
GESCHIEDENIS GRIEKENLAND KOLONIES EN PERZISCHE OORLOGEN

KOLONIES

de steden groeien - te weinig vruchtbare gronden in de omgeving om de hele bevolking te
voeden. 
De oudste van een gezin erft alles, de anderen niets. Daardoor kunnen jongere broers niet
anders dan hun geluk elders gaan zoeken. 

Binnen de stad ontstaan kleine kernen van jeugdige avonturiers die per schip wegtrekken om
elders een nieuwe stad te stichten. De bedoeling is om nauwe samenwerking met de
moederstad te onderhouden en te zorgen dat er bv voldoende voedsel naar de moederstad
komt. 

IN het begin trekken ze vooral naar de kusten van de Zwarte Zee. 
MILETE richt daar meer dan 90 nieuwe steden op. Die zorgen voor graan, mijnbouw. 

De DORIERS stichten BYZANTIUM (op de doorvaart tussen Zwarte Zee en Zee van
Marmara). 

IONIËRS varen naar het westen en richten vooral in Zuid-Italië, Zuid-Frankrijk en het
Noorden van Egypte steden op. 

Helemaal in het westen komen ze niet of heel weinig, want daar zijn de Feniciërs de baas :
CARTHAGO. 

De kolonies bleven altijd verbonden met de moederstad, ook om GODSDIENSTIGE redenen.
Bij grote feesten kwamen afvaardigingen van de kolonies naar de moedersteden. 

De kolonies verhogen de rijkdom van de moedersteden. 

DE PERZISCHE OORLOGEN 

Kyros wil de Griekse steden in Klein-Azië veroveren en wil ook ter zee een macht
uitbouwen. Hij verovert de Griekse steden en wil dan verder naar het westen ook de Griekse
steden aanvallen. 

DAREIOS (opvolger van Kyros) bouwt een vloot en valt Athene aan.  Hij landt met meer dan
100.000 man bij MARATHON en vecht er tegen 11.000 Atheners en bondgenoten. 

Atheners vallen het veel grotere Perzische leger al stormenderhand aan. 
In het midden worden ze verslagen
De twee zijvleugels overwinnen en keren zich dan tegen de Perzen, die nu tussen twee
vuren zitten. 
Ze drijven de Perzen op de vlucht.
Proberen de schepen in brand te steken
Veel Perzen kunnen per schip wegkomen en varen naar Athene. 



Een soldaat loopt de 42 km van Marathon naar Athene om de stad te verwittigen. Even
later komen de soldaten daar ook aan, en verdedigen de stad. 
De Perzen durven niet aanvallen en verdwijnen. 

XERXES, de zoon van Kyros wil wraak nemen. Hij komt met een groot leger van 3.000.000
man over land naar Griekenland. 

In Athene 2 meningen voor de verdediging : 
ARISTIDES : het landleger versterken
THEMISTOCLES : de muren van Athene versterken met hout (volgens het orakel) :
vloot bouwen. 

Spartanen zullen Atheners helpen. Leonidas trekt met 300 Spartanen de wacht op bij de
pas van de Thermopylae. 
Xerxes komt onverwacht over land en verslaat de Spartanen. 
Atheners hebben onvoldoende soldaten om land en stad te beschermen en Xerxes trekt
plunderend en verwoestend door het land. Ook Athene wordt verwoest. 
Themistocles heeft de Atheners in veiligheid gebracht en trekt met een vloot tegen de
Perzische vloot op. Die vloot lag goed beschut tussen Attica en Euboia, klaar om uit te
varen. 
De Grieken sluiten de zee-engte af en verslaan de Perzische vloot. 
Later verslaan de Grieken de Perzische vloot nog tweemaal en wordt er vrede gesloten
met de Perzen : ze moeten op 3 dagmarsen van de zee verwijderd blijven en de Griekse
steden in Klein-Azië de vrijheid geven. 

Tekst van AESCHYLOS 

(zie afzonderlijk blad) 

Dictee : zie afzonderlijk blad
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