
PRO LACEDAEMONIIS

Ή στάσις τής Σπάρτης κατά τον μηδικόν πόλεμον, κατά τε την πρώτην καί 
την δευτέραν φάσιν των πολεμικών επιχειρήσεων των Περσών εις την Ελλάδα, 
άπετέλεσε θέμα συζητήσεως είς την νεωτέραν επιστημονικήν ερευνάν εξ αφορμής 
των κάπως ασαφών πληροφοριών, τάς οποίας μάς παρέχει ό Ηροδοτος 1. Έκτος 
τών ξένων επιστημόνων, οί όποιοι άπέδωκαν ολιγωρίαν είς την μη πρόθυμον βοή
θειαν καί την ενεργόν συμβολήν τής Σπάρτης1 2 *, τής πρώτης τότε έν Έλλάδι δυνά- 
μεως, είς τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, καί ό ήμέτερος Παπαρρηγοπουλος3 ένερ- 
γότερον ήλεγξε τήν στάσιν τής Σπάρτης. Καί ώς προς μεν τα γεγονότα τοΰ Μ α- 
ραθώνος σχετικώς με τήν βραδύτητα τής κινητοποιήσεως τών σπαρτιατικών 
δυνάμεων, κατόπιν τής προσκλήσεως τής αμέσως άπειλουμένης πόλεως τών ’Αθη
νών, τονίζει χαρακτηριστικούς τά εξής: «οί Σπαρτιάται δεν έξετίμησαν άποχρών- 
τως τό μέγεθος τοΰ κινδύνου δν ύφίστατο ή αυτονομία ό?ωκλήρου τοΰ ’Έθνους, 
καί τούτο διότι δεν έκινδύνευεν αμέσως ή ιδία αυτών πόλις, διότι, έν άλλαις λέξεσι, 
δεν εϊχον τό πανελλήνιον εκείνο αίσθημα δι’ δ οί ’Αθηναίοι έπεμψαν μεν 
επικουρίαν καί είς Μί?ιητον καί είς Ερέτριαν, μετά δέκα δε έτη, εύρεθέντες πά
λιν έγκαταλελειμμένοι ένεκα τής αδιόρθωτου νωθρότητος τών Σπαρτιατών 
καί δυνάμενοι, διά συνθήκης προς τούς Πέρσας, ου μόνον τήν αυτονομίαν νά 
άνασώσωσιν αλλά καί πολλά νά πορισθώσι πλεονεκτήματα, δεν κατεδέχθησαν νά 
πράξωσι τούτο θυσιάζοντες τό άλλο ελληνικόν έθνος». Διά δε τά γεγονότα τών 
Θερμοπυλών, ό ίδιος ό συγγραφεύς (αυτόθι σ. 75) αποδίδει είς τούς Έλ?ιηνας μέγα 
λάθος, διότι δεν έστειλαν είς τάς Θερμοπύλας «ολόκληρον τήν δύναμιν αύτών», 
διότι αν ή ατραπός, λέγει, «έφρουρεΐτο υπό πλειόνων άνδρών, βεβαίως ούδέ 
ταύτην ήθελον εκπορθήσει ποτέ οί Πέρσαι». Περισσότερον συγκεκριμένους όμι?ιεΐ 
ό καθηγητής Δλςκαλακης είς άξιοπρόσεκτον μελέτην του, καταλογίζων τήν ευθύ
νην κυρίως είς τήν Σπάρτην4: «”Ανευ αμφιβολίας, τονίζει, διά τήν μή απο
στολήν επαρκών δυνάμεων είς Θερμοπύλας προς πραγματοποίησιν τού σκοπού, τον 
όποιον έταξεν είς τον εκεί αγώνα (Θερμοπύλας) τό συμμαχικόν συνέδριον τού

1 Βλ. 6, 106' 7, 203, 206. 3 Βλ. Ιστορία τοΰ Έλλην. εΟ·νους, εκδοσις Έλευ-
2 Πρβλ. wilamowitz, Aristoteles u. Athen II 85, Ιίερουδάκη Α’ τόμ. μ. Β' σ. 36.

άποδίδοντα «jener bequemen Religiositat, die immer 4 Βλ. ΆΟ-ηνα τ. 60, 1956, σ. 42 κέξ.' πρβλ. ΜΑΡ1ΝΑ- 

einen starken Beigeschmack von Furcht und bo- TOY, Θερμοπύλαι, 1951, σ. 18 κέξ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, Θερ-
sen Willen hat», curtius, Griech. Geschichte II5 26, μοπΰλαι, 1956, σ. 52, monro, JHS 22, 1902, σ. 312.
grote II’ 576.
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128 Ίωάννου Παπασταύρβυ

Ισθμού, υπεύθυνος ή το έξ ολοκλήρου ή Σπάρτη», διότι μόνον αυτή, λέγει, 
ή μπορούσε «κα'ι άνευ πολλοΰ κόπου νά συγκέντρωση δυνάμεις, τόσον ιδίας, δσον 
και έκ των συμμαχικών πόλεων τής Πελοποννήσου προς συγκρότησιν στρατιάς εκ 
15.000 άνδρών» *.

Τδ θέμα τοϋτο, καθ’ όσον αφορά εις την στάσιν τής Σπάρτης και κατά τάς 
δυο φάσεις πού έγνώρισαν οί αγώνες Ελλήνων κα'ι Περσών εις την μητέρα Ελ
λάδα, άπησχόλησε και εμέ καί τούς μαθητάς μου εις φροντιστηριακά μαθήματα. 
Τά πορίσματα δέ τής τε ιδίας μελέτης καί τών συζητήσεων μου με αυτούς, άπο- 
λήξαντα εις κρίσεις υπέρ τών Λακεδαιμονίων, προσφέρω ενταύθα ώς λιτόν μνη- 
μόσυνον εις τον τιμιομενον αείμνηστον σεβαστόν συνάδελφον καί φίλον Γεώργιον 
Ο ί κονό μον.

Καί περί μέν τής στάσεως τής Σπάρτης, ότε μέ την άπόβασιν εις τον Μα
ραθώνα τών περσικών δυνάμεων υπό τον Δάτιν καί Άρταφέρνην ήπειλήθη αμέ
σως ή πόλις τών ’Αθηνών, ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ (6,105) ιστορεί ότι, ενώ ακόμη αί άθη- 
ναϊκαί δυνάμεις εύρίσκοντο εις τό άστυ, οί στρατηγοί τών ’Αθηναίων, μόλις έπλη- 
ροφορήθησαν ότι ό εχθρός έ'θεσε πόδα εις τό αττικόν έδαφος, έστειλαν είς την 
Σπάρτην τον ή μεροδρόμον Φειδιππίδην, ό όποιος άπικό μένος . . . επί τούς άρχον
τας (τής Σπάρτης)... τά εντεταλμένα (υπό τών στρατηγών) απήγγελλε (σφι)2. 
Είς τό στόμα τού ή μεροδρόμου ό Ηροδοτος τοποθετεί συγκινητικήν έκκλησιν τών 
’Αθηναίων προς τούς Λακεδαιμονίους... μη περιιδεΐν πάλιν άρχαιοτάτην έν τοΐοι 
"Ελλησι όουλοσύνη περιπεσοΰσαν προς άνδρών βαρβάρων. Οί ρητορισμοί όμως 
ούτοι δέν αποδίδουν ακριβώς τό περιεχόμενον τής λέξεως «εντεταλμένα», ούτε 
είναι δυνατόν νά πιστεύσωμεν, ότι μία τοιαύτη έκκλησις τών αρχών τής πόλεως 
τών ’Αθηνών, άπευθυνομένη προς την πρώτην τότε δύναμιν είς την Ελλάδα, 
ή το δυνατόν νά περιορίση τον κίνδυνον είς μόνην αυτών την πόλιν, ενώ προ
φανής ήτο ό κίνδυνος πού διέτρεχεν ολόκληρος ή Ελλάς. Τοϋτο άλλως τε έχει 
ύπ’ όψει του καί ό ίδιος ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ (αύτ.) τονίζων χαρακτηριστικώς είς τήν 
έκκλησιν τού κήρυκος και γάρ νϋν Ερέτρια τε ηνδραπόδισται και πάλι λογίμιρ ή 
'Ελλάς γέγονε άσϋ'ενεστέρη. Είς τον νοΰν τού ιστορικού ζωηρά είναι ή άντί- 
ληψις τού κινδύνου, όν διέτρεχεν ολόκληρος ή Ελλάς μέ τήν εισβολήν τών Περ
σών είς τό αττικόν έδαφος, παρά τήν προσπάθειάν του, όπως δώση έμφασιν είς 
τον κίνδυνον, τον όποιον διέτρεχεν ή άρχαιοτάτη πόλις έν τοϊσι "Ελλησι. Φαίνεται 
ότι, παρά τά διαδιδόμενα τότε, 50 έτη περίπου μετά τά Μηδικά, ότε ό Ηρόδο
τος έγραφε τήν ιστορίαν του, καί τήν προσπάθειαν τών ’Αθηναίων όπως μειώ
σουν τήν συμβολήν τής Σπάρτης είς τον υπέρ ελευθερίας τής Ελλάδος αγώνα, 
ό ιστορικός είχε σαφή συνείδησιν τού κινδύνου, τον όποιον διέτρεξεν ή Ελλάς 1

1 δαςκαλακης, αύτ. σ. 55. Περί εγωιστικής καί hold Thermopylae and Artemision was to incur 
αυτόχρημα πελοποννησιακής πολιτικής τών Σπαρτια- a double hazard».
τών βλ. bury (History of Greece, σ. 273), αν καί ό 2 Πρβλ. corn, nepos, Miltiades 4, 15:... Phidip- 
munro (CAH, 4, σ. 283) χαρακτηριστικώς τονίζει: pumque cursorem eius generis, qui hemerodromi vocan-
«The Peloponnesians would not, could not, come tur, Lacedaemonem miserunl ut nuntiaret quam oe- 
out in full force to fight north of the Isthmus; to lerl opus esset auxilio.
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δλη άπό την επιδρομήν των Περσών. Άντ'ι δμως νά έμβαθύνη είς την έξέτασιν 
τής πολιτικής καταστάσεως, οΐα αΰτη διεμορφώθη εις την 'Ελλάδα είς τάς παρα- 
μονάς τής εναντίον τής Ελλάδος εκστρατείας των Περσών, κα'ι είς την τότε δτε 
έγραφε την ιστορίαν του, περιορίζεται είς αυτήν καί μόνην τήν άφήγησιν τής 
αποστολής τού κήρυκος καί των λεχθέντων νπ αυτόν, άφίνων οΰτω κενόν είς 
αυτήν.

Ή αποστολή τοϋ Φειδιππίδου είς τάς άρχάς τής Σπάρτης έκ μέρους τής κυ- 
βερνήσεως τής πόλεως των Αθηνών διά τήν κοινήν άντιμετώπισιν τοΰ περσικού 
κινδύνου φανερώνει, δτι μεταξύ τών δύο πόλεων είχε προηγηθή συνεννόησις, τήν 
οποίαν ό Busolt 1 χαρακτηρίζει ως κανονικήν αμυντικήν συμμαχίαν. Μολονότι 
δε διά μίαν τοιαύτην εκδοχήν δεν έ'χομεν έ'ρεισμα, προερχόμενον άπό τάς πηγάς, 
έν τούτοις ή φράσις τοϋ Ηροδοτου είς τήν κάπως τεταραγμένην ενταύθα άφή- 
γησίν του, δτι οί άρχοντες τής Σπάρτης ήκουσαν τήν αγγελίαν τοΰ κήρυκος μέ 
πολύ διαφέρον καί έπροθυμοποιήθησαν νά στείλουν είς τούς ’Αθηναίους βοήθειαν, 
... τοΐσι δε εαδε.. βοηϋ'έειν, μάς επιτρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι έ'πειτα άπό τά 
γεγονότα τής Ιωνικής έπαναστάσεως καί τήν επιτυχή δράσιν τοϋ περσικοΰ ναυ
τικού είς τήν Κύπρον καί τον Ελλήσποντον ό κίνδυνος επιχειρήσεων τών Περ
σών εναντίον τής Ελλάδος έφαίνετο πολύ προσεχής. Τον κίνδυνον τούτον ουδό
λως όλιγώτερον άπό τούς ’Αθηναίους άντελήφθησαν οί Σπαρτιάται, ηγεμόνες τής 
παλαιοτέρας συμμαχίας είς τήν Ελλάδα. Έάν τό συντηρητικόν πνεύμα τών εφό
ρων ώς προς τήν εξωτερικήν πολιτικήν τοϋ κόσμου τής Σπάρτης δεν έπέτρεψεν 
άλλοτε νά δώσουν οΰτοι τήν ζητηθεϊσαν βοήθειαν είς τάς Ίωνικάς πόλεις, αί 
όποΐαι άπηυθύνθησαν διά τού Άρισταγόρου προς τήν Σπάρτην, ώς τήν πρώ- 
την πόλιν είς τήν Ελλάδα, καθώς μάς πληροφορεί ό Ηροδοτος (5,50), τούτο δεν 
σημαίνει έ'λλετψιν τής δεούσης προοπτικής είς τήν εξωτερικήν πολιτικήν τής Σπάρ
της. Αυτή διέβλεπε σαφώς οποίας συνέπειας θά είχε τό κίνημα τοϋ Άρισταγόρου, 
δχι μόνον διά τήν τύχην αυτών τούτων τών πόλεων, άλλα καί διά τήν Ελλάδα. 
Καί είς τούτο δεν διεψεύσθη. ’Ήδη, δπως είχε διαμορφωθή ή πολιτική κατάστα- 
σις, μετά τήν άτυχή έκβασιν τής ’Ιωνικής έπαναστάσεως, τά πράγματα έπέβαλλον 
είς τήν Σπάρτην νά έ'λθη είς συνεννόησιν μέ τάς ’Αθήνας διά τήν άντιμετώπι- 
σιν άπό κοινού τοϋ επικειμένου κινδύνου. Ή έπελθοϋσα είς τάς ’Αθήνας κυβερ
νητική μεταβολή μέ τήν έπικράτησιν τοϋ Μιλτιάδου διηυκόλυνε πολύ τάς συνεν
νοήσεις τών δύο πόλεων. Τό κόμμα τών Άλκμαιωνιδών, τό όποιον διέκειτο έχθρι-

1 Griech. Geschichte IIs, σ. 579' πρβλ. berve, 

Miltiades (Hermes Einzelschriften - Heft 2) a. 71, 74. 
=prestee, Die antidemokratische Stromung in 
Athen des 5. Jahrh. bis zum Tod Perikles, σ.19 σημ.61. 
Περί τής -θεωρίας δτι αί ’Αθήναι μετά τήν πτώσιν 
τών τυράννων προσετέθησαν είς τήν πελοποννησιακήν 
συμμαχίαν βλ. beloch (Gr. Gesch. Is 1, 394, 3) 
kahrstedt (Gr. Staatsrecht I, 1922, 28), ehren- 

berG (RE 3 A, 1384). Τήν άποψιν αυτήν, παρά τήν 
αντίθετον γνώμην τοϋ berve (αύτ. σημ. 1) πρβλ. 
schaefer, Staatsform u. Politik, 1932, σ. 204s) θεωρώ

μάλλον πιθανήν, διότι δέν είναι δυνατόν άλλως νά 
νοηθή ή έπέμβασις τής Σπάρτης είς τάς 'Αθήνας καί 
ή συμβολή της είς τήν εξωσιν τοΰ Ίππίου, καθώς καί 
ή ενεργός δράσις, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Ίσαγό- 
ρου, πρός παραμέρισιν τοΰ Κλεισθένους καί έξασφάλι- 
σιν τοΰ άριστοκρατικοΰ πολιτεύματος είς τάς ’Αθήνας 
(πρβλ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ,’Αρχαία 'Ιστορία Is, σ. 212 εξ.). 
Μετά τό γεγονός τοΰτο καί τήν έδραίωσιν τής αθη
ναϊκής δημοκρατίας ή συμμαχία αυτή, ως ήτο επόμε
νον, επαυσε νά ύφίσταται.

17
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κώς προς ιήν Σπάρτην είχε παραμερισθή από ιήν αρχήν, ό δε Μιλτιάδης ώς 
novus homo, άναλαβών την κυβέρνησιν των ’Αθηνών, ήκολούθησε πολιτικήν στε
νής συνεργασίας με την Σπάρτην ι. Τής πατροπαροδότου αυτής πολιτικής συνεχι
στής ύπήρξεν, ώς γνωστόν, ό υιός του Κίμων.

Μεταξύ λοιπόν Μιλτιάδου καί των εφόρων τής Σπάρτης διεξήχθησαν συνεννοή
σεις καί κατεστρώθησαν πολεμικά σχέδια προς άπόκρουσιν τοΰ έγγίζοντος εις τήν 
Ελλάδα κινδύνου. Καρπός τών διεξαχθεισών διαπραγματεύσεων ήτο ή έκ μέρους τής 
Σπάρτης άνάληψις ύποχρεώσεως προς αποστολήν ενισχύσεων στρατιωτικών, μόλις 
ή κυβέρνησις τών ’Αθηνών θά έστελλε μήνυμα εις τήν Σπάρτην, ότι ό εχθρός 
ήν εν όψει. "Ωστε ή εσπευσμένη αποστολή τοΰ ή μεροδρόμου Φειδιππίδου τότε μό
νον γίνεται νοητή, όταν έχωμεν ύπ’ όψει τάς προηγηθείσας μεταξύ τών δύο πό
λεων συνεννοήσεις.

Καί ήδη τίθεται τό ερώτημα- έσπευσαν πράγματι τότε οί έφοροι νά άποστεί- 
λουν τήν βοήθειαν πού είχον ύποσχεθή, ώστε αύτη νά φθάση εις τό πεδίον τής 
μάχης τήν κατάδηλον στιγμήν; Ό Ηροδοτος (6,106) μάς πληροφορεί, ότι, όταν 
ό Φειδιππίδης άνήγγειλεν εις τούς άρχοντας τά εντεταλμένα, εκείνοι άπήντησαν 
εις αυτόν, ότι παρά τήν θέλησίν των νά βοηθήσουν τούς ’Αθηναίους, Αδύνατα... 
σφι ήν τό παραντίκα ποιέειν ταϋτα ον βονλο μένοισι λνειν τον νόμον ήν γάρ 
ίοταμένου τον μηνάς είνάτη, είνάτ// δέ ούκ έξελενσεσϋ'αι έψαααν μή ον πλήρεος ιόν
τος τον κύκλον οντοι μεν ννν τήν πανσέ?.ηνον έμενον.

Ένώ δέ ό Ed. Meyer (Gesch. d. Alt. Ill § 193 σημ.) χαρακτηρίζει τούς 
προβ/^ηθέντας αυτούς θρησκευτικούς λόγους έκ μέρους τών άρχών τής Σπάρτης 
ώς μεταγενεστέραν έπινόησιν, ό δέ Poehlmann (Griecli. Gesch. [1914] σ. 1201 2)ώς 
κακόβουλον αθηναϊκήν έπινόησιν «gehassige athenische Erfindung» είς τήν πραγμα
τικότητα, κατά τον Meyer, ή στρατιωτική βοήθεια τών Σπαρτιατών έφθασεν είς τό 
δυνατόν χρονικόν διάστημα. Διά τήν κινητοποίησιν δέ τών δυνάμεων τούτων έχρειά- 
σθησαν 6 ήμέραι. Ό ίδιος ό συγγραφεύς προσθέτει: «Das ist gewiss nicht zu viel, 
beweist aber, wie vvenig man fiir den Ernst der Situation vorbereitet war». Ό υπο
λογισμός τοΰ Meyer καλύπτει, νομίζω, τό χρονικόν διάστημα από τής 9ης τοΰ 
μηνός μέχρι τής 15ης, ότε ό κύκλος τής σελήνης ήτο πλήρης. Κατά τό διάστημα 
αυτό κατεβλήθη κάθε προσπάθεια, όπως κινητοποιηθή ή κατάλληλος δύναμις προς απο
στολήν βοήθειας είς τούς Αθηναίους. Αί συνθήκαι όμως υπό τάς οποίας εύρέθη 
τότε ή Σπάρτη δέν ήσαν ευμενείς. Ό Πλατών (Νόμοι III 692 D. 698 Ε) παρέ
χει τήν πληροφορίαν: οντοι δέ (οί Σπαρτιάται) νπό τε τον προς Μεσσήνην δντος 
τότε πόλεμόν καί εί δ ή τι διεκώλνεν άλλο αν τούς, ον γάρ ΐσμεν λεγόμενον, νοτεροί 
δ’ ονν άφίκοντο τής εν Μαραάώνι μάχης γενομένης μια ημέρα2. Έάν πράγματι εύ- 
ρίσκοντο τότε οί Σπαρτιάται είς πόλεμον προς τούς Μεσσηνίους δέν ήμποροΰμεν 
μετά βεβαιότητος νά ύποστηρίξωμεν, διότι τοιοΰτο γεγονός δέν προκύπτει από

1 Πρβλ. BERVE, σ. 75. έβοήϋ-ηοεν * Ελλήνων ούδείς οϋτε Άϋηναίοις π), η ν Αα-
2 Πρβλ. ΠΛΑΤ. Μενέξ. 240c: ...τούτων δε τών μεν κεδ αι μονιών οντοι δε zfj νοτεοαία τής μάχης 

ποαγβέντο)ν, τών δ' έπιχειοουμένων ον τ’ Έοετοιευοιν άφίκοντο.
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άλλας πηγάς l. Είναι μάλλον πιθανόν, ότι προς πρόληψιν ενδεχόμενης έξεγέρσεως 
των Μεσσηνίων οί Σπαρτιάται, πριν έξαγάγουν δύναμιν εκ 2000 επίλεκτων οπλι
τών, θά έλαβον τα κατάλ?ιηλα μέτρα καί θά ώρισαν τάς αναγκαίας φρουράς, διά 
νά εξουδετερώσουν κάθε αντιπερισπασμόν, ό όποιος ή το δυνατόν νά προέλθη από 
τό εσωτερικόν αυτής. Ό φόβος έξεγέρσεως των Ειλώτων τής Μεσσηνίας συνείχε 
πάντοτε τούς Σπαρτιάτας. Καί πριν μέν, αλλά καί 2δ έτη βραδύτερον, μετά τά 
γεγονότα τοΰ Μαραθώνος, καθώς ιστορεί ό Θουκυδιδιις (1,101), οί Λακεδαιμό
νιοι διεκωλνϋ'ησαν... υπό τον γενομένον σεισμού, εν φ καί οί. είλωτες αντοΐς καί 
των περίοικων Θουριάταί τε καί Α ίίίαιής ές Ίϋ'ώμην άπέοτησαν καί δεν είσέβαλον 
εις την ’Αττικήν, καθώς εΐχον ύποσχεθή εις τούς Θασίους, οί όποιοι άπεστάτη- 
σαν από την ’Αθηναϊκήν συμμαχίαν (465). Ή εκστρατεία λοιπόν των Σπαρτια
τών, ή όποια συνέπεσε μετά την πανσέληνον, έχω την γνώμην ότι δεν ώφείλετο 
εις λόγους θρησκευτικούς, αλλά εις την λήψιν τών αναγκαίων μέτρων προς πρόληψιν 
ενδεχομένων αναστατώσεων εκ μέρους τών Ειλώτων, καθώς καί εις την προετοιμα
σίαν ίσχυράς στρατιάς, ή οποία θά διήρχετο διά χώρας εχθρικής, οϊα ήτο τό ’Άργος.

Οί Σπαρτιάται όπλΐται, κατά τον Ηροδοτον (6, 120), ανέπτυξαν μεγάλην 
ταχύτητα διά νά προφθάσουν τούς ’Αθηναίους καί συμμετάσχουν καί αυτοί εις 
τον άγώνα : ... Λακεδαιμονίων δε ήκον εις τάς ’Αθήνας δισχίλιοι μετά την πανσέ
ληνον, έχοντες σπονδήν πολλην καταλαβεϊν καί τριταϊοι έκ Σπάρτης έγένοντο 
έν τη ’Αττική. Παράλληλος δέ προς την πληροφορίαν τοΰ πατρός τής ιστορίας 
είναι καί ή τοΰ Ιςοκρατους (ΙΙανηγ. 86), ό όποιος λέγει τά εξής χαρακτηριστικά 
περί τής προθυμίας, ήν έπέδειξαν οί Λακεδαιμόνιοι: πάντων τών άλλων άμελή- 
σαντες (οί Λακεδαιμόνιοι) ήκον ήμϊν άμννονντες, τοσαυτήν ποιησάμενοι σπονδήν, 
όσην αν τής αυτών χώρας πορίλου μένης. σημεϊον (87) δε τον τάχονς καί τής 
άμίλλης τονς μεν γάρ ήμετέρονς προγόνους φασί τής αυτής ημέρας πνϋέσϋαι τε την 
άπόβασιν τών βαρβάρων καί βοηϋ'ήσαντας επί τους δρονς τής χώρας σάχη νικήσαν- 
τ ας τρόπαιον στήσαι τών πολεμίων, τονς δ’έν τρισίν ήμέραις καί τοααΰταις ννξί 
διακόσια καί χίλια στάδια διελΰ'εΐν στρατοπέδω πορευομένους.

’Εκ τών ανωτέρω γίνεται φανερόν, ότι οί Σπαρτιάται έσπευσαν τότε προ- 
θύμως νά συμμορφωθούν προς τάς υποχρεώσεις των, αί όποΐαι άπέρρεον άπό τά 
συμπεφωνημένα με τούς ’Αθηναίους, ευθύς ώς ήγγέλθη εις αυτούς ή άπόβασις 
εχθρικών δυνάμεων εις την Αττικήν. Την έπικειμένην δέ άφιξιν αυτών είχε πλη- 
ροφορηθή εγκαίρως ή περσική στρατιωτική ηγεσία προφανώς άπό αιχμαλώτους ή 
προδότας αύτομόλους, καθώς μάς πληροφορεί ό έμπειρος περί τά στρατιωτικά Κορ- 
νηλιος Νεπως (Milt. 5). Τούτο υπήρξε καί ή αιτία τής τροποποιήσεως τοΰ περ
σικού επιτελικού σχεδίου καί ή έπιχειρηθεΐσα υπό τοΰ Άρταφέρνους απόπειρα 
άποβάσεως περσικών δυνάμεων καί τοΰ ιππικού εις τό Φάληρον. Έάν δεν έπεχει- 
ρεΐτο ή κίνησις αυτή τών Περσών, όπως καταλάβουν τάς ’Αθήνας2, ό Μιλτιάδης

1 Πρβλ. jacoby (Frg. Griech. Hist. Ill Komm. oi hiller v. gaertringen καί eattermann, Hira 
σ. 114 έξ , 169 έξ.), άπορρίπτοντα τήν πληροφορίαν τοΰ u. Andania, 71 Winckelmannsprogr., Berlin 1911,σ. 11.
Πλάτωνος ώς έστερημένην Ιστορικής σημασίας."Αλλως 2 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Άρχ. Ιστορία Is, σελ. 261.
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δεν θά έσπευδε νά ένεργήση την έπίθεσιν εις τον Μαραθώνα ευθύς ώς έπληρο- 
ψορήθη ώς εϊεν (οί Πέρσαι) χωρίς οί ιππείς (Σουιδας εν λ.), ή δε εκλεκτή σπαρ
τιατική δΰναμις, άφιχθεϊσα είς ’Αθήνας τή υστεραία τής μάχης, θά έπρόφθανε 
νά λάβη μέρος είς τον αγώνα καί συμμετάσχη τής δόξης τού Μαραθώνος. ’Έχω 
λοιπδν τήν γνώμην, δτι ή Σπάρτη ώς ήγεμών πόλις έστάθη τότε είς τό ύψος της, 
έκτιμήσασα δεόντως τον κίνδυνον, όν διέτρεχεν ή Ελλάς κατά τήν άπόβασιν τών 
εχθρικών δυνάμεων είς τήν ’Αττικήν, καί έ'σπευσε νά δράση από κοινού με τούς ’Αθη
ναίους όσον έπέτρεπον αί συνθήκαι ύφ’ ας τότε εύρέθη, πράξασα τό καθήκον της.

Έρχόμεθα ήδη νά ίδωμεν, εάν καί κατά τήν δευτέραν φάσιν τών πολεμικών επι
χειρήσεων τών Περσών είς τήν Ελλάδα ή Σπάρτη έπραξε προθΰμως καί τότε τό καθή
κον της, συμβαλοϋσα διά τών δυνάμεών της είς τήν εναντίον τών Περσών άμυναν.

’Από τάς πηγάς 1 πληροφορούμεθα, ότι ήδη τό φθινόπωρον τού 481 συνήλ- 
θον είς τον ’Ισθμόν πρό βουλοτ [Ελλήνων τών] τά άμείνω φρονεόντων, οί όποιοι 
κατέληξαν είς ώρισμένας αποφάσεις ώς προς τήν κατά ξηράν καί θάλασσαν άμυ
ναν τών ελληνικών δυνάμεοιν. Ή συνέλευσις αυτή τών αντιπροσώπων τών ελλη
νικών πόλεων, τής οποίας ή πρωτοβουλία οφείλεται είς τήν Σπάρτην καί τάς 
’Αθήνας, άποτελεΐ τό σπουδαιότερον πολιτικόν γεγονός, τό όποιον έγινε τότε είς 
τήν Ελλάδα2, τήν έπιτευχθεΐσαν δηλαδή «συμμαχίαν» κυρίως μεταξύ τών δυο 
πρώτων πόλεων3 τής Σπάρτης καί τών ’Αθηνών. Τό σχέδιον, τό όποιον άπεφα- 
σίσθη υπό τών προβούλων νά τεθή είς εφαρμογήν συνίστατο είς τούτο: ές Θεοσα- 
λίην πέμπειν κατά ϋ'άλασσαν πεζόν στρατόν φυλάξοντα. τήν έσβολήν .. μεταξύ.. Όλυμπον 
τε όρεος καί τής 'Όασης. Ή άποστα?ιεΐσα εκεί δΰναμις διά τήν φύλαξιν τού στε
νού τών Τεμπών άνήρχετο είς «μυρίους όπλίτας», ήτο δε υπό τήν στρατηγίαν 
τού Λακεδαιμονίου Εύαινέτου καί τού ’Αθηναίου Θεμιστοκλέους.

Τό προκεχωρημένον όμως αυτό φυλάκων τών συμμάχων Ελλήνων ήναγκά- 
σθη νά συμπτυχθή, λόγω τής έπελθούσης πολιτικής μεταβολής είς τήν Θεσσαλίαν, 
τής οποίας τήν κυβέρνησιν άνέλαβον οί μηδίσαντες Άλευάδαι. Κατ’ άπόφασιν 
τών συνέδρων είς τον ’Ισθμόν ώρίσθη νέον στρατηγικώτατον έ'ρεισμα άμΰνης, τό 
στενόν τών Θερμοπυλών. Τό κύριον όμως βάρος τής άμΰνης είς τον όλον αγώνα 
έτοποθετήθη είς τήν θάλασσαν καί ό συμμαχικός στόλος εκ 270 πλοίων, έκ τών 
όποιων 100 ήσαν άθηναϊκαΐ τριήρεις υπό τον Λακεδαιμόνιον ναύαρχον Εΰρυβιά- 
δην καί τον στρατηγόν Θεμιστοκλέα, έπλευσεν είς τό Άρτεμίσιον 4, όπως, άφ’ενός 
μεν συντονίζη τήν δράσίν του με τούς π?*,ησίον μαχομένους είς τήν ξηράν, άφ’ ετέ
ρου δε όπως φράξη τήν είσοδον είς τά στενά τού Μαλιακού καί τού Εύβοϊκού κόλπου 
ναυτικών περσικών δυνάμεων. Ή άνάθεσις τής άνωτάτης στρατηγίας είς Λακε
δαιμόνιον ναύαρχον, μολονότι ή Σπάρτη μόνον 10 τριήρεις ήτο είς θέσιν νά δια- 
θέση, ενώ αί άθηναϊκαΐ τριήρεις άπετέλουν τό 1/3 τής όλης κατά θάλασσαν συμ
μαχικής δυνάμεως, είναι χαρακτηριστική τής ύπολήψεως καί τού κύρους τής Σπάρ-

1 Βλ. ηροδ. 7,132, 145, 172‘πρβλ. ΠΛΟΥΤ. Θεμ. 6. 3 Βλ. ε. bikermann, Melanges F. de Vischer
2 Παρά τήν γνώμην τοΰ SCHAEFER, Staatsform III, 1950, a. 99 κέξ.

u. Politik, 1932, σ. 67 4 Βλ. ΗΡΟΔ. 7, 175.

’Ιωάννου Παπασταύρου
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της μεταξύ των συμμάχων πόλεων κατά την κρίσιμον εκείνην διά τό έθνος στιγμήν.
Έάν όμως ή δΰναμις την οποίαν ή Σπάρτη προσέφερε τότε κατά θάλασ

σαν ήτο μικρά καί αθηναϊκή ή πρωτοβουλία τό κέντρον τοΰ βάρους τοΰ άγώνος 
νά τοποθετηθή εις την θάλασσαν, ή Σπάρτη άνέλαβε προθυμως νά έπωμισθή 
το βάρος τής άμΰνης εις την ξηράν. Τον πυρήνα τής στρατιάς άπετέλεσαν 1000 
όπλΐται ικανοί Λακεδαιμόνιοι, εις τούς οποίους δέον νά συνυπολογισθοΰν 300 Σπαρ- 
τιάται, περίοικοι, καί Είλωτες '· τό τέταρτον δηλαδή τής εκ 4000 Πελοποννη- 
σίων στρατιάς, ή οποία υπό τον βασιλέα τής Σπάρτης Λεωνίδαν εστάλη εις 
Θερμοπύλας, διά νά προκαταλάβη τάς έν τοΐς στενοϊς παρόδους καί κωλύσοντας 
προάγειν επί την 'Ελλάδα τους βαρβάρους· έ σ π εν δον γάρ τούς τά των 'Ελλή
νων προελομένους εντός περιλαβεϊν καί σώζειν εις τό δυνατόν τους συμ
μάχους. Ή πληροφορία αυτή προερχομένη από τον ’Έφορον (παρά Διοδ. 9, 4) 
είναι δυνατόν νά παραλληλισθή προς τήν τοΰ ΗρολΟΤΟΥ (9, 203) χαρακτηρίζον- 
τος τον υπό τον Λεωνίδαν στρατόν ώς προδρόμους των άλλων. .. συμμάχων (οί 
όποιοι) προσδόκιμοι πάσαν εΐεν ήμέρην. Μολονότι ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ δεν μάς λέ
γει έάν αί προσδόκιμοι αύται ενισχύσεις άπό τήν Σπάρτην έφθασαν κάποτε, έν τούτοις 
είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν ότι πράγματι ή άντιμετωπίσασα τον έπερχόμενον 
εις τήν Ελλάδα εχθρόν δΰναμις τών συμμάχων ύπερέβη τούς 7000 άνδρας, περί 
ών μάς πληροφορεί ή παράδοσις2. Ή δΰναμις αυτή, κυρίως ή τών ΙΙελοποννη- 
σίων, άρίστη άπό άπόψεως ποιου καί οπλισμού, έχουσα δε ηθικόν πολύ άνώτε- 
ρον τοΰ τών Περσών, ήτο αρκούντως ικανή νά άνακόψϊ] ασφαλώς τον δρόμον τοΰ 
εχθρού καί νά άποβή τείχος άδιαπέραστον εις τήν έξόχως στρατηγικήν αυτήν θέ- 
σιν τών Θερμοπυλών3. Έάν έχωμεν ΰπ’ όψει ότι τρεις περίπου εκατονταετηρί
δας βραδύτερον ό βασι?ν,εύς Άντίοχος εις τό ίδιον στενόν έθεώρησεν ίκανάς τάς 
έκ 10.000 άνδρών δυνάμεις του, διά νά αποκρούσουν τον άριστον τότε στρατόν 
τών Ρωμαίων υπό τον Acilium Glabrionen 4, τότε είναι δυνατόν μετά βεβαιότη- 
τος νά ΰποστηρίξωμεν, ότι αί σταλεισαι ως εμπροσθοφυλακή εις τά στενά τών 
Θερμοπυλών δυνάμεις ήσαν πλέον ή ίκαναί, τουλάχιστον διά τάς πρώτας έκεΐ 
επιχειρήσεις. Έάν ό άγων δεν έκράτησεν επί πολύ, τούτο οφείλεται εις τήν άμέ- 
λειαν τών Φωκέων νά κρατήσουν άκοίμητοι τήν φρούρησιν τής Άνοπαίας άτρα- 
πού. Υπήρξε πράγματι σφάλμα τού Λεωνίδου τό ότι δεν έξετίμησε δεόντως τήν 
εκτάκτως σπουδαίαν στρατηγικήν θέσιν, ήν είχεν ή άτραπός, καί ένεπιστεύθη τήν 
φρούρησιν αυτής εις άνδρας μή επιτηδείους. Τά πράγματα θά είχον διάφορον έκ- 
βασιν, έάν ή φρουρά τής Άνοπαίας ήτο ένισχυμένη με άριθμόν τινα Σπαρτια
τών καί έφρουρεΐτο έπιμελώς. Τούτο γίνεται άντιληπτόν άπό αύτήν ταύτην τήν 
άφήγησιν τού ΗΡΟΔΟΤΟΥ (7, 218), ό όποιος όμιλεϊ περί πανικού, καταλαβόντος 
τον Υδάρνην, όταν κατά τήν διάβασιν τής άτραπού άπροσδοκήτως συνήντησε 
στρατόν, φρουρούντα αύτήν: ώς δε εϊδον άνδρας ένδνομένους όπλα, έν άώματι

1 ΗΡΟΔ. 7, 229. 8, 25’ πρβλ. “Εφορον παρά ΔΙΟΔ. άναβιβάζοντα εις 10.000 τήν δλην δύναμη· καί MONRO,

9, 4, ιςοκρ. Πανηγ. 90=Άρχίδ. 99. CAH IV σ. 283.
2 ΗΡΟΔ. 7, 202, διοδ. 11, 4. ΙΣΟΚ. Πανηγ. 9=Άρχ. 3 Πρβλ. grundy, Persian War, σ. 261 καί 303.

99 πρβλ. bei,och, Griech. Gesch. IP’ σ. 41, 43, 4 livios, 36, 15 = beloch ε.ά.
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εγένοντο· έλπόμενοι γάρ ούδέν σφι φανήσεσάαι άντίξοον ένεκύρησαν στρατώ. έν- 
άαϋτα Ύδάρνης καταρρω δήσας μη [οί Φωκέες] έ'ωσι Λακεδαιμόνιοι, εϊρετο 
Έπιάλτην όποδαπός εί'η δ στρατός... Ή άμυνα λοιπόν τών γενναίων υπερασπιστών τοϋ 
στενού τών Θερμοπυλών δεν έκράτησεν, όπως προέβλεψεν ή στρατιωτική ηγεσία τής 
Σπάρτης, ενεκα τοΰ σφάλματος τούτου, διά τό όποιον δεν εύθΰνεται ή σπαρτια
τική κυβέρνησις ι. Ή στρατιωτική ηγεσία τής πόλεως έδείχθη αξία κα'ι έ'λαβε τα 
ένδεικνυόμενα μέτρα, τα όποια έπέβαλλεν ή κρίσιμος διά τήν Ελλάδα όλην ώρα. 
Ή κατά τά άλλα συντηρητική πολιτική τών εφόρων δεν ήτο δυνατόν νά φανή 
τότε τόσον μυωπική κα'ι νά παραγνώριση τον έπικρεμάμενον δι’ όλην τήν Ελ
λάδα κίνδυνον, άλλ’ έπραξεν ομοίως, όπως κα'ι αί Άθήναι, τό καθήκον της διά 
τήν προάσπισιν τής «κοινής ελευθερίας» 2 και έξεπλήρωσε καί αυτήν τήν φοράν 
πλήρως τάς υποχρεώσεις της, αί όποΐαι άπέρρεον από τήν συναφθείσαν συμμα- 
χίαν. Τήν άμιλλαν τών δύο πόλεων, ’Αθηνών καί Σπάρτης, εις τον εναντίον τών 
Περσών αγώνα, διά τήν κοινήν τών Ελλήνων σωτηρίαν, διατυπώνει κατά τρό
πον ανάγλυφων ό Ισοκράτης (Πανηγ. 85), ή κυριωτέρα πηγή πού έχομεν τοΰ τε
τάρτου π. X. αίώνος, λέγων τά εξής: Άει μεν. . οι ιΤ ήμέτεροι πρόγονοι και 
Λακεδαιμόνιοι φιλοτίμως προς άλλήλονς εϊχον, ού μην άλλά περί καλλίστων έν 
έκείνοις τοϊς χρόνοις έφιλονίκησαν, ούκ έχ&ρονς άλλ’ άνταγωνιστάς στρας αυτούς είναι 
νομίζοντες, ονδ’ επί δονλεία τη τών 'Ελλήνων τον βάρβαρον ϋεραπεύοντες, άλλά περί 
μεν τής κοινής σωτηρίας όμον οοϋντες, δπότεροι δε ταντης αίτιοι γενήσον- 
ται περί τούτον ποιον μεν οι τήν άμιλλαν. Έπεδείξαντο δέ τάς αυτών ευψυχίας 
πρώτον μεν έν τοϊς υπό Δαρείον πεμφάεΐσιν. άποβάντων γάρ αυτών εις τήν ’Αττι
κήν οί μεν ον περιέμειναν τούς συμμάχους, άλλά τον κοινόν πόλεμον ίδιον ποίησα- 
μεν οι προς τούς άπάσης τής 'Ελλάδος καταφρόνησαν τας άπήντων τήν οίκείαν δνναμιν
έχοντες, ολίγοι προς πολλάς μυριάδας............ οί δε (Σπαρτιάται) ούκ ίίφϋασαν πνί)ό-
μενοι τον περί τήν ’Αττικήν πόλεμον.............. Μετά δε ταντα γενομένης τής ύστερον
στ ραιείας, ήν αυτός Ξέρξης ήγαγεν................... προς δή τον οϋτω μέγα φρόνησαν τα
καί τηλικαϋτα διαπραξάμενον καί τοσοντων δεσπότην γενόμενον άπήντων διελόμενοι 
τον κίνδυνον, Λακεδαιμόνιοι μεν εις Θερμοπύλας προς τό πεζόν, χιλίους 
αυτών έπιλέζαντες καί τών συμμάχων ολίγους παραλαβόν τες, ώς έν τοϊς 
στενοΐς κωλύ σοντες αυτούς περαιτέρω προελάεΐν, οί δ’ ήμέτεροι πατέρες έπ" 
Άρτεμίσιον, εξήκοντα τριήρεις πληρώσαντες προς άπαν τό τών πολεμίων ναυτικόν.
ταΰτα δέ ποιεϊν έτόλμων..............  Λακεδαιμόνιοι μεν ζηλοϋντες τήν πόλιν τής Μαρα-
ϋ·ώνι μάχης καί ζητοϋντες αυτούς έξισώσαι καί δεδιότες, μή δίς έφεξής ή 
πόλις ημών αιτία γένηται τοϊς 'Έλλησι τής σωτηρίας.

’Ιωάννου Παπασταύρου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

1 ΓΙρβλ. beloch, Griech. Gesch. II2 σ. 100 εξ. 2 Πρβλ. “Εφορον παρά ΔΙΟΔ. 11, 4, 4.
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