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Ξέρξης 

 Ο νέος Πέρσης Βασιλιάς 

 Προετοιμάζει νέα εκστρατεία στην Ελλάδα 

Έλληνες  

Σύσκεψη στον Ισθμό της Κορίνθου 
αποφασίζουν 

 

 να αντιμετωπίσουν ενωμένοι  αρχηγοί θα είναι 

 τους Πέρσες    οι Σπαρτιάτες 

Πέρσες 

 Άνοιξη του 480 π.Χ. περνούν τον Ελλήσποντο  

 Κινούνται προς την Ελλάδα με πολυάριθμο στρατό 

 Προκαλούν το φόβο 

Έλληνες 

 Αποφασίζουν να  τους αντιμετωπίσουν στις Θερμοπύλες 

 Ο στρατός αποτελείται από 7.000 άνδρες 

 Αρχηγός του είναι ο Λεωνίδας 

Η μάχη 

 Ο Ξέρξης ζητάει να παραδοθούν 

 Ο Λεωνίδας αρνείται («Μολών λαβέ»)  

 Οι Πέρσες δυσκολεύονται να πολεμήσουν στο στενό πέρασμα 

 Ο Εφιάλτης προδίδει τους Έλληνες  (Ανοπαία οδός) 

 Ο Λεωνίδας διατάζει να φύγουν όλοι 

 Μένουν πίσω 300 Σπαρτιάτες και 700 Θεσπιείς 

 Οι Πέρσες τους κυκλώνουν και τους σκοτώνουν 

Η μάχη των Θερμοπυλών 
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Ο ελληνικός στόλος 

 Φυλάει το Αρτεμίσιο στην Εύβοια 

 Πλέει προς τη Σαλαμίνα, όταν γίνεται γνωστή η νίκη των Περσών 

Σιμωνίδης ο Κείος 

 Έγραψε το επίγραμμα   
« Ω ξένε, πες στους Λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε θαμμένοι πιστοί στις εντολές τους» 

Ερωτήσεις 

a) Γιατί νομίζεις ότι οι Έλληνες δέχτηκαν να αναλάβουν οι Σπαρτιάτες 

την αρχηγία του ελληνικού στρατού; 

β)  Γιατί οι Έλληνες αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στις  

 Θερμοπύλες;  

γ)  Τι συνέβη στη διάρκεια της μάχης;  

δ)  Γιατί νομίζεις ότι ο Εφιάλτης πρόδωσε τους Έλληνες; 

ε) Γιατί νομίζεις ότι οι Σπαρτιάτες έμειναν να πολεμήσουν, ενώ ήξεραν  

 ότι θα πεθάνουν; 

στ) Γιατί νομίζεις ότι έμειναν και οι Θεσπιείς; Είχαν τους ίδιους λόγους με  

 τους Σπαρτιάτες; 

ζ) Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους Έλληνες πολεμιστές που φεύγουν από  

    τις Θερμοπύλες μετά τη διαταγή του Λεωνίδα. Πώς αισθάνεσαι που  

    αφήνεις πίσω τους Σπαρτιάτες και τους Θεσπιείς; 

Περίληψη μαθήματος 

 O Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, οργάνωσε νέα εκστρατεία εναντίον 

της Ελλάδος. O στρατός του απ' όπου περνούσε σκορπούσε τρόμο. 

Προχωρώντας έφτασε στις Θερμοπύλες (480 π.Χ.) όπου 700 

Θεσπιείς και 300 Σπαρτιάτες έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας 

γενναία. 


