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2.500 χρόνια ξεχασμένου οι δοξασμένοι στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, ναυμάχοι 

Η Αίγινα, σαν νησί χωρίς πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στράφηκε πολύ νωρίς στη 

ναυτιλία και στο εμπόριο. 

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η 

Αίγινα, συγκαταλεγόταν στις 

«θαλασσοκράτορες» πόλεις, 

οι δε Αιγινήτες ήταν από 

τους πιο έμπειρους 

ναυτικούς. 

Η Αίγινα, ταυτόχρονα με την 

ναυτοσύνη ανέπτυξε και τη 

ναυπηγική επιστήμη, τα δε 

Αιγινήτικα καΐκια ήταν από 

τα πλέον γερά σκαριά, 

ασφαλή και καλοτάξιδα, στη 

Μεσόγειο.  

Ο Ησίοδος κάνει εκτενείς αναφορές στα «ευέλικτα πλοία» των Αιγινητών και αναφέρει 

πως πρώτοι οι Αιγινήτες, έβαλαν πανιά σε ποντοπόρο καράβι (απόσπασμα 56 στίχος 205). 

Χαρακτηριστικά δε λέγει πως όπως τα μυρμήγκια βγάζουν φτερά και πετούν, έτσι και οι 

Αιγινήτες (Μυρμιδόνοι) επιβεβαίωσαν τον μύθο βάζοντας πανιά στα πλοία τους. Ο 

Όμηρος, στα έπη του, μας περιγράφει πως Αιγινήτες, με 80 «Αιγινήτικα μαυροκάραβα» 

έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο (1250 πΧ)  

Ο Ηρόδοτος (Μελπομένη 4.152), έγραψε με θαυμασμό για τον Αιγινήτη έμπορο και 

πλοιοκτήτη Σώστρατο, γιο του Λαοδάμαντα, που ήταν ο πλουσιότερος έμπορος της 

αρχαϊκής Ελλάδας και του οποίου τα πλοία όργωναν τις θάλασσες του Εύξεινου Πόντου και 

της Μεσογείου (Θάλεια, 3.59). Ο Πίνδαρος, αφιέρωσε 11 από τις επινίκιες ωδές του, στους 

Αιγινήτες Πανελλήνιους νικητές (Ολυμπία, Δελφούς, Νεμέα και Ισθμό). Αφού επαινούσε 

πρώτα τον νικητή και τους προγόνους του, έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πόλη καταγωγής 

τους. Ειδικά δε την Αίγινα, την ανέφερε σαν «ναυσικλυτός» χώρα, που έκανε δηλαδή 

ξακουστά πλοία. Είναι λοιπόν γεγονός πως οι Αιγινήτες ναυτικοί με τα πλοία τους, 

κατείχαν τα σκήπτρα των «θαλάσσιων μεταφορών» από τον 7ο μέχρι και τα πρώτα χρόνια, 

του 5ου πΧ αιώνα.  

Όσον δε αφορά την θαλάσσια ισχύ, δηλ. το πολεμικό της ναυτικό, αρκεί να πούμε πως οι 

Αθηναίοι, φοβούμενοι την αυξανόμενη δύναμη του νησιού, την αποκαλούσαν «τσίμπλα στο 

μάτι της Αθήνας» και με αφορμή τον φόβο αυτό, ναυπήγησαν περισσότερες τριήρεις.  

Περίπου 2.500 χρόνια πριν, οι Πέρσες, έχοντας στο μυαλό τους την επέκταση τους προς 

την Ευρώπη, συνετά ενεργώντας και αφού τρομοκράτησαν όλο τον κόσμο με την τεράστια 
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κινητοποίηση που έκαναν, έστειλαν πρέσβεις και ζήτησαν «γη και ύδωρ» από όλα τα 

κράτη που θα περνούσαν. Μετά λοιπόν την πρώτη αποτυχημένη εισβολή τους, ήθελε ο 

Δαρείος να επιβεβαιώσει τους φίλους και να εξασφαλίσει γη (για φαγητό και ξεκούραση) 

και ύδωρ (για όλες τις χρήσεις). Η Αίγινα, λίγο πριν την εισβολή του, λύγησε για να 

γλυτώσει μια επαπειλούμενη καταστροφή και γι’αυτό κατηγορήθηκε «για Μηδισμό». 

Γρήγορα όμως, οι Αιγινήτες μετάνιωσαν και στην επόμενη, την 3η εκστρατεία υπό το Ξέρξη 

το 48Ο π.Χ., πολέμησαν στο πλευρό των άλλων Ελλήνων και η συνεισφορά τους ήταν 

μεγάλη. Στη μεν ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν η 5η μεγαλύτερη με 18 τριήρεις, ενώ στη 

ναυμαχία της Σαλαμίνας ήταν η 3η μεγαλύτερη με 30 τριήρεις.  

Στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, οι Αιγινήτες διακρίθηκαν για τη ναυτοσύνη τους, για το 

θάρρος τους αλλά και για τη δύναμη τους. Στην διάταξη μάχης οι Αθηναίοι ήταν στο ένα 

άκρο του σχηματισμού και οι Αιγινήτες με τους Μεγαρείς στο άλλο. Οι Αιγινήτες από τη 

κομβική θέση που ήταν, δεν είχαν σκοπό να αφήσουν κανένα Περσικό πλοίο να 

υποχωρήσει και να διαφύγει. Λέγεται δε, πως οι Αιγινήτες ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την 

ναυμαχία της Σαλαμίνας. Οι Αιγινήτες υποστήριζαν ότι πρώτοι αυτοί επιτέθηκαν κατά των 

εισβολέων, αφού πρώτο το πλοίο τους που έφερνε από την Αίγινα τα ιερά αγάλματα των 

Αιακιδών, ενεπλάκη με τον εχθρό. Τα «ιερά» τους εξασφάλιζαν πάντα την νίκη. (Ηρόδοτος 

Η 84). 

Οι Αθηναίοι από την πλευρά τους υποστήριζαν ότι εκείνοι άνοιξαν τη μάχη με τον Αμεινία 

που επιτέθηκε σε ένα Φοινικικό πλοίο. Όμως, ότι και να έγινε, έδωσε το σύνθημα για να 

αρχίσει να ακούγεται ταυτόχρονα και από τα περίπου 70.000 ελληνικά στόματα, ο παιάνας  

«Εμπρός, των Ελλήνων  γενναία παιδιά, 

να ελευθερώσετε την πατρίδα» πού 

έδωσε δύναμη και θάρρος σε όλους τους 

Έλληνες!  

Η συγκίνηση, ο θυμός και η δύναμη των 

κωπηλατών, σε συνδυασμό με το σάστισμα 

και τη σύγχυση των αντιπάλων, έκαναν τα 

Περσικά πλοία να ξεχάσουν τη υπεροχή τους 

και να ψάχνουν τρόπο να σωθούν. Οι 

περισσότεροι ναύτες των περσικών πλοίων, 

δεν ήξεραν μπάνιο και γι’αυτό είχαν μεγάλες 

απώλειες.  

Πυρφόρα βέλη, ακόντια και κάθε τι που μπορούσε να πληγώσει τον αντίπαλο, πέταγε στον 

αέρα και διέσχιζε τον ουρανό στο Σαρωνικό. Πλοία συγκρουόταν, φλεγόταν και βούλιαζαν. 

Ναυαγοί κολυμπούσαν, πτώματα έπλεαν και κραυγές ακουγόταν από παντού. Πληρώματα 

πάλευαν σώμα με σώμα και έδιναν τρομερή μάχη για επιβίωση. Εκατοντάδες Περσικά 

πλοία κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη ναυμαχία και έπλεαν προς το Φάληρο για να 
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σωθούν, αλλά οι Αιγινήτες τα περίμεναν στα στενά της Ψυτάλλειας και αποτελείωναν όσα 

προλάβαιναν.  

Οι Αιγινήτες στη ναυμαχία αυτή έδειξαν περισσό θάρρος και δύναμη και απέδειξαν ξανά τη 

ναυτοσύνη τους. Όχι μόνο εξιλεώθηκαν, αλλά ξεχώρισαν για την επιδεξιότητα τους, έδιναν 

το παράδειγμα του καλού μαχητή και εμψύχωναν τους υπόλοιπους Έλληνες. Δίκαια λοιπόν 

το μαντείο των Δελφών τους απένειμε το «βραβείο αριστείας».  

Μετά το πέρας της ναυμαχίας, την συλλογή των νεκρών, των ναυαγών και των λαφύρων, οι 

Έλληνες έσυραν στη Σαλαμίνα όσα από τα χτυπημένα πλοία μπορούσαν γιατί τα 

περισσότερα πλοία και συντρίμμια, παρασύρθηκαν από τον καιρό και πήγαν στην 

Κωλιάδα, το σημερινό Άγιο Κοσμά. Έτσι εκπληρώθηκε και η σχετική προφητεία που είχε 

πει πριν πολλά χρόνια ο Αθηναίος μάντης Λυσίστρατος. Ότι δηλαδή «οι γυναίκες της 

Κωλιάδας θα  μαγειρεύουν το φαγητό τους πάνω σε φωτιά από κουπιά».  

Στην Σαλαμίνα οι νικητές ξεχώρισαν τα καλύτερα λάφυρα (ακροθίνια) για προσφορά στους 

θεούς. Διάλεξαν τρείς Φοινικικές τριήρεις, μία για τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, μία 

στην Σαλαμίνα για τον Αίαντα και μία για τον ναό του Ποσειδώνα που βρισκόταν στον 

Ισθμό της Κορίνθου. Μετά έφτιαξαν με τα καλύτερα λάφυρα, ένα ανδριάντα ύψους 

δώδεκα πήχεων που κρατούσε στα χέρια του την πλώρη πλοίου και τον έστειλαν στους 

Δελφούς. Όταν ρώτησαν τον Θεό αν τα προσφερθέντα λάφυρα ήταν πλήρη και αρεστά, 

τους απάντησε ότι. από άλλους είναι ευχαριστημένος, όχι όμως από τους Αιγινήτες, από 

τους οποίους ζήτησε ιδιαίτερη προσφορά γιατί τους είχαν απονείμει «τα αριστεία» της 

ναυμαχίας της Σαλαμίνας.  Τότε οι Αιγινήτες αφιέρωσαν τους τρείς Περσικούς "χρυσούς 

αστέρες" που είχαν πάρει και τους έστειλαν στους Δελφούς. Μπήκαν πάνω σε ένα χάλκινο 

ιστό και οι δυό αφιερώθηκαν στους Διόσκουρους (Κάστωρ και Πολυδεύκη), προστάτες του 

ναυτικού, ενώ ο τρίτος στον Δελφίνιο  Απόλλωνα, που λατρευόταν στην Αίγινα. 

Μετά την διανομή των λαφύρων, έπλευσαν στον Ισθμό για να αφιερώσουν στον 

Ποσειδώνα την φοινικική τριήρη που είχε από κοινού αποφασιστεί καθώς και για να 

αναδείξουν με ψηφοφορία, τον πρώτο και τον δεύτερο καλύτερο πολεμιστή (πρωτεία και 

δευτερεία). 

Στον Ισθμό λοιπόν, οι περισσότεροι στρατηγοί, μπροστά στο ναό του Θεού Ποσειδώνα,  

ψήφισαν τους εαυτούς τους σαν καλύτερους ενώ δεύτερο έβαζαν το Θεμιστοκλή. Τρία 

άτομα μόνο, πέρασαν μπροστά από τον Θεμιστοκλή στη σχετική διαδικασία που ήταν: ο 

Αιγινήτης τριήραρχος Πολύκριτος και οι Αθηναίοι Ευμένης από την Αναγυρούντα και 

ο Αμεινίας από την Παλλήνη. Για το λόγο αυτόν δεν απονεμήθηκε σε κανένα το «πρωτείο» 

αλλά μόνο το «δευτερείο» στον Θεμιστοκλή. (Ηρόδοτος, Βιβλίο όγδοο (VIII) – ΟΥΡΑΝΙΑ- 

Παρ. 121-124) 

Μετά την λήξη των Περσικών πολέμων, οι Αθηναίοι έκαναν το "Τρόπαιο» της νίκης και 

επίσης ύψωσαν «Τύμβο» ύψους επτά μέτρων  στην Κυνοσούρα της Σαλαμίνας. 
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Τρόπαια λοιπόν στήθηκαν σε ανάμνηση της νίκης, στην Ψυτάλλεια (Πλούταρχος, 

Αριστείδης 9.4) και στη Σαλαμίνα στο ακρωτήριο της Κυνόσουρας. (Πλάτων, Μενέξενος 

245 και Παυσανίας Ι.36,2).  

Επ’ αυτών, ο West (σ. xlii και 148). πιστεύει ότι 

το τρόπαιο στην Ψυτάλλεια εντάσσεται στην 

συνήθη πρακτική της έγερσης τροπαίου, ενώ το 

τρόπαιο στη Σαλαμίνα πήρε την οριστική του 

μορφή πολλά χρόνια μετά την ναυμαχία. Ο 

Hammond (σ.52-3) θεωρεί ότι τα τρόπαια 

στήθηκαν στην Σαλαμίνα και την Ψυτάλλεια 

γιατί εκεί έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή του 

περσικού στόλου. Ο Wallace (σ.299) διορθώνει 

τον Hammond λέγοντας ότι το τρόπαιο δεν 

στήθηκε στην πόλη της Σαλαμίνας αλλά σε 

κάποιο ακρωτήριο, πιθανότατα, της 

Κυνόσουρας. Επίσης ο West (σ. 116) σημειώνει 

ότι οι Αιγινήτες συμμετείχαν στη μάχη, όπως ο 

Ηρόδοτος αναφέρει (Καλλιόπη, 9.28.15) και 

θεωρεί πως ο ιστορικός μάλλον εννοεί ότι ενώ 

των Αιγινητών ήταν κενοτάφιο, των άλλων 

πόλεων οι τύμβοι, ήταν «πλαστοί».  

 Ο Τύμβος  στη Ψυτάλλεια, ήταν φτιαγμένος από πωρόλιθους και λατύπη (χαλίκια) και 

είχε ύψος 20 μέτρα για να φαίνεται από την θάλασσα σύμφωνα με την περιγραφή του 

Ηροδότου (Ουρανία, 8.121). Τμήμα του δε αποτελούσε η μια από τις 3 Φοινικικές τριήρεις 

που είχε αποφασιστεί να αφιερωθεί στον Αίαντα (Παπαχατζής σ. 460-1, σημ. 4).  

Λίγα μέτρα πιο βόρεια φτιάχτηκε και το πολυάνδρειον, ο μεγάλος ομαδικός τάφος όπου 

οι Αθηναίοι έθαψαν τους νεκρούς τους. Ο Robertson (σ. 84) πιστεύει ότι οι νεκροί της 

ναυμαχίας δεν ετάφησαν σε πολυάνδρειο, αλλά στις πατρίδες τους, εφόσον καμία αρχαία 

σύγχρονη της ναυμαχίας πηγή, δεν αναφέρεται σε πολυάνδρειο. Σύμφωνα με τον 

Πλούταρχο (Περί της Ηροδότου κακοηθείας, σ. 39), οι Κορίνθιοι έθαψαν τους νεκρούς 

τους στην παλαιά πόλη της Σαλαμίνας με την έγκριση των Αθηναίων.  

Για τους Κορινθίους πεσόντες, ο αρχαιολόγος West πιστεύει ότι χτίστηκε και κενοτάφιο 

στον Ισθμό πάνω στο οποίο τοποθετεί το επίγραμμα της Παλατινής Ανθολογίας το οποίο 

αναφέρεται επίσης από τον Πλούταρχο (Περί της Ηροδότου κακοηθείας), 

Οι Μεγαρείς για τους πεσόντες στη Σαλαμίνα και τις Πλαταιές, σύμφωνα με τον Παυσανία 

(Ι.43.3), ανεγέρθη στην αγορά των Μεγάρων τάφος και η πόλη τιμούσε τους νεκρούς έως 

την ύστερη αρχαιότητα. Ο Παπαχατζής σχολιάζει ότι στο μνημείο αυτό υπήρχε επίγραμμα 
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το οποίο αναφέρει τις συγκρούσεις στο Αρτεμίσιο, τη Σαλαμίνα, τη Μυκάλη και τις 

Πλαταιές.(Σπυρόπουλος  σ.23 ) 

Μερικές μέρες μετά τη ναυμαχία, οι Αιγινήτες Σαλαμινομάχοι, με επικεφαλείς τους 

ήρωες τριήραρχο Πολύκρητο, τον γιό του Κριό, τον ναύαρχο Ασωνίδη και τον Πυθέα γιό 

του Ιοχένοου, επέστρεψαν υπερήφανοι κομίζοντας στα λάφυρα τους αλλά και ταυτόχρονα 

λυπημένοι, γιατί έφεραν μαζί τους τριάντα νεκρούς συμπολεμιστές τους.  

Εκτιμάται πως οι περισσότεροι από αυτούς προήρχοντο από την τριήρη που επιτέθηκε 

στην Σαμοθρακική, όταν αυτή έπληξε μια Αθηναϊκή σύμφωνα με την περιγραφή του 

Ηροδότου (ΟΥΡΑΝΙΑ, 8.91). Οι Αιγινήτες βύθισαν μεν την από την Σαμοθράκη τριήρη, 

αλλά πριν βουλιάξει οι ακοντιστές της εξόντωσαν τους Αιγινήτες και κατέλαβαν το πλοίο 

τους. Αργότερα η τριήρης ανακαταλήφθηκε. Επίσης εκτιμάται πως, όσοι νεκροί Αιγινήτες 

Σαλαμινομάχοι περισυλλέγησαν, αυτοί ενταφιάστηκαν με μεγάλες τιμές, ως έπρεπε, έξω 

από την πόλη, ως συνηθιζόταν, σε μια όμορφη περιοχή κοντά στη θάλασσα που τους 

χάρισε μεν τη νίκη αλλά πήρε και τις ζωές τους. (σαν αυτή στο Λιβάδι Αίγινας)  

Οι τάφου αυτοί των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την Περσική 

επέλαση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, απ ότι φαίνεται λαξεύτηκαν στα άγρια βράχια της 

βόρειας ακτής κατά τέτοιο τρόπο ώστε, η θέση της κεφαλής των νεκρών να είναι πιο ψηλά 

από το σώμα, για να ατενίζουν το πεδίο μάχης και η αλμύρα να δροσίζει τις ψυχές τους.  
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Έχουμε δει άλλα νεκροταφεία που να είναι δίπλα στην ακτή, μερικά μέτρα από εκεί που 

σκάει το κύμα; Έχουμε δει άλλα νεκροταφεία να έχουν τάφους προσανατολισμένους προς 

τον χώρο διεξαγωγής κάποια μάχης; Νομίζω πως αυτό είναι μοναδικό.  

Οι τάφοι αυτοί σώζονται, αλλά επειδή έχουν συληθεί, λένε πως δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί 

από το Υπουργείο Πολιτισμού και έτσι δεν μπορεί να τους πει με το όνομα που πέρασε από 

στόμα σε στόμα και με το οποίο αναφέρονται σε όλους τους χάρτες της «Google», στο 

«Google street view» αλλά και σε όλους τους τουριστικούς χάρτες του νησιού: Το όνομα 

αυτό είναι : Νεκροταφείο Αιγινητών Σαλαμινομάχων.  
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Οι αρχαιότητες στην Αίγινα 

Στην Αίγινα κατά την ανέγερση νέων οικοδομών λόγω επέκτασης του οικιστικού ιστού 

αποκαλύφτηκαν αρχαία νεκροταφεία. Πιο συγκεκριμένα, έξω από τα τείχη της αρχαίας 

πόλης, στη περιοχή «Κάμπος-Μύλων» αποκαλύφτηκε ένα νεκροταφείο της εποχής από τα 

τέλη του 8ου αι. πΧ μέχρι τη Ρωμαϊκή. Εκεί βρέθηκαν αρκετοί υπόγειοι θαλαμωτοί τάφοι 

(οικογενειακοί) και πολλοί απλοί ορθογώνιοι λακκοειδείς (σκαμμένοι στο χώμα). Οι 

θαλαμωτοί είναι λαξευμένοι στο μαλακό υπόστρωμα βράχου. «Ευμεγέθεις, υπόγειες, 

λαξευμένες στον εύθρυπτο σαπιόβραχο» κατά την επικεφαλής αρχαιολόγο, Ε. 

Παπασταύρου. Λίγο πιο πέρα από το χώρο αυτό, έχει αποκαλύφτηκε άλλο ένα μικρότερο 

ταφικό κτηριακό συγκρότημα με 25 περίπου 

δωμάτια που λόγω γειτνίασης θεωρείται πως 

σχετίζεται το νεκροταφείο αυτό.  Επίσης, λίγο πιο 

πέρα, στη περιοχή «Μεριστός» έχουν αποκαλυφτεί 

σε ιδιωτικό οικόπεδο, 61 λακκοειδείς τάφοι. Από 

τον αριθμό, την ομοιότητα των τάφων και από την 

επιλογή της περιοχής που έχει πολύ σαθρό 

πέτρωμα, εκτιμήθηκε πως εκεί στις αρχές του 5ου 

πΧ αιώνα, πριν τους περσικούς πολέμους, έγινε 

ομαδικός ενταφιασμός, πιθανώς των 

δημοκρατικών Αιγινητών που συμμάχησαν με την 

Αθήνα και επαναστάτησαν εναντίων των 

αριστοκρατών. Αυτοί εκτελέστηκαν μετά την 

αποτυχία της επανάστασης και θάφτηκαν 

βιαστικά. (Ηρόδοτος 6.94). Βλέπουμε λοιπόν πως οι χώροι ταφής την «κλασική εποχή» είναι 

σε περιοχές έξω από την πόλη και που έχουν μαλακό ή σαθρό πέτρωμα ή είναι λάκκοι στο 

χώμα. 

Αρκετά μακρύτερα και ανατολικότερα των αρχαίων νεκροταφείων, στη βόρεια πλευρά του 

νησιού, μόλις 4 χλμ από το λιμάνι στη περιοχή Αλυ-Λιβάδι, εντοπίστηκαν αρχαία 

λατομεία από τα οποία οι Αιγινήτες, από την κλασική εποχή, έβγαζαν τον πωρόλιθο. Είναι 

ένα αρκετά μαλακό πέτρωμα, πολλοί αποφεύγουν να το χρησιμοποιήσουν για πατώματα 

γιατί φθείρεται εύκολα και το βάζουν μόνο σε κάθετες επιφάνειες. Από αυτή τη κιτρινωπή  

αυτή πέτρα της Αίγινας, το «πουρί» που οι αρχαίοι την έλεγαν «Αιγιναίο λίθο», 

κατασκευάστηκαν σημαντικά κτίσματα όπως Ναών (Αφαίας και Απόλλωνος) αλλά και στην 

Αθήνα, το Σούνιο, την Ελευσίνα, τον Πόρο και αλλού. Το λατομείο της περιοχής «Λιβάδι» 

είναι σημαντικό γιατί από έρευνες που έγιναν, προέκυψε ότι οι ογκώδεις πωρόλιθοι, που 

εξορύχτηκαν από αυτό, χρησιμοποιήθηκαν στα θεμέλια του ναού του Απόλλωνα, στην 

Κολώνα. Η μεταφορά των ογκολίθων από το λατομείο στην περιοχή της Κολώνας για την 

κατασκευή του ναού γινόταν από τη θάλασσα και είναι ακόμη διακριτός ο λαξευμένος στα 
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βράχια κατηφορικός δρόμος για τη μεταφορά των ογκολίθων μέχρι την ακτή στην οποία 

γινόταν η φόρτωση.  

Ακριβώς δίπλα στο λατομείο αυτό που είναι  απέναντι από τη Σαλαμίνα, υπάρχει 

λαξευμένο στους βράχους της ακρογιαλιάς, ένα ταφικό συγκρότημα που δεν περιγράφεται 

πουθενά, ενώ καταλαμβάνει μεγάλη έκταση.  

Στον παραλιακό δρόμο που διέρχεται από την περιοχή, υπάρχουν δύο καφέ χρώματος 

πινακίδες στην άκρη του δρόμου μέσα στα δένδρα, που μας ενημερώνουν ότι στην περιοχή 

υπάρχει "αρχαιολογικός χώρος" και δεν μνημονεύεται τίποτε άλλο. 

Όποιος περνά από τον κεντρικό δρόμο, προσπερνά την περιοχή αυτή χωρίς να αντιληφτεί 

τίποτε. Όμως, αν από περιέργεια περιηγηθεί στον χώρο, θα μείνει έκθαμβος από τους με 

ζηλευτή ακρίβεια, λαξευμένους στα σκληρά βράχια τάφους που υπάρχουν.  

Το θέμα αυτό της περιοχής, ήταν γνωστό στους κατοίκους αλλά άγνωστο στις κρατικές 

αρχές και αναδείχτηκε για πρώτη φορά το 1978. Τότε, οι τάφοι των Σαλαμινομάχων 

μπαζώθηκαν από μια κατασκευαστική εταιρεία και μια ομάδα Αιγινητών (με επικεφαλείς 

το Δήμαρχο κ.Αξιώτη και τους Δημοτικούς συμβούλους κ.Πρωτονοτάριο, Μπέση, Χατζίνα) 

μπήκαν βιαίως στο εργοτάξιο και τους «ξε-μπάζωσαν» ενώ ταυτόχρονα είχαν προσκαλέσει 
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στη διαμαρτυρία και δημοσιογράφους. Έγραψε τότε η τοπική εφημερίδα «Βήμα της 

Αίγινας»: Σταμάτησε η ανέγερση οικοδομής πάνω στους τάφους των Σαλαμινομάχων και 

πως «Με εντολή του υπουργού Πολιτισμού καθηγητή κ. Νιάνια, αναστέλλονται οι εργασίες 

οικοδομής στην περιοχή Λειβάδι της Αίγινας όπου υπάρχουν αρχαίοι τάφοι. Το ίδιο θέμα 

της οικοδομής αυτής θα επανεξεταστεί από το Αρχαιολογικό Συμβούλιο επί των νέων 

δεδομένων που προέκυψαν. 

Για το θέμα επίσης αυτό, υπήρξε και σχετική επερώτηση στη βουλή προς τους υπουργούς 

Πολιτισμού και Δημοσίων Έργων, από τους βουλευτές κυρία Γιαννοπούλου, κύριο 

Κασιμάτη (ΠΑΣΟΚ) και έτσι αναγκάστηκε να ενεργοποιηθεί το υπουργείο Πολιτισμού. 

Έγινε τότε αυτοψία και μετά εξέδωσε την απόφαση χαρακτηρισμού του τόπου αυτού, σαν 

περιοχή με «τάφους κλασσικής περιόδου».  

Το ότι είναι μια αρχαία νεκρόπολη, αυτό είναι σίγουρο. Το γράφει και η σχετική υπουργική 

απόφαση με την οποία κηρύχτηκε αρχαιολογικός χώρος με (ΥΑ Α1/Φ02/65627/2331/1-12-

1978, ΦΕΚ 1151/Β/30-12-1978 ) που αναφέρει την ύπαρξη καταλοίπων λατομείου και 

τάφων των κλασικών χρόνων (χρονική περίοδος 500 -323 π.Χ).  

Η πρώτη αρχαιολογική μελέτη του χώρου φυσικά και δεν αποκάλυψε τίποτε αφού οι τάφοι 

είναι άδειοι και χωρίς ταφόπλακα. Ότι και να υπήρχε, μέσα ή έξω από τους τάφους, έχει 

κάνει φτερά και ίσως οι πέτρινες πλάκες να βοήθησαν στην κατασκευή κάποιας 

λιθόκτιστης βίλας. Συνηθιζόταν αυτό. Ίσως πάλι τα ευρήματα που οι αρχικές έρευνες δεν 

βρήκαν, να έχουν παρασυρθεί από τα κύματα και να βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας 

λίγα μέτρα πιο πέρα. Είναι λοιπόν ένα μείζον θέμα για έρευνα.  

Κατόπιν  όλων αυτών γεννάται το ερώτημα: Είναι οι τάφοι αυτοί στο Λιβάδι, τάφοι των 

Αιγινητών Σαλαμινομάχων; Αν οι τάφοι αυτοί δεν ήταν άδειοι και αν είχε γίνει 

συστηματική ανασκαφή και αρχαιολογική έρευνα, τότε θα μπορούσε να είχε αποδειχθεί 

πως είναι οι «τάφοι των Αιγινητών Σαλαμινομάχων».  

Όμως, επειδή πρόκειται για ναυμάχους ή ναυαγούς είναι λογικό να ήταν «ακτέριστοι» 

νεκροί. Κανείς δεν θα είχε την απαίτηση ο ναυαγός να είχε μαζί του το σπαθί, το δόρυ, το 

ακόντιο ή το κουπί του, ώστε να το βάλουν μαζί του. Άλλωστε, η συνήθεια του να θάβονται 

οι πολεμιστές με τον οπλισμό τους είχε εγκαταλειφτεί από τον 7ο αι πΧ. Τα όπλα που είχαν 

οι πεσόντες πολεμιστές, τα έπαιρνε η πολιτεία και ας είχαν αγοραστεί από τον πεσόντα. Ο 

Polignac (σ. 180-5) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι, η παρουσία οπλισμού και οβελών σε 

τάφους του Άργους στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. φανερώνουν «την επιθυμία ορισμένων 

βασιλέων να ταυτιστούν με τους ήρωες του παρελθόντος υιοθετώντας τα πρότυπα που 

πρόβαλλαν οι διάφοροι επικοί κύκλοι». Οι πολεμιστές αυτοί, όπως σημειώνει, «είναι οι 

τελευταίοι που θάβονται με τον οπλισμό τους». Αυτό επίσης αποδεικνύεται από τα 

πολυάνδρεια των νικητών που δεν κτερίστηκαν με όπλα, όπως είναι των Μαραθωνομάχων 

και των Θεσπιέων του Δηλίου. Επίσης, στην Σπάρτη δεν επιτρέπονταν καθόλου οι «ταφικές 

προσφορές» όπως μας πληροφορεί ο Πλούταρχος (Λυκούργος, 27).  
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Για τα έθιμα της εποχής, μαθαίνουμε από τον Θουκυδίδη (Περικλέους Επιτάφιος), ότι: 

«οργανωνόταν κατά την αρχαία συνήθεια, η τελετή της δημόσιας ταφής των νεκρών του 

πολέμου.  Ένα όμως φέρετρο τό μεταφέρουν κενό. Είναι των αφανών, εκείνων που τα 

σώματα δεν βρέθηκαν………….. αποθέτουν τους νεκρούς στό δημόσιο νεκροταφείο πού 

βρίσκεται στο ωραιότερο προάστιο της πόλης. Εκεί θάβουν πάντα τους νεκρούς του 

πολέμου…..».  

Οι τάφοι αυτοί συνεπώς που υπάρχουν θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι τα κενοτάφια των 

Αιγινητών Σαλαμινομάχων που σκοτώθηκαν μακριά από την πατρίδα, για την πατρίδα 

και των οποίων τα σώματα δεν βρέθηκαν αφού πνίγηκαν και ξεβράστηκαν πολύ αργότερα.  
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Η κατασκευή κενοταφίων ήταν συνηθισμένη πρακτική κατά την αρχαιότητα.  

Η τοποθέτηση τους τώρα σε τάφους που ανοίχτηκαν σε περίοπτη θέση, απέναντι από τη 

Σαλαμίνα και με μια εξαίρετη τέχνη, σκαμμένα σε σκληρά βράχια ενώ θα μπορούσαν να 

τους έβαζαν στο ακριβώς δίπλα αρχαίο λατομείο που το πέτρωμα είναι μαλακό, συνηγορεί 

με την σκέψη αυτή. Άλλωστε, τι λόγο θα είχαν να σκάψουν τόσους πολλούς τάφους, σε 

πολύ σκληρό βράχο και με τέτοια ακρίβεια, λες και έχουν κοπεί με λέιζερ, και να κοιτάνε 

στη περιοχή της ναυμαχίας;   

Όσο τώρα για τους θαλάμους που είναι μεγάλων διαστάσεων, αυτοί θα μπορούσαν 

κάλλιστα να είναι κάποιο ηρώο ή  βωμοί, ή χώροι λουτηρίων ή χώροι συμποσίων, αφού 

τότε συνηθιζόταν να κάνουν ετησίως τελετουργίες (μνημόσυνα), ακόμη και αγώνες στην 

περιοχή.  

Τον Σεπτέμβριο του 2017, ο Δήμος Αίγινας με προτροπή της ΚΕΔΑ, κατέθεσε πρόταση 

στην περιφέρεια Αττικής για να χρηματοδοτήσει εκδηλώσεις προς τιμή των Αιγινητών 

Σαλαμινομάχων αλλά φαίνεται η πρόταση παράπεσε και δεν υλοποιήθηκε ποτέ.  Τρία 

χρόνια αργότερα, μετά πρόταση μου προς τον νέο τότε δήμαρχο  (επιστολή μου από 

4/1/2020), αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να 

δημιουργηθεί μια 7μελής επιτροπή για την ανάδειξη της περιοχής των τάφων αυτών. 

Επίσης πάλι με απόφαση του Δημοτικού. Συμβουλίου, δόθηκε σε δρόμο της περιοχής το 

όνομα ¨Αιγινητών Σαλαμινομάχων». Όμως, το θέμα της ανάδειξης και προβολής του τόπου 

αυτού, δεν είναι μόνο τοπικό. Είναι πολύ μεγαλύτερο και απαιτείται να γίνουν 
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συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες από το κράτος και γιατί όχι και από την Ευρώπη 

αφού οι Σαλαμινομάχοι ήταν αυτοί που εξασφάλισαν το να μην νοιώσουν οι Ευρωπαίοι, 

την απειλή των «βαρβάρων» και την φρίκη του πολέμου.  

Δυστυχώς ο αρχαιολογικός αυτός χώρος παραμένει εγκαταλελειμμένος και άγνωστος για 

τους επισκέπτες του νησιού. Αυτή η μη γνώση του χώρου και των σημαντικών ιστορικών 

γεγονότων που έχουν σχέση με την Αίγινα,  έχει οδηγήσει στην αδιαφορία και στην 

εγκατάλειψη της περιοχής. Ευτυχώς που υπάρχουν οι χάρτες, το Google και ο δήμος 

Αίγινας που επιμένουν.  

Στην περιοχή αυτή που είναι ορατή από θάλασσα και στεριά, πρέπει να γίνει κάτι για να 

αποδειχτεί αν είναι σωστό ή όχι το όνομα που παντού αναφέρεται.  

Τέλος, είτε είναι είτε δεν είναι οι τάφοι των Αιγινητών Σαλαμινομάχων, πρέπει να 

δημιουργηθεί ένας χώρος μνήμης μέσα ή δίπλα στο χώρο μαζικής ταφής που να είναι 

αφιερωμένος στις τριήρεις που δόξασαν το νησί, στους ναυμάχους της ναυμαχίας της 

Σαλαμίνας και στο ναυτικό παρελθόν του νησιού.  

Το κράτος μας, θα έπρεπε να είχε προ πολλών ετών εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς 

τους ναυμάχους που πολέμησαν, υπερασπίστηκαν και έδωσαν την ζωή τους για την 

ελευθερία μας και τη σωτηρία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολοκλήρου της Ευρώπης.  

Ας τιμήσουμε 2500 χρόνια μετά αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να μη γίνουμε 

ανατολίτες και ας κάνουμε κάτι γιαυτούς, για την ιστορία μας και για την Αίγινα.  

Ποτέ δεν είναι αργά! 

Με την ευκαιρία αυτή προτρέπω όλους τους «άρχοντες», κρατικούς λειτουργούς και 

τοπικούς, να διαβάσουν το Επιτάφιο του Περικλή και να πράξουν κατά συνείδηση.  
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 Όλοι μας το έχουμε ανάγκη.  

Θα κλείσω με το εγκώμιο που έγραψε ο Σιμωνίδης ο Κείος, για τους νεκρούς της μάχης των 

Θερμοπυλών. Τους γενναίους πολεμιστές του Λεωνίδα (μτφρ  Γ. Δάλλα) και εύχομαι εμείς 

οι νεώτεροι να κάνουμε αυτό που πρέπει στους ένδοξους «Σαλαμινομάχους»: 

 

Γι' αυτούς που έπεσαν στις Θερμοπύλες  

ένδοξη η τύχη, τιμημένη η μοίρα κι ο τάφος τους προσκυνητάρι, μην κλαίτε,   

μνημονέψτε τους, μην τους θρηνείτε, υμνήστε τους,  γιατί ό,τι κλείνει τέτοιος τάφος  

 μήτε η μούχλα μήτε ο χρόνος ο πανδαμάτορας, μπορεί να το αμαυρώσει.  
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