
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η εκστρατεία Περσών 

492 π.Χ 

Γέννηση 

 Χριστού 

αποτέλεσμα 

 Κατάκτηση ……………………………… 

 Καταστροφή περσικού στόλου 

από ………………………………………. . 

2η εκστρατεία Περσών 

490 π.Χ 

αποτέλεσμα 

Αρχηγός 

Ελλήνων 

Αρχηγοί 

Περσών 

………………………    

και 

………………….. 

 Νίκη των  ……………………………… 

………………………

… 

Μάχη του 

…………………………

… 

3η εκστρατεία Περσών 

480 π.Χ 

Αρχηγός Περσών: 

…………………………. 

1.Μάχη των 

…………………………

… 

Αρχηγός Ελλήνων: 

……………………….. 
3.Μάχη των 

…………………………

/ ναυμαχία της 

…………………………

.… 

 Νίκη των  ………………………………  Νίκη των  ……………………………… 

Αρχηγός Ελλήνων: 

……………………….. 

 Νίκη των  ……………………………… 

2.Ναυμαχία  της 

…………………………

… 
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Οι Έλληνες βασίστηκαν στη 

στρατηγική και το μυαλό (σχέδιο 

Μιλτιάδη, επιλογή στενών σημείων 

κλπ),  ενώ οι Πέρσες βασίστηκαν 

αποκλειστικά στη δύναμη και το 

τεράστιο στράτευμά τους.  

Επιλέγω (χρωματίζω ή κυκλώνω ή σημειώνω ένα «ν») τις δηλώσεις που είναι ορθές 

Οι Έλληνες ήταν περισσότεροι σε 

αριθμό από τους Πέρσες.   

Οι Έλληνες ήταν 

σκληραγωγημένοι 

και  συνεχώς 

προετοιμασμένοι 

για πόλεμο.  Οι Έλληνες πολεμούσαν 

για να προστατεύσουν την  

πατρίδα και τις 

οικογένειές τους, ενώ ο 

στρατός των Περσών  

υποχρεώθηκε παρά τη 

θέλησή της να πολεμήσει.  

Ενότητα, ομόνοια, 

συνεργασία μεταξύ 

των Ελλήνων ενάντια 

στους Πέρσες 

Οι θεοί των Ελλήνων 

βοηθούσαν τους Έλληνες.   

Οι Πέρσες 

αντιμετώπισαν 

τους Έλληνες με 

υπεροψία και 

ίσως να τους 

υποτίμησαν.   

Οι Έλληνες είχαν πιο βαρύ 

οπλισμό από τους Πέρσες και 

ήταν πιο δυνατοί στις μάχες εκ 

του συστάδην (=από κοντά).  

Οι Έλληνες 

πίστευαν στον 

αληθινό Θεό  



Αυτό, το ήξερες; 

 

Όπως έχουμε μάθει, μετά από την επανάσταση του Ονήσιλου  και την ήττα των Κυπρίων, οι Κύπριοι 

υποχρεώθηκαν να δίνουν στρατεύματα στον Πέρση βασιλιά. Έτσι, κατά την εκστρατεία στην Ελλάδα οι Κύπριοι 

διατάχθηκαν να στείλουν 150 επανδρωμένα πλοία (δηλαδή μαζί με τους στρατιώτες τους). Ανάμεσα στους 

Κύπριους βασιλιάδες που ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι συμμετείχαν στην εκστρατεία ήταν και ο βασιλιάς της 

Σαλαμίνας  Γόργος, ο αδελφός του Ονήσιλου, καθώς και ο αδελφός τους, Φιλάων, ο Τιμώναξ και ο Πενθύλος, 

βασιλιάς της Πάφου. Οι Κύπριοι αυτοί πολεμιστές φορούσαν στολές σχεδόν ολόιδιες με τους Έλληνες, αλλά 

πολεμούσαν εναντίον τους. Για την τύχη των Κυπρίων που πολέμησαν εναντίον των Περσών γνωρίζουμε από 

πηγές ότι: 

 Δεν αγωνίστηκαν με πολύ σθένος (δύναμη), χαρακτηρίστηκαν ως «κακοί δούλοι» του Ξέρξη και ότι ήταν 

από τους πρώτους που υποχώρησαν. 

 Τα πλοία του Πενθύλου από την Πάφο καταστράφηκαν σε θαλασσοταραχή και ο ίδιος συνελήφθηκε από 

τους Έλληνες.  

 Ο Φιλάων συνελήφθηκε κι αυτός από τους Έλληνες κατά τη διάρκεια μίας μάχης.  

  Για το τι απέγιναν οι υπόλοιποι βασιλιάδες μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας δεν έχουμε 

πληροφορίες. Τι νομίζεις ότι απέγιναν;  

 


