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Το περσικό κράτος και οι Έλληνες
της Μικράς Ασίας
Το περσικό κράτος
 Ήταν τεράστιο

(απλωνόταν σε Ασία και Αφρική)

 Αρχηγός του ο μεγάλος βασιλιάς
 Ήταν χωρισμένο σε σατραπείες
(μεγάλες περιφέρειες) που διοικούνταν από τους σατράπες

Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας
 Έχασαν την ελευθερία τους
 Δεν μπορούσαν να εμπορευτούν με άλλες πόλεις
 Αναγκάστηκαν να βοηθήσουν τους Πέρσες στην
εκστρατεία τους στη Θράκη
 Η κατάσταση γινόταν όλο και πιο δύσκολη

Αποτέλεσμα
 Οι ελληνικές πόλεις επαναστατούν
 Ζητούν βοήθεια από τις πόλεις-κράτη της Ελλάδας
(μόνο η Αθήνα και η Ερέτρια στέλνουν λίγα πλοία)






Οι επαναστάτες φτάνουν μέχρι τις Σάρδεις
Αναγκάζονται να υποχωρήσουν (λίγες δυνάμεις)
Ο στόλος τους νικιέται στη ναυμαχία της Λάδης (494 π.Χ.)
Η επανάσταση τελειώνει
Μίλητος






Είχε πάρει ενεργά μέρος στην επανάσταση
Οι Πέρσες την λεηλάτησαν και την κατέστρεψαν
Η καταστροφή της προκάλεσε μεγάλη λύπη στους Έλληνες
Στην Αθήνα απαγορεύτηκε η ομώνυμη τραγωδία
(θεατρική παράσταση που θύμιζε σε όλους την καταστροφή)
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Περίληψη μαθήματος
Οι μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα ανάγκασαν διάφορα ελληνικά
φύλα να μεταναστεύσουν. Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς εγκαταστάθηκαν
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Μ. Ασία, όπου ανέπτυξαν
σπουδαίο πολιτισμό.

Ερωτήσεις
a) Τι γνωρίζεις για το περσικό κράτος;
β) Για ποιους λόγους οι ελληνικές πόλεις – κράτη της Μικράς Ασίας
επαναστάτησαν εναντίον των Περσών;
γ) Γιατί οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ζήτησαν βοήθεια από τις πόλεις –
κράτη της Ελλάδας; Ποιες πόλεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα;
δ) Τι συνέβη τελικά με την ιωνική επανάσταση;
ε) Γιατί νομίζεις ότι οι Πέρσες κατέστρεψαν την Μίλητο; Τι ήθελαν να
δείξουν με αυτή τους την ενέργεια;
στ) Γιατί νομίζεις ότι οι Αθηναίοι απαγόρευσαν να παιχτεί ξανά η τραγωδία
«Μιλήτου Άλωσις» το 492 π.Χ και επέβαλλαν ένα βαρύτατο πρόστιμο
στον δημιουργό της, Φρύνιχο;
ζ) Μπορείς να φανταστείς ποια ήταν η αντίδραση του Πέρση βασιλιά, όταν
ενημερώθηκε για την εξέγερση των Ελλήνων στη Μικρά Ασία;
η) Ποια νομίζεις ότι ήταν η αντίδραση των εξεγερμένων Ελλήνων, όταν
είδαν τα λιγοστά πλοία που έστειλαν οι πόλεις της Αθήνας και της
Ερέτριας;
θ) Ποια νομίζεις ότι ήταν η αντίδραση του Πέρση βασιλιά όταν έμαθε ότι
οι πόλεις της Αθήνας και της Ερέτριας έστειλαν βοήθεια στους
εξεγερμένους Έλληνες;
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