βασιλείς που θα επιλέξουν τους ίδιους βράχους για να
αναπαυθούν και να απευθυνθούν στις επερχόμενες γενιές των Περσών και των υπόδουλων λαών.
Ο διάλογος του Δαρείου με τον Κύρο συνεχίζεται σε
ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Εάν ο “πατέρας” των Περσών τούς προσέφερε μια πρωτεύουσα, τους Πασαργάδες, ο νέος θεμελιωτής του κράτους έπρεπε να πλειοδοτήσει. Και το πραγματοποιεί με τον πλέον εμφατικό
τρόπο ιδρύοντας την Περσέπολη (Parsa), το μεγαλοπρεπέστερο μάρτυρα της αυτοκρατορικής του ισχύος.

Πέρσες και Μήδοι στρατιώτες
από την ανάγλυφη
στην ανατολική κλίμακα
της Αίθουσας Ακροάσεων
(Apadana) του ανακτόρου
της Περσέπολης,
τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ.
Αθήνα, Μορφωτικό Κέντρο
της Πρεσβείας της Ισλαμικής
Δημοκρατίας του Ιράν.
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Ο τοξότης φορά καπέλο
από δέρμα αλεπούς
και πολύχρωμο ένδυμα,
χαρακτηριστικό
των Σκυθών και
των Θρακών, ενώ
ετοιμάζεται να ρίξει
βέλος με το τόξο του.
Πέρσης τοξότης, από αττική
ερυθρόμορφη κύλικα
του Φειδίππου, περ. 510 π.Χ.
London, The British Museum,
αρ. κατ. 1846.0512.2.
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Η ίδια η πόλη δεν σώζεται. Μόνο τα ανάκτορα επάνω
στη γιγάντια, εν μέρει τεχνητή, εξέδρα διατηρούνται. Είναι όμως αρκετά για να πιστοποιήσουν τη δύναμη των
Μεγάλων Βασιλέων. Ο χώρος τους θα αποτελέσει πεδίο άμιλλας μεταξύ των διαδόχων του Δαρείου, καθώς
θα προσθέτουν συνεχώς νέα, όλο και πιο μεγαλοπρεπή κτίσματα στην προσπάθεια του καθενός να αφήσει
τη σφραγίδα του στην ιστορία της αυτοκρατορίας. Η
Περσέπολη λειτουργεί ως ιστορικό τεκμήριο σε δύο
επίπεδα. Στην ανώτατη κλίμακα, τα περίφημα ανάγλυφα
των ανακτόρων με τις παραστάσεις των Μεγάλων Βασιλέων, των αυλικών, των Περσών και Μήδων ευγενών, του
στρατού και των αντιπροσωπειών των υπόδουλων λαών,
εκφράζουν την επίσημη ιδεολογία των Περσών σχετικά
με την αυτοκρατορία τους και την αντίληψή τους για
την ιδανική κοινωνία. Αντίστοιχα, οι ποικίλες επιγραφές
που έχουν εντοπιστεί σε πολλά σημεία των κτηρίων και
των τειχών του συγκροτήματος καλύπτουν τομείς της
οικοδομικής, διοικητικής ή οικονομικής δραστηριότητας
και προσφέρουν μια εναργή και ασφαλή εικόνα της καθημερινής ζωής της πόλης και κατ’ επέκταση, της ίδιας
της αυτοκρατορίας.

Αυτοκρατορική ιδεολογία
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Δαρείου, η αυτοκρατορία παγιώνει τη μορφή της και αποκτά την οριστική
της ταυτότητα. Οι περισσότεροι θεσμοί που είχε ιδρύσει
ο Κύρος, με το Δαρείο τελειοποιούνται και τίθενται σε
λειτουργία. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει και διαφοροποιεί την αυτοκρατορία από οτιδήποτε προγενέστερο,

είναι η ιδεολογία της, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τον
εαυτό της αλλά και ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται
ή συστήνεται στους υπόδουλούς της λαούς. Όπως στο
επίπεδο των θεσμών, έτσι και σε αυτό των ιδεών, η σπορά
έχει γίνει από τον Κύρο και ο θερισμός από το Δαρείο.
Όλα τα ισχυρά κράτη με αυτοκρατορικές αξιώσεις που
αναδύθηκαν στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, και ιδίως στο χώρο της “εύφορης ημισελήνου”, πριν από την
εξάπλωση των Περσών, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό:
είχαν επιβληθεί στους γείτονές τους με τη βία, και συνέχισαν να μεταχειρίζονται τη βία ή την απειλή της για
να κυβερνήσουν. Ολόκληρη η εξουσιαστική τους ιδεολογία πηγάζει από την επιδεικνυόμενη δυνατότητά τους
να νικούν και να σκοτώνουν. Παρόλο που πρόκειται για
κράτη που έχουν εδαφική έκταση πολύ μικρότερη από
αυτήν της Περσικής αυτοκρατορίας και κυβερνούν λαούς με μεγαλύτερη ομοιογένεια, η μόνη νομιμοποίηση
της κυριαρχίας τους, καθώς και το μόνο συνεκτικό τους
στοιχείο βρισκόταν στη διαρκή υπενθύμιση στους υπόδουλους των στρατιωτικών τους ηττών. Οι νικητές βασιλείς της Ασσυρίας ή της Βαβυλώνας στις επιγραφές που
χαράσσουν, διαιωνίζουν –συχνά με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες– τις στρατιωτικές τους επιτυχίες. Αντίστοιχα,
στην άσκηση της πολιτικής τους, η καταστολή, η σφαγή
των αιχμαλώτων και οι μαζικές αιχμαλωσίες και μετακινήσεις ολόκληρων λαών, αποτελούν δοκιμασμένες πρακτικές, όπως φαίνεται στην περίπτωση της βαβυλώνιας
αιχμαλωσίας των Ιουδαίων (587-538 π.Χ.).
Οι Πέρσες καινοτομούν επιλέγοντας την εντελώς αντίθετη προσέγγιση. Για πρώτη φορά οι ηγέτες του κυρίαρχου λαού μιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας προβάλλουν
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ως νομιμοποιητικές της εξουσίας τους την εμπέδωση της
ειρήνης, της χρηστής διακυβέρνησης και της ευνομίας, τη
συνδυασμένη προβολή της δύναμης και της ανεκτικότητας.
Αυτό βέβαια δεν προέρχεται μόνο από μια καθαρή ιδεολογική επιλογή, αλλά είναι αποτέλεσμα και της στάθμισης
ρεαλιστικών αναγκών. Η αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε
ποτέ να εξαρτά την όποια συνοχή της μόνο από τη διαρκή
απειλή των όπλων και από ένα ατελείωτο κυνηγητό επαναστατών: οι λαοί έπρεπε να “πεισθούν” να παραμείνουν
κατακτημένοι. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι Πέρσες δεν
προέβαιναν σε πράξεις σκληρότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις υποχρεωτικής μετακίνησης πληθυσμών, όπως αυτές
των Παιόνων (Ηρόδοτος Ε΄ 12), των Μιλησίων μετά την
καταστολή της Ιωνικής επανάστασης (Ηρόδοτος ΣΤ΄ 20)
ή των Ερετριέων στο πλαίσιο της εκστρατείας-τιμωρίας
αυτών και των Αθηναίων το 490 π.Χ. (Ηρόδοτος ΣΤ΄ 119).
Αντίστοιχα, και μεμονωμένα άτομα, όταν αποτυγχάνουν
στο παιχνίδι της εξουσίας, βρίσκουν το θάνατο ύστερα
από σκληρά βασανιστήρια. Ωστόσο, οι παραπάνω συμπε-

Πρόκειται πιθανότατα για σφραγίδα κάποιου αξιώματος. Κάτω από
το έμβλημα του Αχούρα-Μάζντα (φτερωτός δίσκος) απεικονίζεται ο Δαρείος Α΄
επάνω σε δίτροχο άρμα με ηνίοχο. Πρόκειται για σκηνή κυνηγιού λεόντων
που πλαισιώνεται από φοίνικες γεμάτους καρπούς. Στη σφηνοειδή επιγραφή
αναγράφεται η φράση «Είμαι ο Δαρείος, ο βασιλεύς» στα αρχαία περσικά και
τα ελαμιτικά, ενώ στα βαβυλωνιακά «Είμαι ο Δαρείος, ο μεγάς βασιλεύς».
Κυλινδρική σφραγίδα του Δαρείου Α΄ από χαλκηδόνιο (με το ανάπτυγμά της), 6ος-5ος αι. π.Χ.
London, The British Museum, αρ. κατ. 1835,0630.1.
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ριφορές είναι συγκριτικά λίγες σε σχέση με την ιστορία
και την έκταση της αυτοκρατορίας, και αφορούν κυρίως
περιπτώσεις εκδίκησης για εκδηλώσεις αμφισβήτησης της
εξουσίας. Κατά κανόνα, δεν είναι μέθοδοι που συνοδεύουν
μια κατάκτηση. Ανεξάρτητα όμως από το ερώτημα του
κατά πόσο η περσική εξουσία ήταν όντως καταπιεστική,
αυτό που έχει σημασία είναι το τι επιλέγει να προβάλει και
τι να υπενθυμίσει στους κατακτημένους. Έτσι, η νέα ρητορική της ειρήνης, της ευνομίας και της συναίνεσης μαζί με
την άμεση εξάρτηση του κάθε λαού κατευθείαν από το
Θρόνο, θα αποτελέσουν την ιδεολογική επωδό των περισσότερων από τις μεταγενέστερες πολυεθνικές αυτοκρατορίες που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο.
Αυτός ο τρόπος ανάγνωσης της κυριαρχίας από τη μεριά
των Περσών, ερμηνεύει την επιτυχία τους στις κατακτήσεις
αλλά και στη διοίκηση του τεράστιου κράτους τους. Οι
Μεγάλοι Βασιλείς φροντίζουν να επιτίθενται στους κύριους αντιπάλους τους, όταν η εξουσία των τελευταίων ήδη
αμφισβητείται από τους λαούς τους. Μετά την κατάκτηση,
ο ρόλος που καλούνται να υποδυθούν οι νέοι κύριοι είναι απλός. Πρέπει να σεβαστούν και να υιοθετήσουν τους
τοπικούς πολιούχους θεούς-προστάτες και, κατά συνέπεια,
να αυτοπαρουσιαστούν σαν οι συνεχιστές και ανανεωτές
των προγενέστερων δυναστειών, των οποίων ο ηττημένος
τελευταίος εκπρόσωπος δεν ήταν παρά μια παρέκβαση.
Δεν εμφανίζονται ως Πέρσες εισβολείς, αλλά σαν νόμιμοι βασιλείς και ελευθερωτές. Έτσι, ο Κύρος “σώζει” τους
Βαβυλωνίους από την ξένη και “ιερόσυλη” χαλδαϊκή δυναστεία και αποκαθιστά τη λατρεία του πολιούχου ΜπελΜαρντούκ. «Επικρατούσε ειρήνη στην πόλη την ώρα που
ο Κύρος απηύθυνε τους χαιρετισμούς του σε όλους τους
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κατοίκους της Βαβυλώνας» (Βαβυλωνιακό Χρονικό ABC 7. ii.
17 κ.ε.). Αντίστοιχα, για τους Εβραίους, με το να τους απελευθερώσει και να τους επιτρέψει την ανοικοδόμηση του
Ναού του Σολομώντα, ο Πέρσης βασιλιάς γίνεται ο εκλεκτός του δικού τους εθνικού θεού. «Οὕτω λέγει Κύριος
ὁ Θεὸς τῷ χριστῷ μου Κύρῳ, οὗ ἐκράτησα τῆς δεξιᾶς
ἐπακοῦσαι ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἔθνη» (« Έτσι ο Κύριος

λέει στον χρισμένο του, τον Κύρο, του οποίου τη δεξιά χείρα εκράτησα διά να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού»,
Ησαΐας ΜΕ΄ 1). Και οι μεταμορφώσεις των Περσών βασιλέων συνεχίζονται, ενώπιον κάθε αρχαίου λαού, χωριστά.
Για τους Αιγυπτίους, ο Καμβύσης θα είναι ο νέος νόμιμος
φαραώ, υπό το όνομα Remesuti («ο γιος του θεού Ρα»),
ενώ για τους Έλληνες της Ιωνίας, ο Δαρείος επιφυλάσσει μια σχέση αλληλοσεβασμού με τον πατρώο θεό τους,
Απόλλωνα, και το εκεί ιερατείο του (επιστολή Δαρείου στο
σατράπη Γαδάτα, SIG I3, 22).
Άλλη μέθοδος στρατιωτικής επιτυχίας ή διατήρησης της
ειρήνης είναι ο προσεταιρισμός των τοπικών ελίτ ως συνεργατών. Ο στρατηγός του Κύρου που μπαίνει πρώτος
στη Βαβυλώνα είναι ο Βαβυλώνιος αποστάτης Γωβρύας
(Ugbaru). Ο ηττημένος Κροίσος θα γίνει σύμβουλος του

Το σχήμα του άρματος και η κατασκευή των τροχών αντιστοιχούν με αυτές
στα άρματα των Αχαιμενιδών στις ανάγλυφες προσόψεις της Περσέπολης,
στη “σφραγίδα του Δαρείου” και στην παράσταση σε στήλη της περσικής
περιόδου από τη Παφλαγονία.
Χρυσό μοντέλο περσικού άρματος από το Θησαυρό του Ώξου, 5ος-4ος αι. π.Χ.
London, The British Museum, αρ. κατ. 1897,1231.7.
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Πέρση βασιλιά, ενώ σε έναν άλλο Λυδό, τον Πακτύη, θα
ανατεθεί η φύλαξη του θησαυρού του. Στην Αίγυπτο, ο
διοικητής των μισθοφόρων του φαραώ, ο Φάνης από την
Αλικαρνασσό και ο Αιγύπτιος ναύαρχος Uzahor-resenet
λιποτακτούν και συνεργάζονται με τον Καμβύση. Αντίστοιχα, προοπτικές συνεργασίας ή συνειδητής υποταγής είχαν
αρχίσει να περιβάλλουν από την πρώτη στιγμή και τις επαφές της αυτοκρατορίας με τον ελληνικό κόσμο.

Λαοί και Σατραπείες
Όλοι αυτοί οι υποταγμένοι λαοί τους οποίους η βασιλική
ιδεολογία καταβάλλει τόση φροντίδα να κρατά δεμένους
με το Θρόνο, αποτελούν την ουσία της αυτοκρατορίας. Η
μοίρα του ενός είναι δεμένη με του άλλου και του καθενός
χωριστά, άμεσα με το Μέγα Βασιλέα. Οι «λαοί» (dabyāva)
είναι η βασική και επίσημη συστατική μονάδα του κράτους,
και ως τέτοιοι καταγράφονται με σπουδή στις αυτοκρατορικές επιγραφές των Αχαιμενιδών. Από τους πλέον
μακρινούς στα ανατολικά, τους Ινδούς (Hiduya) και τους
Σόγδιους (Sugda), μέχρι τους «Έλληνες που ζουν παρά
τη θάλασσα» (Yaunâ takabara) και τους Θράκες (Skudra)
στα δυτικά, και από τους Αρμένιους (Arminiya) στο βορρά, μέχρι τους Νούβιους (Kushiya) στο νότιο σύνορο της
Αφρικής, όλοι συμμετέχουν στη λειτουργία της αυτοκρατορίας. Φυσικά, η προνομιούχος κορυφή αυτού του πολυεθνικού οικοδομήματος ανήκει στους λαούς του μητροπολιτικού πυρήνα, τους Πέρσες (Parsa), τους Μήδους (Mâda)
και τους μη Ιρανούς, αλλά άμεσους συνεργάτες τους, τους
Ελαμίτες (Uvjiya, από την περιοχή των Σούσων). Οι υποταγμένοι οφείλουν να πληρώνουν φόρους, να συμμετέχουν
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στις ένοπλες δυνάμεις και να υπακούουν στην κεντρική και
τις περιφερειακές διοικήσεις. Παράλληλα, εμφανίζονται και
λαοί, οι οποίοι, ενώ προσφέρουν δώρα, δηλαδή φόρο υποτέλειας, και συμμετέχουν στο στρατό, δεν θεωρούνται
κατεκτημένοι, όπως για παράδειγμα οι διάφορες αραβικές φυλές (Arabaya).

Ο Κύρος Β΄ συνενώνει
τις περσικές φυλές
(559 π.Χ.) και ξεκινά
η δημιουργία της
Περσικής αυτοκρατορίας.
Σταδιακά υποτάσσονται
τα βασίλεια των Μήδων,
των Λυδών, η Αρία,
η Αραχωσία,
η Βακτριανή, η Σογδιανή,
η Γανδαρίδα, τα βασίλεια
της Βαβυλώνας και
της Αιγύπτου. Ο Δαρείος
θα προσαρτήσει
τη βορειοανατολική Ινδία,
νησιά του Αιγαίου, καθώς
και ευρωπαϊκά εδάφη
μέχρι το Δούναβη.
Χάρτες με την επέκταση
της Περσικής αυτοκρατορίας.
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Τη διοικητική έκφανση του συστήματος των υποταγμένων λαών, συνιστούν οι σατραπείες. Είχαν ήδη δημιουργηθεί από τον Κύρο, αλλά αποκρυσταλλώνονται
και λειτουργούν επί Δαρείου. Οι σατραπείες είναι 20
συνολικά (Ηρόδοτος Γ΄ 89-97). Είναι προφανές ότι
δεν αντιστοιχούν σε κάθε ένα λαό. Η δομή τους είναι
χαλαρή και τα γεωγραφικά τους όρια συχνά ασαφή
ή και αυθαίρετα. Επικεφαλής κάθε τέτοιας διοικητικής
περιφέρειας είναι ο σατράπης (xšaçapāvan, προστάτης
του βασιλείου). Διορίζεται, με θητεία απροσδιόριστης
χρονικής διάρκειας, και παύεται πάντοτε κατά τη βούληση του Μεγάλου Βασιλέως. Στην ουσία αποτελεί τον
πολιτικό και στρατιωτικό αρχηγό της περιοχής ευθύνης
του –μόνο οι φρουρές μερικών από τα σημαντικότερα οχυρά της επικράτειας έχουν χωριστούς διοικητές,
που απευθύνονται άμεσα στο βασιλιά. Συνεπικουρούμενος από την επαρχιακή αυλή του, λαμβάνει όλες τις
αποφάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, ενώ συχνά,
όντας ο ίδιος μέλος της ανώτερης αριστοκρατικής τάξης των Περσών, χρησιμοποιεί και την προσωπική του
περιουσία για την κάλυψη των ποικίλων δαπανών της
σατραπείας. Ωστόσο, η εικόνα μιας αποκεντρωμένης
διοίκησης που λειτουργεί μέσω ενός δικτύου σατραπειών, είναι απατηλή: η αυτοκρατορία παραμένει ένα
ακραία συγκεντρωτικό κράτος, με επίκεντρό του το

Μέγα Βασιλέα και τις υπηρεσίες της Αυλής του. Η απόλυτη εξάρτηση των σατραπών από την αυτοκρατορική
Αυλή καταδεικνύεται από τη συνεχή αμφίδρομη κίνηση
ελεγκτικών οργάνων μεταξύ μονάρχη και σατραπών: ο
Μέγας Βασιλεύς στέλνει κάθε είδους και βαθμού επιθεωρητές (οι γραφείς, τα μάτια και τα αυτιά του Βασιλιά)
στους σατράπες, και αυτοί, με τη σειρά τους, ενημερώνουν (με αγγελιαφόρους όπως οι εκλεκτοί οδηγοί και οι
γρήγοροι μεταφορείς) και παραπέμπουν σε αυτόν, με ταχύτητα, την επίλυση σχεδόν όλων των θεμάτων –ακόμα
και των φαινομενικά ασήμαντων.
Ο σφιχτός εναγκαλισμός των σατραπών από την κεντρική εξουσία, ανατρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εξασθένισης της τελευταίας. Οι σατράπες κυρίως των απομακρυσμένων περιφερειών, όπως για παράδειγμα του Δασκύλειου ή των Σάρδεων, στη δύση, συχνά αυτονομούνται,
ακολουθούν τη δική τους καιροσκοπική πολιτική, υπονομεύουν ο ένας τον άλλο, και τείνουν να μετατρέψουν
το αξίωμά τους σε κληρονομικό. Τέλος, ένας σατράπης,
όποτε κρίνει ότι η συγκυρία τον ευνοεί, δεν διστάζει
να επαναστατήσει. Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες
διακυβέρνησης, όπως στην υπό εξέταση περίοδο, οι
σατράπες παραμένουν υπάκουες προεκτάσεις του Μεγάλου Βασιλέα.

Στρατός
Η πιο επιβλητική εκδήλωση της ισχύος της αυτοκρατορίας είναι φυσικά ο στρατός. Αποτελεί συνδυασμό
μόνιμων, επαγγελματικών δυνάμεων και εφέδρων. Ο
έμπιστος και αξιόμαχος πυρήνας του γιγάντιου στρα-

τού επανδρώνεται από τους ίδιους τους Πέρσες και
τους άμεσους συνοδοιπόρους τους, τους Μήδους και
τους Ελαμίτες. Από αυτούς συγκροτούνται τα επίλεκτα
σώματα των 10.000 αθανάτων πεζών και των 10.000 ιππέων. Επικεφαλής των “αθανάτων” είναι οι 1.000 συγγενείς, η σωματοφυλακή του Μεγάλου Βασιλέως με διοικητή το χιλίαρχο (hazārapatiš). Οι επίλεκτοι στρατιώτες
πολεμούν με δόρυ και τόξο, ενώ προστατεύονται από
ασπίδα από ξύλο λυγαριάς ή δέρμα. Η προστασία του
σώματος περιορίζεται σε ελαφρά υλικά ή σπανιότερα
σε φολιδωτούς μεταλλικούς θώρακες. Μάρτυρα της
πολυτελούς και εσκεμμένα μεγαλοπρεπούς εμφάνισης
των “αθανάτων” αποτελεί η περίφημη Ζωφόρος των
Τοξοτών από το ανάκτορο των Σούσων (σήμερα στο
Μουσ είο του Λούβρου). Ο μόνιμος στρατός συμπληρώνεται από τις περσικές μονάδες που εδρεύουν στις
σατραπείες και τις αντίστοιχες που επανδρώνουν τα
μεγάλα οχυρά. Τέλος, αποστολές φρούρησης ανατίθενται και σε μόνιμα σώματα μισθοφόρων με συγκεκριμένη εθνική προέλευση, όπως, για παράδειγμα, των
Εβραίων.
Ο στρατός συμπλήρωνε το περιβόητο μέγεθός του
με την έκτακτη προσθήκη εφεδρικών σωμάτων. Αυτά
καλούνται στα όπλα στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκστρατειών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της
εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον των ελληνικών πόλεων το 480-479 π.Χ. Η περιγραφή του Ηροδότου είναι
ενδεικτική της ποικιλίας και των αριθμών των στρατιωτών που οι Μεγάλοι Βασιλείς είχαν στη διάθεσή
τους (Ηρόδοτος Ζ΄ 61-88). Η επάνδρωση αυτών των
έκτακτων σωμάτων αποτελεί μία από τις βασικότερες
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υποχρεώσεις κάθε υπόδουλου λαού απέναντι στην αυτοκρατορία. Είναι οπλισμένοι και μάχονται με το δικό
τους, χωριστό, πατροπαράδοτο τρόπο, αλλά διοικούνται από Πέρσες αξιωματικούς. Ωστόσο, λόγω αυτού
του τρόπου σύνθεσης, ο στρατός τείνει να γίνει μια
ετερόκλητη και ανομοιόμορφη μάζα. Ο άνισος εξοπλισμός, οι διαφορετικοί τρόποι πολέμου και εκπαίδευσης, οι διαφορετικές γλώσσες (μεταξύ διοικητών
και στρατιωτών), δημιουργούν ένα στρατό αναποτελεσματικό, χωρίς αυτοματισμούς και δυνατότητα ελιγμών,
με αμφίβολη αφοσίωση και προβληματική επιμελητεία.
Όχι τυχαία, ακριβώς στα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Δαρείου, η αυτοκρατορία θα φτάσει στα όρια
της εδαφικής της επέκτασης.
Ανάλογη δομή συναντάται και στις ναυτικές δυνάμεις.
Ο σταθερός κορμός του στόλου (περίπου 600 πλοία)
απαρτίζεται από φοινικικές, αιγυπτιακές και κυπριακές
μονάδες. Σε περιπτώσεις εκστρατειών ο αριθμός μπορεί και να διπλασιαστεί με την προσθήκη εφεδρειών κυρίως από τις ελληνικές πόλεις των ακτών του Αιγαίου.

Νομοθεσία και Οικονομία
Η αυτοκρατορία του Δαρείου είναι μια “αυτοκρατορία
του πλούτου”. Η διοίκηση και η νομοθεσία είναι συναρμοσμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπηρετούν την
οικονομία και την αναγκαία της προϋπόθεση, την εσωτερική ειρήνη. Οι Πέρσες είχαν τη φήμη σωφρόνων
νομοθετών, ακριβώς γιατί δεν επιχείρησαν ριζοσπαστικές επεμβάσεις στα νομοθετικά ή εθιμικά συστήματα
των υποταγμένων λαών. Η σταθερότητα είναι το κύριο
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ζητούμενο. Άλλωστε, όπου εμφανιζόταν η ανάγκη επιβολής μιας άμεσης λύσης, η απόφαση του ίδιου του
Μεγάλου Βασιλέως είχε την ισχύ υπέρτατου νόμου.
Συνεπώς, την πρωτοκαθεδρία στα ενδιαφέροντα της
περσικής διοίκησης έχουν τα δημόσια οικονομικά. Ένα
περίπλοκο διοικητικό σύστημα φροντίζει με κάθε λεπτομέρεια για τη φορολογία, τις δαπάνες, το εμπόριο,
την αγροτική παραγωγή. Όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας, ακόμη και οι Πέρσες, υπάγονται σε ένα οργανωμένο αλλά ετερογενές σύστημα φορολογίας (φόροι
για τους κατόχους κρατικών γαιών, ετήσιοι φόροι των
σατραπειών, φόροι υποτέλειας για ορισμένους λαούς,
τελωνειακοί δασμοί, φόροι επί των πωλήσεων κ.ά.).
Κεντρική κυβέρνηση και λαοί βρίσκονται σε μια σταθερή σχέση δούναι και λαβείν: η πρώτη αποσπά από
αυτούς φόρους και την αναγνώριση της κυριαρχίας
της και, σε αντάλλαγμα, τους προσφέρει την ανάμειξή
της στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή (παραχώρηση κρατικών γαιών, προσφορά σπόρων, βελτίωση
τεχνικών ύδρευσης, τροφοδοσία με πρώτες ύλες σε
ομάδες εργατών κ.ά.), ένα επαρκές δίκτυο συγκοινωνιών (βασιλικές οδοί, θαλάσσιες εξερευνήσεις –όπως
αυτή του Έλληνα Σκύλακος του Καρυανδέως προς τις
ινδικές ακτές (Ηρόδοτος Δ΄ 44. Στράβων, Γεωγραφικά
12, 4, 8)–, ίδρυση λιμανιών, διάνοιξη καναλιού σύνδεσης
Νείλου - Ερυθράς θάλασσας) και μια “ενιαία αγορά”
νομισματικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι χρυσοί
“δαρεικοί” (darayāka) –το νόμισμα που έκοψε ο Δαρείος, με τη χαρακτηριστική αναπαράσταση του Μεγάλου
Βασιλέα ως τοξότη– κυκλοφορούν, όχι μόνο σε όλη
την αυτοκρατορία, αλλά και έξω από αυτήν. Το κρά-

τος είναι πανταχού παρόν. Αυτοκρατορικοί υπάλληλοι
(databara) επιβλέπουν όλες τις εμπορικές συναλλαγές
και εφαρμόζουν τα σχετικά βασιλικά διατάγματα (datu),
ενώ πάσης φύσεως οικονομικοί αξιωματούχοι και θησαυροφύλακες (ganzabara) καταγράφουν έσοδα και
δαπάνες.
Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο σημαντικότερες προτεραιότητες του κράτους, η πολιτική τάξη και η οικονομική ευημερία, είναι αλληλένδετες και αμοιβαία εξαρτημένες. Αυτό το ενιαίο σύνολο ειρήνης και πλούτου
που οικοδομεί ο Δαρείος θα του προσδώσει και την
περίφημη προσωνυμία του “κάπηλου” (εμπόρου) βασιλιά (Ηρόδοτος Γ΄ 89).

Ο Μέγας Βασιλεύς
Όλος αυτός ο περίπλοκος κόσμος της διοίκησης και
της οικονομικής γραφειοκρατίας, των σατραπών και των
υπόδουλων λαών, του γιγάντιου πολυεθνικού στρατού
και των κατακτητικών πολέμων εξαρτάται και υπηρετεί το
Μέγα Βασιλέα. Αυτός είναι η κορυφή ολόκληρου του κοινωνικού οικοδομήματος. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του
αρχαίου κόσμου, ένα φυσικό πρόσωπο και ένας θεσμός
δεν είχε συγκεντρώσει τόση εξουσία στα χέρια του.
Μαζί με την Αυλή του, την κεντρική δηλαδή αυτοκρατορική κυβέρνηση, ο Μέγας Βασιλεύς ζει σε ένα κόσμο
τελετουργιών, αυστηρού πρωτοκόλλου, μυστηρίου και
απομόνωσης. Η τεχνητή αναβάθμιση του ρόλου της
κεντρικής Αυλής προστατεύει ουσιαστικά το κράτος,
είτε από φυγόκεντρες τάσεις (μόνο μέσω της Αυλής

μπορεί ένας φιλόδοξος αξιωματούχος να ανέλθει στα
ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας), είτε από πιθανές φυσικές αδυναμίες του ίδιου του Βασιλέα. Ανώτατοι στρατιωτικοί ηγέτες, τελετάρχες, σύμβουλοι, υπασπιστές του
Βασιλέα (ο ακοντιστής, ο τοξότης), συγγενείς και φίλοι
ουσιαστικά του τελευταίου, όλοι μέλη της ανώτατης
περσικής και μηδικής αριστοκρατίας, καθώς και ξένοι
έμπιστοι σύμβουλοι, υψηλόβαθμοι γραμματείς και μορφωμένοι Ελαμίτες και Αραμαίοι γραφείς, θησαυροφύλακες όλων των βαθμίδων και ποικίλοι επιστάτες (κατανομείς, πράκτορες, αρχηγοί) συνθέτουν την καρδιά του
κράτους. Τέλος, σημαντικός παράγοντας της Αυλής
είναι η επίσημη σύζυγος του Μεγάλου Βασιλέως και το
πολυπληθές χαρέμι του, μέσω του οποίου ο τελευταίος
δημιουργεί μια τεράστια οικογένεια από όπου μπορεί
να αντλεί μελλοντικούς έμπιστους συνεργάτες και να
επιλέγει τον καταλληλότερο διάδοχο.
Ο Βασιλεύς και η Αυλή του μετακινούνται συνεχώς. Τα
Σούσα είναι η διοικητική πρωτεύουσα κατά τους χειμερινούς μήνες. Η αντίστοιχη θερινή βρίσκεται στα
Εκβάτανα, ενώ η εκλεκτή Περσέπολη φιλοξενεί το Βασιλέα την άνοιξη και έχει ρόλο κυρίως τελετουργικό:
εδώ λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη ετήσια τελετή της
αυτοκρατορίας, κατά τον εορτασμό του νέου έτους
(20-21 Μαρτίου). Οι Πασαργάδες, παραμένουν ο τόπος
στέψης των Μεγάλων Βασιλέων. Τέλος, όταν το ενδιαφέρον στρέφεται στα δυτικά, η Βαβυλώνα έχει επίσης
τις κατάλληλες υποδομές για να δεχτεί το Βασιλέα και
την Αυλή του.
Ο Μέγας Βασιλεύς είναι ιερός. Είναι ο πολιτικός και
στρατιωτικός αρχηγός, ο πρώτος ιερέας και θυσιαστής.
31

Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιστορία και Θρύλος

Περιβάλλεται από τη βασιλική δόξα (khvarnā), που προστατεύει τόσο τον ίδιο ως φυσικό πρόσωπο, όσο και
το θεσμό της μοναρχίας. Δεν είναι όμως θεός. Είναι
ο εκλεκτός, ο εντολοδόχος του υπέρτατου θεού του
ιρανικού πανθέου, του Αχούρα-Μάζντα (Ahuramazda,
Ωρομάσδης, ο σοφός Κύριος). Ήδη στην Αυλή του
Δαρείου, οι παλαιές ιρανικές θεότητες έχουν σταματήσει να μνημονεύονται επισήμως, με αποτέλεσμα η
θρησκεία αυτού του υπερβατικού θεού του καλού να
τείνει προς τον καθαρό μονοθεϊσμό.
Ο Μέγας Βασιλεύς, λοιπόν, νομιμοποιείται να κατακτά
και να κυβερνά τους λαούς, αφού μόνο με αυτόν τον
τρόπο μπορεί να πραγματοποιηθεί το θέλημα του
θεού για εξάπλωση της ειρήνης και της δικαιοσύνης
στον κόσμο. Είναι η ίδια διαδικασία με τις αντίστοιχες
που επιφυλάσσονταν στους θεούς των κατακτημένων
λαών, αυτή τη φορά όμως σε παγκόσμια κλίμακα. Σε
πολλές από τις αναπαραστάσεις των Μεγάλων Βασιλέων, ίπταται από πάνω τους ο πτερωτός δίσκος του
υπέρτατου θεού, ως διαρκής υπενθύμιση αυτής της
σχέσης εμπιστοσύνης.

Πέρσης από ερυθρόμορφο
σκύφο της Ομάδας
του Δούριδος,
μέσα 5ου αι. π.Χ.
Berlin, Antikensammlung,
αρ. κατ. SMB VI 3156.
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Ζωτικό συμπλήρωμα στην επίσημη περσική λατρεία
αποτελεί ο κώδικας του Ζωροαστρισμού. Ήδη στην
υπό εξέταση περίοδο, οι επιταγές του Ζωροάστρη
(Zarathustra), διδασκάλου του λόγου του θεού, έχουν
ενταχθεί, έστω ανεπίσημα, στον κόσμο της ανώτερης
περσικής αριστοκρατίας και κατ’ επέκταση των Μεγάλων Βασιλέων. Είναι ουσιαστικά η ηθική και πρακτική
προέκταση του μαζνταϊσμού. Ο έντονος δυϊσμός της
με την εμμονή στη Δικαιοσύνη (Aša) και την Αλήθεια
(Arta) εναντίον του Ψεύδους (Drug), την πίστη σε

πνεύματα καλά (aburas) και κακά (daēvas), καθώς και
ο κεντρικός στη λατρεία ρόλος της φωτιάς, ως φορέα αγνότητας, θα ορίσουν το πρότυπο της ιδανικής
ζωής: ο Πέρσης ευγενής πρέπει να «ιππεύει καλά, να
είναι εύστοχος με το τόξο του και να λέει πάντα την
αλήθεια». Κατά πάσα πιθανότητα, από το Δαρείο και
μετά, οι Μεγάλοι Βασιλείς είναι εκτός από μαζνταϊστές
(māzdayasni) και ζωροαστριστές (zarathuštri).
Έτσι συγκροτείται ο κόσμος της Περσικής αυτοκρατορίας και του πανίσχυρου ηγέτη της Δαρείου, «Μεγάλου Βασιλέως, Βασιλέως των Βασιλέων» (Khshayathiya
Khshayathiyanam). Φαινομενικά μπορεί να επεκτείνεται
συνεχώς και, το κυριότερο, νιώθει πως έχει το ηθικό
δικαίωμα, το ιερό καθήκον, να το κάνει. Ο ίδιος και οι
υπήκοοί του έχουν πλήρη συνείδηση της δύναμής του.
Έτσι, θα τονίσει με περηφάνια στην επιτύμβια επιγραφή
του τάφου του: «Αυτές είναι οι χώρες που κατέλαβα
εκτός της Περσίας. Τις κυβέρνησα. Μου έδωσαν φόρο
υποτέλειας. Αυτό που τους είπα, αυτό έκαναν. Ο νόμος
μου, αυτός τους κράτησε ενωμένους». […] «Αν τώρα
αναλογιστείς “πόσες είναι οι χώρες τις οποίες έχει ο
βασιλιάς Δαρείος;” δες στα γλυπτά εκείνους που στηρίζουν το θρόνο, μετά θα ξέρεις: το ακόντιο του Πέρση έφτασε μακριά…» (DNa 3,4).
Όσοι έχουν υποταχθεί χωρίς αντίσταση, έχουν ανταμειφθεί. Όσοι ξεσηκώνονται, τιμωρούνται. Η ειρήνη
βασιλεύει και η οικονομία ανθεί. Θα πρέπει να προκάλεσε μεγάλη έκπληξη η άρνηση κάποιων φτωχών πόλεων στη δύση, πέρα από τη θάλασσα, να ενταχθούν
σε αυτόν τον κόσμο.
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2. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Στην κύρια ζώνη
του αγγείου διακρίνονται
οι σημαντικές αλλαγές
στον οπλισμό και
την τακτική των μαχών,
που πραγματοποιήθηκαν
γύρω στα μέσα
του 7ου αι. π.Χ.
Απεικονίζεται
πολυπρόσωπη σκηνή
μάχης οπλιτών κατά
φάλαγγα: δύο αντίπαλες
ομάδες πάνοπλων
πολεμιστών σε πυκνή
παράταξη συμπλέκονται
κατά μέτωπο με υψωμένα
δόρατα. Μια τρίτη ομάδα
σπεύδει από αριστερά
σε ενίσχυση, υπό τους
«πολεμιστήριους» ήχους
του αυλητή.
Φάλαγγες οπλιτών
σε σύγκρουση, από
πρωτοκορινθιακή όλπη,
640-630 π.Χ. Ρώμη, Villa Giulia
(άλλοτε Συλλογή Chigi),
αρ. ευρ. 22679.
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ελληνικός κόσμος κατά την περίοδο πριν από τη
μάχη του Μαραθώνα, παρουσιάζει εικόνα πολιτικού κατακερματισμού. Πολλοί και διαφορετικοί τύποι
κρατών και πολιτευμάτων συνυπάρχουν, άλλοι σε φάση
ανόδου και άλλοι σε υποχώρηση. Είναι ένας κόσμος πολιτικά ζωντανός σε διαρκή μεταβολή. Στα περισσότερα
κράτη, η αριστοκρατία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της
αποχώρησής της από το πολιτικό προσκήνιο. Επιβιώνει ακόμη μόνο στην περιφέρεια αυτού του κόσμου. Σε
ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, επιζεί και η βασιλεία,
έως τον 6ο αι. π.Χ., ενώ την ίδια εποχή ελάσσονα αγροτικά κράτη με στοιχειώδη πολιτικό βίο λειτουργούν ως
πρώιμες “γεωργικές” δημοκρατίες. Ο κυρίαρχος, όμως,
τύπος κράτους είναι πλέον η πόλις.

Οι πόλεις-κράτη
Οι πόλεις που σταδιακά διαμορφώθηκαν ανά τον ελληνικό κόσμο κατά την αρχαϊκή περίοδο, γύρω στα τέλη
του 6ου αι. π.Χ. υπάρχουν και ενεργούν ως ανεξάρτητα
κράτη, αυτόνομα και, κατά το δυνατόν, αυτάρκη όσον
αφορά τις αμυντικές αλλά και τις βιοτικές ανάγκες των
πληθυσμών τους. Στην, έστω επισφαλή, αντιμετώπιση
ακριβώς αυτών των βιοτικών αναγκών, και επομένως και
στην εκτόνωση του πολιτικού αναβρασμού που μοιραία
συνδέεται με αυτές, έχει ήδη συμβάλει το τεράστιο κύμα
της ίδρυσης υπερπόντιων αποικιών. Στην υπό εξέταση
περίοδο ο αποικισμός έχει πλέον ολοκληρωθεί (ήδη περίπου από το 550 π.Χ.), έχοντας διαγράψει πορεία δύο

αιώνων. Η διαδικασία συγκρότησης των πόλεων-κρατών
δεν υπήρξε ομοιόμορφη και οι εξελίξεις συντελέστηκαν
προσαρμοζόμενες στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες
της καθεμιάς. Πάντως, παρά το διαφορετικό βαθμό οικονομικής αυτάρκειας που πέτυχε η κάθε μία από αυτές
και παρά τις μεταξύ τους πολιτειακές διαφορές, ένα από
τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά τους είναι η ανάδειξή
τους σε “κοινότητες πολιτών” με πίστη στη θεία Δίκη και
τους ανθρώπινους Νόμους, που θεσπίζουν οι κοινωνίες
τους χάριν της εσωτερικής Τάξεως της πόλεως, της Αυτονομίας και της Ελευθερίας.

Οι τύραννοι
Η εποχή των μεγάλων –μυθικών ή υπαρκτών– νομοθετών στους οποίους ανέτρεχαν οι κοινωνίες των
πόλεων, προκειμένου να συσσωματωθούν και να επικυρωθούν οι παραπάνω μακροχρόνιες πολιτειακές και
νομοθετικές διαδικασίες, έχει παρέλθει προ πολλού. Τη
θέση τους ως πόλων του δημόσιου βίου έχουν πάρει,
σε πολλές περιπτώσεις, οι τύραννοι. Οι τυραννίδες, εκφυλιστικές μορφές (παρεκβάσεις) του πολιτεύματος της
μοναρχίας που εγκαθιδρύθηκαν σε πολλές πόλεις κατά
τον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ., δεν παραπέμπουν υποχρεωτικά σε καταπιεστικές αρχές. Οι τύραννοι ήταν πολίτες
που υπό ποικίλες συνθήκες και πάντως σε περιόδους
κρίσης αναλάμβαναν τον έλεγχο της πόλης τους και
ασκούσαν εξουσία χωρίς επίσημο αξίωμα· συνήθως
δεν αναθεωρούσαν τους νόμους και τους θεσμούς της
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Οι οπλίτες φέρουν
τον οπλισμό που είχαν
την περίοδο της μάχης
του Μαραθώνα.
Οπλίτες και τέθριππα, από
τη βάση αγάλματος αρχαϊκού
κούρου, περ. 490 π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, αρ. ευρ. 3477.

36

πόλεως. Με κοινό μεταξύ τους γνώρισμα τη μεγαλοπρέπεια και τη δίψα για επίδειξη πλούτου και δύναμης, οι
πιο ονομαστοί από αυτούς –ο Φείδων του Άργους, ο
Κύψελος και ο Περίανδρος της Κορίνθου, ο Κλεισθένης
της Σικυώνας, ο Πεισίστρατος της Αθήνας, ο Πολυκράτης της Σάμου, ο Θεαγένης των Μεγάρων, ο Λύγδαμις της Νάξου– λάμπρυναν τις πόλεις τους με εορτές,
μεγαλοπρεπή οικοδομήματα και μεγάλα κοινωφελή
έργα. Στήριξαν τις τέχνες, τη βιοτεχνική παραγωγή και
το εμπόριο και, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο
νέες πηγές βιοπορισμού στα αστικά κέντρα των πόλεών τους, συνέβαλαν στην αύξηση του πληθυσμού και
τη ραγδαία ανάπτυξή τους. Προώθησαν αλλαγές που
ευνόησαν τη συσσώρευση καταναλωτικών αγαθών και
νέου είδους πλούτου, με καθοριστικότερη από αυτές
τη στροφή και τη στήριξη της οικονομικής πολιτικής

τους στο νόμισμα. Με ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό (π.χ. με την Αίγυπτο και την ίδια την αυτοκρατορία
των Περσών) και πλούσιες προσφορές στα πανελλήνια
ιερά, ενίσχυσαν το κύρος της πόλης τους και καταξιώθηκαν οι ίδιοι προσωπικά. Αν και οι περισσότερες τυραννίδες θα καταλυθούν πριν από το τέλος του 6ου αι. π.Χ., τα
παλαιά αριστοκρατικά καθεστώτα δεν θα μπορέσουν
να επιστρέψουν, έχοντας ηττηθεί οριστικά από τους τυράννους. Τα πολιτεύματα που θα προκύψουν θα είναι
κυρίως ολιγαρχικά.

Η οπλιτική φάλαγγα
Κύριο μέσο υπεράσπισης της ελευθερίας των πόλεων
είναι η οπλιτική φάλαγγα. Οι οπλίτες είναι ελεύθεροι, αυτοσυντήρητοι πολίτες. Είναι κάτοχοι μικρών ή μεσαίων

έγγειων ιδιοκτησιών και συνεπώς διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να αγοράζουν και να συντηρούν το
δαπανηρό οπλισμό τους («οἱ τὰ ὅπλα παρεχόμενοι»).
Πολεμούν πεζοί, σε παράταξη, με πειθαρχία και συντονισμό. Κύριο επιθετικό όπλο τους είναι το μακρύ δόρυ και
δευτερεύον, το σιδερένιο ξίφος. Η προστασία τους εξασφαλίζεται από το κράνος, τις περικνημίδες και τον ορειχάλκινο θώρακα. Ήδη από τα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και
ιδίως μετά την εμπειρία των Περσικών πολέμων, διακρίνεται η ανάγκη να περιοριστεί το βάρος της εξάρτυσης
προς χάριν της ευελιξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εισάγονται οι ελαφριοί λινοθώρακες (από επάλληλες στρώσεις
λινού ή δέρματος). Είναι μάλιστα πιθανό τέτοιου νέου
τύπου θώρακες να επέτρεψαν στους Αθηναίους οπλίτες
στο Μαραθώνα να πραγματοποιήσουν την περίφημη
ταχύτατη προέλασή τους, προκειμένου να αποφύγουν

τα περσικά βέλη. Άλλωστε, ο οπλίτης μπορεί εύκολα να
θυσιάσει το θώρακά του, καθώς, έτσι κι αλλιώς, η προστασία του βασίζεται πρωτίστως στην περίφημη, μεγάλη,
ξύλινη, στρογγυλή ασπίδα, το όπλον. Τα “όπλα”, με την
ευκολία που έχουν στη χρήση τους χάρη στο διπλό σύστημα λαβής (πόρπαξ και αντιλαβή) είναι αυτά που καθιστούν τη φάλαγγα ακαταμάχητη.
Με εξαίρεση τους Σπαρτιάτες, οι οπλίτες των ελληνικών
πόλεων είναι ερασιτέχνες πολεμιστές. Επιστρατεύονται
όποτε υπάρχει ανάγκη. Η συχνότητα όμως των πολέμων
μεταξύ των πόλεων, η συνεχής άσκηση μέσω των αθλητικών αγώνων και οι σκληρές συνθήκες ζωής, καθιστούν
τους οπλίτες έμπειρους και θαρραλέους στρατιώτες. Η
ισχύς τους προέρχεται από τη συλλογική τους δράση:
η ασπίδα του κάθε οπλίτη προστατεύει μόνο το αριστερό τμήμα του σώματός του. Η προστασία του δεξιού
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Χάρτης του κόσμου
των ελληνικών πόλεων
στις παραμονές της μάχης
του Μαραθώνα.

εξαρτάται από το αριστερό μισό της ασπίδας του διπλανού του. Έτσι, δημιουργείται ένα αδιαπέραστο τείχος
από ασπίδες. Συνεπώς, η λειτουργικότητα της φάλαγγας εξαρτάται από την πειθαρχία και την αλληλεγγύη
των μελών της, των πολιτών-αγροτών. Αυτοί, μέσω της
συμμετοχής τους σε ένα τέτοιο είδος μάχης, εμπεδώνουν το αίσθημα του συνανήκειν, συνειδητοποιούν τη
σημασία τους για την πόλη και, προσφέροντας τη ζωή
τους για την υπεράσπισή της, διεκδικούν αυτοδικαίως
το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για
τις τύχες της. Κατά τον 7ο και τον 6ο αι. π.Χ., η σταδιακή άνοδος της οπλιτικής φάλαγγας συμπίπτει με την

αντίστοιχη υποχώρηση των αριστοκρατών, ανοίγοντας
εντέλει το δρόμο για νέες, πιο συμμετοχικές μορφές
πολιτευμάτων, όπως η ολιγαρχία ή η “οπλιτική πολιτεία”.
Παρόλο που η αιτιακή σχέση μεταξύ πολιτικοκοινωνικών διεκδικήσεων και τεχνικών καινοτομιών στον πόλεμο δεν είναι ακόμη σαφής, είναι γεγονός ότι οι οπλίτες
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση
της δημοκρατίας.

Ο κοινός πολιτισμός των πόλεων
Σε πείσμα της πολιτικής διάσπασης, ο ελληνικός κόσμος
κατορθώνει να διατηρεί τη συνοχή του μέσω του κοινού
πολιτισμού του, υλικού και πνευματικού, και της κοινής
θρησκείας.
Η βαθμιαία τεχνική πρόοδος, η οικονομική άνοδος και
ο πλούτος του ελληνικού κόσμου κατά τον 6ο αι. π.Χ.
έδωσαν στις πόλεις, τόσο της μητρόπολης όσο και των
αποικιών, τη δυνατότητα να κατακτήσουν το θαυμαστό
επίπεδο πολιτισμικής άνθησης και κοινωνικής ευημερίας που μαρτυρούν, λίγο πριν αναφανεί ο κίνδυνος της
περσικής εισβολής, για παράδειγμα στην αρχιτεκτονική,
οι πρώτοι μνημειώδεις δωρικοί ναοί και τα εντυπωσιακά σύνολα των γλυπτών συνθέσεων που τους κοσμούσαν: ο πώρινος Εκατόμπεδος και ο Αρχαίος Ναός της
πολιούχου Αθηνάς στην αθηναϊκή Ακρόπολη, οι ναοί
της Αθηνάς στα ιερά της Αφαίας στην Αίγινα και της
Προναίας στους Δελφούς, οι ναοί του Απόλλωνος στην
Κόρινθο, την Ερέτρια και τους Δελφούς, και μαζί οι κολοσσιαίοι δωρικοί ναοί της Σικελίας και της Νότιας Ιταλίας, ο επιβλητικός δίπτερος ιωνικός ναός του Ηραίου
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της Σάμου και οι πελώριοι ιωνικοί του Αρτεμισίου της
Εφέσου και του Διδυμαίου της Μιλήτου. Επίσης, οι κομψοί ναόσχημοι θησαυροί (αναθηματικά κτήρια φύλαξης
των αφιερωμάτων κάθε πόλης προς στους θεούς των
αντίστοιχων πανελλήνιων ιερών) στα ιερά των Δελφών
και της Ολυμπίας, και ακόμη, τα θαυμαστά τεχνικά έργα
ύδρευσης με πρώτα το σαμιακό Ευπαλίνειο υδραγωγείο
και τις ονομαστές περίτεχνες κρήνες των Αθηνών, της
Κορίνθου και των Μεγάρων, συμπληρώνουν την εικόνα
των αρχιτεκτονικών επιτευγμάτων της εποχής. Γλυπτική,
ζωγραφική και μεταλλοτεχνία ανταποκρίνονται σε αυτή
την πραγματικότητα αντιστοίχως, με αριστουργηματικά
αγάλματα κορών και κούρων, λαμπρά ελεύθερα ανάγλυφα, αναθηματικά και επιτύμβια, κορυφαία δημιουργήματα της ερυθρόμορφης αττικής αγγειογραφίας, παντός
είδους και εκπληκτικής δεξιοτεχνίας μικροτεχνήματα,
πολυτελή σκεύη και κομψοτεχνήματα.
Ο κόσμος των ύστερων αρχαϊκών χρόνων είναι ένας
κόσμος όπου οι εγγράμματοι αυξάνονται συνεχώς. Έχει
δημιουργηθεί ένας πολιτισμός του γραπτού λόγου, άρρηκτα συνυφασμένος με την επιθυμία ανάδειξης του
ονόματος του καλλιτέχνη ή του στοχαστή. Παράλληλα, η διάδοση της γραφής υπηρετεί και την άνοδο των
δημοκρατικών θεσμών. Οι σωστοί πολίτες είναι οι ενημερωμένοι πολίτες, αυτοί που μπορούν να διαβάσουν
τα ψηφίσματα των συνελεύσεών τους. Σε αυτό το διανοητικό πλαίσιο, η τέχνη του Λόγου και ο Στοχασμός
υπηρετούνται στον ίδιο αξιοθαύμαστο βαθμό, όπως και
ο υλικός πολιτισμός. Η Ιωνία συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία της φιλοσοφικής και της επιστημονικής σκέψης που απολάμβανε ήδη από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ.

Τους Μιλήσιους Αναξίμανδρο και Αναξιμένη έρχονται
να συμπληρώσουν, στο τέλος του αιώνα, ο Ηράκλειτος
από την Έφεσο, και αντίστοιχα, στη δύση, οι Ελεάτες
Παρμενίδης και Ζήνων, και ο Εμπεδοκλής από τον
Ακράγαντα. Όλοι αυτοί οι “προσωκρατικοί” φιλόσοφοι
θα διερευνήσουν τα γνωσιολογικά όρια του ανθρώπου,
θα αναζητήσουν τη φύση του κόσμου και τη συνεκτική
του τάξη, το λόγο. Το σημαντικότερο είναι πως, σε αυτή
τους την αναζήτηση, θα τολμήσουν να κάνουν αναγωγές και συγκρίσεις μεταξύ του φυσικού κόσμου και της
πολιτικής κοινωνίας των ανθρώπων: η πόλη-κράτος, ως
έννομη κοινότητα πολιτών είναι πανταχού παρούσα.
Ομοίως, ο ποιητικός λόγος γνωρίζει τη δική του άνθηση με την ποίηση του Σιμωνίδη και του Πινδάρου και
τη γέννηση και ωρίμαση του δράματος, με σπουδαίους
εκπροσώπους το Φρύνιχο και τον Αισχύλο.
Τα μεγάλα ιερά, όπως αυτά του Δία στην Ολυμπία και
του Απόλλωνα στους Δελφούς, και κυρίως οι πανελλήνιες εορτές και οι αγώνες (Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα), που θεσπίστηκαν ή αναδιοργανώθηκαν από τους
τυράννους μεταξύ των ετών 582-573 π.Χ., συνέβαλαν σε
μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση συνείδησης κοινής πολιτισμικής ταυτότητας μεταξύ των χιλιάδων επισκεπτών,
προσκυνητών και διαγωνιζόμενων που κατέφθαναν από
όλο και περισσότερες περιοχές του ελληνικού κόσμου.
Δεσμοί, εξάλλου, θρησκευτικής και πολιτικής ενότητας,
μεταξύ γειτονικών, κατά κανόνα, πόλεων-κρατών, είχαν
σφυρηλατηθεί από τον 7ο αι. π.Χ. με το θεσμό των αμφικτιονιών. Τέλος, προς την ίδια κατεύθυνση της συνένωσης έτειναν κατά καιρούς και άλλοι συνασπισμοί, στρατιωτικού προσανατολισμού, περιοδικοί ή μόνιμοι.
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Σκηνή μάχης με πολεμιστές
που μάχονται κατά ομάδες,
από αττική μελανόμορφη
λήκυθο, 500-490 π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, αρ. ευρ. 17305.
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Έτσι διαμορφώνεται η πραγματικότητα του ύστερου αρχαϊκού ελληνικού κόσμου, ενός κόσμου ευειδούς, παλλόμενου από ζωή, φως και χρώμα, αγωνιστικού και φιλέορτου,
ωστόσο λιγότερο εξωστρεφούς από πριν και ήδη λιτότερου και αυστηρότερου, στα πρόθυρα μιας νέας εποχής
–της κλασικής εποχής.

Σε αυτήν συμμετέχουν οι όμοιοι, οι 8.000 περίπου ελεύθεροι Σπαρτιάτες, κάτοχοι γης και κοινωνοί της αγωγής, της
ιδιόμορφης εκπαίδευσης του πολίτη-στρατιώτη. Κάτω από
αυτούς απλώνεται μια δυσανάλογη πυραμίδα κατηγοριών
ανθρώπων, από τους ελεύθερους περιοίκους μέχρι τη συντριπτική πλειονότητα των Λακώνων και Μεσσηνίων ειλώτων,
των καλλιεργητών δηλαδή των γαιών των “oμοίων”.

Η Σπάρτη

Ο σπαρτιατικός κόσμος, προκειμένου να διατηρήσει τις
εύθραυστες ισορροπίες του, αναγκάζεται να γίνει εσωστρεφής. Γύρω στο 500 π.Χ., κάθε καλλιτεχνική και πολιτιστική δραστηριότητα έχει πια χαθεί. Αντίθετα, πολιτικά και
στρατιωτικά η πόλη ακμάζει. Η ανάγκη για επέκταση της
κυριαρχίας της είχε ήδη οδηγήσει τη Σπάρτη, από τα μέσα
του 6ου αι. π.Χ. και μετά την εξουδετέρωση του Άργους
–κύριου ανταγωνιστή της– στη σύμπηξη της πανίσχυρης
Πελοποννησιακής Συμμαχίας («Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ
Σύμμαχοί τους»). Ο οργανισμός θα υπερβεί τα γεωγραφικά του όρια, περικλείοντας πόλεις, όπως τα Μέγαρα και
η Αίγινα, και θα αποτελέσει την πιο ισχυρή, ενιαία, πολιτικοστρατιωτική ελληνική δύναμη, τη μόνη φαινομενικά ικανή
να αντιταχθεί στην επερχόμενη περσική απειλή. Λίγα χρόνια πριν από το Μαραθώνα, η διπλωματική αίγλη της Σπάρτης εκτείνεται από τη Σικελία μέχρι την περσική επικράτεια.
Στον ελλαδικό χώρο, υπό την ηγεσία του βασιλιά Κλεομένη (520-490 π.Χ.), η ισχυρή πόλη έχει αναλάβει το ρόλο
του χωροφύλακα και του ρυθμιστή των πολιτευμάτων. Μην
έχοντας ποτέ απειληθεί από την επιβολή τυραννίδας, η
Σπάρτη, ως εχθρός των τυράννων, επεμβαίνει κατά βούληση και τους ανατρέπει. Μία όμως από αυτές τις επεμβάσεις
της, η ανατροπή του Πεισιστρατίδη τυράννου της Αθήνας,
Ιππία, θα δρομολογήσει απρόβλεπτες εξελίξεις.

Η πιο ισχυρή στρατιωτικά, πόλη είναι η Σπάρτη. Η πολιτειακή της μορφή και ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας
της δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις γνωστές
κατηγοριοποιήσεις των πόλεων-κρατών. Εδαφικά, είναι ένα
τεράστιο κράτος για τα δεδομένα του ελληνικού κόσμου,
καθώς έχει ήδη ενσωματώσει ολόκληρη τη γη των Μεσσηνίων. Σε πολιτειακό επίπεδο, μένοντας με επιμονή πιστή στην
εφαρμογή της επιταγής του «πείθεσθαι τοῖς νόμοις», έχει
κατακτήσει ήδη από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. τη σταθερότητα του ξεχωριστού πολιτεύματός της. Ενός πολιτεύματος
όπου συμβιώνουν η αρχαϊκή βασιλεία, η αριστοκρατία, η
ολιγαρχία ή και η δημοκρατία, χωρίς όμως καμία τους να
εμφανίζεται με καθαρή μορφή. Απέναντι στους δύο κληρονομικούς βασιλείς των οικογενειών των Ευρυπωντιδών και
των Αγιαδών, τους δύο ηγήτορες του στρατού, ορθώνονται
οι πέντε αιρετοί, για μια μοναδική, ετήσια θητεία, έφοροι. Ο
ασαφής –και επομένως πανίσχυρος– ρόλος τους συνίσταται στην εποπτεία των πάντων, με ουσιαστικό στόχο την
προστασία του πολιτεύματος από ένα φιλόδοξο βασιλιά. Η
Γερουσία, με τα 28 αιρετά και ισόβια μέλη της (εξαιρουμένων
των δύο βασιλιάδων), δικάζει και ετοιμάζει τα θέματα που
κατατίθενται στην Εκκλησία, τη συνέλευση των πολεμιστών.

Η Αθήνα και το νέο της πολίτευμα
Η ανατροπή και εκδίωξη του Ιππία από τον Κλεομένη το
510 π.Χ., ενέτεινε τις παλαιές έριδες των αριστοκρατικών
γενών της Αθήνας για πολιτική κυριαρχία. Σε αυτό τον
αγώνα κυριάρχησαν δύο ηγέτες: ο Κλεισθένης από την οικογένεια των Αλκμεωνιδών και ο Ισαγόρας. Η εκλογή του
τελευταίου ως επώνυμου άρχοντα το 508/7 π.Χ., οδήγησε
τον Κλεισθένη στην απόφαση να προσεταιριστεί τα μεσαία
και κατώτερα στρώματα του λαού (τον Δήμον) και να προτείνει στην εκκλησία του Δήμου μια σειρά μεταρρυθμίσεων
που θα οδηγούσαν στην εφαρμογή της αρχής της ισονομίας (Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία Κ΄ 1-3. Ηρόδοτος Ε΄
66-73). Ο Ισαγόρας, φοβισμένος από τις εξελίξεις, κάλεσε
και πάλι τον Κλεομένη στην Αθήνα (507 π.Χ.). Πράγματι,
ο Σπαρτιάτης βασιλιάς εξόρισε τον Αλκμεωνίδη και τους
οπαδούς του, αλλά μόλις επιχείρησε να αντικαταστήσει το
πολίτευμα του Σόλωνα με ένα ακραίο ολιγαρχικό, ο αθηναϊκός λαός αντέδρασε, απέκλεισε στην Ακρόπολη και τελικώς εκδίωξε τόσο αυτόν, όσο και τον προστατευόμενό
του, Ισαγόρα. Με την άμεση επιστροφή του Κλεισθένη και
των οπαδών του, άρχισε η σταδιακή και προγραμματισμένη εφαρμογή των μέτρων του.
Όμως ο κίνδυνος για το αναδυόμενο νέο πολίτευμα δεν
είχε περάσει. Η αναμονή της εκδίκησης της πιο δυνατής
ελληνικής πόλης, στρέφει τους Αθηναίους στο μόνο ισχυρό
προστάτη που θα μπορούσαν να σκεφθούν, τους Πέρσες.
Η αθηναϊκή αντιπροσωπία στις Σάρδεις θα αναγκαστεί να
προσφέρει «γῆν τε καὶ ὕδωρ», να αναγνωρίσει δηλαδή την
υποτέλειά της στο Μέγα Βασιλέα (Ηρόδοτος Ε΄ 73, 2). Η
Αθήνα δεν θα χρειαστεί τελικά τους Πέρσες: την επόμενη
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χρονιά, θα καταφέρει να αποκρούσει μόνη της την ταυτόχρονη επίθεση Βοιωτών, Χαλκιδέων και Πελοποννησίων
–άλλη μια ένδειξη του σφρίγους του νεαρού πολιτεύματός
της και του ενθουσιασμού που αυτό ενέπνεε στους υπερασπιστές του. Σκεπτόμενοι με τα δεδομένα των ελληνικών
συμμαχιών, οι Αθηναίοι θα θεωρήσουν περιττή τη “συμμαχία” τους με την αυτοκρατορία, εφόσον ο σπαρτιατικός
κίνδυνος εξέλιπε. Για το Δαρείο, όμως, αυτό αποτέλεσε την
πρώτη από μία σειρά προσβολών τις οποίες αυτός και οι
διάδοχοί του θα χρέωναν στη δημοκρατική πόλη.
Το πρώτο και σημαντικότερο μέτρο των αλλαγών του Κλεισθένη είναι η ένταξη όλων των ελεύθερων πολιτών των
δήμων της Αττικής σε δέκα νέες, τεχνητές, πολιτικές φυλές.
Κάθε μία από αυτές, διακτινώνεται σε τρεις τριττύες, περικλείοντας έτσι, δήμους και από τις τρεις ευρείες περιοχές
της επικράτειας, το άστυ, τη μεσογαία και την παραλία. Οι
δέκα φυλές παίρνουν τα ονόματά τους από ισάριθμους
επώνυμους ήρωες της Αττικής, επιλεγμένους από το ιερό
των Δελφών: Ιπποθοωντίς, Αντιοχίς, Αιαντίς, Λεοντίς, Ερεχθηίς,
Αιγηίς, Οινηίς, Ακαμαντίς, Κεκροπίς, Πανδιονίς.
Οι φυλές καθίστανται ο σκελετός της διοικητικής και της
στρατιωτικής οργάνωσης του κράτους. Η κρισιμότερη συνεισφορά τους έγκειται στο ότι καταργούν στην πράξη την
πολιτική εξάρτηση των δήμων από τα τοπικά αριστοκρατικά γένη με τα οποία διατηρούσαν έως τότε αναγκαστικές
πελατειακές σχέσεις. Οι περίπου 100 δήμοι, με τους δημάρχους τους και τις συνελεύσεις των πολιτών τους –μικρογραφίες της εκκλησίας του Δήμου–, με τις τοπικές λατρείες
τους, γίνονται πλέον αυτοδιοίκητες, πολιτικές μονάδες, οι
πυρήνες του πολιτεύματος. Κάθε Αθηναίος, θα αναφέρεται
πλέον και με το δημοτικό του όνομα.
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Η Εκκλησία του Δήμου, η συνέλευση δηλαδή του λαού, όπου
συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος,
αναβαθμίζει και αυτή το ρόλο της. Καθίσταται το ανώτατο,
τακτικά συνερχόμενο (στο λόφο της Πνύκας) νομοθετικό
και δικαστικό σώμα, το οποίο εκλέγει και τους ανώτατους
άρχοντες του κράτους. Επίσης, απαιτείται η έγκρισή της
για την εκτέλεση θανατικής καταδίκης και, το κυριότερο,
αποκτά το δικαίωμα του οστρακισμού. Έτσι στερεί από την
αριστοκρατική βουλή του Αρείου Πάγου το βασικό της έρεισμα: την ιδιότητα του φρουρού-προστάτη της πόλης από
πιθανή τυραννίδα.
Η προστασία του νομοθετικού έργου της εκκλησίας από
πιθανές παρεμβάσεις των πολιτικών ηγετών επιτυγχάνεται
με τη Βουλή των Πεντακοσίων, τη δεύτερη σημαντική καινοτομία του Κλεισθένη. Αυτή έρχεται να αντικαταστήσει
την αδύναμη πολιτικά Βουλή των Τετρακοσίων του Σόλωνα.
Αποτελείται από πενήντα για κάθε φυλή, αιρετούς (αρχικά) βουλευτές με ετήσια θητεία. Αυτοί επεξεργάζονται και
τα σχέδια νόμων, τα προβουλεύματα πριν τα παραπέμψουν
στην Εκκλησία για επικύρωση. Πρόκειται για ένα ισχυρό,
νομοπαρασκευαστικό, διοικητικό, ελεγκτικό και δικαστικό
σώμα. Οι συνεδριάσεις της βουλής γίνονται στο βουλευτήριο στην Αγορά –το διοικητικό κέντρο της πόλης.
Οι άρχοντες (επώνυμος άρχων, άρχων βασιλεύς, άρχων πολέμαρχος και οι έξι θεσμοθέται), φαινομενικά παραμένουν ισχυροί, εφόσον ακόμη εκλέγονται μεταξύ της πρώτης ή ίσως
και της δεύτερης οικονομικής βαθμίδας των πολιτών (πεντακοσιομέδιμνοι και ιππείς). Οι αρμοδιότητές τους όμως, έχουν
ήδη αρχίσει να αποδυναμώνονται από τη βουλή των πεντακοσίων και από ένα νέο, συλλογικό στρατιωτικό αξίωμα.

Το αξίωμα των δέκα στρατηγών συνιστά την εφαρμογή της
αρχής της ισονομίας στη στρατιωτική δομή του κράτους.
Αν και προέρχονται από τις ανώτερες τάξεις, εκλέγονται
από όλο το λαό, ένας για κάθε φυλή, την τάξη της οποίας
διοικεί κατά τη μάχη. Παίρνουν τις αποφάσεις συλλογικά και
εναλλάσσονται στην αρχιστρατηγία σε καθημερινή βάση. Η
θητεία τους είναι ετήσια, αλλά με δυνατότητα απεριόριστων
ανανεώσεων, γεγονός που θα τους καταστήσει πανίσχυρους
πολιτικούς παράγοντες. Βέβαια, μέχρι και την περίοδο της
μάχης του Μαραθώνα, η εξουσία τους θα αντισταθμίζεται
ακόμη από τις σημαντικές αρμοδιότητες του πολέμαρχου,
του τυπικά ανώτατου διοικητή του στρατού.
Το πολίτευμα της Αθήνας στα χρόνια της μάχης του Μαραθώνα, δεν είναι ακόμη μια αμιγής δημοκρατία. Η φτωχότερη
βαθμίδα των πολιτών, οι θήτες, αν και συμμετέχουν στην εκκλησία του Δήμου, παραμένουν αποκλεισμένοι από τη βουλή των πεντακοσίων και τα ανώτερα διοικητικά αξιώματα.
Πολλά από τα τελευταία αποτελούν ακόμη προνομιακό πεδίο μόνο των πλουσιότερων πολιτών. Παράλληλα, το παλαιό
συμβούλιο των αριστοκρατών που είχαν διατελέσει άρχο-

Τα τετράδραχμα με την κεφαλή της παρθένου Αθηνάς (εμπροσθότυπος)
και το ιερό πτηνό της, τη γλαύκα (οπισθότυπος), εμφανίζονται στα τέλη
του 6ου αι. π.Χ. ή με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη. Μαζί με τους δαρεικούς
ήταν από τα πιο φερέγγυα νομίσματα, που γίνονταν ευρέως αποδεκτά
λόγω της σταθερής τους αξίας (δηλαδή, τίτλου και βάρους).
Αθηναϊκό αργυρό τετράδραχμο, 520/10-480 π.Χ. Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο, 1910/11 Ν 105.

ντες, ο Άρειος Πάγος, συνεχίζει να ασκεί σημαντικό δικαστικό, διοικητικό και ηθικό έλεγχο στα πράγματα της πόλης.
Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι οι ισχυροί πολιτικοί ηγέτες
των αριστοκρατικών γενών είναι πλέον υποχρεωμένοι να
εκλέγονται, να ελέγχονται, να προσπαθούν να πείσουν το
Δήμο αλλά και να υπακούουν στις αποφάσεις του. Το πολίτευμα λοιπόν του Κλεισθένη, συνδυάζει αριστοκρατικά και
δημοκρατικά στοιχεία. Γι’ αυτό δεν αποκαλείται ακόμα από
τους Αθηναίους «δημοκρατία», αλλά «ἰσονομία», πολιτεία δηλαδή όπου όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου. Θα
χρειαστούν οι μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη (462 π.Χ.) με
την αποδυνάμωση του Αρείου Πάγου, καθώς και η πολιτι43
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Σε αυτή τη σαρκοφάγο
έχουμε τη μοναδική
σωζόμενη απεικόνιση
της μάχης στα πλοία,
αλλά και τη μοναδική
πληροφορία για
παρουσία σε αυτή
του περσικού ιππικού.
Αν και η εικονογραφία
εμπνέεται από την
Ιλιάδα, οι αντίπαλοι
αναγνωρίζονται από
την ενδυμασία και την
κτηνώδη συμπεριφορά,
π.χ. αυτή του Πέρση
που δαγκώνει το πόδι
του οπλίτη αριστερά
–μοτίβο ιδιαίτερα
σπάνιο μετά την κλασική
εποχή.
Αττική σαρκοφάγος
με παράσταση της τελικής
φάσης της μάχης
του Μαραθώνα, 2ος αι. μ.Χ.
Brescia, Museo della Citta.
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κή κυριαρχία του Περικλή (458-429 π.Χ.), με τη συμμετοχή
και των ζευγιτών στα αξιώματα των αρχόντων, την εισαγωγή
της μισθοφοράς και την επέκταση της χρήσης της κλήρωσης
–της κατεξοχήν δημοκρατικής διαδικασίας–, προκειμένου η
δημοκρατία να αποκτήσει το πλήρες νόημά της.
Ήδη όμως η εμπειρία της μάχης του Μαραθώνα θα αποτελέσει την αφορμή για την επιτάχυνση των δημοκρατικών
διαδικασιών. Οι αρμοδιότητες του πολέμαρχου με το αριστοκρατικό υπόβαθρό του, σχεδόν εξαφανίζονται προς
όφελος του δημοκρατικού οργάνου των δέκα στρατηγών.
Οι τελευταίοι, μάλιστα, θα εκλέγονται κατευθείαν από την
εκκλησία του Δήμου –και όχι πια μόνο από τους πολίτες
της φυλής τους. Τρία χρόνια μετά τη μάχη, η συνέλευση
των πολιτών θα έχει αποκτήσει πια τόση αυτοπεποίθηση,
ώστε θα εφαρμόσει για πρώτη φορά το ριζοσπαστικό δημοκρατικό μέτρο του οστρακισμού.
Στη μακρά πορεία προς τη δημοκρατία, η μάχη του Μαραθώνα κατέχει κομβική θέση. Συνιστά ταυτόχρονα συνέπεια και προϋπόθεση του νέου πολιτεύματος. Είναι συνέπεια
γιατί οι πρωταγωνιστές της, οι οπλίτες-γεωργοί, οι ζευγίτες
νιώθουν ότι πολεμούν όχι μόνο για τη σωτηρία της πόλης
τους αλλά και για τη διασφάλιση των νεοκατακτημένων πολιτικών δικαιωμάτων τους. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα νέο
είδος ανθρώπου. Έχουν τόσο ενθουσιασμό, ώστε γίνονται
ακαταμάχητοι. Ο Μαραθώνας είναι η τέταρτη κατά σειρά
νίκη τους εναντίον επίφοβων ή υπέρτερων εχθρών· είχαν
προηγηθεί η αντίσταση στον Κλεομένη (507 π.Χ.), η κατανίκηση των Βοιωτών στην Οινόη και αυτή των Χαλκιδέων
(506 π.Χ.). Η διαπίστωση του Ηροδότου για το ήθος αυτού
του νέου τύπου πολιτών είναι καίρια: «Ἀθηναῖοι μέν νυν
ηὔξηντο. δηλοῖ δὲ οὐ κατ᾽ ἓν μοῦνον ἀλλὰ πανταχῇ ἡ

ἰσηγορίη ὡς ἔστι χρῆμα σπουδαῖον, εἰ καὶ Ἀθηναῖοι τυραννευόμενοι μὲν οὐδαμῶν τῶν σφέας περιοικεόντων
ἦσαν τὰ πολέμια ἀμείνους, ἀπαλλαχθέντες δὲ
τυράννων μακρῷ πρῶτοι ἐγένοντο. δηλοῖ ὦν ταῦτα ὅτι
κατεχόμενοι μὲν ἐθελοκάκεον ὡς δεσπότῃ ἐργαζόμενοι, ἐλευθερωθέντων δὲ αὐτὸς ἕκαστος ἑωυτῷ προεθυμέετο κατεργάζεσθαι» («Οι Αθηναίοι λοιπόν από τότε

βρέθηκαν σε μεγάλη ευτυχία. και αποδεικνύεται όχι μονάχα
από ένα παράδειγμα, αλλά γενικά, πόσο σπουδαίο πράγμα
είναι η ισότητα. οι Αθηναίοι π.χ. όσο καιρό κυβερνιούνταν
τυραννικά, δεν ήταν καθόλου καλύτεροι στα πολεμικά από
κανένα, από τους γείτονές τους. σαν ελευθερώθηκαν όμως
από τους τυράννους, έγιναν οι πρώτοι απ’ όλους. Αυτό φανερώνει, πως τον καιρό που ήταν δούλοι φέρονταν κατ’
ανάγκη σαν δειλοί, με τη σκέψη ότι εργάζονταν για τον
αφέντη τους. όταν όμως ελευθερώθηκαν, καθένας έδειχνε
ζήλο να εργαστεί, σκεπτόμενος ότι εργάζεται για τον εαυτό
του», Ηρόδοτος, Ε΄ 78).
Η νίκη στο Μαραθώνα είναι ταυτόχρονα βασική προϋπόθεση για την επιβίωση της δημοκρατίας. Όπως το 506 π. Χ. ο
Ισαγόρας συνόδευε τον Κλεομένη με την ελπίδα να γίνει ο
νέος τύραννος της πόλης, έτσι και το 490 π. Χ., ο γηραιός
Ιππίας έκανε το ίδιο με το Δάτη και τον Αρταφέρνη, τρέφοντας παρόμοιες ελπίδες. Με αυτή τη μάχη, λοιπόν, οι πολίτες της Αθήνας νικούν ταυτόχρονα και τους εξωτερικούς
αλλά και τους εσωτερικούς τους εχθρούς.
Ο Μαραθώνας θα δώσει την πολύτιμη παράταση χρόνου
στην Αθήνα, ώστε δέκα χρόνια αργότερα, στη Σαλαμίνα, να
μπορέσει να νικήσει και πάλι τους Πέρσες, αυτή τη φορά με
μια νέα κατηγορία πολιτών, τους θήτες. Ό,τι είναι ο Μαραθώνας για τα μεσαία στρώματα των Αθηναίων, είναι η Σα-

λαμίνα για τα κατώτερα: οι “εξετάσεις” τους για την είσοδό
τους στην πολιτική ζωή. Οι δύο μάχες αλληλοσυμπληρώνονται και κερδίζουν το σεβασμό όλων των επερχόμενων
γενεών των Αθηναίων.

Επίλογος
Έτσι λοιπόν έχουν διαμορφωθεί οι δύο κόσμοι, ο περσικός
και ο ελληνικός, στις παραμονές της μάχης του Μαραθώνα,
της πρώτης μεγάλης ανοιχτής σύγκρουσης μεταξύ τους.
Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την ευνοϊκή συγκυρία. Είναι δύο κόσμοι ρωμαλέοι, στο απόγειο σχεδόν της ακμής
τους. Αυτά που τους χωρίζουν είναι όμως περισσότερα και
πολύ πιο σημαντικά. Από τη μια μεριά είναι ο κόσμος του
Μεγάλου Βασιλέως. Ο κόσμος της άνωθεν επιβεβλημένης
γαλήνης, του πλούτου και της ειρηνικής συνύπαρξης κάτω
από έναν παντεπόπτη θεό. Κάτω όμως από αυτή την επίστρωση, κινείται πάντα η υποταγή, ο φόβος της τιμωρίας
και η δίψα για επέκταση. Από την άλλη, ο κόσμος των ελληνικών πόλεων προσφέρει την ακριβώς αντίστροφη εικόνα.
Σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι ένας κόσμος διαρκούς αναταραχής, πολέμων, ανταγωνισμών και τυχοδιωκτισμού. Στη
βαθύτερη ουσία του, όμως, είναι ένας πολιτισμός που έχει
θέσει την Ελευθερία στο επίκεντρο των επιδιώξεών του. Μέτρο, σημείο αναφοράς και σκοπός αυτού του κόσμου των
ελεύθερων ελληνικών πόλεων θα είναι ο Άνθρωπος.
Ειρήνη εναντίον Ελευθερίας, Θεός εναντίον Ανθρώπου,
Βούληση του Ενός εναντίον του Νόμου, Ευγενείς εναντίον Γεωργών, Ευμάρεια εναντίον Αυτάρκειας, Απολυταρχία
εναντίον Δημοκρατίας. Αυτά τα ζεύγη συναντήθηκαν και
συγκρούστηκαν στο Μαραθώνα.
Γιώργος Σταθακόπουλος
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Αποδίδονται
το κράνος και η ασπίδα,
αλλά απουσιάζει
ο θώρακας, προκειμένου
να προβληθεί
η ηρωική γυμνότητα
του πολεμιστή.
Θνήσκων Έλληνας οπλίτης
από το ανατολικό αέτωμα
του ναού της Αφαίας
στην Αίγινα, περ. 500 π.Χ.
Münich, Glyptothek.
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Χρονολόγιο

η πρώτη φάση των συγκρούσεων Περσών και Ελλήνων
και τα πολιτικά γεγονότα που συνδέονται με αυτές
547 π.Χ.	Ο Κύρος κατακτά το βασίλειο της Λυδίας

497-496 π.Χ.

Υπαγωγή των ιωνικών και αιολικών πόλεων
Άνοδος του Δαρείου στο θρόνο

517 π.Χ.

Υποταγή της Σάμου, της Λέσβου
και της Χίου στους Πέρσες

513 π.Χ.

496 π.Χ.

Η Κύπρος υποτάσσεται στην Περσία

494 π.Χ.

Η Περσία νικά τους Ίωνες στη ναυμαχία της Λάδης

περ. 494 π.Χ.

Η Σπάρτη νικά το Άργος στη Σήπεια

Το Δεκέμβριο εχθροπραξίες μεταξύ Αθήνας και Αίγινας
490 π.Χ.

στο ανατολικό Αιγαίο

508 /7 π.Χ.

Αθήνα: ο Κλειθένης εισηγείται τις μεταρρυθμίσεις του

Ο Θεμιστοκλής εκλέγεται άρχων στην Αθήνα

507 π.Χ.

Απόκρουση νέας σπαρτιατικής εισβολής.

Ο Μιλτιάδης καταφεύγει από τη Χερσόνησο στην Αθήνα

Οι Αθηναίοι επιζητούν συμμαχία με την Περσία
Οι Αθηναίοι νικούν τους Βοιωτούς και τους Χαλκιδείς
Εδραίωση του νέου πολιτεύματος
499-494 π.Χ.	Ιωνική επανάσταση. Υποστήριξη από Αθήνα και Ερέτρια

492 π.Χ.	Εκστρατεία Μαρδόνιου στη Θράκη και στη Μακεδονία
Η Περσία αντικαθιστά τις τυραννίες με “δημοκρατίες”
στα ελληνικά κράτη της Ιωνίας

499 π.Χ.

Η Περσία επιτίθεται στη Νάξο

Ο Μαρδόνιος εδραιώνει την περσική κυριαρχία

498 π.Χ.

Οι Ίωνες και οι σύμμαχοί τους πυρπολούν τις Σάρδεις

στην ευρωπαϊκή σατραπεία

497 π.Χ.

Συγκρούσεις στην Κύπρο και στη θαλάσσια περιοχή της

Δίκη του Μιλτιάδη στην Αθήνα

Επανάσταση στη Βαβυλωνία(;)
483 ή 482 π.Χ.	Ο Αριστείδης οστρακίζεται
Απόφαση της Αθήνας να ναυπηγήσει 200 τριήρεις

Μάρτιος: η Αίγινα νικά την Αθήνα στη θάλασσα

	Μέσα καλοκαιριού: Περσική εκστρατεία εναντίον
της Ερέτριας και της Αθήνας
Υποταγή Κυκλάδων, καταστροφή της Νάξου

482 π.Χ.

ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό της
Οκτώβριος: άφιξη του Ξέρξη στις Σάρδεις και αποστολή

489 π.Χ.	Αθήνα: ο Αριστείδης εκλέγεται άρχων

487 π.Χ.

Επανάσταση στη Βαβυλωνία(;)

481 π.Χ.	Σεπτέμβριος: απόφαση της Αθήνας να εντάξει στο στόλο

Σεπτέμβριος: κατάληψη της Ερέτριας, μάχη του Μαραθώνα

493 π.Χ.	Η Περσία επιβάλλει και πάλι την κυριαρχία της

του τυράννου Ιππία

484 π.Χ.	Ο Ξάνθιππος οστρακίζεται.

Ο Δαρείος απαιτεί υποταγή από τα ελληνικά κράτη

Εκστρατεία του Δαρείου στη Θράκη και τη Σκυθία

510 π.Χ.	Σπαρτιατική επέμβαση στην Αθήνα: εκδίωξη

506 π.Χ.

491 π.Χ.	Η Θάσος υποτάσσεται στην Περσία

Ο Δαρείος στην Αίγυπτο

στην Περσική αυτοκρατορία
522 π.Χ.

Περσικές χερσαίες επιθέσεις στη Μικρά Ασία

προξένων στην Ελλάδα

Καταδίκη του Μιλτιάδη μετά την αποτυχημένη εκστρατεία

Ίδρυση της Ελληνικής Συμμαχίας

του εναντίον της Πάρου

Νοέμβριος: σύναψη ειρήνης μεταξύ Αθήνας και Αίγινας

Πρώτη εφαρμογή του οστρακισμού ( Ίππαρχος)

480 π.Χ.	Εκστρατεία του Ξέρξη

487 ή 486 π.Χ. Καθιερώνεται η κλήρωση για την επιλογή των αρχόντων

Σεπτέμβριος: ναυμαχία Αρτεμισίου, μάχη Θερμοπυλών

486 π.Χ.	Ο Μεγακλής οστρακίζεται

Τέλη Σεπτεμβρίου: ναυμαχία της Σαλαμίνας
Επιστροφή του Ξέρξη στην Ασία

Η Αίγυπτος επαναστατεί
Θάνατος του Δαρείου - Ανάρρηση του Ξέρξη

479 π.Χ.	Μάχη των Πλαταιών

στο θρόνο το Νοέμβριο

Nαυμαχία και μάχη της Μυκάλης
Είσοδος των νησιωτών στην Ελληνική Συμμαχία

περ. 485 π.Χ.	Επανάληψη εχθροπραξιών μεταξύ Αθήνας και Αίγινας
Η Αίγυπτος υποτάσσεται

479-478 π.Χ.

Χειμώνας: πολιορκία της Σηστού

Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιστορία και Θρύλος

Η ΜΑΧΗ

Η περσική απόβαση στο Μαραθώνα στις αρχές του έτους του άρχοντα Φαινίππου (για
μας αρχές Σεπτεμβίου του 490 π.Χ.), δεν ήταν κάτι αναπάντεχο. Τα απειλητικά σύννεφα
από την Aνατολή είχαν αρχίσει να πυκνώνουν από χρόνια, μια δεκαετία τουλάχιστον.

Η υπεροχή των οπλισμού
των οπλιτών γίνεται φανερή
σε αυτή την παράσταση.
Ο Έλληνας πολεμιστής, καλά
προστατευμένος από την ασπίδα,
το θώρακα και το κράνος του,
τραυματίζει με τη λόγχη του
τον αντίπαλό του, ο οποίος
δεν μπορεί να τον πλήξει
με το ξίφος του.
Ερυθρόμορφος αμφορέας με παράσταση
Έλληνα πολεμιστή να επιτίθεται σε Πέρση,
λεπτομέρεια, περ. 480-470 π.Χ.
Νέα Υόρκη, Μητροπολιτικό Μουσείο,
αρ. κατ. ME07527.

Αναζητώντας ύστερα από χρόνια τα απώτερα αίτια της σύγκρουσης, ο Ηρόδοτος,
αφού αναφερθεί με κάποια ειρωνεία στις παλιές ιστορίες για απαγωγές γυναικών, από
την Ιώ και την Ευρώπη έως την Ελένη και την άλωση της Τροίας, δεν μπορεί ως ιστορικός να μην αναγνωρίσει ως αιτία των δεινών την επιθυμία των μεγάλων δυνάμεων του
εσωτερικού της Ασίας –των Λυδών πρώτα, στη συνέχεια των Περσών–, να επεκταθούν
προς τα δυτικά, στα παράλια του Αιγαίου και να κατακτήσουν το πιο πλούσιο κομμάτι
του Ελληνισμού.
Ο μεγάλος 5ος αιώνας θα άρχιζε έτσι, με την αναπόφευκτη σύγκρουση δύο μεγάλων
εθνών και δύο ακμαίων πολιτισμών. Από τη μια πλευρά, βρίσκεται η αχανής πολυπολιτισμική Περσική αυτοκρατορία με σύνορα την Ινδία και το Αιγαίο, τις σκυθικές στέπες
και την έρημο της Αφρικής. Απέναντί της, ο αλληλοσπαρασσόμενος μικρόκοσμος των
ελληνικών πόλεων, με το αγωνιστικό πνεύμα και την –αδιανόητη για τους Πέρσες– συνείδηση ισότητας και ελευθερίας, που εκφράζονται στην παλαίστρα, στην Εκκλησία του
Δήμου και στη φάλαγγα των οπλιτών.
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Η προετοιμασία

Η

αυτοκρατορία –όπως κάθε μεγάλη δύναμη– δεν
γνωρίζει όρια: το απέδειξε η υποταγή της Θράκης
και της Μακεδονίας. Την αφορμή για την επέκταση των
περσικών συνόρων πέρα από τα υδάτινα σύνορα του
Στρυμόνα και του Αιγαίου, έμελλε να δώσει ο ξεσηκωμός των Ιώνων (499-493 π.Χ.). Πώς θα μπορούσε να
ξεχάσει ο Μέγας Βασιλεύς την “αψήφιστη” πρόκληση
των Αθηναίων και των Ερετριέων, που είχαν τολμήσει,
μόνες από τις ελληνικές μητροπολητικές πόλεις, να
βοηθήσουν ενεργά τους Ίωνες επαναστάτες; Αυτός,
που ως κοσμοκράτορας θεωρούσε ότι και έξω από το
κράτος του δεν υπήρχαν παρά εν δυνάμει υποτελείς,
δεν θα μπορούσε να ανεχθεί μια εστία αναταραχής και
αμφισβήτησης του κύρους της αυτοκρατορίας του στα
δυτικά της σύνορα. Του το υπενθυμίζαν οι εξόριστοι
Πεισιστρατίδες αλλά και η καθημερινή επωδός του
υπηρέτη του: «να μη ξεχνά τους Αθηναίους». Έχοντας
απέναντί του μόνο δούλους, ο Πέρσης βασιλιάς, δεν
ήταν σε θέση να καταλάβει τη σημασία της ελευθερίας για τους Έλληνες. Πώς θα μπορούσε συνεπώς να
προβλέψει ότι τα δεινά των Ιώνων μετά την καταστολή
της επανάστασης (οι καμένες πόλεις, οι εξανδραποδισμοί, οι αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών), αντί να
αποδυναμώσουν, θα ατσάλωναν ακόμα περισσότερο τη
θέληση των ελληνικών πόλεων για αντίσταση στην περσική επεκτατικότητα.

Οπλίτης, από ερυθρόμορφη
κύλικα του Ζωγράφου
του Σκύθη, τέλος 6ου αι. π.Χ.
Paris, Musée du Louvre,
αρ. κατ. 06-525773.
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Τα πρώτα νέα για τις πολεμικές προετοιμασίες πρέπει
να τα έφεραν ναυτικοί περαστικοί από τα λιμάνια της
Φοινίκης και της Συρίας, της Μικράς Ασίας και της Κύπρου, όπου από μήνες ετοιμάζονταν τα καράβια –ανά-

μεσά τους και ειδικά πλοία για τη μεταφορά ίππων– της
πιο μεγάλης αποβατικής επιχείρησης που γνώριζε έως
τότε η ιστορία. Ακολούθησαν, όλο και πιο ανησυχητικές
πληροφορίες, για τη συγκέντρωση τεράστιου στρατού
στην πεδιάδα των Αλών στην Κιλικία. Η εντολή που ο
Μέγαλος Βασιλεύς είχε δώσει στους δύο ικανότατους
στρατηγούς, το Μήδο Δάτη και τον δικό του ανιψιό Αρταφέρνη, ήταν να καταλάβουν την Ερέτρια και την Αθήνα, και να φέρουν μπροστά του δούλους τους κατοίκους
των δύο πόλεων. Ο στόλος, έτοιμος, 600 πλοία, κατά
τον Ηρόδοτο –ένας συμβατικός αριθμός, που ξανασυναντήσαμε στη Λάδη κατά την Ιωνική επανάσταση και
θα τον ξαναβρούμε διπλασιασμένο στη Σαλαμίνα‒, δεν
θα ακολουθήσει τη διαδρομή κατά μήκος των παραλίων
της Ιωνίας και της Θράκης. Από τη Σάμο θα πλεύσει δυτικά, προς τις Κυκλάδες. Η παλιά θαλασσοκράτειρα, η
περήφανη Νάξος θα καταστραφεί– τα υπόλοιπα νησιά,
με εξαίρεση την ιερή Δήλο, που αντιμετωπίζεται με διπλωματικό σεβασμό, θα υποχρεωθούν να δώσουν πλοία
και ομήρους.
Η στιγμή φαινόταν ευνοϊκή για τα περσικά σχέδια, καθώς στην Αθήνα από καιρό μαινόταν η διαμάχη για το
μέλλον της νέας κλεισθένειας ισόνομης πολιτείας, ανάμεσα στην αριστοκρατική παράταξη με επικεφαλής το
Μιλτιάδη –αμφιλεγόμενο παλαιό τύραννο της Χερσονήσου στη Θράκη–, τους Αλκμεωνίδες, που είχαν πρωτοστατήσει στην εκδίωξη των τυράννων και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, καθώς και το Θεμιστοκλή, που
οραματιζόταν ήδη μια διαφορετική Αθήνα, μια ναυτική
ηγεμονία, βασισμένη στο πλήθος των θητών. Ωστόσο, ο
κίνδυνος, που μέρα με τη μέρα ζυγώνει, με τα φοβερά
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Στις σκηνές “αναχώρησης του οπλίτη” της κλασικής περιόδου
απεικονίζονται συχνά σπονδές. Ένας άνδρας ή μία γυναίκα
ρίχνει υγρό σε μία φιάλη. Στη συνέχεια, μέρος του το χύνουν
πάνω στο βωμό ή στο έδαφος, και πίνουν το υπόλοιπο.
Η προσφορά αυτή ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ
των ανθρώπων αλλά και με τους θεούς, θέτοντας τον οπλίτη
και τις πράξεις του υπό την προστασία των θεών.
Σκηνή “αναχώρησης πολεμιστών”, από αττικό ερυθρόμορφο κωδωνόσχημο
κρατήρα του Ζωγράφου της Altamura, 470-460 π.Χ.
London, The British Museum, αρ. κατ. 1961,0710.1
Σκηνή “αναχώρησης πολεμιστή”, από ερυθρόμορφο στάμνο
του Ζωγράφου του Κλεοφώντα, 430 π.Χ.
Münich, Museum Antiker Kleinkunst, αρ. κατ. 2415.
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νέα της κατάληψης της Νάξου, της καταστροφής της
Καρύστου και της πολιορκίας της Ερέτριας, θα τους συσπειρώσει.
Οι Αθηναίοι δεν ήταν δυνατόν να μείνουν απαθείς
μπροστά στην καταστροφή που απειλούσε τη σύμμαχό
τους πόλη. Ήδη με τα πρώτα νέα είχε δοθεί εντολή
στους 4.000 Αθηναίους κληρούχους της Χαλκίδας να
σπεύσουν σε βοήθεια της Ερέτριας. Αποφασιστικός
υπήρξε εκείνη τη στιγμή ο ρόλος του Μιλτιάδη, γνώστη των περσικών πραγμάτων ήδη από τις εκστρατείες
των Περσών στη Θράκη. Απομυθοποιώντας τις διογκωμένες από τη φιλοπερσική παραπληροφόρηση φήμες
για την τρομερή υπεροπλία των Περσών, όντας ο ίδιος
πεπεισμένος ότι ο Δάτης είχε κάθε λόγο να αποφύγει
την ενώπιον του εχθρού απόβαση στο Φάληρο, με τους
κινδύνους ολοκληρωτικής καταστροφής που αυτή έκρυβε, πείθει τους Αθηναίους να επιλέξουν την επιθετική
–εκτός των τειχών– αντιμετώπιση του εχθρού. Με το
ψήφισμα που περνάει στην τρομοκρατημένη Εκκλησία
του Δήμου, αποκλείεται η παράδοση και αποφασίζεται
γενική επιστράτευση. Επιστρατεύονται ακόμη και οι δούλοι, που γι’ αυτόν το σκοπό απελευθερώνονται.

Σχέδιον της μάχης
του Μαραθώνος
κατά τον Νέον Ανάχαρσιν,
με την ανάπτυξη της διάταξης
του στρατού των Ελλήνων,
βασισμένο στο σχέδιο
του J.D. Barbie du Bocage, από:
Le voyage du Jeune Anacharsis.
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Ημερομηνίες δεν αναφέρονται. Πρέπει να ήταν η 6η
μέρα του Βοηδρομιώνος (μέσα Σεπτεμβρίου - μέσα
Οκτωβρίου), γιορτή της Αρτέμιδος Αγροτέρας, όταν
έφθασε η είδηση της πολιορκίας της Ερέτριας και αποφασίστηκε η επιστράτευση. Τη μέρα θα θυμίζει στα χρόνια που θα έρθουν, το τάμα του Μιλτιάδη να θυσιάζουν
οι Αθηναίοι κάθε χρόνο στη θεά μία κατσίκα για κάθε νεκρό Πέρση. Συνεπώς, η πολιορκία της Ερέτριας κρατούσε ακόμα όταν –την 8η του μήνα– έπεσε σαν κεραυνός

στην Αθήνα η είδηση της απόβασης στο Μαραθώνα. Η
απειλή είχε λάβει πια συγκεκριμένη μορφή, και ο συγκεντρωμένος στο άστυ στρατός θα σπεύσει με όλες τις
δυνάμεις του στον τόπο, όπου θα κρινόταν η τύχη της
πόλης. Την ίδια μέρα φεύγει ως κήρυκας με αίτημα για
βοήθεια ο ημεροδρόμος Φειδιππίδης. Θα φτάσει –όπως
αναφέρει ο Ηρόδοτος– στη Σπάρτη την επομένη, στις
9 του μήνα, έχοντας διανύσει 250 χλμ., ένα μοναδικό
κατόρθωμα. Μπροστά στους εφόρους θα διεκτραγωδήσει τα δεινά της Ερέτριας –η οποία, όπως δείχνουν οι
ημερομηνίες δεν φαίνεται να είχε ακόμη πέσει– και θα
απευθύνει έκκληση να μην ανεχθούν οι Σπαρτιάτες την
υποδούλωση στους Πέρσες μιας αρχαιότατης ελληνικής πόλης, όπως η Αθήνα. Οι Σπαρτιάτες υποσχέθηκαν
να στείλουν βοήθεια, όχι όμως πριν από την πανσέληνο,
καθώς έτσι το επέβαλαν τα θρησκευματικά τους έθιμα
–ο Πλάτων αναφέρει ως πραγματική αιτία την επανάσταση των Μεσσήνιων ειλώτων. Οι Αθηναίοι μπορεί να
έμειναν πια μόνοι απέναντι στον τρομερό εχθρό, όμως
πάνω σε αυτή ακριβώς τη μοναξιά θα θεμελίωναν την
αυριανή δόξα και τη μελλοντική ηγεμονική τους θέση
στην Ελλάδα.

Η επιλογή της τοποθεσίας
Ο χώρος πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας βάσης για την προέλαση προς την Αθήνα:
μια εκτεταμένη, ομαλή και προφυλαγμένη από τους βόρειους ανέμους παραλία, κοντά στην Ερέτρια και σε απόσταση ασφαλείας από το άστυ– επιπλέον μια εύφορη,
πλούσια σε νερά και καρπούς πεδιάδα, κατάλληλη για τη
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συντήρηση μεγάλου αριθμού οπλιτών και την ανάπτυξη του περσικού ιππικού, φυσικά οχυρή θέση χάρη στα
βουνά που την περιβάλλουν από τις τρεις πλευρές και
τη θάλασσα στα ανατολικά– τέλος, με πληθυσμό φιλικό
προς τους Πεισιστρατίδες, όπως πίστευε ακόμη ο γέροντας Ιππίας, ο οποίος συνόδευε τον περσικό στρατό,
ελπίζοντας στην παλινόρθωση της τυραννίδας.

Οι δυνάμεις των αντιπάλων
Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την περίφημη εκείνη σύγκρουση Ελλήνων και «βαρβάρων» είναι φτωχές.
Συνοπτική –με μεγάλα κενά σε σύγκριση π.χ. με εκείνη
των Πλαταιών ή τις περιγραφές του Θουκυδίδη– είναι
η περιγραφή του Ηροδότου των τακτικών κινήσεων των
αντιπάλων, ενώ προβληματική παραμένει (παρά τις ατέλειωτες συζητήσεις) η τοπογραφία και η διάταξη των
δυνάμεων στο χώρο: το σημείο της απόβασης, οι θέσεις
του περσικού στρατοπέδου, του δήμου του Μαραθώνος
και του ιερού του Ηρακλέους –όπου σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο στρατοπέδευσαν οι Αθηναίοι– ακόμα και αυτές των τύμβων των πεσόντων.
Ο Ηρόδοτος, μη γνωρίζοντας ακριβώς τη δύναμη των
Περσών, αναφέρει ότι ήταν «πολλοί και καλά εξοπλισμένοι» (Ηρόδοτος ΣΤ΄ 94/95: στρατὸν πολλόν τε εὐ
παρασκευασμένον). Οι παραδιδόμενοι αριθμοί, που
ανεβαίνουν παράλληλα με τη μυθοποίηση της μάχης
από τους 90.000 (Λυκούργος, κατά Λεωκράτους) στους
210.000 (Κορνήλιος Νέπως) και τους 600.000 (Ιουστίνος), δεν αντιστοιχούν στο ελάχιστο, ούτε με το δυναμικό των τριήρεων (η κατάφρακτος τριήρης μπορεί να
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φέρει το πολύ 40 οπλίτες και η οπλιταγωγός ναυς 70, ενώ
πολύ περισσότερα πλοία θα απαιτούσε η μεταφορά
των ίππων), ούτε με την περιγραφή της μάχης, καθώς
μια διπλάσια ή τριπλάσια εχθρική δύναμη θα σήμαινε
αναπόφευκτα υπερκέραση του αθηναϊκού στρατού, καθιστώντας αδύνατη την παράταξή του. Σήμερα η δύναμη των Περσών εκτιμάται ανάμεσα στους 12.000-15.000
(Doenges) και τους 25.000 (Hammond) άνδρες του
πεζικού (οι 40.000 του Wallinga φαίνονται ήδη υπερβολικοί) και αντίστοιχα 200-1.000 ιππείς.
Άγνωστο είναι και το ακριβές σημείο της απόβασης και
στρατοπέδευσης στη μακριά παραλία του Μαραθώνα.
Η στρατοπέδευση στη στενή θίνα του σημερινού Σχοινιά, ανάμεσα στο Μεγάλο Έλος και τη θάλασσα, στη
βορειοανατολική άκρη της πεδιάδας, δεν προσφερόταν
ούτε για τη δημιουργία βάσης εν αναμονή ενισχύσεων ή
εξελίξεων, ούτε ‒ακόμα λιγότερο‒ για τον επιδιωκόμενο
έλεγχο του παραλιακού δρόμου προς την Αθήνα. Ακόμα
πιο απίθανη φαίνεται η συχνά προτεινόμενη εγκατάσταση του περσικού στρατηγείου –σε μια αποκομμένη από
τα πλοία και το κύριο μέρος του στρατού– θέση, βόρεια
του Μεγάλου Έλους. Πράγματι, η αφήγηση της μάχης
δεν αφήνει αμφιβολία για τη θέση του περσικού στρατοπέδου δυτικά του χειμάρρου του Χάραδρου, στην περιοχή της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας. Τα πλοία θα
πρέπει να παρέμειναν έτοιμα προς απόπλουν, πίσω από
τις γραμμές των Περσών, κοντά δηλαδή στο χώρο της
απόβασης, στο τμήμα της παραλίας που από το Σχοινιά
εκτεινόταν μέχρι τις εκβολές του Χάραδρου.
Απέναντί τους οι Πέρσες θα βρουν έτοιμους να τους
αντιμετωπίσουν, κλείνοντας το δρόμο προς την Αθή-

Ο τοξότης έχει μακριά μαλλιά και γενειάδα. Φορά χειριδωτό χιτώνα,
κεντημένο ένδυμα που δένει στη μέση (επενδύτη), περσική τιάρα και περισκελίδες
(αναξυρίδες). Στο αριστερό χέρι κρατά τόξο και μικρή ασπίδα (πέλτη).
Στο στήθος του έχει διαγώνια περασμένο ένα δερμάτινο ιμάντα (τελαμώνα)
από όπου κρέμεται μια φαρέτρα.
Η επαφή των Ελλήνων με τους Πέρσες πολεμιστές στους Περσικούς πολέμους
τους βοήθησε να γνωρίσουν την περιβολή και τον εξοπλισμό τους, γεγονός
που χαράχτηκε στη μνήμη τους και αποτυπώθηκε στην τέχνη.
Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπήρχαν απεικονίσεις Περσών στην αττική αγγειογραφία
πριν από το 490 π.Χ.
Πέρσης τοξότης, από λήκυθο με πλευρικά ανθέμια, ίσως από τάφο στην Τανάγρα Βοιωτίας,
480-475 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. κατ. 27800.
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να, περίπου 9.000 Αθηναίους (ο αριθμός υπολογίζεται
με βάση την ονομαστική δύναμη των 1.000 ανδρών ανά
φυλή, αφού αφαιρεθεί η απαραίτητη για την προστασία
του άστεως εφεδρεία) στρατοπεδευμένους, όπως μας
πληροφορεί ο Ηρόδοτος, στο ιερό του Ηρακλέους στις
πύλες (την είσοδο) του Μαραθώνα. Σαφώς μικρότερος,
παρά την ενίσχυσή του με την άφιξη 1.000 Πλαταιέων,
ο αθηναϊκός στρατός έχει καλύτερο οπλισμό και υψηλό ηθικό, ενώ στις γραμμές του υπηρετούν μαζί με το
Θεμιστοκλή και τον Αριστείδη, ο Αισχύλος μαζί με τον
Αλκμεωνίδη Ξάνθιππο και τον τελευταίο απόγονο των
Πεισιστρατιδών, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο στον
εχθρό ένα απρόσμενο μήνυμα ενότητας.

Παράσταση με προετοιμασία
οπλιτών, από την πάνω
ζώνη του λαιμού αττικού
μελανόμορφου ελικωτού
κρατήρα, 500 π.Χ.
München, Museum Antiker
Kleinkunst, αρ. κατ. 1740.
60

Ωστόσο, το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο
ιστορικός αλλά και ο απλός αναγνώστης του Ηροδότου, δεν αφορά τόσο τις δυνάμεις των αντιπάλων ή τον
τόπο της περσικής απόβασης, όσο την ακολουθία των
γεγονότων: εκείνο το ανεξήγητο, γεμάτο ένταση οκταήμερο της αναμονής, που μεσολαβεί από την άφιξη των
Αθηναίων, την 8η ή 9η Βοηδρομιώνος έως τη μάχη, την
16η του ίδιου μήνα. Δύσκολα μπορεί να εξηγηθεί η αυτοκαταστροφική αδράνεια του Δάτη, ο οποίος παραμένει άπραγος –στάση που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
ούτε από την αδυναμία του να επιβάλλει τη μάχη, ούτε
από την ελπίδα μεταστροφής της κοινής γνώμης στην
Αθήνα. Κατά συνέπεια, η στάση του Πέρση στρατηγού
γίνεται κατανοητή μόνο στο πλαίσιο μιας στρατηγικής
(το είχε υποθέσει ήδη το 1926 ο Munro) με στόχο την
ακινητοποίηση της δύναμης των Αθηναίων σε αυτή την
άκρη της Αττικής, έως ότου –μετά την ολοκλήρωση της
κατάληψης της Εύβοιας από τον Αρταφέρνη– καταστεί

δυνατή η επανένωση του περσικού στρατού και η επίθεση από το Φάληρο.
Αντίθετα, η στάση των Αθηναίων είναι κατανοητή. Ο
Μιλτιάδης έχοντας πείσει –με τη βοήθεια του πολέμαρχου Καλλίμαχου– τους υπόλοιπους στρατηγούς για την
ανάγκη αντιμετώπισης του εχθρού στο πεδίο της μάχης,
όποτε ο ίδιος θα το έκρινε σκόπιμο και ανεξάρτητα από
την κανονική σειρά εναλλαγής στη στρατηγία, περίμενε
τη σπαρτιατική επικουρία ή την κατάλληλη ευκαιρία. Δεν
γνωρίζουμε πότε το περσικό σχέδιο έγινε αντιληπτό και
αν συνδέονται με αυτό οι θυελλώδεις συζητήσεις για
την ανάθεση της στρατηγίας στο Μιλτιάδη, στις 12 του
μηνός. Τέσσερις μέρες ακόμη πέρασαν σε αναμονή, με
τους Αθηναίους να παρακολουθούν τις κινήσεις των
Περσών, ελπίζοντας ότι καθώς το νέο φεγγάρι πλησίαζε
ο στρατός των Σπαρτιατών θα κατέφθανε.

Η σύγκρουση
Η είδηση έφτασε συμπτωματικά την ημέρα της κανονικής σειράς του Μιλτιάδη στη στρατηγία (16η Βοηδρομιώνος): ο Αρταφέρνης, έχοντας ολοκληρώσει
την ισοπέδωση της Ερέτριας και την αιχμαλωσία των
κατοίκων της (Πλάτων, Μενέξενος 240a-214c, Νόμοι 698
b-d), έσπευδε να ενωθεί με το Δάτη. Η πληροφορία που
μετέφεραν στους Αθηναίους οι Ίωνες στρατιώτες, που
υπηρετούσαν στο στρατό του Δάτη, ότι εκείνη τη μέρα
το περσικό ιππικό δεν είχε φανεί (Σούδα, χωρὶς ἱππεῖς),
δεν σήμαινε απλώς ότι παρουσιαζόταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να επιτεθούν οι Έλληνες –χωρίς τον κίνδυνο πλευροκόπησής τους από το περσικό ιππικό–, αλλά
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και ότι είχε πιθανόν αρχίσει η επιβίβαση –με πρώτο το
ιππικό– στα πλοία με προορισμό το Φάληρο.

Νεαρός Έλληνας
πολεμιστής –σε ηρωική
γυμνότητα αλλά
φέροντας ασπίδα, δόρυ
και αττικό κράνος
με λοφίο– επιτίθεται
σε Πέρση τοξότη
που τραβά το ξίφος του,
έχοντας ήδη αστοχήσει
με το βέλος. Φορά
περισκελίδες (αναξυρίδες)
με τα εντυπωσιακά
διακοσμημένα υφάσματα,
που οι Έλληνες
θεωρούσαν
χαρακτηριστικά
των βαρβάρων.
Αθηναίος οπλίτης
επιτίθεται σε Πέρση τοξότη,
από την Οινοχόη της Βοστόνης
του Γραφέα του Σικάγου,
460-450 π.Χ.,
Boston, Museum of Fine Arts,
αρ. ευρ. 13.196.
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Έτσι, όταν οι Πέρσες το πρωί της 16ης του Βοηδρομιώνος, σε μια συνήθη κίνηση αντιπεριπασμού, παρατάχθηκαν στην πεδιάδα, στα νότια του χειμάρρου του Χάραδρου, βρήκαν απέναντί τους τους Έλληνες, έτοιμους για
μάχη. Η σύγκρουση πρέπει να έλαβε χώρα σε κάποιο
σημείο, ανάμεσα στη σημερινή Βαλαρία, το Βρανά και το
Πλάσι. Η διάταξη των αντίπαλων παρατάξεων έχει αποτελέσει θέμα μακρών συζητήσεων μεταξύ των ειδικών.
Η πρόταση των παλαιοτέρων (Leake και How – Wells
και Macan, που ακολουθούν και οι Pritchett, Hammond)
σύμφωνα με την οποία Πέρσες και Αθηναίοι είχαν παραταχθεί παράλληλα προς την παραλία, δεν είναι πιστική.
Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι οι Αθηναίοι θα είχαν επιδιώξει
την κάλυψη των δύο πλευρών τους (από τους λόφους
Κοτρώνι και Αγριελίκι), αφήνοντας ακάλυπτους το δρόμο της Παλλήνης και τα νώτα τους, που κινδύνευαν να
πληγούν από τα βορειοδυτικά μέσω Οινόης– οι Πέρσες
σε αυτή την περίπτωση θα είχαν δεχθεί να πολεμήσουν,
με τα νώτα τους –σε απόσταση μόλις 1 χλμ.– στη θάλασσα, έχοντας δηλαδή ελάχιστες δυνατότητες ελιγμών
ή υποχώρησης. Πολύ πιο πιθανή φαίνεται σήμερα, μετά
τον εντοπισμό στη Βαλαρία του ιερού του Ηρακλέους,
η παράταξη των αντιπάλων κάθετα ή –καλύτερα– λοξά
στην παραλία, με τους Αθηναίους να έχουν στα νώτα
τους το Αγριελίκι και τους Πέρσες το χείμαρρο του Χάραδρου και πιο πίσω το στρατόπεδό τους στη νότια
άκρη του Μεγάλου Έλους.
Το μήκος της παράταξης του περσικού στρατού υπολογίζεται περίπου στα 1.500 μ. Ο κίνδυνος κυκλώσεως από

τον πολυαριθμότερο αντίπαλο υποχρέωσε το Μιλτιάδη
να επεκτείνει το μήκος της δικής του γραμμής, το μέτωπο της οποίας (σε συνασπισμό 3 ποδών και με κανονικό βάθος 8 ανδρών) μόλις θα έφτανε αυτό το όριο, με
αναπόφευκτο αποτέλεσμα την επικίνδυνη αραίωση του
κέντρου. Εκεί βρίσκονταν, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν το
πανίσχυρο εχθρικό κέντρο, όπου κατά παράδοση βρισκόταν ο Πέρσης βασιλιάς, επικεφαλής των εκλεκτών
σωμάτων των Περσών και Σακών, οι δύο μελλοντικοί
πρωταγωνιστές της αθηναϊκής πολιτικής ζωής, ο Αριστείδης και ο Θεμιστοκλής. Ωστόσο, είναι αυτή ακριβώς η
εξασθένηση του κέντρου –σε συνδυασμό με την ενίσχυση, σύμφωνα με την ελληνική πολεμική τακτική, της
δύναμης κρούσης του δεξιού κέρατος, όπου βρισκόταν
ο πολέμαρχος Καλλίμαχος επικεφαλής της φυλής του,
της Αιαντίδας– που θα προδιαγράψει τη νικηφόρα πορεία της σύγκρουσης.
Στα οκτώ στάδια (περίπου 1.500 μ.) που, όπως αναφέρει
ο Ηρόδοτος, χώριζαν τους δύο στρατούς, μόλις θα διακρίνονταν οι λεπτομέρειες της πυκνής βαρβαρικής γραμμής. Απέναντι σε αυτό το ποικιλόχρωμο και θορυβώδες
πλήθος, το χαλκοφορεμένο πλήθος της φάλαγγας των
οπλιτών –εκτυφλωτικό στον ήλιο που ανέτειλλε– ξεκίνησε
τροχάδην την προσπέλαση στις εχθρικές γραμμές. Επρόκειτο για μια μια ιστορική κούρσα που θύμιζε καταιγίδα
που πλησίαζε για να ξεσπάσει, παρασείροντας τα πάντα
στο πέρασμά της. Ο τρόπος αυτός, παρά τη φοβερή σωματική καταπόνηση που επέφερε, βράχυνε τον κρίσιμο
χρόνο της προσπέλασης. Στα τελευταία 150-200 μ. –όσο
το βεληνεκές των εχθρικών τόξων– οι οπλίτες επιτάχυναν ακόμη περισσότερο, προκειμένου να μειωθούν ή να
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εξουδετερωθούν οι απώλειες. «οἱ δὲ Πέρσαι», αναφέρει ο
Ηρόδοτος, «ὁρέοντες δρόμῳ ἐπιόντας παρεσκευάζοντο

ὡς δεξόμενοι, μανίην τε τοῖσι Ἀθηναίοισι ἐπέφερον καὶ
πάγχυ ὀλεθρίην, ὁρέοντες αὐτοὺς ὀλίγους καὶ τούτους
δρόμῳ ἐπειγομένους, οὔτε ἵππου ὑπαρχούσης σφι οὔτε
τοξευμάτων. ταῦτα μέν νυν οἱ βάρβαροι κατείκαζον·

Ἀθηναῖοι δὲ ἐπείτε ἀθρόοι προσέμιξαν τοῖσι βαρβάροισι,
ἐμάχοντο ἀξίως λόγου» (Ηρόδοτος ΣΤ΄, 112).

Στη λήκυθο αυτή, που είναι σύγχρονη της μάχης του Μαραθώνα,
απεικονίζεται μια εξαιρετική παράσταση της μάχης. Η επαναλαμβανόμενη
μορφή του τοξότη καθώς και η απειλητική παρουσία και το μέγεθος
του βέλους δίνουν έντονη την αίσθηση της αμεσότητας της μάχης
που έζησαν δραματικά οι Αθηναίοι και χαράχθηκε στη μνήμη τους.
Οπλίτης και Πέρσες τοξότες (με τη σχεδιαστική αναπαράστασή τους), από μελανόμορφη
λήκυθο, 490-480 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. κατ. 14691.
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Η σύγκρουση σώμα με σώμα που ακολούθησε ήταν
σκληρή. Οι Πέρσες και οι Σάκες, τα εκλεκτά σώματα
του περσικού κέντρου έκαμψαν –όπως αναμενόταν– με
τον όγκο τους την αντίσταση και αφού διέρρηξαν την
αραιωμένη και ασθενή γραμμή της αθηναϊκής παράταξης, ανάγκασαν τους Αθηναίους να υποχωρήσουν στο
εσωτερικό (ἐδίωκον ἐς τὴν μεσόγαιαν). Αυτή ήταν και
η πιο κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης. Καθώς τα πάντα
είχαν εξαρτηθεί από την αντοχή του κέντρου, από τη
στιγμή που αυτό διαλύθηκε, ο κίνδυνος για περικύκλωση
και καταστροφή του ελληνικού στρατού ήταν άμεσος.
Στο μεταξύ, όμως, οι Αθηναίοι και οι Πλαταιείς που κατείχαν τα κέρατα είχαν προλάβει να τρέψουν σε φυγή
τους αντιπάλους και κλείνοντας την τσιμπίδα (συγκλίνοντες τὰ κέρατα) να συντρίψουν το νικηφόρο περσικό
κέντρο. Όλα είχαν τελειώσει για τους Πέρσες. Ο πολύς
χρόνος του Ηροδότου δεν πρέπει να ξεπέρασε τις λίγες ώρες. Είναι δύσκολο να πούμε αν ο Μιλτιάδης είχε
σχεδιάσει συστηματικά εξαρχής και πολύ περισσότερο
αν μπροούσε να συντονίσει με ακρίβεια τις απαιτούμενες κινήσεις την κρίσιμη στιγμή της μάχης, χωρίς την
κατάλληλη –σκληρή– εκπαίδευση των πολιτών-οπλιτών
και τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας. Οι λόγοι που οδήγησαν στη νικηφόρα εξέλιξη της μάχης είναι η γνώση
της περσικής τακτικής και η πίστη του στην πολεμική
αποτελεσματικότητα της φάλλαγας των οπλιτών, κυρίως
όμως ήταν το φρόνημα του Αθηναίου οπλίτη.
Μετά τη νίκη, οι Αθηναίοι καταδίωξαν τους ηττημένους
–ανενόχλητοι όπως φαίνεται από την απουσία του ιππικού–, σκοτώνοντας όποιον έβρισκαν μπροστά τους, μέχρι τη θάλασσα («κόπτοντες, ἐς ὅ ἐπὶ τὴν θάλασσαν»),
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όπου εκείνοι ζήτησαν καταφύγιο στο στρατόπεδο κοντά στα πλοία τους. Πολλοί, προφανώς αυτοί από το
δεξί περσικό κέρας, που κατά την υποχώρησή τους είχαν απομακρυνθεί από τη θάλασσα, πρέπει να χάθηκαν
στην πεδιάδα και, ψάχνοντας το δρόμο για την παραλία,
να σφαγιάστηκαν ή να πνίγηκαν μέσα στο Μεγάλο Έλος
από τα νερά της Μακαρίας πηγής (Παυσανίας I 32, 7:
ρἑῖ δὲ καὶ ποταμὸς ἐκ τῆς λίμνης). Την εικόνα της σφαγής στο έλος δίνει ο περιηγητής Παυσανίας (I 15, 4), τον
2ο αι. μ.Χ., περιγράφοντας τον περίφημο πίνακα της μάχης του Mαραθώνα, στην Ποικίλη Στοά της αθηναϊκής
Αγοράς. Τα τρία διαδοχικά επεισόδια της μάχης αναπτύσσονταν σε τρία επίπεδα σε βάθος (καθ’ ύψος) ή σε
παράταξη από τα αριστερά προς τα δεξιά του πίνακα:
στο πρώτο αποδιδόταν η μάχη. στο δεύτερο, που βρισκόταν στο κέντρο ή το βάθος (τὰ δὲ ἔσω τῆς μάχης)
του πίνακα, οι Πέρσες έπεφταν στο έλος. στο τελευταίο
επίπεδο παρουσιαζόταν η μάχη στα πλοία, με τους Έλληνες να καταδιώκουν σκοτώνοντας τους βαρβάρους
που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν.
Η προσπάθεια των Αθηναίων να ολοκληρώσουν τη νίκη
τους, καίγοντας τα πλοία ή εμποδίζοντας με χέρια και
με δόντια (όπως ο Κυνέγειρος) τον απόπλου των Περσών, ξαναζωντανεύει σκηνές από τη μάχη στα πλοία
της Ιλιάδας. Η σύγκρουση ήταν σκληρότατη, φονικότερη
ίσως από την κυρίως μάχη. Εδώ βρήκε ηρωικό θάνατο
όρθιος, κατατρυπημένος από δόρατα, ο πολέμαρχος
Καλλίμαχος και ο στρατηγός Στησίλαος Θρασύλου. Η
θέση, όπου έλαβε χώρα το τελευταίο και πιο δραματικό επεισόδιο της μάχης, δεν μπορεί να ήταν άλλη από
το πλούσιο περσικό στρατόπεδο του Δάτη, κοντά στα
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πλοία. Από το έλος το σημείο αυτό σήμερα απέχει περίπου 1.300 μ. Άλλη τόση είναι η απόσταση από την παραλία –στην αρχαιότητα η θάλασσα πρέπει να έμπαινε
πιο μέσα–, όπου οι Πέρσες είχαν αράξει τα πλοία τους.
Αυτό το σημείο της καμπής (τροπής) της μάχης και
της καταστροφής των Περσών σηματοδοτούσαν μέσα
στην πεδιάδα, όπως αναφέρει ο Παυσανίας (I 32,3-5),
το μαρμάρινο τρόπαιο των Αθηναίων και ο ομαδικός
τάφος –όχι κάποιος τύμβος αλλά ένα όρυγμα– όπου
οι νικητές έθαψαν πρόχειρα τους νεκρούς Πέρσες. Και
τα δύο έχουν σήμερα εντοπιστεί κοντά στο εκκλησάκι
της Παναγίας της Μεσοσπορίτισσας. Εκεί, στα ερείπια
ενός μεσαιωνικού πύργου, ο Eugene Vanderpool βρήκε
εντοιχισμένα τμήματα του τροπαίου (σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα), ενώ λίγο πιο πέρα ο
von Eschenburg αναφέρει μεγάλο αριθμό οστών, άταχτα θαμμένων, που φαίνεται ότι ανήκαν σε εκατοντάδες
νεκρούς. Ο αριθμός των 6.400 Περσών που αναφέρει ο
Ηρόδοτος, ο οποίος αντιστοιχεί ακριβώς στο 33πλάσιο
των νεκρών Αθηναίων, πιθανότατα δεν είναι απλώς συμβατικός αλλά τελείως εκτός πραγματικότητας. Παρόλο
που είναι φανερό ότι δεν υπήρξαν αιχμάλωτοι, αν γίνει
δεκτός, θα σήμαινε την απώλεια περίπου του ενός τρίτου της περσικής δύναμης.
Ο Ηρόδοτος περιγράφει τα γεγονότα που ακολούθησαν ως εξης: «Επτά από τα καράβια μπόρεσαν να
κυριέψουν οι Αθηναίοι. Με τα υπόλοιπα οι βάρβαροι
ανέκρουσαν πρύμνη, και αφού πήραν από το νησί
όπου τους είχαν αφήσει τους δούλους της Ερέτριας,
περιέπλευσαν το Σούνιο με σκοπό να προλάβουν να
φτάσουν στην Αθήνα πριν από τους Αθηναίους. Στην

Πρόκειται για δημοφιλές θέμα της αρχαϊκής περιόδου. Η μία μορφή, στα γόνατα,
φορά φρυγικό σκούφο και κρατά ασπίδα στο δεξί χέρι και δόρυ στο αριστερό.
Η άλλη μορφή, φορά κράνος κορινθιακού τύπου και επιτίθεται στον αντίπαλο,
κρατώντας ασπίδα στο αριστερό χέρι και δόρυ στο δεξί.
Εκατέρωθεν των δύο κεντρικών μαχητών υπάρχει γυμνός νεαρός, ο οποίος,
με το δόρυ του προτεταμένο και με το ιμάτιο στο ελεύθερο χέρι, συμμετέχει στη μάχη.
Μονομαχία μεταξύ δύο οπλιτών, από αττική μελανόμορφη λήκυθο των Ζωγράφων της Σαπφούς και
του Διόσφου, περ. 500 π.Χ. Αθήνα, Γ΄ Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αρ. κατ. Α12440.
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Ο Μιλτιάδης εξίσωσε
το μέτωπο της αθηναϊκής
παράταξης με εκείνο
του περσικού στρατού.
Το ότι ενίσχυσε τα δύο
κέρατα του αθηναϊκού
στρατού αποδεικνύει
το σχέδιό του, όχι μόνο
για εξουδετέρωση
του πανίσχυρου κέντρου
του εχθρού, αλλά και για
ταυτόχρονη μείωση
της αριθμητικής υπεροχής
του εχθρού,
μέσω της εκμηδένισης
των τμημάτων των άκρων
του, όπου η τακτική
της φάλαγγας των οπλιτών
μπορούσε να εφαρμοστεί
αποτελεσματικά.
Οι φάσεις της μάχης
του Μαραθώνα.
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Αθήνα διατυπώθηκε η κατηγορία ότι οι Αλκμεωνίδες το
μηχανεύτηκαν αυτό και τους το είπαν. Αυτοί θα είχαν
συνεννοηθεί με τους Πέρσες να τους κάνουν σημάδι,
υψώνοντας ασπίδα, όταν οι Πέρσες θα ήσαν κιόλας στα
καράβια τους» (μτφρ. Α. Βλάχος). Η αφήγησή του όμως
αφήνει και εδώ πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Πώς οι
Πέρσες κατόρθωσαν υπό συνθήκες ολέθρου να επιβιβάσουν στρατό και να καθελκύσουν τα πλοία, με την
απώλεια μόνο επτά τριήρεων; Πώς είναι δυνατόν ένας
αποδεκατισμένος στρατός να ετοιμάζεται, την ίδια μέρα
μιας ολοκληρωτικής ήττας, για μια επικίνδυνη –ακόμα
και αν δεχτούμε τον αιφνιδιασμό, τη σύμπραξη προδοτών ή την πιθανή απουσία τειχών– απόβαση σε εχθρικό
έδαφος; Την απάντηση έχει ήδη δώσει η μακρόχρονη
αδράνεια του Δάτη, η αιφνίδια απόφαση του Μιλτιάδη
και η απουσία του ιππικού στη μάχη. Η απόβαση στο
Μαραθώνα δεν ήταν στην πραγματικότητα παρά μια
επιχείρηση αντιπερισπασμού, μέχρι να καταστεί δυνατή
η κοινή επιχείρηση, που άρχισε με την επιβίβαση του
ιππικού την προηγουμένη της μάχης, του ενωμένου πλέον περσικού στόλου. Το σήμα της ασπίδος μόνο στο
σύνολο του στόλου των Περσών θα μπορούσε να απευθυνόταν, και όχι βέβαια σε ένα στρατό που έβγαινε ηττημένος με τα καράβια μισοάδεια από πολεμιστές.
Δεν πρόλαβαν οι Αθηναίοι να αναπαυθούν από τη μάχη,
ούτε όπως φαίνεται να θάψουν τους νεκρούς, όταν η
άμεση απειλή κατά της Αθήνας τους ανάγκασε να σπεύσουν στο άστυ.Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο ευσταθούν οι
φόβοι της συνωμοσίας, που απασχόλησαν τον Ηρόδοτο. Πόσοι ήταν και ανάμεσα σε ποιους πρέπει να αναζητηθούν οι νοσταλγοί της τυραννίδας και του υπέργηρου

κληρονόμου της αρχής του Πεισιστράτου; Είναι αλήθεια ότι ο Κλεισθένης δεν είχε αποκλείσει παλαιότερα
τη δυνατότητα της περσικής βοήθειας για τη στήριξη
του νέου καθεστώτος. Για ποιο λόγο όμως οι διορατικοί
αυτοί πολιτικοί, στους οποίους η πόλη χρωστούσε την
αναγέννησή της, θα έφθαναν στην προδοσία τη στιγμή
ακριβώς του θριάμβου της νεοσύστατης δημοκρατίας;
Ή μήπως πίσω από όλη αυτή τη φημολογία κρύβεται το
δαιμόνιο μυαλό ενός Θεμιστοκλή που θα κινεί τα νήματα της πολιτικής ολόκληρη την επόμενη δεκαετία; Γιατί
το μήνυμα –όπως μας πληροφορεί το συγκινητικό (δραματοποιημένο ίσως από την παράδοση) επεισόδιο του
μαραθωνοδρόμου αγγελιαφόρου της νίκης– είχε ήδη
φθάσει στην Αθήνα. Την ιστορία αφηγείται ο Πλούταρχος στα Ηθικά 347c: «Τὴν τοίνυν ἐν Μαραθώνι μάχην
ἀπήγγειλεν, ὡς μὲν Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἱστορεῑ,
Θέρσιππος ὁ Ἐρχιεῡς· οἱ δὲ πλείστοι λέγουσιν Εὐκλέα
δραμόντα σὺν τοῑς ὅπλοις θερμὸν ἀπὸ τῆς μάχης καὶ
ταῑς θύραις ἐμπεσόντα τῶν πρώτων τοσοῡτον μόνον
εἰπεῑν “χαίρομεν” εἰτ’ εὐθῡς ἐκπνεύσαι».

1

Το γεγονός είναι ότι ο Μιλτιάδης, είτε γιατί είχε πληροφορηθεί την ενίσχυση του περσικού στρατού, είτε γιατί
δεν ήθελε να αφήσει τα πράγματα στην τύχη, έσπευσε
αμέσως μετά τη μάχη, με ολόκληρο το στρατό, σε βοήθεια του άστεως. Θα τον δουν, φθάνοντας την επομένη,
στρατοπεδευμένο στο γυμνάσιο του Κυνοσάργους, οι
Πέρσες και θα ανακρούσουν πρύμνα.
Εν τω μεταξύ στο Μαραθώνα είχε παραμείνει ο Αριστείδης επικεφαλής της φυλής του, της Αντιοχίδας. Είναι αυτός, στον οποίο ανατέθηκε τιμητικά (την επόμενη χρονιά θα εκλεγεί επώνυμος άρχων) η φύλαξη των
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NEA ARXEIA
tha erthoun High
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4
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Οι ζωγραφιές τελειώνουν με την παράσταση εκείνων που πολέμησαν στα Μηδικά. Από τους Βοιωτούς οι πλαταιείς και όσο μέρος του στρατού
ήταν από την Αττική έρχονται σε σύγκρουση με τους βαρβάρους. Στο σημείο αυτό τα δύο μέρη είναι ισόπαλα στη μάχη. Στο κέντρο της μάχης
παριστάνονται οι βάρβαροι να φεύγαν και να αλληλοωθούνται προς το έλος. Στην άκρη της εικόνας είναι τα φοινικικά πλοία και παριστάνονται
οι έλληνες να σκοτώνουν όσους από τους βαρβάρους σπεύδουν να μπουν σε αυτά. Εδώ εικονίζεται ο ήρωας Μαραθών, από τον οποίο έχει
το όνομά της η πεδιάδα, και ο Θησέας που παριστάνεται να βγαίνει από τη γη. απεικονίζεται και η Αθηνά και ο Ηρακλής. όπως λένε
οι μαραθώνιοι αυτοί πρώτοι τίμησαν τον Ηρακλή ως θεό. Ανάμεσα σε κείνους που μάχονται διακρίνονται καλύτερα στη ζωγραφιά ο Καλλίμαχος
που είχε εκλέγει πολέμαρχος από τους αθηναίους, ο Μιλτιάδης, ένας από τους στρατηγούς, και ένας ήρωας ονομαζόμενος Έχετλος.
Παυσανίας Αττικά Ι 15, 3 (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1974) 252-254.
Σχέδιο αναπαράστασης του πίνακα με τη μάχη του Μαραθώνα στην Ποικίλη Στοά της Αγοράς, από τον Carl Robert. Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.
70
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Χάλκινο κράνος κορινθιακού
τύπου με εγχάρακτο και
εμπίεστο διάκοσμο,
από την περιοχή της Ολυμπίας,
600-550 π.Χ.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη,
αρ. κατ. 8063.
Ενεπίγραφος σαυρωτήρας,
αρχές 5ου αι. π.X., από
την Ακρόπολη των Αθηνών.
Στη μια πλευρά υπάρχει
επιγραφή AΘENAIAΣ,
που δηλώνει ότι ήταν ιερό
αντικείμενο της θεάς Αθηνάς,
ενώ στην άλλη το γράμμα M.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, αρ. κατ. Χ 6844.

Ο σαυρωτήρας
αποτελούσε τμήμα
του δόρατος.
Τοποθετούνταν στο
κάτω άκρο του και
μπηγόταν στο χώμα.
Σε περιπτώσεις ανάγκης
τον χρησιμοποιούσαν
σαν αιχμή.
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πλούσιων λαφύρων από χρυσά και ασημένια σκεύη και
πολύτιμα υφάσματα του περσικού στρατοπέδου. Αυτός
ανέλαβε και την ταφή των νεκρών και υποδέχθηκε τους
2.000 Σπαρτιάτες που έφθασαν την επομένη, μετά την
πανσέληνο, καλύπτοντας με καταπληκτική ταχύτητα την
απόσταση προς την Αθήνα, ίσα ίσα για να προλάβουν
να δουν του νεκρούς Πέρσες και να θαυμάσουν το μεγαλείο της νίκης, μια πρώτη αναγνώριση της αθηναϊκής
ισχύος από το μελλοντικό αντίπαλο.

Οι τάφοι
Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών και η απειλή της ζέστης
–βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου–, περισσότερο
από το μίσος και την περιφρόνηση ερμηνεύουν (αν δεν
δικαιολογούν) τον πρόχειρο και υποτιμητικό τρόπο της
ομαδικής ταφής των 6.400 Περσών στις παρυφές του
έλους. Οι 192 νεκροί Αθηναίοι Μαραθωνομάχοι σε αναγνώριση της «ἀνδραγαθίας» τους τάφηκαν στο πεδίο
της μάχης (Θουκυδίδης 2,34). Ο Παυσανίας, είδε τους
τάφους με τις στήλες των πεσόντων κατά φυλές (I 21) και
πιο πέρα –δεν αναφέρει απόσταση– τον τάφο των Πλαταιέων και των απελευθερωμένων δούλων. Για τη μορφή
των τάφων δεν δίνονται λεπτομέρειες. Η ταύτιση του
μνημείου με το Σωρό, το μεγάλο (ύψος 9 μ.) τύμβο, που
ανέκαθεν ξεχώριζε ανάμεσα στους σωζόμενους ακόμη
τον 19ο αιώνα μικρότερους τύμβους της πεδιάδας του
Μαραθώνα, είχε προταθεί από το Leake, επιβεβαιώθηκε
μόνο μετά την ανασκαφή του Βαλέριου Στάη το 18901891. Ο τελευταίος αποκάλυψε ένα παχύ στρώμα στάχτης, με αποσαθρωμένα οστά νεκρών πεταμένων άτα-

κτα στην πυρά, επάνω από την οποία, μετά την καύση,
είχαν σκορπιστεί πολλά –γύρω στα 30– φτηνά, κυρίως
μελανόμορφα, ληκύθια. Κοντά στο κέντρο του τύμβου
βρέθηκε η γνωστή από τους περισσότερους αττικούς
αρχαϊκούς τύμβους αύλακα προσφορών (βόθρος) με
ίχνη φωτιάς και τα κατάλοιπα του περιδείπνου, που ακολούθησε την αποτέφρωση των νεκρών, ενώ σπασμένα
αγγεία (μερικά πολύ παλαιότερα της μάχης) κάλυπταν
όλο το μήκος της αύλακας. Πρόσθετη στήριξη όμως
βρήκε η υπόθεση της ταύτισης του τύμβου στην ανακάλυψη μέσα στα χώματα του τύμβου και σε ακτίνα γύρω
από αυτόν, ενός αριθμού από αιχμές βελών. Μια σπάνια τύχη έσωσε ωστόσο, έως τις μέρες μας ένα μεγάλο
μέρος της στήλης με τα ονόματα 22 νεκρών νεκρών
της Ερεχθηΐδας φυλής. Λιγότερο βέβαιη είναι η ταύτιση
με τον τάφο των Πλαταιέων ενός σύγχρονου δεύτερου,
πολύ μικρότερου (ύψους 3 μ.), τύμβου με 10 ταφές, δύο
καύσεις και ένα παιδικό τάφο, που ανασκάφτηκε κοντά
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, σε απόσταση 3
χλμ. από το Σωρό. Εκτός από την απόσταση, προβληματίζει η ποικιλία αλλά και ο άγνωστος –τελικά– αριθμός
ταφών, καθώς η ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Γεώργιος Σταϊνχάουερ
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ΤΙΜΩΝΤΑΣ ΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΗΡΩΕΣ
Η συνήθεια ανάθεσης οπλισμού
στα μεγάλα πανελλήνια ιερά
είναι ανασκαφικά επιβεβαιωμένη
από τον 8ο έως τον 5ο αι. π.Χ.
Πρόκειται συνήθως για λάφυρα
πολέμων ή για όπλα προσωπικά,
προσφορές του μεριδίου που
αντιστοιχούσε στη θεϊκή εύνοια
για την παρελθούσα νίκη ή
αναθήματα που θα εξασφάλιζαν
τη θεϊκή χάρη για το μέλλον.
Χάλκινο κορινθιακό κράνος, Ολυμπία,
Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. κατ. Β. 2600.
Το κράνος είναι κατεστραμμένο στο πάνω
μέρος. Στην αριστερή πλευρά του φέρει
επιγραφή ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕ[Θ]ΕΚΕΝ
[Τ]ΟΙ ΔΙ. Πρόκειται για το κράνος
του Αθηναίου στρατηγού Μιλτιάδη που
το αφιέρωσε στο ιερό του Διός στην
Ολυμπία μετά τη νίκη των Ελλήνων εναντίον
των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα.

Για όσους την έζησαν, η σύγκρουση ανάμεσα στους Αθηναίους πολίτες και τον περήφανο στρατό του Μεγάλου Βασιλέως είχε τη μυθογενετική δύναμη όλων εκείνων των
γεγονότων που ξεπερνούν κάθε φορά το μέτρο της καθημερινότητας και της λογικής.
Όπως όλες οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες ανατροπές και οι μεγάλες πράξεις, έτσι και
τα γεγονότα εκείνης της μέρας, νοούνται έξω από κάθε έννοια του χρόνου. Με τον
επικό χαρακτήρα της μάχης θα συνδεθούν ιστορίες όχι μόνο για ηρωικούς θανάτους
σαν αυτούς του Κυνέγειρου, του Καλλίμαχου και του Επίζηλου, αλλά και για απίστευτα
ατομικά κατορθώματα, του Φειδιππίδη, που “πετάει” στη Σπάρτη, του μαραθωνοδρόμου που ξεψυχάει φέρνοντας το μήνυμα της νίκης, αλλά και ολόκληρου εκείνου του
μυθικού στρατού, που μετά τη δρομαία επίθεση των 1.500 μ., διεξάγει μια εξαιρετικά
σκληρή διπλή μάχη, καταδιώκει τους Πέρσες και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα.
Ιστορίες που δείχνουν σε ποιο βαθμό ο μύθος του Μαραθώνα μας παρασύρει να δεχτούμε το αδύνατο. Μια άλλη, μυθική, διάσταση δίνει στη νίκη η επιφάνεια όλων εκείνων
των θεών και των ηρώων, οι οποίοι –όπως στην Ιλιάδα, αλλά σπάνια πλέον μετά τους
Περσικούς πολέμους– έρχονται επίκουροι στη μεγάλη μάχη: ο Πάνας, που κατεβαίνει
από τα αρκαδικά βουνά, πιστός στην υπόσχεση που έδωσε στο Φιδειππίδη, ο Θησέας
από τον Κάτω Κόσμο, ο Ηρακλής από τον Όλυμπο μαζί με την Αθηνά, ο τοπικός ήρωας Μαραθών και ο αγροτικός Έχετλος, προσωποποίηση του αλετριού.
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Τα μνημεία

Τα πρώτα αναθήματα

Η

Την περηφάνεια των Αθηναίων για τη μεγάλη νίκη που
μόνοι τους, πρώτοι από τους Έλληνες, κατήγαγαν κατά
των βαρβάρων δηλώνει το στεφάνι (τέσσερα φύλλα
ελιάς) που από τότε κοσμεί το κράνος της Αθηνάς στα
νομίσματα της πόλης της. Δεν αποκλείεται, όπως υποτέθηκε, η κουκουβάγια με ανοιγμένα φτερά που κοσμεί τα
περίφημα δεκάδραχμα του 486 π.Χ. να αναφέρεται στην
επιφάνεια της θεάς στο Μαραθώνα, όπως είναι γνωστό
ότι συνέβη πριν από τη μάχη στη Σαλαμίνα (Πλούταρχος Θεμιστοκλής 12). Οι στίχοι του Αριστοφάνη (Σφήκες
1081-1086) θα ταίριαζαν το ίδιο καλά (ίσως καλύτερα) σε
εκείνη τη μάχη:

ακτινοβολία της νίκης θα φωτίσει ολόκληρη την
πεδιάδα. Κάθε γωνιά του Μαραθώνα θα έχει κάτι
να πει γι’ αυτήν. Το σπήλαιο της Οινόης αφιερώνεται
στον Πάνα. Στις ρίζες του βουνού Τρίκερι, στη ρωμαϊκή
εποχή, έδειχναν ακόμη τις φάτνες των αλόγων του περσικού ιππικού και τα ίχνη από τη σκηνή του Αρταφέρνη.
Η πανύψηλη μαρμάρινη κολόνα με το ιωνικό κιονόκρανο
του τροπαίου –αντί του συνηθισμένου ξερού δένδρου
με την εχθρική πανοπλία–, που δέσποζε στην άκρη του
έλους, θα θυμίζει το σημείο της περσικής καταστροφής.
Και στο βάθος της πεδιάδας, στο Μεγάλο Έλος, θα δείχνουν το σημείο όπου πνίγηκε η περσική αλαζονεία.

Το τρόπαιο που έστησαν
οι Αθηναίοι στο πεδίο
μάχης (και σχεδιαστική
αναπαράστασή του).
Μαραθώνας, Αρχαιολογικό
Μουσείο.
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Στο επίκεντρο όμως βρίσκονταν οι τάφοι των Μαραθωνομάχων. Όπως λέει ο Παυσανίας, τον 2ο αι. μ.Χ., οι
Αθηναίοι τους τιμούσαν ακόμη στις μέρες του ως ήρωες. Γύρω από τους τάφους οργανώθηκαν, πολύ σύντομα
μετά τη μάχη, επιτάφιοι αγώνες προς τιμήν τους. Μοναδικό μνημείο τους σώζεται ένας χάλκινος λέβης με τη
λιτή στικτή επιγραφή «ΑΘΕΝΑΙΟΙ. ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΝ
ΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ», το βραβείο –και συγχρόνως τεφροδόχος– ενός αθλητή (πιθανότατα ενός Μαραθωνομάχου), που θέλησε να ταφεί κοντά στο πεδίο της μάχης.
Ακόμα, έως τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια, οι Αθηναίοι
έφηβοι έρχονται να θυσιάσουν και να στεφανώσουν
τους τάφους εκείνων που πέθαναν για την ελευθερία,
ενώ αιώνες μετά, όπως έλεγαν οι ντόπιοι στον Παυσανία, ολόκληρο το πεδίο της μάχης στοίχειωνε και οι νύχτες γέμιζε από κραυγές, χλιμιντρίσματα αλόγων και την
αόρατη παρουσία των ηρωικών νεκρών.

εὐθέως γὰρ ἐκδραμόντες ξὺν δορὶ ξὺν ἀσπίδι
ἐμαχόμεσθ᾽ αὐτοῖσι, θυμὸν ὀξίνην πεπωκότες,
στὰς ἀνὴρ παρ᾽ ἄνδρ᾽, ὑπ᾽ ὀργῆς τὴν χελύνην ἐσθίων·
ὑπὸ δὲ τῶν τοξευμάτων οὐκ ἦν ἰδεῖν τὸν οὐρανόν.
ἀλλ᾽ ὅμως ἐωσάμεσθα ξὺν θεοῖς πρὸς ἑσπέραν.
γλαῦξ γὰρ ἡμῶν πρὶν μάχεσθαι τὸν στρατὸν διέπτετο.

Αλλά και την Άρτεμη τίμησαν οι Αθηναίοι, προσθέτοντας δίπλα στην κουκουβάγια, στην οπίσθια όψη των
τετραδράχμων που έκοψαν μετά τη μάχη, τη σελήνη
στη χάση της, προσωποποίηση της θεάς και συγχρόνως
αναφορά στο χρόνο της μεγάλης μάχης.
Ελάχιστα, λιτά, όπως και οι τάφοι των Μαραθωνομάχων, είναι και τα πρώτα μνημεία της νίκης. Η Ολυμπία,
όπως το θέλει η μακραίωνη παράδοση του ιερού, είναι
ο χώρος όπου οι πολεμιστές θα αφιερώσουν συμβο-
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Χάλκινο αθηναϊκό ημίδραχμο
με παράσταση του Μιλτιάδη
και του τροπαίου
του Μαραθώνα, 120-150 μ.Χ.
Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο,
αρ. ευρ. 2898.

λικά δύο κράνη: ένα περσικό, ανάθημα των Αθηναίων
από τα λάφυρα, με την επιγραφή «ΔΙΙ ΑΘΕΝΑΙΟΝ ΜΕΔΟΝ ΛΑΒΟΝΤΕΣ», και το κορινθιακό κράνος του ίδιου
του στρατηγού, με τη λιτή αφιέρωση του «ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ
ΑΝΕ[Θ]ΕΚΕΝ [Τ]ΟΙ ΔΙ», ένα προσωπικό –και για τούτο
ακόμα πιο συγκινητικό– ανάθημα. Ο χώρος της πανελλήνιας διακήρυξης της αθηναϊκής νίκης ήταν ωστόσο
–σύμφωνα πάντα με την παράδοση του ιερού– το ιωνικό ιερό των Δελφών. Ήδη στην είσοδό του, σε μια εξέ-

δρα, υποδεχόταν τον προσκυνητή το σύνταγμα με τους
επώνυμους ήρωες των αττικών φυλών, ενώ υψηλότερα,
στη στροφή της Ιεράς Οδού, πρόβαλλε ο δωρικός ναΐσκος (Θησαυρός των Αθηναίων) με τα αναθήματα των
Αθηναίων, στην προέλευση των οποίων (ίσως και στην
οικοδόμηση του ναού) από τη δεκάτη των λαφύρων
της μάχης αναφερόταν η σύντομη επιγραφή στην παρακείμενη μικρή τριγωνική πλατεία: «ΑΘΕΝΑΙΟΙ ΤΟΙ
ΑΠΟΛΛΟΝΙ ΑΠΟ ΜΕΔΟΝ ΑΚΡΟΘΙΝΙΑ». Αντίστοιχα,
οι μετόπες του ναΐσκου εξιστορούσαν τους άθλους
των δύο ηρώων, του πανελλήνιου ήρωα Ηρακλή και του
Θησέα, ο οποίος εκφράζει το πνεύμα της ανερχόμενης
δύναμης της Αθήνας.

Από το μύθο στο σύμβολο
Η διατήρηση του ηρωικού χαρακτήρα του χώρου του
Μαραθώνα, που καθιερώνουν το τρόπαιο, οι τύμβοι και
οι τελετές στη μνήμη των νεκρών, αποτελούν μοναδικό
για τα ελληνικά πράγματα φαινόμενο και το πρώτο βήμα
στη συμβολική μετουσίωση της μάχης και του χώρου, η
οποία ολοκληρώνεται ήδη στην κλασική εποχή. Με αυτόν τον τρόπο ο Μαραθώνας, ως μέρος της αθηναϊκής
συλλογικής μνήμης, εντάσσεται στη σειρά των μυθικών
συγκρούσεων, που θεμελίωσαν τον ελληνικό κόσμον και
παίρνει άλλες, ηθικές ακόμη και κοσμικές, διαστάσεις.
Ο Τρωικός πόλεμος, η Αμαζονομαχία, οι Κενταυρομαχίες και πιο πίσω ακόμη, στο ανώτατο (θεϊκό) επίπεδο,
οι Γιγαντομαχίες των Ολυμπίων προβάλλονται πίσω
από τους Περσικούς πολέμους. Στο φαντασιακό του
Αθηναίου πολίτη, η σύγκρουση με τους Πέρσες είναι η
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Η επιτύμβια στήλη του Αριστίωνος
αποδίδεται στον Αριστοκλή,
γλύπτη που εργαζόταν στην Αθήνα.
Υποθέτουμε ότι ο Αριστίων, το όνομα
του οποίου αναγράφεται στη βάση
της στήλης, σκοτώθηκε στη μάχη,
καθώς απεικονίζεται ως οπλίτης,
με πλήρη εξάρτυση από περικνημίδες,
θώρακα και κράνος, και κρατώντας δόρυ.
Επιτύμβια στήλη του Αριστίωνος, 520-510 π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. κατ. 29.
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συνέχεια όλων εκείνων των μυθικών συγκρούσεων που
έφεραν τους Έλληνες σε αντιπαράθεση με την Ανατολή –τη βαρβαρότητα, την ανελευθερία και την κτηνώδη
βία– και τους θεούς τους με τις φυσικές, άλογες, δυνάμεις της Γης. Πρόκειται για δίπολα που από αιώνες
συνέθεταν την ελληνική αντίληψη του κόσμου.

Η πολιτική πλευρά του μύθου
Η αναγνώριση του ρόλου του Μιλτιάδη δεν έγινε αυτόματα μετά τη μάχη, αλλά υπήρξε το αποτέλεσμα μιας
μακράς διαδικασίας, στενά συνδεδεμένης –όπως καθετί στην Αθήνα– με την πολιτική και τις κομματικές
διαμάχες. Μπορεί ο ρόλος του στρατηγού Καλλιμάχου
που έπεσε ηρωικά στη μάχη, να μην αναγνωρίζεται στις
πηγές μας και περισσότερο από τις στρατηγικές του
ικανότητες να τονίζεται η πρόθυμη συνεργασία με το
Μιλτιάδη. Οι φίλοι του όμως έστησαν στην Ακρόπολη
το άγαλμα της αγγελιαφόρου των θεών (πιθανόν τάμα
του ιδίου πριν από τη μάχη), το επίγραμμα της οποίας
θύμιζε το ρόλο του Καλλιμάχου στη νίκη, ενώ πιθανότατα από τον κύκλο του προερχόταν και εκείνος ο Διοφάνης από τη Δεκέλεια, που ήγειρε ένσταση στην Εκκλησία του δήμου, όταν προτάθηκε η χορήγηση στεφάνου
στο Μιλτιάδη. Η άτυχη εκστρατεία του τελευταίου στην
Πάρο, έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους του, τους
Ακλμεωνίδες –ο Ξάνθιππος ηγείται της επίθεσης κατά
του Μιλτιάδη– και στον ανερχόμενο Θεμιστοκλή –που
δεν τον άφηνε ήσυχο «τὸ τοῡ Μιλτιάδου τρόπαιον»–
να αμαυρώσουν τη φήμη του νικητή και τη δόξα της
νίκης. Έτσι, ο ηγέτης του Μαραθώνα να σαπίζει και να
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πεθαίνει στη φυλακή, ενώ η φημολογία και η συκοφαντία θα οδηγούν στην αλληλοεξόντωση –με μια σειρά
οστρακισμών– των πολιτικών ηγετών, των Πεισιστρατιδών ( Ίππαρχος 488/7 π.Χ.) όπως και των Αλκμεωνιδών
(Μεγακλής 487/6 π.Χ.).
Μόνο μετά την άνοδο του γιου του Κίμωνα (478 και 462 π.Χ.),
ενός μεγάλου –ίσως του μεγαλύτερου– Αθηναίου στρατηγού, η Αθήνα θα μπορέσει να εξοφλήσει το χρέος
της στο Μιλτιάδη. Τότε χρονολογούνται τα περισσότερα από τα μνημεία της μάχης και φτάνει το απόγειό
του το στρατιωτικοπολιτικό ιδανικό του οπλίτη. Τότε είναι που ιδρύεται στο Μαραθώνα το μαρμάρινο τρόπαιο
(Αριστ. Ολκάδες = Αθήναιος 3.111) και το κενοτάφειο του
μεγάλου στρατηγού, ενώ το δελφικό σύνταγμα των επωνύμων ηρώων των αττικών φυλών συμπληρώνεται με τον
ανδράντα του στρατηγού, που τοποθετείται επάξια ανάμεσα στα αγάλματα της Αθηνάς και του Απόλλωνα. Την
απεικόνιση του Μιλτιάδη, που αναγνωρίστηκε σπό το
Γιώργο Δεσπίνη στο θεληματικό ύφος και τα ρεαλιστικά
χαρακτηριστικά μιας ανδρικής κεφαλής του Μουσείου
Ακροπόλεως, ρωμαϊκό αντίγραφο ενός έργου του 465460 π.Χ. με μακριά κώμη, δεμένη σε κοτσίδες γύρω από
το κεφάλι, αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα αφηρωισμού
ενός συγχρόνου στρατηγού. Χαρακτηριστική της αλλαγής του κλίματος –και της επιρροής του Κίμωνα– είναι η
κεντρική θέση του Μιλτιάδη ανάμεσα στους θεούς και
τους ήρωες στον πίνακα της Ποικίλης Στοάς στην αθηναϊκή Αγορά, έργο του Παναίνου (αδελφού ή ανιψιού
του Φειδία) και του Μίκωνα (Αιλιανός Ζώων 7,38). Το
κατόρθωμα του Μιλτιάδη στο Μαραθώνα θα προβάλλεται έκτοτε, μαζί με τη νίκη στον Ευρυμέδοντα (465 π.Χ.),

Σημαντική ήταν η συμβολή του πολέμαρχου
Καλλίμαχου στη μάχη, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής
του δεξιού κέρατος της αθηναϊκής παράταξης,
σύμφωνα με την αρχαία πρακτική. Ο Καλλίμαχος
σκοτώθηκε στην τελική φάση της μάχης, κοντά
στα καράβια των Περσών. Προς τιμήν του στήθηκε
στην Ακρόπολη, επάνω σε έναν ψηλό ιωνικό κίονα,
το άγαλμα της Ίριδας, αγγελιαφόρου των θεών,
που πετάει να φέρει την είδηση της νίκης στα πέρατα
του κόσμου. Πάνω στον κίονα, χαράχθηκε επίγραμμα
από το οποίο σώζονται τμήματα μόνο.
Μεταθανάτιο ανάθημα για τον Καλλίμαχο στην Ακρόπολη
(και σχεδιαστική απόδοσή του). Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως,
αρ. κατ. 960.
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Ένα από τα δύο θραύσματα
με το επίγραμμα από τη
βάση του κενοταφίου (και
σχεδιαστική αναπαράστασή
του) για τους πεσόντες
των Περσικών πολέμων
στο Δημόσιο Σήμα, στον
Κεραμεικό. Αθήνα, Μουσείο
Αγοράς, IG 12 763.
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προσφέροντας στην ιδεολογία της Δηλιακής Συμμαχίας
το όραμα μιας πανελλήνιας ελευθερίας. Ένα όραμα, την
πραγματοποίηση του οποίου η Σπάρτη δεν θέλησε ή
δεν μπόρεσε να αναλάβει: οι Σπαρτιάτες φθάνουν καθυστερημένοι στο Μαραθώνα, μόνο για να θαυμάσουν το
μέγεθος της αθηναϊκής νίκης, όπως μετά τη Μυκάλη θα
παραιτηθούν από την ηγεμονία των Ελλήνων, αφήνοντας
στους Αθηναίους την προστασία των νησιωτών και των
αδελφών της Μικρασιατικής ακτής.
Με τον ίδιο τρόπο, μια γενιά μετά το Μαραθώνα, δέκα
χρόνια μετά τον Ευρυμέδοντα, στο αποκορύφωμα της
αθηναϊκής δόξας και στη δίνη –πλέον– του διμέτωπου
αγώνα κατά των Περσών και των Πελοποννησίων, η μοναδική εκείνη μάχη αποκτά νέο νόημα, αναγνωρίζεται ως
το σύμβολο της πολεμικής αρετής των Αθηναίων και η
Αθήνα ως η πρόμαχος της Ελλάδας. Τούτο εκφράζουν το
περίφημο σιμωνίδειο επίγραμμα: ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝ
ΜΗΔΩΝ ΕΣΤΟΡΕΣΑΝ ΔΥΝΑΜΙΝ και δύο μεγάλα έργα
του Φειδία: το κολοσσιαίο χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς
Προμάχου στην Ακρόπολη, καθυστερημένη προσφορά
της δεκάτης των λαφύρων της μάχης (όπως αναφέρει ο
Παυσανίας «ἀπὸ Μήδων τῶν ἐς Μαραθῶνα ἀποβάντων»), και το επίσης γιγαντιαίο ακρολιθικό άγαλμα της
Αρείας Αθηνάς στην πιστή σύμμαχο, την πόλη των Πλαταιών. Δεν αποκλείεται –όπως έχει υποτεθεί– η ανάμνηση του Μαραθώνα να διατηρείται ακόμα και στο μνημείο,
που αποτελεί την κατεξοχήν έκφραση του χρυσού αιώνα
της Αθήνας: στον Παρθενώνα, όπου στους ιδανικούς ιππείς της ζωφόρου του μπορούν να αναγνωριστούν οι
αφηρωισμένοι νεκροί Μαραθωνομάχοι.

Ο Μαραθώνας ως ιστορία και ως σύμβολο
Είναι φανερό σε όποιον την προσεγγίσει με κριτική διάθεση ότι η αμφίβια επιχείρηση του Δάτη και του Αρταφέρνη,
ούτε ως προς το στόχο, ούτε ως το μέγεθος ή το αποτέλεσμα, μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της οποίας ύστερα
από δέκα χρόνια θα ηγηθεί ο ίδιος ο βασιλιάς Ξέρξης.
Δεν ήταν ο Μαραθώνας που έσωσε την Ελλάδα, αλλά η
Σαλαμίνα και οι Πλαταιές. Μάλιστα, Για τους Σπαρτιάτες
ήταν ο Μαραθώνας που δημιούργησε τις προϋποθέσεις
για τη μεγάλη επίθεση κατά της Ελλάδας. Η κλασικιστική
παράδοση μπορεί να μεγέθυνε τη σημασία της μάχης για
το μέλλον της Ευρώπης –χαρακτηριστική είναι η περίφημη ρήση του J.S. Mill ότι η μάχη εκείνη υπήρξε σημαντικότερη για την Αγγλία από ό,τι η μάχη του Hastings– δεν
έλλειψαν όμως, ήδη στην αρχαιότητα, οι φωνές εκείνων
που «διασύροντες καὶ βασκαίνοντες» προσπαθούσαν
να μειώσουν την αίγλη της μάχης και αυτή των Αθηνών
(βλ. Πλούταρχος, Ηθικά 862 b-f).
Ανεξάρτητα από την εκτίμηση της σημασίας της από
τους Αθηναίους, τους Σπαρτιάτες ή τους νεοτέρους,
εκείνο που ενδιαφέρει είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το πραγματικό μέγεθος της σύγκρουσης δεν θα
μπορέσει ποτέ να συγκριθεί με την τεράστια ιδεολογική
σημασία της νίκης για την Αθήνα και το μέλλον της,
αλλά και το μέλλον του πολιτισμού μας.
Με τη νικηφόρα αντιμετώπιση, στο πεδίο της μάχης,
της μεγάλης Περσικής αυτοκρατορίας, η νεοσύστατη
δημοκρατία απέδειξε τις αντοχές της και απέκτησε την
απαραίτητη αυτοπεποίθηση πάνω στην οποία θα στηρίξει τη μετέπειτα ηγεμονική πορεία της στην πολιτική και
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τον πολιτισμό. Ο Μαραθώνας δεν θα αργήσει έτσι να
εξελιχθεί σε σύμβολο της δόξας της Αθήνας, προμάχου της Ελλάδας και της ανωτερότητας του Αθηναίου
οπλίτη έναντι του Ασιάτη τοξότη. Ο Πέρσης δεν ήταν
πλέον ο αήττητος κυρίαρχος της Ανατολής. Οι επαναστάσεις που θα ταράσσουν έκτοτε την αυτοκρατορία
εδώ έχουν τη ρίζα τους και μπορούμε να πούμε ότι το
κεφάλαιο που άνοιξε με το Μαραθωνα θα κλείσει από
το Μέγα Αλέξανδρο.

εγγυηθεί το μέλλον της κλεισθένειας ισονομίας. Είναι
η νίκη της Αττικής των δήμων, την οποία επικυρώνει η
λατρεία των θεών που ήρθαν αρωγοί στη μάχη: του Αρκάδα Πάνα που παρουσιάστηκε στο Φειδιππίδη –του
μεγάλου αυτού συμφιλιωτή άστεως και χώρας–, τα ιερά
του οποίου γεμίζουν τώρα τις σπηλιές στα γύρω βουνά,
και της θεάς των αγρών Αρτέμιδος Αγροτέρας, η λατρεία της οποίας απλώνεται σε όλη την Αττική, ενώνοντας στενότερα τη χώρα.

Όσο για την ίδια την Αθήνα η μάχη θα είναι η μεγάλη
δοκιμασία που θα επιβεβαιώνει την ανωτερότητα και θα

Μπορεί η έμφαση που δίνεται στη συνέχεια στην πανελλήνια διάσταση της νίκης να συνδέεται με τις ηγεμο-

Ο Θησαυρός των Αθηναίων, ο δωρικός ναΐσκος
που κατασκευάστηκε στους Δελφούς με τη δεκάτη των λαφύρων
της μάχης του Μαραθώνα, ως ανάθημα στο δελφικό θεό
για τη νίκη των Ελλήνων. Σύμφωνα με άλλη άποψη, ίσως είχε κατασκευαστεί
λίγο νωρίτερα (τέλη 6ου αι. π.Χ.), για να τιμηθεί
η νίκη της δημοκρατίας επί της τυραννίδας στην Αθήνα.
Η άποψη αυτή στηρίζεται εικονογραφικά στην αντιδιαστολή
του Θησέα (άθλοι του στην πρόσοψη και τη νότια πλευρά)
με τον Ηρακλή (άθλοι του στην πίσω και βόρεια πλευρά).
Στην τέχνη του 5ου αι. π.Χ. επικρατούσε η εικονογραφία
του Θησέα, ενώ τον 6ο αι. π.Χ. αυτή του Ηρακλή.
Πάλη του Θησέα με τον ταύρο του Μαραθώνα, από την ανάγλυφη μετόπη της πρόσοψης
του Θησαυρού των Αθηναίων στους Δελφούς. Δελφοί, Αρχαιολογικό Μουσείο.
Δελφοί, Θησαυρός των Αθηναίων.
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Ενεπίγραφη βάση αναθήματος
στον Ηρακλή από νικητή
στους αγώνες των Ηρακλείων Εμπυλίων,
μέσα 5ου αι. π.Χ.
Μαραθώνας, Αρχαιολογικό Μουσείο,
επιγραφή 34.
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Ο ναός της Αθηνάς Νίκης ολοκληρώθηκε
το 427 π.Χ. στην Ακρόπολη της Αθήνας,
και 15 χρόνια αργότερα τοποθετήθηκε
στη βάση του το μαρμάρινο θωράκιο
με παραστάσεις Νικών.
Οι Αθηναίοι λάτρευαν εδώ την Αθηνά
ως άπτερο Νίκη, ώστε να παραμένει
στην πόλη τους και να μην πετά στις άλλες.
Στη ανάγλυφη πλάκα εικονίζεται
η περίφημη σανδαλίζουσα Νίκη,
που σκυμμένη προς τα αριστερά λύνει
ή δένει το σανδάλι της.
Μετά τους Περσικούς πολέμους
πολλαπλασιάζονται οι απεικονίσεις
των Νικών στην αγγειοπλαστική
και τη γλυπτική.
Σανδαλίζουσα Νίκη, 410 π.Χ.
Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, αρ. ευρ. 973.
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νικές φιλοδοξίες της πόλης απέναντι στους συμμάχους
ή (στο εσωτερικό της πόλης) την προβολή της ανωτερότητας της παραδοσιακής οπλιτικής τάξης έναντι του
ναυτικού όχλου των θητών. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς
να αρνηθεί το γεγονός ότι η νίκη του Μαραθώνα αποτελεί την έκφραση της ώριμης δύναμης της πόλης που σε
ένα άλλο επίπεδο –στη σύγχρονη τραγωδία– μπόρεσε
να συλλάβει και να αποδώσει τη βαθύτερη, ποιητική και
φιλοσοφική διάσταση της στιγμής.

Το ιδανικό του Μαραθωνομάχου
και η νέα αντίληψη του ανθρώπου
Πολλά είναι τα επιγράμματα που γράφτηκαν για το Μαραθώνα και τις επόμενες μάχες των Περσικών πολέμων,
από τον ίδιο το Σιμωνίδη και άλλους γνωστούς και άγνω-

στους ποιητές. Ανάμεσα στους στίχους που αφιέρωσε σε
εκείνη τη μέρα ο Αισχύλος, την πιο συγκλονιστική μαρτυρία για τη σημασία που είχε η μάχη για όσους βρέθηκαν
και πολέμησαν εκεί, τη δίνει στο ποίημα που ο ποιητής
προόριζε για τον τάφο του, συμπυκνώνοντας το νόημα
μιας ολόκληρης δημιουργικής ζωής: «ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἂλσος ἂν εἲποι / καὶ βαθυχαιτήεις
Μῆδος ἐπιστάμενος» («τη φημισμένη του αντρειοσύνη

το άλσος του Μαραθώνα μπορεί να μαρτυρήσει / κι ο
μακρυμάλλης Μήδος που τη γνώριζε καλά», μτφρ. Β. Πετράκος). Για τον Αισχύλο η μάχη εκείνη είχε σημάνει τη
χαραυγή μιας νέας εποχής, την αποκάλυψη της βαθιάς
αλλαγής στην αντίληψη του ανθρώπου, για την οποία η
νίκη κατά των Περσών υπήρξε όχι η προϋπόθεση, αλλά

Φέρει την επιγραφή ΑΘΕΝΑΙ͂ΟΙ. ΑΘΛΑ ΕΠΙ ΤΟΙ͂Σ ΕΝ ΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (IG I3 523)
[Οι Αθηναίοι το προσφέρουν ως βραβείο στους αγώνες προς τιμήν των πεσόντων
στον πόλεμο]

Χάλκινος λέβης, έπαθλο των αγώνων
προς τιμήν των πεσόντων αλλά και ταφική
κάλπη για το νικητή –πιθανώς παλαιό
Μαραθωνομάχο, περ. 480 π.Χ.
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου. αρ. 199.

Η θεά απεικονίζεται στον τύπο της Προμάχου,
να φορά χιτώνα, πέπλο και αιγίδα με φολιδωτές
εγχαράξεις. Το κράνος της επιστέφεται
από μνημειώδες λοφίο. Βαδίζει προς τα δεξιά
κραδαίνοντας το δόρυ για να προστατεύσει
την πόλη της.
Οι Αθηναίοι είχαν στήσει στην Ακρόπολη
«Τη Μεγάλη Χάλκινη Αθηνά», που αργότερα
ονόμασαν Πρόμαχο, για να ευχαριστήσουν
τη θεά για τη συμβολή της στον πόλεμο κατά
των βαρβάρων. Ήταν όρθια και κρατούσε
με το αριστερό την ασπίδα και το δεξί
το δόρυ. Η παράδοση λέει ότι
η επίχρυση αιχμή του φαινόταν από το Σούνιο,
καθώς αστραποβολούσε στον ήλιο.
Χάλκινο αναθηματικό αγαλμάτιο Αθηνάς Προμάχου,
περ. 480-470 π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 16768.
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το αποτέλεσμα και η πιο λαμπρή έκφραση. Αυτό που
συμβαίνει στις αρχές του 5ου αιώνα στην Ελλάδα εντάσσεται στις βαθύτερες ανατροπές, για τις οποίες σπάνια
μιλά η ιστορία, και οι οποίες βρίσκουν έκφραση μόνο
στην τέχνη: στην τραγωδία και στην πλαστική. Το βλέΗρακλής, από το εξωτερικό
πουμε να λάμπει στα κορμιά και τα πρόσωπα των νέων
μελανόμορφης αττικής κύλικας
αθλητών, στη νέα σοβαρότητα, στο νέο ήθος, που –μέσα
που αποδίδεται στο Ζωγράφο
από τη θεληματικότητα της σωματικής και ηθικής στάτου Σκύθη, περ. 510 π.Χ.
Paris, Musée du Louvre,
σης του σύγχρονου αγάλματος και τη συνειδοτοποίηση
αρ. ευρ. 94-018095-02.
της τραγικότητας της ανθρώπινης μοίρας στη σύγχρονη
Ο Θησέας τραβά το Μινώταυρο τραγωδία– εκφράζει το τέλος της αθωότητας, την απεέξω από το λαβύρινθο
λευθέρωση του πνεύματος από την ασφάλεια της αρχατης Κνωσού, από το εσωτερικό
ϊκής θρησκευτικότητας, του σώματος από τη σιγουριά
ερυθρόμορφης κύλικας,
που αποδίδεται στο Ζωγράφο
της γήινης βαρύτητας. Ο Πίνδαρος, που τόσες αθλητικές
του Κόδρου, περ. 440-420.
νίκες ύμνησε, μπορεί να αγνόησε τη νίκη στο Μαραθώνα,
London, The British Museum,
αρ. ευρ. 09-505084.
αλλά το πνεύμα που την ενέπνευσε αντηχεί σε κάθε λέξη

και κάθε στροφή των ύμνων του. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν,
το λόγο που έκανε τον Αισχύλο να κρατήσει έως το τέλος τη συμμετοχή του σε αυτή τη μάχη ως το μόνο αξιομνημόνευτο γεγονός της ζωής του– όπως και γιατί είναι
αυτή που θα διαμορφώσει τον τύπο του Αθηναίου της
παλιάς καλής εποχής που ο Αριστοφάνης –σε μια εποχή
βαθιάς κρίσης της πολιτείας– θα φέρνει ξανά και ξανά
ως μέτρο σύγκρισης για τους συγχρόνους του. Από τον
4ο αι. π.Χ. ο Μαραθωνομάχος, θα εξιδανικευτεί και, ως
αναπόσπαστο πλέον μέρος της κλασικιστικής παράδοσης, θα αποτελέσει στο ρωμαϊκό και στο νεότερο κόσμο,
τον εκπρόσωπο του ιδανικού της ελευθερίας έναντι του
δεσποτισμού του μονάρχη, της τάξης έναντι της ύβρης,
τέλος της Ευρώπης έναντι της Ασίας, μια εξέλιξη που
συνδέεται με την ανάγκη αυτών των εποχών για ιδανικά
και σύμβολα.
Κατά ένα περίεργο τρόπο, Μαραθώνας χρωστά σήμερα την παγκόσμια δόξα του ονόματός του στην ένταξή
του στους αναγεννημένους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε
ανάμνηση του αγγελιαφόρου της νίκης που άφησε την
τελευταία του πνοή μαζί με τη νικηφόρα κραυγή «νενικήκαμεν» μπροστά στο Πρυτανείο, μια ιστορία, που
–αδιάφορο αν είναι αληθινή ή φανταστική– μεταφέρει
στους αιώνες ένα σπουδαίο μήνυμα για την ικανότητα
του ανθρώπου να ξεπερνά, δικαιώνοντας με αυτό και
μόνο τον τρόπο την ύπαρξή του, τους περιορισμούς
των υλικών εμποδίων και τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων και αντοχών.

Γεώργιος Σταϊνχάουερ
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Σύμφωνα με τη στικτή επιγραφή στη
βάση του ΔΙΙ ΑΘΕΝΑΙΟΝ ΜΕΔΟΝ
ΛΑΒΟΝΤΕΣ, οι Αθηναίοι αφιέρωσαν
στο Δία το κράνος που περισυνέλεξαν
ως λάφυρο από σύγκρουσή τους
με τους Πέρσες. Πιθανότατα ανήκε
σε πολεμιστή του ασσυριακού
στρατεύματος, που έλαβε μέρος
στη μάχη του Μαραθώνα ή τη ναυμαχία
της Σαλαμίνας στο πλευρό των Περσών.
Χάλκινο κωνικό κράνος ανατολικής προέλευσης,
πιθανόν ασσυριακό, αρχές 5ου αι. π.Χ. Ολυμπία,
Αρχαιολογικό Μουσείο B5100.

Η μάχη του Μαραθώνα
στη μνήμη
του σύγχρονου Ιράν

Η μάχη του Μαραθώνα με τη νικηφόρα έκβασή της για τους Αθηναίους σηματοδότησε την πρώτη νίκη των Ελλήνων σε βάρος των Αχαιμενιδών του αρχαίου Ιράν (Περσία) και προπομπό των νικών στη Σαλαμίνα και τις Πλαταιές μια δεκαετία αργότερα
(480-479 π.Χ.). Λόγω της καταλυτικής επιρροής του αρχαίου ελληνικού κόσμου και
πολιτισμού στη διαμόρφωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τη διαμόρφωση της
ελληνορωμαϊκής παιδείας και πολιτισμού της ύστερης αρχαιότητας, διαμορφώθηκε μια
συγκεκριμένη λογοτεχνική παράδοση για τη μάχη του Μαραθώνα στο πλαίσιο της
σύγκρουσης Ανατολής (Ιρανοί ή Πέρσες) και Δύσης (Ελλάδα). Παράλληλα, το ελληνορωμαϊκό πρότυπο παιδείας και πολιτισμού διασώθηκε στο χρόνο και διαδόθηκε μέχρι
και τη σημερινή εποχή, αποτελώντας τη βάση για τη διαμόρφωση του σύγχρονου
δυτικού πολιτισμού. Ενώ στο διάστημα των 2.500 χρόνων από τη μάχη του Μαραθώνα
επικράτησε στη Δύση η ελληνορωμαϊκή προσέγγιση του ιστορικού αυτού γεγονότος,
στο Ιράν διαμορφώθηκε μια εντελώς διαφορετική παράδοση, αντίκτυπος της οποίας
παραμένει η στάση των σύγχρονων Ιρανών σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Διακοσμημένα ενδύματα
αυτού του είδους έφεραν
οι υποτελείς λαοί από
τις βόρειες ή
τις βορειοανατολικές
περιοχές, που εικονίζονται
στα ανάγλυφα της δυτικής
πρόσοψης του ανακτόρου
του Δαρείου στην Περσέπολη.
Αναθηματική πλάκα με παράσταση
ανδρικής μορφής ντυμένης με
“μηδικό ένδυμα”, από το Θησαυρό
του Ώξου, 5ος-4ος αι. π.Χ.
London, The British Museum,
αρ. ευρ. 1897,1231.48.
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Ο

Οπλίτες με ελαφρύ
οπλισμό περιμένουν
σε ενέδρα, κρατώντας
τις ασπίδες και
τα δόρατά τους.
Φορούν μόνο ζώμα και
κράνος, ενώ οι ασπίδες
τους φέρουν κάθε
μία άλλο επίσημα
(κεφάλι βοός, σκορπιός,
τρίποδας)
Οπλίτες σε θέση μάχης,
από την εξωτερική πλευρά
ερυθρόμορφης κύλικας
που αποδίδεται στον Ονήσιμο,
5ος αι. π.Χ.
Paris, Musée du Louvre,
αρ. ευρ. 94-059049.
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ι γραπτές περσικές πηγές της αρχαίας περιόδου
έως και τον 7ο αι. μ.Χ. δεν έχουν διασωθεί λόγω
συστηματικών καταστροφών που υπέστησαν τα βασιλικά αρχεία των Αχαιμενιδών και των Σασανιδών κατά τον
4ο αι. π.Χ. και τον 7ο αι. μ.Χ. αντίστοιχα. Συνεπώς, δεν
έχει διατηρηθεί η γραπτή μαρτυρία του αρχαίου Ιράν
για το ζήτημα της μάχης του Μαραθώνα. Εικάζεται ότι
ο αντίκτυπος της ήττας των Αχαιμενιδών στο Μαραθώνα ήταν ισχυρός στο εσωτερικού του βασιλείου τους,
καθώς ήταν μία από τις ελάχιστες ήττες που είχαν υποστεί μέχρι εκείνη την στιγμή στην ιστορία τους εν γένει.
Ωστόσο, ο Μαραθώνας για τους Αχαιμενίδες ήταν μία
από τις πολλές μάχες που διεξήγαγαν μακριά από το
πολιτικό τους λίκνο. Για τους Αθηναίους που αγωνίζονταν για την επιβίωσή τους, αλλά και για τη μορφοποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η νίκη ήταν ανεκτίμητης σημασίας με αντίκτυπο πολύ σημαντικότερο στο
εσωτερικό της Αθήνας από ό,τι ο αντίκτυπος της ήττας
των Αχαιμενιδών εντός του βασιλείου τους.
Στην περσική λογοτεχνία από τον 8 αι. μ.Χ. μέχρι και τα
τέλη του 19ου αιώνα δεν έχει διασωθεί καμία αναφορά
για τη μάχη του Μαραθώνα, στοιχείο που συνηγορεί
στην υπόθεση ότι ο μέσος Ιρανός αλλά και η ιρανική
πολιτική και πνευματική ελίτ σε αυτή την περίοδο δεν
είχαν διασώσει στη μνήμη τους το Μαραθώνα.
Η ιστορική γνώση του Μαραθώνα εισήχθη στην πνευματική παραγωγή του Ιράν κατά τα τέλη του 19ου και στις
αρχές του 20ού αιώνα από την Ευρώπη μαζί με τη διαδικασία εθνογένεσης, που επίσημα και συστηματικά υιοθετήθηκε στο Ιράν από το 1925 και εντεύθεν επί δυναστείας
Παχλεβί (1925-1979). Σε αυτή την περίοδο διαμορφώθηκε

ακαδημαϊκά η έννοια της Εθνικής Συνέχειας του ιρανικού
έθνους στο χρόνο και η σύνδεση του σύγχρονου Ιράν
με το αρχαίο παρελθόν του, δηλαδή τους Αχαιμενίδες
(556-330 π.Χ.), Πάρθους (250 π.Χ. - 224 μ.Χ.) και τους
Σασσανίδες (224-651 μ.Χ.). Στο πλαίσιο της συστηματικής διαμόρφωσης της εθνικής ιδεολογίας κατά τις δεκαετίες του 1920 και 1930 η ακαδημαϊκή ελίτ του Ιράν
βασίστηκε στην ελληνορωμαϊκή ιστοριογραφική παράδοση, λόγω της απουσίας αρχαίων περσικών γραπτών
πηγών σε πινακίδες, παπύρους και περγαμηνές, εκτός
από μερικές επιγραφές σε σφηνοειδή γραφή.
Ήταν ακριβώς σε αυτή την περίοδο που η μάχη του
Μαραθώνα κατέστη γνωστή στον σύγχρονο Ιρανό. Με
δεδομένη την συγκυρία της ιρανικής εθνογένεσης η εν
λόγω μάχη απέκτησε ιδιαίτερη σημασία με αποφατικό
περιεχόμενο για τον ιρανικό εθνισμό. Στα εγχειρίδια των
διαφόρων βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος του
Ιράν η σημασία της ήττας των Αχαιμενιδών παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται αποχρωματισμένη, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στο πλαίσιο της αχαιμενιδικής
περιόδου. Παρουσιάζεται ως ένα ατυχές αποτέλεσμα
χωρίς ιδιαίτερη σημασία για την υπερδύναμη και την
πλέον εκτεταμένη κρατική δύναμη της αρχαιότητας.
Αντίθετα, σημασία στα ανωτέρω εγχειρίδια δίδεται στην
ίδρυση της αχαιμενιδικής δυναστείας από τον Κύρο Β΄
το Μέγα (546-530 π.Χ.) καθώς και την επέκταση του
αχαιμενιδικού βασιλείου επί Δαρείου Α΄ (522-486 π.Χ.).
Ακόμη και σήμερα, και παρά το ότι η ιδεολογία της
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν είναι αντίθετη με την
έννοια του εθνισμού, το εθνικό στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία παραμένει ισχυρό και ομοίως η μάχη

του Μαραθώνα συνεχίζει να διατηρεί στο μυαλό του
μέσου Ιρανού σήμερα την εικόνα εκείνου του ιστορικού
γεγονότος που ανέκοψε την επέκταση των Αχαιμενιδών
προς τη Δύση, αλλά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη επίπτωση για τους Αχαιμενίδες, την υπερδύναμη του αρχαίου
κόσμου. Και για τις δύο πλευρές όμως ο Μαραθώνας
ήταν το πεδίο όπου διαδραματίστηκε μία από τις σημα-

ντικές μάχες που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν τον
πολιτικό ανταγωνισμό Ανατολής και Δύσης. Πολιτιστικά
ωστόσο η μάχη αυτή και για τους Έλληνες και τους
Ιρανούς αποτελεί σημείο συνάντησης, αμοιβαίας ανταλλαγής και συνύπαρξης.
Ευάγγελος Βενέτης
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Η εικαστική ΕΚΦΡΑΣΗ
του genius loci

H εικαστική αποτύπωση του Μαραθώνα, είτε ως ευρύτερη τοπιογραφική άποψη της περιοχής, είτε εστιασμένη στο πεδίο της μάχης και τον εμβληματικό Τύμβο των Αθηναίων,
αποτελεί παράγωγο της περιηγητικής κίνησης του 19ου αιώνα, ιδίως του πρώτου μισού
του, και μάλιστα με μία πύκνωση ήδη κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του. Η επέκταση
του Grand tour –του ταξιδιού δηλαδή των ευγενών Δυτικοευρωπαίων στους τόπους
της κλασικής αρχαιότητας, πρωτίστως της Ιταλίας– προς την Ανατολή, εντάσσει την
Ελλάδα στους προορισμούς των αρχαιολατρών περιηγητών. Ήδη από τον 18ο αιώνα,
πολυάριθμοι ταξιδιώτες επισκέπτονται τον ελληνικό χώρο, φαινόμενο που θα ενταθεί
κατά τον 19ο αιώνα και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από το κίνημα του Φιλελληνισμού και την πορεία προς την Ελληνική επανάσταση. Οι περιηγητές αναζητούν κάθε
ένδειξη που συνδέει τους ελληνικούς τόπους με μνήμες του ένδοξου παρελθόντος.
Από το Μαραθώνα βεβαίως απουσίαζε κάποιο σημαντικό μνημείο –ισάξιο των περιώνυμων αρχαιοτήτων της πόλης της Αθήνας– γι’ αυτό και το αντίστοιχο περιηγητικό ενδιαφέρον εμφανίζεται αναλογικά μειωμένο. Ωστόσο, και μόνο η ανάμνηση της ένδοξης
μάχης του 490 π.Χ. ήταν ικανή να προσελκύσει μια σειρά περιηγητών, ορισμένοι από
τους οποίους θα αποτυπώσουν και εικαστικά το Μαραθώνα. Συνακόλουθα, ορισμένοι
καλλιτέχνες, θα αποδώσουν σκηνές με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας του Μαραθώνα, ιδίως του αγγελιαφόρου της νίκης.

William Haygarth, Ο Μαραθώνας, 1810,
υδατογραφία, 32 x 60 εκ.
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Ε

κείνο όμως που ενδιαφέρει στην “εικόνα” του Μαραθώνα δεν είναι μόνο η πιστή αναπαράσταση του
χώρου, η “κατοχύρωση” της πραγματικής κατάστασής
του ως φυσικού περιβάλλοντος. ακόμη κι όταν η ρεαλιστική εικαστική καταγραφή αποτελεί το έναυσμα, κύριο
αιτούμενο συνιστά η απόδοση του genius loci (πνεύμα
του τόπου), η έκφραση της πνευματικότητας του τόπου,
καθώς αντιμετωπίζεται ως έμψυχος της ιστορικότητάς
του, ως φορέας της μνήμης, δηλωτικός του μεγαλείου
της μάχης και των πρωταγωνιστών της. Άλλωστε, οι επισκέπτες του Μαραθώνα προσέρχονται σε αυτόν προϊδεασμένοι για μια τέτοια εμπειρία, περισσότερο διανοητική παρά οπτική.

[Ανώνυμος], Το χωριό
Μαραθώνας και μακρινή
άποψη της πεδιάδας,
επιχρωματισμένη ακουατίντα.
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Για αυτήν την a priori θετική διανοητική προσέγγιση είχε
προετοιμάσει το έδαφος ο Διαφωτισμός και η Γαλλική
επανάσταση, επαναφέροντας στο ιδεολογικό προσκήνιο
την αρχαία ελληνική δημοκρατία. Οι αναφορές στο δημοκρατικό πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας κατέστησαν,
συνειρμικά, αναγνωρίσιμα τα ονόματα των ιστορικών τόπων όπου προασπίστηκε η ελευθερία των Ελλήνων, έναντι των Περσών. Οι Θερμοπύλες, η Σαλαμίνα, οι Πλαταιές, εξίσου και ο Μαραθώνας, κατοχυρώθηκαν ως τόποι
θεμελίωσης κατ’ επέκταση της δημοκρατικής ελευθερίας για ολόκληρη την Ευρώπη. Ακόμη περισσότερο, προτάσσονται ως πρότυπα μίμησης, παντοιοτρόπως. Η περίπτωση του Μαραθώνα αξιοποιείται καταλλήλως. Έτσι,
η λαϊκή κοινότητα του Saint-Maximin στο Var της Γαλλίας αξιώνει τη μετονομασία του χωριού σε Μαραθώνα.
Στις 5 Σεπτεμβρίου 1791 οι εθελοντές-εθνοφύλακες της
Dijon, πριν αναχωρήσουν για αποστολή, ακούν ένθερμοι μια εξιστόρηση της μάχης του Μαραθώνα. Το 1792

συντίθεται το θεατρικό έργο Η μέρα του Μαραθώνα ή
Ο θρίαμβος της ελευθερίας, τον Ιούλιο του 1794 παρουσιάζονται στην Όπερα Ο Μιλτιάδης στο Μαραθώνα και
από το Θέατρο της Ισότητας Οι χοροί του Μαραθώνα. Σε
αυτές τις περιπτώσεις οι επαναστατημένοι Γάλλοι παρομοιάζονται ή/και προτρέπονται να μιμηθούν την ανδρεία
των Μαραθωνομάχων. Τον παραλληλισμό υιοθετεί και ο
Αδαμάντιος Κοραής, όταν στο «Σάλπισμα πολεμιστήριον» προτρέπει τους Έλληνες να εμπνευστούν από το
παράδειγμα των Γάλλων επαναστατών και να αξιωθούν
με τη σειρά τους τη δόξα του Μαραθώνα και των άλλων
Περσικών πολέμων, ενώ το προπαγανδιστικό της επανάστασης κείμενο υπογράφεται και φέρεται τυπωμένο από
τον Ατρόμητο το Μαραθώνιο.
Η εικονογραφία του Μαραθώνα δεν είναι ιδιαίτερα
πλούσια. Η έλλειψη κάποιου μνημειακού αρχιτεκτονήματος λειτουργησε έως ένα βαθμό αποθαρρυντικά για
τους περιηγητές που αναζητούσαν το Μαραθώνα. Ακολουθώντας τον Παυσανία, τον εντόπιζαν μεν, μιας και η
περιοχή διατήρησε το αρχαίο τοπωνύμιό της, ωστόσο
δεν εύρισκαν κάποιο μνημείο της ιστορικής μάχης, άξιο
να απεικονιστεί. Υπήρχε βεβαίως ο σχηματισμός του
Τύμβου των Αθηναίων –ο οποίος μάλιστα σχετικά νωρίς έτυχε μίας στοιχειώδους αρχαιολογικής έρευνας–,
ωστόσο αυτός εμφανιζόταν ως ένας όγκος εδάφους
και όχι ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο αρχαίο τέχνεργο. Από
την άλλη μεριά, αυτή ακριβώς η έλλειψη σε αρχαία αρχιτεκτονήματα και αγάλματα, σε μάρμαρο και κεραμική,
καθιστά την περίπτωση του Μαραθώνα παραδειγματική για τη βαρύνουσα σημασία της ιστορίας και της
γραμματείας όσον αφορά την πρόσληψη του ελληνικού
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χώρου –και στην οπτική κουλτούρα των νεότερων χρόνων– ως βιώματος πνευματικού και εμπειρίας αναδρομής στο παρελθόν.

Το πεδίο του Μαραθώνα
και ο Τύμβος των Αθηναίων
Μία από τις πρώτες απεικονίσεις του Μαραθώνα μας
προσφέρει το 1810 ο William Haygarth (περ. 1784-1825).
Ταξίδεψε στην Ελλάδα μεταξύ Αυγούστου 1810 και Ιανουαρίου 1811, αποτυπώνοντας μια σειρά τοπιογραφιών,
πρωτίστως σε σχέδια και δευτερευόντως σε υδατογραφίες, καθώς και πολυάριθμα σκίτσα και υδατογραφίες
με φορεσιές. Στο πρώτο επίπεδο κυριαρχεί ο όγκος του
Τύμβου, που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα, πλαισιωμένος από το βραχώδες τοπίο. Στην κορυφή του Τύμβου –δίνοντας ζωή τη σκηνή αλλά και ως ενδείξεις των
μεγεθών– κάθονται δύο χωρικοί, που ατενίζουν τον ορίζοντα που ανοίγεται μπροστά τους. Η θέα αυτού του
βάθους, προς τα δεξιά, μας οδηγεί μέχρι τη θάλασσα.

Simone Pomardi (σχεδίαση),
Charles Heath (χάραξη),
Ο μεγάλος τύμβος στην
πεδιάδα του Μαραθώνα,
χαλκογραφία.
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Η σύνθεση, καθώς και η χρωματική επένδυσή της ανταποκρίνεται στην καταγραφή του χώρου, όπως μας τη δίνει ο ίδιος ο Haygarth σε ποιητικό έργο του με θέμα την
Ελλάδα. Με βάση τις εντυπώσεις του από τον ελλαδικό
χώρο το 1810-1811, εκδίδει τρία χρόνια αργότερα μία τριμερή ποιητική σύνθεση (Greece, A Poem, In Three Parts, With
Classical Illustrations, and Sketches of the Scenery), εικονογραφημένη με χαρακτικά βασισμένα στις τοπιογραφικές
αποτυπώσεις του εκ του φυσικού. Σε αυτήν την έκδοση ο
Μαραθώνας δυστυχώς δεν εικονογραφείται, ωστόσο στη
σχετική σημείωση περιγράφεται, ιδίως ο Τύμβος, καλυμ-

μένος από μικρά μπλε λουλούδια και μερικούς θάμνους
στην κορυφή, απ’ όπου προσφέρεται μια ενδιαφέρουσα
πανοραμική άποψη του περιβάλλοντα χώρου. Και βέβαια
το ότι ο Haygarth πατάει στο συγκεκριμένο χώρο τού
δημιουργεί αισθήματα ηρωικά, ωθώντας τον να χαρακτηρίσει τον τόπο ως βωμό της ανδρείας και ιερό της ελευθερίας, όπου αναχαιτίστηκε η βαρβαρική ορμή που θα
εξαφάνιζε τη γνώση και την πρόοδο, ενώ ηρωική θεωρεί
ακόμη και τη σκόνη του τόπου.
Ήδη σε αυτή τη ζωγραφική απόδοση του Μαραθώνα
απαντούν όλα τα επιμέρους εικονογραφικά στοιχεία
–ο Τύμβος, το πεδίο και ο κόλπος, το φυσικό τοπίο, οι
ανθρώπινες μορφές– που κατ’ επιλογή συνθέτουν τις
μεταγενέστερες απεικονίσεις του.
Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα,
η εικόνα του τόπου του Μαραθώνα θα καταστεί γνωστή
στο ευρωπαϊκό κοινό μέσω της πολλαπλής αναπαραγωγής της σε περιηγητικές εκδόσεις.
Ο John Cam Hobhouse (1786-1869), λόρδος του Broughton, συνταξίδευε με το λόρδο Βύρωνα –γνώριμοι από τα
φοιτητικά τους χρόνια– μεταξύ 1809-1810 σε Αλβανία
και Ελλάδα, έχοντας κατά νου εξαρχής τη δημοσίευση
των περιηγήσεών του. Αυτή πραγματοποιείται το 1813 (A
Journey through Albania, and other Provinces of Turkey in
Europe and Asia, to Constantinople) και προσφέρει εκτενή περιγραφή, καθώς και ικανοποιητική εικονογράφηση
του ελληνικού χώρου.
Ο Hobhouse επισκέπτεται το Μαραθώνα στις 25 Ιανουαρίου 1810, σε μια εκδρομή μαζί με το λόρδο Βύρωνα σε
περιοχές της Αττικής. Περιγράφει την περιοχή εκτενώς,
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εξετάζει επισταμένως την πεδιάδα και προσπαθεί να
εντοπίσει το πεδίο της μάχης, αμφισβητώντας τις τοπογραφικές ενδείξεις της σχετικής γραμματείας (αρχαίας
και νεότερης) που έχει υπόψη του. Η εικόνα που συνοδεύει το κείμενο παρουσιάζει μια πανοραμική άποψη
της πεδιάδας του Μαραθώνα και του ομώνυμου χωριού,
με ευκρίνεια στην απόδοση και αφηγηματική διάθεση.

σελ. 102-103:

Otto Magnus von Stackelberg
(σχέδιο) & Deroy (χάραξη),
Το πεδίο της μάχης
του Μαραθώνα, ιδωμένο από
τη Βραυρώνα, λιθογραφία.
Hugh William Williams
(σχεδίαση, με βάση σκίτσο
του Charles Robert Cockerell)
& J. Horsburgh (χάραξη),
Η πεδιάδα του Μαραθώνα,
χαλκογραφία.
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Αντίθετα, ο Clarke στη δική του αφήγηση (Travels in
Various Countries of Europe Asia and Africa, Part the second,
Greece, Egypt and the Holy Land) εστιάζει στον Τύμβο
των Αθηναίων και μόνο, ως το μνημείο της ιστορικής μάχης. Ο Edward Daniel Clarke (1769-1822) επισκέφθηκε
τον ελλαδικό χώρο το 1801, ενώ βρέθηκε στο Μαραθώνα
μεταξύ 1-2 Φεβρουαρίου, παρέα με το Giovanni Lusieri,
καλλιτέχνη στην υπηρεσία του λόρδου Έλγιν. Τα ενδιαφέροντα του Clarke είναι καθαρά αρχαιογνωστικά, γι’
αυτό και αφού περιγράψει την πεδιάδα, επικεντρώνεται
στην εξέταση του Τύμβου –πρόσφατα ανασκαμμένου–,
όπου μάλιστα συλλέγει μεγάλο αριθμό αιχμών από πυριτόλιθο. Κάνει ένα σκίτσο του Τύμβου, δίνοντας μόνο το
περίγραμμα και τον όγκο του, χωρίς να τον τοποθετεί
στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης, για λόγους τοπογραφικούς-αρχαιογνωστικούς, δίνει και ένα τοπογραφικό πλάνο (χάρτη) της περιοχής του Μαραθώνα.
Ο Τύμβος των Αθηναίων είναι επίσης το κύριο θέμα στις
αντίστοιχες εικονογραφήσεις των περιηγητικών εκδόσεων των συνταξιδιωτών Dodwell και Pomardi, όπου όμως
αναπαρίσταται συνολικά το πεδίο του Μαραθώνα.
Αρχαιογνωστικό πρωτίστως είναι το ενδιαφέρον και
του Edward Dodwell (1767-1832), που επισκέπτεται την

Ελλάδα τρεις φορές (1801, 1805, 1806) και εκδίδει, μεταξύ
άλλων, μία εικονογραφημένη «κλασική και τοπογραφική
περιήγηση» (A Classical and Topographical Tour through
Greece) το 1819. Στο Μαραθώνα θα βρεθεί μαζί με τον
καλλιτέχνη Simone Pomardi στις 20 Ιουνίου 1806 και
θα δώσει μια σύντομη περιγραφή της πεδιάδας, για να
εστιάσει στο πεδίο της μάχης και τον Τύμβο, παραθέτοντας τη σχετική αρχαία γραμματεία και τα νεότερα
περιηγητικά έργα. Στην εικόνα που μας προσφέρει το
έργο του Dodwell πρωταρχικό αιτούμενο είναι η ακρίβεια, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι επιθυμεί να παρουσιαστεί κάθε τόπος όπως πράγματι είναι, με σχολαστική
πιστότητα, χωρίς την παρεμβολή φανταστικών στοιχείων. Πράγματι, στην προκείμενη άποψη ο όγκος του
Τύμβου δίνεται ευκρινώς και λεπτομερώς, με τις ανθρώπινες φιγούρες να αποδίδονται σχεδόν ως οργανικά
στοιχεία του φυσικού σχηματισμού, ενώ, σε συνδυασμό
και με τις άλλες δύο ανθρώπινες μορφές στα αριστερά,
ορίζουν την κλίμακα της εικόνας. Ο Τύμβος εδώ δεν
μονοπωλεί τον εικονιστικό χώρο, αλλά παρουσιάζεται
αρμονικά ενταγμένος στο τοπίο. Συγχρόνως, επιδιώκεται μια “γραφική” αισθητική εντύπωση, με τη λεπτεπίλεπτα αποδοσμένη βλάστηση και την ατμοσφαιρικότητα
της παράστασης.
Ο καλλιτέχνης του Dodwell, ο Simone Pomardi (περ.
1760-1830) αποτολμά να συνθέσει τις δικές του ταξιδιωτικές εντυπώσεις από την Ελλάδα και παρουσιάζει,
ένα χρόνο αργότερα, τη δική του εικονογραφημένη
έκδοση (Viaggio nella Grecia), όχι για να προσθέσει σε
όσα έχει παρουσιάσει ο Dodwell, αλλά προκειμένου
να κάνει γνωστή την Ελλάδα στο ιταλικό κοινό. Μας
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δίνει και αυτός περιγραφή του τόπου και μια σχεδόν
πανομοιότυπη άποψη του Τύμβου με τον περιβάλλοντα χώρο, όπου όμως πριμοδοτείται η καθαρότητα
της γραμμής, σε βάρος της γραφικότητας και κατά
συνέπεια της περισσότερο ζωγραφικής εντύπωσης της
προηγούμενης εκδοχής.
Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα ο Μαραθώνας έχει καταστεί τόπος πνευματικού προσκυνήματος μιας πολυάριθμης σειράς περιηγητών, με αρχαιολατρικά κυρίως ενδιαφέροντα, και έχει παρουσιαστεί
μέσω φιλολογικών περιγραφών του –χωρίς ωστόσο
αντίστοιχη εικονογράφηση– σε μια πλειάδα περιηγητικών εκδόσεων, που πυκνώνουν ιδιαίτερα πριν από την
Ελληνική επανάσταση.
Ενδεικτική περίπτωση αυτού του φαινομένου είναι ο
Hugh William Williams (1773-1829), που επισκέπτεται την
Ελλάδα –μετά την Ιταλία– μεταξύ 1816-1818, μαζί με το
William Douglas of Orchardton. Απότοκο των ταξιδιωτών του είναι το δίτομο οδοιπορικό έργο, υπό μορφή
επιστολών με τίτλο Travels in Italy, Greece and the Ionian
Islands (Εδιμβούργο 1820).

σελ. 106-107:

Carl Rottmann,
Ο Μαραθώνας, 1835,
σχέδιο με μολύβι,
20,5 x 32,5 εκ.
Carl Rottmann,
Ο Μαραθώνας, 1848,
ελαιογραφία, 161,5 x 205 εκ.
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Ο Williams θα απεικονίσει το ελληνικό τοπίο σε μια σειρά υδατογραφιών εκ του φυσικού –όταν τις εξέθεσε το
1820 στο Εδιμβούργο στάθηκαν η αφορμή να λάβει την
προσωνυμία «ελληνικός» (“Hugh Grecian Williams”),
καθιερώνοντάς τον στην καλλιτεχνική σκηνή της Σκωτίας. Σε μία υδατογραφία αυτής της ενότητας απεικονίζει
την πεδιάδα του Μαραθώνα σε πρωινό φως. Το έργο
χαρακτηρίζεται από τονική ισορροπία και ατμοσφαιρική ένταση. Η ευρεία άποψη της πεδιάδας και του κόλ-

που του Μαραθώνα δίνει μια συνολικά γραφική εντύπωση, την οποία εντείνει η παρουσία του χωρικού δεξιά,
που ατενίζει το ξημέρωμα. Η προσέγγιση του Williams
εντάσσεται στο πλαίσιο του ρομαντισμού της εποχής,
σε μια προσπάθεια να αποδώσει την ιδέα του μεγαλείου του συγκεκριμένου τόπου, ιδέα την οποία ο καλλιτέχνης έχει ενστερνιστεί πριν καν αφιχθεί στο Μαραθώνα. Κινείται επομένως στο πνεύμα της ιδεαλιστικής
ζωγραφικής, προσπαθώντας να προσδώσει ουσιαστικά
μια ποιητική διάσταση στο θέαμα του Μαραθώνα, ως
τόπου-συμβόλου.
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1829, ο Williams θα δώσει
και μια χαρακτική εκδοχή του ίδιου θέματος, ως εικονογράφηση του έργου του Select Views in Greece
with Classical Illustrations. Πρόκειται για μια συλλογή
χαρακτικών από ελληνικούς τόπους, τα οποία είχαν
κυκλοφορήσει ως λυτά μεταξύ 1824-1827, ενώ ως εικονογράφηση της έκδοσης συνοδεύουν χωρία αρχαίων
Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, καθώς και νεότερων
Άγγλων ποιητών. Η χαλκογραφημένη άποψη του Μαραθώνα αποτελεί ουσιαστικά μια ασπρόμαυρη επανάληψη (replica) της ζωγραφικής απόδοσης, όπου όμως
έχει επιλεγεί αντί του πρωινού το νυχτερινό φως. Κατ’
αυτόν τον τρόπο εντείνεται η αντιδιαστολή της μικρότητας της ανθρώπινης ύπαρξης έναντι του μεγαλείου
της φύσης, προσδίδοντας ειδυλλιακό χαρακτήρα στην
παράσταση.
Παράλληλα, το κοινό της εποχής αναζητά σταθερά την
εικαστική καταγραφή του ιστορικού ελληνικού χώρου,
ανάγκη που καλύπτεται από την κυκλοφορία έργων
όπως αυτό του βαρόνου Stackelberg. Ο Otto Magnus
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von Stackelberg (1787-1837) περιηγήθηκε στην Ελλάδα
το διάστημα 1810-1813 και προχώρησε στη δημοσίευση
μιας σειράς έργων για τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους της Ελλάδας. Στο έργο του με ελληνικά τοπία (La
Grèce, Vues pittoresques et topographiques, 1834) ουσιαστικά ένα άλμπουμ λιθόγραφων τοπιογραφιών με επεξηγήσεις, περιλαμβάνεται και ο Μαραθώνας, όπου ο βαρόνος Stackelberg βρέθηκε τον Οκτώβριο του 1811, μαζί
με τον Αυστριακό πρόξενο Georg Christian Gropius.
Απεικονίζεται η πεδιάδα του Μαραθώνα –ταυτιζόμενη
με το πεδίο της μάχης– ιδωμένη από τη Βραυρώνα.
Σκοπός του καλλιτέχνη είναι η πιστή απόδοση κάθε μεμονωμένου στοιχείου, η λεπτομερής σκιαγράφηση του
τοπίου, της βλάστησης, των ανθρώπων. Σε αυτό επικουρούν και οι λεζάντες στο κάτω μέρος του τυπώματος,
όπου δίνονται τοπογραφικές επεξηγήσεις, προκειμένου
ο αναγνώστης-θεατής να προσανατολιστεί πλήρως
στον εικονιζόμενο χώρο.

Carl Rottmann,
Ο Μαραθώνας, περ. 1849,
ελαιογραφία, 91 χ 90,5 εκ.
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Παρόμοιο “εγκυκλοπαιδικό” χαρακτήρα έχει και το
έργο του Christopher Wordsworth (1807-1885), ο
οποίος επισκέπτεται το Μαραθώνα στις 12 Οκτωβρίου
1832. Αναφέρει σε αυτόν και στα δύο περιηγητικά του
έργα, ένα για την Αττική (Athens and Attica: Journal of
a Residence there, 1836) και ένα για ολόκληρη την Ελλάδα (Greece, Pictorial Descriptive and Historical, 1844),
ενώ στο δεύτερο παρέχει και ενδιαφέρουσα εικονογράφηση. Συγκεκριμένα, απεικονίζεται εκ του φυσικού ο
Τύμβος, ενώ δίνεται και τοπογραφικό πλάνο της περιοχής. Αποτυπώνεται επίσης μια άποψη της πεδιάδας του
Μαραθώνα, μια κατά βάση ρεαλιστική, πανοραμική θέα
της μέχρι τον κόλπο, η οποία ωστόσο συμπληρώνεται

με μορφές αρχαίων στρατιωτών, σκηνές της στρατοπέδευσής τους και τριήρεις. Η συνύπαρξη πραγματικών
και φανταστικών εικονογραφικών στοιχείων αποσκοπεί
στο να μπορέσει ο αναγνώστης του έργου να αναπλάσει τα ιστορικά συμβάντα της μάχης, που περιγράφονται εκτενώς.
Παρόμοιες έντυπες απεικονίσεις του Μαραθώνα απαντούν σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, είτε σε παρόμοιες
περιηγητικές εκδόσεις, είτε σε περιοδικές –όπως στα
The Illustrated London News [Εικονογραφημένα Νέα του
Λονδίνου] του 1870. Ωστόσο, ήδη στο πρώτο μισό του
αιώνα το κοινό έχει σχηματίσει εικόνα του τόπου όπου
έλαβε χώρα η ιστορική μάχη.
Παράλληλα με τις διάφορες εγχάρακτες πολλαπλές
αποτυπώσεις, ως εικονογράφηση έντυπων έργων, ο Μαραθώνας θα ευτυχήσει να απεικονιστεί γύρω στα μέσα
του αιώνα από αξιόλογους ζωγράφους, επίσης αυτόπτες του χώρου.
Ο Carl Rottmann (1797-1850) το 1835 σχεδιάζει επί τόπου
άποψη του Μαραθώνα. Η εκ του φυσικού αυτή σπουδή
με μολύβι θα αποτελέσει τη βάση για μια σειρά ομόθεμων συνθέσεών του, με διάφορα μέσα, έχοντας κατά
νου μία μεγάλη ελαιογραφική σύνθεση, μέρος μίας ενότητας ελληνικών τοπιογραφιών, παραγγελία του βασιλιά
της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄.
Σε μεταγενέστερες σπουδές με θέμα το Μαραθώνα,
σχεδιαστικές ή ζωγραφικές, ο Rottmann επιζητά μια
πιο ζωγραφική εκμετάλλευση του θέματος. Σε αυτήν
την κατεύθυνση κινείται και η σύνθεσή του με μολύβι
και υδατόχρωμα του 1841. Χωρίς καμία παραχώρηση
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στην πιστή αναπαράσταση του δεδομένου χώρου, ο
καλλιτέχνης επιλέγει να τον παρουσιάσει εν μέσω καταιγίδας και αστραπών, κατά συνέπεια με το φως ως
κυρίαρχο παράγοντα της σύνθεσης. Το στοιχείο αυτό
πριμοδοτεί περαιτέρω τον εκφραστικό χαρακτήρα της
παράστασης.
Την ίδια αισθητική εντύπωση μελετά ο Rottmann και σε
μία ακόμη υδατογραφία το 1848, την οποία παρουσιάζει ολοκληρωμένα στην τελική, μνημειακών διαστάσεων,
εκδοχή του θέματος την ίδια χρονιά, με την ιδιαίτερη
τεχνική της εγκαυστικής. Εδώ η χρωματική και ατμοσφαιρική ένταση, η καταλυτική παρουσία του φωτός στο
έδαφος στο πρώτο πλάνο και επιλεκτικά στον ουρανό
στο βάθος, συνθέτουν μια παράσταση γνήσια ρομαντική. Ο ανήσυχος χαρακτήρας των φύλλων στα δέντρα
δεξιά, η κίνηση του σκυλιού στο κέντρο και οι φασματικές ανθρώπινες φιγούρες στο βάθος, επιτείνουν την
αινιγματικότητα και το μεγαλείο του χώρου.

Andrew MacCallum,
Ο τύμβος του Μαραθώνα, 1840,
υδατογραφία, 39 x 90 εκ.
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Ένα βήμα πιο πέρα, σε μία μεταγενέστερη (γύρω στο
1849) ελαιογραφική εκδοχή του θέματος, ο Rottmann
προχωρά σε μια τοπιογραφική πραγμάτευση με έντονα
αφαιρετική διάθεση, συγκρίσιμη των πρωτοπόρων για την
εποχή έργων του Joseph Mallord William Turner (17751851). Απαλείφοντας τα δευτερεύοντα εικονογραφικά
στοιχεία και με τολμηρή λιτότητα εκφραστικών μέσων,
επιτυγχάνει να οπτικοποιήσει το ενεργητικό απόθεμα με
το οποίο είναι φορτισμένος ο ιστορικός χώρος. Κατορθώνει έτσι να αποδώσει μια τοπιογραφία απεξαρτημένη
από τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά και προσηλωμένη
στον ουσιαστικό χαρακτήρα του τόπου, ως βίωμα, περνώντας από το φαίνεσθαι στο είναι του θέματος.

Ένας άλλος σημαντικός τοπιογράφος της εποχής, ο
Edward Lear (1812-1888) αποτυπώνει ζωγραφικά το
χώρο του Μαραθώνα. Ο Lear επισκέπτεται την Ελλάδα
αρχικά το 1848 και το 1849, κατόπιν επανέρχεται επανειλημμένα, διαμένοντας μάλιστα κατά διαστήματα στην
Κέρκυρα. Έτσι έχει την ευκαιρία να απεικονίσει πολλά
τοπία της Ελλάδας και να αναδειχθεί σε εξέχοντα της
ελληνικής τοπιογραφίας στον 19ο αιώνα, όχι μόνο λόγω
της αξιοθαύμαστης ποσότητας –γύρω στις 3.000– αλλά
και λόγω της ποιότητας στην απόδοση της φυσιογνωμίας του ελληνικού τοπίου, ιδίως του φωτός.
Το Μαραθώνα τον επισκέπτεται στις 15-16 Ιουνίου 1848,
σε μια εκδρομή από την Αθήνα με τελικό προορισμό
τους Δελφούς. Ταξιδεύει παρέα με το φίλο του Charles
Church –ανιψιό του φιλέλληνα στρατηγού της Ελληνικής επανάστασης Sir Richard Church, εγκατεστημένου
στην Αθήνα– με τον οποίο είχαν συναντηθεί την άνοιξη
του 1848 στη Ρώμη και είχαν μοιραστεί το κοινό όνειρο
–για διαφορετικούς λόγους– του ταξιδιού στην Ελλάδα.
Για το Μαραθώνα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της 15ης
Ιουνίου, έχοντας στην υπηρεσία τους έναν Έλληνα ονόματι Γιάννη, ως μάγειρα και φροντιστή για τα πρακτικά ζητήματα του ταξιδιού. Ωστόσο, το ταξίδι ξεκίνησε
με ένα ατύχημα του Lear, με πτώση από το άλογό του
και τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε στη συνέχεια
–προμήνυμα της ακόμα πιο άσχημης εξέλιξης, με εξάντληση του ζωγράφου.
Ο Lear επιλέγει να αποτυπώσει πανοραμικά το φυσικό
τοπίο της ευρύτερης περιοχής του Μαραθώνα, με τα
βουνά και τη βλάστηση, την πεδιάδα και τη θάλασσα
στο βάθος –και όχι το πεδίο της μάχης με τον Τύμβο.
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Οι χρυσίζοντες τόνοι του φωτός υποδεικνύουν απογευματινή ώρα, που αντιστοιχεί με την πραγματική ώρα
άφιξης του Lear στην περιοχή του Μαραθώνα την 15η
Ιουνίου, όπου είδε το ηλιοβασίλεμα και διανυκτέρευσε.
Στη σύνθεση δεσπόζουν τα ψηλά έλατα, τα οποία καταγράφει ο Lear και στο ημερολόγιό του. Βεβαίως η
προκείμενη ελαιογραφία έχει φιλοτεχνηθεί αργότερα
(1854), βασίζεται όμως στην εκ του φυσικού αποτύπωση της συγκεκριμένης θέας στην περιοχή του Μαραθώνα. Αυτός άλλωστε ήταν ο σκοπός των ταξιδιών του
–όπως ο ίδιος δηλώνει σε επιστολή του στην αδερφή
του Ann (19 Ιουλίου 1848)–, να αποτυπώσει τον ελληνικό χώρο σε πλειάδα σχεδίων, που να του χρησιμεύσουν κατόπιν ως εικονογραφικό ρεπερτόριο για μελλοντικούς πίνακες. Ο Lear εδώ καταφέρνει να αποδώσει
άρτια το λυρικό χαρακτήρα του ελληνικού φωτός, ενώ
οι μορφές των Ελλήνων με τις χαρακτηριστικές φορεσιές στο πρώτο πλάνο προσθέτουν τον απαραίτητο
γραφικό τόνο.

G.H. Andrews (χάραξη),
Η πεδιάδα του Μαραθώνα,
επιχρωματισμένο χαρακτικό.
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Αντίθετα, ο Andrew MacCallum (182-1902) επιλέγει να
αποδώσει μόνο το φυσικό τοπίο, εστιάζοντας στην περιοχή του Τύμβου και μεριμνώντας για την ακριβή αποτύπωση των τοπογραφικών χαρακτηριστικών του χώρου,
ενώ το πέταγμα των πτηνών αναλαμβάνει να δώσει ζωή
στην παράσταση. Η επιμελημένη ζωγραφική εργασία με
το υδατόχρωμα, με μια πλούσια γκάμα χρωμάτων και
τόνων, προσδίδει στην παράσταση αξιοθαύμαστη διαύγεια. Η επιλογή μάλιστα του συγκεκριμένου θέματος από
τον καλλιτέχνη στα τέλη του 19ου αιώνα καταδεικνύει το
διαρκές ενδιαφέρον των ζωγράφων-περιηγητών για τον
τόπο του Μαραθώνα.

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας:
ο μαραθωνοδρόμος
Σαφώς η απόδοση του φυσικού τοπίου του Μαραθώνα,
του πεδίου όπου έλαβε χώρα η ιστορική μάχη, με τον
Τύμβο των Αθηναίων, δεν θα μπορούσε παρά να συνιστά την πλειοψηφία της σχετικής εικονογραφίας, από τη
στιγμή μάλιστα που παράγεται επί το πλείστον ύστερα
από αυτοψία καλλιτεχνών-περιηγητών. Ωστόσο δεν λείπουν και φανταστικές αναπαραστάσεις με τα ιστορικά
συμβάντα γύρω από τη μάχη του Μαραθώνα και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν.
Μία τέτοια περίπτωση εικονογραφεί την έκδοση Vues de
la Grèce moderne (1824). Πρόκειται για μια επιλογή από
απόψεις γνωστών ελληνικών τόπων, με επεξηγηματικό
κείμενο αγνώστου συγγραφέα (μονογράφει ως E.L.) και
λιθογραφίες του Alexis Victor Joly.
Το έργο ξεκινά με μία ιδιάζουσα –σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις– αναφορά και αναπαράσταση του
Μαραθώνα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ένας διάλογος
ανάμεσα σε μια γεροντική μορφή και ένα Σουλιώτη, όπου
ανακαλείται το ένδοξο ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας,
με αναφορές στις μεγάλες μάχες των Μηδικών πολέμων,
τις Θερμοπύλες, τη Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, βεβαίως και
στο Μαραθώνα. Στο τέλος του διαλόγου, αποκαλύπτεται
στο Σουλιώτη η φασματική μορφή του Μιλτιάδη, ο οποίος
τον προτρέπει να εμπνευστεί και να μιμηθεί τον ηρωισμό,
που ο ίδιος και οι στρατιώτες του κατέδειξαν στη μάχη
του Μαραθώνα. Πρόκειται επομένως για ένα κείμενο στο
πλαίσιο του φιλελληνισμού της εποχής, με σκοπό προπαγανδιστικό του αγώνα για την Ελληνική Παλιγγενεσία.
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Το διαλογικό αυτό κείμενο και το αποκαλυπτικό επεισόδιο με το στρατηγό Μιλτιάδη και τον πολεμιστή Σουλιώτη εικονογραφείται, με τον πρώτο στο κέντρο να
υπερίπταται και να απευθύνεται στο δεύτερο, καθισμένο δεξιά, ενώ η σκηνή εκτυλίσσεται με φόντο αρχαίες
τριήρεις στον κόλπο του Μαραθώνα, αριστερά. Η αρχαιοπρεπής εμφάνιση του στρατηγού με την περικεφαλαία έρχεται σε εμφανή αντίθεση με την παραδοσιακή
φορεσιά του Σουλιώτη, ενώ η παρότρυνση του πρώτου
«Souvenez vous de Marathon» [Ενθυμείσθε του Μαραθώνος], ως υπότιτλου στο κάτω μέρος της παράστασης,
ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του διαλόγου που έχει
προηγουμένως διαβάσει ο αναγνώστης.
Το πρόσωπο ωστόσο που προσφέρει σε ορισμένους
σημαντικούς καλλιτέχνες του 19ου αιώνα έναυσμα για
φανταστικές αναπαραστάσεις των συμβάντων στο Μαραθώνα δεν είναι ο Μιλτιάδης, αλλά ο μαραθωνομάχος
που ανήγγειλε τη χαρμόσυνη είδηση της νίκης στους
Αθηναίους, για να εκπνεύσει αμέσως μετά. Ο ηρωικός
μαραθωνοδρόμος –ονόματι Φειδιππίδης (Ηρόδοτος)
ή Φιλιππίδης (Λουκιανός) ή Θέρσιππος και Ευκλέας
(Πλούταρχος, κατά Ηρακλείδη τον Ποντικό)– παριστάνεται, είτε μεμονωμένα (στη γλυπτική) τη στιγμή που
εκπνέει, είτε σε πολυπρόσωπες συνθέσεις (στη ζωγραφική) αναγγέλλοντας τη νίκη.

Edward Lear,
Άποψη του Μαραθώνα, 1854,
ελαιογραφία, 33 x 53 εκ.
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Ο Jean-Pierre Cortot (1787-1843) παρουσίασε στην επίσημη καλλιτεχνική έκθεση (Salon) στο Παρίσι το 1822
ένα γύψινο μοντέλο με την αγαλματική μορφή του Στρατιώτη του Μαραθώνα να ανακοινώνει τη νίκη, έργο που μετέφερε αργότερα (1832-1834) σε μάρμαρο. Ο αγγελιαφόρος παριστάνεται να υψώνει μία δάδα, ως σύμβολο

της νίκης, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος εκπνέει, πεσμένος
κάτω, σχηματίζοντας με το σώμα μια έντονη διαγώνιο.
Πρόκειται για μια κλασικιστική δημιουργία, βασισμένη
εικονογραφικά στον τύπο του ελληνιστικού Θνήσκοντος
Γαλάτη, αλλά και του νεοκλασικού (έργο του Johan Tobias
Sergel, 1779) Θνήσκοντος Οθρυάδη (Σπαρτιάτη ήρωα), ως
προς τη συνθετική αντίληψη, καθώς και στη λυσίππεια
κεφαλή του Θνήσκοντος Αλεξάνδρου, ως προς την έκφραση του προσώπου. Η ηρωική πτώση του μαρανωθοδρόμου αποτυπώνεται από τον Cortot με ρεαλιστική απόδοση του σώματος, την ώρα της ύστατης προσπάθειας,
και συγχρόνως με τάση εξιδανίκευσης στην έκφραση
του προσώπου, τη στιγμή του κύκνειου άσματος, επιτυγχάνοντας ένα ιδεαλιστικό αποτέλεσμα.
Ο μαραθωνοδρόμος θα απασχολήσει και την ιστορική ζωγραφική του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Ο
Lawrence Alda-Tadema (1836-1912) τον παρουσιάζει το
1865 στην Επιστροφή από τον Μαραθώνα. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, με τον πρωταγωνιστή σε στιγμή χαλάρωσης, να διηγείται τα συμβάντα σε δύο γυναίκες (μία
γηραιά, με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της πεθεράς του ζωγράφου, Madame Grissin-Dumoulin, και μία
νεαρή με αυτά της γυναίκας του Pauline), συνιστά εύρημα του δημιουργού, καθώς δεν εικονογραφεί την τυπική
–σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες– εξιστόρηση της
διάδοσης της νίκης. Θα πρέπει επομένως να ερμηνευτεί
από το ιδιαίτερο εικονογραφικό ενδιαφέρον του ίδιου
του καλλιτέχνη, καθώς έτσι του δίνεται η ευκαιρία να
αναπλάσει πειστικά ένα σκηνικό αρχαιοπρεπές, το εσωτερικό μιας αρχαίας αθηναϊκής οικίας, με την οικιακή
σκευή, τα ενδύματα και τον αρχιτεκτονικό-ζωγραφικό δι117
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άκοσμο από άποψη αρχαιολογικής εγκυρότητας. Ιδίως
η ζωφόρος στο βάθος με τις ανάγλυφες επιχρωματισμένες μορφές παραπέμπει στη ζωφόρο του Παρθενώνα, θέμα που απασχόλησε τον Alda-Tadema και σε
άλλα έργα του.
Λίγα χρόνια αργότερα ο Luc-Olivier Merson (18461920) θα παρουσιάσει τη δική του σύνθεση με το Στρατιώτη του Μαραθώνα. Το συγκεκριμένο έργο κέρδισε το
διαγωνισμό «ιστορικής ζωγραφικής» της Γαλλικής Ακαδημίας (Villa Medici) στη Ρώμη το 1869. Εδώ ο μαραθωνομάχος παρουσιάζεται τη στιγμή που αναφωνεί «Νενικήκαμεν» και ο αθηναϊκός λαός ξεσπά σε ζητωκραυγές.
Και σε τούτη την περίπτωση καταβάλλεται προσπάθεια
αληθοφανούς αναπαράστασης της αρχαίας Αθήνας,
με το αρχιτεκτονικό σκηνικό αλλά και τα ενδύματα των
μορφών. Ωστόσο, το ενδιαφέρον του ζωγράφου στρέφεται κυρίως στην απόδοση της έντασης της στιγμής
και της δραματικότητάς της, με τον ηρωικό αγγελιαφόρο να πνέει τα λοίσθια λόγω της υπερπροσπάθειας, και
τους Αθηναίους πολίτες σε μία έξαρση χειρονομιών και
συναισθηματικών αντιδράσεων.

Alexis Victor Joly,
Souvenez vous de Marathon
[Ενθυμείσθε
του Μαραθώνος],
λιθογραφία.
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και εικονογραφήσεις βιβλίων, ενώ παράλληλα ζωγραφικές απεικονίσεις αποδίδουν το λυρισμό του τοπίου
του Μαραθώνα. Συνάμα, στη γλυπτική και τη ζωγραφική
απόδοση του ήρωα μαραθωνοδρόμου προσωποποιείται η νίκη, ως αποτέλεσμα της υπέρτατης προσπάθειας.
Η πολύπτυχη αυτή εικονογραφία του Μαραθώνα προσφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή εικαστική παράδοση
των νεότερων χρόνων την εικόνα του χώρου-συμβόλου
και της ιστορικής μνήμης που εγκλείει. Με αυτήν την έννοια ο Μαραθώνας ανάγεται σε τόπο ιδεατό και εικόνα
αρχετυπική.

Θεόδωρος Κουτσογιάννης

Η εικαστική αποτύπωση του Μαραθώνα ακολουθεί το
φαινόμενο του περιηγητισμού, που επιθυμεί να καταγράψει την ιστορικότητα του ελληνικού χώρου. Συνακόλουθα προσφέρει, κατά τον 19ο αιώνα, στο ευρωπαϊκό κοινό
την εικόνα του χώρου, όπου ο ίδιος ο ευρωπαϊκός πολιτισμός (θέλει να) αναγνωρίζει μία από τις γενεσιουργές
του ιστορικές στιγμές. Το πεδίο της ιστορικής μάχης
του 490 π.Χ. για την προάσπιση της ελευθερίας και της
δημοκρατίας αναπαριστάται πιστά και γίνεται γνωστό
μέσω των πολλαπλών αναπαραγωγών του, σε χαρακτικά
119
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Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ:

ο τόπος και η ιστορία των ανασκαφών

Η εύφορη παραθαλάσσια πεδιάδα του Μαραθώνα αποτέλεσε ήδη από την απώτατη
αρχαιότητα πόλο έλξης κατοίκησης. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τα πλούσια, εύφορα εδάφη, η θάλασσα, τα έλη και τα άφθονα νερά υπήρξαν οι κύριοι παράγοντες που
ευνόησαν την ανθρώπινη εγκατάσταση. Τα πολυάριθμα οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα
που χρονολογούνται από τη νεολιθική εποχή έως τους βυζαντινούς χρόνους, μαρτυρούν τη συνεχή κατοίκηση της ευρύτερης περιοχής.
Στα νοτιοανατολικά της πεδιάδας ανοίγεται ο ομώνυμος όρμος, ενώ οι υπώρειες του
Πεντελικού όρους διαμορφώνουν το δυτικό της όριο. Δύο έλη, το Μεγάλο Έλος του
Σχoινιά και το Μικρό Έλος της Μπρεξίζας, ορίζουν τη βορειοανατολική και τη νοτιοδυτική πλευρά της πεδιάδας αντίστοιχα, τα οποία, χάρη στις πλουτοπαραγωγικές
πηγές τους και το ιδιόμορφο φυσικό περιβάλλον, υπήρξαν πάντοτε κέντρα οικιστικής
ανάπτυξης. Ο ορμητικός ποταμός Χάραδρος και τα άλλα μικρότερα ρέματα που διατρέχουν την πεδιάδα συνέβαλαν άμεσα στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου φυσικού
περιβάλλοντος, αλλά και έφεραν, πολλές φορές τους κατοίκους της αντιμέτωπους με
καταστροφικές πλημμύρες.

Μαραθώνας. Άποψη του κόλπου,
της χερσονήσου της Κυνόσουρας
και της πεδιάδας της μάχης, 1971.
Αθήνα, Μουσείο ΜπενάκηΦωτογραφικά Αρχεία.
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Ο

Μαραθώνας, σύμφωνα με την παράδοση, πήρε
το όνομά του από τον ήρωα Μάραθο. Το πιθανότερο όμως είναι ότι η ονομασία του προήλθε από
το αρωματικό φυτό μάραθο, που και σήμερα αποτελεί ένα από τα αυτοφυή φυτά του κάμπου. Αποτέλεσε
το σημαντικότερο δήμο της γνωστής Τετράπολης –η
Προβάλινθος, η Οινόη και η Τρικόρυθος ήταν απλές
πολίχνες. Ο Μαραθώνας των ιστορικών χρόνων πιθανόν να βρίσκεται στη θέση Πλάσι. σε αυτόν ανήκουν
και οι μικρότερες εγκαταστάσεις, οι διάσπαρτες στην
πεδιάδα, μέχρι το σημερινό Βρανά, όπου είχαν ιδρυθεί
πολλά ιερά, καθώς και τα αρχαιότερα νεκροταφεία. Η
Προβάλινθος έχει τοποθετηθεί στα δυτικά της σημερινής Νέας Μάκρης, στην περιοχή της Μπρεξίζας, η
Οινόη κοντά στη σημερινή ομώνυμη περιοχή και η Τρικόρυθος στο Κάτω Σούλι.
Οι ανασκαφές έχουν ξεκινήσει ήδη από τον 19ο αιώνα
και συνεχίζονται ακόμη, φέρνοντας στο φως ευρήματα
που μαρτυρούν συνεχή κατοίκηση του Μαραθώνα και
της ευρύτερης περιοχής, από τους προϊστορικούς έως
τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Έγγραφο του υπουργού
Παιδείας Ιάκωβου Ρίζου
Νερουλού προς
την Επαρχιακήν Διεύθυνσιν
Αττικής (12 Μαΐου 1836)
για τις αρχαιότητες
του Μαραθώνα.
ΓΑΚ, Αρχαιότητες,
Γενικά θ 123 φ. 2.
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Η αρχαιότερη κατοίκηση εντοπίζεται στο Σπήλαιο του
Πανός, σε απόκρημνη θέση στα υψώματα της Οινόης.
Γνωστό ήδη από τον 19ο αιώνα, ανασκάφηκε μερικώς το
1958 από τον Ιωάννη Παπαδημητρίου. Η έρευνα έδειξε συνεχή κατοίκηση από τη νεότερη νεολιθική έως
το τέλος της υστεροελλαδικής περιόδου, οπότε και το
σπήλαιο εγκαταλείφθηκε. Στην τελική νεολιθική περίοδο χρονολογούνται ταφές που βρέθηκαν στο σπήλαιο,
σύμφωνα με τα κινητά ευρήματα, τα οποία αποτελούν
ακέραια αγγεία με έγχρωμη ή εμπίεστη διακόσμηση, λί-

θινες αξίνες, καθώς και ένα σφραγισμένο αγγείο που
περιείχε περιδέραιο με εκατοντάδες χάνδρες από υαλόμαζα. Μετά την εγκατάλειψή του κατά την υστεροελλαδική περίοδο, ανθρώπινη παρουσία εντοπίζεται πάλι
στους ιστορικούς πλέον χρόνους, οπότε οι Αθηναίοι,
μετά τη νίκη τους κατά των Περσών το 490 π.Χ., ιδρύουν στο σπήλαιο ιερό του Πάνα για να τον τιμήσουν για
τη βοήθεια που τους προσέφερε. Από τα ευρήματα αυτής της περιόδου ξεχωρίζουν πήλινο ειδώλιο του Πάνα,
ειδώλια της Μητέρας των Θεών, λυχνάρια κλασικών και
ελληνιστικών χρόνων, καθώς και αττική ερυθρόμορφη
κεραμική με διάφορες παραστάσεις, με πλέον χαρακτηριστικές αυτές του ένθρονου Απόλλωνα και Διονύσου.
Η λατρεία στο σπήλαιο συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι
τον 1ο αι. π.Χ., οπότε χρονολογείται επιγραφή-ανάθημα
εφήβων, από το περιεχόμενο της οποίας πληροφορούμαστε ότι οι αναθέτες αφιέρωναν χρωματιστά και όχι
λευκά ρούχα, όπως επέβαλλε το τυπικό της ανάθεσης.
Ο περιηγητής του 2ου αι. μ.Χ. Παυσανίας περιγράφει
το σπήλαιο: «ὀλίγον δὲ ἀπωτέρω τοῦ πεδίου Πανός
ἐστιν ὄρος καὶ σπήλαιον θέας ἄξιον· ἔσοδος μὲν ἐς
αὐτὸ στενή, παρελθοῦσι δέ εἰσιν οἶκοι καὶ λουτρὰ
καὶ καλούμενον Πανὸς αἰπόλιον, πέτραι τὰ πολλὰ
αἰξὶν εἰκασμέναι» (Ι 32, 7). Ως «οἶκοι» πρέπει να θε-

ωρηθούν οι αλλεπάλληλοι χώροι στο εσωτερικό του
σπηλαίου, ως «λουτρὰ» κοιλότητες στο βράχο, γεμάτες
νερό που έσταζε από την οροφή και ως «αἰπόλιον»
οι σταλακτίτες, που δίνουν την εντύπωση πυκνού κοπαδιού από κατσίκια. Το σπήλαιο δεν είναι επισκέψιμο.
η είσοδός του είναι φραγμένη, για την προστασία των
ανυποψίαστων επισκεπτών.

«Πληροφορηθέντες ὅτι ξένοι
περιηγηταὶ διαβαίνοντες
διὰ τοῦ Μαραθῶνος πολλάκις
ἀνασκάπτουσιν, διὰ τῆς βοηθείας
τῶν ἐντοπίων, εἰς τὸν αὐτόθι
τύμβον τῶν πεσόντων
εἰς τὴν μάχην Ἀθηναίων
(τὸν καλούμενον σωρὸν)
πρὸς ἀνεύρεσιν ἀκίδων
ἀπὸ ὀϊστοὺς καὶ ἄλλα βέλη,
καὶ θέλοντες νὰ μείνῃ
τὸ ἀρχαιότατον τοῦτο μνημεῖον
τῆς Ἑλληνικῆς δόξης ἀνέπαφον
καὶ ἀνεπηρέαστον,
σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ ἐκδώσητε
ὅσον τάχιον τὰς ἀναγκαίας
διαταγὰς πρὸς τὴν δημοτικὴν
ἀρχὴν Μαραθῶνος, ὥστε νὰ μὴ
ἐπιτρέπῃ εἰς κανένα ἐπ’ οὐδεμιᾷ
προφάσει τὴν ἀνασκαφὴν
τοῦ εἰρημένου τύμβου ἢ τῶν ἄλλων
μνημείων εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης».
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Ο νεολιθικός οικισμός της Νέας Μάκρης εντοπίστηκε
και ανασκάφηκε εν μέρει από το Δημήτρη Θεοχάρη το
1955, ενώ ανασκάφηκε συστηματικά το 1977 από την καθηγήτρια Μαρία Παντελίδου-Γκόφα και έδωσε πληροφορίες για την οργάνωση των οικισμών αυτής της περιόδου.
Ο οικισμός σχηματίστηκε κατά μήκος της ακτής και σε
μεγάλη έκταση. Τα σπίτια, ορθογώνιας κάτοψης, κτίζονταν
με άψητα τούβλα επάνω σε λίθινη βάση. Κατακόρυφοι
πεσσοί ενσωματώνονταν κοντά στα ανοίγματα για την
επιθυμητή στατική, η οποία ενισχύονταν με λεπτό, ξύλινο,
πλέγμα. Δίπλα στα σπίτια έστηναν καλύβες ελλειπτικού
σχήματος, που από την ύπαρξη σκαλοπατιού στην είσοδο συνάγεται ότι χρησιμοποιούνταν από ανθρώπους και
δεν προορίζονταν για σταυλισμό ζώων. Υπέργειες αποθήκες κυκλικής κάτοψης, διαμέτρου 1-1,50 μ., αντικαθιστούν
κατά τη μέση νεολιθική περίοδο τους παλιότερους υπόγειους λάκκους που χρησιμοποιούνταν για τη φύλαξη
των αγαθών. Πρόσφατες ανασκαφές της Β΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων αποκάλυψαν
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα εντός του πολεοδομικού ιστού
της Νέας Μάκρης, που επιβεβαιώνουν την άποψη ότι
η νεολιθική εγκατάσταση εκτεινόταν σε μεγάλο μήκος
στην παραλιακή ζώνη και εισχωρούσε και σε μεγάλο βάθος εντός του σημερινού οικισμού.

Συνολική φωτογραφία
του ανασκαφέντος τμήματος
του Τύμβου των Πλαταιών
από τα νοτιοανατολικά.
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Στο βορειοανατολικό άκρο της πεδιάδας του Μαραθώνα, στην περιοχή του Μεγάλου Έλους του Σχοινιά,
νοτίως της Μακαρίας πηγής –την πηγή αναφέρει ο
Παυσανίας (Ι 32, 5) και πιθανότατα είναι η μεγάλη πηγή
που αναβλύζει και σήμερα από το βουνό Σταυροκοράκι– κατά τη νεολιθική εποχή ιδρύεται οικισμός, ο οποίος ακμάζει κατά την επόμενη, πρωτοελλαδική περίοδο.

Κεραμική και διάσπαρτα αρχιτεκτονικά λείψανα αυτού
του οικισμού, ο οποίος ταυτίζεται με την αρχαία Τρικόρυθο, εντοπίστηκαν από τον Ευθύμιο Μαστροκώστα το
1974. Οι πρόσφατες εκτεταμένες έρευνες της Β΄ ΕΠΚΑ
στις παρυφές του Μεγάλου Έλους, με αφορμή την κατασκευή του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου, αποκάλυψαν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας, με τη μορφή
σταθερών εγκαταστάσεων, που ανάγονται ήδη στην 3η
χιλιετία π.Χ. Μέσα σε γκριζόμαυρο στρώμα τύρφης
ήρθαν στο φως τρία κτήρια της πρωτοελλαδικής περιόδου, αποθηκευτικοί λάκκοι, βόθροι, λιθόστρωτα και
γενικότερα ίχνη έντονης παρουσίας και δραστηριότητας της περιόδου αυτής. Το έλος, η χρήση του οποίου
συνεχίστηκε έως τους ύστερους ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, όπως μαρτυρούν τα ταφικά και
οικιστικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως στις βορειοδυτικές του παρυφές, αποτέλεσε ένα βύθισμα που υπήρξε
η τόπος υποδοχής των υδάτων των γύρω περιοχών και,
σύμφωνα με τη γεωλογική έρευνα, είχε σχηματιστεί την
3η χιλιετία π.Χ.
Ένας τάφος που ανάγεται στη μετάβαση από την ύστερη νεολιθική εποχή στην εποχή του Χαλκού αποκαλύφθηκε το 2003 στο χώρο του γνωστού μεσοελλαδικού
νεκροταφείου των τύμβων στο Βρανά, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ από την ίδια περίοδο προέρχεται
και η παλαιότερη ταφή που έχει εντοπιστεί στο περίφημο πρωτοελλαδικό νεκροταφείο στο Τσέπι.
Στις παρυφές της πεδιάδας του Μαραθώνα, στις υπώρειες του λόφου Κοτρώνι, στη θέση Τσέπι, το 1969 εντοπίστηκε τυχαία ο πρώτος τάφος ενός από τα σπουδαιότερα και πλέον εντυπωσιακά νεκροταφεία της πρώιμης
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εποχής του Χαλκού στον ελλαδικό χώρο. Κατά το διάστημα 1970-1974 ο καθηγητής Σπύρος Μαρινάτος, ανασκάπτοντας «υπό την αιγίδα της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας» εντόπισε 68 τάφους και έναν αποθέτη,
από τους οποίους ανασκάφηκαν τότε πέντε πλήρως και
κάποιοι άλλοι μερικώς. Τη δημοσίευση της ανασκαφής
ανέλαβε η Μ. Παντελίδου-Γκόφα, καθώς και τη συνέχισή
της που διαρκεί έως και σήμερα.
Πρόκειται για ένα εκτεταμένο νεκροταφείο της 3ης χιλιετίας π.Χ., με οικογενειακούς τάφους που παρουσιάζουν
κανονικότητα στη διάταξη, ομοιομορφία και προσεγμένη κατασκευή. Οι τάφοι, λάκκοι μικρών διαστάσεων,
επενδεδυμένοι εσωτερικά με πλάκες ή με τοιχάρια από
“κροκάλες” που προέρχονται από τα κοντινά ποτάμια,
έχουν ο καθένας το δικό του περίβολο –στοιχείο μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. Έχουν ενιαίο τυποποιημένο
σχήμα με συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία, που
διευκολύνουν την επανειλημμένη χρήση τους για την
ταφή των μελών μιας οικογένειας. Προκειμένου ο τάφος να υποδεχθεί νέα ταφή, το πρόθυρο του τάφου
απελευθερώνεται από πέτρες και χώματα, ενώ τα οστά
του προηγούμενου νεκρού συγκεντρώνονται στην άκρη,
στο βάθος του λάκκου. Σε κάποιες περιπτώσεις τα οστά
δεν παραμερίζονται τυχαία και ακατάστατα, αλλά συγκεντρώνονται κατά ομάδες. Μετά την ετοιμασία του
χώρου, ο νεκρός ενταφιάζεται πάντοτε μπροστά από
την είσοδο, σε συνεσταλμένη στάση. Συνοδεύεται από
ελάχιστα κτερίσματα, το πολύ ένα αγγείο ακουμπισμένο εμπρός του, και κατά περίπτωση ένα κόσμημα. Στα
κτερίσματα συγκαταλέγονται μικρά λίθινα πινάκια που
χρησίμευαν για την παρασκευή βαφών καλλωπισμού.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι στους περισσότερους τάφους
βρέθηκε τουλάχιστον μία λεπίδα οψιανού. η ανασκαφέας πιστεύει ότι είχε κάποια σχέση με την ετοιμασία του
νεκρού ή την τελετουργία της ταφής.
Αν και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των τάφων και
τα περισσότερα αγγεία που προέρχονται από αυτούς
μαρτυρούν κυκλαδικές επιρροές, εντούτοις οι ιδιομορφίες και η πολυπλοκότητα που παρουσιάζει το νεκροταφείο
στο Τσέπι παραπέμπει σε ένα συγκερασμό ηπειρωτικών
και νησιωτικών στοιχείων. Το νεκροταφείο χρησιμοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια της πρωτοελλαδικής/πρωτοκυκλαδικής Ι περιόδου, ενώ ορισμένοι τάφοι παρέμειναν σε
χρήση μέχρι και την πρωτοελλαδική/πρωτοκυκλαδική ΙΙ
εποχή. Όπως σημειώνει η Μ. Παντελίδου-Γκόφα: «με τη
δημοσίευση των ευρημάτων του Τσέπι αποκαλύπτεται η
φυσιογνωμία ενός νέου, διαφορετικού πολιτισμού. Οι διαπιστώσεις συνάγονται από ένα σύνολο στοιχείων, με ευρήματα σταθερά και κινητά, απτά, σαφή και συγκεκριμένα.
Οι εκφράσεις ζωής και τα δημιουργήματα των ανθρώπων
παρουσιάζουν ηθελημένες διαφορές από τα Ελλαδικά και
τα νησιωτικά πρότυπα. Οι ιδιαίτεροι τύποι, πολλές φορές
ποιοτικά εφάμιλλοι των άλλων κέντρων, μαρτυρούν και
τονίζουν την επιμονή των δημιουργών να διατηρήσουν
την αυτοτέλειά τους. Οι άνθρωποι ζουν και κινούνται στο
χώρο τους και τα έργα τους μαρτυρούν ότι στην ανατολική ακτή της Αττικής αναπτύσσεται και ανθεί ένας νέος
ιδιότυπος πολιτισμός παραθαλάσσιου χαρακτήρα».
Κεραμική της πρωτοελλαδικής εποχής που προέρχεται
από τομές του Ευθ. Μαστροκώστα του 1969 στο Πλάσι,
κοντά στην παραλία του Μαραθώνα, αποτελεί την παλαιότερη ένδειξη χρήσης ενός χώρου που εξελίχθηκε

σε ένα σημαντικό οικιστικό πυρήνα με μεγάλη χρονική
διάρκεια, από τη νεολιθική έως την κλασική περίοδο. Οι
ανασκαφές στον προϊστορικό οικισμό της παραθαλάσσιας αυτής θέσης αποκάλυψαν τμήματα ισχυρού οχυρωματικού τείχους με πυργίσκους της πρωτοελλαδικής
εποχής, που συνέχισαν να υφίστανται και κατά την επόμενη, μεσοελλαδική περίοδο.
Τη γνωστότερη θέση όμως των μεσοελλαδικών χρόνων
στην περιοχή του Μαραθώνα αποτελεί το νεκροταφείο
των τύμβων στο Βρανά, σε μικρή απόσταση από το
Μουσείο του Μαραθώνα, που κτίστηκε στους πρόποδες
του βουνού Αγριελίκι, μετά την ανακάλυψη των τάφων.
Κάποιοι από τους τύμβους, οι οποίοι είναι θεμελιωμένοι
επάνω σε παχιές επιχώσεις που δημιουργήθηκαν από
πλημμύρες, ήταν γνωστοί και περιγράφονται από τους
ξένους περιηγητές του 19ου αιώνα,William Martin Leake
και James George Frazer. Συνολικά έχουν εντοπιστεί επτά
τύμβοι, οι οποίοι καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο,
από τη μεσοελλαδική έως τη μυκηναϊκή εποχή.
Οι έξι πρώτοι (Τύμβοι I-VI) εντοπίστηκαν το 1970 από
το Σπ. Μαρινάτο, ο οποίος και ανέσκαψε τους τέσσερις
από αυτούς (Τύμβοι I-IV). Κατά τις εργασίες ανέγερσης
του Μουσείου Μαραθώνος (1974-1975) εντοπίστηκε
ένας ακόμα τύμβος (Τύμβος VII), ο οποίος επίσης δεν
ανασκάφηκε.
Ο Τύμβος Ι, διαμέτρου 17,50 μ. περίπου, στο εσωτερικό
του οποίου διακρίνεται και δεύτερος, μικρότερος τύμβος, περιείχε συνολικά οκτώ τάφους, κιβωτιόσχημους και
λακκοειδείς, ακτέριστους ή κτερισμένους με λίγα αγγεία.
Από αυτούς ο πλουσιότερος ήταν τάφος 2, ο λεγόμενος

«της βασιλίσσης». Δυσερμήνευτη παραμένει η εύρεση
σκελετού βραχύσωμου ίππου σε έναν από τους λάκκους.
Εκτός από έναν μεταγενέστερο, που χρονολογείται στον
4ο-5ο αι. μ.Χ., όλοι οι υπόλοιποι τάφοι χρονολογούνται
στη μεσοελλαδική περίοδο. Ο Τύμβος ΙΙ, ελλειψοειδούς
σχήματος και μεγίστης διαμέτρου 22 μ. περίπου, περιείχε
έναν μόνο τάφο, μεγαροειδούς σχήματος, με προστώο,
προθάλαμο και κυρίως θάλαμο. Τα μόνα κτερίσματα που
περισυλλέχθηκαν είναι 16 αιχμές βελών –οι περισσότερες από οψιανό, χάλκινο μαχαιρίδιο, καθώς και ψήφοι
από ημιπολύτιμους λίθους. Ο Τύμβος ΙΙΙ είναι αρκετά μικρότερος από τους προηγούμενους, με διάμετρο 5 μ.
περίπου. Περιείχε κατεστραμμένους λακκοειδείς τάφους,
με επενδεδυμένα με λίθους τοιχώματα, από τους οποίους διασώθηκε ένα ακόσμητο αγγείο με δύο λαβές. Ο
Τύμβος IV, που βρίσκεται στον οικισμό Βρανά, μετατράπηκε από τους Ιταλούς σε πυροβολείο. Στο εσωτερικό
του βρέθηκε επιμήκης, λίθινη κατασκευή, που διαιρείται
σε τρεις χώρους. Κατά τον ανασκαφέα, Σπ. Μαρινάτο,
χρησίμευε για τη μετακομιδή των οστών της μυκηναϊκής
περιόδου, καθόσον ανάμεσα στα οστά βρέθηκαν αγγεία
του 14ου και των αρχών του 13ου αι. π.Χ. (αλάβαστρα,
κύπελλα, πρόχους, λεκανίδα).
Στα νοτιοανατολικά του νεκροταφείου του Βρανά, σε
απόσταση 500 μ. περίπου από το Αρχαιολογικό Μουσείο
του Μαραθώνα, στη θέση Αρνός, βρίσκεται ανεσκαμμένος και αναστηλωμένος ένας από τους εντυπωσιακότερους θολωτούς μυκηναϊκούς τάφους, που χρονολογείται στα 1458-1380 π.Χ. Αποκαλύφθηκε και ανασκάφηκε
κατά τα έτη 1933-1935 από τον έφορο αρχαιοτήτων και
μετέπειτα καθηγητή Γ. Σωτηριάδη. Η ανασκαφή συνεχί127
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στηκε το 1958 από τον Ι. Παπαδημητρίου και την ίδια
χρονιά ο τάφος αναστηλώθηκε. Στο εσωτερικό του, διαμέτρου 7 μ., περιείχε δύο λακκοειδείς τάφους, ενώ στην
αρχή του δρόμου (μήκους 25 μ.) του τάφου βρέθηκαν
δύο σκελετοί αλόγων σε πλάγια στάση. Σύμφωνα με τον
ανασκαφέα προσφέρθηκαν στους νεκρούς, μια ταφική
πρακτική που αναφέρεται στους στίχους της Ιλιάδας,
όπου περιγράφεται η καύση του νεκρού Πατρόκλου. Η
θόλος και το στόμιο του τάφου είναι κατασκευασμένα
από ισχυρή ξερολιθιά, ενώ φέρει μεγάλο μονόλιθο υπέρθυρο, με το γνωστό ανακουφιστικό τρίγωνο. Το πλέον
χαρακτηριστικό κτέρισμα του τάφου είναι το χρυσό κύπελλο που εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Πρόκειται άραγε για «βασιλικό» τάφο; Οικισμός αυτής
της περιόδου δεν έχει εντοπιστεί, ούτε και κάποιο κτίσμα
ανακτορικό, που θα παρέπεμπε σε κάποιον ηγεμόνα που
ετάφη σε αυτόν το μνημειακό τάφο.
Ένας ισχυρός αναλημματικός τοίχος επίσης των μυκηναϊκών χρόνων, κτισμένος από μεγάλους ογκολίθους,
αποκαλύφθηκε από τη Μαίρη Οικονομάκου το 2004
στις βορειοανατολικές πλαγιές του υψώματος Κοτρώνι,
στη θέση Σεφέρια, στα δυτικά της λεωφόρου Μαραθώνος, ενώ φαίνεται ότι συνεχιζόταν με κατεύθυνση προς
τον Τύμβο. Πρόκειται για ένα αντιπλημμυρικό έργο που
σκοπό είχε να προστατεύσει την πεδιάδα από τα νερά
του ποταμού Χαράδρου και των άλλων ρεμάτων που
κατέβαιναν ορμητικά.
Κτερίσματα από
τον Τύμβο των Πλαταιέων.
Μελανόμορφα ληκύθια
και πινάκιο των αρχών
του 5ου αι. π.Χ., Μαραθώνας,
Αρχαιολογικό Μουσείο.
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Περνώντας στους ιστορικούς χρόνους, παρατηρούμε
ότι η περιοχή των προϊστορικών νεκροταφείων διατηρεί
το χαρακτήρα της και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται
ως χώρος ταφής. Νεκροταφεία των γεωμετρικών χρό-

νων με πλούσια κτερίσματα έχουν αποκαλυφθεί στον
Αρνό, στο Σκόρπιο ποτάμι, αλλά και στη Σκάλιζα Οινόης και στη Νέα Μάκρη, ενώ αρχαϊκά νεκροταφεία
του 6ου αι. π.Χ. έχουν βρεθεί σε διάφορες θέσεις του
Μαραθώνα, της Νέας Μάκρης και του Άγιου Ανδρέα
- Ζούμπερι (κατασκηνώσεις αεροπορίας και Υπουργείου Παιδείας, δημοσιογραφικά χωριά). Στην περιοχή του
Μεγάλου Έλους, εκτός των προϊστορικών καταλοίπων
που προαναφέρθηκαν, οι πρόσφατες ανασκαφές βορείως του κωπηλατοδρομίου αποκάλυψαν ταφές των
ύστερων γεωμετρικών χρόνων, ενώ η χρήση του χώρου
ως νεκροταφείο συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της
αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου. Σε μικρή σχετικά
απόσταση από το νεκροταφείο, κατά τους ύστερους
κλασικούς χρόνους, δημιουργήθηκε μία τουλάχιστον
αγροτική εγκατάσταση, όπως έδειξε η ανασκαφή τμήματος μεγάλης αγροικίας των ύστερων κλασικών χρόνων
με πολυάριθμα κινητά ευρήματα.
Λείψανα νεκροταφείου των κλασικών χρόνων έχουν
ερευνηθεί μερικώς τη δεκαετία του 1970 στο Βρανά,
ενώ πρόσφατες έρευνες στη θέση Σκόρπιο ποτάμι,
στους πρόποδες του υψώματος Κοτρώνι, αποκάλυψαν
νεκροταφεία και αγροικίες της αρχαϊκής και κλασικής
περιόδου. Τμήμα νεκροταφείου της ίδιας εποχής ήρθε
στο φως και στην περιοχή της Οινόης, το οποίο ανήκει
πιθανότατα σε οικισμό του ομώνυμου αρχαίου δήμου.
Η αρχαϊκή περίοδος στον αρχαιολογικό χώρο στο
Πλάσι αντιπροσωπεύεται από περίβολο του 6ου αι. π.Χ.,
μνημειακής κατασκευής, και από άλλα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα, ενώ οι έρευνες της Β΄ ΕΠΚΑ που πραγματοποιήθηκαν το 2006, εκτός του περιφραγμένου χώ-

ρου, έφεραν στο φως τοίχους κτισμάτων επιμελημένης
τοιχοποιίας και αγγεία της κλασικής περιόδου, γεγονός
που ενισχύει την πιθανότητα ταύτισης της θέσης με τον
αρχαίο δήμο του Μαραθώνα.
Το σημαντικότερο γεγονός που έκανε γνωστή την αγροτική αυτή περιοχή στα πέρατα του κόσμου και κατά την
αρχαιότητα, αλλά και σήμερα, είναι η περίφημη μάχη του
490 π.Χ., όπου 10.000 Αθηναίοι και Πλαταιείς, υπό το
στρατηγό Μιλτιάδη, επικράτησαν των φημισμένων πολυάριθμων περσικών στρατευμάτων. Η μάχη του Μαρα-

θώνα αποτελεί κορυφαία σελίδα της ελληνικής ιστορίας,
καθώς η αποτροπή του περσικού κινδύνου διαφύλαξε
την αθηναϊκή δημοκρατία, επιτρέποντάς της κατ’ αυτόν
τον τρόπο να διαδραματίσει τον κατοπινό σημαίνοντα
ρόλο της στη διαμόρφωση του κλασικού πολιτισμού.
Στη μάχη έπεσαν πάνω από 6.400 Πέρσες και 192 Αθηναίοι. Όταν ο Θουκυδίδης μνημονεύει την ταφή των νεκρών
του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού πολέμου, αναφέρει πως «λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι,
φυλῆς ἑκάστης μίαν· ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος
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ἦν φυλῆς. [...] τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα,
ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως,
καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων,
πλήν γε τοὺς ἐν Μαραθῶνι· ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ
τὴν ἀρετὴν κρίναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν» (ΙΙ 34, 3-5), κυπαρισσένιες δηλαδή λάρνακες με τα

λείψανα των νεκρών τοποθετούνται στο Δημόσιο Σήμα,
στο ωραιότερο προάστιο της πόλης και πάντοτε σε αυτό
θάβονται αυτοί που έχουν πέσει στους πολέμους, εκτός
από εκείνους που έπεσαν στο Μαραθώνα. Αυτούς, επειδή
η ανδρεία τους θεωρήθηκε εξαιρετική, τους έθαψαν στο
πεδίο της μάχης. Η καύση των νεκρών Αθηναίων και η
ταφή τους στο πεδίο της μάχης αποτέλεσαν ύψιστη τιμή
που η Αθηναϊκή Πολιτεία επιφύλαξε στα τέκνα της.
Μνημείο της νίκης και ορόσημο της περιοχής αποτελεί ο
περίφημος Τύμβος των Μαραθωνομάχων, ο Σωρός, κατά
τη λαϊκή παράδοση, στο μέσο της πεδιάδας του Μαραθώνα, που –κατά την επικρατούσα άποψη– σκεπάζει τα
λείψανα των Αθηναίων νεκρών. Μετά την καύση των 192
Αθηναίων πεσόντων, η οποία έγινε για τον καθένα ξεχωριστά, οι συγγενείς συγκέντρωσαν τα λείψανα των δικών
τους νεκρών στο χώρο του τύμβου. Σήμερα ο τύμβος
έχει ύψος 9 μ. και περίμετρο 185 μ. περίπου. Επάνω του
είχαν στηθεί μαρμάρινες στήλες, όπου είχαν χαραχθεί τα
ονόματα των νεκρών κατά φυλές, το ένα όνομα δηλαδή
κάτω από το άλλο, χωριστά για κάθε φυλή.

Ανασκαφή επιχώσεως μέσα
στο Σπήλαιο του Πανός,
αποκάλυψη αγγείου, 1958.
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Όπως αναφέρει ο Βασίλειος Πετράκος στον αρχαιολογικό οδηγό Ο Μαραθών αναφερόμενος στην ανασκαφή
του Τύμβου: «Πρώτος επιχείρησε την ανασκαφική έρευνά του ο H. Schliemann το 1884 με επόπτη τον Έφορο
Αρχαιοτήτων Δημήτριο Φίλιο. Η απόπειρα αυτή απέ-

τυχε εξαιτίας του νερού που ανέβλυζε στον χώρο της
ανασκαφής, και εγκαταλείφθηκε άκαρπη. Ο Schliemann
μάλιστα στη δημοσίευσή του υποστήριξε ότι ο τύμβος
είναι έργο πολύ αρχαιότερο της μάχης και δεν έχει σχέση μ’ αυτή, άποψη που δεν δέχθηκε ο Δ. Φίλιος.
Η τελική έρευνα έγινε από τη Γενική Εφορεία των Αρχαιοτήτων με τον Έφορο Βαλ. Στάη το 1890 και 1891. Βρέθηκε
παχύ στρώμα κάρβουνων και στάχτης, και λείψανα των
σκελετών απανθρακωμένων σωμάτων που διαλύονταν
στο άγγιγμα. Ο Στάης βρήκε ακόμα κατασκευή από ωμές
πλίνθους με κατεύθυνση από Ν. προς Β., δηλαδή ένα τεχνητό αυλάκι. Ήταν βόθρος, χώρος απόθεσης των καταλοίπων νεκρικών δείπνων στο χώρο του τύμβου κατά την
ταφή των νεκρών και των σκευών που χρησιμοποιήθηκαν
γι’ αυτά, μήκ. 5 μ. και πλάτ. 1 μ., όπως γνωρίζουμε από τη δημοσίευση του Στάη. Μέσα στο βόθρο αυτόν βρέθηκε στάχτη από φωτιά και άφθονα λείψανα φαγητών, δηλαδή κόκκαλα ζώων και πουλιών, καθώς και κελύφη αυγών. Σ’ όλο το
μήκος του ήταν σπαρμένα κομμάτια αγγείων, μάλιστα των
αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 1036 (αμφορεύς, έργο του αγγειογράφου Σοφίλου), 766 (λοπάς),
764α (πυξίδα), 762α (αμφορεύς), καθώς και η κύλικα 848
του Μουσείου Μαραθώνος. Ο βαθμός της καταστροφής
δείχνει ότι έγινε σκόπιμα, για να μη χρησιμοποιηθούν πλέον, γιατί ανήκαν στους νεκρούς, έπειτα από χρήση τους
επί τόπου από τους συγγενείς των πεσόντων κατά το επικήδειο δείπνο, το λεγόμενο περίδειπνον. (Το αντίστοιχο
σήμερα επικήδειο δείπνο λέγεται μακαριά ή παρηγοριά
και γίνεται στο σπίτι του νεκρού ή των συγγενών.)
Πάνω από τα λείψανα των νεκρών όπως είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο του Τύμβου, σκορπίστηκαν από τους
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συγγενείς αρκετά ευτελή αγγεία, μελανόμορφες λήκυθοι
που προμηθεύτηκαν από κάποιο κατάστημα του Μαραθώνος. Αυτά τα τελευταία δεν παρουσιάζουν ίχνη φωτιάς και αποτελούν την ύστατη προσφορά προς τους
192 Αθηναίους.
Λίγα από τα αγγεία του βόθρου είναι πολύ παλαιότερα
της μάχης του Μαραθώνος. Τούτο δεν ξενίζει γιατί μερικοί συγγενείς των νεκρών που έσπευσαν στον Μαραθώνα από την Αθήνα ή άλλο μέρος της Αττικής πήραν μαζί
τους κάποιο σκεύος που έκριναν ότι άξιζε να ταφεί μαζί
με τον οικείο τους. Ο αμφορέας του Σοφίλου, η πυξίδα
764α και ο αμφορέας 762α βρίσκονταν στα σπίτια των
νεκρών πολεμιστών ως οικογενειακά κειμήλια, κληρονομιά από τους πατέρες τους ή τους παππούδες τους».
Από την έκφραση του Παυσανία «τάφος δὲ ἐν τῷ πεδίῳ
Ἀθηναίων ἐστίν [...] καὶ ἕτερος Πλαταιεῦσι Βοιωτῶν
καὶ δούλοις» (Ι 32, 3-4), είναι φανερό πως είδε τους

Ανασκαφή του Τύμβου
των Μαραθωνομάχων
(κάτοψη, τομή, πρόσοψη),
Αρχαιολογικόν Δελτίον
(1890), πίν. Δ΄.
Αρχείο της Εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας.
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δύο τύμβους, τον ένα κοντά στον άλλο. Όσο αφορά τον
ενταφιασμό των δούλων μαζί με τους πολίτες Πλαταιείς,
πρακτική που απαντά και σε άλλες περιπτώσεις, οφείλεται στο ότι οι δούλοι θυσιάστηκαν για την πόλη και γι’
αυτό δέχθηκαν τιμές ελεύθερων πολιτών. Ο Leake, στις
αρχές του 19ου αιώνα, είχε δει πολύ κοντά στον τύμβο των Αθηναίων ένα μικρότερο τεχνητό ύψωμα από
πέτρες και χώμα, που το συσχέτισε με τον τύμβο των
Πλαταιέων. Ο Σπ. Μαρινάτος απέδωσε στους Πλαταιείς
έναν τύμβο που ανέσκαψε στο Βρανά, σε απόσταση 3
χλμ. περίπου βορειοδυτικά του Τύμβου των Αθηναίων
και πολύ κοντά στους προϊστορικούς τύμβους του Βρανά. Το ύψος του ξεπερνά τα 3 μ. και η διάμετρός του τα
30 μ. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 11 ανδρικές ταφές,

μεταξύ των οποίων ο σκελετός ενός παιδιού 10 περίπου ετών. Τα κτερίσματα, μεταξύ των οποίων ληκύθια,
πινάκια, άωτοι κύαθοι, μελαμβαφής πυξίδα και μελανόμορφη λουτροφόρος, χρονολογούνται μεταξύ του 500
π.Χ. και του 490 π.Χ. και σε συνδυασμό με το ταυτόχρονο των ανδρικών ταφών ο Μαρινάτος απέδωσε τον
τύμβο στους πεσόντες Πλαταιείς της μάχης του Μαραθώνα. Όσο για το δεκάχρονο αγόρι που ενταφιάστηκε
στον τύμβο, θεώρησε ότι ήταν πιθανώς αγγελιαφόρος,
που μετέφερε κατά τη διάρκεια της μάχης οδηγίες των
στρατηγών.
Πολλοί έχουν αμφισβητήσει την ταύτιση των δύο τύμβων με διάφορα επιχειρήματα, με βασικό εκείνο που
αφορά στην ονομασία του τύμβου από τον Παυσανία,
καθώς περιγράφοντας τύμβους ο Παυσανίας τους ονομάζει «γῆς χῶμα λίθου κρηπίδι περιεχόμενον» και
όχι «τάφους». Γενικά πάντως η άποψη που επικρατεί
σήμερα είναι πως ο μεγάλος τύμβος, ο Σωρός, καλύπτει
τα λείψανα των νεκρών Αθηναίων της μάχης.
Σε ανάμνηση της νίκης τους οι Αθηναίοι έστησαν στο
πεδίο της μάχης Τρόπαιο, μνημείο φημισμένο κατά την
αρχαιότητα (Αριστοφάνης Ιππής 1334, Σφήκες 711, Λυσιστράτη 285. Πλάτων Μενέξενος 240d) λείψανα του
οποίου χρησιμοποιήθηκαν κατά το Μεσαίωνα στην κατασκευή ενός πύργου κοντά στην εκκλησία της Παναγιάς
της Μεσοσπορίτισσας, στις νοτιοδυτικές παρυφές του
Μεγάλου Έλους. Ο Leake θεωρούσε ως ταφικό μνημείο
του στρατηγού Μιλτιάδη τον «Πύργο» αυτόν με τα μεγάλα λευκά μάρμαρα σε δεύτερη χρήση, που βρίσκεται σε
απόσταση 550 μ. από το Σωρό. Στο «τρόπαιον λίθου
λευκοῦ», όπως το αποκαλεί ο Παυσανίας (Ι 32, 4), έχει
133

Η ΜΑΧΗ
ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Ιστορία και Θρύλος

αποδοθεί από τον E. Vanderpool μεγάλο ιωνικό κιονόκρανο του 5ου αι. π.Χ., πλάτους 1,35 μ. που φέρει στην
πάνω επιφάνειά του κοίλωμα για την τοποθέτηση αγάλματος, καθώς και δύο σπόνδυλοι διαμέτρου 0,80 μ., που
εκτίθενται στο Μουσείο του Μαραθώνα. Αντίγραφο του
Τροπαίου βλέπουμε σήμερα δίπλα στην Παναγιά τη Μεσοσπορίτισσα.
Όσον αφορά τους νεκρούς Πέρσες, που όπως προαναφέρθηκε οι απώλειές τους ήταν μεγάλες, ετάφησαν σε
ομαδικό τάφο, όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα
από τον Παυσανία: «τοὺς δὲ Μήδους Ἀθηναῖοι μὲν
θάψαι λέγουσιν ὡς πάντως ὅσιον ἀνθρώπου νεκρὸν
γῇ κρύψαι, τάφον δὲ οὐδένα εὑρεῖν ἐδυνάμην· οὔτε
γὰρ χῶμα οὔτε ἄλλο σημεῖον ἦν ἰδεῖν, ἐς ὄρυγμα δὲ
φέροντες σφᾶς ὡς τύχοιεν ἐσέβαλον» (Ι, 32, 5) και

επιβεβαιώνεται από τη μαρτυρία του Γερμανού λοχαγού
M.V. Eschenburg. Ο Γερμανός λοχαγός το χειμώνα του
1884-1885 χαρτογραφώντας την περιοχή του Μαραθώνα και αναφερόμενος στη θέση που βρίσκεται σήμερα
η Παναγιά η Μεσοσπορίτισσα σημειώνει: «στο αμπέλι
ιδιοκτησίας Σκουζέ βρέθηκε μεγάλη ποσότητα από λείψανα οστών άτακτα τοποθετημένων, που φαίνεται πως
ανήκουν σε εκατοντάδες νεκρών […] Εγώ ο ίδιος έσκαψα στις άκρες του αμπελιού και διαπίστωσα ότι η γεμάτη
λείψανα οστών περιοχή εκτείνεται ως τα έλη».
Οργανωμένος οικισμός σύγχρονος με τη περίφημη
μάχη δεν έχει εντοπιστεί. Πιθανόν οικιστικοί πυρήνες
σε διάφορα σημεία του κάμπου με κοινά ιερά να συνέθεταν το δήμο του Μαραθώνα. Τα ιερά αυτά δεν έχουν
εντοπιστεί, την ύπαρξή τους όμως βεβαιώνει η εύρεση
επιγραφών που αναφέρονται σε αυτά, και συγκεκριμένα
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σε τέμενος της Αθηνάς, του Ηρακλέους και του Διονύσου. Η ύπαρξη ιερού της Αθηνάς μαρτυρείται από
ορόσημο που βρέθηκε κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου
Δημητρίου και φέρει την επιγραφή HΟΡΟΣ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΑΘΕΝΑΑΣ, ενώ δύο επιγραφές του 5ου αι. π.Χ., που
προέρχονται από το βόρειο άκρο του Μικρού Έλους
της Μπρεξίζας, αναφέρονται σε ιερό του Ηρακλέους.
Η πρώτη, η οποία είναι λίγο μεταγενέστερη της μάχης
του 490 π.Χ., αναφέρεται στην οργάνωση των Ηρακλείων του Μαραθώνος. Στη δεύτερη επιγραφή, ένα ελλιπές
επίγραμμα των μέσων του 5ου αι. π.Χ., γίνεται πιθανή
μνεία στους αγώνες των Ηρακλείων Εμπυλίων που καθιερώθηκαν μετά τη μάχη του Μαραθώνα.
Το «Ηράκλειον» αναφέρεται από τον Ηρόδοτο ως χώρος όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Αθηναίοι πριν από
τη περίφημη μάχη: «Ἀθηναίοισι δὲ τεταγμένοισι ἐν
τεμένεϊ Ἡρακλέος ἐπῆλθον βοηθέοντες Πλαταιέες πανδημεί» (Ηρόδοτος ΣΤ΄ 108). Συνδυάζοντας τη

μαρτυρία του Ηροδότου με τη θέση εύρεσης των επιγραφών, διάφοροι μελετητές ασχολήθηκαν με τη θέση
του Ηρακλείου και διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν,
οι οποίες όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα
ανασκαφικά.
Η ύπαρξη ιερού του Διονύσου επιβεβαιώνεται από
ενεπίγραφο βάθρο αναθήματος των Τετραπολέων των
μέσων του 4ου αι. π.Χ., ΤΕΤΡΑΠΟΛΕΙΣ ΤΩΙ ΔΙΟΝΥΣΩΙ
ΑΝΕΘΕΣΑΝ. ΛΥΣΑΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΟΥ, ΤΡΙΚΟΡΥΣΙΟΣ ΗΡΧΕΝ. ΙΕΡΟΠΟΙΟΙ: ΦΑΝΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ, ΜΕΛΑΝΩΠΟΣ ΤΡΙΚΟΡΥΣΙΟΣ, ΦΡΥΝΟΚΛΗΣ ΟΙΝΑΙΟΣ,
ΑΝΤΙΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΙΣΙΟΣ, καθώς και από αναθηματική επιγραφή του ευνοούμενου του Ηρώδη, Πολυ-

δευκίωνα, ΠΟΛΥΔΕΥΚΙΩΝ ΤΩΙ ΔΙΟΝΥΣΩΙ, ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ
ΕΝΕΚΑ. Το «Διονύσιο» αναφέρεται σε μία ακόμα επιγραφή που μας πληροφορεί για τον τάφο του «ήρωα
ιατρού» Αριστόμαχου, Ο ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ, ΟΣ ΕΤΑΦΗ
ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ, ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΙΜΑΤΑΙ
ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ, αλλά και σε ψήφισμα από την
Ακρόπολη, ΑΝΑΓΡΑΨΑΙ ΔΕ ΤΟΔΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ
ΣΤΗΛΑΙΝ ΔΥΟΙΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΝ ΜΙΑΝ ΣΤΗΣΑΙ ΕΝ
ΜΑΡΑΘΩΝΙ, ΕΝ ΤΩ ΙΕΡΩΙ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΤΗΝ ΔΕ
ΕΤΕΡΑΝ ΕΝ ΑΣΤΕΙ.
Με αφορμή την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, το καλοκαίρι του
2009, στη θέση Αρνός - Σκόρπιο ποτάμι, εντοπίστηκαν
από αρχαιολόγους της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων ορθογώνιοι δόμοι με αναθύρωση και μολύβδινους συνδέσμους, οι οποίοι προφανώς
ανήκουν σε δημόσιο κτήριο, που σχετίζεται πιθανότατα
με τα ιερά που προαναφέρθηκαν. Η έρευνα αυτού του
κτηρίου και η ταύτισή του θα “δώσει” απαντήσεις σε
πολλά ερωτηματικά και ζητούμενα της αρχαιολογικής
έρευνας για την περιοχή του Μαραθώνα.
Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της κλασικής και ελληνιστικής
περιόδου έχουν έρθει στο φως στις υπώρειες του υψώματος Αγριελίκι, στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και
του Αγίου Δημητρίου, ενώ οι πρόσφατες έρευνες επ’ ευκαιρία των Ολυμπιακών έργων στην περιοχή του Ζούμπερι αποκάλυψαν εκτεταμένη οικιστική νησίδα με διάρκεια από το τέλος της κλασικής έως την υστερορωμαϊκή
περίοδο, που ανήκει στο δήμο της Προβαλίνθου ή των
Φηγαίων. Σημαντικό εύρημα αποτελεί ένας μαρμάρινος
δίσκος δισκοβολίας που φέρει την επιγραφή ΔΙΚΑΙΟΣ

ΑΝΕΘΕΚΕΝ και που πιθανότατα ήταν αφιέρωμα αθλητή

σε ιερό της περιοχής.
Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους ο Μαραθώνας γνωρίζει
νέα αίγλη, καθώς ο πλούσιος σοφιστής Ηρώδης Αττικός
λαμπρύνει τον τόπο καταγωγής και διαμονής του με ένα
εντυπωσιακό κτηριακό συγκρότημα στην περιοχή του
Μικρού Έλους της Μπρεξίζας. Πριν από την αποξήρανσή του, το 1933, στο κέντρο του έλους ξεχώριζε μία μικρή
νησίδα που ονομαζόταν από τους ντόπιους Νησί. Επάνω
στο Νησί, στα μέσα περίπου του 2ου αι. μ.Χ., ιδρύεται μεγάλο ιερό αφιερωμένο σε αιγυπτιακές θεότητες και παρακείμενο συγκρότημα λουτρών (βαλανείο) πολυτελούς
κατασκευής, τα οποία, λόγω της μνημειώδους κατασκευής και των σπουδαίων κινητών ευρημάτων, συνθέτουν
έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Την ανασκαφή άρχισε το 1968 ο Ανδρέας Βαβρίτσας, ενώ συνεχίζεται από
το 2001 έως σήμερα από την Ιφιγένεια Δεκουλάκου.
Το ιερό περικλειόταν από ένα μεγάλο και ισχυρό τετράπλευρο περίβολο, με ένα μεγαλοπρεπές πρόπυλο στην
είσοδο κάθε πλευράς, ένα για κάθε σημείο του ορίζοντος, διαμορφωμένο κατά το πρότυπο των αιγυπτιακών
πυλώνων. Στην εσωτερική και την εξωτερική πλευρά κάθε
προπύλου υπήρχαν τέσσερις βάσεις, όπου είχαν τοποθετηθεί υπερμεγέθη αγάλματα της θεάς Ίσιδας με τη μορφή της Ίσιδας-Δήμητρας και Ίσιδας-Αφροδίτης, καθώς
και ανδρικά αγάλματα που απέδιδαν τον Αντίνοο, ευνοούμενο του αυτοκράτορα Αδριανού, ως θεό Όσιρι. Πλακόστρωτες οδοί οδηγούσαν από τον κάθε πυλώνα στο
κέντρο του συγκροτήματος, όπου επάνω σε βαθμιδωτό
άνδηρο διαμορφωνόταν το ιερό και ένας στεγασμένος
διάδρομος περιέβαλλε το άνδηρο, με αντίστοιχες των
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προπύλων εισόδους σε κάθε πλευρά. Μία μαρμάρινη
αιγυπτιάζουσα Σφίγγα, το υπέρθυρο της εισόδου του ιερού στο οποίο απεικονίζεται ανάγλυφος ηλιακός δίσκος
που περιβάλλεται από ουραίον όφιν, τρία μαρμάρινα γεράκια που παριστάνουν το θεό Όρο, καθώς και μεγάλος
αριθμός υπερμεγέθων λύχνων διακοσμημένων με ανάγλυφη παράσταση Σάραπη και Ίσιδος, που σχετίζονταν
με τις λατρευτικές πρακτικές του ιερού, συμπληρώνουν
τα ευρήματα του χώρου. Σίγουρα το φυσικό περιβάλλον
του έλους με την πλούσια βλάστηση και τα άφθονα νερά
παρέπεμπε σε τοπία από το Δέλτα του Νείλου που θα
άρμοζαν στη λατρεία αιγυπτιακών θεοτήτων.
Κατά τη διάρκεια κατασκευής τάφρου ομβρίων, σε μικρή
απόσταση από το ιερό, αποκαλύφθηκε και ανασκάφηκε
από τη Μαίρη Οικονομάκου τμήμα ελλειψοειδούς κτηρίου, μήκους μεγαλύτερου των 120 μ. Από την ανασκαφέα διατυπώθηκε η άποψη ότι πρόκειται για κατασκευή
του Ηρώδη, απομίμηση του Κανώπειου στη Βίλλα του
Αδριανού στο Τίβολι.

σελ. 138:

Ο Τύμβος των Αθηναίων,
ο επονομαζόμενος Σωρός.
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Στην περιοχή της Οινόης, στη θέση Μάνδρα της Γριάς,
υπήρχε, σύμφωνα με τους περισσότερους μελετητές, το
αγρόκτημα του Ηρώδη και της συζύγου του, Ρηγίλλης.
Το τοπωνύμιο προέρχεται από τα ορατά έως σήμερα
λείψανα του ισχυρού περιβόλου, μήκους 3.300 μ., που
περιέκλειε το αγρόκτημα. Από τη μνημειακή είσοδο του
αγροκτήματος έχουν σωθεί τμήμα της τοξωτής πύλης,
καθώς και τμήματα από τα αγάλματα του ζεύγους που
κοσμούσαν τις παραστάδες της. Στην κορυφή του τόξου
της πύλης υπήρχαν επιγραφές στη μέσα και έξω όψη
της. Συγκεκριμένα στην έξω όψη ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤ[ΟΥ] ΠΥΛΗ ΗΡΩΔΟΥ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΣ ΟΝ ΕΙΣΕΡ-

ΧΕ[Ι], ενώ στην εσωτερική όψη ήταν χαραγμένη η ίδια

επιγραφή, με το όνομα της Ρήγιλλας αντί του Ηρώδη.
Έργο της ίδιας εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.) φαίνεται πως
αποτελεί το λεγόμενο Πύθιο της Οινόης, ένα εντυπωσιακό, ιδιόμορφο, οικοδόμημα με περιστύλιο, που ανακαλύφθηκε και ερευνήθηκε εν μέρει το 1972 από το Σπ.
Μαρινάτο και αποτυπώθηκε σχεδιαστικά από τον Ιωάννη Τραυλό. Η χρονολόγηση και η ταύτισή του είναι
προβληματική. Κατά μία άποψη το οικοδόμημα αποτέλεσε πιθανόν εγκοιμητήριο, σχετιζόμενο με τη λατρεία
του Πυθίου Απόλλωνα, και συνδέθηκε με την εποχή του
Ηρώδη Αττικού, καθώς σε έναν από τους πεσσούς του
επιστυλίου υπάρχει χαραγμένη επιγραφή με το όνομα
της μητέρας του Ηρώδη, ΘΑ / ΑΛΚΙΑ (τα γράμματα ΘΑ
ανήκουν πιθανώς στις λέξεις Θεοις αθανάτοις). Σύμφωνα με την άποψη αυτή, τα μάρμαρα στο εσωτερικό του
περιστυλίου, που έχουν ελαφρώς κοίλη άνω επιφάνεια,
αποτελούσαν “κλίνες”. Κατ’ άλλους μελετητές πρόκειται
για κρηναίο οικοδόμημα που συνδέεται με πηγή που
υπάρχει δυτικότερα. ασφαλή εντούτοις συμπεράσματα για τη χρήση του δεν μπορούν να εξαχθούν, εάν
δεν ολοκληρωθεί η έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο. Η
ύπαρξη αγροικιών και δημοσίων κτηρίων (βαλανείο)
ρωμαϊκών χρόνων στο χώρο μεταξύ του λεγόμενου Πυθίου και του μεσαιωνικού πύργου, που αποκαλύφθηκαν
ύστερα από έρευνες της Β΄ ΕΠΚΑ τη δεκαετία του 1980,
ενδυναμώνει ενδεχομένως την άποψη πως οι αρχαιότητες που σώζονται ανήκουν στην εποχή του Ηρώδη Αττικού. Μετά το θάνατο του Ηρώδη οι Αθηναίοι έφηβοι,
μη εισακούοντας την επιθυμία του ίδιου να ενταφιαστεί
στο Μαραθώνα, πήραν το νεκρό σώμα του και, σύμφωνα

με την παράδοση, το έθαψαν στην Αθήνα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, σε περίοπτη θέση στην κορυφή του λόφου
(Φιλόστρατος Βίοι Σοφιστών, Β΄ 1, 37).
Στην τοπογραφία του Μαραθώνα κατά τους ρωμαϊκούς
και ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους προστίθενται τα κατάλοιπα των ‒αγροτικών κυρίως‒ εγκαταστάσεων που
έφεραν στο φως οι σωστικές ανασκαφές της τελευταίας
δεκαετίας. Μία μεγάλη αγροικία με πολλά δωμάτια, αποθήκες και ελαιοπιεστήριο αποκαλύφθηκε στην περιοχή
του Νέου Βουτζά, στο πλαίσιο της διαπλάτυνσης της λεωφόρου Μαραθώνος πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Λείψανα κτηρίων αγροτικού χαρακτήρα
των ρωμαϊκών χρόνων, θεμελιωμένα επάνω σε στρώμα
καταστροφής της κλασικής περιόδου, αποκαλύφθηκαν
κατά τις ανασκαφές της Β΄ ΕΠΚΑ το 2009 στον Αρνό,
στις υπώρειες του όρους Αγριελίκι.
Στην αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου, αποκαλύφθηκε ανοιχτός αγωγός ύδρευσης της υστερορωμαϊκής
εποχής. Ταφικά κατάλοιπα της ίδιας περιόδου προέρχονται από τη θέση Σεφέρια, στους πρόποδες του υψώματος Κοτρώνι, και από την οδό προς το Κάτω Σούλι, κατά
μήκος της οποίας αναπτύχθηκε νεκροταφείο που χρησιμοποιήθηκε κατά την υστερορωμαϊκή και την παλαιοχριστιανική περίοδο. Τα στοιχεία που έχουμε από την περιοχή του Μεγάλου Έλους του Σχοινιά, μαρτυρούν πως η
κατοίκηση στην περιοχή διήρκεσε μέχρι και τον 6ο-7ο
αι. μ.Χ., καθώς παλαιοχριστιανικοί τάφοι που έχουν έρθει
στο φως παραπέμπουν σε σύγχρονο οικισμό.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαίο λατομείο πωρολίθου στις ανατολικές υπώρειες του λόφου Δρακονέρα,

όπου διακρίνονται λαξεύματα στο φυσικό βράχο. Η
θέση του λατομείου, που “βλέπει” προς τον Ευβοϊκό
κόλπο, θα διευκόλυνε τη φόρτωση του πετρώματος και
τη μεταφορά του διά θαλάσσης σε άλλα σημεία εντός
και εκτός Αττικής.
Η εικόνα που έχουμε για την ιστορία και την τοπογραφία
του «λειμῶνά τ’ ἐρόεντα Mαραθῶνος» (Αριστοφάνης
Όρνιθες 245-246), από την προϊστορία έως σήμερα, έχει
διαμορφωθεί από τις αρχαίες φιλολογικές πηγές, από
τις μαρτυρίες των ξένων περιηγητών του 19ου αιώνα και
από τα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας. Τα κινητά ευρήματα και κάποια λείψανα αρχιτεκτονικών μελών
από τις θέσεις και τους αρχαιολογικούς χώρους που
προαναφέρθηκαν εκτίθενται στις αίθουσες του Μουσείου του Μαραθώνα και διηγούνται την ιστορία του τόπου
και τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο των ανθρώπων που τα
δημιούργησαν.
Είναι βέβαιο ότι η γη του Μαραθώνα δεν έχει αποκαλύψει όλα της τα μυστικά, καθώς μεγάλο μέρος της παραμένει ανεξερεύνητο. Οι μελλοντικές έρευνες θα συμπληρώσουν τον αρχαιολογικό χάρτη της περιοχής και θα
δώσουν απαντήσεις σε ερωτηματικά που απασχολούν
τους ερευνητές. Έτσι θα ολοκληρωθεί η εικόνα μιας περιοχής γνωστής στα πέρατα του κόσμου, συνδεδεμένης
με την περίφημη μάχη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην εξέλιξη του Δυτικού πολιτισμού.

Ιωάννα Τσιριγώτη-Δρακωτού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Βασίλισσα

Βασίλισσα

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε,
ἡ μὲν πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη,
ἡ δ᾽ αὖτε Δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν,
μεγέθει τε τῶν νῦν ἐκπρεπεστάτα πολύ,
κάλλει τ᾽ ἀμώμω, καὶ κασιγνήτα γένους
ταὐτοῦ· πάτραν δ᾽ ἔναιον ἡ μὲν Ἑλλάδα
κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἡ δὲ βάρβαρον.
τούτω στάσιν τιν᾽, ὡς ἐγὼ ᾽δόκουν ὁρᾶν,
τεύχειν ἐν ἀλλήλῃσι· παῖς δ᾽ ἐμὸς μαθὼν
κατεῖχε κἀπράυνεν, ἅρμασιν δ᾽ ὕπο
ζεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν᾽ ὑπ᾽ αὐχένων
τίθησι. χἠ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ
ἐν ἡνίαισί τ᾽ εἶχεν εὔαρκτον στόμα,
ἡ δ᾽ ἐσφάδᾳζε, καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου
διασπαράσσει, καὶ ξυναρπάζει βίᾳ

Είδα πως ήρθανε καλοντυμένες δυό γυναίκες,
η μια με πέπλο περσικό, η άλλη με δωρικό,
ανώτερες κατά πολύ απ’ τις σημερινές
στ’ ανάστημα, στην άψογη ομορφιά,
κι οι δυό τους αδελφές, το ίδιο γένος.
Κι έλαχε να’ χει για πατρίδα την Ελλάδα η μια,
τη χώρα των βαρβάρων η άλλη.
Και μου φαινόταν πως είχαν πιαστεί στα χέρια,
κι ο γιος μου, βλέποντάς τες, πάει και τις χωρίζει,
τις γαληνεύει και τις ζεύει στο άρμα του
κρεμώντας χαλινά στον τράχηλό τους.
Και η μία καμάρωνε με τούτη τη στολή
κ άπλωνε στόμα υπάκουο στα γκέμια.
Μα η άλλη κλότσαγε, και ξαφνικά
πιάνει και κομματιάζει με τα χέρια της
όλα τα σύνεργα του δίφρου και, τινάζοντας
τα χαλινάρια της, αρπάζει το ζυγό

ἄνευ χαλινῶν, καὶ ζυγὸν θραύει μέσον·
Αισχύλος, Πέρσαι, 180-196

με λύσσα και τον σπάει στη μέση.

τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὃ ἐστιν ἐπὶ τοῦ
καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως, καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῶι
θάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, πλὴν γε τοὺς ἐν
Μαραθῶνι· ἐκείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν κρίναντες
αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν.
Θουκυδίδης ΙΙ 34, 5-6

Τους τοποθετούν τέλος στο δημόσιο νεκροταφείο που
βρίσκεται στο ωραιότερο προάστειο της πόλης. Εκεί
θάβουν πάντα τους νεκρούς του πολέμου, εκτός από
εκείνους που έπεσαν στο Μαραθώνα, επειδή θεώρησαν
εξαιρετική τη γενναιότητά τους, και γι’ αυτό τους
έθαψαν στον τόπο της μάχης.
Θουκυδίδης ΙΙ 34, 5-6
(μτφρ. Κ. Κιουπκιόλης)

- ἔτι δὲ ἀπωτέρω ναὸς Εὐκλείας, ἀνάθημα καὶ τοῦτο
ἀπὸ Μήδων, οἳ τῆς χώρας Μαραθῶνι ἔσχον. φρονῆσαι
δὲ Ἀθηναίους ἐπὶ τῇ νίκῃ ταύτῃ μάλιστα εἰκάζω· καὶ δὴ
καὶ Αἰσχύλος, ὥς οἱ τοῦ βίου προσεδοκᾶτο ἡ τελευτή,
τῶν μὲν ἄλλων ἐμνημόνευσεν οὐδενός, δόξης ἐς τοῦτο
ἥκων ἐπὶ ποιήσει καὶ πρὸ Ἀρτεμισίου καὶ ἐν Σαλαμῖνι
ναυμαχήσας· ὁ δὲ τό τε ὄνομα πατρόθεν καὶ τὴν πόλιν
ἔγραψε καὶ ὡς τῆς ἀνδρίας μάρτυρας ἔχοι τὸ Μαραθῶνι
ἄλσος καὶ Μήδων τοὺς ἐς αὐτὸ ἀποβάντας.
Παυσανίας Ι 14, 5

Αισχύλος, Πέρσαι, 180-196

Ακόμα πιο πέρα υπάρχει ναός της Ευκλείας, ανάθημα
και αυτός από τη νίκη κατά των μήδων, οι οποίοι είχαν
αποβιβαστεί στο Μαραθώνα. Γι’ αυτή τη νίκη, νομίζω,
οι αθηναίοι υπήρξαν πάρα πολύ υπερήφανοι. Μάλιστα
και ο Αισχύλος όταν πλησίαζε το τέλος του, τίποτε
άλλο δεν ανάφερε, αν και είχε γίνει τόσο ονομαστός
για το ποιητικό του έργο και για τη συμμετοχή του στις
ναυμαχίες που έγιναν μπροστά στο Αρτεμίσιο και στη
Σαλαμίνα, αλλά έγραψε το όνομά του και το πατρικό
του όνομα και την πόλη και πως μάρτυρες της ανδρείας
του έχει το μαραθώνιο άλσος και από τους μήδους όσους
είχαν αποβιβαστεί σ’ αυτό.

Βασίλισσα

Βασίλισσα

πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χεροῖν αὐτοῖς πρέπει;

Στα χέρια τους κρατούν τόξα με βέλη;

Χορός

Χορός

οὐδαμῶς· ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί.

Όχι. Λόγχες για μάχη σώμα με σώμα και ασπίδες.

Βα. τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόζει στρατῷ;
Χο. οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι.
Βα. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας;
Χο. ὥστε Δαρείου πολύν τε καὶ καλὸν φθεῖραι στρατόν.
Βα. δεινά τοι λέγεις κιόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι.

Βα. Ποιόν έχουν βασιλέα κι αρχιστράτηγο;
Χο. Δεν λογιάζονται δούλοι και υπήκοοι κανενός.
Βα. Τότε πως αποκρούουν τις εχθρικές επιδρομές;
Χο.Όπως όταν ρημάξανε το λαμπρό πλήθος του

Αισχύλος, Πέρσαι, 226-245

Δαρείου!

Βα. Λόγια φαρμάκι για γονείς κάποιων που φύγαν…

Παυσανίας Ι 14, 5
ὁ τῶν Ἀθηναίων δῆμος ἐκόσμησε τοὺς τάφους τῶν ἐν τῶι
Περσικῶι πολέμωι τε λευτησάντων, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν
ἐπιτάφιον τότε πρῶτον ἐποίησε, καὶ νόμον ἒθηκε λέγειν
ἐγκώμια τοῖς δημοσίαι θαπτομένοις τοὺς προαιρεθέντας
τῶν ρητόρων.
Διόδωρος ο Σικελιώτης ΧΙ 33,3

οι Αθηναίοι στόλισαν τους τάφους εκείνων που έπεσαν
κατά τον πόλεμο εναντίον των Περσών, και τότε
αποφάσισαν να γίνεται αγώνας επιτάφιος και ψήφισαν
νόμο να εκφωνείται λόγος προς τιμήν εκείνων που
θάπτονταν με έξοδα του κράτους, από ρήτορες που είχαν
διαλεχτεί επίτηδες.
Διόδωρος ο Σικελιώτης ΧΙ 33,3
(μτφρ. Β. Πετράκος)

Αισχύλος, Πέρσαι, 226-245
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Μαραθώνας, τὸ παλαιὸ Μαραθών, εἰς τὸ
ἀνατολικοβόρειο τῆς Ἀθήνας, πόλι κείμενη εἰς μιὰ
πεδιάδα ὁποὺ ἐκτείνεται ἕως εἰς τὸ Αἰγαῖο πέλαγος,
ἀντικρὺ εἰς τὴν Εὔβοια, περίφημη εἰς τὴν ἱστορία· ἐπειδὴ
ἐδώ ὁ περιβόητος Μιλτιάδης με δέκα χιλιάδες Ἀθηναίους,
καὶ χιλίους Πλαταιεῖς ἐνίκησε ἑκατὸ χιλιάδες πεζικὸ
στράτευμα τῶν Περσῶν, καὶ 10 ἱππικό, στρατηγώντας
ὁ Δάτις. Αὐτὸ ἀκολούθησε εἰς τὰ 490 πρὸ Χριστοῦ, καὶ
ἕως εἰς τὸν Παυσανία ἀκόμι ὁποὺ ἤκμαζε εἰς τὰ μέσα
τοῦ δευτέρου αἰῶνος εἰς τὸν καιρὸ τοῦ Ἀδριανου καὶ τῶν
Ἀντωνίων, ἐφαίνουνταν οἱ τάφοι ἀκόμι ἐκείνων ὁποὺ
ἔπεσαν εἰς αὐτὴ τὴ μάχη.
Δημητριείς [Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς],
Γεωγραφία Νεωτερική (Βιέννη 1791, επιμ. Αικ. Κουμαριανού,
εκδ. Ερμής, Αθήνα 1988), σ. 156.
Ἀλλ’ οἱ ἐνθουσιασταὶ Γάλλοι τὴν σήμερον πλέον
θάνατον δὲν φοβοῦνται· εἰς τὸν τόπον δέκα φονευθέντων
πέμπουσιν ἑκατὸν ἄλλους στρατιώτας· ἐθανάτωσαν
καὶ οἱ Πέρσαι πολλὰς μυριάδας Ἑλλήνων, καὶ μὲ ὅλον
τοῦτο ἠναγκάσθησαν νὰ ἐπιστρέψωσιν ἄπρακτοι εἰς
τὴν Περσίαν. Καὶ εἰς τὸν παρόντα πόλεμον, ἂν καὶ
νικηταὶ ἕως τώρα οἱ Γάλλοι, ἀπώλεσαν ὅμως ὄχι ὀλίγους
στρατιώτας· μὲ ὅλον τοῦτο, δὲν φροντίζουσιν ὅλως δι’
αὐτὸν τὸν ὄλεθρον. Ἀκαταμάχητον γίνεται, φίλε μου, ἕνα
ἔθνος ὁσάκις καταφρονήσῃ τὸν θάνατον· καὶ αὐτῆς τῆς
ἀλήθειας παράδειγμα ἔχομεν τοὺς ἡμετέρους προγόνους.
Ἁρπάζει με τὴν δεξιάν του χεῖρα ἕνα περσικὸν κάτεργον
ὁ ἀοίδιμος Κυναίγειρος, ἕτοιμον νὰ φύγῃ τοὺς Ἀθηναίους.
Κόπτει τὴν χεῖρα τοῦ Κυναιγείρου ἕνας Πέρσης. Τὸ
ἀρπάζει πάλιν ὁ Κυναίγειρος μὲ τὴν ἀριστεράν. Κόπτει
καὶ τὴν ἀριστερὰν ὁ Πέρσης. Τὸ ἁρπάζει πάλιν ἐκ τρίτου
μὲ τοὺς ὀδόντας ὁ Κυναίγειρος. Τίς δύναται, φίλε μου, νὰ
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ἀντισταθῇ εἰς τοιούτους ἀνθρώπους; Μόνοι οἱ Ἕλληνες
ἔδειξαν εἰς τὸν κόσμον τοιαύτας τόλμας, καὶ μόνοι οἱ
Γαλλοι τὰς μιμοῦνται τὴν σήμερον.
Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, I: 1774-1798
(Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1964).
Μαραθών είναι το όνομα που διαλέξαμε: αυτό το ιερό
όνομα μας θυμίζει το αθηναϊκό πεδίο που έγινε ο
τάφος εκατό χιλιάδων δορυφόρων· αλλά μας φέρνει με
ακόμη μεγαλύτερη ενάργεια τη μνήμη του Φίλου του
Λαού. Ο Μαρά υπήρξε θύμα των φεντεραλιστών και
των συνωμοτών. Μακάρι το όνομα που διαλέξαμε να
βοηθήσει να διατηρηθούν αιώνια οι αρετές του και η
φιλοπατρία του.
Αίτημα της Λαϊκής Εταιρείας της γαλλικής πόλης
Saint-Maximin για μετονομασία της [πόλης] σε Marathon,
25 brumaire του έτους ΙΙ (1793). Από: Claude Mossé,
L’ Antiquité dans la Révolution française (1989), 133-134.
As on the morn to distant glory dear,
When Marathon became a magic word
Lord Byron, “Child Harold” (απόσπασμα)
The mountains look on Marathon-And Marathon looks on the sea;
And musing there an hour alone,
I dreamed that Greece might still be free;
For standing on the Persians’ grave,
I could not deem myself a slave.

Ἐκεῖ πάνω στεκόταν ἕνας βοσκός. Φοροῦσε τὴν ἑλληνικὴ
κάπα του, ἀκουμποῦσε στὸ μακρὺ ραβδί του καὶ κοίταζε
κάτω στὸν γκρίζο κάμπο, ἐκεῖ ποὺ ἕνας μοναχικὸς τύμβος
ορθωνόταν στὴν ἐρημιά. Ἡ θάλασσα καὶ τὰ βουνὰ τῆς
Εὔβοιας ἔκλειναν τὸν ὁρίζοντα. Ἕνας γκριζογάλανος
στριφτὸς καπνὸς ἀνέβαινε ἀπὸ ἕνα καλύβι ἐκεῖ κάτω,
ποὺ σχεδὸν δὲ διακρίναμε. Ὁ τύμβος, ποὺ ἔμοιαζε σὰ
ἕνα νησάκι, μέσα στὶς καλαμιές, εἶναι ὁ πιὸ ξακουστὸς
τοῦ κόσμου. Ποιανοῦ νὰ εἶναι ἄραγε; Ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ
κάμπου τὸ μαντεύουμε. Εἶναι ὁ κάμπος τοῦ Μαραθώνα.
Χανς Άντερσεν, Οδοιπορικό στην Ελλάδα
(μτφρ. από δανέζικα, εισ.-σχόλ.: Allan Lund,
συνεργάτης για ελλ. απόδοση: Λουκία Θεοδώρου,
Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ ΑΕ), σ. 95-96.
Μιὰ φορὰ ‘ς τὸν καιρὸ τῶν Ἑλλήνων ἦρθαν πολλαῖς
φούσταις ‘ς αὐτὸν τὸν κάμπο. Οἱ Ἀθηναῖοι, ποῦ εἶχαν τὸ
στρατό τους πάνω ‘ς τῆς Γριᾶς τὸ μανδρὶ, ἔπεσεν κατὰ
πάνω τους καὶ τόσο πολλοὺς ἐσκότωσαν, ποῦ έκοκκίνησε
ἀπὸ τὸ αἷμα τὸ ποτάμι.
Στὸν κάμπο τοῦ Μαραθῶνα ἀκούγονται πολλαῖς φοραῖς
τὴ νύχτα φωναῖς λυπητεραῖς, σὰ γυναικῶν ποῦ νὰ
τοῖς βασανίζουν. Ὅσο κοντοζυγώνεις ‘ς τὸ μέρος ποῦ
ἀκούγονται οἱ φωναῖς, τόσο αὐταῖς ἀλαργεύουν.
Νικολάου Πολίτου, Μελέται περὶ τοῦ βίου
καὶ τῆς γλώσσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Παραδόσεις Α’ (Εκδοτικός Οργανισμός
«ΕΡΓΑΝΗ» - Ε.Π.Ε., Αθήναι 1965), σ. 4-6.

Lord Byron

ΝΕΟΙ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΟΣ (400 Μ.Χ.)
Ὁ ἠθοποιὸς ποὺ ἔφεραν γιὰ νὰ τοὺς διασκεδάσει
ἀπήγγειλε καὶ μερικὰ ἐπιγράμματα ἐκλεκτά.
Ἡ αἴθουσα ἄνοιγε στὸν κῆπο ἐπάνω·
κ’ εἶχε μιὰν ἐλαφρὰ εὐωδία ἀνθέων
ποὺ ἑνώνονταν μὲ τὰ μυρωδικὰ
τῶν πέντε ἀρωματισμένων Σιδωνίων νέων.
Διαβάσθηκαν Μελέαγρος, καὶ Κριναγόρας, καὶ Ριανός.
Μὰ σὰν ἀπήγγειλεν ὁ ἠθοποιός,
Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει‒»
(τονίζοντας ἴσως ὑπὲρ τὸ δέον
τὸ «ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον», τὸ «Μαραθώνιον ἄλσος»),
πετάχθηκεν εὐθὺς ἕνα παιδὶ ζωηρό,
φανατικὸ γιὰ γράμματα, καὶ φώναξε·
«Ἆ δὲν μ’ ἀρέσει τὸ τετράστιχον αὐτό.
Ἐκφράσεις τοιούτου εἴδους μοιάζουν κάπως σὰν
λιποψυχίες.
Δῶσε ‒ κηρύττω ‒ στὸ ἔργον σου ὅλην τὴν δύναμί σου,
ὅλην τὴν μέριμνα, καὶ πάλι τὸ ἔργον σου θυμήσου
μὲς στὴν δοκιμασίαν, ἢ ὅταν ἡ ὥρα σου πιὰ γέρνει.
Ἔτσι ἀπὸ σένα περιμένω κι ἀπαιτῶ.
Κι ὅχι ἀπ’ τὸν νοῦ σου ὁλότελα νὰ βγάλεις
τῆς Τραγωδίας τὸν Λόγο τὸν λαμπρὸ ‒
τί Ἀγαμέμνονα, τί Προμηθέα θαυμαστό,
τί Ὀρέστου, τί Κασσάνδρας παρουσίες,
τί Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας ‒ καὶ γιὰ μνήμη σου νὰ βάλεις
μ ό ν ο ποὺ μὲς στῶν στρατιωτῶν τὲς τάξεις, τὸν σωρὸ
πολέμησες καὶ σὺ τὸν Δᾶτι καὶ τὸν Ἀρταφέρνη.
Κ.Π. Καβάφη, Ποιήματα (1897-1933)
(στιχαριθμημένη έκδοση φροντισμένη
από τον Γ.Π. Σαββίδη, ΙΚΑΡΟΣ, Αθήνα 1984), σ. 106.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ψηφιακές αναπαραγωγές ανά ενότητα
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Oι δύο κόσμοι
1. Πρωτοκορινθιακή όλπη με παράσταση οπλιτικής φάλαγγας, περ.
640-630 π.Χ.Villa Giulia, Ρώμη (άλλοτε Συλλογή Chigi), αρ. ευρ. 22679
[σ. κατ. 35]
2. Μαρμάρινα κεφάλια πολεμιστών από το αρχαϊκό ανατολικό αέτωμα
του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, περ. 500 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 1933, 1934, 1938 [σ. κατ. 9]
3. Σχεδιαστική αναπαράσταση του Παλαιού Βουλευτηρίου σε προοπτική. Σχέδιο σε κλίμακα 1:50 του R.C. Anderson, 1992, Ανασκαφές
στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, ΑΣΚΣΑ
4. Ζωγραφιστός πήλινος πίνακας με παράσταση οπλίτη που τρέχει,
510-500 π.Χ. Μουσείο Ακροπόλεως, Αθήνα, αρ. ετρ. 67
5. Αττική μελανόμορφη λήκυθος του εργαστηρίου των Ζωγράφων
της Σαπφούς και του Διόσφου, περ. 500 π.Χ. Γ΄ Eφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αρ. ευρ. Α12440 [σ. κατ. 67]
6. Αθηναϊκό τετράδραχμο, 520/10-480 π.Χ. Νομισματικό Μουσείο,
Αθήνα, αρ. ευρ. ΝΜ 1910/11 Ν 105 [σ. κατ. 43]
7. Ανάγλυφο από το ανάκτορο της Περσέπολης όπου αναπαρίσταται ένθρονος ο Μέγας Βασιλεύς πλαισιωμένος από μέλη της
αυλής του, τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο
Τεχεράνης, Ιράν.
8. Φτερωτές Σφίγγες από το ανάκτορο των Σούσων, περ. 510 π.Χ.
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 97-012320 © RMN/Apeiron
Photos [σ. κατ. 17]

11. Χρυσό μοντέλο περσικού άρματος, από το Θησαυρό του Ώξου,
5ος-4ος αι. π.Χ. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο αρ. κατ.1897,1231.7
[σ. κατ. 27]
12.Δαρεικός, τέλη 5ου αι. - 375 π.Χ. Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα, αρ.
ευρ. ΝΜ 6464δ [σ. κατ. 18-19]
13. Ερυθρόμορφος σκύφος της ομάδας του Δούριδος με παράσταση
Πέρση, μέσα 5ου αι. π.Χ. [σ. κατ. 33]
14. Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Φειδίππου, περ. 510 π.Χ. Στο εσωτερικό της απεικόνιση Πέρση τοξότη με σκυθικό καπέλο. Βρετανικό
Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ. 1846,0512.2 [σ. κατ. 23]
15. Αττική λευκή λήκυθος του Zωγράφου του Τύμβου με παράσταση
Πέρση τοξότη, 475-450 π.Χ. Γ΄ ΕΠΚΑ, Αθήνα, αρ. ευρ. Α12667
16. Τμήμα από τη λεγόμενη «Ζωφόρο των Τοξοτών», περ. 510 π.Χ.
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 97-024173 © RMN/Apeiron
Photos
17. Πέρσης στρατιώτης. Λεπτομέρεια από την κεντρική σκηνή του
ανάγλυφου της ανατολικής κλίμακας της Aίθουσας ακροάσεων
(Apadana), στο ανάκτορο της Περσέπολης, τέλη 6ου - αρχές 5ου αι.
π.Χ. Ανάκτορο Περσέπολης, Ιράν. [σ. κατ. 21]
18. Αττική λευκή λήκυθος του Ζωγράφου του Bowdoin, περ. 480 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 1964
19. Ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου του Σκύθη, με παράσταση
οπλίτη, τέλος 6ου αι. π.Χ. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 06525773 © RMN/Apeiron Photos [σ. κατ. 53]
20. Ερυθρόμορφος στάμνος με αναχώρηση οπλίτη, 480-450 π.Χ. Βασιλικό Μουσείο, Εδιμβούργο, αρ. ευρ.A.1881.44.24

9. Αναθηματική πλάκα με παράσταση ανδρικής μορφής ντυμένης με
“μηδικό ένδυμα”, από το Θησαυρό του Ώξου, 5ος-4ος αι. π.Χ. Βρετανικό Μουσείο,Λονδίνο αρ. κατ.1897,1231.48 [σ. κατ. 93]

21. Αττικός ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας του Ζωγράφου της Altamura με αναχώρηση οπλιτών, 470-460 π.Χ. Βρετανικό
Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ. 1961,0710.1 [σ. κατ. 54]

10. Κυλινδρική σφραγίδα του βασιλιά Δαρείου από χαλκηδόνιο (με το
ανάπτυγμά της), 6ος-5ος αι. π.Χ. Βρετανικό Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ.
1835,0630.1 [σ. κατ. 25]

22. Ερυθρόμορφος στάμνος του Ζωγράφου του Κλεοφώντα με αποχαιρετισμό οπλίτη προς την οικογένειά του, 430 π.Χ. Museum Antiker
Kleinkunst, Μόναχο, αρ. ευρ. 2415 [σ. κατ. 55]
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23. Αττικός μελανόμορφος ελικωτός κρατήρας, 500 π.Χ. Στην πάνω
ζώνη του λαιμού του, παράσταση με προετοιμασία οπλιτών. Museum
Antiker Kleinkunst, Μόναχο, αρ. ευρ. 1740 [σ. κατ. 61]

9. Ερυθρόμορφη κύλικα με απεικόνιση στην εξωτερική όψη οπλιτών σε
θέση μάχης, 5ος αι. π.Χ., αποδίδεται στον Ονήσιμο. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 94-059049 © RMN/Apeiron Photos [σ. κατ. 95]

24. Τμήμα ανάγλυφης παράστασης από τη βάση αγάλματος αρχαϊκού κούρου. Απεικονίζονται δύο οπλίτες με την εμφάνιση και τον
οπλισμό που είχαν κατά την περίοδο της μάχης του Μαραθώνα,
περ. 490 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 3477
[σ. κατ. 36-37]

10. Αττικός ερυθρόμορφος κιονωτός κρατήρας που απεικονίζει την
επιστροφή ενός πολεμιστή, 450-440 π.Χ., αποδίδεται στο Ζωγράφο
του Ντουόμο. Βρετανικό Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ. 1863,0728.436

25. Επιτύμβια στήλη του Αριστίωνος, 520-510 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 29 [σ. κατ. 79]

1. Ο Τύμβος των Αθηναίων, φωτογραφία Δημήτρη Χαρισιάδη, Μουσείο Μπενάκη- Φωτογραφικό Αρχείο, Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Η μάχη

2. Ο υποτιθέμενος ως Τύμβος των Πλαταιέων, φωτογραφία Γιώργου
Φαφαλή, Β΄ ΕΠΚΑ, Αθήνα

1. Ερυθρόμορφη κύλικα, 5ος αι. π.Χ., αποδίδεται στο Zωγράφο του
Ευχαρίδη. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 02-000321 © RMN/
Apeiron Photos
2. Ερυθρόμορφος αμφορέας με παράσταση Έλληνα πολεμιστή να
επιτίθεται σε Πέρση, περ. 480-470 π.Χ., λεπτομέρεια. Μητροπολιτικό
Μουσείο, Νέα Υόρκη, αρ. ευρ. ME07527 © The Metropolitan Museum
of Art/Art Resource/Scala, Florence [σ. κατ. 51]

3. Απουλικός ερυθρόμορφος ελικωτός κρατήρας («το αγγείο των
Περσών») του Ζωγράφου του Δαρείου με παράσταση του Δαρείου
και της Αυλής του, 340-320 π.Χ. Museo Archeologico Nazionale, Νάπολη, αρ. ευρ. 81947
4. Χάλκινο αθηναϊκό νόμισμα με παράσταση του Μιλτιάδη και του
τροπαίου του Μαραθώνα, ημίδραχμο, 120-150 μ.Χ. Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. ΝΜ 2898 [σ. κατ. 78]

3. Αττική μελανόμορφη λήκυθος με παράσταση μάχης, 490-480 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 14691

5. Τμήμα του τροπαίου της μάχης. Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα © ΥΠΠΟ-ΤΑΠ [σ. κατ. 77]

4. «Οινοχόη της Βοστόνης» του Ζωγράφου του Σικάγου με μονομαχία Αθηναίου και Πέρση, 460-450 π.Χ. Μουσείο Καλών Τεχνών,
Βοστόνη, αρ. ευρ. 13.196 [σ. κατ. 63]

6. Σχεδιαστική αναπαράσταση του τροπαίου της μάχης. Αρχείο σχεδίων της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Σχέδιο Ιω. Γιαρμενίτη
[σ. κατ. 76]

5. Αττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου του Βρύγου. Στο εσωτερικό, παράσταση οπλίτη να προχωρά καλυμμένος από την ασπίδα
του, περ. 480 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ. 1950,0104.10

7. Ο Θησαυρός των Αθηναίων στους Δελφούς. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών © ΥΠΠΟ-ΤΑΠ [σ. κατ. 85]

6. Aττική ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου του Τριπτόλεμου με
μονομαχία Αθηναίου και Πέρση, 480 π.Χ. Βασιλικό Μουσείο, Εδιμβούργο, αρ. ευρ. 1887.213 [σ. κατ. 11]
7. Ερυθρόμορφος κύαθος με οπλίτες να βάλλονται από βέλη, 500490 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο,Λονδίνο, αρ. ευρ. 1837,0609.70
8. Μελανόμορφος αμφορέας με τέσσερις οπλίτες που τρέχουν, περ.
510 π.Χ. Μητροπολιτικό Μουσείο, Νέα Υόρκη, αρ. ευρ. ΜΕ 07528 ©
The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence
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8. Υδατογραφία σε σχέδιο με σινική μελάνη του Γάλλου αρχιτέκτονα A.
Tournaire με παράσταση της πρόσοψης του Θησαυρού των Αθηναίων
στους Δελφούς, 1894. Ecole de Beaux Arts, Παρίσι, αρ. ευρ. Env 84-12
9. Θραύσματα της βάσης του κενοταφίου για τους πεσόντες των Μηδικών, στο Δημόσιο Σήμα, στον Κεραμεικό της Αθήνας. Διακρίνονται
οι αρχές δύο επιγραμμάτων για τους νεκρούς της Σαλαμίνας και του
Μαραθώνα, IG I2, 763 Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών © ΥΠΠΟΤΑΠ [σ. κατ. 83]
10. Σχεδιαστική αποκατάσταση του κενοταφίου για τους πεσόντες

των Μηδικών στον Κεραμεικό. Σχέδιο από τον Piet de Jong, Hesperia
V,2 (1936) σ. 225 [σ. κατ. 82]
11. Χάλκινο αναθηματικό αγαλμάτιο Αθηνάς Προμάχου, περ. 480-470
π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 16768 [σ. κατ. 89]
12. Μετόπη από την πρόσοψη του Θησαυρού των Αθηναίων στους
Δελφούς όπου απεικονίζεται η πάλη του Θησέα με τον ταύρο του
Μαραθώνα. Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών [σ. κατ. 84]
13. Αττική κύλικα με εξωτερική μελανόμορφη απεικόνιση του Ηρακλή, περ. 510 π.Χ., αποδίδεται στο Ζωγράφο του Σκύθη, τέλος 6ου αι.
π.Χ. Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι, αρ. ευρ. 94-018095-02 © RMN/
Apeiron Photos [σ. κατ. 90]
14. Ερυθρόμορφη κύλικα, στο εσωτερικό της οποίας απεικονίζoνται
οι άθλοι του Θησέα, περ. 440-420 π.Χ., αποδίδεται στο ζωγράφο του
Κόδρου. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο, αρ. ευρ. 09-505084 © RMN/
Apeiron Photos [σ. κατ. 91]
15. Αττική σαρκοφάγος της Brescia με τη τελική φάση της μάχης, 2ος
αι. μ.Χ. Μουσείο της Μπρέσια [σ. κατ. 45]
16. Αναθηματικό ανάγλυφο στις Νύμφες και τον Πάνα, περ. 360 π.Χ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 4465
17. Αγώνες των Ηρακλείων Εμπυλίων: ενεπίγραφη βάση αναθήματος
στον Ηρακλή από νικητή στους αγώνες, μέσα 5ου αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, επιγραφή 34 [σ. κατ. 86]
18. Αγώνες των Ηρακλείων Εμπυλίων: επιγραφή για την οργάνωση των
αγώνων, 490-480 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα, επιγραφή 21
19. Χάλκινος λέβης, έπαθλο των αγώνων προς τιμήν των πεσόντων,
αλλά και ταφική κάλπη για το νικητή –πιθανώς παλαιό Μαραθωνομάχο, περ. 480 αι. π.Χ. Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αρ. 199 [σ. κατ. 88]
20. Μεταθανάτιο ανάθημα για τον Καλλίμαχο στην Ακρόπολη. Μουσείο Ακροπόλεως, Αθήνα, αρ. ευρ. 960 [σ. κατ. 81]
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Ο Μαραθώνας ως ιδεώδες (η αποτίμηση της μάχης από το σύγχρονο κόσμο)
1. William Haygarth, Ο Μαραθώνας, 1810, υδατογραφία, 32 χ 60 εκ., Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, GT 2051 q, vol. II, no. 105 [σ. κατ. 97]

2. (Ανώνυμος), Το χωριό Μαραθώνας και μακρινή άποψη της πεδιάδας, επιχρωματισμένη ακουατίντα, εικονογράφηση, στο: John Cam
Hobhouse, A Journey through Albania, and Other Provinces of Turkey
in Europe and Asia, to Constantinople, During the Years 1809 and 1810
(Λονδίνο 1813) [σ. κατ. 99]
3. Simone Pomardi (σχεδίαση) & Charles Heath (χάραξη), Ο μεγάλος
τύμβος στην πεδιάδα του Μαραθώνα, χαλκογραφία, εικονογράφηση, στο:
Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour through Greece,
During the Years 1801, 1805, and 1806, vol. II (Λονδίνο 1819) [σ. κατ. 101]
4. Hugh William Williams, Η πεδιάδα του Μαραθώνα, περ. 1817, υδατογραφία, 30 χ 61,5 εκ., Εδιμβούργο, National Gallery of Scotland
5. Hugh William Williams (σχεδίαση, με βάση σκίτσο του Charles
Robert Cockerell) & J. Horsburgh (χάραξη), Η πεδιάδα του Μαραθώνα, χαλκογραφία, εικονογράφηση στο: H.W.Williams, Select Views in
Greece with Classical Illustrations, vol. II (Λονδίνο 1829) [σ. κατ. 105]
6. Otto Magnus von Stackelberg (σχέδιο) & Deroy (χάραξη), Το πεδίο
της μάχης του Μαραθώνα, ιδωμένο από το Βραυρώνα, λιθογραφία, εικονογράφηση, στο: O.M. von Stackelberg, La Grèce, Vues pittoresques et
topographiques (Paris 1834) [σ. κατ. 102-103]
7. Bonner, Ο τύμβος του Μαραθώνα, ξυλογραφία, εικονογράφηση, στο:
Christopher Wordsworth, Greece, Pictorial Descriptive and Historical
(Λονδίνο 1844)
8. Carl Rottmann, Ο Μαραθώνας, 1848, ελαιογραφία, 161,5 χ 205 εκ.,
Μόναχο, Bayerische Staatsgemaeldesammlungen, Neu Pinakothek,
αρ. ευρ. 860 [σ. κατ. 109]
9. Edward Lear, Η πεδιάδα και ο κόλπος του Μαραθώνα, 1854, ελαιογραφία, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη [σ. κατ. 117]
10. Andrew MacCallum, Άποψη του Μαραθώνα, τέλη 19ου αι., υδατογραφία, 39 χ 90 εκ., Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη-Συλλογή Ζωγραφικής,
Σχεδίων και Χαρακτικών, ΓΕ 24524 [σ. κατ. 113]
11. G.H. Andrews (χάραξη), Η πεδιάδα του Μαραθώνα, επιχρωματισμένο χαρακτικό, εικονογράφηση στο The Illustrated London News
1870 [σ. κατ. 115]
12. Alexis Victor Joly, Ενθυμείσθε του Μαραθώνος, λιθογραφία, εικονογράφηση, στο: Vues de la Grèce moderne, Lithographiées par A.J.,
Accompagnées d’un Texte Descriptif, par E.L. (Παρίσι 1824) [σ. κατ. 119]
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13. Carl Rottmann, Ο Μαραθώνας, 1835, σχέδιο με μολύβι, 20,5 χ 32,5
εκ., Μόναχο, Staatliche Graphische Sammlung, αρ. ευρ. 1915:27 [σ. κατ.
106-107]
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Οι ανασκαφές
1. Τοπογραφικός χάρτης του Μαραθώνος του 1844, βασισμένος στην
περιήγηση του Άγγλου Leake, με εμφανείς τους λόφους που περιβάλλουν την πεδιάδα και τις θέσεις των σημαντικότερων αρχαιολογικών
μνημείων.
2. Αρχαιολογικό Δελτίο του έτους 1890 (3 σελίδες). Αρχείο της Εν
Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
3. Αρχαιολογικό Δελτίο 1890, πίνακας Δ΄ (κάτοψις του τύμβου, τομή
Α-Β, τομή του στρώματος, πρόσοψη του στρώματος). Αρχείο της Εν
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. [σ. κατ. 133]
4. Έγγραφο του Υπουργού Παιδείας Ιάκωβου Ρίζου Νερουλού προς
την «Επαρχιακήν Διεύθυνσιν Αττικής» (12 Μαΐου 1836). Γενικά Αρχεία
του Κράτους [σ. κατ. 123]
5. Ο Τύμβοςτων Πλαταιών. Κεντρικόν ανεσκαμμένον τμήμα εκ Δ., ΕΡΓΟΝ 1970, σ. 11, εικ. 6 (φωτ.: Σπ. Μελετζή). Φωτογραφικό Αρχείο της Εν
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
6. Τύμβος Πλαταιών (φωτ.: Σπ. Μελετζή). Φωτογραφικό Αρχείο της Εν
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
7. Συνολική φωτογραφία του ανασκαφέντος τμήματος του Τύμβου
των Πλαταιών εκ Ν.Α., ΠΑΕ 1970, πίν. 35 (φωτ.: Σπ. Μελετζή). Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία [σ. κατ. 125]
8. Ανασκαφή επιχώσεως μέσα στο σπήλαιο Πανός. Αποκάλυψη αγγείου, 1958. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. [σ. κατ. 131]
9. Παιδίον 10 ετών ταφέν μετά στήλης εντός του τύμβου και πλησίον
των ανδρών, ΠΑΕ 1970, πίν. 31. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία.
10. Ο Τύμβος των Πλαταιών εκ Δ., ΕΡΓΟΝ 1970, σ. 10, εικ. 5. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
11. Ο Τύμβος των Πλαταιών Β πλευρά, ΠΑΕ 1970, πιν. 26β. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
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12. Παμπάλαια ελαιόδεντρα του Μαραθώνος, ΠΑΕ 1970, πίν. 7α. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

Διαδραστικές εφαρμογές

Αντίγραφα

1. Ο Ελληνικός κόσμος στις παραμονές της Μάχης του Μαραθώνα

13. Ο Τύμβος των Πλαταιών εξ Ανατολών, ΠΑΕ 1970, πίν. 27α. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

2. Το πολίτευμα της Αθήνας μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη
(508/7 π.Χ.)

14. Το διαταραχθέν τμήμα του εσωτερικού του τύμβου μετά τον καθαρισμόν, ΠΑΕ 1970, πίν. 28β. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις
Αρχαιολογική Εταιρεία.

3. Η Περσική αυτοκρατορία

15. Τύμβου Πλαταιέων νεκρός 3, ΠΑΕ 1970, πίν. 30α. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

5. Η αντίδραση του αθηναϊκού στρατού στην επίθεση των Περσών

1. Χάλκινο κορινθιακό κράνος ύστερου τύπου με ανάγλυφη απόδοση
των οφρυϊκών τόξων και διακόσμηση με ανάγλυφα περιγράμματα,
τέλη 6ου - μέσα 5ου αι. π.Χ. Μουσείο αρχαίας Ολυμπίας, αρ. Β 5085.
Πιστό αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο, κατασκευασμένο από
κράμα χαλκού με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού», όπως και στην
αρχαιότητα, και επεξεργασία με χημική οξείδωση για την απόδοση
της πατίνας. Κατασκευάστηκε από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
για την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής

16. Ο Τύμβος εκ ΒΑ μετά την αποκατάστασίν του, ΠΑΕ 1970, πίν. 28α.
Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

7. Αναπαράσταση και περιγραφή της μάχης του Μαραθώνα: απεικόνιση του ζωγραφικού πίνακα της μάχης του Μαραθώνα στην
Ποικίλη Στοά από τον Carl Robert με βάση τις μαρτυρίες του
Ηροδότου, Παυσανία, Αιλιανού, Κορνήλιου Νέπου και Πλουτάρχου
[σ. κατ. 70-71]

17. Ο Τύμβος των Πλαταιών εκ ΝΔ, ΠΑΕ 1970, πίν. 26α. Φωτογραφικό
Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
18. Α/Α 4274. Εκ της κορυφής του τύμβου των Μαραθωνομάχων. Αριστερά η αμαξιτή η φέρουσα προς τον τύμβον. Αριστερά το όρος Κοτρώνι. Μεταξύ αυτού και του Αγριελίκι [...] βάδισαν οι Αθηναίοι προς
συνάντησιν των Περσών, ΠΑΕ 1935, σ. 113, εικ. 9α. Φωτογραφικό Αρχείο
της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
19. Το όρος Αγριελίκι. Ο Άγιος Δημήτριος και η ανατολική πλευρά του
περιβόλου του τέμενος μετά της ΒΑ αυτού γωνίας παρά την οδόν
προς το Μετόχι Βρανά. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
20. Ο Τύμβος των Πλαταιέων μετά την αποκατάστασιν αυτού (όψις
εξ Ανατολών) ΕΡΓΟΝ 1970, σ. 12, εικ. 7. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν
Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
21. Μελανόμορφος λήκυθος εκ πυράς, ΠΑΕ 1939, σ. 35 εικ. 8, Α/Α 4303.
Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
22. Το παρά τον μυχόν του κόλπου του Μαραθώνος πεδίον της στρατοπεδείας των Περσών, θεωρούμενων εκ των προπόδων του όρους
Σταυροκοράκι. Εις το αριστερόν του μύχου ο Πύργος, ένθα έκειτο το
κοινόν της τετραπόλεως ιερόν Διονύσου, ΠΑΕ 1935, σ. 145 εικ. 16, Α/Α
4288. Φωτογραφικό Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.

4. Α΄ Περσική εκστρατεία (492 π.Χ.) – Β΄ Περσική εκστρατεία
(490 π.Χ.)
6. Η μάχη: διάταξη στρατευμάτων και φάσεις

Οπτικοακουστικό υλικό
Επίκαιρα για το Μαραθώνιο Δρόμο
1. Ο 2ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος, 1973.Διάρκεια 1.38΄΄, Εθνικό
Οπτικοακουστικό Αρχείο
2. Μαραθώνιος δρόμος στη διαδρομή που εικάζεται ότι ακολούθησε το 490 πΧ αμέσως μετά το τέλος της μάχης του Μαραθώνα ο Φειδιππίδης, 1977, Διάρκεια: 1.15΄΄, Εθνικό Οπτικοακουστικό
Αρχείο
3. Διεθνής Λαϊκός Μαραθώνιος Δρόμος στην κλασική διαδρομή
Μαραθώνας- Παναθηναϊκό στάδιο, 1978. Διάρκεια: 1.47΄΄, Εθνικό
Οπτικοακουστικό Αρχείο
Επίκαιρα για τις ανασκαφές
1. Ανακάλυψη του Τύμβου των Πλαταιέων Μαραθωνομάχων, 1970.
Διάρκεια 44΄΄, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο.
2. Εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα από τον
Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών Κωνσταντίνο Τρυπάνη, 1975.
Διάρκεια 1.17΄΄, Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο
3. Ανακάλυψη προϊστορικού οικισμού στο Μαραθώνα, 1970. Διάρκεια 42΄΄. Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο

2. Χάλκινο κωνικό κράνος ανατολικής προέλευσης, πιθανόν ασσυριακό. Ανάθημα των Αθηναίων στην Ολυμπία από τα λάφυρα των
Περσών στη μάχη του Μαραθώνα. Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, αρ.
Β 5100. Πιστό αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο, κατασκευασμένο
από κράμα χαλκού με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού», όπως και
στην αρχαιότητα, και επεξεργασία με χημική οξείδωση για την απόδοση της πατίνας.
Κατασκευάστηκε από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής [σ. κατ. 92]
3. Αττική μελανόμορφη λήκυθος, 500-490 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα, αρ. ευρ. 17305. Αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο
κατασκευασμένο σε κεραμικό τροχό, πηλός. Ζωγραφική απόδοση με
την «τεχνική αναγωγής του σιδήρου» κατά την όπτηση. Κατασκευασμένο από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων [σ. κατ. 41]
4. Αττική μελανόμορφη λήκυθος με σκηνή Γιγαντομαχίας (μάχη
Αθηνάς με Εγκέλαδο;). Βρέθηκε στον Τύμβο των Αθηναίων στο
Μαραθώνα, 490 π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Μαραθώνα (αρ. ευρ.
750). Αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο κατασκευασμένο σε κεραμικό τροχό. Πηλός. Ζωγραφική απόδοση με την «τεχνική αναγωγής του σιδήρου» κατά την όπτηση. Κατασκευασμένο από το
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων
5. Αττική μελανόμορφη λήκυθος, 490-480 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, αρ. ευρ. 14691. Αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο κατασκευασμένο σε κεραμικό τροχό, Πηλός. Κατασκευασμένο από το
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του Ιδρύματος της
Βουλής των Ελλήνων [σ. κατ. 64-65]
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6. Αττική λευκή λήκυθος. 490-480 π.Χ. Από την Ερέτρια. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. 12769. Αντίγραφο από το πρωτότυπο
έργο κατασκευασμένο σε κεραμικό τροχό. Πηλός. Ζωγραφική απόδοση με την «τεχνική αναγωγής του σιδήρου» κατά την όπτηση. Κατασκευασμένο από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
7. Λήκυθος με πλευρικά ανθέμια, 480-475 π.Χ. Προέρχεται ίσως από
τάφο στην Τανάγρα Βοιωτίας. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ.
27800. Αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο κατασκευασμένο σε κεραμικό τροχό, πηλός. Ζωγραφική απόδοση με την «τεχνική αναγωγής του σιδήρου» κατά την όπτηση. Κατασκευασμένο από το Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής
των Ελλήνων [σ. κατ. 59]
8. Ενεπίγραφος σαυρωτήρας, αρχές 5ου αι. π.X., από την Ακρόπολη
των Αθηνών. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 6844 Πιστό
αντίγραφο από το πρωτότυπο έργο, κατασκευασμένο από κράμα
χαλκού με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού, όπως και στην αρχαιότητα, και επεξεργασία με χημική οξείδωση για την απόδοση της
πατίνας. Κατασκευάστηκε από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για
την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής [σ. κατ. 73 κάτω]
9. Aιχμή δόρατος, 6ος αι. π.X. Ανάθημα στο Ιερό της Ολυμπίας.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. ευρ. Χ 6258. Κατασκευάστηκε
από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για την έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής
10. Χάλκινο κορινθιακό κράνος με εγχάρακτο και εμπίεστο διάκοσμο,
600-550 π.Χ., από την περιοχή της Ολυμπίας. Αντίγραφο. Μουσείο
Μπενάκη, Αθήνα, αρ. ευρ. 8063 [σ. κατ. 73 πάνω]
11. Τμήμα κεφαλής αγάλματος του Μιλτιάδη από την Ακρόπολη της
Αθήνας. Ρωμαϊκό αντίγραφο από το σύνταγμα του αναθήματος
των Αθηναίων στους Δελφούς. Μουσείο Ακροπόλεως, Αθήνα, αρ.
ευρ. 2344

2. Δημητριείς (Δανιήλ Φιλιππίδης, Γρηγόριος Κωνσταντάς), Γεωγραφία
Νεωτερική, Βιέννη 1791, Αικατερίνη Κουμαριανού (επιμ.), εκδ. Ερμής,
Αθήνα 1988 σ. 156
3. Κωνσταντίνος Κοκκινάκης, «Εγερτήριον» (μάλλον 1816-1821 ή 18251831, ανέκδοτο), στο: Μιχαήλ Περάνθης, Ανθολογία Νεοελληνικής Ποίησεως. Από τον ενδέκατον αιώνα ως σήμερα, Εκδόσεις Ι. Χιωτέλλη και
Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα χ.χ. 10η έκδοση, τομ. 1 (Ιστορική Ποίηση),
σ.533, βιογραφία: σ.530

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

1. Πέρσες και Μήδοι ευγενείς, από την ανάγλυφη παράσταση στην
ανατολική κλίμακα της Αίθουσας Ακροάσεων (Apadana) του ανακτόρου της Περσέπολης, τέλη 6ου - αρχές 5ου αι. π.Χ. Αθήνα,
Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν. [σ. κατ. 15]

διαστική αναπαράσταση). Αρχείο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής
Εταιρείας [σ. κατ. 80]
6. Σανδαλίζουσα Νίκη, 410 π.Χ. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, αρ.
ευρ. 973 [σ. κατ. 87]
7. Carl Rottmann, Ο Μαραθώνας, περ. 1849, ελαιογραφία, 91 χ 90,5
εκ., Βερολίνο, Staatliche Museen, Nationalgalerie, αρ. ευρ. A I 209
[σ. κατ. 110]
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