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Древните елини и войната – стр.78 

 
1.Гръко-персийските войни- 

 
     В средата на 6 век пр.Хр. Персия е огромна държава. Тя владее много земи и народи. 

Цар Дарий си поставя за цел да завладее и Елада и през 490 г. пр.Хр. с огромен флот 

 / военни кораби!/ достига до бреговете на Атина и поставя под смъртна опастност гръцките 

земи. 

    На призива на атиняни никой не се отзовава и те се изправят сами срещу персийците. 

При градчето Маратон атинскита войска побеждава огромната персийска армия , която бързо 

се оттегля с корабите си за Персия. 

    Един войник пробягал растоянието от Маратон до Атина да съобщи радостната вест от 

победата и умира от изтощение - в негова чест на Олимпийските игри се поставя ново 

състезание -  маратонско бягане -около 43 километра! 

 
    Десет години по късно новия цар Ксеркс през 480г. отново прави опит да завладее Елада и 

навлиза с огромна армия в северна Гърция. 

    При Термопилите  /тесен проход в средна Гърция/ малък отряд от спартанци начело с 

техния цар Леонид се опитва да спре персийците-след тежко сражение спартанците са 

унищожени и персите навлизат в земите на Атина.  

    Градът е разрушен и жителите бягат на остров Саламин-недалеч от брега на Атина. 

При опита си да победи атиняните в морска битка цар Ксеркс е разгромен и принуден да се 

оттегли. 

    След още няколко победи на гърците Персия се признава за победена и се сключва мирен 

договор. 

 

2.Атина начело на морския съюз- 
 

    След войните Атина става най-силната гръцка държава в Елада и обединява стотици полиси 

в своя съюз. 

   Съюзниците плащат парични суми в обща каса, която Атина използва за построяване на 

много военни кораби и поддържане на голяма войска, а също така и да възстанови 

разрушенаата Атина. 

    При управлението на Перикъл Атина става изключително красив град - с много обществени 

сгради, храмове на боговете, площади и стадиони. 

    Има бурен разцвет на изкуствата, науките, приложните занаяти и търговията. 

 

3.Пелопонеска война – стр.80 
 

 

ТАЗИ ТОЧКА ОТ УРОКА ДА СЕ ПРЕПИШЕ ВЪРХУ ТОЗИ ЛИСТ !!! 


