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Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

 

Μετά την ήττα των Περσών στη Σαλαμίνα, 

ο Ξέρξης αναχώρησε για την πατρίδα του 

Το να υποδουλώσει όμως την Ελλάδα δεν 

έφυγε ως σχέδιο από το μυαλό του 

Γι΄ αυτό άφησε το γαμπρό του, Μαρδόνιο, 

πίσω με αρκετές χιλιάδες στρατό 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

                       Ο Μαρδόνιος, επειδή ερχόταν  

                      χειμώνας, έφυγε από την   

                      Αττική και πήγε στη Θεσσαλία,  

                      για πιο εύκολη τροφή για τον  

                      στρατό και το ιππικό του,  

ετοιμάζοντας παράλληλα και τα σχέδιά του.  

Έστειλε μάλιστα αγγελιαφόρους στην Αθήνα και  

ζήτησε συμμαχία. Οι Αθηναίοι όμως δε δέχτηκαν  

τις προτάσεις του 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

Μόλις άρχισε το καλοκαίρι ο Μαρδόνιος 

ξεκίνησε για την Αθήνα, αλλά και πάλι η 

πόλη ήταν άδεια 

Στο μεταξύ, πελοποννησιακός στρατός με 

αρχηγό τον Παυσανία έφτασε στην Αττική 

Για το λόγο αυτό ο Μαρδόνιος κινήθηκε 

προς τις Πλαταιές, όπου και 

στρατοπέδευσε 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

 

Αποφάσισε να δώσει τη μάχη σε μια 

περιοχή κοντά στον Ασωπό ποταμό 

 

Διάλεξε ειδικά ένα πεδινό μέρος, για να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα το ιππικό 

του 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

Οι Πέρσες επιτέθηκαν πρώτοι με όλες 

τους τις δυνάμεις 

Συνάντησαν όμως την αντίσταση των 

ενωμένων Ελλήνων και αναγκάστηκαν να 

υποχωρήσουν 

Ένας Σπαρτιάτης σκότωσε το Μαρδόνιο 

Αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς, οι 

Πέρσες πήραν το δρόμο του γυρισμού 



Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

 

Μετά τη μάχη οι Έλληνες μοίρασαν μεταξύ 

τους τα λάφυρα και πρόσφεραν θυσία 

στους Θεούς 

 

Την ίδια μέρα, που έγινε η μάχη στις 

Πλαταιές, νικήθηκε και ο περσικός στόλος 

στη Μυκάλη 
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Η μάχη των Πλαταιών  

και η ναυμαχία της Μυκάλης 

Με τις νίκες αυτές πέρασε οριστικά ο 

περσικός κίνδυνος 

Οι ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας 

κέρδισαν την ελευθερία τους 

Οι Έλληνες, περήφανοι για το κατόρθωμά 

τους, επέστρεψαν στην ειρηνική ζωή, 

προόδευσαν οικονομικά και δημιούργησαν 

σπουδαία καλλιτεχνικά έργα 


