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γενομένων εύρημάτων μνημονευτέον μαργαρίνην αρχαϊκής 
τέχνης κεφαλήν έκ μετόπης ναοί», ώς φαίνεται, προερχο- 
μένην. Διά των σκαφικών τούτων έργασιών έδείχθη προς 
τούτοις, ό'τι έν τή περιοχή των Πλαταιών ύπήρχε και συν- 
οικισμόςτιςπροϊστορικός, καί έξηκριβώθησαν τα τής ιστορίας 
τής οικοδομής του περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους.

Καί έν Θερμοπύλαις ένήργησεν ή Εταιρεία διά τοί» έφο
ρου αρχαιοτήτων Π. Καστριώτου δοκιμαστικήν τινα σκα- 
φήν προς έξακρίβωσιν των κατά τον τάφον των Οπό τον 
Λεωνίδαν έκεϊ πεσόντων Σπαρτιατών. Έγένετο σκαφή έπί 
του λεγομένου Κοίωνον έπί είϋόόω, κατά τήν θέσιν Κα
λύβια Δρακοσπηλιάς καί κατά τον νομιζόμενον Μελάμπυ- 
γον λίθον, άλλ’ ούδαμου εύρέθη τι δυνάμενον εις τούς αρ
χαίους έκείνους τής μάχης των Θερμοπυλών χρόνους νά 
άναχθή, έξ οδ συμπεραίνει ό τάς σκαφάς ταύτας ένεργήσας 
«ό'τι τά έν θερμοπύλαις ιδρυμένα πολυάνδρών τε καί ό 
«λέων του Λεωνίδα καί αϊ ένεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
«κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, άτινα 
«συν τώ χρόνω έξηφανίσθησαν, ό τάφος δέ τών ηρώων 
«τούτων δέον νά ζητηθή άλλαχοΟ, έν τή πεδιάδι του 
« Σπερχειού ».

Έν Θερμω δέ έξηκολούθησαν αί άπό τού 1897 ένεργού- 
μεναι οιά τού έφορου Γ. Σωτηριάδου άνασκαφαί, αίτινες 
ύπο τής αότής εύμενοΟς τύχης παρακολουθούμεναι πολλά 
ήνεγκον καί κατά τό λήξαν έτος εις φώς εύρήματα, ων 
άλλα μεν, οίον πήλινα έκ τοΰ παλαιοί» ναού γλυπτά , 
προστιθέμενα εις τά τών προτέρων χρόνων εύρήματα συντε- 
λούσιν εις πληρεστεραν τών περί τον ναόν έρμηνείαν, άλλα 
οι, οίον οιαφορα κτίσματα, δεξαμενή κρήνης αξιόλογος καί 
έπιγραφαι, πολλά νέα διδάσκουσιν ημάς. Έγένετο δέ καί 
ερευνά τις έν τώ προ τών άνασκαφών νομιζομένψ θέρμω, 
ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει του ΒλοχοΟ, δι’ ής καί άλλα 
τινα εύρήματα άνεφανησαν καί,τό σπουδαιότατον,έπιγραφή

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:58 EEST - 18.237.180.167



76 Πρακτικά τοϋ 1899

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΣ

Έν τών σπουδαιότερων αρχαιολογικών καί τοπογραφικών ριε 

ρών της Ελλάδος είνε όριολογουριένως καί αί Θερριοπύλαι, αίτι- 

νες συνε'δεσαν ές άεί το ίδιον δνορια προς την ανδρείαν καί τον 

πατριωτισμόν.

Πολλά μέχρι τοΰδε έγράφησαν καί έλέχθησαν περί της τοπο

γραφίας καί ιδίως περί του Κολωνοΰ, έφ’ ού το ύστατον μαχό- 

ροενοι έπεσαν οί περί τόν άνδρείον Λεωνίδαν Λακεδαιριόνιοι. 

Επειδή δριως ούδεμία μέχρι τοΰδε έγένετο συστηματική άνα- 

σκαφή υπό ειδικών αρχαιολόγων άνδρών, πλήν τών τυχαίως 

όλως γενοριένων ταχυσκάπτων κατά το θέρος του 1897 ροετά 

τόν άτυχη Ελληνοτουρκικόν πόλεριον, ότε τό Ελληνικόν στρα- 

τόπεδον ΐδρϋθη έν τοΐς περί Θερμοπύλας ριε'ρεσι, καθ’ ας εύρέθη- 

σαν τάφοι τινές καί άλλα έ'ργα αρχαίας τέχνης(Ι), διά τούτο 

ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία άπεφάσισε τήν ριελε'την αυτών καί 

την ενέργειαν άνασκαφών προς εύρεσιν του τάφου τών περί τόν 

Λεωνίδαν πεσόντων, ώς αναγράφει ή πρός ριε ΰπ’ άριθ. 546 άπό 

10 ’Ιουλίου 1899 εντολή αυτής.

Τά περί Θερρ/.οπυλών ασαφώς έχουσι, πολλά δ’ εις τοΰτο συνε- 

τέλεσαν αίτια καί ιδιαίτατα ή μακραίων ιστορία του ενδόξου 

τούτου έλληνικοϋ τόπου καί αί επί 2379 έτη φυσικαί τοΰ εδά

φους μεταβολαί, οίον αλλαγή τής κοίτης καί τοϋ στομίου του 

Σπερχειού καί τών άλλων ποταμίων: του Αύρα, (Γοργοποτάμου), 

Μελανός, (Μαυρονέρι), ’Ασωπού, (Καρβουναριάς) καί Φοίνικος 

(Ρεύμα τοΰ Μύλου) καί προσκλύσείς αυτών, αΐτινες τά πρφην 

Στενά μετέβαλον εις ευρυτάτην πεδιάδα, μήκους επέκεινα τών 

10 χιλιομέτρων, ώς αναγράφει ό μικρόν μόνον άνασκάψας αυ

τόθι, κατά Φεβρουάριον τοΰ 1883, έμός γαμβρός Σχλιέμαν(2).

(1) Ιδε A. Ν. Σκιά. ’Αρχαίοι τάφοι έν Θερμοπόλαις. Έκ τής Έπετηρίδος 
τοϋ Παρνασσού. Άβήναι 1898.

(2) Ίδ. Η. Schliemann Untersucliungen der Thermopylen έν τή Zeit- 
schl-ift fur Etlmologie Berlin 1884 a. 85-88. Περί Θερμοπυλών εγραψεν
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Τούτων ούτως έχόντων, άπεστάλην όπως μελετήσω τοπογρα- 

φικώς τά μέρη ταΰτα καί ενεργήσω δοκιμαστικής άνασκαφάς έν 

Θερμοπύλαις, προς εύρεσιν κυρίως του τάφου τών περί τόν Λε

ωνίδαν υπέρ πατρίδας πεσόντων Λακεδαιμονίων.

“Ινα σχηματίσω πρό τών άνασκαφών ίδε'αν τινά σαφεστέραν 

τής τοπογραφίας τών Θερμοπυλών καί δυνηθώ ίσως να άνεύρω 

λόφον τινά έφ’ οΰ νά στρέψω τά βλέμματά μου πρός εύρεσιν

ΚΛιΜΛζ.
ο ' ρ 1 1 Τ-1

τοϋ τάφου, ή κενοταφίου, ή καί του λέοντος αύτοΰ του Λεω

νίδα, ή τών στηλών τοϋ Πολυανδρίου, διέδραμον πεζή, έταστι- 

κώς τά πάντα έξετάζων, έπί διήμερον το άπό τοϋ 20 χιλιομέτρου 

τής δημοσίας όδοΰ Λαμίας - Μώλου, μέχρι τοϋ J2 διάστημα, 

ήτοι άπό τοϋ μέρους ένθα άοχεται τό νϋν καλούμενον ύπό τοϋ 

λαοΰ Στενόν παρά τήν Κρικέλαν, (όπου έπί βράχου λέγεται 

ότι ήτο ποτέ έσφηνωμένος μέγας σίδηρους κρίκος, εις ον προσέ-

ολίγα τινά χαί ό εταίρος της ένταϋθα Γαλλιχής Σ/ολης Airiedce Hauvetle έν 
τοίς Archives des Missionsτοΰ 1892 Β'. σ. 149 χαί έν ti&Herodotc, histo- 
rien des Guerres Mediques, Paris 1894.
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Sevov τά πλοϊα(Ι) μέχρι τοΰ Δ. πέρατος των αρχαίων Στενών.

Ώς γνωστόν, αί Θερμοπύλαι, αΐτινες καί Στενά, κατά τον 

Στράβωνα εκαλούντο (Θ'. Κεφάλ. Δ', 8 127) καί ΙΙύλαι κατά 

τους ’Αττικούς συγγραφείς (2) καί τους επιχωρίους πλήν τοΰ 

Ίσοκράτους(3), ησαν στενά σχηματιζόμενα μεταξύ τής Θαλάσσης 

άφ’ ενός καί των πρός αυτήν άποτόμως είσχωρουσών προεκβο

λών του Όρους Οίτης. ’Αλλά τόν άριστον ορισμόν τών Θερμο

πυλών αναγράφει ό Στράβων λέγων έν βιβλίω Θ 428(4) «... 

τούτου δη (τοϋ Όρους) τό μεν πρός Θερμοπύλας νενευ- 
κός μέρος Οίτη καλείται σταδίων διακοσίων τό μήκος, 
τραχύ και άδηλόν, ύι|;ηλότατον δε κατά τάς Θερμοπύ- 
λας· κορυφοϋται γάρ ένταϋθα καί τελευτά πρός οξείς 
καί άποτόμους μέχρι της θαλάττης κρημνούς, όλίγιιν 
δ’ άπολείπει πάροδον τοΐς άπό της παραλίας έμβάλ- 

λουσΊν εις τούς Λοκρους έκ της Θετταλίας. Την μεν 
οϋν πάροδον Πύλας καλοϋσΊ καί Στενά καί Θερμοπύ- 
λας· έστί γάρ καί θερμά πλησίον ύδατα τιμώμενα ώς 
ίερά(5) τό δ’ ύπερκείμενον όρος Καλλίδρομον ». 1 2 3 4 5

(1) Έπιτοπίως τόν βράχον έξετάσαντες ουδεμίαν οπήν τεχνητήν εΰρομεν εν ή 
ήν εσφηνωμένος ό κρίκος, ή δέ ώς τοιαύτη υποδεικνυόμενη τυγχάνει φυσική.

(2) Άριστοφ. Λυσιστράτη 1131 —Αισχίνης 2, 103, 3, 128.—Δημοσθέ
νης 4, 17-19, 834.— Πλουτάρχου ’Άγις 17, Αλέξανδρος 11.— Άρριανου 1, 
7, 5. — Αίλιανοΰ, ΓΙοικίλ.'Ιστορία 3, 25.— Παυσανίας 9, 15, 22,-10,21, 2. 
— Στράβων 1, 10-9, 435. κτλ. ό δέ Τίτος Λίβιος 32, 4,-36-15 καλεΐ Py- 
lae Thessaliae.

(3) Καλούνται και εσοδοι καί δίοδοι καί πάροδοι άδιαφόρως υπό τών αρχαίων 
συγγραφέων (Ηρόδοτος Ζ’. 176* 201. — Άππιανός, Συριακά, βιβλίον 17 — 
Στράβων, ενθ1 άνωτε’ρω.

(4) Πρβλ. καί βιβλίον Af. 10 καί Μελέτιον έν τή Γεωγραφία αυτού έκδ, Βε
νετίας 1807. Τόμ. Β'. σελ. 324-325.

(5) Αμφότεραι αί Θέρμαι καί σήμερον έ'τι σωζόμεναι ακριβώς κατά τάς υπώ
ρειας του ορούς εις 150 μέτρων άπόστασιν πρός Δ. τών σημερινών καταστημά
των τών Λουτρών, έ'χουσι τό ΰδωρ έν μεν ταΐς ΓΙηγαις περιφρασσομε'ναις υπό 
τοιχίου τίνος νεωτε'ρου διαυγές, άλλ’ εν ταΐς αυλαξι δι’ ών διαρρέει εις τά νυν 
Λουτρά, και τοΐς προς Α. δύο μύλοις, φαίνεται κυανοπράσινον, ώς επί Παυσα- 
νιου λε'γοντος έν Μεσσηνιακοΐς [Κεφ. 35] :

« Γλυκύτατον μέν οίδα ΰδωρ θεασάμενος τό έν Θερμοπύλαις, οΰτε που παν, 
αλλ όσον κατεισιν εις τήν κολυμβήθραν ήντινα όνομάζουσιν οί έπιχώριοι «χύ- 
τρους γυναικείους». Αυτόθι ό 'Ηρώδης 6 Αττικός εκείνος ίδρυσε θερα-
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Τά (ΐτενά ταΰτα, άτινα ήσαν στενώτατα κατά τόν Φοίνικα 

ποταμόν, πρός Δ., καθ’ 'Ηρόδοτον, καί κατά τόν Κολωνόν επί 

είσόδω πρός Α. περικλείοντα μικράν τινα πεδιάδα, ύπό τείχους 

κατοχυρωμένων, διήλαυνε μέν αμαξιτός επί ήμίσειαν ώραν(1) 

άλλ’ έπί τοσοΰτον στενή, ώστε μόλις ήδύνατο νά διέλθν) μία 

μόνη άμαξα ('Ηροδ. VII 176). Κατά τά δύο δέ άκρα αυτής 

συνεκλείετο ούτως ή άμαξιτός έκ των πρός τήν θάλασσαν άπορ- 

ρώγων προεκβολών του Καλλιδρόμου, ώστε έσχηματίζοντο, τρό

πον τινά, δύο Πύλαι" εντεύθεν δέ καί ή κατά πληθυντικόν έκ- 

φορά της λέξεως Πύλαι, ώς έκ των θερμών ΰδάτων Θερμοπύ- 

λαι(2), Στενά, έ'σοδοι, δίοδοι, πάροδοι. Ούτω δέ φυσικώς δυσδιά

βατα όντα τά πάλαι τά στενά ταΰτα κατωχυρώθησαν ύπό τών 

Φωκέων καί διά τείχους κατά τό πρός την εντός τού Στενού 

Άνθήλην.

*Ητο δέ ή Άνθήλη πόλις παρά τόν Φοίνικα ποταμόν τόν πη- 

γάζοντα έκ τών πρός την Φθιώτιδα θερμών σιδηρούχων πηγών 

καί δεχόμενον και άλλα έκ τών όρέων καταρρέοντα ύδατα καί 

έκβάλλοντα εις τόν ’Ασωπόν. ’Από ταύτης, προ της όποιας έκ- 

τείνεται ή ομώνυμος πεδιάς, άρχονται τά Στενά καί λήγουσιν 

εντεύθεν της Άλπηνοΰ πόλεως παρά τόν Μελάμπυγον καλού- 

μενον λίθον, πρός την Λοκρίδα. Τοπογράφοι τινές όμως τοποθε- 

τούσιν αυτόν παρά τόν ρύακα τών θερμών Πηγών, έκεϊ όπου τήν 

σήμερον ό υδρόμυλος τού Τσάλη, όστις έκτίσθη κατά τήν ύπέρ-

πευτήριον, ου τά’ίχνη διατηρούνται είσε'τι. Αί θέρμαι αΰται θειούχοι οΰσαι κατα- 
λιμπάνουσι λευκά ιζήματα έπί τοσοΰτον,ώστε σόμπας ό από τούτων μέχρι καί πέ
ραν τών μύλων χώρος,είνε κατάλευκος έκ τών ίζημάτοιν, μεταβαλόντων τό έδα
φος εις πώρον λίθον, έξ ου οΐτε αρχαίοι καί οί ση'μερον παροικοΰντες άποκό- 
πτουσι πλάκας διαφόρων μεγεθών. Καί ο! άνευρεθεντες δέ τάφοι έν θερμοπύλαις 
έκαλύπτοντο υπό τοιούτων πωρίνων πλακών.

Σημειούσθω δ’ δτι κατά τόν Φοίνικα ποταμόν παρά τόν αμυντικόν Στρατώνα 
πρός Δ. τά ϋδατα καταλιμπάνουσιν ερυθρόν ίζημα καί τά περί αϋτοΐς μέρη είνε 
ερυθρά ώς έκ του σιδήρου δν περιέχει τό ύδωρ.

(1) Άπό δέ του Φοίνικος ποταμού πεντεκαίδεκα στάδιά έστι ές Θερμοπύλας, 
'Ηρόδοτος αύτόθι.

(2) Ώς έκ τών άναβλυζόντων θερμών θειούχων καί σιδηρούχων ΰδάτων (40° ) 
περί αυτών ίδέ τά ΰπό τού Δ. Τσαμοπούλου Στρατ. ιατρού έν «Γαληνώ» 12 
1884 σελ, 47 γραφέντα. ΙΙρβλ. καί συγγραμμάτων Ζυγομαλά,προίην Νομάρχου 
ο 'Οδηγός περί Λουτρών».

ΆναύκαφχκαΑ ερευναχ έν Θερμοπύλαχς
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θυρον επιγραφήν τφ 1848, Ιχ,εΐ δηλαδή όπου παρετηροϋντο μέ- 

χρι των αρχών του παρόντος αΐώνος έρείπια ελληνικού τείχους, 

ώς άναγράφει ό άγγλος Leake(1), άλλ’ ή τοποθεσία αΰτη άντί- 

κειται πρός τό κείμενον τοϋ 'Ηροδότου (Ζ\ 216).

Ένταΰθα, ήτοι κατά τό πρός την Λοκρίδα πέρας τοϋ Στε

νού, κάτωθεν τοϋ όποιου έν τη άρχαιότητι ύπεξετείνετο ή θά

λασσα τοϋ Μαλιακοΰ κόλπου, ύπέρκειται ταπεινός φαιόχρους λό

φος δεξιφ τφ έκ Λαμίας εις Μώλον μεταβαίνοντι, ήτοι πρός Μ. 

της δημοσίας όδοΰ· πλησιέστερον πρός τό όρος ύψοΰται άλλος 

υψηλότερος τοϋ πρώτου, ού μόνον 100 μέτρα απέχει, γήλοφος 

τραχύς καί απότομος, χωριζόμενος τοϋ τε όρους καί τοϋ πρώτου 

διά χαράδρας, δι’ ής ατραπός, παρ’ ήν πηγή γλυκέος ύδατος, 

άγει έπί τά Καλύβια Δρακοσπηλιάς.

Τούτων ό μέν ταπεινός (ύψ. 10 μέτρων) καλείται ύπά τοϋ 

'Ηροδότου Κολωνός έπί. είσόδω (Ζ\ 225) εις δν, ώς θέλο- 

μεν ίδεΐ παρακατιόντες, ΰπεχώρησαν, κατά την έσχάτην άπέλ- 

πιδα στιγμήν τής έν Θερμοπύλαις διημέρου μάχης, οϊ περί τάν 

πεσόντα ήδη κατά τό πρός την Φθιώτιδα πέρας τοϋ Στενοΰ, έν 

τή πεδιάδι τοϋ Σπερχειού, πέραν τοϋ αΰχένος, ώς λέγει ό 'Ηρό

δοτος, άτρόμητον τής Σπάρτης βασιλέα τόν Λεωνίδαν έκεϊνον, 

ό δ’ έτερος δεν κατονομάζεται άτε μή μνημονευόμενος ύπό των 

αρχαίων συγγραφέων.

Ού μακράν δέ τοϋ έπί είσόδψ Κολωνοΰ εις άπόστασιν 600 

μέτρων καί έκτος των Στενών πρός Α. κεϊται έτερος Κολωνός ό 

Μελάμπι/γος λίθος,όύπά τοϋΉροδότου άναφερόμενος (Ζ’216) 

εις όν καταλήγει καί ή τοϊς έγχωρίοις μόνη γνωστή έ'τι καί σή

μερον διά τοϋ Καλλιδρόμου (τά Σαρώματα νΰν) στενή ατρα

πός, ή Άνόπαια, ήτις, κατ’ έμέ, πεισθέντα άκραδάντως έκ τής 

έπί τόπου μελέτης, δύναται νά θεωρηθή, ότι είνε ή μεταξύ τοϋ 

Κολωνοΰ έπί είσόδω καί τοϋ 17ου χιλιομέτρου τής νΰν δημοσίας 

όδοϋ (60ου χιλιομέτρου έξ ’Αταλάντης) παρά τά Καλύβια της 

ΔρακοΟπηλιας.

II ατραπός αΰτη άρχομένη άπό τοϋ Δ.πέοατος τών Στενών,

(1) Travels in Northern Greece το'μ. β' εις τό τέλος τοΰ οποίου προσόρ- 
τηται γενιχο'ς τοπογραφιχός χάρτης τών Θερμοπυλών xai εϊδιχός τών Στενών,
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άπό του Άσωποΰ ποταμού τοΰ διά της διασφάγος ρεοντος, διερ- 

χομένη διά τών ερειπίων του χωρίου Χαλκωμάτας καί της νυν 

Νε'ας Δαμάστας, είτα μεταξύ τών δύο κορυφών τοΰ Καλλιδρό- 

μου ορούς Λιθίτσας καί Ζαστάνου (Άνοπαίας), διά τών ερει

πίων της Παλαιάς Δρακοσπηλιάς , διά της νυν κώμης Δρακο- 

σπηλιας καταλήγει εις την άπό Θερμοπυλών είςΛοκρίδα άγουσαν 

ολίγον τι άνατολικώτερον τοΰ Κολωνοΰ έπί εΐσόδω(1)παρά τόν Με- 

λάμπυγον λίθον καί τάς έδρας τών Κερκώπων(2) κατά τό 1 7 ον 

χιλιόμετρον τής δημοσίας όδοΰ, έκεϊ όπου έ'κειτο ή πόλις Άλπη- 

νός καθ’ Ηρόδοτον. Ή ατραπός αύτη είνε εϊσέτι καί τήν σή

μερον βατή καί γνωστή τοϊς ποιμέσι.

ΓΙερΐ τής άτραποΰ ταύτης οί άγγλοι τοπογράφοι Leake καί 

Gordon άφίστανται τάς γνώμας, διότι ό μέν πρώτος τοποθετεί 

αυτήν ού μ,ακράν τής αρχαίας πόλεως "Ροδουντίας, ά δέ δεύτε

ρος ολίγω χαμηλώτερον(3).

Έπί Τουρκοκρατίας δέ ίδρύθη έπί τοΰ Μελαμπύγου λίθου 
τό ΰπό τών περιηγητών άναφερόμενον Δερβένι ( —Φυλακεϊον) 

πράς κατόπτευσιν τών πε'ριξ καί τών εκ τής Άνοπαίας άτρα

ποΰ κατερχομένων(4). Έπί τοΰ Κολωνοΰ έπί είσόδω, προχωμά

των άνεγειρομε'νων καί έκσκαπτομε'νων ταχυσκάπτων ύπό τών 

άνδρών τοΰ Μηχανικού κατά τό θέρος τοΰ 1897, ώς έκ τών 

όποιων μετεβλήθη όλως τό άρχικόν σχήμα τοΰ λόφου, άνευρέ- 

θησαν τέσσαρες τάφοι άγνωστου έποχής, άτε ούδενός εύρεθέντος 

κτερίσματος. Έτεροι πέντε τάφοι καί τινες πίθοι μετά τέφρας 

εύρέθησαν υποκάτω τοΰ υψώματος τούτου, παρά τούς άνατολι-

(1) Περί Θερμοπυλών εφέτος ώμίλησαν έν μέν τή ΈπιΟττιμονικμ Έ- 
ταίρείμ δίς ό καθηγητής κ. Γ. Κρέμος, έν δέ το> ΠαρναΟΟφ 6 άνθυπολοχαγός 
του ΙΙυροβολικοΰ κ. Βλάσης, ουτος μέν ΰπό στρατηγικήν έποψιν, εκείνος δέ ΰπό 
κυρίως φιλολογικήν καί τοπογραφικήν.

(2) Ούτοι ήσαν άστεϊα τινά καί παιγνιώδη πρόσωπα, άπερ ότέ μέν παρεΐχον 
γέλωτα τω 'ΙΙρακλεϊ, ότέ δέ έσκωπτον αυτόν. Ιίεριήρχοντο δέ καί αλλας Έλ ■ 
ληνικάς χώρας ΰπό διάφορα ονόματα. Έν τινι μετόπη τοΰ έν Σελινοΰντι ναοΰ 
εϊχονίζεται ό Ηρακλής φέρων τούς Κέρχωπας κατά κεφαλής.

(3) Ίόέ Leake Travels in Northern Greece τό έν τελεί τοΰ Β' Τόμου συν- 
ημμένον χάρτην καί Gordon Account of two visites to the Anopaea or hi
ghlands above Thermopylae, Athens 1838

(4) Ιδέ Dodwell B' 68.
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κούς πρόποδας αυτού. Έν τή τέφρορ των πίθων δεν παρετηρή- 

θησαν κατά την άνεύρεσιν οστά κεκαυμένα, έκ δε των τάφων 

συνελίγησαν περί τά δε'κα πήλινα καί τρία ύάλινα αγγεία, μία 

αίχριή δόρατος σιδηρά καί δύο νομίσματα χαλκά, άπαντα ρω

μαϊκών χρόνων(Ι). ’Επίσης έπ’ αύτοΰ εύρέθησαν καί λείψανα 

μικρού τείχους έζ αργών λίθων, ού ή μεν προς Β. ή πρός τήν 

θάλασσαν, δηλαδή, πλευρά είνε κυρτή, ή δε προς Ν. ή πρός τό 

όρος ευθεία, οΰτω δέ τό όλον αποτελεί τοιχίον ήμικυκλικόν.

Έκ τών επ’ αυτού γενομένων ύπ’ εμού έπί εβδομάδα δλην 

άνασκαφών πρός εΰρεσιν τού τάφου τών περί τάν Λεωνίδαν ήτοι 

τού Πολυανδρίου, έπείσθην, ότι τό ίδρυμα εκείνο τό ήμικυκλι

κόν ήν οχυρωματικόν τι έργον άπλούν καί όχι βάσις μ.νημείου 

τινός καί επομένως ότι ό Κολωνός δεν είνε άρχαϊός τις τύμβος 

(tumulus) καί δέν περικλείει άλλους τάφους, ώς πρό τών άνα

σκαφών ένομίζετο καί άνεγράφη ΰπό τού ήμετέρου συναδέλ

φου Α. Σκιά, ώς άπέδειζαν αί έμαί άνασκαφαί, καθ’ άς άνώρυζα 

τάφρους εις δύο μέτρων περίπου βάθος καί καθ’ όλας τάς διευ

θύνσεις, φθάς μέχρι τού στερεού ήτοι τού βράχου. Εύρον δέ δύο 

κενούς τάφους,βυζαντινών ίσως χρόνων,περιέχοντας μόνον οστά- 

επίσης σφαίραν λιθίνην διαμέτρου 0,30 φέρουσαν τό μονόγραμμα 

ΊΕ (πιθανώς τεταρτημόριον σταθμ.οΰ) καί πληθύν σιδηρών ήλων 

κεκαμμ,ένων καί κατιωμένων,απάντων φραγκικής εποχής.

’Επίσης ένεργήσας άνασκαφάς καί έπί τού ύπό τού Ηροδό

του ανωνύμου καταλειφθέντος άντικρύ τούτου λόφου, έφ’ ού επί
σης τάφοι τινές εύρέθησαν ύπό τών άνδρών τού Μηχανικού κατα- 

σκευαζόντων ταχύσκαπτα καί πυροβολεία, ούδέν άλλο ήδυνήθην 

νά εϋρω εί μ,ή τάφους απλούς μετ’ όστέων άνευ κτερισμάτων, 

έζ ών νά δυνηθώμεν νά όρίσωμεν τόν χοόνον εις όν ανάγονται. 

Φαίνεται δ’ ότι ήσαν οπλιτών τής ρωμαϊκής εποχής. Καί έπί 

τού λόφου τούτου ύπάρχουσι τοιχία τινά έζ άργών λίθων, σχή

ματος ακανόνιστου, λείψανα καί ταΰτα τής ρωμαϊκής βυζαντι

νής καί φραγκικής(2) εποχής οχυρωματικών έργων, άπερ οί έκά-

(1) ΙΙρβ. Α. Σκιά,ένθ’ ανωτέρω σελ. 3. Τά δύο δάλινα αγγεία είνε ηδη εκτε
θειμένα έν τω Εθν. Άρχ. Μουσείω δπ’ άριθ. 11,698 καί 11,699.

(2) 'Ως γνωστόν έκ της Ιστορίας, τοΰ Βιιζαντίοο άλόντος τω 1204 όπό τών
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στοτδ κύριοι των Θερμοπυλών κατεσκεύαζον πρός τεχνικήν κατο- 

χύρωσιν τού άλλως και φυσικώς όχυρωτάτου Α. Στενού, ώς ή 

Ελληνική Κυβέρνησις κατεσκεύασεν επί τίνος λόφου κατά τό A. 

Στενόν αμυντικόν Στρατώνα, όστις νυν εΰρίσκεται έν κακά) κατα · 

στάσει.

Μη άρκεσθέντες δέ εις τάς έπί τών λόφων τούτων άνασκαφάς, 

έπεχειρήσαμεν τοιαύτας καί έπί τού πρός Α. τού Στενού, κατά την 

θέσιν Καλύβια Δρακοαπηλιας, ύψουμένου μικρού γηλόφου, 

εχοντος εξωτερικήν όψιν καθ’ όλα τύμβου, πρός δέ κατά την βά- 

σιν οστά, αλλά καί ένταύθα, πλην τάφων κοινότατων άνευ κτε- 

ρισμάτων, οΰδεν άλλο ήδυνήθην νά άνεύρω, έκτος πτερνιστήρος 

σιδηρού- τις οίδε τίνος μαρκίωνος τής Μαρκιωνίας τής ΰπερκει- 

μένης Βουδονίτσης.

Άλλ’ ή δόξα τών Θερμοπυλών πλήν τής μεγάλης αυτής 

στρατηγικής θέσεως οφείλεται κυρίως εις τήν παράβολον όντως 

πατριωτικήν Εδεαν τού γενναίου τής Σπάρτης βασιλέως, ζητή- 

σαντος, διά δρακός μόνον άνδρών, νά άντιμ.ετωπίσγι τάς πολυπλη

θείς στρατιάς τών Περσών σκοπούντων μετά τήν έν Μαραθώνι 

ήτταν (12 Σεπτεμβρίου 490 π. X.) νά έκδικήσωσι τάς πεσού- 

σας χιλιάδας τών ομοεθνών αυτών.

Έπήλθον ήδη, κατά ’Ιούλιον τού 480 π. X, υπό τόν μ.έγαν 

βασιλέα Ξέρξην, υιόν τού Δαρείου, άνερχόμ.ενοι εις 300,000 

άνδρών μετά 1207 τριήρεων(Ι).

Λατίνων, ό βασιλεύς της Θεσσαλονίκης άναγορεοΟείς Βονιφάτιος Μοντεφερρατος, 
είχε καταλάβει τήν τε ’Αττικήν καί Βοιωτίαν καί έπί τών ερειπίων άρ/αίας Βλ- 
ληνικής πο’λεως ίδρυσε τήν Βουδονίτσαν ή Μενδενίτσαν μετά ισχυρού φρουρίου, 
ήν κατέστησεν έδραν τής ομωνύμου Μαρκιωνίας (1204-1410) εις ήν υπήγοντο 
καί αί Θερμοπύλαι, αΐτινες είσέτι δέν ειχον άπολέσει τήν τοπογραφικήν σπου- 
δαιότητα αυτών.

(1) Ό Κ. Busolt έν τή Griechische Gescliichte II 681 σημ. 3 ώς εξής 
αναγράφει τά κατά τήν έν Θερμ.οπύλαις από τής εκ Θέρμης (Θεσσαλονίκης) 
άναχωρήσεως.

1 ημέραν, καταλείπει τήν Θέρμην ό Περσικός στρατός
12 ό Περσικός στόλος καταλείπει τήν Θε'ρμην καί φθάνει εις τήν ακτήν τής 

Μαγνησίας
13- 15 τρικυμία
14 ό στρατός φθάνει εις τήν Μαλίδα,

ΆναΰκαφχκαΛ ερευναχ έν Θερμοπϋλαις
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Ό Ξέρξης ίδρυσε το ίδιον στρατόπεδον έν τη πεδιάδι του 

Σπερχειού μέχρι Τραχϊνος, αυτής εκείνης της πόλεως, ή; ό πο

λίτης Εφιάλτης ό Εύρυδήμου, ώδήγησε διά της Άνοπαίας 

άτραποϋ, ΰπερθεν τοϋ Καλλιδρόριου τούς ΰπό τόν 'Υδάρνην άνδρας.

Τών Περσών κατά της Ελλάδος έπερχομένων, κατόπιν συν- 

διασκέψεως τών Ελλήνων έν Κορίνθψ, άπεφασίσθη ή υπεράσπι

σης τών Στενών τών Θερμοπυλών, αντί τοϋ Ίσθμοΰ τής Κό

ρινθου, δι’ ών έμελλεν ό Ξέρξης νά κατε'λθη εις την Έλλάδα(Ι).

Ό Λεωνίδας έτάχθη φρουρός μετά τών ΰπ’αυτόν 300 Σπαρ

τιατών καί τών 700 Θεσπιέων. Ή εκτός τών Πυλών Ελλάς 

ήν εις τήν διάθεσιν τών Περσών, ζητούντων νά έκβιάσωσι τά 

Στενά. Οϋτω δε έν μηνϊ Αΰγούστψ οϊ περί τόν Λεωνίδαν ήγω- 

νίσθησαν έπί τριήμερον. Ό Ξε'ρξης εύθΰ; κατά τήν πρώτην ήμέ- 

ραν τών συμπλοκών έ'γνω, ότι έχει μέν <ίνθρυ)πους πολλούς,

16 Γαλήνη· ό στολο; κινείται πρός Άφέτας— 200 πλοία περί τήν Εϊδοιαν 
πρώτη ναυμαχία

17 β' ναυμαχία μετά τήν άφιξιν τών 53 Αθηναϊκών τριήρεων
18 γ' ναυμαχία. ΕΓδησις τής εν Θερμοπύλαις καταστροφής τήν εσπέραν.
19 Ιβ' καί γ' εν Θερμοπύλαις μάχη. ΙΙρβλ. καί Journal of Hellenic Stu-
20 (dies τδμ. 12 (1897 σ. 216) ένθα ό G. Β. Grundy περί ’Αρτεμισίου σ. 

21 -229.
(1) Ή Ελλάς διτ)ρειτο εις τήν έξω τών ΙΙυλών καί εντός τών Πυλών.
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άλλ' άνδρας ολίγους. Μάχην οί άθάνατοι άπεστάλησαν 

κατά των Στενών, φεύγουσι προτροπάδην, μη δυνηθέντες νά 

άντίσχωσιν ένεκεν της στενότητος καί της διά την μακρότητα 

των δοράτων των Σπαρτιατών επιμόνου προσβολής. Τών Περ- 

σών έπεσαν χιλιάδες πολλαί, 20,000 κατά τον 'Ηρόδοτον (Η 24), 

καί τών ήμετέρων αί άπώλειαι ήσαν σημαντικαί. Άπωλέσθησαν 

4,000 έκ τών συμμάχων. Tvj επαύριον ό άγων έπανελήφθη σφο

δρότερος, άλλ' οί Πέρσαι καί αύθις ήττήθησαν καί πάντως Θά 

ήναγκάξοντο νά ζεύξωσιν επ’ οϊκου , εάν κακή τινι μοίρα δέν 

προσηρχετο προς τον με'γαν βασιλέα ό Τραχίνιος ’Εφιάλτης, ΰπο- 

σχόμε\ος νά δείξη τοις Πέρσαις άλλην διά του Καλλιδρόμου 

άτραπόν πρός ύπερφαλάγγισιν τών εν τοϊς στενοϊς Ελλήνων. 

Νύκτωρ, ηγουμένου τού άποτροπαίου εκείνου Έλληνος προδό

του, ό Ύδάρνης άγων χιλιάδας πολλάς άνδρών, διέρχεται διά τής 

Άνοπαίας άτραποϋ, οΰτω κληθείσης ώς άγούσης διά τοϋ ομω

νύμου ορούς καί κατέρχεται εις τό πρός την Λοκρίδα πέρας τών 

Θεομοπυλών. Την άτραπόν έφρούρουν "Ελληνες άνδρες 1,000 

Φωκεϊς, οί'τινες μόλις την πρωίαν άντελήφθησαν τούς άναβαί- 

νοντας Πέρσας έκ τοΰ τριγμού τών ξηρών φύλλων δρυών, έξ ών 

άπετελεΐτο τό δάσος, άλλά μή δυνηθέντες νά ύπομείνωσι την 

ορμήν τοϋ έχθροΰ, κατέφυγον εις τήν κορυφήν τοϋ Καλλιδρόμου, 

άφέντες έλευθέραν τήν άτραπόν. Ούτω δέ οί Πέρσαι άνενόχλη- 

τοι μείναντες εις τά πέραν τών Στενών μέρη, ήτοι κατά τον 

μεταξύ τοΰ 17 καί 18 χιλιομέτρου τής νΰν δημοσίας όδοΰ χώ

ρον, ήτοιμάζοντο νά έπιπέσωσι κατά τών Ελλήνων προκατα- 

λαμβάνοντες τά νώτα αυτών.

Ό βασιλεύς τής Σπάρτης μαΘών αΰτονυκτί τό γεγονός παρ’ 

αύτομολησάντων άνδρών καί ϋπό τών ιδίων άνδρών τής Άνοπαίας, 

εΰρέθη πρό φρικαλέου διλήμματος, ή νά φύγγι πρός τήν Λοκρίδα 

σωζόμενος εις τήν εντός τών Πυλών Ελλάδα, πριν ή κατέλθγι ό 

εχθρός, ή μαχόμενος ένθα έτάχθη νά ταφή υπέρ τής Ελληνικής 

ελευθερίας. Ό άνδρεϊος Λεωνίδας προύτίμησεν, ώς είκός, τό δεύτε

ρον. Άπολύσας δέ τούς συμμάχους άπέμεινεν αυτός μετά μόνον τών 

300 Λακεδαιμονίων καί τών Θεσπιέων καί πρός τούτοις μετά τών 

ομόρων Θηβαίων, οΐτινες κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τοΰ

Άναύκαφχκαί έρευναι έν Θερμοτιύλαχς
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κινδύνου, παρέδωκαν εαυτούς τοΐς Πέρσαις. Πάντες δεν ύπερέ— 

βαινον τούς 500, διότι οί λοιποί είχον πέσει κατά τάς διημέ- 

ρους μάχας, καθ’ άς, ώς εί'πομεν. έφονεύθησαν 4,000. 'Ο άγων 

ήτο υπέρ πάντων και καίριος, έφ’ ώ καί ό Λεωνίδας όρμήσας 

έξω του πρός την Φωκίδα πε'ρατος τών Στενών έμάχετο λυσσω- 

δώς, άποκρούσας τούς ριάστιγι επί την ριάχην άγομένους Πέρ- 

σας. Ή [/.άγη ήτο κρατερά. Τά δόρατα τών ήριετέρων έθραύ- 

σθησαν, ξιφήρεις δέ, ήγουμ,ένου του άτροριήτου βασιλέως τής 

Σπάρτης, οί έναπομ.είναντες “Ελληνες έπέφερον τον όλεθρόν τώ 

έχθρώ.

Έν τώ άγώνι πίπτουσι πολλοί τών άρχηγών τών Περσών, έν 

οίς καί δύο ετεροθαλείς άδελφο! τοϋ Ξέρξου, άλλα δυστυχώς πί

πτει νεκρός καί ό ήρως Λεωνίδας περί τόν νεκρόν του όποιου συνά- 

πτεται φονικώτατος άγων, δι’ ού οί ήμέτεροι (1) κατώρθωσαν 

νά άρωσι τό πτώρια αύτοΰ, άλλ’ έν τώ μεταξύ, ριαθόντες, ότι 

οί περί τόν Ύδάρνην Πε'ρσαι κατήλθον διά τής Άνοπαίας άτρα- 

ποΰ, εις την πέραν τοΰ Λ. Στενού πεδιάδα, τό τείχος παρα- 

μειι^άμενοι ( Ήρόδοτ. VII. 225) σπεύδουσι πρός τό κατά την 

Λοκρίδα πέρας τών Στενών καί καταλαβόντες τόν έν τή είσόδω 

Κολωνόν έριάχοντο κατά τών είσορριούντων εχθρών' ταΰτοχρόνως 

δέ οί έκ τής πεδιάδος τής Άνθήλης Πέρσαι είσελθόντες εις Θερ- 

ριοπύλας καί ΰπερβάντες τό τείχος έπλήρωσαν αύτάς, έμβαλόντες 

τούς ολίγους έναποριείναντας Λακεδαιμονίους μεταξύ δύο βελών. 

Έκεΐ συνήφθη ό ύστατος άγων τών ήμετέρων, μαχομένων ΰπερ- 

ανθρώπως καί διά τών χειρών καί τών όδόντων αυτών, θραυσθέν- 

των τών δοράτων άλλ’ ή πάλη ήτο άνωφελής καί μόνον έ'δωκε 

καιρόν εις τούς συμμάχους νά φύγωσιν εις τάς οικείας χώρας.

Πάντες έπεσαν επί τόπου υπέρ τής Ελληνικής ελευθερίας, 

άλλ’ άκριβώς ή άνδρεία καί εθελοθυσία αυτών ένέβαλον εις τάς 

ψυχάς τών συγχρόνων Ελλήνων καί τών μεταγενεστέρων τόν 

θαυμασμόν διά την ύπεράνθρωπον άνδρείαν, ήν εξύμνησαν οί 1

(1) Κατά θαυμαστήν συγκυρίαν αυτόθι, ήτοι ολίγοι πρό τής εκ τοΰ Σπεργειοΰ 
γέφυρας (τής Αλαμάνας) μα·/ομενος μετ’ ολίγων άνδρών κατά τών απείρων 
Τούρκων συνελήφθη καί ό ήρως τής Ελληνικής έπαναστάσεως ’Αθανάσιος 
Διάκος (27 ’Απριλίου 1821).
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ποιηταί' ό δέ λαός εφερεν άνά τά στόματα την άρδτήν των 300 

Σπαρτιατών. Τά όνόριατα του Λεωνίδα καί τοΰ Διηνέκους, οσττς 

άπήντησεν εΰφυώς, ότι ώς Ικ των πολλών βελών τών ΙΙερσών θά 

πολεμώσιν ύπό την σκιάν, τών έκ Σπάρτης άδελφών Μάρωνος 

καί Άλφεού καί τών Θνεσιθέου, Διφίλου καί Διθυράμβου κατέ

στησαν δημοφιλή. Οί δε δύο διασωθέντες Σπαρτιάται ήτιμά- 

σθησαν επί τοσοΰτον ύπό τών συμπολιτών, ώστε 6 μέν Εύρυτος 

ηύτοκτόνησεν, ό δ’ έπιζήσας ’Αριστόδημος έδακτυλοδεικτεΐτο ώς 

τρέσας. ’Ατιμίας δέ καί ονείδους άξιος έγένετο ό προδότης 

’Εφιάλτης, όν οΐ Τραχίνιοι άπεκήρυξαν, άποδίδοντες εις άλλας 

πόλεις τό έγκλημα της μυσαράς προδοσίας. Οί δε Άμφικτύονες 

έπεκήρυξαν την κεφαλήν αυτού.

Ό 'Ηρόδοτος (Ζ. 228) αναφέρει μετά την άναγραφήν τών 

μαχών: «Θαφθεχσχ δέ (T<f>i αχίτοΰ ταύτχχ τηπερ έπεσον, 
χ<αι τοϊσι πρότερον τελευτχ'χσασχν, η τους υπό Λεωνίδεω 
καχ άποπεμφθέντας οχχεσθαχ έπχγέγραπταχ λέγοντα 
τάδε: (1).

Μυριάσιν ποτέ τηδε τρχηκοσίαχς έμάχοντο 
Έκ Πελοποννάοου χιλιάδες τέτορες.

Τό επίγραμμα τούτο Ιχαράχθη δι’ όλους, διά δέ τούς Σπαρ· 

τι&τας είδικώς τό πασίγνωστον εκείνο :

rQ ξεχν, άγγέλλεχν Λακεδαχμονίοχς, δτι τηδε 
Κείμεθα τοχς κείνων ρχχμαστ πεχθόμενοχ (2)

(1) ΙΙροθυστέρως η παράγραφος 228 εγράφη διότι έν τϊ) § 238 λέγει: «ταυτα 
ειπας Ξέρξης διεξψιε διά τών νεαρών καί Λεωνίδεω .... έκέλευσεν άποταμόντας 
την κεφαλήν, άνασταυρώσαι. »

(2) 'Η εξ αυτοψίας περιγραφή τοΰ Ηροδότου διά τάς Θερμοπύλας 6πά πολ
λών διαμφισβητειται' ό U.VOll Wilamowitz - Moellendorf έν τώ άρθρω αύτοϋ 
Simonides der Epigrammaliker (Naclirichten von tier Konig. Gesells- 
chaften von Gotttingen. σελ. 315 γράφει: οτι ό Ηρόδοτος έπεσκέφθη τάς 
Θερμοπύλας καί άντέγραψε πιστώς τό λακωνικόν έπίγραμμα: ΤΩ ξεχν άγγέλ- 
λεν Λακεδαχμονίοχς ότχ τςδε κείμεθα τοχς κένων ρέμαόχ πεχ
θόμενοχ : όπερ μετέφεραν εις τό ’Ιωνικόν ιδίωμα, ώς γραφέν έν Ιάδι. Τουναν
τίον ό άγγλος J. Β. Burry έν τώ Annual of the British School at Athens 
1895 καί 189G σελ. 85-104 (The Campagne of Artemisium and Tlier-

Άναόκαφχκαχ έρειτναχ έν Θερμοπΐτλαχς
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88 Πρακτικά τοΰ 1899

Μετά τά Περσικά,των πραγμάτων άποκαταστάντων έν Έλ- 

λάδι καί πανελληνίω έράνω, ίδρύθη ύπό των Άμφικτυόνων (1) 

πλήν της μετ’ έπιγραφής στήλης, ήν ΐδρυσεν ό συγγενής του 

μάντεως Μεγιστίου του Άκαρνάνος, Σιμωνίδης, προς τόν Σπερ

χειόν, ον διαβάντες οί Περσαι έφόνευσαν αυτόν, έπί του έπί 

εΐσόδω ΚολωνοΟ λε'ων λίθινος τω άνδρείω Λεωνίδ^ φέρων τό δί- 

στιχον έκεϊνο τοΰ Σιμωνίδου επίγραμμα :

Θηρών μέν κράτιστος έγώ, θνητών δ’ δν εγώ νυν 
Φρουρώ, τώδε τάφω λάϊνος έμβεβαώς(2)

έτι δέ καί τό πολυάνδριον των Σπαρτιατών. Έπί τοΰ ίδιου 

έκείνου κολωνοϋ, έφ’ οΰ έπεσαν ένδόζως, ίδρΰθησαν στήλαι άνα- 

θηματικαί, έφ’ ών άνεγινώσκοντο τά άνωτε'ρω άναγραφε'ντα επι

γράμματα.

Και ταϋτα μέν τά περί τον Λεωνίδαν καί τούς 300 περιαδό- 

μενα, άλλ’ έκεϊνο όπερ καί πάλιν, μετά τάς εμάς άνασκαφάς, 

με'νει άλυτον είνε τό ζήτημα τής τοποθεσίας τοΰ τάφου τοΰ 

ήρωος, ώς καί τού πολυανδρίου των γενναίως πεσόντων Ελλήνων

mopylae) ΟΤΙ ουχί εξ αυτοψίας περιγράφει τά κατά τάς Θερμοπύλας ό 'Ηρόδο
τος. Κατά τόν Burry δύσκολος εινε ό καθορισμός της Δ. Πύλης των Στενών* ό 
‘Ηρόδοτος γράφει τά πάντα καλώς, άλλά τά κατά τό τείχος καί τόν Κολωνόν 
ούκ όρθώς καί φαίνεται δτι δέν είδε καί τόν τόπον, ουδέ καν σχεδιάγραμμα της 
μάχης.^

(1) Έν τη ήμετέρα περί Δελφών πραγματεία, Άθήναι 1894 σελ. 28 — 29 
εϊπομεν ικανά περί τών εν Θερμοπύλαις συνερχόμενων κατά τό φθινόπωρον Άμ- 
φικτυόνων. Ό ‘Ηρόδοτος λέγει Ζ228: έπιγράμμα<3ΐ μέν νυν καί στηλησιν 
έξω η τό μάντιος επίγραμμα, Άμφικτύονές eltft <3φέας οι έπικό<5μή- 
όαντες.

(2) Ό ‘Ηρόδοτος ομιλώ)» περί του πτώματος του Λεωνίδα, λε'γει δτι ό Ξέρ- 
ξης ιδών αυτό διέταξεν,ώς εί'πομεν νά άποτάμωσι την κεφαλήν καί νά άνασταυρώ- 
σωσιν ειτα αυτόν. ( ‘Ηρόδοτος Ζ\ 238) άλλ1 ό Μιλήσιος Αριστείδης όμιλών 
περί τής μάχης τών Θερμοπυλών λέγει, δτι ό Ξέρξης διέταξε νά κόψωσι την 
καρδίαν του Λεωνίδα, ήν ευρε δασεΐαν [1'δ. Fragmenta Historicoruin Grae- 
COrum Τομ. Δ', σελ. 324, 21. πρβ. Στοβαίον, Ζ'. 64]. Βεβαίως άφ’ ού έκοψε 
την κεφαλήν ενέπηξεν ειτα αυτήν επί πασσάλου καί περιήγεν αυτήν ποός εκφοβι- 
βισμόν τών κατοίκων τών δΓ ών διήρχετο χωρών, ώς συνήθως εγίνετο καί κατά 
τήν αρχαιότητα, ιδιαίτατα δ1 έν τω μεσαίωνι.
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μαχητών. Βεβαίως 6 τάφος δεν κεΐται ΰπό τόν τέως νομιζόμενον 

παρ’ όλων τύμβον (κολωνόν επί είσόδω) η υπό τόν άλλον τόν 

ανώνυμον, τόν ΰπερθεν του μύλου του Τσάλη' διότι άμφότεροι 

ούτοι εϊνε λόφοι φυσικοί, προϋπάρχοντες, κατά τόν Ηρόδοτον, 

της μέχρι θανάτου άμύνης των Θερμοπυλών, ην άντέταξαν οί 

"Ελλη,νες έπ’ αυτών τούτων, καί ούχί τύμβοι, ώς ό του Μαρα- 

θώνος, τοϋ Βουρβά καί της Βελανιδέζας (1) κτλ. καί μόνον ώς 

λόφους έφ’ ών ίδρύθησαν, μετά πολλά έτη, κενοτάφια, λέων μέν 

λίθινος διά τόν Λεωνίδαν, Πολυάνδριον δέ μετά στηλών διά τούς 

300 Λακεδαιμονίους, δυνάμεθα νά άποδεχθώμεν (2).

Έκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων τό μόνον βέβαιον είνε, ότι ό 

Λεωνίδας δεν έτάφη ενταύθα, οΰδ’ οί ύπ’ αυτόν μ,αχηταί. Αυτός 

ό 'Ηρόδοτος, ώς εΐπομεν, αναφέρει ότι ό Ξέρξης ίδών τό πτώμα 

τού Έλληνος βασιλέως διέταξε καί έσταύρωσαν αυτά (Ζ' 238) 

αφού πρότερον άπέκοψε την κεφαλήν, ά δε Μιλήσιος ’Αριστεί

δης (3) ότι άπέκοψε τήν κμρδίαν αυτού, ην εύρε δασεϊαν. “Άλ

λως δέ καί οί ΙΙέρσαι μόλις γενόμενοι κύριοι τών Θερμοπυλών 1 2 3

(1) ΓΙρ6λ. Β. Στάη, Αρχαιολογικόν Δελτίον 1890.
(2) Ό Baedeker (1x8. 1888 ο.205) λέγει οτι Ινολωνός επί είσόδω είνε 

ό ποός τό Δ. πέρας ιών Θερμοπυλών δψούμενος λόφος,έφ’ ον ό αμυντικός στρα
τιών, ό επί Όθωνος (αέν άνεγερΟείς, νϋν οί έγκαταλελειμμένος. (Πρβλ. καί Ross 
Wanderung in Griechenland,Halle 1851 σ. 92). Tfj γνώμη 8έ ταύτη συν- 
τάσσεται καί ό Guide Joanne, Grece (έκδ. 1891 σ. 51). Άλλα καί τόν λόφον 
τοϋτον περιηγηθέντες καί άνασκαφήν άποπειραθέντες οΰδέν ήδυνηθηριιεν νά εϋρωμεν 
σημείον, οτι έπ’ αύτοΰ ήτο ιδρυμένος ό Λέων του Λεωνίδα. Καί τά έπ’ αύτου δέ 
γενόμενα ταχύσκαπτα εις μέγα βάθος ύπό τοϋ Ελληνικού Μηχανικού τώ 1897 
οΰδέν εις φως περιηγαγον. Τουναντίον δέ ό αγγλικός οδηγός τοϋ Murray,Hand
book for Travelers in Greece (έκδ. 1884 σ. 426) δέχεται ιός λόφον, έφ’ ου 
τό Πολυάνδριον δηλ. μνημεϊον αφιερωμένου εις τούς 300 Λακεδαιμονίους, τόν 
πρός Α. τών Θερμοπυλών, αυτόν εκείνον, ον ημείς άνεσκάψαμεν, άπέχοντα κατά 
τόν Murray 1 ώραν της Βουδονίτσας. Άλλ’ ό ά'γγλος, ευφάνταστος λίαν, λέγει, 
οτι ό λόφος ουτος καλύπτεται ύπό δένδρων καί σπανίων φυτών, έπ’ αύτοϋ δέ δν 
θεωρεί τύμβον (tumulus) λέγει, οτι ΰπάρχουσι λείψανα όρθογωνικοϋ βάθρου έξ 
όγκολίθων έρυθροϋ μαρμάρου (breccia). Προφανώς ό αγγλος ΐ[κουσε ταϋτα λε
γάμενα υπό τών χωρικών καί τών μυλωθρών, ούδαμώς έπισκεψάμενος τό μέρος, 
δπερ άναγράφει.

(3) Ίδέ Fragmenta Historicorum Graecorum έκδ. Midler Τόμ. Δ', 
σελ. 324, 21. ΓΙρβλ. καί Στοβαίον Ζ'. 64.

Άναδκαφικαί ίρευναχ έν Θερμοπύλαις
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90 Πρακτικά, τοΰ 1899

κατά τάς άρχάς τοΰ Αύγουστου τοΰ 480 π. X. καί μέλλοντες 

αυτόθι νά στρατοπεδεύσωσιν,όπως έφησυχάσωσι μικρόν, έτράπη- 

σαν έπί τάς διασκεδάσεις (πρός θέην) καθ’ δν χρόνον οί περί 

Άρτεμίσιον ήμέτεροι μαθόντες την τύχην των έν Θερμοπύλαις 

διά τοΰ ’Αθηναίου Άβρωνύχου τοΰ Λυσικλέους, ος πλοΐον έχων 

παρηκολούθει τά έν τοϊς Στενοϊς τελούμενα, έτρέποντο πρός Ν. 

ηγουμένων των Κορινθίων καί επομένων των ’Αθηναϊκών τριή- 

ρεων ( Έροδ. Η' 21). Ό Ξέρξης ΐδών τό πλήθος των έκ τοΰ 

ίδιου στρατοΰ πεσόντων (20,000) καί φοβούμενος μήπως τούτο 
έμβάλλει εις άθυμίαν καί δειλίαν τόν έν τώ στόλιρ αύτοϋ περί 

την Ίστιαίαν στρατόν, προέβη εις τόδε τό στρατήγημα καθ’ 

Ηρόδοτον (Η' 24): Θάψας τούς 19,000 έν τάφροις, έφ’ών 

έπέβαλε φυλλάδα (χόρτα) καί είτα γην έπαμήσας άφήκεν άτά- 

φους τούς 1,000 ΐνα δείξη ότι μόνον 1,000 άνδρες έκτων ιδίων 

έπεσαν έν Θερμοπύλαις. Τούτου γενομένου, άπέστειλε κήρυκα εις 

Ίστιαίαν, ένθα εύρίσκετο ό στόλος αύτοΰ καί διεκήρυξεν ότι 

παρέχει άδειαν παντί τφ βουλομένω νά ί'δη τό πεδίον τής μάχης 

τών Θερμοπυλών. Μετ’ ού πολύ, ώς είκός, πάντες σχεδόν εις τά 

πλοία έπιβάντες (ούδέν έγίνετο πλοίων σπανιώτερον καθ’ Ηρό

δοτόν), διεπεραιώθησαν εις Θερμοπύλας καί διασπαρέντες έθε- 

ώντο τούς νεκρούς, ών έκ τών Περσών μέν, ώς εί'πομεν, κατέ- 

κειντο χίλιοι, τοΰθ’ όπερ ήν γελοιον, ώς ό αύτός ιστορικός 

άναγράφει, έκ δέ τών Λακεδαιμονίων , Θεσπιέων καί τών ει

λώτων 4,000 κείμενοι έν τω αύτω χωρίω άλέες συγκε- 
κομίσμένοί, ούς άνδρες έπί τούτω ταχθέντες έδείκνυον τοΐς 

πρός θέαν έξ Ίστιαίας έλθοΰσι ΙΙέρσαις' ό Ηρόδοτος αναφέρει, 

ότι ούτοι μέν άπέπλευσαν πάλιν εις Ίστιαίαν την έπαύριον, ό δέ 

Ξέρξης έλευθέραν τήν διά τών Θερμ.οπυλών δίοδον έχων, προή- 

λασεν εις τήν έντός τών Στενών Ελλάδα (Η' 25).

Τούτων γενομένων, γεννοέται εύθύς αμέσως, κατά φυσικόν λό

γον, τό ζήτημα: Τίνες έθαψαν τούς ήδη άπό πέντε ήμερών άπό- 

ζοντας νεκρούς (1) κατά τάς θερμοτάτας τοΰ Αύγούστου ήμέρας. 1

(1) Βεβαίως πεμπταϊοι ήοαν οί κατά τάς συμπλοκάς τής πρώτης ήμέρας πε- 
οο'ντες, οί S’ άλλοι τεταρταίοι και τριταΐοι καί οΰτω καθ’ έξης.
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Ενταύθα ό Ηρόδοτο; σιγά και μόνο; ό λογικό; των πραγμάτων 

συνειρμό; δύναται νά δώσιρ τήν άπαιτουμένην άπάντησιν.

Έκ τή; ιστορία; εΐνε γνωστόν, ότι έκ τών έκτά; τών Θερμο

πυλών Ελλήνων έμήδισαν ούκ ολίγοι: οϊ Θράκες, οί ΓΙαίονε;, 

οί Έορδοί, οί Βοττιαΐοι, οΐ την Χαλκιδικήν οίκοϋντες, οί Βρύ- 

γιοι, οί Πίερε;, οί Μακεδόνες, οΐ Περραιβοί, οί Αίνιάνες, οί Δό- 

λοπες, οί Μάγνητες, οί Θεσσαλοί, οί ’Αχαιοί ΦΘιώται καί έν 

γενει όσοι την παραλίαν τή; Θράκη; νεμονται, παρασχόντε; άπας 

άπαντε; τριάκοντα μυριάδων (300,000) επικουρίαν τοϊς Hep— 

σαι; (Ήρόδ. Ζ\ 185).

Έκ δέ τών Ελλήνων, πλήν τών Πελοποννησίων και τών Θη

βαίων, έκ τών περί τά; Θερμοπύλας, συνεμάχησαν τφ Λεωνίδα 

Λοκροί οί Όπούντιοι πανστρατιά καί 1000 Φωκεϊ;, φρουροί τε- 

ταγμένοι τή; Άνοπαία;· κατά Θάλασσαν δέ οί Αθηναίοι καί 

οί Αίγινήται (Ήροδ. Ζ'. 203). “Ωστε οί έκτο; τοϋ λεκανοπε

δίου του Σπερχειού Έλληνε;, πάντε; μηδίσαντε; έχΘροί ήσαν 

τών ήμετέρων καί έπομένω; οΰδαμώ; συνεπάθουν αυτοί; έπί ταϊ; 

γενομε'ναι; δυσπραγίαι;. Κατ’ ανάγκην λοιπόν Θά άποδεχθώμεν, 

ότι οί ΙΙέρσαι έθαψαν τού; είκοσακισχιλίου; αυτών νεκρού; καί 
τού; τετρακισχιλίου; “Ελληνα; μετά τών 298 Σπαρτιατών(Ι) 

τών έπί τοϋ Κολεονοϋ έπχ είοίόδω πρό; Α., πεσόντων έν τώ 

χωρίω έν ω άλέες συγκεκομισ'μένοι ?χσαν(2), ήτοι κατά τό 

εύρύτερον μέρος τοϋ αύχένο; πρό; Δ., εκεί όπου νΰν ό διά τοϋ 
μακροϋ τεχνητοΰ υδραγωγείου μύλος (δυτικώ; τοϋ στενού)1 δι

ότι οί Περσαι βεβαίως δέν Θά έπεΘύμουν νά έχωσι μεμολυσμένην 

την πέριξ φύσιν. “Εθαψαν δ' αυτούς ή είκή καί ώ; έτυχεν, ή έν 

ίδιαιτέραι; τάφροι;, ή έρριψαν αυτούς εις τήν ευθύ; άμέσω; ΰπ- 

εκτεινομένην Θάλασσαν τοϋ Μαλιακοΰ κόλπου(3), όπερ καί φυ- 1 2 3

’Λναύκαφικαί έοενναι έν Θεομοπύλαις

(1) Ώς είπομεν, δύο διεσώθησαν εις Σπάρτην.
(2) Βεβαίως τούς ολίγους "Ελληνας νεκρούς μετέφερον πρός τούς πρός τό Δ. 

μέρος τών Θερμοπυλών ύπερτρισχιλίους,καί οτιόΞέρ?ης προέβη εις τό ανωτέρω 
άναγραφέν τέχνασμα, ΐνα δείξη δτι μόνον 1000 ΓΙέρσαι ήσαν νεκροί, έκ δέ τών 
'Ελλήνων τετρακισχίλιοι ( Ήροό. VIII, 25).

(3) Ό Ηρόδοτος λέγει, οτι πολεμούντων τών ΙΙερσών πολλοί ίπιπτον εις 
τήν βάλασσαν.
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σικώτερον, άφ’ ου έσκύλευσαν αυτούς, ΐνα μή άσχολώνται περί 

τάς άνορύξεις τάφων(Ι).

Αυτόθι λοιπόν πρός Δ. ζητητέον , εάν αποκλεισθώ, ή γνώμη, 

ότι τά πτώματα των Ελλήνων έρρίφθησαν εϊς την θάλασσαν, 

τούς τάφου; των τε Σπαρτιατών καί των Ελλήνων καί ούχί έν 

τώ Κολωνω έπι είσόδω (πρός Α.), όστις μέχρι τοϋδε υπό 

πάντων έθεωρεϊτο ώς τά μέρος εν ω έτάφησαν, γνώμη, ήτις 

παρέσυρε καί ήμάς κατά τάς γενομένας ύπερμεσοΰντος ’Ιουλίου 

(1899) άνασκαφάς. “Οθεν ένταϋθα (πρός Δ.) κατά τήν πεδιάδα 

Σπερχειού ζητητέον τούς τάφους των Ελλήνων ώς καί των 298 

Σπαρτιατών. Τάν δέ λίθινον λέοντα τοϋ Λεωνίδα(2) καί τό πολύ· 

άνδριον τών Ελλήνων μαχητών μετά τών στηλών καί επιγραμ

μάτων ό 'Ηρόδοτος ρητώς αναφέρει, ότι έκειντο επί τοϋ Κολω- 

νοΰ έπί είσόδω, ένθα, κατά τήν γνώμην ήμών, ήτο ίδρυμένον κε- 

νοτάφιον καί οΰχί τάφος- αλλά δυστυχώς οΰδέν τούτων σήμερον 

διασώζεται, ώς άπέδειξαν αΐ τελευταϊαι ήμών άνασκαφαί.

Εινε δέ γνωστόν,ότι τό τε πολυάνδριον καί ό Λέων ίδούθησαν 

πανελληνίω έράνω μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, 

ήτις ώς γνωστόν, δεν έπήλθε τήν επαύριον τής μάχης τών Θερ

μοπυλών, άλλά μετά πάροδον ίκανοΰ χρόνου (άγνωστον άκριβώς 

πότε)- πάντως όμ.ως μ.ετά τήν έν Πλαταιαις κατά τοϋ Μαρδο- 

νίου μάχην, καθ’ ήν άνεδείχθησαν ό Σπαρτιάτης Παυσανίας καί 

ό ’Αθηναίος ’Αριστείδης (479 π. X.) ήτοι μετά εν έτος- διότι 

τότε ή Ελλάς άπηλλάγη τελέως τών Περσών.

Τοιαϋτα τινά ηύτοσχεδιάζομεν μετά τήν έκ Θερμοπυλών επι

στροφήν ήμών, άποτυχόντες εις τήν άνεύρεσιν τοϋ τάφου τών 

περί τάν Λεωνίδαν, ώς άνασκάψαντες έπί τοϋ Κολωνοΰ έπί είσ

όδω εις ον πάντες οι περί Θερμοπυλών γράψαντες άνέφερον τόν 

τάφον, ότε κάλλιον μελετώντες τόν Παυσανίαν εύρομεν (έν βιβλ. 

Θ’ 32,9) μετά χαράς άμα καί λύπης ρητήν αύτοΰ μαρτυρίαν, 

διαπιστοΰσαν, ότι τούς έν Θερμοπύλαις πεσόντας "Ελληνας έθα- 

ψεν ό Ξέρξης. Τά χωρίον έχει ώς έζής: 1 2

(1) Ό 'Ηρόδοτος παραδόξως ούδέν λέγει περί της ταφής του Λεωνίδα, εν ώ 
άσχολεΐται πολλάκις καί περί τά επουσιωδέστατα.

(2) Ό λέων πλήν της ανδρείας έξεπροσιύπει καί τό όνομα του Λεωνίδα.

Πρακτικά τοϋ 1899
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«Τά δε μεν Λυσάνδρω τα ές δόξαν υπάρχοντα ήν , άλλα δέ 

τοτάδε ονείδη· Φιλοκλέα γάρ Άθηναϊον έν Αίγάς ποταμοί; καί 

αυτόν στρατηγοϋντα καί ’Αθηναίων των άλλων όσον τετρακκτχι · 

λίους αιχμαλώτους όντας άπε'κτεινεν ό Λύσανδρος, καί σφισιν ουδέ 

αποθανοΰσιν έπηνεγκε γην, ο καί Μήδων τοϊς άποβασιν ές Μα

ραθώνα υπήρξε παρ’ ’Αθηναίων καί αυτών Λακεδαιμονίων τοϊς 

πεσοΰσιν έν Θερμοπύλαις έκ βασιλέως Ξέρξου».

Έκ του χωρίου τούτου καταφαίνεται πασιφανώς, ότι ό Ξέρ- 

ξης πριν η άναχωρήσιρ διέταξε νά θάψωσι τούς τετρακισχιλίους 

"Ελληνας ώς ήσαν άλέες συγκεκομισμέ νοι κατά την ημέραν 

της πρός θέαν αυτών έξ Ίστιαίας έλθοΰσι Πέρσαις, είτε έν ΐδιαι- 

τέραις τάφροις, κατά μονάδας μεγάλας, η καί όλους όμοϋ ώς 

ήσαν έπί ταύτά συγκεκομισμένοι ή καί άναμίξ μετά τών 1000 

ΓΙερσών, οΐτινες δεν είχον εΐσέτι ταφή, ί'να χρησιμεύσωσι διά τό 

ανωτέρω άναγραφέν στρατήγημα του μεγάλου βασιλέως. Ό 

αυτός ΙΙαυσανίας λαλών περί τής ’Αγοράς τής Σπάρτης (Βιβλ. 

Γ' 14) αναφέρει, ότι άντικρυ τοΰ θεάτρου της πόλεως 
εκειτο τό μνημεΐον τοΰ Λεωνίδου (1) εις ο τεσσαράκοντα 

έτη μετά την έν Θερμοπύλαις μάχην, ήτοι τώ 440 π. X. άνε- 

κόμ-ισαν έκ τοΰ έν Θερμ,οπύλαις τάφου, έάν υπήρχε τοιοΰτος τοΰ 

ήρωος Λεωνίδα' (Βεβαίως όμως πρόκειται περί κενοταφίου και 

οϋχί τάφου), διότι, ώς είπομεν, λαβόντες παρά τοΰ 'Ηροδότου, 

(Ζ* 238) ό Ξέρξη ς ταμών τήν κεφαλήν άνεσταύρωσε τό σοιμα, 

όπερ ίσως μετά τής κεφαλής έμπαγείσης έπί πασσάλου, περιεφέ- 

ρετο άνά τάς χώρας δι’ ών προήλαυνεν ό βάρβαρος έπιδρομεΰς 

πρός εκφοβισμόν τών κατοίκων, οΐτινες δυστυχώς άθρόοι έμή- 1

ΆναόκαφικαΑ έρει/ναι έν Θερμοπύλαις

(1) Καί σήμερον ετι υποδεικνύεται έκ παραδόσεως τό μνημεΐον τοΰ Λεωνίδα 
έν Σπάρτη καίτοι δέν συμφωνεί πρός τήν περιγραφήν τοΰ Παυσανίου,ιός άπέχον 
πολύ τοΰ θεάτρου. ΙΙρβλ. Κ. Νεστορίδου, Τοπογραφίαν Σπάρτης, Άθήναι 1893 
καί τήν τοΰ Π. Κομνηνοΰ, Άθήναι 1898. Λογιχώς έξεταζόμενον τό πράγμα 
άφ’ ού πανελληνίω έράνω άπαξ έστησαν έπί τόπου λέοντα καί στήλας καί επι
γράμματα έπί τών έν θερμοπύλαις ήρωϊχώς πεσόντων, δέν ήρμοζε νά μετα- 
φέρωσιν είτα, μεταβαλόντες γνώμην, ευθύς αμέσως μετά πάροδον μόλις ολί
γων έτών, τό σώμα τοΰ Λεωνίδα, οπερ, ώς είπομεν, ούδαμόθεν πιστοϋται οτι 
έτάφη έν θερμοπύλαις, ή έν Σπάρτη. ’Αξίαν μεγάλην καί δόξαν είχε νά μένη 
έκεΐ καί μόνον κενοτάφιον νά ίδρυθή έν Σπάρτη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:58 EEST - 18.237.180.167



94

δ'.ζον ουδέ ήτο εύκολον κατόπιν της αποκοπής της κεφαλής καί 

τής καρδίας να άνευρεθή ό νεκρό); τοΰ Λεωνίδα καί άξιωθή ώς, 

έδει, ταφής. Άλλ’ ό Παυσανίας είνε πολύ μεταγενέστερος (Β' 

αιών μ. X.) καί δεν ήδύνατο νά γινώσκη κάλλιον του 'Ηροδό

του , ούδένα λόγον περί τοΰ τάφου τοΰ Λεωνίδα ποιούμενου, 

πλήν τοΰ λιθίνου λε'οντος, ός ΐστατο έπί τοΰ Κολωνοΰ' έγραψε 

δέ τα περί τής ανακομιδής των λειψάνων τοΰ ήρωος βασιλέως 

κατά παράδοσιν. "Αλλως δέ καί τό χωρίον αύτοϋ τούτο ( Γ' 

14, 1) είνε έφθαρμ,ε'νον καί άλλοι άλλως διορθουσιν (1).

Ό Σχλίεμανν έν τή περί Θερμοπυλών μονογραφία αύτοΰ (2) 

περί του μνημείου προκειμένου λέγει τάδε : ΟΧ παλαιότεροι 

ξεναγοί των έν Άθήναις μεγάλων ξενοδοχείοιν, οι 

πολλάκις τάς Θερμοπύλας έπισκεψάμενοι διηγοΰνται, ότι λίθοι 

τινές έπί τόπου σωζόμενοι μέχρι τοΰ 1856, ο'ίτινες πάντες ήσαν 

του βάθρου τοΰ λε'οντος τοΰ Λεωνίδα, εάν κρίνη τις έκ τής κα

λή; εργασίας αυτών, άφηρέθησαν ΰπά τοΰ άνεγείραντος τόν πλη

σίον τοΰ Κολωνοΰ έπί είσόδφ υπό τοΰ ρεύματος τών θερμών πυ

λών κινούμενον υδρόμυλον (3).

Ό Σχλίεμανν προφανώς έπλανήθη- διότι οί λίθοι έκεϊνοι προ- 

έρχονται έκ τών οχυρωματικών έργων αργών λίθων τών ρωμαϊ

κών χρόνων, ώς εϊπομεν. Σήμερον δέ (γράφει τω 1883) έτι 

είνε καταφανείς οΐ 2ιάκκοι τοΰ βάθρου τοΰ λέοντος, 
δστχς έοώζετο μέχρι τών χρόνων τοΰ Στράβωνος ( 6 
π. X.—24. μ. X.) ώς αΰτός οΰτος Αναφέρει. (Β' Θ' 
κεφ. Δ 16) «Περί δέ τά στενά ταΰτα οι περί τόν Λεωνίδαν 

κατεκόπησαν καί νΰν τό π.ολυάνδριον εκείνων έστί, καί στήλαι 

καί ή θρυλουμένη επιγραφή τή στήλη, ούτως έχουσα : «ώ ξέν’ 

απάγγειλον τοϊς Λακεδαιμ.ονίοις ότι τήδε κείμεθα τοΐς κείνων

(1) Ούτως άναγνωστέον μετά τοΰ Κ. Ο. Muller, Dorier II, σελ. 510 αντί 
40 έτη τέσσαρσι. Επίσης χαί 6 Kayser έν τή Ζ. fur Arch. 1848 σ. 1000 άνα- 
γινώτζει τέσσαρσι κεχται ήτοι τέσσαρα έτη μετά την μάχην. Πρβλ. J. G. 
Frazer, Pausanias Description of Greece, London 1898 A' τόμ. περιέ
χω* τήν Άγγλιχήν μετάφοασιν σ. 576, 14, 1.

(2) "Ιδ. έν τοΐς έμπροσθεν.
(3) Κατά την υπέρΟυρον επιγραφήν δ μύλος ίδρύθη τω 1848 χαί ούχί τω 

1857 ώς λέγει ό Σχλίεμανν.

Πρακτικά τοΰ 1899
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7C6ιθόμενοι νομίμοίς» καί τοΰ έκ Σμύρνης έπιγραμματοποιοΰ 

Λολλίου Βάσσου [ Έλλην. ’Ανθολογία. Ζ’ 243] (1) άκμά- 

σαντος έπί Καίσαρος Τιβερίου 19-37 μ. X.

Έκτοτε ούδείς πλέον λόγος έν τη 'Ιστορίρε γίνεται περί 

τοΰ Λέοντος καί τοΰ ΓΙολυανδρίου, εις ά τά έν τοΐς έ'μπροσ- 

θεν άναγραφέντα τοΰ Σιμωνίδου εκείνου επιγράμματα άναφέ- 
ρονται.

Καί άλλοι δέ πολλοί ποιηταί συνέθηκαν επιγράμματα εις τόν 

Λεωνίδαν καί εις τούς μετ' αύτοϋ έν Θερμοπύλαις πεσόντας καί 

πολλά ανέκδοτα καί διηγήσεις καί άσματα τοΰ Ελληνικού λαοΰ 

διά των αιώνων διεσώθησαν (2). Έν Σπάρτη δ’ ύπαρχον στή- 

λαι άναγράφουσαι τά ονόματα των πεσόντων, άπερ καί αυτός ό 
'Ηρόδοτος έγίνωσκεν, ώ; ό ίδιος λέγει, αλλά δεν άνέγραψεν, εις 

ούς έτησίως λόγους Σπαρτιάται άνδρες έζεφώνουν καί έτελοϋντο 

αγώνες (Παυσ. Γ' 14, 1) καί έορταί Λεωνίδεια καλούμεναε 

(έπιγραφαί παρά Boeckh 1421, 12).

Ό δέ Διόδωρος (3) περιέσωσε λαμπρόν περί αυτών έγγραφον 

μνημεϊον λέγον: «... Τών έν Θερμοπΰλαισι θανόντων εύ- 
κλεης νΰν d τάχα, καλός δ’ό πότμος, βωμός δ'ό τάφος, 
προγόνων δέ μναστις, ό δ’οιτος έπαινος. Έντάφιον 
δέ τοιοΰτον ούτ’ εύρώς, ούθ’ ό πανδαμάτωρ άμαυρώ- 
σει χρόνος άνδρών άγαθών. Ό δέ σηκός οίκητάν εύδο 
ξίαν Ελλάδος εϊλετο, μαρτυρεί δέ Λεωνίδας ό Σπάρ-

(1) "Εχδ. Jacobs Lips. 1813. Ό Λόλλιος Βάσσο; έχει χαί άλλα. επι
γράμματα τά ίιπ' άριθ. 312, 385, 391 ΙΑ' 72, Ε' 325.

(2) Ή,οόδ. Ζ' 225, 228. — Διο'δωρ. IX 11, 33. Ανθολογία Γ' 5. — 
Brunk, Analecta, I, 123 χαί XV. σελ. 131, XXX, Άριστείδου Σχόλια σ. 
58. — Στράβων 0' 4. — Λυκούργος χατά Λεωχράτους 215. — Κιχερων TusClll. 
I, 42.— Σουίδας έν λέξει Λεωνίδης. — ΙΙαυσ. I” 14, 1.— Μεσσηνιαχά, ι' 
35. — Αΰλος Γέλλιος Γ’ 7 χαί πολλά άνέχδοτα εις τό στόμα τοΰ λαοΰ.— 
Πλουτάρχου αποφθέγματα Λακωνικά.— Περί Καχοπιστίας 'Ηροδότου 32.— 
Στοβαίου ’Ανθολογία 25'46. — Βαλέριο; Μάξιμος Γ 2. ext. 3. Ill, 7 ext 
8. — Σενέχας epis. 82. — W. Gell, Binary of Greece. London 1819. σ. 
246, — E. Dodwell a Classical and topographical tour through Greece. 
London 1819 Τομ. B' σ. 66 χαί 404. Ό δέ Ίμέριο; έχδοσ. Diibner, Paris 
1849 Ε'. 'Εκλογή 33 λέγει: Σεμνότερου τροπαίου ΙΙολυάνδοιον.

(3) ΙΑ' 4·— 22. 18.

ΆναΟκαφικαΛ έρει/ναι έν Θερμοπύλαις
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96 Πρακτικό, τοϋ 1899

τας (ΙασΊλεύς, άρετάς μέγαν λελοιπώς κόσμον άέναόν 
τε κλέος» (1).

Αί Θερμοπύλαι έδοξάσθησαν κυρίως, ώς έφθημεν είπόντες, 

διά την έν αΰταϊς μέχρι Θανάτου άπελπαδα πάλην των ολιγά

ριθμων Ελλήνων προς τάς χιλιάδας των Περσών. ’Αλλά τό 

παράδειγμα του Λεωνίδα έμιμήθησαν καί οί περί τόν Κάλλιππον 

“Ελληνες εις 24,000 άνερχόμενοι τω 279 π. X., κωλύσαντες 

τήν διάβασιν τοϊς ύπό τόν Βρέννον εκείνον 170,000 Γαλάταις 

καί ύποχρεώσαντες επί τέλους έκείνους νά άναβώσι διά τής Ά- 

νοπαίας άτραποϋ καθ’ ον χρόνον οί ήμέτεροι έπιβάντες πλοίων 

άπέπλευσαν.

Επίσης τφ 191 π. X. ό βασιλεύς τής Συρίας Άντίοχος ό 

Γ' (222- 186 π. X.) ό κηρύξας τόν πόλεμον τοϊς 'Ρωμαίοις 

κατά παρακίνησιν τοϋ ’Αννίβα, έζήτησε νά κωλύσν) αΰτοϊς τήν 

των Θερμοπυλών διάβασιν, πρός τοϋτο δέ ώχύρωσεν αΰτάς διά 

διπλού τείχους καί χάνδακος, ώς καί τήν Άνοπαίαν ατραπόν, 

άλλ’ αί 10,000 τών ϋπ ’ αυτόν άνδρών δεν ήδυνήθησαν νά 

άντίσχωσι κατά τών 40,000 τών ρωμαϊκών λεγεώνων, οΰς ώδήγει 

ό ύπατος Μάνιος Άκΰλιος Γλαβρίων καί ό Λεγάτος Μάρκος 
ΙΙόρτιος Κάτων. Καί οί μέν 'Ρωμαίοι κατά Λίβιον(2) έστρα- 

τοπέδευσαν έν αΰτώ τω στενώ παρά τάς θερμάς ΙΙηγάς, ήτοι 

έκεϊ ένθα τήν σήμερον είνε ιδρυμένα τά τών Λουτρών οικήματα, 

οί δέ ύπό τόν Άντίοχον Γ', άντί, ώς ό Λεωνίδας καί είτα οί ύπό 

τόν Κάλλιππον “Ελληνες, νά ύπερασπίσωσι τήν είσοδον τών 

Στενών, ώχυρώθησαν έν τω στενωτάτω μέρει αϋτοΰ, όπου είχον 

ιδρύσει τά διπλά τείχη. (Λίβιος XXXVI, 17).

Οΰτω τεταγμένων τών αντιπάλων, οί μέν 'Ρωμαίοι κατέ- 

στρεφον τά οχυρωματικά έργα κατά κράτος , ό δέ Άντίοχος 

έτράπη εις φυγήν μετά τών 500 διασωθέντων άνδρών αύτοϋ.

Εις τήν έποχήν τών ιστορικών τούτων γεγονότων δυνάμεθα 

νά άναγάγωμεν τά έπί τών δύο κολωνών έπί τών όποιων άνε- I)

I) ΙΙρβλ. Τό τον Φαεινόν, 'Ελληνική Ανθολογία Ζ’ 437: « έφας οί ριστε 
Λεωνίδα, ανΟις ίκέσθαι ενρόντες /αλεπω πολε’μω. Άλλ’ επί Θερροπόλαις τό 
Περσικόν ’Έθνος άρννης έδραθης πατέρων έζόρενος νο’μιμα.

(2) XXXVI, 16: in ipsis faucibus propre fontes calidarum acquarum.
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σκάψαμεν, κακώς διατηρούμενα έξ αργών λίθων οχυρωματικά, 

έ'ργα, περί ών έποιησάμεθα λόγον έν τοϊς έμπροσθεν.

Κατά τόν Δ’ μ.Χ. αιώνα καί αΰθις αϊ Θερμοπύλαι Ιγένοντο 

θέατρον πολέμου- τφ α' έτει της βασιλείας τοϋ Άρκαδίου (395 

-408 μ. X.) ό Άλάριχος εκείνος πολλού ηγούμενος στρατού, 

έχων τούς βαρβάρους, ώς άναφέρει ό Εΰνάπιος ό Σαρδιανός, έν 

τώ βίω Μαξίμου(Ι) λε'γων: «διά των πυλών παρηλθεν», 
ώσπερ διά σταδίου, ίππόκροτον(2) πεδιον τρέχει, τοιαύτας αΰτώ 

τάς πύλας απέδειξε της Ελλάδος, η τε τών φαιά ίμάτια ε’χόν- 

των άκωλύτως προπαρετσελθόντων ασέβεια καί ό τών ίεροφαν- 

τικών θεσμών παραρραγείς νόμος καί σύνδεσμος» [έννοών τούς 

Χριστιανούς μοναχούς, ώς Ιρμ.ηνεύει ό YVytlenbach, οΐτινες 

είσέβαλον μετά τών Γότθων ϊνα διαρπάσωσι τούς παναρχαίους 

πατρίους ναούς τών είδωλολατρών ].

Κατά τόν ζ" μ. X. αιώνα ό Ιουστινιανός (527 - 565) 

άνωκοδομησατο τά υπό τών 'Ρωμαίων μέν καταστραφέντα τώ 

191 π. X. οχυρωματικά έργα τών Θερμοπυλών, υπό δέ τών 

προ αύτου βασιλέων έπισκευασθέντα,ώς αναφέρει ά Προκόπιος(3) 

λέγων, ότι έπί της εποχής αΰτοϋ αί Θερμοπύλαι ήσαν στενά καί 

τά υπό του ’Ιουστινιανού ιδρυθέντα τείχη έθεμελιώθησαν «εν 
κλυδωνίω τε καί αί/άριμω ί/γρα». ’Ενταύθα δυνάμεθα νά ει- 

πωμεν ασφαλώς ότι μετά τόν ζ” αιώνα τά Στενά ηΰρύνθη- 

σαν καί επομένως ή στρατηγική άξια τών Θερμοπυλών άπωλέ- 

σθη 1, οΰχί όμως καί η ευκλεής αυτών ιστορία.

Έν Θερμοπύλαις, τη 18 Αύγουστον 1899.

II. Καςτριωτης

Άναυκαφικατ έρευναι έν Θερμοπύλαις 97

(!) Fragm. Hist. Gi'aec. Τόμ. Δ' σελ. 43, 65.
(2) Ή λέξις σημαίνει τόπον ήχοϋντα Οπό τους πόδας τών ίππων, είνε λίαν 

περιγραφική ενταύθα ή χρησις Οπό τού Εύναπίου' διότι πράγματι και σήμερον 
έτι ώς Ικ τών ιζημάτων τού θείου, εξ ού καί η πεδιάς εινε έστρωμένη Οπό πώ
ρινου λίθου, ό ποδοβολητός τών ίππων εινε μέγας καί παρατηρεϊται Οπό του τό 
πρώτον έπισκεπτομε'νου τάς Θερμοπΰλας.

(3) Περί κτισμάτων Δ', 2. Ό Προκόπιος αυτόθι λέγει ότι η θάλασσα τούς 
πρόποδας έπικλύζουσα τών ορών άναστομωμε'νας έκ τοΰ έπί πλεΐστον Ιποιεΐτη 
άνετάς ένθένδε άνόδους,
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