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Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου
H περσική αυτοκρατορία την εποχή της δυναστείας των Αχαιμενιδών (όπου
εμπίπτουν οι περσικοί πόλεμοι) ήταν ένα αχανές μωσαϊκό διαφόρων εθνών και
φυλών, από «πολιτισμένους» και εκλεπτυσμένους λαούς μέχρι λαούς που ζούσαν
ακόμη σε ημιάγρια κατάσταση, στη δική τους νεολιθική εποχή, χωρίς να έχουν
ανακαλύψει την επεξεργασία των μετάλλων. Μέσα σ’ αυτό το φάσμα, οι υποτελείς
της περσικής αυτοκρατορίας ζουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές με
διαφορετικό κλίμα και γεωλογική διαμόρφωση, σε διαφορετικό επίπεδο πολιτισμού
και τεχνολογίας, με διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες, έθιμα, διατροφικές συνήθειες,
ένδυση, σπίτια κοκ. Με δυο λόγια, χωρίς καμία συνοχή μεταξύ τους και χωρίς τίποτε
κοινό, εκτός από το καθεστώς υποτέλειας στον πέρση βασιλέα.
Ο πέρσης βασιλέας είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω τους, τους
υποχρέωνε να καταβάλλουν φόρους και άλλα «δώρα» ανάλογα με την παραγωγή της
περιοχής τους, και επίσης τους υποχρέωνε να τον ακολουθούν στις εκστρατείες του,
όλοι μηδενός εξαιρουμένου, με δικά τους έξοδα, να πολεμούν και να πεθαίνουν για
εκείνον. Αυτός είναι ο λόγος που οι αναλυτές θεωρούν πως το κύριο σημείο υπεροχής
της ελληνικής στρατιάς απέναντι στην περσική ήταν η αίσθηση ενότητας και σκοπού
της πρώτης και η πλήρης απουσία συνοχής και σκοπού της δεύτερης.
Για την ενότητα της καθημερινής ζωής του προγράμματός μας, θεώρησα
καλό, αντί να παρουσιάσουμε στους μαθητές μας τον τρόπο ζωής των Περσών και
μόνο, να παρουσιάσουμε επίσης τον τρόπο ζωής των υποτελών λαών της περσικής
αυτοκρατορίας. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πολυφωνία της
περσικής αυτοκρατορίας σε όλα τα επίπεδα και με τον καλύτερο τρόπο.
Οι πηγές από όπου αντλώ τις πληροφορίες μου είναι δύο:
- η Ζωφόρος των Υποτελών, από το ανάκτορο της Περσέπολης,
- οι εθνογραφικές πληροφορίες στο κείμενο του Ηροδότου

Ο εθνογράφος Ηρόδοτος
Στο μισό περίπου μέρος των Ιστοριών του ο Ηρόδοτος δεν αναφέρεται στους
περσικούς πολέμους, αλλά παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο όλα όσα είδε με τα μάτια
του ή άκουσε από διηγήσεις άλλων στα μεγάλα ταξίδια που έκανε στη διάρκεια της

ζωής του για να μελετήσει τους διάφορους πολιτισμούς. Δίπλα στους μύθους και
τους θρύλους που αναφέρει, δίνει επίσης πληροφορίες, πολλές φορές με απίστευτες
λεπτομέρειες, για τους λαούς που κατοικούν σε ολόκληρο κυριολεκτικά τον τότε
γνωστό κόσμο, από τον παγωμένο Βορρά, κοντά στον αρκτικό κύκλο, ως την
υποσαχάρια Αφρική, και από τις Ηράκλειες Στήλες, το Γιβραλτάρ δηλαδή, και ό,τι
βρίσκεται έξω από αυτές, ως τις εσχατιές της Ινδίας και την ασιατική έρημο.
Οι διηγήσεις του κυριολεκτικά μαγεύουν τον αναγνώστη με τη ζωντάνια τους,
αλλά επίσης τον αφήνουν άναυδο με τις πληροφορίες που δίνουν για χίλια δυο
θέματα που γνώριζαν οι άνθρωποι εκείνης της μακρινής εποχής. Οι εθνογραφικές
διηγήσεις του Ηροδότου ουσιαστικά «ανοίγουν» τη θεώρησή μας για τον αρχαίο
κόσμο και καταργούν την αντίληψη που έχουμε για την αρχαιότητα, ως περιορισμένη
γεωγραφικά, εθνολογικά, πολιτιστικά, τεχνολογικά.
Από αυτές τις διηγήσεις οργάνωσα όλες τις σχετικές πληροφορίες ανά έθνη
και στη συνέχεια ξεχώρισα εκείνες που αφορούν τους Πέρσες καθώς και τους
υποτελείς λαούς της περσικής αυτοκρατορίας, και τις παρουσιάζω σε συνδυασμό με
τις παραστάσεις της Ζωφόρου των Υποτελών, σε μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη
εικόνα.
Η Ζωφόρος των Υποτελών στην Περσέπολη
Η Περσέπολις είναι μια από τις πρωτεύουσες της περσικής αυτοκρατορίας
(μαζί με Βαβυλώνα, Σούσα, Πασαργάδες, Εκβάτανα). Ιδρύθηκε από τον Δαρείο το
550 π.Χ, η ανέγερσή της συνεχίστηκε από τον γιο του Δαρείου, τον Ξέρξη, και
καταστράφηκε εντελώς το 330 π.Χ από τον στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που
της έβαλε φωτιά. Τα ερείπιά της ήταν θαμμένα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα.
Στο εξαιρετικά μεγαλοπρεπές βασιλικό ανάκτορο, το Απαντάνα, εξωτερικά
υπάρχει μια διπλή μνημειακή κλίμακα που οδηγεί στο εσωτερικό και στην αίθουσα
του θρόνου. Στη σκάλα αυτή, στα τέλη του 6ου αιώνα, ο Δαρείος διέταξε να
τοποθετήσουν ανάγλυφη ζωφόρο η οποία στη μια πλευρά απεικονίζει την πομπή με
τις αντιπροσωπείες όλων των υποτελών λαών της περσικής αυτοκρατορίας να
προσφέρουν φόρους στον Μεγάλο Βασιλέα. Στην άλλη πλευρά, η ανάγλυφη ζωφόρος
απεικονίζει εναλλάξ Πέρσες και Μήδους αξιωματούχους και στρατιωτικούς, όπως
και στην κεντρική πρόσοψη της κλίμακας.
Η πομπή με τις αντιπροσωπείες των υποτελών περιλαμβάνει 23 έθνη και είναι
μια εξαιρετικά σημαντική εθνογραφική πηγή, ανάλογη με τις εθνογραφικές
πληροφορίες και με την περιγραφή της στρατιάς του Ξέρξη που μας δίνει ο
Ηρόδοτος. Κάθε έθνος παρουσιάζεται με τη χαρακτηριστική του ενδυμασία και
προσφέρει φόρους αντιπροσωπευτικούς της παραγωγής της περιοχής του. Κάθε
αντιπροσωπεία έχει ως οδηγό έναν πέρση ή μήδο αξιωματούχο, ο οποίος - όπου η
χωροθέτηση της ζωφόρου το επιτρέπει – απεικονίζεται σε μεγαλύτερο μέγεθος από
τις μορφές των υποτελών. Για να φανεί πόσο αρμονικές είναι οι σχέσεις μεταξύ του
κυρίαρχου έθνους και των υποτελών, ο οδηγός κρατάει από το χέρι τον αρχηγό της
κάθε αντιπροσωπείας.

Οι αντιπροσωπείες χωρίζονται μεταξύ τους από ένα κυπαρίσσι, που είναι το
ιερό δένδρο του θεού των Ζωροαστρών, του Αχούρα Μάζδα (όποιος φυτέψει ένα
κυπαρίσσι, θα πάει στον παράδεισο, φέρεται να έχει πει ο Αχούρα Μάζδα). Όσο πιο
πίσω στην πομπή απεικονίζεται ένα έθνος, τόσο λιγότερο σημαντικό είναι για την
αυτοκρατορία. Έτσι, οι τελευταίοι της πομπής είναι οι Αιθίοπες και οι πρώτοι οι
Μήδοι, ακολουθούμενοι από τους Ελαμίτες. Ο ιδρυτής της περσικής αυτοκρατορίας,
ο Κύρος ο Μέγας Βασιλεύς, ήταν παιδί μιας πριγκίπισσας της Μηδίας και ενός πέρση
κατώτερου αξιωματούχου. Γι’ αυτό οι Μήδοι ταυτίζονται σχεδόν με τους Πέρσες, και
γι’ αυτό ο Ηρόδοτος αποκαλεί τους Περσικούς Πολέμους «Μηδικά». Όσο για τους
Ελαμίτες, είναι οι κάτοικοι της περιοχής όπου αρχικά κατοικούσε το έθνος των
Περσών, πριν ο Κύρος γίνει βασιλιάς και δημιουργήσει την αχανή περσική
αυτοκρατορία.
Η Ζωφόρος των Υποτελών είναι φυσικά μια καθαρά προπαγανδιστική
παράσταση, που θέλει να δείξει τη δύναμη της αυτοκρατορίας παρουσιάζοντας το
πλήθος των υποτελών λαών, αλλά επίσης και να τονίσει πόσο καλή είναι η
διακυβέρνηση του πέρση βασιλιά, αφού όλοι ζουν αρμονικά και αγαπημένοι μεταξύ
τους. Ακόμη και οι πέρσες και μήδοι στρατιωτικοί είναι σαν να παρελαύνουν,
απουσιάζουν οι πολεμικές σκηνές. Όλοι κοιτάζουν προς την είσοδο του παλατιού,
όπου μέσα βρίσκεται το ανάγλυφο του Δαρείου στον θρόνο που δέχεται τα σέβη των
υποτελών.
Στην άλλη πλευρά, όπου εναλλάσσονται Μήδοι και Πέρσες - ξεχωρίζουν από
το κάλυμμα της κεφαλής, οι Πέρσες φορούν τιάρα (ανοιχτό κάλυμμα) ενώ οι Μήδοι
φορούν μήτρα (μαλακός σκούφος) – παρουσιάζονται σε σαφώς μεγαλύτερο μέγεθος
από τους υποτελείς και σε μια κατάσταση «ολύμπιας» ηρεμίας (θυμηθείτε τους
θνητούς στη Ζωφόρο του Παρθενώνα).
Οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κάποιος από αυτό το μνημείο είναι
ανεξάντλητες, ενώ οι δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε με τους μαθητές μας
είναι παρόμοιες με αυτές του κεφαλαίου της πρώτης ενότητας «Η στρατιά του
Ξέρξη».
Παραθέτω χάρτες με τις σατραπείες των Αχαιμενιδών, παραστάσεις από
ανάγλυφα του Μεγάλου Βασιλέα και των υποτελών του, καθώς και φωτογραφίες με
αντικείμενα από ανασκαφές, τα οποία είναι σχεδόν ταυτόσημα με αυτά που
απεικονίζονται στη ζωφόρο.
Επίσης, μια πολύ ωραία απεικόνιση της ζωφόρου μπορείτε να βρείτε στο
παρακάτω ντοκιμαντέρ, το οποίο το έχουμε δει και στη δεύτερη ενότητα, στο
κεφάλαιο «Το πολίτευμα των Περσών», και το οποίο αρθρώνεται ως εξής:
https://www.youtube.com/watch?v=eV30XIkDubo - Persia's Forgotten Empire | Full

Documentary | TRACKS
10΄-14΄: Αναπαράσταση της Περσέπολης
14΄-24΄: Η ζωφόρος των υποτελών, με ωραία, κοντινά πλάνα στα ανάγλυφα, και
αναπαράσταση της πομπής ως τον θρόνο του βασιλιά.
24΄-27΄: δίκτυο επικοινωνίας και ταχυδρομείο της αυτοκρατορίας

28΄-32΄: Ο «Παράδεισος» (οργανωμένος περιτειχισμένος κήπος) στις Πασαργάδες
και ο συμβολισμός του
32΄και μετά: Αναπαράσταση βασικών δομών της ζωής των Περσών: νομαδική ζωή,
περσικά υφαντά (χαλιά), συμπόσιο κλπ.
Παρακαλώ να προσέξετε την εμφανώς προπαγανδιστική τάση των ομιλητών και να
περιγράψετε εσείς ό,τι θα βλέπουν τα παιδιά, ακόμη και τα μεγαλύτερα που μπορούν
να διαβάσουν τους υπότιτλους.

Χάρτες της περσικής αυτοκρατορίας

https://www.youtube.com/watch?v=L2dE-BDflHo

https://science.fandom.com/el/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85
%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1?file=Maps-PersianEmpire-06-goog.jpg

Χάρτης της Περσικής Αυτοκρατορίας, με τις υποτελείς χώρες.
Διαδραστικός στην εξής διεύθυνση:
http://www.achemenet.com/en/interactive-map/?/geographic-locations

Ηροδότου, Ιστορίαι – Γενικές πληροφορίες για την περσική αυτοκρατορία
[5.49.1] Λοιπόν ο Αρισταγόρας, ο τύραννος της Μιλήτου, φτάνει στη Σπάρτη τον καιρό
που βασίλευε ο Κλεομένης, κι άρχισε συνομιλίες μαζί του, κρατώντας, καταπώς λένε οι
Λακεδαιμόνιοι, χάλκινο δίσκο, που επάνω του είχε χαραγμένο το χάρτη της οικουμένης
μ᾽ όλες τις θάλασσες κι όλα τα ποτάμια.
[5.49.2] Αρχίζοντας τη συνομιλία τού έλεγε ο Αρισταγόρας τα εξής:«Κλεομένη, ο
βιαστικός μου ερχομός μη σε παραξενέψει· γιατί νά ποιά είναι σήμερα η κατάσταση: να
ζουν, αντί ελεύθεροι, δούλοι των Ιώνων τα παιδιά, ντροπή και πόνος ο πιο μεγάλος και
για μας τους ίδιους, αλλά και για σας τους άλλους, στο μέτρο που είστε ηγέτες του
ελληνικού κόσμου.
[5.49.3] Τώρα λοιπόν, στ᾽ όνομα των θεών των Ελλήνων, λυτρώστε από τη σκλαβιά
τους Ίωνες, που στις φλέβες τους κυλά το ίδιο αίμα με το δικό σας. Κι αυτό μπορείτε να
το πετύχετε εύκολα· γιατί ούτε οι βάρβαροι είναι παλικάρια, ενώ εσείς, αν είναι για
πόλεμο, έχετε ανεβεί στην πιο ψηλή κορυφή της ανδρείας. Κι εκείνοι πολεμάν με όπλα
τέτοιας λογής, τόξα και κοντάρια δυο πιθαμές· και μπαίνουν στη μάχη φορώντας
φαρδιές βράκες και, στο κεφάλι, σκουφιά μυτερά·
[5.49.4] έτσι εύκολα πέφτουν στα χέρια του εχθρού. Εξάλλου, αυτοί που κατοικούν σ᾽
εκείνη την ήπειρο έχουν πλούτη όσα δεν έχει ολόκληρος ο άλλος κόσμος, πρώτα πρώτα
χρυσάφι κι ύστερ᾽ ασήμι και χαλκό και πλουμιστές φορεσιές και καματερά και δούλους,
που, αν το λέει η καρδιά σας, θα γίνουν δικά σας.
[5.49.5] Τώρα, οι λαοί που ζουν στην ήπειρο αυτή νά με ποιά σειρά έρχονται ο ένας
αμέσως ύστερ᾽ από τον άλλο: ύστερ᾽ απ᾽ αυτούς εδώ τους Ίωνες τούτοι εδώ οι Λυδοί
που κατοικούν χώρα καρπερή κι έχουν ασήμι όσο κανένας άλλος στον κόσμο (και τα
᾽λεγε αυτά δείχνοντάς τα στο χάρτη της οικουμένης που τον κουβαλούσε χαραγμένο στο
δίσκο), κι αμέσως ύστερ᾽ από τους Λυδούς έρχονται τούτοι οι Φρύγες που βρίσκονται
ανατολικότερα, που έχουν τα πιο πολλά κοπάδια απ᾽ όλους όσους εγώ ξέρω, και την
πιο καρπερή γη.
[5.49.6] Αμέσως ύστερ᾽ από τους Φρύγες έρχονται οι Καππαδόκες, που εμείς τους λέμε
Συρίους· μ᾽ αυτούς συνορεύουν οι Κίλικες που φτάνουν ως αυτήν εδώ τη θάλασσα
(όπου βρίσκεται τούτο εδώ το νησί, η Κύπρος), που πληρώνουν κάθε χρόνο στο βασιλιά
φόρο πεντακόσια τάλαντα. Αμέσως ύστερ᾽ από τους Κίλικες έρχονται τούτοι εδώ οι
Αρμένιοι, που κι αυτοί έχουν πολλά κοπάδια, κι ύστερ᾽ από τους Αρμενίους οι
Ματιηνοί, που έχουν αυτήν εδώ τη χώρα.
[5.49.7] Αμέσως ύστερ᾽ από αυτούς έρχεται τούτη η χώρα, η Κισσία, όπου, στις όχθες
τούτου εδώ του ποταμού, του Χοάσπη, βρίσκονται τα ξακουστά Σούσα, όπου περνά τη
ζωή του ο μέγας βασιλιάς κι όπου έχει τους θησαυρούς του· κι αν κυριέψετε τούτη την
πόλη, τότε θαρρετά πια μπορείτε να παραβγαίνετε τον Δία στα πλούτη.
[5.49.8] Εσείς για μια φούχτα γης —να ᾽ταν τουλάχιστο καρπερή!— και για σύνορα
στενά είστε υποχρεωμένοι να παίρνετε πάνω σας πολέμους εναντίον των Μεσσηνίων,
που έχουν την ίδια δύναμη με σας, κι εναντίον των Αρκάδων και των Αργείων, που το
έχει τους ούτε να συγκριθεί μπορεί με το χρυσάφι και το ασήμι — αυτά μάλιστα, είναι
πράματα που για χάρη τους παίρνεις την απόφαση να πεθάνεις πολεμώντας· τώρα σας
δίνεται η ευκαιρία να εξουσιάσετε εύκολα ολόκληρη την Ασία, κι εσείς θα προτιμήσετε
κάτι άλλο;».
[5.49.9] Αυτά λοιπόν είπε ο Αρισταγόρας, κι ο Κλεομένης έτσι του αποκρίθηκε: «Ξένε
Μιλήσιε,
θα
σου
απαντήσω
αργότερα,
σε
τρεις
μέρες».
[5.50.1] Στο σημείο αυτό λοιπόν σταμάτησε τότε η συνομιλία τους, κι όταν έφτασε η
μέρα που ήταν να δοθεί η απάντηση και συναντήθηκαν στον συμφωνημένο τόπο, ο

Κλεομένης ρώτησε τον Αρισταγόρα πόσων ημερών δρόμος είναι από τη θάλασσα της
Ιωνίας ως την πρωτεύουσα του βασιλιά.
[5.50.2] Λοιπόν ο Αρισταγόρας, που ήταν ξύπνιος και τα κατάφερνε καλά στην
εξαπάτηση, σ᾽ αυτό έπεσε έξω· γιατί, ενώ έπρεπε να μην πει την αλήθεια, εφόσον
βέβαια ήθελε να ξεσηκώσει από την πόλη τους τούς Σπαρτιάτες για να παν στην Ασία,
όμως την είπε, λέγοντας πως η ανάβαση θέλει δρόμο τριών μηνών.
[5.50.3] Κι ο άλλος, κόβοντας στη μέση την περιγραφή που ο Αρισταγόρας είχε αρχίσει,
του είπε: «Ξένε Μιλήσιε, να μη σε βρει η δύση του ήλιου στη Σπάρτη· γιατί τα λόγια
που λες δε θ᾽ ακουστούν ευχάριστα από τους Σπαρτιάτες, που θέλεις να τους βάλεις να
πορευτούν
δρόμο
τριών
μηνών
από
τη
θάλασσα.
[5.51.1] Αυτά λοιπόν του αποκρίθηκε ο Κλεομένης και πήρε το δρόμο για την κατοικία
του, ενώ από τη μεριά του ο Αρισταγόρας, κρατώντας κλαδί ελιάς, κίνησε για το σπίτι
του Κλεομένη· κι όταν μπήκε μέσα —ήταν δα ικέτης— παρακαλούσε τον Κλεομένη να
του δώσει ακρόαση, αφού διώξει το μικρό του παιδί· γιατί δίπλα στον Κλεομένη
στεκόταν η θυγατέρα του που την έλεγαν Γοργώ — το μοναδικό παιδί που απόχτησε,
οχτώ ή εννιά χρονώ. Λοιπόν ο Κλεομένης τον πρόσταξε να πει αυτά που ήθελε και να
μην του σταθεί εμπόδιο η παρουσία του παιδιού.
[5.51.2] Τότε ο Αρισταγόρας αρχικά του υποσχέθηκε δέκα τάλαντα, αν ικανοποιούσε το
αίτημά του· και καθώς ο Κλεομένης έκανε με το κεφάλι του, «όχι», ο Αρισταγόρας
συνέχιζε ανεβάζοντας το χρηματικό ποσό, κι έφτασε να του τάξει πενήντα τάλαντα,
οπότε το κοριτσάκι έβγαλε φωνή: «Πατέρα, θα σε χαλάσει ο ξένος, αν δε σηκωθείς να
φύγεις από κοντά του».
[5.51.3] Λοιπόν ο Κλεομένης ευχαριστήθηκε με τη συμβουλή του μικρού κοριτσιού του
και πήρε δρόμο γι᾽ άλλο σπίτι, κι απ᾽ τη μεριά του ο Αρισταγόρας σηκώθηκε κι έφυγε
οριστικά από τη Σπάρτη, χωρίς να του δοθεί κι άλλη ευκαιρία να δώσει περισσότερες
πληροφορίες για το δρόμο που οδηγούσε στο εσωτερικό, προς τον βασιλιά.
[5.52.1] Νά πώς είναι, λοιπόν, αυτός ο δρόμος· σ᾽ όλο του το μάκρος υπάρχουν
βασιλικοί σταθμοί και πανδοχεία ωραιότατα, κι η διαδρομή γίνεται πέρα για πέρα μέσ᾽
από μέρη κατοικημένα κι ακίνδυνα. Όσο λοιπόν είμαστε στη Λυδία και τη Φρυγία,
έχουμε μια συνεχή σειρά από είκοσι σταθμούς, απόσταση ενενήντα τέσσερες
παρασάγγες και μισός.
[5.52.2] Βγαίνοντας από τη Φρυγία συναντάς τον Άλυ ποταμό, που πάνω στις όχθες του
υπάρχουν πύλες που δε γίνεται να μην περάσεις μέσ᾽ απ᾽ αυτές, μόνο έτσι φτάνεις στην
άλλη όχθη του ποταμού, όπου υψώνεται μεγάλο φρούριο. Κι όταν διαβείς την
Καππαδοκία και συνεχίσεις τον ίδιο δρόμο ώς τα σύνορα της Κιλικίας, συναντάς είκοσι
οχτώ σταθμούς, απόσταση εκατόν τέσσερες παρασάγγες· σ᾽ αυτά τα σύνορα θα
περάσεις μέσ᾽ από διπλές πύλες και δίπλα από δυο φρούρια.
[5.52.3] Περνάς κι αυτά και, διασχίζοντας την Κιλικία, συναντάς τρεις σταθμούς,
απόσταση δεκαπέντε παρασάγγες και μισός. Και σύνορο της Κιλικίας και της Αρμενίας
είναι ένας ποταμός πλωτός για τα καράβια, που τον λένε Ευφράτη. Τώρα, στην Αρμενία
υπάρχουν δεκαπέντε σταθμοί με πανδοχεία, απόσταση πενήντα έξι παρασάγγες και
μισός, υπάρχει και φρούριο.
[5.52.4] Τη χώρα αυτή τη διασχίζουν τέσσερες ποταμοί πλωτοί για τα καράβια, που δε
γίνεται να μη τους περάσεις· πρώτα πρώτα ο Τίγρης και ύστερα, δεύτερος ποταμός και
τρίτος, κι οι δυο με το ίδιο όνομα, Ζάβατος, όμως δεν πρόκειται για τον ίδιο ποταμό κι
ούτε έχουν τις πηγές τους στο ίδιο μέρος, καθώς αυτός που αναφέραμε πριν απ᾽ τον
άλλο έχει τις πηγές του στην Αρμενία, ενώ ο επόμενος στη χώρα των Ματιηνών.
[5.52.5] Κι ο τέταρτος ποταμός έχει το όνομα Γύνδης, αυτός που κάποτε ο Κύρος τον
χώρισε σε τριακόσια εξήντα κανάλια. Μπαίνοντας από την Αρμενία στη χώρα των

Ματιηνών συναντάς τριάντα τέσσερες σταθμούς, απόσταση εκατόν τριάντα εφτά
παρασάγγες.
[5.52.6] Κι όταν περάσεις απ᾽ αυτήν στη χώρα της Κισσίας, πορεύεσαι έντεκα
σταθμούς, απόσταση σαράντα δύο παρασάγγες και μισός, και φτάνεις στον ποταμό
Χοάσπη, που κι αυτός είναι πλωτός για τα καράβια, και στις όχθες του είναι χτισμένη η
πόλη
Σούσα.
[5.53.1] Συνολικά όλοι αυτοί οι σταθμοί είναι εκατόν έντεκα· τόσους λοιπόν σταθμούς
με πανδοχεία συναντάς στην ανάβαση από τις Σάρδεις στα Σούσα· κι αν ο βασιλικός
δρόμος μετρήθηκε σωστά σε παρασάγγες κι ο παρασάγγης ισοδυναμεί με τριάντα
σταδίους —και πράγματι με τόσους ισοδυναμεί—, οι στάδιοι για την ανάβαση από τις
Σάρδεις ώς τα περίφημα Μεμνόνεια ανάκτορα είναι δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσιοι
(αφού έχουμε τετρακόσιους πενήντα παρασάγγες)· κι αν ο πεζοπόρος κάνει εκατόν
πενήντα σταδίους τη μέρα, μας χρειάζονται ακριβώς ενενήντα μέρες.
[5.54.1] Έτσι ο Μιλήσιος Αρισταγόρας λέγοντας στον Κλεομένη τον Λακεδαιμόνιο ότι
η ανάβαση προς τον βασιλιά θέλει τρεις μήνες, είπε την αλήθεια. Για όποιον όμως ζητά
ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, εγώ θα του δώσω στοιχεία και γι᾽ αυτό· δηλαδή πρέπει να
προσθέσουμε σ᾽ αυτά το δρόμο από την Έφεσο στις Σάρδεις.
[5.54.2] Λέω λοιπόν πως οι στάδιοι από την ελληνική θάλασσα ώς τα Σούσα (γιατί
αυτή η πόλη είναι το περίφημο Μεμνόνειο) είναι συνολικά δεκατέσσερες χιλιάδες, αφού
οι στάδιοι από την Έφεσο ώς τις Σάρδεις είναι πεντακόσιοι. Κι έτσι η τρίμηνη πορεία
γίνεται τρεις μέρες μεγαλύτερη.

Πανεπιστήμιο του Σικάγο – Συλλογή φωτογραφιών από την ανασκαφή στο
ανάκτορο Apadana της Περσέπολης
https://oi.uchicago.edu/gallery/apadana#1B9_72dpi.png

Εικόνες από την ιδιαίτερα κατατοπιστική παρουσίαση «The Apadana relied scenes
at Persepolis, Achaemenid Persian Empire»
Διάρκεια 21 λεπτά
https://www.youtube.com/watch?v=E_AGU2hGLEA

Σχεδιαστική αναπαράσταση του ανάγλυφου της Περσέπολης όπου απεικονίζεται
σκηνή με τον πέρση βασιλιά και τους υποτελείς του, με αποκατάσταση των αρχικών
τους χρωμάτων. Την ίδια πολυχρωμία πρέπει να φανταστούμε και για τα ανάγλυφα
της Ζωφόρου των Υποτελών και για όλα τα γλυπτά και ανάγλυφα γενικώς.

Το εξαιρετικό αυτό κείμενο μπορεί να αποτελέσει βάση για πολλές
δραστηριότητες, κυρίως για τις μεγαλύτερες τάξεις:
-

-

-

κατ’ αρχάς, πάνω στον χάρτη, συγκρίνουμε τα μεγέθη της περσικής
αυτοκρατορίας και της Ελλάδας (των ελληνικών πόλεων που πολέμησαν κατά
του Ξέρξη) και συνειδητοποιούμε την τεράστια διαφορά μεγέθους,
οι μαθητές με κλήρωση παίρνουν ένα χαρτί με την περιγραφή της ενδυμασίας
ενός από τους υποτελείς λαούς και στη συνέχεια ψάχνουν να βρουν τη χώρα
του πάνω στον χάρτη,
συγκρίνουν τον αρχαίο χάρτη με έναν σύγχρονο γεωπολιτικό και προσπαθούν
να χαράξουν τα σύνορα των σύγχρονων κρατών,
προσπαθούν να συνδέσουν τη γεωγραφική περιοχή όπου κατοικεί κάθε λαός
με την ενδυμασία του και τους φόρους που δίνει στον πέρση βασιλιά. Για
παράδειγμα, γιατί οι μεν φορούν μπότες και οι δε είναι ξυπόλυτοι, γιατί ένας
λαός φέρνει αυτούς τους φόρους και ο άλλος κάποιους άλλους κοκ.
αντίστοιχα, δημιουργούν ομάδες λαών που είναι γειτονικοί, διαβάζουν την
περιγραφή της ενδυμασίας τους και προσπαθούν να την ερμηνεύσουν.
ζωγραφίζουν σε μεγάλα χαρτιά όπως φαντάζονται την ενδυμασία και τα
εξαρτήματά της για τον λαό που τους αντιστοιχεί. Για μεγαλύτερη ευκολία
και αντιστοιχία μεγέθους, μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας χαρτιά
όπου έχουμε σχεδιάσει ένα περίγραμμα ανθρώπου, καλύτερα σε κατατομή,
όπως και στις εικόνες της περσικής τέχνης,
στο τέλος, ενώνουν τις ζωγραφιές τους και δημιουργούν τη ζωφόρο των
υποτελών,
παρουσιάζουν τις δράσεις τους με ποικίλους τρόπους.

Οι μικρότεροι μαθητές:
- παίρνουν με κλήρωση έναν λαό (πολύ λιγότερες επιλογές, ίσως και μόνο δύο
– Έλληνας και Πέρσης), διαβάζουν την περιγραφή της ενδυμασίας του από
τον Ηρόδοτο, τη βλέπουν και στη ζωφόρο και τη ζωγραφίζουν,
- πάνω στο απόκομμα με την περιγραφή της ενδυμασίας υπάρχει γραμμένο το
όνομα του λαού. Το αντιγράφουν στη ζωγραφιά τους και μετά προσπαθούν να
βρουν την αντίστοιχη λέξη πάνω στον χάρτη,
- ο εκπαιδευτικός φωτογραφίζει και εκτυπώνει μικρογραφίες των ζωγραφιών
των παιδιών και εκείνα τις τοποθετούν πάνω στον χάρτη,
- κατασκευάζουν χαρακτηριστικά εξαρτήματα της ενδυμασίας του λαου που
τους αντιστοιχεί.
Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες, μια εξαιρετική, συνολική δραστηριότητα
είναι η εξής:
- χωρίζουμε τους μαθητές μας σε ομάδες και κάθε ομάδα είναι η
αντιπροσωπεία ενός από τους υποτελείς λαούς που απεικονίζονται στη
Ζωφόρο των Υποτελών,
- καθώς η πομπή προχωρά προς τον Μεγάλο Βασιλέα, η κάθε αντιπροσωπεία
αυτοσυστήνεται στις υπόλοιπες, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες τόσο από
το κείμενο του Ηροδότου όσο και από την απεικόνιση στη Ζωφόρο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί επίσης να είναι μια από τις δράσεις που
θα ετοιμάσουμε με τους μαθητές μας για την παρουσίαση του προγράμματος στο
τέλος της σχολικής χρονιάς.

Επίσης, μπορεί να υλοποιηθεί άριστα σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης, καθώς κάθε
ένας από τα μέλη της ομάδας μπορεί να αναλάβει διαφορετικό καθήκον. Για
παράδειγμα, ένας μαθητής κάθε φορά,
- θα βρει την περιοχή στον χάρτη και θα πει δυο λόγια για το κλίμα και τη
γεωμορφολογία της περιοχής,
- θα μιλήσει για τους γειτονικούς λαούς,
- θα μιλήσει για τη χλωρίδα και την πανίδα,
- θα παρουσιάσει τις διατροφικές συνήθειες, στενά εξαρτώμενες από τα παραπάνω,
-θα περιγράψει όψεις της καθημερινής ζωής, της θρησκείας, του πολέμου κοκ.,
- θα ζωγραφίσει τους ανθρώπους, την ενδυμασία τους, τους οικισμούς τους κοκ.
Πρόκειται για έναν έντονα βιωματικό τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές μας την
πολυμορφία και την ανομοιομορφία της περσικής αυτοκρατορίας.

