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Διζαγυγή
Μεγαινθπήο, αθαηαπόλεηνο, αήηηεηνο ζηξαηειάηεο, ν Αιέμαλδξνο Γ', ηεο
Γπλαζηείαο ησλ Αξγεαδώλ, δίθαηα ηνπ απνδόζεθε ε πξνζσλπκία, ν Μέγαο. Ζ
ηζηνξία επηθύιαμε γη' απηόλ κνίξα ιακπξή. Σνλ όξηζε λα κεηαιακπαδεύζεη απηόο ηελ
Διιεληθή ζθέςε, ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό έσο ηα βάζε ηεο Αλαηνιήο θαη λα ηδξύζεη
εθεί λέεο πόιεηο κε Διιεληθό ραξαθηήξα.
Ο Αιέμαλδξνο, έγηλε βαζηιηάο ησλ Μαθεδόλσλ, ζε ειηθία 20 εηώλ, κεηά ηε
δνινθνλία ηνπ παηέξα ηνπ Φηιίππνπ ην 336 π.Υ.. Ο λένο βαζηιηάο, βξέζεθε
αληηκέησπνο από ηελ αξρή , κε ηνπο ερζξνύο ηνπ Φηιίππνπ. Σα κέιε ηεο πκκαρίαο
ηεο Κνξίλζνπ, νη Θξάθεο θαη νη Ηιιπξηνί , ζεώξεζαλ ην ζάλαην ηνπ ηζρπξνύ
Μαθεδόλα βαζηιηά, σο ηδαληθή επθαηξία γηα λα απνζηαηήζνπλ από ηελ θπξηαξρία ησλ
Μαθεδόλσλ. Όκσο ν Αιέμαλδξνο, άμηνο απόγνλνο ηνπ Φηιίππνπ, αθνύ
πξνεγνπκέλσο αλαθεξύρηεθε άξρσλ ηεο Θεζζαιίαο, θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ
Πεινπόλλεζν έρνληαο ππόςε ηνπ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο. Δθεί, ζην πλέδξην
ηεο Κνξίλζνπ, ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαζώο θαη νη άιιεο ειιεληθέο πόιεηο, κε
εμαίξεζε ηε πάξηε, πέηπρε ηελ αλαθήξπμε ηνπ σο εγεκόλα ηεο πκκαρίαο θαη
ζπγρξόλσο σο "ζηξαηεγνύ απηνθξάηνξα " ζηνλ πόιεκν θαηά ησλ Πεξζώλ. Όπσο
αλαθέξεηαη από ηνλ Πινύηαξρν, ν Αιέμαλδξνο ζηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Κόξηλζν
πήγε ζηνπο Γειθνύο γηα λα δεηήζεη ρξεζκό. Όκσο, ε άθημε ηνπ εθεί ζπλέπεζε κε ηελ
πεξίνδν απνθξάδσλ εκεξώλ, πνπ δελ επηηξεπόηαλ ε έθδνζε ρξεζκώλ. Σόηε, ν
Αιέμαλδξνο ζέξλνληαο κε ηε βία ηελ ηέξεηα ζην βσκό, απαίηεζε από απηήλ λα
αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηνπ. Ζ απάληεζε ηεο ηέξεηαο ήηαλ ε εμήο : "Αλίθεηνο εί, ώ
παί ". Ο λένο εγεκώλ, ηθαλνπνηεκέλνο από ην ρξεζκό απηό, είπε όηη δελ επηζπκεί
άιιν ρξεζκό, θαη άθεζε ηελ ηέξεηα λα θύγεη.

Άγαικα ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ απν ηελ Πέξγε ηεο Μ. Αζίαο.
Ο Αιέμαλδξνο, ηελ άλνημε ηνπ 335 π.Υ., εθζηξάηεπζε από ηελ Ακθίπνιε ελαληίνλ
ησλ Σξηβαιιώλ θαη ησλ Ηιιπξηώλ, νη νπνίνη κεηά ην ζάλαην ηνπ Φηιίππνπ, είραλ
δείμεη επαλαζηαηηθέο δηαζέζεηο. Αθνινύζσο, πξνέιαζε ζηελ Θξάθε, πέξαζε ηνλ
Αίκν, θαη θαηέβαιε ηνπο Σξηβαιινύο θαη ηνπο Θξάθεο. ηε ζπλέρεηα, δηέβε ηνλ
πνηακό Ίζηξν ( Γνύλαβε) ρξεζηκνπνηώληαο καθξά πινία πνπ πξνέξρνληαλ από ην
Βπδάληην, θαζώο θαη κνλόμπια. Μαδί ηνπ δηεθπεξαηώζεθαλ 1500 ηππείο θαη 4000
πεδνί.
Ζ επθνιία κε ηελ νπνία νη Μαθεδόλεο δηάβεθαλ ηνλ Ίζηξν, είρε ζαλ απνηέιεζκα νη
Γέηεο, πνπ θαηνηθνύζαλ βόξεηα ηνπ πνηακνύ, λα απνζπξζνύλ δίρσο κάρε. Μεηά ηα
γεγνλόηα απηά ν Αιέμαλδξνο ζηξάθεθε πξνο ηελ Βνησηία, κε ζθνπό λα ππνηάμεη ηηο
Θήβεο, πνπ είραλ απνζηαηήζεη. Σελ θαηάιεςε ησλ Θεβώλ, επαθνινύζεζε ε ζθαγή
ησλ θαηνίθσλ ηεο, θπξίσο από ηνπο Φσθείο, Πιαηαηείο θαη άιινπο Βνησηνύο. Ζ
θαηαζηξνθή ησλ Θεβώλ απνδόζεθε ζε δύν παξάγνληεο: ζηελ νξγή ησλ ζεώλ, νη
νπνίνη ζέιεζαλ λα ηηκσξήζνπλ ηελ πξνδνζία ησλ Θεβαίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πεξζηθώλ πνιέκσλ, επίζεο θαη ζην κίζνο ησλ αλδξώλ από ηηο Πιαηαηέο, πνπ είραλ
θαηαζηξαθεί από ηνπο Θεβαίνπο ζε θαηξό εηξήλεο. Ζ πηώζε ησλ Θεβώλ, ζήκαλε θαη
ην ηέινο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αιεμάλδξνπ ζε επξσπατθό έδαθνο. Οη επηρεηξήζεηο
απηέο, παξόιν πνπ δηάξθεζαλ κόλν έλα ρξόλν, ήξθεζαλ γηα λα εδξαηώζνπλ ηελ θήκε
ηνπ Αιεμάλδξνπ σο ζηξαηεγνύ.
Μεηά ηηο επηηπρίεο ηνπ, ν λένο βαζηιηάο επέζηξεςε ζηε Μαθεδνλία γηα λα πξνζθέξεη
ζπζία ζηνλ Οιύκπην Γία θαη λα ζπγθξνηήζεη ζηηο Αίγεο ηνλ αγώλα ησλ Οιπκπίσλ. Ο
Αιέμαλδξνο ηνλ ρεηκώλα ηνπ 335, αζρνιήζεθε κε ηε δηνξγάλσζε ηνπ βαζηιείνπ ηνπ ,
επεηδή ζθόπεπε λα απνπζηάζεη ζηελ Αζία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Αξρηθά είρε
ηελ πξόζεζε λα θαηαθηήζεη ηελ Πεξζία, εθζξνλίδνληαο ην Γαξείν θαη λα αλέβεη ν
ίδηνο ζην ζξόλν, εθδηθνύκελνο γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ Ξέξμε ζην παξειζόλ, ν νπνίνο
είρε επηρεηξήζεη ηελ ππνδνύισζε όισλ ησλ Διιήλσλ. Σν δε αξρηθό ζρέδην ηνπ
Αιέμαλδξνπ πεξηειάκβαλε ηα εμήο ηξία ζηάδηα : πξώηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Μηθξάο
Αζίαο, αθνινύζσο ηελ θαηάιεςε ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ, ηηο νπνίεο ζα
ρξεζηκνπνηνύζε σο νξκεηήξην γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ηξίηεο θάζεσο, πνπ ζηόρεπαλ
ζηελ θαηάιπζε ηνπ βαζηιείνπ ηεο Πεξζίαο.
Σν αδύλαην ζεκείν ησλ Μαθεδόλσλ ήηαλ ε έιιεηςε ζηόινπ, ν νπνίνο απαηηείην
πξνθεηκέλνπ λα παξαηαρζεί απέλαληη ζηνλ πεξζηθό πνπ αξηζκνύζε 400 ηξηήξεηο.
Όκσο, ν Αιέμαλδξνο δελ ζέιεζε λα απνηαζεί ζηνπο πκκάρνπο γηα λα ηνπ

παξάζρνπλ πινία. Ο λεαξόο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, γηα ιόγνπο πξνιεπηηθνύο, άθεζε
ηηο κηζέο ζηξαηησηηθέο ηνπ δπλάκεηο ζηελ Μαθεδνλία, αλέζεζε δε ηε δηαθπβέξλεζε
ηεο ρώξαο ζηνλ πηζηό θαη έκπεηξν ζηξαηεγό Αληίπαηξν.
Ο Γαξείνο, είρε αλέιζεη ζην ζξόλν ηεο Πεξζίαο ην 335 π.Υ, ζε ζρέζε δε κε ηνλ
Αιέμαλδξν είρε ζηε δηάζεζε ηνπ πνιπάξηζκν ζηξαηό. Δπίζεο, ελώ ην
ζεζαπξνθπιάθην ηεο Πέιιαο ήηαλ ήδε άδεην πξηλ ηηο εθζηξαηείεο ηνπ Αιεμάλδξνπ, ν
Γαξείνο είρε ζηε δηάζεζε ηνπ ακύζεηα πινύηε. Σν ζεζαπξνθπιάθην ηνπ ζηα νύζα
ήηαλ πιήξεο, θαη ζηα βαζηιηθά αλάθηνξα ηεο Πεξζέπνιεο, είραλ ζπγθεληξσζεί
αζηξνλνκηθέο πνζόηεηεο ρξπζνύ. Δπίζεο, δηέζεηε έλα κεγάιν πνιεκηθό ζηόιν ,ν
νπνίνο ειέγρνληαο ηηο αθηέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ, ήηαλ ζε
ζέζε λα εκπνδίζεη θάζε ερζξό, πνπ δελ δηέζεηε αλάινγν ζηόιν. Δθείλε ηελ πεξίνδν
ζην βαζίιεην ηεο Πεξζίαο, δελ ζπλέβαηλαλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, νη νπνίεο ζα
κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άκπλα ηεο ρώξαο θαηά ηνπ
επηηηζέκελνπ ερζξνύ. Βέβαηα ππήξραλ θηιόδνμνη ζαηξάπεο. Όκσο, ε Πεξζία
πζηεξνύζε, σο πξνο ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο , όπνπ
είρε ζεκεησζεί αμηόινγε πξόνδνο ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε Διιήλσλ
κηζζνθόξσλ εθ κέξνπο ησλ Πεξζώλ, δελ αξθνύζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αδπλακηώλ
θαη ησλ θελώλ ηνπ πεξζηθνύ ζηξαηνύ, ζηνλ νπνίν ππήξρε έιιεηςε αμησκαηηθώλ,
ηθαλώλ γηα απηνζρεδηαζκό θαη αληεπίζεζε. Οη ηθαλόηεηεο ηνπο, πεξηνξίδνληαλ ζηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ ερζξνύ κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή, ηελ πξνζσπηθή αλδξεία
ζηα πεδία ησλ καρώλ θαζώο θαη ζηα δξεπαληθόξα άξκαηα.
Ο ζηξαηόο ηνπ Αιεμάλδξνπ, απνηειείην από 30.000 πεδνύο θαη 5000 ηππείο. Ζ βαζηθή
δηάηαμε ηνπ ζηξαηνύ όπσο είρε νξγαλσζεί από ηνλ Φίιηππν, απνηειείην από ηε
θάιαγγα, ην ειαθξύ ηππηθό, ηνπο ππαζπηζηέο, θαη ην βαξύ ηππηθό. Ο Αιέμαλδξνο
ζηελ εθζηξαηεία ηνπ πξνο ηελ Αζία δηέζεηε έμε ηάγκαηα ηεο καθεδνληθήο θάιαγγαο,
ε νπνία απεηέιεζε ηελ βάζε ηνπ ζηξαηνύ ηνπ. Ζ θάιαγγα πιαηζηώζεθε από ηνπο
Έιιελεο νπιίηεο, νη νπνίνη ήηαλ ύκκαρνη ή κηζζνθόξνη. Γηνηθεηήο ησλ πκκάρσλ
ήηαλ ν Αληίγνλνο, ελώ ησλ κηζζνθόξσλ ν Μέλαλδξνο.
Η Γιάβαζη ηος Δλλήζπονηος
Σν 335 π.Υ., ν Αιέμαλδξνο απέζηεηιε ηνλ Παξκελίσλα ζηελ Αζία, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίζεη βάζεηο ζηελ Πξνπνληίδα. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν Γαξείνο, επηζηξάηεπζε ηνλ
Μέκλνλα από ηε Ρόδν, γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ Παξκελίσλα. Οη
πξνζπάζεηεο ηνπ Μέκλνλνο έπεζαλ ζην θελό θαη νη αθηέο ηνπ Διιεζπόληνπ
πεξηήιζαλ ζηα ρέξηα ηνπ Μαθεδόλα ζηξαηεγνύ.

Παξάζηαζε θεθαιήο Μ. Αιεμάλδξνπ σο Ζξαθιένπο.
Σελ άλνημε ηνπ 334 π.Υ. ν Αιέμαλδξνο, μεθίλεζε από ηελ Πέιια ηε κεγάιε
εθζηξαηεία ε νπνία εμειίρζεθε ζε κηα ιακπξή επνπνηία. Όηαλ έθζαζε ζηε εζηό,
πνπ βξίζθεηαη ζηελ επξσπατθή αθηή ηνπ Διιεζπόληνπ, πξνρώξεζε ζηελ Διαηνύληα
λα πξνζθέξεη ζπζία ζηνλ ηάθν ηνπ Πξσηεζίιανπ, ν νπνίνο ζηνλ Σξσηθό πόιεκν ήηαλ
ν πξώηνο πνπ πάηεζε ην πόδη ηνπ ζηε ζηεξηά θαη ν πξώηνο πνπ ζθνηώζεθε. Από ηελ
Διαηνύληα ν Αιέμαλδξνο, δηεθπεξαηώζεθε ζην Ληκάλη ησλ Αραηώλ, πνπ βξίζθεηαη
ζηελ αζηαηηθή αθηή. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, απνβηβάζηεθε πξώηνο από ην πινίν θαη
εμαθόληηζε ην δόξπ ηνπ πξνο ηε ζηεξηά δειώλνληαο έηζη, ζπκβνιηθά, ηελ θαηνρή ηεο
γεο πνπ παηνύζε. ηε ζπλέρεηα, αλέβεθε ζην Ίιην θαη αλέζεζε ζηνλ λαό ηεο Ηιηάδαο
Αζελάο ηελ παλνπιία ηνπ. ην κεηαμύ, ν Μαθεδόλαο ζηξαηεγόο Παξκελίσλ
δηεθπεξαίσλε κε επηηπρία ηελ δύλακε ηνπ ζηξαηνύ από ηε εζηό ζηελ Άβπδν, κε ηε
βνήζεηα 160 ηξηήξσλ θαη πνιιώλ κεηαγσγηθώλ πινίσλ.
Η Μάση ηος Γπανικού
Ο Αιέμαλδξνο καδί κε ην ζηξαηό ηνπ πξνρσξώληαο αξρηθά ΒΑ θαη ζηε ζπλέρεηα
αλαηνιηθά, έθζαζε ζηελ δπηηθή όρζε ηνπ Γξαληθνύ πνηακνύ, ν νπνίνο κε ξνή από Ν
πξνο Β ρύλεηαη ζηελ Πξνπνληίδα. ηελ αλαηνιηθή όρζε ηνπ πνηακνύ, νη Πέξζεο
είραλ ήδε παξαηαρζεί ζε ζέζε κάρεο. Ο Γξαληθόο είλαη έλα νξεηλό πνηάκη, πνπ ξέεη
νξκεηηθά ηελ Άλνημε. Ζ θνίηε ηνπ είρε πιάηνο 20 -40 κέηξσλ. Σελ επνρή απηή είρε
άθζνλν λεξό αιιά κηθξό βάζνο. Όκσο, ε αλαηνιηθή ηνπ όρζε, ζηελ νπνία είραλ
παξαηαρζεί νη Πέξζεο, ήηαλ απόηνκε θαη παξνπζίαδε δπζθνιίεο ζηνλ επηηηζέκελν
ζηξαηό ηνπ Αιέμαλδξνπ.
Από ηε ζπλνιηθή δύλακε ησλ 35.000 αλδξώλ πνπ είρε ζηε δηάζεζε ηνπ, ν
Αιέμαλδξνο παξέηαμε 5000 ηππείο θαη 15000 πεδνύο θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο όρζεο
ηνπ πνηακνύ Γξαληθνύ. ην θέληξν παξαηάρηεθαλ νη πεδνί θαη ζηα δύν άθξα ην
ηππηθό. Δπί θεθαιήο ηεο δεμηάο πηέξπγαο ήηαλ ν Αιέμαλδξνο, ελώ επί θεθαιήο ηεο
αξηζηεξήο νξίζηεθε ν Παξκελίσλ.
Οη Πέξζεο δηέζεηαλ 20000 ηππείο θαη 20000 πεδνύο Έιιελεο κηζζνθόξνπο. Δίραλ δε
παξαηάμεη , θνληά ζηελ όρζε ηνπ πνηακνύ ηνπο ηππείο ζηελ πξώηε γξακκή θαη ηνπο
πεδνύο πίζσ από ηνπο ηππείο. Οη Πέξζεο βιέπνληαο ηνλ Αιέμαλδξν ζηα αξηζηεξά
ηνπο, ελίζρπζαλ ηελ αξηζηεξή ηνπο πηέξπγα κε επηπιένλ ίιεο ηππέσλ, πηζηεύνληαο όηη
ε δεμηά πηέξπγα ησλ Μαθεδόλσλ ζα επσκηδόηαλ ην βάξνο ηεο κάρεο.

Όκσο, ν Αιέμαλδξνο αθνύ κειέηεζε ηηο θηλήζεηο ηνπ ερζξνύ, απνθάζηζε λα
πξνζβάιεη ηελ δεμηά πηέξπγα, πνπ βξηζθόηαλ απέλαληη ζηνλ Παξκελίσλα. Γηα λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ ειηγκό απηό, ν Αιέμαλδξνο ηέζεθε επί θεθαιήο ηνπ ηππηθνύ,
θαη κπαίλνληαο ζην πνηάκη, θηλήζεθε πξνο ηα αξηζηεξά, πξνειαύλνληαο κέζα ζηελ
θνίηε ηνπ. Με ηελ ηαθηηθή απηή ν Αιέμαλδξνο θαηόξζσζε λα επηηεζεί ζηελ δεμηά
πηέξπγα ηνπ ερζξνύ πνπ είρε εμαζζελήζεη θαη κεηά από ζθιεξό αγώλα, έηξεςε ηνπο
Πέξζεο ζε θπγή. ηε δεύηεξε θάζε ηεο κάρεο, ν Αιέμαλδξνο επεηέζε θαηά κέησπν
κε ηε καθεδνληθή θάιαγγα ελαληίνλ ησλ κηζζνθόξσλ, ελώ ην ηππηθό ηνπ επηηέζεθε
ζηα πιεπξά θαη ηα λώηα ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο Έιιελεο κηζζνθόξνπο ηνπ
Γαξείνπ εμνληώζεθαλ θαη κόλν 2000 αηρκαισηίζηεθαλ.
Ο Γηόδσξνο ν ηθειηώηεο, αλαθεξόκελνο ζηε κάρε απηή ζεώξεζε όηη ν Αιέμαλδξνο :
"ηης όλης νίκης έδοξε μάλιζηα αίηιος γεγονέναι".

ρεδηάγξακκα ηεο Μάρεο ηνπ Γξαληθνύ.
Η Καηάκηηζη ηηρ Μικπάρ Αζίαρ
Μεηά ηελ θαζνξηζηηθή απηή κάρε, ν Αιέμαλδξνο θαηέιαβε ακαρεηί ηηο άξδεηο θαη
ηελ Έθεζν. ηελ πόιε ηεο ζεάο Αξηέκηδνο, εμέδσζε δηαηαγή γηα ηελ επηζηξνθή ησλ
εμόξηζησλ πνιηηώλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Δπίζεο πξνέβε ζηελ θαηάξγεζε ηεο νιηγαξρίαο
θαη επαλέθεξε ηε δεκνθξαηία. Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο πξνζέθεξε ζπζία ζηε ζεά θαη
ηέιεζε πνκπή, ζηελ νπνία ζπκκεηείρε νιόθιεξν ην ζηξάηεπκα ηνπ. Σελ επνκέλε
εκέξα ν Αιέμαλδξνο αλαρώξεζε γηα ηε Μίιεην, ηελ νπνία θαη θαηέιαβε κε ηε
ζύκπξαμε ηνπ ζηόινπ. ηελ επηρείξεζε απηή , ν πεξζηθόο ζηόινο δελ κπόξεζε λα
ζπλδξάκεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μηιήηνπ, επεηδή ν ειιεληθόο ζηόινο είρε απνθιείζεη
ην ιηκάλη ηεο πόιεσο. Οη Πέξζεο είραλ πξνζνξκηζηεί ζηε ρεξζόλεζν ηεο Μπθάιεο
θαη πξνζπαζνύζαλ λα παξαζύξνπλ ηνλ αξηζκεηηθά κηθξόηεξν ειιεληθό ζηόιν ζε
λαπκαρία. ύληνκα όκσο, ε έιιεηςε ηξνθίκσλ θαη πόζηκνπ λεξνύ αλάγθαζαλ ηνλ
πεξζηθό ζηόιν, απνηεινύκελν από 400 πινία, λα πιεύζεη πξνο ηε άκν γηα
αλεθνδηαζκό. Μεηά παξέιεπζε νιίγσλ εκεξώλ, νη Πέξζεο επαλεκθαλίζηεθαλ ζηα
αλνηθηά ηεο Μηιήηνπ ελώ πέληε πινία ηνπο εηζέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ειπίδνληαο όηη
εθεί ζα εύξηζθαλ ηα πινία ηνπ Αιεμάλδξνπ θελά πιεξσκάησλ. Όκσο, έγηλαλ
αληηιεπηνί, νη δε λαύηεο ηνπ Αιεμάλδξνπ αθνύ επάλδξσζαλ 10 πινία, πξνέβεζαλ

ζηελ θαηαδίσμε ησλ πεξζηθώλ, από ηα νπνία, αηρκαιώηηζαλ ην έλα. Σν γεγνλόο απηό,
απνγνήηεπζε ηνπο Πέξζεο, νη νπνίνη ράλνληαο θάζε ειπίδα, απέπιεπζαλ γηα ηελ
Αιηθαξλαζζό.

Αλάγιπθε βάζε ηνπ λεώηεξνπ Αξηεκηζίνπ Δθέζζνπ. Βξεηαληθό Μνπζείν.
ηε Μίιεην, ν Αιέμαλδξνο δηέπξαμε ην ιάζνο λα δηαιύζεη ην λαπηηθό ηνπ,
πηζηεύνληαο όηη, ε θαηνρή ησλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο από ην καθεδνληθό
πεδηθό, αξθνύζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πεξζηθνύ ζηόινπ, επίζεο όηη ηα πινία ηνπ
ερζξνύ δελ ζα κπνξνύζαλ πιένλ λα εηζπιεύζνπλ ζηα ιηκάληα γηα αλεθνδηαζκό.
ύληνκα, ν Αιέμαλδξνο εγθαηέιεηςε ηελ Μίιεην θαη πξνρώξεζε ζηελ Αιηθαξλαζζό,
ηελ νπνία πνιηόξθεζε θαη κε πνιηνξθεηηθέο κεραλέο. Από ηελ πιεπξά ηνπο νη Πέξζεο
,όηαλ αληειήθζεζαλ όηη δελ ζα κπνξνύζαλ λα θξαηήζνπλ ηελ πόιε γηα κεγάιν
δηάζηεκα, ηελ ππξπόιεζαλ θαη απέπιεπζαλ κε ηα πινία ηνπο γηα ην λεζί ηεο Κσ.
Σνλ ρεηκώλα ηνπ 334-33 π.Υ. ν Αιέμαλδξνο απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ΝΑ θαηά
κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, γηα λα θαηαιάβεη ηηο παξαζαιάζζηεο πόιεηο ηεο
Λπθίαο. Αθνύ, θπξίεπζε ηελ Σεξκεζζό, ηελ Ξάλζν θαη ηε Φάζειη, πξνρώξεζε
αλαηνιηθά απειεπζεξώλνληαο ηελ Πέξγε θαη ηελ ίδε.
Ππόρ ηην Κιλικία
Δπεηδή, ν δξόκνο κεηά ηελ ίδε ήηαλ δύζβαηνο, ν Αιέμαλδξνο ζηξάθεθε πξνο ηελ
Φξπγία, πνπ ήηαλ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, θαη πνξεύηεθε πξνο ηελ αξραία πόιε
ηνπ Γόξδηνπ, θνληά ζηνλ αγγάξην πνηακό. ηελ αθξόπνιε ηνπ Γόξδηνπ βξίζθνληαλ
ηα βαζηιηθά αλάθηνξα, ζηα νπνία ππήξρε θαη ε άκαμα ηνπ νκώλπκνπ βαζηιηά, παηέξα
ηνπ κπζηθνύ Μίδα. Ζ άκαμα ήηαλ δεκέλε κε δεζκό θξαλέαο, ζε έλα πάζαιν. Καηά
ηελ παξάδνζε, εθείλνο πνπ ζα έιπλε ηνλ δεζκό ζα γηλόηαλ θύξηνο ηεο Αζίαο. Σόηε, ν
Αιέμαλδξνο δίρσο λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκό ηνλ έιπζε, θόβνληάο ηνλ κε ην ζπαζί
ηνπ .
Σελ άλνημε ηνπ 333 π.Υ., ν Μαθεδόλαο βαζηιηάο ζηε ζπλέρεηα πξνρώξεζε πξνο
αλαηνιάο θαη αθνύ θαηέιαβε ηελ πόιε ηεο Άγθπξαο, πξνσζήζεθε ζηελ Καππαδνθία,
θαηαιακβάλνληαο νιόθιεξε ηελ πεξηνρή, πνπ πεξηβάιιεηαη από ηνλ πνηακό Άιπ.
ύληνκα δε έθζαζε ζηηο πύιεο ηεο Κηιηθίαο, πνπ βξίζθνληαη ζηα ΝΑ ηεο νξνζεηξάο
ηνπ Σαύξνπ θαη κέζα ζε κηα λύθηα, κε αηθληδηαζηηθή επίζεζε, θαηέιαβε ηελ πεξηνρή
απηή θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ Σαξζό, όπνπ θαη ζηξαηνπέδεπζε. Δθεί, ν Αιέμαλδξνο

παξέκεηλε γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα επεηδή είρε ππνζηεί θινληζκό ε πγεία ηνπ από
ππεξθόπσζε.

Πνξεία ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ θαη ηνπ Γαξείνπ ζηελ Πεδηάδα ηεο Ηζζνύ.
Σνλ Οθηώβξην ηνπ 333 π.Υ., κεηά ηελ αλάξξσζε ηνπ, ν Αιέμαλδξνο έζηεηιε ηνλ
ζηξαηεγό Παξκελίσλα λα θαηαιάβεη θαη λα δηαθπιάμεη ηα πεξάζκαηα κεηαμύ
Κηιηθίαο θαη πξίαο. ην κεηαμύ, ν Γαξείνο ζπγθέληξσζε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηελ
Βαβπιώλα θαη πξνρώξεζε πξνο ηελ Κηιηθία, ζηξαηνπέδεπζε δε αλαηνιηθά ηνπ όξνπο
Ακαλόο, ζηνπο ώρνπο ηεο Αζζπξίαο. Ζ καθξά παξακνλή ηνπ Αιεμάλδξνπ ζηελ
Κηιηθία, ιόγσ ηεο αζζέλεηαο ηνπ, έδσζε ηελ εληύπσζε ζην Γαξείν θαη ζην επηηειείν
ηνπ, όηη ν Αιέμαλδξνο θνβνύκελνο ηελ αλακέηξεζε απέθεπγε λα δώζεη κάρε καδί
ηνπ.
Ο Αιέμαλδξνο πιεξνθνξεζείο ηελ άθημε ηνπ Γαξείνπ ζηνπο ώρνπο, πξνρώξεζε
ακέζσο θαηά κήθνο ησλ παξαιίσλ ηεο Κηιηθίαο θαη αθνύ δηέβε ηηο "Κηιίθηεο πύιεο",
ζην κπρό ηνπ Ηζζηθνύ θόιπνπ, θαηέιαβε ηελ Ηζζό. Σελ επνκέλε πξνρσξώληαο πξνο
Ν θαη δηεξρόκελνο από ηηο "πύιεο ηεο πξίαο θαη ηεο Κηιηθίαο" έθζαζε ζηελ
Μπξίαλδξν, κε ζθνπό λα πεξάζεη ηηο "ύξηεο πύιεο" γηα λα επηηεζεί ζηνλ Γαξείν, πνπ
όπσο πίζηεπε βξηζθόηαλ αθόκε ζηνπο ώρνπο.
Όκσο, ν Γαξείνο, αληί λα πεξηκέλεη ηνλ Αιέμαλδξν ζηελ πεδηάδα ηεο Αζζπξίαο, πνπ
ήηαλ θαηάιιειε γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ πνιπάξηζκνπ πεξζηθνύ ηππηθνύ, παίξλνληαο
ζάξξνο απνθάζηζε λα θηλεζεί ελαληίνλ ησλ Μαθεδόλσλ θαη πξνρώξεζε πξνο
Γπζκάο, δηήιζε δε ην όξνο Ακαλόο θαη έθζαζε ζηα λώηα ηνπ Αιεμάλδξνπ δίρσο λα
γίλεη αληηιεπηόο. ηε ζπλέρεηα θαηέιαβε ηελ Ηζζό, βαζάληζε θαη ζθόησζε όινπο ηνπο
Μαθεδόλεο, πνπ βξίζθνληαλ εθεί, αζζελνύληεο, θαη ηελ επνκέλε πξνρώξεζε Νόηηα
πξνο ηνλ πνηακό Πίλαξν.
Η Μάση ηηρ Ιζζού
H κεηαθίλεζε ηνπ Γαξείνπ από ην αλνηθηό πεδίν ησλ ώρσλ ζηε ζηελή παξαιηαθή
ισξίδα , λόηηα ηεο Ηζζνύ, εμαζθάιηζε κεγάιν πιενλέθηεκα ζηνλ Αιέμαλδξν, αθνύ

κε ηελ απόθαζε ηνπ απηή ν Γαξείνο θαηαδίθαδε κεγάιν ηκήκα ηνπ πνιπάξηζκνπ
ζηξαηνύ ηνπ ζε αδξάλεηα. Αιιά, θαη ν Αιέμαλδξνο γηα λα εμαζθαιίζεη ηα λώηα ηνπ
έπξεπε λα θαηαιάβεη ηηο λόηηεο πύιεο πνπ νδεγνύζαλ ζηελ παξαιηαθή ισξίδα. Έηζη,
κεηά από πνιεκηθό ζπκβνύιην ν Αιέμαλδξνο, δηέηαμε έλα ηκήκα ηνμνηώλ θαη άιιν
έλα ηππέσλ λα πξνπνξεπηνύλ γηα λα αληρλεύζνπλ ηνλ δξόκν, ελώ ν ίδηνο καδί κε ην
ζηξάηεπκά ηνπ πξνρώξεζε λόηηα ηνπ Ακαλνύ πξνο ηηο "ζπξηαθέο πύιεο", ηηο νπνίεο
θαη θαηέιαβε θαηά ηα κεζάλπθηα. ηε ζπλέρεηα, ν καθεδνληθόο ζηξαηόο πξνρώξεζε
πξνο Βνξξά γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ πεξζηθό, εθεί πνπ είρε ζηξαηνπεδεύζεη, βόξεηα
ηνπ πνηακνύ Πηλάξνπ. Απηόο ν πνηακόο δελ είρε κεγάιν βάζνο θαη δελ απνηεινύζε
εκπόδην γηα ην ηππηθό, ελώ ην πιάηνο ηεο επίπεδεο ισξίδαο αλάκεζα ζηνπο πξόπνδεο
ηεο νξνζεηξάο θαη ηε ζάιαζζα δελ μεπεξλνύζε ηα 2.700 κέηξα. Ο ζηξαηόο ηνπ
Γαξείνπ ζύκθσλα κε ηνλ Αξξηαλό αλεξρόηαλ ζε 600.000 άλδξεο, από ηνπο νπνίνπο
30.000 ήηαλ ηππείο θαη 30.000 Έιιελεο κηζζνθόξνη. Παξόιν πνπ νη αξηζκνί απηνί
ακθηζβεηνύληαη ζήκεξα, νπσζδήπνηε ν Γαξείνο είρε κηα ηεξάζηηα ζηξαηηά γηα λα
δηαθηλδπλεύζεη κηα κάρε ζε απηή ηελ κεηνλεθηηθή γη' απηόλ ζέζε.
Οη δπλάκεηο ηνπ Γαξείνπ παξαηάρζεθαλ από ηελ νξνζεηξά πξνο ηε ζάιαζζα, δει.
από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά σο εμήο: 30,000 Κάξδαθεο νπιίηεο, δίπια ηνπο 30,000
κηζζνθόξνη, δεμηόηεξα άιινη 30,000 Κάξδαθεο, θαη ηέινο 30,000 ηππείο ζην δεμηό
άθξν πξνο ηε ζάιαζζα . H ππόινηπε δύλακε πνπ απνηειείην από ειαθξά
νπιηζκέλνπο Αζηάηεο ηνπνζεηήζεθε πίζσ από ηνπο κηζζνθόξνπο.

ρεδηάγξακκα ησλ Φάζεσλ ηεο Μάρεο ηεο Ηζζνύ.
Όηαλ ν Αιέμαλδξνο παξαηήξεζε ηνλ ηξόπν πνπ παξαηάρηεθαλ νη ερζξνί , απνθάζηζε
λα παξαηάμεη ηηο δπλάκεηο ηνπ από ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν
: δεμηά πξνο ην βνπλό ηνπνζέηεζε ηνπο ζαξηζζνθόξνπο ηππείο, θαη ζην αξηζηεξό ηνπο
Παίνλεο ηππείο, ηνπο Μαθεδόλεο ηνμόηεο, ην ηππηθό ησλ Δηαίξσλ, ηελ καθεδνληθή
θάιαγγα, ηνπο Κξήηεο ηνμόηεο, θαη θνληά ζηε ζάιαζζα ηνπο ηππείο ησλ Θεζζαιώλ
θαη ησλ πκκάρσλ. Δπηπιένλ, πξνο ηελ πιεπξά ηνπ βνπλνύ ηνπνζέηεζε αθνληηζηέο,
ηνμόηεο θαη ιίγνπο ηππείο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ έλα πξνσζεκέλν πεξζηθό
απόζπαζκα. Οη Έιιελεο κηζζνθόξνη ηνπνζεηήζεθαλ ζηε δεύηεξε γξακκή.

Ζ κάρε ηεο Ηζζνύ άξρηζε ην απόγεπκα κηαο από ηηο πξώηεο εκέξεο ηνπ Ννεκβξίνπ
ηνπ 333 π.Υ. Ο Αιέμαλδξνο άξρηζε λα πξνρσξεί πξνο ηνλ ερζξό κε αξγό ξπζκό.
Όκσο, κόιηο έθζαζε ζε απόζηαζε, όπνπ ζα ηνλ θηππνύζαλ ηα βέιε ηνπ ερζξνύ,
εμαπέιπζε αηθληδηαζηηθή επίζεζε καδί κε ην ηππηθό ησλ Δηαίξσλ, ην ειαθξύ ηππηθό
θαη ηα ηκήκαηα ηνπ δεμηνύ θέξαηνο ελαληίνλ ησλ Καξδάθσλ, πνπ βξίζθνληαλ ζην
αξηζηεξό άθξν ησλ βαξβάξσλ. ύληνκα, απηνί δηαζπάζηεθαλ θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή.
Όκσο, ε καθεδνληθή θάιαγγα πνπ βξηζθόηαλ ζην θέληξν δελ κπόξεζε λα
αθνινπζήζεη κε ηελ ίδηα ηαρύηεηα ην ηππηθό ηνπ δεμηνύ θέξαηνο κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγεζεί θελό, ην νπνίν έζπεπζαλ λα εθκεηαιιεπζνύλ νη Έιιελεο κηζζνθόξνη
ησλ Πεξζώλ, εμαπνιύνληαο ζην ζεκείν εθείλν επίζεζε. Όκσο, ν Αιέμαλδξνο, κεηά
ηελ άηαθηε ππνρώξεζε ησλ Καξδάθσλ ζηξάθεθε πξνο ηα αξηζηεξά θαη ρηύπεζε ηνπο
κηζζνθόξνπο από ηα πιάγηα, εμαλαγθάδνληαο ηνπο ζε ππνρώξεζε. Σόηε ν Γαξείνο
θνβήζεθε κήπσο αηρκαισηηζηεί ή ζθνησζεί θαη αθνύ άδξαμε ηα ηλία ηνπ άξκαηνο
ηνπ, μεθίλεζε κόλνο ηνπ, δίρσο λα πεξηκέλεη ηνλ ελίνρν. ύληνκα όκσο εγθαηέιεηςε
ην άξκα ηνπ, καδί κε ην καλδύα, ην ηόμν θαη ηελ αζπίδα ηνπ, έθηππνο δε πιένλ
έζπεπζε λα απνκαθξπλζεί.
ην κεηαμύ, ην ηππηθό ησλ Πεξζώλ, αθνύ δηέβε ηνλ πνηακό Πίλαξν επηηέζεθε κε
ζθνδξόηεηα ελαληίνλ ηκήκαηνο ηνπ ηππηθνύ πνπ βξηζθόηαλ εκπξόο ηνπ. Ο αγώλαο
ήηαλ άληζνο, αθνύ νη 30,000 ηππείο ησλ Πεξζώλ αληηκεηώπηδαλ κόλν 2,500 ηππείο ηνπ
Αιεμάλδξνπ. Δλ ηνύηνηο, νη Πέξζεο ηππείο, όηαλ δηαπίζησζαλ όηη νη Έιιελεο
κηζζνθόξνη νπηζζνρσξνύζαλ θαη ν Γαξείνο είρε εγθαηαιείςεη ηνλ αγώλα, εηξάπεζαλ
θαη απηνί ζε θπγή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κάρεο, νη Πέξζεο έραζαλ 100000 πεδνύο θαη
10000 ηππείο, ελώ νη απώιεηεο ησλ Μαθεδόλσλ ήηαλ κόλν 300 πεδνί θαη 150 ηππείο.
Ο Γαξείνο ζηε δξακαηηθή θπγή ηνπ άθεζε πίζσ ηνπ, ηε γπλαίθα ηνπ, ηε κεηέξα ηνπ
θαη ηα ηξία παηδηά ηνπ. Ο Αιέμαλδξνο κνινλόηη είρε ηξαπκαηηζηεί ζην κεξό, δελ
παξέιεηςε λα επηζθεθζεί ηνπο ηξαπκαηίεο θαη παξάιιεια λα θξνληίζεη γηα ηε
κεγαινπξεπή ηαθή ησλ πεζόλησλ, παξαηάζζνληαο νιόθιεξε ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ
δύλακε. Ζ λίθε ζηελ Ηζζό, επηζθξαγίζηεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Αιεμάλδξεηαο, πνπ
αθόκε θαη ζήκεξα θέξεη ην όλνκά ηνπ, ηελ Αιεμαλδξέηηα.
Η Καηάκηηζη ηηρ Φοινίκηρ και ηηρ Αιγύπηος
Δλώ ν Γαξείνο θάιπαδε πξνο ηελ πόιε Θάςαθν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή όρζε ηνπ
Δπθξάηε, ν Αιέμαλδξνο ζπλέρηζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε Φνηλίθε θαη
ζηξαηνπέδεπζε ζηε Μάξαζν, παξαιηαθή πόιε ηεο Φνηλίθεο. Όηαλ πιεξνθνξήζεθε
όηη ηα ρξήκαηα, πνπ είρε ζηείιεη ν Γαξείνο ζηε Γακαζθό, είραλ πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ
Παξκελίσλα, δηέηαμε ην ζηξαηεγό ηνπ λα επηζηξέςεη ζηε Γακαζθό θαη λα ηα
δηαθπιάμεη εθεί.
ηε ζπλέρεηα, ν Αιέμαλδξνο πξνσζνύκελνο πξνο ηα λόηηα θαηέιαβε ηελ Βύβιν θαη
ηελ ηδώλα. Όηαλ έθζαζε πξν ηεο Σύξνπ, ζέιεζε λα πξνζθέξεη ζπζία ζην λαό ηνπ
Ζξαθιένπο. Όκσο, νη θάηνηθνη ηεο Σύξνπ ηνλ πιεξνθόξεζαλ όηη ήηαλ αλεπηζύκεηνο
ζηελ πόιε ηνπο. Σόηε ν Αιέμαλδξνο απνθάζηζε λα θαηαιάβεη ηελ Σύξν, πνπ ήηαλ
θηηζκέλε επάλσ ζε έλα κηθξό λεζί, ζε απόζηαζε 700 κέηξσλ από ηελ αθηή. Ζ πόιε
ήηαλ νρπξσκέλε πεξηκεηξηθά κε πςειά ηείρε θαη είρε δύν ιηκάληα, ζηα νπνία
λαπινρνύζε ν ηζρπξόο ζηόινο ηεο.

Ο Αιέμαλδξνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη ηελ πόιε, απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ
θαηαζθεπή αλαρώκαηνο από ηελ πιεπξά ηεο αθηήο. Αλάκεζα ζην λεζί θαη ηεο
ζηεξηά, ζην αβαζέο ηκήκα ηεο ζάιαζζαο πιεζίνλ ησλ αθηώλ είραλ ζρεκαηηζηεί έιε,
ελώ θνληά ζην λεζί ην βάζνο ηεο ζάιαζζαο ήηαλ κεγαιύηεξν, θαη ήηαλ ζρεδόλ 3
νξγηέο.
Γηα ηελ εμεύξεζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ αλαρώκαηνο, θαηεδαθίζηεθαλ ηα
νηθνδνκήκαηα ηεο παιαηάο Σύξνπ, πνπ βξηζθόηαλ ζηε ζηεξηά, ελώ γηα ηελ
απαηηνύκελε πνζόηεηα μπιείαο πινηνκήζεθαλ ηα δάζε ηνπ Ληβάλνπ. Γηα ηε
κεηαθνξά ησλ πιηθώλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αλαρώκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη
άλδξεο ηνπ ζηξαηνύ αιιά θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Όηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ
αλαρώκαηνο πξνρώξεζε, ν Αιέμαλδξνο δηέηαμε λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη λα ζηεζνύλ
ζηελ άθξε ηνπ δύν μύιηλνη πύξγνη ύςνπο 20 νξόθσλ. Οη πύξγνη απηνί εμνπιίζηεθαλ
κε κεγάια βιεηηθά κεραλήκαηα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ ελαληίνλ ησλ ηεηρώλ
ηεο Σύξνπ. Όκσο, νη Σύξηνη, κηα λύθηα, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ππξπνιηθό πινίν, πνπ
ην νδήγεζαλ κπξνζηά από ηνπο πύξγνπο, θαηόξζσζαλ λα ηνπο θαηαζηξέςνπλ. Σόηε,
ν Αιέμαλδξνο απνθάζηζε λα δηαπιαηύλεη ην αλάρσκα θαη λα ηνπνζεηήζεη
πεξηζζόηεξνπο μύιηλνπο πύξγνπο κε βιεηηθά κεραλήκαηα.
ην κεηαμύ, νη βαζηιείο ηεο Αξάδνπ, ηεο Βύβινπ θαη ηεο ηδώλαο έζεζαλ ζηε
δηάζεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ ηνλ θνηληθηθό ζηόιν, πνπ είρε ήδε απνζηαηήζεη από ηνπο
Πέξζεο. ύληνκα θαη νη βαζηιείο ηεο Κύπξνπ έθζαζαλ ζηελ ηδώλα κε 120 πινία, ηα
νπνία δηέζεζαλ ζηνλ Αιέμαλδξν . Δπίζεο, έθζαζαλ ζηε ηδώλα θαη πινία
πξνεξρόκελα από ηε Ρόδν, θαη ηε Λπθία. Έηζη ,ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ πινίσλ πνπ
απέθηεζε ν Αιέμαλδξνο αλήιζε ζε 224 πινία.
Οη Σύξηνη δηαπηζηώλνληαο όηη ν Αιέμαλδξνο είρε απνθηήζεη ζηόιν κεγαιύηεξν από
ηνλ δηθό ηνπο, αθνύ ζπγθέληξσζαλ ην ζηόιν ηνπο ζηα δύν ιηκάληα ηνπ λεζηνύ,
έθιεηζαλ ηηο εηζόδνπο κε ηξηήξεηο θαη έξξηςαλ κεγάιεο πέηξεο ζηε ζάιαζζα γηα λα
εκπνδίζνπλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ ερζξηθώλ πινίσλ εκπξόο από ηα ηείρε ηεο πόιεο. Με
ηε ζεηξά ηνπ ν Αιέμαλδξνο, αθνύ ηνπνζέηεζε βιεηηθά κεραλήκαηα επάλσ ζηα πινία
ηνπ, απέπιεπζε από ηε ζηεξηά γηα λα επηηεζεί ελαληίνλ ησλ ππεξαζπηζηώλ ηεο Σύξνπ,
δηα ζαιάζζεο. ρεδίαδε δε λα αλειθύζεη κε ηα πινία ηνπ, ηνπο νγθνιίζνπο πνπ είραλ
ξίςεη ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο νη Σύξηνη. Όηαλ απηνί δηαπίζησζαλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ
Αιέμαλδξνπ, έθνςαλ κε ηελ βνήζεηα ησλ δπηώλ ηα ζρνηληά κε ηα νπνία ήηαλ δεκέλεο
νη άγθπξεο ησλ πινίσλ, ειπίδνληαο όηη ηα ζαιάζζηα ξεύκαηα ζα παξέζπξαλ ηα
ερζξηθά πινία. Σόηε, ν Αιέμαλδξνο, ρξεζηκνπνηώληαο αιπζίδεο αληί γηα ζρνηληά,
θαηόξζσζε λα εμνπδεηεξώζεη ην έξγν ησλ δπηώλ.
ηε ζπλέρεηα, νη πνιηνξθνύκελνη επηρείξεζαλ λα επηηεζνύλ ελαληίνλ ησλ πινίσλ ησλ
Κππξίσλ, ηα νπνία πξνζνξκίδνληαλ ζην ιηκάλη, πνπ ήηαλ ζηξακκέλν πξνο ηελ
ηδώλα. Γηα ηνλ ζθνπό απηό επάλδξσζαλ ηξεηο πεληήξεηο, ηξεηο ηεηξήξεηο θαη επηά
ηξηήξεηο, θσπειαηώληαο δε πιεζίαζαλ ηα θππξηαθά πινία ηα νπνία αθνινύζσο
εκβόιηζαλ. Αιιά θαη ν Αιέμαλδξνο αθνύ επάλδξσζε ζηα γξήγνξα κηα πεληήξε θαη
πέληε ηξηήξεηο, έπιεπζε ελαληίνλ ηνπο, θαηόξζσζε δε λα εμνπδεηεξώζεη θάπνηα από
ηα ερζξηθά πινία θαη λα εθδηώμεη ηα ππόινηπα. Μεηά ηξεηο εκέξεο ν Αιέμαλδξνο
ελήξγεζε λέα έθνδν κε ηα πινία ηνπ ελαληίνλ ηνπ λεζηνύ, θαη θαηόξζσζε λα
πξνθαιέζεη δεκηέο ζην ηείρνο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κεραλέο. ηε ζπλέρεηα απέζηεηιε
πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ξήγκαηνο δύν πινία εθνδηαζκέλα κε γέθπξεο, ελώ ζπγρξόλσο
δηέηαμε επίζεζε κε ηξηήξεηο ελαληίνλ ησλ δύν ιηκαληώλ ηνπ λεζηνύ. Όηαλ νη γέθπξεο

πνπ ήηαλ ζηα πινία ξίρηεθαλ ζην ηείρνο, νη αζπηδνθόξνη ηνπ Αιεμάλδξνπ,
θηλνύκελνη κε ηαρύηεηα, θαηέιαβαλ ην ηείρνο, αθνινύζεζαλ δε ν Αιέμαλδξνο θαη νη
εηαίξνη, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα θαηεπζύλζεθαλ ζηα αλάθηνξα ηεο πόιεο. ην κεηαμύ,
νη Φνίληθεο θαη νη Κύπξηνη, παξαβηάδνληαο ηα θιείζξα ησλ δύν ιηκαληώλ, άξρηζαλ λα
εκβνιίδνπλ ηα ερζξηθά πινία,, πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζηα ιηκάληα. Σόηε νη θάηνηθνη
ηεο Σύξνπ, εγθαηαιείπνληαο ην ηείρνο πνπ είρε θαηαιεθζεί από ηνλ Αιέμαλδξν,
ζπγθεληξώζεθαλ ζην Αγελόξην θαη ζηε ζπλέρεηα όξκεζαλ ελαληίνλ ησλ Μαθεδόλσλ,
όκσο γξήγνξα εηηήζεθαλ.
Ζ Σύξνο έπεζε ηνλ Ηνύιην ηνπ 332 π.Υ., κεηά από πνιηνξθία επηά κελώλ. Ζ άισζε
ηεο έσο ηόηε απόξζεηεο πόιεσο, απεηέιεζε λέν κεγάιν πνιεκηθό ηξόπαην ηνπ
Αιεμάλδξνπ, θαη επηβεβαίσζε ηε θήκε ηνπ, σο αθαηαλίθεηνπ ζηξαηειάηε. Μεηά ηελ
θαηάθηεζε ηεο Σύξνπ, ν Αιέμαλδξνο απνθάζηζε λα βαδίζεη πξνο ηελ Αίγππην , αθνύ
όιεο νη πόιεηο ηεο Φνηλίθεο θαη ηεο Παιαηζηίλεο είραλ πξνζρσξήζεη ζε απηόλ.
Δμαίξεζε απνηέιεζε ε Γάδα, ε νπνία βξηζθόηαλ επάλσ ζην δξόκν, πνπ νδεγνύζε
πξνο ηνλ Νόην. Ζ πόιε ηεο Γάδαο, ήηαλ θηηζκέλε επάλσ ζε έλα ιόθν θαη
πξνζηαηεπόηαλ κε πςειά ηείρε. Ζ άισζε ηεο πόιεο έγηλε κεηά από ηελ θαηαζθεπή
πξνρώκαηνο γύξσ από ηελ νρύξσζε ηεο κε ηε ρξήζε πνιηνξθεηηθώλ κεραλώλ, πνπ
κεηαθέξζεθαλ από ηελ Σύξν. Μεηά ηελ Γάδα, ν Αιέμαλδξνο ύζηεξα από πνξεία 7
εκεξώλ έθζαζε ζην Πεινύζηνλ ηεο Αηγύπηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ,
ελώ ν ζηόινο ηνπ παξέπιεε ηηο αθηέο. Δθεί, ν Πέξζεο δηνηθεηήο ηεο Αηγύπηνπ, ηνλ
ππνδέρζεθε θηιηθά, θαη επέηξεςε ηελ εγθαηάζηαζε καθεδνληθήο θξνπξάο ζηελ πόιε,
ελώ ν ζηόινο ζπλερίδνληαο ηνλ πινπ έθζαζε ζηελ Μέκθηδα. ηελ πόιε απηή ν
Αιέμαλδξνο πξνζέθεξε ζπζία ζηνπο ζενύο θαη ζπλέρηζε πξνο ηα θαηάληη ηνπ Νείινπ,
εθεί δε ίδξπζε ηελ πόιε ηεο Αιεμάλδξεηαο. ηε ζπλέρεηα ν Μαθεδόλαο ζηξαηειάηεο
πξνρώξεζε ζηελ όαζε ίβα, γηα λα πξνζθέξεη ζπζία ζην ηεξό ηνπ Άκκσλνο, αθνύ δε
ζαύκαζε ηελ πεξηνρή θαη έιαβε ρξεζκό από ηνλ ηεξέα ηνπ λανύ, επέζηξεςε πίζσ
ζηελ Αίγππην.
Μεηέπεηηα, ν Αιέμαλδξνο θηλνύκελνο πξνο Βνξξά, πήγε ζηελ Σύξν, αθνινπζνύκελνο
από ην ζηόιν ηνπ. Δθεί, πξνζέθεξε ζπζία ζηνλ Ζξαθιή θαη ηέιεζε γπκληθνύο θαη
δξακαηηθνύο αγώλεο. ηελ Σύξν, αθίρζε από ηελ Αζήλα θαη ε ηξηήξεο Πάξαινο, κε
δύν πξέζβεηο ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη θαηόξζσζαλ λα απειεπζεξώζνπλ ηνπο
Αζελαίνπο κηζζνθόξνπο ηνπ Γαξείνπ, πνπ είραλ αηρκαισηηζηεί ζηε κάρε ηνπ
Γξαληθνύ.
Η Μάση ηυν Γαςγαμήλυν
Ο Αιέμαλδξνο αλαρώξεζε από ηελ Σύξν ην θαινθαίξη ηνπ 331 π.Υ. επηθεθαιήο
40.000 πεδώλ θαη 7000 ηππέσλ κε πξννξηζκό ηελ Θάςαθν, πόιε ηεο πξίαο επί ηνπ
Δπθξάηε. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 331 π.Υ., ν Μαθεδόλαο βαζηιηάο καδί κε νιόθιεξε ηε
δύλακε ηνπ πέξαζε ηνλ πνηακό, ρξεζηκνπνηώληαο δύν γέθπξεο πνπ είρε
θαηαζθεπάζεη ν Παξκελίσλ. Από εθεί πξνρώξεζε πξνο Βνξξά γηα ηνλ πνηακό Σίγξε,
κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ θαηάιεςε ηεο Βαβπιώλαο. Αθνύ δηέβε ηνλ πνηακό κε
δπζθνιία πξνρώξεζε πξνο ηα Γαπγάκεια, ρσξηό ηεο Αζζπξίαο, θνληά ζηνλ πνηακό
Βνπκήιν, ζε απόζηαζε 40 ρικ. από ηελ πόιε Άξβεια ( Δξκπήι ). ύκθσλα κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί, ν Γαξείνο είρε ζηξαηνπεδεύζεη ζε κηα πεδηάδα
θνληά ζηα Γαπγάκεια, ε δε δύλακε ηνπ αλεξρόηαλ ζε 1.000.000 πεδνύο, 40.000
ηππείο , 200 δξεπαληθόξα άξκαηα θαη ιίγνπο ειέθαληεο.

Ο Αιέμαλδξνο, ζηξαηνπέδεπζε πξηλ ηα Γαπγάκεια γηα ηέζζεξηο εκέξεο πξνθεηκέλνπ
λα μεθνπξαζηεί ν ζηξαηόο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αθήλνληαο ηνπο αλίθαλνπο γηα κάρε
ζην ζηξαηόπεδν, πξνρώξεζε λύθηα, γηα λα δώζεη κάρε κε ην ζηξαηό ηνπ Γαξείνπ ηα
μεκεξώκαηα. Πξώηα, ζπλνδεπόκελνο από ηνπο ειαθξά νπιηζκέλνπο ζηξαηηώηεο θαη
ηνπο ηππείο ησλ εηαίξσλ, πεξηεξγάζηεθε ηε ζέζε όπνπ ζθόπεπε λα δώζεη κάρε, θαη
ζηε ζπλέρεηα δηέηαμε ην ζηξάηεπκα λα δεηπλήζεη θαη λα αλαπαπζεί. ην κεηαμύ ν
Γαξείνο, έκεηλε όιε ηε λύθηα κε ζπληεηαγκέλν ην ζηξαηό ηνπ, επεηδή δελ είρε
πεξηραξαθώζεη ην ζηξαηόπεδν ηνπ θαη θνβόηαλ λπθηεξηλή επίζεζε από ηνπο
Μαθεδόλεο.

Βαβπιώλα - Ζ Πύιε ηεο Ηζηάξ.
Ο ζηξαηόο ηνπ Γαξείνπ είρε παξαηαρζεί σο εμήο : Από ηα αξηζηεξά πξνο ην θέληξν
είραλ παξαηαρζεί νη ηππείο από ηελ Βαθηξία, Αξαρσζία θαη νη Γάεο, κεηά νη Πέξζεο,
αλάκηθηνη ηππείο θαη πεδνί, θαζώο θαη νη νύζηνη θαη Καδνύζηνη ηππείο. Από ηα δεμηά
πξνο ην θέληξν είραλ παξαηαρζεί νη ηππείο από ηελ Κνίιε πξία θαη Μεζνπνηακία
θαζώο θαη νη ηππείο από ηελ Μεδία, ηελ Παξζία, αιιά θαη όθεο, Σόπεηξνη, Τξθάληνη,
Αιβαλνί θαη αθεζίλεο. ην θέληξν βξηζθόηαλ ν Γαξείνο καδί κε ηνπο Πέξζεο ηππείο
ηεο θξνπξάο ηνπ, θαη κεινθόξνη Πέξζεο, Ηλδνί ηππείο, Κάξεο, Μόξδνη ηνμόηεο θαη
Έιιελεο κηζζνθόξνη αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ Γαξείνπ. Πίζσ από ηελ θύξηα παξάηαμε
είρε ζρεκαηηζηεί κηα άιιε γξακκή, ελώ εκπξόο από ηελ θύξηα παξάηαμε είραλ
ηνπνζεηεζεί αξηζηεξά θύζεο ηππείο, 1000 Βαθηξηαλνί ηππείο θαη 100 δξεπαληθόξα
άξκαηα, ζην δεμηό θέξαο Αξκέληνη θαη Καπαδόθεο ηππείο θαη 50 δξεπαληθόξα άξκαηα,
ελώ ζην θέληξν 15 ειέθαληεο θαη άιια 50 δξεπαληθόξα άξκαηα.
Ζ παξάηαμε ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Αιεμάλδξνπ, ήηαλ ε αθόινπζε από δεμηά πξνο ηα
αξηζηεξά : ηελ δεμηά πηέξπγα ηνπνζεηήζεθαλ νη εηαίξνη ηππείο θαη νη ππαζπηζηέο,
ζην θέληξν ηα ηάγκαηα ηεο θάιαγγαο, θαη ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα νη ύκκαρνη θαη νη
Θεζζαινί ηππείο. Πίζσ από ηε θάιαγγα ηνπνζεηήζεθε κηα δεύηεξε γξακκή, ε νπνία
καδί κε ηε θάιαγγα ηεο πξώηεο γξακκήο ζρεκάηηδε κηα ακθίζηνκε θάιαγγα. ηελ
αξηζηεξή ππό γσλία πιαγηνθπιαθή ηνπνζεηήζεθαλ, Αγξηάλεο, Μαθεδόλεο ηνμόηεο
θαη κπξνζηά από απηνύο πξόδξνκνη θαη κηζζνθόξνη ηππείο. ην θέληξν κπξνζηά από
ηνπο εηαίξνπο, ηνπνζεηήζεθαλ νη ππόινηπνη Αγξηάλεο, ηνμόηεο θαη αθνληηζηέο. ηε
δεμηά ππό γσλία πιαγηνθπιαθή ηνπνζεηήζεθαλ Έιιελεο κηζζνθόξνη ηππείο,

πξόδξνκνη θαη Παίνλεο ηππείο θαζώο θαη Αγξηάλεο, Μαθεδόλεο ηνμόηεο θαη
κηζζνθόξνη.
Όηαλ άξρηζε ε κάρε ν Αιέμαλδξνο δηαπίζησζε όηη ε δεμηά πηέξπγα ηνπ ζηξαηνύ ηνπ
βξηζθόηαλ απέλαληη από ην θέληξν ησλ Πεξζώλ, θαη ππήξρε θίλδπλνο λα
ππεξθεξαζηεί, έηζη θηλήζεθε πξνο ηα δεμηά ελώ νη Πέξζεο επηρεηξνύζαλ ηελ αληίζεηε
θίλεζε. Σόηε νη θύζεο ηππείο, πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ζην αξηζηεξό άθξν ησλ
Πεξζώλ, εμαπέιπζαλ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ δεμηνύ θέξαηνο, πνπ δηνηθνύζε ν
Αιέμαλδξνο, όκσο αληηκεησπίζηεθαλ από ηνπο ηππείο πνπ δηνηθνύζε ν Μελίδαο, κε
απνηέιεζκα λα αθνινπζήζεη ηππνκαρία. πγρξόλσο νη βάξβαξνη εμαπέιπζαλ ηα
δξεπαληθόξα άξκαηα γηα λα επηθέξνπλ ζύγρπζε ζηε θάιαγγα. Όκσο, νη αθνληηζηέο
πνπ είραλ ηαρζεί κπξνζηά από ην ηππηθό ησλ εηαίξσλ, απέθξνπζαλ ηελ επίζεζε κε ηα
αθόληηα ηνπο. Δλώ ε θύξηα γξακκή ησλ Πεξζώλ πξνρσξνύζε εκπξόο, ν Αιέμαλδξνο
θαξαδνθνύζε γηα λα εμαπνιύζεη επίζεζε κε ην ηππηθό ηνπ. Ζ επθαηξία ηνπ δόζεθε,
όηαλ δεκηνπξγήζεθε ράζκα αλάκεζα ζην θέληξν θαη ζην ηππηθό ησλ Πεξζώλ, πνπ
είραλ θηλεζεί γξήγνξα γηα λα ππεξθεξάζνπλ ηε δεμηά πηέξπγα ηνπ Αιεμάλδξνπ. Σόηε
απηόο όξκεζε εκπξόο κε ην ηππηθό ησλ εηαίξσλ θαη ηε θάιαγγα, έρνληαο σο ζηόρν
ηνλ Γαξείν. Ο Πέξζεο βαζηιηάο δελ άξγεζε λα ηξαπεί ζε θπγή όπσο άιινηε ζηελ
Ηζζό, αθνινπζνύκελνο από ηνπο ηππείο ηνπ αξηζηεξνύ άθξνπ. Όκσο, ελώ ην θέληξν
θαη ε αξηζηεξή πηέξπγα ησλ Πεξζώλ είρε ηξαπεί ζε θπγή, Ηλδνί θαη Πέξζεο ηππείο,
εθκεηαιιεπόκελνη ην ράζκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί αλάκεζα ζην θέληξν ηνπ
Αιεμάλδξνπ θαη ηελ αξηζηεξή ηνπ πηέξπγα, επηηέζεθαλ ελαληίνλ ησλ κεηαγσγηθώλ
ησλ Μαθεδόλσλ. Σόηε, νη άλδξεο ηεο δεύηεξεο γξακκήο, πνπ είραλ ηαρζεί πίζσ από
ηελ πξώηε, αθνύ ζηξάθεθαλ πξνο ηα πίζσ εμνπδεηέξσζαλ ηνπο βαξβάξνπο.
Σαπηόρξνλα, νη ηππείο ηεο δεμηάο πηέξπγαο ησλ Πεξζώλ, πνπ δελ είραλ αληηιεθζεί ηε
θπγή ηνπ Γαξείνπ, επηηέζεθαλ ελαληίνλ ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο ησλ Μαθεδόλσλ, ε
νπνία ήηαλ ππό ηε δηνίθεζε ηνπ Παξκελίσλα θαη ηελ πίεζαλ αζθπθηηθά , έσο όηνπ ν
Αιέμαλδξνο, δηαθόπηνληαο ηελ θαηαδίσμε ηνπ Γαξείνπ, έζπεπζε κε ην ηππηθό ησλ
εηαίξσλ θαηά ηεο δεμηάο πηέξπγαο ησλ βαξβάξσλ. Όζνη από ηνπο ερζξνύο
θαηόξζσζαλ λα ζσζνύλ, έθεπγαλ κε όιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο, ελώ ν Παξκελίσλ
θπξίεπε ην ερζξηθό ζηξαηόπεδν, ηα κεηαγσγηθά, ηνπο ειέθαληεο θαη ηηο θακήιεο. Ο δε
Αιέμαλδξνο θαη νη ηππείο ηνπ αθνύ αλαπαύηεθαλ έσο ηα κεζάλπθηα, πξνρώξεζαλ
πξνο ηα Άξβεια, όπνπ παξέιαβαλ ηα ρξήκαηα, ηηο απνζθεπέο, ην άξκα, ηελ αζπίδα
θαη ην ηόμν ηνπ Γαξείνπ. Έηζη ινηπόλ ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 331 π.Υ. έιεμε ε κάρε
ζηα Γαπγάκεια, κε ηηο ερζξηθέο απώιεηεο λα μεπεξλνύλ ηηο 300.000 ςπρέο.
Η Καηάλητη ηηρ Πεπζέποληρ
Δλώ ν Γαξείνο έθεπγε κε ηνπο ηππείο θαη ζπγγελείο ηνπ πξνο ηελ Αξκελία, ν
Αιέμαλδξνο πξνρσξνύζε πξνο ηελ Βαβπιώλα. Δθεί, ηνλ ππνδέρζεθαλ ν ιαόο καδί κε
ηνπο ηεξείο θαη ηνπο άξρνληεο θαη ηνπ παξέδσζαλ ηελ πόιε. Από ηελ Βαβπιώλα ν
Αιέμαλδξνο πνξεύηεθε πξνο ηα νύζα, όπνπ ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ηνπ Γαξείνπ.
Απηά είραλ ήδε θαηαιεθζεί από ηνλ Φηιόμελν, ν νπνίνο είρε ζπεύζεη εθεί κε νιίγνπο
άλδξεο. Ο Φηιόμελνο έζηεηιε κήλπκα πξνο ηνλ Αιέμαλδξν, όηη νη βαζηιηθνί ζεζαπξνί
ήηαλ άζηθηνη θαη ν ζαηξάπεο ηεο πόιεσο ήηαλ έηνηκνο λα ηνπ παξαδώζεη ηελ πόιε.
ηα νύζα ν Αιέμαλδξνο παξέιαβε 50.000 ηάιαληα "αξγπξίνπ" θαη πνιιά ιάθπξα
ησλ θαηαθηήζεσλ ησλ Πεξζώλ θαηά ηελ εθζηξαηεία ηνπο, ελαληίνλ ηεο Διιάδνο.

Πεξζέπνιε - Πξσηεύνπζα ηνπ Γαξείνπ.
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 330 π.Υ. ν Αιέμαλδξνο μεθίλεζε από ηα νύζα κε πξννξηζκό ηελ
Πεξζίδα. ύληνκα πέξαζε ηνλ Παζηηίγξε πνηακό θαη εηζέβαιε ζηελ ρώξα ησλ
Οπμίσλ. Μόιηο θαηέιαβε ηηο δηόδνπο, πνπ θξαηνύζαλ νη Ούμηνη, έζηεηιε ηνπο βαξηά
νπιηζκέλνπο κε ηνλ Παξκελίσλα πξνο ηελ Πεξζία, από ηελ ακαμηηή νδό, ελώ ν ίδηνο
κε ηνπο πεδέηαηξνπο θαη ην ηππηθό ησλ εηαίξσλ, πήξε έλα νξεηλό δξόκν πνπ νδεγνύζε
ζηηο Πεξζίδεο πύιεο. Όηαλ έθζαζε εθεί βξήθε ηνλ Αξηνβαξδάλε κε 40.000 πεδνύο θαη
700 ηππείο, πνπ είρε πεξηηεηρίζεη ηα ζηελά θαη εκπόδηδε ηελ δηάβαζε ηνπ Αιέμαλδξνπ.
Ο Μαθεδόλαο βαζηιηάο, αθνύ άθεζε ηε δύλακε ηνπ εκπξόο από ηα ηείρε, δηάιεμε
νιίγνπο πνιεκηζηέο θαη ηνπο νδήγεζε κέζα από έλα κνλνπάηη, πνπ ηνπ ππέδεημαλ νη
αηρκάισηνη. Όηαλ νη ερζξνί δηαπίζησζαλ όηη είραλ πεξηθπθισζεί από ηνπο
Μαθεδόλεο, εγθαηέιεηςαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηξάπεθαλ ζε θπγή. Μεηά ηελ
θαηάιεςε ησλ ζηελώλ, ν Αιέμαλδξνο άξρηζε λα πξνρσξεί πξνο ηελ Πεξζέπνιε, γηα
λα πξνιάβεη ηελ δηαξπαγή ησλ ρξεκάησλ ηνπ Γαξείνπ από ηνπο θξνπξνύο. Αθνύ
θαηέιαβε ηελ Πεξζέπνιε, έζηεηιε άλδξεο ζηνπο Παζαξγάδεο, γηα λα εμαζθαιίζεη θαη
ην ζεζαπξνθπιάθην ηνπ Κύξνπ Α', πνπ βξηζθόηαλ εθεί.

Πεξζέπνιε - Πξσηεύνπζα ηνπ Γαξείνπ.

ύληνκα ν Αιέμαλδξνο πξνρώξεζε πξνο ηελ Μεδία, όπνπ είρε θαηαθύγεη ν Γαξείνο.
Όηαλ έθζαζε ζηα Δθβάηαλα, πξνρώξεζε κε ην ηππηθό ησλ εηαίξσλ, ηνπο
κηζζνθόξνπο ηππείο θαη ηελ καθεδνληθή θάιαγγα πξνο ηελ Καζπία ζάιαζζα,
πξνζπαζώληαο λα πξνζεγγίζεη ηνλ Γαξείν. Κνληά ζηηο πύιεο ηεο Καζπίαο,
πιεξνθνξήζεθε όηη ν Γαξείνο είρε ζπιιεθζεί θαη όηη ν ζαηξάπεο ηεο Βαθηξίαο,
Βήζζνο είρε θαηαιάβεη ηελ εμνπζία. πλερίδνληαο ηελ θαηαδίσμε ν Αιέμαλδξνο
δηέιπζε ηνπο ζηαζηαζηέο αιιά δελ κπόξεζε λα ζπιιάβεη ηνλ Γαξείν δσληαλό, αθνύ
ηνλ είραλ ήδε δνινθνλήζεη νη βάξβαξνη. Σόηε, ν Αιέμαλδξνο έζηεηιε ην πηώκα ηνπ
Γαξείνπ ζηελ Πεξζέπνιε γηα λα εληαθηαζηεί ζηνπο βαζηιηθνύο ηάθνπο, ζύκθσλα κε
ηα ηνπηθά ηαθηθά έζηκα.
Η Καηάκηηζη ηυν Αναηολικών Σαηπαπειών
Ο ζάλαηνο ηνπ Γαξείνπ απνηειεί νξόζεκν ζηελ πνξεία ηεο αλεπαλάιεπηεο
εθζηξαηείαο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Μεηά ην ζάλαην ηνπ ν Αιέμαλδξνο
πξνβιήζεθε σο λόκηκνο δηάδνρνο ηνπ Πέξζε βαζηιηά. Ζ λέα ηνπ ηδηόηεηα κεηέβαιε
ηνλ ραξαθηήξα αιιά θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο εθζηξαηείαο. Ζ πξνέιαζε πξνο αλαηνιάο
επηζθξάγηδε ηελ επίζεκε θαηνρή ηνπ ζπλόινπ ησλ εδαθώλ ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο.
Δμάιινπ, ε θαηαμίσζε ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδνρήο ηνπ Γαξείνπ, επέβαιε ζηνλ
Αιέμαλδξν ηελ ηηκσξία ησλ δνινθόλσλ ηνπ Πέξζε εγεκόλα. Ζ νινθιήξσζε ηεο
θαηάθηεζεο ηεο αζηαηηθήο επείξνπ, απνηεινύζε ην λέν όξακα ηνπ Αιεμάλδξνπ, γηα
θνζκνθξαηνξία θαη απνζέσζε.
Ζ εθζηξαηεία ζηηο αλαηνιηθέο ζαηξαπείεο ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο από ηελ Τξθαλία
έσο ηνλ Ηλδηθό Καύθαζν, ηνλ Ηαμάξηε θαη ηνλ Ηλδό πνηακό, δίλεη ζηελ θαηαθηεηηθή
πνξεία ηνπ Αιεμάλδξνπ, ην ραξαθηήξα ηεο εξεπλεηηθήο απνζηνιήο, όπνπ νη
γεσγξαθηθέο αλαθαιύςεηο ζπλαγσλίδνληαη ηηο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο. Ο Μαθεδόλαο
βαζηιηάο παξέκεηλε σο o κόλνο Δπξσπαίνο ζηξαηειάηεο, πνπ νδήγεζε έλαλ
επξσπατθό ζηξαηό από ηελ Γύζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Αλαηνιήο.

Ζ Αιεμάλδξεηα Δζράηε (Υνηδέλη) ζηνλ Πνηακό Ηαμάξηε.
ηόρνο ησλ πξώησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Αιεμάλδξνπ ήηαλ ε εθθαζάξηζε
ηεο Τξθαλίαο από αλππόηαθηνπο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη νη Έιιελεο
κηζζνθόξνη ηνπ Γαξείνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ν Αιέμαλδξνο δηαίξεζε ηελ ζηξαηησηηθή

δύλακε ηνπ ζε ηξία ηκήκαηα, ηα νπνία, αθνύ εθθαζάξηζαλ ηελ πεξηνρή,
ζπλαληήζεθαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Τξθαλίαο, Εαδξαθάξηα. Οη Έιιελεο
κηζζνθόξνη, πνπ είραλ θαηαθύγεη ζηα όξε ησλ Σαπνύξσλ( Δικπνύξδ), εκθαλίζηεθαλ
κηα εκέξα ζην ζηξαηόπεδν ηνπ. Ο Αιέμαλδξνο νξηζκέλνπο από απηνύο ηνπο άθεζε
ειεύζεξνπο, ελώ άιινπο ηνπο ζηξαηνιόγεζε. Μεηά από κηα βξαρεία αλάπαπζε ζηελ
Εαδξαθάξηα, ν Αιέμαλδξνο πεξλώληαο από ηηο βόξεηεο παξπθέο ηεο Παξζίαο, έθζαζε
ζηα ζύλνξα ηεο Αξείαο. ηε πόιε νπζία ν Αιέμαλδξνο επέηξεςε ζηνλ
αηηξβαξδάλε, πνπ είρε δειώζεη ππνηαγή λα δηαηεξήζεη ηε ζαηξαπεία ηνπ. Δθεί,
πιεξνθνξήζεθε όηη ν θπγάο Βήζζνο πνπ είρε θαηαθύγεη ζηελ Βαθηξία, είρε
πεξηβιεζεί ηα ζύκβνια ηεο εμνπζίαο,είρε ιάβεη ην όλνκα Αξηαμέξμεο, θαη
απνθαινύζε ηνλ εαπηό ηνπ βαζηιέα ηεο Αζίαο.

Ζ Διιεληθή Πόιε Ai Hanoum ζηνλ Πνηακό Όμν, Αθγαληζηάλ.
Ο Αιέμαλδξνο έρνληαο όιν ην ζηξάηεπκα καδί ηνπ, πξνρώξεζε πξνο ηελ Βαθηξία.
Όκσο, κόιηο πιεξνθνξήζεθε όηη ν αηηξβαξδάλεο είρε απνζηαηήζεη θαη όπιηδε ηνπο
Αξείνπο, ζπγθεληξώλνληαο ηνπο ζηελ πξσηεύνπζα Αξηαθόαλα, απνθάζηζε λα
ζηξαθεί κε νιηγάξηζκν ζηξαηό πξνο ηα εθεί . Όηαλ, έθζαζε ζηελ πόιε ύζηεξα από
δύν εκέξεο, δηαπίζησζε όηη ν αηηξβαξδάλεο είρε δηαθύγεη ζπλνδεπόκελνο από
ιίγνπο ηππείο. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο αλαπάληερεο αιιά ζύληνκεο επηρείξεζεο, ν
Αιέμαλδξνο θαηεπζύλζεθε θαη πάιηλ πξνο ηελ Βαθηξία, θαζνδόλ δε θαηέιαβε ηε
ρώξα ησλ Εαξαγγαίσλ θαη ησλ Αξηαζπώλ.

Αιεμάλδξεηα Αξαρσζίαο (Καληαράξ).
Σν ρεηκώλα ηνπ 330 π.Υ. έθζαζε θνληά ζηνλ Ηλδηθό Καύθαζν (Υηληνύ Κνπο ),όπνπ
ίδξπζε κηα πόιε ηελ νπνία νλόκαζε Αιεμάλδξεηα (Μπαγθξάκ ), απηή δε βξίζθεηαη
πιεζίνλ ηνπ πνηακνύ Κακπνύι. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, ιόγσ ηνπ ππθλνύ
ρηνληνύ, δελ εθζηξάηεπζε αιιά ζπλέρηζε λα ελεκεξώλεηαη γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ
Βήζζνπ, ν νπνίνο έρνληαο 7000 νπιίηεο, εξήκσλε ηηο πιαγηέο ηνπ Καπθάζνπ, γηα λα
εκπνδίζεη ηελ πξνέιαζε ησλ Μαθεδόλσλ. Όκσο, ν Βήζζνο, θνβνύκελνο όηη ν
Αιέμαλδξνο, ζα επηρεηξνύζε ηελ άλνημε λα ηνλ ζπιιάβεη , πέξαζε ηνλ πνηακό Ώμν (
Ακνύ Νηαξγηά ), ρξεζηκνπνηώληαο πινία ηα νπνία κεηά έθαςε, αθνινύζσο δε
απνζύξζεθε ζηα Ναύηαθα ηεο νγδηαλήο. Ο Αιέμαλδξνο, αθνινύζεζε ηνλ Βήζζν
ζηε νγδηαλή, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ Ώμν θαη ηνλ Ηαμάξηε θαη ζηε ζπλέρεηα
απέζηεηιε ηνλ Πηνιεκαίν ηνπ Λάγνπ, κε ηξία ηππηθά ηάγκαηα ησλ εηαίξσλ, ηνπο
ηππαθνληηζηέο, πεδνύο θαη ηνμόηεο ελαληίνλ ηνπ. Όηαλ ν Πηνιεκαίνο ηνλ ζπλέιαβε,
ηνλ νδήγεζε πίζσ ζηνλ Αιέμαλδξν γπκλό θαη δεκέλν από ην ιαηκό.
Μεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ Βήζζνπ, ν Αιέμαλδξνο πξνρώξεζε πξνο ηελ Μαξαθάλδα (
ακαξθάλδε ) , πξσηεύνπζα ηεο νγδηαλήο θαη αθνύ θαηέιαβε επηά νρπξά έθζαζε
ζηνλ πνηακό Ηαμάξηε (πξ Νηαξγηά ) , ηo BA ζύλνξν ηνπ θξάηνπο ηεο Πεξζίαο. Δθεί
ίδξπζε ηελ πόιε Αιεμάλδξεηα Δζράηε.
Η Δκζηπαηεία ηηρ Ινδικήρ
Ο Αιέμαλδξνο ηελ Άλνημε ηνπ 327 π.Υ., έρνληαο ζηαζεξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε
Βαθηξία θαη ηε νγδηαλή, απνθάζηζε λα ζηξαθεί πξνο Αλαηνιάο γηα λα θαηαθηήζεη
ηελ Ηλδία. Πξηλ ηελ εθζηξαηεία επηδόζεθε κε επηκέιεηα ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο. Σν
ζρέδην ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ : πξνέιαζε πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Κσθήλνο( Κακπνύι)
έσο ηνλ Ηλδό πνηακό, δηάβαζε ηνπ Ηλδνύ κε ηνπηθέο ζπγθξνύζεηο θαη κεγάιεο κάρεο
ζηελ πεξηνρή απηή, ζπλέρηζε ηεο πξνέιαζεο πξνο Α. έσο ηελ "εώαλ ζάιαζζαλ". Ο
Μαθεδόλαο βαζηιηάο, αθνύ άθεζε ζηελ Βαθηξία ηνλ Ακύληα κε 10000 πεδνύο θαη
3500 ηππείο μεθίλεζε γηα ηνλ Ηλδηθό Καύθαζν, θαη έθζαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, πνπ
θηίζηεθε από ηνλ ίδην, όηαλ είρε πεξάζεη γηα πξώηε θνξά από εθεί. Αθνινύζσο
έθζαζε ζηε Νίθαηα, όπνπ ζπζίαζε ζηελ Αζελά θαη ύζηεξα πξνρώξεζε πξνο ηνλ
Κσθήλα πνηακό. Δθεί δηαίξεζε ην ζηξαηό ηνπ απνζηέιινληαο ηνλ Ζθαηζηίσλα θαη
ηνλ Πεξδίθθα ζηελ Πεπθειαώηηδα ρώξα, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ Κσθήλα θαη

ηνλ Ηλδό, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζε πξνεηνηκαζίεο γηα ηε δηάβαζή ηνπ. Ο ίδηνο κε
ην ππόινηπν ηνπ ζηξαηνύ βάδηζε πξνο ηε ρώξα ησλ Άζπησλ, ησλ Γνπξαίσλ θαη ησλ
Αζζαθελώλ, παξάιιεια πξνο ηνλ πνηακό Υόν. Δθεί, πέξαζε ηνλ ρεηκώλα
πνιεκώληαο κε ηνπο νξεζίβηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ απηώλ.

Ζ Δθζηξαηεία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ.
Σελ Άλνημε ηνπ 326 π.Υ., όηαλ ν Αιέμαλδξνο έθζαζε ζηνλ Ηλδό πνηακό, βξήθε ηε
γέθπξα πνπ είρε παξαγγείιεη ζηνλ Ζθαηζηίσλα έηνηκε θαζώο θαη πνιιά κηθξά πινία
αιιά θαη δύν ηξηαθόληνξνπο. Ζ γέθπξα ηνπ Ζθαηζηίσλνο, κε ηελ νπνία έγηλε ε δεύμε
ηνπ Ηλδνύ, απνηειείην από πινία, ηα νπνία είραλ ηνπνζεηεζεί ην έλα παξάιιεια κε ην
άιιν θαη είραλ δεζεί κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο, ζηελ πξώξα ησλ πινίσλ, είραλ
ηνπνζεηεζεί πιέγκαηα από ιπγαξηέο, γεκάηα κε πέηξεο. ηα δύν άθξα ηεο γέθπξαο
είραλ ηνπνζεηεζεί θεθιηκέλα επίπεδα ελώ επάλσ ζηα πινία ηνπνζεηήζεθαλ μύια θαη
ζαλίδεο. Μεηά ηε δηάβαζε ηνπ Ηλδνύ, ν Αιέμαλδξνο, αθνινπζνύκελνο από ην ζηξαηό
ηνπ, έθζαζε κέζα ζε ηξεηο εκέξεο ζηελ Σάμηια, όπνπ ηνλ ππνδέρζεθε ν Σαμίιεο, ν
ππνδηνηθεηήο ηεο πόιεο.
Ο Αιέμαλδξνο ηέιεζε γπκληθό θαη ηππηθό αγώλα, θαη δηόξηζε ζαηξάπε θαζώο θαη
καθεδνληθή θξνπξά, απνηεινύκελε από αζζελείο ζηξαηηώηεο, κεηά δε ζπλέρηζε ηελ
πνξεία ηνπ πξνο ηνλ Τδάζπε (Σδέινπκ) πνηακό. .ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν Ηλδόο
εγεκόλαο Πώξνο καδί κε όιν ην ζηξαηό ηνπ, βξηζθόηαλ πέξα από ηνλ πνηακό,
πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη ηνλ Αιέμαλδξν λα πεξάζεη ηνλ Τδάζπε. Σόηε, ν
Μαθεδόλαο βαζηιηάο έζηεηιε πίζσ ζηνλ Ηλδό ζηξαηηώηεο λα απνζπλδέζνπλ ηα πινία
πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηάβαζε ηνπ Ηλδνύ, θαη δηακειηζκέλα ζε ηκήκαηα λα
ηα κεηαθέξνπλ ζηηο όρζεο ηνπ Τδάζπνπ. Ο ίδηνο δε καδί κε όιε ηε δύλακε ηνπ θαη
επηπιένλ 5000 Ηλδνύο πνπ είρε δηαζέζεη ν Σαμίιεο, θαηεπζύλζεθε πξνο ηνλ πνηακό
Τδάζπε.
Η Μάση ζηον Υδάζπη Ποηαμό
Όηαλ ν Αιέμαλδξνο έθζαζε ζηελ δεμηά όρζε ηνπ πνηακνύ, αληίθξηζε ηνλ Πώξν κε ην
ζηξαηό θαη ηνπο ειέθαληέο ηνπ. Ο ηειεπηαίνο κόιηο αληηιήθζεθε ηνπο Μαθεδόλεο,
έζπεπζε λα ηνπνζεηήζεη θξνπξέο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πνηακνύ. Σν ίδην έπξαμε θαη ν
Αιέμαλδξνο , ηνπνζεηώληαο δηάθνξα ηκήκαηα ζε πνιιά ζεκεία ηεο όρζεο,

πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλήζεη ηνλ Πώξν, σο πξνο ηηο δηαζέζεηο ηνπ, ελώ ηα πινία
ηνπ παξάπιεαλ δηάζπαξηα ηνλ πνηακό. Απηή ηελ επνρή ε ζηάζκε ηνπ πνηακνύ ήηαλ
αλπςσκέλε, από ηηο πνιιέο βξνρνπηώζεηο θαη ηα ιησκέλα ρηόληα. Ο Αιέμαλδξνο
αληηιεθζείο, όηη ε δηάβαζε ηνπ πνηακνύ ζα ήηαλ δύζθνιε, ιόγσ ηεο παξνπζίαο ησλ
ειεθάλησλ, νη νπνίνη ζα εκπόδηδαλ ηα άινγα λα θζάζνπλ ζηελ απέλαληη όρζε,
πξνέηξεςε ηνπο ηππείο λα θσλαζθνύλ ηα βξάδηα, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε
όηη εηνηκάδνληαη λα δηαβνύλ ηνλ πνηακό. Οη αληηδξάζεηο απηέο αλάγθαδαλ ηνλ Πώξν
λα κεηαθηλεί ζπλερώο ηνπο άλδξεο θαη ηνπο ειέθαληεο ηνπ, ζηα ζεκεία πνπ ήηαλ
εθηθηή ε δηάβαζε. Όκσο, επεηδή νη Μαθεδόλεο, αξθνύληαλ κόλν ζε θσλέο θαη
αιαιαγκνύο, ν Πώξνο ηειηθά αδηαθόξεζε γηα ηελ θαζαξία πνπ γηλόηαλ.
Ζ θνίηε ηνπ Τδάζπνπ, ν νπνίνο ξέεη από Β πξνο Ν, ζρεκάηηδε κηα θακπύιε ζε
απόζηαζε 16 ρικ. από ην ζηξαηόπεδν ηνπ Αιεμάλδξνπ, απέλαληη δε από ηελ θακπύιε
βξηζθόηαλ έλα λεζί, ην νπνίν ήηαλ δαζώδεο όπσο θαη νη όρζεο ηεο θνίηεο ζε απηή ηε
ζέζε. Μηα βξνρεξή λύθηα, ν Αιέμαλδξνο απνθάζηζε λα δηαβεί ηνλ πνηακό από εθείλν
ην ζεκείν, θηλήζεθε δε πξνο ηα εθεί κε έλα ηκήκα ηεο δπλάκεσο ηνπ, ζε θάπνηα
απόζηαζε από ηελ όρζε ώζηε λα κελ γίλεη αληηιεπηόο. ε εθείλν ην ζεκείν ηνπ
πνηακνύ είραλ κεηαθεξζεί θαη ηα πινία, ηα νπνία αθνύ ζπλαξκνινγήζεθαλ,
θπιάζζνληαλ κέζα ζην δάζνο. Σν πξσί ηεο επνκέλεο εκέξαο, δηεθπεξαηώζεθαλ ζην
λεζί ην ηππηθό θαη έλα ηκήκα ηνπ πεδηθνύ πνπ είραλ επηβηβαζηεί ζηα πινηάξηα. Ο
Αιέμαλδξνο αθνύ επηβηβάζηεθε ζε κηα ηξηαθόληνξν καδί κε κεξηθνύο εηαίξνπο θαη
αζπηδνθόξνπο, θηλήζεθε πξνο ηελ απέλαληη όρζε, αθνινπζνύκελνο από άιιεο
ηξηαθόληνξνπο. Όκσο, θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο, νη Μαθεδόλεο έγηλαλ
αληηιεπηνί από ηνπο θξνπξνύο νη νπνίνη έζπεπζαλ λα ελεκεξώζνπλ ηνλ Πώξν.
Ο Αιέμαλδξνο, απνβηβάζηεθε ζηε ζηεξηά θαη πξνρώξεζε εκπξόο κε ζπληεηαγκέλν ην
ηππηθό ηνπ. ύληνκα όκσο, ζπλεηδεηνπνίεζε όηη δελ είρε απνβηβαζηεί ζηελ αληίπεξα
όρζε ηνπ πνηακνύ αιιά ζε έλα άιιν λεζί, ην νπνίν βξηζθόηαλ ζε κηθξή απόζηαζε
από απηή ηελ όρζε . Δπηπρώο εληόπηζε έλα ζεκείν, από ην νπνίν ζα ήηαλ δπλαηόλ λα
δηεθπεξαησζνύλ όινη, έηζη πεδνί θαη ηππείο πέξαζαλ απηό ην εκπόδην. Ζ δύλακε ηνπ
Αιεμάλδξνπ πνπ είρε ζπγθεληξσζεί ζηε αληίπεξα όρζε ηνπ πνηακνύ αλεξρόηαλ ζε
6000 πεδνύο θαη 5000 ηππείο. Ο Αιέμαλδξνο, δίρσο ρξνλνηξηβή, πξνρώξεζε πξνο ηνλ
ερζξό κόλν κε ηνπο ηππείο. ύληνκα δε ζπλαληήζεθε κε ην ηππηθό ηνπ Πώξνπ, ην
νπνίν εηξάπε ακέζσο ζε θπγή. ηελ αςηκαρία απηή ζθνηώζεθε έλαο από ηνπο γηνπο
ηνπ Πώξνπ. Σόηε ν Πώξνο, απνθάζηζε λα επηηεζεί ελαληίνλ ηνπ Αιεμάλδξνπ. Ζ
δύλακε ηνπ αλεξρόηαλ ζε 4000 ηππείο, 300 άξκαηα, 200 ειέθαληεο θαη 30.000 πεδνί.

ρεδηάγξακκα ηεο Μάρεο ζηνλ Τδάζπε Πνηακό.
Μεηά κηα ζύληνκε πνξεία ν Πώξνο παξέηαμε ην ζηξαηό ηνπ ζε κηα πεξηνρή δίρσο
ιάζπε. ηελ πξώηε γξακκή έβαιε ηνπο ειέθαληεο αθήλνληαο έλα ελδηάκεζν
δηάζηεκα 30 κέηξσλ πεξίπνπ. ηελ δεύηεξε γξακκή ζηάζεθαλ νη πεδνί, ζηα
ελδηάκεζα θελά ησλ ειεθάλησλ. Αξηζηεξά θαη δεμηά ησλ πεδώλ παξαηάρζεθαλ νη
Ηλδνί ηππείο θαη εκπξόο από απηνύο ηα άξκαηα. Απηό ην ζρέδην κάρεο ήηαλ ακπληηθνύ
ραξαθηήξα. Ο Αιέμαλδξνο πξνζεγγίδνληαο ηνλ ερζξό παξαηήξεζε ηελ παξάηαμε ηνπ
ζηξαηεύκαηνο, θαη ζεώξεζε ζθόπηκν λα αλακείλεη έσο ηελ άθημε ηνπ πεδηθό ηνπ. Σν
ζρέδην ηνπ Αιεμάλδξνπ, πξνέβιεπε έθνδν κε ην ηππηθό ελαληίνλ ηνπ ηππηθνύ ησλ
Ηλδώλ, θαη παξελόριεζε ησλ πεδώλ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, επίζεζε κε ηνμόηεο,
αθνληηζηέο θαη πεδεηαίξνπο ελαληίνλ ησλ ειεθάλησλ θαη ηνπ πεδηθνύ ηνπ ερζξνύ.
Ζ κάρε έιαβε ρώξα ηνλ Ηνύιην ηνπ 326 π.Υ. κε πξσηαγσληζηέο ελαληίνλ ησλ
ειεθάλησλ, ηνπο Μαθεδόλεο πεδνύο. Ο Αιέμαλδξνο άξρηζε ηελ κεγάιε κάρε ζηηο
όρζεο ηνπ Τδάζπνπ, νδεγώληαο ην ηππηθό ηνπ πξνο ην αξηζηεξό άθξν ηεο ερζξηθήο
παξάηαμεο, ελώ ην πεδηθό ηνπ κέλνληαο πην πίζσ πξνρσξνύζε δεμηόηεξα. Πξηλ ηελ
πξνέιαζε ν Αιέμαλδξνο, είρε απνζηείιεη ηνλ Κνίλν κε ηνπο ππόινηπνπο ηππείο πξνο
ην δεμηό άθξν ησλ ερζξώλ, λα παξαθνινπζεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ηππηθνύ πνπ είρε
παξαηαρζεί εθεί. Πξώηα εμαπέιπζε ηνπο ηππνηνμόηεο ελαληίνλ ηνπ αξηζηεξνύ άθξνπ
ηνπ ερζξνύ θαη ζε ιίγν επεηέζε ν ίδηνο ελαληίνλ ηνπ αξηζηεξνύ ησλ βαξβάξσλ. Σόηε,
νη Ηλδνί, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Αιέμαλδξν, έθακαλ ην κεγάιν
ζθάικα, λα ζπγθεληξώζνπλ όιν ην ηππηθό ηνπο ζην αξηζηεξό, άθξν απέλαληη ηνπ. Ο
Κνίλνο πνπ θαξαδνθνύζε, εμαπέιπζε επίζεζε ζηα λώηα ησλ ηππέσλ ηνπ ερζξνύ, νη
νπνίνη γηα λα αληεπεμέιζνπλ, κεηέβαιαλ ηελ παξάηαμε ηνπ ηππηθνύ ηνπο
ζρεκαηίδνληαο δύν κέησπα ώζηε λα απνθξνύζνπλ ην ηππηθό ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη ηνπ
Κνίλνπ, ζπγρξόλσο. Όκσο, αδπλαηώληαο λα αληηζηαζνύλ ζηηο επηζέζεηο ηνπ
Αιεμάλδξνπ, θαηέθπγαλ ζηα θελά δηαζηήκαηα, αλάκεζα ζηνπο ειέθαληεο. Όηαλ δε νη
νδεγνί ησλ ειεθάλησλ θίλεζαλ ηα ζεξία ελαληίνλ ηνπ ηππηθνύ ηνπ Αιεμάλδξνπ,
δέρζεθαλ επίζεζε ησλ πεδεηαίξσλ, νη νπνίνη κε αθόληηα θαη βέιε άξρηζαλ λα θηππνύλ
ηνπο αλαβάηεο ησλ ειεθάλησλ θαζώο θαη ηα ζεξία.

Παξάζηαζε Διέθαληα κε Αλαβάηεο Μαθεδόλεο ηξαηηώηεο.
Απηή ήηαλ ε πην άγξηα θάζε ηεο κάρεο. Οη ειέθαληεο ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ πεδώλ
ηνπ Αιεμάλδξνπ θαη άιινπο πνδνπαηνύζαλ, ελώ άιινπο άξπαδαλ κε ηηο πξνβνζθίδεο
θαη ηνπο εθζθελδόληδαλ ζην έδαθνο. Οη Μαθεδόλεο πνιεκνύζαλ ζε ππθλή θάιαγγα,
θηππώληαο ηνπο Ηλδνύο πνπ βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνπο ειέθαληεο κε ηηο καθξηέο ηνπο
ζάξηζζεο. Οη ηππείο ηνπ Πώξνπ βιέπνληαο όηη ν αγώλαο δηεμαγόηαλ αλάκεζα ζηνπο
πεδνύο, δνθίκαζαλ θαη λέα εμόξκεζε αιιά απσζήζεθαλ μαλά. Έηζη ην ηππηθό ησλ
Ηλδώλ εμνπδεηεξώζεθε νινζρεξώο. Ο αγώλαο ήηαλ αδπζώπεηνο. Σν ηππηθό ηνπ
Αιεμάλδξνπ ζρεκαηίδνληαο κηα εληαία ίιε, κε ζπλερείο επειάζεηο ζθόησλε ηνπο
ερζξνύο, πξνθαιώληαο βαξηέο απώιεηεο ζηηο ηάμεηο ησλ Ηλδώλ. Ζ κάρε δηεμαγόηαλ
νινέλα ζε ζηελόηεξν ρώξν, θαη γηλόηαλ πεξηζζόηεξν ζπγθερπκέλε, αθνύ κέζα ζην
ζπλσζηηζκό, νη ειέθαληεο πνδνπαηνύζαλ αδηαθξίησο Ηλδνύο θαη Μαθεδόλεο. Ο
Πώξνο απνπεηξάζεθε λα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί,
εμαπνιύνληαο αληεπίζεζε κε πνιεκηζηέο θαη 40 ειέθαληεο. Απηή, ελώ αξρηθά είρε
επηηπρία, ζύληνκα αηόλεζε, κεηά ηελ επίζεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ, πνπ ρξεζηκνπνίεζε
ηνμόηεο θαη Αγξηάλεο ελαληίνλ ησλ ειεθάλησλ. Παξάιιεια ε θάιαγγα επεηέζε
απνηειεζκαηηθόηεξα ελαληίνλ ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θαη ηξνκαγκέλσλ ζεξίσλ.
Δμάιινπ, θαηά ηελ πξόνδν ηεο κάρεο, νη επηζέζεηο ησλ ειεθάλησλ, απέβαηλαλ
αζζελέζηεξεο, αληίζεηα νη Μαθεδόλεο εμνπδεηέξσλαλ επθνιόηεξα ηα ζεξία,
θηππώληαο ηνπο ζηα πόδηα κε ηζεθνύξηα θαη κε ηα θπξηά ζπαζηά ηνπο, ηηο "θνπίδεο".
Σόηε, ν Αιέμαλδξνο επεηέζε θπθινηεξώο ελαληίνλ ηνπ ερζξνύ θαη ηνπο εμόλησζε,
ελώ ε θάιαγγα εληζρπκέλε κε ηνπο άλδξεο πνπ είραλ δηαβεί πξόζθαηα ηνλ πνηακό,
όξκεζε ζηνλ αγώλα μεθνύξαζηε.
Έηζη, ε κεγάιε κάρε ηνπ Τδάζπνπ, πνπ θξάηεζε όιε ηελ εκέξα έιεμε κε ηελ
ζξηακβεπηηθή λίθε ηνπ Αιεμάλδξνπ. Οη απώιεηεο ηνπ ζηξαηνύ ηνπ Πώξνπ,
αλέξρνληαλ ζε 20000 πεδνύο, 3000 ηππείο, θαη νη κηζνί πεξίπνπ ειέθαληεο. Αλάκεζα
ζηνπο αηρκαιώηνπο ήηαλ θαη ν ίδηνο ν Πώξνο.
Απόθαζη για ηην Δπιζηποθή
Ο Αιέμαλδξνο , παξέκεηλε 30 εκέξεο θνληά ζηνλ Τδάζπε ώζηε λα αλαπαπζνύλ νη
άλδξεο ηνπ . Γηέηαμε δε λα θηηζηνύλ δύν πόιεηο, ε κηα ζην πεδίν ηεο κάρεο, θαη ε
άιιε ζην ζεκείν πνπ πέξαζε. Σελ πξώηε νλόκαζε Νίθαηα θαη ηε δεύηεξε
Βνπθεθάια, ζηε κλήκε ηνπ αιόγνπ ηνπ πνπ πέζαλε εθεί. ηε ζπλέρεηα, αθνύ άθεζε
ηνλ Κξαηεξό λα κεξηκλήζεη γηα ηελ νηθνδόκεζε ησλ δύν πόιεσλ, πξνρώξεζε πξνο

ηελ ελδνρώξα, όπνπ θπξίεπζε 37 πόιεηο. Αθνινύζσο ,ν Μαθεδόλαο βαζηιηάο
πξνήιαζε έσο ηνλ πνηακό Αθεζίλε. Αθνύ πέξαζε ηνλ πνηακό κε πινία, πξνρώξεζε
πξνο ηνλ Τδξαώηε πνηακό. ηε ζπλέρεηα εζηξάθε πξνο ηελ πόιε άγγαια, όπνπ
γεηηνληθνί ιανί είραλ ζπγθεληξσζεί γηα λα αλαθόςνπλ ηελ πξνέιαζε ηνπ. Ο
Αιέμαλδξνο ρξεζηκνπνηώληαο πξώηα ην ηππηθό θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θάιαγγα
θαηόξζσζε λα δηαζπάζεη ηηο γξακκέο ησλ ερζξώλ, νη νπνίνη είραλ ηνπνζεηήζεη
άκαμεο πξν ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεσο θαη είραλ νρπξσζεί ζε απηέο. Μεηά ηε λίθε ζηα
άγγαια, πξνήιαζε έσο ηνλ Ύθαζη (Μπέαο) πνηακό, πέξαλ ηνπ νπνίνπ εθηεηλόηαλ
αραλήο έξεκνο. Ο Αιέμαλδξνο, δηαθαηερόηαλ από ηελ επηζπκία λα πξνρσξήζεη
εκπξόο, αιιά πξνζέθξνπζε ζηελ αληίδξαζε ησλ Μαθεδόλσλ ,νη νπνίνη είραλ ςπρηθά
απνθάκεη, βιέπνληαο ηνλ βαζηιηά ηνπο λα αλαιακβάλεη ηνλ έλα αγώλα κεηά ηνλ άιιν
θαη θηλδύλνπο θαηόπηλ θηλδύλσλ. Γηα απηό ηνλ ιόγν, ζπλαζξνίζηεθαλ ζην
ζηξαηόπεδν θαη άιινη έθιαηαλ γηα ηελ ηύρε ηνπο, ελώ άιινη έιεγαλ κεγαιόθσλα όηη
δελ ζα αθνινπζήζνπλ ηνλ Αιέμαλδξν, εάλ ζειήζεη λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ.
Όηαλ ν Αιέμαλδξνο πιεξνθνξήζεθε γηα ηε δηακνξθσζείζα θαηάζηαζε, πξνζπάζεζε
λα θαηεπλάζεη ηα πλεύκαηα θαη λα κεηαπείζεη ηνπο αληηδξώληεο. Σόηε, ν Κνίλνο
αλαθηώληαο ην ζάξξνο ηνπ, εμέζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη βεηεξάλνη
επηδώληεο ελόο πιήζνπο πνιέκσλ επηζπκνύζαλ λα επηζηξέςνπλ επηηέινπο ζηελ
παηξίδα, ζηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο. Μεηά παξέιεπζε ηξηώλ εκεξώλ ν
Αιέμαλδξνο πξνζέθεξε ζπζία γηα ηε δηάβαζε ηνπ πνηακνύ Ύθαζη, θαηά ηελ νπνία
δελ θαίλνληαλ αίζηα ηα ζεκεία. Σόηε, αθνύ θάιεζε ηνπο γεξαηόηεξνπο ησλ εηαίξσλ
ηνπο αλαθνίλσζε όηη έιαβε ηελ απόθαζε ηεο επηζηξνθήο. Σελ απόθαζε ηνπ απηή
επαθνινύζεζε θιίκα επθξνζύλεο, όινη δε πεγαίλνληαο πξνο ηελ ζθελή ηνπ,
εύρνληαλ λα έρεη πνιιά αγαζά, θαη επεηδή απηόο έθαλε απνδεθηό ην αίηεκα ηνπο,
απνδερόκελνο ηελ ήηηα από ηνπο άλδξεο ηνπ.
Ο Αιέμαλδξνο, αθνύ δηαίξεζε ην ζηξαηό θαηά ηάμεηο, πξόζηαμε ηελ θαηαζθεπή 12
βσκώλ, κεηά ην πέξαο ηεο θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ ζπζίαζε επάλσ ζε απηνύο θαη
ηέιεζε γπκληθνύο θαη ηππηθνύο αγώλεο. ηε ζπλέρεηα, θηλήζεθε πξνο ηνλ Τδάζπε
πνηακό. Δθεί, πξνέβε ζηελ αλνηθνδόκεζε ησλ πόιεσλ ηεο Νίθαηαο θαη ηνπ
Βνπθεθάια, πνπ είραλ ππνζηεί δεκηέο από ηηο θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο. Δπίζεο
επέθεξε βειηηώζεηο ζην ζύζηεκα ηε δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο.
Αθνινύζσο, θαηέθζαζαλ από ηελ Διιάδα, ζεκαληηθέο εληζρύζεηο πεδώλ θαη ηππέσλ.
Ο Αιέμαλδξνο, αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ηε γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο, απνθάζηζε λα
πιεύζεη ηνλ Τδάζπε θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Ηλδό πνηακό γηα λα θζάζεη ζηελ ζάιαζζα.
Η Δπιζηποθή ζηην Πεπζία
Σν θαινθαίξη ηνπ 325 π.Υ., θαη κεηά ην πέξαο ησλ πνηθίισλ αλαγλσξηζηηθώλ
απνζηνιώλ , απνθαζίζηεθε ε επηζηξνθή πξνο ηελ Πεξζία. O ζηξαηόο ρσξίζηεθε ζε
ηξία ηκήκαηα. Έλα ηκήκα ππό ηνλ Κξαηεξό, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ ειέθαληεο
πξνρώξεζε πξνο ηελ Αιεμάλδξεηα Αξαρσζίαο ( Καληαράξ ), αθνινύζσο δε δηέζρηζε
ηελ θνηιάδα ηνπ Δηπκάλδξνπ πνηακνύ, θαη θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ Καξκαλία, όπνπ
ζηξαηνπέδεπζε αλακέλνληαο ηνλ Αιέμαλδξν. Ο Νέαξρνο, αλέιαβε ην ζηόιν, ν νπνίνο
παξαπιένληαο ηηο αθηέο ηεο Πεξζίαο πξνρώξεζε πξνο ην κπρό ηνπ θόιπνπ. Σν ηξίην
ηκήκα, ππό ηνλ Αιέμαλδξν, μεθίλεζε από ηα Πάηηαια ζηα ηέιε ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ
324 π.Υ., κε ζθνπό λα δηαζρίζεη ηελ έξεκν ηεο Γεδξσζίαο ( Μπαινπρηζηάλ ) θαη
αθνινπζώληαο ηηο αθηέο ηεο Πεξζίαο λα ζπλδξάκεη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζηόινπ. Σν
πξώην κέξνο ηεο πνξείαο δελ είρε δπζθνιίεο. Οη Αξαβίηεο , θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
αλάκεζα ζηνλ Ηλδό θαη ηνλ πνηακό Άξαβη, δελ αληηζηάζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, ν

Αιέμαλδξνο πξνρώξεζε πξνο ηελ Ρακβαθία ( Μπέια ). Δθεί έδσζε εληνιή λα θηηζηεί
κηα λέα πόιε. Μεηά ηε ρώξα ησλ Ωξεηηώλ ν Αιέμαλδξνο πξνρώξεζε πξνο ηελ
Γεδξσζία, πνπ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο ήηαλ έξεκνο.

Ζ Έξεκνο ηεο Γεδξσζίαο.
ηελ αξρή νη Μαθεδόλεο ζπλάληεζαλ λεξό θαη δέλδξα. ηε ζπλέρεηα όκσο ε πνξεία
παξνπζίαζε κεγάιεο δπζθνιίεο, αθνύ, ιόγσ ηεο δέζηεο θαη ηεο έιιεηςεο λεξνύ,
απηνί αλαγθάδνληαλ λα πεξπαηνύλ λύθηα. Δμάιινπ, ε πνξεία ηνπ Αιεμάλδξνπ δηα
κέζνπ ηεο Γεδξσζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε από δύζβαηα κνλνπάηηα, δίρσο ηξόθηκα
θαη λεξό. Από ηα Ώξα έθζαζαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Γεδξσζίαο, Πνύξα ζε 60
εκέξεο. Οη ηαιαηπσξίεο, πνπ ππέζηε ην ζηξάηεπκα ζηελ πεξηνρή απηή, δελ
ζπγθξίλεηαη κε απηέο πνπ πέξαζαλ ζηηο πξνεγνύκελεο πνξείεο. Ο κεγάινο θαύζσλαο
θαη ε έιιεηςε λεξνύ, ζαλάησζαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηεύκαηνο, θπξίσο ηα
ππνδύγηα. Πνιιά δε δώα ζθάρηεθαλ γηα λα ρξεζηκεύζνπλ σο ηξνθή ζηνπο
πεηλαζκέλνπο ζηξαηηώηεο. Δπηπιένλ, όηαλ ην ζηξάηεπκα είρε ζηξαηνπεδεύζεη θνληά
ζε έλα ρείκαξξν, κηα δπλαηή βξνρή έγηλε αηηία λα πιεκκπξίζεη θαη λα παξαζπξζνύλ
γπλαίθεο θαη παηδηά πνπ αθνινπζνύζαλ, αιιά θαη νη βαζηιηθέο απνζθεπέο θαη ηα
ππνδύγηα λα ππνζηνύλ δεκηέο. Δμάιινπ, νη ζηξαηηώηεο, όηαλ έθζαλαλ ζε κηα πεγή,
έπηλαλ λεξό αζηακάηεηα γηα λα μεδηςάζνπλ θαη κεξηθνί πέζαηλαλ από ην πνιύ λεξό.
Ο Αιέμαλδξνο, κεηά ηελ αλάπαπζε ζηα Πνύξα, πξνρώξεζε πξνο ηελ Καξκαλία,
όπνπ, ζπλάληεζε ηνλ Κξαηεξό, ν νπνίνο είρε ήδε θζάζεη κε ηνπο ππόινηπνπο άλδξεο
θαη ηνπο ειέθαληεο.
ην κεηαμύ ν Νέαξρνο αθνύ πξαγκαηνπνίεζε ηνλ πεξίπινπ ηεο ρώξαο ησλ Ωξώλ, ησλ
Γεδξσζίσλ θαη ησλ Ηρζπνθάγσλ, θαηέπιεπζε ζηα παξάιηα ηεο Καξκαλίαο θαη από
εθεί πήγε ζηνλ Αιέμαλδξν λα ηνπ εθζέζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Ο
Αιέμαλδξνο αθνύ ηνλ άθνπζε κε πξνζνρή ηνλ μαλάζηεηιε πίζσ ζηελ παξαιία λα
ζπλερίζεη ηνλ πεξίπινπ ηεο ρώξαο έσο ηηο εθβνιέο ηνπ Σίγξε πνηακνύ. Δθείλνο, αθνύ
πήξε καδί ηνπ, ηνπο πην γξήγνξνπο πεδνύο, ηνπο εηαίξνπο ηππείο θαη κεξηθνύο ηνμόηεο
θαηεπζύλζεθε πξνο ηνπο Παζαξγάδεο. Δθεί πιεξνθνξήζεθε, όηη είρε αλνηρζεί θαη
ιεειαηεζεί ν ηάθνο ηνπ Κύξνπ, πνπ βξηζθόηαλ κέζα ζηνπο βαζηιηθνύο θήπνπο. Μεηά
ηνπο Παζαξγάδεο, ν Αιέμαλδξνο πξνρώξεζε πξνο ηελ Πεξζέπνιε, όπνπ δηόξηζε
ζαηξάπε ηεο Πεξζίαο, ηνλ ζσκαηνθύιαθα Πεπθέζηα, ν νπνίνο είρε ζώζεη ηνλ
Αιέμαλδξν από βέβαην ζάλαην ζηε κάρε κε ηνπο Μαιινύο. Απηόο κόιηο έγηλε

ζαηξάπεο, θόξεζε ηελ κεδηθή ζηνιή θαη έκαζε ηέιεηα πεξζηθά, αθνινύζεζε δε ηνλ
πεξζηθό ηξόπν δσήο θαη έγηλε δεκνθηιήο ζηνπο γεγελείο.
Ππίν ηο Τέλορ
Σελ άλνημε ηνπ 324 π.Υ. γηνξηάζηεθε ζηα νύζα ε νινθιήξσζε ηεο θαηάθηεζεο ηνπ
πεξζηθνύ θξάηνπο κε ηε ζύλαςε κηθηώλ γάκσλ νκαδηθά, Μαθεδόλσλ κε Πεξζίδεο. Ο
Αιέμαλδξνο κνινλόηη ήηαλ λπκθεπκέλνο κε ηε Ρσμάλε έιαβε θαη δεύηεξε ζύδπγν ηε
ηάηεηξα, θόξε ηνπ Γαξείνπ. Δπίζεο, ζηελ επηζπκία ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο
Μαθεδόλεο ζηξαηηώηεο αλέιαβε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεώλ ηνπο, κνίξαζε δώξα θαη
απέλεηκε ηηκέο ζε όζνπο είραλ αλδξαγαζήζεη.
Δθείλε ηελ πεξίνδν, έθζαζαλ ζηα νύζα θαη νη ζαηξάπεο ηεο επηθξάηεηαο,
πξνζθνκίδνληαο 30.000 έθήβνπο , ηνπο νπνίνπο ν Αιέμαλδξνο νλόκαζε
"Δπηγόλνπο".Έθεξαλ καθεδνληθό νπιηζκό θαη είραλ αζθεζεί ζηνλ καθεδνληθό ηξόπν
δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ
Αιεμάλδξνπ ήηαλ ε αθαηάπαπζηε επηζπκία γηα λένπο ζρεδηαζκνύο. Μεηά ηηο
αθεγήζεηο ηνπ Νεάξρνπ ηνλ θαηέιαβε ν "πόζνο" γηα ηελ εμεξεύλεζε ηνπ πεξζηθνύ
θόιπνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 324 π.Υ. έζηεηιε ηνλ Ζθαηζηίσλα πξνο ηηο αθηέο ηνπ
πεξζηθνύ θόιπνπ, ελώ ν ίδηνο κε ηνπο ππαζπηζηέο θαη επίιεθηεο κνλάδεο,
επηβηβάζηεθε ζηα πινία, θαη αθνινπζώληαο ην ξεύκα ηνπ πνηακνύ Δπιαίνπ
θαηεπζύλζεθε πξνο ηελ ζάιαζζα. Αθνύ έθηαζε ζηηο εθβνιέο ηνπ Σίγξε, ηνλ
αλέπιεπζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλαληήζεη ηνλ Ζθαηζηίσλα. Καηά ηνλ αλάπινπ, δηέηαμε
ηελ θαηαζηξνθή ησλ θξαγκάησλ, πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί από ηνπο Πέξζεο. Όηαλ
έθζαζε ζηελ Ώπη, αλάγγεηιε ηελ επηζηξνθή ησλ ειηθησκέλσλ θαη ηξαπκαηηώλ, ζηηο
εζηίεο ηνπο. Όκσο, νη ζηξαηηώηεο δελ αξθέζηεθαλ ζηελ αλαθνίλσζε απηή, αιιά
δήηεζαλ ηελ απόιπζε όισλ πνπ ππεξεηνύζαλ ζην ζηξάηεπκα, θαη είπαλ ζηνλ
Αιέμαλδξν λα ζπλερίζεη κόλνο ηελ εθζηξαηεία ηνπ καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ, ηνλ
Άκκσλα. Ο Αιέμαλδξνο ηόηε, αθνύ πξώηα αλαθέξζεθε ζε όζα είρε θάκεη ν ίδηνο θαη
ν παηέξαο ηνπ γη' απηνύο, ηνπο είπε λα θύγνπλ θαη λα ηνλ εγθαηαιείςνπλ ζηα ρέξηα
ησλ ληθεκέλσλ βαξβάξσλ. ηε ζπλέρεηα αθνύ θάιεζε ηνπο επίιεθηνπο ησλ Πεξζώλ,
ηνπο κνίξαζε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηώκαηα νξηζκέλνπο δε νλόκαζε ζπγγελείο ηνπ.
Ζ ζηάζε απηή ηνπ Αιεμάλδξνπ, αλάγθαζε ηνπο Μαθεδόλεο λα ζπεύζνπλ ζηα
αλάθηνξα θαη λα ξίμνπλ ηα όπια ηνπο εκπξόο από ηηο ζύξεο, σο δείγκα ηθεζίαο. Όηαλ
βγήθε ν Αιέμαλδξνο γηα λα ηνπο ζπλαληήζεη, έλαο Μαθεδόλαο ξώηεζε γηαηί έρξηζε
Πέξζεο ζπγγελείο ηνπ, απηόο δε απάληεζε όηη ζπγγελείο ηνπ ζεσξνύζε όινπο ηνπο
Μαθεδόλεο. Έηζη, ήξζε ε παξεμήγεζε θαη επήιζε ε ζπκθηιίσζε. ηε ζπλέρεηα ν
Αιέμαλδξνο επέζηξεςε ζηε Βαβπιώλα, ηελ νπνία πξνόξηδε πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο
ηνπ. ύληνκα, ηνλ επηζθέθηεθαλ πξέζβεηο γεηηνληθώλ ιαώλ, γηα λα ηνλ ζηεθαλώζνπλ
σο βαζηιέα ηεο Αζίαο. Δθεί, ν Αιέμαλδξνο, έζπεπζε ζηελ νξγάλσζε ησλ
κειινληηθώλ ηνπ ζρεδίσλ αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ, ν πεξίπινπο ηεο Αξαβηθήο
Υεξζνλήζνπ θαη ε εμεξεύλεζε ησλ αθηώλ ηεο Βνξείνπ Αθξηθήο, έσο ηεο ζηήιεο ηνπ
Ζξαθιή. Ο Αιέμαλδξνο, αθνύ είρε θπξηαξρήζεη ζηελ Αλαηνιή ήηαλ θπζηθό λα
επηζπκεί ηελ δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ ζε όιε ηε γλσζηή νηθνπκέλε.
Ο Θάναηορ ηος Αλέξανδπος
ηηο 2 Ηνπλίνπ 323 π.Υ. ιίγν πξηλ ηελ εθζηξαηεία ζηελ Αξαβία, ν Αιέμαλδξνο έθακε
ηηο απαξαίηεηεο ζπζίεο θαη κεηά δηαζθέδαζε ζε ζπκπόζην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ

νπνίνπ απάγγεηιε θαη κηα ζθελή από ηελ "Αλδξνκέδα" ηνπ Δπξηπίδε. Πξνο ηα
μεκεξώκαηα ν θίινο ηνπ Μήδηνο πξόηεηλε λα ζπλερίζνπλ ηελ δηαζθέδαζε. Πξάγκαηη,
ζύκθσλα κε ηηο βαζηιηθέο εθεκεξίδεο, ην βξάδπ ηεο 2αο πξνο ηελ 3ε Ηνπλίνπ ην
ζπκπόζην έγηλε. Δθείλε ηε λύθηα εθδειώζεθε γηα πξώηε θνξά ππξεηόο ζηνλ βαζηιέα
. Ο Αιέμαλδξνο έθακε ην ινπηξό ηνπ θαη μάπισζε. Ύζηεξα , δέρζεθε ηνπο
ζηξαηεγνύο ηνπ θαη παξόιν πνπ ν ππξεηόο ζπλερηδόηαλ, όξηζε σο εκέξα
αλαρσξήζεσο γηα ηελ Αξαβία, ηελ 22α θαη ηελ 23ε ηνπ κελόο Γαηζίνπ,
παξαβιέπνληαο όηη νη Μαθεδόλεο δελ ζεσξνύζαλ ην κήλα απηό επλντθό γηα αλάιεςε
επηρεηξήζεσλ. Σε λύθηα, ν Αιέμαλδξνο θιεγόκελνο από ππξεηό δήηεζε λα ηνλ
κεηαθέξνπλ κε ηελ θιίλε ηνπ έσο ηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ θαη λα δηεθπεξαησζεί
απέλαληη. Δθεί, ινύζηεθε θαη αλαπαύηεθε.

Κεθαιή Αιεμάλδξνπ, Βξεηαληθό Μνπζείν.
Σελ επνκέλε κεηά ην ινπηξό έθακε ηελ θαζηεξσκέλε ζπζία, πέξαζε ηελ ππόινηπε
εκέξα ζπδεηώληαο κε ηνλ Μήδην. Αθνύ θάιεζε ηνπο ζηξαηεγνύο ζε ζύζθεςε ηελ
επνκέλε ην πξσί, αθνινύζσο δείπλεζε. Σελ λύθηα είρε πςειό ππξεηό. Σελ επνκέλε
αθνύ ινύζηεθε έθακε ζπζία θαη έδσζε εληνιή ζηνλ Νέαξρν λα θύγεη ζε ηξεηο
εκέξεο. Σελ επνκέλε παξά ηνλ ππξεηό, ινύζηεθε, ζπζίαζε θαη έδσζε εληνιή ηνπο
αμησκαηηθνύο λα είλαη όια έηνηκα γηα ηνλ απόπινπ ηνπ ζηόινπ. Σν βξάδπ ινύζηεθε
αιιά ε θαηάζηαζε ηνπ ήηαλ πιένλ θξίζηκε. Σελ επνκέλε ιόγσ ηνπ ππξεηνύ, δήηεζε
ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ θνιπκβεηηθή δεμακελή. Έλησζε θαιύηεξα θαη επαθνινύζεζε
ζπδήηεζε κε ηνπο αμησκαηηθνύο. ηηο 24 Ηνπλίνπ παξνπζίαζε εθ λένπ πςειό ππξεηό,
έθακε πάιη ηε ζπζία ηεο εκέξαο, αιιά πήγε ζην βσκό, ππνβαζηαδόκελνο. Δλώ
παξάγγεηιε ζηνπο ζηξαηεγνύο λα πεξηκέλνπλ ζηελ απιή, δηέηαμε ηνπο ρηιίαξρνπο θαη
ηνπο πεληαθνζίαξρνπο λα πεξηκέλνπλ κπξνζηά από ηηο ζύξεο. ηα αλάθηνξα πνπ
κεηαθέξζεθε, δέρζεθε ηνπο ζηξαηεγνύο, πξνο ηνπο νπνίνπο δελ θαηόξζσζε λα
απεπζύλεη ιόγν, κνινλόηη ηνπο αλαγλώξηζε. Ο ππξεηόο ζπλέρηζε γηα άιια δύν
εηθνζηηεηξάσξα. ην κεηαμύ, είραλ αξρίζεη λα δηαδίδνληαη θήκεο όηη είρε ήδε
πεζάλεη. Οη πεξηζζόηεξνη όκσο, έζπεπζαλ λα ηνλ δνπλ γηα ηειεπηαία θνξά. Έηζη, όινη
νη ζηξαηηώηεο πέξαζαλ από κπξνζηά ηνπ κε δάθξπα ζηα κάηηα. Ο Αιέμαλδξνο δελ

κπνξνύζε λα ηνπο κηιήζεη, όκσο ηνπο ραηξεηνύζε θνπλώληαο ην θεθάιη ηνπ θαη
αλνηγνθιείλνληαο ηα κάηηα.
Οη βαζηιηθέο εθεκεξίδεο έιεγαλ όηη , από ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ, ν Πείζσλ, ν Άηηαινο,
ν Γεκνθώλ, ν Πεπθέζηαο, ν Κιενκέλεο, ν Μελίδαο θαη ν έιεπθνο, αθνύ
θνηκήζεθαλ ζηνλ λαό ηνπ έξαπη, ξώηεζαλ ηνλ ζεό, εάλ ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα
κεηαθέξνπλ ηνλ Αιέμαλδξν ζην λαό ηνπ ζενύ γηα λα γίλεη ηθέηεο ηνπ θαη λα
ζεξαπεπηεί από απηόλ. Ζ απάληεζε ηνπ ηεξαηείνπ ήηαλ αξλεηηθή, ηελ απόθαζε δε
απηήλ νη εηαίξνη αλάγγεηιαλ ζηνλ Αιέμαλδξν. ε ιίγν ν Αιέμαλδξνο πέζαλε . Λίγν
πξηλ ηνλ ζάλαην ηνπ, ξσηήζεθε από ηνπο εηαίξνπο ζε πνηόλ αθήλεη ηελ βαζηιεία θαη
απηόο απάληεζε " ησ θξαηίζησ" θαη πξνζζέηνληαο : "κέγαλ επηηάθηνλ αγώλα νξά εθ'
απηώ εζόκελνλ".
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