ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25

Μάχη των Λεύκτρων, 371 π.Χ.
25.1. Γενικά
Η ειρήνη του 374 π.Χ. δεν κράτησε πάνω από µερικούς µήνες διότι
νέα σύγκρουση ξεκίνησε µε αφορµή την διαµάχη ολιγαρχικών και δηµοκρατικών στην Ζάκυνθο. Για δύο χρόνια (374-372 π.Χ.), οι Αθηναίοι και
οι Λακεδαιµόνιοι πολιορκούσαν πόλεις αντιπάλου στο Ιόνιο µέχρι που
επικράτησαν οι Αθηναίοι, οπότε οι Σπαρτιάτες ήταν έτοιµοι να συζητήσουν πάλι για ειρήνη. Η ιδέα της καταπαύσεως των εχθροπραξιών εξυπηρετούσε όµως και τους Αθηναίους, οι οποίοι αντιµετώπιζαν πλέον πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα µετά τον διετή αγώνα. Το 371 π.Χ. οι
Αθηναίοι, νικητές µεν στο Ιόνιο αλλά εξαντληµένοι οικονοµικά, έστειλαν
αντιπροσωπεία στην Σπάρτη για ειρήνη. Οι Αθηναίοι είχαν επίσης πείσει
και τους Θηβαίους να συµµετάσχουν στις διαπραγµατεύσεις, οπότε η
συνάντηση στην Σπάρτη εξελίχθηκε σε γενική συνέλευση Ελλήνων αλλά
και Περσών. Ακόµη και ο Πέρσης βασιλιάς Αρταξέρξης Β' (404-359
π.Χ.) έστειλε απεσταλµένους, µάλλον για να ζητήσει στο τέλος την µισθοφορική βοήθεια των Ελλήνων εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν ξεσηκωθεί. Από την δική τους πλευρά, οι Σπαρτιάτες επιθυµούσαν και αυτοί ειρήνη, η οποία συνήφθη µε τους εξής όρους: οι πόλεις θα ήταν αυτόνοµες, θα αποσύρονταν οι αντίπαλες φρουρές από διάφορες Πόλεις, σε
περίπτωση πολέµου θα παρεχόταν βοήθεια σε όποια πόλη το ζητούσε
από όποια πόλη ήθελε να προστρέξει και χωρίς να είναι αναγκασµένες
άλλες πόλεις µιας συµµαχίας να συµµετάσχουν υποχρεωτικά. Ο τελευταίος όρος ουσιαστικά αποδυνάµωνε στρατιωτικά τις συµµαχίες και έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη µικρών πόλεων, πράγµα που θα εκµεταλλευθούν στο έπακρο οι Θηβαίοι αλλά και οι Αθηναίοι.
Από πρώτης όψεως φαινόταν ότι η ειρήνη του 371 π.Χ. θα έθετε
τέρµα στις διαµάχες µεταξύ των ελληνικών ηγεµονίδων πόλεων διατηρώντας λίγο πολύ το υφιστάµενο καθεστώς, κατά το οποίο η Σπάρτη ήταν ισχυρή στην Πελοπόννησο, η Αθήνα στην θάλασσα και η Θήβα στην
Βοιωτία. Με αφορµή µια λεπτοµέρεια της συνθήκης, όµως, και κυριότερη αιτία την στρατιωτική αποτυχία της Σπάρτης να επιβληθεί στους Θηβαίους, όλα ανατράπηκαν. Η κρίσιµη στιγµή έφτασε, όταν ήρθε η σειρά
της Θήβας να δώσει τους όρκους. Ο αντιπρόσωπός της Επαµεινώνδας
ζήτησε να ορκιστεί ως εκπρόσωπος και των άλλων βοιωτικών πόλεων,
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υποστηρίζοντας την άποψη ότι η Βοιωτία έπρεπε να συγκριθεί µε τη Λακωνία, όχι µε τη σπαρτιατική συµµαχία. Η Θήβα. µε ένα αντιπρόσωπο
σαν τον Επαµεινώνδα, δεν επρόκειτο να υποχωρήσει τόσο εύκολα όσο
είχε συµβεί κατά τη σύναψη της Περσικής Ειρήνης, οπότε είχε υποβάλει
την ίδια αίτηση. Γι' αυτό, όταν ο Αγησίλαος τον ρώτησε σε απότοµο και
άγριο τόνο: «Θ' αφήσετε αυτόνοµες τις βοιωτικές πόλεις;», απάντησε:
«Θ' αφήσετε και σεις αυτόνοµες τις πόλεις της Λακωνίας;». Μετά απ'
αυτό το όνοµα της Θήβας διαγράφηκε από τη συνθήκη ειρήνης.
Η απάντηση τού Επαµεινώνδα ήταν ταυτόχρονα επιχείρηµα και αιχµή:
Επιχείρηµα, διότι η ένωση της Βοιωτίας σε οµοσπονδία ήταν τόσο φυσική όσο και η ένωση της Αττικής σε µια µόνο πόλη, τόσο νόµιµη όσο και
η ένωση της Λακωνίας υποταγµένης στη σπαρτιατική ολιγαρχία. Η ένωση της Βοιωτίας, όπως και η ένωση της Λακωνίας, δεν θα µπορούσε να
έχει πραγµατοποιηθεί και διατηρηθεί χωρίς να περικοπούν οι ελευθερίες
µερικών κοινοτήτων.
Αιχµή, διότι η Θήβα δεν θα µπορούσε ποτέ να γίνει ισχυρή δύναµη, αντίπαλος της Σπάρτης ή της Αθήνας, παρά µόνο επικεφαλής µιας ενωµένης
Βοιωτίας. Η Αθήνα και η Σπάρτη είχαν λοιπόν συµφέρον να την εµποδίσουν να γίνει µια τέτοια δύναµη.
Οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες τήρησαν αυτά που συµφώνησαν µεταξύ τους στο συνέδριο. Η Αθήνα παραµένει και πάλι θεατής των εξελίξεων, αφήνοντας στο στίβο τη Σπάρτη και τη Θήβα. Μετά την Περσική
Ειρήνη οι Σπαρτιάτες εγκαινίασαν τη δεύτερη απόπειρα τους να κατακτήσουν την ηγεµονία της Ελλάδας. Η Ειρήνη του Καλλία αποτελεί την
οµολογία της αποτυχίας τους. Αν επρόκειτο µια τρίτη προσπάθεια να
επιτύχει, ήταν σαφές ότι αυτή έπρεπε ν' αρχίσει µε την υποταγή της Θήβας.
Στη συνέχεια οι Σπαρτιάτες έστειλαν τελεσίγραφο στους Θηβαίους
να διαλύσουν το "Κοινό των Βοιωτών" και να αφήσουν αυτόνοµες τις
βοιωτικές πόλεις. Οι τελευταίοι όµως απέρριψαν το τελεσίγραφο. Μετά
απ' αυτό οι Σπαρτιάτες έδωσαν εντολή στο βασιλιά Κλεόµβροτο, ο οποίος βρισκόταν τότε στη Φωκίδα µε Σπαρτιατικό στρατό 10.000 οπλιτών, να εισβάλει στη Βοιωτία.
Ο Επαµεινώνδας µε στρατό 6.000 οπλιτών κινήθηκε για να αντιµετωπίσει τον Κλεόµβροτο. Ο κύριος όγκος του Βοιωτικού στρατού περίµενε τους Σπαρτιάτες δίπλα στην Κορώνεια, κοντά στο στενό της Πέτρας
(Σχεδ.1). Ο Κλεόµβροτος όµως οδήγησε το στράτευµα του από µια όδευση δυτικά του Ελικώνα και κατά µήκος των ακτών του Κορινθιακού.
Προφανώς, ήθελε να εξαπατήσει τους Θηβαίους για τις προθέσεις του
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και να καταλάβει τα µικρά λιµάνια της Βοιωτίας στον Κορινθιακό, ώστε
να εξασφαλίσει την επικοινωνία του µε την Πελοπόννησο. Οι Θηβαίοι
έφραξαν το δροµολόγιο αυτό µε λίγες δυνάµεις,
δυνάµεις επειδή ήταν ορεινό και
δύσβατο. Ο Κλεόµβροτος, αφού ανέτρεψε εύκολα τη βοιωτική αυτή
προκάλυψη, κατέλαβε στη συνέχεια την παραλιακή πολίχνη Σίφες και
την οχυρή πόλη Κρεύση ναύσταθµο των Βοιωτών, όπου κυρίευσε και
δώδεκα τριήρεις. Έπειτα κινήθηκε βορειοανατολικά στη κατεύθυνση των
Θεσπιών. Ο Επαµεινώνδας έµαθε τις κινήσεις αυτές και στράφηκε για να
τον συναντήσει. Και τότε τα δύο αντίπαλα στρατεύµατα βρέθηκαν αντιµέτωπα στην πεδιάδα των Λεύκτρων.

Σχεδιάγραµµα 1
53. Μαθαίνοντας ο Κλεόµβροτος ότι οι αντίπαλοι είχαν ήδη καταλάβει
τα περάσµατα, απέκλεισε το ενδεχόµενο να περάσει από εκεί. Βάδισε,
λοιπόν, µέσω της Φωκίδας και περνώντας από το δύσβατο παραλιακό
δρόµο εισέβαλε στη Βοιωτία χωρίς να συναντήσει αντίσταση. Στην πορεία, κατέλαβε µερικές πολίχνες και αποκόµισε δέκα τριήρεις. Στη συνέχεια, φτάνοντας στα λεγόµενα Λεύκτρα
Λεύκτρα, εγκατέστησε στρατόπεδο και
άφησε τους στρατιώτες να αναλάβουν
βουν από την κόπωση της πορείας. Οι
Βοιωτοί που βάδιζαν εναντίονν των εχθρών,
εχθρών καθώς τους πλησίαζαν και
πέρασαν κάποιους λόφους, είδαν ξαφνικά τους Λακεδαιµονίους να έχουν καταλάβει ολόκληρη την πεδιάδα των Λεύκτρων και έµειναν κατάπληκτοι από το µέγεθος του στρατού
τού τους.
τους Οι βοιωτάρχες συνεδρίασαν
και εξέτασαν το κατά πόσον έπρεπε να µείνουν και να αναµετρηθούν
µε πολλαπλάσια δύναµη ή να υποχωρήσουν και να δώσουν µάχη σε άλ-
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λο µέρος πιο κατάλληλο. Οι γνώµες των αρχηγών µοιράστηκαν στη µέση, διότι, δεδοµένου ότι οι Βοιωτάρχες ήταν έξι, τρεις πίστευαν πως
πρέπει να αποσύρουν τον στρατό τους και τρεις πως πρέπει να µείνουν
και να αναµετρηθούν, µεταξύ αυτών ήταν και ο Επαµεινώνδας. Κι ενώ
βρίσκονταν σε µεγάλη αµηχανία και δεν µπορούσαν ν' αποφασίσουν,
έφτασε ο έβδοµος βοιωτάρχης. Αυτόν τον έπεισε ο Επαµεινώνδας να
ψηφίσει την άποψη του κι έτσι επέβαλε τη γνώµη του. Μ αυτό τον τρόπο, λοιπόν, επικυρώθηκε η απόφαση για τον υπέρ πάντων αγώνα. Ο Επαµεινώνδας βλέποντας τους στρατιώτες δεισιδαίµονες, λόγω των προηγουµένων σηµαδιών, προσπαθούσε να µετατοπίσει τους φόβους των
ανθρώπων µε την επινοητικότητα και τη στρατηγική του ικανότητα. Γι'
αυτό και έπεισε κάποιους, που µόλις είχαν αφιχθεί από τη Θήβα, να
πουν ότι τα όπλα στον ναό του Ηρακλή εξαφανίστηκαν κατά τρόπο παράδοξο και ότι στη Θήβα είχε απλωθεί η φήµη ότι τα είχαν πάρει οι αρχαίοι ήρωες που πήγαν να βοηθήσουν τους Βοιωτούς. Έβαλε κι έναν
άλλο να πει ότι πρόσφατα είχε ανέβει από το Τροφώνιο άντρο, όπου ο
θεός τους πρόσταξε ότι, αφού νικούσαν στα Λεύκτρα, έπρεπε να ιδρύσουν αγώνες προς τιµήν του Βασιλιά ∆ία, µε έπαθλο στεφάνι" από τότε
οι Βοιωτοί γιορτάζουν αυτή την πανήγυρη στη Λιβάδια.
54. Σ αυτές τις επινοήσεις βοήθησε και ο Σπαρτιάτης Λεανδρίας, ο οποίος είχε εξοριστεί από τους Λακεδαιµονίους και τότε είχε µπει στον
στρατό των Θηβαίων. Αυτόν, λοιπόν, τον παρουσίασαν στη συνέλευση
των στρατιωτών, όπου δήλωσε πως υπήρχε αρχαίος χρησµός στους
Σπαρτιάτες ότι τότε θα έχαναν την ηγεµονία, όταν τους νικούσαν οι Θηβαίοι στα Λεύκτρα. Ήρθαν στον Επαµεινώνδα και κάποιοι χρησµολόγοι
από την περιοχή, λέγοντας ότι οι Λακεδαιµόνιοι έπρεπε να πάθουν µεγάλη συµφορά κοντά στον τάφο των θυγατέρων του Λεύκτρου και του
Σκεδάσου, για τους εξής λόγους. Ο Λεύκτρος ήταν εκείνος που έδωσε τ'
όνοµα του στην πεδιάδα. Τις θυγατέρες ετούτου καθώς και κάποιου
Σκεδάσου τις βίασαν πρέσβεις των Λακεδαιµονίων. Οι κοπέλες δεν άντεξαν την προσβολή και, αφού καταράστηκαν τη χώρα που είχε στείλει
τους ασελγείς, αυτοκτόνησαν. Πολλά και διάφορα παρόµοια λέγονταν,
και ο Επαµεινώνδας συγκάλεσε τους στρατιώτες σε συνέλευση, όπου
τους µίλησε µε απλά λόγια και τους παρότρυνε στον αγώνα. Οι στρατιώτες όλοι άλλαξαν γνώµη, απαλλάχτηκαν από τη δεισιδαιµονία και η ψυχή τους γέµισε θάρρος για τη µάχη. Τον ίδιο καιρό, ήρθε στους Θηβαίους και συµµαχική βοήθεια από τους Θεσσαλούς, χίλιοι πεντακόσιοι
πεζοί και πεντακόσιοι ιππείς, αρχηγός των οποίων ήταν ο Ιάσων. Αυτός
έπεισε τους Βοιωτούς και τους Λακεδαιµονίους να κάνουν ανακωχή και
να σεβαστούν τις ιδιοτροπίες της τύχης. Μετά την επικύρωση, ο Κλεόµβροτος αποχώρησε µε τον στρατό του από τη Βοιωτία, ενώ στον δρόµο
τον συνάντησε µια ακόµη µεγάλη στρατιωτική δύναµη από τους Λακεδαιµονίους και τους συµµάχους, µε αρχηγό τον Αρχίδαµο τον γιο του
Αγησιλάου. Καθόσον οι Σπαρτιάτες, βλέποντας την ετοιµότητα των
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Βοιωτών και φοβούµενοι συνάµα την τόλµη και την απελπισία τους,
είχαν στείλει τη δεύτερη δύναµη
δύναµη, ώστε να υπερνικήσουν την τόλµη των
αντιπάλων µε το πλήθος των στρατιωτών.
στρατιωτών Όταν ενώθηκαν τα δυο στρατιωτικά σώµατα, οι Λακεδαιµόνιοι θεώρησαν επαίσχυντο το να φοβηθούν την ανδρεία των Βοιωτών
Βοιωτών. Γι
Γι' αυτό και χωρίς να υπολογίσουν στο
παραµικρό τη συµφωνία περί ανακωχής
ανακωχής, επέστρεψαν µε µεγάλη προθυµία στα Λεύκτρα. Καθώς και οι Βοιωτοί ήταν έτοιµοι για µάχη, παρέταξαν και οι δυο τις δυνάµεις τους.
(∆ιόδωρος Σικελιώτης, 15,53-54)

Σχεδιάγραµµα 2
25.2. Περιγραφή του πεδίου της µάχης
Το πεδίο της µάχης είναι πεδινό και εκτείνεται βόρεια του όρους
που σήµερα λέγεται Κοροµπίλι. ∆υτικά του πεδίου υπάρχει ο µικρός ποταµός Περµισσός ή Άσκρης και ανατολικά βρίσκονται οι πηγές του Ασωπού ποταµού. Μεταξύ των χειµάρρων αυτών δεν υπάρχει σήµερα ύψωµα και δεν πρέπει να υπήρχε και κατά την αρχαία εποχή. Εποµένως,
τα αντίπαλα στρατεύµατα δεν πρέπει να συνάντησαν φυσικά εµπόδια.
∆εν υπήρχαν στο χώρο της σύγκρουσης οικήµατα του χωριού των Λεύ-
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κτρων, γιατί οι αρχαίοι ιστορικοί δεν αναφέρουν τίποτα σχετικά, εκτός
από τις ενδείξεις σύµφωνα µε τις οποίες το χωριό ήταν ανάµεσα στις
Πλαταιές και Θεσπιές.
Σήµερα η θέση των Λεύκτρων δεν έχει εντοπισθεί ακόµη µε βεβαιότητα και εκτιµάται ότι ήταν στο σηµείο το οποίο σηµειώνεται στο χάρτη
(Σχεδ. 2). Συνεπώς, το πεδίο της µάχης ήταν εκτεταµένη πεδιάδα, διαστάσεων περίπου 1.500 µ. από τα δυτικά προς τα ανατολικά και 3.000 µ.
από τα βόρεια προς τα νότια και προσφερόταν για αγώνα στενής εµπλοκής των αντιπαραταγµένων δυνάµεων, µε ευχέρεια αναπτύξεως και ελιγµού του ιππικού τους προς κάθε κατεύθυνση1.
25.3. Γενική κατάσταση, δυνάµεις και διάταξη των αντιπάλων
25.3.1. Θηβαίων
Το σύνολο του Βοιωτικού στρατού έφθανε τους 6.000 άνδρες, από
τους οποίους 1.000 ήταν ιππείς. Το ηθικό του ήταν κάπως κλονισµένο,
γιατί οι Λακεδαιµόνιοι και, κυρίως, οι Σπαρτιάτες θεωρούνταν ανίκητοι
την εποχή εκείνη. Ο Επαµεινώνδας όµως εξύψωσε το ηθικό του στρατού
του µε φήµες, τις οποίες διέδωσε κατάλληλα ο ίδιος, για καλούς οιωνούς
και παλιούς χρησµούς, οι οποίοι προέβλεπαν ήττα των Λακεδαιµονίων.
Παρ' όλα αυτά υπήρχαν αµφιβολίες για την πίστη µερικών Βοιωτών, οι
οποίοι συνεργούσαν χωρίς ενθουσιασµό ή από ανάγκη.
Σχετικά µε την εκλογή του πεδίου της µάχης υπήρχαν αντιρρήσεις
από τρεις Βοιωτάρχες, οι οποίοι υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να πολεµήσουν στην πεδινή περιοχή των Λεύκτρων, γιατί οι αντίπαλοι υπερτερούσαν σε αριθµό. Πρότειναν να προσελκύσουν τον εχθρό σε άλλη περιοχή
και να καταλάβουν υψηλότερες θέσεις. Ο Επαµεινώνδας και άλλοι δύο
Βοιωτάρχες απέκρουσαν την πρόταση, από φόβο µήπως αυξηθούν οι
τάσεις αποστασίας µεταξύ των Βοιωτών. Ο έβδοµος Βοιωτάρχης ο οποίος ήρθε στο στρατόπεδο τελευταίος, γιατί επέστρεφε από κάποια αποστολή, συµφώνησε µε τη γνώµη του Επαµεινώνδα.
Ο Επαµεινώνδας, ως ανώτατος διοικητής του Βοιωτικού στρατού
έλαβε διάταξη διαφορετική από τα µέχρι τότε αποδεκτά. Τοποθέτησε
στην αριστερή πτέρυγα της παρατάξεως του τους Θηβαίους σε βάθος 50
στοίχων και πλάτος 65-70 ανδρών. Στο κέντρο και στη δεξιά πτέρυγα
τοποθέτησε τους άλλους Βοιωτούς σε πολύ λιγότερους στοίχους. Το ιππικό το ανέπτυξε µπροστά από την αριστερή του πτέρυγα για να αντιµετωπίσει το Σπαρτιατικό ιππικό. Αυτή η παράταξη επικράτησε από τότε
να λέγεται "λοξή φάλαγγα" από µια φράση του ∆ιόδωρου του Σικελιώτη
1
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(15,55,2/7-3/1): "∆ιό και λοξήν ποιήσας την φάλαγγα, τω τους επίλεκτους
έχοντι κέρατι έγνω κρίνειν την µάχην"" (Σχεδ.
(Σχεδ 3).
25.3.2. Λακεδαιµονίων
Η δύναµη του στρατού του Κλεόµβροτου ήταν 9.000 πεζοί και
1.000 ιππείς περίπου. Από αυτούς περίπου 2.300 άνδρες ήταν Λακεδαιµόνιοι – 4 µόρες2 - από τους οποίους οι 700 ήταν Σπαρτιάτες. Οι υπόλοιποι 7.500-7.700 οπλίτες ήταν σύµµαχοι των Σπαρτιατών3.

Σχεδιάγραµµα 3
Το ιππικό αποτελούσαν Σπαρτιάτες και σύµµαχοι ιππείς και ήταν
κατώτερο σε µαχητική αξία από το Βοιωτικό ιππικό. Το ηθικό του στρατεύµατος ήταν υψηλό. Παρ' όλα αυτά ένας αριθµός αξιωµατικών έβλεπε
µε καχυποψία τον Κλεόµβροτο, γιατί στο παρελθόν είχε δείξει φιλικές
διαθέσεις προς τους Θηβαίους. Σ
Σ' αυτήν την περίπτωση αν οι Θηβαίοι
2

Μόρα: τµήµα Σπαρτιατικού στρατού
Η εξέταση όµως της διάταξης µάχης του βοιωτικού στρατεύµατος
στρα
δείχνει ότι υπάρχει κάτι
ασαφές στον αριθµό που αναφέρει γι' αυτό ο ∆ιόδωρος
∆ιόδωρος, ο οποίος πιθανώς σµικρύνει τον αριθµό
των Βοιωτών, για να κάνει εντυπωσιακότερη τη νίκη τους.
τους Κατ' αρχάς ο Ξενοφών βεβαιώνει ότι οι
Βοιωτοί υπερείχαν σε ιππικό (Ξενοφών, Ελληνικά, VI 4.10-1). Επιπλέον, και πιο σηµαντικό, ενώ
ο σπαρτιατικός στρατός ήταν σε όλο του το µέτωπο παραταγµένος σε βάθος δώδεκα ανδρών, ο
Επαµεινώνδας παρέταξε την αριστερή του πτέρυγα σε βάθος
βά πενήντα ανδρών. Η δεξιά του πτέρυγα
είχε βέβαια σαφώς αποδυναµωθεί, αλλά το γεγονός ότι παρ' όλα αυτά ο βοιωτικός στρατός κατόρθωνε να διατηρεί ένα µέτωπο αρκετά µεγάλο σε εύρος,
εύρος ώστε να αποφύγει την περικύκλωση,
δείχνει ότι το αριθµητικό πλεονέκτηµα των Σπαρτιατών,
Σπαρτιατών αν πράγµατι υπήρχε, δεν ήταν τόσο µεγάλο.
(Κολιόπουλος Κ., Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης, σελ. 270).
3
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απέφευγαν τη µάχη, οι αξιωµατικοί αυτοί ήταν έτοιµοι να κατηγορήσουν
τον Κλεόµβροτο ότι άφησε τον εχθρό να διαφύγει, µε συνέπεια ο βασιλιάς να κινδυνεύσει να καταδικασθεί σε θάνατο από τη Σπάρτη. Γι’ αυτό
το λόγο οι φίλοι του αξιωµατικοί πίεσαν το βασιλιά να επισπεύσει την
πολεµική δράση.
Ο Κλεόµβροτος παρέταξε το στρατό του σύµφωνα µε τα καθιερωµένα. Τοποθέτησε τους Λακεδαιµονίους στη δεξιά πτέρυγα, όπου πήρε
θέση κι ο ίδιος µε το πιο επίλεκτο τµήµα. Στο κέντρο και αριστερά τοποθέτησε το συµµαχικό πεζικό και στο αριστερό άκρο ένα απόσπασµα
συµµαχικού ιππικού. Σε όλη τη φάλαγγα έδωσε βάθος 12 στοίχων. Το
ιππικό το ανέπτυξε µπροστά στη δεξιά του πτέρυγα, για να εξασφαλίσει
το στράτευµα του από κάθε αιφνιδιαστική ενέργεια των Θηβαίων, αλλά
και για να καλύπτει τις κινήσεις του πεζικού του από την παρατήρηση
του εχθρού (Σχεδ.3).
25.4. Σχέδια και αποστολές αντιπάλων
Στις ιστορικές πηγές δεν αναφέρονται τα σχέδια ενεργείας των αντιπάλων4. Από τις περιγραφές της µάχης των αρχαίων ιστορικών συµπεραίνεται ότι τα σχέδια ενεργείας προέβλεπαν γενικά τα εξής :
Θηβαίων: Επίθεση αρχικά µε το ιππικό στο αριστερό για ανατροπή του
ιππικού των Σπαρτιατών και απώθηση του µέσα στις γραµµές του Σπαρτιατικού πεζικού για δηµιουργία σύγχυσης και αναταραχής. Συνέχιση της
επιθέσεως από την ισχυρή αριστερή πτέρυγα για διάσπαση και καταστροφή της αντίστοιχης δεξιάς των Σπαρτιατών. Τήρηση επαφής µε τον
εχθρό στο κέντρο και στο δεξιό της Θηβαϊκής παράταξης χωρίς αποφασιστική εµπλοκή. Ο Ιερός Λόχος5 ήταν εφεδρεία κινούµενη πίσω από την
4

∆υστυχώς οι πληροφορίες που έχουµε για τη µάχη είναι ελλιπείς και δεν συµφωνούν
µεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τις ερµηνείες που δόθηκαν. Ο Ξενοφών (Έλλ. 6. 4. 815) που αποτελεί την πιο κοντινή στα γεγονότα πηγή, είναι φιλολάκων και ως εκ τούτου
είναι πιθανό να µη συµπαθούσε τον Επαµεινώνδα, τον οποίο δεν αναφέρει στα Λεύκτρα,
αν και θα πλέξει το εγκώµιο του στη µάχη της Μαντινείας το 362. Τούτο ενδεχοµένως
εξηγεί γιατί ο Ξενοφών, αν και δίνει (µόνον αυτός) ορισµένα στοιχεία για τη βοιωτική
παράταξη (βάθος φάλαγγας, συγκέντρωση δύναµης στο αριστερό κέρας µε στόχο τον
Σπαρτιάτη βασιλιά, παρουσία ιππικού), παραιτείται όµως από µια σαφή περιγραφή της
βοιωτικής τακτικής επιµένοντας αντί αυτού στους λόγους της ήττας των Λακεδαιµονίων
(κακή τακτική του ιππικού, πεσµένο ηθικό του και σύγχυση, λόγω µέθης, του στρατού,
αδόκητος θάνατος Κλεοµβρότου κατά την επίθεση), το µέγεθος όµως της οποίας, συγκεκριµένα την εξόντωση 400 από τους 700 Σπαρτιάτες, δεν µπορεί να αντιληφθεί ο αναγνώστης. (Σταϊνχάουερ Γεώργιος, Ο πόλεµος στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 123)
5
Η τακτική του Επαµεινώνδα ήταν η περίφηµη τακτική της λοξής φάλαγγας, σύµφωνα µε την
οποία η ασθενής δεξιά πτέρυγα των Βοιωτών θα απέφευγε τη σύγκρουση µε τον αντίπαλο και θα
οπισθοχωρούσε, ενώ η πανίσχυρη αριστερή πτέρυγα θα διενεργούσε επίθεση. Γιατί ειδικά η
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κυρία προσπάθεια µε αποστολή την κάλυψη του αριστερού πλευρού και
επέµβαση µε διαταγή.
Σπαρτιατών: Κάλυψη της δεξιάς πτέρυγας µε το Σπαρτιατικό ιππικό. Επίθεση σε ολόκληρο το µέτωπο µε το πεζικό, µε κύρια προσπάθεια δεξιά.
Υπερκέραση της αριστερής πτέρυγας του εχθρού µε επέκταση και στροφή του δεξιού της Σπαρτιατικής φάλαγγας για καταστροφή του εχθρού.
Γενικά, και από τους δύο αντιπάλους γινόταν ορθολογιστική προσαρµογή των µέσων σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πεδίου της µάχης.
25.5. ∆ιεξαγωγή της Μάχης
Πριν από την έναρξη της µάχης συνέβησαν τα εξής γεγονότα:
• Ο Επαµεινώνδας, από φόβο ότι µερικοί από τους Βοιωτούς σκόπευαν να λιποτακτήσουν, έκρινε ότι ήταν προτιµότερο να αποχωρήσουν πριν
από τη µάχη. Έτσι, εξέδωσε διακήρυξη, µε την οποία επέτρεπε να αναχωρήσουν για την πόλη τους όσοι επιθυµούσαν να µην πολεµήσουν. Όλοι οι Θεσπιείς και µερικοί άλλοι Βοιωτοί, δυσαρεστηµένοι µε τους Θηβαίους, αναχώρησαν. Η θέση των Θεσπιέων στην παράταξη ήταν πίσω
και δεξιά. Τότε συµµαχικό ιππικό των Σπαρτιατών και τµήµατα ελαφρά
οπλισµένα (ψιλοί) που βρίσκονταν στην αριστερή πτέρυγα των Σπαρτιατών, επιτέθηκαν στη φάλαγγα των Βοιωτών η οποία αποχωρούσε και
τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν και να επιστρέψουν στο στρατόπεδο
των Θηβαίων.
• Ο Κλεόµβροτος συγκάλεσε το τελευταίο πολεµικό του συµβούλιο,
στη διάρκεια του οποίου δηµιουργήθηκε αναταραχή µεταξύ των αξιωµατικών εκείνων οι οποίοι υποψιάζονταν τις προθέσεις του βασιλιά και των
άλλων οι οποίοι ήταν φιλικοί απέναντι του. Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί σύγχυση και να γίνουν βιαστικές ενέργειες. Οι διοικητές των
αριστερή πτέρυγα; Η πιο τιµητική θέση στους αρχαίους ελληνικούς στρατούς ήταν το δεξιό τµήµα
της παράταξης και, όταν σε ένα στράτευµα συµµετείχαν οι Σπαρτιάτες, η θέση αυτή τους
ανήκε δικαιωµατικά. Επιπλέον σύµφωνα µε τη φηµισµένη επισήµανση του Θουκυδίδη, οι οπλιτικές φάλαγγες έτειναν να λοξοδροµούν προς τα δεξιά, καθώς ο κάθε οπλίτης προσπαθούσε
να προφυλαχτεί πίσω από την ασπίδα του διπλανού του (Θουκυδίδης, Ε 71). Εποµένως, ο
Επαµεινώνδας µπορούσε να είναι βέβαιος ότι η δεξιά πτέρυγα του αντίπαλου στρατού θα διενεργούσε επίθεση εναντίον του, πολλώ µάλλον καθώς σε εκείνο το σηµείο βρισκόταν ο ίδιος ο Κλεόµβροτος µε τους επίλεκτους «ιππείς» (βλ. Κεφάλαιο Τέταρτο). Το σχέδιο του Επαµεινώνδα
ήταν να αντιµετωπίσει την κρούση του σπαρτιατικού πεζικού µε ακόµη µεγαλύτερη κρούση,
βασιζόµενος στη µεγάλη αριθµητική υπεροχή του, πλήττοντας παράλληλα το κέντρο βάρους του
αντίπαλου στρατεύµατος. Όπως αναφέρει ο Ξενοφών, «οι Θηβαίοι υπολόγιζαν ότι, αν υπερίσχυαν στο σηµείο όπου βρισκόταν ο βασιλιάς, τα υπόλοιπα θα ήταν εύκολα» (Κολιόπουλος Κ., Η
υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης, σελ. 270).
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συµµαχικών τµηµάτων των Σπαρτιατών αποχώρησαν χωρίς να λάβουν
διαταγές για τη λήψη των σχηµατισµών µάχης και την έναρξη της. Ξαφνικά ο Κλεόµβροτος διέταξε συγκρότηση για µάχη και τέθηκε επικεφαλής του κέντρου της δεξιάς πτέρυγας µε τους επίλεκτους Σπαρτιάτες. Οι
σύµµαχοι χωρίς ενθουσιασµό άφησαν µε ευχαρίστηση τους Σπαρτιάτες
και τους Θηβαίους να τακτοποιήσουν οι ίδιοι τις µεταξύ τους διαφορές.

Με την έναρξη της µάχης ο Κλεόµβροτος κίνησε τις τέσσερις µόρες
προς τα δεξιά µε σκοπό να στρέψει τη δεξιά του πτέρυγα σε ορθή γωνία
και να πλευροκοπήσει τους Θηβαίους (Σχεδ
Σχεδ.4). Ο Επαµεινώνδας όµως
άρχισε πρώτος την επίθεση µε το ιππικό του ενάντια στο ιππικό των
Σπαρτιατών. Αµέσως φάνηκε η ανώτερη µαχητική ικανότητα των Θηβαίων ιππέων. Οι αµυνόµενοι Σπαρτιάτες ιππείς δε µπόρεσαν να συγκρατήσουν την ορµή των επιτιθεµένων και υποχώρησαν άτακτα προς τη διάταξη του Σπαρτιατικού Πεζικού, οπότε προκάλεσαν
ροκάλεσαν σύγχυση και ταραχή
στις τάξεις του. Η ενέργεια αυτή µείωσε τον κίνδυνο πλευροκοπήσεως
των Θηβαίων από τη δεξιά πτέρυγα του Κλεόµβροτου και προετοίµασε
τη δράση της ενισχυµένης πτέρυγας του Επαµεινώνδα6.
6

Ιδιαίτερη σύγχυση έχει προκαλέσει η ερµηνεία της βοιωτικής τακτικής της «λοξής φάλαγγος». Σύµφωνα µε τον ∆ιόδωρο (15 52-56) οι επίλεκτοι
επίλε
που βρίσκονταν επικεφαλής
του αριστερού κέρατος, αποτελούσαν την αιχµή της παρατάξεως,
παρατάξεως ενώ το δεξί κέρας ήταν
παρατεταγµένο βαθµιδωτά προς τα πίσω. Ο Πλούταρχος (Βίος Πελοπίδα) οµιλεί, αντίθετα, για διαγώνια κίνηση της φάλαγγας, ενώ για
ια τον Αρριανό η διάταξη της λοξής φάλαγγος σηµαίνει απλώς ότι το ένα κέρας πολεµεί
πολεµεί, ενώ το άλλο συγκρατεί, µε τακτική υποχώρηση, την πίεση του αντιπάλου. Γεγονός είναι ότι η σηµασία που αποκτά για τη βοιωτική
επίθεση το αριστερό κέρας της παρατάξεως, έχει ως συνέπεια την αλλαγή του ρόλου του
δεξιού: ενώ το αριστερό κέρας προχωρεί επιτιθέµενο,
επιτιθέµενο το δεξί παραµένει πίσω δηµιουργώντας απόσταση ανάµεσα στα δύο σπαρτιατικά κέρατα και απειλώντας το δεξί µε κύκλωση (Πλουτ. Πελοπ. 23.1: Ο Επαµεινώνδας τράβηξε τη φάλαγγά του λοξά προς τα αριστερά, έτσι ώστε να αποµονώσει όσο µπορούσε περισσότερο το δεξιό των Σπαρτιατών από
τους άλλους Έλληνες και να σπρώξει πίσω τον Κλεόµβροτο πέφτοντας πάνω του µε όλες
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Πριν ακόµα συνέλθουν και ανασυνταχθούν οι Σπαρτιάτες, το ιππικό
των Θηβαίων αποσύρθηκε δεξιά και αριστερά και αποκάλυψε το µέτωπο,
οπότε ο Επαµεινώνδας επιτέθηκε µε την ισχυρή αριστερή πτέρυγα εναντίον της δεξιάς του Κλεόµβροτου. Η κατεύθυνση της επιθέσεως στράφηκε λίγο δεξιότερα, προς το κέντρο των Σπαρτιατών, εκεί όπου βρισκόταν ο Κλεόµβροτος µε τους επίλεκτους Σπαρτιάτες. Στο µεταξύ οι Σπαρτιάτες του άκρου της δεξιάς πτέρυγας επιχείρησαν να εκτελέσουν τον
προβλεπόµενο αρχικό ελιγµό για να υπερφαλαγγίσουν τους Θηβαίους.
Επενέβη όµως ταχύτατα ο Πελοπίδας µε τον Ιερό Λόχο, ο οποίος κινήθηκε προς τα εµπρός και αριστερά της φάλαγγας του Επαµεινώνδα και
υπερφαλάγγισε τους Σπαρτιάτες. Η παράταξη των Σπαρτιατών τοποθετήθηκε σε σχήµα ηµισελήνου, µε σκοπό να περικυκλώσει τους Θηβαίους. Το κέντρο µε τον Κλεόµβροτο συγκράτησε για ένα χρονικό διάστηµα τους πολυάριθµους Θηβαίους µε σκληρό αγώνα και αυτοθυσία. Ο
ίδιος ο Κλεόµβροτος τραυµατίσθηκε θανάσιµα και οι άνδρες που ήταν
γύρω του, µαχόµενοι µε ανδρεία κατόρθωσαν να τον διασώσουν µε µεγάλη δυσκολία για να µην πέσει στα χέρια των Θηβαίων. Μαζί µε το βασιλιά έπεσαν επίσης και τα πιο επίλεκτα στελέχη των Σπαρτιατών, όπως
ο πολέµαρχος ∆είνων, ο Σφοδρίας, ο γιος του Κλεώνυµος και άλλοι. Τελικά, µετά από σφοδρό και άνισο αγώνα, µπροστά στην τοπική συντριπτική υπεροχή των Θηβαίων, η δεξιά πτέρυγα των Σπαρτιατών κάµφθηκε
και υποχώρησε προς το στρατόπεδο. Οι Σπαρτιάτες του αριστερού τµήµατος το οποίο αποτελούσαν τέσσερις µόρες υποχώρησαν κι αυτοί. Μια
κίνηση κατά του πλευρού της Θηβαϊκής φάλαγγας θα εξέθετε το δικό
τους αριστερό πλευρό. Στο υπόλοιπο µέτωπο των αντίπαλων στρατών,
δηλαδή µεταξύ των συµµάχων των Σπαρτιατών και των συµµάχων των
Θηβαίων, δεν πραγµατοποιήθηκε αξιόλογος αγώνας, όπως είχε προβλέψει και ο Επαµεινώνδας.
Οι Σπαρτιάτες µετά την υποχώρηση του παρατάχθηκαν και πάλι
πίσω από την τάφρο µπροστά από το στρατόπεδο τους και τήρησαν το
σχηµατισµό και την πειθαρχία τους. Ο Κλεόµβροτος είχε ήδη πεθάνει.
Μερικοί επειδή δεν µπορούσαν να ανεχθούν την ήττα, πρότειναν να αντεπιτεθούν, να παραλάβουν τους νεκρούς τους µετά από τη µάχη και να
µην επιτρέψουν στους Θηβαίους να στήσουν τρόπαιο. Οι πολέµαρχοι
του τις δυνάµεις (προσπεσών αθρόως κατά κέρας). Ο Κλεόµβροτος που κατάλαβε το σχέδιο άρχισε να αλλάζει τη διάταξη του, αναπτύσσοντας το δεξί του κέρας και µετακινώντας στρατιωτικά τµήµατα από το αριστερό για την ενίσχυση του δεξιού κέρατος, µε
σκοπό να περικυκλώσει τον Επαµεινώνδα. Εκείνη τη στιγµή, και προτού ακόµη ο
Κλεόµβροτος ολοκληρώσει την κίνηση του κάνει την εµφάνιση του ο Πελοπίδας µε τον
Ιερό Λόχο. (Σταϊνχάουερ Γεώργιος, Ο πόλεµος στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 124)
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όµως, επειδή έβλεπαν ότι πολλοί είχαν σκοτωθεί από τους Σπαρτιάτες
και οι σύµµαχοι τους δεν είχαν διάθεση για µάχη, δεν ενέκριναν την αντεπίθεση. Τελικά, έστειλαν κήρυκα και ζήτησαν ανακωχή για να περισυλλέξουν τους νεκρούς τους7. Οι Θηβαίοι τότε έστησαν τρόπαιο και
απέδωσαν τους νεκρούς µετά από συνθήκη.
Η µάχη των Λεύκτρων έγινε στις 5 του αττικού Εκατοµβαιώνα, δηλαδή στις 6 Ιουλίου του 371 π.Χ., µόλις είκοσι µέρες µετά την αποχώρηση της Θηβαϊκής αντιπροσωπείας από τη Σπάρτη.
25.6. Αποτελέσµατα
Οι απώλειες των Σπαρτιατών ήταν πολύ µεγάλες. Από τους 700
γνήσιους Σπαρτιάτες σκοτώθηκαν περίπου οι 400. Έπεσαν επίσης στο
πεδίο της µάχης άλλοι 600 περίπου Λακεδαιµόνιοι (περίοικοι, νεοδαµώδεις κ.ά.). Εκτός όµως από τις απώλειες σε έµψυχο υλικό, τεράστια σηµασία είχε το ηθικό ; Η µάχη των Λεύκτρων αποτέλεσε σηµαντικό στρατιωτικό γεγονός πανελλήνιου χαρακτήρα µε σοβαρές πολιτικές προεκτάσεις την εποχή εκείνη, µε δεδοµένο ότι µετά από αυτήν και ως αποτέλεσµα της έκβασης της, δινόταν τέλος στην ηγεµονία της Σπάρτης και άρχιζε η νέα ηγεµονία της Θήβας.
Για τις απώλειες των Θηβαίων δεν αναφέρουν στοιχεία οι αρχαίοι
συγγραφείς. Ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι έπεσαν στη µάχη
"ουχί ολιγότεροι των 4.000 Λακεδαιµονίων και περί τας 3.000 Βοιωτοί".
Και οι δύο αριθµοί είναι υπερβολικοί. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι σκοτώ7

Η εξέλιξη της µάχης δικαίωσε πλήρως τον Επαµεινώνδα, αν και η νίκη δεν ήρθε αποκλειστικά
από τη διάταξη του βοιωτικού στρατού· αφενός οι Βοιωτοί έπρεπε να πολεµήσουν, για να
νικήσουν, αφετέρου παρενέβη η «οµίχλη του πολέµου». Η µάχη βασικά διεξήχθη ανάµεσα
στους Σπαρτιάτες και στην αριστερή πτέρυγα των Βοιωτών. Οι έφιππες δυνάµεις των δύο αντιπάλων είχαν παραταχθεί µπροστά από το πεζικό τους και στην αρχή της µάχης το βοιωτικό
ιππικό επικράτησε του σπαρτιατικού αναγκάζοντας το να υποχωρήσει. Εκείνη τη στιγµή ο
Κλεόµβροτος προσπάθησε να αντιµετωπίσει την κρούση της αριστερής πτέρυγας του Επαµεινώνδα κινούµενος ακόµη δεξιότερα και διαγράφοντας κυκλωτική κίνηση, ώστε να πλαγιοκοπήσει τους προελαύνοντες Βοιωτούς. Καθώς όµως το ιππικό του που υποχωρούσε δυσχέρανε τον ελιγµό του, δηµιουργήθηκαν κενά στην οπλιτική φάλαγγα. Στο σηµείο αυτό ο Πελοπίδας
εκµεταλλεύθηκε την ευκαιρία και µε τον Ιερό Λόχο εισχώρησε στο κενό. Ο Κλεόµβροτος τραυµατίστηκε θανάσιµα και οι Σπαρτιάτες κατόρθωσαν να πάρουν το σώµα του, προτού ξεψυχήσει, γεγονός που λέει πολλά για τη µαχητική τους ικανότητα (Ξενοφών, Ελληνικά, VI 4.13). Όµως η
διάσπαση της φάλαγγας τους και η αριθµητική υπεροχή των Βοιωτών είχαν ήδη καταδικάσει τους
Σπαρτιάτες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή -κάτι το ανήκουστο- και υπέστησαν βαρύτατες απώλειες: οι νεκροί έφτασαν τους χίλιους, ενώ από τους επτακόσιους οµοίους που είχαν πάρει
µέρος στη µάχη είχαν σκοτωθεί οι τετρακόσιοι (Ξενοφών, Ελληνικά, VI 4.13). Με άλλα λόγια, περίπου το ένα τρίτο (ή έστω το ένα έκτο) του πληθυσµού των οµοίων είχε εξολοθρευτεί µονοµιάς (Κολιόπουλος Κ., Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης, σελ. 272).
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θηκαν 47 Θηβαίοι και µερικοί άλλοι Βοιωτοί. Οι απώλειες αυτές είναι
πολύ µικρές και µάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.
25.7. ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα
Κατά την εισβολή του Σπαρτιατικού στρατού από τη Φωκίδα στη
Βοιωτία ο Κλεόµβροτος σωστά επιλέγει το ορεινό δροµολόγιο δυτικά
του Ελικώνα, γιατί µε αυτό παραπλανεί τους αντιπάλους του σχετικά µε
τις προθέσεις του. ∆ίνει δηλαδή την εντύπωση, ότι εγκατέλειψε την εισβολή και συγχρόνως εξασφαλίζει τα βοιωτικά λιµάνια των Σιφών και
της Κρεύσιδας για τη θαλάσσια επικοινωνία του µε την Πελοπόννησο.
Το σχέδιο ενεργείας του Κλεόµβροτου φάνηκε άκαµπτο, αν και υπήρχαν ενδείξεις της αλλαγής της τακτικής των Θηβαίων. Πράγµατι, πριν
από τη µάχη των Λεύκτρων οι Θηβαίοι είχαν δοκιµάσει την ιδέα αυξήσεως του αριθµού των στοίχων σε ένα σηµείο της παρατάξεως, στις µάχες του ∆ηλίου (424 π.Χ.), του Νεµέα (394 π.Χ.) και της Τεγύρας (375
π.Χ.) και µάλιστα επιτυχώς.
Η τακτική αντίληψη του Επαµεινώνδα ήταν µεγαλοφυής8. Σ' αυτόν
οφείλονται οι ακόλουθες αρχές πολέµου και µέθοδοι µάχης, οι οποίες
από τότε εφαρµόζονται µε επιτυχία από τους στρατιωτικούς ηγήτορες
όλων των στρατών και όλων των εποχών, ανεξάρτητα από την εξέλιξη
των πολεµικών µέσων, δηλαδή:
• Το υψηλό ηθικό. Εδώ ο Επαµεινώνδας πέτυχε την ηθική προπαρασκευή του στρατού του για την εκµετάλλευση του θρησκευτικού συναι8

Η βοιωτική νίκη υπήρξε αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης της τακτικής της φάλαγγας, η
οποία ήδη στη µάχη της Κορώνειας είχε αποδείξει τις δυνατότητες της: την ικανότητα
αλλαγής µετώπου και διέλευσης µέσα από την εχθρική παράταξη. Χάρη στις συνεχείς
εκστρατείες του Αγησιλάου στη Βοιωτία κατά την 20ετία που µεσολάβησε από τις µάχες
που περιγράψαµε προηγουµένως, οι Θηβαίοι είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε τη
σπαρτιατική πολεµική τακτική και να µελετήσουν τα αδύνατα σηµεία της. Για τη θεωρητική σύλληψη, την οργάνωση, εκπαίδευση και διοίκηση της στρατιωτικής δυνάµεως που
εξουδετέρωσε τη φοβερή σπαρτιατική φάλαγγα στα Λεύκτρα, χρειάσθηκε ωστόσο η
στρατηγική µεγαλοφυΐα του Επαµεινώνδα και το οργανωτικό πνεύµα του Πελοπίδα. Ως
προς τα βασικά της στοιχεία η τακτική του Επαµεινώνδα αποτελεί την τελειοποίηση των
παραδοσιακών στοιχείων της βοιωτικής τακτικής. Ο βασικός νεωτερισµός συνίσταται εν
προκειµένω στην ενίσχυση (σε βάθος 50 ανδρών) του κέρατος που αποτελεί την αιχµή
της βοιωτικής επίθεσης, η οποία µεταφέρεται από το δεξί στο αριστερό κέρας, έτσι ώστε
να προχωρεί χωρίς τον κίνδυνο λοξοδρόµησης (όπως συνέβη στη Μαντινεία το 418),
ενάντια στο πιο ισχυρό σηµείο της εχθρικής παρατάξεως µε σκοπό να πλήξει σαν σφυρί
το «κεφάλι του φιδιού», δηλ. το σηµείο της εχθρικής παράταξης (µεταξύ πρώτης και δευτέρας µόρας) όπου βρίσκεται ο βασιλιάς των Λακεδαιµονίων µε τους 300 (πεζούς) ιππείς.
(Σταϊνχάουερ Γεώργιος, Ο πόλεµος στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 123)
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σθήµατος του λαού διαδίδοντας κατάλληλα καλούς οιωνούς και χρησµούς για τη νίκη.
• Οικονοµία δυνάµεων. Την πέτυχε µε την αύξηση του βάθους των
στοίχων της αριστερής πτέρυγας και της εκλεπτύνσεως της παρατάξεως
στο κέντρο και στη δεξιά πτέρυγα.
• Υπεροχή δυνάµεων. Ο Επαµεινώνδας, αν και διέθετε µικρότερη αριθµητική δύναµη στο σύνολο, εφάρµοσε µε αριστουργηµατικό τρόπο
αυτήν την αρχή. Πέτυχε µε την τοπική υπεροχή τη διάσπαση της εχθρικής παρατάξεως στο ισχυρό της σηµείο.
• Ανώτερη εκπαίδευση. Στη µάχη των Λεύκτρων φάνηκε η αξία της
εκπαιδεύσεως στην υπεροχή του ιππικού των Θηβαίων.
• Τήρηση εφεδρείας και πρόβλεψη για την ασφάλεια του πλευρού.
Και οι δύο αυτές αρχές εφαρµόσθηκαν µε τον Ιερό Λόχο. Η εφεδρεία, µε
την τοποθέτηση του Ιερού Λόχου αρχικά, αµέσως πίσω από την ισχυρή
αριστερή πτέρυγα, και η ασφάλεια πλευρού µε την κεραυνοβόλο επέµβαση του Ιερού Λόχου µπροστά και αριστερά από τη φάλαγγα του Επαµεινώνδα για την αντιµετώπιση της απειλής του δεξιού άκρου των Σπαρτιατών.
• Κατανοµή αποστολών στα τµήµατα ανάλογα µε το είδος της συνθέσεως, των δυνατοτήτων και των αντικειµενικών τους σκοπών. Ειδικότερα, στο ιππικό δόθηκε η αποστολή να επιτεθεί και να ανατρέψει το αντίπαλο ιππικό, το οποίο να ωθήσει στις τάξεις του εχθρικού πεζικού για
πρόκληση σύγχυσης και αναταραχής. Στην ισχυρή φάλαγγα της αριστερής πτέρυγας δόθηκε η αποστολή να ενεργήσει ισχυρά και να διασπάσει
τη δεξιά πτέρυγα των Σπαρτιατών. Στον Ιερό Λόχο δόθηκε η αποστολή
να επιτεθεί αµέσως µπροστά και αριστερά, για την ασφάλεια του πλευρού της ισχυρής φάλαγγας. Στα τµήµατα του κέντρου και της δεξιάς πτέρυγας δόθηκε η αποστολή να κινηθούν προς την εχθρική παράταξη και
να την απασχολήσουν, χωρίς να εµπλακούν σε αποφασιστικό αγώνα.
• Επίθεση κατά ισχυρότερου εχθρού. Την ανέλαβε ο Επαµεινώνδας
και πέτυχε, γιατί στηρίχθηκε στην πρωτοβουλία, την ηθική προπαρασκευή την ταχύτητα ενεργείας και στην καλύτερη τακτική συγκρότηση.
Βασικό τακτικό ρόλο έπαιξε τέλος στη µάχη αυτή το ιππικό. Τοποθετηµένο όχι ως συνήθως στα πλάγια, αλλά εµπρός από τη φάλαγγα, όχι
µόνο δηµιούργησε το παραπέτασµα σκόνης, που ήταν απαραίτητο για τη
συγκάλυψη των κινήσεων της φάλαγγας και την παραπλάνηση σχετικά
µε το ρόλο των επί µέρους σωµάτων (εν προκειµένω του Ιερού Λόχου),
αλλά επιπλέον κατατροπώνοντας και καταδιώκοντας το σπαρτιατικό ιππικό µέσα στην παράταξη επέτρεψε, µε τη σύγχυση που δηµιούργησε,
την άµεση επέµβαση του Ιερού Λόχου. Τα υπόλοιπα, όπως η ενίσχυση

284

Βοιωτική ηγεµονία

των µετόπισθεν από τους ψιλούς αλλά και η ευρύτερη χρήση του ιππικού,
αποτελούν µικρότερης σηµασίας νεωτερισµούς, µέσα στο πνεύµα της γενικής εξέλιξης.
Σχετικά µε τις ενέργειες και παραλείψεις των Σπαρτιατών, στις οποίες κυρίως οφείλεται η ήττα τους, επισηµαίνονται τα εξής:
• Η κακή οργάνωση µάχης.
• Το µειονεκτικό σχέδιο ενεργείας, το οποίο χαρακτηρίζεται από τον
άκαµπτο Σπαρτιατικό τρόπο "του µάχεσθαι".
• Η έλλειψη διαταγών προς τα τµήµατα των συµµάχων.
• Η βραδύτητα αναπτύξεως της δεξιάς πτέρυγας.
• Η έλλειψη εφεδρείας για την αντιµετώπιση απρόοπτου.
• Η νέα τακτική του Επαµεινώνδα µε τα πλεονεκτήµατα της Λοξής
Φάλαγγας, η οποία θεµελίωνε νέες µεθόδους µάχης και έθετε τις βάσεις
της τακτικής του πολέµου, τις οποίες δεν αντιλήφθηκαν οι Σπαρτιάτες9.
9

Οι Σπαρτιάτες που υποχώρησαν στα Λεύκτρα παραβαίνοντας τον νόµο να πολεµήσουν
µέχρι θανάτου κανονικά θα έπρεπε να υποβιβασθούν σε "υποµείονες". Αν όµως γινόταν
αυτό δεν θα έµεναν στις τάξεις των "οµοίων" παρά µερικές εκατοντάδες Σπαρτιατών,
γεγονός που οδήγησε τις αρχές να δεχθούν πρόταση του Αγησίλαου για παράβλεψη, από
την πλευρά της Πόλεως, του νόµου για τους συγκεκριµένους Σπαρτιάτες. Η νίκη των
Θηβαίων στα Λεύκτρα έδιωξε τους Σπαρτιάτες από την Βοιωτία, τους κατέστησε αδύναµους και τους στέρησε σχεδόν από τους µισούς τους πολεµιστές. Αντιθέτως, µετέβαλε
τους Θηβαίους σε κυρίαρχους της Βοιωτίας. Μάλιστα, µε την αναγκαστική προσχώρηση
του φιλολακωνικού Ορχοµενού, το Βοιωτικό Κοινό έλαβε την έκταση που είχε πριν το
395. Η µάχη των Λεύκτρων είχε και µια περίεργη συνέπεια: Πόλεις που ήταν είτε σύµµαχοι των Αθηναίων είτε των Σπαρτιατών συνυπέγραψαν στην Αθήνα το 371 σύντοµη ειρήνη στην οποία συµφωνούσαν να βοηθήσουν όποια Πόλη κινδύνευε. Φυσικά, ο υπονοούµενος κίνδυνος ήταν οι Θηβαίοι αλλά και ο Θεσσαλός τύραννος Ιάσων. Όσο ο Ιάσων
αποτελούσε κίνδυνο για τους Αθηναίους και τις άλλες Πόλεις άλλο τόσο αποτελούσε
επικίνδυνη δύναµη και για τους Θηβαίους. Εποµένως, η νίκη στα Λεύκτρα δεν θα µπορούσε από µόνη της να καταστήσει τους Θηβαίους, και κατ' επέκταση το Κοινό των Βοιωτών, την ισχυρότερη δύναµη στον ελλαδικό χώρο εάν, εν τω µεταξύ, δεν εξέλειπε η
ετέρα ισχυρή δύναµη, ο τύραννος των Φερών της Θεσσαλίας Ιάσων. Πριν από το 380, ο
Ιάσων κληρονόµησε από τον πατέρα του ένα µικρό κράτος γύρω από τις Φερές (Βελεστίνο Μαγνησίας) και Παγασές (περιοχή Βελεστίνου) και ταυτοχρόνως µεγάλη περιουσία
και έναν ιδιαίτερα αξιόµαχο στρατό. Μέχρι το 373, είχε υποτάξει το µεγαλύτερο µέρος
της Θεσσαλίας και είχε συνάψει φιλικές σχέσεις µε τους Θηβαίους. Οι Θεσσαλοί πείσθηκαν να εκλέξουν τον Ιάσονα ταγό τους, δηλαδή αρχηγό τους, που αυτοµάτως σήµαινε την
συνένωση των θεσσαλικών πόλεων υπό τον τύραννο των Φερών έπειτα από πολλά χρόνια, αφού οι τελευταίοι Θεσσαλοί ταγοί ανάγονταν στην Αρχαϊκή Εποχή. Η ταγεία έδωσε
στον Ιάσονα ισχυρό στρατό 20.000 οπλιτών, 8.000 ιππέων και πολλών πελταστών και τον
ανέδειξε σε πρώτη στρατιωτική δύναµη στον ελληνικό χώρο. Το 370, ο Ιάσων ίσως ετοιµαζόταν για στρατιωτικές επιχειρήσεις νότια της περιοχής που ήλεγχε αλλά δολοφονήθηκε ξαφνικά χωρίς να είναι διευκρινισµένα τα κίνητρα της πράξεως των δολοφόνων του.
Το ζήτηµα είναι ότι ο θάνατος του Ιάσονος και η διάλυση του Θεσσαλικού Κοινού αλλά
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Η βασική ιδέα της νέας τακτικής έγκειται στο ότι η κύρια δύναµη
του στρατού συγκεντρώνεται στην επιθετική πτέρυγα σε τόσο βάθος,
ώστε η διάσπαση των γραµµών του εχθρού να πετύχει οπωσδήποτε, ενώ
η ασθενέστερη αµυντική πτέρυγα περιορίζει όσο είναι δυνατό τη δράση
της, έως ότου κριθεί η µάχη από την άλλη· η πτέρυγα που νίκησε στρέφεται κατόπιν προς το κέντρο, ενώ η αµυντική περνά στην επίθεση και ο
εχθρός περισφίγγεται και από τις δύο πλευρές. Στα Λεύκτρα ο Επαµεινώνδας ενήργησε την επίθεση µε την αριστερή πτέρυγα του πεζικού του
που είχε παραταχθεί σε εξαιρετικά µεγάλο βάθος (50 ανδρών) εναντίον
της δεξιάς πτέρυγας του εχθρού (µε βάθος 12 ανδρών) που διοικούσε ο
Κλεόµβροτος. Την τακτική αυτή αξιοποίησε ο Μ. Αλέξανδρος και αργότερα ο Μ. Φρειδερίκος και ο Χίντεµπουργκ στη διάρκεια του Α' Παγκόσµιου πολέµου.
Η τακτική αυτή του Επαµεινώνδα ήταν µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
εφαρµογή της άµεσης προσέγγισης στο τακτικό επίπεδο του πολέµου. Ένα
άλλο αναλυτικό εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατανόηση
της µάχης των Λεύκτρων είναι αυτό του φάσµατος φθοράς – ελιγµού. Ο
πόλεµος φθοράς ορίζεται ως ο πόλεµος στον οποίο ο αντίπαλος αντιµετωπίζεται
ως µία σειρά στόχων, οι οποίοι θα καταστραφούν από τη σωρευτική εφαρµογή
υλικής ισχύος και υπέρτερης δύναµης πυρός. Αντίθετα, ο πόλεµος ελιγµού αντί για
τη φυσική καταστροφή του εχθρού αποσκοπεί στη συστηµατική του αποδιάρθρωση πλήττοντας κάποια καίρια αδυναµία του. Φυσικά τα δύο αυτά είδη
πολέµου αποτελούν ιδεατούς τύπους και στην πράξη συνδυάζονται περισσότερο ή λιγότερο. Αρκετά συχνά, αλλά όχι πάντα, τα κράτη ή οι στρατοί που
υπερτερούν σε ισχύ τείνουν να εφαρµόζουν πόλεµο φθοράς, ενώ ο πόλεµος ελιγµού τείνει να επιλέγεται από συγκριτικά ασθενή κράτη ή στρατούς10. Με βάση τα παραπάνω η τακτική του Επαµεινώνδα στα Λεύκτρα αποτε-

και ο σχεδόν ταυτόχρονος θάνατος του βασιλιά της Μακεδονίας Αµύντα Γ' αποδυνάµωσε
όλους τους βόρειους ελληνικούς λαούς και άνοιξε τον δρόµο για την µοναδική πλέον
ισχυρή δύναµη στην Ελλάδα, τους Θηβαίους και το Βοιωτικό Κοινό. ∆εν ήταν λοιπόν
µόνο η βοιωτική νίκη στα Λεύκτρα που οδήγησε στην άνοδο των Θηβαίων και των άλλων Βοιωτών αλλά και οι συγκυρίες στην γύρω περιοχή. Οι Θηβαίοι δεν είχαν πλέον
κανέναν ισχυρό αντίπαλο στην Ελλάδα και µπορούσαν ανενόχλητοι να εγκαταστήσουν
την ηγεµονία τους. (∆. Ι. Λοΐζος)
10
Παράδειγµα πολέµου φθοράς αποτελούν οι επιχειρήσεις των Σοβιετικών εναντίον των Γερµανών κατά την τελευταία διετία του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, όπου εκµεταλλευόµενοι το συντριπτικό αριθµητικό πλεονέκτηµα τους σε γενικές γραµµές δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να
αναζητούν τις γερµανικές ένοπλες δυνάµεις και να τους επιτίθενται κατά µέτωπο. Αντίθετα,
παράδειγµα πολέµου ελιγµού αποτελεί η εκστρατεία του ισπανού Φρανσίσκο Πιζάρο εναντίον των
Ίνκας του Περού (1531-3), κατά την οποία ο ισπανός κατακτητής αντί να αντιµετωπίσει µε τη
µικροσκοπική δύναµη των 180 ανδρών του τους 30.000 στρατιώτες του ίνκα Αταχουάλπα προτίµησε
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λεί χαρακτηριστικό παράδειγµα πολέµου φθοράς, καθώς αποσκοπούσε στη φυσική καταστροφή του αντίπαλου στρατού µέσω σωρευτικής εφαρµογής υπέρτερης υλικής ισχύος ξεκινώντας από το ισχυρότερο τµήµα του. Το παράδειγµα θα
ήταν ακόµη καθαρότερο, εάν η υπέρτερη υλική ισχύς εφαρµοζόταν από την αρχή της µάχης εναντίον ολόκληρου του εχθρικού στρατεύµατος. Ακόµα κι έτσι
όµως, αν γίνει δεκτό ότι οι Βοιωτοί υστερούσαν αριθµητικά, έχουµε ένα πολύ
ενδιαφέρον παράδειγµα υιοθέτησης του πολέµου φθοράς από έναν ασθενέστερο στρατό εναντίον ενός ισχυρότερου.
Τα Λεύκτρα ήταν µία από τις αποφασιστικότερες µάχες της ελληνικής
ιστορίας. Η σπαρτιατική ηγεµονία στον ελλαδικό χώρο παρήλθε ανεπιστρεπτί,
ενώ η ισχύς και το γόητρο της Σπάρτης καταποντίστηκαν.

να συλλάβει τον ίδιο αποδιαρθρώνοντας έτσι το αµυντικό σύστηµα των αντιπάλων του. (Κολιόπουλος Κ., Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης, σελ. 271).

