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Η ΜΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (490 Π.Φ.) 

ΔΡ ΠΗΓΗ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΤ 

ΙΣΟΡΙΚΟ-ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Ρελ επνρή ηνπ κεγάινπ βαζηιέα ησλ Ξεξζψλ Γαξείνπ (522-486 π.Σ.) ε απηνθξαηνξία 

ησλ Αραηκεληδψλ είρε ήδε εδξαησζεί σο ε θπξίαξρε δχλακε ζε νιφθιεξε ηελ Αλαηνιή. 

Νη πξνθάηνρνί ηνπ είραλ θαηνξζψζεη κε δηαδνρηθέο επεθηαηηθέο εθζηξαηείεο λα 

δηεπξχλνπλ ζεκαληηθά ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπο θαη λα ππνηάμνπλ φιεο ηηο 

γεηηνληθέο ηνπο πεξηνρέο. Ν ίδηνο ν Γαξείνο επεθηάζεθε πξνο ηα βνξεηνδπηηθά, 

θαηαιακβάλνληαο ηε Θξάθε, ηελ αλαηνιηθή Καθεδνλία, ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ θαη ηα δπηηθά παξάιηα ηνπ Δχμεηλνπ Ξφληνπ, ελψ πξαγκαηνπνίεζε κία κεγάιε 

εθζηξαηεία ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, ελαληίνλ ησλ Πθπζψλ. Ωο απνηέιεζκα, ε πεξζηθή 

απηνθξαηνξία ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ αη. π.Σ. δηέζεηε ηεξάζηηα έθηαζε, ππεθφνπο δηαθφξσλ 

θπιψλ, νηθνλνκηθή επξσζηία θαη παλίζρπξν ζηξαηφ, θαη εθδήισλε ηελ επηζπκία λα 

θπξηαξρήζεη ζε νιφθιεξν ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν.  

Αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο πνπ ηέζεθαλ ππφ ηνλ πεξζηθφ έιεγρν ήηαλ θαη νη επεκεξνχζεο 

ειιεληθέο πφιεηο ηεο Ησλίαο, νη νπνίεο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Νη ηχξαλλνί ηνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη απφ ηνπο 

Ξέξζεο ή θηιηθά πξνζθείκελνη ζε απηνχο, θαη ε απηνλνκία ησλ Διιήλσλ είρε 

πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Δπί πιένλ, νη πεξζηθέο θαηαθηήζεηο ζε φιε ηελ αλαηνιηθή 

Κεζφγεην έπιεμαλ νπζηαζηηθά ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ησληθψλ πφιεσλ, 

θαζψο νη πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο ηεξνχζαλ ζπλαιιαγέο είηε θαηαζηξάθεθαλ ή πέξαζαλ 

θαη απηέο ζηνλ έιεγρν ησλ Φνηλίθσλ, ηεο άιιεο κεγάιεο λαπηηθήο δχλακεο ηεο 

Κεζνγείνπ, πνπ αλήθε ζην πεξζηθφ θξάηνο. 

Νη ζπλζήθεο απηέο νδήγεζαλ, ην 499 π.Σ., ζηελ ησληθή επαλάζηαζε, ζηελ εμέγεξζε, 

δειαδή, ησλ ησληθψλ πφιεσλ θαηά ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο θαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπο. Ζ έιιεηςε, φκσο, θαιήο νξγάλσζεο θαη θνηλνχ πνιεκηθνχ ζρεδίνπ 

νδήγεζε ζηελ θαηαζηνιή ηεο επαλάζηαζεο απφ ηνπο Ξέξζεο θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο 

ζπνπδαηφηεξεο ειιεληθήο ησληθήο πφιεο, ηεο Κηιήηνπ, ην 494 π.Σ. Πηνλ αγψλα απηφ 

ησλ Ηψλσλ έιαβαλ κέξνο θαη δχν πφιεηο ηεο θπξίσο Διιάδαο, αληαπνθξηλφκελεο ζηελ 

έθθιεζή ηνπο γηα βνήζεηα: ε Αζήλα, πνπ έζηεηιε είθνζη πινία θαη ε Δξέηξηα, πνπ 

έζηεηιε πέληε. Ρα πινία απηά, ζχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην (5.97), έγηλαλ «αξρή θαθψλ 

θαη γηα ηνπο Έιιελεο θαη γηα ηνπο βαξβάξνπο», θαζψο πξνθάιεζαλ ηηο δχν εθζηξαηείεο 

ηνπ Γαξείνπ θαηά ηεο θπξίσο Διιάδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα επφκελα ρξφληα. 

Κάιηζηα, ν αξραίνο ηζηνξηθφο παξαδίδεη ηελ πιεξνθνξία, φηη ν κεγάινο βαζηιηάο είρε 

αλαζέζεη ζε έλαλ ππεξέηε ηνπ λα ηνπ ππελζπκίδεη ζπλερψο ηνπο Αζελαίνπο (Ζξφδ. 

6.94). 
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Ζ πξψηε πεξζηθή εθζηξαηεία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 492 π.Σ., κε επηθεθαιήο ην γακπξφ 

ηνπ Γαξείνπ, Καξδφλην. Μεθίλεζε απφ ηελ Θηιηθία, πέξαζε ηνλ Διιήζπνλην θαη 

θαηεπζχλζεθε ζηε βφξεηα Διιάδα, κε ζθνπφ λα επαλαθέξεη ηελ ηάμε ζηελ πεξηνρή, 

έπεηηα απφ ηηο αλαηαξαρέο πνπ είρε πξνμελήζεη ε ησληθή επαλάζηαζε. Ν πεξζηθφο 

ζηξαηφο έθζαζε κέρξη ηε Καθεδνλία αιιά δέρζεθε ζθνδξέο επηζέζεηο απφ ηα ζξαθηθά 

θχια, θπξίσο απφ ηνπο Βξχγεο, θαη ππέζηε ζνβαξέο απψιεηεο. Δπί πιένλ, ν ζηφινο, 

πεξηπιένληαο ηε ρεξζφλεζν ηνπ Άζσ, ζπλάληεζε ζθνδξή θαηαηγίδα θαη ππέζηε 

κεγαιχηεξεο δεκηέο. Θαηαζηξάθεθαλ ζπλνιηθά 300 πινία, έραζαλ ηε δσή ηνπο 20.000 

άλδξεο θαη ν Καξδφληνο ππνρξεψζεθε λα επηζηξέςεη ζηελ Ξεξζία. 

Ζ δεχηεξε εθζηξαηεία μεθίλεζε δχν ρξφληα αξγφηεξα. Όζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηνπ, ν 

Καξδφληνο παχζεθε απφ ζηξαηεγφο θαη ε αξρεγία ηνπ ζηξαηνχ αλαηέζεθε ζηνλ Γάηε, 

έκπεηξν Κήδν αμησκαηνχρν, ελψ ε δηνίθεζε ηνπ ζηφινπ ζηνλ Αξηαθέξλε, αληςηφ ηνπ 

Γαξείνπ θαη γην ηνπ νκψλπκνπ ζαηξάπε ησλ Πάξδεσλ. Ν ζηφρνο ηεο εθζηξαηείαο απηή 

ηε θνξά ήηαλ ζαθήο: ε Αζήλα θαη ε Δξέηξηα. Ν Γαξείνο έδσζε ξεηή δηαηαγή ζηνπο 

αξρεγνχο ηνπ, αθνχ εμαλδξαπνδίζνπλ ηηο δχν πφιεηο, λα θέξνπλ ελψπηφλ ηνπ ηα 

αλδξάπνδα, απεηιψληαο ηνπο, κάιηζηα, κε ζάλαην (Ζξφδ. 6.94, Ξιάη., Νόμοι 3.698c) 

1. 

Ζ πνξεία ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ πξνο ην Καξαζψλα 
Ζ πνξεία ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ σο ην Καξαζψλα θαη ε ηζηνξηθή κάρε πνπ αθνινχζεζε 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Ζξφδνην, ζην έθην βηβιίν ησλ Θζηοπιών ηνπ. Αλαθνξέο 

γίλνληαη θαη ζε άιινπο ζπγγξαθείο αιιά είλαη πνιχ απνζπαζκαηηθέο θαη ζπνξαδηθέο, 

γη’ απηφ ν Ζξφδνηνο παξακέλεη ε θχξηα πεγή γλψζεο καο γηα ηα γεγνλφηα, αλ θαη ε 

πεξηγξαθή ηνπ είλαη ειιηπήο θαη ζπλνπηηθή, δεκηνπξγψληαο πνιιά εξσηήκαηα πνπ 

εμαθνινπζνχλ κέρξη ζήκεξα λα είλαη αλαπάληεηα απφ ηε ζχγρξνλε έξεπλα.  

Πχκθσλα, ινηπφλ, κε ηε δηήγεζε ηνπ αξραίνπ ηζηνξηθνχ, νη πεξζηθέο δπλάκεηο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Θηιηθία ηεο Κηθξάο Αζίαο. Απφ εθεί έπιεπζαλ ζηε Πάκν θαη 

έπεηηα ζηηο Θπθιάδεο, κε ζθνπφ λα ππνηάμνπλ ηε Λάμν, θάηη πνπ είραλ απνηχρεη λα 

θάλνπλ ιίγα ρξφληα λσξίηεξα. Αθνχ ζην πέξαζκά ηνπο θαηέζηξεςαλ ηε Λάμν θαη ηα 

γεηηνληθά λεζηά, εθηφο απφ ηελ ηεξή Γήιν, ηελ νπνία ζεβάζηεθαλ θάλνληαο πξνζθνξά 

ζηνλ Απφιισλα, θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Δχβνηα. Ξνιηφξθεζαλ θαη ιεειάηεζαλ ηελ 

Θάξπζην επεηδή αξλήζεθε λα δψζεη νκήξνπο θαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθζηξαηεία θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, πνιηφξθεζαλ ηελ Δξέηξηα γηα έμη εκέξεο. Ρελ έβδνκε εκέξα ε πφιε 

παξαδφζεθε ζηνπο Ξέξζεο κεηά ηελ πξνδνζία δχν αλδξψλ. Ρα ηεξά ηεο 

θαηαζηξάθεθαλ, σο εθδίθεζε ηεο θαηαζηξνθήο ζηα ηεξά ησλ Πάξδεσλ θαηά ηελ ησληθή 

επαλάζηαζε, θαη νη θάηνηθνί ηεο ππνδνπιψζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηνπ 

Γαξείνπ, θαη νδεγήζεθαλ ζην λεζάθη ησλ Πηπξέσλ Αηγίιηα (Ζξφδ. 6.107).  

Κεηά ηελ πνιηνξθία ηεο Δξέηξηαο, ίζσο θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, νη Ξέξζεο πέξαζαλ 

απέλαληη, ζηελ Αηηηθή, θαη απνβηβάζζεθαλ ζην Καξαζψλα. Πχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην, 

                                   
1 Αλαιπηηθφηεξα, βι. ελδεηθηηθά Bury & Meiggs, Θζηοπία ηηρ απσαίαρ Ελλάδαρ, 222-240. Bengtson, 
Θζηοπία ηηρ απσαίαρ Ελλάδορ, 152-158. 



3 

 

ε επηινγή ηεο πεξηνρήο έγηλε επεηδή ήηαλ θνληά ζηελ Δξέηξηα θαη επεηδή δηέζεηε 

κεγάιε πεδηάδα, πνπ εμππεξεηνχζε ηνπο ειηγκνχο ηνπ πεξίθεκνπ πεξζηθνχ ηππηθνχ 

(Ζξφδ. 6.102). Δπί πιένλ, ε πεξηνρή εμαζθάιηδε ηξνθή θαη λεξφ γηα ηνπο άλδξεο θαη 

γηα ηα δψα, ελψ ε νκαιή, εθηελήο θαη απάλεκε παξαιία ήηαλ ηδαληθή γηα ηελ 

πξνζφξκηζε θαη ηελ αζθαιή αγθπξνβφιεζε ησλ πινίσλ. Ωζηφζν, ν ιφγνο ηεο 

επηινγήο ηνπ Καξαζψλα θαίλεηαη φηη ήηαλ ζνβαξφηεξνο, πνιηηηθφο. Πηελ εθζηξαηεία 

ησλ Ξεξζψλ ζπκκεηείρε, αλ θαη ήηαλ πηα πνιχ κεγάινο ζε ειηθία, ν Ηππίαο, ν γηνο ηνπ 

Ξεηζίζηξαηνπ, έθπησηνο ηχξαλλνο ησλ Αζελψλ πνπ είρε θαηαθχγεη ζηελ απιή ηνπ 

Ξέξζε βαζηιηά, φπνπ δνχζε σο ζχκβνπιφο ηνπ. Ν Ζξφδνηνο καο πιεξνθνξεί (6.103, 

107), φηη εθείλνο νδήγεζε ηνπο Ξέξζεο ζην Καξαζψλα, θαζφξηδε πνχ ζα 

αγθπξνβνινχλ ηα πινία θαη ηαθηνπνηνχζε ζην ζηξαηφπεδν ηνπο ζηξαηηψηεο πνπ 

απνβηβάδνληαλ. Ζ πεξηνρή ηνπ Καξαζψλα ζρεηηδφηαλ κε ηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ θαη νη θάηνηθνί ηεο ήηαλ παξαδνζηαθά νπαδνί ησλ Ξεηζηζηξαηηδψλ, κάιηζηα, ζην 

παξειζφλ είραλ βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ ίδην ηνλ Ξεηζίζηξαην λα μαλαγίλεη ηχξαλλνο 

ζηελ Αζήλα. Δπηδίσμε ηνπ Ηππία ήηαλ λα επαλέιζεη θαη ν ίδηνο ζηελ εμνπζία, απηή ηε 

θνξά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Ξεξζψλ θαη κε ηξφπν πνπ ζα εθδηθείην ηελ πφιε πνπ είρε 

εξσνπνηήζεη ηνπο ηπξαλλνθηφλνπο, εθείλνπο πνπ είραλ ζαλαηψζεη ηνλ αδειθφ ηνπ. Ζ 

εμέιημε απηή, βέβαηα, ζα εμππεξεηνχζε θαη ηελ πεξζηθή πιεπξά: φρη κφλν ζα 

ηηκσξνχζε ηελ Αζήλα γηα ηε ζπλδξνκή ηεο ζηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Ίσλεο αιιά ζα 

εμαζθάιηδε θαη φηη δελ ζα ζπκκεηείρε ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ζην κέιινλ, αθνχ ην 

θαζεζηψο ηεο ζα ήηαλ πηα θηιηθά πξνζθείκελν πξνο ην κεγάιν βαζηιέα. 

Ν Ζξφδνηνο αλαθέξεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ γηα ηνλ Ηππία, ηε κέξα πνπ 

απνβηβάζζεθε κε ηνπο Ξέξζεο ζηε γε ηεο Αηηηθήο, χζηεξα απφ πνιιά ρξφληα. Ρελ 

πξνεγνχκελε λχθηα είρε δεη ζην φλεηξφ ηνπ φηη θνηκφηαλ καδί κε ηε κεηέξα ηνπ θαη 

ζπκπέξαλε φηη ζα επέζηξεθε ζηελ Αζήλα, ζα επαλεξρφηαλ ζηελ εμνπζία θαη ζα 

πέζαηλε γέξνο ζηελ παηξίδα ηνπ. Δλψ, φκσο, βνεζνχζε ηνπο Ξέξζεο ζηελ απνβίβαζή 

ηνπο, έβεμε δπλαηά θαη επεηδή ήηαλ γέξνο θαη ηα δφληηα ηνπ θνπληφληαλ, βγήθε απφ ην 

ζηφκα ηνπ έλα δφληη θαη έπεζε ζηελ άκκν. Ξξνζπάζεζε λα ην βξεη αιιά δελ ηα 

θαηάθεξε θαη αλαζηελάδνληαο είπε ζε εθείλνπο πνπ ήηαλ θνληά ηνπ: «Απηή ε γε δελ 

είλαη δηθή καο νχηε ζα κπνξέζνπκε λα ηελ ππνηάμνπκε. ζν κέξνο απφ απηή 

κπνξνχζα λα έρσ εγψ, ην θαηέρεη ην δφληη κνπ» (Ζξφδ. 6.107). 

Ζ πεξηνρή ηνπ Καξαζψλα 
Ν Καξαζψλαο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο Αηηηθήο, αλάκεζα ζηα ρακειά 

αιιά απφηνκα πξφβνπλα ηεο Ξεληέιεο θαη ηε ζάιαζζα. Θαηά ηελ αξραηφηεηα, ε 

πξφζβαζε απφ ηελ Αζήλα γηλφηαλ απφ δχν δξφκνπο. Ν έλαο πεξλνχζε απφ ηα 

Κεζφγεηα θαη ηελ Ξαιιήλε θαη πεξίπνπ ηαπηίδεηαη κε ηε ζεκεξηλή ιεσθφξν 

Καξαζψλνο. Ν δεχηεξνο ήηαλ κέζσ ηεο Θεθηζηάο, ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηνπ ξέκαηνο ηεο 

Οαπεληψζαο θαη θαηέιεγε ζην Βξαλά. Ν πξψηνο δξφκνο ήηαλ πεδηλφο θαη πην εχθνινο 
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αιιά πην καθξχο, ελψ ν δεχηεξνο ήηαλ νξεηλφο, ζαθψο πην δχζβαηνο αιιά θαη πνιχ 

πην ζχληνκνο2.  

Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Καξαζψλα ήηαλ πάληα ε κεγάιε θαη εχθνξε πεδηάδα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άθζνλν λεξφ θαη ηελ πξνζηαηεπκέλε απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο 

αθηή, παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία νηθηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

πξντζηνξηθή επνρή θαη ηε ζπλερή θαηνίθεζε ηνπ ρψξνπ κέρξη ζήκεξα. Πηνπο 

θιαζηθνχο ρξφλνπο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Καξαζψλα ππήξραλ 

ηέζζεξηο γεηηνληθνί δήκνη, πνπ εθηείλνληαλ πεξίπνπ απφ ηε ζεκεξηλή Λέα Κάθξε έσο 

ην Θάησ Πνχιη θαη απνηεινχζαλ ηελ Ρεηξάπνιε: ν Καξαζψλ, ε Ρξηθφξπλζνο, ε Νηλφε 

θαη ε Ξξνβάιηλζνο3. Ζ ηνπνγξαθία ηνπ ρψξνπ παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ ηαχηηζε ησλ κλεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη απφ ηηο αξραίεο πεγέο, ηελ αθξηβή 

ζέζε ησλ καξαζψλησλ δήκσλ, αθφκε θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πεδίνπ φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηζηνξηθή κάρε. Νη απφςεηο πνπ έρνπλ εθθξαζζεί ζην παξειζφλ 

είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο, σζηφζν, νη πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηεγεηή Ξαπζαλία 

(1.32.3-7), πνπ επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή ην 2ν αη. κ.Σ., ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πην 

πξφζθαηα επξήκαηα ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, βνεζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο 

εηθφλαο πνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, έρνπκε γηα ην ρψξν.  

Ζ κεγάιε πεδηάδα ηνπ Καξαζψλα εθηείλεηαη αλάκεζα ζηα ηξία ρακειά αιιά απφηνκα 

πςψκαηα Αγξηειίθη, Θνηξψλη θαη Πηαπξνθνξάθη, θαη ζηε ζάιαζζα. Ρν λεξφ ζηελ 

πεξηνρή είλαη άθζνλν, θαζψο ζηα δχν άθξα ηνπ θάκπνπ βξίζθνληαη δχν πινχζηεο 

πεγέο λεξνχ, ε Βαιαξία ζηα λφηηα θαη ε Καθαξία πεγή, πνπ αλαθέξεη ν Ξαπζαλίαο 

(1.32.6-7), ην ζεκεξηλφ Κεγάιν Κάηη, ζηα βνξεηναλαηνιηθά. Ρελ πεδηάδα δηαζρίδνπλ 

δχν πνηακνί, ην Πθφξπην πνηάκη θαη ν πην νξκεηηθφο Σάξαδξνο, πνπ ζην πέξαζκά ηνπο 

πξνο ηε ζάιαζζα ζπρλά δεκηνπξγνχζαλ θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο. Νη πξνζρψζεηο 

ησλ πνηακψλ έρνπλ κεηαηνπίζεη ηελ αθηή, ε νπνία ππνινγίδεηαη φηη ηελ επνρή ηεο 

κάρεο βξηζθφηαλ πνιχ πην βφξεηα απφ ηε ζεκεξηλή.  

Πηα άθξα ηεο πεδηάδαο ζρεκαηίδνληαη δχν έιε. Πηα βφξεηα, αλάκεζα ζην Πηαπξνθνξάθη 

θαη ζηελ Θπλφζνπξα, βξίζθεηαη ην Κεγάιν Έινο, πνπ ηξνθνδνηείηαη κε γιπθφ λεξφ 

απφ ηε Καθαξία θαη ρσξίδεηαη απφ ηε ζάιαζζα κε ηε ζηελή ζίλα ηνπ Πρηληά. Λφηηα, 

αλάκεζα ζην Αγξηειίθη θαη ζηελ παξαιία, ζηε ζεκεξηλή πεξηνρή ηεο Βαιαξίαο βξίζθεηαη 

ην δεχηεξν, κηθξφηεξν έινο, απηφ ηεο Κπξεμίδαο. ια απηά ηα ζηνηρεία πνπ έθαλαλ ην 

ηνπίν ηνπ Καξαζψλα ηδηαίηεξν θαη ην μερψξηδαλ απφ ηελ ππφινηπε Αηηηθή, αξθεηέο 

θνξέο κλεκνλεχνληαη απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ππθλή 

βιάζηεζε, ηελ πγξαζία, ηα πδξφβηα πηελά θαη ηα πνιιά θνπλνχπηα, θαη ραξαθηεξίδνπλ 

ηνλ ηφπν σο «θαθνηξάραιν, αθαηάιιειν γηα ηα άινγα, γεκάην ιάζπεο, ηελάγε θαη 

ιίκλεο»4. 

                                   
2 Hammond, Studies in Greek History, 210. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 26. 
3 Φσηίνπ, Η Σεηπάπολη ηος Μαπαθώνα, 189-197. Ξεηξάθνο, Ο Μαπαθών, 1-2. Πηατλράνπεξ, φ.π., 82-
85. 
4 Pritchett, Studies in Ancient Greek Topography, 80-88. Θέκειεο, «Καξαζψλ», 231-232. Ξεηξάθνο, 
φ.π., 3-7, 52-55. Πηατλράνπεξ, φ.π., 26-27. Ησάλλα Ρζηξηγψηε-Γξαθσηνχ, «Ν αξραίνο Καξαζψλαο. Ν 
ηφπνο θαη ε ηζηνξία ησλ αλαζθαθψλ», Η μάση ηος Μαπαθώνα. Θζηοπία και θπύλορ, 120-137.  
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Ζ θαηάζηαζε ζηελ Αζήλα ην 490 π.Σ. 
Πηα ηέιε ηνπ 6νπ αη. π.Σ. ε πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ Θιεηζζέλε, πνπ έθεξε θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηνπο ζεζκνχο θαη ζηηο 

δνκέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Γηαηξνχζε ηελ Αηηηθή ζε ηξεηο κεγάιεο δψλεο, 

ην άζηπ, ηα κεζφγεηα θαη ηα παξάιηα θαη θαηέηαζζε ηνπο δήκνπο θάζε δψλεο ζε δέθα 

νκάδεο, ηηο ηξηηηχεο. Ρξεηο ηπραίεο ηξηηηχεο, κία απφ θάζε πεξηνρή, ζπγθξνηνχζαλ κία 

θπιή, δειαδή ππήξραλ ζπλνιηθά δέθα θπιέο, πνπ νλνκάζζεθαλ κε βάζε ηνπο 

επψλπκνπο ήξσεο ηεο Αζήλαο, φπσο ηνπο θαζφξηζε ην καληείν ησλ Γειθψλ. Ρε 

δηνίθεζε ηεο πφιεο αζθνχζαλ νη ελλέα άξρνληεο, πνπ εθιέγνληαλ απφ ην δήκν, ελψ 

εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ θαη ηα ζπιινγηθά εθηειεζηηθά θαη λνκνζεηηθά φξγαλα, ε 

βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ θαη ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ.  

Πηελ πφιε ππήξραλ δχν θχξηεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο, νη Αιθκεσλίδεο, νπαδνί ηνπ 

Θιεηζζέλε, πνπ είραλ δηαδξακαηίζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάιπζε ηεο 

ηπξαλλίαο, θαη νη Φηιαΐδεο, πην ζπληεξεηηθνί, εθπξφζσπνη θπξίσο ηεο ηάμεο ησλ 

νπιηηψλ, ππέξκαρνη ηεο θηιίαο κε ηε Ππάξηε θαη ηεο άκεζεο αληίζηαζεο θαηά ησλ 

Ξεξζψλ. πήξρε, αθφκε, ε αλεξρφκελε δχλακε ηνπ Θεκηζηνθιή, πνπ εμέθξαδε ην 

κεγάιν πιήζνο ησλ ζεηψλ θαη επηζπκνχζε λα κεηακνξθψζεη ηελ Αζήλα ζε λαπηηθή 

δχλακε κε ηε λαππήγεζε ηζρπξνχ ζηφινπ.  

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ Θιεηζζέλε είρε αληίθηππν θαη ζηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο 

πφιεο. Ρν θχξην ζψκα ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ ε νπιηηηθή θάιαγγα, πνπ είρε θαζηεξσζεί ζε 

φιεο ηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε απφ ηνλ 7ν αη. π.Σ. Νπιίηεο γίλνληαλ νη ειεχζεξνη 

πνιίηεο ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ, πνπ είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχπηνπλ ηα 

έμνδα αγνξάο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παλάθξηβνπ νπιηζκνχ ηνπο. ζνη αλήθαλ ζηελ ηάμε 

ησλ ηππέσλ θαη άξα δηέζεηαλ άινγα, ζπγθξνηνχζαλ ην ηππηθφ, ελψ νη ζήηεο δελ 

ζπκκεηείραλ αθφκε εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ζηξαηφ. Νη Αζελαίνη νπιίηεο δελ ήηαλ 

κφληκα ζηελ ππεξεζία ηνπ ζηξαηησηηθνχ κεραληζκνχ, φπσο νη Ππαξηηάηεο, σζηφζν ε 

ζπρλή εκπινθή ηνπο ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ε αλάγθε γηα δηαξθή εηνηκφηεηα θαη 

άζθεζε ηνπο θαζηζηνχζαλ αμηφκαρνπο θαη έκπεηξνπο. Ωο κνλάδα επηζηξάηεπζεο ηεο 

πφιεο ρξεζίκεπαλ νη ηξηηηχεο. Θάζε θπιή ζπκκεηείρε ζηνλ αζελατθφ ζηξαηφ κε κία 

ηάμε νπιηηψλ θαη κία ίιε ηππέσλ, κε επηθεθαιήο έλα ζηξαηεγφ, πνπ εθιεγφηαλ απφ ηα 

κέιε ηεο θπιήο θάζε ρξφλν - ππήξραλ, δειαδή, δέθα ζηξαηεγνί. Απηνί αζθνχζαλ ηελ 

πξαγκαηηθή δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνχ εθ πεξηηξνπήο, αιιά ηππηθά αξρεγφο ηνπ ζηξαηνχ 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο ελλέα άξρνληεο, ν άξρσλ πνιέκαξρνο5. 

Ρν 490 π.Σ. γηα ηελ Αζήλα ήηαλ ην έηνο ηνπ άξρνληα Φαηλίππνπ θαη πνιέκαξρνο ήηαλ 

ν Θαιιίκαρνο απφ ηελ Αηαληίδα θπιή. Απφ ηνπο δέθα ζηξαηεγνχο ηεο ρξνληάο εθείλεο, 

ν πην γλσζηφο είλαη ν Κηιηηάδεο, πνπ είρε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε κάρε. Θαηαγφηαλ 

απφ ην γέλνο ησλ Φηιατδψλ θαη ήηαλ ζθνδξφο ερζξφο ησλ Ξεηζηζηξαηηδψλ, φρη κφλν 

ιφγσ ησλ ηδενινγηθψλ ηνπ ηνπνζεηήζεσλ θαηά ηεο ηπξαλλίδαο αιιά θαη επεηδή εθείλνη 

είραλ ζαλαηψζεη ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ νιπκπηνλίθε Θίκσλα (ηνλ πξεζβχηεξν). Πην 

                                   
5 Bury & Meiggs, φ.π., 211-212. Γεπάζηαο, ηπαηιυηική οπγάνυζη και πολεμική ηέσνη ηυν απσαίυν 
Ελλήνυν, 25-26. Πηατλράνπεξ, Ο πόλεμορ ζηην απσαία Ελλάδα, 287-290. 
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παξειζφλ είρε δηαηειέζεη επψλπκνο άξρσλ ησλ Αζελψλ θαη, αξγφηεξα, εγεκφλαο ηεο 

ζξαθηθήο Σεξζνλήζνπ, κάιηζηα, κε απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα είρε ιάβεη κέξνο ζηελ 

εθζηξαηεία ηνπ Γαξείνπ θαηά ησλ Πθπζψλ, καδί κε άιινπο Έιιελεο εγεκφλεο. Ρφηε 

είρε πξνηείλεη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο γέθπξαο πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ν Γαξείνο γηα 

λα δηαβεί ηνλ Γνχλαβε, πξνθεηκέλνπ λα κε κπνξεί λα δηαθχγεη απφ εθεί ν Ξέξζεο 

βαζηιηάο, γεγνλφο πνπ ηνλ ππνρξέσζε ζηε ζπλέρεηα λα απνζηαηήζεη θαη λα επηζηξέςεη 

ζηελ Αζήλα. Δπηζηξέθνληαο ζηελ πφιε ηνπ, θαηεγνξήζεθε γηα απνιπηαξρηθή 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγεκνλίαο ηνπ ζηε Σεξζφλεζν θαη δηθάζηεθε, αιιά 

ηειηθά αζσψζεθε, επεηδή νη Αζελαίνη εθηίκεζαλ ην γεγνλφο φηη είρε θαηαιάβεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο ηε Ιήκλν θαη ηελ Ίκβξν. Δίλαη ζεκαληηθφ, φηη κεηά απφ φιεο απηέο ηηο 

πεξηπέηεηεο θαη ηηο ακθηζβεηήζεηο θαηφξζσζε λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ζπκπνιηηψλ ηνπ, λα εθιεγεί ζηξαηεγφο θαη λα απνθηήζεη εγεηηθφ ξφιν ζην πνιεκηθφ 

ζπκβνχιην. Απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηξαηεγνχο ηνπ ίδηνπ έηνπο νλνκαζηνί ήηαλ ν 

Θεκηζηνθιήο θαη ν Αξηζηείδεο, πνιηηηθνί αληίπαινη νη ίδηνη, νη νπνίνη πξσηαγσλίζηεζαλ 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο ηεο κε 

ηνπο Ξέξζεο6. 

Ζ αληίδξαζε ηεο Αζήλαο θαη ηεο Ππάξηεο ζηελ πεξζηθή 

απεηιή 
Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ πεξζηθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ 

ζηφινπ πνπ ζα ιάκβαλε κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη είρε μεθηλήζεη 

αξθεηνχο κήλεο λσξίηεξα. Ήδε έλα ρξφλν πξηλ, ην 491 π.Σ., είρε δνζεί εληνιή ζηνπο 

ππνηειείο ηνπ Γαξείνπ λα πξνεηνηκάδνπλ ηα πινία πνπ ζα κεηέθεξαλ ηα άινγα ζηελ 

άιιε πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ (Ζξφδ. 6.95). Κηα ηέηνηνπ κεγέζνπο επηρείξεζε είλαη βέβαην 

φηη είρε γίλεη γλσζηή ζηνλ ειιεληθφ θφζκν θαη είρε πξνθαιέζεη ηξφκν ζε εθείλνπο πνπ 

έπξεπε λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.  

Πχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην (6.48-49), ν Γαξείνο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθζηξαηείαο 

ηνπ ελαληίνλ ηεο θπξίσο Διιάδαο, έζηεηιε ζηηο ειιεληθέο πφιεηο-θξάηε θήξπθεο γηα λα 

δεηήζνπλ «γε θαη χδσξ», δειαδή ηελ ππνηαγή ηνπο ζηνλ Ξέξζε βαζηιηά. Αξθεηέο 

πφιεηο, θνβνχκελεο ηελ εθδηθεηηθή αληίδξαζε ησλ Ξεξζψλ ζε πεξίπησζε άξλεζήο 

ηνπο, «κήδηζαλ». Αλάκεζά ηνπο ήηαλ πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, θαζψο θαη ε Αίγηλα, απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ερζξνχο ηεο Αζήλαο ηελ πεξίνδν 

εθείλε. Πχκθσλα κε κηα παξάδνζε πνπ αθεγείηαη ν ίδηνο ζπγγξαθέαο, ε Αζήλα θαη ε 

Ππάξηε φρη κφλνλ αξλήζεθαλ λα παξαδψζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηνλ Γαξείν αιιά 

ζαλάησζαλ θαη ηνπο απεζηαικέλνπο ηνπ, πξάμε ηδηαίηεξα πξνθιεηηθή, θαζψο νη 

αγγειηαθφξνη ζεσξνχληαλ πξνζηαηεπφκελνη ησλ ζεψλ. Νη Αζελαίνη θαηαθξήκληζαλ 

ηνπο απεζηαικέλνπο απφ έλα βάξαζξν, ελψ νη Ππαξηηάηεο ηνπο έξημαλ ζε έλα πεγάδη 

γηα λα πάξνπλ απφ εθεί «ρψκα θαη λεξφ» (Ζξφδ. 7.133). 

Ζ παξάδνζε απηή γηα ηελ απνζηνιή θεξχθσλ απφ ηνλ Γαξείν ζήκεξα ακθηζβεηείηαη 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη γεληθά ζεσξείηαη κεηαγελέζηεξε επηλφεζε. Δθ’ φζνλ 

                                   
6 Βι. ελδεηθηηθά Bury & Meiggs, φ.π., 241. 
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αλαθέξεηαη κφλν απφ ηνλ Ζξφδνην, έρεη απνδνζεί ζηε δηάζεζε ηνπ αξραίνπ 

ηζηνξηνγξάθνπ λα θαηαγξάθεη παξαδφζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζηα γεγνλφηα δξακαηηθή 

ρξνηά7. Δίηε απεζηάιεζαλ, φκσο, θήξπθεο ή φρη, ην βέβαην είλαη, φηη ππήξραλ πφιεηο 

πνπ ήηαλ πξφζπκεο λα δερζνχλ ρσξίο αληίζηαζε ηελ πεξζηθή θπξηαξρία, ελψ ε Αζήλα 

θαη ε Ππάξηε ήηαλ έηνηκεο λα ηελ αληηθξνχζνπλ. 

Θαηά ζπλέπεηα, φηαλ νη Ξέξζεο πιεζίαδαλ επηθίλδπλα ηελ Αηηηθή, νη Αζελαίνη, αλ θαη 

ηξνκνθξαηεκέλνη, μεθίλεζαλ ηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπο. Δλψ 

αθφκε ν πεξζηθφο ζηξαηφο πνιηνξθνχζε ηελ Δξέηξηα, ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ απνθάζηζε 

λα ζηείιεη βνήζεηα, παξαρσξψληαο αξρηθά ηνπο 4.000 Αζελαίνπο θιεξνχρνπο ηεο 

Σαιθίδαο. Γελ κπνξνχζε φκσο, εμίζνπ εχθνια λα απνθαζίζεη πψο ζα ακπλζεί ε ίδηα ε 

πφιε. Νη πεξηζζφηεξνη, επεξεαζκέλνη απφ ηηο θήκεο γηα ηελ ηζρχ ηνπ πεξζηθνχ 

ζηξαηνχ, πίζηεπαλ φηη έπξεπε λα νξγαλψζνπλ ηελ άκπλά ηνπο κέζα ζηελ Αζήλα θαη λα 

πεξηκέλνπλ εθεί ηελ έιεπζε ησλ Ξεξζψλ. Ρα πξνβιήκαηα πνπ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ, ζε γεληθέο γξακκέο, ηξία: ε αλεπαξθήο 

άκπλα ηεο πφιεο, ε νπνία δελ δηέζεηε ηθαλή νρχξσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζε 

πεξίπησζε πνιηνξθίαο, ε έιιεηςε ηζρπξνχ ζηφινπ, πνπ ζα πξνζηάηεπε ηα παξάιηα ηεο 

Αηηηθήο θαη, ηέινο, ε χπνπηε δξάζε ηεο θηινηπξαλληθήο κεξίδαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπκπξάμεη κε ηνπο Ξέξζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Ηππία ζηελ εμνπζία. 

Πηελ ηειηθή απφθαζε ησλ Αζελαίσλ θαζνξηζηηθφο ήηαλ ν ξφινο ηνπ Κηιηηάδε, ηνπ 

κφλνπ πνπ επέκελε φηη δελ έπξεπε λα κείλνπλ ζηελ πφιε αιιά λα θηλεζνχλ πξνο ην 

Καξαζψλα. Άιισζηε, ήηαλ θαη ν πην θαηάιιεινο γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο Ξέξζεο, 

γηαηί γλψξηδε φζν θαλείο άιινο ηελ ηαθηηθή ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο 

παξάηαμήο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ελέξγεηάο ηνπο. Δίρε δεη ηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ ζε δξάζε, 

αθνχ ζπκκεηείρε καδί ηνπ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Γαξείνπ θαηά ησλ Πθπζψλ. Κπνξνχζε, 

επνκέλσο, λα πξνβιέςεη φηη ν Γάηεο δελ ζα δηαθηλδχλεπε εχθνια ηελ απφβαζε ζην 

Φάιεξν, φπνπ ζα ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζε φιε ηε δχλακε ησλ Αζελαίσλ (ίζσο θαη ησλ 

Ππαξηηαηψλ) θαη ζα δηέηξερε ηνλ θίλδπλν ηεο νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο. Δπίζεο, 

γλψξηδε φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ ήηαλ ηέηνηεο πνπ επέηξεπαλ ηε 

ζχγθξνπζή ηνπ κε ηνπο Ξέξζεο θαη ηελ επηθξάηεζή ηνπ ππφ ζπλζήθεο ζην πεδίν ηεο 

κάρεο. Θπξίσο, φκσο, πίζηεπε φηη κε ηελ έμνδν απφ ηελ πφιε ζα εληζρπφηαλ ην εζηθφ 

φζσλ θαηνηθνχζαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Καξαζψλα θαη ίζσο απνηξέπνληαλ απφ 

ην λα ζπλδξάκνπλ ηνλ Ηππία, ελψ παξάιιεια ζα πεξηνξηδφηαλ ε απηνπεπνίζεζε ησλ 

Ξεξζψλ, βιέπνληαο φηη νη Αζελαίνη είραλ ηελ ηφικε λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ κε ηφζν 

κηθξή δχλακε (Λέπσο, Μιληιάδηρ 4)8. 

Έηζη ε εθθιεζία ηνπ δήκνπ απνθάζηζε ηνλ εθνδηαζκφ ηνπ ζηξαηνχ κε ηξφθηκα θαη ηε 

κεηαθίλεζή ηνπ ζην Καξαζψλα. «Γεηλ εμηέλαη» είλαη ε θξάζε πνπ ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθεξφηαλ ζην ςήθηζκα απηφ, ην νπνίν κλεκνλεχεη ν Αξηζηνηέιεο απνδίδνληάο ην 

απνθιεηζηηθά ζην Κηιηηάδε (Ρηηοπική, 1411α). Γηαηάρζεθε γεληθή επηζηξάηεπζε ησλ 

Αζελαίσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα πξψηε θνξά θαη νη δνχινη, πνπ γηα ην ιφγν 

                                   
7 Bengtson, H., φ.π., 157. 
8 Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 96-98. 



8 

 

απηφ απειεπζεξψζεθαλ9. Αλ θαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ησλ γεγνλφησλ δελ κπνξνχλ 

λα ηαπηηζζνχλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα κε αθξίβεηα, ε απφθαζε ηνπ πνιέκνπ πξέπεη 

λα ζπκπίπηεη κε ηελ 6ε κέξα ηνπ κήλα Βνεδξνκηψλα ηεο Αζήλαο, γηνξηή ηεο Αξηέκηδνο 

Αγξνηέξαο. Πηα επφκελα ρξφληα, κάιηζηα, νη Αζελαίνη ζπζίαδαλ ζηε ζεά κία θαηζίθα 

γηα θάζε λεθξφ Ξέξζε, πηζαλψο σο ηάκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Κηιηηάδε ή ηνπ πνιέκαξρνπ 

Θαιιίκαρνπ, φπσο δηεγνχληαη νη αξραίνη ζπγγξαθείο10.  

Ξαξάιιεια, νη Αζελαίνη έζηεηιαλ ακέζσο αγγειηαθφξνπο γηα λα εηδνπνηήζνπλ ηηο 

άιιεο πφιεηο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα. Κε ην ίδην αίηεκα έζηεηιαλ ηνλ εκεξνδξφκν 

Φεηδηππίδε θαη ζηε Ππάξηε, ηε ζπνπδαηφηεξε ζηξαηησηηθή δχλακε ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ εθείλε ηελ πεξίνδν. Ν Ζξφδνηνο (6.105-106) αλαθέξεη φηη ν Φεηδηππίδεο 

θαηφξζσζε λα δηαλχζεη ηελ απφζηαζε κέρξη ηε Ππάξηε κφιηο ζε δχν εκέξεο. Δθεί 

παξνπζηάζηεθε ζηνπο άξρνληεο θαη είπε: «Ιαθεδαηκφληνη, νη Αζελαίνη ζαο παξαθαινχλ 

λα ηνπο ζηείιεηε βνήζεηα θαη λα κελ αθήζεηε λα πέζεη ζηε δνπιεία ησλ βαξβάξσλ 

πφιε αξραηφηαηε ηεο Διιάδαο, γηαηί ε Δξέηξηα έρεη ππνδνπισζεί θαη ε Διιάδα έραζε 

αμηφινγε πφιε θαη έγηλε αζζελέζηεξε». Νη Ππαξηηάηεο, φκσο, αλ θαη απνθάζηζαλ λα 

ζηείινπλ ζηξαηφ, δήισζαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα ην πξάμνπλ ακέζσο, γηαηί ήηαλ ε 

έλαηε εκέξα ηνπ κήλα θαη δελ ηνπο επηηξεπφηαλ απφ ην λφκν λα απνκαθξχλνπλ 

ζηξαηφ απφ ηελ πφιε ηνπο πξηλ απφ ηελ παλζέιελν, δειαδή πξηλ απφ ηελ 15ε εκέξα 

ηνπ κήλα. Ζ κφλε πεξίπησζε πνπ ίζρπε απηφ ζηε Ππάξηε ήηαλ ζηε γηνξηή ησλ 

Θαξλείσλ, κηαο απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο γηνξηέο ηεο πφιεο, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηνλ 

Απφιισλα. 

Απφ πνιινχο κειεηεηέο ε ζηάζε απηή ηεο Ππάξηεο ακθηζβεηείηαη γηα ηελ εηιηθξίλεηά 

ηεο θαη εξκελεχεηαη σο άξλεζε ηεο πφιεο λα βνεζήζεη ηελ Αζήλα. Ξαξ’ φια απηά, 

είλαη γεγνλφο, φηη νη Ππαξηηάηεο δελ αξλήζεθαλ λα ζηείινπλ ζηξαηφ, πξνέβαιαλ κφλν 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο σο πξνο ην ρξφλν πνπ ζα ηνλ έζηειλαλ. Ξην πηζαλή θαη αξθεηά 

αιεζνθαλήο πξνβάιιεη ε αηηηνινγία πνπ δίλεη ν Ξιάησλ, φηη δειαδή νη Ππαξηηάηεο 

ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε ηελ εμέγεξζε ησλ εηιψησλ ζηε Κεζζελία θαη γηα απηφ ην ιφγν 

δελ ήζειαλ λα εκπιέμνπλ αιινχ ην ζηξαηφ ηνπο (Νόμοι 3.698e). Δμ άιινπ, έζπεπζαλ 

λα θζάζνπλ ζηελ Αζήλα, ακέζσο κεηά ηελ παλζέιελν11. 

Νη δπλάκεηο θαη ηα ζρέδηα ησλ Ξεξζψλ 
Ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ Ξεξζψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ εθζηξαηεία ηνπ 490 π.Σ. δελ 

καο είλαη γλσζηφο. Νη αξραίεο πεγέο αλαθέξνπλ δηάθνξεο εθδνρέο, πνπ ζπλήζσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιή, πηζαλφηαηα γηα λα ηνλίζνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζεκαζία 

ηεο λίθεο. Ν Ζξφδνηνο (6.95) αλαθέξεη κφλν φηη «ζπγθεληξψζεθε ζηξαηφο πνιχο θαη 

θαιά εμνπιηζκέλνο» θαη φηη ζηελ εθζηξαηεία ζπκκεηείραλ 600 πινία. Ν Ιπζίαο θαη ν 

Ξιάησλ αλαθέξνπλ 500.000 άλδξεο, ν Ηνπζηίλνο 600.000, ν Ξαπζαλίαο θαη ν 

Ξινχηαξρνο 300.000, ν Πηκσλίδεο 200.000 θαη ν Θνξλήιηνο Λέπσο 500 πινία, 

                                   
9 Αληίζηνηρε απφθαζε κε απηή ηνπ Κηιηηάδε έιαβε αξγφηεξα, ην 146 π.Σ. θαη ν Γίαηνο, ζηξαηεγφο ηεο 
Αρατθήο Ππκπνιηηείαο, φπσο καξηπξεί ν Ξαπζαλίαο (7.15.7). 
10 Hammond, φ.π., 217. Ξεηξάθνο, φ.π., 26. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 96.  
11 Bengtson, φ.π., 248, ζεκ. 34.  
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200.000 πεδηθφ θαη 10.000 ηππηθφ. Πχγρξνλνη εξεπλεηέο έρνπλ πξνζπαζήζεη λα 

ππνινγίζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ Ξεξζψλ κε βάζε ηελ πηζαλή ρσξεηηθφηεηα θάζε πινίνπ, 

πνιεκηθνχ ή κεηαγσγηθνχ, ην απαηηνχκελν πιήξσκά ηνπ, ηνλ αξηζκφ ζηξαηησηψλ θαη 

δψσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη, ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αθνινπζνχζε ην 

ζηξαηφ, θαζψο θαη ηε δχλακε ησλ αλδξψλ πνπ ζα παξέκελαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ 

ππνηάρζεθαλ κέρξη ην Καξαζψλα. Νη ππνινγηζκνί απηνί θαηαιήγνπλ ζε αξηζκνχο πνιχ 

κηθξφηεξνπο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξραίεο πεγέο, νη νπνίνη, σζηφζν, 

θαίλνληαη αξθεηά ινγηθνί θαη γηα ηελ έθβαζε ηεο κάρεο, θαζψο κηα δχλακε ππεξβνιηθά 

κεγαιχηεξε αξηζκεηηθά απφ απηή ησλ Αζελαίσλ, ζα είρε κνηξαία νδεγήζεη ζε 

ππεξθεξαζκφ ηνπο12. 

Πηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ ζπκκεηείραλ ζηξαηηψηεο απφ φια ηα ππνηειή ζην Γαξείν θξάηε. 

Πεκαληηθή ζέζε θαηείραλ νη Κήδνη θαη νη Πάθεο, επίιεθηα ζψκαηα θαιά εθπαηδεπκέλσλ 

αλδξψλ θαη, θπξίσο, νη «αζάλαηνη», ε πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ βαζηιηά. Νη Πάθεο ήηαλ 

ζθπζηθφ θχιν, πεξίθεκνη ηππείο, νπιηζκέλνη κε ηφμα, εγρεηξίδηα θαη πειέθεηο13. Ζ 

επηηπρία ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ ζην πεδίν ηεο κάρεο βαζηδφηαλ θπξίσο ζηε δξάζε ηνπ 

ηππηθνχ θαη ησλ ηνμνηψλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ εθηάζεσλ θαη απνζηάζεσλ 

κεηαμχ ησλ αληηπάισλ. Νη ηνμφηεο ήηαλ ηθαλφηαηνη θαη αθξηβέζηαηνη θαη έπιεηηαλ ηνλ 

αληίπαιν κε βξνρή απφ βέιε, ήηαλ, φκσο, ειαθξά νπιηζκέλνη θαη εληειψο 

αθαηάιιεινη γηα κάρε εθ ηνπ ζπζηάδελ, γη’ απηφ θαη νη Έιιελεο θαη, ηδηαίηεξα νη 

Ππαξηηάηεο, ηνπο ππνηηκνχζαλ14. Πηελ παξάηαμή ηνπο νη Ξέξζεο ζπλήζσο 

ηνπνζεηνχζαλ ηα ηζρπξφηεξα ηκήκαηά ηνπο ζην θέληξν θαη ηνπο ιηγφηεξν αμηφκαρνπο 

πνιεκηζηέο, εθείλνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο ππνηειείο, ζηα άθξα. Ρν ηππηθφ 

ζπάληα εξρφηαλ ζε απ’ επζείαο ζχγθξνπζε κε ππθλή παξάηαμε ερζξηθνχ πεδηθνχ, 

κπνξνχζε φκσο λα ην εμνπδεηεξψζεη κε βέιε θαη δφξαηα, αιιά απφ απφζηαζε θαη 

ρσξίο λα εκπιέθεηαη ζηε δξάζε ηνπ πεξζηθνχ πεδηθνχ. Ρν ηππηθφ ζπλήζσο ππνζηήξηδε 

                                   
12 πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο (παιαηφηεξνπο 
θαη λεψηεξνπο) νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ν ζηξαηφο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζχγθξνπζε 
δελ μεπεξλνχζε ηνπο 25.000 άλδξεο. πάξρνπλ πνιιέο αθφκε απφςεηο θαη έρνπλ θαηαγξαθεί πνιινί 
δηαθνξεηηθνί αξηζκνί, πνπ θπκαίλνληαη απφ 12.000 έσο 60.000, αλάινγα κε ηελ ππφζεζε πνπ πηνζεηεί 
θάζε εξεπλεηήο θπξίσο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ πινίσλ θαη αλάινγα κε ηα παξάιιεια πνπ 
ρξεζηκνπνηεί απφ άιιεο πεξζηθέο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, νη θαιχηεξα ηεθκεξησκέλνη ππνινγηζκνί 
θαηαιήγνπλ φηη απφ ηελ Θηιηθία μεθίλεζαλ 20.000 έσο 30.000 ζηξαηηψηεο θαη πεξίπνπ 5.000 άινγα κε 
ηνπο ηππείο ηνπο. Απφ απηφ ηνλ αξηζκφ πξέπεη λα αθαηξεζνχλ νη απψιεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζην Αηγαίν 
πξηλ απφ ην Καξαζψλα, θαζψο θαη νη θξνπξέο πνπ ζα ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο. Αλ 
ζπλππνινγηζζεί φηη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πεξζηθνχ πεδηθνχ θαη ηππηθνχ ήηαλ αθφκε απαζρνιεκέλν ζηελ 
Δξέηξηα ή εηνηκαδφηαλ λα απνπιεχζεη γηα ην Φάιεξν, ηφηε ε δχλακε ησλ Ξεξζψλ πνπ έιαβε κέξνο ζηε 
κάρε ηνπ Καξαζψλα δελ πξέπεη λα μεπεξλνχζε ηνλ αξηζκφ ησλ 25.000. Ν αξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζηε 

κάρηκε δχλακε ησλ Ξεξζψλ θαη φρη ζην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθζηξαηεία, 
θαζψο νη άλδξεο πνπ απνηεινχζαλ ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο βνεζεηηθφ 
πξνζσπηθφ ππνινγίδεηαη φηη πξέπεη λα ήηαλ ππεξδηπιάζηνη ησλ ζηξαηησηψλ. Γηα κηα ζχλνςε ησλ 
απφςεσλ κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία βι. Hammond, φ.π., 202-203. Bengtson, φ.π., 157. Πηατλράνπεξ, 
Ο Μαπαθών, 95.  
13 Shrimpton, “The Persian Cavalry at Marathon”, 29-30, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ίζσο νη Πάθεο πνπ 
αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο ήηαλ ην πεξίθεκν ηππηθφ, πνπ παξαιείπεη γεληθά ζηελ πεξηγξαθή ηεο κάρεο. 
14 πνινγίδεηαη φηη ην κέγηζην βειελεθέο ησλ ηφμσλ ήηαλ 300 κ. θαη φηη έλαο θαιφο ηνμφηεο έξηρλε πέληε 
βέιε αλά ιεπηφ. Ρφζα βέιε πεξίπνπ δερφηαλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ν αληίπαινο, ζεσξεηηθά, δειαδή, 
ήηαλ αδχλαην λα δηαπεξάζεη θαλείο ηε βαιιφκελε δψλε. Βι. Σ. Γεξνγηάλλεο, «Καξαζψλ 490 π.Σ.», 
αλάη. απφ ην πεξηνδηθφ Φθιώηιρ ηεχρ. 6, Αζήλα 1956, 8. 
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ηα άθξα ηεο δηθήο ηνπ παξάηαμεο πεδηθνχ θαη πξνζπαζνχζε λα πιήμεη θπξίσο ηε δεμηά, 

αθάιππηε πιεπξά ησλ αληηπάισλ15. 

Κε απηή ηε ζχλζεζε θαη κε απηή ηελ πνιεκηθή ηαθηηθή έθζαζαλ νη Ξέξζεο ζην 

Καξαζψλα. Ν ζηφινο ηνπο, κε φιε ηε δχλακή ηνπ ή κε κφλν έλα κέξνο ηεο, 

αγθπξνβφιεζε ζηελ παξαιία ηνπ Πρηληά, ζηελ πεξηνρή κεηά ην έινο έσο ηηο εθβνιέο 

ηνπ Σάξαδξνπ. Δθεί παξέκεηλαλ ηα πινία γηα λα κπνξνχλ λα επηβηβαζζνχλ ζε απηά νη 

άλδξεο θαη λα έρνπλ εχθνιε ππνρψξεζε απφ ηε ζάιαζζα ζε πεξίπησζε απνηπρίαο. Ρν 

πεξζηθφ ζηξαηφπεδν ήηαλ πηζαλφηαηα δπηηθά ηνπ ξέκαηνο ηνπ Σαξάδξνπ, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κεζνζπνξίηηζζαο, αλάκεζα ζην ξέκα θαη ζην έινο, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηα 

πινία16.  

Πρεηηθά κε ην γεληθφηεξν ζρέδην δξάζεο ησλ Ξεξζψλ ζηελ Αηηηθή έρνπλ εθθξαζζεί 

δηάθνξεο απφςεηο. Κία εθδνρή είλαη φηη ζα παξέζπξαλ ηνπο Αζελαίνπο ζην Καξαζψλα, 

δειαδή εθηφο ηεο πφιεο ηνπο, ζα ηνπο ληθνχζαλ εθεί, θαη έπεηηα ζα πξνρσξνχζαλ 

πξνο ην Φάιεξν θαη ηελ αλππεξάζπηζηε πφιε κε ην ζηξαηφ θαη ην ζηφιν ηνπο. 

Πχκθσλα κε άιιε εθδνρή, ν πεξζηθφο ζηξαηφο ζα έκελε ζην Καξαζψλα γηα λα 

πνιεκήζεη κε ηνπο Αζελαίνπο, ελψ κφλν ην ηππηθφ κε ην ζηφιν ζα θηλνχληαλ πξνο ηελ 

Αζήλα, ηελ νπνία ζα θαηαιάκβαλαλ κε ηε ζπλδξνκή ησλ νπαδψλ ηνπ Ηππία. πάξρεη 

θαη ε άπνςε φηη ζην Καξαζψλα έθζαζε κέξνο κφλν ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ, κε ηνλ 

Γάηε, ελψ ν Αξηαθέξλεο αθφκε πνιηνξθνχζε ηελ Δξέηξηα, κε κεγάιν κέξνο ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ζρεδφλ κε νιφθιεξν ην ηππηθφ θαη ην ζηφιν. Πθνπφο απηήο ηεο θίλεζεο 

ήηαλ λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ νη Αζελαίνη θαη λα θαζεισζνχλ ζην Καξαζψλα, κέρξη 

λα ζπλελσζνχλ ηα δχν ηκήκαηα ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην 

Φάιεξν γηα λα επηηεζνχλ ζηελ Αζήλα, πνπ ήηαλ θαη ν ηειηθφο ζηφρνο ηεο εθζηξαηείαο. 

Απηή ε εθδνρή εμεγεί θαιχηεξα θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ δχν 

αληηπάισλ, ε νπνία δελ κπνξεί εχθνια λα δηθαηνινγεζεί δηαθνξεηηθά, δεδνκέλνπ φηη 

έλαο έκπεηξνο ζηξαηεγφο ζαλ ηνλ Γάηε δελ ζα άθελε αδξαλνπνηεκέλν ην ζηξαηφ ηνπ 

γηα κέξεο ρσξίο ιφγν θαη ζα πξνηηκνχζε λα επηζπεχζεη ηε ζχγθξνπζε ψζηε λα κελ 

αληηκεησπίζεη ηνπο παλίζρπξνπο Ππαξηηάηεο, νη νπνίνη αλακέλνληαλ απφ κέξα ζε 

κέξα17. 

Ρν ζρέδην ησλ Αζελαίσλ 
Νη Αζελαίνη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ήηαλ πνιχ ιηγφηεξνη αξηζκεηηθά θαη δελ δηέζεηαλ 

ηππηθφ. Ππλνιηθά πξέπεη λα επηζηξαηεχζεθαλ 10.000 άλδξεο, αλ ιάβνπκε ππ’ φςε φηη 

θάζε θπιή ζπκκεηείρε ζηελ παξάηαμε ηεο θάιαγγαο κε 1.000 άλδξεο. πνινγίδεηαη φηη 

νη 1.000 πξέπεη λα παξέκεηλαλ ζηελ πφιε γηα ηε θχιαμή ηεο, θαη φηη ζην Καξαζψλα 

κεηαθηλήζεθαλ νη 9.000. Πε απηνχο πξνζηέζεθαλ θαη 1.000 ζηξαηηψηεο απφ ηηο 

                                   
15 Hammond, φ.π., 207-208. Shrimpton, φ.π., 32-35. Goette & Weber, Marathon, 53. Γ. 
Πηαζαθφπνπινο, «Νη δχν θφζκνη», Η μάση ηος Μαπαθώνα. Θζηοπία και θπύλορ, 28-30. 
16 Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 95. Πχκθσλα κε άιιε άπνςε, ίζσο βξηζθφηαλ πην βφξεηα, θνληά ζηε 
Καθαξία πεγή, ζέζε πνπ ζα παξείρε άθζνλν λεξφ αιιά θαη ηνλ έιεγρν ησλ νδψλ πξνο ηε βφξεηα αθηή 
ηεο Αηηηθήο, απφ φπνπ γηλφηαλ ε επηθνηλσλία κε ηελ Δχβνηα. Βι. Hammond, φ.π., 203-204.  
17 Hammond, φ.π., 207-208. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 100-101.  
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Ξιαηαηέο, ηε κφλε ειιεληθή πφιε πνπ έζηεηιε ζηξαηφ ζην Καξαζψλα ζε βνήζεηα ησλ 

Αζελαίσλ (Ζξφδ. 6.108, Λέπσο, Μιληιάδηρ 5)18.  

Νη Αζελαίνη είραλ ζηξαηνπεδεχζεη ζην ηέκελνο ηνπ Ζξαθιή (Ζξφδ. 6.108), πνπ 

βξηζθφηαλ πηζαλφηαηα ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη Βαιαξία, ζην βφξεην φξην 

ηνπ κηθξνχ έινπο ηεο Κπξεμίδαο. Δθεί κπνξνχζαλ θπξίσο λα ειέγρνπλ ην δξφκν πξνο 

ηελ Αζήλα κέζσ ηεο Ξαιιήλεο, ην κνλαδηθφ πνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ νη 

πνιπάξηζκνη Ξέξζεο, ηδίσο καδί κε ην ηππηθφ ηνπο, δηά μεξάο πξνο ηελ Αζήλα19. Νη ίδηνη 

νη Αζελαίνη είλαη πηζαλφηεξν φηη δελ είραλ έιζεη απφ απηφ ην δξφκν αιιά απφ ηνλ πην 

ζχληνκν, ηνλ νξεηλφ, κέζσ ηνπ πεξάζκαηνο ηεο Ξεληέιεο20.  

Ρνλ αζελατθφ ζηξαηφ απνηεινχζε ε θάιαγγα, νη νπιίηεο ηεο νπνίαο ήηαλ φινη θαιά 

εθπαηδεπκέλνη θαη πεηζαξρεκέλνη θαη δηέζεηαλ βαξχ ακπληηθφ θαη επηζεηηθφ νπιηζκφ, 

πνπ ηνπο θαζηζηνχζε ηζρπξνχο ζηε κάρε ζψκα κε ζψκα. Βαζηθφ ηνπο φπιν ήηαλ ε 

αζπίδα, ην «φπινλ», ζηελ νπνία νθείιεηαη θαη ε νλνκαζία «νπιηηηθή θάιαγγα». 

Φνξνχζαλ θξάλνο, θλεκίδεο θαη ζψξαθα θαη θξαηνχζαλ δφξπ θαη μίθνο. Ν βαξχο απηφο 

νπιηζκφο πξνζέθεξε κελ πξνζηαζία, αιιά επέθεξε ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο θαη απαηηνχζε κεγάιε αληνρή θαηά ηε κάρε21. Ωζηφζν, είλαη πνιχ πηζαλφ 

ηελ πεξίνδν ηεο κάρεο λα είρε ήδε θαζηεξσζεί ν ιηλνζψξαθαο, πνπ ήηαλ 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ επάιιειεο ζηξψζεηο πθάζκαηνο ή δέξκαηνο, ήηαλ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθφο κε ην κεηαιιηθφ αιιά πνιχ πην ειαθξχο, γεγνλφο πνπ έδηλε ζηνπο 

ζηξαηηψηεο κεγαιχηεξε επειημία θαη αηζζεηά ιηγφηεξν βάξνο22.  

Θαζνξηζηηθή γηα ηε ζπλνρή ηεο θάιαγγαο ήηαλ ε αζπίδα, ηελ νπνία θξαηνχζε θάζε 

πνιεκηζηήο κε ην αξηζηεξφ ρέξη, ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ην δηπιαλφ ηνπ. Πηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, επεηδή ε δεμηά πιεπξά φισλ ήηαλ αθάιππηε, πξνζηαηεπφηαλ απφ ηελ 

αζπίδα ηνπ δηπιαλνχ ηνπο, έηζη, φινη θξφληηδαλ λα ηεξνχλ ηελ παξάηαμε θαη λα κε 

δηαζπψληαη. Ζ δηάηαμε ηεο θάιαγγαο ζηε κάρε ήηαλ απζηεξά πξνζδηνξηζκέλε ζε ηξία 

κέξε: δεξιόν, μέζον θαη εςώνςμον. Πην δεμηφ κέξνο ηνπνζεηνχληαλ θαηά παξάδνζε νη 

αξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ. πήξρε, βέβαηα, θαη ν θαζαξά πξαθηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ζπλέβαηλε απηφ: θαζψο ε δεμηά πιεπξά ηεο θάιαγγαο ήηαλ αθάιππηε, φιε ε παξάηαμε 

έηεηλε λα θηλείηαη ινμά, πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηεχζεη ηελ επάισηε πιεπξά ηεο. 

Έηζη, ν αξρεγφο, πνπ ήηαλ ζηε δεμηά πιεπξά, αλαιάκβαλε λα ηεξεί ζηαζεξή πνξεία. 

Ν ηξφπνο πνπ ελεξγνχζε ε θάιαγγα ήηαλ επίζεο πνιχ ζπγθεθξηκέλνο. Κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ ερζξφ κφλν κεησπηθά θαη πξνρσξνχζε εκπξφο ζαλ έλα ζψκα, κε 

ππθλή παξάηαμε θαη ξπζκηθφ βεκαηηζκφ. Νη θάζεηο ελέξγεηαο ηεο θάιαγγαο θαηά ηε 

ζπκπινθή ήηαλ ηξεηο: Αξρηθά ν δοπαηιζμόρ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ νη πξψηεο ζεηξέο 

ζηξαηησηψλ, πνπ θξαηνχζαλ ηα δφξαηά ηνπο ζηξακκέλα πξνο ηνλ αληίπαιν, ελψ νη 

ππφινηπεο ηα θξαηνχζαλ φξζηα, γηα λα κε ηξαπκαηίζνπλ ηνπο πξνπνξεπνκέλνπο. Απηφ 

                                   
18 Hammond, φ.π., 206. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 98-99.  
19 Ξεηξάθνο, φ.π., 50-52. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 98-99. 
20 Hammond, φ.π., 205. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 98. 
21 Ζ κέγηζηε αληνρή ζην ηξέμηκν κε ηαρχηεηα 8-12 ρηι. κε ηέηνηα παλνπιία ππνινγίδεηαη ζε 182 κέηξα. 
Βι. Πηατλράνπεξ, Ο πόλεμορ ζηην απσαία Ελλάδα, 62-63. 
22 Πηατλράνπεξ, Ο πόλεμορ ζηην απσαία Ελλάδα, 48-52. Ζ ρξήζε ηνπ ιηλνζψξαθα ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή 
εηδηθά γηα ηελ απφζηαζε πνπ δηέλπζαλ ηξέρνληαο νη Αζελαίνη ζηε κάρε ηνπ Καξαζψλα. 
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γηλφηαλ ζε βάζνο ηεζζάξσλ ζεηξψλ, δειαδή φζν έθζαλε ην κήθνο ηνπ δφξαηνο, κε ηα 

δφξαηα ηεο ηέηαξηεο ζεηξάο λα κελ πξνεμέρνπλ απφ ηελ παξάηαμε. Αθνινπζνχζε ν 

υθιζμόρ, δειαδή ε πίεζε πνπ αζθνχζαλ νη πίζσ ζεηξέο ηεο παξάηαμεο ζηηο κπξνζηηλέο, 

απνηξέπνληαο πηζαλή δηάζπαζή ηνπο θαη σζψληαο ηνλ ερζξφ κε δχλακε πξνο ηα πίζσ. 

Ζ ηειηθή θάζε ελέξγεηαο ηεο θάιαγγαο θαη ν ηειηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ ε παπάππηξιρ, 

δειαδή ε δηάζπαζε ηεο αληίπαιεο πιεπξάο θαη ε θχθισζή ηεο. Θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

επηηπρία ηεο θάιαγγαο ήηαλ ε ηήξεζε ηεο ζπλνρήο ηεο. Έπξεπε λα ππάξρεη απφιπηνο 

ζπληνληζκφο θηλήζεσλ ησλ νπιηηψλ, πεηζαξρία θαη απηνζπγθξάηεζε, παξάγνληεο πνπ 

ζα ηνπο επέηξεπαλ λα επηηίζεληαη ή λα ππνρσξνχλ ζπγρξνληζκέλα θαη ρσξίο ηνλ 

θίλδπλν δεκηνπξγίαο ξήγκαηνο ζηελ παξάηαμε ή ηεο απνθνπήο θάπνηνπ απφ ηα 

ηκήκαηά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ππήξρε απφιπηε ηζφηεηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη 

αιιειεγγχε ηνπ θαζελφο κε ην δηπιαλφ ηνπ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν νη νπιίηεο ηεο θάιαγγαο 

πνηέ δελ πξνέβαηλαλ ζε θαηαδίσμε ηνπ αληηπάινπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε απζφξκεηε 

θίλεζε. Ν ηξφπνο θίλεζήο ηνπο ήηαλ πξνζρεδηαζκέλνο θαη πξνζπκθσλεκέλνο θαζψο 

δελ ππήξρε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηεο κάρεο θαη αλαπξνζαξκνγήο 

ηνπ ζρεδίνπ, νχηε θαη επαθή ηνπ ζηξαηεγνχ πνπ βξηζθφηαλ ζην δεμηφ άθξν κε ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξάηαμεο23. 

Ζ θάιαγγα, επνκέλσο, κπνξνχζε εχθνια λα ππεξληθήζεη ην ειαθξά νπιηζκέλν 

πεξζηθφ πεδηθφ, αλ νη Αζελαίνη θαηφξζσλαλ λα θζάζνπλ κέρξη ηελ πξψηε γξακκή ηεο 

πεξζηθήο παξάηαμεο. Θαζνξηζηηθφο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ππήξμε θαη πάιη ν ξφινο 

ηνπ Κηιηηάδε. Πε απηφλ νθείιεηαη, ζχκθσλα κε ηελ αξραία παξάδνζε, φιν ην ζρέδην 

δξάζεο ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ Αζελαίνπ ζηξαηεγνχ ήηαλ λα 

πξνσζήζεη ηε θάιαγγα αιψβεηε θνληά ζηνπο Ξέξζεο θαη λα ηνπο ππνρξεψζεη ζε κάρε 

ζψκα κε ζψκα. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ έπξεπε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηε δξάζε ηνπ 

ηππηθνχ θαη λα απνθχγεη ηα βέιε ησλ ηνμνηψλ κέρξη λα πξνρσξήζεη αξθεηά ν 

αζελατθφο ζηξαηφο θαη λα θαιχςεη κε αζθάιεηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν 

αληηπάισλ. Ρε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα απνθχγεη πηζαλή πιεπξνθφπεζε ηνπ 

ηππηθνχ, καο παξαδίδεη κφλν ν Θνξλήιηνο Λέπσο απφ ηνπο αξραίνπο ζπγγξαθείο, αιιά 

φρη κε ζαθήλεηα. Αθήλεη λα ελλνεζεί φηη νη Αζελαίνη είραλ ζηξαηνπεδεχζεη αλάκεζα ζε 

δέληξα ή φηη θαηαζθεχαζαλ έλα είδνο θξάρηε ή εκπνδίνπ απφ ζθφξπηα θνκκέλα 

δέληξα, πνπ ζα εκπφδηδαλ ηελ θίλεζε ηνπ πεξζηθνχ ηππηθνχ ζηελ αθάιππηε πιεπξά 

ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ -ε άιιε πιεπξά πξνζηαηεπφηαλ απφ ηνπο ιφθνπο (Λέπσο, 

Μιληιάδηρ 5)24.  

Γηα λα απνθχγεη ηηο κεγάιεο απψιεηεο απφ ηα πνιπάξηζκα πεξζηθά βέιε, πξνέβιεςε φηη 

νη Αζελαίνη έπξεπε λα δηαλχζνπλ κε κεγάιε ηαρχηεηα ηελ απφζηαζε πνπ ζπλέπηπηε κε 

ην βειελεθέο ησλ ηνμνηψλ. Ρέινο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ησλ Ξεξζψλ πηνζέηεζε κία αθφκε θαηλνηνκία: αλέπηπμε ζε πιάηνο ηελ 

παξάηαμε ηεο θάιαγγαο, κεηψλνληαο ην βάζνο ηεο ζην θέληξν. Νη Ξέξζεο 

αλαπηχζζνληαλ ζε κέησπν κήθνπο 1.600 κ., επνκέλσο, νη Αζελαίνη έπξεπε ή λα 

αλαπηπρζνχλ ζε ίζν κήθνο κε κηθξφ βάζνο, νπφηε εχθνια κπνξνχζαλ λα θαηαβιεζνχλ, 

                                   
23 Γηα ηε θάιαγγα γεληθά βι. Γεπάζηαο, φ.π., 20-22. Πηατλράνπεξ, Ο πόλεμορ ζηην απσαία Ελλάδα, 62 
θ.εμ. 
24 Shrimpton, φ.π., 21-22, ζεκ. 5. Hammond, φ.π., 213-214. 
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ή λα αλαπηπρζνχλ, φπσο ζπλήζσο, ζε βάζνο νθηψ ζεηξψλ, νπφηε ην κέησπφ ηνπο ήηαλ 

κηθξφηεξν θαη ηα άθξα ηνπο γίλνληαλ επάισηα. Έηζη, ν Κηιηηάδεο απνδπλάκσζε ην 

θέληξν, αθήλνληαο κφλν δχν θπιέο, κε βάζνο κφλν ηεζζάξσλ αλδξψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα έρεη κέησπν πεξίπνπ 500 κέηξσλ. Πηα άθξα είρε αλαπηχμεη απφ ηέζζεξηο θπιέο κε 

ην βάζνο ησλ νθηψ αλδξψλ, επίζεο κε πιάηνο κεηψπνπ απφ 500 κ. πεξίπνπ. Αξηζηεξά 

αλέπηπμε θαη ηνπο Ξιαηαηείο κε βάζνο επίζεο νθηψ αλδξψλ. Κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα θάκςεη ηνπο Ξέξζεο ζηα πιεπξά, πνπ ήηαλ ην αδχλαην ζεκείν ηνπο, θαη 

λα ηνπο αθήζεη λα πξνσζεζνχλ ζην θέληξν, φπνπ ήηαλ αλακθίβνια ηζρπξφηεξνη. Ρν 

θξίζηκν ζεκείν πηα ήηαλ λα αληέμεη ην θέληξν ησλ Αζελαίσλ θαηά ηελ ππνρψξεζή ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ζηα άθξα λα πξνσζεζνχλ πίζσ απφ ην πεξζηθφ θέληξν θαη 

λα ην θπθιψζνπλ. 

Ζ αλακνλή πξηλ απφ ηε κάρε 
Πχκθσλα κε ηηο αξραίεο πεγέο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ησλ ζχγρξνλσλ εξεπλεηψλ, νη 

δχν αληίπαινη παξέκεηλαλ παξαηαγκέλνη ζηελ πεδηάδα ηνπ Καξαζψλα γηα επηά ή νθηψ 

εκέξεο. Πην δηάζηεκα απηφ πξνέβαηλαλ ζε αθξνβνιηζκνχο αιιά θαλείο απφ ηνπο δχν 

δελ έπαηξλε ηελ πξσηνβνπιία ηεο ζχγθξνπζεο. Νη Ξέξζεο πηζαλφηαηα πεξίκελαλ ηελ 

έιεπζε ησλ ππφινηπσλ δπλάκεψλ ηνπο απφ ηελ Δξέηξηα ψζηε λα θηλεζνχλ πξνο ην 

Φάιεξν θαη ηελ Αζήλα, ελψ νη Αζελαίνη ήιπηδαλ ζηελ άθημε ησλ Ππαξηηαηψλ, έρνληαο 

απνθιείζεη ην δξφκν πνπ νδεγνχζε κέζσ ηεο Ξαιιήλεο ζηελ πφιε ηνπο. Ρν 

πιενλέθηεκα ηεο αλακνλήο ήηαλ ζαθψο κε ην κέξνο ησλ Αζελαίσλ25. 

Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ δπλάκεσλ ησλ δχν αληηπάισλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπζία ησλ Ππαξηηαηψλ πξνθάιεζε δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ ζηξαηεγψλ 

ζρεηηθά κε ην αλ έπξεπε λα πεξηκέλνπλ ηε ζπαξηηαηηθή βνήζεηα ή λα δξάζνπλ κφλνη 

ηνπο. Ζ θαηάζηαζε πξέπεη λα έγηλε πην πηεζηηθή, φηαλ έθζαζαλ ηα λέα γηα ηελ πηψζε 

ηεο Δξέηξηαο θαη ε απεηιή θαηά ηεο Αζήλαο γηλφηαλ ακεζφηεξε. Πε εθείλνπο πνπ 

πίζηεπαλ φηη έπξεπε λα απνθαζίζνπλ λα ζπγθξνπζηνχλ κε ηνπο Ξέξζεο ήηαλ θαη πάιη 

ν Κηιηηάδεο. πσο καο παξαδίδεη ν Ζξφδνηνο, πξνζπάζεζε ν ίδηνο λα πξνζεηαηξηζηεί 

ηνλ πνιέκαξρν Θαιιίκαρν, ιέγνληάο ηνπ ηα αθφινπζα ιφγηα: «Απφ εζέλα εμαξηάηαη 

ηψξα Θαιιίκαρε, ή λα ππνδνπιψζεηο ηελ Αζήλα ή λα εμαζθαιίζεηο ηελ ειεπζεξία ηεο 

θαη λα αθήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, εθ’ φζν δνπλ άλζξσπνη, αησλία αλάκλεζε, πνπ νχηε 

ν Αξκφδηνο θαη ν Αξηζηνγείησλ δελ άθεζαλ. Γηαηί ηψξα νη Αζελαίνη δηαηξέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν θίλδπλν πνπ αληηκεηψπηζαλ πνηέ απφ ηελ ίδξπζή ηνπο. Αλ ππνθχςνπλ 

ζηνπο Κήδνπο είλαη θαζνξηζκέλν ηη ζα πάζνπλ, φηαλ παξαδνζνχλ ζηνλ Ηππία. Δάλ 

φκσο ζσζεί, ε πφιηο απηή δχλαηαη λα γίλεη ε πξψηε αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. 

Ξψο κπνξεί λα γίλεη απηφ θαη πψο αθξηβψο απφ εζέλα εμαξηάηαη ε απφθαζε ησλ 

πξαγκάησλ, έξρνκαη ηψξα λα ζνπ εμεγήζσ. Νη δηθέο καο γλψκεο ησλ ζηξαηεγψλ, πνπ 

είκαζηε δέθα, έρνπλ δηραζηεί θαη άιινη επηκέλνπλ λα γίλεη ε κάρε, ελψ άιινη φρη. Αλ 

κελ δελ ζπγθξνπζζνχκε κε ηνπο ερζξνχο, θνβνχκαη κήπσο κεγάιε δηρφλνηα πέζεη 

αλάκεζά καο θαη θινλίζεη ηα θξνλήκαηα ησλ Αζελαίσλ θαη κεδίζνπλ. Αλ φκσο 

ζπκπιαθνχκε κε ηνπο ερζξνχο πξνηνχ αθφκε γελλεζεί ζην λνπ ησλ Αζελαίσλ θάπνηα 

                                   
25 Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 100-101. 
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θαθή ζθέςε, είλαη δπλαηφ, αλ νη ζενί είλαη ακεξφιεπηνη, λα ππεξηζρχζνπκε ζηε κάρε. 

ια ινηπφλ απηά ηψξα ζε ζέλα απφθεηληαη θαη απφ εζέλα εμαξηψληαη. Γηαηί αλ εζχ 

ηαρζείο κε ηε δηθή κνπ γλψκε, ηφηε ε παηξίδα ζνπ ζα είλαη ειεχζεξε θαη ε πξψηε 

πφιε ζηελ Διιάδα. Αλ φκσο πξνηηκήζεηο ηε γλψκε εθείλσλ πνπ κε ζπνπδή 

απνηξέπνπλ ηε ζχγθξνπζε κε ηνπο ερζξνχο, ζα έρεηο ηα αληίζεηα απφ ηα αγαζά πνπ 

απαξίζκεζα». Ν Θαιιίκαρνο ηειηθά ζπκθψλεζε κε ην Κηιηηάδε. Ζ γλψκε ηνπ 

πνιεκάξρνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, είρε ηδηαίηεξε βαξχηεηα, αθνχ έθξηλε, 

νπζηαζηηθά, ηε δηεμαγσγή ηεο κάρεο, ηε ζηηγκή πνπ έηεηλε λα επηθξαηήζεη ε αληίζεηε 

άπνςε (Ζξφδ. 6.109-110). 

Αθνχ ππεξίζρπζε ε γλψκε ηνπ Κηιηηάδε γηα ηελ άκεζε ζχγθξνπζε κε ηνπο Ξέξζεο, 

φζνη απφ ηνπο ζηξαηεγνχο είραλ ηελ ίδηα άπνςε ηνπ παξαρσξνχζαλ ηελ αξρεγία ηνπ 

ζηξαηνχ, θάζε θνξά πνπ εξρφηαλ ε ζεηξά ηνπο, θαζψο ε αζελατθή λνκνζεζία 

πξνέβιεπε φηη θάζε κέξα ηελ αξρηζηξαηεγία είρε έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγνχο εθ 

πεξηηξνπήο. Ξξψηνο έδσζε ην παξάδεηγκα ν Αξηζηείδεο, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

Ξινχηαξρν ήηαλ ν δεχηεξνο κεηαμχ ησλ Αζελαίσλ ζηε δφμα θαη ζηε δχλακε κεηά ηνλ 

Κηιηηάδε (Ξινχη., Απιζηείδηρ 5.1-2). Ωζηφζν, ν Κηιηηάδεο ελψ δερφηαλ ηελ αξρεγία 

θάζε θνξά, πεξίκελε σο ηελ εκέξα ηεο δηθήο ηνπ ζεηξάο πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επίζεζε (Ζξφδ. 6.110)26. 

Ζ ζχγθξνπζε 
Ζ πξσηνβνπιία ηεο επίζεζεο θαίλεηαη φηη ήηαλ ησλ Αζελαίσλ27. Ζ αηηηνινγία γηα ηελ 

θίλεζε απηή παξαδίδεηαη απφ έλα βπδαληηλφ θείκελν, ην ιεμηθφ ηνπ Πνπίδα, ζχκθσλα 

κε ην νπνίν, ηε λχρηα πξηλ απφ ηε κάρε, κεξηθνί Έιιελεο απφ ηελ Ησλία, πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζηνλ πεξζηθφ ζηξαηφ σο ππνηειείο, έθζαζαλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

Αζελαίσλ θαη ηνπο έθεξαλ έλα κήλπκα πνπ έκεηλε παξνηκηψδεο: «Σσξίο ηππείο». 

Ξξάγκαηη, ην πεξζηθφ ηππηθφ θαίλεηαη φηη είρε απνκαθξπλζεί απφ ην πεδίν ηεο κάρεο, ν 

ζπγγξαθέαο, φκσο, ηνπ θεηκέλνπ δελ εμεγεί γηα πνην ιφγν, ελψ νχηε ν Ζξφδνηνο 

αλαθέξεη ηίπνηα γηα ην ηππηθφ ζην Καξαζψλα, παξά ην γεγνλφο φηη παξαθνινπζεί ηηο 

θηλήζεηο ηνπ κε ιεπηνκέξεηα ζε άιιεο πεξηπηψζεηο28. Ρν εξψηεκα εμαθνινπζεί λα 

απαζρνιεί ηελ έξεπλα ζήκεξα θαη έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο, 

φπσο φηη ν Ζξφδνηνο δελ αλαθέξεη ην ηππηθφ γηαηί ε παξνπζία ηνπ ήηαλ απηνλφεηε ή 

φηη νη ηππείο είραλ απνκαθξχλεη ηα άινγα γηα λα αλαπαπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο. Δίλαη, φκσο, πνιχ πηζαλφ φηη ην ηππηθφ είρε ήδε αξρίζεη λα επηβηβάδεηαη ζηα 

πινία πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζεί πξνο ην Φάιεξν. Κε απηφ ηνλ ηξφπν εμεγνχληαη θαη 

δχν πιεξνθνξίεο πνπ παξαδίδνληαη απφ ηηο αξραίεο πεγέο θαη δεκηνπξγνχλ 

εξσηεκαηηθά: ην φηη νη Ξέξζεο απέπιεπζαλ κε κεγάιε ηαρχηεηα ζε θαηάζηαζε 

παληθνχ, ελψ ε επηβίβαζε ηνπ ηππηθνχ ζηα πινία είλαη δηαδηθαζία πνπ απαηηεί αξθεηφ 

                                   
26 Bury & Meiggs, φ.π., 246. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 101. 
27 πάξρεη θαη ε άπνςε πνπ ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί κειεηεηέο, φηη ε επίζεζε έγηλε πξψηα απφ ηνπο 
Ξέξζεο. Βι. Bengtson, φ.π., 157. Ξεηξάθνο, φ.π., 12. 
28 Ρειεπηαία θνξά πνπ αλαθέξεηαη ην ηππηθφ ζηνλ Ζξφδνην ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ Ξεξζψλ 
είλαη θαηά ηελ απνβίβαζή ηνπ απφ ηα πινία γηα ηελ πνιηνξθία ηεο Δξέηξηαο (Ζξφδ. 6.101). 
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ρξφλν, αιιά θαη ην φηη νη Αζελαίνη θαηέιαβαλ κφλν επηά απφ ηα πινία ηνπο θαη άθεζαλ 

ηηο εθαηνληάδεο άιισλ λα θχγνπλ29.  

Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ηππηθφ ησλ Ξεξζψλ είρε 

απνκαθξπλζεί απφ ην πεδίν ηεο κάρεο θαη απφ ην αλ ζην Καξαζψλα βξηζθφηαλ ην 

ζχλνιν ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ ή κφλν έλα κέξνο ηνπ, ε ηεξάζηηα 

επηηπρία ηνπ Κηιηηάδε ήηαλ φηη πξφιαβε λα αληηιεθζεί ηελ θαηάζηαζε θαη αηθληδίαζε 

ηνπο αληηπάινπο ηνπ. Ακέζσο κφιηο νη νησλνί ήηαλ επλντθνί, νη Αζελαίνη μεθίλεζαλ ηελ 

επίζεζή ηνπο (Ζξφδ. 6.112). Ήηαλ παξαηαγκέλνη ζην δπηηθφ κέξνο ηνπ πεδίνπ, 

έρνληαο πίζσ ηνπο ην Αγξηειίθη, ελψ νη Ξέξζεο ζην πεδηλφ κέξνο, αλαηνιηθά ηνπ 

ηχκβνπ, αλάκεζα ζην Κεγάιν Έινο, ην Πηαπξνθνξάθη θαη ηε ζάιαζζα. Ζ ζχγθξνπζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνπ αλάκεζα ζηε Βαιαξία, ζην Βξαλά θαη ζην Ξιάζη, λφηηα ηνπ 

Σάξαδξνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ηχκβνπ30. 

Ζ παξάηαμε ηεο αζελατθήο θάιαγγαο έγηλε ζχκθσλα κε ην ζρέδην: ζην δεμηφ άθξν ηελ 

ηηκεηηθή ζέζε θαηείρε ν πνιέκαξρνο Θαιιίκαρνο, φπσο φξηδε ν λφκνο, θαη 

αθνινπζνχζαλ νη θπιέο κε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ζεηξά. Ρέζζεξηο ήηαλ ζην δεμηφ θέξαο, 

ζην θέληξν ήηαλ κφλν δχν θπιέο, ε Αληηνρίδα θαη ε Ιενληίδα, κε επηθεθαιήο 

αληίζηνηρα ηνλ Αξηζηείδε θαη ην Θεκηζηνθιή, θαη ζην αξηζηεξφ άθξν νη ππφινηπεο 

ηέζζεξηο θπιέο θαη νη Ξιαηαηείο. Ζ απφζηαζε κέρξη ηελ πεξζηθή παξάηαμε ήηαλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην (6.112), ηνπιάρηζηνλ νθηψ ζηάδηα, δειαδή πεξίπνπ 1.500 

κ., θαη έπξεπε λα ηε δηαλχζνπλ φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηα βέιε ησλ αληηπάισλ. Ν Ζξφδνηνο (6.112) αλαθέξεη φηη νη Αζελαίνη, 

κφιηο δφζεθε ην ζχλζεκα ηεο επίζεζεο, φξκεζαλ ηξέρνληαο πξνο ηνπο βαξβάξνπο, 

σζηφζν απηφ ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο. Ρν βάξνο ηνπ νπιηζκνχ 

ήηαλ κεγάιν θαη δελ επέηξεπε ζηνπο νπιίηεο νχηε λα δηαλχζνπλ ηφζν κεγάιε 

απφζηαζε κε ηαρχηεηα νχηε λα ζπλερίζνπλ λα κάρνληαη κε κεγάιε νξκή ρσξίο λα 

έρνπλ εμαληιεζεί ζσκαηηθά. Δθηφο, φκσο, απφ απηφ, ην ηξέμηκν γηα κεγάιε απφζηαζε 

ζα κπνξνχζε εχθνια λα ζηαζεί κνηξαίν γηα ηε ζπλνρή ηεο θάιαγγαο. Έηζη, ζεσξείηαη 

πηζαλφηεξε ε άπνςε φηη πξνρψξεζαλ κε ηαρχ βήκα κέρξη λα θζάζνπλ ζην βειελεθέο 

ησλ ηνμνηψλ, πνπ ήηαλ πεξίπνπ 200 κ., θαη ηφηε άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο βνιέο. Βέβαηα, πξέπεη λα αλαινγηζζνχκε φηη νη αξραίνη 

πνιεκηζηέο ήηαλ πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλνη, κε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη, επί 

πιένλ, είλαη πηζαλφ φηη δελ έθεξαλ ηνπο βαξείο κεηαιιηθνχο ζψξαθεο, αιιά ηνπο 

ιηλνζψξαθεο, πνπ ηνπο έθαλαλ πην ειαθξνχο θαη πην επθίλεηνπο. 

Ν αηθληδηαζκφο ησλ Ξεξζψλ ήηαλ κεγάινο φηαλ είδαλ ηνπο Αζελαίνπο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο (6.112), «εηνηκάδνληαλ γηα λα ηνπο 

απνθξνχζνπλ θαη λφκηδαλ φηη θπξηεχζεθαλ απφ ηξέια θαη κάιηζηα νιέζξηα, γηαηί 

έβιεπαλ φηη ήηαλ ιίγνη θαη παξ’ φια απηά έξρνληαλ κε νξκή ελαληίνλ ηνπο, ρσξίο 

ηππηθφ θαη ρσξίο ηνμφηεο». Ν αηθληδηαζκφο ησλ Ξεξζψλ ήηαλ εχινγνο, γηαηί είραλ 

πξνεγεζεί νη εκέξεο ηεο αλακνλήο, επνκέλσο ε εηθφλα ηνπ παξαηαγκέλνπ ζηξαηνχ δελ 

                                   
29 Shrimpton, φ.π., 20-21, 37. Hammond, φ.π., 214, 246-248. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 110-112. 
30 Πηελ πεξηνρή απηή ζπκθσλνχλ νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο. Βι. Ξεηξάθνο, φ.π., 3. Πηατλράνπεξ, Ο 
Μαπαθών, 102.  
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ήηαλ αζπλήζηζηε. Δπί πιένλ, είλαη πηζαλφ φηη ν Ηππίαο ηνπο είρε πιεξνθνξήζεη γηα ηελ 

φρη θαιή θαηάζηαζε ηνπ αζελατθνχ ζηξαηνχ, θαζψο θαη γηα ηελ αλακελφκελε έιεπζε 

ησλ παλίζρπξσλ Ππαξηηαηψλ, ηνπο νπνίνπο ινγηθά ζα πεξίκελαλ νη Αζελαίνη 

πξνθεηκέλνπ λα ηνικήζνπλ λα επηηεζνχλ ζε κηα δχλακε ζαλ ηελ πεξζηθή31. 

Νη Αζελαίνη θαηφξζσζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο Ξέξζεο ρσξίο ζνβαξέο απψιεηεο ράξε 

ζηελ ηαρχηεηα, ηελ νξκή, ηε ζπλνρή ηνπο θαη ην βαξχ ακπληηθφ νπιηζκφ ηνπο, 

δηαηεξψληαο ηελ παξάηαμε ηεο θάιαγγαο. Έπιεμαλ ηνπο αληηπάινπο κε ηα δφξαηα θαη 

πνιέκεζαλ ζψκα κε ζψκα γηα πνιιέο ψξεο (Ζξφδ. 6.113). Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

εηθφλα ηεο κάρεο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνπο θήκερ ηνπ Αξηζηνθάλε (ζη. 1081 θ.εμ.): 

«… κάρνληαλ κε βαξβάξνπο κε δφξαηα θαη αζπίδεο, έρνληαο ζπκφ, νξγή θαη νμχηεηα, ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιιν, δαγθψλνληαο ηα ρείιε απφ ηελ νξγή, θαη απφ ην πιήζνο ησλ 

ηνμεπκάησλ δελ ήηαλ εχθνιν λα δεη θαλείο ηνλ νπξαλφ». 

Πην θέληξν ηνπ κεηψπνπ ληθνχζαλ νη Ξέξζεο θαη νη Πάθεο, πνπ είραλ επηηχρεη ξήγκα 

ζηελ παξάηαμε ησλ Αζελαίσλ θαη ηνπο θαηαδίσθαλ πξνο ηα κεζφγεηα. Ζ ππνρψξεζε 

απηή, φκσο, γηλφηαλ ζηαζεξά θαη νξγαλσκέλα, βάζεη ηνπ ζρεδίνπ, κέρξη λα 

θαηνξζψζνπλ ηα άθξα ηνπο λα πξνσζεζνχλ θαη λα αλαζπληαρζνχλ. Πηα άθξα 

πξάγκαηη επηθξάηεζαλ νη Αζελαίνη θαη νη Ξιαηαηείο, ελψ νη Ξέξζεο θάκθζεθαλ απφ ηελ 

νξκή ηεο θάιαγγαο θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή (Ζξφδ. 6.113).  ηαλ ε πξνψζεζε ησλ 

άθξσλ είρε θζάζεη ζην επηζπκεηφ ζεκείν, νη άλδξεο έθαλαλ αλαζηξνθή θαη 

αλαζπληάρζεθαλ ζε εληαία θάιαγγα (Ζξφδ. 6.113). Ξξψηνη ζηελ παξάηαμε έγηλαλ, 

δειαδή νη νπξαγνί, νη νπνίνη, φκσο, ήηαλ επίζεο πνιχ έκπεηξνη πνιεκηζηέο. Έηζη, 

βξέζεθαλ ζηα λψηα ησλ Ξεξζψλ ηνπ θέληξνπ, ηνπο πεξηθχθισζαλ θαη ηνπο 

ππνρξέσζαλ λα κάρνληαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο. Νη πεξηζζφηεξνη Ξέξζεο έηξεμαλ πξνο 

ην ζηξαηφπεδφ ηνπο θαη πξνο ηα πινία, πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα ζηελ αθηή, ελψ νη 

Αζελαίνη ηνπο θαηαδίσθαλ θνλεχνληάο ηνπο. Ξνιινί, εηδηθφηεξα φζνη ήηαλ ζηε δεμηά 

πιεπξά ηεο παξάηαμεο, καθξηά απφ ηε ζάιαζζα, πξέπεη λα έραζαλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη πξνζπαζψληαο λα βξνπλ δηέμνδν πλίγεθαλ ή ζθαγηάζζεθαλ 

κέζα ζην έινο. Ζ πεξηγξαθή απηήο ηεο ζθελήο καο παξαδίδεηαη φρη απφ ηνλ Ζξφδνην 

αιιά απφ ηνλ Ξαπζαλία, ν νπνίνο επηζεκαίλεη φηη εθεί είραλ νη Ξέξζεο θαη ηηο 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο (1.32.7). 

Ρα πξψηα ηκήκαηα, πνπ είραλ ππνρσξήζεη, βξίζθνληαλ ήδε ζηα πινία θαη είραλ 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ αθηή. Κπξνζηά απφ ηα πινία αθνινχζεζε άγξηα ζπκπινθή 

ζψκα κε ζψκα, θαζψο νη Ξέξζεο πξνζπαζνχζαλ λα επηβηβαζζνχλ, ελψ νη Αζελαίνη 

επηρεηξνχζαλ λα ηνπο εκπνδίζνπλ θαη λα θάςνπλ ην ζηφιν. Απηή ε θάζε ηεο κάρεο 

πεξηγξάθεηαη κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα θαη ζηε δηάξθεηά ηεο ζθνηψζεθαλ πνιινί άλδξεο 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο (Ζξφδ. 6.114). Πε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή θαίλεηαη φηη 

εκθαλίζζεθε θαη ην πεξζηθφ ηππηθφ. Ρνπιάρηζηνλ απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο δχν 

κνλαδηθέο γλσζηέο απεηθνλίζεηο ηνπ γεγνλφηνο, ζηελ Ξνηθίιε ζηνά ησλ Αζελψλ θαη ζε 

κία πνιχ κεηαγελέζηεξε ξσκατθή ζαξθνθάγν, φπνπ νη ηππείο εκθαλίδνληαη κφλν θνληά 

ζηα πεξζηθά πινία. Ξηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα ηα ηειεπηαία ηκήκαηα ηνπ ηππηθνχ, πνπ 

                                   
31 Shrimpton, φ.π., 27-28. 
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δελ είραλ αθφκε πξνιάβεη λα επηβηβαζζνχλ θαη λσξίηεξα δελ κπνξνχζαλ λα 

παξέκβνπλ ζηε κάρε ησλ πεδψλ πνιεκηζηψλ ρσξίο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηηο δηθέο 

ηνπο δπλάκεηο. 

Ζ θίλεζε ησλ πεξζηθψλ πινίσλ θαηά ηεο Αζήλαο 
Ξαξά ηε ζθιεξή κάρε, νη Αζελαίνη θαηφξζσζαλ λα θαηαιάβνπλ κφλν επηά πεξζηθά 

πινία. Κε ηα ππφινηπα νη Ξέξζεο απέπιεπζαλ κε πξννξηζκφ ην Φάιεξν, αθνχ πήξαλ 

ηνπο αηρκαιψηνπο απφ ηελ Δξέηξηα, πνπ είραλ αθήζεη ζηελ Αηγίιηα. Ν Ζξφδνηνο 

αλαθέξεη, φηη φηαλ νη Ξέξζεο είραλ επηβηβαζηεί ζηα πινία ηνπο θαη έθεπγαλ απφ ην 

Καξαζψλα, θάπνηνο έθαλε ζήκα απφ ηελ μεξά κε κηα αζπίδα. Κάιηζηα, κεηαθέξεη ηε 

θήκε πνπ είρε δηαηππσζεί ζηελ Αζήλα, φηη ε θίλεζε απηή είρε ζρέζε κε ηνπο 

Αιθκεσλίδεο, νη νπνίνη είραλ ζπκθσλήζεη κε ηνπο Ξέξζεο λα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

θαηαιάβνπλ ηελ πφιε. Ν ίδηνο, βέβαηα, ακθηζβεηεί ηελ εκπινθή ηεο έλδνμεο 

νηθνγέλεηαο πνιηηηθψλ ζε απηή ηελ απφπεηξα πξνδνζίαο, ππεξαζπηδφκελνο ηα θαιά 

ηνπο αηζζήκαηα απέλαληη ζηελ Αζήλα θαη ηελ αληίζεζή ηνπο ζην ηπξαλληθφ θαζεζηψο. 

Ωζηφζν, ε θίλεζε κε ηελ αζπίδα είλαη ζίγνπξν φηη απφ θάπνηνλ έγηλε θαη δελ 

ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ αξραίν ζπγγξαθέα (Ζξφδ. 6.115, 121, 124). 

Νη Αζελαίνη ακέζσο θηλεηνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πφιε ηνπο, 

αθήλνληαο πίζσ ηνπο ζην πεδίν ηεο κάρεο ηνλ Αξηζηείδε, ηνλ μαθνπζηφ γηα ηελ 

ηηκηφηεηά ηνπ Αζελαίν πνιηηηθφ, κε ηνπο άλδξεο ηεο Αληηνρίδαο θπιήο γηα λα θπιάζζεη 

ηα ιάθπξα. πσο ραξαθηεξηζηηθά δηεγείηαη ν Ξινχηαξρνο, αλ θαη ππήξραλ ζσξνί απφ 

ρξπζφ θαη αζήκη θαη θάζε είδνπο πνιπηειή ελδχκαηα θαη αγαζά, ζηηο ζθελέο θαη ζηα 

αηρκαισηηζκέλα πινία, νχηε ν ίδηνο ζέιεζε λα πάξεη θάηη νχηε επέηξεςε ζε θαλέλα 

άιιν, εθηφο απφ κεξηθνχο πνπ επσθειήζεθαλ μεθεχγνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ, φπσο ν 

Θαιιίαο ν δαδνχρνο (Ξινχη. Απιζη. 5.5). 

Αλ θαη θαηαπνλεκέλνη απφ ηε κάρε, νη νπιίηεο έηξεμαλ σο ηελ Αζήλα φζν κπνξνχζαλ 

πην γξήγνξα θαη ζηξαηνπέδεπζαλ ζην ηέκελνο ηνπ Ζξαθιένπο, ζην Θπλφζαξγεο. Ρα 

πεξζηθά πινία εκθαλίζηεθαλ αλνηθηά ηνπ Φαιήξνπ, έρνληαο πεξηπιεχζεη ην Πνχλην, 

είδαλ ηνλ αζελατθφ ζηξαηφ παξαηαγκέλν θαη αθνχ έκεηλαλ γηα ιίγν κε ηα παληά 

αλνηγκέλα, έθπγαλ επηζηξέθνληαο ζηελ Αζία (Ζξφδ. 6.116).  

Ρελ επνκέλε ηεο κάρεο, θαη ελψ ε παλζέιελνο είρε πεξάζεη, θαηέθζαζαλ ζηελ Αζήλα 

δχν ρηιηάδεο Ιαθεδαηκφληνη. Ν Ζξφδνηνο (6.120) καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη 

βηάδνληαλ ηφζν πνιχ λα θζάζνπλ λσξίο ψζηε δηέλπζαλ ηελ απφζηαζε απφ ηε Ππάξηε 

κέρξη ηελ Αηηηθή ζε ηξεηο εκέξεο, δηάζηεκα εμαηξεηηθά κηθξφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

πφζν βαξηά νπιηζκέλνη ήηαλ. Αθνχ έθζαζαλ κεηά ηε κάρε, εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία 

ηνπιάρηζηνλ λα δνπλ ηνπο Κήδνπο, γη’ απηφ πήγαλ ζην Καξαζψλα θαη ηνπο είδαλ ζην 

πεδίν ηεο κάρεο. Δπαίλεζαλ ηνπο Αζελαίνπο γηα ην θαηφξζσκά ηνπο θαη επέζηξεςαλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο. 
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Ξξσηαγσληζηέο θαη πεξηζηαηηθά ηεο κάρεο 
Αδηακθηζβήηεηνο πξσηαγσληζηήο ηεο κάρεο ζηε ζπλείδεζε φισλ, απφ ηελ αξραηφηεηα 

κέρξη ζήκεξα, είλαη ν Κηιηηάδεο. Ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο, γλψξηδε φζν θαλείο άιινο 

Αζελαίνο αμησκαηνχρνο ην ζηξαηφ θαη ηε λννηξνπία ησλ Ξεξζψλ θαη, θπξίσο, είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπζεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ απηέο ηελ θξίζηκε 

ζηηγκή. Κεηά ην Καξαζψλα, απέθηεζε αθφκε κεγαιχηεξε ππφιεςε κεηαμχ ησλ 

Αζελαίσλ θαη ηνπο έπεηζε λα ηνπ εκπηζηεπζνχλ κηθξή δχλακε γηα λα εθζηξαηεχζεη 

ελαληίνλ ηεο Ξάξνπ, κε ην πξφζρεκα ηεο εθδίθεζεο, επεηδή ε Ξάξνο είρε ιάβεη κέξνο 

ζηε κάρε ηνπ Καξαζψλα κε κία ηξηήξε κε ην κέξνο ησλ Ξεξζψλ. Ζ θαηάιεμε ηεο 

εθζηξαηείαο απηήο, φκσο, δελ ήηαλ θαιή, ν ίδηνο ηξαπκαηίζζεθε ζνβαξά θαη γηα ηελ 

απνηπρία ηνπ θαηεγνξήζεθε απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο θαη, θπξίσο, απφ ηνλ 

Αιθκεσλίδε Μάλζηππν, φηη εμαπάηεζε ηελ πφιε. Απέθπγε ηελ θαηαδίθε ζε ζάλαην, 

επεηδή αλαγλσξίζζεθε ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ Αζήλα, ιφγσ ηεο κάρεο ηνπ Καξαζψλα 

θαη ηεο θαηάθηεζεο ηεο Ιήκλνπ. Ρνπ επηβιήζεθε, φκσο, ην βαξχ πξφζηηκν ησλ 

πελήληα ηαιάλησλ, ην νπνίν ππνρξεψζεθε λα πιεξψζεη ν γηνο ηνπ, Θίκσλ, θαζψο ν 

ίδηνο πέζαλε ζηε θπιαθή ιίγν αξγφηεξα (Ζξφδ. 6.132 θ.εμ.). Σάξε ζηελ επηξξνή θαη 

ζηε δχλακε πνπ απέθηεζε ν Θίκσλ σο ζηξαηεγφο, ηα επφκελα ρξφληα, 

απνθαηαζηάζεθε ε κλήκε ηνπ Κηιηηάδε κε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ ηεο ίδηαο ηεο πφιεο. 

Κεηαμχ άιισλ, θαηαζθεπάζζεθε ην θελνηάθηφ ηνπ ζην Καξαζψλα (Ξαπζ. 1.32.4), 

ζηήζεθε ην άγαικά ηνπ θνληά ζην Ξξπηαλείν ηεο Αζήλαο θαη ν αλδξηάληαο ηνπ ζην 

ζχληαγκα ησλ Αζελαίσλ εξψσλ ζηνπο Γειθνχο, αλάκεζα ζηηο κνξθέο ηνπ Απφιισλα 

θαη ηεο Αζελάο, ελψ απεηθνλίζζεθε ζε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ πεξίθεκε 

αλαπαξάζηαζε ηεο κάρεο ζηελ Ξνηθίιε ζηνά32. 

Απφ ηηο πξσηαγσληζηηθέο αιιά αδηθεκέλεο κνξθέο ηεο κάρεο ήηαλ ν Θαιιίκαρνο, ν 

πνιέκαξρνο πνπ έραζε εξσηθά ηε δσή ηνπ πνιεκψληαο, δίπια ζηα πεξζηθά πινία, 

δηάηξεηνο απφ ηφζα δφξαηα ψζηε αθφκε θαη λεθξφο ζηεθφηαλ φξζηνο (Ξινχη., Ηθικά 

305C θαη Ξνιέκσλ, Ειρ Ιαλλίμασον 61). Απηφο ήηαλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν αξρεγφο 

ηνπ ζηξαηνχ θαη ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ε απφθαζή ηνπ ηελ πην θξίζηκε ζηηγκή 

ηεο δηρνγλσκίαο ησλ ζηξαηεγψλ αιιά θαη ε εγεηηθή ηνπ ζέζε ζηε κάρε, ζην δεμηφ 

άθξν ηεο παξάηαμεο. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ είρε αλαγλσξηζζεί απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, 

κάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Γηνθάλε απφ ηε Γεθέιεηα, πνπ έθαλε 

έλζηαζε ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ, φηαλ πξνηάζεθε ε ρνξήγεζε ζηεθάλνπ ζην 

Κηιηηάδε33. Ρν κνλαδηθφ κλεκείν ηεο Αζήλαο πνπ εμαθξηβσκέλα ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

Θαιιίκαρν είλαη έλα γιππηφ πνπ είρε ζηεζεί ζηελ Αθξφπνιε, ίζσο ηάκα ηνπ ίδηνπ πξηλ 

απφ ηε κάρε. Ξξφθεηηαη γηα έλαλ ησληθφ θίνλα, επάλσ ζηνλ νπνίν ήηαλ ζηεκέλν ην 

άγαικα ηεο Ίξηδαο, αγγειηαθφξνπ ησλ ζεψλ, πνπ κεηέθεξε ην ζξηακβεπηηθφ κήλπκα 

ηεο λίθεο ζην Καξαζψλα. Πηνλ θίνλα ήηαλ ραξαγκέλν έλα επίγξακκα, πνπ εμπκλνχζε 

ηα θαηνξζψκαηα ηνπ Θαιιίκαρνπ, αιιά ην θείκελφ ηνπ ζψδεηαη πνιχ απνζπαζκαηηθά34. 

                                   
32 Ξεηξάθνο, φ.π., 44. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 163-164. 
33 Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 161. 
34 Ξεηξάθνο, φ.π., 47-49, φπνπ παξαηίζεληαη θαη νη πηζαλέο ζπκπιεξψζεηο ηνπ επηγξάκκαηνο. 
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Πηε κάρε ηνπ Καξαζψλα πνιέκεζαλ θαη άιινη γλσζηνί Αζελαίνη. Νη ζηξαηεγνί 

Αξηζηείδεο θαη Θεκηζηνθιήο, πνιηηηθνί αληίπαινη κεηαμχ ηνπο, έγηλαλ αξγφηεξα νη ίδηνη 

πξσηαγσληζηέο ζηε λαπκαρία ηεο Παιακίλαο θαη ζηε κάρε ησλ Ξιαηαηψλ. Ήηαλ 

εμαηξεηηθή ε επηηπρία ηνπο λα ηεξήζνπλ ην ζρέδην ηνπ Κηιηηάδε ζην θεληξηθφ κέξνο ηεο 

θάιαγγαο, επηθεθαιήο ηεο Αληηνρίδαο θαη Ιενληίδαο θπιήο, αληίζηνηρα. 

Καξαζσλνκάρνη ήηαλ θαη ν ηξαγηθφο πνηεηήο Αηζρχινο καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, 

Θπλέγεηξν. Ρελ εξσηθή αιιά ηξαγηθή θαηάιεμε ηνπ Θπλέγεηξνπ δηαζψδνπλ ν Ζξφδνηνο 

(6.114) θαη ν Ξινχηαξρνο (Ηθικά 305C): θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο κάρεο, 

πξνζπαζψληαο λα πηάζεη έλα ερζξηθφ πινίν απφ ηα θνζκήκαηα ηεο πξχκλεο 

θνλεχζεθε, αθνχ πξψηα ηνπ έθνςαλ ην ρέξη κε πέιεθπ. 

Ν Ζξφδνηνο (6.117) αλαθέξεη θαη έλα ζαχκα, πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνην Δπίδειν, γην 

ηνπ Θνπθαγφξα, πνπ ζηε κάρε επέδεημε κεγάιε αλδξεία. Ν Δπίδεινο έραζε ην θσο 

ηνπ, ρσξίο λα πιεγσζεί απφ θνληά ή λα θηππεζή απφ καθξηά ζε θαλέλα κέξνο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ θαη έθηνηε ζε φιε ηνπ ηε δσή έκεηλε ηπθιφο. Κηιψληαο γηα ην πάζεκά 

ηνπ, δηεγείην φηη ηνπ θάλεθε πσο είδε απέλαληί ηνπ έλαλ άλδξα κεγάινπ αλαζηήκαηνο 

θαη βαξηά νπιηζκέλν, ηνπ νπνίνπ ηα γέληα ζθίαδαλ φιε ηελ αζπίδα. Ρν θάληαζκα απηφ 

ηνλ πξνζπέξαζε θαη θφλεπζε εθείλνλ πνπ ζηεθφηαλ δίπια ηνπ.  

Κηα παξφκνηα ηζηνξία δηεγείηαη θαη ν Ξαπζαλίαο (1.32.5) κεηαθέξνληαο ηηο καξηπξίεο 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο εκθαλίζζεθε έλαο άλδξαο, 

ρσξηθφο φπσο θαηλφηαλ απφ ηελ φςε θαη απφ ηα ξνχρα ηνπ, ν νπνίνο ζθφησζε 

πνιινχο βαξβάξνπο κε έλα άξνηξν πνπ θξαηνχζε, θαη έπεηηα ράζεθε. Θέινληαο νη 

Αζελαίνη λα κάζνπλ πνηνο ήηαλ, ξψηεζαλ ην καληείν ησλ Γειθψλ, πνπ ηνπο απάληεζε 

κφλν λα ηηκνχλ ηνλ ήξσα Δρεηιαίν, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εσέηλη, ην 

άξνηξν. Απφ ηνλ Ξινχηαξρν (Θηζεύρ 35.5) παξαδίδεηαη αθφκε έλαο ζξχινο πνπ 

θαίλεηαη φηη δεκηνπξγήζεθε ηελ ψξα ηεο κάρεο θαη αθνξά ηνλ Αζελαίν ήξσα Θεζέα, 

ην θάληαζκα ηνπ νπνίνπ ηζρπξίδνληαλ φηη είδαλ πνιινί απφ εθείλνπο πνπ πνιέκεζαλ, 

λα επηηίζεηαη νπιηζκέλν ελαληίνλ ησλ Ξεξζψλ. Πηηο παξάμελεο ηζηνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη γηα ηε κάρε, ηέινο, πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ελφο ζθχινπ, πνπ πνιέκεζε 

δίπια ζηνλ θχξηφ ηνπ θαη, κάιηζηα, είρε ηελ ηηκή λα απεηθνληζηεί ζηελ ηνηρνγξαθία ηεο 

κάρεο ζηελ Ξνηθίιε ζηνά ησλ Αζελψλ (Αηιηαλφο, Πεπί Ζώυν 7.38). 

Απφ ηα πην δηάζεκα πξφζσπα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Καξαζψλα είλαη απηφ ηνπ 

εκεξνδξφκνπ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε έηξεμε κεηά ηε κάρε σο ηελ Αζήλα θαη 

αλήγγεηιε επίζεκα ηε λίθε θαηά ησλ Ξεξζψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν Ζξφδνηνο δελ αλαθέξεη 

ην πεξηζηαηηθφ, νη αξραίεο πεγέο παξαδίδνπλ δηάθνξεο εθδνρέο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

αγγειηαθφξνπ. Ν Ξινχηαξρνο (Ηθικά 347C) κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία απφ ην έξγν 

ηνπ Ζξαθιείδε ηνπ Ξνληηθνχ φηη ηελ είδεζε αλήγγεηιε ν Θέξζηππνο ν Δξρηεχο, αιιά 

ζεκεηψλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ, φηη εθείλνο πνπ έηξεμε σο ηελ 

Αζήλα θνξψληαο ηελ παλνπιία ηνπ θαη θάζηδξνο απφ ηε κάρε ήηαλ ν Δπθιήο, ν νπνίνο 

θαζψο έθζαλε ζηηο πφξηεο ησλ αξρφλησλ ηεο πφιεο κπφξεζε κφλν λα πεη «ραίξεηε» 

θαη «ραίξνκελ» θαη ακέζσο μεςχρεζε. Ν Ινπθηαλφο αλαθέξεη έλα παξφκνην 

πεξηζηαηηθφ αιιά ην φλνκα ηνπ αγγειηαθφξνπ πνπ παξαδίδεη είλαη Φηιηππίδεο, ίζσο 

ζπγρένληάο ηνλ κε ηνλ Φεηδηππίδε, πνπ είρε ζηαιεί γηα λα δεηήζεη βνήζεηα απφ ηε 
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Ππάξηε. Ν άλδξαο απηφο έθζαζε ζηελ Αζήλα, κπξνζηά ζηνπο άξρνληεο πνπ 

ζπλεδξίαδαλ αλήζπρνη γηα ηελ έθβαζε ηεο κάρεο, είπε «ραίξεηε, ληθψκελ» θαη 

μεςχρεζε (Τπέπ ηος εν ηη πποζαγοπεύζει πηαίζμαηορ 3). 

Νη λεθξνί Καξαζσλνκάρνη θαη ν ηχκβνο 
Πχκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην, ζηε κάρε ηνπ Καξαζψλα θνλεχζεθαλ πεξίπνπ 6.400 

Ξέξζεο θαη κφλν 192 Αζελαίνη θαη Ξιαηαηείο (Ζξφδ. 6.117). Πηνπο λεθξνχο ησλ 

Αζελαίσλ πεξηιακβάλνληαλ θαη νξηζκέλνη νλνκαζηνί πνιίηεο, φπσο ν Θαιιίκαρνο, ν 

ζηξαηεγφο Πηεζίιανο ηνπ Θξαζχινπ θαη ν Θπλέγεηξνο ηνπ Δπθνξίσλνο, αδειθφο ηνπ 

ηξαγηθνχ πνηεηή Αηζρχινπ (Ζξφδ. 6.114). Δπίζεο θνλεχζεθαλ δνχινη, πνπ γηα πξψηε 

θνξά είραλ ιάβεη κέξνο ζε κάρε, θαη Ξιαηαηείο, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ, φκσο, δελ 

αλαθέξεηαη απφ ηηο αξραίεο πεγέο. 

Νη λεθξνί ηνπ πνιέκνπ ζηελ Αζήλα ζάβνληαλ, θαηά παξάδνζε, ζην Γεκφζηνλ Πήκα, 

ζην «νκνξθφηεξν πξνάζηην ηεο πφιεο», έμσ απφ ηνλ Θεξακεηθφ. Γηα ηνπο λεθξνχο 

Καξαζσλνκάρνπο, φκσο, έγηλε εμαίξεζε, θαη ηνπο απνδφζεθε ηδηαίηεξε ηηκή, γεγνλφο 

πνπ αλαθέξνπλ ηφζν ν Θνπθπδίδεο (2.34.5-6) φζν θαη ν Ξαπζαλίαο (1.29.4): 

ηάθεθαλ επί ηφπνπ, ζην πεδίν ηεο κάρεο, επεηδή ε αλδξεία ηνπο θξίζεθε εμαηξεηηθή. Ρν 

κλεκείν ηνπο ηαπηίδεηαη κε ηνλ Πσξφ, ηνλ ηχκβν πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην κέζν ηεο 

πεδηάδαο ηνπ Καξαζψλα θαη απνηειεί νξφζεκν γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Ζ πξψηε 

αλαζθαθή ηνπ έγηλε απφ ηνλ Δξξίθν Πιήκαλ ην 1884, αιιά ήηαλ ζχληνκε θαη ρσξίο 

νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Ρν 1890-1891, ν Βαιέξηνο Πηάεο ζπλέρηζε ηελ έξεπλα θαη 

απνθάιπςε ην παρχ ζηξψκα κε ηα απνηεθξσκέλα νζηά θαη ηα θαηάινηπα ηεο ηειεηήο 

ηαθήο.   

Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη λεθξνί Καξαζσλνκάρνη απνηεθξψζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ηα έζηκα ηεο επνρήο, απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηα 

ιείςαλά ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ ζε νκαδηθφ ηάθν. Δθεί πξνζθέξζεθαλ λεθξηθά δείπλα, ηα 

θαηάινηπα ησλ νπνίσλ ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζε βφζξν, έλα κεγάιν απιάθη κήθνπο 5 κ. 

θαη πιάηνπο 1 κ., θαηαζθεπαζκέλν απφ σκέο πιίλζνπο. Πην βφζξν βξέζεθαλ 

θαηάινηπα θαγεηνχ, δειαδή νζηά δψσλ θαη πνπιηψλ θαη θειχθε απγψλ, θαζψο θαη 

ζπαζκέλα αγγεία, κεξηθά απφ ηα νπνία ήηαλ πνιχ παιαηφηεξα απφ ηελ επνρή ηεο 

κάρεο θαη πηζαλνινγείηαη φηη απνηεινχζαλ νηθνγελεηαθά θεηκήιηα πνπ πξνζθέξζεθαλ 

ζηνπο λεθξνχο σο χζηαηνο θφξνο ηηκήο. Δπάλσ απφ ηα ιείςαλα ησλ λεθξψλ πνπ 

ηάθεθαλ ζηνλ ηχκβν, ζθνξπίζηεθαλ απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο αξθεηά επηειή πήιηλα 

αγγεία, θπξίσο κειαλφκνξθα ιεθχζηα πνπ είραλ αγνξαζηεί απφ θάπνην ηνπηθφ 

εξγαζηήξην. Ν ηάθνο θαιχθζεθε κε ρψκα, κέζα ζην νπνίν βξέζεθαλ πνιιέο αηρκέο 

βειψλ, θαη επάλσ ηνπ ηνπνζεηήζεθαλ ιίζηλεο ζηήιεο κε ηα νλφκαηα ησλ λεθξψλ αλά 

θπιή35. Κία ηέηνηα ζηήιε καδί κε ζξαχζκαηα άιισλ δχν βξέζεθαλ πξφζθαηα ζηε 

ξσκατθή έπαπιε ηεο Δχαο ζηελ Αξθαδία, πνπ αλήθε ζηνλ πάκπινπην Καξαζψλην, 

Ζξψδε Αηηηθφ. Ζ θαιά ζσδφκελε ζηήιε είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πεληειηθφ κάξκαξν 

θαη αλήθε ζηελ Δξερζείδα θπιή. Πην αλψηεξν κέξνο ηεο είλαη γξακκέλν ην φλνκα ηεο 

                                   
35 Ξεηξάθνο, φ.π., 19-24. 
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θπιήο θαη απφ θάησ έλα δίζηηρν ειεγεηαθφ επίγξακκα, πνπ εμπκλεί ην θαηφξζσκα ησλ 

πεζφλησλ: «ε θήκε πνπ απιψλεηαη ζηα πέξαηα ηεο θσηεηλήο γεο ζα πιεξνθνξεζεί 

ηελ αξεηή απηψλ ησλ αλδξψλ, κε πνην ηξφπν πέζαλαλ θαη πψο πνιεκψληαο ηνπο 

Κήδνπο δφμαζαλ ηελ Αζήλα, πνιχ ιηγφηεξνη αληηκεησπίδνληαο ζηε κάρε πνιινχο». 

Αθνινπζνχλ ηα νλφκαηα ησλ λεθξψλ, απφ ηα νπνία ζψδνληαη 21 αιιά πηζαλνινγείηαη 

φηη ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ 25 ή 28, αξηζκφο κεγάινο αλαινγηθά κε ην ζχλνιν ησλ 

λεθξψλ, πνπ φκσο δηθαηνινγείηαη, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε θπιή βξηζθφηαλ ζην δεμηφ 

άθξν ηεο παξάηαμεο ησλ Αζελαίσλ36. 

Ν ηχκβνο ησλ Αζελαίσλ ζήκεξα έρεη χςνο 9 κ., πεξίκεηξν πεξίπνπ 185 κ. θαη 

δηάκεηξν 50 κ., σζηφζν, δελ είλαη βέβαην φηη απηή ήηαλ θαη ε αξρηθή κνξθή ηνπ 

κλεκείνπ. Ν πεξηεγεηήο Ξαπζαλίαο, πνπ επηζθέθζεθε ην Καξαζψλα ην 2ν αη. κ.Σ., 

θάλεη ιφγν γηα ηάθν θαη φρη γηα ηχκβν (1.32.3). Κάιηζηα, πξφζθαηα, κε αθνξκή ηελ 

αλεχξεζε ηεο ηαθηθήο ζηήιεο ζηελ έπαπιε ηνπ Ζξψδε, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ν 

ηχκβνο είλαη θαηαζθεχαζκα κεηαγελέζηεξν, ελψ ην αξρηθφ κλεκείν κεηαθέξζεθε ζην 

ζχλνιφ ηνπ, καδί κε ηηο ηαθηθέο ζηήιεο, απφ ηνλ ίδην ηνλ Ζξψδε ζηελ έπαπιή ηνπ σο 

θεηκήιην37. Δθηφο απφ ην ηαθηθφ κλεκείν ζην πεδίν ηεο κάρεο, νη Αζελαίνη ακέζσο κεηά 

ηα κεδηθά ίδξπζαλ θαη θελνηάθην ζην Γεκφζηνλ Πήκα, ψζηε λα κελ απνπζηάδεη ε 

ιακπξφηεξε πνιεκηθή ζηηγκή ηεο πφιεο απφ ηα κλεκεία ησλ πεζφλησλ. Απφ ην κλεκείν 

απηφ ζψδνληαη κφλν ηκήκαηα ηεο βάζεο κε επηγξάκκαηα38.  

Θνληά ζηνλ ηάθν ησλ Αζελαίσλ, ν Ξαπζαλίαο είδε θαη έλα δεχηεξν, ζηνλ νπνίν είραλ 

ηαθεί νη Ξιαηαηείο, καδί κε ηνπο δνχινπο, νη νπνίνη ζπζηάζηεθαλ γηα ηελ πφιε ηνπο θαη 

γη’ απηφ ηηκήζεθαλ ζαλ ειεχζεξνη πνιίηεο (1.32.3). Έλα δεχηεξν, κηθξφηεξν ηερλεηφ 

χςσκα απφ πέηξεο θαη ρψκα είδε θαη ν Leake ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα39 αιιά ηέηνην 

κλεκείν θαη ζε ηέηνηα απφζηαζε απφ ηνλ ηχκβν ησλ Αζελαίσλ δελ έρεη βξεζεί κέρξη 

ζήκεξα. Έλαο ηχκβνο, πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ επνρή ηεο κάρεο, αλαζθάθεθε απφ ηνλ 

Ππ. Καξηλάην ζηελ πεξηνρή ηνπ Βξαλά, πεξίπνπ 3 ρηι. καθξηά απφ ην Πσξφ. Ξεξηείρε 

έλδεθα ηαθέο, πνπ φιεο αλήθαλ ζε άλδξεο, εθηφο απφ κία πνπ αλήθε ζε αγφξη πεξίπνπ 

δέθα εηψλ. Αξρηθά ηαπηίζζεθε κε ηνλ ηχκβν ησλ Ξιαηαηέσλ, ηφζν, φκσο, ε ηνπνζεζία 

ηνπ φζν θαη ηα επξήκαηά ηνπ θαζηζηνχλ ηελ ηαχηηζε απηή αλαζθαιή40.  

Νη Αζελαίνη ηίκεζαλ θαη ηνπο αληηπάινπο ηνπο, γεγνλφο κνλαδηθφ ζηε κέρξη ηφηε 

πνιεκηθή ηζηνξία ηεο πφιεο. Ρελ πιεξνθνξία καο παξαδίδεη ν Ξαπζαλίαο (1.32.5), ν 

νπνίνο, φκσο, δελ κπφξεζε λα δεη ην κλεκείν, αλ θαη γλψξηδε φηη επξφθεηην γηα θνηλφ 

ηάθν, έλα φξπγκα φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ πξφρεηξα ηα ζψκαηα ησλ λεθξψλ. Ζ 

πηζαλφηεξε ζέζε ηνπ ζα ήηαλ ζην ζεκείν φπνπ νη Ξέξζεο είραλ ηηο κεγαιχηεξεο 

απψιεηεο, δειαδή θνληά ζην ηξφπαην θαη ζηε Κεζνζπνξίηηζζα. Ζ ππφζεζε απηή 

εληζρχεηαη θαη απφ ηε καξηπξία ηνπ Γεξκαλνχ ινραγνχ M. Von Eschenburg, πνπ ην 

1884-1885 ραξηνγξαθνχζε ηελ πεξηνρή ηνπ Καξαζψλα, φηη ζηε ζέζε ηεο 

Κεζνζπνξίηηζζαο θαη ζε φιε ηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη σο ηα έιε, ππήξρε κεγάιε 

                                   
36 Πππξφπνπινο, Οι ζηήλερ ηυν πεζόνηυν, 28-32. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 122-123. 
37 Πππξφπνπινο, φ.π., 24-25. 
38 J.H. Oliver, “The monument with the Marathon epigrams”, Hesperia 5 (1936), 225-234.  
39 Leake, The Topography of Athens and the Demi, 101. 
40 Ππ. Καξηλάηνο, «Αλαζθαθαί Καξαζψλνο», ΠΑΕ 1970, 20-28. Ξεηξάθνο, φ.π., 67. 
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πνζφηεηα απφ ιείςαλα νζηψλ άηαθηα ηνπνζεηεκέλσλ, πνπ θαίλεηαη πσο αλήθαλ ζε 

εθαηνληάδεο λεθξψλ41. 

Ρν ηξφπαην ηεο κάρεο 
Απφ ηα ηέιε ηνπ 6νπ αη. π.Σ. είρε θαζηεξσζεί ε ζπλήζεηα νη ληθεηέο κηαο κάρεο λα 

αλεγείξνπλ ηξφπαην ζην ζεκείν ηνπ πεδίνπ φπνπ είρε ζεκεησζεί ε νξηζηηθή θαηαζηξνθή 

ηνπ ερζξνχ. Ν ζπκβνιηζκφο ηνπ ήηαλ ε θαηνρή ηνπ πεδίνπ θαη ε δήισζε ηεο λίθεο, 

ηεο ηποπήρ ηνπ ερζξνχ ζε θπγή. Ππλήζσο επξφθεηην γηα απιή θαηαζθεπή, έλα θνξκφ 

δέληξνπ, επάλσ ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχζαλ φπια ησλ εηηεκέλσλ. Πηηο ζπνπδαίεο λίθεο 

θαηά ησλ βαξβάξσλ, φκσο, φπσο ζην Καξαζψλα θαη αξγφηεξα ζηε Παιακίλα, πξψηνη 

νη Αζελαίνη αλήγεηξαλ κλεκεηψδε ηξφπαηα42.  

Ρν ηξφπαην ηνπ Καξαζψλα ζηήζεθε κεηά ηα κεδηθά, ηελ επνρή πνπ νη Αζελαίνη 

ίδξπζαλ θαη άιια κλεκεία γηα λα δηαησλίζνπλ ηε θήκε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνπο 

Ξεξζηθνχο πνιέκνπο. Ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ ιεπθφ κάξκαξν θαη ήηαλ ζηεκέλν 

θνληά ζηε Κεζνζπνξίηηζζα θαη ζε έλα κεηαγελέζηεξν, θξάγθηθν πχξγν, φπνπ ήηαλ 

εληνηρηζκέλα ζξαχζκαηά ηνπ. Πήκεξα ζην ίδην ζεκείν είλαη ζηεκέλν έλα αληίγξαθφ 

ηνπ, ελψ ηα πξαγκαηηθά ζξαχζκαηα ηνπ κλεκείνπ εθηίζεληαη ζην Αξραηνινγηθφ 

Κνπζείν Καξαζψλνο.  

Ρν «ηξφπαηνλ ιίζνπ ιεπθνχ», πνπ είδε ν Ξαπζαλίαο (1.32.5) ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε, 

ήηαλ θεκηζκέλν θαηά ηελ αξραηφηεηα θαη αλαθέξεηαη απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο, 

φπσο ν Ξιάησλ θαη ν Αξηζηνθάλεο. Ήηαλ έλαο καξκάξηλνο αξξάβδσηνο θίνλαο 

δηακέηξνπ 0,80 κ. θαη χςνπο πεξίπνπ 10 κ., κε ησληθφ θηνλφθξαλν, επάλσ ζηνλ νπνίν 

ήηαλ ζηεκέλν ην άγαικα ηεο Λίθεο. Ρα πξψηα ηκήκαηά ηνπ απνθαιχθζεθαλ ην 1966 

απφ ηνλ E. Vanderpool θαη, αξγφηεξα, πξνζηέζεθε ε βάζε ηνπ απφ ηνλ Καλφιε 

Θνξξέ43. 

Ζ δηακλεκφλεπζε ηεο λίθεο 
Ζ μερσξηζηή ηηκή πνπ έγηλε ζηνπο λεθξνχο Καξαζσλνκάρνπο θαη ε αλέγεξζε ηνπ 

κλεκεηψδνπο ηξνπαίνπ είλαη κφλν έλα δείγκα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ επίζεκνπ αζελατθνχ 

θξάηνπο, πνπ δείρλνπλ ηελ πξφζεζή ηνπ λα δηαησλίζεη ηε λίθε ζην Καξαζψλα. Ρν ίδην 

δειψλεη θαη ην ζηεθάλη ηεο ειηάο πνπ απφ ηφηε θαη έπεηηα θνζκνχζε ην θξάλνο ηεο 

Αζελάο ζηα λνκίζκαηα ηεο πφιεο, ελψ έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη θαη ε θνπθνπβάγηα 

κε ηα αλνηγκέλα θηεξά, πνπ εηθνλίδεηαη ζηα πεξίθεκα δεθάδξαρκα ηνπ 486 π.Σ., 

ζπκβνιίδεη ηελ επηθάλεηα ηεο ζεάο ζηε κάρε. Θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζηα αζεκέληα 

ηεηξάδξαρκα πνπ έθνςαλ νη Αζελαίνη κεηά ηε κάρε, εηθφληζαλ πίζσ απφ ηε γιαχθα ηε 

                                   
41 Eschenburg, H., Topographische, archaeologische und militäirische Betrachtungen auf dem 
Schlachtfelde von Marathon, Berlin 1886, 10. 
42 Πηατλράνπεξ, Ο πόλεμορ ζηην απσαία Ελλάδα, 70-72. 
43 Ξεηξάθνο, φ.π., 28-30.  
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ζειήλε ζην ράζηκφ ηεο, ζπκβνιίδνληαο ηφζν ην ρξφλν ηεο κάρεο φζν θαη ηε βνήζεηα 

ηεο ζεάο Αξηέκηδνο, ηελ νπνία ζεσξνχζαλ πξνζσπνπνίεζε ηεο ζειήλεο44. 

Ρν Καξαζψλα ζα ζπκίδνπλ ζηηο επφκελεο γελεέο αξθεηά κλεκεία κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

πφιε. Ζ κάρε απνηέιεζε ην ζέκα κηαο κεγάιεο δσγξαθηθήο παξάζηαζεο πνπ 

απνδίδεηαη ζηνπο δσγξάθνπο Ξάλαηλν θαη Κίθσλα, έξγν πνπ θνζκνχζε ηνλ έλα ηνίρν 

ηεο Ξνηθίιεο Πηνάο θαη ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 460 π.Σ. Ζ ζηνά απηή βξηζθφηαλ ζηε 

βφξεηα πιεπξά ηεο Αξραίαο Αγνξάο θαη ήηαλ δηαθνζκεκέλε κε κνλαδηθέο δσγξαθηθέο 

παξαζηάζεηο απφ κπζηθέο κάρεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ παξάδνζε ηεο Αζήλαο. Θαη 

κφλν ην γεγνλφο, φηη ε κάρε ηνπ Καξαζψλα ηνπνζεηήζεθε δίπια ζηελ Ακαδνλνκαρία 

θαη ζηελ άισζε ηεο Ρξνίαο, δείρλεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ ηεο απνδφζεθε γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο πφιεο, δεδνκέλνπ θαη φηη δελ ζπλεζηδφηαλ ε απεηθφληζε πξαγκαηηθψλ 

γεγνλφησλ, εηδηθά ζε δεκφζηα θηήξηα. Ζ παξάζηαζε, φπσο καο ηελ πεξηγξάθεη ν 

Ξαπζαλίαο (1.15.3), αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο, απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά. 

Πηελ πξψηε εηθνλίδνληαη νη Αζελαίνη θαη νη Ξιαηαηείο, πνπ μερσξίδνπλ απφ ηα βνησηηθά 

ηνπο θξάλε, λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο βαξβάξνπο. Πην θέληξν εηθνλίδνληαη νη 

Ξέξζεο λα ηξέπνληαη ζε θπγή πξνο ην έινο, ελψ ζην αξηζηεξφ άθξν εηθνλίδνληαη ηα 

θνηληθηθά πινία θαη νη Ξέξζεο καδί κε ηνπο ηππείο ηνπο, πνπ κάρνληαη κε Αζελαίνπο θαη 

πξνζπαζνχλ λα επηβηβαζζνχλ ζε απηά. Πε μερσξηζηή ζέζε εηθνλίδνληαη ν Κηιηηάδεο, 

πνπ δίλεη ην γεληθφ πξφζηαγκα, ν Θαιιίκαρνο, πνπ κάρεηαη θνληά ζηα πινία, εθεί φπνπ 

ζθνηψζεθε, νη ζενί ηνπ Νιχκπνπ πνπ παξαθνινπζνχλ απφ ςειά, ν ήξσαο Καξαζψλ, ν 

Θεζέαο, ν Ζξαθιήο, ε Αζελά θαη ν ήξσαο Έρεηινο. 

Αξγφηεξα, κεηά ηα κεδηθά, ην Καξαζψλα ζχκηδε ην θνινζζηαίν ράιθηλν άγαικα ηεο 

Αζελάο Ξξνκάρνπ ζηελ Αθξφπνιε, έξγν ηνπ πεξίθεκνπ γιχπηε Φεηδία. Ήηαλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Ξαπζαλία (1.28.2), πξνζθνξά ζηε ζεά ηεο δεθάηεο ησλ ιαθχξσλ 

απφ ηε κάρε. Ν ίδηνο πεξηεγεηήο ζρεηίδεη κε ην Καξαζψλα θαη ην λαφ ηεο Δπθιείαο, ηνλ 

νπνίν ραξαθηεξίδεη σο «αλάζεκα απφ ηε λίθε θαηά ησλ Κήδσλ, νη νπνίνη είραλ 

απνβηβαζηεί ζην Καξαζψλα» (Ξαπζ. 1.14.5). 

Ν Καξαζψλαο δηακλεκνλεχεηαη θαη ζηα δχν ζπνπδαία παλειιήληα ηεξά, ηνπ Γία ζηελ 

Νιπκπία θαη ηνπ Απφιισλα ζηνπο Γειθνχο. Πηελ Νιπκπία, φπσο ζπλεζηδφηαλ, 

πξνζθέξζεθαλ ζπκβνιηθά έλα ράιθηλν πεξζηθφ θξάλνο αζζπξηαθνχ ηχπνπ απφ ηα 

ιάθπξα ηεο κάρεο, κε ηελ επηγξαθή «ΓΗΗ ΑΘΔΛΑΗΝΛ ΚΔΓΝΛ ΙΑΒΝΛΡΔΠ», θαη έλα 

θξάλνο απφ ην ληθεθφξν νπιηζκφ. Πηελ πεξίπησζε απηή πξφθεηηαη γηα ην ράιθηλν 

θνξηλζηαθφ θξάλνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κηιηηάδε, κε ηε ιηηή αθηέξσζή ηνπ πξνο ηνλ Γία 

γξακκέλε ζην θαηψηεξν κέξνο ηνπ: «ΚΗΙΡΗΑΓΔΠ ΑΛΔΘΔΘΔΛ ΡΝΗ ΓΗ».  

Πηνπο Γειθνχο, απφ ηε δεθάηε ησλ ιαθχξσλ ηεο κάρεο νη Αζελαίνη αθηέξσζαλ έλα 

ζχληαγκα ησλ εξψσλ ηεο πφιεο, ζηελ είζνδν ηνπ ηεξνχ, αξηζηεξά ηεο Ηεξάο νδνχ. 

Ήηαλ έξγν ηνπ Φεηδία θαη εμέρνπζα ζέζε ζε απηφ, αλάκεζα ζε ζενχο θαη ήξσεο, 

θαηείρε ν αλδξηάληαο ηνπ Κηιηηάδε (Ξαπζ. 10.10.1-2). Ρν ζπνπδαηφηεξν, φκσο, 

κλεκείν ησλ Αζελαίσλ ζηνπο Γειθνχο ήηαλ ν ζεζαπξφο ηεο πφιεο, έλα κηθξφ δσξηθφ 

θηίζκα κε κνξθή λαΐζθνπ, πνπ δέζπνδε ζηελ πξψηε ζηξνθή ηεο Ηεξάο νδνχ. Ρα 

                                   
44 Ξεηξάθνο, φ.π., 26. Πηατλράνπεξ, Ο Μαπαθών, 146. 
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αλάγιπθα πνπ ην θνζκνχζαλ εμηζηνξνχζαλ ηνπο άζινπο ηνπ Ζξαθιή θαη ηνπ Θεζέα 

θαη ζρεηίδνληαλ κε ηε κπζνινγία ηεο πφιεο θαη κε ηελ αλεξρφκελε δχλακή ηεο ζην 

παλειιήλην. Πην κηθξφ απηφ θηίζκα θπιάζζνληαλ, κεηαμχ άιισλ, ιάθπξα απφ 

ζεκαληηθέο πνιεκηθέο λίθεο ησλ Αζελαίσλ, θαζψο θαη ε δεθάηε απφ ηα ιάθπξα ηνπ 

Καξαζψλα, ηα νπνία εμέζεηαλ θαηά ηηο επίζεκεο πνκπέο θαη γηνξηέο ηνπ ηεξνχ, ζηε 

κηθξή ηξηγσληθή πιαηεία πνπ είρε ζρεκαηηζζεί κπξνζηά απφ ην νηθνδφκεκα. Δθεί 

ππήξρε θαη ε επηγξαθή πνπ δήισλε φηη νη Αζελαίνη πξφζθεξαλ ζηνλ Απφιισλα ηε 

δεθάηε απφ ηα ιάθπξα πνπ πήξαλ απφ ηνπο Ξέξζεο: «ΑΘΔΛΑΗΝΗ ΡΝΗ ΑΞΝΙΙΝΛΗ ΑΞΝ 

ΚΔΓΝΛ ΑΘΟΝΘΗΛΗΑ ΡΔΠ ΚΑΟΑΘΝΛΗ ΚΑΣΔΠ» -ίζσο λα ππνλνείηαη φηη κε απηά 

θαηαζθεχαζαλ ηνλ ίδην ην ζεζαπξφ (Ξαπζ. 10.11.5).  

Αληίζηνηρεο ελέξγεηεο έγηλαλ θαη απφ ηνπο Ξιαηαηείο, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξε θιίκαθα. 

πσο καο πιεξνθνξεί ν Ξαπζαλίαο, απφ ηα ιάθπξα ηεο κάρεο πνπ ηνπο έδσζαλ νη 

Αζελαίνη, αθηέξσζαλ έλα λαφ ζηελ Αζελά Αξεία, ηε ζεά Αζελά κε ηελ πνιεκηθή ηεο 

ππφζηαζε. Ρν ιαηξεπηηθφ άγαικά ηεο ήηαλ μχιηλν, επηρξπζσκέλν, αιιά ην πξφζσπν 

θαη ηα άθξα ήηαλ απφ κάξκαξν Ξεληέιεο θαη είρε θαηαζθεπαζζεί θαη απηφ απφ ην 

Φεηδία. Πηα πφδηα ηνπ βξηζθφηαλ ν αλδξηάληαο ηνπ Αξηκλήζηνπ, αξρεγνχ ησλ 

Ξιαηαηέσλ ζηε κάρε ηνπ Καξαζψλα (Ξαπζ. 9.4. 1-2). 

Ν Καξαζψλαο ζηε ζπλείδεζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ 
Ζ κάρε ηνπ Καξαζψλα ήηαλ γεγνλφο πνπ γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο μεπεξλνχζε ηα 

φξηα ηεο ινγηθήο θαη γη’ απηφ ζπλδέζεθε κε ζηνηρεία ππεξθπζηθά θαη κε θαηνξζψκαηα 

ππεξάλζξσπα. Νη αθεγήζεηο ησλ πξσηαγσληζηψλ πήξαλ ζηε ζθέςε ησλ απιψλ 

αλζξψπσλ δηαζηάζεηο κπζηθέο, κεηαδφζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά θαη δηαζψζεθαλ κε ηε 

κνξθή ζξχισλ θαη παξαδφζεσλ. Νη νπιίηεο πνπ έπεζαλ ζηε κάρε έγηλαλ ήξσεο, πνπ νη 

Αζελαίνη ηνπο ηηκνχζαλ ζπλερψο κέρξη ηε ξσκατθή επνρή. Πηνπο νλνκαζηνχο λεθξνχο, 

φπσο ν Θαιιίκαρνο θαη ν Θπλέγεηξνο, απνδφζεθε επηθφο ζάλαηνο, αληάμηνο ησλ 

νκεξηθψλ πνιεκηζηψλ. Νη αγγειηαθφξνη ηεο κάρεο, ηφζν ν Φεηδηππίδεο, πνπ έηξεμε ζε 

ππεξβνιηθά κηθξφ δηάζηεκα σο ηε Ππάξηε, φζν θαη ν αγγειηαθφξνο, πνπ μεςχρεζε 

κφιηο έθεξε ην λέν ηεο λίθεο, έγηλαλ πξφζσπα ζξπιηθά, πνπ μεπέξαζαλ ηελ αλζξψπηλε 

θχζε ηνπο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο Αζελαίνπο νπιίηεο, πνπ θαηάθνπνη κεηά ηε κάρε 

θαη πάλνπινη έζπεπζαλ ζηελ πφιε γηα λα ηελ πξνζηαηεχζνπλ απφ ηνπο Ξέξζεο. 

Κπζηθφ ραξαθηήξα ζηε λίθε πξνζδίδεη θαη ε παξνπζία ησλ ζεψλ θαη ησλ εξψσλ ζην 

πεδίν ηεο κάρεο, ζηνηρείν πνπ καξηπξείηαη ηφζν απφ αξραίνπο ζπγγξαθείο φζν θαη 

ζηελ απεηθφληζε ηεο Ξνηθίιεο ζηνάο θαη παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζηα νκεξηθά έπε θαη 

ζηελ εξσηθή παξάδνζε παξά ζηελ νξζνινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ ηεο 

επνρήο ησλ κεδηθψλ. Ν ζπνπδαηφηεξνο ήξσαο ηεο πφιεο, ν Θεζέαο, εκθαλίζζεθε απφ 

ηνλ Θάησ Θφζκν, ν Ζξαθιήο καδί κε ηελ Αζελά θαηέβεθαλ απφ ηνλ ιπκπν, ν ηνπηθφο 

ήξσαο Καξαζψλ θαη ν αγξνηηθφο ήξσαο Έρεηινο, πξνζσπνπνίεζε ηνπ αιεηξηνχ, 

έζπεπζαλ λα ζπλδξάκνπλ ηνπο πνιεκηζηέο θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ αγξνηηθή πεξηνρή 

ηνπ Καξαζψλα. 
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Ξαξψλ ζηε κάρε ήηαλ θαη ν ζεφο Ξαλ, πνπ ηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηνπο Αζελαίνπο 

κεηά ηε κάρε. Πχκθσλα κε κηα παξάδνζε, πνπ αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο (6.105), ν Ξαλ 

εκθαλίζζεθε ζην Φεηδηππίδε, ηνλ θήξπθα πνπ έζηεηιαλ νη Αζελαίνη γηα λα δεηήζεη 

βνήζεηα απφ ηε Ππάξηε, ελψ εθείλνο πεξλνχζε απφ ην Ξαξζέλην φξνο, θνληά ζηελ 

Ρεγέα ηεο Αξθαδίαο. Ρνλ θψλαμε κε ην φλνκά ηνπ θαη ηνλ δηέηαμε λα ξσηήζεη εθ 

κέξνπο ηνπ ηνπο Αζελαίνπο γηαηί δελ δίλνπλ ζεκαζία ζην ζεφ, ελψ εθείλνο ηνπο έρεη 

βνεζήζεη ζην παξειζφλ θαη ζα ηνπο βνεζήζεη θαη ζην κέιινλ. ηαλ πηα νη Αζελαίνη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζεηηθή έθβαζε ησλ γεγνλφησλ, ζεψξεζαλ φηη είρε ζπκβάιεη ζε 

απηή θαη ν Ξαλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ίδξπζαλ ην ηεξφ ηνπ ζην βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη 

ηεινχζαλ θάζε ρξφλν ζπζίεο θαη ιακπαδεδξνκία πξνο ηηκήλ ηνπ. Πην άγαικά ηνπ 

ππήξρε θαη επίγξακκα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Πηκσλίδε: «Δκέλα, ηνλ ηξαγνπφδαξν Ξάλα, 

ηνλ Αξθάδα, ηνλ ερζξφ ησλ Κήδσλ, ηνλ ζχκκαρν ησλ Αζελαίσλ, έζηεζε ν Κηιηηάδεο» 

(κεηάθξ. Β. Ξεηξάθνο). Ιαηξεία ηνπ Ξάλα θαζηεξψζεθε θαη ζην ζπήιαην ηεο Νηλφεο, 

πνπ βξίζθεηαη ζηα βνπλά πάλσ απφ ην Καξαζψλα θαη είρε θαηνηθεζεί απφ ηελ 

πξντζηνξηθή επνρή45. 

Νη καρεηέο ηνπ Καξαζψλα απνηέιεζαλ πξφηππν γηα ηνπο Αζελαίνπο θαη ην ηδαληθφ 

ηνπο θπξηάξρεζε ζηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ. Πηνλ ηχκβν ησλ Αζελαίσλ έξρνληαλ 

θάζε ρξφλν νη έθεβνη ηεο πφιεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζπζίεο θαη ζηεθάληα, αθφκε θαη 

σο ηνλ 2ν αη. π.Σ., ελψ γηφξηαδαλ θάζε ρξφλν θαη ηελ επέηεην ηεο κάρεο. Πε αλάκλεζε 

ηεο ζπζίαο ησλ Καξαζσλνκάρσλ θαζηεξψζεθαλ αγψλεο πξνο ηηκήλ ησλ λεθξψλ γχξσ 

απφ ηνλ ηχκβν. Κάιηζηα, ζηελ πεξηνρή έρεη βξεζεί έλαο ράιθηλνο ιέβεηαο κε ηελ 

επηγξαθή «ΑΘΔΛΑΗΝΗ. ΑΘΙΑ ΔΞΗ ΡΝΗΠ ΔΛ ΡΝΗ ΞΝΙΔΚΝΗ». Ξξφθεηηαη πηζαλφηαηα γηα 

ηεθξνδφρν αγγείν θάπνηνπ πνπ είρε ληθήζεη ζηνπο αγψλεο θαη ζέιεζε λα ηαθεί εθεί, 

ίζσο επεηδή ήηαλ θαη ν ίδηνο Καξαζσλνκάρνο. Ρνπο αγψλεο αλαθέξεη θαη ν Γηφδσξνο 

Πηθειηψηεο (11.33.3): «νη Αζελαίνη ζηφιηζαλ ηνπο ηάθνπο εθείλσλ πνπ έπεζαλ θαηά 

ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Ξεξζψλ, θαη ηφηε απνθάζηζαλ λα γίλεηαη αγψλαο επηηάθηνο 

θαη ςήθηζαλ λφκν λα εθθσλείηαη ιφγνο πξνο ηηκήλ εθείλσλ πνπ ζάπηνληαλ κε έμνδα 

ηνπ θξάηνπο, απφ ξήηνξεο πνπ είραλ δηαιερηεί επίηεδεο» (κεηάθξαζε Β. Ξεηξάθνο)46.  

Ν ίδηνο ν Καξαζψλαο έγηλε ζχκβνιν, ηφπνο πξνζθπλήκαηνο θαη αλαδήηεζεο ησλ 

θαηαινίπσλ ηεο κάρεο. Κέρξη ηα ρξφληα ηνπ Ξαπζαλία ππήξραλ αθφκε ζξχινη θαη 

παξαδφζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πεξηνρή, φπσο ε καξηπξία φηη ηηο λχρηεο είρε 

θαλείο ηελ αίζζεζε φηη αθνχεη ήρνπο αιφγσλ θαη ζνξχβνπο απφ ηε κάρε κεηαμχ 

αλδξψλ (Ξαπζ. 1.32.4). Ρνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ξσκατθή επνρή νη επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο έβιεπαλ κε ζαπκαζκφ ζην βξάρν πάλσ απφ ηε ιίκλε ηα ιαμεχκαηα απφ ηηο 

θάηλεο ησλ αιφγσλ θαη ηα ίρλε απφ ηε ζθελή ηνπ ίδηνπ ηνπ Αξηαθέξλε (Ξαπζ. 

1.32.7). 

Πηελ ηζηνξηθή κάρε αλαθέξνληαλ ζπρλά νη αξραίνη ζπγγξαθείο θαη, ηδηαίηεξα, νη 

Αζελαίνη. Νη κεγάινη ξήηνξεο θαη θηιφζνθνη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζαλ ην Καξαζψλα σο 

ζχκβνιν, σο πξφηππν παηξησηηζκνχ θαη σο παξάδεηγκα αλσηεξφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε πφιε έπξεπε λα ζπκίζεη ζηνπο ζπκκάρνπο θαη ζηνπο ερζξνχο ηεο ην 

                                   
45 .π., 36-37. 
46 .π., 37-39. 
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κεγάιν ηεο επίηεπγκα. Ρελ αζελατθή λίθε απνηππψλεη κε ηξφπν ιηηφ θαη ζαθή ην 

πεξίθεκν επίγξακκα ηνπ Πηκσλίδε: «Διιήλσλ πξνκαρνχληεο Αζελαίνη Καξαζψλη 

ρξπζνθφξσλ Κήδσλ εζηφξεζαλ δχλακηλ». Ν ηξαγηθφο πνηεηήο Αηζρχινο, 

Καξαζσλνκάρνο θαη ν ίδηνο, αθηέξσζε κηα νιφθιεξε ηξαγσδία ζηνπο Ξέξζεο θαη ζηελ 

παλσιεζξία ηνπο ζηε Παιακίλα, δελ παξέιεηςε, φκσο, λα αλαθεξζεί ζηηο θαηάξεο ηνπο 

πξνο ηελ Αζήλα γηα ηνλ «πνιχ θαη θαιφ ζηξαηφ πνπ έραζαλ ζην Καξαζψλα» (ζη. 

1085). Ν ίδηνο θξάηεζε γηα ηνλ ηάθν ηνπ ηνλ θαιχηεξφ ηνπ ζηίρν γηα ην Καξαζψλα θαη 

επέιεμε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή ηε κάρε σο ην πην ζεκαληηθφ έξγν ηνπ, γηα λα ην 

δηαησλίζεη ζην επίγξακκα πνπ ραξάρζεθε θάησ απφ ην φλνκά ηνπ, ην παηξηθφ ηνπ θαη 

ην φλνκα ηεο πφιεο: «ηε θεκηζκέλε ηνπ αληξεηνζχλε ην άιζνο ηνπ Καξαζψλα κπνξεί 

λα καξηπξήζεη θη ν καθξπκάιιεο Κήδνο πνπ ηε γλψξηδε θαιά» (κεηάθξ. Β. 

Ξεηξάθνο)47. 

Ζ πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο λίθεο 
ζν θαη αλ νη Αζελαίνη ππελζχκηδαλ ζπλερψο ηε ιακπξή ηνπο λίθε, ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα ππήξραλ εθείλνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα κεηψζνπλ ηε ζεκαζία ηεο, 

ζεσξψληαο ηελ θαηαζθεχαζκα ηεο αζελατθήο πξνπαγάλδαο θαη θηιφδνμεο πνιηηηθήο. 

Νη Ππαξηηάηεο, κάιηζηα, θαηεγνξνχζαλ ηνπο Αζελαίνπο φηη κε ην Καξαζψλα εμφξγηζαλ 

ηνπο Ξέξζεο θαη πξνθάιεζαλ ηε κεγάιε εθζηξαηεία ηνπ Μέξμε δέθα ρξφληα αξγφηεξα. 

Θαη ζήκεξα, φκσο, ππάξρεη δηάρπηε κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ θαη ε άπνςε, φηη ν πεξζηθφο 

ζηξαηφο ην 490 π.Σ. δελ ήζειε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ππνηάμεη ηελ Αζήλα θαη ηελ 

Δξέηξηα νχηε λα θαηαθηήζεη ηελ Διιάδα ή ηελ Δπξψπε, αιιά απιψο λα ηηκσξήζεη ηηο 

δχν πφιεηο, ιηγφηεξν απφ εθδίθεζε θαη πεξηζζφηεξν γηα παξαδεηγκαηηζκφ θαη πξνο 

απνθπγή κειινληηθψλ θηλήζεψλ ηνπο θαηά ηεο πεξζηθήο απηνθξαηνξίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ νη Ξέξζεο ζθφπεπαλ λα εγθαηαζηήζνπλ ζηελ Αζήλα ηνλ Ηππία, ηνπ νπνίνπ ε θαιή 

ζρέζε κε ηνλ Ξέξζε βαζηιηά ήηαλ δεδνκέλε48. Αθφκε, φκσο, θαη αλ ε θαηάθηεζε ηεο 

Διιάδαο δελ ήηαλ ν ζθνπφο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Γαξείνπ, είλαη βέβαην φηη απηφο ήηαλ 

ν ζθνπφο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ Μέξμε. Θαη δελ ρσξεί ακθηβνιία, φηη νη λίθεο ησλ 

Διιήλσλ ηφηε, ζηε Παιακίλα θαη ζηηο Ξιαηαηέο, ήηαλ πνπ εθδίσμαλ νξηζηηθά ηνπο 

Ξέξζεο θαη έθξηλαλ ηελ ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. κσο, ε λίθε ζην 

Καξαζψλα ήηαλ πνπ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκβεί απηφ. 

Κέρξη ηφηε, ε θαηαθηεηηθή καλία ησλ Ξεξζψλ δελ είρε ζπλαληήζεη ηφζν ζζελαξή 

αληίζηαζε θαη νη Ξέξζεο είραλ εηηεζεί κφλν απφ ηνπο Αηγχπηηνπο, αξθεηά ρξφληα πξηλ. 

«Κέρξη ηφηε, θαη ην φλνκα κφλν ησλ Κήδσλ πξνθαινχζε θφβν ζηνπο Έιιελεο», φπσο 

πνιχ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο. Θαη ήηαλ νη Αζελαίνη πνπ «πξψηνη απφ 

φινπο ηνπο Έιιελεο έηξεμαλ ηφηε θαηά ηνπ ερζξνχ θαη πξψηνη δελ θινλίζηεθαλ 

βιέπνληαο ζηνιή κεδηθή θαη άλδξεο πνπ θνξνχζαλ ηέηνηα ζηνιή» (Ζξφδ. 6.112). Ρν 

δένο πνπ πξέπεη λα πξνθαινχζαλ νη Ξέξζεο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη 

ηζρπξφηεξνη Έιιελεο πνιεκηζηέο, νη Ππαξηηάηεο, δήηεζαλ λα ηνπο δνπλ ζην πεδίν ηεο 

κάρεο (Ζξφδ. 6.120).  

                                   
47 .π., 46-47. 
48 Bury & Meiggs, φ.π., 247-248. 
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Δίλαη γεγνλφο, φηη νη Ξέξζεο αηθληδηάζηεθαλ ζην Καξαζψλα, φρη κφλν απφ ηελ 

απξφζκελε επίζεζε ησλ Αζελαίσλ αιιά θαη απφ ην ίδην ην γεγνλφο ηεο ήηηαο ηνπο. 

Ήηαλ ηφζν βέβαηνη γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Αζήλαο, πνπ ιέγεηαη φηη είραλ θέξεη καδί 

ηνπο έλα ηεξάζηην φγθν καξκάξνπ απφ ηελ Ξάξν γηα ην ηξφπαην πνπ ζα θαηαζθεχαδαλ 

γηα ηε λίθε ηνπο. Απηφ ην κάξκαξν ρξεζηκνπνηήζεθε, ηειηθά, απφ ηνπο Αζελαίνπο γηα 

ην άγαικα ηεο Λεκέζεσο ζην Οακλνχληα, πνπ θηινηέρλεζε ν Φεηδίαο, πξάμε επίζεο 

ζπκβνιηθή - ηηκσξία ηεο ζεάο γηα ηελ πεξζηθή ππεξνςία (Ξαπζ. 1.33.2-3). Πην 

Καξαζψλα νη Ξέξζεο ππέζηεζαλ ην πξψην κεγάιν πιήγκα ζηελ αιαδνλεία ηνπο θαη ν 

κχζνο ηνπ αήηηεηνπ ηεο δχλακήο ηνπο θαηαξξίθζεθε, δίλνληαο δχλακε θαη ζάξξνο 

ζηνπο Έιιελεο γηα λα απνθξνχζνπλ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μέξμε. Ρν λφεκα ηεο πξάμεο 

απηήο απνηππψλεη ν Ξιάησλ κηιψληαο γηα ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ Καξαζψλα: «Αθνχ 

ππέζηεζαλ ηε δχλακε ησλ βαξβάξσλ θαη ηηκψξεζαλ ηελ αιαδνλεία νιφθιεξεο ηεο 

Αζίαο θαη αθνχ πξψηνη έζηεζαλ ηξφπαηα γηα ηηο λίθεο ηνπο ελαληίνλ ησλ βαξβάξσλ, 

πξψηνη έδεημαλ θαη δίδαμαλ ζηνπο άιινπο Έιιελεο φηη δελ είλαη αθαηαλίθεηε ε δχλακε 

ησλ Ξεξζψλ, αιιά φηη νζνδήπνηε πιήζνο αλζξψπσλ θαη νζνζδήπνηε πινχηνο 

ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο παιηθαξηάο» (Μενέξενορ 240d). 

Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ην κέγεζνο ηεο ήηηαο ησλ Ξεξζψλ θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνπο 

ίδηνπο ή γηα ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο, ε ζεκαζία ηεο λίθεο γηα ηελ Αζήλα ήηαλ 

ηεξάζηηα θαη θαζφξηζε ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα θαη ζηε ζρέζε 

ηεο κε ηηο ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο. Δλψ κέρξη ην Καξαζψλα ε αδηακθηζβήηεηε 

ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ Διιήλσλ ήηαλ ε Ππάξηε, κεηά ηε λίθε ηεο, ε Αζήλα 

θαηαμηψζεθε θαη απηή σο ζηξαηησηηθά ηζρπξή, έρνληαο, κάιηζηα, θαη ηνλ έπαηλν ησλ 

Ππαξηηαηψλ. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο Αζελαίνπο ζηε κάρε 

ησλ Ξιαηαηψλ: ηνπο ηνπνζέηεζαλ ζην δεμηφ θέξαο ηεο παξάηαμεο, απέλαληη ζηνπο 

Ξέξζεο, κε ηελ αηηηνινγία φηη γλψξηδαλ πψο λα ηνπο αληηκεησπίζνπλ, ιφγσ ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ Καξαζψλα, ελψ νη ίδηνη ήηαλ άπεηξνη ζην ζέκα απηφ αιιά κπνξνχζαλ πην 

εχθνια λα πνιεκήζνπλ κε ηνπο Βνησηνχο θαη ηνπο Θεζζαινχο (Ζξφδ. 9.46.2).  

Ζ Αζήλα απέθηεζε ην θχξνο θαη ην ζεβαζκφ ησλ Διιήλσλ θαη αλαδείρζεθε ζε πξφκαρφ 

ηνπο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη θαη ζην ζηκσλίδεην επίγξακκα. Γηα πξψηε θνξά 

νη Αζελαίνη θέξνληαη σο εθπξφζσπνη φισλ ησλ Διιήλσλ, θαζψο ε ζχγθξνπζε ζην 

Καξαζψλα δελ πξνβιήζεθε απιψο σο κία ακπληηθή θίλεζε γηα ηε δηάζσζε ηεο Αζήλαο 

αιιά σο ζπζία γηα ηε δηάζσζε ηεο Διιάδαο. Ζ Αζήλα βξήθε ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηε 

δπλακηθή πνπ ρξεηαδφηαλ χζηεξα απφ ηηο ζπλερείο αλαηαξαρέο θαη κεηαβνιέο πνπ είρε 

ππνζηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζην εζσηεξηθφ ηεο. Δθκεηαιιεχζεθε ζην έπαθξν ηε 

ιακπξή ηεο λίθε γηα λα ζεκειηψζεη επάλσ ηεο ηελ εγεκνληθή ηεο πνιηηηθή έλαληη ησλ 

ζπκκάρσλ ηεο θαη κεηέηξεςε ην Καξαζψλα ζε ζχκβνιν ηεο δφμαο ηεο. Δμίζνπ 

ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ηδέα ησλ ελσκέλσλ Διιήλσλ πίζσ απφ ηελ 

πξφκαρν Αζήλα. Γηα πξψηε θνξά νη ειιεληθέο πφιεηο εκθαλίδνληαη ζπλαζπηζκέλεο –

ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ- απέλαληη ζηνπο Ξέξζεο, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηα θνηλά εζληθά 

ζηνηρεία πνπ ηνπο ελψλνπλ θαη ηνπο δηαθξίλνπλ απφ ηνπο βαξβάξνπο.  

Ρν φθεινο, βέβαηα, γηα ηελ Αζήλα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξν ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

εζσηεξηθή ηεο πνιηηηθή εμέιημε. Ν Καξαζψλαο ήηαλ ε πξψηε νπζηαζηηθή δνθηκαζία ησλ 
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κεηαξξπζκίζεσλ πνπ είρε ζεζπίζεη ν Θιεηζζέλεο θαη ε δνθηκαζία απηή ζηέθζεθε κε 

επηηπρία. Νη λένη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά πξνο 

φθεινο ηεο πφιεο: νη δήκνη, νη θπιέο, ν ξφινο ησλ αξρφλησλ θαη ησλ ζηξαηεγψλ, ε 

ςεθνθνξία, ε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ε ηζφηεηα ησλ πνιηηψλ-νπιηηψλ. Ρν ζχζηεκα 

ηνπ Θιεηζζέλε ην ηίκεζαλ αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ έζαςαλ ηνπο λεθξνχο, 

κλεκνλεχνληάο ηνπο θαηά θπιέο. 

Πηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζην Καξαζψλα δηαβιέπεη θαλείο ηα πξψηα 

βήκαηα ηεο εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ρν αμίσκα ηνπ 

πνιεκάξρνπ, πνπ ζπλήζσο πξνεξρφηαλ απφ ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε, έδσζε ηε ζέζε 

ηνπ ζην ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ δέθα ζηξαηεγψλ, πνπ εθιέγνληαλ απφ φιν ην δήκν θαη 

φρη απφ θάζε θπιή μερσξηζηά. Ιίγν αξγφηεξα εθαξκφζηεθε ν νζηξαθηζκφο, κε ζθνπφ 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηεχκαηνο απφ ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ εθιεγκέλσλ 

εγεηψλ, ελψ παξάιιεια, αλαδείρζεθε ε αμία ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ, απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαλ νη ειεχζεξνη ηζφλνκνη πνιίηεο, πνπ ζπγθξνηνχζαλ ην ζηξαηφ.  

Ρν απνηέιεζκα ήηαλ ε νξηζηηθή εδξαίσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε 

νξηζηηθή απνθπγή εγθαζίδξπζεο ηπξαλλίαο. Ν Ηππίαο δελ επέζηξεςε πνηέ ζηελ Αζήλα 

θαη νη νπαδνί ηνπ εμνληψζεθαλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο αληηπάινπο. Πηαδηαθά 

απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο θαη φινη νη εθπξφζσπνη ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ θαη ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ 

λέσλ δπλάκεσλ, ησλ πην δεκνθξαηηθψλ, πνπ εθπξνζσπνχζε ν Θεκηζηνθιήο, ν 

ζηξαηεγφο πνπ δελ ηνλ άθελε λα θνηκεζεί «ην ηνπ Κηιηηάδνπ ηξφπαηνλ». Θαη είλαη 

γεγνλφο, φηη ε πξσηνβνπιία θαη ε εγεηηθή ζηάζε ηνπ Κηιηηάδε ζην Καξαζψλα βνήζεζε 

ζεκαληηθά ζηελ αλάιεςε αλάινγσλ ξφισλ ζην κέιινλ απφ δεκνθηιείο ζηξαηεγνχο 

πνπ απέθηεζαλ εγεηηθφ ξφιν, φπσο ν Θεκηζηνθιήο θαη ν Αξηζηείδεο. 

Απφ ηελ θαζαξά ζηξαηησηηθή άπνςε, ν Καξαζψλαο ήηαλ θαζνξηζηηθφο γηα ηε 

δνθηκαζία ηεο νπιηηηθήο θάιαγγαο σο πνιεκηθνχ ζψκαηνο. Κέρξη ηφηε, νη πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο ησλ Διιήλσλ γίλνληαλ κεηαμχ πφιεσλ, πνπ δηέζεηαλ παξφκνηα νπιηζκέλα 

ζηξαηησηηθά ζψκαηα θαη παξεκθεξείο ηξφπνπο δξάζεο. Απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ 

ε νπιηηηθή θάιαγγα βξέζεθε αληηκέησπε φρη απιψο κε δηαθνξεηηθήο νξγάλσζεο 

ζηξαηφ αιιά κε ηελ ηζρπξφηεξε πνιεκηθή κεραλή ηεο επνρήο θαη απέδεημε φηη ε 

ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ βαζίδεηαη ζε θαιά εθπαηδεπκέλνπο θαη νπιηζκέλνπο, 

ειεχζεξνπο θαη ηζφλνκνπο πνιίηεο είλαη αλψηεξε θαη ηζρπξφηεξε απφ νπνηνλδήπνηε 

πνιππιεζή ζηξαηφ πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ππεθφνπο ρσξίο ζπλνρή θαη ρσξίο ζχκπλνηα. 

Ξαξάιιεια, ζην Καξαζψλα εκθαλίζζεθε γηα πξψηε θνξά θαη ε εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ ηεο ηαθηηθήο. Κέρξη ηφηε νη κάρεο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θξίλνληαλ ζηελ 

ππεξίζρπζε ελφο ζπκπαγνχο φγθνπ νπιηηψλ έλαληη ηνπ άιινπ. Ν Κηιηηάδεο ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ εθάξκνζε ηέηνηνπ είδνπο ειηγκφ, πνιχ θαιά πξνκειεηεκέλν θαη 

πξνζρεδηαζκέλν49. Απηφ έδσζε λέα δπλακηθή ζηε θάιαγγα θαη δεκηνχξγεζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δξάζεο ηεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αληηπάινπ. Ζ ηαθηηθή ηνπ Κηιηηάδε, κάιηζηα, πηνζεηήζεθε ζηνπο 

                                   
49 Shrimpton, φ.π., 24-26, φπνπ ππνζηεξίδεηαη φηη ε θίλεζε ηεο θάιαγγαο κε ηνλ ηξφπν πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ αδχλαην λα κελ έρεη ζρεδηαζηεί θαη πξνεηνηκαζηεί κε ηξφπν εμαληιεηηθφ. 
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επφκελνπο αηψλεο θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο απφ ηνλ Κέγα Αιέμαλδξν, ζηε κάρε 

ηεο Ηζζνχ, θαη απφ ηνλ Θαξρεδφλην Αλλίβα ζηηο Θάλλεο50. 

Ρν ηδαληθφ ηνπ Καξαζψλα ζηε ζχγρξνλε επνρή 
Αλ ε θηινδνμία ηεο Αζήλαο απνζθνπνχζε ζηε δηαηψληζε ηεο κλήκεο ηνπ Καξαζψλα, 

είλαη βέβαην φηη ε πξνζπάζεηά ηεο ζηέθζεθε κε απφιπηε επηηπρία. Ρα ζαπκαζηά 

κλεκεία, νη γξαπηέο καξηπξίεο θαη νη πξνθνξηθέο παξαδφζεηο δηαηήξεζαλ δσληαλή ηε 

θήκε ηεο λίθεο φρη κφλν σο ηελ χζηεξε αξραηφηεηα αιιά θαη ζηνπο αηψλεο πνπ 

αθνινχζεζαλ. Ζ κάρε ζεσξήζεθε σο κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο ηεο παγθφζκηαο 

ηζηνξίαο, κε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζηελ επηβίσζε ηνπ ειιεληθνχ 

θφζκνπ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο. Σαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ 

Βξεηαλνχ θηινζφθνπ John Stuart Mill, πνπ ζεψξεζε ηε κάρε ηνπ Καξαζψλα 

ζεκαληηθφηεξε γηα ηε Βξεηαλία απφ ηε κάρε ηνπ Hastings, ην 1066, ε νπνία ζήκαλε ηε 

λνξκαλδηθή θαηάθηεζε ηεο ρψξαο51.  

Πηε λεφηεξε επνρή, ν Καξαζψλαο έγηλε ηφπνο αλαδήηεζεο ηνπ έλδνμνπ παξειζφληνο 

θαη ελέπλεπζε ηνπο αγψλεο ησλ ιαψλ γηα ειεπζεξία θαη αλεμαξηεζία. Γελ είλαη ηπραίν 

φηη ιίγν κεηά ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ην 1793, ε πφιε Saint-Maximin δήηεζε λα 

κεηνλνκαζζεί επίζεκα ζε Marathon, αλαθέξνληαο σο αηηηνινγία φηη «απηφ ην ηεξφ 

φλνκα ζπκίδεη ην αζελατθφ πεδίν πνπ έγηλε ν ηάθνο εθαηφ ρηιηάδσλ δνξπθφξσλ». Πην 

άθξν απηφ ηεο Αηηηθήο θαηέθζαλαλ πεξηεγεηέο θαη εξεπλεηέο, πνπ αλαδεηνχζαλ ηα 

ίρλε ηνπ ιακπξνχ αζελατθνχ παξειζφληνο, ην πεδίν ηεο κάρεο, ηνλ ηφπν ηαθήο ησλ 

έλδνμσλ λεθξψλ, ηελ αχξα ησλ Καξαζσλνκάρσλ. Ρν θίλεκα ηνπ θηιειιεληζκνχ 

αλαθάιπςε ζηνπο Αζελαίνπο νπιίηεο ηνπο έλδνμνπο πξνγφλνπο εθείλσλ πνπ 

αγσλίδνληαλ θαη πάιη θαηά ηεο αλαηνιηθήο δεζπνηείαο. Έιιελεο αγσληζηέο ηεο 

Δπαλάζηαζεο εκθαλίδνληαλ ζε λεφηεξα έξγα λα εκπλένληαη θαη λα θαζνδεγνχληαη απφ 

ηνπο Καξαζσλνκάρνπο ή απφ ην επηβιεηηθφ καξαζψλην ηνπίν. Ζ ηζηνξηθή κάρε ηεο 

αξραηφηεηαο απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο πνιιψλ θαιιηηερλψλ θαη αλζξψπσλ ηνπ 

πλεχκαηνο, θπξίσο ζηελ Δπξψπε, θαη έγηλε ην ζέκα ζεαηξηθψλ έξγσλ, ινγνηερληθψλ 

δεκηνπξγεκάησλ θαη δσγξαθηθψλ παξαζηάζεσλ.  

Θπξίαξρε κνξθή αλάκεζα ζηνπο Καξαζσλνκάρνπο, πνπ ζπγθίλεζε φζν θαλείο ηνπο 

ζαπκαζηέο ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο, έγηλε εθείλε ηνπ εξσηθνχ εκεξνδξφκνπ 

πνπ μεςχρεζε κφιηο αλαθνίλσζε ην λέν ηεο ιακπξήο λίθεο. Ρν ππεξάλζξσπν 

θαηφξζσκά ηνπ ηηκήζεθε κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ αγσλίζκαηνο ηνπ καξαζψληνπ δξφκνπ 

ζηελ πξψηε αλαβίσζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Απηή παξακέλεη 

ζήκεξα ε πην γλσζηή αλαθνξά ζηελ νηθνπκεληθή ζεκαζία ηεο κάρεο ησλ Αζελαίσλ 

θαηά ησλ Ξεξζψλ, πνπ κεηαθέξεη ην ζξχιν ηνπ Καξαζψλα ζηα πέξαηα ηεο γεο52. 

                                   
50 Λ. Φπζεληδίδεο, Η μάση ηος Μαπαθώνορ από ζηπαηιυηικήρ, εθνικήρ και πολιηικήρ απότευρ, 

Αιεμάλδξεηα 1938, 80-81. 
51 Η μάση ηος Μαπαθώνα. Θζηοπία και θπύλορ, 8. 
52 Goette & Weber, φ.π., 3-10. Θ. Θνπηζνγηάλλεο, «Ζ εηθαζηηθή έθθξαζε ηνπ genius loci”, Η μάση ηος 
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