
Битката при Термопилите 
 

1. Прочутата битка при Термопилите се състояла през месец август 480 г. пр. Хр. 
Термопилите предстравляват тесен проход, разположен в близост до бреговете на Егейско 
море, който свързва Северна и Централна Елада. Срещу многобройната армия на персите се 
изправили обединените сили на елинските полиси, водени от Спарта. Сражението избухнало 
в резултат на втория поход на Персийската империя срещу Елада. 
 

2. Начело на елините застанал спартанският цар Леонид (540–480 г. пр. Хр.), който се изправил 
срещу войските на Мардоний – генералът на могъщия персийски цар Ксеркс. Вероятно срещу 
около 7000 елини излезли 100–200-хилядна персийска армия. Цар Леонид предвождал 300 от 
най-добрите си войни, които чрез заблуждаващи врага действия и нощни атаки успели да 
нанесат значителни поражения на персите. 
 

3. Изключително ефективните действия на елините стъписали персийските военачалници. Те 
изпратили пратеници до цар Леонид с предложение да стане управител на Елада, ако се 
предаде. Цар Леонид отхвърлил решително предложението и сраженията продължили. 
Елините продължили да устояват на многобройната персийка армия, значителна част от 
която била унищожена. Сред редиците й дори избухнал бунт. 
 

4. На третият ден от сражението, персийските войски заобиколили Термопилския проход и 
обградили елините. Цар Леонид заповядал на елините от другите полиси да се отеглят. 
Според Херодот в последвалата продължителна и ожесточена битка Леонид успял да рани 
Ксеркс с копието си. Въпреки героичните си усилия, спартанската войска била напълно 
разбита от огромната персийска армия и цар Леонид загинал. 
 

5. Саможертвата на спартанците вдъхновила елините за борба срещу нашественика. Въпреки 
че елините губят битката, забавянето на персийската армия при Термопилите дало 
възможност на елиниските полиси да съберат нови войски. Една година по-късно в 
сраженията край остров Саламин и град Платея те разгромили персите и спасили родината 
си. Персите предали тялото на Леонид, който бил погребан като герой. 
 

6. Битката при Термопилите била едно от най-важните сражения в Античността. Та 
оставила дълбок отпечатък в съзнанието на съвременниците си и се превърнало в легенда 
за елинския свят. Битката при Термопилите и днес е символ на отчаяна смелост и 
непоколебима вяра в победата в лицето на непосилно превъзходство на противника. 


