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Το οικουμενικό κράτος του Μ. Αλεξάνδρου  (σελ.108-109)  

 

 

              Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο στη μάχη της Ισσού. Ψηφιδωτό από την Πομπηία, αντίγραφο       

              ελληνικού πρωτοτύπου, Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης 

 

Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου είχε αρχικά στόχο  την αντιμετώπιση του  περσικού κινδύνου. 

Ξεκίνησε από  την Πέλλα το 334 π.Χ  και πέτυχε την κατάλυση της  περσικής αυτοκρατορίας.     

Σε 11 χρόνια κατάκτησε την Ανατολή φτάνοντας μέχρι τον Ινδό ποταμό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%93%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Οι φάσεις της εκστρατείας του 

Α΄ ΦΑΣΗ (334-331 π.Χ) 

   

                             

 
  
334 π.Χ. Μικρά Ασία. Πάνω από τριάντα πόλεις                           333 π.Χ. Γόρδιο, Μάχη της Ισσού 
της Λυκίας παραδόθηκαν. 
 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%99%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%8D
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332-331 π.Χ. Λίβανος, Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτος, 
Ανατολικές σατραπείες 

 

Κυριάρχησε στη Μικρά Ασία και απελευθέρωσε τις ελληνικές πόλεις.  Νίκησε 

στο Γρανικό και στην Ισσό. Κατέλαβε τη Φοινίκη και την Παλαιστίνη και κατέκτησε 

την Αίγυπτο. Στο δέλτα του Νείλου ίδρυσε την Αλεξάνδρεια. 

 

Β΄ ΦΆΣΗ (331-327 π.Χ) 
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Προχώρησε στη Μεσοποταμία. Νίκησε στα Γαυγάμηλα και κατέλαβε 

τη Βαβυλώνα, τα Σούσα, την Περσέπολη, τα Εκβάτανα.                                               

Κατέκτησε επίσης τις ανατολικές επαρχίες της περσικής αυτοκρατορίας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ΄ ΦΑΣΗ  (327-325 π.Χ) 
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Επιχείρησε εκστρατεία στη Ινδική χερσόνησο. Έφτασε στον Ύφαση ποταμό που 

αποτέλεσε το όριο της εκστρατεία του. Δεν προχώρησε στο Γάγγη λόγω της 

αντίδρασης του Μακεδονικού στρατού. Ο Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα το 323 

π.χ. 

 

 

 Σχολιασμός παραθέματος 18, σελ. 108٭
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Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου  (σελ.109-112) 

Γενικά: *To έργο του Μ. Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται οικουμενικό, από την άποψη ότι, 

κατακτώντας την Ανατολή, ο Αλέξανδρος διέδωσε τον ελληνισμό στα πέρατα του  τότε γνωστού 

κόσμου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την οικουμενική  ανάπτυξή του. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στο στρατιωτικό τομέα 
 

α) Ο Αλέξανδρος ήταν διορατικός στρατηγός 

με μεγαλοφυή σκέψη, 

 

β) εφάρμοσε τον κατάλληλο σχεδιασμό για 

την αντιμετώπιση του αντιπάλου του. 

 

 

 

 

 

Στον πολιτικό τομέα 
 

• Επιδίωκε την ανάμειξη του 

ελληνικού με τον ασιατικό κόσμο 

κάτω από μια ισχυρή διοίκηση: 

 

α) έκανε αποδεκτές τις τοπικές συνήθειες, τις 

παραδόσεις, τον διαφορετικό τρόπο άσκησης 

της εξουσίας για κάθε λαό, 

 

β) διατήρησε το θεσμό των σατραπειών, 

 

γ) δημιούργησε μια νέα διοικητική παράδοση, 

αναθέτοντας τη διοίκηση των σατραπειών σε 

Έλληνες ή Πέρσες ηγεμόνες. 

 

 

Στον οικονομικό τομέα 

 
• Προώθησε το σύστημα της 

νομισματικής οικονομίας και 

δημιούργησε ενιαίο νομισματικό 

σύστημα για την απέραντη 

αυτοκρατορία: 

 

 α) στη θέση της σατραπείας που ήταν η 

φορολογική μονάδα, δημιούργησε τη 

φορολογική περιφέρεια με περισσότερες από 

μία σατραπείες, 

 

β) οι θησαυροί που συγκεντρώνονταν, 

μεταβάλλονταν σε χρυσό νόμισμα. 

 

 

Στον πολιτιστικό τομέα 

 
• Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου 

πήρε τη διάσταση της ένοπλης 

εξερεύνησης: 

 

α) διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα και ο 

ελληνικός πολιτισμός, 

 

β) υιοθετήθηκαν από τους λαούς της 

Ανατολής πολιτιστικά στοιχεία, 

 

γ) ιδρύθηκαν νέες πόλεις που εξελίχθηκαν 

σε κέντρα πολιτισμού, 

δ) εξερευνήθηκαν περιοχές, 

ε) συμμετείχαν στην εκστρατεία 

φιλόσοφοι και ερευνητές. 

 

⃰ Ερώτηση 7, σελ. 121 


