ΑΡΦΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ζει. 95-103)

Τν θξάηνο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε αλάπηπμή ηνπ (ζει. 95-99)
 Οη Μαθεδόλεο ήηαλ Έιιελεο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηε βόξεηα Ειιάδα,
αιιά γηα πνιιά ρξόληα δνύζαλ απνκνλωκέλνη από ηνπο ππόινηπνπο Έιιελεο.
 Οη επαθέο ηνπο κε ηε λόηηα Ειιάδα έγηλαλ εληνλόηεξεο κεηά ηνπο πεξζηθνύο
πνιέκνπο θαη θπξίσο ζηα ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αιεμάλδξνπ Α΄ θαη ηνπ
Αξρειάνπ.
 Η έδξα ηνπ καθεδνληθνύ θξάηνπο αξρηθά βξηζθόηαλ ζηηο Αηγέο, αιιά από ηηο
αξρέο ηνπ 4νπ αηώλα κεηαθέξζεθε ζηελ Πέιια.
 Τν καθεδνληθό θξάηνο αλαπηύρζεθε θαη εμαπιώζεθε εληππωζηαθά θπξίσο
ράξε ζηηο ελέξγεηεο ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Β΄, ν νπνίνο νξγάλωζε ηνλ
καθεδνληθό ζηξαηό θαη δεκηνύξγεζε ηελ πεξίθεκε καθεδνληθή θάιαγγα.
 Σηα κέζα ηνπ 4νπ π.Φ. αηώλα νη ηζρπξέο πόιεηο ηεο λόηηαο Ειιάδαο (Αζήλα,
Σπάξηε, Θήβα) είραλ απνδπλακωζεί από ηνπο εκθπιίνπο πνιέκνπο. Ο
Φίιηππνο εθκεηαιιεύηεθε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη κεηά ηε κάρε ηεο
Χαηξώλεηαο (338 π.Χ.) έγηλε ν θπξίαξρνο ηεο Ειιάδαο.
 Οη Έιιελεο, εθηόο ησλ Σπαξηηαηώλ, ζπκκάρεζαλ κε ηνλ Φίιηππν θαη
απνθάζηζαλ λα εθζηξαηεύζνπλ ελαληίνλ ηωλ Πεξζώλ κε αξρεγό ηνλ
Φίιηππν.
 Απηή ηελ εθζηξαηεία ηειηθά ηελ δηεμήγαγε ν γηνο ηνπ Φηιίππνπ, ν
Αιέμαλδξνο, κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Φηιίππνπ ην 336 π.Φ.

Η θαηάθηεζε ηεο Αλαηνιήο από ηνλ Αιέμαλδξν (ζει. 100-101)
 Ο Αιέμαλδξνο είρε απνθηήζεη βαζηά ειιεληθή παηδεία από ηνλ Μαθεδόλα
θηιόζνθν Αξηζηνηέιε θαη έηζη ην όξακά ηνπ ήηαλ ε δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ
πνιηηηζκνύ κέζσ ηεο εθζηξαηείαο θαηά ησλ Πεξζώλ.
 Τν 334 π.Φ. ν Αιέμαλδξνο μεθίλεζε ηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο Πεξζίαο κε
ζρεηηθά κέηξηα ζηξαηησηηθή δύλακε (40.000 άλδξεο).
 Τα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο πνξείαο ηνπ ήηαλ ηα εμήο:
α) ε κάρε ηνπ Γξαληθνύ (334 π.Χ.)
β) ε κάρε ηεο Ιζζνύ (333 π.Χ.)
γ) ε θαηάθηεζε ηεο Φνηλίθεο θαη ηεο Αηγύπηνπ (332-331 π.Χ.)
δ) ε κάρε ζηα Γαπγάκεια (331 π.Χ.)  Θάλαηνο ηνπ Πέξζε βαζηιηά
Δαξείνπ
ε) ε θαηάθηεζε ηεο Πεξζέπνιεο (330 π.Χ.)
ζη) ε θαηάθηεζε ηωλ αλαηνιηθώλ επαξρηώλ ηνπ Πεξζηθνύ θξάηνπο (329327 π.Χ.)
δ) ε πνξεία κέρξη ηνλ Ιλδό πνηακό (326-325 π.Χ.)
 Ο Αιέμαλδξνο ζέιεη λα πξνρσξήζεη ζην εζσηεξηθό ηεο Ιλδίαο, αιιά ν
ζηξαηόο ηνπ είλαη εμαληιεκέλνο. Έηζη αλαγθάδεηαη λα επηζηξέςεη δπηηθά.
 Τειηθά ην 323 π.Χ. πεζαίλεη ζηελ Βαβπιώλα θαη αθήλεη πίζσ ηνπ κηα αραλή
θαη πνιπεζληθή απηνθξαηνξία ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην ειιεληθό ζηνηρείν.
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 Ο ίδηνο πεξλά από ηε ζθαίξα ηεο ηζηνξίαο ζηε ζθαίξα ηνπ κύζνπ θαη ηνπ
ζξύινπ.
Τν έξγν ηνπ Αιέμαλδξνπ (ζει. 102-103)
 Τν λέν θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Αιεμάλδξνπ
πεξηιάκβαλε πιήζνο ιαώλ κε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, ζξεζθείεο, ήζε θαη
έζηκα.
 Τα κέηξα πνπ πήξε ν Αιέμαλδξνο ώζηε λα παξακείλεη ελωκέλν απηό ην
αραλέο θξάηνο ήηαλ ηα εμήο:
α) ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ καθεδνληθό ζηξαηό λεαξνύο Πέξζεο
β) δηαηήξεζε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο
γ) ίδξπζε λέεο πόιεηο κε ην όλνκά ηνπ (Αιεμάλδξεηα) νη νπνίεο απνηέιεζαλ
εκπνξηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα γηα νιόθιεξν ην θξάηνο
δ) πξνώζεζε ηελ αλάκεημε ηωλ πιεζπζκώλ κέζα από κεηθηνύο γάκνπο
κεηαμύ Ειιήλσλ θαη Αζηαηώλ
ε) πξνώζεζε ην ειιεληθό πλεύκα θαη ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό θαη ηξόπν
δωήο (δηδαζθαιία ησλ ειιεληθώλ, θαζηέξσζε ειιεληθώλ εζίκσλ)
ζη) δηαζθάιηζε ηελ αληαιιαγή ηωλ αγαζώλ κέζα ζηελ απηνθξαηνξία
δ) επέηξεςε ηελ ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ ζξεζθεηώλ θαη εζλνηήηωλ
ε) ζεκειίσζε έλα λέν ζπγθεληξσηηθό ηύπν πνιηηεύκαηνο (απόιπηε κνλαξρία)
 Μέζα ζε 11 ρξόληα κε ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Αιέμαλδξνπ δεκηνπξγήζεθε έλαο
λένο θόζκνο ν νπνίνο ραξαθηεξηδόηαλ από ηελ δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ
πνιηηηζκνύ θαη ηελ ζπλύπαξμε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ιαώλ.
 Δηθαηνινγεκέλα ινηπόλ ν Αιέμαλδξνο ραξαθηεξίζηεθε «Μέγαο».

Παναγιώτης Λουπάσης - Υιλόλογος

ελίδα 2

