
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                       ΑΡ. ΦΥΛ. 20 
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Όνομα: __________________________  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Ποιες ήταν οι ενέργειες του Ξέρξη μετά τη μάχη των Θερμοπυλών και ποιες  

των Ελλήνων; 
2) Ποιοι αρχηγοί διαφώνησαν, τι υποστήριζε η κάθε πλευρά και ποια γνώμη 

επικράτησε; 
3) Ποια ήταν η αντίδραση των Περσών μόλις είδαν τον ελληνικό στόλο να 

συγκεντρώνεται στη Σαλαμίνα; 
4) Τι έγινε στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και ποιο το αποτέλεσμά της; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση: 

 
• Πίστευε πως ο ελληνικός στόλος έπρεπε να εμποδίσει τους Πέρσες να κάνουν 

απόβαση στην Πελοπόννησο:  
α. ο Θεμιστοκλής       β. ο Μιλτιάδης    γ. ο Ευρυβιάδης 

• Οι Έλληνες νίκησαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας γιατί ακολούθησαν το σχέδιο 
που πίστευαν:  
α. οι Αθηναίοι            β. οι Σπαρτιάτες    γ. οι Πλαταιείς  

• Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε: 
α. 480 π.Χ.               β. 492 π.Χ.      γ. 490 π.Χ.   

 
2. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: 

 

O Ξέρξης συνέχισε το δρόμο προς την Αθήνα που τη βρήκε άδεια.   
Τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι είχαν μεταφερθεί για ασφάλεια στα καράβια.  
Οι Αθηναίοι υποχώρησαν και δέχτηκαν τη γνώμη του Ευρυβιάδη.   
Οι Σπαρτιάτες υποχώρησαν και δέχτηκαν τη γνώμη του Θεμιστοκλή.  
O βασιλιάς Ξέρξης ανέβηκε στην Ακρόπολη για να παρακολουθήσει τη ναυμαχία.  
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας κράτησε ως το ξημέρωμα της άλλης μέρας.  
Τα περσικά πλοία δεν άντεξαν την επίθεση και υποχώρησαν.  

 
3. Συμπληρώνω τα κενά: 

O _____________ συνέχισε την πορεία του και έφτασε στην  _____________, 
την οποία όμως είχαν εγκαταλείψει οι κάτοικοί της. Οι αρχηγοί του στόλου 
διαφώνησαν καθώς ο Σπαρτιάτης ________________ πίστευε πως ήταν 
καλύτερο ο ελληνικός στόλος να εμποδίσει τους Πέρσες να κάνουν απόβαση στην 
__________________ ενώ ο Αθηναίος ________________ υποστήριζε ότι η 
απόκρουση του περσικού στόλου πρέπει να γίνει στο στενό της _____________. 
Τελικά ο ελληνικός στόλος έπιασε το στενό της Σαλαμίνας, το οποίο γρήγορα 
κύκλωσε ο περσικός στόλος. Στη ναυμαχία που έγινε (_______ π.Χ.) οι Έλληνες 
πέτυχαν μια μεγάλη νίκη. 


