
 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΗΣ ΑΠΟΔΕΞΙΣ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

 



 

 «Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, 

ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, 

μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι,  

τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλέα γένηται  

τά τε ἄλλα καὶ δι’ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.» 

 

Ο Ηρόδοτος από την Αλικαρνασσό εκθέτει εδώ τις έρευνές του, 

για να μη ξεθωριάσει με τα χρόνια ό,τι έγινε από τους ανθρώπους,  

μήτε έργα μεγάλα και θαυμαστά, πραγματοποιημένα άλλα από τους Έλληνες και 

άλλα από τους βαρβάρους, να σβήσουν άδοξα·  

ιδιαίτερα γίνεται λόγος για την αιτία που αυτοί πολέμησαν μεταξύ τους. 

 

Ηρόδοτος, 1, προοίμιο, Μτφρ. Δ. Μαρωνίτη, 1964 

 

Με τα λόγια αυτά ξεκινά ο ιστορικός Ηρόδοτος την εξιστόρηση των γεγονότων των 

Περσικών Πολέμων. Τιμώντας φέτος την επέτειο των 2.500 χρόνων από τις μάχες 

των Ελλήνων στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών 

Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επιδίωξε να συντονίσει και 

να διασυνδέσει Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με σκοπό την 

παρουσίαση της αρθρωτής έκθεσης «   τορίης  απόδεξις».  

Για την περίοδο των Περσικών Πολέμων ο Ηρόδοτος αποτελεί την κύρια αναφορά – 

ωστόσο πολυάριθμα άλλα τεκμήρια έρχονται να πλαισιώσουν και να αναδείξουν τον 

λόγο του. Κεντρική ιδέα της έκθεσης αποτελεί η παρουσίαση της ιστορικής 

αφήγησης, όπως αυτή συγκροτείται από τη μελέτη των πηγών, κειμένων και 

επιγραφών, από τις έρευνες πεδίου, τις ανασκαφές και τα κινητά ευρήματα που αυτές 

έφεραν στο φως. Συνδυάζοντας τα τεκμήρια αυτά, ακόμα και μικρά σπαράγματα 

ασήμαντα σε πρώτη ματιά, μπορούμε να ανασυνθέσουμε τα γεγονότα, να 

σκιαγραφήσουμε την ατμόσφαιρα της εποχής, να αναπλάσουμε τη συνολική εικόνα 

της σύγκρουσης Ανατολής και Δύσης, που καθόρισε τον ρου της Ιστορίας. των δύο 

κόσμων, 

 

ΟΙ ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΌΛΕΜΟΙ

 
Αττική μελανόμορφη λήκυθος λευκού βάθους με παράσταση Έλληνα πολεμιστή που αντιμετωπίζει νικηφόρα τρεις 
Πέρσες. 490-480 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
 



Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ένα από τα αίτια για τα Μηδικά ήταν η φιλοδοξία των 

Περσών να καταλάβουν το Αιγαίο και τις σημαντικές ελληνικές πόλεις, με απώτερο 

στόχο την επέκταση της αυτοκρατορίας τους στη Δύση. 

Επί βασιλείας του Δαρείου, την αφορμή για επίθεση έδωσε η βοήθεια των Αθηναίων 

και Ερετριέων στους επαναστατημένους Ίωνες της Μικράς Ασίας (499 π.Χ.). 

Η πρώτη μεγάλη σύρραξη των αντίπαλων στρατευμάτων σε ελληνικό έδαφος 

πραγματοποιήθηκε το 490 π.Χ., στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Η αθηναϊκή 

δημοκρατία, που είχε πρόσφατα εγκαθιδρυθεί (508 π.Χ.), αντιμετώπισε με επιτυχία 

έναν ισχυρότατο εχθρό παρατάσσοντας απέναντί του ελεύθερους πολίτες-οπλίτες, 

ενισχύθηκε και εδραιώθηκε. 

Η δεύτερη περσική εισβολή σημειώθηκε το 480-479 π.Χ. Στις Θερμοπύλες, το 

Αρτεμίσιο, τη Σαλαμίνα και τις Πλαταιές οι Έλληνες αναμετρήθηκαν με τον 

πολυάριθμο στρατό του Ξέρξη, καταφέρνοντας να αντισταθούν και τελικά να 

υπερισχύσουν τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. 

Στα γεγονότα αυτά αναφέρεται η έκθεση «Ιστορίης απόδεξις». Τα ευρήματα που 

παρουσιάζονται αποτελούν τα τεκμήρια, άμεσα ή έμμεσα, της ιστορικής αφήγησης. 

Γύρω από τους δύο βασικούς άξονες που ορίζουν η μάχη των Θερμοπυλών και η 

ναυμαχία της Σαλαμίνας, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες όπως ο στρατηγικός 

σχεδιασμός που ακολούθησαν οι Έλληνες στις συγκρούσεις τους με τους Πέρσες, ο 

εξοπλισμός των μαχητών και η σφυρηλάτηση της ισχυρής αθηναϊκής ναυτικής 

δύναμης. Τίθεται επίσης το ερώτημα γιατί οι Περσικοί Πόλεμοι συνδέθηκαν με την 

ανάπτυξη της δημοκρατίας και την άνθηση της κλασικής εποχής και επιχειρείται να 

ανιχνευθεί ο απόηχος της νίκης κατά την αρχαιότητα αλλά και στους αιώνες που 

ακολούθησαν. 

 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 

«ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ»  

 

 Μαρμάρινο άγαλμα οπλίτη από το  ερό της Αθηνάς Χαλκιοίκου  τη 

Σπάρτη. Πιθανότατα του βα ιλιά της   Σπάρτης Λεωνίδα. 480-470 π.Χ. Αρχαιολογικό Μου είο Σπάρτης 

 



 
Το τοπίο των Θερμοπυλών στην αρχαιότητα ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Η 

διάβαση των Θερμοπυλών ήταν δυνατή μέσω ενός μονοπατιού μήκους εννέα περίπου 

χιλιόμετρων και πλάτους έως 20 μέτρα, ανάμεσα στη θάλασσα του Μαλιακού κόλπου 

και τις απότομες πλαγιές του όρους Καλλίδρομου. 

Από εκεί θα περνούσαν τα στρατεύματα του Ξέρξη το καλοκαίρι του 480 π.Χ. για να 

μεταβούν νότια, προς την Αθήνα και την Πελοπόννησο. Εκεί επέλεξαν να τους 

περιμένουν οι Έλληνες, καθώς το στενό τούς έδινε την ευκαιρία να εξουδετερώσουν 

το αριθμητικό πλεονέκτημα των αντιπάλων τους και να μην επιτρέψουν την 

ανάπτυξη του ισχυρού τους ιππικού. Μολονότι δεν είναι ξεκάθαρο στις πηγές, οι 

σύγχρονοι ιστορικοί υπολογίζουν ότι ο περσικός στρατός αριθμούσε 70 με 300 

χιλιάδες άνδρες, ενώ ο ελληνικός 7.000. Παράλληλα με τον στρατό, ο στόλος των 

Ελλήνων επιχείρησε να ανακόψει την πορεία των εχθρών στη θάλασσα, στην κοντινή 

θέση του Αρτεμισίου, σε μια σύγκρουση που η έκβασή της αποδείχθηκε αμφίρροπη.  

Ο ανώτερος οπλισμός, η άρτια στρατιωτική εκπαίδευση και η στρατηγική της μάχης 

αποδείχθηκαν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ελληνική πλευρά. Ο στρατός, με 

ηγέτη τον Λεωνίδα, βασιλιά της Σπάρτης, προσποιήθηκε υποχώρηση ώστε να 

παρασύρει τους Πέρσες στο κατάλληλο σημείο για αντεπίθεση. Για δύο μέρες, η 

ελληνική πλευρά κράτησε το στενό χωρίς μεγάλες απώλειες, έως την προδοσία του 

Εφιάλτη που αποκάλυψε στον Ξέρξη την Ανοπαία ατραπό, το μυστικό μονοπάτι για 

να περικυκλώσει τους Έλληνες. Ο Λεωνίδας έδιωξε τον υπόλοιπο στρατό και 

υπερασπίστηκε τη θέση μέχρι τέλους με 300 Σπαρτιάτες, 700 Θεσπιείς και 400 

Θηβαίους, κερδίζοντας στην Ιστορία μια θέση πιο ένδοξη κι από εκείνη του νικητή 

 

 

ΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 
 

 
 

 



Οι Έλληνες απέναντι στους Πέρσες μάχονταν για να υπερασπιστούν τη γη και την 

ελευθερία τους. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να αντισταθούν σε έναν αντίπαλο τόσο 

πολυάριθμο εάν δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση και αναπτυγμένη τεχνογνωσία 

στην πολεμική εξάρτυση.  

Οι οπλίτες, συνηθισμένοι να δίνουν μάχες σώμα με σώμα, αποτελούσαν ένα 

συμπαγές, μεταλλικό τείχος, την περίφημη φάλαγγα, σχηματισμός που αξιοποιήθηκε 

για πρώτη φορά από τον Μιλτιάδη στον Μαραθώνα. Ισχυρότερη όλων θεωρούνταν η 

σπαρτιατική, αφού όλος ο βίος των Λακεδαιμονίων ήταν αφιερωμένος στην τέχνη 

του πολέμου. 

Οι πολεμιστές φορούσαν κράνος κορινθιακού τύπου, που κάλυπτε το κεφάλι και τον 

λαιμό, αφήνοντας ελεύθερο χώρο για τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, και μεταλλικό 

θώρακα που τους προστάτευε από τις εχθρικές λόγχες και βέλη. Το όπλον, η 

ημικυκλική ή στρογγυλή ασπίδα, είχε ξύλινο πυρήνα, καλυπτόταν από ορείχαλκο και 

στερεωνόταν καλά στο χέρι σε δύο σημεία με δερμάτινες λαβές. Οι πολεμιστές 

κρατούσαν την ασπίδα με το αριστερό, προστατεύοντας όχι μόνο τον εαυτό τους 

αλλά και την ακάλυπτη δεξιά πλευρά του συμπολεμιστή τους. Με το άλλο χέρι 

κράδαιναν το δόρυ, με ξύλινο στέλεχος και χάλκινη αιχμή· είχε μήκος 1,80 μ. περίπου 

και επέτρεπε χτυπήματα στον εχθρό από απόσταση. Το ξίφος χρησιμοποιούνταν σε 

περίπτωση απώλειας του δόρατος ή στις μάχες σώμα με σώμα.  

Απέναντι στην ελληνική φάλαγγα παρατάχθηκε ο πολυάριθμος και πολυσυλλεκτικός 

στρατός των Περσών. Προερχόμενος από την Ανατολή, συνηθισμένος σε 

διαφορετικές καιρικές συνθήκες και περιβάλλον, έφερε ελαφρύ, ακατάλληλο 

οπλισμό, με εξαίρεση βέβαια το επίλεκτο  

σώμα των Αθανάτων. 
 

 

Η ΓΈΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ Ο 

«ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΧΘΟΝΟΣ» 

 

 
 

 



«Πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις; 

ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, θησαυρὸς χθονός.» 

—Μην έχουν άφθονο στα σπίτια βιος; 

—Μια ασημόφλεβα στα σπλάχνα της γης έχουν θησαυρό. 

(Αι χύλος, Πέρ ες,  τ. 238, μτφρ.  .Ν. Γρυπάρης) 
 

 
H πρώτη περσική εισβολή έληξε με τη νίκη των Ελλήνων στον Μαραθώνα. Ωστόσο, 

δεν ήταν λίγοι αυτοί που υποστήριζαν ότι η απειλή δεν είχε οριστικά εκλείψει και ότι 

οι Πέρσες θα επιχειρούσαν στο μέλλον μια νέα επίθεση. 

Την πεποίθηση αυτή μοιραζόταν και ο Θεμιστοκλής, ηγέτης της δημοκρατικής 

παράταξης, ο οποίος οραματιζόταν να μετατρέψει την Αθήνα σε ισχυρή ναυτική 

δύναμη που θα απέτρεπε τον περσικό κίνδυνο. 

Μια ευνοϊκή συγκυρία διευκόλυνε το σχέδιό του, φιλόδοξο, καινοτόμο αλλά και 

δαπανηρό. Το 483/2 π.Χ. στην περιοχή της λαυρεωτικής ανακαλύφθηκε μια πλούσια 

φλέβα αργύρου. Τα μεταλλεία ανήκαν στην αθηναϊκή πολιτεία · ένα ποσοστό των 

εσόδων αφιερωνόταν στους θεούς (η δεκάτη), ενώ ένα μεγάλο μέρος μοιραζόταν 

στους πολίτες. Καθώς λοιπόν η νέα φλέβα απέδωσε στην πόλη 100 τάλαντα, διατυ-

πώθηκε η πρόταση να διανεμηθούν από 10 δραχμές σε κάθε πολίτη. Ο Θεμιστοκλής 

αντιτάχθηκε και πρότεινε η πόλη να δανείσει από ένα τάλαντο σε 100 πλούσιους 

πολίτες, προκειμένου να ναυπηγήσουν από μία τριήρη, προσθέτοντας ένα ακόμα 

τάλαντο από τα δικά τους εισοδήματα.  

Η πρόταση του Θεμιστοκλή έγινε δεκτή από την Εκκλησία του Δήμου και ο 

Ναυτικός Νόμος υπερψηφίστηκε.  

Στα επόμενα τρία χρόνια ναυπηγήθηκαν 100 επιπλέον τριήρεις. Το 480 π.Χ., 

παραμονές της εκστρατείας του Ξέρξη, η Αθήνα με 200 πλοία ήταν πλέον η 

μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, ανώτερη ακόμα και από τις πόλεις που 

διέθεταν παραδοσιακά το προβάδισμα, την Κόρινθο και την Αίγινα.  

Έτσι, ο θησαυρός της λαυρεωτικής γης συνετέλεσε καθοριστικά στη νίκη του 

ελληνικού στόλου στη Σαλαμίνα. 

 

 

Η ΝΑΥΜΑΧΊΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ 

ΑΓΩΝ» 
 

  

Ομοίωμα τριήρους.  



 «Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, 

ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τε πατρῴων ἕδη, 

θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών.»  

«Εμπρός, παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα, 

 ελευθερώστε τα τέκνα, τις γυναίκες, τα ιερά των πατρικών θεών,  

τους τάφους των προγόνων! Νυν υπέρ πάντων αγών!» 

Αι χύλος, Πέρ ες,  τ. 402-405, μτφρ. Παν. Μουλλάς, 2009 

 

Μετά τις Θερμοπύλες, ο περσικός στρατός και στόλος κατευθύνθηκαν νότια, 

λεηλατώντας και πυρπολώντας τις πόλεις που αντιστέκονταν.  

Το ελληνικό στράτευμα περίμενε συγκεντρωμένο στη Σαλαμίνα. Η διχογνωμία ήταν 

έντονη για τον τόπο της σύγκρουσης. Ο Θεμιστοκλής επέμενε να επιλεγεί το στενό 

της Σαλαμίνας, δεν δίστασε μάλιστα να καταφύγει σε τεχνάσματα για να 

πραγματοποιήσει το σχέδιό του.  

Ήταν ξημέρωμα, 28 ή 29 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. 

Ο Ξέρξης ξεγελάστηκε και ετοίμασε τον στόλο μέσα στη νύχτα για επίθεση. Αντί 

όμως να βρει απροετοίμαστους τους Έλληνες, ήταν οι Πέρσες εκείνοι που 

αιφνιδιάστηκαν. Ενώ περίμεναν να δουν τους αντιπάλους τους να τρέπονται σε φυγή, 

άκουσαν τις σάλπιγγες και τους πολεμικούς ύμνους να ηχούν «Ίτε παίδες Ελλήνων !» 

Ο ελληνικός στόλος αριθμούσε περίπου 300 πλοία, ενώ ο περσικός πάνω από 1.000. 

Ωστόσο, η υπεροχή των Περσών εξουδετερώθηκε από τη στρατηγική των Ελλήνων.  

Κάθε λεπτομέρεια ήταν σημαντική και είχε προσεκτικά ληφθεί υπόψη. Ο πρωινός 

ελαφρύς άνεμος προκάλεσε κλυδωνισμό στα βαριά περσικά πλοία και αστοχία στα 

βέλη των τοξοτών. Ο περιορισμός του χώρου δεν επέτρεψε στους Πέρσες να 

αξιοποιήσουν όλη τους τη δύναμη, με αποτέλεσμα οι δύο στόλοι να μάχονται με ίσο 

αριθμό πλοίων στην πρώτη γραμμή. Οι Έλληνες τοποθέτησαν στα άκρα τις πιο 

ισχυρές τους δυνάμεις, Σπαρτιάτες, Αθηναίους, Αιγινήτες, απέναντι στους πιο 

αξιόμαχους ναυτικούς των Περσών, Φοίνικες και Ίωνες. Έτσι, όταν μετά από την 

πολύωρη και αμφίρροπη σύγκρουση οι Αθηναίοι υπερίσχυσαν των αντιπάλων τους, 

οι τριήρεις τους κατευθύνθηκαν προς το κέντρο.  

Η πλάστιγγα είχε πια γείρει υπέρ των Ελλήνων. 

 
 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 

 



 
Μαρμάρινος οφθαλμός τριήρους από πλώρη πλοίου. 5ος αι. π.Χ.Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

 
Το πλοίο που συνδέθηκε κατεξοχήν με τη νίκη στη Σαλαμίνα είναι η τριήρης. 

Μολονότι πρώτοι την επινόησαν οι Κορίνθιοι τον 8ο αι. π.Χ., οι Αθηναίοι ήταν 

εκείνοι που ανέδειξαν τα πλεονεκτήματά της, συνδέοντάς την με την ίδια την 

ανάπτυξη της πόλης τους.  

Η τριήρης ήταν πλοίο ελαφρύ, γρήγορο, ευέλικτο και επιθετικό. Κινούνταν με κουπιά 

αλλά και ιστία. Οι ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα πολεμικά πλοία συνίστανται 

στην προσθήκη με επιδέξιο τρόπο τρίτης σειράς κωπηλατών (ερετών), που αύξησε 

την ταχύτητά της χωρίς να μεγαλώνει τον όγκο της, και στην ενίσχυση του πολεμικού 

της εξοπλισμού με το έμβολο, την αιχμηρή, ξύλινη κατασκευή στην πλώρη, 

επενδυμένη με ορειχάλκινη θήκη. Οι τριήρεις μπορούσαν έτσι να προκαλέσουν τη 

βύθιση «δια εμβολισμού» των αντίπαλων πλοίων, χτυπώντας τα με ορμή στη δοκό ή 

στα πλευρά. Στα κλασικά χρόνια, η απόληξη του εμβόλου ήταν οδοντωτή, σε μορφή 

τρίαινας. 

Τη διοίκηση του πλοίου ασκούσε ο τριήραρχος, με 7 ακόμα αξιωματούχους. Ο 

κελευστής συντόνιζε 170 κωπηλάτες, σε τρεις σειρές: οι θρανίτες στην υψηλότερη 

σειρά, οι ζυγίτες στη μεσαία, οι θαλαμίτες στη χαμηλότερη. Για την προστασία του 

πλοίου και των ναυτών επέβαιναν επίσης 10 οπλίτες και 4 τοξότες. Συνολικά, το 

πλήρωμα μιας τριήρους έφτανε τα 200 άτομα, πιθανότατα όλοι ελεύθεροι αθηναίοι 

πολίτες. 

 

 

Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ  
 

 
 
Όστρακο οστρακισμού του Αριστείδη. 5ος αι. π.Χ. Αρχαιολογικό Μουσείο Κεραμεικού 

 
Η νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα διέλυσε τον μύθο ότι οι Πέρσες ήταν αήττητοι 

και ταυτόχρονα υπήρξε καθοριστική για το μέλλον της δημοκρατίας στην Αθήνα. Οι 

Αθηναίοι απέφυγαν την επάνοδο του τυράννου Ιππία και απέδειξαν την ανωτερότητά 

τους έναντι ενός ισχυρού αλλά ετερόκλητου στρατού, παρατάσσοντας απέναντί του 

τους ελεύθερους πολίτες – οπλίτες. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μετά τη μάχη του 

Μαραθώνα ο Δήμος των Αθηναίων απέκτησε σημαντική πολιτική δύναμη και το 

πολίτευμα έγινε πιο δημοκρατικό. Νέοι θεσμοί και νόμοι θεσπίστηκαν, αλλά και 



παλαιότεροι που προϋπήρχαν άρχισαν να εφαρμόζονται, όπως για παράδειγμα, ο 

οστρακισμός, η ύψιστη πολιτική πράξη προστασίας της Δημοκρατίας, που προβλεπό-

ταν ήδη από τη νομοθεσία του Κλεισθένη (508 π.Χ.), αλλά μόλις το 488 π.Χ. άρχισε 

να εφαρμόζεται στην πράξη. Εξίσου σημαντικό υπήρξε το γεγονός ότι 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη της Αθήνας σε ισχυρή δύναμη του 

ελληνικού κόσμου, πλάι στη Σπάρτη. Η ναυπήγηση του πολεμικού στόλου σύμφωνα 

με τον πολιτικό σχεδιασμό του Θεμιστοκλή άλλαξε ακόμα πιο αποφασιστικά τις 

ισορροπίες μεταξύ τους και βοήθησε την Αθήνα να κυριαρχήσει στον αιγαιακό χώρο. 

Είχε παράλληλα σοβαρό αντίκτυπο και στα εσωτερικά της πόλης, καθώς ενίσχυσε 

την πολιτική κυριαρχία της κατώτερης εισοδηματικής τάξης αθηναίων πολιτών, των 

θητών, οι οποίοι επάνδρωσαν τα πλοία ως κωπηλάτες. Η νικηφόρα έκβαση των 

μαχών των Ελλήνων εναντίον των Περσών σηματοδότησε την υπεροχή των αξιών 

της ελευθερίας και της δημοκρατίας απέναντι στον ανελεύθερο δεσποτισμό. 

Προσέφερε, τέλος, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απαράμιλλη ανάπτυξη του 

πνεύματος και των τεχνών κατά την κλασική εποχή 

 

ΤΑ ΣΎΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΝΊΚΗΣ 
 

 
Ο ναός της Αθηνάς Νίκης, στην Ακρόπολη. Μετά το 426-421 π.Χ. 

 
Με τη λήξη των πολέμων, οι Έλληνες αφιέρωσαν μεγαλοπρεπή τρόπαια στα ιερά των 

θεών ως ευγνωμοσύνη και διαρκή υπενθύμιση της νίκης τους. Αποτύπωσαν την 

υπερηφάνειά τους στην τέχνη· οι προσωποποιήσεις της Νίκης, νεανικές, φτερωτές και 



λυγερόκορμες, κοσμούν αγγεία και γλυπτικές συνθέσεις, ενώ οι παραστάσεις της 

Αμαζονομαχίας θεωρούνται εύσχημος υπαινιγμός στα πρόσφατα γεγονότα και 

γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ο απόηχος της νίκης αποτυπώνεται και στις κοπές των 

νομισμάτων, ταξιδεύοντας σε όλο τον γνωστό τότε κόσμο.  

Τα νομίσματα, όπως και σήμερα, δεν είχαν μόνο οικονομική αξία αλλά και 

συμβολική, καθώς συμπύκνωναν στις παραστάσεις τους τη διακριτή ταυτότητα της 

κάθε πόλης· υπενθύμιζαν τους μύθους και τις παραδόσεις της, προβάλλοντας ενίοτε 

και τις εκάστοτε πολιτικές φιλοδοξίες της.  

Η περίπτωση της Αθήνας είναι χαρακτηριστική. Στα νομίσματά της παγιώνονται από 

τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. οι παραστάσεις που κοσμούν τις δύο όψεις: στον 

εμπροσθότυπο η κεφαλή της προστάτιδας θεάς, που φορεί αττικό κράνος και στον 

οπισθότυπο η γλαύκα (κουκουβάγια), το σύμβολό της. 

Στο γύρισμα του 5ου αι. π.Χ. μικρές λεπτομέρειες προστίθενται στις καθιερωμένες 

παραστάσεις. Στην κύρια όψη του νομίσματος φύλλα της ιερής ελιάς στολίζουν το 

κράνος της Αθηνάς σχηματίζοντας στεφάνι, εύγλωττη αναφορά σε αγώνες 

νικηφόρους. Στη δεύτερη όψη, ένα μικρό κλαδί ελιάς συνοδεύει τη γλαύκα. Στα 

τετράδραχμα, το πιο διαδεδομένο και ισχυρό νόμισμα στην κλασική εποχή, 

προστίθεται επίσης ένας μικρός μηνίσκος (μισοφέγγαρο). Η ερμηνεία του δεν είναι 

σαφής: ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι υπογραμμίζει τον νυκτόβιο χαρακτήρα του 

πουλιού, άλλοι ωστόσο συνδέουν την ημισέληνο με την περσική αυτοκρατορία, τους 

μηδικούς πολέμους και την επικράτηση των Ελλήνων σε αυτούς. 

 

Αττική λήκυθος λευκού βάθους με παρά τα η Νίκης. 480-470 π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μου είο 

 



ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΧΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ 
 

 
 

Αντίγραφο του «Ψηφί ματος του Θεμι τοκλή». 3ος αι. π. Χ. Επιγραφικό Μου είο  

 

 

Οι αρχαιολογικές επιγραφές αποτελούν πολύτιμη ιστορική πηγή, καθώς 

επιβεβαιώνουν όσα καταγράφονται από αρχαίους συγγραφείς.  

Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται σημαντικές επιγραφές ελληνιστικών χρόνων, όπως 

το αντίγραφο του λεγόμενου «ψηφίσματος του Θεμιστοκλή» που βρέθηκε το 1952 

στην Τροιζήνα. Η επιγραφή μάς πληροφορεί για τον τρόπο με τον οποίο ο αθηναίος 

στρατηγός κατάφερε να πείσει τους συμπολίτες του να πάρουν μια γενναία όσο και 

ριψοκίνδυνη πολιτική απόφαση και να εκκενώσουν την πόλη τους, βλέποντας πλέον 

τη σωτηρία τους να έρχεται μόνο από τον στόλο.  

Στο νεκροταφείο της κλασικής Σαλαμίνας, τα σημερινά Αμπελάκια, βρέθηκε 

μαρμάρινη πλάκα που διατηρεί μέρος επιγράμματος, το οποίο αναφέρεται στους 

Κορίνθιους που έπεσαν ηρωικά στη ναυμαχία.  

Στους Δελφούς, ο οφιόσχημος ορειχάλκινος αναθηματικός κίονας που αφιέρωσαν οι 

Έλληνες ως τρόπαιο, φέρει χαραγμένα τα ονόματα των 31 πόλεων που έλαβαν μέρος 

στη νικηφόρα μάχη των Πλαταιών.  

Χαράγματα και επιγραφικές μαρτυρίες συναντά κανείς και στα ταπεινά θραύσματα 

αγγείων, τα «όστρακα», που χρησίμευαν ως ψήφοι κατά τον οστρακισμό. 

Πολυάριθμα από αυτά, από την Αρχαία Αγορά και τον Κεραμεικό, φέρουν τα 

ονόματα σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων ως υποψήφιων για οστρακισμό, 

όπως του Αριστείδη, του Θεμιστοκλή, του Κίμωνα, του Καλλία κ.ά.  

Εκτός από τις δημόσιες επιγραφές, οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως και 

σημαντικές ιδιωτικές αφιερώσεις. Στην Ολυμπία, σε χάλκινο κράνος που αποδίδεται 

στον στρατηγό Μιλτιάδη βρίσκουμε χαραγμένη την ευγνωμοσύνη του στον Δία για 

τη λαμπρή νίκη του στον Μαραθώνα. 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΔΙΑΨΕΥΣΤΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 



 Ανα καφή για το πρώτο Μου είο 

Ακρόπολης (1864)  

 

Τις πληροφορίες του Ηρόδοτου και των φιλολογικών πηγών έρχονται να 

επιβεβαιώσουν και να συμπληρώσουν οι αρχαιολογικές έρευνες στα πεδία των μαχών 

και στις πόλεις που κατέλαβαν και κατέστρεψαν οι Πέρσες.  

Στον Μαραθώνα, οι ανασκαφές έφεραν στο φως τον «Σορό», τον Τύμβο των 

Αθηναίων που έπεσαν στη μάχη. Αποκαλύφθηκε το στρώμα της πυράς με τα οστά 

των νεκρών και διάσπαρτα σπασμένα αγγεία. Με τον τύμβο συνδέθηκε και μια 

ενεπίγραφη στήλη με τα ονόματα των πεσόντων της Ερεχθηίδος φυλής.  

Η στήλη είχε αρχικά στηθεί στον τύμβο, μεταφέρθηκε έπειτα από τον Ηρώδη Αττικό 

στην περίφημη έπαυλή του στην Κυνουρία, και εντοπίστηκε το 2000 εντοιχισμένη σε 

παλαιοχριστιανικό κτήριο στην περιοχή.  

Ένας ακόμη τύμβος, στην περιοχή του Βρανά, ταυτίστηκε από τους αρχαιολόγους με 

τον Τύμβο των Πλαταιέων και των δούλων που έλαβαν μέρος στη μάχη.  

Ο μεγάλος αριθμός από αιχμές βελών, δοράτων και ακοντίων που βρέθηκαν στις 

Θερμοπύλες, ιδιαίτερα γύρω από τον λόφο όπου έπεσαν οι τελευταίοι μαχητές, 

αποδεικνύει με τρόπο μοναδικό τις περιγραφές των ιστορικών κειμένων.  

Στην Αθήνα, οι ανασκαφές της Ακρόπολης κατέδειξαν την πυρπόληση των μνημείων 

το 480 π.Χ. και έφεραν στο φως πολυάριθμα ευρήματα, όπως αρχιτεκτονικά μέλη 

από παλαιότερους ναούς του ιερού βράχου και τα περίφημα αρχαϊκά αγάλματα. 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και ο θησαυρός με τα 62 αργυρά τετράδραχμα του 483-480 

π.Χ., τεκμήριο του κοιτάσματος αργύρου της Λαυρεωτικής που επέτρεψε στους Αθη-

ναίους την κατασκευή του στόλου. Στην Αγορά, αποκαλύφθηκαν τα κατάλοιπα της 

καταστροφής των δημοσίων κτηρίων, όπως η Βασίλειος Στοά, τα δικαστήρια, το 

Βουλευτήριο. Επίσης εντοπίσθηκαν τεκμήρια της λεηλασίας των έργων τέχνης που 

κοσμούσαν τον δημόσιο χώρο, όπως οι ανδριάντες των τυραννοκτόνων, έργο του 

Αντήνορα. 


