
Της μαθήτριας Κασσιανής 

Αμπεριάδου 



ΕΛΛΗΝΟ-ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

      Με την ονομασία αυτή έχουν μείνει γνωστές οι πολεμικές συγκρούσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Περσών που έλαβαν χώρα στις αρχές του 5ου 
αιώνα π.Χ., όταν η περσική αυτοκρατορία προσπάθησε να επεκταθεί 
προς τη Δύση απειλώντας την ανεξαρτησία των ελληνικών κρατών. 
Λέγονται ακόμη και Μηδικοί πόλεμοι (Μήδοι = Πέρσες). 

 

 



Η ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΠΕΡςΙΚΟ 

ΠΟΛΕΜΟ 

      Αφορμή: ήταν η βοήθεια που έστειλαν η Αθήνα και η Ερέτρια στις 

πόλεις της Μικράς Ασίας. 

 Αιτία: Οι Πέρσες ήθελαν να κατακτήσουν την Ελλάδα και στη συνέχεια 

όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. 

 



ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ : 

• 490 π.Χ. η μάχη του Μαραθώνα. 

 

• 480 π.Χ. η μάχη στις Θερμοπύλες. 
 

• 480 π.Χ. η ναυμαχία στη Σαλαμίνα. 
 

• 479 π.Χ. η μάχη στις Πλαταιές 
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       Πρώτος έφτασε στις ακτές της χώρας ο Μαρδόνιος, γαμπρός του 
Δαρείου, με μεγάλες ναυτικές δυνάμεις και πεζικό. Μα οι φοβερές 
τρικυμίες που τους βρήκαν στον Άθω ανάγκασαν το Μαρδόνιο να γυρίσει 
άπραγος στην Περσία. 

 

Δεύτερος Περσικός Πόλεμος (490 π.Χ)  

Πρώτος Περσικός Πόλεμος (492 π.Χ)  

Στη δεύτερη εκστρατεία αρχηγοί ήταν ο Δάτης κι ο Αρταφέρνης. Είχαν 

μαζί τους και έναν Έλληνα προδότη, που τους έκανε τον οδηγό, τον 

Ιππία. Ο στρατός τους έφτανε τους 110.000 άντρες. Στη μεγάλη μάχη 

που έγινε στο Μαραθώνα οι Πέρσες νικήθηκαν απ' τους Έλληνες και 

αποχώρησαν. 
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      Μετά το θάνατο του Δαρείου, βασιλιάς της Περσίας γίνεται ο γιος του Ξέρξης, που 

αποφασίζει να συνεχίσει το πολεμικό έργο του πατέρα του.  Tην ηγεσία του αγώνα 

αναλαμβάνει η ισχυρότερη πόλη της Ελλάδας, η Σπάρτη. Οι Περσικές δυνάμεις 

ανέρχονταν σε 1.000.000 πεζικό, ιππικό και περισσότερα από 1.000 πλοία. Σ' αυτή 

την τρίτη εκστρατεία έγιναν οι σημαντικότερες συγκρούσεις κι οι πιο αποφασιστικές 

για την όλη έκβαση του πολέμου. Η μία ήταν στις Θερμοπύλες, όπου κρατήθηκε ο 

εχθρός για αρκετό διάστημα απ' τα 300 παλικάρια του Λεωνίδα και τελικά μόνο 

μετά από προδοσία του Εφιάλτη κατάφερε να κατακτήσει το πέρασμα προς την 

Αθήνα, που, έρημη πια από κόσμο (σύμφωνα με σχέδιο του Θεμιστοκλή, η πόλη είχε 

εκκενωθεί), καταστράφηκε απ' τον εξοργισμένο Ξέρξη.  

      Μα η απάντηση γι' αυτή την καταστροφή τού έρχεται στη Σαλαμίνα, όπου ο 

ελληνικός στόλος έδωσε γερό μάθημα στους Πέρσες.  

Τρίτος Περσικός Πόλεμος (480-479 π.Χ)  



Τρίτος Περσικός Πόλεμος (συνέχεια) 

 
      Το 479 π.Χ., στη μάχη των Πλαταιών, νικήθηκαν και τα υπολείμματα του 

περσικού στρατού μ' επικεφαλής το Μαρδόνιο, που σκοτώθηκε σ' αυτήν τη 

μάχη. Μετά ήρθε η νίκη στον κόλπο της Μυκάλης. Αποτέλεσμα ήταν να 

ελευθερωθούν οι περισσότερες ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας. Μετά, η 

Σπάρτη απεχώρησε από τον πόλεμο κατά των Περσών και έτσι τέλειωσαν 

ουσιαστικά οι πόλεμοι αυτοί. 

      Η Αθήνα και οι σύμμαχοί της συνέχισαν τις εχθροπραξίες που 

τερματίστηκαν με την Κιμώνεια ειρήνη (499 π.Χ.), που σήμανε και το 

τυπικό τέλος των Περσικών Πολέμων. 
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

      Οι  Πέρσες και οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν στρατεύματα με δόρατα 

και τόξα. Οι Έλληνες φορούσαν βαριές πανοπλίες, περικνημίδες και 

είχαν μεγάλη ορειχάλκινη ασπίδα και σιδερένιο ξίφος.  

 

Απ' την άλλη, οι άνδρες του περσικού πεζικού φορούσαν κυρίως 

δερμάτινες πανοπλίες, είχαν ξύλινη ασπίδα και κοντό δόρυ - αυτός ο 

εξοπλισμός ήταν κατώτερος από τον ελληνικό, γι' αυτό και οι Πέρσες 

είχαν αποτύχει στις σώμα-με-σώμα μάχες με τους Έλληνες.  

 

Κύρια δύναμη των Περσών ήταν το ιππικό και μονάχα αυτό μπορούσε 

να νικήσει την ελληνική οπλιτική φάλαγγα.  

 

Οι δύο στόλοι αποτελούνταν από τριήρεις και κύρια τακτική τους ήταν 

ο εμβολισμός.  


