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EΛΛΗΝΙΚΑ

Θέση Βρανάς, Μεσοελλαδικοί τύμβοι
Δίπλα ακριβώς στο χώρο του Μουσείου Μαραθώνα
βρίσκεται και προστατεύεται (από τις καιρικές
συνθήκες) με νέο υπερσύγχρονο στέγαστρο (2004)
το μεσοελλαδικό νεκροταφείο (2000-1300 π.Χ.),
που περιλαμβάνει μια συστάδα από τρεις
ταφικούς τύμβους. Άλλοι τέσσερις τύμβοι
είναι εκτός στεγάστρου.

Τύμβος των Αθηναίων
Στην ίδια διαδρομή και σε απόσταση 4,8 χλμ.
από το Μουσείο βρίσκεται ο παγκοσμίως γνωστός
Τύμβος των Αθηναίων που κάλυψε τους 192 νεκρούς
μετά την περίτρανη νίκη των Ελλήνων εναντίον των
Περσών το 490 π.Χ. Αντίγραφο του Τροπαίου που
ανήγειραν οι Αθηναίοι μετά τη μάχη βρίσκεται στη
θέση Μεσοσπορίτισσα.

Middle Helladic tumuli at Vranas
Just beside the Marathon Museum and protected
(from weather conditions) by a new ultra-modern
shelter (2004) is the Middle Helladic cemetery
(2000-1300 BC), which includes a group of three
funerary tumuli. Another four tumuli lie outside
the covered area.

Θέση Βρανάς, Τύμβος Πλαταιέων
Σε απόσταση 150 μέτρων περίπου εντός του
περιφραγμένου χώρου του Μουσείου Μαραθώνος
βρίσκεται ο λεγόμενος «Τύμβος των Πλαταιέων»,
όπου περιλαμβάνει έντεκα ταφές ανδρών από
την περίοδο της μεγάλης μάχης.

Θέση Μπρεξίζα
Στη θέση Μικρόν Έλος ανακαλύφθηκε ιερό
αφιερωμένο στις Αιγυπτιακές θεότητες
και ρωμαϊκό βαλανείο, τα οποία ιδρύθηκαν
από τον Ηρώδη Αττικό (2ος αι. μ.Χ.)

The Funerary Tumulus of the Plataeans at Vranas
About 150 meters from the Museum of Marathon
and still within its enclosed area is the so-called
“Tumulus of the Plataeans”, which includes eleven
male burials from the period of the great battle.

Θέση Τσέπι, Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο
Περίπου 2,5 χλμ. από το Μουσείο, προς το
σημερινό χωριό του Μαραθώνα, βρίσκεται το
επιβλητικό πρωτοελλαδικό (3000-2300 π.Χ.)
νεκροταφείο στο Τσέπι με πολλούς κιβωτιόσχημους
τάφους σε σειρές, ορθογώνιους ή κυκλικούς με
άνοιγμα εμπρός που φρασσόταν με πέτρες, στους
οποίους οι νεκροί τοποθετούνταν σε συνεσταλμένη
στάση. Ο χώρος στεγάζεται με υπερσύγχρονη
επιβλητική κατασκευή που επιτρέπει την κυκλική
και πανοραμική θέαση του νεκροταφείου.
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The Tumulus of the Athenians
Along the same route, at a distance of 4.8 km
from the Museum is the world-renowned
“Tumulus of the Athenians”, which covered the
192 men who died after the resounding Greek
victory over the Persians in 490 BC. There is
a replica of the Trophy raised by the Athenians
after the battle at the site of Mesosporitissa.
Brexiza
A sanctuary dedicated to the Egyptian gods
and a Roman bath-house (balneum), both built
by Herodes Atticus (2nd c. AD), has been
discovered at Mikron Elos.
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The Early Helladic cemetery at Tsepi
About 2.5 km from the Museum on the way
to the modern village of Marathon is the imposing
Early Helladic (3000-2300 BC) cemetery at Tsepi,
with many rows of cist graves both rectangular and
circular, with an opening at the front that was closed
by stones, where the dead were laid in a contracted
position. The site is covered by an ultra-modern and
impressive structure that allows both circular and
panoramic viewing of the cemetery.

Σπήλαιο Πανός Cave of Pan
Πύθιο Pythion
Κτήμα Ηρώδου Αττικού Herodes Atticus’ estate
Mεσολλαδικό νεκροταφείο Middle Helladic cemetery
Αρχαιολογικό Μουσείο Archaeological Museum
Τύμβος Πλαταιέων Τumulus of the Plataeans
Μυκηναϊκός θολωτός τάφος στον Αρνό
Mycenean tholos-tomb at Arnos
Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο Early Helladic cemetery
Πλάσι - Πρωτοελλαδικός οικισμός - Αρχαϊκός περίβολος
Plasi - Early Helladic settlement - Archaic wall
Τύμβος Αθηναίων Tumulus of the Athenians
Ιερό των Αιγυπτίων Θεών - Βαλανείο
Sanctuary of the Egyptian Gods - Bath complex
Τρόπαιο Trophee
Αρχαίο λατομείο Ancient quarry

