
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                       ΑΡ. ΦΥΛ. 21 
Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης 

Όνομα: __________________________  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Εγκατέλειψαν οι Πέρσες τα σχέδιά τους να υποδουλώσουν την Ελλάδα μετά την 

ναυμαχία της Σαλαμίνας; 
2) Γιατί έφυγε ο Μαρδόνιος από την Αττική και ποια η απάντηση των Αθηναίων στην 

πρόταση του Μαρδόνιου για ανακωχή;  
3) Πότε έφτασε ο Μαρδόνιος στην Αθήνα, και τι βρήκε εκεί; 
4) Πού στρατοπέδευσε ο Μαρδόνιος και γιατί; 
5) Τι έγινε κατά τη διάρκεια της μάχης στις Πλαταιές; 
6) Πότε έγινε η ναυμαχία της Μυκάλης και ποιο το αποτέλεσμα της; 
7) Τι κέρδισαν οι Έλληνες με τις νίκες αυτές; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Συμπληρώνω τα κενά: 

O Ξέρξης αναχώρησε βιαστικά για την πατρίδα του αλλά άφησε πίσω το γαμπρό του 
_______________ με αρκετές χιλιάδες στρατό ο οποίος επειδή ερχόταν ο 
χειμώνας, έφυγε από την _______________ και πήγε στη ________________. 
Έστειλε μάλιστα αγγελιαφόρους στην Αθήνα και ζήτησε _____________ αλλά οι 
Αθηναίοι δεν δέχτηκαν τις προτάσεις του. Το καλοκαίρι του ______ π. Χ. ξεκίνησε 
για την ___________, αλλά η πόλη ήταν ________. Στο μεταξύ, πελοποννησιακός 
στρατός με αρχηγό τον ________________ έφτασε στην ____________. Oι 
_____________ κινήθηκαν προς τις Πλαταιές, όπου και στρατοπέδευσαν κοντά 
στον ____________ ποταμό. Επιτέθηκαν πρώτοι αλλά συνάντησαν την αντίσταση 
των ενωμένων Ελλήνων και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Ένας Σπαρτιάτης 
μάλιστα σκότωσε το ________________. Αποφάσισαν να πάρουν το δρόμο του 
γυρισμού, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς. Την ίδια μέρα νικήθηκε και ο 
περσικός στόλος στη ____________. Με τις νίκες αυτές πέρασε οριστικά ο 
περσικός κίνδυνος. Oι ελληνικές πόλεις της ________________ κέρδισαν την 
ελευθερία τους και οι Έλληνες επέστρεψαν στην ειρηνική ζωή. 
 
 
2. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος: 

 

O Ξέρξης, μετά την ήττα του, εγκατέλειψε το σχέδιό του να υποδουλώσει την Ελλάδα.  
O Μαρδόνιος έστειλε αγγελιαφόρους στην Αθήνα και ζήτησε συμμαχία.  
Οι Αθηναίοι δέχτηκαν τις προτάσεις του Μαρδόνιου για συμμαχία.  
O Παυσανίας στρατοπέδευσε στις Πλαταιές, κοντά στον Ασωπό ποταμό.  
O Παυσανίας διάλεξε πεδινό μέρος για να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιππικό του.  
Στη μάχη των Πλαταιών νικήθηκε ο περσικός στρατός.  
Στη ναυμαχία της Μυκάλης νίκησε ο περσικός στόλος.  

 
 


