
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

 
 

Το περσικό κράτος ήταν __________ 
 
 
 

Απλωνόταν σε Α_____          Αρχηγός του κράτους ήταν     Ήταν χωρισμένο σε  
και Α________ .                    ο ____________________.      ________________ 
                  που τις διοικούσαν οι 
                  ______________ . 
 
Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας : 
   
 Δεν είχαν δικό τους ___________. 
 Διαιρεμένες όπως ήταν έχασαν την ______________ τους. 
 Δεν μπορούσαν να εμπιστευτούν ελεύθερα με άλλες πόλεις του Εύξεινου 
_________ . 
 Αναγκάστηκαν να στείλουν στρατό, βοηθώντας τους Π____________ στην 
εκστρατεία τους στη _____________ . 
 
 
 

Αποφάσισαν να _______________ και να  ____________ τους Πέρσες. 

 

ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ : 

 Ζήτησαν βοήθεια από την _____________ . 
 Μόνο οι Α___________ και οι Ε______________ έστειλαν λίγα πλοία. 
 Αρχικά νικούσαν και έφτασαν ως τις Σ____________, αλλά τελικά νικήθηκαν στο 
νησάκι Λ________ . 
 Η επανάσταση τελείωσε και η Μ____________ καταστράφηκε. 
 
 
 

Ερωτήσεις: 
 

1. Πώς διοικούσαν το περσικό κράτος; 
2. Για ποιους λόγους οι Έλληνες της Μ. Ασίας επαναστάτησαν; 
3. Τι ξέρετε για την ιωνική επανάσταση; 
4. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της καταστροφής της Μιλήτου στην Ελλάδα; 

 



Ο βασιλιάς των Περσών, ο Δ_________ συνεχίζει τον πόλεμο το 490 π.Χ. 

με αρχηγούς τον Δ_______ και τον Α_____________ . 

Οι Αθηναίοι κάνουν ____________. 
Αποφασίζουν να ______________ στον Μαραθώνα, για να μη φτάσουν 

οι Πέρσες στην ___________ .  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
Ο περσικός κίνδυνος 

 
 Οι Πέρσες προσπαθούσαν να _________________ πιο πολύ το κράτος τους. 
 Συγκρούστηκαν με τους Έ_____________, επειδή είχαν στείλει οι 

Α___________ και οι Ε_____________ βοήθεια στους Έλληνες της Μ. Ασίας. 
 
 

 

     Προετοιμάζουν _______________ με αρχηγό τον Μ____________ το 492 π.Χ. 

 

 Οι Πέρσες υπέταξαν την ___________________ . 

 Ο στόλος έπαθε μεγάλη ________________ σε θαλασσοταραχή στην 

παραλία του Ά____ . 

 

 

 

 

 

 Ο στόλος των Περσών φτάνει στην Ε____________ και την 

_________________. 

 Κατευθύνεται στον  Μ_____________ και αγκυροβολεί. 

 

 

 

 

 

 

 10.000 Α____________ και 1.000 Π__________ παρατάσσονται με αρχηγό  

τον Μ___________ . 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 

 

 Παρέταξε τον στρατό του σε _______________ έδαφος  __________ στον 

περσικό στρατό. 

 Ενίσχυσε περισσότερο τα ____________ της  παράταξης. 

 Έβαλε λιγότερους στρατιώτες στο ____________ . 

 Οι Αθηναίοι δεν είχαν ___________ και έπρεπε να τρέξουν, για να 

γλιτώσουν από τα βέλη. 

 

Με το σύνθημα όρμησαν προς τους Πέρσες 

 

 Οι Αθηναίοι ήταν καλύτεροι στη μάχη ____________ με ___________. 

 Τα δύο άκρα της ελληνικής παράταξης κατάφεραν να _____________ 

γρήγορα και να _______________το περσικό κέντρο. 

 Οι Πέρσες υποχώρησαν και έτρεξαν προς τα ___________ να φύγουν. 

 

Οι Αθηναίοι πέτυχαν λαμπρή ____________. 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποιος ήταν αρχηγός των Περσών στην                Ένας Αθηναίος στρατιώτης, 
πρώτη εκστρατεία το 492 π.Χ. και ποια             ο Φειδιππίδης, έτρεξε από τον     
ήταν η πορεία του;                                 Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα,  

2. Ποιους όρισε αρχηγούς ο Δαρείος το                 για να ανακοινώσει τη νίκη  
490 π..Χ;         των Ελλήνων με τη φράση 

3. Πού αποφάσισαν οι Αθηναίοι να τους               «νενικήκαμεν» (Νικήσαμε!) 
αντιμετωπίσουν και γιατί; και μετά πέθανε από την  

4. Ποιο ήταν το σχέδιο του Μιλτιάδη;                       κούραση.  
 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
Η μάχη των Θερμοπυλών 

 
Ο νέος βασιλιάς της Περσίας, ο ______________, άρχισε να ετοιμάζει καινούρια               

εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας. 

 
 

Οι Έλληνες 

 

Έκαναν σύσκεψη στον                      Αποφάσισαν να                    Αρχηγοί θα ήταν 
________ της Κορίνθου.           αντιμετωπίσουν τους               οι _______________ . 
    Πέρσες ____________.   
 

Οι Πέρσες 

 

Ξεκίνησαν την εκστρατεία              Πέρασαν τον                         Είχαν πάρα πολύ 
την άνοιξη του ______ ,                 _______________                 ____________ . 
σκορπίζοντας σε όλα τα                και κινήθηκαν προς 
μέρη που περνούσαν                    την Ελλάδα. 
τον ________ . 
 

Ο ελληνικός στρατός με αρχηγό τον βασιλιά της Σπάρτης ______________ 
κατευθύνθηκε προς τις _______________ . 

 
 Στο ________ αυτό πέρασμα παρατάχθηκαν __________ Έλληνες. 
 Ο ______________ απάντησε στους Πέρσες « __________   _________», 

όταν τους ζήτησαν να παραδώσουν τα όπλα. 
 Στο στενό πέρασμα οι Πέρσες δεν μπορούσαν να πολεμήσουν _________ 

μαζί. 
 Ο ______________ προδίδει τους Έλληνες δείχνοντας στους Πέρσες 

_________________ στο βουνό και τους φέρνει __________ από αυτούς. 
 Ο Λεωνίδας καταλαβαίνει ότι θα ____________ ο στρατός του και είπε σε 

όσους ήθελαν να __________. Έμειναν ______ Θεσπιείς και _____ 
Σπαρτιάτες. 
 

 

Σκοτώθηκαν ______ 

 Ο ελληνικός στόλος που φύλαγε το Αρτεμίσιο, έπλευσε προς τη 

_____________ . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

 
Ο Ξέρξης συνεχίζει την πορεία του προς την _____________ . 

 
 Οι κάτοικοι της την έχουν ______________ . 
 Τα _________________ και οι _________________ έχουν μεταφερθεί για 

μεγαλύτερη ασφάλεια στα γύρω ___________ . 
 Οι _____________ έχουν μπει στα _______________ έτοιμοι για νέα 

σύγκρουση. 
 
Οι Πελοποννήσιοι ύψωσαν _________ στον ___________, για να 
εμποδίσουν τους Πέρσες να μπουν στην Πελοπόννησο. 
 

Οι αρχηγοί του στόλου  __________________. 
 

 

Ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης πίστευε πως                                 Ο Αθηναίος Θεμιστοκλής  
ήταν καλύτερο ο ελληνικός στόλος να                                 υποστήριζε πως έπρεπε να 
______________ τους Πέρσες να μπουν                        αποκρούσουν τους Πέρσες στο 
στην _______________________ .                               __________ της Σ____________. 
 

 

Οι Σπαρτιάτες δέχτηκαν τη γνώμη του _________________. 
Ο ελληνικός στόλος συγκεντρώθηκε το ________ στη ________________. 

 

 Στο στενό οι Πέρσες δε θα μπορούσαν να παρατάξουν όλο τον _______ τους. 

 Οι ελληνικές _____________ θα μπορούσαν να κινηθούν _____________ . 

 

 

 Ο Ξέρξης, βέβαιος για τη νίκη, έδωσε εντολή να ___________ ο ελληνικός 

στόλος, ενώ ό ίδιος παρακολουθούσε τη μάχη από το όρος  

______________. 

 Τα ελληνικά πλοία έπλευσαν με _____________ προς τα περσικά, που δεν 

άντεξαν την επίθεση και  ______________ . 

 

Οι Έλληνες ενωμένοι έσωσαν την πατρίδα τους. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης 

 
Ο Ξέρξης 

 

 

__________________           Δεν εγκατέλειψε το σχέδιό του             Άφησε πίσω τον 
βιαστικά για την                      να _________________                      Μ___________ και 
πατρίδα του.                                      την Ελλάδα.                                χιλιάδες _________ 
 

Ο Μαρδόνιος 

 

Λόγω του ___________               Ετοίμαζε τα                          Ζήτησε ___________  
έφυγε από την Αττική και               ____________ του.                από τους Αθηναίους . 
πήγε στη ____________ .                      Αυτοί όμως 
         ______________.  
 

Ο Μαρδόνιος το καλοκαίρι του _____ π.Χ. ξεκίνησε για την _________ . 

 

 Οι Αθηναίοι είχαν _________________ την πόλη τους για _____________ . 

 Οι Πελοποννήσιοι με αρχηγό τον _____________ έφτασαν στην Αθήνα. 

 

Ο Μαρδόνιος κινήθηκε προς τις Π________ και στρατοπέδευσε. 

 

 

 Αποφάσισε η μάχη να γίνει κοντά στον _________ ποταμό. 

 Διάλεξε ειδικά ένα ___________ μέρος για να χρησιμοποιήσει το _________. 

 Οι Πέρσες επιτέθηκαν ____________ . 

 Συνάντησαν την ____________ των ενωμένων Ελλήνων και 

______________. 

 Ένας Σπαρτιάτης σκότωσε τον _____________ . 

 

 

Την ίδια μέρα νικήθηκε και ο περσικός στόλος στη ____________ . 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 
Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη 

 
Οι ελληνικές πόλεις σκέφτηκαν να επιτεθούν εναντίον των ______________ 
 

 

Ο ελληνικός στόλος με                      Ο ____________                  Οι _____________ δεν  
αρχηγό τον ____________              πόλεμος ήταν                         ήταν  _____________    
ελευθέρωσε πόλεις της                    _____________ .                   να συνεχίσουν τον 
__________ και τα στενά                                                                   αγώνα εναντίον των 
του _________________ .           Περσών. 
 

Πολλές ______________  και  ______________ πόλεις ζήτησαν βοήθεια από την 

____________ (διέθετε ισχυρό _________ ), για να αντιμετωπίσει τον περσικό 

κίνδυνο. 

 

 

Α΄_____________ συμμαχία ( ____ π.Χ.) 

 Στόχος της ήταν η προστασία της _______________ των πόλεων που άνηκαν 

σ΄ αυτήν. 

 Κάθε πόλη έπρεπε να δίνει ___________ ή ________ για τον συμμαχικό 

στόλο. 

 Οι αντιπρόσωποι των πόλεων συνεδρίαζαν στο νησί της ___________ . 

                               __ __ __ __ __ __ __ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

 Τα χρήματα τα διαχειρίζονταν ____ Αθηναίοι, οι _________________ . 

 Ο _______________ ανέλαβε να κανονίσει τις _______________ κάθε 

πόλης. 

 

Ο συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον _____________ 

στράφηκε εναντίον των Περσών.  

 

 Νίκησε τους Πέρσες στον ________________ ποταμό (465 π.Χ.) 

 Λίγα χρόνια αργότερα ο ______________ σκοτώθηκε πολεμώντας σε μια 

εκστρατεία στην _____________ . 

 Οι Αθηναίοι χωρίς τον αρχηγό τους ____________ . 



 Οι Πέρσες υπέγραψαν _____________ το 448 π.Χ., με την οποία οι ελληνικές 

πόλεις της Μ. Ασίας εξασφάλισαν την ελευθερία τους. 

 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΥΞΑΝΟΤΑΝ!!! 

 

 Η δύναμη της ____________ συνεχώς ____________ . 

 Τα αθηναϊκά __________ έπλεαν σε όλη τη _______________ . 

 Ο ____________ έγινε το πιο μεγάλο λιμάνι. 

 Οι Αθηναίοι δε συμπεριφέρονταν με καλό τρόπο στους συμμάχους τους. 

 Μετέφεραν το ταμείο της συμμαχίας από τη Δήλο στην ____________ . 

 Οι σύμμαχοι άρχισαν να έχουν ______________ . 

 

Η Συμμαχία κατέληξε να είναι ______________ της Αθήνας. 

 

Η ___________ θέλησε να πάρει με το μέρος της τις _________________ πόλεις. 

 

Ερωτήσεις: 

1. Ποια σκέψη έκαναν οι Έλληνες (και για ποιον λόγο), μετά την ήττα των 

Περσών στις Πλαταιές και την επιστροφή τους στην Περσία; 

2. Τι κατάφερε ο ελληνικός στόλος και με τίνος την αρχηγία; 

3. Γιατί ο επιθετικός πόλεμος των Ελλήνων διήρκεσε λίγο; 

4. Πότε και για ποιον λόγο έγινε η Αθηναϊκή συμμαχία; 

5. Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της συμμαχίας και τι ήταν απαραίτητο για να 

πετύχει; 

6. Γιατί η Αθηναϊκή συμμαχία ονομάστηκε και Δηλιακή συμμαχία; 

7. Ποια είναι η σχέση του Αριστείδη του Δίκαιου με τη συμμαχία αυτή; 

8. Ποιος ήταν ο ρόλος του Κίμωνα στη συμμαχία και ποιο το τέλος του; 

9. Τι συνέβη το 448 π.Χ. ; Ποια ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά 

αποτελέσματα αυτού του συμβάντος για τους Αθηναίους; 

10. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο στην Ιστορία γράφεται πως η συμμαχία 

είχε καταλήξει να είναι ηγεμονία;   

 
  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
Το πολίτευμα και η κοινωνία της Αθήνας στα χρόνια του Περικλή 

 
Την εποχή εκείνη ξεχωρίζει ο ____________________ . 

 

  Ήταν σπουδαίος ____________ . 

 Θέλησε να κάνει την Αθήνα ________________ κέντρο των Ελλήνων. 

 Έπεισε τους πολίτες να δείξουν _________________ για τα θέματα της 
πόλης. 

 Φρόντισε να _________________ όσοι έπαιρναν κάποιο ____________. 
 

 
 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
 

 Είχε την πιο μεγάλη ______________ στην πόλη. 

 Λάμβαναν μέρος όλοι οι _______________ πολίτες.  

 Οι Αθηναίοι έπαιρναν εκεί τις πιο ______________  _______________. 
 

 
 

10 ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 
 

 Είχαν μεγάλη _______________ . 

 Εκλέγονταν από τους _______________ για ____ χρόνο. 

 Φρόντιζαν για τον ___________ και τον ____________ . 

 Ήταν υπεύθυνοι για την ______________ της πόλης. 
 
 
 
 

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 

Αθηναίοι πολίτες                       Μέτοικοι                                  Δούλοι 

 Είχαν ____________ και          Ήταν ________ που          Έκαναν τις _______ 

____________ από την           έμεναν ___________             δουλειές. 

Αθήνα.                                        στην πόλη. 

 Είχαν τα περισσότερα   Ασχολούνταν με το                Ήταν _____________  

_________________ .                    _____________ . 

 Πλήρωναν _______ .         Η ζωή τους ήταν  

                         δύσκολη και ______     

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 
Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων 

 
Οι Αθηναίοι 

 Ήταν ________________ άνθρωποι. 

 Περνούσαν τις ελεύθερες ώρες στα _________________ ή στην Αγορά. 
 
 

Τα σπίτια 

 Ήταν _________ και __________, χωρίς ____________ στον δρόμο. 

 Τα δωμάτια είχαν μόνο τα ______________ έπιπλα. 

 

Η τροφή 

 Ήταν τα ______________, οι ________ και τα __________. 

 Στις γιορτές και στις θυσίες που έκαναν προς τιμήν των Θεών έτρωγαν 

______ . 

 Έπιναν _____________ κρασί. 

 

Οι γυναίκες 

 Έμεναν στο _________ και έκαναν διάφορες ____________ ( ___________, 

________________ , _____________ ). 

 Έβγαιναν έξω κατά τη διάρκεια κάποιας επίσημης __________ . 

 Ντύνονταν _________, ___________ και άλλαζαν το _____________ τους. 

 Κάποιες είχαν και _____________ . 

 

Εκπαίδευση 

 Δεν υπήρχαν _____________ σχολεία. 

 Τα αγόρια μέχρι τα ____ έμεναν στο σπίτι παίζοντας διάφορα ___________. 

 Έπειτα οι γονείς με τη συνοδεία ενός _____________ τα έστελναν στον 

______________ και τον ______________ . 

 Δεν υπήρχαν ______________ σχολεία. 

 

Στρατός 

 Οι νέοι πήγαιναν ________________ για ____ χρόνια. 



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΚΕΦ.15-19) 

 
1. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 
 

Μιλτιάδης              

Λεωνίδας              Μάχη του Μαραθώνα 

Εφιάλτης         

Δάτης και Αρταφέρνης            Μάχη των Θερμοπυλών 

Ξέρξης          

Ευρυβιάδης             Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Μαρδόνιος         

Θεμιστοκλής                         Μάχη των Πλαταιών 

Παυσανίας         

 

2.  Να βάλεις ένα Σ για το σωστό και ένα Λ για το λάθος: 
 
Αρχηγός του κράτους των Περσών ήταν ο μεγάλος βασιλιάς. 

Στη μάχη των Θερμοπυλών αρχηγοί ήταν οι Αθηναίοι. 

Ο Ξέρξης παρακολουθούσε τη μάχη των Θερμοπυλών από το όρος Αιγάλεω. 

Ο Ξέρξης άφησε την ηγεσία του στρατού στον γαμπρό του Μαρδόνιο. 

Η Μίλητος λεηλατήθηκε και καταστράφηκε από τα θεμέλια. 

Οι ελληνικές τριήρεις δεν μπορούσαν να κινηθούν εύκολα. 

Το στενό των Θερμοπυλών το υπερασπίστηκε ο Λεωνίδας. 

 «Μολών λαβέ» απάντησε ο Λεωνίδας στον Δαρείο. 

Στη ναυμαχία της Σαλαμίνας επικράτησε το σχέδιο του Θεμιστοκλή. 

Ο στρατός του Μαρδόνιου πέρασε τον Ελλήσποντο και έφτασε στην Αθήνα. 

Ο Μαρδόνιος ζήτησε από τους Αθηναίους να κάνουν συμμαχία. 

Μετά τη λήξη των περσικών πολέμων οι Έλληνες προόδευσαν οικονομικά. 

Στη μάχη του Μαραθώνα οι Έλληνες έχασαν. 

 
 
 
 
 



3. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση: 
       

Το περσικό κράτος ήταν χωρισμένο σε μεγάλες περιφέρειες: 
α. πόλεις- κράτη 
β. σατραπείες 
γ. επαρχίες 
 
Ήταν ο βασιλιάς των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα: 
α. ο Δαρείος 
β. ο Ξέρξης 
γ. ο Μαρδόνιος 
 
Τότε έγινε η μάχη των Θερμοπυλών: 
α. το 490 π.Χ. 
β. το 480 π.Χ. 
γ. το 479 π.Χ. 
 
Μαζί με τους Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες έμειναν: 
α. 700 Αθηναίοι 
β. 700 Ερετριείς 
γ. 700 Θεσπιείς 
 
Ο Μαρδόνιος στη μάχη των Πλαταιών διάλεξε ένα μέρος…; 
α. ορεινό 
β. πεδινό 
γ. κοντά στη θάλασσα 
 

4. Αριθμώ τα παρακάτω γεγονότα (από το 1-8) με τη σωστή χρονολογική 
σειρά που έγιναν. 
 
Καταστροφή της Μιλήτου 

Μάχη των Πλαταιών 

Καταστροφή της Ερέτριας 

Μάχη των Θερμοπυλών 

Ναυμαχία της Μυκάλης 

Μάχη του Μαραθώνα 

Ναυμαχία της Σαλαμίνας 

Επανάσταση των Ελλήνων της Μ. Ασίας 

 

 
 

 


