
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                        ΑΡ. ΦΥΛ. 18 
O περσικός κίνδυνος 

 
Όνομα: __________________________  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Γιατί οι Πέρσες στράφηκαν εναντίον των Ελλήνων και ποια αφορμή τους δόθηκε γι` 

αυτό; 
2) Πότε ξεκίνησε η εκστρατεία των Περσών, με ποιον αρχηγό και ποιο ήταν το 

αποτέλεσμα της εκστρατείας αυτής;  
3) Γιατί ο Δαρείος ήθελε τόσο πολύ να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των Ελλήνων; 
4) Ποιοι ήταν οι αρχηγοί του περσικού στόλου, πότε ξεκίνησαν πάλι την εκστρατεία και 

ποια ήταν η πορεία του στόλου;  
5) Τι αποφάσισαν οι Έλληνες στη σύσκεψη που έκαναν για να προστατέψουν την Αθήνα, 

πόσοι Έλληνες πήραν μέρος και με ποιον αρχηγό; 
6) Ποιο ήταν το σχέδιο του Μιλτιάδη; 
7) Ποιο το αποτέλεσμα της μάχης του Μαραθώνα; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν ( Κάποια ονόματα μπορεί να αντιστοιχίζονται σε 

περισσότερα από ένα): 
 
Μιλτιάδης  
 

•  
 

• Αρχηγός του περσικού στρατού και στόλου στη Μακεδονία. 

 
Δαρείος  •  

 
• Αρχηγός του στρατού των Ελλήνων στον Μαραθώνα. 

 
Αρταφέρνης  
 

•  
 

• Αρχηγός του στόλου των Περσών σε Ερέτρια. 

 
Μαρδόνιος •  

 
• Βασιλιάς των Περσών. 

 
Δάτης •  

 
• Αρχηγός του στόλου των Περσών σε Μαραθώνα. 

 
2. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 
Μακεδονία  
 

•  
 

• Οι Αθηναίοι πέτυχαν λαμπρή νίκη. 

 
Ερέτρια  •  

 
• Καταστράφηκε από τον στόλο των Περσών. 

 
Μαραθώνας  
 

•  
 

• Υποτάχθηκε στους Πέρσες. 

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

O Μιλτιάδης ενίσχυσε περισσότερο τα πλάγια της παράταξης του στρατού 
των Ελλήνων για να κυκλώσουν τον περσικό στρατό.  
Δέκα χιλιάδες Πλαταιείς και χίλιοι Αθηναίοι παρατάχτηκαν απέναντι από 
τους Πέρσες.  
Ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Περσία γιατί ο περσικός στόλος 
έπαθε μεγάλη καταστροφή στα παράλια του Άθω.  
Η αιτία για την εκστρατεία των Περσών στην Ελλάδα ήταν η βοήθεια που 
είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς στους Έλληνες της Μ. Ασίας.  
Η αφορμή για την εκστρατεία των Περσών στην Ελλάδα ήταν η θέληση των 
Περσών να μεγαλώσουν ακόμη πιο πολύ το κράτος τους.  

 


