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3Ο Επαναληπτικό στην Ενότητα: «Κλασικά χρόνια» 
 
1. Συμπληρώσε τα κενά με δικές σου λέξεις: 
 

Στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. οι Πέρσες θέλοντας να 
μεγαλώσουν το κράτος τους ήρθαν αντιμέτωποι με τους 
____________. Αφορμή γι' αυτό στάθηκε n επανάσταση των 
ελληνικών πόλεων της ____________. Οι Πέρσες νίκησαν 
τους επαναστάτες, που τους είχαν βοηθήσει οι 
____________ και οι ____________, και κατέστρεψαν 
παραδειγματικά τη ____________. 

  

 

 Το 492 π.Χ. ο Βασιλιάς των Περσών ____________ έστειλε τον 
Μαρδόνιο με αρκετό στρατό και στόλο εναντίον της Ελλάδας. Η εκστρατεία αυτή απέτυχε επειδή ο 
____________ στόλος καταστράφηκε από τρικυμία στο ____________. 

Το 490 π.Χ. οι Αθηναίοι αντιμετώπισαν τους Πέρσες στο ____________. Η στρατηγική του 
____________ έδωσε τη νίκη στους Έλληνες. 

Το ____________ π.Χ. οι Έλληνες ήρθαν πάλι αντιμέτωποι με τους Πέρσες στις ____________. 
Εκεί ο ____________ μαζί με 300 Σπαρτιάτες και 700 ____________ θυσιάστηκαν για τη σωτηρία της 
Ελλάδας. Τον ίδιο χρόνο στη ____________ ο ελληνικός στόλος με το ____________ και τον Ευρυβιάδη 
νίκησε τον περσικό. Οι τελευταίες αναμετρήσεις Ελλήνων και Περσών έγιναν στις ____________ και στη 

ναυμαχία της ____________. Και στις δύο νίκησαν οι Έλληνες. 

Ξέρξης    Βασιλιάς των Περσών που αποφάσισε να συνεχίσει τον πόλεμο για να 
εκδικηθεί τους Αθηναίους και τους Ερετριείς (490 π.Χ.) 

Παυσανίας    Βασιλιάς των Περσών που αποφάσισε νέα εκστρατεία εναντίον των 
Ελλήνων (480 π.Χ.) 

Δαρείος    Βασιλιάς της Σπάρτης 
Μαρδόνιος    Αρχηγός των Ελλήνων στη μάχη των Πλαταιών 
Δάτης    Αρχηγός των Ελλήνων στη μάχη του Μαραθώνα 
Μιλτιάδης    Αρχηγός των Περσών στη μάχη του Μαραθώνα 
Λεωνίδας    Αρχηγός της πρώτης εκστρατείας των Περσών (492 π.Χ.) και της 

μάχης των Πλαταιών 

 
2. Αντιστοίχισε «ποιος είναι ποιος…»: 
 
3. Έλεγξε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές βάζοντας ένα ( ) στο κουτάκι τους. Αν 

είναι λανθασμένες τότε να τις ξαναγράψεις από κάτω διορθώνοντάς τες:  
 
α. Το 490 πΧ στις Θερμοπύλες ο ελληνικός στρατός με αρχηγό το Λεωνίδα αντιστάθηκε ηρωικά και 
πήρε σπουδαία νίκη.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
β. Μετά τις νίκες τους στις Πλαταιέs στη Σαλαμίνα το 479 π.Χ. οι Πέρσες κέρδισαν οριστικά την 
ελευθερία τους και ανέπτυξαν λαμπρό πολιτισμό.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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