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Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

 

Το περσικό κράτος ήταν τεράστιο 

 

Απλωνόταν στην Ασία και την Αφρική 

 

Μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες 

αυτοκρατορίες της εποχής 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

  

 

Αρχηγός του 

κράτους ήταν ο 

μεγάλος βασιλιάς, 

που τον σέβονταν 

όλοι 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

  

 

Το κράτος ήταν 

χωρισμένο σε 

μεγάλες περιφέρειες, 

τις σατραπείες, τις 

οποίες διοικούσαν οι 

σατράπες  



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας δεν είχαν 
κάνει δικό τους κράτος 

Ήταν διαιρεμένες, έχασαν την ελευθερία 
τους, δεν μπορούσαν να εμπορευτούν 
ελεύθερα με άλλες πόλεις του Εύξεινου 

Πόντου 

Περσική εκστρατεία στη Θράκη, 
αναγκάστηκαν οι Έλληνες της Μ. Ασίας να 

στείλουν και δικό τους στρατό  



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

 

Άσχημη η κατάσταση για τους Έλληνες 

Απόφαση εξέγερσης για να διώξουν τους 

Πέρσες 

 

Ζήτησαν βοήθεια από την Ελλάδα 

Μόνο οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς έστειλαν 

λίγα πλοία 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

Οι επαναστάτες έδιωξαν τους Πέρσες 

μέχρι τις Σάρδεις 

 

Στη συνέχεια αναγκάστηκαν όμως να 

υποχωρήσουν 

 

Αργότερα νικήθηκε ο ελληνικός στόλος 

κοντά στο νησάκι Λάδη 
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Ναυμαχία Λάδης 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

 

Η επανάσταση τελείωσε και οι Έλληνες 

των μικρασιατικών παραλίων γνώρισαν 

μεγαλύτερη σκλαβιά 

 

Η Μίλητος, μια από τις σπουδαιότερες 

πόλεις λεηλατήθηκε και καταστράφηκε 

εντελώς 
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Ερείπια αρχαίας Μιλήτου 



Το περσικό κράτος  

και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 

Η καταστροφή της Μιλήτου προκάλεσε 

μεγάλη λύπη στην Ελλάδα, ειδικά στους 

Αθηναίους, που ήταν Ίωνες 

 

Στο θέατρο της Αθήνας παίχτηκε ένα έργο 

για την καταστροφή της Μιλήτου πολύ 

συγκινητικό, που έκανε όλους τους θεατές 

να κλάψουν 


