
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                        ΑΡ. ΦΥΛ. 19 
Η μάχη των Θερμοπυλών 

 
Όνομα: __________________________  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι έκαναν οι Έλληνες για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες και ποιοι θα ήταν οι 

αρχηγοί τους;  
2) Ποιος ήταν ο νέος βασιλιάς της Περσίας, πότε ξεκίνησε η εκστρατεία που ετοίμασε 

και ποια ήταν η πορεία της;  
3) Πού αποφάσισαν να παραταχθούν οι Έλληνες, με πόση δύναμη και ποιος ήταν ο 

αρχηγός του ελληνικού στρατού; 
4) Τι ζήτησε ο Ξέρξης από τον Λεωνίδα και τι απάντηση πήρε; 
5) Τι προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Πέρσες και ποιος τους βοήθησε; 
6) Πώς αντέδρασαν ο Λεωνίδας και οι στρατιώτες του; 
7) Σε ποιο σημείο βρισκόταν ο ελληνικός στόλος και γιατί; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Κυκλώνω τη σωστή απάντηση: 

 
• Ο νέος βασιλιάς της Περσίας ήταν:  

α. ο Ξέρξης                  β. ο Δαρείος              γ. ο Αρταφέρνης 
• Αρχηγοί των Ελλήνων ήταν:  

α. οι Αθηναίοι              β. οι Σπαρτιάτες              γ. οι Πλαταιείς  
• Η μάχη των Θερμοπυλών έγινε: 

α. το 480 π.Χ.             β. το 492 π.Χ.                γ. το 490 π.Χ.   
• Η φράση «Μολών λαβέ» σημαίνει: 

α. παραδινόμαστε     β. επίθεση                        γ. Έλα να τα πάρεις 
 
2. Γράφω Π για τις σκέψεις που έκαναν οι Πέρσες και Ε για τις σκέψεις που έκαναν οι 

Έλληνες στρατιώτες: 
 

Είμαστε τόσοι πολλοί που θα νικήσουμε οπωσδήποτε.  
Ο βασιλιάς μας είναι ο πιο ισχυρός και πλούσιος βασιλιάς της γης.  
Πρέπει να υπερασπιστούμε με κάθε θυσία την πατρίδα μας.  
Τώρα θα εκδικηθούμε για την ήττα μας στον Μαραθώνα.  
Θα αποδείξουμε στους εχθρούς μας ότι είμαστε έθνος ελεύθερο.  
Αν τολμούν, ας έρθουν να πάρουν τα όπλα μας.  

 
3. Συμπληρώνω τα κενά: 

O _____________ και η  μεγάλη στρατιά των Περσών ξεκίνησε την άνοιξη του  
______ π.Χ. , πέρασε τον ________________ και κινήθηκε προς την Ελλάδα. 
O ελληνικός στρατός με αρχηγό το βασιλιά της Σπάρτης _____________ 
κατευθύνθηκε προς τις _______________. Στο στενό αυτό πέρασμα 
παρατάχθηκαν __________ Έλληνες. O Ξέρξης, ζήτησε από τους Έλληνες να 
παραδώσουν τα όπλα. Η απάντηση του Λεωνίδα ήταν: «_________ _________». 
Οι Πέρσες δεν μπορούσαν στο στενό να πολεμήσουν πολλοί μαζί. Από τη δύσκολη 
θέση τούς έβγαλε ο _____________. O Λεωνίδας κατάλαβε ότι θα κυκλωθεί ο 
στρατός του. Είπε τότε σ' όσους ήθελαν να φύγουν. Έμειναν ________ Θεσπιείς 
και _______ Σπαρτιάτες. O θάνατός τους έμεινε στην ιστορία ως απόδειξη 
μεγάλης φιλοπατρίας. 


