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Ο περσικός κίνδυνος
Οι Πέρσες
 Ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες
 Ήθελαν να μεγαλώσουν το κράτος τους (αιτία)
 Επικαλέστηκαν την βοήθεια της Αθήνας και της Ερέτριας
στους Έλληνες της Μ. Ασίας (αφορμή)

α΄εκστρατεία – Μαρδόνιος

(492 π.Χ.)

 Στρατός και στόλος κινήθηκε κατά της Ελλάδας
 Ο στρατός κατέκτησε τη Μακεδονία
 Ο στόλος καταστράφηκε από θαλασσοταραχή στον Άθω
 Ο Μαρδόνιος αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Περσία

β΄εκστρατεία – Δάτης και Αρταφέρνης

(490 π.Χ.)

 Ο περσικός στόλος καταστρέφει την Ερέτρια
 Αγκυροβολεί στον Μαραθώνα
Οι Αθηναίοι
 Αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες στον Μαραθώνα
 Ο Μιλτιάδης είναι επικεφαλής του στρατού
(10.000 Αθηναίοι και 1.000 Πλαταιείς)

Το σχέδιο του Μιλτιάδη
 Θέλει να κυκλώσει τους Πέρσες
 Παρατάσσει τον στρατό κοντά στο περσικό
στρατόπεδο και σε κατηφορικό έδαφος
 Ενισχύει τα άκρα τοποθετώντας λιγότερους
στρατιώτες στο κέντρο
Σαμούχος Πέτρος©
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Η μάχη
 Οι Αθηναίοι ορμούν στους Πέρσες τρέχοντας
(θέλουν να αποφύγουν τα βέλη)

 Γίνεται μάχη σώμα με σώμα (οι Έλληνες είναι καλύτεροι)
 Τα άκρα του ελληνικού στρατού κυκλώνουν τους Πέρσες
Αποτέλεσμα
 Οι Πέρσες υποχωρούν, επιβιβάζονται στα πλοία και φεύγουν
 Οι Αθηναίοι νικούν
 Ένας στρατιώτης φέρνει τη χαρούμενη είδηση στην Αθήνα
(Φειδιππίδης)

Ερωτήσεις
a) Γιατί οι Πέρσες ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες; Ποια ήταν η
αιτία και ποια η αφορμή;
β) Τι συνέβη στην α΄εκστρατεία του Μαρδονίου;
γ) Γιατί ο Δαρείος ήθελε να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον των Ελλήνων;
δ) Ποιοι ήταν οι αρχηγοί του περσικού στόλου στη β΄ εκστρατεία
το 490 π.Χ. και ποια πόλη κατέστρεψαν;
ε) Ποιο ήταν το σχέδιο του Μιλτιάδη για τη μάχη στον Μαραθώνα;
στ) Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της μάχης;
ζ) Πώς έμαθαν οι Αθηναίοι την είδηση της νίκης;
Περίληψη μαθήματος
Oι Πέρσες επιθυμώντας να μεγαλώσουν το κράτος τους στράφηκαν
εναντίον των Ελλήνων. Στην αρχή πέτυχαν να υποτάξουν τη
Μακεδονία, ενώ απέτυχαν στο Μαραθώνα (490 π.Χ.), όπου γνώρισαν
μεγάλη ήττα από τους Αθηναίους.
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