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Η μάχη των Θερμοπυλών

Ο Πέρσης βασιλιάς Ξέρξης ετοίμασε
νέα εκστρατεία κατά της Ελλάδας.

Οι Έλληνες…
… έκαναν σύσκεψη στον Ισθμό
της Κορίνθου.

… αποφάσισαν ενωμένοι να
αντιμετωπίσουν τους Πέρσες.

Αρχηγοί θα ήταν οι Σπαρτιάτες.

Οι Πέρσες…
… ξεκίνησαν την εκστρατεία τους την
άνοιξη του 480 π.Χ..
Όπου περνούσαν προκαλούσαν φόβο.

… είχαν πάρα πολύ
στρατό.

… πέρασαν τον Ελλήσποντο και
κινήθηκαν προς την Ελλάδα.

Ο ελληνικός στρατός με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα…
… κατευθύνθηκαν προς τις
Θερμοπύλες.

… παρατάχθηκαν 7.000
Έλληνες για να
εμποδίσουν τους
Πέρσες.

«Μολών λαβέ» (Έλα να τα πάρεις),
απάντησε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη όταν
ζήτησε από τους Έλληνες να
παραδώσουν τα όπλα.
Η μάχη άρχισε.

Στο στενό οι Πέρσες
δυσκολεύονται να πολεμήσουν
όλοι μαζί.

Ο Εφιάλτης πρόδωσε τους
Έλληνες δείχνοντας στους
Πέρσες πέρασμα στο βουνό
που τους έφερε πίσω από τους
Έλληνες.

Ο Λεωνίδας καταλαβαίνει πως
θα κυκλωθεί και είπε σε όσους
ήθελαν να φύγουν. Έμειναν 700
Θεσπιείς και 300 Σπαρτιάτες.
Σκοτώθηκαν όλοι.

(Ανοπαία οδός)

Ο ελληνικός στόλος…
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Ο ελληνικός στόλος…

.... φύλαγε το Αρτεμίσιο στην Εύβοια.

… όταν έφτασε η είδηση πως οι Πέρσες
πέρασαν τις Θερμοπύλες έπλευσε προς τη
Σαλαμίνα.

Ο Σιμωνίδης ο Κείος, μετά τη μάχη, έγραψε ένα από τα πιο γνωστά επιγράμματα. Το επίγραμμα λέγει τα
παρακάτω (σύμφωνα με τον Ηρόδοτο):

Ὦ ξεῖν',
ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις
ὅτι τῇδε κείμεθα,
τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

Ω ξένε,
πες στους Λακεδαιμονίους
ότι εδώ είμαστε θαμμένοι,
πιστοί στις εντολές τους.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης έγραψε τον Ιανουάριο του 1901:

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν
είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.
Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.
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