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Tα 10 „must“
που θ α πρ έπει να γνω ρ ίζ ετ ε
για τις „ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ“
και τους „300 του ΛΕΩΝΙΔΑ“

από το Μιχάλη Κίκη
mjk@neolaia.de

<<ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΚΟΣΙΟΥΣ>>
Ώ ξείν', αγγέλλειν Λακεδαιµονίοις
ότι τήδε κείµεθα, τοίς κείνων ρήµασι πειθόµενοι.
Στη Λακεδαίµονα, ξένε διαβάτη,
το µήνυµα φέρε
ότι κειτόµαστε δώ στις εντολές της πιστοί.
..........................................................

Φέρε, διαβάτη,
µήνυµα στους Λακεδαιµονίους
πώς σκοτωθήκαµε εδώ, πιστοί στο πρόσταγµά τους.

Η µάχη των Θερµοπυλών ενώ έπρεπε λογικά να
κρατήσει µερικές ώρες, κράτησε 3 ολόκληρες
ηµέρες µε τροµερές απώλειες των Περσών.
Ο Λεωνίδας γνώριζε πως ήταν περικυκλωµένος,
είχε αντιληφθεί τα µοιραία γεγονότα και
ετοιµάστηκε για την τελική µάχη. Έδιωξε και
άλλους Έλληνες και κράτησε στο πλευρό του 300
Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς. Κατόπιν
συνέστησε στους στρατιώτες του να µη φάνε πολύ
για να είναι ευκίνητοι και γιατί το βράδυ θα
δειπνήσουν στο βασίλειο του Πλούτωνα.
Ο βασιλιάς Λεωνίδας σκοτώθηκε πάνω στη µάχη
και την ώρα που οι Πέρσες προσπαθούσαν να
κλέψουν το πτώµα του, µια µικρή οµάδα
Σπαρτιατών όρµησε και το πήρε πίσω.
Η θυσία τους, έγινε διαχρονικό σύµβολο και στη
θέση που έπεσε ο Λεωνίδας και οι συµπολεµιστές
του, οι αρχαίοι έστησαν µνηµείο µε χαραγµένο
πάνω του το γνωστό επίγραµµα του Σιµωνίδη.
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Το 480 π.Χ. ο συµµαχικός στρατός των 7000 οπλιτών
που οδηγούνταν από 300 οµοίους Σπαρτιάτες
αντιµετώπισαν τους Πέρσες στα στενά των
Θερµοπυλών που την εποχή εκείνη είχε 12 µέτρα
περίπου πλάτος.
Ανάµεσα στο Καλλίδροµο και τον Μαλιακό κόλπο
το 480 π.Χ. έγινε η περίφηµη µάχη των Ελλήνων
κατά των Περσών που έµελλε να συγκλονίσει για
αιώνες την ανθρωπότητα. Θερµοπύλες:
Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, οι Πέρσες αριθµούσαν
5.283.220 άνδρες. Tα νούµερα είναι µάλλον
υπερβολικά και πιθανολογείται ότι οι Πέρσες
αριθµούσαν µεταξύ 200.000 και 1.700.000 άνδρες.
Η ανδρεία τους ήταν τέτοια που όταν κάποιος είπε
πως είχε δεί τον περσικό στρατό και ότι οι τοξότες του
έριχναν βέλη που έκρυβαν τον ήλιο, ένας γνωστός
Σπαρτιάτης ονόµατι Διηνέκης είπε λακωνικά:
«Ωραία, τότε θα πολεµήσουµε υπό σκιά».
«µολών λαβέ» = ( Έλα να τα πάρεις) ήταν η
απάντηση του Λεωνίδα σ' έναν αντιπρόσωπο του
Ξέρξη , οποίος τους είπε να παραδώσουν τα όπλα
τους και να συνθηκολογήσει µε την προσφορά πως,
λόγω της εκτίµησης που είχε ο Ξέρξης στους
Σπαρτιάτες, θα τους έκανε κυρίαρχους στην Ελλάδα
ύστερα από την νίκη της Περσίας.
Λόγω της στενότητας του περάσµατος, ο Ξέρξης δεν
µπορούσε να στείλει όλο τον στρατό για να
καταστρέψει τους Έλληνες αλλά µόνο
1000 κάθε φορά.

