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ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Β  

(2 διδακτικές ώρες) 

--------------------------------------------------------------- 

Η ΟΡIΣΤIΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡYΝΣΗ  

ΤΗΣ ΠΕΡΣIΚΗΣ ΕΠIΘΕΣΗΣ 

 

(σελίδες 60-62 σχολικού βιβλίου) και 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/158,916/ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΒΗΜΑ 1ο  

Διάβασε την πρώτη παράγραφο, κλείσε το βιβλίο σου και συμπλήρωσε τα κενά:  

- Μετά την ήττα στον Μαραθώνα το έτος …….., ο γιος του Δαρείου, ………, βασιλιάς 

των Περσών οργάνωσε εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων.   

- Οι Έλληνες είχαν ήδη αποφασίσει να αμυνθούν ενωμένοι κατά τη διάρκεια του 

Συνεδρίου που έγινε στην …………. το έτος………… 

Αφού συμπλήρωσες τα κενά, κάνε έλεγχο.  

Σημείωσε εδώ το αποτέλεσμα: ……. στα 4.   

 

 

ΒΗΜΑ 2ο  

 

- Πήγαινε στη διεύθυνση http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4961 και 

διάβασε για τη μάχη των Θερμοπυλών. 

 

- ‘Μολών λαβέ’ : ποιος είπε τη φράση αυτή, σε ποιον απευθυνόταν και τι σημαίνει ;  

Θα βρεις την απάντηση στη 2η παράγραφο του βιβλίου σου.   

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/158,916/
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4961-
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Προαιρετική εργασία:  

- Τι ήταν τα επιγράμματα; 

Αυτή η ερώτηση δίνεται στο βιβλίο σου. 

Αν σε ενδιαφέρει να την απαντήσεις, πήγαινε στη διεύθυνση  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/551/3623,15527/ 

 

- Για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, παρακολούθησε το βίντεο 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/473 

 

ΒΗΜΑ 3ο  

-Διάβασε τις παραγράφους για τη μάχη των Πλαταιών και τη ναυμαχία στη Μυκάλη 

και στη συνέχεια συμπλήρωσε τα κενά: 

  

 Μετά την ήττα στη Σαλαμίνα ο Ξέρξης γύρισε στην Περσία. Άφησε τον στρατηγό 

…………… για να συνεχίσει τον πόλεμο. Στις αρχές του καλοκαιριού του 4...  π.Χ. ο 

Πέρσης στρατηγός εισέβαλε ξανά στην ….... Βρήκε, όμως, την πόλη έρημη. Βάδισε τότε 

προς τις Πλαταιές. Εκεί αποφάσισε να δώσει τη μάχη. Οι Έλληνες με αρχηγό τον 

Σπαρτιάτη βασιλιά ……….. πέτυχαν ολοκληρωτική νίκη. 

 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο την ίδια ημέρα που έγινε η μάχη των Πλαταιών, λέγεται 

ότι ένας άλλος Σπαρτιάτης, ο …………., νίκησε τον περσικό στόλο στο ακρωτήριο της 

Μυκάλης.  

 

Αφού συμπλήρωσες τα κενά, κάνε έλεγχο.  

Σημείωσε εδώ το αποτέλεσμα: ……. στα 5.   

 

- Πήγαινε στον χάρτη 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Map_Greco-

Persian_Wars-el.svg/1280px-Map_Greco-Persian_Wars-el.svg.png 

και εντόπισε τους παρακάτω τόπους: Αθήνα, Σπάρτη, Μίλητος, Διώρυγα Ξέρξη (Άθως), 

Ερέτρια, Αρτεμίσιο, Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Πλαταιές, Σαλαμίνα, Μυκάλη.  

  

 

ΒΗΜΑ 4ο 

Πήγαινε στη διεύθυνση  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9548 

- αρχικά κάνε κλικ στο εικονίδιο πάνω δεξιά 

- μετά πήγαινε στη χρονογραμμή που βρίσκεται κάτω αριστερά και 

- τέλος φτιάξε έναν πίνακα με τα γεγονότα και το έτος που συνέβησαν:  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A113/551/3623,15527/
http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/473
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Map_Greco-Persian_Wars-el.svg/1280px-Map_Greco-Persian_Wars-el.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Map_Greco-Persian_Wars-el.svg/1280px-Map_Greco-Persian_Wars-el.svg.png
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9548
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ΓΕΓΟΝΟΣ ΕΤΟΣ  ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ   

   

ΜΑΧΗ ΣΤΟΝ 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

490 π.Χ.  ΠΕΡΣΕΣ: ΔΑΤΙΣ, 

ΑΤΑΦΕΡΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ: 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΤΥΡΑΝΝΟΣ 

ΙΠΠΙΑΣ  

   

   

   

   

 

 

 

ΒΗΜΑ 5ο 

Με βάση όσα θα διαβάσεις στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου σου, γράψε  ένα 

κείμενο περίπου 30 λέξεων με θέμα τις συνέπειες των Περσικών πολέμων.  

 

Προαιρετική εργασία 

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΙΔΗ 

Ὦ ξεῖν' ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. 

Ξένε, πες στους Λακεδαιμονίους ότι εδώ είμαστε θαμμένοι, πιστοί στις εντολές τους. Τι 

ήταν τα επιγράμματα;  

 Με βάση όσα γνωρίζεις από την ενότητα ‘ΣΠΑΡΤΗ’ (σελ. 48-49 του βιβλίου) 

σχολίασε το επίγραμμα που συνέθεσε ο Σιμωνίδης για τους Σπαρτιάτες που έπεσαν 


