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Το περσικό κράτος ήταν τεράστιο. 

Απλωνόταν στην Ασία και την Αφρική. Oι 

ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας διαιρεμένες όπως 

ήταν έπεσαν εύκολα στα χέρια των Περσών. Η 

κατάσταση για τους Έλληνες γινόταν όλο και πιο 

άσχημη. Αποφάσισαν τότε να εξεγερθούν και να 

διώξουν τους Πέρσες. Για το λόγο αυτό ζήτησαν 

βοήθεια από την Ελλάδα. Οι Αθηναίοι και οι 

Ερετριείς έστειλαν λίγα πλοία. Ενώ αρχικά οι 

ελληνικές δυνάμεις νικούσαν, η επανάσταση τέλειωσε με βαριά ήττα των Ελλήνων.  

Oι Πέρσες επιθυμούσαν να μεγαλώσουν κι άλλο το κράτος τους. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ως 

αφορμή τη βοήθεια που είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς στους Έλληνες της Μ. Ασίας 

στράφηκαν εναντίον όλων των ελληνικών πόλεων –κρατών.  

Το 492 π.Χ. οι Πέρσες με αρχηγό το Μαρδόνιο 

κατάφεραν να υποτάξουν τη Μακεδονία. Ο περσικός στόλος 

όμως έπαθε μεγάλη καταστροφή σε θαλασσοταραχή που 

ξέσπασε κοντά στα παράλια του Άθω. Μετά το γεγονός αυτό ο 

Μαρδόνιος αναγκάστηκε να γυρίσει στην Περσία. 

O βασιλιάς των Περσών, ο Δαρείος, αποφάσισε να 

συνεχίσει τον πόλεμο. Πιο πολύ όμως ήθελε να τιμωρήσει τους 

Αθηναίους και τους Ερετριείς. Το 490 π.Χ. ο στόλος των 

Περσών με αρχηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη πλέοντας 

στο Αιγαίο πέλαγος έφτασε στην Ερέτρια και την κατέστρεψε. 

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου 

αγκυροβόλησε.  

Δέκα χιλιάδες Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείς παρατάχτηκαν με αρχηγό το Μιλτιάδη απέναντι 

από τριάντα χιλιάδες Πέρσες. O Μιλτιάδης εφάρμοσε ένα σπουδαίο σχέδιο. Παρέταξε το στρατό του 

σε κατηφορικό έδαφος σε μικρή απόσταση από τον περσικό, έχοντας ενισχύσει περισσότερο τα 

πλάγια της παράταξης. Στο κέντρο έβαλε λιγότερους στρατιώτες. 

Η σύγκρουση έγινε σώμα με σώμα και σ' αυτό οι Αθηναίοι ήταν καλύτεροι. Τα δύο άκρα της 

ελληνικής παράταξης κατάφεραν να νικήσουν γρήγορα και άρχισαν να κυκλώνουν το περσικό 

κέντρο. Oι Πέρσες υποχώρησαν, έτρεξαν προς τα πλοία και βιάστηκαν να φύγουν. Oι Αθηναίοι 

πέτυχαν λαμπρή νίκη. Ένας στρατιώτης τρέχοντας μετέφερε τη χαρούμενη είδηση στην Αθήνα. 


