
 

 

 

 

 

 

  

 

Ερώτηση 1: Είσαι ο Μιλτιάδης. Ποιο είναι το 
καλύτερο μέρος για να αντιμετωπίσεις τον 
περσικό στρατό; 

a) Στην ακτή. Αναγκάζεις τους Πέρσες 

να επιτεθούν πριν συνταχθούν. 

b) Στην πόλη της Αθήνας. 

Προστατεύεις τον λαό σου ενώ 

πολεμάς. 

c) Στον δρόμο. Κρατάς την μάχη κοντά 

στην πόλη χωρίς να τη θέτεις σε 

κίνδυνο. 

 

 

Ερώτηση 2: Στον Μαραθώνα ο περσικός στρατός 

είναι ήδη παραταγμένος. Για μέρες καμιά από τις 

δύο μεριές δεν κάνει επίθεση. Ο λαός της Αθήνας 

πιθανόν να είναι ταραγμένος μη ξέροντας τι 

συμβαίνει στη μάχη. Πώς θα αποτρέψεις την 
Αθήνα από πιθανούς προδότες; 

a) Στέλνεις ένα απόσπασμα. Κερδίζεις 

χρόνο μέχρι να έρθουν οι 

Σπαρτιάτες. 

b) Γυρίζεις ο ίδιος στην Αθήνα. Η 

παρουσία σου θα τους αποθαρρύνει. 

c) Επιτίθεσαι τώρα. Τελειώνεις τη 

μάχη και επιστρέφεις στην Αθήνα 

το συντομότερο. 

 



  

 

Ερώτηση 3: Ο Μιλτιάδης συνειδητοποιεί πως θα 

πρέπει να λεπτύνει ένα μέρος της παράταξής του 

καθώς αν δεν το κάνει οι Πέρσες που 

εκτείνονται πιο μακρυά θα τους περικυκλώσουν 

και θα τους νικήσουν. Ποιο τμήμα της γραμμής 
του πεζικού θα πρέπει να παραμείνει ισχυρό;  

a) Το κέντρο όπου οι Πέρσες βάζουν τα 

καλύτερα στρατεύματά τους. 

b) Τα πλευρά. Σφραγίζεις εύκολα τα πιο 

αδύναμα περσικά στρατεύματα και 

νικάς λόγω κεκτημένης ταχύτητας. 

c) Τα μετόπισθεν. Γρήγορα θα 

εκμεταλλευτούν τυχόν ρήγματα. 

 

 

Ερώτηση 4:Η μάχη ξεκινά. Πώς διατάζεις 
τους στρατιώτες σου να αποφύγουν τα 
βέλη των Περσών; 

a) Με τις ασπίδες. Θα 

εκτρέψουν τα βέλη. 

b) Βαδίζοντας ζικ-ζακ. Θα 

δυσκολέψουν τον στόχο. 

c) Επιτιθέμενοι. Θα καλύψουν 

την περιοχή- στόχο 

ταχύτερα.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 5: Τα πλαϊνά κερδίζουν 

έδαφος. Πού είναι καλύτερα να 
καταδιώξουν τους Πέρσες που 
υποχωρούν; 

a) Στον βάλτο. 

b) Στη θάλασσα. 

c) Στον λόφο. 

 

 

Ερώτηση 6: Η κεντρική πτέρυγα των Ελλήνων, 

ολιγάριθμη καθώς ήταν, δεν μπορούν να αντέξουν 

την πίεση των Περσών. Οι Πέρσες κερδίζουν 

έδαφος. Πώς μπορούν τα πλευρά να βοηθήσουν 
τους παγιδευμένους στη μέση;  

a) Να αφήσουν όσους υποχωρούν και να 

επιτεθούν στα περσικά στρατεύματα 

μετόπισθεν. 

b) Να ανασυνταχθούν και να σφηνώσουν 

μεταξύ Ελλήνων και Περσών, στο 

κέντρο. 

c) Να τρέξουν να κάψουν τα περσικά 

πλοία. Οι Πέρσες θα εγκαταλείψουν τη 

μάχη για να τους καταδιώξουν. 

 



 

 

 

 

  

 

Ερώτηση 7: Τα πλαϊνά επιστρέφουν να 

βοηθήσουν την κεντρική πτέρυγα. 

Περικυκλώνουν το περσικό κέντρο και 

πετυχαίνουν σπουδαία νίκη. Οι Πέρσες 

στρατιώτες που υποχωρούν κατευθύνονται προς 

τα πλοία τους.Πώς εμποδίζεις τα πλοία να φύγουν 

από το λιμάνι; 

a. Επιβιβάζεσαι στα πλοία και παίρνεις 

το πλήρωμα ομήρους. 

b. Κόβεις τα πανιά με σπαθιά. 

c. Σταματάς τα πλοία βάζοντάς τα φωτιά 

και εξουδετερώνεις τους Πέρσες 

στρατιώτες. 

 

 

Ερώτηση 8: Τα περσικά πλοία κατευθύνονται προς 

την Αθήνα. Ο λαός της δεν έχει γνώση για την 

σπουδαία νίκη τους. Υπάρχει περίπτωση να 

παραδώσουν την πόλη τους αμαχητί. Πώς ειδοποιείς 
την πόλη να κρατήσει γερά όταν φτάσουν οι Πέρσες;  

a) Με τον Φειδιππίδη. Είναι ο ταχύτερος 

άντρας σου και ο χρόνος έχει σημασία. 

b) Με έναν υπηρέτη. Δεν είναι κουρασμένος 

και είναι σε καλύτερη κατάσταση για το 

ταξίδι. 

c) Πας ο ίδιος. Δε θα σε αμφισβητήσουν. 

 



 

 

Ερώτηση 9:Ο Μιλτιάδης και ο στρατός του σπεύδουν 

να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Υπάρχει 

περίπτωση να μην φτάσουν εγκαίρως. Οι πολίτες της 

Αθήνας έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους. 

Πώς μπορούν οι Αθηναίοι να ετοιμαστούν για μια 
περσική εισβολή; 

a) Να κλείσουν την πύλη μέχρι να 

επιστρέψει ο ελληνικός στρατός. 

b) Να εγκαταλείψουν την πόλη και να 

βρουν καταφύγιο στους λόφους. 

c) Να παραστήσουν τους στρατιώτες. Οι 

Πέρσες από μακριά θα ξεγελαστούν. 


