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άγαλμα διατηρείται σε δύο μεγάλα τμήματα από το 

πάνω και το κάτω μέρος του (συνολ. σωζ. ύψος 1,41 

μ.), ενώ έχουν ταυτιστεί και μικρότερα θραύσματα. Η 

μορφή φορά χιτώνα και λοξό ιμάτιο, έχει κυματιστά 

μαλλιά, κοσμημένα με μπλε χρώμα, δεμένα με ταινία 

σε στρογγυλό κότσο, ενώ τον λαιμό της στόλιζε με-

ταλλικό περιδέραιο, στερεωμένο σε εννέα οπές. Με 

διεσταλμένα πόδια και το άκρο του ιματίου να ανεμί-

ζει, πετούσε με όρθιες ανοικτές φτερούγες, ένθετες σε 

ορθογώνιες εγκοπές στη ράχη. Μέρος της δεξιάς με τα 

ζωγραφιστά πτίλα (κόκκινα και λευκά εναλλάξ) στερε-

ώθηκε στη θέση του. Με το δεξί της χέρι ανασήκωνε 

τις πτυχές του χιτώνα και με το λυγισμένο αριστερό 

κρατούσε κηρύκειο σύμφωνα με την αναπαράσταση. 

Στις ραβδώσεις του κίονα είναι χαραγμένο σε δύο σει-

ρές ένα επίγραμμα από πέντε εξάμετρους στίχους σε 

αττικό αλφάβητο (ΙG I 3 784). Στην ελλιπή διατή-

ρησή του οφείλονται διαφορετικές προσπάθειες συ-

μπλήρωσης και ερμηνείας, από τις οποίες επιλέχθηκε 

η γενικότερα αποδεκτή: 

[Ο Καλλίμαχος ο Αφιδναίος με αφιέρωσε στην 

Αθηνά

είμαι η αγγελιαφόρος των αθανάτων που δεσπόζουν 

στα Ολύμπια δώματα 

πολέμαρχος των Αθηναίων (που) έδωσε τον αγώνα 

στον Μαραθώνα υπέρ των Ελλήνων... 

μνημείο για τους γιους των Αθηναίων...]

Τη συσχέτιση του κίονα με το αποσπασματικό άγαλμα 

Νίκης (Ακρ. 690), το πάνω μέρος της οποίας βρέθηκε 

στον «αποθέτη των Κορών» της Ακρόπολης (1886), 

οφείλουμε στον Antony Raubitschek (1940). Η τεχνο-

τροπία του γλυπτού και η μορφή των γραμμάτων εί-

ναι μεταξύ τους συμβατά, ώστε το έργο χρονολογείται 

στο τέλος της αρχαϊκής περιόδου. Πρόκειται για το 

ανάθημα του Καλλίμαχου από το δήμο των Αφιδνών, 

που έχοντας το τιμητικό αξίωμα του πολέμαρχου ήταν 

επικεφαλής του δεξιού κέρατος του αθηναϊκού στρα-

ο μνημείο του Καλλιμάχου είναι το σπουδαιό-

τερο αφιέρωμα του τέλους της αρχαϊκής εποχής 

στο ιερό της Αθηνάς στην Ακρόπολη, επειδή συνδέεται 

άμεσα με τη νίκη του Μαραθώνα (490 π.Χ.). 

Aποτελείται από μονολιθικό κίονα στερεωμένο σε 

ακόσμητη τετράπλευρη βάση (ΕΜ 6339+), που επι-

στέφεται με ιωνικό κιονόκρανο (Ακρ. 3776+). Στην 

ορθογώνια υποδοχή του κιονοκράνου ήταν τοπο-

θετημένο το άγαλμα φτερωτής Νίκης (Ακρ. 690+), 

της σημαντικότερης από όσες είχαν αφιερωθεί στην 

Ακρόπολη.

Θραύσματα του κίονα βρέθηκαν στα ανατολικά του 

Ερεχθείου (1840-1888). Μαζί με τη βάση του είναι λα-

ξευμένος σε πεντελικό μάρμαρο και έχει μορφή μο-

ναδική σε σχέση με άλλους αρχαϊκούς αναθηματικούς 

κίονες. Την ημίεργη επιφάνειά του διατρέχουν μόνο 

δύο, επιμελώς δουλεμένες ραβδώσεις (πλάτος 5,5 εκ.), 

ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται ταινία (πλάτος 

5 εκ.) που αποτελεί ένδειξη του ιωνικού ρυθμού. Ανα-

συντέθηκε από 10 συνολικά θραύσματα, οκτώ γνωστά 

από τη δημοσίευση του H.G. Lolling (1891), που 

πρώτος διάβασε την επιγραφή και αντιλήφθηκε την 

ιστορική της σημασία, καθώς και δύο τμήματα από 

το κάτω μέρος και τη βάση, που αναγνώρισε ο Μ. 

Κορρές (1994). Ο κίονας είχε διάμετρο 34 εκ. (άνω) 

και 36,5 μ. (κάτω) και συνολικό υπολογιζόμενο ύψος 

3,30 μ. περίπου. 

Το κιονόκρανο, λαξευμένο σε παριανό μάρμαρο, έχει 

συγκολληθεί από 6 θραύσματα (σωζ. ύψος 23,5 εκ.). 

Έχει ανάγλυφη διακόσμηση, τονισμένη με χρώματα, 

που σώζονταν την εποχή της εύρεσης του, κόκκινο, 

πράσινο και γαλάζιο. Σύμφωνα με τις πρώτες περι-

γραφές, ο άβακας είχε ζωγραφιστά κυμάτια σε γαλά-

ζιο φόντο, λέσβιο στις μακρές πλευρές και ιωνικό στις 

στενές. Ο ανάγλυφος κάλυκας λωτού στον εχίνο, είχε 

κόκκινα πέταλα σε γαλάζιο φόντο. Οι ακμές των ελί-

κων ήταν κόκκινες και είχαν γαλάζιους οφθαλμούς. 

Η αποσπασματικά σωζόμενη πλίνθος, στην οποία κα-

τέληγαν οι πτυχές του χιτώνα της μορφής, στερεω-

νόταν με μολυβδοχόηση μέσα σε ορθογώνια υποδοχή 

του κιονοκράνου. Το τελευταίο συνδεόταν με τον κί-

ονα με ένα κυλινδρικό άνοιγμα στο κέντρο του. Το 

τεύματος και έπεσε στη μάχη του Μαραθώνα (490 

π.Χ.). Τον καθοριστικό του ρόλο στη λήψη απόφα-

σης για τη σύγκρουση με τους Πέρσες στον Μαρα-

θώνα και τον ηρωισμό του στη μάχη μνημονεύουν οι 

φιλολογικές πηγές. 

Ηρόδοτος VI, 109-11.114

«...ως δέ δίχα τε εγίνοντο και ενίκα η χείρων τών 

γνωμέων, ενθαύτα ήν γαρ (ο Καλλίμαχος) ενδέκατος 

ψηφιδοφόρος ο των κυάμων λαχών Αθηναίων πολε-

μαρχέειν» ... «ήν δέ τότε πολέμαρχος Καλλίμαχος 

Αφιδναίος, προς τούτον ελθών Μιλτιάδης έλεγε τάδε¨ 

Εν σοί νυν Καλλίμαχε, εστί ή καταδουλώσαι Αθήνας 

ή ελευθέρας ποιήσαντα μνημόσυνον λιπέσθαι ες τον 

άπαντα ανθρώπων βίον... ταύτα λέγων ο Μιλτιάδης 

Τ
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μπέρασμα ότι το άγαλμα είναι μια Νίκη, που συνδέε-

ται με την πολεμική υπόσταση της θεάς και αναγγέλει 

τη νίκη στον Μαραθώνα. 

Το μνημείο ανιδρύθηκε σε περίοπτη θέση, στο ανα-

τολικό πέρας της οδού που διασχίζει την Ακρόπολη, 

βορειονατολικά του «Προπαρθενώνα» (του προκατό-

χου του κλασικού ναού, που άρχισε να κτίζεται μετά 

τη νίκη και παρέμεινε ημιτελής). Καταστράφηκε από 

τους Πέρσες εισβολείς κατά την πυρπόληση της Ακρό-

πολης, το 480 π.Χ. 

Το μνημείο, ανασυναρμολογημένο για πρώτη φορά 

ώστε να πλησιάζει την αρχική του μορφή, εκτίθεται 

στο Μουσείο της Ακρόπολης από τον Οκτώβριο του 

2010 με την ευκαιρία του εορτασμού των 2500 χρόνων 

από τη Μάχη του Μαραθώνα. Η ανασυναρμολόγηση 

του γλυπτού έγινε από τους συντηρητές του Εργαστη-

ρίου Γλυπτών του Μουσείου Δ. Μαραζιώτη και Κ. Βα-

σιλειάδη με τη συνεργασία της υπογράφουσας. 

Το ανεπανάληπτο αυτό αναθηματικό σύνολο ασφα-

λώς θα εντυπωσίαζε τον αρχαίο προσκυνητή του ιε-

ρού της Αθηνάς, όπως και τον σημερινό επισκέπτη 

του Μουσείου της Ακρόπολης.
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Ιμέριος 2. 10. 

Σούδα s.v. Καλλίμαχος, s.v. Ιππίας.

προσκτάται τόν Καλλίμαχον» «τού μέν δεξιού κέρατος 

ηγέετο ο πολέμαρχος [ Καλλίμαχος] ...» «εν τούτω τω 

πόνω ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος] διαφθείρεται, ανήρ 

γενόμενος αγαθός». 

[«ενώ υπήρχε διχογνωμία [των 10 στρατηγών] και 

επικρατούσε η χειρότερη άποψη, (ο Καλλίμαχος) 

εκλεγμένος διά λαχνού πολέμαρχος χρησιμοποίησε 

την ενδέκατη ψήφο του»... «Ήταν τότε πολέμαρχος 

ο Καλλίμαχος ο Αφιδναίος, προς τον οποίο προσήλθε 

ο Μιλτιάδης και είπε τα εξής: Από σένα Καλλίμαχε 

τώρα εξαρτάται ή να υποδουλωθεί η Αθήνα ή να κα-

ταστεί ελεύθερη, αφήνοντας μνημείο παντοτινό στους 

ανθρώπους... Με αυτά τα λόγια ο Μιλτιάδης προσε-

ταιρίστηκε τον Καλλίμαχο...» « επικεφαλής του δεξιού 

κέρατος ήταν ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος]» «...σε αυτή 

τη συμπλοκή ο πολέμαρχος [Καλλίμαχος] σκοτώθηκε 

αφού πολέμησε γενναία...»].

Στην τοιχογραφία της μάχης του Μαραθώνα που 

κοσμούσε την Ποικίλη Στοά της Αγοράς, έργο των 

ζωγράφων Μίκωνος και Παναίνου (475-450 π.Χ.), 

εξέχουσα θέση ανάμεσα στους μαχητές είχαν ο Καλ-

λίμαχος, ο Μιλτιάδης και ο Κυνέγειρος. 

Στη νότια ζωφόρο του ναού της Αθηνάς Νίκης πι-

θανόν απεικονιζόταν ο θάνατος του Καλλιμάχου στο 

αποφασιστικό στάδιο της μάχης, οπότε το όνομα του 

ηρωικού πολέμαρχου συνδέθηκε άρρηκτα με τη νίκη 

στην υστερότερη αθηναϊκή παράδοση. 

Το έργο έχει θεωρηθεί ως ιδιωτικό αφιέρωμα, που 

έγινε για λογαριασμό του Καλλίμαχου μετά τον θάνατό 

του από το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον, ή, 

σύμφωνα με άλλη άποψη, ως δημόσιο μνημείο προς 

τιμήν του ηρωικού πολέμαρχου. Αμφιλεγόμενη είναι 

και η ερμηνεία του αγάλματος ως αγγελιαφόρου των 

θεών (Νίκη ή Ίρις). 

Το μέγεθος του μνημείου, το συνολικό ύψος του 

οποίου υπολογίζεται σε 5,00 μ. περίπου, και η σχέση 

του με την ιστορική συγκυρία συνηγορούν ότι το αφι-

έρωμα έγινε εκ μέρους της πολιτείας για να μνημο-

νεύσει από κοινού τον ηρωικό νεκρό και τη νίκη των 

Αθηναίων υπέρ όλων των Ελλήνων. H τοποθέτησή 

του, το 490/489 π.Χ., στο ιερό της Αθηνάς, προς την 

οποία απευθύνεται το επίγραμμα, μας οδηγεί στο συ-
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