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Εκεί όπου σήμερα βλέπεις μόνο ναυπηγεία 

και γερανούς πανύψηλους να σηκώνουνε κοντέινερ από πλοία, 

σε μια λωρίδα θάλασσας που ’ναι στενή και ταραγμένη, 

ο στόλος των Ελλήνων τον περσικό προσμένει. 

Η ναυμαχία κρίσιμη, με νικητές τους Έλληνες θα λήξει, 

τα κατακτητικά του όνειρα ο Πέρσης βασιλιάς θ’ αφήσει.
 

Ποια είναι η διάσημη ναυμαχία 

όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες;



Η Περσία ήταν μια απέραντη αυτοκρατορία, 

από την άκρη του Αιγαίου ώς την Ινδία. 

Ανίκητη η στρατιά της παντού πατούσε, 

καινούργιους τόπους ολοένα κατακτούσε. 

Μέχρι που τη σταμάτησαν οι Αθηναίοι στον Μαραθώνα 

κι ο θυμός του βασιλιά Δαρείου σήκωσε κυκλώνα.

Πέθανε όμως ο Δαρείος κι έγινε ο Ξέρξης βασιλιάς, 

ορκίστηκε εκδίκηση: να μην αφήσει στην Ελλάδα ούτε κλαδί ελιάς!



Ξέρξης: Βασιλιάς 
της Οικουμένης, 

Κυρίαρχος των Ηρώων 



΄

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας γραμμένη σε απλά στιχάκια 
με ξεκάθαρο νόημα από τον Φίλιππο Μανδηλαρά, 

ώστε να γίνεται κατανοητή η σημασία της
 από τα μικρά παιδιά...

Åêåß üðïõ óÞμåñá âëÝðåéò μüíï íáõðçãåßá 
êáé ãåñáíïýò ðáíýøçëïõò íá óçêþíïõíå êïíôÝéíåñ áðü ðëïßá, 

óå μéá ëùñßäá èÜëáóóáò ðïõ ’íáé óôåíÞ êáé ôáñáãμÝíç, 
ï óôüëïò ôùí ÅëëÞíùí ôïí ðåñóéêü ðñïóμÝíåé. 

∆ιαβάστε επίσης 
τις εξαιρετικά 

πετυχημένες μας σειρές 

«Η πρώτη μου μυθολογία» 

«Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη»
«Η πρώτη μου Βίβλος» 

Κωδ. μηχ/σης 12.410

… με πολύχρωμη, 
ανάλαφρη και χιουμοριστική 

εικονογράφηση από τη 
Ναταλία Καπατσούλια…

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
• Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
• Η μάχη του Μαραθώνα
• Ο Λεωνίδας
• H ναυμαχία της Σαλαμίνας
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
• Κωνσταντίνος Κανάρης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
• Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων 
• Κρήτη, από τον Μίνωα ως σήμερα
• Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο 


