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ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (Μηδικά) 

5ος αι. π.Χ. 

σύγκρουση µε την Περσική αυτοκρατορία          σύγκρουση δυο διαφορετικών τρόπων ζωής 
 

α.Ιωνική επανάσταση (499-494 π.Χ.) 
Ίωνες (Αρισταγόρας)  
Αθηναίοι + Ερετριείς 
493 π.Χ. άλωση Μιλήτου 

 Πέρσες 

 θρήνος νίκη Περσών 

Σηµασία: ενίσχυση ηθικών δεσµών των Ελλήνων-συνειδητοποίηση ότι οι Πέρσες δεν είναι  αήττητοι 

            
β.Περσικοί (Μηδικοί) πόλεµοι (492-479 π.Χ) 
Αίτια: α) κατακτητικές βλέψεις των Περσών 

β) συµµετοχή Αθηναίων στην Ιωνική επανάσταση 
γ)  πεποίθηση του ∆αρείου ότι πρέπει να συντριβεί η Αθηναϊκή δύναµη για να 
εξαλειφθεί   ο κίνδυνος των Ελλήνων 

 
492 π.Χ.  εκστρατεία Μαρδόνιου-καταστροφή Περσικού στόλου από τρικυµία  

 

490 π.Χ. µάχη Μαραθώνα 

Αθηναίοι  
Πλαταιείς 
(Μιλτιάδης) 

 

Πέρσες 
(∆άτις-Αρταφέρνης) 

 

νίκη Ελλήνων 

481 π.Χ. συνέδριο Κορίνθου (31 πόλεις) πρωτοβουλία Σπάρτης 
 

480 π.Χ. µάχη Θερµοπυλών  

Έλληνες (Λεωνίδας) Πέρσες (Ξέρξης) νίκη Περσών 
 ναυµαχία Σαλαµίνας  

Έλληνες (Θεµιστοκλής-
Αριστείδης) Ευρυβιάδης 

Πέρσες νίκη Ελλήνων 

 µάχη Ιµέρας νίκη Ελλήνων 

 

479 π. Χ µάχη Πλαταιών  

Αθηναίοι, Σπαρτιάτες 
(Παυσανίας)  

Πέρσες ( Μαρδόνιος ) νίκη Ελλήνων 

 µάχη της Μυκάλης      νίκη Ελλήνων 

 

                             

Σηµασία της νίκης των Ελλήνων (σελ.97) 

 

  



φιλολογικές σελίδες http://users.dra.sch.gr/papangel 

 επιμέλεια: Παπαγγελή Χριστίνα 
 

H AKMH THΣ ΑΘΗΝΑΣ 

(479-431 π.Χ.) 
Α.Επιθετικοί πόλεµοι Ελλήνων κατά των Περσών 
Παυσανίας 1. Κύπρος (478 π.Χ.)  

2. Βυζάντιο 

(ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-478 π.Χ)* 

Κίµων 1. Θράκη (476 π.Χ.)  

2. Σκύρος 
3. µεγάλη νίκη στον Ευρυµέδοντα ποταµό (Παµφυλία) το 465 π.Χ. 

4. Αίγυπτος: το 460 π.Χ., οι Αιγύπτιοι ζήτησαν  βοήθεια από τους Αθηναίους 
εναντίον των  Περσών. Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι καταστράφηκαν από τους 
Πέρσες. 

5. Κύπρος: µεγάλη εκστρατεία του Κίµωνα εναντίον των Περσών- νίκη στη 
Σαλαµίνα της Κύπρου (449 π.Χ.) 

 

   

 

Οι  σχέσεις  Ελλήνων και Περσών καταλήγουν σε σύναψη ειρήνης το 448 π.Χ., που 
ονοµάστηκε Καλλίειος ειρήνη από το όνοµα του Αθηναίου διαπραγµατευτή Καλλία. 
Σύµφωνα µε τους όρους της, οι Πέρσες αναγνώριζαν την αυτονοµία των ελληνικών 
πόλεων της Μ.Ασίας και την ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο. 

 

Α΄ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
478 π.Χ. 

Όταν αποχώρησαν οι Σπαρτιάτες από την ηγεσία της συµµαχίας εναντίον των Περσών, οι πόλεις 
της Μ.Ασίας και των νησιών στράφηκαν προς την Αθήνα, που διέθετε ισχυρό στρατό και στόλο. Το 478 

π.Χ. σχηµατίστηκε µια νέα συµµαχία, η Α΄ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, που είχε έδρα στη ∆ήλο. Σκοπός 
της ήταν να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των πόλεων που συµµετείχαν σ’αυτήν. 

Όλες διατηρούσαν την ανεξαρτησία τους και είχαν ίση ψήφο στα συνέδρια ,που γίνονταν στη 
∆ήλο.Κάθε πόλη προσέφερε κάθε χρόνο πλοία ή χρήµατα. Το κοινό ταµείο βρισκόταν στη ∆ήλο αρχικά 
και µετά µεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τα συµµαχικά χρήµατα τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι πολίτες, οι 
ελληνοταµίες. 

Οι πόλεις –κράτη ήταν τυπικά ισότιµες, αλλά ουσιαστικά η ισχυρή Αθήνα είχε από την αρχή 
ηγετική θέση. Μετά τη µεταφορά του ταµείου οι Αθηναίοι άρχισαν να συµπεριφέρονται αυταρχικά και να 
παραβιάζουν την ισοτιµία των συµµάχων. 

Β.Σχέσεις Αθηναίων –Σπαρτιατών 

 

Ενώ οι νίκες του Κίµωνα µεγάλωναν το γόητρο των Αθηναίων, οι Σπαρτιάτες 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Σε µια επανάσταση των ειλώτων, ζήτησαν τη βοήθεια των 
Αθηναίων, οι οποίοι έστειλαν 4000 οπλίτες. Οι Σπαρτιάτες, όµως, έδειξαν δυσπιστία 
απέναντι στους Αθηναίους και τους έδιωξαν. Το χάσµα ανάµεσα στις δυο πόλεις συνέχισε 
να µεγαλώνει µέχρι που το 445 π.Χ. υπογράφτηκε ειρήνη για 30 χρόνια, γνωστή µε την 
ονοµασία «τριακοντούτεις σπονδαί», και οι συγκρούσεις σταµάτησαν προσωρινά.  

 
 


