
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                        ΑΡ. ΦΥΛ. 17 
ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: 800 – 400 π.Χ 

1. ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 
Το περσικό κράτος και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

 
Όνομα: __________________________  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Ποιος ήταν ο αρχηγός του περσικού κράτους; 
2) Ποια ήταν η έκταση του περσικού κράτους και πώς ήταν χωρισμένο; 
3) Τι έπαθαν οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και γιατί; 
4) Τι αποφάσισαν να κάνουν οι Έλληνες των πόλεων της Μ. Ασίας για να αντιμετωπίσουν 

την κατάσταση; 
5) Ποιοι τους βοήθησαν να επαναστατήσουν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της 

επανάστασης; 
6) Ποια ήταν η συμπεριφορά των Περσών απέναντι στις ελληνικές πόλεις που είχαν 

επαναστατήσει μετά τη λήξη της επανάστασης; 
7) Γιατί οι Αθηναίοι στενοχωρήθηκαν περισσότερο και πώς το γνωρίζουμε αυτό; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1. Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης:  
(Σάρδεις, Θράκη, εξεγερθούν, Μίλητος, πλοία, υποχωρήσουν, Λάδη, ελευθερία, Αθηναίοι, 
κράτος, στρατό, Ελλάδα, στόλος, Ερετριείς, εμπορευτούν)  
 
Oι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας δεν είχαν κάνει δικό τους ___________, έχασαν την 
_________________ τους και δεν μπορούσαν να ______________ ελεύθερα με 
άλλες πόλεις του Εύξεινου πόντου. Όταν μάλιστα οι Πέρσες έκαναν εκστρατεία στη 
__________, ανάγκασαν τους Έλληνες της Μ. Ασίας να στείλουν και δικό τους 
___________.  Αποφάσισαν τότε να _______________ και να διώξουν τους Πέρσες. 
Ζήτησαν βοήθεια από την ____________ αλλά μόνο οι _____________ και οι 
______________ έστειλαν λίγα _________. Oι επαναστάτες έδιωξαν τις περσικές 
φρουρές και έφτασαν ως τις _____________. Oι δυνάμεις τους όμως δεν ήταν αρκετές 
και αναγκάστηκαν να ________________. Λίγο αργότερα νικήθηκε και ο 
___________ τους κοντά στο νησάκι _________ (494 π.Χ.). Η επανάσταση τέλειωσε 
και οι Έλληνες των μικρασιατικών παραλίων γνώρισαν βαρύτερο ζυγό. Η 
______________, που είχε πάρει πάνω της μεγάλο μέρος του αγώνα εναντίον των 
Περσών, λεηλατήθηκε και καταστράφηκε από τα θεμέλια. 
 
2. Η μεσοστιχίδα των Περσών: 

 

1      Π       

 2     Ε       

   3   Ρ       

   4   Σ       

   5   Ε       

 6     Σ       

1) Μεγάλες περιφέρειες του περσικού 
κράτους. 

2) Οι επαναστάτες έδιωξαν τις 
περσικές φρουρές και έφτασαν ως 
εκεί. 

3)  Το περσικό κράτος απλωνόταν μέχρι 
την Ασία και την ………. 

4) Μεγάλος ……… λεγόταν ο αρχηγός του 
περσικού κράτους. 

5) Βοήθησαν τις ελληνικές πόλεις της 
Μ. Ασίας. 

6) Η ……… της Μιλήτου προκάλεσε 
μεγάλη λύπη στην Ελλάδα.  

 


