
Φ

ι ι\|,η,ι,Ι|ιι ι\υ ιΙΙο\ρι,ιιι ιιη,Λ \L ι \Ι ]τιρ





ΑOÞνο,2οlο
ταΝß ηψÝλÜα: ΣτÝ»α ΧρυσουλÜm, ορχÜολüγοò
ΕmμÝλdd τιμÝγΦτ Εýη ΠßÞ, αρftιολüγοò
«.lμσοι Νmßταò Γfu ρμüηουΙοò. ορκ,ολüγοò

ΠÝßßη Φωοüδr, οριαοýγοò
Μορßα ΤαριμιßΝο, μουσd.λüγοò

Δορθþσειò πττÝγþγ: ΑΕξÜγδρα ΣÝλελ!, αρmιþ!üγοò
ΦfrροÞτÜ χοΙλταÞχη εßιμÝααα, σxε6raσrrιk χßρτdrν| Σπßλτò πßααò, γραφßααò

Þν Α' Εφορεßα προßÜομιßν ful «Ιαοκßπ Αρτιοßlτωγ
mV Ζ' Εφορεßο ΠροlßΦρκbγ τι Ιααοχß, Αρmιοýτþν
Þν ι ηφορεßα προßΦρτιþν ftl (λασχþν ΑρχÜοhιων

Φ ΕOντü Αρχατολογπj ΜοýdεΙο
το ΜουΦßο Πdýλου x.r Αλεξüν6ραò I(ανε»οποýλοý

ω τομεßο ΑρΕÞλογ]χþν πüρων κοι Απο»οτριþÜων
m Ιmαδι,ü Βtβ} οeω, Αμφυονm Σ/οý Ιαοο,τþ\ ι ,oJδU!
Χαι Þν Ν ΑθηmLò ΑρΜbλογ,η Εα,ρεßο
μα mγ üδοο δημοσΙευοηò φω!ογρßφιχοý υλ]χοý,

ΙòΒΝ: 073,s60 2ι+939 3

coPyrighl Φ 2οlο ΥΠ,Πο,Τ" ΔιεýOWdη ΜοωσΦν, ΕκθÝαογ κα Ετποιδευικιω Προγραμμüτων
ΤμüμαΕκποιδΦοχþνηρογραμμüτωγκ] Επιοινωνßοò
Β tΦΦοο ηροßποραþντι (λοd[þν Αριdιοιüτων



Περτεχüμενα

Απß προλüγου ,-,-,,.,-.,.,.,..,..,.....,,,,.,,,,.,,,,,,,.,.,,.,.,,:..,.,,,,,,..,.,,.,.,. 4
προò τονò παýΦfuοýò.,......,.,..,.,..,.,.,,.,..,.,.,..,.,..,.,,.,.,..,.,.,.5
Στογ &Üμπο με το μüροθο...,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,- 6

οι μαρΦρßεò «α π ταμÝμο,.,..,.,..,.,.,,.,..,.,..,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.7

Οι δýο ζüσμοι,,,,,,,,.,,,,_,,,.,.............,..,.,....,..,....,.,....,..,.,....,..,.,... 8
Ε μüπ,,,.,..,,.,.,......,.......,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,,,10
ΖωγροφΙζοποò Ε μü5 τοý ΙνΙοραθüνο..,,,..,.,.,..,.,,.,.,..,,,,,,. 12
«ΙαßρΦε! υτ<þμ.γ...,....,....,.,..,.,.,..,.,,.,.,.,,.,,.,.,,,,.,.,,.,.,..,.,,.,.,.. 14
Ιß fuüμΜ μÝρα,.,...,,,,,,.,,,,.-,-,,-........,....,......,..,.,....,......,..,.,.... t6
ΙΙ μυOολογßα ιηò μιÞηò ,,,,,,,,,,,,..,.,..,.,..,....,.,,.,.,..,.,....,.,..,.,..,. Ι 8
Τψüπαò τουò θεοýò.,..,.,,.,.,..,.,.,.,,.,,,,.,,,,.,,.,.,.,..,.,,,,.,.,,.,,.,.,., 20
ο Φüαοò πò μÜjò.,,,,.-.-....,.,.,..,.,..,.,..,.,..,...,..,....,.,..,....,....22
Στο ΑρχΦολογχü ΜοýοÜο Μαραθüνα,.,-.,,,,,,.,.,,.,....,.,,.,,,-. 24
ι] πεμÞγησÞ σwαßζÞαl....,..,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,..,...,,.,.,,,,.,..,.,,.,....30
προÝλΦοη ακüνΦν.,....,.,..,.,.,,.,.,.,,.,.,,.,..,.,..,.,.,.,,.,,.,.,..,.,.,,.,., 3 ι
ΒtβλογραΦßα,,,,,,,,.,.,,.,.,,,,,,,.,-,,.,....,.,,.,....,.,.,,.,....,.,..,....,.,..,.,.. 32



ι

Αντß προλüγου

Το 201ο ΦμπλπρþOΜ 2.500χρüπα α!ü πν ]αοριπß μαχπ ιου Μαρο
θþνο, Η μÜΕ απü μηορεß νο μπ ητον π ß,ο þοφασιακß αη δτμüχ.
Α,οιοΜ. Δ, üηι Υ ιßριι üJψ.1 ιαψη μια\ο,,ρü\ "ο/υ, 

ια,α ι ι ο ο, ,

ο ελΙηυþò χüο!οò βρÝθÞε οmμπΦποò, αα δ(ü τοý εδüφη. μ. ιο !εγüλο
χßγδßΦ που ωαλοýσ. lον τρüflο mò ζωýò του,
Η νmφüροò αβοm τηò μüηò Φυ Μορdθþνd üm μιλο d!αιÝλεοε Φμεßο
dνdφορüò γιd üλεò ιò ταιοßινÝò ωγφοýσ ò Ελληγον ιΦ Πξρσþν ο»ü
ηρολüμοε αυτü που θο αοΙουOοýΦ, το Χρυοü Αýft ßοý ι»ηγ(οý πολ

ο, ΑθÞνdlοι οπÝδωσον τπν εηιΦχßο τουò -οπü τπν dπþθΜπ των δýο περ
σιψ\.,Φ, ,Φ, δ ι/ οι ργ,ο ια ιποJπρτοπυο.ισυιοlοοιοOιοò,
ο,ο Αηο,ο, 0υü ι Þ ο !,1ßλα .nri,yloli ιου. ο α εÞ m! πrω,d

ομωò ππν προιlrdßχüιÞτd mI επιßχΙο τοýò την üφετλον oτoKloaej χο'
μüνο οιο οOÝνοò που Ýδαξον αεßιτ το πρωß τοý Σπιεμβρßου ιου α9ο η,Χ,
σο! Μοροθα,ο υ,,, νηολυ, Βαο \ αζ,,dσ. ü,αΟ0 υΓα'þJò, αψ οι
Αθπνοßοι μüνο ]92 πολßτεò
τ. πýιο ιοο Μαρ.θ'm ιπΦrν να δ]ßFθοýν το θιßρροò ιουò'

(ΕλιýOφο σüδοþ αΙχου αιο ý ýηΡ!
τροβδüò λαýΙq, ο ÞοΙοò Þθd. γ0 τα θυμοýÞο, ο, επü!q γα,& üχ, ye Φ ποη

αη μþ ιου Μ.ροθþνα,)
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Προò τουò εταατδευττκοýò
Το aππο .ου Ýχαε αd ιÝρ,ο οοò οποτ).ß Ýνdν οδηγü μα το Αρχαολοι,
ιü Μουσεßο Μαροθþνο χα] αβαριμÝνο γιο ην "Αßθουσο ιου TpofuIoυ,.
§.δ,üο τ, υ. oΦooJn η. |nlr ο 1 πι_ ρ οΓ. , 50ο }ρο\ψγ σü
Þν ιαοριιß μüh κι ωευOýΕται ω επαιδευιχοýò Üò πρþιοβüθμιαò rcl
&υτεφβüθμ,αò ε!παßδευσιò, χαθþò ιοι σξ μοθητò δεÞεροβüθμΦò ωοß

m( μü, ι ο, ΝºαροθΦ,ο !εοο ο, ο, ορJ,,,πιò, αß ιο δ.ιßαrο σα
τελεΙ Ýγον θφdιχü οδπγü γιο το Μουσ.ßο με βüσ, ΦΙεγτιτο α0.!Þα mi
ιò ηρüθηιεò ιου Τýμβου των Αθπτßων ιο] του ]Τ,ωΦ τωγ maτraΦD, Σε
χüθε μtο Φüτπο παρατßθποι αüλο α»Ü α 0Ýιατο γιο συζßΜ ßΦ οχ
αüχο αουν νο *σθοδηγηοουν ι.ν ε.lαÝlπ ιüυ ΜουσÝου, ιßΦ γα Φιò
}γþdß, m ε€φπα Χη να το συνδυüο.l μ. Þν dρΧαΙολογmα òΙ ΦΦρωü
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Στον κÜμττο με τα μÜραθα...

Σι μιι μικρÞ ολτd ευφορπ ßdΡοθα),ßοο ι ηεδιüδα ππ βοραοονατο ]χπ üκρπ
lò Απιχηò, d\τßκρυ στÞ\ Εýβο,α, δ,αδραμdτßιπε αlò ηρχßò του φ()ινοηþ,

ρου του 490 π Χ, μια μ.γü}η μηιη. Η μÜυ ιου λºοραθþνα υπýρξε π ιρþιπ
! ý, ο, ρο υO,Φ, υ, ,δ οο, ο, ιΙιπ
ιδüφπ ιουò alivü(L σπν η.ροικη οοβολi
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Or μαρτυρßεò kar τα τεκμτßρτα
Ιιο το ιοιορ,χ0 γηOγ0( κ0, ιουò ιιρωτογα]α« ιου
υπαρßοη πολΙÝò πληροφορß.( αο §.ßμ.ο opxaiωr ουγ),ρ(φßω, Η mμd
rιιotrpn ιοΙ αΙο ουθΔταη Ππlπ ε§αt ο Ιαορ*ü{ ι|ρüδοτο(, ο οποßοò, λßγ(
δ.ιοòß.ò!ü]ομιη,üρχιο.νογρüφο ι,οιοριο ιω|περοιιþ,πολßμω,,τºd
l. üßτπρ,θ.ß9.τßΙιτß πΙ ]]ψιΙ,ι τdγ α}3ιτ,π!, aLm Ι, ιηΔaπ ιD ι( Ιß
.ß'Ρτfl ιοτοDò αιαβþοßò mυ] πα Ýφ€.οα π αιτ?ουσπ οι Ευπf( J/ε m(

ο μεγαλοò ιρdγ[ü( ιαππò ΑτιýΙq, μαραθωιομl]ßξ χ ο ßδ,ξ, το
α72 π Χ, ουγRλüιο.μ.Iπ\ τρογωδßο ιοý πÝφαι ιουòΑθηγοßουò, πορουοι]ζα

πtπρü των πππμαων περοων
Ο Παυσονßηò ιοý το 2ο αιþ\ ο μ Χ, ηεριÞ}dθπε ολüκ)προ ιοι ε»dδ[ü χþρο,
, !οοý, π ,,δ ση, νοοδθý,οΦιηιο/ m, ο,ο!Φο1 ,.lοý
εχτüò οιü ιò οριαßεò γροfiÝò ππγÝò, πολυ mμdπιχ< ß}προφορη( οπλοýμε
οπü το οριοιολογιιü υλι(ü, Σε οÞü Φγ(αταλ.γοποl .υρÞμοτα που σχαΙζο!τοι
üμεσα μ. τπ μüΧπ ΧdΙ προßρΧοπα, απü ιò πνdσκοφÝò Φον Μαρdθþνο αλΙÜ
ιο' οπουδdßο ßργο τÝχιπò που βρÝθf,τν οε ανσοχοφaò ονü την Ελλdδα rcl
οποκολýποw ιò d»ογò ποι επÜρ.ρ. ο απüηχοòι]ò μüχηò αη συιαßδηοη
των ντιþγ. ΣυνεΙδÞΦ που οδηγπσε mγ Λθηιτ νο τταλüβÜ τρßαρχÞ θÝΦ
μÝσα αον αρχοßο ιüσυο αεüüν ομÝσωò μ.ü την ιαορι0 τηò νßη.



ΠÝρσεò

Στο tj ιÞò οοχοß'{ßò εηοχÞò (7οò 6( ßιþναò π.Χ,), οι ΠΦοεò.'χÞν
ιδρýσα μιο ουτοχρατορßο η οποßο επεΝüτογ σε υιο τφüα]ο eloon, ιε.
p),.βd,J\, oλJ ý\ ,ρ,οý,σ ü, ßρO,λοιτlψΦßL\τγΜj, υ
ν.Þ \,ο οΙ τοOψ.. lΓι ηΓ.ο ο,ψJ ΒοΙοπ, ! ια,π\ Αοοι ι

(.αιροη,η., ια,

οJ Vqo\ol Βοο ) α ο νºαλα Β.οη,α\,,,, αl δüΘ,οß'ου Λο\
ηολýιßDιθμο κοι ο8Φαο αροτü ποý αποτλοýπον οπü τüγματο ιπ-
πποý τοι πεüτý. ¹ταν πολυεΟνπüò, οφοý σε ουτüν υπΦdοýσαγ
Üνδρεò ο!ü üκò ßò σατροßεßεò, ιοι εßχε Φ ΦηΦ ιου αÞπητου.
Η περοιft ουτοφαιορßο Ýφτοσε αο οηοιορýφψο τπò δýναμßò τπò
αα τÝλπ του 6ου ο]þνd π,Χ, Τπν εποπ απη το θρüνο χατεßχε ο Δαρεßοò,
γιοò του Υσιdσm, .ýγ.νÞò ααü ιη μ.γdλη ο(ογÝναο τον Αßαιμειδþι Ami
mγ περßοδο ηοOαν οε σjπooυm οι ΠΦοζ μξ τουò ¸λτπνεò ηου ζοýσαν αα
δýιυü οý!ýρσ ιηζ αυιο,ροιορßοò,

¸λληνεò

Τπν ßδπ ιßοχη, ο ε|λαδιχüò χþροò üτον χοτdΕρμαισμÝνοò σε μιχρÝò πüΚιò
ιρüτη, α οποßεò πολý συχγü Ýρχογιογ οε πüΙεμο μεταξý ιουò Οι ηολεμιιÝò
σιγροJοζ,\, η ιρο,ο οποι ι ορη ι,.η οºοιλ,οLοιο ι ο ., Ι ρο ουοο,
τουò οπλßΕò α δ]ορπß πολεμιßß ετο,μümτο. ο ι τλΙπνζ üδß ßηü τογ 7ο αþ
νο η,Χ,, d(V ýιοOαÞ.α σον νÝο ιρüπο μΜò μ. τη φrßλαÞ/ο των οπλπþγ.
Αυηß η πολφιý τοmm πρΦει να ýτdν dποτÝλεqτο των ιοΙτιαακþν α»α
γþν fioU Ýγιναν ιην η.ρßοδο ουιÞ σε πο»Ýò ηüλει-ιρüτπ, πιρ,ορßζοιταò τη

δýνομη των οριαοχροτþν χαι φÝρmποò αο προπßνD m !.οοια ιüξπ ιων
αγροτ.ßΝ, Αποß α οπλßπò mληεò üßν που ηορατüßθαογ το α90 π.Χ, αον
νdροθ ,,οßητOÞι αο, ιολιορΦ!ο π.ρστοσρο,ο ιο μοιαωο. α ω

«Κýριε, μην ξεχνÜò τοσò ΑθηναΙουò»

ΑφορμÞ μο τηγ επßθεΦ των ΙΙερσþν Δ,απßον πò Ε»üδdò Þταν η β.Þθαο Þου
πρωÝΦεραν οι λθπνοßοι κοι α Εραρτßò οτουò .πανοσαημτουòºωΕò, ¼ταγ
ßτπξε Üδüξη η lωνftÞ επονüσταοη κοι οποτατdΦÜOπκε π πριαρχßο τüυ ΜηÜ
λου ΕοσλÝα σο μχρασmý πορÜλο ο Δορεßοò αρüφτ παπßον mò ΑOß,
νßò Μ1 Þò ΕρÜρΙοò, γΙο να Ιò ιυωρÞσα Που εßΧαν οψπφησα τπ δýγd|πß του,

ι.,,] ο Δαρ.lοò μθ4ßωπαò μο τßγ ßσιßλιψß Μι πιριjλποß fuy Σßρδεο9 αþ
τοDò,40ÞνοßΦò κ4ι τΦò ΙοΕò ιJ ρþπσε γα ιdθÝι ηüη η.rγ .υΦß οι Αθßmrοß,
¼ταγ m εßπαγ, ζÜmÝ 9. του 6rσουγ D τüξο ωυ, Το πÞρξ Ýρτξε ß!α βÝνò σΦγ
òαο fu .ßπε: .ο Δßα, αεΙωσÝ με γο dJrop]i.ω ιουò,{θD,ßοrò,, ¸Επß δ,Üαξε s.y
Dπρπ να ΦD π.wλτριßγα τραò q]þ Üγ πιÝρα, üποτε καθü!αγ σΦ τραπ.Þ,
,(ýρ,ξ ιιrν ξΦΙò Φυò ΑθÞγαßοι9,
Ηρüδοιο. 5, l05ld ýθφπο ο6(π,

R

òυ τ,Ιtρο\ΦΙüdò Πßρßοιαοπ ω,ü
τüιft &oyoror.nΦ γýρυ αο 5ι 0 π χ,



,{

*ι-:Ξ

,-['

Σ

Φι ,αι{ι -,ΙΙι1 {ΙΙr[ι1 1,,}ßrιη
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Οι ΠÝρσεò οτο Aryaio
ο Ηρüδοτοò dνdΦÝρα üι ο περσι(üò αρατüò !ε αρdÞγοýò τον Δßm τι ιον
Αριαqιρ,η ο,α,α ΙοΑηο,ο Jl
των Ι(ιτ.λÜδων, Αιολοýθησον η (üρυαοò χαι π ΕρÝßρο,

Στο πεδßο τττò μιßχηò
Μαü την ΕρÝιρm, οι ΠφΦò ααοβιβüΦκογ dον Μαροθþνο με 20,000
25,0οο üν6ρεò, λ4dζ τοßò Þταν {οι ο πρþην ýροwοò τÞò ΑθÞνοò, ο ]πηßαò,
ο ελληαüò αροτüò οποΕλοýπdν σü 9,οOο Αθηνοßουò χατ r,0o0 Πλοται
.ßò, οι δýο στροτοß Ýμονον üπρογοι, αρdτοπεδομsοι αον Μοrοθþγα, γιο



ο Μ ηüδηò, αναπýσσοÞοò τπν αΘ.νοßιεß φιßΙαγγα þαε νο αα το ß&ο
μrξ υ ω! Jodan παρο,οΙη, o\oιroalro οηοδυτο!υο. ιο frρο,
Στο 6εξß αχΡ πτò φ!rfγ,γ!ò πκφοýò ιÝΘft ο ηολÝμαρχοò ΚoλλΙμd
χοò, αη ιο οριαερü χοιαdβον οι ΠΤατοΕßò, οι Αθπνοßοι ξαßπσ.ν νο
τολιjÞ!Φ τα r,50o ftρßπου μÝτρο που τουò χßηριζον σπü ιουò αθροýò
βα6(οπò πß τον αο του ουλοß, ¼τον πλπσßοσογ τüσο þΦε η §νδυ,
wjΦ ωü ια ΕρσÜß κτη üρισαν να τραDυν yra να ελΝαοηοιÞ
Φ Dò αþλεζ π ΦΦ μ. αrρα nιiνω dιοýò *θροýò.

Υπü την πßΦ του ιΦροý περσχοý χÝπρου, ιο wρ{ü !ýμα mò φιß
λοιº/οò υποχþρησε, Οι δýο ε»,ηνκÝò πΦ!τ€ò χατüφερον να οπωθÞσουν

Τα δýο ιrτρο τηò φüλοτ,γοò σþOΜν χαι Ιjplσay γα βοηOησοw το αOη
νο]ßü χÝπρο, Το ]αυρü πφαιü (Ýπρο βρÝθτ μααξý δýο πýριßν ftl
mτρρΦοζ 

'φ!ιοι 
d,Μα υπο,dρlσ ω\ η φJ,, ο, ιθπ.ο,ο ου\

Φταδßωξdγ μÜρ mγ πορολßα, üπου η μjßÞ .ξελftθΜ σ. οφdγÞ, Οι
πÝφεò αι¼νß<οπον να μποw αο ηλοßd χα οι Αθηναßο, πρΦοOοýσον

ΙlΙfιατι

1ι



Σ,ι üßρη τhò αßüγαò π4ριο.þΦπαι ßα περσιτ' D'ωßα r.,
ο, τυπΕò να σιοτþγουγ üοουò απü ιουò ρßßρραρουò τρÝτουν

ΣΙο χÜιρο ιßò ΜχÞò π.ρßdιrνογtαß οι ρßρβοροι γα

φ€rρα ßαι γα ωOοýυαι προò το ü\οò

Η μüπ ιου Μαραθþνο ο.οτÝλεοε πÞγη φτνευΦò }ºο πο»üýò χα»πÝwζ
ο,,τηρΙOοΙη,ß,Σιm ΠοιÞληιιοο,Λα JηdüΓρß-οÜμοοιοη:Φοπ.
ΑγορÜ mò Αθηναò, ýßηρχε ιια Μυπωαοκß ζωγροφιþ σýγθεω με πν ανα
πορÜαοσι mò μümò Ýργο των ζωγρÜφων Πüναlνου κþ Μßιογα, ο Παυσα,
νßαò εßδε τον πßνοκα χο, Ýδωσε μlο λεητομερÞ ηερτροφη ιοι (Αππα, r5, 3)
ΔοβÜζονιοò αÞü το ιεßμενο, ο μελmτßò Καρλ Ρüμπερτ α\ αρχÝò του 20οý
ο Φ]ο ψιρdφΙο.', Γορο ο\ψΦιΦη, απο, ν οηο,α Lnooo μζ Ιο πüοο,
με μý ýÝα γιd ιο .þò θο ÝμοτG ü περßφπμοò ηßνοιαò τηò Ποιιßλπò Στοüò,

Or καλλýχιιεò αφηγοιßντατ τη μιßχη

πÝοσ( τοtü(ζ Δπü μιλανüμοοqπ
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,4þ τΦòαοαοÞ οι Ι οτα,εßò ιαι þο !ζq mU Φρ.τοý ßταγαþ ιÞν,{πßιß
βιß_οβ.ρÜξ, 

'ε 
,Uιj Φ η]εßο π δω ιaρη .fuol ιþηαλα m μÜ,1.

ποýσανΙαò

ητηση
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Ο αηιελαφ5ροò τηò νΙκηò...
ΣýμφΦγο με πν ßορüδοΦ, μßü το τÝλοò Þò μüfiò {αι το θρßομβο των ΑOη-
ναßων, Üαò αÞ,ελιοφüροò Üρεξε mV ΑθÞνο μα ν3 αναγγεΙλd τα οπου6αßα

,οý, φΦν3ν \,ßÞοομ.,, , γαι ξιqΦηο, αηο m!

Ιστορßα ß θρýλοò;

οι αρχαßεò μορπρßεò ατftü με ιον μοραθωνοδρüμο εßνατ λγοαÝò χαι üλεò
ορòτü μσαγενÝαερεò, üταν πιο π μÜπ τοß Μαροθþνα εßχε πüρα μυαÝò
διdαüοdò, ο πρþτοò που ονοφÝρδοι αο σασüδο εßνοι ο Ηραχλεßδπò ο
Πουικüò, σορικüò και ßερπ}ºτ.ßò roυ 4ω αιþνα f,,Χ,, ο οποßοò ονομüζει
τον μοραθωνοδρüμο ΘÝρσππο. ο ßδι( αγοφÝρα üπ ü»οι συγγραφdò τοý
Ýδτγdν το πΦ τdιριααü üνομο Εß{λÝαò. πολý οργüτερο, ιο 2ο οιþνα μ.Χ,, ο
σιτγραφÝαò rcl φιλüσοφοò Λουχιdνüò ονομüGι Φ!λτπαß6ß τσν aγY.ýdqjpo
τπò νßπò, ο.α ουτü τd διdΦορdι(d 

"οι 
οýμβολτιÜ ονüμοτο που ßοραδßδοw

οι οργο""πηγιjü,οι oucΦpo,oU. ý mJoý.,ο αιý,οOl ουg Μο,
να τü γεγονüò ü (dποDò Αθηνοßοò, (ατοποπμτοò ηδπ οπü τπ μüπ, πρεξε
φορψποι,ο ο,)α,ο,μ ο οοο μηολπ ο ýσοο1 /ιο,ο αο.,,ο ],ηΦ-ο η.
ι,ý( \,-αεοιΑθηνοιοιOοτηοροιοο,,οιιδοπο, oUL\ πο}υτο\ρτ\ο
οα mV πü)J σÝλνΦαò Φωτινιß β}ýματο με μαþλχÜ χÜτüπτρα,
ΣÞ σýγχρονη ποχß η πορ'ο
οÞη πÝπΦσε Þ θÝdηιdη ;
ενüò ολυμηητý οθλÞμο, :ßΙ
τÞ, του Μοροθþß.υ δρü ß
μου οποιßò, üπου αO)ττÝò Ξ
τρÝιουν Þν ωüααω ιων β
42χ!λΦμÝτρωνσεονüμmm'

'ý 
Þαν anjΙa dnv πüλß οι σφOπι¼ß, Ýα. ,γ Ιιipυra

9α]ο, ιογ Φιλπmδη, τD ]ßτ.γ επαιγdμαdοò ß!φο6βßοò
Ηρüδοßοò 6, το5 {ελ.ýeερη απüδΦ)
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¸ναò αγγελαφüροò στη ΣπÜρτη...
Ε , :ι :,,_,,οò .\θηι αlοò, ο Φιλιππßδηò η Φειδιππßδηò, εßχε τρÝξει μÝχρι τη ΣπÜρ
_: .: .,5υ:οιÞσει τουò ΣπαριιÜτεò γßα τον περσικü κßνδυνο και να ζητßσει τη
:_:::: _,_,ò- Ο Φειδιιπßδηò €εκßιησε μüλιò πληροφορßιθηκαν or Aθnvaioι
_:,. : ι::ση τωτ Περσωτ-στοτ ßνΙαραθþνα και διÝlτσε την απüσταση μÝσα
.. ) _ ] ημερεò. \ΙÜλιστα, üτατ, οι ΣπαρτιÜτεò απÜτ,τησαν üτι για θρησι.ευτττ.οýò
,,, _,. ' ]( δεß μποροýσαι τ α οτεßλουν Üμεσα βοýθεια, γýρισε πßσω στην ΑθÞτ.α
,. ' : .....Lrσει στοι, \Ιοραθþτ,α. Αττßθετα με την ιστορßα του οπλττοδρü-

-] _, _ ....]ι]ι],)1ο ουιü πρεπει τ α εßτ,αι οληθιι,ü. ¼χι μüνο επειδü το ανοφÝρετ
] :::: _ι. _-_,,,: ι:ι,ιιατß ο πρωταl,ωτ ιστη< του ηταν ημεροδρüμοò, δηλαδη

.,:,::]:,. ]_. ], : :]-:]c:1 \θiνa ΣπÜρτη, συμμετÝχοτ,ταò στο ΣπÜρτα-
:.,]],':,.:,, ]: : , :;.,ηση τη< πορεßαò του Φειδιππßδη.

Το τρüπαιο τηò νßκηò των Αθηναßων
1.1.;_l::.., _]_:.:.a_,]].,]:-.1_::,,J]ω\στηθηκετρüπαιοστοπεδßοιη<μü-
\Γò. _...,: I_ ].l-,:,,_ Ξ_, ι. , , ],-:' ]ιο ητα\ Ý\,αò μεγιlλοò κßο\,αò απü )ευκο
-]J- jj _,, ,,:__, ,,,,,, ,"ΟΟ ΟΙΟη,α\ ο,Πτlι\ο ιοα\ο.μομΙ \
φτερωι:-:< \ι,;:ι.

Ιικ, 9, Τα μüγα σω(üμενQ μÝρη του
Τροπαßου τωτ. Λθιιτ.αßων, ΛρχαιοΙογßκü

' Ν'Ιουσεßο λºαραθþνα.

ΘÝρστπποò: θÝρσοò (θÜρροò) + ßιποò
ΕυκλÝαò: ευ + κλÝοò (δüξα)

Φ τπαßδηò: φιλþ (αγαπþ) + ßπποò
επιτýμβια στÞλη: στßλη, φτταγμÝττι απü μÜρμαρο ß πÝτρα, πÜνω στον ιÜφο ενüò νεκροý, συχνÜ εΙχε ανÜγλυφεò
παραστÜσετò σχετικÝò με τον νεκρü kar αποχατρεττστfßρια ποιfiματα (επιγρÜμματα).

.Ο οπλιτοδρüμοò στην επιτýμβια σττßλη παρουσιÜζεται εlτελþò γυμνüò, χωρßò την πολεμικßτ του εξιßρτυση.
Οι καλλιτÝχνεò στην αρχατüτητα πολý συχνÜ απεικüνιζαν γυμνοýò τουò πολεμιστÝò, Για ποιο λüγο νομßζειε
üτι επÝλεγαν να παραστßσουν χωρßò ροýχα τουò πολεμιστÝò, ενþ στην πραγματικüτητα πολεμοýσαν με πλßρη
εξÜρτυση;

ιξ



Οι απþλετεò

Ο Ηρüδοτοò αναφÝρει üτι στη μÜχη σκοτþθηκαν Ι92 Αθηναßοι kar περßττου
6.400 ΠÝρσεò. Πüσοι Þταγ or νεκροß Πλαταιεßò, οι δοýλοι, αλλü και or τραυ-

ματßεò που υπÝκυψαν αργüτερα στα τραýματÜ τουò δεν γνωρßζουμε.

¸μþνταò τουò γεκροýò

Οι Αθηναßοι, αφοý μÜζεψαν τα σþματα των νεκρþν, τα παρÝδωσαν σττò or-
κογÝνειÝò τουò. Η κÜθε οτκογÝνετα Ýκαψε τον νεκρü τηò κατ στη συνÝχετα συ-

γκÝιτρωσαν τα λεßψανα kar τιò στÜχτεò και τα τοποθÝτησαν σε Ýναν κυκλιι<ü
χþρο κοιτÜ στο πεδßο τηò μÜχηò, τογ οποßο εßχαν προηγουμÝνωò οτρþσει με
Üμμο και πÝτρεò. Εκεß σκüρπτσαν αγγεßα ωò προσφορÝò στουò νεκροýò. Τα
περισσüτερα απü αυτÜ τα κιερßσματα ßταν μικρηò αξßαò αlγεßα, αγορασμÝνα
απü ιτüπτα εργασmρια, κÜποια üμωò fßταν πολυτελÞ οικογενειακÜ κειμßιλια.
Οι τελπÝò Ýκλεισον με το περßδειττνα που προοÝφεραι οι οικογÝνειε< για να
τιμßσουν τουò νεκροýò τουò.

Ο Τýμβοò τωγ Αθηναßων

Στη συνÝχετα, üλοò ο χþροò με τα λεßψανα των νεκρþν και ιιò προσφορÝò
σκεπÜσιηχε με χþμα.¸τσι δημιουργfßθηκε Ýναò μικρüò λüφοò και στην κορυφfß
του Ýστησαν οι Aθnyaioι δÝκα μαρμÜρινεò στfßλεò με τα ονüματα των νεκρþν
ανÜ φυλÝò. Πρüκειται για τον ιερßφημο Τýμβο των Αθηναßων τß απλÜ Σωρü,
üπωò τον αποκαλοýν οι κÜιοικοι ιηò ηεριοχηò.

Ο «Τýμβοò των ΠλατατÝων»

Απü τον Παυσανßα μαθαßνουμε üτι οι νεκροß Πλαταιεßò τÜφηκαν επßσηò σmν πε-
διÜδα του Μαραθþνα. Στην rrεproxn του ΒρανÜ, κοιτÜ στο Αρχαιολογικü Μου
σεßο του Μαραθþνα, βρÝθηχε Ýναò τýμβοò üπου εßχαν ταφεß δÝκα Üνδρεò και Ýνα
αγüρτ περßπου 10 ετþν. Ο αρχαιολüγοò που τογ ανακÜλυψε θεþρησε üτι αυτüò

εßναι ο Τýμβοò των ΠλατατÝων και των δοýλων ιου Ýλαβαν μÝροò στη μÜχη.

[...] ΠÜνιο ο' αυιü (το Δημüστο Σýμα) θτßβουν ιοι.,ò νεκροýò ιων πολÝμων, εκιüò
απü αυτοýò ποD Ýπεσαν στον Μαραθþνα. Αυτοýò, επειδιß θεωρhθηκε εξαιρεπκιß rι

ανδρεßα τουò, τουò Φαψαν στο πεδßο τηò μÜχηò.
Θουκυδß6ηò ΙΙ 34, 5-6 (ελεýθερη απüδοση)
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Εκ. 10. Γλυπτü απü το ανατολτκü αÝτωμα
του ναοý τηò Αφαßαò στην Αßγινα που
παριστÜνει Ýναν τραυματτσμÝνο οπλßτη.
Χρονολογεßται γýρω οτο 500 π.Χ.
Γλυποθßκη ΜονÜχου.
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l-\ ,r' τΕ Ι
-J,- \,εκΟΦ} !_ηερΦεε
Για ιουò ιιρχαßουò'Fλλητ,εò ιiιar αδιòιτ,üητο rra αφιßσουν Üιαιριι .ιαι ιειρο,
ιιι,ιιlια τιιιτ ιιτ-ßτατ,εχθρüò. !,πειδη üμωò οι συτ,θÞκεò ßταν δýσκολεò λüγι» ιιιò
ζÝοτιι< ιιαι ιου μεγÜλου αριθμοý τιοτ. νgι(ρ(;ν, Ýθα!rα\ß πρüχειρα τιιυò ΠÝρσεò,

ρßχτ-οιτü{ τιιυò ομαδιιιÜ σε μεγüλουò ),üτιιιιυò κοτ,ιÜ στο πεδlο τη\ ιιιßχιι\,

κτερßσματα: αττικεßμενα που τοποθετοýσατ, στον τÜφο οι ουγγενεßò ιου ι ειτροý γ]ο \,ι] ιο\, συττροφεýσουτι στην
:,).λη ζωß.
περßδετιτνον: ιο νεκρüδειπτ ο, Σιοß Ι\4αραθþνα ενιοτιßστηκαν τα ιòοτßι),οιπα τωτ r ειιρüδειιι.ων. ΛνÜμεσα στιò
ιÜχτεò βρÝθηκον υπολεßμμαια ιροφþτ,, üυωò κüκαλα πουλιþτ. και ζþωτ,α)ß,Ü και τσüφλια αυγþν.

φυλÝò: σýμφωνα ριε τι< μειαρρυθμßσειò του Ι(λεισθÝνη ιο 508/7 π.Χ,, οι ποl ßτεò τιιò Αθιßναò εντÜχθηκατ. σε δÝιια
::υλÝò που πιßραν το ονüμαιÜ ιουò απü fιρι'.ιεò τηò Αττιιιßò.
\ημüσιο ΣÞμα: ιο νειιροιαφεßο ιωι πεσüτ.των στιτν ιιρχαΙα ΑθÞτ α ßτατ τμημα του τ-ειτροταφεßου του Ι(εριßμειι<οý.

)ß τÜφοι βρßσιιοτπατ, δεξιÜ ι<αι αριοιεριß ιου Δρüμου, δηλαδη τηò οδοý που ξεκινοýσε απü το Δßπυλο, τηι,
.,:ττρικß πýλη του Üστει,ιò στο\,Ι(εραμεικü, ιιαι οδηγοýσε στιν Αιιαδημßα.

#. __.:._
:., ,.ji}_ :^:]= :;;ß-. -' .'-

.Για ιουò αρχαßουò ¸λληνεò η απüδοοη ιιμþν σιουò νεκροýò εßχε πολý μεγüλη σημασßα. Για το λüγο αυιü
ιρüσφεραν περßδειπνα μετd την ταιρß, ειισκÝπτοτταν τουò ιÜφουò ιων ου}¾ιγων του\ ral ιουò στüλιζαν με
] ουλοýδια, τουò Üφητ,αν ιιροσφορÝò και οργÜνωναν ετιßσιεò τελετÝò στη μνßμη τουò. Γνωρßζετε αντßοιοιχα
σημερινÜ Ýθιμα;
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Μυθικοß ιßρωεò βοηθοýν
τουò Αθηναßουò...

Σýμφωνα με την παρÜδοση, στη μÜχη του Μαραθþνα συμμετεßχαγ kar κÜ-
ιοιοι μυθικοß ηρωεò. Ο Παυσαγßαò αναφÝρει αυτοýò που απετκονßζονταν στον
πßνακα τηò Ποικßληò ΣιοÜò: τον Ηρακλfι, τον Üρωα Μαραθþνα, απü τον οποßο
εßχε πÜρει το üνομÜ τηò η περιοχτß, και τον ΘησÝα, που ετκονιζüταν να αγαδý-
εται ξαφνικÜ μÝσα απü τη γη.

Εικ. 12. Η πÜλη του ΘησÝα με τον ταýρο του Μαραθþνα.
ΑνÜγλυφη μετüτm τηò πρüσοψηò του Θησαυροý τωγ
Αθηναßων σιουò Δελφοýò. Χρονολογεßται αμÝοωò μετü το
490 π.Χ, Αρχοιολογι(ü Μουοεßο Δελφþν,

Ο ΘησÝαò κ(υ ο ταýροò

του Μαραθþνα

Δεγ Þταν αυτfι η πρþτη φορÜ που ο θησÝαò «εμφανßοτττκε» στον Μαραθþνα
yra να σþσετ τουò συμπολßτεò του. Σýμφωνα με την παρÜδοση, την εποχÞ που
εßχε πρωτοÝρθει στηγ Αθιßνα, ανιΙλαβε να εξοιτþσει Ýνα φοβερü τÝραò, Ýναν
Üγριο ταýρο που Ýβγαζε φωτιÝò απü τα ρουθοýνια του kar κατÝστρεφε ττò καλ-
λιÝργειεò στην πεδιÜδα του Μαραθþνα. Ο ΘησÝαò κατÜφερε να τον πτÜσετ και
τογ θυσßασε στον Δελφßντο Απüλλωνα.

ΜετÜ απü χρüνια οι Αθηναßοι Üρχισαν να τιμοýν τον ΘησÝα σαν h9ωα και γα Üλ-

λουò λüγουò. Επειδý ßüμιζαν üτι, üταν ποΚμοýσαν τουò ΠÝρσεò στον Μαραθιßπα,
εßδαν καθαρÜ πολλοß το φÜντασμÜ του να τουò οδηγεß, Ýνοπλο κατÜ των βαρβüρων.
Πλοýταρχοò, Θησεýò 35,5 (ελεýθερη απüδοση)

1Β

Εχ. 13. Ι\4ελανüμορφη λüκυθοò απü
τον Τýμβο των Αθηναßων με παρÜοταση
πÜλτιò του ΘησÝα με τον Μινþταυρο.
Χρονολογεßται γýρω στο 490 π.Χ.
Αρχαιολογικü λ4ουσεßο Μαραθþγα.
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Ο Ηρακλfrò, πρüμαχοò των Αθηναßων
].-ü τη μÜχη δεν θα μηοροýσε να λεßπει ο πανελλßτ.ιοò ßτρωαò Ηρακλßò, ο
Η:οκ)Þò εßχε παλαιοýò δεσμοýò με τον Μαραθþνα, αφοý, σýμφωνα με την
.:ρjδοση, εκεß εßχαν βρει καταφýγιο οι Ηρακλεßδεò, οι απüγονοß του, üτον

-ιr,J( ΝOιαδßωκε ο βασιλιüò ΕυρυσθÝιιò. ΜÜλιστα οι Μαραθþνιοι, üπωò ανα-

;ε_l.ι ο Παυσατ,ßαò, ιßταν οι πρþτοι που τßμησαν τον Ηρακλßι ωò θεü. Στον
],Ι:-.:θþτα ιο ιερü του βρισκüιαν στο στενü πÝρασμα ανÜμεσα στο βουνü
] ,, ::: ,ι. ι lατ ιη θü),ασσα ιιαι για ιο λüγο αυιü ο Ι,{ρακληò οτ,ομαζüταν Εlιπýλιοò,
'l,:): :.,ιτοò ιιου βρΙσκεται μπροστα απü τιò πý),,εò,

::: .]*.:] :_,το. ]io\lJ σ.ο ]ερο ιου Ηρακßß, επÝ),ε€ατ ια σιρατοτιεδεýσουν
j ] 1 _:] -,j:,,:,.:ι,τι, ],Ι:ò:ιθω,,:.

Εß,η. l J \.ιß ιß],, οò ),Ýβηταò με ιιιι, επιγροφιß Οι ,ηθÞγßιßοι ιι., ιηιοσφÝρουν ωò βριιβεßο
ala!a ιßιι:],]ò ι]. a ßß] ß] ßιι! ß]aaι]L,ιιιιL οιοf ηο,λεμο, ¸παθλο ιιου δüθηκε σε 0θλητ]ß,

ßßι]ρι]ι]:] -'.::.l _ ] j-(, 'ι':]ß:: ιο'.r( Γρþιουò επιτιßιριουò αγþ\'εò τιý\' Ηραl(λεßιι)\τ \JετΙι το

θ:,.:ι, ,. :: .,. : ]:: τεφροδüχο ιου οθλητßι, ο οπιιßοò θÝλησε να θιιψιιß ,,,ια
Lιι]]ò ]_. ] ,:, _, , , Ξ::ß ::: :.ß , ι:ι ,ιιοτ Ιýιιβο ιωγ Λθινοßων, Χρονολυlε ι.ι γυρω
οßι-] -is ] ι.',, - ::- ß. ] : :: :, ,(]ι :ιιιι \) εξιßι δρòιò Ι(ονεΙ ßοι ιοýλου.

Ξ,κ. l4. ΝΙελα\.üμορφη ),ßκυθοò ιιιιßι τοτ

ýμβο των Αθηι.οßαιν, ),την πορüσιοοη c)

τραliλºò με υψωμÝγο ιο ρüπα),ο οιιòιιιυι,ει
] ),ιονιÜρι τηò ΝεμÝαò με τη βοιßθειο

ι0ι,,ι ηι ιη ι Ι|,ι Γ \Γη η ο, I

,υ υιγ 4ο0 ι,\, \ρ,, ιυ/ηιι] , \ ο| οι
,',ιροOþτ,ιι,

Δελφßντοò: επßθ ο του θεοý Απüλλωγα ωò προστÜτη τωτ, ταξιδιω\.

λτικυθοò: αγγεßο μÝσα στο οιιοßο συνßιθωò Ýβαζαν αρωματικü λÜδι. Συττ,Ü χρησιμοιιοιοýι,ταν ωò κτÝρισμα.

λÝβηιαò: μεγÜλο χÜλχινο Þ πÞλιγο ημισφατρικü αγγεßο. Οι χÜλκιτ,οι λÝβητεò ητατ,ακριβÜ αγγεßα που

τροσφÝροlταν ωò Ýτιαθλα σε αγþνεò fi ωò αφιερþματα στα 1ερÜ. Συη.Ü χρησιμοποτοýτται, και ωò τεφροδüΧο1.

τεφροδüχοò: αγγεßο στο οποßο τοποθποýσαν την τÝφρα (στÜχτη) των νεκρþν.

. Σýμφωνα με μια Ü οψη, ο μυθικüò ταýροò του Μαραθþνα συμβüλιζε τον ποταμü ΧÜραδρο που με τα ορμηιικÜ
r ερÜ του πλημμýριζε τιò καλλιÝργειεò στον κÜμπο του Μαραθþνα, Γνωρßζετε Üλλα αρχαΙα ποτÜμια τηò Αττικßò;
ΚÜποια απü αυτÜ κυλοýσαν κÜποτε στη γη του λεκανοπεδßου αλλÜ σÜμερα δεν εßγαι ορατÜ, σε μεγÜλο τμÜμα τουò

τουλÜχιστογ, αφοý Ýχουν καλυφθεß απü τη σýμ<ρονη πüλη.
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Οι Aθnvaioι μετÜ m νßκη τουò θÝλτισαν να εκφρÜσουγ my ευγνωμοσýνη τουò
στουò θεοýò των οποßων η βοüθαα «αποδεßχτη«ε» πολýτιμη σιη μιßχη.

¸μÝò (πην ¶ρτεμη

Ο αρχαßοò ιστορικüò Ξενοφþν αναφÝρει το τÜμα που Ýκαναγ οι Αθηγαßοτ στην
¶ρτεμη ΑγροτÝρα. ΥποσχÝθηχαγ στη 0εÜ üτι, αν ντκοýσαν τουò ΠÝρσεò, θα θυ-
σßαζαν προò τιμιß τηò κÜθε χρüνο τüσα κατσßκτα üσοι θα Þταγ οι σκοτωμÝνοτ
εχθροΙ, Επειδfß üμωò ßταν αδýγατον να θυσιÜζουν οι Αθηγαßοι τüσα πολλÜ
κατσßκτα, επÝλεξαν να τηò προσφÝρουν συμβολκÜ μüνο 500 ζþα κÜθε χρüνο.
Σýμφωνα με μια Üποψη, για τον ßδιο λüγο, δηλαδfß για να τιμιßσουν τη θεÜ, οι
Αθηναßοι πρüσθεσαν στα νομßσματα που Ýκοψαν μετÜ m μÜχη την ημισÝληνο,
το σýμβολο τηò ¶ρτεμηò.

Εικ. 16. ΑσημÝγιο τετρÜδραχμο ααü my ΑΘιßνα. Στον εμηροσθüτυπο απεικονßζπαι το
κεφÜλι τηò ΑθηνÜò. Στον οmσθüτυπο, η γλαýχα, το τερü πουλß τηò θεÜò, και η εηιγροφÞ
ΑΘΕ, συ\τομογραφßα τηò λÝξηò ΑΘΕΝΑΙΩΝ ( =Αθηναßωγ). Η korþ χρονολογεßται πριν
τη μÜχη του Μαραθþνα. 520,/510-480 π.Χ. ΑθÞνα, Νομισματκü Ιýουσεßο.

Εικ. 17. ΑσημÝνιο τετρÜδραχμο απü την AΘirva. Στον εμπροσθüτυπο απεικονßζετατ το
κεφÜλι τηò ΑθηνÜò οτεφανωμÝνο με κλαδß ελιüò. Στον οπισθüτυπο απεικονßζο,ντατ η
γλαýκο, Ýνα κλαδß ελιÜò, η ημισÝληνοò και η ειιιγραφÞ ΑΘΕ. Η κοπη χρονολογεßται μετÜ
m μÜχη του νΙαραθþνα. 479-404 π.Χ. Αθßνα, Νομισματτκü Μουσεßο.
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Εικ. 18. Λßκυθοò με παρÜοταση ιηò θεÜò
¶ρτεμηò. Η τιροσιÜττδα του κυτ,ττγιοý
απετκονßζειατ να κραιüει με το αριστερü
τη< χÝρι τüξο, ενþ με το Üλ_}ο ετοιμü(εται
να τραβιßξει Ýνα βÝλοò απü τη φαρÝτρα
που κουβαλüει στην πλÜτη τηò. Κοντü τηò
τρÝχει μια ελαφßνα. Χρονολογεßται οτο
460,450 π.Χ. Παρßα, ΕθνχÞ ΒτβλοθÞκη
mò Γα»ßqò.



¸μÝò (πον ΠÜνα

ΜετÜ τη μÜχη, οι Aθnvaioι Üρχισαν να λατρεýουγ ιδιαßτετ

ρα και Ýναν Üλλο θεü, τον τραγοπüδαρο ΠÜνα, προστÜτη
των βοσκþν. ο Ηρüδοτοò αναφÝρει üτι ο Φιλιιπßδηò, ο

ημεροδρüμοò που Ýστειλαν or Αθηγαßοι οτουò ΣπαρτιÜτεò,
συγÜντησε τον ΠÜνα στα βουνÜ τηò Αρκαδßαò. Ο θεüò φτησε

απü τον ημεροδρüμο να ρωτfßσει τουò Αθηναßουò γιατß δεν
τον τιμοýσαν üπωò θα üφειλαν, ενþ εκεßνοò τουò εßχε βοηθη-
σει πολλÝò φορÝò στο ιιαρελθüν kar θα Ýκανε το ßδιο και στο

μΟ,λοτ. Πριßlματι, üπωò αφηγοýιταν οι Αθηναßοι, ο θεüò με τιò
κραυγÝò του Ýσπετρε παντκü στιò τÜξειò του εχθροý kar σκüρπτσε

τιò στρατιÝò τωι. Περσþν. Οι Aθnrraioι, γτα να τον ττμßσουν, του
ßδρυσαν Ýν,α ιερü σε στmλιÜ κÜτω απü την Ακρüπολη. Σπfιλαιο
αφιερωμÝνο στογ ΠÜγα υπÜρχετ επßσηò και στον Μαραθþνα, βο-
ρειοδυτικÜ του σημερινοý οικισμοý.

Ετκ. l9. Ο ΠÜνοò προσπαθεß να αγκαλιÜσει την Αφροδßτη, εγþ εκεßνη
στυιþτ-ει το σατ,δüλι τηò για να τον φοβερßσεl. λ4αQ τουò απεικονßζεται

και ο Ερωταò, Το σýμπλεγμα χρονολογεßται γýρω οτο 100 π,Χ, Αθßγα,
Εθ\]κü Αρχοιολογικü Μουσεßο,

ΕμÝνα, τον τραγοπüδαρο ΠÜνα, τον ΑρκÜδα, τον εχθρü των Μτßδων,
τον σýμμαχο των Αθηναßων, Ýοτιισε ο &Ιιλτιιlδηò.
Επßγραμμα του Σιμωýδη του Κεßου (556-468 π.Χ.) χαραγμÝνο πÜνω σε
Üγαλμα του Πανüò, αφιÝρωμα του στρατηγοý ΜιλτιÜδη.
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Η Αθιßνα μετÜ τη μÜλ,η
του Μαραθþνα

¼πωò fßταν αναμενüμενο, η νßκη γÝμτσε αυτοπεποßθηση kar υπερηφÜνεια τουò

Αθηναßουò, ενþ αιÝδειξε στουò υπüλοιπουò ¸λληνεò üτι ο περσικüò στρατüò
δεν ßιταν αßπητοò. Σε πολιτκü επßιεδο, η Αθηνα εκμεταλλεýmκε m νßκη για
να ισχυροποττßσει τη θÝση τηò απÝνανττ στιò Üλλεò πüλειò, με αποτÝλεσμα να
αναδεαθεß σε κυρßαρχη δýναμη μÝσα στογ ελληγτκü κüσμο. Η ßδια η μÜχη,
οι τιρωιαγωνιστÝò τηò και τα γεγονüτα γυρω απü ουτüν με τον καιρü πfiραν
εmκÝò διαστÜσειò, επενδýθηκαν με μýθουò και παραδüσαò και αποτÝλεσαν
rιnyn Ýμπνευσπò για τουQ καλλιτÝχνεò.

ΠροσφορÝò στο Θησαυρü των

Αθηναßων (πουò Δελφοýò

Το ιερü των Δελφþν υπιßρξε χþροò πανελλýνιαò προβολÞò mò αθηναΙπιò νß
κηò. Οι Αθηναßοτ αφιÝρωσαν μÝροò των λαφýρων στο δελφικü τερü τοποθε-

τþιταò τα σε περßοτπη θÝση, σε μια εξÝδρα στη νüτια πλευρÜ του Θησαυροý
τουò. Ο Θησαυρüò των Αθηναßων Þταν Ýνα κομψü κτßριο δωρικοý ρυθμοý που
χτßστηκε λßγο πριν ri αμÝσωò μετÜ τη νßκη τωγ Αθηναßων στον Μαραθþγα. Τα

γλυτπÜ στιò μπüπεò τηò πρüσοψηò απακüνιζαν σκηνÝò Αμαζονομαχßαò, η
οποßα συμβüλζε τον αγþνα των Ελ-λýνωγ κατÜ τωγ βαρβÜρων.

Εικ. 2Ο. Νßκη που λýνετ το σαγδÜλτ
τηò. Ανüγλυφη πλüκα απü το θωρüκτο
του ναοý τηò Αθηγüò-Νßκηò. 410 π.Χ.
ΑθÞνα, λ4ουσεßο Ακρüποληò. ΜετÜ τουò
ελληνοπερστκοýò πολÝμουò, οι 1τναικεßεò
φτερωτÝò μορφÝò που προσωποποιοýσαν
ιπ Ι{ßκη Ýγινον σγαηητü θÝμο γτα ιουò
κο-λλτÝχνεò.

Εκ. 21. Ο Θησαυρüò των Αθηναßων στουò
Δελφοýò, üπωò σιßζεται σÜμερα.
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««ΔΙΙ ΑΘΕΝΑΙΟΙ ΜΕΔΟΝ ΔΑΒΟΝΤΕΣ»

Σ.,: .lε,ι,Ü) ο ιερü του Δßα σιιτι, Ολυμπßα βρÝθηκαν δýο χüλιινα κρÜτ,η, αφιερþ-

_:.ß ιω\ Αθηι,αßωτ, μειü ιη μÜχη ιου Μαραθþνα, Το Ýτ,α εßτ,αι ελλητ,ικü (22)

ι:ι απü τητ,επιγραφü που υπÜρχει επÜτ,ω «,νßlΔΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕßΘ]ΕΙ(EΝ [Τ]ΟΙ ΔΙJ,

διαπιστþτ,ουμε üτι ο ßδιοò ο στρατηγüò ΜιλιιÜδηò το αφιÝρωσε σιον Δßα. Το
ιι.,,, ο κρÜτ.οò (23) εßτ,αι ασσυρτακοý ιýιου ιòατ προερχüταν, οýμφωνα με τοι,

Π) οýιαρχο, αιιü ια λÜφυρα των ηιιηlιÝτ,ων Περσþ\,. ¸χει 1(ωνlι(ο σχ]ιιια r,al

φÝρει τη\ß επιγραφß «ΔΙΙ ΑΘΕΝΑΙΟ/ Λ/ΙΕΔΟΙf ΛΑΒΟΝΤΕΣ», δηλαδÞ «Οι Αθηναßοι
1αφιÝρωσαν) σιον Δßα (το ιιρÜνοò) που πßραν απü τουò ΝΙÞδουò»,

¸λλιßνων προlιαχοDνιεò ºθτιναßοι Μ.]ραθþνß χρυσοφüρων Λ4ιßδων Ýστüρεσαν

δýναlιιν,
Πολεμþ\ºαò υπÝρ των Ελλτ-ινωγ στον Μαραθþνα, οι Αθηναßοι ιιατÝστρεψαν
τη δýναμη των χρυσοιτυμÝτ,ων Περσþν.
(ελεýθερη απüδοση του επιγρÜμμαιοò του Στμωνßδη για τη τ.ßκη τηò Αθιßναò
σιοτ,Μαραθþι,α)

. 22, 2]. Τα δýο ιιρüνη που α(ΡιÝρωσιι\,
,,η,,j '|η61 ι ιι)ιlι 1ο1

-η\,aιßοι }ιειÜ ιι 1ιιßτη ιου Ι,Ταρ.ιθ(;\,ο.
l.ιιι ιιßιιγιιτü Ι\'ΙουιJεßο Οßυ],ι ] ι ßιßò,

θωρÜκιο: ιροστατευτικü στηθαßο. Ο ναüò τηò Αθητ,Üò,Νßκηò κτßστηκε πÜνω σε Ýγαγ ψηλü πýργο, στην Üκρη του

ιιιοßου τοποθετÞθηκε θωρÜκιο ýψουò Ι μÝτρου yra τηι προστασßα τωγ επτσκεπτþν. Το θωρÜκιο διακοσμÜθηκε
.€ωτερικÜ με ανÜγλυφα.

Θησαυρüò: μικρü οικοδüμημα σε σχßμα ναοý. ΤÝτοια οικοδομηματα αιηγειραν οt αρχαßοι ¸λ,λτινεò στα μεγÜλα
ατ,ελληγια ιερÜ για τη φýλαξη αφιερωμÜτων και Üλλωι,ποΙýτιμωτ α\τικε]μÝνων.

,\μαζονομαχßα: μÜχη μεταξý Ελλfινωγ και Αμαζüνων, αγαπημÝνο θÝμα στητ,αρχαßα τÝχνη. Οι Αμαζüνεò

:ιαν, σýμφωνα με το μýθο, Ýγα Ýθνοò φιλοπüλεμων γυναικþτ., πολý καλÝ< τοξüτριεò kar ιιιπεßò. Πατρßδα τουò

:εωροýlταν η θεμßσκυρα του Εýξεινου Πüντου, στην ανατολικÞ ΜικρÜ Ασßα.

βÜρβαροò: η λÝξη στα αρχαßα ελληνικÜ δεγ εßχε την αρνητιιιß χροτÜ που Ýχει σüμερα, απλþò σημαινε τον ξÝνο,
:υιüν ιου δεν μτλοýσε την ελληνικß γλþσσα.

\σσýριοτ: αρχαßοò λαüò στην περιοχfι τηò Μεσοποταμßαò. Το κρÜτοò του< γι,þρισε μεγÜλη ακμß απü τον 9ο μÝΧρΙ
.]\ 7ο αιþγα π.Χ.

. Σιην αρχατüτητα τα αιτικεßμενα που προσφÝροιταν στουò θεοýò ονομÜζοτ,ταν αναθηματα. Πþò ονομÜζοτται

σßμερα οι προσφορÝò στιò χριστιαντκÝò εκκλτισßεò kar ιτ εßδουò εßναι αυτÝò;

. _-1 Αμαζονομαχßα ωò θÝμα στην ελληγιι<Þ τÝχγη ßταν πολý διαδεδομÝνη. Γνωρßζοτ,ταò üτι οι αρχαßοι ¸λληνεò
ιοποθετοýσαγ την πατρßδα των Αμαζüνων στην ανατολικÞ ΜικρÜ Ασßα, μπορεßτε να αlτιληφθεßτε το λüγο για τον

οιτοΙο η Αμαζονομαχßα συμβüλιζε τουò αγþνεò τουò κατÜ των Περσþν;

1), ,,)



Τα περισσüτερα απü τα ευριßματα των ανασκαφþν του Μαραθþνα εκτßθεντατ στο Αρχαιολογικü Μουσεßο Μαραθþνα,
που βρßσκεται στη θÝση ΒρανÜ. Το Μουσεßο εγκατνιÜστηχε το 1975, ενþ ανακατγßστηκε το 2004.
Το Μουσεßο χωρßζεται σε 6 αßθουσεò.
Τα εκθÝματα τηò μÜχηò του Μαραθþνα εκτßθειτατ στηγ «Αßθουσα του ΤροπαΙου», που ονομÜζεται Ýτσι απü το κειτρτκü
Ýκθεμα, το Τρüπαιο που Ýστησαν οι Aθnvaioι στον κÜμπο μετÜ τη νßκη τουò.

Αßθουσα Ι:
Ευρßματα αιü το Στþλαιο Παγüò

Αßθουσα 2:
Ευρηματα τηò Εποχßò του
Χα-λχοý

Αßθουσα 3:
Ευρüματα Γεωμπρτκþν,
Αρχαßκþν και Ι(λασικþν Χρüνων

Αßθουσα 4:
Ευρfiματα ΡωμοΤκþν Χρüνων

Αßθουσα 5:
Ευρüματα απü το Ιερü ιων
Αιγυτπßων θεþν

Αßθουσα 6
(«Αßθουσα Τροπαßου»):
Ευρýματα ιων¾στερων
Κλασικþν Χρüνων και των
Τýμβων των Αθηναßωγ (6 α)
κοι των «ΠλαταιÝων» (6 β)

323δ,Χ,3Ι π.Χ.

Εικ. 24

Εικ. 25. ΚÜτοψη του Αρχατολογτκοý λ4ουσεßου
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Προθßκη Τýμβου Αθηναßων (6α)
Σε μια προθιßκη τηò Αßθουσαò του
Τροπαßου εκιßθεlται αγγεßα, ια οηοßα
αροÝρχοιται απü την ανασκαφτß του
Τýμβου των Αθηναßωγ που Ýγινε το
Ι890. Πρüκειται για κτερßσματα, δη-
ß,αδß προσφορÝò που Ýκαναν or συγ-

1ενεßò των νεκρþν πολεμιστþν για να
τουò συντροφεýουν στον Üλλο κüσμο,
ιar αγγεßα που χρηστμοποτfßθηχαν
στα νεκρικÜ δεßπνα.

Προθιßκη του «Τýμβου των ΠλατατÝωνr» (6β)
ΙεξιÜ απü την προθιßκη του Τýμ-
βου των Αθηναßων, σε Üλλτι προθß-
κι εκτßθεr'ται αγγεßα που βρÝθηκαν
σε Ýναν τýμβο με ταφÝò kar καýσετò,
ο οποßοò βρßσκεται πολý κοlτÜ στο
Μουσεßο kar μπορεßτε να επισκεφθεß-
τε. Ο Σπ. ΜαρινÜτοò που τογ ανÝσκα-

ψε θεþρησε üτι αυτüò ßταν ο τýμβοò
των ΠλατατÝων που αναφÝρει ο Παυ-
σανßαò. Ωστüσο, υπÜρχουν ακüμτι
πολλÝò αμφιβολßεò για το αν πρÜγματι
σε αυτüν τον τýμβο τÜφηκαν or νεκροß
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Α. Υδρßα (Αριθ. Κ762α. Γýρω στο 500 π.Χ.)

ΜεγÜλο αγγεßο με το οποßο μετÝφεραν νερü,

ΒρÝθηκε ανÜμεσα στα υπολεßμματα των νεκρüδειπτ,ων ιου τýμβου. Εßχε χρη-
σιμοποιηθεß απü τουò συγγενεßò στο αποχαιρετιστηριο δεßm,ο και στη συγÝ
χεια τιροσφÝρθηκε στον νεκρü. Eivar παλαιüτερο απü τη μÜχη του \1αραθþνα.
Δεν εßχε αγοραστεß απü κÜποιο τοπικü εργαστßιριο κεραμειýò 1,ια τητ,τελετη,
üπωò τα περισσüτερα Üλλα αγγεßα του τýμβου, αλλÜ ανηκε σm\ οιλο\,ε\,ει0 του
νεκροý.

Στο κÝτ ιρο ιηò ιιορüοιοοηò,
απεικοτ ßζετοι Ý\ α( θεüò \ 0 ]ιροτüει οτο
δεξß του χÝρι μεγÜ),ο κλοδß κιοοοý,

Στο αριστερü χÝρι, ι<ρατÜει

Ýνον κÜνθαρο.
'F\,αò ΣÜτυροò που σηκþτ,ει μια
νο|ιαδα ο|ι\ ι 

^οιΓ\ 
ιοιJ ουrυδιιο.ιι

ιον θεü,

κÜνθαροò: αγγεßο με το οποßο Ýπτναν ι(ρασß οι αρχαßοι ¸»ηνεò. Ξεχωρßζει απü τα υπüλοτπα αγγεßο που
προορßζο\ταν για κατανÜλωση κρασlοý απü τιò μεγÜλεò 1(Üθετεò λαβÝò,

ΣÜτυροτ: μυθlκÜ ü\τα, «δαßμονεò» τηò ελληνικüò μυθολογßαò, πνεýματα των βουνþν και των δασþν, σý\τροφοι
του θεοý Διοýσου, συμβüλιζαν τη γονιμüτητα τηò Φýσηò. Τουò απεικüγιζαγ Üσχημουò, φαλακροýò, με μυτερÜ
αυτιÜ, με πüδια κα1 ουρÜ τρÜγου.

ΜατνÜδεò: þμφωνα με τη μυθολογßα, τßιαν συιτρüφισσεò και συνοδοß του θεοý Διογýσου.

26



ß

Β. Πυξßδα (Αριθ. Κ764α. Γýρω οτο 530-520 π.Χ.)

λΙικρü σκεýοò με κÜλυμμα για τη φýλαξη καλλυνττκþν, κοσμημÜτων
και προσωιττκþν αιττκετμÝνων.

Πρüκετιαι για τριποδικη πυξßδα, σε κÜθε Ýνα αιü τα πüδια τηò οποßαò αιει
κοß-ßζεται μßα μελανüμορφη μυθολογικη ιαρÜσταση (εικ.29 και 30). I(ατα

σκευÜστηκε 40 χρüνια πριν τη μÜχη του Μαραθþνα. Συνειþò πιστεýεται üτι
αποτελοýσε κειμßλιο των συlγενþν που θÝλησαν Ýτστ να τιμησουν τον νετΡü
τουò με Ýνα οτκεßο και συνÜμα σημαιτικü για την οικογÝτ,ειÜ τουò ατ,τιl.εßμενο,

ιιχογενετακÜ κετμýλτα: εßνατ αιττκεßμενα κοινωγτκοý κýρουò, δηλαδfß Ýχουν αξßα εßτε γιατß εßνατ πολýτιμα,
:_òτε δηλþγουγ üτι η οτκογÝνετα υπßρξε αιü παλιÜ εýπορη, εßτε γιατß διηγοýνται μια ιστορßα για την οποßα
:.:ηφανεýοντατ οι συγγενεßò. Δηλþνουν για παρÜδειγμα μια korvωvιkfr διÜκριση -στρατιωτικÞ, αθλτιτικß fi
. :..,_,_ττεχνικιß_ Ü ακüμη πρüκειτατ για αντιι<εßμενα καθημερινÞò ζωηò που κατεßχε Ýναò σπουδαßοò fι περιþ\,ιjμοò
:j._1ι,ονοò.

_: σιιγτ<εκριμÝνο ανÜθημα θα μποροýσε απλþò να ιßταν Ýνα παλlü και αγαπημÝνο ανττκεßμενο του σπιτιου, που οΙ

:_τι,ει,εßò θÝλησαν να το προσφÝρουν στον fßρωα τηò οικογÝνειÜò τουò yra να τον συνοδεýσει στον Üλλο κüσμο.
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Γ. Λτßκυθοò (Αριθ. Κ750. ΑρχÝò του 5ου αιþτ,α π.Χ.)

Αγγεßο μÝσα στο οποßο συνηθωò τοποθετοýσαγ αρωματικü λÜδτ.
ΣυχνÜ χρηστμοποτοýγταγ ωò κτÝρισμα στουò τÜφουò.

Μικρη μελανüμορφη λττκυθοò, Ýγα απü τα αlγεßα που εßχατ, προσφερθεß στουò

νεκροýò Αθηναßουò οπλßτεò. ΠροÝρχεται απü τοπικü εργαστηριο ι,ιραμειι,ηò,

1 Στο κÝντρο τηò παρüστασηò, μια γυναικεßα μιοριρß με περιιτεφαλαßο πολεμü με
Ýναν Γßγαττα,

2 Η αριστερlß Ýφιπιιη μοριρß, πιθανþò Αlιαζüι,α, φορÜει περικειρολοßα ]ßοι ιμÜτιο.

1 Η διΙιη τφ ππη τιοΓιψº \ ,ιÞι"οι φοροιι ηειοοο ιι ι ιμο, υ,

Εικ. 31

,-ÝlJ* η ß -,-.

τμÜττο: το πανωφüρι. ¸να μεγÜλο κομμÜτι ýφασμα το οποßο φοροýσαγ πÜνω απü τα ροýχα τουò τüσο ο1 Üγδρεò

üσο και or γυναßκεò.
πÝτασοò: ιλατýγυρο καπÝλο,

2Β
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Ετ,αò οηλßτηò ιòαταδιþκει Ýγαν üλλο.

Οι δýο οπλßτεò φοροýι, ßτεριιιεφαλαßα,
ιυÜτιο ιιαι κοττü χιτþνο,

] οπλßτηò στα δεξιÜ στρÝφετα1 πßσω
, r ßιοιτÜξει τοι,διþκιι ιου, Ι(ραιüεL
: ιπjδα.
::ι_) χεßλοò ιο! π]γακßου υπüρχε1
- _:,,,ραφισμÝτ,ο σιεφÜτ,ß απü
,: ιυlιποýκια ιαι üνθι λωτοý.

] :, ειιÜνω ιlÝροò ιου αγγεßου υπÜρχουν
], τρýπεò þστε \,α μßορεß \,α

.-ιοστεß.

.

?-
,

Δ. ΠιγÜκτο (Αριθ. ΚΙ56. Γýρω στο 520 π.Χ.)

Ανοτχτü ρηχü αγγεßο που μοιÜζει με σημερινü πτÜτο. Πο»Ýò φορÝò
τα πτγÜκτα ηταν δτακοσμημÝγα kar τα χρηστμοποτοýσαν για να
στολßζουν τουò τοßχουò. ΣυχγÜ τα προσÝφεραν σε ιερÜ.

}Ιιι,αιομορφο πι\α(ιο μι δýο οπιò αιÜριηοηι οιο ηιßιω μßροι.

?}

ηιs
Ιβ' r

Παρατηριßστε την εξÜρτυση των δýο οπλιτþγ. Θα μποροýσε η σκηνß να απεlκογßζει αιγμιüτυπο πολεμκÞò
σιτκρουσηò μεταξý ΠÝρση και ¸λληνα οπλßτη;

,στο<: υδρüβιο φυτü που ανßκει στηγ οτκογÝνεια των Νυμφαιιδþν. Εßγαι επßσηò γνωστü με ιο κοτνü üνομα
:,_,l,τρο. Με το ßδιο üνομα υπÜρχει δÝιτρο που αγιßκει στην οικογÝνετα τωγ Εβεγιδþν και παρÜγει σαρκþδειò και
-,_,-.1ειò καρποýò.
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Γτα να συνεχßσετε την περτÝγησß σαò μετÜ το Αρχατολογικü ΜουσεΙο

μπορεΙτε να επισκεφτεΙτε:

χþρουò σlρακοýò με τη μιßχη του 490 π.Χ:
. τον Τýμβο των Αθηναßων,
. την περτοχτß τηò εκκλ:ισßαò τηò Παναγßαò Μεσοσπορßτισσαò, üπου Ýχει στηθεß αντßγραφο του Τροπαßου,
. Iογ «Τýμβο των ΠλαταιÝωγ» κοντÜ στο Αρχαιολογικü Μουσεßο.

ιßλλουò αρχαιολογτκοýò χþρουò:
. τουò οτεγασμÝνουò μεσοελλαδικοýò τýμβουò δßπλα στο Αρχαιολογικü Μουσεßο,
. το οτεγασμÝνο πρωτοελλαδτκü νεκροταφεßο στην περιοχü ΤσÝπι,
. το ιερü των Αιγυτπßων θεþν κατ το βαλανεßο των ρωμαßκþν χρüνων στην περτοχτß Μικρü¸λοò.

kar ιßλλουò χιüρουò:
. το προστατευüμενο, εξαιρεττκοý φυσικοý κιlßλουò Εθνικü ΠÜρκο ΣχινιÜ (ΜεγÜλο ¸λοò), με τον υδροβιüτοπο,

το πευκοδÜσοò και την αμμþδη παραλßα,
. το Μουσεßο του Μαραθωνßου Δρüμου, στο σýγχρονο χωρτü του Μαραθþνα.

ΑκρωτÞρι Κυνüσουρα

α

L.

_ ο§,-r
ο\ 

ts'

.ο"
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ΣταßιτχÜουερ Γ., ο Μαραθþν και το αρχαιολογικü μουσεßο, σελ. l57.
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