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Τὸ Κράνος τοῦ Μιλτιάδη ἀνήκει 

σὲ μουσεῖο τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς 
Ἱστορικὰ πολεμικὰ κειμήλια αὐτῆς τῆς σπουδαιότητας ἀποδίδουν τὴν πλὴρη

νοηματικὴ τους φὸρτιση στὸ χωρικὸ σημεῖο ὅπου ἀποκτήθηκε το κλέος. Ὁ βασιλεὺς
Λεωνίδας ῆτο μὲν Σπαρτιάτης, ἀλλὰ ἡ ἀθανασία τὸν στεφάνωσε στὶς Θερμοπύλες. Ὁ
νικητὴς τῆς Μάχης τοῦ Μαραθῶνος, ὁ ἀρχιστράτηγος τῶν Ἀθηναίων, Μιλτιάδης, κα-

τήγετο ὡστόσο ἀπὸ τὴν ἀττικὴ φυλὴ τῶν Φιλαΐδῶν, οἱ ὁποῖοι κατοικοῦσαν στὴν
ὁμώνυμη περιοχὴ (Φιλαΐδες) της Βραυρῶνος.

Ἡ κορινθιακοῦ ρυθμοῦ περικεφαλαία του, τῆς ὁποῖας ὁ θόλος ἔχει καταστραφεῖ,
ἐντοπίστηκε στὴν Ἀρχαῖα Ολυμπία. Φέρει τὴν ἐπιγραφή «ΜΙΛΤΙΑΔΕΣ ΑΝΕ[ΘΕΚΕΝ

[Τ]Ω ΔΙ», διότι ὁ Στρατηγός τὴν εἷχε ἀφιερώσει στὸν Δία, εὐχαριστῶντὰς τον γιὰ τὴν
Νίκη κατὰ τῶν Μηδῶν στὴν μάχη, ἡ ὁποῖα θὰ θωράκιζε τὴν Δύσι ἐπὶ 2.500 ἕτη. 
Οἱ μουσειακοὶ χῶροι τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι, ὑπὸ προϋποθέσεις, θὰ

μποροῦσαν νὰ φιλοξενήσουν μὲ τὴν προσήκουσα ἀσφάλεια και ἀπήχηση το ανεκτί-
μητο ἀρχαιοελληνικὸ πολεμικὸ κειμήλιο δὲν εἶναι λὶγοι, μὲ πρῶτο γιὰ εὐνοήτους λό-

γους το Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τοῦ Μαραθῶνος. Στὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων
Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς ἀνήκουν: ἠ Ἀρχαιολογικὴ Συλλογὴ τοῦ « Ἐλευθέριος Βενιζέλος»,
τὰ Ἀρχαιολογικὰ Μουσεῖα Μαραθῶνος, Βραυρῶνος, Λαυρίου, ἑνῶ εποπτεύονται οι
χῶροι: Ἀμφιάρειο Ωρωποῦ, Βραυρῶνα, Θορικὸς, Ἱερὸ Τέμενος Ἀθηνᾶς Σουνιάδος,

Ἰκάριον Ἀττικῆς, Μπρεξίζα, Ὀχύρωση Πλάσι, Ραμνοῦς, Σούνιο, Δρυμὸς Λαυρεωτικῆς
καὶ τὰ μνημεῖα: Θολωτὸς τάφος Μαραθῶνος, Ἱερὸ Ταυροπόλου Ἀρτέμιδος, Ἱερό Τέ-
μενος Ποσειδῶνος, Κτήριο Οἰνόης, Ναὸς Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος με πώρινη γέφυρα
καὶ Στοὰ, Τύμβος Ἀθηναίων στὸν Μαραθῶνα, Φρούριο Σουνίου.  Δὲν συνηθίζεται ἡ
μεταφορὰ ἐν εἷδει «δανεισμοῦ» (τοῦ ὁποῖου τὸ ῦπουργεῖο δὲν φείδεται, ὅταν πρό-

κειται γιὰ «δανεισμὸ» καὶ δὴ μακροπρὸθεσμο σὲ μουσεῖα τοὺ ἐξωτερικοῦ) τῶν
βασικῶν ἀρχαιολογικῶν εκθεμάτων τῆς Ὀλυμπίας σὲ ἄλλο Μουσεῖο, ἀλλὰ ὁ δῆμος

Μαραθῶνος εἶναι ο πρῶτος στὴν Ανατολικὴ Αττικὴ ὁ ὁποῖος το 2019 ζήτησε νὰ
μεταφερθεῖ τὸ Κράνος στὸ Μουσεῖο Μαραθωνίου Δρόμου, διευκρινίζοντας ὅτι πρό-
κειται περὶ δανεισμοῦ περιορισμένου χρόνου. Ἀναμφίβολα τὸ Πεδίο τῆς Μάχης τοῦ

Μαραθῶνος εἶναι ὁ φυσικὸς χῶρος γιὰ το πολύτιμο κειμήλιο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ
ἀπτή καὶ συνταρακτικὴ ἀπόδειξη τοῦ ὅτι 2.500 χρόνια Ἱστορίας εἶναι μόνο μιὰ

δρασκελιὰ στὸν ἑλληνικὸ χωροχρόνο. Ἡ συνεδρίαση τοῦ ΚΑΣ ἀναμένεται...
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Λαύριο. Τὰ Ἐργαστήρια, ἡ πρώτη βιομηχανικὴ
πόλη τῆς Εὐρώπης (μεταξῦ 4.000 καὶ 5.000 π.Χ.)

ἀξίζουν ἕνα Πολυτεχνεῖο. Μέρος Ι.
Ἐργαστήρια ὀνομαζὀταν τὸ Λαύριο ἀπὸ τὴν Ἀρχαιὀτητα ἔως τὰ τέλη του 19ου αἰῶνα. Μιὰ πόλη-
διαχρονικὸ ἑλληνικὸ βιομηχανικὸ ἐπίτευγμα. Σύγχρονη βιομηχανικὴ κοιτίδα μεταλλουργίας, μη-
χανολογίας, ἠλεκτρολογίας (ἠλεκτροδοτήθηκε πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀθήνα) καὶ πλὲον πληροφορικὴς, μὲ
τὴν ἐπένδυση τῆς Microsoft, ἡ ὁποῖα ἀσφαλῶς ἕχει μελετήσει τὴν Ἱστορία τοῦ τόπου καὶ γνωρίζει

ποῦ θὰ ἐγκαταστήσει τὰ Κέντρα Δεδομένων της.
Γνωρίζει καλὰ τὴν χώρα-γεννήτρια τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν, τῆς Ἰατρικῆς καὶ τῶν Τεχνῶν τοῦ

Κάλλους, τὴν χώρα-πατρίδα τοῦ ἀστρονομικοῦ ὑπερϋπολογιστἠ τῶν Ἀντικυθήρων, τοῦ
τεχνολογικοῦ καὶ ἰατρικοῦ brain drain, τὰ τέκνα τῆς ὁποῖας ἔχουν ὑψηλότατες ἐπιδόσεις στην
Πληροφορικὴ καὶ στὴν Ἱατρικἠ, τὴν κοιτίδα μιᾶς γλῶσσας, τῆς ὁποῖας οἱ λέξεις εἷναι σημαῖνον

καὶ σημαινόμενο μαζὶ. 
...τὸ κόσμημα τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικἠς, μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ρυμοτομὶα καὶ τα ὑπέροχα εὐρωπαϊκοῦ

στὺλ τοῦ19ου αιῶνα δίπατα, τὰ βιομηχανικὰ κτήρια και την ἀέναη τεχνολογικὴ αὔρα, ἡ πόλη
τὼν ὀρυχείων καὶ τὼν μεταλλωρύχων, ἕνας ἀνεκτίμητης ἀρχαιολογικῆς, ἱστορικῆς, φυσικῆς,

τεχνολογικῆς καὶ πολιτιστικῆς ἀξίας τόπος Ἑλλήνων, ἀναξιοποίητος ἐν πολλοῖς ἀκόμα, μὲ διαχρο-
νία ἀπὸ τὸ 4.000 π.χ. ἀδιαλλείπτως ἕως σήμερα, μὲ τὸ ἀρχαιότερο θέατρο τῆς Εὑρώπης στὸν

Θορυκὸ, Ἐθνικὸς Δρυμὸς, Ἀρχαιολογικὸς Χῶρος, Ἱστορικὸς Τόπος, Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικοῦ Κάλ-
λους, ἕνα πανάρχαιο ἐμπορικὸ καὶ ἐκστρατευτικὸ λιμάνι τῶν Ἀθηναῖων, μὲ ναὸ τῆς Δήμητρας
καὶ τῆς Κόρης, μὲ τὸ ἀρχαιότερο «πλυντήριο» μεταλλευμάτων ἀργύρου καὶ μολύβδου, μὲ τὰ
ὁποῖα οἱ Ἀθηναῖοι «ἔκοβαν» τὰ πρῶτα ἀργυρᾶ Ἀττικὰ τετράδραχμα, τὸ νόμισμα ποὺ κυριάρ-

χησε γιὰ πέντε αἰῶνες καὶ μὲ τὸ ὁποῖο χρηματοδοτοῦσαν πολεμικὲς καὶ ἐμπορικὲς ἐκστρατείες,
… σήμερα κινεῖται στὸ κλῖμα ποὺ δημιοὺργησε ἡ ἀναγγελία τῆς σημαντικότατης ἐπένδυσης. Τὸ
Λαύριο διαθέτει Ὀρυκτολογὸ καὶ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, καὶ μὲ προορατικὴ εὐγενικὴ πρωτο-

βουλία του Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνεῖου, ἀπὸ τὸ 1995 και Τεχνολογικὸ Πολιτιστικό Πάρκο. 
Οἱ βάσεις λοιπὸν ὑπάρχουν. Ὁ ἀνθρώπινος παράγων ἐπίσης.  Ἡ ἐπένδυση θὰ ἐκτοξεύσει

οἰκονομικὰ, οἰκιστικά, ἐκπαιδευτικὰ, πολιτιστικά καὶ τεχνολογικά τὴν περιοχὴ. Στὰ Ἐργαστήρια,
ἐκεῖ ὄπου ἡ «Ἀρχαῖα Σκουριὰ» ἀνακτᾶται μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς ἀνακαμίνευσης, ἐκεῖ ὄπου

λειτουργοῦσε τὸ ἀρχαιότερο πλυντήριο μεταλλευμάτων στὸν κόσμο, ἀξίζει ἕνα Πολυτεχνεῖο. Το
Λαύριο θὰ τὸ ἔχει κερδίσει μὲ τὴν κοπιώδη, πλην εκπληκτικὴ τεχνολογικὴ, βιομηχανικὴ πορεία

του διὰ μέσου των χιλιετηρίδων!  

ANAΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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 ANAΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Ἡρῷα Ἰμίων στὴν Ἀνατολική Ἀττική ...δυσεύρετα
Ἑκδηλώσεις Τιμῆς γιὰ τοὺς τρεῖς  Ἕλληνες Ἀξιωματικούς ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πατρίδος
στὴν ἑλληνικὴ νῆσο Ίμια τὴν 31η Ἰανουαρίου 1996 οὕτε ἕχουν θεσμοθετηθεἰ οὔτε
τελοῦνται εὐρέως στοὺς δῆμους τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Οὔτε ἔχουν ἀνεγερθεῖ

Ἡρῷα, παρὰ τὸ ὅτι οἱ Ἑλληνες ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τιμοῦσαν τοὺς Ἥρωες,
ἀνεγείροντας Ἡρῷα καὶ Μνημεῖα πρὸς τιμὴν πεσόντων πολεμιστῶν.

Μόνο ὁ δῆμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, τελεῖ ἀνελλιπῶς καὶ μὲ τὸν προσήκοντα
σεβασμὸ μεγάλη καὶ ἐπίσημη ἐκδήλωση τιμῆς καὶ μνήμης, ἔχει δὲ ὀνομάσει τὴν

Κεντρικἠ Πλατεῖα Βούλας σὲ Πλατεῖα Ἰμίων ὅπου ἔχει τοποθετηθεῖ καὶ αναμνηστικὴ
στήλη με εγχάρακτα τα ὀνόματα τῶν τριῶν ὑπέρ Πατρίδος πεσόντων, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ, Ὑποπλοιάρχου, κυβερνήτη τοῦ ἑλικοπτέρου
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ, Ὑποπλοιάρχου, συγκυβερνήτη τοῦ ἑλικοπτέρου

ΕΚΤΩΡΑ ΓΙΑΛΟΨΟΥ, Ἀρχικελευστοῦ

Ἐκείνη τη νύχτα, αναρτήθηκαν αυθόρμητα οι Ελληνικές σημαίες στα σπίτια 
σε ένδειξη πένθους καὶ ἀπόκτησης ἐπίγνωσης τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἔθνους. 

Καὶ ἀπό ἐκείνη τὴ νύχτα ἀναβαθμίστηκε ποιοτικὰ καὶ ποσοτικὰ ἡ ἔνταση καὶ 
ἠ προβολή τῶν τουρκικῶν διεκδικήσεων ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος. 

Ταυτόχρονα ἐκείνη τὴ νύχτα ἀχνοχαράχτηκαν νέες διαχωριστικὲς γραμμὲς στὸν
πολιτικὸ κορμὸ καὶ τὸ σαθρὸ κατασκεύασμα τοῦ «ἐκσυγχρονισμοῦ καὶ τῆς «φιλίας»,

ἡ καταναλωτική υποτέλεια δεκαετιῶν ἔτριξε γιὰ πρώτη φορὰ στα θεμέλιά του.
Χωρίς αὐτὀ να εἷναι αρκετὸ γιὰ τὴν ἀναγέννηση.

Τὰ γεγονότα δὲν ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ σὲ ὄλες τὶς λεπτομέρειες, τοὺς σκιώδεις πρω-
ταγωνιστές καὶ τὶς κινήσεις ἐκείνων που «διαχειρίστηκαν» μὶα ἀπό τὶς ἧττες τῆς

πολὺ πρόσφατης ἱστορίας μας. Στὴ συνέχεια ἡ Ἑλλάδα κύλησε σταδιακὰ ὡς το χεῖλος
του γκρεμού, ἀλλά διευρύνθηκε ἡ ἀντίληψη περὶ τῆς ὁλότητας καὶ τῆς συνέχειας τῆς

ἑλληνικής γῆς, τοῦ γένους, τῆς διασπορᾶς. Η Θυσία ἐκείνη δὲν πῆγε χαμένη.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ
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Ἁλαὶ αἱ Ἀραφηνίδες, ἀντιστοιχίες τότε καὶ τώρα
Ο Αραφήν, ἀρχαῖος ἀττικὸς δῆμος τῆς Αἰγηίδος φυλῆς, λαβὼν ὀνομασία ἀπὸ τὸν

ἥρωα Ἀραφήνα, ἀνῆκε στὴν τριττὺ τῶν Παραλίων, ποὺ κατοικοῦσαν κατά μῆκος της
Ἀνατολικῆς Ἀκτῆς τῆς Ἀττικῆς. Ἠ τριττὺς, ἤ τριτὺς, ὁ ἀριθμὸς τρία δῆλα δὴ, δήλωνε
τὶς τρεῖς τάξεις, ποὺ συναπάρτιζαν κάθε μία ἀπὸ τὶς 30 ἀττικὲς φυλὲς ποὺ ὅρισε ὁ

Κλεισθένης. Οἱ τάξεις ὀνομάζονταν ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου κατοικοῦσαν καὶ ἐργάζονταν
τὰ μέλη τους. Οἱ Παράλιοι, ἔμποροι, ἀσχολούμενοι μὲ τὴ ναυτιλία ἀστοί, οἱ

Πεδιακοὶ, ἀριστοκράτες γαιοκτήμονες, οἱ Διάκριοι ἤ Ὀρεινοὶ, βοσκοὶ, ἀγρότες, θῆτες
ἐλεύθεροι ἀκτήμονες καὶ πένητες ὑπὁ τὸν εὐκατάστατο, ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς

Πεισίστρατο ἀπὸ τὴν Αὐλῶνα Ἀττικῆς. Τὸ ὄνομα Ἀραφὴν κατέχει μὲν ἡ Ραφήνα,
ἀλλὰ ἀπὸ τὴν αρχαιότητα αἱ Ἁλαὶ Ἀραφηνίδες συμπεριελάμβαναν καὶ τὴν Ἀρτέμιδα.
Σὲ ἀπόσταση 1 χλμ. ἀπὸ τὸ παλαιὸ κέντρο τῆς Ραφἠνας κεῖνται ἐρείπια τοῦ ἀρχαίου
δῆμου Ἀραφηνίδων Ἁλῶν, στὸ ἱερὸ τῆς Ταυροπόλου ἤ Ταυροβόλου Ἀρτέμιδος στὴν

Ἀρτέμιδα (τέως Λούτσα). Αὐτὸς ὁ ὀνομαστικὸς διαχωρισμὸς ἐπελέγη.
Ὁ χῶρος του ναοῦ, παρὰ την ἱστορικὴ και καλλιτεχνική φόρτιση ποὺ τοῦ προσδίδουν
οἰ αναφορὲς τῆς τραγῳδίας τοῦ Εὐριπίδη «Ιφιγένεια ἐν Ταύροις», παραμένει νεκρό
σημεῖο, αναξιοποίητος κὰθ’ ὅλη τὴν ἰστορικὴ διαδρομὴ τῶν Ἀραφηνίδων Ἁλών (Ρα-

φήνας & Ἀρτέμιδας). Ὁ μῦθος θέλει τὴν θεὰ νὰ ἀποκηρύσσει τὶς ἀνθρωποθυσίες
ποὺ τελοῦσαν πρὸς τιμὴν της οἱ Ταῦροι (βαρβαρικὴ φυλὴ) στὴν Ταυρίδα, νῦν Κρι-
μαία, καὶ νὰ θέλει νὰ λατρεύεται στὴν Ἑλλάδα, στὸν δῆμο τῶν Ἀραφηνίδων Ἁλῶν. 
Στὸν ροῦ τῆς ἱστορίας ἡ περιοχὴ γνώρισε ἀκμὴ, π.χ. προϊστορικὰ, μὲ ὀχυρωμένη
ἀκρόπολη 5.000 τ.μ. (νῦν «Ἀσκηταριὸ» Ραφήνας), κλασική περίοδο, ἧττες στοὺς

Πελοποννησιακοὺς Πολέμους, παρακμὴ, ἐρείπωση καὶ ἐρήμωση μὲ τὴν ἕναρξη τὴς
«βυζαντινὴς» περιόδου, πειρατικὲς επιδρομὲς καὶ περαιτέρω καθολικὴ ἐρήμωση,
ὥσπου τὸν 20ο αιώνα, αἱ Ἁλαὶ Ἀραφηνίδες ἀναγεννῶνται μέσα ἀπό καταστροφές.
Τὸ ἀξιοπρόσεκτο τῆς κυκλικῆς αὐτῆς ἀνάγνωσης τῆς ἱστορίας εἶναι οἱ ἀντιστοιχίες

τῆς κοινωνικῆς διαστρωμάτωσης τοῦ τότε μὲ τὸ σήμερα. 
Οἱ σύγχρονοι πρωτοκάτοικοι, οἱ ἐκριζωθέντες Τριγλιανοὶ, μὲ ἐμπορικὸ πνεῦμα καὶ

ναυτωσύνη ὡς Παράλιοι, ἐπέλεξαν τὴν Ραφήνα, στὰ ἠπειρωτικὰ (καὶ Πικέρμι) οἱ γαι-
οκτήμονες (Σκουζές) ὡς Πεδιακοὶ, οἱ Διάκριοι τῆς προσφορᾶς ἐργασίας ἀπὸ κάθε

γωνιά, τίμησαν τὴν Ἀρτέμιδα. Ὁ ἑσωτερικὸς τουρισμὸς σὲ χρόνο μηδὲν μετὰ ἔφερε
ἀστικοποίηση καὶ τὴν παγκοίνως γνωστὴ, τυπικὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, ἀνάπτυξη. 


