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ἈΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ 
Ἐκπαιδευτικός - Μηχανολόγος Μηχανικός 

Πρόεδρος τοῦ Κέντρου Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «ἡ Δάειρα» 
 

Μνημείον Κυναίγειρου 
2500 χρόνια από μάχης Μαραθώνος 

 
Ἡ Ἱ στορί α, τῆς ὁποί ας ἡ  μάθησις κατὰ  τὸν Εὐρυπίδη μᾶς καθιστᾶ  ὄλβιους, ἀφ' ἑ νὸς μᾶς 

διδάσκει τὴν διαδρομὴ  τοῦ  Γέ νους μας ἀνὰ  τοὺς αἰ ῶνες, τὰ  γεγονότα ποὺ  σημάδεψαν τὴν 
πορεί α μας στὸν χρόνο, τὶ ς Προσωπικότητες ποὺ  συνέ βαλαν καθοριστικὰ  πρὸς τὴν μί α ἤ  τὴν 
ἄλλη κατεύθυνσι, ἀφ' ἑ τέ ρου μᾶς ὑποδεικνύει Πρότυπα, παραδεί γματα πρὸς μί μησιν ἤ  
ἀποφυγή , κατευθύνσεις ποὺ  προάγουν ἤ  προσβάλλουν τὸ  Ἔθνος, πράξεις ποὺ  τιμοῦν ἤ  
προδί δουν τὴν Πατρί δα, ὥστε νὰ  προσανατολιζώμεθα ἀσφαλῶς στὴν σημερινή  μας ἐ ποχή , καὶ  
νὰ  ἐ νεργοῦν οἱ  Ἡγέ τες τοῦ  Λαοῦ  μας πάντα πρὸς ὄφελός του. 

Στὶ ς ἀρχὲ ς τοῦ  5ου π.Χ. αἰ ῶνος ἐ γράφησαν χρυσὲ ς σελί δες δόξης στὴν Ἱ στορί α μας, ὅταν 
τὸ  Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἀπειλήθηκε μὲ  ὁλοκληρωτικὸ  ἀφανισμὸ  ἀπὸ  τὴν Ὑπερδύναμι τῆς ἐ ποχῆς 
ἐ κεί νης, μιὰ  Ἀσιατικὴ  πολυεθνικὴ  πανί σχυρη Αὐτοκρατορί α, ποὺ  ἄρχιζε ἀπὸ  τὶ ς Ἰ νδί ες καὶ  
κατέ ληγε στὸ  Αἰ γαῖ ο, ὑποδουλώνοντας τὸν Μικρασιατικὸ  Ἑλληνισμό, μὲ  ἡγετικὸ  πυρῆνα τοὺς 
Πέ ρσες: Μῆδοι, Ἀσσύριοι, Φοί νικες, Πέ ρσες, ἀποτελοῦσαν τὴν πολυεθνικὴ  αὐτὴ  δύναμι, ἀλλὰ  
καὶ  Ἕλληνες Μικρασιάτες ὑποτελεῖ ς τῶν Περσῶν. 

Μεγάλες ὅμως προσωπικότητες τότε, εὐτυχῶς γιὰ  τὸν Ἑλληνισμό , στρατηγικὲ ς καὶ  
πολιτικὲ ς ἰ διοφυΐ ες πρώτου μεγέ θους παγκοσμί ως, ὁ  Μιλτιάδης στὸν Μαραθῶνα (490 π.Χ.) 
καὶ  ὁ  Θεμιστοκλῆς στὴν Σαλαμῖ να (480 π.Χ.), ἔ δωσαν τὴν Νί κη καὶ  τὴν Ἐλευθερί α στὴν 
Ἑλλάδα, καὶ  ἔ σωσαν τὴν Εὐρώπη ἀπὸ  τὸν Ἀσιατικὸ  ἐ φιάλτη. 

Ἐκ τῶν προσωπικοτήτων, ποὺ  συνέ βαλαν τότε καθοριστικὰ  στὴν σωτηρί α μας, ἦσαν καὶ  τὰ  
ἄξια τέ κνα μιᾶς οἰ κογένειας τῆς Ἱ ερᾶς Ἐλευσῖ νος, πρότυπα Ἀρετῆς καὶ  παραδεί γματα 
«φιλί ας ὑπὲρ τῆς Πατρί δος» ἐ ς ἀεί . Εἶ ναι οἱ  τρεῖ ς ἀδελφοί , ὁ  Αἰ σχύλος, ὁ  Ἀμεινί ας καὶ  
ὁ  Κυναί γειρος, υἱ οὶ  τοῦ  Εὐφορί ωνος. «Αἰ σχύλος Ἀθηναῖ ος τραγικός, υἱ ὸς μὲ ν Εὐφορί ωνος, 
ἀδελφὸς δὲ  Ἀμεινί ου καὶ  Κυναιγεί ρου, τῶν εἰ ς Μαραθῶνα ἀριστευσάντων ἅμα αὐτῷ» (Λεξικὸν 
Σουΐδα). 

Γιὰ  τὸν Αἰ σχύλο, τὸν πλέ ον διάσημο λόγῳ τῆς ποιητικῆς του ἱ κανότητος νὰ  συγγράφῃ  καὶ  
νὰ  σκηνοθετῇ  θεατρικὰ  ἔ ργα, γνωρί ζουμε ὅτι ἔ λαβε μέ ρος στὸν ἐ θνικὸ  Ἀγῶνα κατὰ  τῶν 
Περσῶν πολλάκις, ὅπως δηλοῖ  καὶ  τὸ  ἀκόλουθο ἀρχαῖ ο ἀπόσπασμα: 

«Αἰ σχύλος ὁ  τραγικὸς γέ νει μὲ ν ἦν Ἀθηναῖ ος, Ἐλευσί νιος τὸν δῆμον, υἱ ὸς Εὐφορί ωνος, 
Κυναιγεί ρου ἀδελφὸς καὶ  Ἀμεινί ου, ἐ ξ εὐπατριδῶν τὴν φύσιν. Νέ ος δὲ  ἤρξατο τῶν τραγῳδιῶν, 
καὶ  πολὺ  τοὺς πρὸ  αὐτοῦ  ὑπερῆρε κατὰ  τὴν ποί ησιν καὶ  τὴν διάθεσιν τῆς σκηνῆς, τήν τε 
λαμπρότητα τῆς χορηγί ας καὶ  τὴν σκευὴν τῶν ὑποκριτῶν, τήν τε τοῦ  χοροῦ  σεμνότητα· ὡς καὶ  
Ἀριστοφάνης· "ἀλλ' ὦ πρῶτος τῶν Ἑλλήνων πυργώσας ῥήματα σεμνά, καὶ  κοσμήσας τραγικὸν 
κλῆρον". Συνεχρόνισε δὲ  Πινδάρῳ, γεγονὼς κατὰ  τὴν μ Ὀλυμπιάδα. Γενναῖ ον δὲ  αὐτόν φασι, 
καὶ  μετασχεῖ ν ὁμολογοῦσι τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης σὺν τῷ ἀδελφῷ Κυναιγεί ρῳ, τῆς τε ἐν 
Σαλαμῖ νι ναυμαχί ας». (Σχόλια εἰ ς Αἰ σχύλον). 

Γιὰ  τὸν Ἀμεινί α γνωρί ζουμε, ὅτι ἦτο πλοί αρχος τῆς τριήρους ἐ κεί νης, ποὺ  πρώτη 
ξεκί νησε τὴν Ναυμαχί α στὴν Σαλαμῖ να, ὅπως μᾶς φανερώνει καὶ  τὸ  ἀκόλουθο ἀπόσπασμα: 
«Ἤρξαντο δὲ  τοῦ  ναυμαχεῖ ν Ἀμεινί ας Ἀθηναῖ ος, υἱ ὸς μὲ ν Εὐφορί ωνος, ἀδελφὸς δὲ  
Κυνεγεί ρου καὶ  Αἰ σχύλου τοῦ  τραγωιδοποιοῦ . Ἐνί κων μὲ ν οὖν πάντες οἱ  Ἕλληνες, 
ἐ κπρεπέ στερον δὲ  οἱ  Ἀθηναῖ οι» (Ἀριστοδήμου Ἀποσπάσματα). 

Ὁ Κυναί γειρος θεωρεῖ ται θρῦλος ἕ νεκα τοῦ  τρόπου ποὺ  θυσί ασε τὴν ζωή  του στὴν μάχη 
τοῦ  Μαραθῶνος. Ὅμως ἡ  ἐ ξιστόρησις τοῦ  φαινομέ νου αὐτοῦ  τοῦ  ἥρωος καὶ  ἡ  σημασί α τῆς 
θυσί ας του παραμέ νει ἄγνωστος στὸ  Πανελλήνιον. Περὶ  τῆς συγκλονιστικῆς αὐτῆς ἱ στορικῆς 
στιγμῆς καὶ  τοῦ  θαυμασί ου αὐτοῦ  Ἕλληνος μᾶς διαφωτί ζει ὁ  σοφιστὴς Πολέμων (3ος π.Χ. 
αἰ .) μὲ  τὸ  ἔ ργον του: «Εἰ ς Κυναί γειρον καὶ  Καλλί μαχον». 
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Ὁ Κυναί γειρος πολέ μησε μέ χρι τέ λους τῆς κοσμοϊστορικῆς μάχης, καὶ  ἐ νῷ τὸ  ἀποτέ λεσμα 
εἶ χε πλέ ον κριθῆ , ἔ πιασε μὲ  τὰ  χέ ρια του τὴν νῆα τοῦ  Δάτιδος, τοῦ  Στρατηγοῦ  τῶν ἐ χθρῶν, 
ποὺ  ἡττημέ νος ἔ σπευδε πανικόβλητος νὰ  διασωθῇ , ἀναχωρώντας μὲ  τὸ  πλοῖ ο του ἀπὸ  τὴν 
ἀκτή  τοῦ  Μαραθῶνος. Ὁ θρῦλος μᾶς λέ γει, ὅτι ἀφοῦ  τοῦ  ἀπεκόπησαν διαδοχικὰ  καὶ  τὰ  δύο 
χέ ρια, αὐτὸς ἀδιαφορώντας ἔ φθασε νὰ  συγκρατῇ  τὸ  πλοῖ ο μὲ  τὰ  δόντια, ἕ ως ὅτου ἀπεκόπη 
καὶ  ἡ  κεφαλή  του: «Τὸν Κυναί γειρον, ὅς φεύγουσαν κατέ σχε τὴν Δάτιδος ναῦν, καὶ  ἐ πιβαλὼν 
τὴν δεξιάν, ἥπτετο τῇ  εὐωνύμῳ, καὶ  πάλιν καὶ  αὐτῆς ἀφαιρεθεὶ ς κατεῖ χε τῷ στόματι, ἕ ως 
ἀπετμήθη καὶ  τὸν τράχηλον» (Σχόλια εἰ ς Αἴ λιον Ἀριστεί δην). 

Ὁ νεαρὸς ἀκόμα τότε Κυναί γειρος, γαλουχημέ νος ὅπως ὅλα τὰ  Ἑλληνόπουλα μὲ  τὰ  Πάτρια 
Ἰδανικά, ποὺ  ἀποτελεῖ  τεκμήριον ὑποστάσεως τῆς διαχρονικῆς Ἑλληνικῆς Ἰ δεολογί ας, 
ἀντελήφθη τὴν διαφυγὴ  τοῦ  Δάτιδος. Χωρὶ ς δισταγμό, ἔ τρεξε καὶ  ἅρπαξε τὴν τρόπιδα (τὴν 
καρί να) τοῦ  περσικοῦ  πλοί ου μὲ  τὸ  δεξί  του χέ ρι. Ἐμπόδιζε ἔ τσι τὸν ἀπόπλου του σὰν ἀπὸ  
ἄγκυρα, ἐ νῷ συγχρόνως φώναζε πρὸς τὸν θρασύδειλο στρατηγό : 

«Γιατί  φεύγετε, ὦ κακοδαί μονες; Μεί νετε ἐδῶ καὶ  ἀποδώσατε τὰς πόλεις ποὺ 
καταστρέψατε... Ἀπαιτῶ τὴν Νάξον ποὺ ἐπήρατε!.. Τὰς νήσους τοῦ Αἰ γαί ου ἀπαιτῶ!.. 
Δῶστε τα πί σω καὶ  μὴ φεύγετε!..» 

Ὁ Κυναί γειρος ἐ φώναζε τοῦτα τὰ  λόγια στοὺς τετραμμέ νους εἰ ς φυγὴν Πέ ρσες, 
συγκρατώντας μὲ  τὸ  δεξί  του χέ ρι τὸ  πλοῖ ο, ἐ νῷ οἱ  βάρβαροι: 

«Μὲ  τὰ  βέ λη δὲ ν μποροῦσαν νὰ  ἀποσπάσουν τὸ  χέ ρι, ἀλλὰ  μὲ  μεγάλο τσεκούρι σὰν δρῦ  τὸ  
ἀπέ κοψαν. Αὐτὸς ὅμως δὲ ν ἐ φρόντισε τὸ  τραῦμα του, λὲ ς καὶ  ἔ δωσε ξέ νο χέ ρι». 

Ὁ στρατηγὸς τῶν Περσῶν, παρατηρώντας τὴν σκηνή , δοκιμάζει πρωτόγνωρα συναισθήματα: 
« Ὥρμησε τότε ὁ  Δᾶτις νὰ  ἀποκόψῃ  τὴν κεφαλὴν τοῦ  τροπαιούχου ...καὶ  ἔ μεινε ἄπρακτος 

ἀπὸ  φόβο. Ὦ θεοί , σὲ  ποιά  δεξιὰ  χέ ρια μᾶς ὡδηγήσατε; Τί  θὰ  μᾶς κάνετε, ὦ χαλκεόθυμοι 
ἄνδρες; Ἄς ἀποκόψῃ  κάποιος γρήγορα τὸ  χέ ρι γιὰ  νὰ  ἐ λευθερωθοῦμε, ἀλλιῶς θὰ  μᾶς βροῦν τὰ  
πλοῖ α τους, καὶ  τὸ  ἱ ππικό  τους θὰ  μᾶς φέ ρῃ  αἰ χμαλώτους στὰς Ἀθήνας». (Πολέμων). 

Τὸν ἥρωα Κυναί γειρο ἐ τί μησαν οἱ  Ἀθηναῖ οι, στήνοντας ἀνδριάντα στὴν Ποικί λη Στοά , μὲ  
κομμέ νο μάλιστα χέ ρι: «Πρὸς δὲ  τῇ  Ποικί λῃ  ἀνδριάντα ἰ δὼν τὴν χεῖ ρα ἀποκεκομμέ νον, ὀψὲ  
ἔ φη Ἀθηναί ους εἰ κόνι χαλκῇ  τετιμηκέ ναι τὸν Κυναί γειρον» (Ἀπόσπασμα Δημώνακτος). 

Ὁ Εὐφορί ων, ὁ  πατέ ρας τοῦ  Κυναιγεί ρου, εὑρισκόμενος κατὰ  τὸν Πολέ μωνα ἐ νώπιον τῆς 
Ἐκκλησί ας τοῦ  Δήμου τῶν Ἀθηναί ων, ἐ πιχειρηματολογεῖ  διαγωνιζόμενος πρὸς τὸν πατέ ρα 
τοῦ  ἐ πί σης πεσόντος Πολεμάρχου Καλλιμάχου, ὥστε νὰ  ἀποφασί σουν οἱ  Ἀθηναῖ οι ποῖ ος ἐ κ 
τῶν δύο πατέ ρων θὰ  ἐ κφωνήσῃ  τὸν Ἐπικήδειον τῶν πεσόντων Ἡρώων, κατὰ  τὸ  πάτριον 
ἔ θιμον, κατὰ  τὸ  ὁποῖ ον τὸν ἐ πικήδειον ἐ κφωνεῖ  ὁ  πατὴρ ἐ κεί νου ποὺ  ἔ πεσε γενναιότερα ἐ ν 
πολέ μῳ. Τοῦτο μᾶς φανερώνει καὶ  τὸ  κάτωθι ἀπόσπασμα:  

«Ἔδοξε τῶν ἐ ν Μαραθῶνι πεσόντων ἐ πιτάφιον εἰ πεῖ ν τοῦ  ἀριστεύσαντος τὸν πατέ ρα καὶ  
ἀμφισβητοῦσι περὶ  τούτου ὅ  τε Κυνεγεί ρου καὶ  ὁ  Καλλιμάχου πατήρ· κατὰ  ἀποκήρυξιν δὲ  
ἐ πέ στη νύκτωρ ὁ  παῖ ς ξιφήρης τῷ πατρί , μεταγνοὺς ὥρκωσε μὴ  ἐ ξειπεῖ ν καὶ  ἀποκηρύττεται 
ὑπὸ  τοῦ  πατρός» (Συριανός, Σχόλια εἰ ς Ἑρμογένην). 

Ὁ ἐ πιτάφιος αὐτὸς Λόγος ἔ πρεπε νὰ  ἀποτελῇ  Μνημεῖ ον καὶ  νὰ  διδάσκεται στὰ  Σχολικά  μας 
Βιβλί α. Καὶ  ὅμως, παραμένει ὥς σήμερα παντελῶς ἄγνωστος. Ἡ περιγραφὴ  τοῦ  ἀγῶνος καὶ  τῆς 
πτώσεως ἀμφοτέ ρων τῶν Ἡρώων κατὰ  τὴν μάχη, καθὼς καὶ  τῶν συνακολούθων ἐ ντυπώσεων, 
ποὺ  προεκλήθησαν σὲ  βαρβάρους καὶ  Ἕλληνες, εἶ ναι συγκλονιστική ! Εἶ ναι ἀδύνατον νὰ  
ἐ πιλέ ξῃ  κάποιος τὸν γενναιότερο ἐ κ τῶν δύο. Τὰ  ἐ πιχειρήματα τῶν δύο πατέ ρων, τοῦ  
Κυναιγείρου καὶ  τοῦ  Καλλιμάχου ἀντιστοίχως, εἶ ναι ἀξεπέ ραστα σὲ  νοήματα, ἰ δέ ες, ἐ γκώμια, 
χαρακτηρισμούς, ἐ ντυπώσεις. Προτεί νουμε μερικὰ  χαρακτηριστικὰ  ἀποσπάσματα, διὰ  νὰ  
ἀντιλαμβανώμεθα τί  εἴ δους κεί μενα πρέ πει νὰ  ἐ πιλέ γωνται πρὸς διδασκαλί αν τῶν 
Ἑλληνοπαί δων: 

«Εἶ σαι ἄξιος, ὦ Κυναί γειρε, τῆς πολυχειρί ας τοῦ  ἑ κατόγχειρος Βριάρεω,διότι ἐ κράτησες ὅλην 
τὴν Ἀσί αν (…παρακολουθοῦμε τὴν βαθειὰ  γνῶσι τῆς Πατρί ου Ἐθνικοθρησκευτικῆς Μυητικῆς 
Ἱ στορί ας). 

Ἀντιστάθηκες καὶ  γιὰ  τὴν Νάξο καὶ  γιὰ  τὴν Ἐρέ τρια (…παρακολουθοῦμε τὸ  Ἐθνικὸ  
Συναί σθημα πρὸς τὶ ς καταστραφεῖ σες ὑπὸ  τῶν βαρβάρων ἄλλες ἑ λληνικὲ ς περιοχές). 
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Αὐτοὶ  τώρα θὰ  μεταφέ ρουν στὸν βασιλέ α τους τὴν φήμη, λέ γοντες ὅτι: «Βασιλεῦ , 
ἐ πλεύσαμεν ἐ ναντί ον ἀνδρῶν ἀδαμαντί νων, τῶν ὁποί ων κόπτουμε τὰς χεῖ ρας καὶ  δὲ ν τοὺς 
μέ λλει. Τώρα μόλις ξεφύγαμε ἀπὸ  τὰ  χέ ρια τοῦ  Κυναιγεί ρου» (...ποιά  ἀλήθεια «φήμη» 
μεταφέρουμε σήμερα πρὸς τοὺς ἐ χθρούς τοῦ  Ἔθνους, ὦ τέ κνον ἐ λευθέ ριον, ὦ ἐ κ τοῦ  Κυνὸς 
ἐ γερθέντος Ἕλληνα;) 

Ὦ παιδί  μου, τὰ  μὲ ν χέ ρια σου τραγουδοῦν οἱ  Πλαταιεῖ ς, τὰ  δὲ  ἀνδραγαθήματά  σου 
ἐ ρευνοῦν οἱ  Λακεδαιμόνιοι (…παρακολουθοῦμε τὴν λειτουργί α τοῦ  Παραδεί γματος). 

Παιδί  μου, ἐ σὺ  ἔ καμες τὴν θάλασσα δική  μας. Συνέ θεσες μὲ  τὰ  χέ ρια σου τὴν Ἰ δέ α τῆς 
Φιλοπατρί ας («συνέθου φιλί αν ὑπὲρ τῆς πατρί δος»). Οἱ  ἑ πόμενες γενιὲ ς θὰ  μιμοῦνται τὴν 
πρᾶξι σου, καὶ  θὰ  γεννήσουν ἀτσαλέ νια χέ ρια ναυμαχοῦντες ὅπως ἐ σύ , ἔ χοντες στὸν νοῦ  τους 
τὴν εἰ κόνα τῆς δικῆς σου μάχης. 

Ὦ σύντιμε τῶν ἄθλων τοῦ  Ἡρακλέους καί τοῦ  Θησέως… Γιὰ  πρώτη φορὰ  εἶ δαν οἱ  ἄνθρωποι 
ναυμαχία στὴν ξηρά, μάχη ἀνδρός πρὸς πλοῖ ον. Ἐὰν εἴ χαμε καὶ  ἄλλα σὰν τὰ  δικά σου χέρια, δὲ ν 
θὰ  ἔ βγαιναν οἱ  βάρβαροι παιδί μου στὸ  Αἰ γαῖ ο. 

Ὦ χεῖ ρες Μαραθώνιαι, χεῖ ρες φί λταται, ποὺ  ἀνετράφητε στὰ  δικά  μου χέ ρια.  Ὦ σωτῆρες τῆς 
πάσης Ἑλλάδος.  Ὦ πρόμαχοι τῶν Ἀθηναί ων. Ὦ ἡδεῖ α δεξιὰ  ἥν ἀνέ τειλε ἡ γῆ τῶν Ἑλλήνων». 

Ἀποδεικνύεται λοιπόν συνεχῶς, ὅτι οἱ  Ἕλληνες, χιλιάδες τόσα χρόνια, διάγουν μὲ  πλήρη 
Ἐθνικὴ  Ἱ στορικὴ  Συνεί δησι. …Τῆς πάσης Ἑλλάδος, ἡ γῆ τῶν Ἑλλήνων… 

2500 χρόνια μετά, ἕ νας πολιτιστικὸς σύλλογος, τὸ  Κέντρον Ἐλευσινιακῶν Μελετῶν «Δάειρα», 
ἀνήγειρε Μνημεῖ ον πρὸς τιμὴν τοῦ  Κυναιγείρου, ἰ δίοις ἀναλώμασιν. Σὲ  μαρμάρινο ἀνάγλυφο, 
ποὺ  ἀπεικονίζει τὴν στιγμὴ  τοῦ  ἡρωικοῦ  θανάτου του, ὁ  ἐ ρασιτέχνης γλύπτης Τιμολέων 
Ρεντούμης, Μανδραῖ ος Κουντουριώτης, προσέφερε ἀνιδιοτελῶς τὶ ς ὑπηρεσίες του, ὡς ἐ λάχιστο 
χρέος τῶν ἀπογόνων. Τὸ  μνημεῖ ο κοσμεῖ  πλέον τὴν Ἐλευσῖ να, γενέτειρα τοῦ  Αἰ σχύλου, τοῦ  
Ἀμεινία καὶ  τοῦ  Κυναιγείρου. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


