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  Πλούταρχος: Βίοι Παράλληλοι 
 

Πελοπίδας – Μάρκελλος 

Βίος Μάρκελλου § 14 – 19 

 

Τότε ο Μάρκελλος, αφού πήρε µαζί του όλο τον στρατό, προχώρησε προς τις Συρακούσες και 

αφού στρατοπέδευσε κοντά στην πόλη, έστειλε πρέσβεις να ανακοινώσουν τι ακριβώς είχε 

γίνει στους Λεοντίνους. Επειδή, όµως, δεν υπήρξε κανένα όφελος από την ενέργεια αυτή και οι 

Συρακούσιοι δεν πείθονταν (γιατί επικρατούσε ο Ιπποκράτης), έκανε επίθεση κατά της πόλης 

και από την ξηρά και από τη θάλασσα. Το πεζικό το οδηγούσε ο Άππιος, ο δε Μάρκελλος πήρε 

εξήντα πεντήρεις γεµάτες µε κάθε είδους όπλα και βέλη. Κι αφού ένωσε οκτώ πλοία 

συνδέοντας το ένα µε το άλλο, έστησε πάνω τους µια µηχανή και κατέπλεε εναντίον του 

τείχους, έχοντας εµπιστοσύνη στο πλήθος των δυνάµεων του, στη λαµπρότητα της 

προετοιµασίας του, και στη δόξα που τον περιέβαλλε. Αλλά η µηχανή εκείνη δεν ήταν τίποτε 

µπροστά στον Αρχιµήδη και στα µηχανήµατα του. Ο ίδιος δεν τα θεωρούσε τίποτε άξιο 

προσοχής, γιατί τα περισσότερα τα είχε δηµιουργήσει ως πάρεργο, παίζοντας µε τα 

γεωµετρικά προβλήµατα; ενώ πρώτος ο βασιλιάς Ιέρων ενδιαφέρθηκε κι έπεισε τον Αρχιµήδη 

να κατευθύνει ένα µέρος της τέχνης του από τα νοητά στα υλικά πράγµατα, και αφού κατά 

κάποιον τρόπο αναµείξει τη θεωρία µε την απτή πραγµατικότητα να την κάνει πιο κατανοητή 

στους πολλούς. Γιατί αυτή την αγαπητή και περιβόητη οργανική γεωµετρία είχαν αρχίσει να 

την εφαρµόζουν ο Εύδοξος και ο Αρχύτας κάνοντας και τη γεωµετρία ευχάριστη, στηρίζοντας 

µε αισθητά και οργανικά παραδείγµατα προβλήµατα στα οποία δεν χωρούσε λογική και 

γραµµική απόδειξη, όπως ήταν το πρόβληµα περί των δύο µέσων αναλόγων, στοιχείο 

αναγκαίο σε πολλά θεωρήµατα, που και οι δύο το έλυσαν µε οργανικές κατασκευές, συναρµο-

λογώντας µερικές γραµµές, στη µέση φτιαγµένες από καµπύλες και τµήµατα. Και επειδή ο 

Πλάτωνας αγανάκτησε µε αυτά και τους έλεγε πως κατέστρεφαν και εξευτέλιζαν το αγαθό της 

γεωµετρίας, που έφευγε από τα ασώµατα και νοητά και ερχόταν στα υλικά και χρησιµο-

ποιούσε πάλι σώµατα που είχαν ανάγκη από πολλή και κουραστική κατώτατη χειρωνακτική 

εργασία, χωρίστηκε µ' αυτόν τον τρόπο από τη γεωµετρία η µηχανική πέφτοντας πιο χαµηλά, 

και για πολύ καιρό περιφρονηµένη από τη φιλοσοφία, κατέληξε να γίνει µια από τις 

στρατιωτικές τέχνες. Πάντως ο Αρχιµήδης έγραψε στον Ιέρωνα, που ήταν συγγενής και φίλος 

του, ότι αν δοθεί η δύναµη µπορεί να µετακινηθεί οποιοδήποτε δοθέν βάρος· και καυχώµενος, 

όπως λένε, για τη δύναµη της απόδειξης, είπε ότι αν διέθετε άλλη µια γη θα µπορούσε να 
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µετακινήσει ετούτη πατώντας σ’ εκείνη. Κι επειδή ο Ιέρων έµεινε κατάπληκτος και τον 

παρακάλεσε να αποδείξει το πρόβληµα µε πράξεις και να δείξει κάτι από τα µεγάλα που 

κινείται µε µικρή δύναµη, ο Αρχιµήδης πήρε µια βασιλική τρικάταρτη ολκάδα που την είχαν 

σύρει έξω στον ναύσταθµο µε πολύ κόπο και πολλούς εργάτες, κι αφού έβαλε µέσα πολλούς 

ανθρώπους και το συνηθισµένο φορτίο, κάθισε µόνος του µακριά και χωρίς να κοπιάσει 

καθόλου, αλλά ακίνητος και κουνώντας µόνο µε το χέρι του την άκρη ενός πολύσπαστου 

µηχανήµατος, έκανε το πλοίο να µετακινείται οµαλά και ατάραχα, σαν να γλιστρούσε πάνω 

στη θάλασσα. Ο βασιλιάς, λοιπόν, έµεινε έκπληκτος µ' αυτό, κατάλαβε τη δύναµη της τέχνης 

του κι έπεισε τον Αρχιµήδη να του φτιάξει µηχανήµατα για κάθε µορφή πολιορκίας. Ο ίδιος ο 

Ιέρων δεν τα µεταχειρίστηκε, γιατί τον περισσότερο καιρό έζησε χωρίς πόλεµο και απο-

λαµβάνοντας τα µεγαλεία του. Υπήρχε, όµως, η προετοιµασία των Συρακούσιων για την 

περίπτωση που θα τους χρειαζόταν και µαζί µε την προετοιµασία υπήρχε και ο δηµιουργός 

της. 

15. Όταν, λοιπόν, οι Ρωµαίοι επιτέθηκαν κι από τις δυο πλευρές, οι Συρακούσιοι αισθάνθηκαν 

έκπληξη και δεν µιλούσαν, από δέος, γιατί αµφέβαλλαν αν θα µπορούσαν ν' αντέξουν σε τόση 

ορµή και δύναµη. Ο Αρχιµήδης, όµως, έθεσε σε κίνηση τις µηχανές του και καταφέρθηκε 

εναντίον των πεζών εκτινάσσοντας προς το µέρος τους κάθε είδους τοξεύµατα και τεράστια 

λιθάρια, που κινούνταν µε πάταγο και ταχύτητα απίστευτη, κι επειδή τίποτα δεν µπορούσε να 

συγκρατήσει όλο το βάρος τους, γκρέµιζαν σύσσωµους όσους χτυπούσαν και προκαλούσαν 

µεγάλη σύγχυση στον στρατό. Ταυτόχρονα πρόβαλαν ξαφνικά εναντίον των πλοίων 

αιωρούµενα δοκάρια, που άλλα σκάφη σπρώχνοντας τα µε το βάρος τους από ψηλά τα 

καταβύθιζαν, και άλλα, αδράχνοντας τα από την πλώρη µε σιδερένια χέρια ή µε µηχανές που 

έµοιαζαν µε στόµατα γερανών, τα σήκωναν όρθια από την πλώρη και τα βύθιζαν µε την 

πρύµνη προς τα κάτω ή στριφογυρίζοντας τα µε σχοινιά και κάνοντας τα να διαγράψουν κύκλο 

τα χτυπούσαν στους απότοµους βράχους κάτω από το τείχος και στους σκοπέλους, 

αφανίζοντας µ' αυτή τη συντριβή και πολλούς από τα πληρώµατα. Πολλές φορές το πλοίο 

σηκωνόταν ψηλά, πάνω από τη θάλασσα, και το θέαµα ήταν φριχτό όπως κρεµόταν και 

στριφογύριζε από δω κι από κει µέχρι που οι στρατιώτες έπεφταν και εκσφενδονίζονταν, ενώ 

το πλοίο χτυπούσε αδειανό στα τείχη ή γκρεµιζόταν προς τα κάτω όταν άνοιγε η λαβή. Η 

µηχανή που µετέφερε ο Μάρκελλος πάνω στα ενωµένα πλοία λεγόταν σαµβύκη, γιατί είχε 

κάποια οµοιότητα µε το µουσικό αυτό όργανο. Κι ενώ τη µετέφεραν προς το τείχος και ήταν 

ακόµη µακριά, εκσφενδονίστηκε λιθάρι, δεκατάλαντο κι, ύστερα δεύτερο κι. υστέρα τρίτο. 

Μερικά απ' αυτά έπεσαν πάνω στην ίδια τη µηχανή µε µεγάλο κρότο και κλυδωνισµό, 
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έσπασαν τη βάση της και τράνταξαν και διέλυσαν τις ενώσεις του ζεύγµατος. Τότε ο 

Μάρκελλος βρέθηκε σε µεγάλη αµηχανία και ο ίδιος αποµακρύνθηκε µε τα πλοία όσο 

µπορούσε πιο γρήγορα, ενώ διέταξε και την αποχώρηση των πεζών. 

Μετά οι Ρωµαίοι έκαναν σύσκεψη κι αποφάσισαν, αν µπορούσαν, να πλησιάσουν τη νύχτα 

τα τείχη. Γιατί τα σχοινιά που χρησιµοποιούσε ο Αρχιµήδης, επειδή είχαν πολλή δύναµη, θα 

πετούσαν τα βέλη πάνω από τα κεφάλια τους, από κοντά, όµως, δεν θα είχαν 

αποτελεσµατικότητα, γιατί η απόσταση της βολής ήταν µικρή. Ο Αρχιµήδης, όµως, όπως 

φάνηκε, είχε από καιρό προετοιµάσει και για τέτοιες περιστάσεις τα µηχανήµατα, ώστε οι 

κινήσεις τους να ρυθµίζονται σύµφωνα µε οποιοδήποτε διάστηµα, και για βολές µικρής 

απόστασης. Επίσης, στα ανοίγµατα του τείχους που δεν ήταν µεγάλα αλλά πολλά και πυκνά 

είχαν τοποθετήσει σκορπιούς", που χτυπούσαν σε µικρό διάστηµα και οι εχθροί δεν 

µπορούσαν να τους δουν. 

16. Όταν, λοιπόν, πλησίασαν οι Ρωµαίοι πιστεύοντας ότι δεν τους είχαν αντιληφθεί, δέχτηκαν 

πάλι πολλά βέλη και πλήγµατα: Πέτρες έπεφταν από την κορυφή πάνω τους σχεδόν κάθετα 

και το τείχος απ' όλα τα µέρη του εκτόξευε βέλη. Έτσι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν. 

Όµως κι όταν βρέθηκαν σε µακρινή απόσταση, τα βέλη τους έφταναν κι έπεφταν πάνω τους 

όσο κι αν αποµακρύνονταν. Έτσι οι πεζοί υπέστησαν µεγάλες απώλειες και πολλά από τα 

πλοία συγκρούστηκαν χωρίς αυτοί να µπορούν να κάνουν τίποτε κατά των εχθρών. Γιατί ο 

Αρχιµήδης τα περισσότερα µηχανήµατα του τα είχε τοποθετήσει κάτω από το τείχος και οι 

Ρωµαίοι φαίνονταν σαν να µάχονταν µε τους θεούς, καθώς πολλά δεινά έπεφταν πάνω τους 

χωρίς να γνωρίζουν εκείνοι από πού. 

17. Ωστόσο ο Μάρκελλος τα απέφυγε και µιλώντας σκωπτικά στους τεχνίτες και 

µηχανοποιούς που είχε κοντά του, τους έλεγε: «Δεν θα πάψουµε να πολεµάµε µε αυτόν τον 

γεωµετρικό Βριάρεω, που τα πλοία µας τα ανυψώνει; από τη θάλασσα σαν παιχνίδια, τη 

σαµβύκη τη χτύπησε και τη διέλυσε µε τρόπο εξευτελιστικό για µας και ξεπερνάει τους 

µυθικούς εκατόγχειρες ρίχνοντας εναντίον µας ταυτόχρονα τόσα πολλά βέλη συγχρόνως;» 

Γιατί στην πραγµατικότητα όλοι οι υπόλοιποι Συρακούσιοι ήταν το σώµα της παρασκευής του 

Αρχιµήδη και µια η ψυχή που κινούσε και έστρεφε τα πάντα, γιατί ενώ όλα τα όπλα έµεναν 

αδρανή, µόνο τα δικά του χρησιµοποιούσε τότε η πόλη και για την άµυνα και για την 

ασφάλεια της. Στο τέλος ο Μάρκελλος, καθώς είδε ότι οι Ρωµαίοι ήταν τόσο τροµοκρατηµένοι 

ώστε, αν κάποιο σχοινί ή κάποιο ξύλο φαινόταν να προβάλλει πάνω από το τείχος, µονάχα 

αυτό βλέποντας φώναζαν πως ο Αρχιµήδης βάζει σε κίνηση κάποια µηχανή εναντίον τους κι 

έφευγαν τροµαγµένοι, παραιτήθηκε από κάθε µάχη κι επίθεση, αναθέτοντας την εξέλιξη της 
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πολιορκίας στον χρόνο. 

Ο Αρχιµήδης, όµως, είχε τόσο υψηλό φρόνηµα και βάθος ψυχής και κατείχε τέτοιο πλούτο 

θεωρηµάτων, ώστε, για τα έργα αυτά που του προσέδωσαν δόξα όχι ανθρώπινης αλλά θεϊκής 

σωφροσύνης δεν θέλησε ν' αφήσει σχετικά συγγράµµατα. Αλλά επειδή ακριβώς θεωρούσε την 

απασχόληση µε τη µηχανική και γενικά κάθε τέχνη που σχετίζεται µε την ανάγκη ταπεινή και 

βάναυση, περιόριζε τον ζήλο του µόνο σ' εκείνα στα οποία το ωραίο και το µοναδικό 

συνυπάρχουν χωρίς να τα νοθεύει καθόλου η ανάγκη και σε όσα από τη µια είναι ασύγκριτα µε 

τα άλλα και από την άλλη παρέχουν πεδίο άµιλλας της ύλης µε τη θεωρία, γιατί η πρώτη 

προσφέρει το µέγεθος και την οµορφιά, και η δεύτερη την ακρίβεια και την υπερφυσική 

δύναµη. Γιατί σε όλη τη γεωµετρία δεν µπορούν να βρεθούν δυσκολότερες και 

σηµαντικότερες προτάσεις διατυπωµένες απλούστερα και σαφέστερα απ' ό,τι στο έργο του 

Αρχιµήδη. Κι αυτό µερικοί το αποδίδουν στη µεγαλοφυία του άνδρα αυτού, ενώ άλλοι 

θεωρούν ότι ύστερα από υπερβολικό µόχθο καθετί δίνει την εντύπωση ότι έγινε άκοπα και 

εύκολα. Γιατί, όταν ερευνά κάποιος, δεν µπορεί να βρει µόνος του την απόδειξη, ενώ όταν τη 

µαθαίνει πιστεύει ότι θα µπορούσε και µόνος του να την ανακαλύψει. Τόσο οµαλά και 

γρήγορα οδηγεί προς την απόδειξη ο Αρχιµήδης. Ούτε, όµως, πρέπει να µην πιστέψουµε όσα 

λέγονται για το άτοµο του, ότι δηλαδή σαν µαγεµένος πάντα από µια σειρήνα δική του που τον 

συντρόφευε, λησµονούσε να φάει και παραµελούσε τελείως το σώµα του. Και όταν πολλές 

φορές τον τραβούσαν µε τη βία να αλειφτεί και να λουστεί, αυτός στη στάχτη της φωτιάς 

σχεδίαζε γεωµετρικά σχήµατα και πάνω στο αλειµµένο σώµα του χάραζε µε το δάχτυλο του 

γραµµές δείχνοντας παρά πολύ ευχαριστηµένος ,και, όντας; αλήθεια, µουσόληπτος. Κι αφού 

βρήκε τόσα πολλά και καλά πράγµατα, λέγεται ότι παρακάλεσε τους φίλους του και τους 

συγγενείς του να στήσουν µετά τον θάνατο του στον τάφο του κύλινδρο που να περικλείει 

σφαίρα και να γράψουν επάνω τον λόγο της υπεροχής του περιέχοντος στερεού προς το 

περιεχόµενο. 

18. Τέτοιος λοιπόν όντας ο Αρχιµήδης, διαφύλαξε ανίκητο και τον εαυτό του και την πόλη, 

όσο βέβαια αυτό περνούσε από το χέρι του. Ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία των Συρακουσών, ο 

Μάρκελλος κυρίευσε τους Μεγαρείς, από τις παλαιότερες πόλεις της Σικελίας, και το 

στρατόπεδο του Ιπποκράτη, κοντά στις Ακρίλλες, όπου εξόντωσε παραπάνω από οκτώ 

χιλιάδες, αφού επιτέθηκε εναντίον τους την ώρα που έφτιαχναν χαρακώµατα. Έκανε ακόµα 

επιδροµές στα περισσότερα µέρη της Σικελίας και απέσπασε πολλές πόλεις από τη συµµαχία 

των Καρχηδονίων και σε όλες τις µάχες νίκησε όσους τόλµησαν να του αντισταθούν. 

Ύστερα από λίγο καιρό, αιχµαλώτισε κάποιον Σπαρτιάτη Δάµιππο, που είχε φύγει µε πλοίο 
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από τις Συρακούσες· κι επειδή οι Συρακούσιοι ζητούσαν να τον απελευθερώσουν µε λύτρα, ο 

Μάρκελλος είχε πολλές συνοµιλίες και συναντήσεις µαζί τους γι' αυτόν τον άντρα. Έτσι 

µπόρεσε να κατασκοπεύσει κάποιον πύργο ο οποίος δεν φυλαγόταν καλά και οι άνδρες 

µπορούσαν να τον καταλάβουν κρυφά, γιατί κοντά σ' αυτόν το τείχος ήταν ευκολοπάτητο. 

Αφού, λοιπόν, από τις πολλές φορές που πήγε κοντά για να κάνει τις διαπραγµατεύσεις, 

υπολόγισε καλά το ύψος του πύργου κι ετοίµασε τις σκάλες, παραφύλαξε, όταν οι 

Συρακούσιοι είχαν τη γιορτή της Άρτεµης και το είχαν ρίξει στο πιοτό και στη διασκέδαση, 

και κατόρθωσε όχι µόνο τον πύργο να καταλάβει κρυφά, αλλά και να περικυκλώσει το τείχος 

µε οπλισµένους άνδρες και να σπάσει τα Εξάπυλα, πριν ξηµερώσει. Κι όταν οι Συρακούσιοι 

κατάλαβαν τι είχε συµβεί και άρχισαν να κινούνται και να ταράζονται, διέταξε να σηµάνουν 

από παντού οι σάλπιγγες κι έτσι προκάλεσε τον φόβο κι έκανε πολλούς Συρακούσιους να 

φύγουν, γιατί φάνηκε πως δεν έµεινε κανένα µέρος που να µην το είχαν κυριεύσει οι Ρωµαίοι. 

Έµεινε µόνο το ισχυρότερο και καλύτερο και µεγαλύτερο (που λεγόταν Αχραδινή), γιατί ήταν 

χωρισµένο µε τείχος από την έξω πόλη, της οποίας το ένα τµήµα το λένε Νέα και το άλλο 

Τύχη. 

19. Όταν κυριεύτηκαν και αυτά τα µέρη, ο  Μάρκελλος, την ώρα που χάραζε, κατέβηκε προς 

την πόλη από τα Εξάπυλα, ενώ οι αξιωµατικοί του τον µακάριζαν. Και λέγεται ότι άµα είδε 

από πάνω και παρατήρησε καλά την έκταση και την οµορφιά της πόλης, έµεινε για πολλή ώρα 

δακρυσµένος από συµπόνια γι' αυτό που επρόκειτο να της συµβεί, καθώς διαισθάνθηκε πώς θα 

καταντούσε µετά από λίγο µε τη λεηλασία του στρατού. Γιατί κανένας από τους αρχηγούς δεν 

τολµούσε ν' αντιταχθεί στους στρατιώτες, που ζητούσαν να ωφεληθούν από τη διαρπαγή, 

πολλοί, µάλιστα, παρακινούσαν να την κάψουν και να την ισοπεδώσουν. Τέτοια πρόταση ο 

Μάρκελλος ούτε να την ακούσει δεν ήθελε, αναγκάστηκε όµως παρά τη θέληση του να τους 

αφήσει να ωφεληθούν από τη λεηλασία και τους δούλους. Τους ελεύθερους, όµως, 

απαγόρευσε να τους αγγίξουν κι έδωσε διαταγή να µη σκοτώσουν, ατιµάσουν, ή 

εξανδραποδίσουν κανέναν από τους Συρακούσιους. Και παρ' όλα αυτά τα µέτρα που πήρε, 

πάλι νόµιζε πως η πόλη πάσχει οικτρά και, µέσα σε τόση χαρά για την άλωση της, η ψυχή του 

φαινόταν ότι συµπάσχει και συµπονά, καθώς έβλεπε να έρχεται µέσα σε λίγη ώρα ο αφανισµός 

µιας τόσο µεγάλης και λαµπρής ευδαιµονίας. Λέγεται ότι ο πλούτος που βρήκαν εκεί δεν ήταν 

µικρότερος από κείνον που άρπαξαν αργότερα από την Καρχηδόνα, γιατί και την υπόλοιπη 

πόλη, που κυριεύτηκε µε προδοσία λίγο αργότερα, αναγκάστηκε να τους αφήσει να τη 

λεηλατήσουν, µε εξαίρεση τα βασιλικά χρήµατα, που τα φύλαξε για το δηµόσιο ταµείο. 

Βαθύτατα λύπησε τον Μάρκελλο ο θάνατος του Αρχιµήδη. Αυτός έτυχε να µελετάει κάτι 

µόνος του πάνω σ' ένα διάγραµµα και η σκέψη και το βλέµµα του ήταν τόσο απορροφηµένα 
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στη θεωρητική του εργασία, ώστε δεν αντιλήφθηκε ούτε την επιδροµή των Ρωµαίων ούτε την 

άλωση της πόλης κι όταν ξαφνικά στάθηκε µπροστά του ένας στρατιώτης και τον διέταξε ν' 

ακολουθήσει και να πάνε στον Μάρκελλο, εκείνος δεν ήθελε να σηκωθεί πριν λύσει το 

πρόβληµα και φτάσει στην απόδειξη του. Ο στρατιώτης τότε οργίστηκε, τράβηξε το ξίφος του 

και τον σκότωσε. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ο στρατιώτης από την αρχή στάθηκε µπροστά του µε 

το ξίφος του για να τον σκοτώσει και πως εκείνος, µόλις τον είδε, τον παρακάλεσε θερµά να 

περιµένει λίγη ώρα, ώστε να µην αφήσει το πρόβληµα µισοτελειωµένο και άλυτο ο στρατιώτης 

έµεινε αδιάφορος στις παρακλήσεις του και τον σκότωσε. υπάρχει και τρίτη εκδοχή, ότι, 

δηλαδή, µερικοί στρατιώτες που τον συνάντησαν στον δρόµο να πηγαίνει στον Μάρκελλο κά-

ποια µαθηµατικά όργανα, ηλιακά ωρολόγια, σφαίρες και γωνίες υπό τις οποίες είναι ορατό το 

µέγεθος του ηλίου επειδή νόµισαν ότι στη θήκη του έκρυβε χρυσό, τον σκότωσαν. Όλοι, όµως, 

οµολογούν ότι ο Μάρκελλος πόνεσε και δεν θέλησε ούτε να δει στα µάτια του αυτόν που τον 

σκότωσε, θεωρώντας τον ένοχο ανοσιουργήµατος, κι ότι, αφού βρήκε τους συγγενείς του 

Αρχιµήδη, τους τίµησε. 

 

 


