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ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

ΑΙ είδήσεις εκ της αρχαιότητος περί της εκστρατείας του βασιλέως της Σπάρ
της Κλεομένους Α' κατά του "Αργούς, καθ' ην εις την Σήπειαν, εγγύς της Τίρυν-
θος, κατέφερεν οδτος φοβερον πλήγμα εις την εν δπλοις δύναμιν τών Άργείων, 
είναι σχετικώς άρκεταί, αλλ' 6χι σαφείς ώς προς το έτος καθ' δ αυτή έλαβε χώραν. 
Αύται αναφέρονται υπό τών αρχαίων συγγραφέων παρεμπιπτόντως και έπ' ευκαι
ρία άφηγήσεως σχετικών ιστορικών γεγονότων ή καταστάσεων. Οι νεώτεροι έρευ-
νηταί εν τη προσπάθεια ακριβεστέρας ερμηνείας τών ειδήσεων τούτων επιτυγχά
νουν ενίοτε το άντίθετον, σύγχυσιν καΐ αβεβαιότητα. Είδικώτερον, περί του χρό
νου καθ' δν διεξήχθη αυτή υπάρχουν : 1) Μαρτυρία του Παυσανίου, III 4 ,1 , καθ' ην 
«Κλεομένης δέ ώ ς έ β α σ ί λ ε υ σ ε ν , α ύ τ ί κ α έ σ έ β α λ ε ν ες την Αργολίδα». 
2) Ένδειξις παρ' Ήροδότω, VI 77, καθ' ην υπήρχε δελφικός χρησμός, τον όποιον 
ή Πυθία «έπίκοινα έχρησε» Άργείοις και Μιλησίοις, του οποίου ό 'Ιστορικός 
ποιείται μνείαν εις τα κατά την άλωσιν τής Μιλήτου λαβόντα χώραν γεγονότα. 
Αι δύο όμως αΰται ειδήσεις δέν συμπίπτουν έπι τώ αύτώ, διότι α) δεν είναι γνω
στόν πότε ό Κλεομένης άνήλθεν εις τον θρόνον (τοΰτο συνέβη μεταξύ τών ετών 
520—510), καΐ β) διότι εκ τής άφηγήσεως τοϋ "Ηροδότου δεν γίνεται σαφές, αν 
το μέρος του χρησμού δια τους Μιλησίους σχετίζηται προς τα γεγονότα τής ιωνι
κής επαναστάσεως (499-494) ή άλλα προγενέστερα ταύτης, ώς θα προσπαθήσω 
να καταδείξω κατωτέρω. 

Οι περισσότεροι τών μελετητών αμφισβητούντες την άξιοπιστίαν του Παυσα
νίου εν προκειμένω συγχρονίζουν 1 την είσβολήν του Κλεομένους εις την 'Αργο
λίδα προς την ίωνικήν έπανάστασιν, έχόμενοι του χρηστηρίου τούτου. 'Αντιθέτως 
έ'νιοι άλλοι διαχωρίζοντες ταΰτα αναβιβάζουν την χρονολόγησιν τής εκστρατείας2 

εις τά προ του 510 π. Χ. ετη. 

Εις το ύπο στοιχεΐον II τμήμα τής μελέτης ταύτης, εις το όποιον επάγομαι 
προς άπόδειξιν και άλλα σημεία τών κειμένων του 'Ηροδότου καί του Παυσανίου, 
ελπίζω να καταδειχθή, Οτι τα δύο ταΰτα 'ιστορικά γεγονότα, ήτοι ή εκστρατεία 
του Κλεομένους άφ' ενός καί ή έπανάστασις τών 'Ιώνων άφ' ετέρου αφίστανται 
χρονικώς αλλήλων. 

1. Ή παλαιοτέρα σχετική Βιβλιογραφία παρά Th. Lenschau, Klio 31, 1938, σ. 417 
σημ. 1 : ΈπΙ τούτοις R. Crahay, La Littérature oraculaire chez Hérodote (Paris 1956), 
a. 176 έξ. : R. Willetts, Hermes 87, 1959, σ. 495 έξ. : W. G. Forrest, Classical Quar
terly Χ, 1960, σ. 221 Ιξ. : Kiechle, Philologus 104, 1960, σ. 181 έξ. : G. Huxley, Early 
Sparta (1962), σ. 83 έξ. : M. Wörrle, Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte von Argos 
im 5. Jahrhundert vor Christus, Dissert. Erlangen- Nürnberg 1964, σ. 101 έξ. : Κ. W. 
Welwei, Gymnasium 75, 1968, σ. 308 έξ. : R. Α. Tomlinson, Argos and the Argolid 
(1972), σ. 93 έξ. 

2. J. Welles, J. H. S. 25, 1905, σ. 193 έξ. : Τοϋ αύτοϋ, Studies in Herodotus, 1923, 
σ. 74 έξ. : Th. Lenschau, ε. ά. σ. 412 έξ. Πρβλ. καί Wilamowitz, Textgeschichte Gr. 
Lyriker, 1900, σ. 76 έξ.— Jacoby, Komm, zu F. Gr. H. 310 No 6. 
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I 

Κατά τον Ήρόδοτον, VI 83, «"Αργός δε ανδρών έχηρώθη (εξ αίτιας της εν 
Σηπεία συμφοράς) ούτω, ώστε οί δούλοι, αυτών εσχον πάντα τα πρήγματα, άρ
χοντες τε και διέποντες, ες δ έπήβησαν οί των άπολομένων παίδες ' έπειτέν σφεας 
ούτοι άνακτεόμενοι οπίσω ες έωυτούς το "Αργός έξέβαλον εξωθεύμενοι δε οι δού
λοι μ ά χ η 3 Ισχον Τίρυνθα, τέως μεν δή σφι ήν άρθμια ες αλλήλους, ε'πειτεν δε 
ες τους δούλους ήλθε άνήρ μάντις Κλέανδρος, γένος έών Φιγαλεύς ά π ' Άρκαδίης ' 
ούτος τους δούλους άνέγνωσε έπιθέσθαι τοΐσι δεσπότησι. εκ τούτου δε πόλεμος 
σφι ήν Irci χρόνον συχνόν, ες ο δή μόγις οί Ά ρ γ ε ΐ ο ι έπεκράτησαν». 

"Αμεσα δηλαδή καΐ αναπότρεπτα, αποτελέσματα της συμφοράς εκείνης υπήρ
ξαν : 1 ) Λειψανδρία 2) κοινωνικαί άναταραχαί και ταξικαί ανακατατάξεις, αυτο
νόητα βεβαίως ταύτα, άτινα Ομως ό 'Ηρόδοτος αναφέρει ώς αιτίας γεγονότων, 
άτινα αφορούν εις τήν πόλιν του "Αργούς. 'Αμφότερα έπληξαν τήν ευπορον τάξιν 
πολιτών, έκείνην ήτις είχε στρατευθή και άποδεκατισθή, ώθεϊτο δε νυν εις το πε-
ριθώριον ανίκανος ν' αντίδραση. Ή έκρυθμος αΰτη κατάστασις, καθ' ην οι δούλοι 
( συνεπικουρούμενοι προφανώς υπό άριθροϋ ακτημόνων) ήσαν «άρχοντες τε καΐ διέ-
ποντες» εν τή πόλει, διήρκεσε μέχρις δτου «έπήβησαν οί τών άπολομένων παίδες». 
OÎ παίδες δμως τών άπολομένων δεν έφήβησαν, οΰτε δλοι όμοΰ οΰτε τόσον ταχέως. 
Έχρειάσθη οπωσδήποτε να παρέλθουν έ'τη τινά μέχρις δτου συμπληρωθή ικανός 
αριθμός ετοιμοπόλεμων. Ούτοι κατόπιν συγκρούσεως μετά τών σφετεριστών της 
εξουσίας έξεδίωξαν αυτούς της πόλεως 4 . Έ ν συνεχεία το σκηνικον μετηνέχθη εις 

3. 'Επεκράτησε κατά τήν έρμηνείαν τοϋ κειμένου τούτου (VI 83) να συνδέηται το μ ά χ η 
προς τα επόμενα (Willetts, ε. ά. σ. 499, They won the mastery of Tiryns in battle : Kiechle, 
t.a. σ. 188, und hätten sich daraufhin der Siadt Tiryns mit Waffengewalt (μάχη) 
bemächtigt : Wörrle, S. ά. σ. 105, unter Gewaltanwendung in Tiryns niedergelassen (μάχη 
εσχον Τίρυνθα)· Tomlinson, ε. ά. σ. 97, the 'slaves' seized Tiryns after a fight, and set 
themselves up in independence κλπ.), ότι δηλαδή οί δούλοι έγιναν κύριοι της Τίρυνθος κα
τόπιν μάχης νικηφόρου. Έ ξ 'ίσου καλώς, νομίζω, δτι το μάχη δύναται να είναι έπεξήγησις 
τών προηγουμένων έ ξ έ β α λ ο ν , έ ξ ω θ ε ύ μ ε ν ο ΐ . ΤΗτο ασφαλώς δχι ευχερές να έκβλη-
θοϋν καΐ εξωθηθούν τοϋ "Αργούς οί δούλοι καΐ οπωσδήποτε έγινε χρήσις έντονου βίας (τοΰτο 
άλλωστε μαρτυρούν τα έξέβαλον καΐ έξωθεύμενοι). 'Επίσης πολύ δύσκολον θα ήτο να γίνουν 
ούτοι κύριοι της οχυράς Τίρυνθος. Τοΰτο θα ήτο δυνατόν να έπιτευχθή μόνον κατόπιν μακρο
χρονίου πολέμου, αλλ' οχι δι* απλής μάχης. Τί ήνάγκαζε τους Τιρυνθίους να εξέλθουν του οχυ
ρού τούτου καί διακινδυνεύσουν μάχην προς άπηλπισμένους ανθρώπους ; Ή Τίρυνς εδέχθη μάλ
λον άφ' εαυτής τους έξωσθέντας. Οί Τιρύνθιοι κατά τήν έποχήν έκείνην δεν υπήκουον είς το 
"Αργός, πιθανώς δε τοΰτο συνέβαινε καί προ της έν Σηπεία μάχης, ώς αφήνει νά συμπερά-
νωμεν ή επιλογή της παραλίας των παρά τοΰ Κλεομένους δια τήν έκεΐ άποβίβασιν μετά τοΰ 
στρατοΰ του' διότι δσον νεφελώδης και άσέληνος καί αν ήτο ή νύξ εκείνη, θα έλάμβανον οί 
Άργεΐοι γνώσιν τών επερχομένων πλοίων καί τοΰ θορύβου τοΰ εξερχόμενου, άσυνήθως πολυα
ρίθμου δια τήν έποχήν έκείνην, στρατοΰ, διά τίνος τών οίκούντων είς τα κατά το μέρος εκείνο 
της αργολικής παραλίας έπαύλια. "Οταν έν τούτοις έ'φθασαν έκεΐ οί Άργεΐοι εδρον τους 
εχθρούς ήδη παρατεταγμένους είς μάχην καί «μεταίχμιον ού μέγα άπολιπόντες ΐζοντο άντίοι 
τοΐσι Λακεδαιμονίοισι». Έλαβον κχτά ταΰτα πολύ αργά γνώσιν της άποβάσεως τοΰ έχθροΰ. 
Ή ασφαλής άποβίβασις θα επετεύχθη έπιμελεΐ φροντίδι τών Τιρυνθίων. 

4. "Εξ χιλιάδες Άργεΐοι είχον λάβει μέρος είς τήν έν Σηπεία μάχην αποτελούντες το 
σύνολον της έν δπλοις δυνάμεως. Κατά τον Παυσανίαν, II 20, 9, είς τήν πόλιν εΐχον παραμεί
νει, πλην τών γυναικών καί τών οίκετών καί «όσοι δ ι α ν ε ό τ η τ α ή γήρας δπλα αδύνατο' 
φέρειν ήσαν». Κατά τον Lenschau, ε. ά. σ. 418, οί στρατευθέντες θα ήσαν οί άγοντες ήλι-
καν άπό 20-55 ετών, ήτοι άντεπροσώπευον i 170 στρατευσίμους δι' έκαστον έτος. 
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τήν Τίρυνθα, εις τήν οποίαν κατέφυγον οι έκδιωχθέντες. Έ π ί χρονικόν τι διάστημα 
ήνείχοντο αλλήλους, ή κατάστασις όμως αΰτη εληξεν, όταν οι ένΤίρυνθι, πεισθέν-
τες παρά του μάντεως Κλεάνδρου, έσχον την πρωτοβουλίαν επιθετικών επιχειρή
σεων. Έ κ του πολέμου τούτου, όστις διήρκεσε «χρόνον συχνόν», νικηται έξήλθον, 
αλλ οχι ακοπως, οι εν Αργεί. 

"Οσα ό 'Ηρόδοτος αναφέρει ανωτέρω πρέπει να ειχον συντελεσθή λήγοντος 
του VI αιώνος, διότι έν έ'τει 481 κατά τάς εν τ ω Βουλευτηρίω του "Αργούς δια
πραγματεύσεις, περί συμμετοχής καΐ τών Ά ρ γ ε ί ω ν εις την κοινήν συμμαχίαν των 
Ελλήνων προς άπόκρουσιν τών κατά της Ε λ λ ά δ ο ς επερχομένων Περσών, οί Ά ρ -
γεΐοι οχι μόνον προέβαλλον υπερφίαλους αξιώσεις δια την συμμετοχήν των, άλλα 
καΐ έπέμενον μέχρι τοιούτου σημείου είς αύτάς, ώστε κατά τους διαξιφισμούς μετά 
τών αντιπροσώπων της Σπάρτης, του ισχυρού γείτονος - έχθροΰ, να προκαλέσωσι 
την διακοπήν τών διαπραγματεύσεων καΐ ματαίωσιν του σκοπού της συσκέψεως 
εκείνης, δηλώνοντες προς τούτους «προ δύντος ηλίου άπαλλάσσεσθαι έκ της Ά ρ 
γείων χώρης, ει δε μή, περιέψεσθαι ως πολεμίους 5 ». Εΐχεν άρα ανακτήσει ή πόλις 
τότε την στρατιωτικήν και πολιτικήν Ισχύν της, διότι οί εκπρόσωποι της ώμίλη-
σαν εν τ ω Βουλευτηρίω ως άπο θέσεως ισχύος, ής στερούμενοι θα έδει νά είχον 
μεταχειρισθή ήπιωτέραν και οχι τόσον τραχεϊαν γλώσσαν. Έ κ του χρονικού ση
μείου τούτου άριθμουντες προς τα οπίσω τον αριθμόν ετών μιας γενεάς ανθρώ
πων, διαστήματος απαραιτήτου, δπως άναλάβη πόλις έκ μιας τρομεράς συμφοράς, 
έγγίζομεν τα πρώτα έτη της βασιλείας του Κλεομένους. Είς το διάστημα τοΰτο, 
τριάκοντα περίπου ετών, υπάρχει θέσις δια τάς κοινωνικάς ταραχάς καί δια την 
έπούλωσιν τών άλλων σχετικών με την ήτταν π λ η γ μ ά τ ω ν 6 . Βεβαίως ό 'Ηρόδοτος, 

5. Ήροδ. VII 149. 

6. Ή λόγω του χρησμοΰ εμμονή είς το 494 ώς τδ έτος της έν Σηπεία μάχης είναι ή 
αιτία διαμορφώσεως δύο κυρίως απόψεων έπί του χρόνου διαρκείας τών κοινωνικών αναταρα
χών καί της εν συνεχεία άναρρώσεως της πόλεως. Κατά τον Busolt, Griech. Gesch. II σ. 564 
n. 2, Allerdings war Argos i n J a h r e 4 8 1 (Herod. VII 148 - 9) bereits im Besitze der 
früheren Herren, ja es muss sogar schon um 487 die H e r r s c h a f t der Hörigen b e s e i 
t i g t gewesen sein. 'Αντιθέτως, οί Willetts, ε. ά. σ. 500 (the armed conflict- - continued 
for some years—presumably until c. 468 B. C.-- The serfs of Argos were thus able to 
maintain their power in Argos itself for about s i x t e e n y e a r s , to take Tiryns and 
maintain power there for about another t e n years),Wörrle, ε. ά. σ. 105 (So wird man 
als terminus, vor dem die V e r t r e i b u n g der δοϋλοι aus Argos erfolgt sein muss, 
etwa die Jahre u m 4 70 ansetzen), Tolminson, ΐ.ά. σ. 97 (Quite clearly the war bet
ween the slaves at Tiryns and the Argives had n o t e n d e d at the time of the Per
sian invasion), W. G. Forrest, Class. Quart. X, 1960, σ. 232 (the douloi were expelled 
in w i n t e r 4 6 9 o r s p r i n g 46 8, καί σ. 221 -- at Sepeia. This disaster was not per
haps as s e r i o u s as the Argives later pretended, for only a few years afterwards a 
thousand Argives fought and for the most part died in Aigina. Δέχεται δηλαδή ούτος, 
οτι κατά την λαμπροτέραν περίοδον τών κλασσικών χρόνων ή διακυβέρνησις της πολιτείας έν 
Άργει ήτο είς χείρας τών δούλων έπί πλέον, οτι ή έν Σηπεία καταστροφή δέν ήτο τόσον se
rious). Λέγονται δε ταϋτα., ϊνα κερδηθοϋν μεγαλύτερα περιθώρια χρόνου δια τα επακολουθή
σαντα την έν Σηπεία συμφοραν γεγονότα, έπεκταθη δέ προς τα κάτω ό χρόνος εντός τοϋ 
οποίου ελαβον ταΰτα χώραν, παραμεριζομένου ούτω τοΰ θετικού παράγοντος, οτι έδει να εΐχεν 
ανακοπεί ή δράσις τών δούλων προ του 487. 'Ερωτάται όμως α) Διεπραγματεύοντο έν ετει 
481 οί αντιπρόσωποι τών ελληνικών πόλεων μετά σφετεριστών της εξουσίας, καί δη δούλων, 
περί της κοινής σωτηρίας ; β) ΤΗσαν οί δοϋλοι, εκείνοι οί όποιοι εΐχον υποσχεθή είς τον 
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V I I 148, θέτει εις το στόμα των Ά ρ γ ε ί ω ν , διεξαγόμενων των διαπραγματεύσεων 
εκείνων, τάς φράσεις, «νεωστί γαρ σφέων τεθνάναι έξακισχιλίους υπό Λακεδαιμο
νίων και Κλεομένεος», VII 149, «σπουδήν δε εχειν σπονδας γενέσθαι τριηκονταέ-
τιδας - - ϊνα δή σφι οι παίδες άνδρωθέωσι εν τούτοισι τοϊσι Ιτεσι 7 ». Ά λ λ α το νεω
στί πρέπει να ληφθτ) υ π ' όψει εν αναφορά προς τήν διάρκειαν επιβιώσεως μιας 
πόλεως και οχι προς τήν διάρκειαν ζωής του ανθρώπου. Το άνδρωθέωσι οι π α ί 
δες δεν άφορα εις τους έφηβεύσαντας, εις χείρας των όποιων ή το τότε ή εξουσία 
έν "Αργεί, άλλ' εις τους άγοντας τήν νηπιακήν και τήν παιδικήν ήλικίαν κατά τον 
χρόνον της έν Σηπεία συμφοράς, τους νεωτάτους εξ εκείνων περί των όποιων ό Π α υ 
σανίας, έν II 2 0 , 9 , σημειοΐ, «Τελέσιλλα δε οίκέτας μεν και δσοι δ ι ά ν ε ό τ η τ α 
ή γήρας δπλα αδύνατοι φέρειν ήσαν». 

Ά λ λ ' δτι ή πόλις αρχομένης της δεκαετίας 490—480 δεν ήσθάνετο πλέον έαυ-
τήν διατελούσαν ύπο το βάρος της έν Σηπεία καταστροφής, έπιβεβαιουται εκ τής 
βοηθείας 1.000 ενόπλων εθελοντών 8 προς τους Αίγινήτας κατά τον διεξαγόμενον 
πόλεμον μετά των Αθηναίων, οι όποιοι ειχον άποβιβασθή είς τήν νήσον. Τούτων 
οί περισσότεροι έφονεύθησαν κατά τάς συναρθείσας εκεί μάχας. Τήν άπώλειαν 
και τούτων δεν επικαλούνται, ως θα έδει, οί Ά ρ γ ε ΐ ο ι υπέρ των απόψεων των δια 
τήν μή συμμετοχήν των εις τήν κοινήν συμμαχίαν των Ελλήνων, ώς μή σημαντι-
κήν προφανώς διά τήν μάχιμον δύναμιν τής πόλεως. *Η αποστολή τούτων δέν 
ειχεν άναληφθή εκ μέρους τής πολιτείας, μνησικακούσης δι' άδικον πράξιν 
και έν συνεχεία ταύτης αυθάδη συμπεριφοράν τών Α ι γ ι ν η τ ώ ν άλλ' ασφαλώς άνή-
κεν είς τήν διακριτικήν έξουσίαν της να παρεμπόδιση ταύτην και τον συνοδεύ-
σαντα τήν βοήθειαν στρατηγον Εύρυβάτη, ενα τών σημαντικωτέρων Ά ρ γ ε ί ω ν τής 
εποχής του. Προσφορά παρέχεται εκ τοϋ περισσεύματος, το όποιον οΰτω διαπι
στούται, δτι ύφίστατο έν προκειμένω (περί τά 6—7 έ'τη μετά τήν έν Σ η π ε ί α κατα-
στροφήν ; ) επί πλέον του κανονικού δυναμικού δι' άμυναν έναντι του έλλοχεύοντος 
έχθροΰ, τής Σπάρτης. Δεν πρέπει επί πλέον να παραβλέπεται 1) δτι οί Σπαρτιά-
ται και οί σύμμαχοι, πρίν ή επιχειρήσουν τάς μεταξύ 511—506 εκστρατείας κατά 
τών Αθηνών, θα έπρεπε νά ειχον ακινητοποιήσει τήν μόνην άξιόλογον είς τά 
νώτα των πόλιν, άντιτιθεμένην είς τάς επιδιώξεις των καΐ 2) δτι οί Πεισιστρα-
τίδαι συνεδέοντο διά συμμαχίας μετά τών Άργε ίων και τών Θεσσαλών, εις βοή
θειαν των δμως έ'σπευσαν έν ετει 511 και 510, δταν οί Λακεδαιμόνιοι ειχον 
εισβάλει είς τήν Ά τ τ ι κ ή ν , μόνον οί Θεσσαλοί οχι δμως οί Άργε ΐο ι . 

I I 

Τ ά ώς άνο) επιχειρήματα, και άλλα προς τούτοις 9, πειστικά καί δλα όμου καί 

Μαρδόνιον, οτι θα συνεκράτουν το έκστρατευτικον σώμα τών Σπαρτιατών, Ήροδ. IX 12, Ινα 
μή προωθηθη τοϋτο είς Βοιωτίαν ; Το 494 δέχεται καί ό Welwei, έ\ ά. σ. 308, άλλ' έν σε-
λίδι 309 επάγεται, wahrscheinlich hatte das «δούλοι — R e g i m e » n u r b i s A n f a n g 
d e r a c h t z i g e r J a h r e B e s t a n d , είς έπεξήγησιν προφανώς του έν σελίδι 308, Ar-
gos hat sich von der schweren Krise nach der Niederlange bei Sepeia im Kampf gegen 
Sparta- - erstaunlich schnell erholt. Είναι δμως αδύνατος ό συμβιβασμός τών ασυμβιβάστων 

7. Πρβλ. και τους άπο μέρους τών 'Αθηναίων προβαλλόμενους λόγους είς άνάλογον περί" 
στασιν παρά Παυσαν. III 9, 2. 

8. Παρά τών δεχόμενων το 494 ώς το έτος της έν Σηπεία μάχης ούτοι θεωρούνται ώς 
ανήκοντες είς τους κύκλους τών αριστοκρατών πιθανώς καί διά τοϋ εκπατρισμοί) των ηύνοήθη 
ή άπομάκρυνσίς των έκ της πόλεως οΰσης είς χείρας τών δούλων. Πρβλ. Α. Andrewes, Β. S. Α. 
37, 1936/37, σ. 5. 

9. Lenschau, Klio 31, 1938, σ. 420 εξ. 



- 2 6 9 -

εν εκαστον ιδιαιτέρως, υπέρ της πρωίμου χρονολογήσεως της εκστρατείας του 
Κλεομένους, δεν γίνονται αποδεκτά εκ μέρους εκείνων, οι όποιοι επιμένουν εις τον 
συγχρονισμον της εν Σηπεία συμφοράς και της αλώσεως της Μιλήτου, τοϋτο δε 
έξ αιτίας του χρησμού. Πιστεύω εν τούτοις, δτι ό χρησμός, ήτοι το μέρος τούτου, 
δπερ άφορ$ εις την Μίλητον, συνηγορεί υπέρ της μαρτυρίας του Παυσανίου, δτι 
δηλαδή ό Κλεομένης επεχείρησε την είσβολήν είς την 'Αργολίδα ευθύς ως άνήλ-
θεν είς τον θρόνον. 

Το τμήμα τοΰτο του χρησμού 1 0 παρεμβάλλεται υπό του Ιστορικού είς την διή-
γησιν των γεγονότων, άτινα συνέβησαν έκπνεούσης της ιωνικής επαναστάσεως, 
κατά την άλωσιν της Μιλήτου υπό των Περσών. Δια του άνδραποδισμοΰ ταύτης 
καΐ τών συναφών δεινών έθεώρει οδτος, δτι ειχεν ύλοποιηθή ό πυθικός χ ρ η σ μ ό ς 1 1 . 
'Αναφέρει προσέτι, δτι δταν έχρησμοδότει ή πρόμαντις σχετικώς, ήσαν παρόντες 
είς Δελφούς θεοπρόποι τών Ά ρ γ ε ί ω ν 1 2 χρηστηριαζόμενοι «περί σωτηρίης της πο
λιός της σφετέρης», οχι δμως και τών Μιλησίων. Ε π ο μ έ ν ω ς ή πρόμαντις παρενέ-
βαλεν εις την άπόκρισίν της επί αιτηθέντος π α ρ ' άλλης πόλεως χρησμού και τοιού
τον, δστις άφεώρα είς την Μίλητον 1 3 . 

Δια του «Μίλητε, κ α κ ώ ν έ π ι μ ή χ α ν ε έ ρ γ ω ν » της παρενθήκης ( Ή ρ ο δ . 
VI 19) υπαινίσσεται ή πρόμαντις την διαγωγήν τών Μιλησίων κατά τ α προηγη
θέντα της δευτέρας ύποδουλώσεως της 'Ιωνίας γεγονότα, οτε ούτοι είχον διαχω
ρίσει τήν τύχην των άπο έκε'ινην τών άλλων ιωνικών πόλεων. Την διαγωγήν των 
ταύτην επιμόνως επαναλαμβάνει 1 4 ό 'Ιστορικός. 

Ό Ηρόδοτος δεν αποφαίνεται, δτι ό χρόνος καθ' δν ή πρόμαντις έκοινολόγησε 
τον χρησμόν, δστις προέλεγε τάς συμφοράς, αϊ όποΐαι θα επληττον το "Αργός και 
τήν Μίλητον, συμπίπτει προς τήν είσβολήν του Κλεομένους είτε προς το τέλος 
της ιωνικής επαναστάσεως, αλλ' δτι το π ά θ ο ς 1 5 , ήτοι ή άλωσις της Μιλήτου, 
συνέπεσε « τ φ χρηστηρίω τ ω ες Μίλητον γενομένω» 1 6 . Είς τήν φράσιν ταύ
την ενυπάρχουν καταστάσεις δύο διαφόρων εποχών, ήτοι αφ' ενός αυτής καθ' 

10. Ήροδ. VI 19. 

11. Συνήθως πιστεύεται, Οτι οΰτος είναι χρηστήριον post eventum* είναι δμως δύσκολον 
να συμβιβασθώ τοΰτο προς τήν καλήν φήμην και το κϋρος τοΰ δελφικού μαντείου, άφοΰ ανα
φέρεται υπό σχεδόν συγχρόνου προς τα γεγονότα, του 'Ηροδότου, δυναμένου ευκόλως να δια-
ψευσθη. Κατά τον Huxley, ε. ά. σ. 84, the P}'thia composed the verses after both events, 
but that only shows that they were close together in time. 

12. Παρά Parke-Worme 11, Hist. Delph. Oracle τ. Ι σ. 160 αναφέρεται, δτι επικείμενης 
της εκστρατείας κατά τοΰ "Αργούς θα εστάλησαν πρεσβεΐαι εκ μέρους της Σπάρτης (Κλεομέ
νους, ίδέ Ήροδ. VI 80) και τοΰ "Αργούς εις Δελφούς, ϊνα, εκάστη δια λογαριαιμόν της, 
συμβουλευθη τον θεον επί τοΰ προκειμένου. 

13. Κατά τον J. Β. Bury, Klio II, 1902, σ. 18 it might be thought that the oracle 
must have been given shortly before the battle of Lade. 

14. Ήροδ. I 141, «και σανελέγοντο ες Πανιώνιον οι άλλοι πλην Μιλησίων προς μούνους 
γαρ τούτους δ ρ κ ι ο ν Κΰρος έ π ο ι ή σ α τ ο έπ' οίσί περ ό Λυδός». Ι 143, «τούτων 
δη ών τών 'Ιώνων οί Μιλήσιοι μεν ήσαν εν σκέπη τοΰ φόβου, δ ρ κ ι ο ν π ο ι ή σ α μ ε -
ν ο ι». Ι 169, «Μιλήσιοι δέ, ώς και π ρ ό τ ε ρ ό ν μ ο ι ει ρ η τ ά ι, αύτφ Κύρω δ ρ-
κ ί ο ν π ο ι η σ ά μ ε ν ο ι ήσυχίαν ήγον». 

15. Ήρόδ. VI 18. 

16. Ίδέ Andrewes, Β. S. Α. 37, 1936/7, σ. 1. Herodotus has often been accused 
of combining into a single war events separated in fact by half a century. 
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ήν ή πρόμαντις έκοινολόγησε τον χρησμόν καί άφ' ετέρου εκείνης, καθ' ην έπλη-
ρώθη το ρηθέν υπό της προμάντιδος ι 7 . 

Ή εισβολή κατά ταΰτα του Κλεομένους εις την Αργολίδα δεν συνδέεται χρονικώς 
προς την άλωσιν της Μιλήτου. Κοινον μεταξύ των δύο τούτων ιστορικών γεγονότων 
είναι το χρηστήριον, ώς καΐ ό χρόνος καθ' δν έκοινολογήθη τοΰτο, προφανώς προ 
του 510. Είχε δε ζητηθή εκ μέρους τών Άργε ίων ό χρησμός, εις τον όποιον ή 
πρόμαντις «Μιλησίοισι ου παρεοΰσι» 1 8 προσέθηκε τήν παρενθήκην απηχούσα πάνελ -
λήνιον συγκίνησιν εκ της μετά το 546 ύποδουλώσεως δια δευτέραν φοράν της 
'Ιωνίας, ής ή τύχη ενδέχεται να ήτο διάφορος, εάν είχε συμπράξει ή Μίλητος. 

Σαφέστερος δμως είναι και πάλιν ό Παυσανίας, δστις παραθέτων το τ μ ή μ α 
του χρησμού, το όποιον άφεώρα εις το "Αργός, προτάσσει τούτου 1 9 « π ρ ό τ ε ρ ο ν 
δε έτι τον αγώνα τούτον π ρ ο ε σ ή μ η ν ε ν ή Πυθία, και το λόγιον ε'ίτε άλλως, 
εϊτε και ώς συνείς, έδήλωσεν Ηρόδοτος» . Τήν εν Σηπεία κατά ταύτα συμφοράν 
τών Ά ρ γ ε ί ω ν είχε προσημάνει π ρ ό τ ε ρ ο ν ή Πυθία εις χρόνον τινά μετά τήν 
δευτέραν ύποδούλωσιν της 'Ιωνίας, ότε οί Ά ρ γ ε ΐ ο ι έχρηστηριάζοντο «περί σωτη-
ρίης της πόλιος της σφετέρης» καΐ αϊ αναμνήσεις της τύχης τών πόλεων της 
'Ιωνίας διετηροΰντο εισέτι ζωηραί. Ό Παυσανίας αναφερών το μέρος του χρησμού, 
το όποιον άφορα εις τους Άργείους και τον ήρωϊσμον τών γυναικών, διαπιστώνει 
άσάφειαν εις τα επί του προκειμένου παρ' Ή ρ ο δ ό τ ω , οτι δηλαδή ό 'Ιστορικός ανα
φέρει το λόγιον, τον χρησμόν, μέ τον όποιον ή Πυθία πρότερον (είς προγενέστε-
ρον χρόνον) είχε προφητεύσει τον αγώνα (τών γυναικών του "Αργούς), άλλα δεν 
γίνεται φανερον από τήν διατύπωσίν του, αν ούτος συνδέη τον χρησμόν προς 
το κατόρθωμα της Τελεσίλλης. 

Έ κ τ ο ς όμως της ώς άνω μαρτυρίας του Παυσανίου 2 0 , δστις ώς χρόνον καθ 'δν 
ό Κλεομένης είσέβαλεν είς τήν 'Αργολίδα προσδιορίζει τάς αρχάς της βασιλείας 
του, νομίζω, ότι το αυτό πράττει ούτος και είς άλλο σημεΐον της Περιηγήσεως 
του. 'Αναφερόμενος δηλαδή είς τους θρυλουμένους λόγους, δια τους οποίους ό βα
σιλεύς ΙΌχε κακόν τέλος βίου, προτάσσει, εν I I I 4, 5 ώς ενα τούτων τήν προς 
τους ίκέτας του "Αργού άπάνθρωπον συμπεριφοράν του, επιτάσσει το δτι «έδήωσε 
τήν Ό ρ γ ά δ α » και μετά τούτο, δτι άνέπεισε τήν πρόμαντιν «εψευσμένα ειπείν ες 
Δημάρατον». 'Αναφέρει οΰτω τα εγκλήματα του κατά τήν χρονικήν σειράν, καθ' ην 
ταύτα διεπράχθησαν. Ό Ηρόδοτος βεβαίως δίδει ε'ις ταύτα άλλην σειράν, Οχι χρο
νικής προτεραιότητος, ή αναλόγου προς τήν βαρύτητα εκάστου τούτων, αλλ' ανα
λόγου προς το πλήθος τών ανθρώπων, είς τους οποίους εύρον ταύτα άπήχησιν. 
Κατά τούτον δ η λ α δ ή 2 1 ό Κλεομένης «απέθανε τρόπω τοιούτω, ώς μεν οί π ο λ λ ο ί 
λ έ γ ο υ σ ι Ε λ λ ή ν ω ν , δτι τήν Πυθίην άνέγνωσε τά περί Δημάρητον γενό-

17. Πιθανή αναγωγή της παρενθήκης ές Μιλησίους είς παλαιοτέραν έποχήν ή ή Ιωνική 
έπανάστασις παρά Lenschau, è. ά. σ. 420, Anders lag die Sache 520 -- Es ist sehr wohl 
möglich, dass man damals in Milet mit dem Plan umging, das Perserjoch abzuwerfen 
- - D a hatte die Wahmung des Gottes Sinn —και Wells, Studies σ. 78, The oracle of 
Delphi might well, between 530 and 520 B. C, have vented its spite against Miletus by 
interpolating into an Argive oracle a warning which the position of affairs in Ionia at 
the time rendered likely of fulfilment. 

18. Ήρόδ. VI 19. Κατά τον Lenschau, Klio ε. ά. σ. 419, oder der Gott wollte den 
Milesiern, die ihn nicht befragt hatten, dadurch eine W a h r n u n g z u k o m m e n 
l a s s e n , zu der er sonst keine Gelegenheit hatte. 

19. II 20, 8. 20. III 4,1. 21. VI. 75. 
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μένα λέγειν, ώ ς δε ' Α θ η ν α ί ο ι λέγουσι, διότι ες Ελευσίνα έσβαλών εκειρε 
το τέμενος των θεών, ώ ς δ έ Ά ρ γ ε ΐ ο ι , δτι εξ ίρου αυτών του "Αργού Άρ-
γείων τους καταφυγόντας εκ της μάχης καταγινέων κατέκοπτε καί αυτό το άλσος 
εν άλογίη έχων ένέπρησε». 

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. ΜΙΤΣΟΣ 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

Die Datieruugr der Schlacht bei Sepeia 

König Kleomenes I von Sparta war in die Argolis eingedrungen und hatte 
die Argiver in der Nähe von Tiryns 'per Fraude, besiegt. Pausanias berichtet, 
daß dies gleich nach der Thronbesteigung des Kleomenes geschehen war. Dage
gen überliefert unsere Hauptquelle Herodot nicht, wann dieses Ereignis stattge
funden hatte. Er zitiert ein delphisches Orakel, welches, Argiver und Mile-
sier zugleich betrifft. Demgemäß wurde von den meisten Fachgenossen ange
nommen, daß diese Expedition des Kleomenes gleichzeitig mit dem ionischen 
Aufstand stattgefunden habe. Da jedoch in dem erwähnten Orakel Milet als 
Μίλητε, κακών έπιμήχανε έργων charakterisiert ist, muß dieser Teil des Orakels 
eine andere, frühere Zeitperiode der milesischen Geschichte andeuten ; das 
kann diejenige nach dem Jahre 546 sein, als Milet sich dem Kampfe der ionis
chen Städte für ihre Freiheit ferngehalten hatte. Vgl. Herodot I 141.143.169. 

MARKELLOS TH. MITSOS 


