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Η ΜΑΥΗ ΣΩΝ ΘΕΡΜΟΠΤΛΩΝ (ΑΤΓΟΤΣΟ 480 

Π.Υ.) 

ΔΡ ΠΗΓΗ Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΤ 

ΙΣΟΡΙΚΟ-ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 5νπ π.Φ. αηψλα, ην παλίζρπξν πεξζηθφ βαζίιεην, πνπ εθηεηλφηαλ 

κέρξη ηα παξάιηα ηεο Μηθξάο Αζίαο, μεθίλεζε ηηο πξνζπάζεηεο λα επεθηαζεί πξνο ηε 

Γχζε, ζηα εδάθε ηεο θπξίσο Διιάδαο. Η πξψηε ζνβαξή νξγαλσκέλε επηρείξεζε ηνπ 

βαζηιηά Γαξείνπ απέηπρε χζηεξα απφ ηε λίθε ησλ Διιήλσλ ζηνλ Μαξαζψλα ην 490 

π.Φ. Δλλέα ρξφληα αξγφηεξα, ην 481 π.Φ., μεθίλεζε ε δεχηεξε εθζηξαηεία θαηά ηεο 

Διιάδαο, πνπ γηα πνιχ θαηξφ νξγάλσλε ν Ξέξμεο, γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ Γαξείνπ. 

Μάιηζηα, πξηλ μεθηλήζεη, έζηεηιε αληηπξνζψπνπο ηνπ ζηηο ειιεληθέο πφιεηο δεηψληαο 

γην και ύδωπ, δειαδή ηελ ππνηαγή ηνπο ζηελ πεξζηθή δχλακε. Οη κφλεο πφιεηο ζηηο 

νπνίεο δελ έζηεηιε ηέηνηα αληηπξνζσπεία ήηαλ ε Αζήλα θαη ε Σπάξηε. 

Τν βαζίιεην ησλ Πεξζψλ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ απφ θάζε άπνςε κπζηθφ γηα ηνπο 

Έιιελεο: κεγάινο πινχηνο, ηεξάζηηεο εθηάζεηο, ηζρπξφ ζηξάηεπκα, δεθάδεο 

θαηαθηεκέλνη ιανί. Ο Ηξφδνηνο, πνπ πεξηγξάθεη φιε ηελ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε, 

αλαθέξεη φηη ε δχλακε πνπ μεθίλεζε θαηά ηεο Διιάδαο ην 481 π.Φ. έθζαλε ηνπο 

1.700.000 πνιεκηζηέο θαη ηα 1207 πνιεκηθά πινία. Τν ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ, καδί κε 

ηνπο ζπλνδνχο θαη ηνπο ακάρνπο, ζα ήηαλ πεξίπνπ 5.000.000. Οη αξηζκνί απηνί είλαη 

ζίγνπξα ππεξβνιηθνί, θαζψο ε πεξζηθή δχλακε θάληαδε πνιχ κεγαιχηεξε θαη 

ηξνκαθηηθή ζηα κάηηα ησλ Διιήλσλ. Σήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ 

φηη ν ζηξαηφο πξέπεη λα αξηζκνχζε απφ 150.000 έσο 400.000 άλδξεο. Αμηνζεκείσην, 

πάλησο, είλαη, φηη πεξηιάκβαλε πνιεκηζηέο απφ ζαξάληα έμη δηαθνξεηηθά έζλε, ελψ ην 

πην ζεκαληηθφ ηνπ ηκήκα ήηαλ νη «αζάλαηνη», ην επίιεθην ζψκα Πεξζψλ ηεο βαζηιηθήο 

θξνπξάο, πνπ νλνκάδνληαλ έηζη γηαηί ν αξηζκφο ηνπο παξέκελε πάληα ακείσηνο ζηνπο 

10.000. 

Οη Έιιελεο είραλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δχλακε θαη ηηο βιέςεηο ησλ Πεξζψλ, θαζψο 

είραλ ζηείιεη θαηαζθφπνπο ζηηο Σάξδεηο, ζηελ έδξα ηνπ Ξέξμε. Έρνληαο ηελ εκπεηξία 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξζηθήο εθζηξαηείαο, γλψξηδαλ, επίζεο, φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

κηα ηέηνηα ππεξδχλακε, έπξεπε λα ζπκκαρήζνπλ θαηά ηνπ θνηλνχ ερζξνχ. Μεηαμχ ησλ 

Διιήλσλ είρε δηακνξθσζεί θνηλή εζληθή ζπλείδεζε, παξά ην γεγνλφο φηη αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθά θχια θαη ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε πφιεηο-θξάηε, κε αγεθχξσηεο, πνιιέο 

θνξέο, δηαθνξέο. Η ηζρπξφηεξε ζηξαηησηηθή δχλακε ήηαλ ε Σπάξηε, ελψ ην θξάηνο 

ηεο Αζήλαο είρε πξφζθαηα δεκηνπξγήζεη ην ηζρπξφηεξν λαπηηθφ θαη είρε ήδε αξρίζεη 

λα επηβάιιεηαη πνιηηηθά ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπ, θπξίσο ιφγσ ηνπ γνήηξνπ πνπ είρε 

απνθηήζεη κεηά ηε λίθε ζην Μαξαζψλα.  
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Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, ην θζηλφπσξν ηνπ 481 π.Φ. πξαγκαηνπνηήζεθε παλειιήλην 

ζπλέδξην ζηελ Κφξηλζν, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ζρεδφλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Απηή 

ήηαλ θαη ε πξψηε επίζεκε πξνζπάζεηα ζπλαζπηζκνχ ησλ θξαηψλ κε ηελ ππέξβαζε ησλ 

εζσηεξηθψλ εξίδσλ θαη δηαθνξψλ. Σπλνιηθά ζπκκεηείραλ ηξηάληα κία πφιεηο, θπξίσο 

απφ ηε λφηηα Διιάδα, ελψ δελ έιαβαλ κέξνο νη ζξαθηθέο, καθεδνληθέο θαη αξθεηέο 

ζεζζαιηθέο πφιεηο, πνπ πξψηεο ζα αληηκεηψπηδαλ ηελ πεξζηθή δχλακε θαη δελ είραλ 

ειπίδα άκπλαο. Δπίζεο, απείρε ην Άξγνο, ιφγσ ηεο έρζξαο ηνπ πξνο ηε Σπάξηε, ε 

Κξήηε θαη ε Κέξθπξα, πνπ δελ δηέηξεραλ άκεζν θίλδπλν ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

ζέζεο. 

Σην ζπλέδξην απνθαζίζηεθε λα κελ ππνηαγνχλ ζηνπο Πέξζεο, αιιά λα ακπλζνχλ απφ 

θνηλνχ, κε ζπκκαρηθφ ζηξαηφ θαη ζηφιν. Μάιηζηα, ε θαηάζηαζε θξίζεθε ηφζν θξίζηκε, 

ψζηε αλαθιήζεθαλ ζηηο πφιεηο ηνπο φζνη είραλ εμνξηζηεί ζην παξειζφλ. Η αξρεγία ηνπ 

ζηξαηνχ θαη ηνπ ζηφινπ δφζεθε νκφθσλα ζηε Σπάξηε. Τν γεληθφηεξν ζρέδην άκπλαο 

ησλ Διιήλσλ, πνπ θαηαζηξψζεθε απφ ηνλ Αζελαίν Θεκηζηνθιή, πξνέβιεπε λα θξηζεί ν 

αγψλαο ζηε ζάιαζζα, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζηαηεχνληαλ νη δηαβάζεηο 

απφ ηελ θεληξηθή πξνο ηε λφηηα Διιάδα. Ήηαλ αδχλαην λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

παλίζρπξν πεξζηθφ ζηξαηφ δηαθνξεηηθά. Η κάρε ζε αλνηρηή πεδηάδα ζα ήηαλ 

θαηαζηξεπηηθή γηα ηνπο Έιιελεο, θαζψο δελ δηέζεηαλ ηζρπξφ ηππηθφ θαη δελ είραλ 

ζηαζεξή εληαία ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή εγεζία. Υπήξραλ, φκσο, θαη ζεκεία ζηα νπνία 

ππεξηεξνχζαλ: ήηαλ θαιά γπκλαζκέλνη, επθίλεηνη, ζπλεζηζκέλνη ζε πνξείεο κε βαξχ 

νπιηζκφ, γλψξηδαλ ην έδαθνο, θαη ηα φπια ηνπο ήηαλ βαξχηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Η οπλιηική θάλαγξ πνπ ζρεκάηηδαλ νη Σπαξηηάηεο ήηαλ έλα 

ζπκπαγέο θηλνχκελν κεηαιιηθφ ηείρνο απφ αζπίδεο θαη δφξαηα.  

Τελ άλνημε ηνπ 480 π.Φ. ν Ξέξμεο πεξλνχζε ηνλ Διιήζπνλην θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

Διιήλσλ ήηαλ πηα αλαγθαία. Υπφ ηελ πίεζε ησλ Θεζζαιψλ, έιαβαλ ηελ πξψηε 

απφθαζε: λα πξνζηαηεχζνπλ ην βνξεηφηεξν δπλαηφ πέξαζκα, ηα Τέκπε. Έηζη, 10.000 

βαξέσο νπιηζκέλνη άλδξεο έθζαζαλ ζηελ πεξηνρή, αιιά εθεί ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη 

ππήξραλ θαη άιια πεξάζκαηα απφ ηε Μαθεδνλία ζηε Θεζζαιία, απφ ηα νπνία ήηαλ πην 

πηζαλφ λα πεξάζνπλ νη Πέξζεο –πξάγκαηη, έλα απφ απηά αθνινχζεζε ν Ξέξμεο. 

Ταπηφρξνλα, νξηζκέλεο πφιεηο ησλ Θεζζαιψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ επηρείξεζε απηή 

κε ην ηππηθφ ηνπο, θξαηνχζαλ ακθίβνιε ζηάζε σο πξνο ηε ζπκκαρία ηνπο κε ηνπο 

ππφινηπνπο Έιιελεο θαη ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Αιέμαλδξνο Α΄, γλσξίδνληαο ηε 

δχλακε ησλ Πεξζψλ, ηνπο πξνέηξεπε λα ππνρσξήζνπλ πην λφηηα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ ηελ θαηαζηξνθή. Οη Έιιελεο αλαγθάζηεθαλ λα επηζηξέςνπλ ζηνλ Ιζζκφ. 

Ο ζηξαηφο ηνπ Ξέξμε πξνρσξνχζε ρσξίο λα ζπλαληά αληίζηαζε θαη πξνμελψληαο 

κεγάιεο θαηαζηξνθέο, αθνχ κφλν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ θαηαλαιψζεθαλ νη 

πξνκήζεηεο φισλ ησλ πεξηνρψλ. Οιφθιεξε ε Θεζζαιία, ε Λνθξίδα θαη ε Βνησηία 

ππνηάρζεθαλ ζηνπο Πέξζεο θαη ην καληείν ησλ Γειθψλ πξνέβιεπε κε ρξεζκνχο ηελ 

θαηαζηξνθή. Οη κφλεο πφιεηο πνπ δελ μήδιζαν (δελ πήγαλ κε ην κέξνο ησλ Πεξζψλ) 

ήηαλ νη Θεζπηέο θαη νη Πιαηαηέο.   
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Η απνηπρία θχιαμεο ησλ Τεκπψλ θαη ε απξφζθνπηε πξνέιαζε ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ 

επέθεξε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ Διιήλσλ. Σηα ηέιε Ινπιίνπ ηνπ 480 π.Φ. ν Ξέξμεο είρε 

ήδε θζάζεη ζηελ Πηεξία θαη νη Έιιελεο απνθάζηζαλ λα παξαηαρζνχλ ζην ακέζσο 

επφκελν ζεκαληηθφ πέξαζκα, πνπ ήηαλ απηφ ησλ Θεξκνππιψλ. Παξάιιεια, ν ζηφινο 

ζα βξηζθφηαλ ζην Αξηεκίζην, ζηε βφξεηα Δχβνηα. 

Καηά ηελ αξραηφηεηα ην ηνπίν ζηηο Θεξκνπχιεο ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ, γηαηί 

ζήκεξα ε μεξά έρεη επεθηαζεί κε ηηο πξνζρψζεηο ηνπ Σπεξρεηνχ πνηακνχ. Ο δξφκνο 

πεξλνχζε πεξίπνπ φπνπ θαη ε ζχγρξνλε εζληθή νδφο, αιιά ην πέξαζκα ήηαλ πνιχ 

ζηελφηεξν, αλάκεζα ζηε ζάιαζζα θαη ηα απφηνκα βνπλά. Δίρε κήθνο πεξίπνπ ελλέα 

ρηιηνκέηξσλ θαη ζηέλεπε ζε ηξία ζεκεία: ζην αλαηνιηθφ θαη ην δπηηθφ άθξν ππήξρε 

ρψξνο γηα λα πεξλά κφλν κία άκαμα, ελψ ζην κέζν είρε πιάηνο 15 κ. Η ηνπνζεζία ήηαλ 

γλσζηή σο Πύλαι ή Θεπμοπύλαι ή Χύηποι, ιφγσ ησλ ζεξκψλ ζεηνχρσλ πεγψλ πνπ 

ππήξραλ ζηελ πεξηνρή θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ σο αλνηρηά ινπηξά.  

Η ζέζε ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ άκπλα ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. Απφ εδψ 

ζα πεξλνχζε ζίγνπξα ν Ξέξμεο, εθφζνλ νη άιιεο δηαβάζεηο ήηαλ δχζβαηεο. Τα Σηελά 

εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε ηεο ρεξζαίαο δχλακεο ηνπ ερζξνχ, ελψ ν κηθξφο πνξζκφο ηνπ 

Δπξίπνπ απέθιεηε ην ελδερφκελν πεξηθχθισζεο ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Δπηπιένλ, 

κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ε νρχξσζε πνπ είραλ θηίζεη παιαηφηεξα νη Φσθείο αλαηνιηθά 

ηνπ θεληξηθνχ πεξάζκαηνο ησλ Θεξκνππιψλ. Ακπλφκελνη νη Έιιελεο ζηα Σηελά, ζα 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπλ ππνρσξεηηθή ζηξαηεγηθή θαη, παξάιιεια, λα 

θαηαπνλνχλ ηνλ ερζξφ, λα ηνπ επηθέξνπλ ζνβαξέο απψιεηεο, λα κεηψζνπλ ην εζηθφ 

ηνπ θαη λα παξαηείλνπλ ηνλ εγθισβηζκφ ηνπ ζηε Μαιηαθή πεδηάδα.  

Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο δελ γλσξίδνπκε, θαζψο δελ ππάξρεη 

θαηαγξαθή απφ ζπγρξφλνπο κε ηα γεγνλφηα ζπγγξαθείο. Μφλν ν Ηξφδνηνο θαηέγξαςε 

ηα γεγνλφηα ηεο κάρεο, αιιά πεξίπνπ κία γελεά αξγφηεξα. Τν γεληθφηεξν ακπληηθφ 

ζρέδην ζα ην γλψξηδαλ έηζη θη αιιηψο ειάρηζηνη, θαη νη Σπαξηηάηεο δελ κηινχζαλ πνηέ 

γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο. Η απνζηνιή, φκσο, είρε σο ηειηθφ ζθνπφ λα παξεκπνδίζεη ηε 

δίνδν ηνπ πεξζηθνχ ζηξαηνχ.  

Ο ειιεληθφο ζηξαηφο ηέζεθε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Λεσλίδα, βαζηιηά ηεο Σπάξηεο, θαη 

έθζαζε ζηηο Θεξκνπχιεο ζηηο αξρέο ηνπ Απγνχζηνπ. Σπλνιηθά ζπγθεληξψζεθε δχλακε 

πεξίπνπ 6.000 αλδξψλ. Τνπο αξηζκνχο καο δίλεη θαη πάιη ν Ηξφδνηνο: 300 Σπαξηηάηεο, 

500 Τεγεάηεο, 500 Μαληηλείο, 120 απφ ηνλ Αξθαδηθφ Οξρνκελφ, 1000 απφ ηελ Αξθαδία 

γεληθφηεξα, 400 Κνξίλζηνη, 200 απφ ηνλ Φιηνχληα, 80 απφ ηηο Μπθήλεο, 700 Θεζπηείο, 

400 Θεβαίνη, νιφθιεξνο ν ζηξαηφο ησλ Οπνπληίσλ Λνθξψλ θαη 1000 Φσθείο. Οη 

πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, παξ’ φια απηά, ε δχλακε πνπ ν 

Λεσλίδαο είρε ζηε δηάζεζή ηνπ ήηαλ κφλν 300 άλδξεο, δειαδή φζνη ηνπ επέηξεπε ν 

λφκνο. Μάιηζηα, φινη επειέγεζαλ αλάκεζα ζε πνιίηεο πνπ είραλ γηνπο, ψζηε λα κε 

ραζεί ε νηθνγέλεηα. Υπφ ηελ αξρεγία ηνπ πήξε θαη ηνπο Θεβαίνπο, επεηδή ππήξραλ 

ππφλνηεο φηη κε ηελ πξψηε επθαηξία ζα ηάζζνληαλ κε ην κέξνο ησλ Πεξζψλ. 

Παξάιιεια, 271 ηξηήξεηο (απφ ηηο νπνίεο νη 127 ήηαλ αζελατθέο) θαη 9 πεληεθφληνξνη 

πεξίκελαλ ηνλ πεξζηθφ ζηφιν ζην Αξηεκίζην κε ζθνπφ λα ηνλ απνθιείζνπλ ζηα ζηελά.  
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Ο ζηξαηφο πνπ έζηεηιαλ νη Πεινπνλλήζηνη ήηαλ κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ δπλάκεψλ 

ηνπο. Σχκθσλα κε ηνλ Ηξφδνην, ε θχξηα δχλακε ζα έθζαλε αξγφηεξα, αθνχ ζα είρε 

ηειεηψζεη ε γηνξηή ησλ Καξλείσλ ζηε Σπάξηε θαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο. Ωζηφζν, νη 

γηνξηέο δελ εκπφδηζαλ ηελ θίλεζε ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζηφινπ. Σηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θαίλεηαη φηη νη Λαθεδαηκφληνη ήζειαλ λα δηαθπιάμνπλ θπξίσο ηε δηθή 

ηνπο πεξηνρή θαη φρη ηελ θεληξηθή Διιάδα, γη’ απηφ θαη θξάηεζαλ ην ζηξαηφ ηνπο ζηε 

Σπάξηε. Ίζσο, πάιη, πίζηεςαλ φηη ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο αξθνχζε γηα λα θπιάμεη ηα 

Σηελά ησλ Θεξκνππιψλ.  

Ο Λεσλίδαο ακέζσο νξγάλσζε ηελ άκπλά ηνπ: επηζθεχαζε ην ηείρνο θαη, φηαλ 

πιεξνθνξήζεθε φηη ππήξρε θαη άιιν πέξαζκα, ε Αλνπαία αηξαπφο, πνπ νδεγνχζε απφ 

ην βνπλφ ζηα λψηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ, έζηεηιε ηνπο 1000 Φσθείο γηα ηε θχιαμή 

ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, ππφ ηελ άκεζε πηα απεηιή ησλ Πεξζψλ, ζπγθάιεζε ζπκβνχιην. Οη 

Πεινπνλλήζηνη ππνζηήξημαλ φηη έπξεπε λα θαηεβνχλ πξνο ηα λφηηα θαη λα θπιάμνπλ 

ηνλ Ιζζκφ, αιιά νη Φσθείο θαη νη Λνθξνί δπζαξεζηήζεθαλ, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν 

έκελαλ αθάιππηνη. Ο Λεσλίδαο ςήθηζε ππέξ ηνπ λα παξακείλνπλ θαη ε απφθαζε απηή 

πηνζεηήζεθε απφ φινπο. Έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηηο ζπκκαρηθέο πφιεηο δεηψληαο 

εληζρχζεηο, ην βέβαην, φκσο, ήηαλ φηη ε Σπάξηε δελ ζα έζηειλε ζηξαηφ πξηλ απφ ηα 

ηέιε Απγνχζηνπ. 

Ο Ξέξμεο, ελησκεηαμχ, είρε θηάζεη πνιχ θνληά ζηα Σηελά. Ο θαηάζθνπνο πνπ έζηεηιε 

γηα λα εμαθξηβψζεη ηε δχλακε ησλ Διιήλσλ είδε κφλν ηνπο Λαθεδαηκφληνπο, πνπ 

εθείλε ηε κέξα είραλ ζηξαηνπεδεχζεη εθηφο ηνπ ηείρνπο. Η πεξηγξαθή ηνπ μάθληαζε 

ηνλ Ξέξμε: νη ιηγνζηνί ζηξαηηψηεο γπκλάδνληαλ θαη θξφληηδαλ ηα καιιηά ηνπο. Ο 

Γεκάξαηνο, Σπαξηηάηεο βαζηιηάο πνπ είρε απνζηαηήζεη ζηνπο Πέξζεο, εμήγεζε πσο 

απηή ήηαλ ε ζπλήζεηα ησλ Σπαξηηαηψλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ζνβαξή κάρε. Δάλ ν 

πεξζηθφο ζηξαηφο θαηφξζσλε λα μεπεξάζεη ην εκπφδην ησλ γελλαίσλ Λαθεδαηκνλίσλ, 

ηφηε θαλείο άιινο δελ ζα ηνπ αληηζηεθφηαλ.  

Ο Ξέξμεο επί ηέζζεξηο εκέξεο παξέκελε αδξαλήο, πηζηεχνληαο φηη νη Έιιελεο ζα 

απνρσξνχζαλ. Πεξίκελε, φκσο, θαη ηελ άθημε ηνπ ζηφινπ ηνπ πνπ είρε ππνζηεί 

θαηαζηξνθέο ιφγσ ζαιαζζνηαξαρήο ζηηο αθηέο ηνπ Πειίνπ. ηαλ, ηειηθά, έζηεηιε 

θήξπθεο γηα λα δεηήζεη απφ ηνπο Έιιελεο λα παξαδνζνχλ, ζπλάληεζε θαηεγνξεκαηηθή 

άξλεζε, θαη φπσο καο παξαδίδεη ν Πινχηαξρνο, έιαβε απφ ην Λεσλίδα ηελ ηζηνξηθή 

απάληεζε “μολών λαβέ”. Τελ πέκπηε εκέξα απνθάζηζε λα επηηεζεί, θαζψο ν ζηξαηφο 

ηνπ έπξεπε λα κεηαθηλεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηξνθή. Θεσξψληαο ηνπο 

Έιιελεο αλαηδείο θαη απεξίζθεπηνπο, έζηεηιε ηνπο Μήδνπο θαη ηνπο Κίζζηνπο κε 

δηαηαγή λα ηνπο ζπιιάβνπλ θαη λα ηνπο θέξνπλ δσληαλνχο. Η αληίζηαζε, φκσο, πνπ 

ζπλάληεζαλ ήηαλ ζθιεξή, θαη ην ίδην αλαπνηειεζκαηηθνί ήηαλ θαη νη “αζάλαηνη”, πνπ 

ζηάιζεθαλ ζηε κάρε κε αξρεγφ ην ζηξαηεγφ Υδάξλε. Ο ρψξνο ήηαλ πνιχ ζηελφο, ε 

αηκφζθαηξα απνπληθηηθή ιφγσ ησλ ζεξκψλ πδξαηκψλ, θαη ηα δφξαηά ηνπο κηθξά, ελψ 

δελ κπνξνχζαλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο λα αμηνπνηήζνπλ ηα πεξίθεκα ηφμα ηνπο. 

Οη Λαθεδαηκφληνη, πην έκπεηξνη ζε ηέηνηνπ είδνπο κάρε, πξνζπνηήζεθαλ φηη ππνρσξνχλ. 

Οη Πέξζεο ππνρξεψζεθαλ λα ηνπο θαηαδηψμνπλ θαη έηζη εγθισβίζηεθαλ ζην ζηελφηεξν 
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ζεκείν ηνπ πεξάζκαηνο θαη ζπγθξνχζηεθαλ κε ηνπο Σπαξηηάηεο ζψκα κε ζψκα. Οη 

απψιεηέο ηνπο ήηαλ κεγάιεο θαη αλαγθάζηεθαλ λα απνζπξζνχλ ην βξάδπ. Μάιηζηα, 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ηξφδνηνο, ν Ξέξμεο, ελψ παξαθνινπζνχζε ηε κάρε, 

ηξεηο θνξέο αλαπήδεζε απφ ην ζξφλν ηνπ επεηδή θνβήζεθε γηα ην ζηξάηεπκά ηνπ. 

Τε δεχηεξε εκέξα νη Πέξζεο επαλέιαβαλ ηελ επίζεζε, αιιά θαη πάιη ρσξίο 

απνηέιεζκα. Οη Έιιελεο ήηαλ ρσξηζκέλνη ζε ηάγκαηα, αλάινγα κε ηηο πφιεηο θαη 

έκπαηλαλ ζηε κάρε κε ηε ζεηξά, αλαγθάδνληαο ηνπο Πέξζεο ζε ππνρψξεζε, απηή ηε 

θνξά λσξίηεξα, αιιά πάιη κε κεγάιεο απψιεηεο. 

Ο Ξέξμεο ήηαλ πηα ζε ακεραλία, φηαλ παξνπζηάζηεθε ν Δθηάιηεο, γηνο ηνπ Δπξχδεκνπ 

απφ ηε Μαιίδα, πνπ ηνπ απνθάιπςε φηη ε ζέζε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ήηαλ πξνζπειάζηκε 

θαη απφ ηελ Αλφπαηα αηξαπφ. Τν ίδην βξάδπ ν Υδάξλεο θαη νη “αζάλαηνη” μεθίλεζαλ ηελ 

πνξεία απφ ην κνλνπάηη κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Δθηάιηε. Υπνιφγηδαλ φηη ζα έθζαλαλ 

ζηα Σηελά πεξίπνπ ζε δεθαπέληε ψξεο. 

Τν ππθλφ δάζνο κε ηηο βειαληδηέο θαη ην ζθνηάδη ηεο λχρηαο ηνπο θάιππηαλ θαη, φηαλ 

έθηαζαλ ζηελ θνξπθή ηα μεκεξψκαηα, νη Φσθείο αηθληδηάζηεθαλ θαη απνζχξζεθαλ 

αθφκε ςειφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα ζσζνχλ απφ ηα πεξζηθά βέιε. ηαλ ν Υδάξλεο 

βεβαηψζεθε φηη δελ επξφθεηην γηα Σπαξηηάηεο, θαη επεηδή ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ 

άιινο, άξρηζε ακέζσο ηελ θαηάβαζε πξνο ηα Σηελά. Η ζηάζε ησλ Φσθέσλ ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο ηζηνξηθνχο ζήκεξα κνηξαία γηα ηελ έθβαζε ηεο κάρεο. Δάλ, δειαδή, είραλ 

αληηζηαζεί θαη δελ είραλ ππνινγίζεη κφλν ηε δηθή ηνπο ζσηεξία, ελδερνκέλσο λα είρε 

απνθεπρζεί ε θχθισζε ηνπ Λεσλίδα. 

Σην κεηαμχ, ζην ζηξαηφπεδν ησλ Λαθεδαηκνλίσλ έθζαλαλ ηα άζρεκα λέα. Πξψηνο ν 

κάληεο Μεγηζηίαο είδε ην πξνεγνχκελν βξάδπ ηελ επεξρφκελε θαηαζηξνθή θαη 

πξνεηδνπνίεζε γηα ζάλαην ηα μεκεξψκαηα. Μεξηθνί ιηπνηάθηεο απφ ην πεξζηθφ 

ζηξάηεπκα ηνπο ελεκέξσζαλ ηε λχρηα φηη νη Πέξζεο ζα ηνπο θχθισλαλ, ελψ νη 

θξνπξνί απφ ηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ ηνπο εηδνπνίεζαλ ηα μεκεξψκαηα γηα ηνλ ίδην 

θίλδπλν: πεξζηθά ζηξαηεχκαηα θαηέβαηλαλ απφ ην πέξαζκα ηνπ βνπλνχ θαη ζα 

θαηέιεγαλ ζηα λψηα ηνπο. Βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε. Έθαλαλ ζπκβνχιην, ζην νπνίν 

νη γλψκεο δηράζηεθαλ: άιινη ήζειαλ λα θχγνπλ θαη άιινη λα κείλνπλ, γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην πέξαζκα. Ο Λεσλίδαο, δηαβιέπνληαο ηελ θαηαζηξνθή, άθεζε φινπο 

ηνπο ζπκκάρνπο λα απνρσξήζνπλ. Έκεηλαλ κφλν νη 300 Σπαξηηάηεο, νη 700 Θεζπηείο 

κε αξρεγφ ηνλ Γεκφθηιν θαη νη 400 Θεβαίνη κε αξρεγφ ηνλ Λενληηάδε, ίζσο παξά ηε 

ζέιεζή ηνπο. Έκεηλε θαη ν κάληεο, αθνχ πξψηα έδησμε ην γην ηνπ. Γλψξηδαλ φηη ε 

θχιαμε ησλ Σηελψλ ήηαλ ζέκα ρξφλνπ, σζηφζν, κπνξνχζαλ αθφκε λα πξνζηαηεχζνπλ 

ηελ ππνρψξεζε ησλ ζπκκάρσλ, αιιά θαη λα πξνμελήζνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνλ 

ερζξφ.  

Με ηελ αλαηνιή ν Ξέξμεο έθαλε ηηο θαζηεξσκέλεο ζπνλδέο, θαη ζηηο γχξσ ζηηο 9.00-

10.00 άξρηζε ηελ επίζεζε. Οη Έιιελεο άιιαμαλ ηαθηηθή: βγήθαλ ζην πιαηχηεξν κέξνο 

ηνπ πεξάζκαηνο, παξαηάρζεθαλ πην θνληά ζηνπο Πέξζεο θαη πξνεηνηκάζηεθαλ γηα 

κάρε νπιηηηθή, κε φιε ηνπο ηε δχλακε, κε ζθνπφ λα ηνπο πιήμνπλ πξηλ απφ ηελ άθημε 

ηνπ Υδάξλε. Καηά ηε ζπκπινθή πνιινί Πέξζεο ζθνηψζεθαλ ή έπεζαλ ζηε ζάιαζζα, 
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αιιά απηή ηε θνξά είραλ θαη νη Έιιελεο ζεκαληηθέο απψιεηεο. Η πην ζνβαξή ήηαλ ν 

ζάλαηνο ηνπ ίδηνπ ηνπ Λεσλίδα, πάλσ απφ ην ζψκα ηνπ νπνίνπ έγηλε ζθνδξή κάρε, 

ζηελ νπνία ηειηθά επηθξάηεζαλ νη Σπαξηηάηεο.  

ηαλ έθζαζε ν Υδάξλεο, ε θαηάζηαζε αλαηξάπεθε. Οη Έιιελεο ππνρψξεζαλ πξνο ην 

ηείρνο θαη απφ εθεί ζην χςσκα ηνπ Κνισλνχ, φπνπ, ηειηθά, θπθιψζεθαλ απφ ηνπο 

Πέξζεο. Πνιέκεζαλ γελλαία, κε ηα ζπαζηά ή κε ηα ρέξηα, φηαλ ηα δφξαηά ηνπο 

έζπαδαλ, ζθνηψζεθαλ, φκσο, φινη, απφ ηα πεξζηθά βέιε. Οη κφλνη πνπ επέδεζαλ ήηαλ 

νξηζκέλνη Θεβαίνη, πνπ ηειηθά παξαδφζεθαλ ζηνπο Πέξζεο θαη ζηηγκαηίζηεθαλ σο 

δνχινη. Τν ίδην βξάδπ, ν ειιεληθφο ζηφινο ππνρψξεζε απφ ην Αξηεκίζην πξνο λφην. 

Οη ζπλνιηθέο απψιεηεο ησλ Πεξζψλ ήηαλ κεγάιεο: 20.000 λεθξνί, αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο θαη δχν αδειθνί ηνπ Ξέξμε, γηνη ηνπ Γαξείνπ. Απφ ηνπο Έιιελεο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ ηειεπηαία κάρε δελ επέδεζε ζρεδφλ θαλείο. Οη λεθξνί ηάθεθαλ εθεί φπνπ 

ζθνηψζεθαλ θαη ζηε κλήκε ηνπο ηνπνζεηήζεθε απφ ηνπο Ακθηθηίνλεο ιίζηλν άγαικα 

ιηνληαξηνχ, ην νπνίν δε ζψδεηαη ζήκεξα.  

Σηελ ηζηνξία, φκσο, έκεηλαλ θπξίσο νη 300 Σπαξηηάηεο. Ο Ηξφδνηνο, κάιηζηα, 

αλαθέξεη φηη γλψξηδε θαη ηα νλφκαηά ηνπο, πνπ αλαγξάθνληαλ ζε κλεκείν ζηε Σπάξηε. 

Αλάκεζά ηνπο δηαθξίζεθε ν Γηελέθεο, ν νπνίνο, φηαλ πιεξνθνξήζεθε φηη νη Πέξζεο 

ήηαλ ηφζνη πνιινί ψζηε ηα βέιε ηνπο ζα έθξπβαλ ηνλ ήιην, είπε φηη απηφ ηνπο 

εμππεξεηνχζε, γηαηί έηζη ζα πνιεκνχζαλ ζηε ζθηά. Σηε κλήκε ησλ Λαθεδαηκνλίσλ ν 

πνηεηήο Σηκσλίδεο έγξαςε έλα επίγξακκα, πνπ έρεη ιαμεπζεί θαη ζην ζχγρξνλν 

κλεκείν ησλ Θεξκνππιψλ:  

Ω ξείν’ αγγέλειν Λακεδαιμονίοιρ όηι ηήδε  

κείμεθα ηοιρ κείνων πήμαζι πειθόμενοι 

(Γειαδή: “Ξέλε δηαβάηε, πεο ζηνπο Λαθεδαηκνλίνπο φηη εδψ βξηζθφκαζηε ζακκέλνη, 

κέλνληαο πηζηνί ζηνπο λφκνπο ηνπο”). 

Ο Δθηάιηεο, πνπ ηαχηηζε ην φλνκά ηνπ κε ηελ έλλνηα ηεο πξνδνζίαο, θαηέθπγε ζηε 

Θεζζαιία. Η Ακθηθηηνλία ζηελ Ππιαία ηνλ επηθήξπμε θαη ηειηθά ηνλ ζθφησζε θάπνηνο 

ηξίηνο ιίγν αξγφηεξα, γηα άιιν ιφγν. 

Η θξίζηκε κάρε ζηηο Θεξκνπχιεο θαηέιεμε ζε ήηηα ησλ Διιήλσλ. Άιινη ηελ απνδίδνπλ 

ζηελ πξνδνζία ηνπ Δθηάιηε, άιινη ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο Αλνπαίαο αηξαπνχ απφ ηνπο 

Φσθείο, άιινη ζηε κηθξή δχλακε πνπ είρε ν Λεσλίδαο ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ζηε 

γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο Σπάξηεο. Η ζπζία ησλ 1000 πεξίπνπ αλδξψλ, φκσο, έκεηλε γηα 

πάληα ζηελ Ιζηνξία σο ε πην ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηεο ζπαξηηαηηθήο αλδξείαο. Ο 

Λεσλίδαο θαηφξζσζε λα δηαθπιάμεη ηελ ηηκή θαη ηε θήκε ηεο Σπάξηεο, αιιά θαη ηελ 

ππνρψξεζε ησλ ζπκκάρσλ ηνπ, ελψ παξάιιεια, θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ πνξεία 

ηνπ Ξέξμε, πξνμέλεζε ζνβαξέο απψιεηεο ζηε δχλακή ηνπ θαη ηφλσζε ην εζηθφ ησλ 

Διιήλσλ, πνπ ηειηθά ηνλ θαηαηξφπσζαλ θαηά ηε λαπκαρία ηεο Σαιακίλαο, κφιηο 

κεξηθέο εβδνκάδεο αξγφηεξα. 


