
ΑΡΦΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
 

Παναγιώτης Λουπάσης - Υιλόλογος ελίδα 1 
 

ΠΕΡΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕ: ΔΤΟ ΚΟΜΟΙ ΤΓΚΡΟΤΟΝΣΑΙ (ζελ. 57-59)  
 

 

Σο πεπζικό κπάηορ  

 

- Οη Πέπζερ ήηαλ έλαο από ηνπο ηλδνεπξσπατθνύο ιανύο. Η θνηηίδα ηνπο ήηαλ ε πεξηνρή 

κεηαμύ ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Θλδίαο.  

- Τν πεξζηθό θξάηνο ηδξύζεθε ηνλ 6
ν
 αη. π.Χ. από ηνλ Κύπο ηνλ Α΄ θαη γξήγνξα εμειίρζεθε 

ζε κηα πολςεθνική αςηοκπαηοπία, ε νπνία θαηάθηεζε όινπο ηνπο γύξσ ιανύο.  

- Τν πεξζηθό θξάηνο ήηαλ δηαηξεκέλν ζε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο, ηηο ζαηπαπείερ.  

 

 

Οι Έλληνερ ηηρ Μικπάρ Αζίαρ – Η Ιωνική Επανάζηαζη 

 

- Οη Έιιελεο ησλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο είραλ αλαπηύμεη έλα ζεκαληηθό πνιηηηζκό 

θαζώο θαη έληνλεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο.  

- Τνλ 6
ν
 αη. π.Χ. νη Πέξζεο ηνπο ππέηαμαλ θαη ηνπο έθαλαλ θόξνπ ππνηειείο.  

- Η πεξζηθή θαηνρή θαη ε βαξηά θνξνινγία νδήγεζαλ ηνπο Έιιελεο ζε νηθνλνκηθό καξαζκό 

θαη γη’ απηό ην 499 π.Χ. όιεο νη πόιεηο ηεο Ιωνίαρ νξγάλσζαλ επανάζηαζη θαηά ησλ 

Πεξζώλ. Ζήηεζαλ κάιηζηα βνήζεηα από ηνπο Έιιελεο ηεο Ειιάδαο θαη νη Αθηναίοι θαη νη 

Επεηπιείρ ηνπο έζηεηιαλ 25 πινία.  

- Η επαλάζηαζε ηειηθά απέηςσε. Οη Πέξζεο λίθεζαλ ηνπο Έιιελεο ζηε ναςμασία ηηρ Λάδηρ 

ην 494 π.Χ. θαη θαηέζηξεςαλ νινθιεξσηηθά ηε Μίληηο, ε νπνία είρε πξσηαγσληζηηθό ξόιν 

ζηελ επαλάζηαζε.  

 

Οι δύο ππώηερ εκζηπαηείερ ηων Πεπζών καηά ηηρ Ελλάδαρ 

 

Η εθζηξαηεία ηνπ Μαξδόληνπ (492 π.Χ.)  

 

- Με αθοπμή ηελ Θσληθή επαλάζηαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Ειιάδαο ζε απηήλ, νη Πέξζεο 

νξγάλσζαλ εθζηξαηεία ην 492 π.Χ. θαηά ηεο Ειιάδαο κε ζηξαηεγό ηνλ Μαπδόνιο.  

- Αθνύ πέξαζαλ ηνλ Ειιήζπνλην θαη ηε Θξάθε, θαηεπζύλζεθαλ πξνο ηε Μαθεδνλία, αιιά 

κηα κεγάιε ζαιαζζνηαξαρή ζηνλ Άθω θαηέζηξεςε νινζρεξώο ηνλ πεξζηθό ζηόιν θαη έηζη ε 

εθζηξαηεία έιεμε πξόσξα.  

 

Η εθζηξαηεία ηνπ Δάηε θαη ηνπ Αξηαθέξλε (490 π.Χ.) θαη ε κάρε ηνπ Μαξαζώλα 

 

- Ο Πέξζεο βαζηιηάο Δαπείορ δελ είρε μεράζεη ηε βνήζεηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Εξέηξηαο πξνο 

ηνπο Ίσλεο θαη ήζειε λα ηηο ηηκσξήζεη. Γη’ απηό νξγάλσζε ην 490 π.Χ. κηα λέα εθζηξαηεία 

κε ζηξαηεγνύο ηνλ Δάηη θαη ηνλ Απηαθέπνη.  

- Ο πεξζηθόο ζηξαηόο έθηαζε ζηελ Εξέηξηα ηελ νπνία θαη θαηέζηξεςε. Σηε ζπλέρεηα 

ζηξαηνπέδεπζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαπαθώνα.  

- Οη Έιιελεο, κε ζηξαηεγό ηνλ Αζελαίν Μιληιάδη, απνθάζηζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

Πέξζεο εθεί. Τνλ ειιεληθό ζηξαηό απνηεινύζαλ 10.000 Αζελαίνη θαη 1.000 Πιαηαηείο.  

- Ο Μηιηηάδεο εθάξκνζε κηα παλέμππλε ζηξαηεγηθή. Ελίζρπζε ηα άθξα ηνπ ειιεληθνύ 

ζηξαηνύ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν παξέζπξε ηνπο Πέξζεο ζην θέληξν ηνπ ειιεληθνύ ζηξαηνύ 

θαη κεηά ηοςρ πεπικύκλωζε.  

- Όζνη Πέξζεο δελ ζθνηώζεθαλ, ππνρώξεζαλ παληθόβιεηνη θαη έηζη απνδείρζεθε όηη δελ ήηαλ 

κηα αλίθεηε δύλακε, όπσο πίζηεπαλ νη Έιιελεο κέρξη ηόηε.  
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- Επίζεο, απνδείρζεθε όηη ην ζηξαηεγηθό ζρέδην θαη ε επθπΐα παίδνπλ ζεκαληηθόηεξν ξόιν 

από ην πιήζνο ελόο ζηξαηεύκαηνο. 

 

Η ΟΡΙΣΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΣΗ ΠΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΗ (ζελ. 60-62) 
 

 

Η εκζηπαηεία ηος Ξέπξη – Η μάση ηων Θεπμοπςλών 

 

- Ο γηνο ηνπ Δαξείνπ, ν Ξέπξηρ, ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα πάξεη εθδίθεζε γηα ηελ ήηηα ησλ 

Πεξζώλ ζηνλ Μαξαζώλα. Οξγάλσζε έηζη κηα ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή δύλακε κε ζθνπό ηελ 

νξηζηηθή ππνηαγή ησλ Ειιήλσλ.  

- Οη Έιιελεο παληθνβιήζεθαλ όηαλ έκαζαλ ην κέγεζνο ηεο πεξζηθήο πνιεκηθήο 

πξνεηνηκαζίαο, αιιά απνθάζηζαλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ ελσκέλνη.  

- Ο Ξέξμεο μεθίλεζε ηελ εθζηξαηεία ηνπ ην 480 π.Υ. θαη ππέηαμε ρσξίο λα βξεη θακία 

αληίζηαζε όιε ηε βόξεηα Ειιάδα θαη ηε Θεζζαιία.  

- Οη Έιιελεο, κε αξρεγό ηνλ βαζηιηά ησλ Σπαξηηαηώλ Λεωνίδα, ζηακάηεζαλ ηελ πνξεία ησλ 

Πεξζώλ ζην ζηελό ησλ Θεπμοπςλών θαη ηνπο αληηκεηώπηζαλ ζε απηό ην ζεκείν.  

- Οη Πέξζεο δελ κπόξεζαλ λα θάκςνπλ ηελ αληίζηαζε ησλ Ειιήλσλ παξά κόλν όηαλ έλαο 

Έιιελαο, θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, ν Εθιάληηρ, ηνπο ππέδεημε έλα θξπθό κνλνπάηη κε ην 

νπνίν πεξηθύθισζαλ ηειηθά ηνπο Έιιελεο.  

- Ο Λεσλίδαο παξέκεηλε καδί κε 300 παπηιάηερ θαη 700 Θεζπηείο ζηηο Θεξκνπύιεο όπνπ 

αγσλίζηεθαλ κέρξη ηέινπο, αθήλνληαο έλα κνλαδηθό παξάδεηγκα εξσηζκνύ θαη αλδξείαο.  

 

Η ναςμασία ηηρ αλαμίναρ 

 

- Οη Πέξζεο θαηεπζύλζεθαλ αλελόριεηνη πξνο ηελ Αζήλα ηελ νπνία θαη θαηέιαβαλ. Οη 

Αζελαίνη σζηόζν, αθνινπζώληαο ην ζρέδην ηνπ ζηξαηεγνύ Θεμιζηοκλή, είραλ αδεηάζεη ηελ 

πόιε. 

- Ο ειιεληθόο ζηόινο κεηά από πξόηαζε ηνπ Θεκηζηνθιή παξαηάρζεθε ζηα ζηελά ηεο 

αλαμίναρ κε ζθνπό λα παξαζπξζεί εθεί ν πεξζηθόο ζηόινο θαη λα γίλεη εθεί ε νξηζηηθή 

αλακέηξεζε.  

- Τειηθά νη δύν ζηόινη ζπγθξνύζηεθαλ ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 480 π.Χ.ζηε Σαιακίλα, όπνπ νη 

Πέξζεο, αδπλαηώληαο λα παξαηάμνπλ θαη λα απιώζνπλ ηνλ κεγάιν θαη αξγνθίλεην ζηόιν 

ηνπο, ππέζηεζαλ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή από ηνλ πνιύ ιηγόηεξν αιιά πνιύ πην επθίλεην 

ειιεληθό ζηόιν.  

- Τν επθπέο ζρέδην ηνπ Θεκηζηνθιή ζξηάκβεπζε θαη νη Πέξζεο αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ γηα ηξίηε θνξά εηηεκέλνη ηελ Ειιάδα.  

 

Η μάση ηων Πλαηαιών και η ναςμασία ηηρ Μςκάληρ 

 

- Ο Ξέξμεο άθεζε ζηελ Ειιάδα έλα κέξνο ηνπ πεξζηθνύ ζηξαηνύ κε ζηξαηεγό ηνλ Μαπδόνιο.  

- Ο Μαξδόληνο ην 479 π.Χ., αθνύ θαηέθηεζε πάιη ηελ Αζήλα (άδεηα θαη απηή ηε θνξά), 

βάδηζε πξνο ηηο Πλαηαιέρ.  

- Εθεί αληηκεηώπηζε ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη κε αξρεγό ηνλ Σπαξηηάηε Παςζανία πέηπραλ 

ιακπξή λίθε.  

- Τελ ίδηα κέξα ιέγεηαη όηη ν Λεωηςσίδηρ θαηέζηξεςε θαη ηα ηειεπηαία απνκεηλάξηα ηνπ 

πεξζηθνύ ζηόινπ ζηα αλνηθηά ηεο Μςκάληρ (θνληά ζηε Σάκν), θαζώο απηά επέζηξεθαλ 

ζηελ Πεξζία.  
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Οι ζςνέπειερ ηων Πεπζικών Πολέμων 

 

- Η επεκηαηική πολιηική ησλ Πεξζώλ πξνο ηελ Ειιάδα θαη γεληθά ηε Δύζε μαηαιώθηκε.  

- Πνιιέο ελληνικέρ πόλειρ ηεο Μηθξάο Αζίαο απελεςθεπώθηκαν.  

- Οη λίθεο ηόλσζαλ ηελ αςηοπεποίθηζη ησλ Ειιήλσλ, νη νπνίνη πξνρώξεζαλ ζε κηα επνρή 

αζύγθξηηεο πποόδος.  


