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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΧΩΡΑ  ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ   
  
 
1. H ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 
Α. Ο ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:ΓΡΑΙΚΟΣ, ΕΛΛΗΝΑΣ, ΜΑΚΗ-

ΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΣ 
 

Ο Ησίοδος, που είναι ένας από τους αρχαιότερους συγγραφείς του κό-
σμου, αναφέρει ότι ο Γραικός, o  Έλληνας, ο Μάγνης και ο Μακηδόνας είναι μια 
οικογένεια, παιδιά του Δία και της Πανδώρας, κόρης του Δευκαλίωνα, του μονα-
δικού ανθρώπου που επέζησε με τη γυναίκα του μέσα σε μια λάρνακα, ύστερα 
από ένα κατακλυσμό που έγινε επί εποχής του (ταυτίζεται με  αυτόν του Νωε 
στους Εβραίους και κατά το Πάριο χρονικό ο κατακλυσμός έγινε το 1265 πριν 
από το Διόγνητο  = 1529 π.Χ.), άρα οι Μακεδόνες, οι Μάγνητες, οι Έλληνες και 
Γραικοί είναι μια οικογένεια, λαοί αδέλφια, πρβ: «Κι η κόρη στον οίκο του ευγενή 
Δευκαλίωνα, η Πανδώρα με τον πατέρα Δία, τον οδηγό των Θεών όλων, σμιγ-
μένη στην αγάπη γέννησε το χαιρομαχητή Γραικό. Η ίδια συλλαμβάνουσα από 
το Δία γέννησε στον κεραυνόχαρο δυο γιους, τον Μάγνητα και το Μακηδόνα το 
αλογόχαρο, που κατοικούσαν στα δώματα γύρω από την Πιερία και τον Όλυ-
μπο. Κι ο Μάγνης (γέννησε) το Δίκτη και Πολυδέκτη. Και από τον Έλληνα το 
φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν ο Δώρος κι ο Ξούθος και ο αλογόχαρος Αίο-
λος…..» (Ησίοδος, Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση εκδόσεις «Κά-
κτος») 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους Αριστοτέλη (Μετεωρολογικά), 

Απολλόδωρο (Επιτομή) κ.α., ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είχε επίκεντρο τον 
ποταμό Αχελώο και οι Γραικοί γρήγορα μετονομάστηκαν σε  Έλληνες, ενώ οι 
Μακεδόνες και οι Μάγνητες  διατήρησαν για πολύ το όνομά τους.. 

Β) Ο Θουκυδίδης, ο Ησίοδος κ.α. αναφέρουν ότι μέχρι τα τρωικά δεν υ-
πήρχε κοινό εθνικό όνομα για όλους τους Έλληνες, επειδή η αρχαία Ελλάδα δεν 
ήταν  ενιαίο κράτος, αλλά αποτελείτο από πολλές πόλεις-κράτη,  Αναφέρουν 
επίσης ότι αρχικά με το όνομα Ελλάδα ονομάζονταν  μια πόλη στη Θεσσαλία. 
Στα τρωικά  το όνομα αυτό επεκτάθηκε και περιλάμβανε όλα σχεδόν τα μέρη 
από τον Όλυμπο και κάτω. Σωστότερα  όσες πόλεις-κράτη εκστράτευσαν ενα-
ντίον της Τροίας (Κρητες, Μυκηναίοι κλπ)). Στους Ολυμπιακούς αγώνες επεκτά-
θηκε ακόμη περισσότερο και περιλάμβανε και όσες πόλεις-κράτη είχαν ίδια 
γλώσσα και θρησκεία  μ’ αυτούς, δηλαδή και στα μέρη πάνω από τον Όλυμπο 
(Ήπειρο, Μακεδονία κ.α.). 

Γ) Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό και τους; Ηρόδοτο (Α, 2 και Α 57- 58),  
Εκαταίο Μιλήσιο (Στράβων 7, 321), Θουκυδίδη (Α, 3 -9), Πλάτων (Μενεξενος),  
Παυσανία (Βοιωτικά 5, 1 – 10), Διόδωρο (βίβλος Μ, Απόσπασμα 3), Απολλό-
δωρος (Ιστορική βιβλιοθήκη)  κ.α. αρχικά στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μόνιμοι 
κάτοικοι ούτε και Έλληνες και βάρβαροι παρά πάρα μόνο διάφορα βάρβαρα 
φύλλα με πολυπληθέστερο τους Πελασγούς, τα οποία ζούσαν μεταναστευτικά, 
επειδή δεν έχει ακόμη επινοηθεί η γεωργία και ο στρατός. Από τα φύλλα αυτά 
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αυτόχθονες ήσαν οι Πελασγοί, φύλα των οποίων ήσαν οι Δωριείς, οι Αχαιοί, οι 
Ίωνες και οι Αιολείς. Επήλυδες (μετανάστες) ήσαν οι Καδμείοι ή Θηβαίοι (είχαν 
καταγωγή από Ερυθρά Θάλασσα - Αίγυπτο), οι Δαναοί (καταγωγή από Αίγυπτο 
- Κασπία), οι Πέλοπες (καταγωγή από Φρυγία Μ. Ασίας) κ.α.  

Στη συνέχεια αποκόπηκαν πρώτα οι Δωριείς (= οι μετέπειτα Σπαρτιάτες 
και οι Μακεδόνες) από τους  Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελ-
ληνικό  και μετά προσχώρησαν σ΄ αυτό όλοι οι Πελασγοί (δηλαδή και οι  Ίωνες 
ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι: οι 
Καδμείοι ή Θηβαίοι, οι Δαναοί, οι Πέλοπες κ.α.. 

 
 (Περισσότερα βλέπε  
«Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ». Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 
 
 
Β. ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΟΚΛΑΣΑΤΟΙ,  ΔΩΡΙΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ 
 

Ο Ηρόδοτος (Α, 
57- 58 και σε συσχέ-
τιση με το Η, 43 κ.α.) α-
ναφέρει ότι οι Μακεδό-
νες ήσαν δωρικής κα-
ταγωγής, ίδιου έθνους 
με τους Σπαρτιάτες 
κ.α.,  εκείνου που στη 
μεν Πελοπόννησο λέ-
γονταν «δωρικό» στη 
δε Πίνδο «Μακεδνό». 
Αναφέρει επίσης ότι η 
Ελλάδα αρχικά ήταν 
κατοικία βάρβαρων 
φύλλων, ένα από τα ο-
ποία ήσαν οι καλούμε-
νοι Πελασγοί και μετά 
αποκόπηκαν πρώτοι οι 
Δωριείς από τους Πε-
λασγούς και απετέλε-
σαν ξέχωρο έθνος, το 
Ελληνικό και μετά προ-
σχώρησαν σ’ αυτό όλοι 
οι Πελασγοί, που ήσαν 
οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι 
Αιολείς ή θεσσαλοί 
κ.α., καθώς και πολλοί 
άλλοι βάρβαροι, πρβ: 

 «Ύστερα έβαλε 
μπρος (ο Κροίσος, βα-
σιλιάς των Λυδίων)  να 
εξετάσει ποιοι ανάμεσα 
στους Έλληνες ήσαν οι 
δυνατότεροι, που θα 

μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμό-
νιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα 

 
Νόμισμα βασιλιά Φιλίππου 356 – 336 π.Χ.), πατέρα 
Μ. Αλέξανδρου,  με κεφαλή Δία και τον ίδιο ιππέα-
νικητή στην Ολυμπία. 

 

 
Τετράδραχμο του Μ. Αλέξανδρου (336 – 323 π.Χ.) 
με τον ίδιο να φορά τη λεοντή  του Ηρακλή και τον 
κρηταγενή Δία ένθρονο.  
 «Το ότι ο Αλέξανδρος ως προς την καταγωγή από 
την πλευρά του πατέρα του ήταν απόγονος του Η-
ρακλή, μέσω του Κάρανου και από πλευρά της μά-
νας της μητέρας του απόγονος του Αιακού, μέσω 
του Νεοπτολέμου, είναι πλέον αποδεκτά…. (Πλου-
τάρχου Αλέξανδρος 1 – 3).  
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στους Ίωνες.  Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το 
τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο Ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεση-
κώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασί-
λευε Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου 
του Έλληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν Ι-
στιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι, 
κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν 
τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν πια εκεί που είναι, δηλαδή 
στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό. «Το ελληνικό έθνος αφό-
του φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου 
όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξή-
θηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πε-
λασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι 
το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε 
μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 

 «Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας) οι 
εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι Κορίνθιοι, με τον 
ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρτεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με 
δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζήνιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. 
Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελ-
θόντες στην Πελοπόννησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην 
Ερμιονέων Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), και το 
τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες τους ο-
ποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρακλής και οι Μα-
λιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον (δηλαδή τον ελληνικό στη 
Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

Ο Στράβωνας (Γεωγραφικά 7), σχετικά με την εθνικότητα των Μακεδό-
νων, αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, πρβλ:  «Εστίν με ουν  
Ελλάς και η Μακεδονία, νυνί μέντοι τη φύσει των τόπων ακολουθούντες και τω 
σχήματι χωρίς έγνωμεν από της άλλης Ελλάδος τάξαι και συνάψαι προς όμορον 
αυτής Θράκης…» (Στράβων Γεωγραφικά, 7).  

Ο  Πολύβιος  στη συνθήκη των Καρχηδονίων με το βασιλιά Φίλιππο ανα-
φέρει ότι η Μακεδονία είναι μέρος της Ελλάδας: «Εναντίον Θεών πάντων όσοι 
Μακεδονίαν και την άλλη Ελλάδα κατέχουσι…» 

Ο Αππιανός αναφερει ότι οι Μακεδόνες κατάγονται από τους Αρ-

γείους: «Οι Μακεδόνες καυχιούνται για την καταγωγή τους από τους 

Αργείους» (Αππιανός εκ της Μακεδονίας 2).  
Η Παλαιά Διαθήκη (Δανιήλ Η και Μακκαβαίων Κεφ. 1 , 1 – 10) αναφέρει 

ξεκάθαρα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και οι Μακεδόνες είναι Έλληνες (Περισσό-
τερα βλέπε πιο κάτω.) 

Ο Αισχύλος αναφέρει ότι ο βασιλιάς του Άργους καυχιόταν λέγοντας ότι 
είναι στο γένος Πελασγός και το γένος των Πελασγών άρχει μέχρι της Παιονίας 
και του Στρυμόνος ποταμού: «Του γηγενούς γαρ ειμ’ εγώ Παλαίχθονος ίνις Πε-
λασγός, τησδε γης αρχηγέτης. Εμού δ’ άνακτος ευλόγως επώνυμον γένος Πε-
λασγών τήνδε καρπουται χθόνα. Και πασαν αιαν ης δ’ αγνός έρχεται Στρυμών, 
το προς δυνοντος ηλίου, κρατώ ορίζομαι δε την τε Περραιβων χθόνα, Πίνδου τε 
ταπέκεινα, Παιόνων πάλα, όρη τε Δωδωναία, συντέμνει δ΄ όρος υγρας θαλάσ-
σης τώνδε ταπί τάδε κρατώ..,….» (Αισχύλος, Ικέτιδες 250)   

Ο Απολλόδωρος (Γ 8) αναφέρει  ότι παιδιά του Δία και της Νιόβης 

ήταν ο Άργος και ο Πελασγός απ΄όπου οι Πελοποννήσιοι και άλλοι ο-

νομάσθηκαν Πελασγοί. Αναφέρει επίσης ότι γιος του Πελασγού ήταν ο 

Λυκάονας, ο βασιλιάς των Αρκάδων, που με πάρα πολλές γυναίκες από-
κτησε 50 γιους, τους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, Λύκιο, Ορχομενό …, 
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και έτσι, εννοείται οι Πελοποννήσιοι εξαπλώθηκαν στα διάφορα μέρη του αρ-

χαίου γνωστού κόσμου, πρβ: «επανάγωμεν δε νυν πάλιν επί τον Πελασγόν, όν 

Ακουσίλαος μεν Διος λέγει και Νιόβης, καθάπερ υπέθεμεν, Ησίοδος δε αυτό-

χθονα. τούτου και της Ωκεανού θυγατρος Μελιβοίας, ή καθάπερ άλλοι λέγουσι 

νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων εγένετο, ός βασιλεύων Αρκάδων εκ πολλών 

γυναικών πεντήκοντα παίδας εγέννησε· Μελαινέα Θεσπρωτόν  Έλικα Νύκτιμον 

Πευκέτιον, Καύκωνα Μηκιστέα Οπλέα Μακαρέα Μάκεδνον, Όρον Πόλιχον Α-

κόντην Εὐαίμονα Αγκύορα, Αρχεβάτην Καρτέρωνα Αἰγαίωνα Πάλλαντα Εύμονα, 

Κάνηθον Πρόθοον Λίνον Κορέθοντα Μαίναλον, Τηλεβόαν Φύσιον Φάσσον 

Φθίον Λύκιον, Αλίφηρον Γενέτορα Βουκολίωνα Σωκλέα Φινέα, Ευμήτην Αρ-

παλέα Πορθέα Πλάτωνα Αίμονα, Κύναιθον Λέοντα Αρπάλυκον Ηραιέα Τιτάναν, 

Μαντινέα Κλείτορα Στύμφαλον Ὀρχομενόν . . .»  (Απολλόδωρος, Γ, 8, 1) 
 

 
Γ. ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ  

 
O αντιβασιλέας (και μετέπειτα βασιλιάς) Αμύντας της Μακεδονίας διαμη-

νύει στο βασιλιά της Περσίας Φαρναβάζο ότι είναι Έλλην και γι αυτό δε θα ήταν 
ποτέ δυνατόν να μην του καλοδεχτεί κλπ: «προς δε καί βασιλέι τω πέμψαντι 
απαγγείλητε ώς άνήρ Ελλην, Μακεδόνων ύπαρχος, εύ υμέας εδέξατο και τρα-
πέζη και κοίτη»….= ακόμη στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας 
Έλληνας, ο αντιβασιλέας των Μακεδόνων, σας καλοέστρωσε τραπέζι και κρε-
βάτι…. (Ηρόδοτος Ε, 20 ),  

O βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α’ , γιος του Αμύντα, κατεβαίνει 
στην Αθήνα και προειδοποιεί ως Έλλην, καθώς λέει ο ίδιος σε λόγο του που 
έβγαλε στην Αθήνα, τους άλλους Έλληνες (Αθηναίους και Σπαρτιάτες ) για την 
πρόθεση εισβολής των Περσών στην  Ελλάδα: «Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε 
γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρχαίον και αντ’ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέ-
λοιμι οράν τη Ελλάδα… Ειμί δε Αλέξανδρος ο Μακεδών.»  = σε νέα Ελληνική 
«Άνδρες Αθηναίοι …..  Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα υπερβολικά 
για όλη την Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας από παλαιά και δε 
βαστά η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδουλωμένη αντί ελευθέρας»… 
(Ηρόδοτου Ιστορία, βιβλίο Θ’, 45).  

Ο  μέγας Αλέξανδρος σε επιστολή του προς το Δαρείο, βασιλιά των Περ-
σών, αναφέρει εκτός των άλλων και πως είναι Έλληνας, καθώς και ότι η Μακε-
δονία είναι Ελλάδα: :  «Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην Μακεδονία και στην υπό-
λοιπη Ελλάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφορές, χωρίς να έχουν κάνει 
κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των Ελλήνων, πέ-
ρασα στην Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. Εξάλλου, βοηθήσατε 
τους Περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου και ο Ώχος έστειλε στρατό στη 
Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε με συνωμοσία  
που οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας σ΄όλο τον 
κόσμο …… Οι απεσταλμένοι σας καταστρέψανε τους φίλους  μας και προσπά-
θησαν να καταστρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλληνες. Εκστράτευσα 
λοιπόν εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 

Το ότι οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες ή το ότι είχαν ίδια γλώσσα, θρησκεία, 
ήθη και έθιμα κλπ με τους άλλους Έλληνες αδιάψευστοι μάρτυρες είναι τα αρ-
χαία μακεδονικά μνημεία: νομίσματα, επιγραφές κλπ Βλέπε π.χ. τη Μακεδονική 
επιγραφή από τα αφιερώματα των Μακεδόνων στην Αθηνά Πολιάδα), τα μακε-
δονικά  νομίσματά Φιλίππου, Μ. Αλέξανδρου κλπ, στα οποία. Ακόμη και το α-
στέρι των Μακεδόνων το βλέπουμε  στα τα νομίσματα   Ιτάνου, Λύκτου,  Ιερά-
πυτνας κ.α.. 
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Δ. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ  ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, Ο  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 
 
 «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, 

ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και 

Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επί την Ελλάδα.  και συνεστήσατο 
πολέμους πολλούς και εκράτησεν οχυρωμάτων πολλών και έσφαξε βασιλείς της 
γης· και διήλθεν έως άκρων της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. και ησύ-
χασεν η γη ενώπιον αυτού, και υψώθη, και επήρθη η καρδιά αυτού. και 

συνήγαγε δύναμιν ισχυρὰν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνῶν και τυράννων, 

και εγένοντο αυτῷ εις φόρον.  και μετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην και έγνω ότι 

αποθνήσκει. και εκάλεσε τους παίδας αυτού τούς ενδόξους τους συντρόφους 

αυτού απὸ νεότητος και διείλεν αυτοίς την βασιλείαν αυτού ἔτι ζῶντος αυτού.  και 

εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε.  και επεκράτησαν οι παίδες 

αυτού έκαστος εν τῷ τόπῳ αυτού.  και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το απο-

θανείν αυτόν καὶ οι υιοί αυτῶν ὀπίσω αυτῶν έτη πολλὰ καὶ επλήθυναν κακά εν 

τη γη. καὶ εξῆλθεν εξ αυτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου 
βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και εβασίλευσεν εν έτει εκατοστώ και τρια-
κοστώ και εβδόμω βασιλείας Ελλήνων.   (Μακκαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10) 

«Ιδού. Τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και 
δεν ήγγιζεν το έδαφος….. και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριον …. και 
εκτύπησε … και συνέτριψε και έρριψεν αυτόν κατά γης, και κατεπάτησεν αυ-
τόν…. Δια τούτο ο τράγος εμαγαλύνθη σφόδρα…… Είναι οι βασιλιείς της Μη-
δίας και της Παρσίας ….. ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος ….» 
(Δανιήλ η Κεφάλαιο) 

 

 
Ε. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΤΙ  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΕΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ  
 
Το ότι οι Μακεδόνας ήσαν Έλληνες πιστοποιείται και από το γεγονός ότι 

συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες, αφού στους αγώνες εκείνους επιτρέ-
πονταν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες, Μάλιστα ο Πλούταρχος αναφέρει ότι 
στο την ημέρα που οι Μακεδόνες κυρίευσαν την Ποτίδαια έφθασαν τρία μηνύ-
ματα, που το ένα έλεγε ότι ο βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος κέρδισε στο 
αγώνισμα της ιππασίας στους Ολυμπιακούς αγώνες, το άλλο ότι γεννήθηκε ο 
Μ. Αλέξανδρος και το άλλο ότι οι Ιλλυριοί νικήθηκαν από το Παρμενίωνα. 

 «Το ότι ο Αλέξανδρος ως προς την καταγωγή από την πλευρά του πα-
τέρα του ήταν απόγονος του Ηρακλή, μέσω του Κάρανου και από πλευρά της 
μάνας της μητέρας του απόγονος του Αιακού, μέσω του Νεοπτολέμου, είναι 
πλέον αποδεκτά…. Και στο Φίλιππο, που μόλις είχε κυριεύσει την Ποτίδαια ήρ-
θαν ταυτόχρονα τρία μηνύματα. Το πρώτο, ότι οι Ιλλυριοί νικήθηκαν από τον 
Παρμενίωνα σε μεγάλη μάχη, το δεύτερο ότι με άλογο ιππασίας νίκησε στους 
Ολυμπιακούς αγώνες και το τρίτο πως γεννήθηκε ο Αλέξανδρος (Πλουτάρχου 
Αλέξανδρος 1 – 3).  

Μακεδόνες Ολυμπιονίκες: Ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α, στην 80η Ολυ-
μπιάδα, το 460 π.Χ. έτρεξε το Στάδιο και ήλθε δεύτερος με διαφορά στήθους. Ο 
βασιλιάς Αρχέλαος Περδίκας, αγωνίσθηκε στην 93η Ολυμπιάδα, το 408 π.Χ. και 
κέρδισε στους Δελφούς στο αγώνισμα των τεθρίππων.  Ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ 
αναδείχθηκε τρεις φορές Ολυμπιονίκης. Στην 106η Ολυμπιάδα, το 356 π.Χ. έ-
τρεξε με το άλογό του. Στην 107η Ολυμπιάδα, το 352 π.Χ. έτρεξε με τα τέθριππά 
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του. Στην 108η Ολυμπιάδα, το 348 π.Χ., νίκησε στη συνωρίδα. Ο Κλίτων νίκησε 
στο Στάδιο στην 113η Ολυμπιάδα, το 328 π.Χ. Ο Δαμασίας ο Αμφιπολίτης έ-
τρεξε το Στάδιο και νίκησε στην 115η Ολυμπιάδα, το 320 π.Χ.  Ο Λάμπου ο 
Φιλιππίσιος, αναδείχθηκε νικητής τεθρίππων στην 119η Ολυμπιάδα, το 304 
π.Χ. Ο Αντίγονος έτρεξε το Στάδιο και νίκησε στην 122η Ολυμπιάδα, το 292 π.Χ. 
και στην 123η Ολυμπιάδα το 288 π.Χ.  Ο Σέλευκος έτρεξε το Στάδιο και νίκησε 
στην 128η Ολυμπιάδα, το 268 π.Χ. Στην 128η Ολυμπιάδα, το 268 π.Χ., νίκησε 
μια γυναίκα από τη Μακεδονία στο αγώνισμα των συρομένων από πώλους αρ-
μάτων (συνωρίδα πώλων). Ο Παυσανίας αναφέρει: «νικητές λένε πως αναδεί-
χθηκαν στη συνωρίδα μια γυναίκα Βελεστίχη από την παραθαλάσσια Μακεδο-
νία». 

 
 
ΣΤ. Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  
 

Ο Διόδωρος αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ισχυρίζονται ότι οι σημερινοί 
άνθρωποι είναι απόγονοι ενός ζευγαριού που δημιουργήθηκε πρώτο στην Αίγυ-

πτο, καθώς και ότι από τον Ελλήσποντο μέχρι την Αττική, την Πελοπόν-

νησο και την Κρήτη, άρα η χώρα που σήμερα λέγεται Ελλάδα, ονομά-

ζονταν από τους Αιγυπτίους Μακεδονία, όνομα που πήρε από το Μα-

κεδόνα, το γιο του βασιλιά της Αιγύπτου Όσιρι  και της Ίσιδας. Ο Μα-

κεδόνας  έγινε λέει βασιλιάς της χώρας αυτής,  όταν την κατέκτησαν 

οι Αιγύπτιοι επί βασιλείας του Όσιρη, πρβ:  
«Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν ότι κατά τη γένεση του παντός, οι πρώτοι 

άνθρωποι δημιουργήθηκαν στην Αίγυπτο και από εκεί διασκορπίστηκαν στα 
διάφορα μέρη της γης και αυτό επειδή το κλίμα της Αιγύπτου είναι εύκρατο και 
εξ αιτίας της φύσης (γονιμότητας) του Νείλου….». ( Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 
1, 10)  

«Του Όσιρι γιοι ήσαν ο Ανούβιος και ο Μακεδόνας που ξεχώριζαν για την 
ανδρεία τους. Φορούσαν στοιχεία από ζώα στον εξοπλισμό τους. Ο Ανούβιος 
φορούσε σκύλου και ο Μακεδόνας προτομή λύκου……...  Ο Όσιρις γυρνώντας 
τον κόσμο πέρασε από τον Ελλήσποντο στην Ευρώπη. Στη Θράκη σκότωσε τον 
βασιλιά των βαρβάρων Λυκούργο που εναντιώθηκε στις πράξεις του, ενώ τον 
Μάρωνα που ήταν γέρος τον άφησε να επιβλέπει την καλλιέργεια των φυτών 
που είχε εισάγει στη χώρα του και ονομάστηκε Μαρώνεια. Τον γιο του τον Μα-
κεδόνα άφησε βασιλιά στη χώρα που ονομάστηκε απ΄ αυτόν Μακεδονία, ενώ 
στον Τριπτόλεμο ανέθεσε την επιμέλεια της γεωργίας στην Αττική…..». ( Διόδω-
ρος Σικελιώτης βίβλος 1, 18-20 μετάφραση από τις εκδόσεις «Κάκτος») 

 
2. H ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 
Η γλώσσα και η γραφή των αρχαίων Μακεδόνων ήταν πάντα ελληνική, 

όπως πιστοποιείται από τα αρχαία γραπτά μνημεία (πινακίδες, νομίσματα κλπ) 
και από τις αναφορές των αρχαίων συγγραφέων, πρβ: «Εκεί (στην Ινδία) είδαν 
(οι ναύτες τους Νέαρχου) κάποιον που φορούσε Ελληνική χλαμύδα, φερόταν 
όπως οι Έλληνες και μιλούσε Ελληνικά. Οι πρώτοι που τον είδαν λένε ότι έβαλαν 
τα κλάματα. Τόσο αναπάντεχο τους φάνηκε, μετά από τόσες συμφορές, να α-
ντικρύσουν ένα  Έλληνα και να ακούσουν την Ελληνική γλώσσα. Τον ρώτησαν 
από πού έρχεται και ποιος είναι. Τους είπε ότι είχε φύγει από το στρατόπεδο του 
Αλέξανδρου και ότι το στρατόπεδο και ο ίδιος ο Αλέξανδρος δεν είναι μακριά. 
Χειροκροτώντας και φωνάζοντας πήγαν στον Νέαρχο (Αρριανός, Ινδική, 4,33, 
σελίδα 195 
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Επίσης ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος γράφει «…οι Αιτωλοί, οι Ακαρ-
νανοί και οι Μακεδόνες, άνδρες ομοίας γλώσσης, ενωμένοι ή χωρισμένοι λόγω 
ασήμαντων αιτιών οι οποίες εμφανίζονται από καιρού εις καιρόν…» (Λίβιος, Ι-
στορία της Ρώμης, βιβλίο ΧΧΧ παρ. ΧΧΙΧ).  

Οι Αιτωλοί και Ακαρνάνες ήσαν αναμφισβήτητα Ελληνικές φυλές. Σε μια 
άλλη περίσταση ο Λίβιος γράφει: «…(Ο Στρατηγός Paulus) κάθισε στο επίσημο 
κάθισμά του περιτριγυρισμένος από πλήθος Μακεδόνων…οι ανακοινώσεις του 
μεταφράστηκαν στην Ελληνική και επαναλήφθηκαν από τον πραίτορα Gnaeus 
Octavius…».  (Λίβιος, Ιστορία της Ρώμης, β. ΧLV, παρ. ΧΧΙΧ). Εάν το πλήθος 
των Μακεδόνων σ' αυτή τη συγκέντρωση δε μιλούσε Ελληνικά, γιατί οι Ρωμαίοι 
αισθάνθηκαν την ανάγκη να μεταφράσουν το λόγο του Paulus στα Ελληνικά; 

 
Σημειώνεται ότι: 
α)  Επειδή η αρχαία Ελλάδα  δεν ήταν ένα ενιαίο κράτος, αλλά πάρα 

πολλά, το κάθε ένα από αυτά είχε αναπτύξει και τη δική του γλώσσα (σήμερα 
λέμε διάλεκτο) -  ο λόγος και για τον οποίο οι αρχαίοι συγγραφείς λένε π.χ.: «Ο 
Αλέξανδρος ανεβόα Μακεδονιστί.», «γλώσσα Μακεδονική» «γλώσσα Ελλη-
νική» (= η κοινή) κ.α., αλλά και π.χ.: Φίλιππος ο Μακεδών, ο Μίνωας ο Κρης, 
Απολλόδωρος ο Αθηναίος κ.α.    

β) Χοντρικά οι αρχαίες Ελληνικοί διάλεκτοι-γλώσσες ήσαν: η Δωρική (τη 
μίλαγαν Σπαρτιάτες, Μακεδόνες κ.α.), η Ιωνική (τη μίλαγαν οι Αθηναίοι, οι νη-
σιώτες κ.α.) και η Αιολική (τη μίλαγαν οι Θεσσαλοί κ.α.). Κάτι που ισχύει, λίγο ή 
πολύ, ακόμη και σήμερα, πρβ π.χ. «Ιντα κάνεις» (Κρητικά) = «Τι κάνεις» (κοινά).  

Μια διαφορά π.χ. που έχει η γλώσσα των Μακεδόνων από τις άλλες Ελ-
ληνικές ήταν λέει  η εξής: «Οι Δέλφιοι δεν χρησιμοποιούν το Β στη θέση του φ, 
όπως οι Μακεδόνες που λένε Βίλιππος, Βαλακρός και Βερονίκη, αλλά αντί του 
π. Έτσι αυτοί λένε φυσικά το «πατείν»  «βατείν» και το «πικρον»  «βικρόν». 
«Οβύσους» (= μήνας χρησμών) λοιπόν, είναι   «Οπυσούς»… 

 
3. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Ο Στράβω-

νας αναφέρει ότι η 

Μακεδονία, που 

παλιότερα λέγο-

νταν Ημαθία, ονο-

μάστηκε έτσι από 

το όνομα κάποιου 

παλιοιύ ηγεμόνα 

της (εννοεί το γιο 

του Δίας και της 

Πανδώρας, όπως 

θα δούμε πιο 

κάτω), του Μακε-

δόνα, πρβ: «Ότι 

Ημαθία εκαλείτοι 

πρότερον η νυν 

Μακεδονία. Ελαβε 

δε τούνομα τούτο απ αρχαίου τινός των ηγεμόνων Μακεδόνος. Ην δε 

και πόλις Ημαθία προς θαλάσση (Στράβων γεωγραφικά Ζ, απόσμασμα 

11) 

 
Μακεδονική επιγραφή από τα αφιερώματα των 
Μακεδόνων στην Αθηνά Πολιάδα 
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Ο Στέφανος Βυζάντιος στη λέξη «Μακεδονία» αναφέρει ότι η Μα-

κεδονία, η οποία λέγονταν και Μακέτια, ονομάστηκε έτσι από το Μα-

κεδόνα, που σύμφωνα με τον Ησίοδο (βλέπε Ηοίαι ή Κατάλογος Γυναι-

κών) ήταν γιος του Δία και της Θύιας (η Θύια από τον Ησίοδο λέγεται 

και Πανδώρα, επειδή στο γάμο της όλοι οι Θεοί της εκαναν και από ένα 

δώρο) και αδελφός του Γραικού και του Μάγνη και κατά τον Ελλάνικο 

γιος του Αιόλου (γιου  του Έλληνα και αδελφού του Δώρου και του 

Ξούθου), πρβλ: «Μακεδονία, η χώρα από Μακεδόνος του Διός και 

Θυιας της Δευκαλίωνος, ως φησίν Ησίοδος ο ποιητής… αλλοι δ’ από 

Μακεδόνος του Αιόλου, ως Ελλάνικος ιερειών πρωτη των εν Άργει <και 

Μακεδόνος του Αιόλου ούτω νυν Μακεδόνες καλούνται, μόνοι μετά 

Μυσών τότε οικούντες….. Το θνικόν Μακεδών  ομοφώνως τω κτιστή, 

κοινόν τω γενει, και Μακεδονίς Θηλυκώς, και Μακεδών αντι Μακεδο-

νικός. Λέγεται και Μακεδόνιος και μακεδονική η χώρα. Λέγετι και Μα-

κέτης αρσενικώς και μακέτις γυνή και Μάκεσσα επιθετικώς, ως ηρα-

κλείδης, και Μακεττα δια δυο ττ και δι ενός τ.»….  Λεγεται δε και Μα-

κεδονίας μοίρα Μακετία, ως Μαρσύας εν πρωτω Μακεδονικών <και την 

Ορεστείαν δε Μακετίαν λέγουσι από του Μακεδόνος>. Αλλά και όλην 

Μακεδονία Μακετία οίδεν ονομαζομένην Κλείδημος εν πρωτω Ατθί-

δος». 

Ετυμολογικά τα ονόματα «Μακεδονία - Μακεδών, Μαγνησία - 

Μάγνης, Μακέτια - μακέτης» προέρχονται από τη δωρική ρίζα μακ- από 

την οποία παράγονται και τα: μάκος ή ιωνικά μήκος, magnus = μέγας 

= μακρύς, μακαρόνια κ.α., καθώς και τα σύνθετα: Μακεδονία, μακε-

δανός – Μάκεδνος και μακεδνός,η,ο κ.α.  

Από το Μακεδόν(ιος) αντι μακεδονικός > Μακεδών κ.α. 

Στην Οδύσσεια (η’ 106) αναφέρεται  «Αι δ’ ιστούς υφόωσι και 

ηλακατα στρωφώσιν ημέναι,  οία τε φύλλα μακεδνής αιγείρειο», όπου 

το επίθετο  «μακεδνός,ή,ος» μεταφράζεται σε ευμήκη, δηλαδή με μά-

κος ή ιωνικά μήκος και συνεπώς «Μάκεδνος»  σημαίνει ο μακέτης (ευ-

μήκης, ψηλός)  εννοείται άντρας και Μακεδόνες = οι ευμήκεις  ή «Μα-

κεδονία» = η ευμήκη, η μακρά χώρα (έδρα). 

Πιο σωστά, η ονομασία  «Μακέδ(α)νος» είναι φανερό ότι είναι 

σύνθετη από τις απλές λέξεις «μάκος» (= ιωνικά μήκος) και «έδ(α)νος 

» ή «εδ(α)νός». Η λέξη «μάκος»   ή ιωνικά μήκος = το μάκ(ρ)ος, 

απ΄όπου και τα:  μεγας, μειζων, magnus, grand,  μακαρόνι … Διάφορο 

είναι το: «μάκκος» (με δυο κκ) ή νεότερα «μάκος». Η λέξη «εδανός» 

(Ιλ Ξ 172) (με τόνο στην κατάληξη)  σημαίνει  ο ευχάριστος, ο εύο-

σμος, «έδνον» = το γλυκύ, το εύγευστο, εύοσμο κ.α., από το «εδος > 

ηδύ» και το «ήδος, ήδομαι» = ευχαριστούμαι. Με αυτή την ετυμολογία 

«μακέδνος» σημαίνει ο μακέτης (ο μακρύς, ψηλός) και εδανός (γλυ-

κύς, συμπαθής, ωραίος) εννοείται άντρας. Η λέξη «έδ(α)νος,η,ο» (με 

τόνο στο θέμα σημαίνει είτε η χώρα (πργ: «η έδρα > το έδρανο»,  η 

Δωρίδα, κοιτίδα των Δωριέων) είτε το δώρο – τα δώρα (από το  έδνα, 

εδνάομαι-ώμαι, εδνόω-ώ = δώρα, δωρίζω), άρα «έδνοι» - μακ-εδνοι= 

οι Δωριείς - υπενθυμίζεται ότι οι Μακεδόνες είναι δωρικής  καταγωγής. 

Με αυτή την ετυμολογία «μακέδνος» = ο μακετης (ο μακρύς, ψηλός) 

Δωριεύς (πρβ και «Δωριείς τριχάικες») και Μακεδονία = η μεγάλη Δω-

ρίδα. 
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4. Η ΧΩΡΑ, ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 
Ο Στράβωνας αναφερόμενος στα όρια της Μακεδονίας αναφέρει: «‘Ότι η 

Μακεδονία, περιορίζεται εκ μεν δυσμών τη παραλία του Αδρίου, εξ ανατολών δε 
τη παραλήλλω ταυτης μεσημβρινή γραμμή τη δια των εκβολών Έβρου ποταμού 
και Κυψέλων πόλεως, εκ βορρά δε τη νοουμένη ευθεία γραμμή τη δια του Βερ-
τίκου όρους και Σκάρδου και Ορβήλου και Ποδόπης και Αίμου’ τα γαρ όρη ταύτα, 
αρχόμενα από του Αδρίου , διήκει κατά ευθείαν γραμμήν έως του Ευξείνου…. 
Εκ νότου δε τη Εγνατία οδώ από Δυρραχίου πόλεως προς ανατολας  ιούση εως 
Θεσσαλονικείας’ και έτσι το σχήμα τουτο της Μακεδονίας παραλληλογραμμον 
έγιστα (Στράβων Ζ απόσμασμα 1ο). 

 Ο Θουκυδίδης (Ε και Ζ) αναφέρει ότι η Μακεδονία διακρίνονταν σε δυο 
μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα, την άνω και κάτω Μακεδονία. Ο Ξενοφώντας 
(Ελληνικά Ε) αναφέρει ότι η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας ήταν η Πέλλα  και 
ο  Ηρόδοτος ονομάζει Μακεδονία την πέρα της Πρασιάδας λίμνης και του Δυ-
σώδους όρους χώρα  που ορίζεται προς Ν. από τον Πηνειό και τον Όλυμπο. 

 Πρωτεύουσα των Μακεδόνων ήταν αρχικά η Έδεσα, αφού ο Περδί-
κκας , 7ος αι. π.Χ., ίδρυσε άλλη στις Αιγές (=  η Βεργίνα). Από εκεί τον 5ο αι. 
π.Χ. μεταφέρθηκε από τον Αρχέλαο στην Πέλλα. Σήμερα (ήδη από τους βυζα-
ντινούς χρόνους) πρωτεύουσα της Μακεδονίας είναι η Θεσσαλονίκη. 

Ο Σκύλακας (Ελλάδος Περιήγησις), σχετικά με τη χώρα των Μακεδόνων, 
αναφέρει: «Από δε Πηνετού ποταμού Μακεδόνες εισίν έθνος και κόλπος Θερ-
μαίος. Πρώτη πόλις Μακεδονίας Ηράκλειον, Δίον, Πύδνα πόλις Ελληνίς. Με-
θώνη πόλις Ελληνίς και Αλιάκμων ποταμός, Αλωρός πόλις και ποταμός Λυδίας, 
Πέλλα πόλις και βασίλειον εν αυτή και ανάπλους εις αυτήν ανά τον Λυδίαν. Άξιος 
ποταμός, Εχέδωρος ποταμός, Θέρμη πόλις. Αίνεια Ελληνίς, Παλλήνη άκρα μα-
κρά εις το πέλαγος ανατείνουσα, και πόλεις αίδε εν τη Παλλήνη Ελληνίδες. Πο-
τίδαια εν τω μέσω το ισθμόν εμφράττουσα, Μένδη, Άφυτις, Θραμβηϊς, Σκιώνη, 
Κανάστραιον της παλλήνης ιερόν ακρωτήριον. (Σκύλακας, Περίπλους- περί Μα-
κεδονίας) 

Επαρχίες της Μακεδονίας : Αλμωπία, Βισαλτία, Βοτιαία, Ελιμία, Εορδαία, 
Ηδωνίς, Ημαθία, Κρηστωνία, Λύγκηστίς, Μυγδονία, Οδομαντική, Ορεστειάς, 
Παιονία, Πελαγονία, Πιερία, Σιντική, Χαλκιδική.  

Πόλεις : Αιγαί, Πέλλα, Βεργίνα, Ορεστίς, Άργος Ορεστικόν, Ηράκλεια, 
Δίον, Θεσσαλονίκη, Αμφίπολις, Φίλιπποι, Μεθώνη, Πύδνα, Αντιγόνεια, Γαρη-
σκός, Όλυνθος, Αιανή, Εράτυρα, Γορτυνία, Αταλάντη, Ειδομένη, Γορτυνία, Άρ-
νισσα, Απολλωνία κ. α.  

Όρη: Όλυμπος, Άσκιον, Βέρμιον, Βερνόν,Βόιον, Βόρας, Βαρνούς, Κερ-
κίνη, Μεσσάπιον, Πιέρια όροι κ.α. 

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Ο Ηρόδοτος λέει ότι στη Μακεδονία εκτός από τους Μακεδόνες ζούσαν 

και ορισμένα άλλα φύλα, όπως οι Παίονες κ.α., πρβ: «Διελθών, ο Ξέρξης, δε 
πλησίον από τους Παίονας, τους Δόβηρας και τους Παιόπλας, οι οποίοι κατοι-
κούν προς βορράν του Παγγαίου, επορεύετο προς δυσμάς, μέχρις ου έφθασεν 
εις τον Στρυμόνα και την Ηδωνικήν πόλιν Ηϊόνα, την οποίαν εκυβέρνα τότε ο 
Βόγης».   

Σύμφωνα με τον Όμηρο, οι Παίονες ήσαν και αυτοί Πελασγικής καταγω-
γής, άρα Ελληνικά φύλλα, πρβ: «οι τοξοφόροι Παίονες, των Πελασγών το θείον 
Γένος» Ιλιάδα, Κ 450-455, μετάφραση ΠΟΛΥΛΑ).  Ωστόσο οι Παίονες κατά τα 
Περσικά, επειδή πήγαν με το μέρος των Περσών, έφυγαν από το φόβο της εκ-
δίκησης των Μακεδόνων και πήγαν στη Μ. Ασία, προκειμένου να έχουν την 
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προστασία των Περσών. Στη Μακεδονία κατοικούσαν και οι  Αγριάνες, που βο-
ήθησαν το Μ. Αλέξανδρο στην εκστρατεία του στην Ασία και που σήμερα πι-
στεύεται ότι αυτοί είναι οι καλούμενοι Πομάκοι.  

2) Γείτονες των Μακεδόνων ήσαν οι Θράκες (φύλα ελληνικά), οι Σκύθες 
(περιοχή σημερινής Ρουμανίας) και οι Ιλλυριοί (= τα φύλα πάνω από την Ή-
πειρο). 

 
5. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΚΤΙΣΗ (ΙΔΡΥΣΗ) ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Ο Στράβωνας 
αναφέρει ότι η Θεσσα-
λονίκη, η οποία πρω-
τύτερα ονομάζονταν 
Θέρμη, κτίστηκε από 
τον Κάσσανδρο, συ-
νοικισθείσα από τους 
πέριξ οικισμούς: 
Θέρμη, Κισσόν κ.α. Α-
ναφέρει επίσης ότι ο 
Κάσσανδρος ονόμασε 
την πόλη αυτή Θεσσα-
λονίκη προς χάρη της 
γυναίκας του, της Θεσ-
σαλονίκης, η οποία ή-
ταν κόρη του Φιλίππου 
Β και  ετεροθαλή α-

δελφή του Μ. Αλέξανδρου, πρβ: «Ότι μετά τον Αξιόν ποταμόν η Θεσσαλονίκη 
εστί πόλις, ή πρότερον Θέρμη εκαλείτο΄ κτίσμα δ’ εστί Κασσανδρου, ος επι τω 
ονόματι της εαυτού γυναικός, παιδός εν Φιλίππου του Αμύντου, ωνόμασε’ με-
τώκισε δε τα πέριξ πολίχνια εις αυτήν, οιον Χαλάστραν, Αινέαν, Κισσόν και τινα 
άλλα. Εκ δε του Κισσού τούτου υπονοήσειεν αν τις γενέσθαι και τον παρ’ Ομήρω 
Ιφιδαμαντα, ου ο πάππος Κισσευς έθρεψεν αυτόν, φησίν, εν Θρηκη, ή νυν Μα-
κεδονία. (Στράβων Γεωγραφικά, απόσπασμα Ζ 25) 

Σύμφωνα με τον Όμηρο η Θέρμη ήταν η κυριότερη πόλη του Θερμαϊκού, 
πρβ: «Θέρμη δε εν τη εντω Θερμαίω κόλπο οικημένη, απ ης και ο κόλπος ούτος 
την επωνυμίην έχει (Όμηρος Ζ 121) 

Ο Στέφανος Βυζάντιος, στην ονομασία «Θεσσαλονίκη, αναφέρει: «Θεσ-
σαλονίκη, πόλις Μακεδονίας, ήτις άρα εκαλειτο Αλία, Κασανδρου κτίσμα…. ή ότι 
ο Φίλιππος  του Αμύντου εκεί τους Θετταλούς  νικήσας ούτως εκάλεσε. Λούκιος 
δε ο Ταρραίος περί Θεσσαλονίκης βιβλίον έγραψεν, ος φησίν ότι ο Φίλιππος 
θεασαμνος κόρην ευπρεπή και ευγενή (Ιάσονος γαρ ην αδελφή) έγημε, και τε-
κούσα τη εικοστη ημερα της λοχειας τεθνηκεν. Αναλαβών ουν ο Φίλιππος το 
παιδίον εδωκε Νίλη τρεφειν και εκάλεσε Θεσσαλονίκην, η γαρ μητηρ του παιδίου 
Νικασίπολις εκεκλητο. Στραβων δε Θεσσαλονικειαν αυτήν φησί. Το εθνικό Θεσ-
σαλονικευς.» 

 
Επομένως η Θεσσαλονίκη , σύμφωνα και με τις δυο μαρτυρίες, κτίστηκε 

από τον Κάσσανδρο και ονομάστηκε έτσι είτε επειδή εκεί οι Μακεδόνες επί Φιλ-
λίπου Β’ είχαν νικήσει τους Θεσσαλούς (Θεσσαλονίκη = νίκη κατά των Θεσσα-
λών) είτε για χάρη της γυναίκας του Κάσανδρου και κόρης του Φιλίππου, της 
Θεσσαλονίκης, που η γυναίκα αυτή ονομάστηκε έτσι, επειδή οι Μακεδόνες είχαν 
νικήσει τους Θεσσαλούς (Θεσσαλονίκη = η Νίκη επί των Θεσσαλών). Η ερμηνεία 
αυτή επιβεβαιώνεται από μια βάση αρχαίου αγάλματος που βρέθηκε στη 

Η βάση του αρχαίου αγάλματος που βρέθηκε 
στη Θεσσαλονίκη (φυλάσσεται στο Αρχαιολο-
γικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) και αναφέρει 
«ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ». 
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Θεσσαλονίκη (φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) και ανα-
φέρει «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ». Σημειώνεται επίσης ότι ο 
Φίλιππος Β’, ως γνωστό, νίκησε κατά τη διάρκεια του Γ' Ιερού Πολέμου (355-
352 π.Χ.) το στρατό των Θεσσαλών, άρα  η πόλη της Θεσσαλονίκη κτίστηκε 
από τον Κάσσανδρο κάπου μεταξύ 352 - 316 π.Χ.  

 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΤΑΦΟ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 325 - 300 π.Χ 

 

Οι Μακεδόνες αξιωματούχοι του πεζικούς συνοδευόμενοι με  ιπποκόμους   
προσέρχονται σε συμπόσιο. Οι Αξιωματούχοι φορούν χλαμύδες πάνω 
από χιτώνα, στα πόδια κρηπίδες (είδος σανδαλιών) και στο κεφάλι καυ-
σίες, Οι μουσικοί είναι  γυναίκες με ποδήρη φορέματα και που η μία παίζει 
κιθάρα και η άλλη αυλό.  Ο οινοχόος είναι άνδρας , ο οποίος φορά μόνο 
ζώμα. ( Άποψη από τη ζωφόρο του τάφου).  

 

Οι Μακεδόνες αξιωματούχοι πεζικού προσέρχονται στο συμπόσιο με σά-
ρισες και  ασπίδες. Φορούν χλαμύδες πάνω από χιτώνα, κρηπίδες (είδος 
σανδαλιών) και στο κεφάλι καυσίες, ( Άποψη από τη ζωφόρο του τάφου).  
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Φρουροί του τάφου με μακρές σάρισες (μακρύ δόρυ) και των οποίων οι α-
σπίδες είναι κρεμασμένες και η μια φέρει επάνω το φτερωτό κεραυνό του 
Δία και η άλλη το γοργόνειο. Φορούν χλαμύδες πάνω από χιτώνα, μπότες 
και στο κεφάλι καυσίες,  
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ & ΑΦΡΙΚΗ 
  

 
1. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

Μετά την απόκρουση των Περσών δια του κοινού αγώνα,  λέει ο 

Θουκυδίδης (Α 17), ο εθνικός σύνδεσμος των Ελλήνων που είχε δη-

μιουργηθεί για την απόκρουση των Περσών διατηρήθηκε μόνο λίγο 

καιρό και μετά αρχίζουν μακροχρόνιες εμφύλιες συγκρούσεις  (Πελο-

ποννησιακός, Βοιωτικός κ.α. πόλεμοι κ.α.), πολλές φορές και  με την 

ανάμειξη και των Περσών, για τα πρωτεία, δηλαδή για το ποιος θα 

ηγεμονεύει τους άλλους.  Αρχικά οι  Έλληνες χωρίστηκαν σε δυο ομά-

δες. Από τη μια οι Σπαρτιάτες με τους συμμάχους τους και από την 

άλλη οι Αθηναίοι με τους συμμάχους τους, που πότε νικούσαν οι πρώ-

τοι και πότε οι άλλοι. 

Προ αυτής της κατάστασης εκμεταλλεύτηκε - παρουσιάστηκε στο 

προσκήνιο μια νέα Ελληνική δύναμη, το συγκεντρωτικό στρατιωτικό 

κράτος των Μακεδόνων, που μέχρι τότε αναπτύσσονταν στο παρασκή-

νιο. Ειδικότερα και σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: 

Το 359 π.Χ.  ο βασιλιάς των Μακεδόνων  Περδίκας Γ' σκοτώνεται 

σε μάχη εναντίον των Ιλλυριών και το θρόνο τον διαδέχεται ο Φίλιππος 

Β (359-336)', ο οποίος μαζί με το γιο του Αλέξανδρο Γ’ έμελε να κά-

νουν τη Μακεδονία πρώτη δύναμη στον κόσμο.. 

Το 357 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ κατέλαβε την Αμφίπολη και την 

Πύδνα,. 

Το 356 π.Χ.  ο Φίλιππος Β’ νικά και απωθεί τους Ιλλυριούς. Ο 

Ισοκράτης, στον « Περί Ειρήνης » λόγο του, διατυπώνει την Πανελλή-

νια Ιδέα. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Αλέξανδρος Γ'. Την ίδια χρονιά  ο 

Φίλιππος κατέλαβε  την Ποτίδαια και τα μεταλλεία χρυσού της Θράκης 

και στη συνέχεια κατέπνιξε την εξέγερση των Ιλλυριών, Παιόνων και 

Θρακών και εξασφάλισε έτσι τα βόρεια σύνορά του. Γι' αυτό, όταν κατά 

το Β΄ Ιερό πόλεμο (355-346 π.Χ.) οι Φωκείς εισέβαλαν στη Θεσσαλία, 

δέχτηκε την πρόσκληση των Θεσσαλών για βοήθεια, καθώς ήταν ευ-

καιρία να επέμβει στα πράγματα της νότιας Ελλάδας. Αφού έδιωξε τους 

εισβολείς Φωκείς, έγινε συγχρόνως κύριος όλης της Θεσσαλίας και εμ-

φανίστηκε στα μάτια των Ελλήνων ως προστάτης του ιερού των Δελ-

φών.  

Το 357 π.Χ. ο Φίλιππος Β', επιχειρώντας να προσεγγίσει το βασι-

λιά των Μολοσσών της Ηπείρου, παντρεύεται την ανιψιά του Ολυ-

μπιάδα  

Το 352 π.Χ. ο Φίλιππος Β΄ εκστράτευσε στη Θράκη και έφτασε 

μέχρι την Προποντίδα και το 349 π.Χ. κατέλαβε την Όλυνθο, παρά την 

αντίδραση του Αθηναίου ρήτορα Δημοσθένη. Η αδιαφορία των Αθη-

ναίων τον κατέστησε κύριο σε ολόκληρη τη Χαλκιδική. Ύστερα από την 
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επιτυχία του αυτή έκλεισε με τους Αθηναίους τη Φιλοκράτειο ειρήνη 

(346 π.Χ.). και αμέσως μετά κατέλαβε τη Φωκίδα.  

Το 344 π.Χ. οι Θεσσαλοί  εξέλεξαν το Φίλιππο Β’ άρχοντα τους 

και στη συνέχεια έγιναν σύμμαχοί του η Μεσσηνία, η Μεγαλόπολη, το 

Αργος, η Ήλιδα, η Εύβοια, η Ήπειρος και η Θράκη.  

Ο Γ΄ Ιερός πόλεμος (339 π.Χ.) έδωσε την ευκαιρία στο Φίλιππο 

να καταλάβει την Άμφισσα και την Ελάτεια και άφησε να φανεί η πρό-

θεσή του για μια νέα οριστική αναμέτρηση με τη νότια Ελλάδα. 

 Η αναμέτρηση έγινε στη Χαιρώνεια το 338 π.Χ., όπου σύντριψε 

τους ενωμένους Αθηναίους, Θηβαίους, Φωκείς, Κορινθίους και Αχαι-

ούς.  

Ύστερα υπέταξε όλη τη Νότια Ελλάδα και στις πόλεις διόρισε ο-

λιγαρχικές κυβερνήσεις από "φιλιππίζοντες". 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με την ανάδειξη των Μακε-

δόνων, λέει (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «κάκτος»): «Ο Βασιλιάς 
Φίλιππος, γιος του Αμύντα, βασίλεψε στη Μακεδονία 24 χρόνια κι ενώ ξεκίνησε 
με ελάχιστες προϋποθέσεις, έχτισε το βασίλειό του έτσι ώστε να γίνει το σημα-
ντικότερο στην Ευρώπη κι έχοντας παραλάβει τη Μακεδονία σκλαβωμένη στους 
Ιλλυριούς, την έκανε κυρία πολλών και μεγάλων εθνών και πόλεων. Ένεκα της 
ικανότητάς του και μόνο, ανέλαβε την ηγεμονία όλης της Ελλάδας με τη συγκα-
τάθεση των πόλεων που εκούσια υποτάχτηκαν σ’ αυτόν έχοντας υποτάξει μετά 
από πόλεμο εκείνους που λεηλάτησαν το ιερό στους Δελφούς κι έχτισε το μα-
ντείο, κέρδισε τη συμμαχία του Συνεδρίου των Αμφικτυόνων και, λόγω της ευ-
σέβειας του προς τους Θεούς, έλαβε ως έπαθλο της ψήφου των νικημένων Φω-
κέων. Στη συνέχεια, όταν νίκησε με πόλεμο τους Ιλλυριούς, τους Παίονες, τους 
Θράκες, τους Σκύθες και όλα τα γειτονικά έθνη, σχεδίασε την κατάλυση της Περ-
σικής Αυτοκρατορίας. Διαβιβάζοντας τα στρατεύματά του στην Ασία, ελευθέ-
ρωνε τις Ελληνικές πόλεις, αλλά τον πρόλαβε η μοίρα. Άφησε τόσο πολυάριθμες 
και ισχυρές δυνάμεις που ο γιος του ο Αλέξανδρος δεν είχε ανάγκη να αναζητή-
σει συμμάχους στην προσπάθειά του να καταλύσει την Περσική ηγεμονία….» 
(Διόδωρος 16.1) 

2) Ο Θουκυδίδης, σχετικά με τους Μακεδόνες και την ανάπτυξή 

τους αναφέρει  (σε νέα Ελληνική από τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο): « Ο 
στρατός λοιπόν του Σιτάλκου (βασιλιά της Θράκης) συνεκεντρώνετο εις την Δό-
βηρον και ητοιμάζετο να κατέλθη από τα υψώματα, δια να εισβάλη εις την Κάτω 
Μακεδονίαν, επί της οποίας εβασίλευεν ο Περδίκκας. Διότι υπάρχει και Άνω Μα-
κεδονία, εις την οποίαν κατοικούν οι Λυγκησταί και οι Ελιμιώται και άλλα φύλα, 
τα οποία είναι μεν σύμμαχα και υπήκοα των κάτω Μακεδόνων, αλλ' έχουν βα-
σιλείς ιδικούς των. Αλλά την περί την θάλασσαν εκτεινομένην χώραν, η οποία 
καλείται σήμερον Μακεδονία, κατέκτησαν πρώτον και εβασίλευσαν επ' αυτής ο 
πατήρ του Περδίκκα Αλέξανδρος και οι πρόγονοί του Τημενίδαι, οι οποίοι κατή-
γοντο αρχικώς από το Άργος, και οι οποίοι εξεδίωξαν δια της βίας των όπλων 
από μεν την Πιερίαν τους Πίερας, οι οποίοι εγκατεστάθησαν βραδύτερον εκείθεν 
του Στρυμόνος εις Φάγρητα και άλλα μέρη υπό το Παγγαίον (και μέχρι σήμερον 
δ' ακόμη η εις τους πρόποδας του Παγγαίου προς την θάλασσαν χώρα καλείται 
κοιλάς της Πιερίας), και από την καλουμένην Βοττίαν τους Βοττιαίους, οι οποίοι 
είναι σήμερον γείτονες της Χαλκιδικής. Κατέκτησαν ωσαύτως από την Παιονίαν 
λωρίδα γης, εκτεινομένην από το εσωτερικόν κατά μήκος του Αξιού προς την 
Πέλλαν και την θάλασσαν, και εξουσιάζουν ήδη πέραν του Αξιού μέχρι του Στρυ-
μόνος την καλουμένην Μυγδονίαν, εκδιώξαντες απ' αυτήν τους Ηδώνας. Επίσης 
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εξεδίωξαν από την καλουμένην σήμερον Εορδίαν τους Εορδούς, εκ των οποίων 
οι μεν πολλοί κατεστράφησαν, ολίγοι δε έχουν εγκατασταθή περί την Φύσκαν, 
και από την Αλμωπίαν τους Άλμωπας. Το ούτω συγκροτηθέν βασίλειον των Τη-
μενιδών κατέκτησε και εξουσιάζει μέχρι σήμερον τα διαμερίσματα άλλων φύλων, 
όπως τον Ανθεμούντα, την Γρηστωνίαν, την Βισαλτίαν, και πολύ μέρος της κα-
θαυτό Μακεδονίας. Ολόκληρον, εν τούτοις, το κράτος τούτο ονομάζεται Μακε-
δονία, και βασιλεύς αυτού, κατά τον χρόνον της εισβολής του Σιτάλκου, ήτο ο 
υιός του Αλεξάνδρου Περδίκκας. Οι Μακεδόνες αυτοί, μη δυνάμενοι ν' αμυνθούν 
εναντίον της εισβολής τόσον μεγάλου στρατού, απεσύρθησαν εις τας εκ φύσεως 
οχυράς θέσεις και τα φρούρια, όσα υπήρχαν εις την χώραν. Τοιαύτα όμως φρού-
ρια δεν υπήρχαν πολλά, διότι βραδύτερον μόνον ο υιός του Περδίκα Αρχέλαος, 
όταν έγινε βασιλεύς, οικοδόμησεν όσα σήμερον υπάρχουν εις την χώραν, εχά-
ραξεν ευθείς δρόμους, και καθ' όλα τα άλλα ερρύθμισε τα του πολέμου δι' οργα-
νώσεως του ιππικού και της προμηθείας όπλων και των λοιπών εφοδίων, καλ-
λίτερα από όλους τους προ αυτού οκτώ βασιλείς. Ο στρατός των Θρακών, εκκι-
νήσας από την Δόβηρον, εισέβαλε πρώτον εις την χώραν, η οποία ήτο προη-
γουμένως υπό την εξουσίαν του Φιλίππου, και εκυρίευσεν εξ εφόδου την Ειδο-
μενήν, ενώ εξ άλλου η Γορτυνία, η Αταλάντη και μερικά άλλα μέρη υπετάχθησαν 
δια συνθηκολογίας, λόγω συμπαθείας προς τον υιόν του Φιλίππου Αμύνταν, ο 
οποίος ηκολούθει την εκστρατείαν. Τον Ευρωπόν, εξ άλλου, επολιόρκησαν μεν, 
δεν ημπόρεσαν όμως να κυριεύσουν. Μετά τούτο ήρχισε προελαύνων και εις 
την άλλην Μακεδονίαν, την προς τ' αριστερά της Πέλλης και του Κύρρου. Νο-
τιώτερον όμως δεν επροχώρησε μέχρι Βοττιαίας και Πιερίας, αλλ' ήρχισε να ε-
ρημώνη την Μυγδονίαν, την Γρηστωνίαν και τον Ανθεμούντα. Οι Μακεδόνες, εξ 
άλλου, ούτε εσκέφθησαν καν ν' αντισταθούν δια του πεζικού, αλλά προσκαλέ-
σαντες τους συμμάχους των της Άνω Μακεδονίας να ενώσουν το υπάρχον ήδη 
ιππικόν των, καίτοι ολίγοι εναντίον πολλών, ενήργησαν επελάσεις κατά του 
στρατεύματος των Θρακών, οπουδήποτε ενόμιζαν ότι παρουσιάζεται κατάλλη-
λος ευκαιρία. Και οπουδήποτε μεν εγίνετο η πρώτη κρούσις, κανείς δεν ημπο-
ρούσε ν' αντισταθή εναντίον ιππέων,όχι μόνον γενναίων, αλλά και φερόντων 
θώρακα, αλλ' οσάκις περιεκυκλώνοντο υπό μεγάλου πλήθους, περιήρχοντο εις 
σοβαρόν κίνδυνον, λόγω του ότι αι εχθρικαί δυνάμεις ήσαν πολλαπλάσιαι,εις 
τρόπον ώστε τελικώς κρίνοντες, ότι δεν είναι εις θέσιν να επιχειρούν τοιαύτα 
τολμήματα απέναντι τόσης αριθμητικής υπεροχής, τα παρήτησαν. (Θουκυδίδης, 
Β 99-100) 

 

Ο Θουκυδίδης αναφέρει επίσης ότι κατά την περίοδο του μεγάλου 

εμφύλιου πολέμου μεταξύ Πελοποννησίων και Αθηναίων (= ο γνωστός 

και ως «Πελοποννησιακός πόλεμος», ο οποίος μεταφέρθηκε ως ήταν 

επόμενο και στη Μακεδονία) βρήκαν την ευκαιρία οι βάρβαροι Ιλλυριοί 

και μερικά θρακικά βάρβαρα φύλα και εισέβαλαν στη Μακεδονία, για 

να την καταλάβουν, όμως τελικά αποκρούστηκαν από τους Μακεδόνες 

και με τη βοήθεια και των Πελοποννησίων, πρβ (σε νέα Ελληνική από 

τον εθνάρχη Ελ. Βενιζέλο): Εν τω μεταξύ, ο Βρασίδας και ο Περδίκκας εξε-
στράτευσαν από κοινού δια δευτέραν φοράν εις Λυγκηστίδα κατά του Αρρα-
βαίου. Ο Περδίκκας είχεν υπό τας διαταγάς του την στρατιωτικήν δύναμιν των 
Μακεδόνων, όσοι ήσαν υπήκοοί του, καθώς και σώμα οπλιτών από τους εκεί 
κατοικούντας Έλληνας. Ενώ ο Βρασίδας ηγείτο, εκτός των Πελοποννησίων, που 
του έμεναν διαθέσιμοι, και αποσπασμάτων από την Χαλκιδικήν, την Άκανθον 
και τας άλλας πόλεις, αναλόγως της δυνάμεως καθεμιάς. Ο ολικός αριθμός των 
Ελλήνων οπλιτών ανήρχετο εις τρεις χιλιάδας περίπου, των Μακεδόνων δε και 
Χαλκιδέων ιππέων σχεδόν εις χιλίους. Ο επίλοιπος στρατός απετελείτο από 
μέγα πλήθος βαρβάρων. Όταν εισήλθαν εις το έδαφος του Αρραβαίου, ευρήκαν 
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ότι οι Λυγκησταί ήσαν στρατοπεδευμένοι και τους επερίμεναν. Εστρατοπέδευ-
σαν επομένως και αυτοί απέναντί των. Το πεζικόν των δύο στρατών κατείχε δύο 
λόφους, τον ένα απέναντι του άλλου, εις το μέσον δ' υπήρχε πεδιάς, εις την 
οποίαν κατέβη πρώτον το Ιππικόν και των δύο και συνεκρούσθησαν. Έπειτα οι 
Λυγκησταί οπλίται μαζί με το ιππικόν κατέβησαν πρώτοι από τον λόφον, έτοιμοι 
προς μάχην. Ο Βρασίδας και ο Περδίκκας προήλασαν και αυτοί αντιθέτως και 
επετέθησαν εναντίον των Λυγκηστών, τους οποίους έτρεψαν εις φυγήν και από 
τους οποίους εφόνευσαν πολλούς, ενώ οι λοιποί διέφυγαν προς τα υψώματα, 
όπου έμειναν αδρανούντες. Μετά τούτο, αφού έστησαν τρόπαιον, έμειναν εκεί 
δύο ή τρεις ημέρας, περιμένοντες τους Ιλλυριούς, οι οποίοι επρόκειτο να έλθουν 
ακριβώς τότε ως μισθοφόροι του Περδίκκα. Ο τελευταίος, μετά την πάροδον των 
ημερών αυτών, ήθελε να προελάση εναντίον των χορίων του Αρραβαίου και να 
μη μένη αδρανής. Ο Βρασίδας, εν τούτοις, ήτο ανήσυχος δια την Μένδην και 
εφοβήτο μήπως πέση εάν οι Αθηναίοι, καταπλεύσουν εκεί προ της επιστροφής 
του. Δια τον λόγον αυτόν, και διότι άλλωστε οι Ιλλυριοί δεν είχαν φθάσει ακόμη, 
δεν είχε καμμίαν όρεξιν να προελάση, αλλ' ήθελε τουναντίον να επιστρέψη. 

Αλλ' ενώ συνεζήτουν τας αντιθέτους γνώμας των, ήλθε και η είδησης ότι 
οι Ιλλυριοί εγκατέλειψαν προδοτικώς τον Περδίκκαν και ηνώθησαν με τον Αρρά-
βαιον, εις τρόπον ώστε και οι δύο πλέον ήσαν της γνώμης να αποσυρθούν, διότι 
εφοβούντο τους Ιλλυριούς, οι οποίοι είναι έθνος πολεμικόν. Αλλ' ένεκα της δια-
φωνίας των δύο δεν είχε ληφθή ωρισμένη απόφασις δια την ώραν της αναχω-
ρήσεως. Και όταν ενύκτωσε, εις από τους ανεξηγήτους εκείνους πανικούς, εις 
τους οποίους υπόκεινται μεγάλοι στρατοί, κατέλαβεν αμέσως τους Μακεδόνας 
και το πλήθος των βαρβάρων («οι μεν Μακεδόνες και το πλήθος των βαρβάρων 
ευθύς φοβηθέντες, όπερ φιλεί μεγάλα στρατόπεδα»), και επειδή ενόμισαν ότι οι 
επερχόμενοι εχθροι ήσαν πολλαπλάσιοι, από ό,τι πραγματικώς ήσαν και ότι 
φθάνουν από στιγμής εις στιγμήν, ετράπησαν αιφνιδίως εις φυγήν, κατευθυνό-
μενοι εις τα ίδια. Και επειδή τα δύο συμμαχικά στρατόπεδα ήσαν εις μεγάλην 
απόστασιν το εν από το άλλο, ηνάγκασαν τον Περδίκκαν, όταν εννόησε τι τρέχει 
(διότι κατ' αρχάς δεν είχεν αντιληφθή τίποτε), ν' απέλθη χωρίς να ίδη τον Βρασί-
δαν. Όταν κατά τα εξημερώματα έμαθεν ο Βρασίδας την εσπευσμένην αναχώ-
ρησιν των Μακεδόνων και την επικειμένην άφιξιν των προελαυνόντων Ιλλυριών 
και του Αρραβαίου, απεφάσισε και αυτός ν' απέλθη αμέσως, και εσχημάτισε 
τους οπλίτας του εις τετράγωνον, τοποθετήσας τους ψιλούς στρατιώτας εις το 
μέσον. Τους νεωτέρους στρατιώτας έταξεν εις τρόπον ώστε να εξέρχονται από 
το τετράγωνον προς απόκρουσιν του εχθρού, οπουδήποτε ήθελεν επιτεθή, και 
ο ίδιος ετάχθη κατά την υποχώρησιν εις την οπισθοφυλακήν επί κεφαλής τρια-
κοσίων επιλέκτων ανδρών, με τον σκοπόν ν' αμύνεται, αποκρούων την εχθρικήν 
εμπροσθοφυλακήν.  

Και πριν οι εχθροί πλησιάσουν, απηύθυνε βιαστικά εις τους στρατιώτας 
του τους επομένους προτρεπτικούς λόγους: "Αγαπητοί Πελοποννήσιοι, εάν δεν 
υπώπτευα ότι είσθε τρομαγμένοι, και διότι εμείνατε μόνοι, και διότι οι επερχόμε-
νοι εναντίον μας είναι βάρβαροι  («ει με μη υπωπτευον, άνδρες Πελοποννήσιοι, 
νομή τε μεμνωσθε και ότι οι βάρβαροι οι επιόντες και πολλοί έκπληξιν έχειν») 
και πολλοί, θα περιωριζόμην εις τους συνήθεις προτρεπτικούς λόγους, χωρίς να 
θελήσω, όπως τώρα, να κάμω και τον διδάσκαλον. Τώρα όμως που εγκατελείφ-
θημεν από τους συναγωνιστάς μας και ευρισκόμεθα ενώπιον πολυαρίθμων ε-
χθρών, θα προσπαθήσω με ολίγας υπομνήσεις και παραινέσεις να σας διαφω-
τίσω μερικά σπουδαιότατα σημεία. Ισχυρίζομαι, τωόντι, ότι πρέπει να δεικνύε-
σθε ανδρείοι εις τον πόλεμον όχι απλώς όταν τύχη να έχετε συμμάχους εις το 
πλευρόν σας, αλλά δια την έμφυτον γενναιότητά σας, και να μη σας ανησυχή 
οσονδήποτε μεγάλος αριθμός εχθρών, αφού άλλωστε δεν ανήκετε εις πολιτείας, 
όπου οι πολλοί κυβερνούν τους ολίγους αλλ' αντιθέτως εις πολιτείας, όπου οι 
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περισσότεροι κυβερνώνται από τους ολιγωτέρους, οι οποίοι την επικράτησίν 
των οφείλουν εις την πολεμικήν των υπεροχήν. Ως προς τους βαρβάρους, εξ 
άλλου, τους οποίους φοβείσθε τώρα, διότι δεν τους γνωρίζετε, η ιδική σας πείρα 
από τας τελευταίας συγκρούσεις προς τους βαρβάρους της Μακεδονίας, όσα 
εγώ συμπεραίνω και όσα εξ ακοής γνωρίζω, πρέπει να σας πείσουν ότι δεν είναι 
τρομεροί. Διότι, οσάκις εχθρική δύναμις, που φαίνεται ισχυρά, είναι πράγματι 
ασθενής, ασφαλής περί αυτής πληροφορία, την οποίαν εγκαίρως αποκτούν οι 
αντίπαλοί της, καθιστά τους τελευταίους περισσότερον θαρραλέους, ενώ δεν υ-
πάρχει αμφιβολία ότι απέναντι πραγματικώς ισχυρού εχθρού επιτίθεται κανείς 
με μεγαλυτέραν τόλμην, εάν δεν γνωρίζη εκ των προτέρων την δύναμίν του. Οι 
Ιλλυριοί, δι' εκείνους που δεν τους γνωρίζουν, είναι αληθώς φοβεροί, όταν τους 
βλέπη κανείς επερχομένους…... (Θουκυδίδης Δ 124 – 126) 

 

 

Η μάχη της Χαιρώνειας 338 π.Χ. 

 

Την 7η Αυγούστου, του έτους 338 π.Χ., οι Θηβαίοι, έχοντας σύμ-

μαχο τους την Αθήνα, συνάντησαν στη Χαιρώνεια το στρατό του βασι-

λιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’. Μετά από μακρά και σκληρή μάχη, ο 

Μακεδονικός στρατός βγήκε νικητής. Όλοι οι άνδρες του Ιερού Λό-

χου των Θηβαίων που δεν είχαν ηττηθεί μέχρι τότε σκοτώθηκαν. Όλοι 

ενταφιάστηκαν στο σημείο που έπεσαν και προς τιμήν τους οι Θηβαίοι 

έστησαν ένα πέτρινο λιοντάρι. Το 336 π.Χ., μετά από συνεχείς διαδό-

σεις για το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Θηβαίοι βοηθούμενοι 

από την Αθήνα, με χρήματα και όπλα, μπήκαν στην πόλη, αλλά δεν 

μπόρεσαν να καταλάβουν τα Κάδμεια. Αμέσως συγκάλεσαν γενικό 

συμβούλιο και μίλησαν να ελευθερώσουν την πόλη, όπως το είχε επι-

τύχει ο Πελοπίδας πενήντα χρόνια πριν. Οι κάτοικοι δέχθηκαν και έκα-

ναν ψήφισμα στο οποίο απεφάσισαν την ανεξαρτησία της Θήβας. Προ-

σπάθειες όμως για να εκδιώξουν τη φρουρά απέτυχαν. Έστειλαν επίσης 

πρέσβεις στην Αρκαδία και άλλες πόλεις και τους κάλεσαν να ενωθούν 

μαζί τους. Δυστυχώς όμως γι' αυτούς, καμία άλλη δε δέχθηκε. Κατά τη 

διάρκεια όλων αυτών, ο Αλέξανδρος ήταν στην Ιλλυρία. Με αστραπιαία 

ταχύτητα, έφθασε στη Θήβα , αλλά δεν επιτέθηκε στην πόλη αμέσως, 

ελπίζοντας ότι θα παραδοθούν. Έκανε προκήρυξη στους Θηβαίους να 

παραδώσουν τους δύο αρχηγούς τους και αυτός θα έδινε χάρη στους 

υπόλοιπους. Οι Θηβαίοι με τη σειρά τους, απαίτησαν να τους παραδώ-

σει τους στρατηγούς Αντίπατρο και Φιλώτα, για εγγύηση. Μετά από 

αυτά, ο Αλέξανδρος περικύκλωσε την πόλη με λιθοβολητικές μηχανές 

και ήταν έτοιμος να επιτεθεί , αλλά ακόμη περίμενε μήπως και αλλά-

ξουν γνώμη. Μετά όμως από λογομαχίες Θηβαίων, οι οποίοι βρισκόταν 

έξω από τα τείχη μπροστά στην πύλη έτοιμοι να υπερασπισθούν την 

πόλη τους, και των ανδρών του στρατηγού Πέρδικα, η μάχη άναψε. Οι 

Θηβαίοι πολέμησαν γενναία, αλλά αναγκάστηκαν τελικά να επιστρέ-

ψουν μέσα στα τείχη. Οι Μακεδόνες όρμησαν θυελλωδώς στην πόλη, 

σκοτώνοντας περισσότερους από έξη χιλιάδες. Τριάντα χιλιάδες που-

λήθηκαν δούλοι. Η Μακεδονική απώλεια ήταν πεντακόσιοι άνδρες. Η 

πόλη λεηλατήθηκε και κάηκε, εκτός από τους ναούς και το σπίτι του 

Πίνδαρου. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 316 π.Χ., ο Κάσσανδρος ξανά-

χτισε την πόλη, η οποία όμως δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτή τη φορά 

στις υποθέσεις της Ελλάδος. 
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2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΑΣΙΑ 

& ΑΦΡΙΚΗ 

 

Α. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΜ-

ΜΑΧΙΑ 

 

Μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (το 338 π.Χ.), που έπαψε να υπάρ-

χει στην Ελλάδα πόλη που να μην υπολογίζει τους Μακεδόνες, ο τότε 

βασιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος ΙΙ ( ή Φίλιππος ο Μακεδών) συγκά-

λεσε συνέδριο των Ελληνικών πόλεων στις αρχές του 337 π.Χ. στην 

Κόρινθο για τα Ελληνικά θέματα (τις εμφύλιες διαμάχες, την επέμβαση 

των Περσών στα Ελληνικά πράγματα κ.α.). Στο συνέδριο αυτό συμφω-

νήθηκε να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών πόλεων, να συγκρο-

τηθεί Πανελλήνια Ένωση-συμμαχία που να διαθέτει κοινό Ελληνικό 

στρατό και Ελληνικό ναυτικό με αρχηγό το Φίλιππο, προκειμένου να 

αποκρούονται οι εξωτερικοί κίνδυνοι κλπ 

Η ως άνω απόφαση της Κορίνθου λήφθηκε και γιατί πολλοί Έλ-

ληνες διανοούμενοι της εποχής αυτής, όπως π.χ. ο ρήτορας Ισοκράτης, 

διακήρυτταν ότι η μόνη λύση των Ελληνικών προβλημάτων ( παύση 

των εμφυλίων πολέμων και η ησυχία από τους Πέρσες)  ήταν η ειρή-

νευση των Ελληνικών κρατών, η πολιτική ένωση των Ελλήνων και ο 

κοινός πόλεμος κατά των βαρβάρων, δηλαδή κατά των Περσών και 

των συμμάχων τους (Κάρων, Φοινίκων κ.α.). 

 

Β.  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΑΤΑ-

ΣΤΡΟΦΗ ΘΗΒΑΣ 

 

 Βλέποντας οι Πέρσες το βασιλιά Φίλιππο να δημιουργεί ένα πολύ 

ισχυρό κράτος, άρα απειλή γι αυτούς που μέχρι τώρα ήσαν παντοκρά-

τορες, βάζουν κρυφά ανθρώπους τους και τον δολοφονούν λίγο μετά 

από το συνέδριο της Κορίνθου (336 π.Χ.).  

Τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Αλέξανδρος Γ’, ο μετέπειτα 

Μέγας Αλέξανδρος. Μόλις ανέλαβε το θρόνο ο Αλέξανδρος συγκάλεσε 

το Συμβούλιο των Ελληνικών πόλεων κρατών (Αθηναίων, Σπαρτιατών 

κ.α.) στην Κόρινθο, το οποίο είχε ιδρύσει ο πατέρας του, και ζητά από 

τα μέλη του να ηγηθεί εκστρατείας εναντίον των Περσών στην Ασία 

και λόγω της επέμβασης των περσών στα ελληνικά πράγματα και της 

δολοφονίας απ΄αυτοιύς του Φιλίππου. Δέχτηκαν όλοι πλην των Λακε-

δαιμονίων, με το αιτιολογικό ότι αυτοί ηγούνται και δεν ακολουθούν. 

Επομένως την εκστρατεία στη Μ. Ασία την έκαναν όλοι οι Έλληνες 

πλην των Λακεδαιμονίων με αρχηγό το Μ. Αλέξανδρο, πρβ (σε νέα 

Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»):  
«Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισαμένων 

επί Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγορεύθη» ( Πλουτάρ-
χου, Αλέξανδρος 14) 
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 «‘Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Αλέξανδρος, ως γιος του δολοφονημένου 
Φιλίππου, πήγε στην Πελοπόννησο- ήταν τότε περίπου είκοσι ετών. Εκεί συγκέ-
ντρωσε τους Πελοποννησίους και τους ζήτησε την αρχηγίας της εκστρατείας 
κατά των Περσών, μια και την είχαν ήδη αναθέσει στον Φίλιππο. Όλοι συμφώ-
νησαν, εκτός από τους Σπαρτιάτες, που απάντησαν ότι η παράδοση τους επι-
βάλει όχι να ακολουθούν, αλλά να καθοδηγούν άλλους…..» (Αρριανού, Αλεξάν-
δρου Ανάβασης Α 1) 

Ακολούθως ο Μ. Αλέξανδρος στράφηκε καταρχήν εναντίον των 

βαρβάρων (Σκυθών, Ιλληριών κ.α.) στα βόρεια σύνορα της Μακεδο-

νίας, προκειμένου κατά την απουσία του στην Ασία, να μην κατέβουν 

και καταλάβουν τη Μακεδονία. Τότε διαδόθηκε ότι ο Αλέξανδρος σκο-

τώθηκε στην εκστρατεία αυτή και οι Θηβαίοι επαναστάτησαν με υποκί-

νηση των Περσών. 

Οι Θηβαίοι ήσαν φιλικά προσκείμενοι προς τους Πέρσες, επειδή 

πολλοί από αυτούς ήταν Φοινικικής καταγωγής, όπως ήσαν και οι Πέρ-

σες. Μάλιστα στις μάχες του Μαραθώνα, Πλαταιαίς κλπ οι Θηβαίοι είχαν 

μηδίσει.  

Οργισμένος  ο Αλέξανδρος επιστρέφει και καταστρέφει εκ βά-

θρων τη Θήβα (335 π.Χ.).  

Ακολούθως ο Αλέξανδρος επιδόθηκε στην προπαρασκευή της εκ-

στρατείας του στη Μ. Ασία, για τιμωρία των Περσών αφενός για το 

θάνατο του πατέρα τους και αφετέρου για τα δεινά που είχαν κάνει επί 

Ξέρξη στην Ελλάδα, καθώς και για τις συνεχείς επεμβάσεις τους στα 

Ελληνικά πράγματα. 

 

Αναφέρεται επίσης ότι μετά την ανακήρυξη, ο Αλέξανδρος επ ευ-

καιρία επισκέφθηκε το φιλόσοφο Διογένη το Σινωπέα στο Κράνειο, κο-

ντά στην Κόρινθο, αφού δεν πήγαινε να τον δει ο ίδιος ο φιλόσοφος 

και όταν τον ρώτησε αν θέλει κάτι, ο φιλόσοφος είπε το γνωστό : " 

Μικρόν από του ηλίου μεταστηθι ", επειδή του έκρυβε τον ήλιο. (= «Μη 

μου κρύβεις εκείνο που δεν μπορείς να μου δώσεις»). 

Λέγεται επίσης ότι ο Αλέξανδρος ζήτησε χρησμό από τους Δελ-

φούς για το αποτέλεσμα της εκστρατείας και επειδή η Πυθία δεν του 

έδινε, επειδή οι ημέρες ήταν γρουσούζικες, την έβαλε βιαίως στο ναό 

και αυτή του είπε : " Ανίκητος εί ώ παί ".  

 

Γ. ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ Α-

ΦΡΙΚΗ 

 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 

 

Ο Αρριανός, σχετικά με τα αίτια για τα οποία ο Μ. Αλέξανδρος 

εκστράτευσε εναντίον των Περσών, αναφέρει ένα γράμμα που έστειλε 

ο Μ. Αλέξανδρος στο βασιλιά των Περσών, που λέει (σε νέα Ελληνική 

από τις εκδόσεις «Κάκτος»): «Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην Μακεδονία και 
στην υπόλοιπη Ελλάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφορές, χωρίς να έ-
χουν κάνει κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των 
Ελλήνων, πέρασα στην Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. Εξάλλου, 
βοηθήσατε τους Περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου και ο Ώχος έστειλε 
στρατό στη Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε με 
συνωμοσία  που οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας 
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σ΄όλο τον κόσμο …… Οι απεσταλμένοι σας κατέστρεψαν τους φίλους  μας και 
προσπάθησαν να καταστρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλληνες. Εκ-
στράτευσα λοιπόν εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρριανός 

Β 14, 4). 

 

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 

 

Ο Αλέξανδρος εκστράτευσε στην Ασία  την Άνοιξη του 334 π.Χ. 

με 30.000 πεζούς και 5.000 ιππείς πέρασε στην Ασία, αφήνοντας τη 

διοίκηση της Ελλάδας στο στρατηγό του Αντίπατρο (για το στόλο βλέπε 

πιο κάτω). Ειδικότερα το εκστρατευτικό σώμα του Μ. Αλέξανδρου α-

ποτελείτο από: 

 α) 12.000 Μακεδόνες, 7.000 σύμμαχοι και 5.000 μισθοφόροι με 

επικεφαλής τον Παρμενίωνα,  β) 7.000 Οδρύσαι, Τριβαλλοί και Ιλλυ-

ριοί. γ) 1.000 τοξότες και Αγρινιάνες, δ) 1.800 ιππείς Μακεδόνες υπό 

το γιό του Παρμενίωνα Φιλώτα ε) 1.800 ιππείς Θεσσαλοί υπό τον Κάλα, 

στ) 600 ιππείς λοιπών Ελλήνων υπό τον Ερίγυιο και ζ) 900 Θράκες και 

Παίονες ανιχνευτές υπό τον Κάσανδρο. Σύνολο 37.100. 12.000 έμει-

ναν στην Ευρώπη υπό τον Αντίπατρο. Στη Τροία ή άλλως Ίλιο θυσίασε 

στη θεά Αθηνά κι έκανε ιδιαίτερες σπονδές στον τάφο του Αχιλλέα.  

 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΓΡΑΝΙΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟ 334 Π.Χ. 

 

Η πρώτη μάχη έγινε στο Γρανικό ποταμό το 334 π.Χ. Εκεί κινδύ-

νεψε ο Αλέξανδρος, αλλά σώθηκε τελικά απ' τον Κλείτο, που πρόλαβε 

και σκότωσε το Σπιθριδάτη, ενώ αυτός ετοιμαζόταν να χτυπήσει τον 

Αλέξανδρο.  Μετά τη νίκη αυτή ο Αλέξανδρος έστειλε ειδικά για τους 

Αθηναίους 300 ασπίδες, ενώ στα άλλα λάφυρα τα κοινά, εγράφη κατ' 

εντολή του το " Αλέξανδρος ο Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαι-

μονίων από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων ". Μετά τη 

μάχη αυτή πολλές πόλεις κι ανάμεσά τους οι Σάρδεις προσχώρησαν 

χωρίς μάχες στον Αλέξανδρο. Η Αλικαρνασσός όμως και η Μίλητος έ-

πεσαν μετά από πολιορκία. Εν συνεχεία υπέταξε τη Φρυγία και Πισιδία 

κι ήλθε στο Γόρδιο, έδρα του βασιλιά Μίδα. Εκεί έκοψε (κατά τον Αρι-

στόβουλο όμως έλυσε) το Γόρδιο δεσμό. Κατόπιν προσχώρησαν οι Πα-

φλαγόνες και οι Καππαδόκες. Στην Κιλικία καθυστέρησε ο Αλέξανδρος 

επειδή αρρώστησε βαριά, είτε απ' τους κόπους, είτε επειδή λούστηκε 

στα παγωμένα νερά του ποταμού Κύδνου.  

 

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ ΤΟ 333 Π.Χ. 

 

Το 333 έγινε η μάχη της Ισσού, κατά την οποία ηττήθηκαν οι 

τεράστιες δυνάμεις του Δαρείου (400.000 πεζοί και 100.000 ιππείς), ο 

οποίος με 4.000 μόνο στρατιώτες πέρασε τον Ευφράτη για να σωθεί. 

ενώ συνελήφθηκαν η μητέρα, η γυναίκα του Δαρείου και δύο κόρες 

του, προς τις οποίες ο Αλέξανδρος φέρθηκε ιπποτικά. Μετά τη μάχη 

στην Ισσό, του παραδόθηκαν η Κύπρος και η Φοινίκη, πλην της Τύρου, 

την οποία κατέλαβε μετά από 7μηνη πολιορκία το 332 π.Χ. Στη συνέ-

χεια κυρίευσε και τη Γάζα.  
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Σε μια νέα εξόρμηση ο Αλέξανδρος κυρίευσε τη Φοινίκη, την Πα-

λαιστίνη, την Κύπρο και την Αίγυπτο (332 π.Χ.), όπου ίδρυσε την Α-

λεξάνδρεια. Ενώ βρίσκονταν στην Αίγυπτο  επισκέφθηκε το Αμμώνειον 

(ναό του Άμμωνα Δία) στην όαση Σιούα 9στη Λιβυηή όαση του Σίβα), 

όπου οι ιερείς του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή και λέχθηκε και η γνω-

στή φράση " ω παιδίον Διός ".  Μετά γύρισε στην Τύρο της Φοινίκης  

(331 π.Χ.), για να συνεχίσει από εκεί την εκστρατεία του. Και εκεί  έ-

κανε θυσίες και οργάνωσε αγώνες. 

 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ ΤΟ 331 Π.Χ. 

  

 Η επό-

μενη σύ-

γκρουση έγινε 

το 331 π.Χ. 

στα Γαυγά-

μηλα  όπου έ-

γινε και η συ-

ντριβή του Δα-

ρείου. Η με-

γάλη στρατιά 

του Δαρείου 

από 800.000 

πεζούς, 

200.000 ιππείς 

και 200 δρεπανηφόρα άρματα διαλύθηκε και ο ίδιος δραπέτευσε από 

τη μάχη κατευθυνόμενος στα Εκβάτανα. Ο Αλέξανδρος τότε κινήθηκε 

προς τη Βαβυλώνα, την κατέλαβε και δήμευσε τους θησαυρούς του 

Δαρείου. Το ίδιο έκανε ύστερα από ένα μήνα στα Σούσα. Μετά κατέ-

λαβε τις δύο ιερές πόλεις των Περσών, τις Πασαργάδες και την Περσέ-

πολη, όπου βρίσκονταν τα ανάκτορα της περσικής δυναστείας. Στο με-

ταξύ ο Δαρείος είχε αιχμαλωτιστεί από το σατράπη Βήσσο. Εναντίον 

του κινήθηκε ο Αλέξανδρος και τον νίκησε, κατά τη φυγή του όμως ο 

Βήσσος σκότωσε το Δαρείο και αυτοανακηρύχτηκε βασιλιάς. Ο Αλέξαν-

δρος τον καταδίωξε μέχρι τη Βακτριανή, όπου τον συνέλαβε και τον 

παρέδωσε στους Πέρσες, οι οποίοι τον σταύρωσαν. Ο Αλέξανδρος μετά 

τη νίκη του στα Γαυγάμηλα  έστειλε πολλά λάφυρα στην Ελλάδα, ιδιαί-

τερα στους Πλαταιείς, που είχαν δώσει την πατρίδα τους για να γίνει η 

μάχη κατα των βαρβάρων. Στα Γαυγάμηλα ο Αλέξανδρος ανακηρύ-

χτηκε βασιλιάς της Ασίας και άρχισε να κάνει μεγαλόπρεπες θυσίες 

στους θεούς και να μοιράζει πλούτη, σπίτια και αξιώματα. Στα Σούσα, 

την παλαιά πρωτεύουσα των Περσών, ο Αλέξανδρος βρήκε στα ανά-

κτορα 40.000 τάλαντα και σκεύη αμύθητης πολυτέλειας. Τα ίδια και 

στην Περσέπολη,. Όταν κάθισε στο θρόνο του Δαρείου, ο Δημάρατος 

ο Κορίνθιος, πατρικός του φίλος, δάκρυσε και είπε πώς στερήθηκαν 

μεγάλη χαρά όσοι Έλληνες πέθαναν πριν δουν τον Αλέξανδρο να κά-

θεται στο θρόνο του Δαρείου. Ακολούθως τον αδελφό του Δαρείου, 

τον Εξάθρη, τον κατέταξε στους εταίρους, το επίλεκτο σώμα του, ενώ 

το σώμα του Δαρείου το έστειλε στη μητέρα του αποδίδοντας του τιμές. 

Μετά κατευθύνθηκε στην Υρκανία, στη σημερινή Αζοφική θάλασσα και 

 
Μ. Αλέξανδρος εναντίον Δαρείου, Τοιχογραφία 

Πομπηίας 
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εν συνεχεία στην Παρθική, όπου ντύθηκε για πρώτη φορά τη βαρβα-

ρική ενδυμασία. Εκεί καταδίωξε και τους Σκύθες. 

 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΙΝΔΙΚΗΣ 327 Π.χ. 

 

Το 327 π.Χ., μετά την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας, 

ο Αλέξανδρος εκστράτευσε για την κατάκτηση της Ινδικής. Στον Υδά-

σπη ποταμό νίκησε το βασιλιά των Ινδών Πώρο μετά από σκληρή μάχη 

τον ίδιο δε τον Πώρο τον συνέλαβε αιχμάλωτο. Επειδή όμως θαύμασε 

τον άνδρα, τον έκανε σατράπη της περιοχής που πριν βασίλευε. Στη 

μάχη με τον Πώρο σκοτώθηκε κι ο Βουκεφάλας 30 χρονών. Στη μνήμη 

του έκτισε την πόλη Βουκεφαλία κοντά στον Υδάσπη. Μετά τη μάχη 

αυτή οι στρατιώτες του δεν ήθελαν να προχωρήσουν πλέον, παρά τής 

απεγνωσμένες προσπάθειες, να τους πείσει να περάσουν το Γάγγη, άλ-

λως θα θεωρούσε τον εαυτό του αποτυχημένο. Ακολούθως πολεμώ-

ντας τους Μαλλούς, τον πιο πολεμικό λαό της Ινδίας, παραλίγο να σκο-

τωθεί. Η κάθοδος προς τη θάλασσα διήρκεσε 7 μήνες. Από εκεί ο μεν 

Νέαρχος και Ονησίκριτος με το στολο κατευθύνθηκαν προς τον Περ-

σικό κόλπο, ενώ ο Αλέξανδρος με 120.000 πεζούς και 15.000 ιππείς 

μετά από δίμηνο ταλαιπωρία και αφού έχασε τα 3/4 των δυνάμεων του 

απ' τις κακουχίες, ήλθε στην Γεδρωσία. Από κει η πορεία έγινε πολύ 

πιο εύκολη και εν μέσω μάλιστα διασκεδάσεων. Συναντήθηκε και με το 

Νέαρχο και συνεπαρμενος μάλιστα από τις αφηγήσεις του, αποφάσισε 

και άρχισε ετοιμασίες στόλου στη Θάμψακο, με τον οποίο σχεδίαζε ο 

ίδιος να περιπλεύσει την Αφρική και να έλθει στο Αιγαίο διά μέσου των 

Ηρακλείων στηλών. Δυστυχώς όμως εκείνη την εποχή φύσηξε άνεμος 

αναταραχής και στάσεων. Τότε στασίασαν κατά του Αντιπάτρου και η 

Ολυμπιάδα με την Κλεοπάτρα μοιράζοντας την εξουσία και παίρνοντας 

η μεν Ολυμπιάδα την Ήπειρο η δε Κλεοπάτρα τη Μακεδονία. Έτσι ο 

Αλέξανδρος ματαίωσε τα σχέδιά του, έστειλε το Νέαρχο από τη θά-

λασσα να κάνει πολέμους στην παραλία κι ο ίδιος άρχισε να τιμωρεί 

τους διαφόρους στασιαστές. Στην Περσέπολη σκότωσε τον Πολύμαχο, 

μολονότι ήταν απ' την Πέλλα επειδή σύλησε τον τάφο του Κύρου, του 

ιδρυτή του Περσικού κράτους. Στα Σούσα ο Αλέξανδρος νύμφευσε 

τους εταίρους. Ο ίδιος πήρε τη Στατειρα, την κόρη του Δαρείου. Κατό-

πιν έκανε δείπνο για 9.000 ανθρώπους. Εκεί εκδήλωσε έντονο ενδια-

φέρον για τους 30.000 Πέρσες νεανίες που τους παρείχε μόρφωση, 

πράγμα που δυσαρέστησε τους Μακεδόνες. Η δυσαρέσκεια μάλιστα έ-

γινε πιο έντονη επειδή ο Αλέξανδρος διόριζε ραβδούχους απ' αυτούς 

τους νεανίες. Τελικά όμως συμφιλιώθηκε μαζί τους, αποστράτευσε 

τους γεροντότερους και τους έστειλε στον Αντίπατρο με πολλά δώρα 

και με την εντολή σ' αυτόν να τους δίνει τιμητικές θέσεις στους αγώνες 

και τα θεάματα. Στα Εκβάτανα της Μηδίας αρρώστησε και πέθανε ο 

παιδικός του φίλος Ηφαιστίων. 

  

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥ-

ΤΕΡΗ  

ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
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 Πριν ξεκινήσει την εκστρατεία στην Ασία ο Μ. Αλέξανδρος όρισε 

ορισμένους τριήραρχους από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας (Κω, Μα-

κεδονία κ.α.) και μεταξύ αυτών και το Νέαρχο, γιο του Ανδρότιμου και 

καταγωγής από την Κρήτη  που ζούσε όμως στην Αμφίπολη, κοντά στο 

Στρυμόνα. Τον ίδιο όρισε και ναύαρχο του στόλου του. 

 Ο στόλος του Μ. Αλεξάνδρου, στην αρχή της εκστρατείας του, 

περιλάμβανε 150 - 160 πολεμικά πλοία, κυρίως τριήρεις από τις οποίες 

29 ήσαν Αθηναϊκές και δεκάδες μεταγωγικά. Τα πληρώματα των 

πλοίων ήταν από τα διάφορα μέρη της Ελλάδας (Μακεδονία, Κύπρο, 

Κω κ.τ.λ.), όμως και μερικοί Φοίνικες και Αιγύπτιοι. 

Ξεκινώντας ο Νέαρχος από τον Υδάσπη ποταμό, έπλευσε στις α-

κτές του Περσικού κόλπου και έφτασε στις εκβολές του Ευφράτη πο-

ταμού στην Ινδία. Αποκομμένος ο στόλος, χωρίς τρόφιμα και χωρίς την 

υποστήριξη του στρατού, περνώντας από άγνωστα μέρη έφτασε και 

μετά από πολλές δυσκολίες κατόρθωσε να φτάσει στο Ευφράτη, χάρη 

της ικανότητας του Νέαρχου που με πραότητα, αποφασιστικότατα και 

θάρρος ξεπέρασε τα εμπόδια και τη δεισιδαιμονία των ναυτών του που 

διογκώθηκε λόγω του άγνωστου του επιχειρήματος.  

Η κάθοδος του Ινδού ποταμού από το στόλο του Μ. Αλεξάνδρου 

με το ναύαρχο Νέαρχο και το μεγάλο ταξίδι από τις εκβολές του Ινδού 

ποταμού  μέχρι τον Περσικό Κόλπο ήταν ένα φοβερά μεγάλο κατόρ-

θωμα, επειδή η διαδρομή ήταν και άγνωστη και μεγάλης απόστασης 

και επικίνδυνη και μέσα από ποτάμια, άρα με πολλές ενέδρες κ.τ.λ. 

Αποτελεί μια απ' τις μεγαλύτερες εποποιίες του αρχαιοΕλληνικού 

ναυτικού.  

Σύντομα θα ακολουθήσουν η εξερεύνηση των ακτών της Αραβίας 

και της Κασπίας, ενώ η Α. Μεσόγειος γίνεται Ελληνική λίμνη προστα-

τευμένη από τα καράβια των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών.  

Με την επικράτηση των Μακεδόνων το εμπόριο και η ναυτιλία 

γνωρίζουν νέα άνθιση, όμως, λόγω της επέκτασης των Μακεδόνων, τα 

λιμάνια της Ασίας και της Αιγύπτου μεγαλώνουν σε βάρος του Πειραιά. 

Οι Μακεδόνες επεκτείνουν συνεχώς την επικράτειά τους και μεταφυ-

τεύουν το Ελληνικό στοιχείο μέχρι τις εσχατιές του τότε γνωστού κό-

σμου.  Εξ αιτία αυτού η Ελληνική γλώσσα και γραφή θα γίνουν διεθνείς 

 

Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 

 Λέγεται ότι ο μέγας Αλέ-

ξανδρος χρησιμοποίησε μια 

πρώτη μορφή υποβρυχίου για να 

παρατηρήσει από κοντά τα παρά-

ξενα ψάρια στο βυθό του Ινδικού 

ωκεανού (332 π.Χ.). Χρειάστηκε 

να φτάσουμε στα 1620 για να μας 

δώσει ο Κ. Ντρέμπελ στην Ολλαν-

δία ένα σύγχρονο υποβρύχιο. Ο 

Αριστοτέλης (Προβλήματα) λέει 

ότι ο Μ. Αλέξανδρος θέλοντας να 

ελέγξει σωστά τα ναυτικά αμυ-

ντικά έργα της Τύρου, πριν την 

πολιορκήσει, μπήκε μέσα σε ένα 

 
Ο Μ. Αλέξανδρος επισκέπτεται 

το βυθό της θάλασσας στη Τύρο 

το 332 π.Χ.  
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βαρέλι που είχε γυάλινο παράθυρο και στη συνέχεια διέταξε να το βυ-

θίσουν στη θάλασσα. Το γεγονός αυτό αναφέρεται επίσης σε ρωμαϊκό 

έγγραφο του 12ου αι. της Αλεξάνδρειας κ.α. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ε-

πίσης ότι ο Σκυλίας και η κόρη του Κυάνα ήταν Έλληνες δύτες που, 

για να ανασύρουν από τη θάλασσα (γύρω στο 500 π.Χ.) ένα βυθισμένο 

σκάφος με θησαυρούς του Ξέρξη, επινόησαν τα εργαλεία των δυτών. 

 

Ο ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ – ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΠΥΘΕΑΣ Ο ΜΑΣΣΑΛΙΩΤΗΣ 

Την ίδια περίπου εποχή που ο Νέαρχος περιπλέει τις ακτές της 

Ινδίας, ο γεωγράφος, αστρονόμος και εξερευνητής Πυθέας ο Μασσα-

λιώτης θα βγει στον Ατλαντικό, για να φθάσει στη Βρετανία και τη μυ-

θική νήσο Θούλη, τη σημερινή Ισλανδία, τη "βορειότατη, κατά τον Πυ-

θέα, των Βρετανικών νήσων".  

 

ΚΤΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

Κατά το πέρασμά του από την Αίγυπτο, το 332-332 π.Χ., ο Αλέ-

ξανδρος εμπιστεύτηκε τον Έλληνα αρχιτέκτονα Δεινοκράτη το Ρόδιο, 

για να χτίσει την πόλη βάση ορθογώνιου πολεοδομικού σχεδίου, με 

διασταυρούμενες κεντρικές οδούς. Η πόλη άρχισε να ακμάζει όταν έ-

γινε πρωτεύουσα της Αιγύπτου μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου και 

κατά τη βασιλεία του Πτολεμαίου, γιου του Λάγου και ιδρυτή της δυ-

ναστείας των Λαγιδών. 

Για να διακρίνεται από τις υπόλοιπες 31 Αλεξάνδρειες έγινε γνω-

στή ως Alexandrea ad Aegyptum (« Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ») και 

σήμερα ονομάζεται Iskanderia. Νωρίτερα οι Έλληνες είχαν ιδρύσει μιαν 

άλλην πόλη στο Δέλτα του Νείλου, τη Ναύκρατη, ο Μέγας Αλέξανδρος 

όμως θέλησε να κατασκευάσει τη νέα στις όχθες αδιαφορώντας για την 

κακή ποιότητα του χώματος και τους κινδύνους του Δέλτα. 

 

 

 

 
3.  ΘΑΝΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ –  ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΔΟΧΩΝ 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ 324 Π.Χ. 

 

Το 324 π.Χ. ο Αλέξανδρος εκστράτευσε εναντίον των ορεινών 

Κισσαίων, τους οποίους αφού νίκησε κατευθύνθηκε προς τα Βαβυ-

λώνα. Στη πορεία ο μάντις Πυθαγόρας διαπίστωσε κακά σημάδια στη 
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θυσία που έκανε. Έτσι ο Αλέξανδρος έστησε τη σκηνή του έξω απ' την 

πόλη και έκανε περιπάτους με πλοιάρια στον Ευφράτη. Μία μέρα μετά 

από πλούσιο τραπέζι που παρέθεσε στο Νέαρχο και τους φίλους του, 

λούστηκε και πήγε στο σπίτι του φίλου του Μήδιου από τη Θεσσαλία 

να διασκεδάσει. Εκεί ήπιε πολύ και την επόμενη ημέρα έκανε πυρετό 

και πέθανε στις 30 του μηνός Δαισίου (13 Ιουνίου) σε ηλικία 33 χρο-

νών. και αφού βασίλεψε 12 χρόνια και 7 μήνες.  

Στην ερώτηση σε ποιόν αφήνει τη διαδοχή απάντησε " τώ κρατί-

στω ".  

 Κατά μία εκδοχή ο Αλέξανδρος δηλητηριάστηκε απ' το γιό του 

Αντιπάτρου Ιόλλα, που ήταν οινοχόος του, λόγω και της έχθρας της 

μητέρας του Αλεξάνδρου Ολυμπιάδος προς τον Αντίπατρο, όμως δεν 

έχει επιβεβαιωθεί. 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

 

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου, την αρχηγεία πήρε ο στρατη-

γός  Περδίκκας ( σ' αυτόν έδωσε λέει το δαχτυλίδι ο Αλέξανδρος πριν 

πεθάνει). Έγινε αντιβασιλέας με βασιλιά τον Αριδαίο, γιό του Φιλίππου 

και έκανε την εξής διανομή:α)  ο Πτολεμαίος (γιός του Λάγου) πήρε 

την Αίγυπτο,  

β)  ο Λαομεδων ο Μυτιληναίος τη Συρία  γ)  ο Φιλώτας την Κιλι-

κία δ)  ο Πίθων τη Μηδία, ε)  ο Ευμενης την Παφλαγονία, την Καππα-

δοκία και τη γειτονική περιοχή, στ) ο Αντίγονος την Παμφυλία, τη Λυ-

κία και τη μεγάλη Φρυγία, ζ)  ο Άσανδρος την Καρία, η)  ο Μένανδρος 

τη Λυδία, θ)  ο Λεοννατος τη Φρυγία στον Ελλήσποντο, ι)   ο Λυσίμα-

χος τη Θράκη και γειτονικές φυλές στον Πόντο, κ)  ο Αντίπατρος τη 

Μακεδονία και τους τριγύρω λαούς, λ)  ο Πώρος και ο Ταξίλης τα βα-

σίλειά τους στην Ινδία, μ)  ο Οξυάρτης, πατέρας της Ρωξάνης, τον 

Καύκασο, ν)  ο Φίλιππος τη Βακτριανή και Σογδιανή ξ)  ο Τληπόλεμος 

την Καρμανία, ο)  ο Άρχων τη Βαβυλωνία, π)  ο Αρκεσίλαος τη Μεσο-

ποταμία και ρ)  ο Σέλευκος έγινε διοικητης των εταίρων (ιππικό), δια-

δέχθηκε τον Περδίκκα που κι αυτός είχε διαδεχθεί τον Ηφαιστίονα. 

 

Ειδικότερα, μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου, τον Ιούνιο του 

323 π.Χ., , η συνέλευση του στρατού στη Βαβυλώνα όρισε ως τυπικό 

βασιλιά τους κράτους του  το Φίλιππο Αριδαίο, ετεροθαλή αδελφό του 

Μ. Αλέξανδρου και διανοητικά ανάπηρο και  μέχρι η γυναίκα του Μ. 

Αλέξανδρου Ρωξάνη να φέρει στον κόσμο το παιδί του Μ. Αλέξανδρου 

(τον Αλέξανδρο Δ). Παράλληλα, επειδή οι εν λόγω δεν ήταν σε θέση 

να κυβερνήσουν,  την εξουσία μοιράστηκαν οι μεγάλοι  στρατηγοί. Ο  

Αντίπατρος πήρε  την εποπτεία του ευρωπαϊκού τμήματος,  ο Κρατερός 

τη διοίκηση  των στρατευμάτων της Ασίας  και ο Περδίκκας  την επο-

πτεία του ασιατικού τμήματος. Επίσης ανατέθηκε η διοίκηση της Αιγύ-

πτου στον Πτολεμαίο,  της Φρυγίας στον Αντίγονο, στο Λυσίμαχο της 

Θράκης κ.α.  

Ωστόσο ο Περδίκκας δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκ-

στρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου  και προ αυτού, ο 

Αντίγονος αυτοανακηρύσσεται,  το 306 π.Χ.,  βασιλιάς και τον ίδιο 

τίτλο έδωσε και στο γιο του Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνωστός με 
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την επωνυμία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του Αντίγονου  είχε 

ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι άλλοι στρατηγοί, με α-

ποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ των ως άνω δια-

δόχων, που διεξάγονταν από την Ασία μέχρι την Ελλάδα. Στη διάρκεια 

των πολέμων αυτών, ύστερα και από διάφορες αντιμακεδονικές ανα-

ταραχές που έγιναν στην ηπειρωτική Ελλάδα,  δολοφονήθηκαν και ο 

Φίλιππος Αριδαίος και ο γιος του Μ. Αλέξανδρου.  

 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΨΟ ΤΟ 301 Π.Χ. 

 

Το 301 π.Χ., οι αντίπαλοι συγκρούστηκαν σε μια αποφασιστική 

μάχη στην Ιψό. Ο Αντίγονος στη μάχη αυτή και νικήθηκε και σκοτώ-

θηκε και το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ήταν η δημιουργία των εξής 

νέων κρατών,  που το καθένα αναγνώριζε το άλλο: 

1. Το βασίλειο της Μακεδονίας, με βασιλιά τον Κάσσανδρο, γιο 

του Αντίπατρου.  

2. Το βασίλειο της Συρίας,  με βασιλιά το Σέλευκο, που περι-

λάμβανε όλες τις ασιατικές κτήσεις, έδρα την Αντιόχεια και  με πρώτο 

βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου το Σέλευκο. Το κράτος των 

Σελευκιδών ήταν κολοσσιαίο: περιλάμβανε τις ασιατικές χώρες μέχρι 

το Βόσπορο, το Αιγαίο πέλαγος και τη Μεσόγειο θάλασσα. Υπάγονταν 

ακόμα σ' αυτό, έμμεσα, η Αρμενία, η Καππαδοκία, ο Πόντος, η Παφλα-

γονία, η Βιθυνία και η Πέργαμος, που είχαν δικούς τους ηγεμόνες, υ-

πέκυψαν όμως στην επιρροή του ελληνισμού και εργάστηκαν για τη 

διάδοσή του.  Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 64 π.Χ  

3. Το βασίλειο της Αιγύπτου, με βασιλιά τον Πτολεμαίο και έδρα 

την Αλεξάνδρεια. και  πρώτο βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου 

Πτολεμαίο. Στο κράτος των Πτολεμαίων υπάγονταν η Αίγυπτος, η Λι-

βύη και πολλά Ελληνικά νησιά. Η Ρόδος γνώρισε ακμή ως αυτοτελής 

εμπορική και ναυτική πολιτεία. Επίσης η Δήλος με τη βοήθεια των Μα-

κεδόνων βασιλέων εξελίχτηκε σε κέντρο εμπορίου σίτου και δούλων. 

Η ακμή της διατηρήθηκε και κατά τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι το 88 π.Χ., 

οπότε καταστράφηκε κατά το Μιθριδατικό πόλεμο. Το κράτος των Πτο-

λεμαίων υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 π.Χ. 

4. Το Βασίλειο της Θράκης,  που περιλάμβανε και μεγάλα τμή-

ματα της Ασίας, με βασιλιά το το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου  Λυσί-

μαχο. Το βασίλειο της Θράκης διαλύθηκε γρήγορα, επειδή ο Λυσίμαχος 

συγκρούστηκε με το Σέλευκο και στη μάχη που έγινε στο Κουροπέδιο 

της Λυδίας το 281 π.Χ. νικήθηκε και σκοτώθηκε. Τα εδάφη του τα πή-

ραν η Συρία και η Μακεδονία. 

 

Στα ως άνω βασίλεια προστέθηκαν αργότερα και άλλα μικρά βα-

σίλεια, όπως το βασίλειο της Περγάμου,  το βασίλειο της Βακτρια-

νής στο Αφγανιστάν – Ινδίες κ.α. 

 

Ανάμεσα στους βασιλείς των ελληνιστικών χρόνων που διακρί-

θηκαν ήταν ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο οποίος, εκτός από τις άλλες 

πολεμικές μηχανές, επινόησε και εφάρμοσε στις πολιορκίες την περί-

φημη "ελέπολιν", έναν πύργο "εννεάδομο", που τον έσερναν πάνω σε 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 30 

τέσσερις ισχυρούς τροχούς και που είχε πλάτος σε κάθε πλευρά 45 και 

ύψος 90 πήχεις και απασχολούσε 200 άνδρες.  

Ο άλλος ήταν ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος. Αυτός επιχείρησε 

να πετύχει προς τη Δύση ό,τι ο Αλέξανδρος στην Ανατολή. Δέχτηκε 

την πρόταση των Ταραντίνων και πήγε στην Ιταλία ως σύμμαχός τους 

εναντίον των Ρωμαίων, νίκησε τους Ρωμαίους στην Ηράκλεια (280 

π.Χ.) και στο Ισκλο (279 π.Χ.), αλλά νικήθηκε στο Βενεβέντο (275 

π.Χ.) και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ήπειρο άπρακτος. Το 274 

π.Χ. υπέταξε τη Μακεδονία και έπειτα στράφηκε προς την Πελοπόν-

νησο και σκοτώθηκε τυχαία στο Άργος. 

 

 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  
 

 
 

1. Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟ  

 
 Η προσφορά των Μακεδόνων στην Ελλάδα και τον κόσμο είναι τεράστια. 

Έχουν να επιδείξουν επιφανείς προσωπικότητες όχι μόνο ηγετικές και εκπολιτι-
στικές, όπως ο Φίλιππος και ο Μ. Αλέξανδρος, αλλά και των Επιστημών (των 
Γραμμάτων και των Τεχνών),  όπως ο μέγας της διανόησης Αριστοτέλης (από 
τα Στάγιρα της Χαλκιδικής, προσωπικός δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου), 
ο φιλόσοφος Δημόκριτος, ο σοφιστής Πρωταγόρας, ο ζωγράφος Πολύγνωτος, 
ο ποιητής Ηγήμων, ο μαθηματικός Λεωδάμας, ο αρχιτέκτονας Δεινοκράτης , ο 
λεξικογράφος Αμερίας, ο επιγραμματοποιός Νικαίνετος, ο στρατιωτικός συγγρα-
φεύς Πολύαινος , ο κωμωδιογράφος Ποσείδιππος κ.α.  

Από τους αρχαιοτάτους χρόνους οι Μακεδόνες αγωνιζόταν για τη διαφύ-
λαξη των Ελληνικών συνόρων στο βορρά. O Πολύβιος στην ιστορία του (IX 
35,2) αναφέρει: "Tίνος καί πηλίκης δει τιμης αξιούσθαι Mακεδόνας, οι τόν πλείω 
του βίου χρόνον ου παύονται διαγωνιζόμενοι πρός τούς βαρβάρους υπέρ της 
των Eλλήνων ασφαλείας; ότι γάρ ει ποτ’αν εν μεγάλοις ην κινδύνοις τά κατά τούς 
Eλληνας, ει μή Mακεδόνας είχομεν πρόφραγμα καί τάς των παρά τούτοις βασι-
λέων φιλοτιμίας, τίς ου γινώσκει;".  

Ο Μ. Αλέξανδρος για πολλούς έκανε  διεθνή την Ελληνική γλώσσα και 
την ελληνική γραφή. Ωστόσο το σπουδαίο έργο του Μ. Αλέξανδρου είναι το ότι 
με την Ελληνική παιδεία εκπολίτισε τους βάρβαρους ακόμη λαούς σε Ευρώπη 
(Σκύθες, Ιλλυριούς κ.α.), Ασία (Πέρσες, Μήδους, Φοίνικες, Κάρες κ.α.) και Α-
φρική (Αιγύπτιους κ.α.), όπως θα δούμε πιο κάτω. 

 
 

2. Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β’  ΕΝΩΣΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
Ο Διόδωρος, ο Πλούταρχος κ.α. αναφέρουν ότι ο Φίλιππος Β’ ή άλλως ο 

Φίλιππος ο Μακεδών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς βασιλιάδες της Μα-
κεδονίας. Ήταν εκείνος που από τη μια ελευθέρωσε τους Μακεδόνες από τους 
Ιλλυριούς και στη συνέχεια την έκανε  κυρία πολλών και μεγάλων εθνών και 
πόλεων και από την άλλη  πρώτος οραματίστηκε και πραγματοποίησε την Ε-
ΝΩση όλη της Ελλάδος (ο λόγος άλλωστε για τον οποίον μετά οι Πέρσες έβαλαν 
κρυφά ανθρώπους και τον δολοφόνησαν) και ανέλαβε την ηγεμονία της,  πρβ: 
«Παραλαβών (ο βασιλεύς Φίλιππος του Αμύντα) την Μακεδονίαν δουλευουσαν 
Ιλλυριείς πολλών και μεγάλων εθνών και πόλεων κυρίαν εποίησε και ένεκα τοις 
αυτού ικανότητας και μόνο ηγεμών της Ελλάδος ανέλαβε»(Διόδωρος 16.1) 

Ειδικότερα μετά τη μάχη της Χαιρώνειας (το 338 π.Χ.), που έπαψε να 
υπάρχει στην Ελλάδα πόλη που να μην υπολογίζει τους Μακεδόνες, ο τότε βα-
σιλιάς των Μακεδόνων Φίλιππος συγκάλεσε συνέδριο των Ελληνικών πόλεων 
στις αρχές του 337 π.Χ. στην Κόρινθο για τα ελληνικά θέματα (τις εμφύλιες 
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διαμάχες, αλλά και την και πάλι επέμβαση των Περσών στα ελληνικά πράγ-
ματα). Στο συνέδριο αυτό συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινή ειρήνη μεταξύ των 
ελληνικών πόλεων και συνάμα συγκροτήθηκε συμμαχία (Πανελλήνια Ένωση), 
αμυντική και επιθετική με αρχηγό το Φίλιππο, καθορίστηκε κοινός ελληνικός 
στρατός και ναυτικό και τέλος να γίνει εκδικητικός πόλεμος κατά των Περσών 
για τις λεηλασίες που είχε κάνει ο Ξέρξης στην Ελλάδα κ.α. 

Η ως άνω απόφαση της Κορίνθου λήφθηκε και γιατί πολλοί Έλληνες δια-
νοούμενοι της εποχής αυτής, όπως π.χ. ο ρήτορας Ισοκράτης, διακήρυτταν ότι 
η μόνη λύση των Ελληνικών προβλημάτων ( παύση των εμφυλίων πολέμων και 
η ησυχία από τους Πέρσες)  ήταν η ειρήνευση των ελληνικών κρατών, η πολιτική 
ένωση των Ελλήνων και ο κοινός πόλεμος κατά των βαρβάρων, δηλαδή κατά 
των Περσών και των συμμάχων τους (Κάρων, Φοινίκων κ.α.). 

 
  
3. Ο Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΕ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑ-

ΡΟΥΣ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 
 

Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς, Έλληνες και ξένους, όπως 
στους: Αρριανός (Β 14, 4), Πλούταρχος («Αλέξανδρος» 34 – 47 και «Περί της 
Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής» Α, 3 – 7,  328-329 ), Αγία γραφή (Μακκαβαίων, 
Κεφ. 1), Ηρόδοτος (Ε  17-22), Πολύβιος (IX 35,2) κ.α., βλέπουμε να αναφέρουν 
ότι: 

Α) Ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος μετά τη δολο-
φονία του πατέρα του 
από τους Πέρσες έγινε 
βασιλιάς των Μακεδό-
νων.  Ακολούθως μετέ-
βηκε στον Ισθμό και ζή-
τησε από το συμβούλιο 
των Ελλήνων, το οποίο 
είχε ιδρύσει ο πατέρας 
του,  να του δοθεί η έ-
γκριση προκειμένου να 
εκστρατεύσει αμέσως 
εναντίον των Περσών 
και των συμμάχων 
τους σε Ευρώπη (Σκύ-

θες, Ιλλυριούς κ.α.), Ασία (Μήδους, Φοίνικες, Κάρες κ.α.) και Αφρική, προκειμέ-
νου να τους τιμωρήσει για όλα αυτά που έχουν διαπράξει εναντίον των Ελλήνων. 
Όλοι οι συμμετέχοντες (Αθηναίοι, Θεσσαλοί κλπ) δέχτηκαν  εκτός από τους 
Σπαρτιάτες οι οποίοι απάντησαν ότι αυτοί οδηγούν και δεν ακολουθούν. Επο-
μένως ο  Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε την εκστρατεία του στην Ασία καθαρά ως 
εκδικητής, πρβ: 

 «‘Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Αλέξανδρος, ως γιος του δολοφονημένου 
Φιλίππου, πήγε στην Πελοπόννησο- ήταν τότε περίπου είκοσι ετών. Εκεί συγκέ-
ντρωσε τους Πελοποννησίους και τους ζήτησε την αρχηγίας της εκστρατείας 
κατά των Περσών, μια και την είχαν ήδη αναθέσει στον Φίλιππο. Όλοι συμφώ-
νησαν, εκτός από τους Σπαρτιάτες, που απάντησαν ότι η παράδοση τους επι-
βάλει όχι να ακολουθούν, αλλά να καθοδηγούν άλλους…..» (Αρριανού, Αλεξάν-
δρου Ανάβασης Α 1) 

Αργυρό τετράδραχμα Λυσιμάχου Θράκης, 297 π.Χ.,  
με το Μ. Αλέξανδρο (το νόμισμα κόπηκε σε μνήμη 
Μ. Αλέξανδρου) να φέρει το το κέρατο του Αμμωνα 
Δία, γιος του οποίου ανακηρύχτηκε) και τη θεά Α-
θηνά να κρατά στο χέρι της τη θεά Νίκη. 



Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 33 

 «και ηγεμών αυτοκράτωρ συμπάσης της άλλης Ελλάδος αποδειχθείς επί 
τον Περσην στρατιάς, ουχ ευατώ μάλλον τι την δόξαν τήνδε ή τω κοινώ των 
Μακεδόνων προσέθηκεν (Αρριανός 1-3 και Ζ, 9,5)  

 «Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισαμένων επί 
Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγορεύθη» ( Πλουτάρχου, Αλέ-
ξανδρος 14),   = Στον Ισθμό, που συγκεντρώθηκαν και ψήφισαν οι Έλληνες να 
εκστρατεύσουν με τον Αλέξανδρο εναντίον των Περσών, αναγορεύτηκε αρχηγός 
τους. ( Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 14) 

Β) Φτάνοντας ο μ. Αλέξανδρος στην Ασία  βρήκε εκεί ένα κόσμο με ανή-
μερα ακόμη ήθη και έθιμα , π.χ. γιους να παντρεύονται ακόμη και τις μάνες τους, 
ανθρώπους να τρώνε άλλους ανθρώπους κ.α., καθώς και  με φύλαρχους ή βα-
σιλιάδες που έκαναν ό,τι ήθελαν, π.χ. να ζητούνε ανθρωποθυσίες, να βιάζουν 
όποια ήθελαν, να ζητούν από τους άλλους ανθρώπους να τους  προσκυ-
νούνε  ως οι θεοί κλπ. Προ αυτής της κατάστασης ο Αλέξανδρος αντί να κατακτά 
και να τιμωρεί άρχισε από τη μια να απελευθερώνει και να καταλύει τυρρηνικά 
καθεστώτα (δηλαδή να ελευθερώνει τους λαούς από τους κατακτητές Πέρσες, 
καθώς και από τους τυράννους που οι Πέρσες είχαν κατά τόπους ορίσει) και 
από την άλλη να κτίζει πόλεις  με ελληνικά πρότυπα, δηλαδή να επιβάλει οι 
άνθρωποι να μαθαίνουν  γράμματα, να είναι ελεύθεροι, να υπάρχει δικαιοσύνη 
και  ισοπολιτεία κλπ. Ίδρυσε λέει  περισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα 
στις βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε όλη την Ασία τα Ελληνικά, νικώντας τον 
απολίτιστο και θηριώδη τρόπο ζωής και βοηθούμενος σ΄αυτό και από τους ί-
διους τους ντόπιους κατοίκους.   

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε  μέγας και 
γιος του Θεού (του Θεού Δία για τους Έλληνες ή του θεού Άμμωνα για τους 
μη Έλληνες) τόσο  από τους Έλληνες όσο και από τους ντόπιους  (Μ. 
Ασία, Μεσοποταμία, Ινδία, Αίγυπτο κλπ).  

Γ)  Η φιλοσοφία του Μ. Αλέξανδρου ήταν η εξής: Δεν αντιμετωπίζουμε 
τους Έλληνες ως φίλους και συγγενείς ενώ τους άλλους λαούς σαν να είναι ζώα 
ή φυτά, αλλά όλους ίδια, γιατί όλοι οι λαοί είναι αδέλφια, ίσοι μεταξύ τους και 
συνεπώς πρέπει να ζήσουν μαζί ειρηνικά και δίκαια. Συγγενείς μας είναι όλοι οι 
καλοί και ξένοι ή εχθροί όλοι οι κακοί άνθρωποι. Ελληνικό  πρέπει να είναι κάθε 
τι το ενάρετο και βάρβαρο κάθε τι το μη ενάρετο. Με τα όπλα εξαναγκάζουμε να 
πεισθούν όσοι δεν μπορούν να πεισθούν δια του λόγου κ.α. Η φιλοσοφία και η 
δράση του Μ. Αλεξάνδρου και κυρίως των ένδοξων διαδόχων του σχολιάστηκαν 
ευμενώς ακόμη και από την Αγία Γραφή. 

Ειδικότερα ο Πλούταρχος και ο Αρριανός αναφέρουν: 
«Ο Αλέξανδρος αντίθετα, ίδρυσε περισσότερες από εβδομήντα πόλεις 

μέσα στις βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε όλη την Ασία τα Ελληνικά (γράμ-
ματα και αξιώματα), νικώντας τον απολίτιστο και θηριώδη τρόπο ζωής» («Αλέ-
ξανδρος δ’ υπέρ εβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις έθνεσιν εγκτίσας και κατασπεί-
ρας την Ασία Ελληνικοίς τελεσι της ανημέρου και θηριώδους εκράτησε διαίτης») 
(Πλουτάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  328  ) 

«αφού επέλεξε τριάντα χιλιάδες παιδιά και έδωσε διαταγή να μάθουν Ελ-
ληνικά και την άσκηση με τα μακεδονικά όπλα και όρισε πολλούς επιθεωρητές». 
(Πλουτάρχου Αλέξανδρος, 47 

 «αφού ο Αλέξανδρος αναγορεύτηκε βασιλιάς της Ασίας, και θέλοντας να 
τιμάται και από όλους τους Έλληνες τους έγραψε ότι καταλύει όλα τα τυραννικά 
καθεστώτα και ότι θα είναι αυτόνομοι και ιδιαίτερα έγραψε τους Πλαταιείς ότι θα 
ξανακτίσει την πόλη τους, γιατί οι πατέρες τους είχαν δώσει τη χώρα τους στους 
Έλληνες να πολεμήσουν εκεί για την Ελευθερία. («ότι την χώρα οι πατέρες αυ-
τών εναγωνίσασθαι τοις Έλλησιν υπέρ της Ελευθερίας παρέσχον» (Πλουτάρ-
χου, Αλέξανδρος 34)  
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«Ακόμα, η τόσο αξιοθαύμαστη «Πολιτεία» του Ζήνωνα, του ιδρυτή της 
τάσης των Στωικών, μπορεί να συνοψιστεί στην εξής μία συνισταμένη: δεν πρέ-
πει να κατοικούμε διαχωρισμένοι σε ξεχωριστές πόλεις και δήμους με διαφορε-
τικούς ο καθένας κανόνες δικαίου, αλλά να θεωρούμε όλους τους ανθρώπους 
του κόσμου αυτού συμπολίτες και συνδημότες…., αλλά εκείνος που έδωσε στη 
θεωρία την έμπρακτη μορφή της ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός δηλαδή δεν ακο-
λούθησε τη συμβουλή του Αριστοτέλη να συμπεριληφθεί στους Έλληνες σαν να 
ήταν ηγέτης τους και στους βάρβαρους σαν να ήταν απόλυτος κύριος τους και 
να αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως φίλους και συγγενείς τους ενώ τους άλλους 
λαούς σαν να ήταν ζώα ή φυτά. Αν ενεργούσε κατ’ αυτό τον τρόπο, θα γέμιζε 
την ηγεμονία του με αναρίθμητους πολέμους, εξορίες και υπονομευτικές στά-
σεις….. «Εκείνος αντίθετα, πίστευε ότι ήρθε ως κοινός Θεόσταλτος συμφιλιωτής 
και ειρηνοποιός για όλο τον κόσμο, και για τούτο εξανάγκαζε δια των όπλων 
όσους δεν μπορούσε να πείσει δια του λόγου να ενωθούν μαζί του, και συνέ-
νωσε σε ενιαίο σώμα τους ανθρώπους από τους διάφορους τόπους, ενώνοντας 
και αναμειγνύοντας σαν σε κύπελλο φιλίας τους τρόπους ζωής, τα ήθη, τους 
γάμους και τις συνήθειές τους. Όρισε σε όλους να θεωρούν πατρίδα τους την 
οικουμένη, ακρόπολη τους το στρατόπεδό του, συγγενικούς τους όλους τους 
καλούς ανθρώπους και ξένους τους κακούς. Δεν τους άφησε να διακρίνουν α-
νάμεσα σε Έλληνες και βάρβαρους με βάση τη χλαμύδα και την πέλτη, το σπαθί 
ή τον μανδύα, αλλά όρισε να διαπιστώνεται το Ελληνικό στοιχείο από την αρετή 
του και το βαρβαρικό από τη φαυλότητά του («Το μεν Ελληνικόν αρετήν το δε 
βάρβαρον κακίαν τεκμαίρεσθαι») , ενώ τα ενδύματα, τα φαγητά, οι γάμοι και ο 
τρόπος ζωής θεωρούνταν κοινά για όλους, αναμεμειγμένα σε ενιαίο σύνολο με 
τους δεσμούς τους αίματος και της τεκνοποιίας. (Πλουτάρχου Περί της Αλεξάν-
δρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  329 ) 

 «Αν όμως εξετάσεις τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του Αλέξανδρου, 
θα διαπιστώσεις ότι έμαθε τους Υρξανούς να παντρεύονται, δίδαξε τους Αρα-
χώσιους να καλλιεργούν τη γη, έπεισε τους Σογδιανούς να φροντίζουν τους γο-
νείς τους και να μην τους σκοτώνουν, και τους Πέρσες να σέβονται τις μητέρες 
τους και να μην τις παντρεύονται. Πόσο αξιοθαύμαστη είναι η φιλοσοφία, χάρη 
στην οποία οι Ινδοί λατρεύουν Ελληνικούς Θεούς, και οι Σκύθες θάβουν τους 
νεκρούς τους και δεν τους τρώνε! Θαυμάζουμε τη δύναμη του Καρνεάδη, που 
έκανε τον Κλειτόμαχο, ο οποίος προηγουμένως λεγόταν Ασδρούβας, Καρχηδό-
νιος την καταγωγή, να υιοθετήσει τον Ελληνικό τρόπο ζωή. Θαυμάζουμε το χα-
ρακτήρα του Ζήνωνα, που έπεισε το Διογένη το Βαβυλώνιο να επιδοθεί στη φι-
λοσοφία. Όταν όμως ο Αλέξανδρος εκπολίτισε την Ασία, ο Όμηρος διαβαζόταν 
παντού, και τα παιδιά των Περσών, των Σουσιανών και των Γεδρωσίων μάθαι-
ναν να απαγγέλνουν τις τραγωδίες του Σοφοκλή και του Ευριπίδη. Ο Σωκράτης, 
όταν αντιμετώπισε την κατηγορία ότι εισάγει καινά δαιμόνια, καταδικάστηκε ε-
ξαιτίας των συκοφαντών που υπήρχαν στην Ασία. Χάρη όμως στον Αλέξανδρο, 
η Βακτρία και ο Καύκασος προσκύνησαν τους θεούς των Ελλήνων. Ο Πλάτωνας 
έγραψε ένα μόνο σύγγραμμα για την πολιτειακή οργάνωση και δεν έπεισε κα-
νένα, εξαιτίας της αυστηρότητας του έργου. Ο Αλέξανδρος αντίθετα, ίδρυσε πε-
ρισσότερες από εβδομήντα πόλεις μέσα στις βάρβαρες χώρες, και διέσπειρε σε 
όλη την Ασία τα Ελληνικά (γράμματα και αξιώματα), νικώντας τον απολίτιστο και 
θηριώδη τρόπο ζωής («Αλέξανδρος δ’ υπέρ εβδομήκοντα πόλεις βαρβάροις έ-
θνεσιν εγκτίσας και κατασπείρας την Ασία Ελληνικοίς τελεσι της ανημέρου και 
θηριώδους εκράτησε διαίτης»)   Λίγοι από εμάς διαβάζουμε τους «Νόμους» του 
Πλάτωνα, αλλά δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων εφάρμοσαν και εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν  τους νόμους του Αλέξανδρου, αποβαίνοντας έτσι πιο ευτυχείς όσοι 
νικήθηκαν από τον Αλέξανδρο απ΄ ό,τι όσοι απέφυγαν. Και τούτο γιατί τους δεύ-
τερους δεν τους απάλλαξε κανείς από την άθλια ζωή, ενώ τους πρώτους τους 
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ανάγκασε ο νικητής τους να ζουν ευτυχισμένοι Όταν ο Θεμιστοκλής εξόριστος 
έλαβε μεγάλες δωρεές από το βασιλιά και τρείς πόλεις να του πληρώνουν φό-
ρους, η μια με ψωμί, η άλλη με κρασί και η τρίτη με κρέας, είπε: «Παιδιά μου, θα 
καταστρεφόμαστε, αν δεν είχαμε ήδη  καταστραφεί». Έτσι λοιπόν και για τις πό-
λεις που κατέκτησε ο Αλέξανδρος είναι πιο σωστό να πούμε: Δεν θα είχαν εκ-
πολιτιστεί, αν δεν είχαν νικηθεί. Η Αίγυπτος δεν θα είχε την Αλεξάνδρεια, η Με-
σοποταμία τη Σελεύκεια, η Σογδιανή την Προφθασία, η Ινδία τη Βουκεφάλα ούτε 
ο Καύκασος Ελληνική πόλη, με την ίδρυση των οποίων στις χώρες αυτές εξα-
λείφτηκε η βαρβαρότητα και το υποδεέστερο στοιχείο μεταβλήθηκε ύστερα από 
την επαφή του με το ανώτερο. Αν, λοιπόν, οι φιλόσοφοι καυχώνται ότι εξευγενί-
ζουν και κάνουν προσαρμόσιμα τα σκληρά και απαίδευτα στοιχεία τους ανθρώ-
πινου χαρακτήρα, εφόσον ο Αλέξανδρος κατάφερε ν’ αλλάξει τη θηριώδη φύση 
πάρα πολλών φυλών, εύλογα θα μπορούσε να θεωρηθεί Φιλόσοφος.» (Πλου-
τάρχου Περί της Αλεξάνδρου Τύχης ή Αρετής, Α, 3 – 7,  328  ) 

 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Κάποιος, βέβαια, μπορεί να πει ότι όλα αυτά που λέμε για τον ελληνικό 

πολιτισμό και το  Μ. Αλέξανδρο είναι μυθεύματα. Ωστόσο δεν είναι έτσι, γιατί: 
Α) Ανατρέχοντας στον Αρριανό βλέπουμε ότι ο Μακεδόνας φιλόσοφος 

Καλλισθένης (παρουσία του Μ. Αλέξανδρου, απαντά στον άλλο Μακεδόνα φι-
λόσοφο Ανάξαρχο, όταν ο τελευταίος πρότεινε να προσκυνούν Έλληνες και 
βάρβαροι το Μ. Αλέξανδρο) τα εξής:  «Θυμήσου ότι δε συμβουλεύεις και δεν 
συναναστρέφεσαι  τον Καμβύση ή τον Ξέρξη, αλλά το γιο του Φιλλίπου, από-
γονο του Ηρακλή και του Αιακού, που οι πρόγονοί του ήρθαν από το Άργος στη 
Μακεδονία και κυβέρνησαν τους Μακεδόνες όχι με τη βία, αλλά με νόμο. Και οι 
Έλληνες δεν απέδωσαν θεϊκές τιμές στον Ηρακλή όσο ακόμη ήταν ζωντανός και 
όταν απέθανε, περίμεναν να επιτρέψει ο Θεός των Δελφών  την αποθέωσή του. 
Κι αν ακόμη πρέπει να σκεφτόμαστε όπως οι βάρβαροι, επειδή βρίσκουμε σε 
βαρβαρική γη, εγώ Αλέξανδρε απαιτώ από σένα να θυμηθείς την Ελλάδα, που 
για χάρη της έκανες όλη την εκστρατεία, για να θέσης την Ασία κάτω από την 
Κυριαρχία των Ελλήνων>..» (Αρριανός Αλεξάνδρου Ανάβασις 11).  

Επομένως οι Έλληνες σε σχέση προς τους βάρβαρους δε δέχονται με 
καμία δύναμη ούτε να τους κυβερνά κάποιος με βία ή χωρίς νόμους ούτε και να 
τους εξαναγκάζει να τον προσκυνούν ως θεό ή να τον βλέπουν ως θεό,   έστω  
και αν αυτός είναι βασιλιάς, όπως κάνουν ή δέχονται  οι βάρβαροι. 

Β) Ανατρέχοντας στον Ξενοφώντα  βλέπουμε να αναφέρει ότι όλοι στο 
Περσικό κράτος, ακόμη και οι σατράπες καλούνταν δούλοι και όταν έβλεπαν  το 
βασιλιά τους έπεφταν στη γη και φιλούσαν το έδαφος, κάτι που οι Έλληνες έκα-
ναν λέει μόνο στους Θεούς (παράβαλε σήμερα τις καλούμενες «μετάνοιες»). 
Προ αυτού  ο Σπαρτιάτης στρατηγός Αγησίλαος, για να πείσει λέει το σατράπη 
Φαρναβάζο να αντιταχθεί στους Πέρσες και να πάει με το μέρος των Ελλήνων, 
όταν οι Σπαρτιάτες είχαν εκστρατεύσει στην Ασία, του λέει: «Οι άνθρωποι, Φαρ-
ναβάζε, γίνονται φίλοι στις Ελληνικές πόλεις και συ τώρα μπορείς να αντιταχθείς  
στο πλευρό μας, αν θες να ζεις χωρίς να προσκυνάς κανένα και χωρίς να έχεις 
δεσπότη, απολαμβάνοντας τους καρπούς της περιουσίας σου, γιατί η ελευθερία 
είναι ισάξια όλων των αγαθών του κόσμου. Ακόμη αν έχει λεφτά τι άλλο θέλεις; 
Είσαι απόλυτα ευτυχής.» (Ξενοφώντας, Ελληνικά Δ’) 

Γ) Ανατρέχοντας στον Ηρόδοτο, σχετικά με τα ήθη και νοοτροπία των 
Περσών σε σχέση με τους Μακεδόνες και τους άλλους Έλληνες, βλέπουμε να 
αναφέρει: «Όταν λοιπόν αυτοί οι Πέρσες απεσταλμένοι έφτασαν και παρουσιά-
στηκαν μπροστά στον Αμύντα, απαιτούσαν να δώσει γη και ύδωρ στο βασιλιά 
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Δαρείο…… και εκείνος ετοίμασε  μεγάλο δείπνο… Κι όταν απόφαγαν οι Πέρσες 
το έριξαν στο πιοτό κι είπαν τα εξής: Ξένε Μακεδόνα, εμείς οι Πέρσες έχουμε 
ένα συνήθειο, όταν στρώνουμε τραπέζι μεγάλο, βάζουμε τότε να καθίσουν δίπλα 
μας και τις αγαπητικιές μας και τις νόμιμες γυναίκες. Εσύ λοιπόν, μια και μας 
δέχτηκες με τόσο καλή διάθεση και μας φιλοξενείς πλουσιοπάροχα και δίνεις γη 
και ύδωρ στο βασιλιά Δαρείο, συμμορφώσου με τις δικές μας συνήθειες». Σ’ 
αυτά αποκρίθηκε ο Αμύντας «Πέρσες, εμείς δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια, αλλά 
μια και εσείς που είστε αφεντικά ζητάτε κι ετούτο, θα το έχετε.»  ……… και μόλις 
ο Αμύντας αποσύρθηκε, ύστερα από παράκληση του γιου του Αλέξανδρου, λέει 
στους Πέρσες «Ξένοι μου, δεν υπάρχει για σας κανένα πρόβλημα μ’ αυτές τις 
γυναίκες….. αν δεν έχετε αντίρρηση, αφήστε τις, να πάνε να λουσθούν και θα 
σας έρθουν λουσμένες». Αυτά είπε, κι οι Πέρσες τα καλοδέχτηκαν. Κι ύστερα, 
μόλις οι γυναίκες βγήκαν, ο ίδιος ο Αλέξανδρος πήρε αμούστακα παλικάρια, πό-
σες ήταν οι γυναίκες, τόσα τους έντυσε με τα ρούχα των γυναικών, τους έδωσε 
κοντομάχαιρα και τους πέρασε μέσα, και περνώντας τους έλεγε στους Πέρσες 
τα εξής» Πέρσες, μη πείτε πως η φιλοξενία που σας προσφέρουμε δεν είναι μια 
πανδαισία με όλα της….. τις μητέρες και τις αδελφές μας σας τις χαρίσουμε μ’ 
όλη μας την καρδιά, για να ξέρετε πως έχετε από όλες τις τιμές που σας αξίζουν, 
ακόμη στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, ο αντιβα-
σιλιάς των Μακεδόνων, σας καλόστρωσε και το τραπέζι και το κρεβάτι.» Ο Αλέ-
ξανδρος ύστερα απ΄αυτά τα λόγια έβαλε δίπλα  σε κάθε Πέρση να καθίσει ένας 
Μακεδόνας – τάχατε γυναίκα κι αυτοί, μόλις οι Πέρσες έκαναν να τους χαϊδέ-
ψουν, τους καθάρισαν.»  (Ηρόδοτος Ε  17-22) 

 
 
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ 
 
 Ανατρέχοντας στην Αγία γραφή, για να δούμε αφενός τι αναφέρει για τους 

Έλληνες και αφετέρου τον πολιτισμό  των λαών της Ασίας και Αφρικής πριν από 
το Χριστό και το Μ. Αλέξανδρο, βλέπουμε να αναφέρει ότι: 

1) Όλοι οι λαοί από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι την Ιουδαία  (Αιγύπτιοι, 
Πέρσες κλπ) ήσαν ακόμη απολίτιστοι, με ανήμερα ένστικτα, αμαρτωλοί, αφού 
έκαναν ακόμη και ανθρωποθυσίες και ο θεός απειλούσε ότι θα τους αφάνιζε.  
Εκτός από τα Σόδομα και Γόμαρα κλπ, στο Δευτερονόμιο (κεφ. 12, 29-31)ανα-
φέρεται π.χ. ότι πολλοί λαοί, όπως οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες κ.α., λάτρευαν το 
θεό Μολώχ, ο οποίος ζητούσε ανθρωποθυσίες και μάλιστα παιδιών. Στο Δευτε-
ρονόμιο (κεφ.18, 9 – 12 κ.α.), αφού αναφέρεται μια λίστα βδελυγμάτων (αμαρ-
τιών, ανομημάτων, βαρβαρισμών) των εθνών, όπως ανθρωποθυσίες παιδιών, 
αιμομιξίες, αποκρυφισμό και μαγεία, προσθέτει «Άλλωστε εξαιτίας αυτών των 
βδελυγμάτων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας».  

Στο Λευιτικό 18:21-28, αφού αναφέρεται μια σειρά βδελυγμάτων, όπως 
λατρείες αρχόντων,  ανθρωποθυσίες  παιδιών, ομοφυλοφιλίες, αιμομιξία και κτη-
νοβασία, προσθέτει: «Δεν πρέπει να μολύνεστε με καμιά απ’ αυτές τις πράξεις, 
με τέτοιες πράξεις μολύνθηκαν τα έθνη, αυτά που διώχνω από μπροστά σας. 
Μ’ αυτές τις πράξεις μολύνθηκε η χώρα, γι’ αυτό θα την τιμωρήσω για την ανομία 
της και θα ξεράσει τους κατοίκους της. 

«Μη μιαίνεσθε εν πάσι τούτοις· εν πάσι γάρ τούτοις εμιάνθησαν τα έθνη, 
α εγώ εξαποστέλλω προ προσώπου υμών, και εξεμιάνθη η γη, και ανταπέδωκα 

αδικίαν αυτοίς δι’ αυτήν, και προσώχθισεν η γη τοίς εγκαθημένοις επ’ αυτής. και 
φυλάξεσθε πάντα τα νόμιμά μου και πάντα τα προστάγματά μου, και ου ποιή-

σετε από πάντων των βδελυγμάτων τούτων, ο εγχώριος και ο προσγενόμενος 

προσήλυτος εν υμίν· πάντα γαρ τα βδελύγματα ταύτα εποίησαν οἱ άνθρωποι τής 
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γής οἱ ὄντες πρότερον υμων, και εμιάνθη η γή. και ίνα μη προσοχθίσῃ υμίν η γη 

εν τω μιαίνειν υμάς αυτήν, όν τρόπον προσώχθισε τοις έθνεσι τοις προ υμών. 

ότι πας, ος εάν ποιήσῃ από πάντων των βδελυγμάτων τούτων, εξολοθρευθήσο-
νται αι ψυχαί αι ποιούσαι εκ του λαού αυτών. και φυλάξετε τα προστάγματά μου, 

ὅπως μη ποιήσητε από πάντων των νομίμων των εβδελυγμένων, ά γέγονε προ 

τού υμάς, και ου μιανθήσεσθε εν αυτοίς, ότι εγώ Κύριος ο Θεός υμών».  (Λευιτικό 
12) 

 
2) Οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες, καθώς και ότι ο Μ. Αλέξανδρος και οι 

ένδοξοι σύντροφοί του έκαναν τη γη να ησυχάσει κ.τ.λ., πρβ:   

«Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μακεδόνα, 
ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον βασιλέα Περσών και 

Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επι την ῾Ελλάδα.  και συνεστή-
σατο πολέμους πολλούς και εκράτησεν οχυρωμάτων πολλών και έσφαξε βασι-
λείς της γης· και διήλθεν έως άκρων της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. 
και ησύχασεν η γη ενώπιον αυτού, και υψώθη, και επήρθη η καρδία αυτού. και 
συνήγαγε δύναμιν ισχυράν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνών και τυράννων, 
και εγένοντο αυτώ εις φόρον.  και μετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην και έγνω ότι 
αποθνήσκει. και εκάλεσε τούς παίδας αυτού τους ενδόξους τούς συντρόφους 

αυτού από νεότητος και διείλεν αὐτοίς την βασιλείαν αυτού έτι ζώντος αυτού.  
και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και απέθανε.  και επεκράτησαν οι παί-

δες αυτού έκαστος εν τω τόπῳ αυτού.  και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το 
αποθανείν αυτόν και οι υιοί αυτών οπίσω αυτών έτη πολλά και επλήθυναν κακά 
εν τη γη. και εξήλθεν εξ αυτών ρίζα αμαρτωλός Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιό-
χου βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και εβασίλευσεν εν έτει εκατοστώ και 
τριακοστω και εβδόμω βασιλείας Ελλήνων.   (Μακκαβαίων, Κεφ. 1 , 1 – 10) 

«Ιδού. Τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και 
δεν ήγγιζεν το έδαφος….. και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριον …. και 
εκτύπησε … και συνέτριψε και έρριψεν αυτόν κατά γης, και κατεπάτησεν αυ-
τόν…. Δια τούτο ο τράγος εμαγαλύνθη σφόδρα…… Είναι οι βασιλιείς της Μη-
δίας και της Παρσίας ….. ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος ….» 
(Δανιήλ η Κεφάλαιο) 

 
3) Στην καινή Διαθήκη αναφέρονται και μάλιστα σε αντιδιαστολή οι ονο-

μασίες «Έλληνες» και «βάρβαροι», που σημαίνει αφενός ότι ακόμη και η Χρι-
στιανική Θρησκεία παραδέχεται ότι παλιά υπήρχαν βάρβαροι και αφετέρου ότι 
η ονομασία «βάρβαροι» είχε έννοια ακριβώς αντίθετη από την ονομασία Έλλη-
νες», κάτι ως οι δούλοι και ελεύθεροι, οι σοφοί και οι ανόητοι, πρβ:  «Έλλησί τε 
και βαρβάροις, σοφοίς τε και ανοήτοις οφειλέτης ειμί..ου γαρ επαισχύνομαι το 
ευαγγέλιον του Χριστού· δύναμις γαρ Θεού εστιν εις σωτηρίαν παντί τω πιστεύ-
οντι, Ιουδαίω τε πρώτον και Ελληνι»…(προς Ρωμαίους Κεφ. 1, 14 -16)  

 
Σημειώνεται επίσης ότι: 
Α)  Στην καινή Διαθήκη «Ελληνιστής» σημαίνει όχι ο Έλληνας, αλλά αυτός 

που λατρεύει τους Ελληνικούς Θεούς, τους Ολύμπιους Θεούς, κάτι που πολε-
μούσε η Χριστιανική Θρησκεία, πρβ:  «Εν δε ταις ημέραις ταύταις πληθυνόντων 
των μαθητών εγένετο γογγυσμός των Ελληνιστών» (Πράξεις  6, 1) 

Β) Το Κοράνιο αναφέρει τον Αλέξανδρο ως Προφήτη. Οι Βουδιστές λά-
τρευσαν τον Αλέξανδρο ως ισόθεο, ενώ οι Αιγύπτιοι τον ανακήρυξαν γιο του 
Θεού Άμμωνα. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Νεκτάριος προβάλλουν τον Αλέ-
ξανδρο.  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟ ΑΚΜΗ ΜΕΧΡΙ  ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
 

Ίδρυση δυναστείας Αργεαδών. 
Η Μακεδονία πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία, κατά το Θεόπομπο, τον 8ο αι. π.Χ. 
με το βασιλιά της Κάρανο. Κατά τον Ηρόδοτο, όμως, με τον Περδίκκα Α΄ το 700 
π.Χ., που, κατά τον ίδιο ιστορικό κατάγονταν από τους Τημενίδες - Ηρακλείδες 
του Άργους, απόγονοι αυτού, που εδραίωσαν και μεγάλωσαν το κράτος τους, 
θεωρούνται: ο Φίλιππος ο Α΄ (621 - 588 π.Χ.) και ο Αμύντας ο Α΄ 

Τέλη 6ου αι. π.Χ. Ο Αμύντας Α' ανεβαίνει στο μακεδονικό Θρόνο και ο 

βασιλιάς της Περσίας του  στέλνει απεσταλμένους που του ζητούν  την 

υποταγή της Μακεδονίας στους Πέρσες. Ωστόσο  ο γιος του ο Αλέξαν-

δρος τους δολοφονεί και διαμηνύει στο Πέρση βασιλιά ότι είναι Έλλην 

και δεν πρόκειται ποτέ η Μακεδονία να υπαχθεί υπό τους Πέρσες . 

497 π.Χ.  Ο Αμύντας πεθαίνει και τον διαδέχεται ο γιος του Αλέξανδρος 

Α'. 

Αρχές του 5ου αι. π.Χ. Ο Αλέξανδρος Α' συμμετέχει και νικά στους Ο-

λυμπιακούς αγώνες . Ο ίδιος, ως Έλλην, ειδοποιεί τους νότιους Έλληνες 

ότι οι Πέρσες ετοιμάζουν στρατό προκειμένου να υποδουλώσουν την 

Ελλάδα. 

406 π.Χ. Ο Ευριπίδης προσκαλείται στην αυλή του Αρχέλαου. Στην ιερή 

πόλη του Δίου η λατρεία του Ολυμπίου Διός λαμπρύνεται με γυμνικούς 

και σκηνικούς αγώνες . 

399 π.Χ. Θάνατος του Αρχέλαου. 

390-380 π.Χ. Οι Ιλλυριοί εισβάλλουν στη Μακεδονία . 

Περδίκκας Β΄ 448 - 413 π.Χ. Το  432 π.Χ., τις παραμονές του Περσικού 

πολέμου, ο Περδίκας Β' της Μακεδονίας προσπαθεί να αποφύγει την 

Περσική εισβολή . 

Αρχέλαος Α΄ 413 - 399 π.Χ. 413 Ο Αρχέλαος ανεβαίνει στο θρόνο. Λίγο 

αργότερα η πρωτεύουσα μεταφέρεται από τις Αιγές στην Πέλλα. Ο Ζεύ-

ξις διακοσμεί το βασιλικό ανάκτορο . 
Αερόπος Β΄ 399 - 393 π.Χ. 
Αμύντας Γ΄ 393 - 369 π.Χ. 
Αλέξανδρος Β΄ 369 - 368 π.Χ. 
Πτολεμαίος Αλωρίτης 368 - 365 π.Χ. 

 

Ακμή Μακεδονικού Κράτους 

Ο Φίλιππος Β΄ (359 - 336 π.Χ.) είναι ο σημαντικότερος απ΄ όλους τους προκα-
τόχους του. Με την εισαγωγή νέας στρατιωτικής οργανώσεως και με τις πολιτικές 
του ικανότητες κατόρθωσε να ενώσει όλους τους Έλληνες και να δημιουργήσει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοσμοκρατορία του γιου του Μεγάλου Α-
λέξανδρου (336 - 323 π.Χ.). Κατά τους δύο περίπου αιώνες που ακολούθησαν 
μέχρι την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, κατά χρονολογική 
σειρά βασίλευσαν στη Μακεδονία οι εξής βασιλείς των "Ελληνιστικών χρόνων" 
Φίλιππος Γ΄ Αρριδαίος 323 - 316 π.Χ. 
Κάσσανδρος 316 - 296 π.Χ. 
Φίλιππος Δ΄ 296 - 295 π.Χ. 
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Δημήτριος Α΄ ο Πολιορκητής 295 - 287 π.Χ. 
Πύρρος 287 - 280 π.Χ. 
Πτολεμαίος Κεραυνός κ.ά. 280- 277 π.Χ. 
Αντίγονος Γονατάς 277 - 239 π.Χ. 
Δημήτριος Β΄ 239 - 229 π.Χ. 
Αντίγονος Δώσωνας 229 - 220 π.Χ. 
Φίλιππος Ε΄ 220 - 178 π.Χ. 
Περσέας 178 - 168 π.Χ. 
 

385 π.Χ. Οι Λακεδαιμόνιοι στέλνουν βοήθεια στους Μακεδόνες κατά της 

Ολύνθου 

380 π.Χ. Οι Ολύνθιοι συμμαχούν με το βασιλιά της Μακεδονίας 

374 π.Χ.  Ειρήνη μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων 

371 π.Χ. Μάχη στα Λεύκτρα στις 8 Ιουλίου 

369 π.Χ. Οι Θηβαίοι εισβάλουν στη Λακωνία 

367 π.Χ. Ο Πελοπίδας εκστρατεύει κατά του τύραννου Αλέξανδρου των 

Φερών 

366 π.Χ. Ειρήνη μεταξύ των Ελληνικών εθνών  που όμως δεν κρατά 

πολύ. 

366 π.Χ. Ο Αλέξανδρος Β’ γίνεται βασιλιάς των Μακεδόνων, φονεύεται 

ο Πέρδικας β’ βασιλιάς των Μακεδόνων. 

362 π.Χ. Μάχη της Μαντινείας, θάνατος Επαμεινώντα, Γενική ειρήνη  

359 π.Χ.  Ο Περδίκας Γ' σκοτώνεται σε μάχη εναντίον των Ιλλυριών. 

Στο θρόνο τον διαδέχεται ο Φίλιππος Β'. 

358 π.Χ. Συμμαχικός πόλεμος 

357 π.Χ. Ο Φίλιππος Β', επιχειρώντας να προσεγγίσει το βασιλιά των 

Μολοσσών της Ηπείρου παντρεύεται την ανιψιά του Ολυμπιάδα 

356 π.Χ.  Ο Φίλιππος νικά και απωθεί τους Ιλλυριούς. Ο Ισοκράτης, 

στον « Περί Ειρήνης » λόγο του, διατυπώνει την Πανελλήνια Ιδέα. Την 

ίδια χρονιά γεννιέται ο Αλέξανδρος Γ'. 

354 π.Χ. Φωκικός ή ιερός πόλεμος 

353 π.Χ. Ο Φίλιππος επεμβαίνει στη Θεσσαλία. 

346 π.Χ.  Ξεσπά ο Ιερός πόλεμος στην Κεντρική Ελλάδα. Ο Φίλιππος με 

τη συμμετοχή του στη Δελφική Αμφικτιονία, αναμιγνύεται στα πράγ-

ματα της Ν. Ελλάδας. Τα Πύθια τελούνται υπό την προεδρεία του . 

343 π.Χ. Ο Φίλιππος υποτάσσει τη Θράκη. Ο Αρταξέρξης Γ’ γίνεται βα-

σιλιάς στην Περσία 

342 π.Χ. Ο Φίλιππος εκστρατεύει στη Θράκη. 

338 π.Χ. Μάχη στη Χαιρώνεια. Ο Ιερός πόλεμος τελειώνει με τη μάχη 

στη Χαιρώνεια. Ο Φίλιππος μετέχει στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Κο-

ρίνθου. 

337 π.Χ. Συνέδριο των Ελλήνων στην Κόρινθο ανακηρύσσει το Φίλιππο 

αρχιστράτηγο των Ελλήνων προκειμένου να κάνει  εκστρατεία στην Α-

σία για τα έκτροπα που έκαναν στην Ελλάδα επί Ξέρξη κ.α. Δεν ψηφί-

ζουν μόνο οι Σπαρτιάτες με το αιτιολογικό ότι αυτοί πάντα ηγούνταν 

των Ελλήνων 

336 π.Χ. Ο Φίλιππος δολοφονείται στις Αιγές από δάκτυλο των Περ-

σών . Ο εικοσάχρονος γιος του Φίλιππου Β', Αλέξανδρος Γ', αναλαμβά-

νει το θρόνο της Μακεδονίας. Αλλά και την υποχρέωση  να συνεχίζει 

το έργο του πατέρα του ως ηγεμόνας όλων των Ελλήνων,  δηλαδή 
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αφενός  να εκδικηθεί τους Πέρσες για τη δολοφονία του πατέρα του, 

αλλά και για τα έκτροπα που είχαν κάνει  με αρχηγό τον Ξέρξη πιο πριν 

στην Ελλάδα. 

335 π.Χ. Επανάσταση των Θηβαίων κατά των Μακεδόνων, όμως κατα-

στρέφονται από το Μ. Αλέξανδρο. Δαρείος ο Γ’ γίνεται βασιλιάς στην 

Περσία. 

334 π.Χ. Ο Αλέξανδρος ξεκινά την εκστρατεία εναντίον των Περσών, 

ενώ ως αντιβασιλέας μένει στη Μακεδονία ο Αντίπατρος, πιστός φίλος 

του πατέρα του. 

Την Άνοιξη, ο στόλος του μ. Αλεξάνδρου με ναύαρχο το Νέαρχο, ένα 

απόγονο του θαλασσοκράτορα Μίνωα, ξεκινά για τις Ινδίες μέσω Αρα-

βικού κόλπου. Την ίδια εποχή κίνησαν και οι χερσαίες  δυνάμεις του Μ. 

Αλέξανδρου εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους 

335 π.Χ. Επανάσταση των Θηβαίων κατά των Μακεδόνων, όμως κατα-

στρέφονται από το Μ. Αλέξανδρο. Δαρείος ο Γ’ γίνεται βασιλιάς στην 

Περσία. 

334 π.Χ. Άνοιξη, ο στόλος του μ. Αλεξάνδρου με ναύαρχο το Νέαρχο, 

ένα απόγονο του θαλασσοκράτορα Μίνωα, ξεκινά για τις Ινδίες μέσω 

Αραβικού κόλπου. Την ίδια εποχή κίνησαν και οι χερσαίες  δυνάμεις του 

Μ. Αλέξανδρου εναντίον των Περσών και των συμμάχων τους με σκοπό 

να τους εκδικηθούν για όσα είχαν κάνει  με αρχηγό τον Ξέρξη πιο πριν 

στην Ελλάδα. 

334 π.Χ. Νίκη στο Γρανικό ποταμό 

333 π.Χ. Νίκη στη μάχη της Ισσώ 

331 π.Χ. Μάχη στα Αρβυλα και Γαυγάμηλα 

332-320 π.Χ. Ο γεωγράφος, αστρονόμος και εξερευνητής Πυθέας ο 

Μασσαλιώτης  βγαίνει στον Ατλαντικό, για να φθάσει στη Βρετανία και 

τη μυθική νήσο Θούλη, τη σημερινή Ισλανδία, τη "βορειότατη, κατά 

τον Πυθέα, των Βρετανικών νήσων".  

326 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος, αφού κατέκτησε τη μια μετά την άλλη 

τις πόλεις τις Ασίας, φτάνει με ιππικό και πεζούς στον Ινδό ποταμό, 

όπου συναντιέται με τον κρητικό ναύαρχό του, το Νέαρχο. 

325/4 π.Χ. Ο Νέαρχος ξεκινά από την Ινδία και παραπλέοντας τις ακτές 

της Ινδικής και της Περσίας φτάνει στις εκβολές των ποταμών Τίγρη 

και Ευφράτη πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ναυτική εποποιία 

μέχρι τότε. 

323 π.Χ.  Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Ελληνιστικά Βασίλεια 

323 π.Χ.  Αρχίζουν  συγκρούσεις των διαδόχων του Μ. Αλέξανδρου για 

το θρόνο. Μετά το θάνατο του Αντίπατρου, τη διοίκηση της Μακεδονίας 

αναλαμβάνει ο γιος του Κάσσανδρος που εμφανίζεται ως συμφιλιωτής 

των αντιπάλων και νόμιμων διαδόχων. Με το γάμο του με τη Θεσσαλο-

νίκη, κόρη του Φιλίππου Β', φιλοδοξεί να φανεί συνεχιστής της δυνα-

στείας των Αργεαδών. 

312 π.Χ. Ο Σέλευκος κυριεύει τη Βαβυλώνα 

301 π.Χ.  Μάχη της Ιψώ. Θάνατος Αντίγονου 

396 π.Χ. Ο Δημήτριος κυριεύει την Αθήνα και νικά τους Σπαρτιάτες 

295 π.Χ. Μετά το θάνατο του Κασσάνδρου, ο Δημήτριος ο Πολιορκητής 

επιστρέφει στην Ελλάδα με βλέψεις στη Μακεδονία. Στη Θεσσαλία 
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ιδρύει τη Δημητριάδα. Αργότερα εκδιώκεται. Η Μακεδονία αναρχείται. 

Οι Γαλάτες τη λεηλατούν. 

294 π.Χ. Ο Δημήτριος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας 

291 π.Χ. Πόλεμος μεταξύ Πύρου και Δημητρίου 

287 π.Χ.  Ο Πύρος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας-Ηπείρου 

286 π.Χ. Ο Λυσίμαχος γίνεται βασιλιάς της Μακεδονίας 

282 π.Χ. Μάχη στη Φρυγία. Ο Λυσίμαχος φονεύεται και ο Σέλευκος 

(βασιλιάς της Συρίας) γίνεται και βασιλιάς της Μακεδονίας 

279 π.Χ.  Εισροή Γαλατών στη Μακεδονία 

274 π.Χ. Ο Αντίγονος Γονατάς εδραιώνει μία νέα δυναστεία : των Αντι-

γονιδών. Στηρίζει την εξουσία του στην παράδοση των παλαιότερων 

Μακεδόνων βασιλέων. 

229 π.Χ. Ο Αντίγονος Δώσων αποκρούει τους Δαρδάνους. 

217 π.χ. Ο Φίλλιππος  Γ’ της Μακεδονίας  κάνει συμμαχία με τον Αννίβα 

κατά των Ρωμαίων 

201 π.Χ. Οι Αθηναίοι φοβερίζονται από το Φίλιππο Γ και ζητούν τη βο-

ήθεια των Ρωμαίων 

197 π.Χ. Μάχη των Μακεδόνων με τους Ρωμαίoυς στις Κυνός Κεφαλές, 

με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο Φίλιππος Ε' στα παραδοσιακά όρια της 

Μακεδονίας. 

 

Η Μακεδονία ως επαρχία του ρωμαϊκού κράτους 

179 π.Χ. Θάνατος Φιλίππου Γ, βασιλιάς ο Περσεύς στη Μακεδονία 

171 π.Χ. Πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων 

168 π.Χ. Μάχη της Πύδνας. Ο Ρωμαίος στρατηγός L. Aemilius Paullus 

νικά τον Περσέα, το βασιλιά της Μακεδονίας. 

167 π.Χ. Ο Αιμίλιος Παύλος (Aemilius Paullus ) φέρνει στη Ρώμη Μα-

κεδόνες αιχμαλώτους, τέλος βασιλείας των Μακεδόνων. Επίσης διαιρεί 

το μακεδονικό βασίλειο σε τέσσερα τμήματα (μερίδες) με στεγανά σύ-

νορα μεταξύ τους. Πρωτεύουσες ορίζονται η Αμφίπολη, η Πέλλα, η 

Θεσσαλονίκη και η Πελαγονία. 

149 π.Χ. Κάποιος Ανδρίσκος στέφει τον εαυτό του βασιλιά της Μακεδο-

νίας και υπολογίζοντας στην υποστήριξη των ασθενέστερων κοινωνι-

κών στρωμάτων εξεγείρει τους Μακεδόνες εναντίον των Ρωμαίων. 

148 π.Χ Ο C Caecilius Metellus Macedonicus νικά τον Ανδρίσκο. Η Μα-

κεδονία γίνεται ρωμαϊκή επαρχία (provincia) με διευρυμένα όρια που 

περιλαμβάνουν επίσης την Ιλλυρία και την Κεντρική Ελλάδα. 

147 π.Χ, Πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Αχαιών 

146 π.Χ. Η Κόρινθος κυριεύεται από τους Ρωμαίους. Η Αχαϊκή συμμαχία 

καταλύεται και η Αχαΐα γίνεται Ρωμαϊκή επαρχία 

142 π.Χ. Η Μακεδονία κυριεύεται από τους Ρωμαίους 

120-110 π.Χ. Βαρβαρικές επιδρομές στη Μακεδονία 

93-87 π.Χ. Ο Μιθριδάτης εισβάλλει στο μακεδονικό έδαφος. Αποτυχη-

μένη εξέγερση του Μακεδόνα Ευφάνη. 

42 π.Χ.  Μάχη των Φιλίππων. Δημιουργία ρωμαϊκών αποικιών στην 

Κασσανδρεία, στο Δίον στους Φιλίππους και στην Πέλλα. Εποχή Αυγού-

στου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ 
 

 

Ορισμενοι ισυρίχονται ότι ο Φίλιππος ο Μακεδών και ο Μέγας Α-

λέξανδρος ήταν παρανοϊκοί φονιάδες που κατάσφαξαν χωρίς λόγο 

πολλούς λαούς και επίσης ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, γιατί: 

• Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι οι Μακεδόνες στρατιώτες χαιρέτησαν 

τον Ευμένη στη Μακεδονική γλώσσα όταν ανέλαβε τη διοίκηση αυ-

τών (Πλούταρχος Ευμένης 14. 11). Σε άλλο χωρίο του αναφέρει 

για τον Αλέξανδρο "Αναπηδήσας  ανεβόα Μακεδονιστί.." (Πλούταρ-

χος: ¨Βίος Αλεξάνδρου 47) 

• Ο Ψευδοκαλλισθένης  στην ιστοριογραφία του αναφέρει έ-

ναν  στρατιώτη που μιλάει στον ετοιμοθάνατο Αλέξανδρο στη Μα-

κεδονική γλώσσα (Ps-Callisthenes B 32. 14 ed. Kroll).  

• Ο Αρριανός κάνει Εθνοτική αντιδιαστολή μεταξύ Μακεδόνων και 

Ελλήνων, αφού λέει "Μακεδόνες και Έλληνες" (Αρριανός: Αλεξάν-

δρου Ανάβασις)  

• Ο ιστορικός Δημοσθένης   αποκαλούσε ακόμα το βασιλέα των Μα-

κεδόνων  Φίλιππο ως βάρβαρο, άρα μη Έλληνα. 

• Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει το βασιλέα Αλέξανδρο Α΄ της Μακεδονίας 

(498-454 π.Χ.) ως φιλέλληνα, άρα όχι Έλληνα. Ο ίδιος ιστορικός 

αναφερόμενος στους Ολυμπιακούς αγώνες του 500 πΧ  χαρακτη-

ρίζει τον Αμύντα που ήταν  το 500 π.Χ σαν Έλληνα που κυβερνά 

Μακεδόνες  (Her.5.20. 4). Ο ίδιος αναφέρεται στην αρχική άρνηση 

των Ελλήνων αθλητών να δεχθούν τη συμμετοχή του βασιλιά Αλέ-

ξανδρου Α΄ (498-454 πΧ) στους Ολυμπιακούς αγώνες, ο οποίος 

τελικά τους έπεισε πως είναι Έλληνας. Σε άλλο χωρίο του (7.130) 

ο Ηρόδοτος θέτει τους Μακεδόνες έξω από τα όρια του Ελλη-

νικσμού αφού αναφέρει πως οι Θεσσαλοί ήσαν οι πρώτοι Έλληνες 

που υποτάχθηκαν στους Πέρσες. 

• Ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει τους Μακεδόνες και άλλους βόρειους 

λαούς ως βάρβαρους με την έννοια των μη Ελλήνων  (Thuc. 2. 80. 

5-7; 2. 81. 6; 4. 124.1) και  ο ιστορικός Τραχύμαχος χαρακτήρισε 

ρητά το βασιλέα της Μακεδονίας Αρχέλαο (413-399 BC) ως βάρ-

βαρο. 

• Ο Ισοκράτης εξήρε το Φίλιππο ως γαλαζοαίματο Έλληνα, αλλά ταυ-

τόχρονα κατέστησε σαφές ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες 

(Isoc. 5. 108 και 154). Λέει "Μακεδόνες ουχ ομόφυλον των Ελλή-

νων  γένος" (Ισοκράτης Φίλιππος 107,108) 

• Οι αρχαίοι Μακεδόνες ήσαν μια πολεμοχαρής Ιλλυρική φυλή από 

την Δαρδανία, εισέβαλε κατακτητικά στα Βαλκάνια και εγκαταστά-

θηκε στην πεδιάδα της Ημαθίας απωθώντας τους γηγενείς Φρύγες 

στην Μ. Ασία. 
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• Ο Στράβωνας λέει "Ότι Ημαθία εκαλείτο πρότερον η νύν Μακεδο-

νία. Κατείχον δε την χώραν ταύτην Ηπειρωτών τινές και Ιλλυριών, 

το δε πλείστον Βοττιαίοι και Θράκες" (Στράβων  Ζ-11) 

• Οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν θεωρούσαν τον εαυτό τους Έλληνες. Α-

πλώς από τα τέλη του 5ου αι. π.Χ. η αριστοκρατική τους τάξη άρ-

χισε να μαθαίνει σα δεύτερη γλώσσα την λεγόμενη Κοινή (Αττική) 

διάλεκτο, που όμως οι Έλληνες εξακολουθούσαν να θεωρούν τους 

Μακεδόνες βάρβαρους δηλ. αλλόγλωσσους και να μη δέχονται την 

κυριαρχία που τους επέβαλε ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ και στη συνέ-

χεια ο γιος του Αλέξανδρος. 

 

Ωστόσο όλα αυτά είναι ψεύδη, κακοήθειες ανθελληνικών 

κέντρων, γιατί: 

1) Ο Φίλιππος ο Μακεδών δεν κατέσφαξε  κανένα λαό. Απλώς  

ήταν εκείνος που από τη μια ελευθέρωσε τους Μακεδόνες από τους 

Ιλλυριούς και στη συνέχεια έκανε  τη Μακεδονία κυρία πολλών και 

μεγάλων εθνών και πόλεων και από την άλλη  πρώτος οραματίστηκε 

και πραγματοποίησε την ένωση των κρατών πόλεων της Ελλάδος και 

ανέλαβε την ηγεμονία της,  πρβ: «Παραλαβών (ο βασιλεύς Φίλιππος 

του Αμύντα) την Μακεδονίαν δουλευουσαν Ιλλυριείς πολλών και με-

γάλων εθνών και πόλεων κυρίαν εποίησε και ένεκα τοις αυτού ικανό-

τητας και μόνο ηγεμών της Ελλάδος ανέλαβε»(Διόδωρος 16.1) 

2) Ο Μ. Αλέξανδρος δεν κατάσφαξε και αυτός  κανένα λαό. Α-

πλώς ήταν ένας  βασιλιάς της Μακεδονίας, το οποίον  αναγνώρισαν και 

βοήθησαν όλοι οι άλλοι Έλληνες (Αθηναίοι, Θεσσαλοί κ.α., πλην Σπαρ-

τιατών) προκειμένου να εκστρατεύσει  εναντίον των βαρβάρων της Α-

σίας (των Περσών και των συμμάχων του: Μήδων Φοινίκων κ.α.), ε-

πειδή: α) είχαν έρθει πιο πριν στην Ελλάδα  και είχαν κατασφάξει τους 

Έλληνες,  β) ανακατεύονταν στα Ελληνικά πράγματα και είχαν δολο-

φονήσει ακόμα και τον πατέρα του Μ. Αλέξανδρου, το Φίλιππο Β’.  

«Εις δε τον Ισθμον των Ελλήνων συλλεγέντων, και ψηφισαμέ-

νων επί Πέρσας μετ’ Αλέξανδρου στρατεύειν, ηγεμών ανηγορεύθη» 

( Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 14),   = Στον Ισθμό, που συγκεντρώθηκαν 

και ψήφισαν οι Έλληνες να εκστρατεύσουν με τον Αλέξανδρο εναντίον 

των Περσών, αναγορεύτηκε αρχηγός τους. ( Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 

14) 

«Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελ-

λάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες συμφορές, χωρίς να έχουν κάνει 

κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα που εγώ έγινα βασιλιάς των Ελ-

λήνων, πέρασα στην Ασία, για να εκδικηθώ τις δικές σας αδικίες…. Ε-

ξάλλου, βοηθήσατε τους Περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου 

και ο Ώχος έστειλε στρατό στη Θράκη που την κατείχαμε εμείς. Ο πα-

τέρας μου δολοφονήθηκε με συνωμοσία  που οργανώσατε εσείς, όπως 

οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας σ΄όλο τον κόσμο …… Οι απεσταλ-

μένοι σας κατέστρεψαν τους φίλους  μας και προσπάθησαν να κατα-

στρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλληνες. Εκστράτευσα λοιπόν 

εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έχθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 

Ωστόσο φθάνοντας στην Ασία βρήκε εκεί ένα κόσμο με ανήμερα 

(βάρβαρα) ακόμη ήθη και έθιμα, καθώς και έθνη υπόδουλα στους Πέρ-

σες και έτσι αντί να τιμωρεί, άρχισε να ελευθερώνει και να εκπολιτίζει. 
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Ο λόγος για τον οποίον στη συνέχεια τόσο οι  Έλληνες όσο και οι πρωην 

βάρβαροι τον ανακήρυξαν μέγα. 

3) Οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες και μάλιστα από τους πρώ-

τους και καθαρόαιμοι. 

Ο Ηρόδοτος (Α, 57- 58 και σε συσχέτιση με το Η, 43 κ.α.), σχε-

τικά με την εθνικότητα-καταγωγή των Μακεδόνων, αναφέρει ότι οι Μα-

κεδόνες είναι Έλληνες και μάλιστα δωρικής καταγωγής, ίδιου έθνους 

με τους Σπαρτιάτες, Κορίνθιους κ.α., του έθνους εκείνου που στη μεν 

Πελοπόννησο λέγεται λέει «δωρικό» και στην Πίνδο «Μακεδνό». Ανα-

φέρει επίσης ότι αρχικά όλος ο κόσμος ήταν κατοικία βαρβάρων και 

μετά αποκόπηκαν οι Δωριείς και απετέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελλη-

νικό και μετά προσχώρησαν σ’ αυτό όλοι οι Πελασγοί (φύλα των Πε-

λασγών ήταν λέει οι Δωριείς, οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσα-

λοί και οι Αχαιοί ή Αργείοι.), αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά 

φύλα, πρβ: 

 «Ύστερα έβαλε μπρος (ο Κροίσος, βασιλιάς των Λυδίων)  να ε-

ξετάσει ποιοι ανάμεσα στους Έλληνες ήσαν οι δυνατότεροι, που θα 

μπορούσε να κάνει φίλους. Και ψάχνοντας βρήκε πως ξεχώριζαν οι 

Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι 

δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.  Γιατί τα έθνη αυτά ήσαν τα πιο γνω-

στά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο Πελασγικό, το πρώτο Ελλη-

νικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ως  τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, 

ενώ οι άλλοι ήταν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε Δευκαλίων, κα-

τοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, του γιου του Έλ-

ληνα, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν 

Ιστιαιώτιδα. Και αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι 

Καδμείοι, κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα  έθνος Μακεδνόν. Από 

εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από εκεί έφτασαν 

πια εκεί που είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος 

Δωρικό. «Το ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα 

μιλά -  αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πε-

λασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και 

πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 

αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης 

ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ 

δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 58) 

«Συγκροτούσαν δε το στόλο (τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλα-

μίνας) οι εξής: Από την Πελοπόννησο οι Λακεδαιμόνιοι με 16 πλοία, οι 

Κορίνθιοι, με τον ίδιο αριθμό πλοίων, το οποίον έδωσαν και εις το Αρ-

τεμίσιον. Οι Σικυώνιοι, με δέκα πλοία, οι Επιδαύριοι με δέκα, οι Τροιζή-

νιοι με πέντε, οι Ερμιονείς με τρία. Όλοι αυτοί, εκτός των Ερμιονέων 

ανήκουν στο Δωρικό και Μακεδνόν έθνος, ελθόντες στην Πελοπόν-

νησο  από τον Ερινεόν και την Πίνδον(«εόντες ούτοι πλην Ερμιονέων 

Δωρικό τε  και Μακεδνόν έθνος, εξε Ερινεού τα και Πίνδου»), και το 

τελευταίον από την Δρυοπίδα. Οι δε Ερμιονείς είναι καθαυτό Δρύοπες 

τους οποίους εξεσήκωσαν από τη σήμερον λεγόμενη Δωρίδα ο Ηρα-

κλής και οι Μαλιείς. Εκ των Πελοπονησίων αυτοί ήσαν εις το στόλον 

(δηλαδή τον ελληνικό στη Μάχη της Σαλαμίνας)» (Ηρόδοτος Η, 43) 

Ο Στράβωνας (Γεωγραφικά 7), σχετικά με την εθνικότητα των 

Μακεδόνων, αναφέρει ξεκάθαρα ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, πρβ:  
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«Εστίν με ουν  Ελλάς και η Μακεδονία, νυνί μέντοι τη φύσει των τόπων 

ακολουθούντες και τω σχήματι χωρίς έγνωμεν από της άλλης Ελλάδος 

τάξαι και συνάψαι προς όμορον αυτής Θράκης…» (Στράβων Γεωγρα-

φικά, 7). 

Ο Απολλόδωρος (Γ 8) αναφέρει ότι οι Μακεδόνες είναι Πελασγι-

κής καταγωγής. Ειδικότερα αναφέρει  ότι παιδιά του Δία και της Νιόβης 

ήταν ο Άργος και ο Πελασγός απ΄όπου οι Πελοποννήσιοι και άλλοι ο-

νομάσθηκαν Πελασγοί. Αναφέρει επίσης ότι γιος του Πελασγού ήταν ο 

Λυκάονας, ο βασιλιάς των Αρκάδων, που με πάρα πολλές γυναίκες α-

πόκτησε 50 γιους, τους: Θεσπρωτό, Μάκεδνο, Μαίναλο, Φθίο, Λύκιο, 

Ορχομενό … και έτσι εννοείται οι Πελασγοί εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα 

και σε άλλα μέρη, πρβ: «επανάγωμεν δε νυν πάλιν επί τον Πελασγόν, 

όν Ακουσίλαος μεν Διος λέγει και Νιόβης, καθάπερ υπέθεμεν, Ησίοδος 

δε αυτόχθονα. τούτου και της Ωκεανού θυγατρος Μελιβοίας, ή καθάπερ 

άλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης, παῖς Λυκάων εγένετο, ός βασιλεύων 

Αρκάδων εκ πολλών γυναικών πεντήκοντα παίδας εγέννησε· Μελαινέα 

Θεσπρωτόν  Έλικα Νύκτιμον Πευκέτιον, Καύκωνα Μηκιστέα Οπλέα Μα-

καρέα Μάκεδνον, Όρον Πόλιχον Ακόντην Εὐαίμονα Αγκύορα, Αρχεβά-

την Καρτέρωνα Αἰγαίωνα Πάλλαντα Εύμονα, Κάνηθον Πρόθοον Λίνον 

Κορέθοντα Μαίναλον, Τηλεβόαν Φύσιον Φάσσον Φθίον Λύκιον, Αλίφη-

ρον Γενέτορα Βουκολίωνα Σωκλέα Φινέα, Ευμήτην Αρπαλέα Πορθέα 

Πλάτωνα Αίμονα, Κύναιθον Λέοντα Αρπάλυκον Ηραιέα Τιτάναν, Μαντι-

νέα Κλείτορα Στύμφαλον Ὀρχομενόν . . .»  (Απολλόδωρος, Γ, 8, 1) 

Ο Ησίοδος, που είναι ένας από τους αρχαιότερους συγγραφείς 

του κόσμου, αναφέρει ότι ο Γραικός ή  Έλληνας, ο Μάγνης και ο Μα-

κηδόνας ήσαν μια οικογένεια, παιδιά του Δία και της Πανδώρας, κόρης 

του Δευκαλίωνα, του μοναδικού ανθρώπου που επέζησε με τη γυναίκα 

του μέσα σε μια λάρνακα ύστερα από ένα κατακλυσμό που έγινε επί 

εποχής του (ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα ταυτίζεται με  αυτόν του 

Νωε στους Εβραίους και κατά το Πάριο χρονικό ο κατακλυσμός Δευκα-

λίωνα έγινε το 1265 πριν από το Διόγνητο  = 1529 π.Χ.) πρβ: «Κι η 

κόρη στον οίκο του ευγενή Δευκαλίωνα, η Πανδώρα με τον πατέρα 

Δία, τον οδηγό των Θεών όλων, σμιγμένη στην αγάπη γέννησε το χαι-

ρομαχητή Γραικό. Η ίδια συλλαμβάνουσα από το Δία γέννησε στον κε-

ραυνόχαρο δυο γιους, τον Μάγνητα και το Μακηδόνα το αλογόχαρο, 

που κατοικούσαν στα δώματα γύρω από την Πιερία και τον Όλυμπο. Κι 

ο Μάγνης (γένησε) το Δίκτη και Πολυδέκτη. Και από τον Έλληνα το 

φιλοπόλεμο βασιλιά γεννήθηκαν ο Δώρος κι ο Ξούθος και ο αλογόχα-

ρος Αίολος…..» (Ησίοδος, Γυναικών κατάλογος ή Ηοίαι 1-6, μετάφραση 

εκδόσεις «Κάκτος») 

Ο Αππιανός αναφέρει ότι: «Οι Μακεδόνες καυχιούνται για την 

καταγωγή τους από τους Αργείους» (Αππιανός εκ της Μακεδονίας 2).  

O αντιβασιλέας (και μετέπειτα βασιλιάς) Αμύντας της Μακεδονίας 

διαμηνύει στο βασιλιά της Περσίας Φαρναβάζο, μέσω αυτών που έ-

στειλε να του ζητήσουν γη και ύδωρ ως σύμβολα υποταγής, τα εξής: 

«προς δε καί βασιλέι τω πέμψαντι απαγγείλητε ώς άνήρ Ελλην, Μακε-

δόνων ύπαρχος, εύ υμέας εδέξατο και τραπέζη και κοίτη»….= ακόμη 

στο βασιλιά που σας έστειλε κάντε γνωστό πως ένας Έλληνας, ο αντι-

βασιλέας των Μακεδόνων, σας καλοέστρωσε τραπέζι και κρεβάτι…. (Η-

ρόδοτος Ε, 20 ),  
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O βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος Α’ , γιος του Αμύντα, κα-

τεβαίνει στην Αθήνα και προειδοποιεί ως Έλλην, καθώς λέει ό ίδιος σε 

λόγο του που έβγαλε στην Αθήνα, τους άλλους Έλληνες (Αθηναίους 

και Σπαρτιάτες ) για την πρόθεση εισβολής των Περσών στην  Ελλάδα: 

«Άνδρες Αθηναίοι… Αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τω αρχαίον και αντ’ 

ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν τη Ελλάδα… Ειμί δε 

Αλέξανδρος ο Μακεδών.»  = σε νέα Ελληνική «Άνδρες Αθηναίοι …..  

Δεν θα έλεγα αυτά τα λόγια, αν δεν φρόντιζα υπερβολικά για όλη την 

Ελλάδα εν γένει, γιατί και εγώ είμαι Έλληνας από παλαιά και δε βαστά 

η ψυχή μου να βλέπω την Ελλάδα υποδουλωμένη αντί ελευθέρας»… 

(Ηρόδοτου Ιστορία, βιβλίο Θ’, 45).  

Ο ίδιος ο μέγας Αλέξανδρος στην πιο κάτω επιστολή του προς το 

Δαρείο, βασιλιά των Περσών, αναφέρει εκτός των άλλων και πως είναι 

Έλληνας και η Μακεδονία Ελλάδα: :  «Οι πρόγονοί σας ήρθαν στην 

Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα και μας προκαλέσατε μεγάλες 

συμφορές, χωρίς να έχουν κάνει κανείς από εμάς κανένα κακό. Τώρα 

που εγώ έγινα βασιλιάς των Ελλήνων, πέρασα στην Ασία, για να εκδι-

κηθώ τις δικές σας αδικίες…. Εξάλλου, βοηθήσατε τους Περίνθιους που 

αδικούσαν τον πατέρα μου και ο Ώχος έστειλε στρατό στη Θράκη που 

την κατείχαμε εμείς. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε με συνωμοσία  που 

οργανώσατε εσείς, όπως οι ίδιοι διαδώσατε με επιστολές σας σ΄όλο τον 

κόσμο …… Οι απεσταλμένοι σας καταστρέψανε τους φίλους  μας και 

προσπάθησαν να καταστρέψουν την ειρήνη, που έφερε στους Έλλη-

νες. Εκστράτευσα λοιπόν εναντίον σου, επειδή εσύ ξεκίνησες την έ-

χθρα….» (Αρριανός Β 14, 4). 

Η Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ Ο Μ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ 

 «Και εγένετο μετά το πατάξαι Αλέξανδρον τον Φιλίππου τον Μα-

κεδόνα, ος εξήλθεν εκ της γης Χεττειείμ, και επάταξε τον Δαρείον βα-

σιλέα Περσών και Μήδων και εβασίλευσεν αντ᾿ αυτού πρότερος επί την 

Ελλάδα.  και συνεστήσατο πολέμους πολλούς και εκράτησεν οχυρω-

μάτων πολλών και έσφαξε βασιλείς της γης· και διήλθεν έως άκρων 

της γης και έλαβε σκύλα πλήθους εθνών. και ησύχασεν η γη ενώπιον 

αυτού, και υψώθη, και επήρθη η καρδιά αυτού. και συνήγαγε δύναμιν 

ισχυρὰν σφόδρα και ήρξε χωρών και εθνῶν και τυράννων, και εγένο-

ντο αυτῷ εις φόρον.  και μετά ταύτα έπεσεν επί την κοίτην και έγνω 

ότι αποθνήσκει. και εκάλεσε τους παίδας αυτού τούς ενδόξους τους 

συντρόφους αυτού απὸ νεότητος και διείλεν αυτοίς την βασιλείαν αυ-

τού ἔτι ζῶντος αυτού.  και εβασίλευσεν Αλέξανδρος έτη δώδεκα και 

απέθανε.  και επεκράτησαν οι παίδες αυτού έκαστος εν τῷ τόπῳ αυτού.  

και επέθεντο πάντες διαδήματα μετά το αποθανείν αυτόν καὶ οι υιοί 

αυτῶν ὀπίσω αυτῶν έτη πολλὰ καὶ επλήθυναν κακά εν τη γη. καὶ 

εξῆλθεν εξ αυτῶν ρίζα ἁμαρτωλὸς Αντίοχος Επιφανής, υιός Αντιόχου 

βασιλέως, ος ην όμηρα εν τη Ρώμη· και εβασίλευσεν εν έτει εκατοστώ 

και τριακοστώ και εβδόμω βασιλείας Ελλήνων.   (Μακκαβαίων, Κεφ. 

1 , 1 – 10) 

«Ιδού. Τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της 

γης και δεν ήγγιζεν το έδαφος….. και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις 

τον κριον …. και εκτύπησε … και συνέτριψε και έρριψεν αυτόν κατά 

γης, και κατεπάτησεν αυτόν…. Δια τούτο ο τράγος εμαγαλύνθη 
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σφόδρα…… Είναι οι βασιλιείς της Μηδίας και της Παρσίας ….. ο τριχωτός 

τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος ….» (Δανιήλ η Κεφάλαιο) 

4) Ο Αρριανός, ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος και πολλοί άλλοι 

αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι Μακεδόνες μιλούσαν Ελληνικά, 

πρβ: «Εκεί (στην Ινδία) είδαν (οι ναύτες τους Νέαρχου) κάποιον που 

φορούσε Ελληνική χλαμύδα, φερόταν όπως οι Έλληνες και μιλούσε 

Ελληνικά. Οι πρώτοι που τον είδαν λένε ότι έβαλαν τα κλάματα. Τόσο 

αναπάντεχο τους φάνηκε, μετά από τόσες συμφορές, να αντικρύσουν 

ένα  Έλληνα και να ακούσουν την Ελληνική γλώσσα. Τον ρώτησαν από 

πού έρχεται και ποιος είναι. Τους είπε ότι είχε φύγει από το στρατόπεδο 

του Αλέξανδρου και ότι το στρατόπεδο και ο ίδιος ο Αλέξανδρος δεν 

είναι μακριά. Χειροκροτώντας και φωνάζοντας πήγαν στον Νέαρχο 

(Αρριανός, Ινδική, 4,33, σελίδα 195 

«…οι Αιτωλοί, οι Ακαρνανοί και οι Μακεδόνες, άνδρες ομοίας 

γλώσσης, ενωμένοι ή χωρισμένοι λόγω ασήμαντων αιτιών οι οποίες 

εμφανίζονται από καιρού εις καιρόν…» (Τίτος Λίβιος, Ιστορία της Ρώ-

μης, βιβλίο ΧΧΧ παρ. ΧΧΙΧ).  

Οι Αιτωλοί και Ακαρνάνες ήσαν αναμφισβήτητα Ελληνικές φυλές. 

Σε μια άλλη περίσταση ο Λίβιος γράφει: «…(Ο Στρατηγός Paulus) κά-

θισε στο επίσημο κάθισμά του περιτριγυρισμένος από πλήθος Μακεδό-

νων…οι ανακοινώσεις του μεταφράστηκαν στην Ελληνική και επανα-

λήφθηκαν από τον πραίτορα Gnaeus Octavius…».  (Λίβιος, Ιστορία της 

Ρώμης, β. ΧLV, παρ. ΧΧΙΧ). Εάν το πλήθος των Μακεδόνων σ' αυτή τη 

συγκέντρωση δε μιλούσε Ελληνικά, γιατί οι Ρωμαίοι αισθάνθηκαν την 

ανάγκη να μεταφράσουν το λόγο του Paulus στα Ελληνικά; 
5) Είναι ψευδές ότι ο Ηρόδοτος  χαρακτηρίζει το βασιλιά Αλέξανδρο Α΄ 

της Μακεδονίας (498-454 π.Χ.) φιλέλληνα και ως εξ αυτού  οι Μακεδόνες δεν 
ήσαν Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Πέρσης  Μαρδό-
νιος άκουσε ότι ο Αλέξανδρο Α’ της Μακεδονίας ήταν «πρόξενος και ευεργέτης 
των Αθηναίων» (και φυσικά δε λέει ότι ο Αλέξανδρος Α ήταν «φιλέλληνας»), 
πρβ: «Ο Μαρδόνιος, αφού ανέγνωσε ό,τι έλεγαν οι χρησμοί, μετά από αυτά έ-
στειλε άγγελο στην Αθήνα, τον Αλέξανδρον, το γιο του Αμύντα, άνδρα Μακε-
δόνα. Διάλεξε αυτόν, διότι αφενός  οι Πέρσες ήσαν συγγενείς του (διότι κάποια 
αδελφή του Αλέξανδρου, τη Γυγαίην, θυγατέρα του Αμύντα, έλαβε γυναίκα ο 
Βούβαρης ο Πέρσης από την οποία γεννήθηκε στην Ασία ο Αμύντας…..  και 
αφετέρου διότι ήκουσε ότι αυτός ήταν πρόξενος και ευεργέτης των Αθηναίων  
(«πρόξεινος τε ειη και ευεργέτης») και έτσι θα έπειθε τους Αθηναίους να γίνουν 
σύμμαχοι… (Ηρόδοτος Η, 136 - 139).  

Πέρα αυτού και ακόμη κι αν έλεγε ότι ο Αλέξανδρος Α΄ ήταν φιλέλληνας 
πάλι μέσω αυτής της αναφοράς δεν μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι Μα-
κεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, γιατί αυτό θα ήταν κάτι ως σήμερα που λέμε π.χ. 
Ελλάδα και Κύπρος. 

6) Είναι ψευδές ότι ο Ηρόδοτος αναφέρεται στην αρχική άρνηση των Ελ-
λήνων αθλητών να δεχθούν τη συμμετοχή του βασιλιά Αλέξανδρου Α΄  στους 
Ολυμπιακούς αγώνες. Απλώς ο Ηρόδοτος αναφέρει το πώς, πότε και ποιος 
πήρε την απόφαση  οι Μακεδόνες να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς αγώ-
νες, αγώνες. Ο  Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο πρώτος Μακεδόνας  που πήρε λέει 
απόφαση να συμμετέχουν οι Μακεδόνες στους Ο.Α. ήταν λέει ο  βασιλιάς Αλέ-
ξανδρος Α, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, έλαβε μέρος στην 80η Ολυ-
μπιάδα, το 460 π.Χ., έτρεξε στο αγώνισμα στάδιο και τερμάτισε μάλιστα ίδια με 
τον πρώτο, πρβ: «Πως Έλληνες είναι αυτοί οι απόγονοι του Περδίκκα, όπως 
λένε κι οι ίδιοι, κι εγώ προσωπικά είμαι σε θέση να το ξέρω, αλλά στη συνέχεια 
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της ιστορίας μου θα αποδείξω πως είναι Έλληνες και επιπλέον και οι οργανωτές 
των αγώνων των Ελλήνων που γίνονται στην Ολυμπία αυτή την απόφαση έβγα-
λαν. Γιατί, όταν ο Αλέξανδρος, πήρε την απόφαση να πάρει μέρος στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες και κατέβηκε γι αυτό το σκοπό, οι Έλληνες που ήταν αντίπαλοί 
του σε αγώνα δρόμου ήθελαν να τον αποκλείσουν με τον ισχυρισμό πως ο α-
γώνας δεν είναι για βάρβαρους αθλητές, αλλά για Έλληνες. Κι ο Αλέξανδρος, 
επειδή απέδειξε πως η καταγωγή του ήταν από το Άργος κι οι κριτές παραδέ-
χτηκαν πως είναι Έλληνας, πήρε μέρος στο αγώνισμα δρόμου ενός σταδίου και 
τερμάτισε στον ίδιο χρόνο με τον πρώτο. (Ηρόδοτος Ε  17-22)  

7) Είναι ψευδές ότι ο Θουκυδίδης χαρακτηρίζει βάρβαρους τους Μακεδό-
νες, άρα έτσι συμπεραίνεται ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, αφού ο Θου-
κυδίδης λέει το αντίθετο.  Ο Θουκυδίδης  από τη μια  αναφέρει ότι οι Μακεδόνες 
και οι Πελοποννήσιοι (= το δωρικό γένος, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο) ήταν σύμ-
μαχοί και από την άλλη αποκαλεί βάρβαρους όχι τους Μακεδόνες, αλλά μερικές 
φυλές (= τους Ιλλυριούς, τους Χάονες κ.α.) που τότε (στα γεγονότα που σχολιά-
ζει ο Θουκυδίδης) ήσαν σύμμαχοι με τους Μακεδόνες, επειδή δεν είχαν εκπολι-
τιστεί ακόμη, πρβ (μετάφραση Ελ. Βενιζέλου): «Ο στρατός του (Κνίδου) περιε-
λάμβανεν Έλληνας μεν Αμπρακιώτας και Λευκαδίους, και Ανακτόρους και τους 
χιλίους Πελοποννησίους, επι κεφαλής των οποίων είχεν έλθει ο ίδιος, βαρβά-
ρους δε χιλίους Χάονας, οι οποίοι, αβασίλευτοι όντες, είχαν αρχηγούς τον Φώ-
τυον και τον Νικάνορα, οι οποίοι κατήγοντο από το αρχοντικόν γένος που ήσκει 
ενιαυσίως την αρχήν. Μαζί με τους Χάονας εξεστράτευσαν και οι Θεσπρωτοί, οι 
οποίοι ήσαν επίσης αβασίλευτοι…….. Και ο Περδίκκας είχε στείλει, εν αγνοία 
των Αθηναίων χιλίους Μακεδόνας, οι οποίοι όμως έφθασαν πολύ αργά. Με τον 
στρατόν αυτόν ήρχισεν ο Κνήμος την πορείαν του, χωρίς να περιμείνη τον στό-
λον που ανεμένετο από την Κόρινθον» (Θουκυδίδης 2, 80).  

«Και όταν ενύκτωσε, εις από τους ανεξήγητους εκείνους πανικούς, εις 
τους οποίους υπόκεινται μεγάλοι στρατοί, κατέλαβεν αμέσως τους Μακεδόνας 
και το πλήθος των βαρβάρων («οι μεν Μακεδόνες και το πλήθος των βαρβάρων 
ευθύς φοβηθέντες, όπερ φιλεί μεγάλα στρατόπεδα»), και επειδή ενόμισαν ότι οι 
επερχόμενοι εχθροί ήσαν πολλαπλάσιοι, από ό,τι πραγματικώς ήσαν και ότι 
φθάνουν από στιγμής εις στιγμήν, ετράπησαν αιφνιδίως εις φυγήν, κατευθυνό-
μενοι εις τα ίδια…..(Θουκυδίδης Δ 124 – 126) 

8) Είναι ψευδές ότι ο Δημοσθένης αποκάλεσε τους Μακεδόνες βάρβα-
ρους, άρα έτσι συμπεραίνεται ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες. Η αλήθεια 
είναι ότι ο Δημοσθένης αποκάλεσε βάρβαρο  μόνο το βασιλιά της Μακεδονίας 
Φίλιππο (βλέπε: Ολυνθιακός Γ 16, Κατά Φιλίππου Γ 31, Κατά Φιλίππου Α 10 ) 
και αυτό όχι για την καταγωγή του (αφού ο Φίλιππος ήταν στην καταγωγή Αρ-
γείος, απόγονος του Ηρακλή), αλλά για την ηγεμονική συμπεριφορά του. Ειδι-
κότερα επειδή κάνει λέει  πράγματα όσο αφορά στις σχέσεις τους με τους άλλους 
Έλληνες ή στον τρόπο που σκέφτεται να ηγεμονεύσει των Ελλήνων που δεν 
αρμόζουν σε Έλληνες, αλλά σε βάρβαρους. Μάλιστα  ο Δημοσθένης  αποκαλεί 
το Φίλιππο όχι μόνο βάρβαρο, αλλά και αλλόφυλο (Περί Στεφάνου, 185), φαύλο, 
αλαζόνα, πλεονέκτη, αναιδή, εχθρό των Αθηναίων (Κατά Φιλίππου Α 9-10),  ε-
χθρό της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και… και…(Επιστολή Φιλίππου, 
Περί των εν Χερονήσω κ.α.) που δείχνει πεντακάθαρα ότι εδώ δεν έχουμε να 
κάνουμε με εθνολογία, αλλά με πολιτισμό και πολιτική.  Ειδικότερα οι βασικές 
αιτίες που ο Δημοσθένης αποκαλεί με τα επίθετα αυτά το Φίλιππο είναι: Α) Το 
ότι ο Φίλιππος αποσπούσε περιοχές και πόλεις που ανήκαν σε άλλους Έλληνες 
και φυσικά και στους Αθηναίους, όπως π.χ. την  Όλυνθο, τη Μεθώνη, Απολλω-
νία και τριάντα ακόμη πόλεις στη Θράκη που κατάστρεψε λέει με μανία ο Φίλιπ-
πος. Η Όλυνθος ήταν λέει πόλη που την κατοικούσαν Έλληνες το γένος με κα-
ταγωγή από τη Χαλκίδα της Εύβοιας, η οποία ήταν αποικία των Αθηναίων.  Β) 
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Το ότι αφενός δεν ήταν δημοκρατικός, όπως ήταν ο Δημοσθένης, αλλά τύραννος 
(χουντικός θα λέγαμε σήμερα) και αφετέρου επειδή ο Φίλιππος επέμβαινε, είτε 
δια της βίας είτε με τεχνάσματα, στις άλλες Ελληνικές πόλεις και άλλαζε τους 
άρχοντες με φιλικά προς αυτόν διακείμενους (δηλαδή τοποθετούσε τυραννικά 
καθεστώτα), ώστε να ηγεμονεύσει σε κάποια στιγμή σε όλους τους Έλληνες αντί 
των Αθηναίων.  

Λέει ο Δημοσθένης (σε νέα Ελληνική από τις εκδόσεις «Κάκτος»):  
Α) Με ρητορικό ερώτημα: «Δεν κατέλαβε ο άνθρωπος αυτός όλες τις κτή-

σεις μας; Αν γίνει κύριος αυτής της περιοχής, δεν θα υποστούμε τον χειρότερο 
εξευτελισμό απ όλους;   Δεν πολεμούν εναντίον του εκείνοι, στους οποίους εί-
χαμε υποσχεθεί ότι θα τρέξουμε να τους σώσουμε, αν εμπλέκονταν σε πόλεμο 
μαζί του; Δεν είναι εχθρός μας; Δεν κατέχει εδάφη μας; Δεν είναι βάρβαρος; Δεν 
είναι ό,τι μπορεί να πει κάποιος; (Δημοσθένης, Ολυνθιακός Γ 15-17).   

Κάτι που σε ελεύθερη απόδοση έχει ως εξής: «Αφού  ο άνθρωπος αυτός 
κατέλαβε  όλες τις κτήσεις μας; Αφού …. Άρα είναι εχθρός μας; … άρα είναι 
βάρβαρος και  ό,τι μπορεί να πει κάποιος.  

Β) Με περιφρόνηση ή αμετροεπρέια επικριτική: «Κι όμως, κανένας δεν 
οργίζεται εναντίον του Φιλίππου και της συμπεριφοράς του, που όχι μόνο Έλ-
ληνας δεν είναι, που όχι μόνο δεν έχει τίποτε ταιριαστό σε Έλληνα, αλλά δεν 
είναι καν βάρβαρος με καταγωγή  από κάποιο καλό τόπο, αλλά ένας ολέθριος 
Μακεδόνας, από μέρος απ΄ όπου παλιότερα δεν μπορούσες ν’ αγοράσεις ούτε 
δούλο της προκοπής. Και πόσο υπολείπεται από έσχατη αναίδεια; Εκτός από 
την καταστροφή των πόλεων. Δεν προεδρεύει στους Πυθικούς αγώνες. Τους 
κοινούς αγώνες των Ελλήνων και αφού δεν μπορεί να παραστεί ο ίδιος, ε δεν 
στέλνει τους δούλους του ως αγωνοθέτες;» (Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Γ 31).  

Όπως βλέπουμε και εδώ  δεν έχουμε  φυλετικά ή εθνολογικά κριτήρια, 
αλλά συμπεριφορά, γιατί, αν ο Φίλιππος δεν ήταν Έλληνας, ο Δημοσθένης  δε 
θα  ανέφερε ότι ο Φίλιππος ήταν αρχηγός Ελλήνων. Απλώς εδώ ο Δημοσθένης 
δείχνει αμετροέπεια και καταφέρεται επικριτικά-περιφρονητικά, μειωτικά ενα-
ντίον των Μακεδόνων. 

Γ) Επιχειρηματικά: «Δεδομένου ότι ο Φίλιππος ο Μακεδών και στο πα-
ρελθόν παραβίασε τους όρους της ειρήνης που συνομολογήθηκε ανάμεσα σε 
αυτόν  και το λαό της Αθήνας, περιφρονώντας τους όρκους του και τις αρχές της 
δικαιοσύνης που αναγνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, σφετερίζεται πόλεις που δεν 
του ανήκουν και μάλιστα κατέκτησε με πόλεμο ορισμένες που ανήκουν στους 
Αθηναίους, χωρίς  να αδικηθεί προηγουμένως από τον Αθηναϊκό λαό, μεγαλώ-
νει ολοένα τη βιαιότητα και την ωμότητά του, αφού σε μερικές Ελληνικές πόλεις 
τοποθετεί φρουρές και ανατρέπει το πολίτευμα, άλλες τις μετατρέπει  σε ερείπια, 
πουλώντας τους κατοίκους της ως δούλους ………….…  το να κυβερνώνται (οι 
Αθηναίοι) από άνθρωπο αλλόφυλο και να χάσουν την ηγεμονία είναι ανάξιο και 
της δόξας των Ελλήνων και της αρετής των προγόνων μας» ( Δημοσθένης Περί 
Στεφάνου 181-185) 

Όπως βλέπουμε εδώ, επειδή ο Φίλιππος παραβίασε τους όρους ειρήνης 
κ.τ.λ.. μεταξύ Μακεδόνων και Αθήνας, προκειμένου ο ίδιος να καταστεί δυνατός 
και έτσι να ηγεμονεύσει στο τέλος των Ελλήνων αντί των Αθηνών,  ο Δημοσθέ-
νης δείχνει αμετροέπεια, όμως δικαιολογημένη, και καταφέρεται επικριτικά-πε-
ριφρονητικά στο Φίλιππο. 

Ας σημειωθεί ότι  χαρακτηρισμοί του Δημοσθένη αφενός προέρχονται 
από σφοδρό, πολιτικό και τοπικό,  πολέμιο και αφετέρου λέγονται κατά τη στιγμή 
της όξυνσης της αντιδικίας. Είναι δηλωτικοί χαρακτηρισμοί της οργής του ομι-
λητή για τη συμπεριφορά του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου έναντι των Αθηναίων 
και άλλων Ελλήνων και όχι σχόλια για την καταγωγή του Φιλίππου. 
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Πιο απλά ακόμη, μετά την άνοδο των Μακεδόνων, κάτι ως συμβαίνει και 
σήμερα με την άνοδο της Αμερικής,  τόσο στην Αθήνα όσο και στις άλλες Ελλη-
νικές πόλεις σχηματίστηκαν παρατάξεις που άλλες ήσαν φιλομακεδονικές και 
άλλες όχι. Στις μη φιλομακεδονικές παρατάξεις ανήκε ο Δημοσθένης εξ ου και 
όλα όσα καταμαρτυρεί εναντίον των ηγεμόνων τους. 

9) Είναι ψευδές ότι ο Αρριανός κάνει Εθνοτική αντιδιαστολή μεταξύ Μα-
κεδόνων και Ελλήνων λέγοντας   "Μακεδόνες και Έλληνες" (Αρριανός: Αλεξάν-
δρου Ανάβασις), γιατί ο ίδιος, όπως είδαμε πιο πριν, λέει ότι οι  Μακεδόνες ήσαν 
Έλληνες, καθώς και ότι οι Έλληνες πλην των Σπαρτιατών συναθροισθέντες 
στον ισθμό εξέλεξαν τον Αλέξανδρο ως αυτοκράτορα και στρατάρχη όλων των 
Ελλήνων. Άλλωστε, καθώς λένε Πλούταρχος και Αρριανός, η εκστρατεία κατά 
των Περσών με τον Αλέξανδρο δεν την έκαναν μόνο οι Μακεδόνες, αλλά όλοι οι 
Έλληνες (Αθηναίοι, Κορίνθιοι κ.τ.λ., πλην των Λακεδαιμονίων).  

10) Είναι ψευδές ότι ο Ισοκράτης λέει ότι οι Μακεδόνες δεν είναι του αυτού 
γένους με τους Έλληνες  ή τη φράση  "Μακεδόνες ουχ ομόφυλον των Ελλή-
νων  γένος" . Αντίθετα ο Ισοκράτης λέει ότι από τη μια ότι οι Μακεδόνες είναι 
Έλληνες και προτρέπει-παρακαλεί το βασιλιά Φίλιππο της Μακεδονίας (σε αντί-
θεση με το Δημοσθένη, που αυτός ήθελε αυτό να το κάνουν οι Αθηναίοι και όχι 
οι Μακεδόνες) να γίνει ο πρωτεργάτης της συμφιλίωσης των Ελληνικών πό-
λεων-κρατών (Αθηναίων, Μακεδόνων, Σπαρτιατών κ.α.)  και της εκστρατείας ε-
ναντίον των βαρβάρων της Ασίας, πρβ: «όμως η τύχη χάρισε σε σένα (Φίλιππε) 
μεγάλη εξουσία και σου πρόσφερε … όση σε κανέναν άλλο Έλληνα… Θέλω 
συγκεκριμένα να σε προτρέξω να γίνεις ο πρωτεργάτης της ένωσης της συμφι-
λίωσης των Ελληνικών πόλεων και τις εκστρατείας εναντίων των βαρβάρων» 
(«Μέλλω γαρ σοι συμβουλεύειν προστήναι της τε των Ελλήνων ομόνοιας και επί 
των βαρβάρων στρατείας» )  (Ισοκράτης Φίλιππος 11)  

Απλώς ο Ισοκράτης αναφέρει στο Φίλιππο της Μακεδονίας ορισμένα  
κατά τη γνώμη του άσχημα πράγματα που ισχύουν στους Έλληνες, ώστε να τα 
λάβει υπόψη του και έτσι να μπορέσει να βρει τρόπο να τους ενώσει, τα εξής: 
«ο δε τον μεν τόπον τον Ελληνικόν όλως είασε, την δ’ εν Μακεδονία βασιλείαν, 
κατασχείν επεθύμησεν: ηπίστατο γαρ τους με Έλληνας ουκ ειθισμένους υπομέ-
νειν τας μοναρχίας τους δ’ άλλους  ου δυναμένους άνευ της τοιαύτης δυναστείας 
διοικείν τον βίον τον σφέτερον αυτων…….  και την βασιλείαν γεγενήσθαι πολύ 
των άλλων εξηλλαγμένην: μόνους γαρ Ελλήνων ουχ ομοφύλου γένους άρχειν 

αξιώσας μόνος και διαφυγειν ηδυνήθη τους κινδύνους τους περί τας μοναρχίας 
γιγνομένους. (Ισοκράτης Φίλιππος 105-107) = στα νέα Ελληνικά: «Για τα άλλα, 
όμως, πιστεύω ότι και ο πατέρας σου (ο Αμύντας Β) και ο ιδρυτής της δυνα-
στείας σας (ο Περδίκκας Α’) και ο γενάρχης σας (ο Ηρακλής) θα άκουγε αυτά 
που λέω…. Εκείνος (ο Ηρακλής) άφησε τις Ελληνικές περιοχές και θέλησε να 
ιδρύσει το βασίλειο του στη Μακεδονία, καθώς ήξερε ότι οι Έλληνες δε συνηθί-
ζουν να υπομένουν τη μοναρχία , ενώ οι άλλοι λαοί δεν μπορούν να ρυθμίσουν 
τη ζωή τους χωρίς αυτό το πολίτευμα. ….. Ήταν ο μόνος Έλληνας (ο Ηρακλής) 
που δεν θέλησε να γίνει  βασιλιάς ομοφύλων του και ο μόνος που γλίτωσε από 
τους κινδύνους που εμφανίζονται στα μοναρχικά καθεστώτα….»  

 Φυσικά εδώ ο Ισοκράτης  δεν υπονοεί ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Έλλη-
νες,  γιατί αν ήταν έτσι, δε θα έλεγε ο ίδιος όλα αυτά που είδαμε λέει πιο πριν 
(δηλαδή ότι «ο Μακεδόνας βασιλιάς Φίλιππο πρέπει να γίνει ο πρωτεργάτης της 
ένωσης της συμφιλίωσης των Ελληνικών πόλεων κ.τ.λ.»), αλλά από τη μια ότι 
οι Μακεδόνες είναι αφενός διαφορετικό φύλο από τους άλλους Έλληνες  και α-
φετέρου διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων  (οι Μακεδόνες ήσαν  βασιλικοί 
και οι άλλοι δημοκρατικοί) και από την άλλη ότι άλλο το διαμέρισμα Μακεδονία 
και άλλο η Ελλάδα.  
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Υπενθυμίζεται ότι η αρχαία Ελλάδα δεν ήταν ενιαία, δηλαδή ένα κράτος, 
αλλά αποτελούμενοι από πολλά κράτη: Αθήνα, Σπάρτη κλπ  και πολλά φύλα: 
Ίωνες, Δωριείς, Αχαιοί κ.τ.λ. 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η αρχαία Ελλάδα χωρίζονταν στις εξής μεγάλες 
περιοχές: Ελλάδα, Μακεδονία, Μαγνησία, Κρήτη κ.α., η αιτία για την οποία ο 
Ισοκράτης λέει ότι «ο Ηρακλής άφησε τις Ελληνικές περιοχές και θέλησε να ι-
δρύσει το βασίλειο του στη Μακεδονία» ή ότι «ο Ηρακλής ήταν ο μόνος Έλληνας  
που δεν θέλησε να γίνει  βασιλιάς ομοφύλων του ( «ουχ ομοφύλου γένους άρ-
χειν».) και πήγε στη Μακεδονία κ.τ.λ.  

Αρχικά υπήρχε η πόλη  Ελλάδα στο «Πελασγικόν Άργος» (= η Θεσσαλία), 
η οποία επί Ομήρου μαζί με τη Φθία ανήκαν στο κράτος του Πηλέα. Στα Τρωικά 
το όνομα της πόλης αυτής επεκτάθηκε σε όλες τις περιοχές που ο στρατός τους 
μαζεύτηκε στην Αυλίδα, για να εκστρατεύσει στην Τροία, δηλαδή στη νότια Ελ-
λάδα (Θεσσαλία, Στερεά, Κρήτη κλπ). Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, επειδή η πόλη 
Ελλάδα επι βασιλιά Έλληνα έγινε η  πιο ισχυρή, έγινε και πιο ξακουστή και έτσι 
είχαν όφελος οι τριγύρω φυλές να λένε και αυτές ότι ήσαν Έλληνες. Στους Ολυ-
μπιακούς αγώνες το εθνικό όνομα Ελλάδα επεκτάθηκε και σε όσες άλλες περιο-
χές οι κάτοικοι είχαν ίδια καταγωγή με τους εκστρατευσαντες (Ήπειρο, Μακεδο-
νία κ.α.), άσχετα με το αν είχαν εκστρατεύσει ή όχι στην Τροία. Πιο απλά το 
εθνικό όνομα Ελλάδα προήλθε από την πόλη Ελλάδα, όπως λέμε π.χ. σήμερα 
επαρχία Λασιθίου και νομός Λασιθίου, πόλη Λάρισα και νομός Λάρισας κ.α.  

 
 
 

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 

 

Το ότι οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες ή το ότι μίλαγαν και 

έγραφαν πάντα Ελληνικά αδιάψευστοι μάρτυρες είναι 

και οι Μακεδονικές επιγραφές (βλέπε π.χ. εδώ τη Μα-

κεδονική επιγραφή από τα αφιερώματα των Μακεδόνων 

στην Αθηνά Πολιάδα), καθώς και τα μακεδονικά  νομί-

σματά (βλέπε π.χ. εδώ νόμισμα του Φιλίππου και Αλέ-

ξανδρου), στα οποία, όπως βλέπουμε, οι Μακεδόνες όχι 

μόνο μίλαγαν και έγραφαν Ελληνικά, αλλά είχαν και ί-

δια θρησκεία, καθώς και ίδια ήθη και έθιμα με τους άλ-

λους Έλληνες, αφού και π.χ. στα μακεδονικά νομίσματα 

βλέπουμε τον Ολύμπιο ή άλλως  Κρηταγενή Δία, βλέ-

πουμε το αστέρι  και ήλιο των Δωριέων κ.α.  (σύγκρινε   

π.χ. με τα νομίσματα   Ιτάνου, Λύκτου,  Ιεράπυτνας κ.α. 

Κρήτης).  

 

 

Τετρά-

δραχμο 

Αντιγό-

νου Β’ 

Γονατά  

283 - 

239 

π.Χ. με 
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μακεδονική ασπίδα που πάνω της φέρει τον Πάνα ή τον 

ίδιο  και τη Θεά Αθηνά αλκήδημο 

 

Οι εκστρατείες του Μ. Αλέξανδρου είχαν προξενήσει στο 

βασίλειο της Μακεδονίας  πολλά οικονομικά προβλή-

ματα και ελάττωση του ανδρικού πληθυσμού. Έτσι βρή-

καν την ευκαιρία οι Γαλάτες και το λεηλάτησαν το 280 

π.Χ. και συνάμα σκότωσαν το τότε βασιλιά Πτολεμαίο 

Κεραυνό.  Από τη κρίση αυτή έβγαλε το μακεδονικό 

κράτος ο Αντίγονος Γονατάς, γιος του Δημητρίου του 

Πολιορκητή, που νίκησε τους Γαλάτες το 277 π.Χ. και 

έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας και ιδρυτής της δυνα-

στείας που κυβέρνησε τη Μακεδονία ως την υποταγή 

της στους Ρωμαίους. Στα χρόνια που βασίλευσε ο Αντί-

γονος Γονατάς (277 – 239 π.Χ.) πραγματοποιήθηκε η 

αναγέννηση του Μακεδονικού Κράτους που έγινε πάλι 

η πρώτη Ελληνική δύναμη.. 

 

Ασημέ-

νιο Τε-

τρά-

δραχμο 

Μακε-

δονίας 

με τον 

Ποσει-

δώνα 

και το Δημήτριο Πολιορκητή,  306-283 π.Χ., νομισμα-

τοκοπείο Αμφίπολης 

 

Όταν ο στρατηγός Περδίκκας δολοφονήθηκε κατά τη 

διάρκεια μιας εκστρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της 

Αιγύπτου,  ο Αντίγονος αυτοανακηρύσσεται,  το 306 

π.Χ.,  βασιλιάς και τον ίδιο τίτλο έδωσε και στο γιο του 

Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνωστός με την επωνυ-

μία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του Αντίγονου  

είχε ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι άλ-

λοι στρατηγοί, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συ-

γκρούσεων μεταξύ των ως άνω διαδόχων, που διεξάγο-

νταν από την Ασία μέχρι την Ελλάδα. Ο Δημήτριος έγινε 

βασιλιά της Μακεδονίας το 283 π.Χ. σε αντικατάσταση 

του πατέρα του 
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Τετρά-

δραχμο 

Μακε-

δονίας 

(Δημη-

τρίου 

Πολιορ-

κητή), 

294-

288 

π.Χ., με τη θεά Νίκη στην πλώρη μακεδονικής τριήρους 

και τον Ποσειδώνα 

 

Στη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου (240 π.Χ.) και 

ανάμεσα στους διαδόχους, απογόνους και κυβερνήτες 

της τεράστιας αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου, αναπτύ-

χθηκε ένας ανταγωνισμός που αφορούσε τη ναυπήγηση 

τεράστιων πλοίων μεγάλης χωρητικότητας, πλοίων κυ-

ρίως πολεμικών αλλά και ψυχαγωγικών, για να καλυφ-

θούν οι αυξημένες ανάγκες. 

ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟ 

ΑΙΓΥ-

ΠΤΟΥ 

(ΠΤΟ-

ΛΕ-

ΜΑΙΩΝ) 

Νόμισμα Πτολεμαίου του Α’  ( 360-284 B.C.). 

 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ., ένα 

από τα βασίλεια που ιδρύθηκαν ήταν και αυτό της Αιγύ-

πτου με έδρα την Αλεξάνδρεια και  πρώτο βασιλιά το 

στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου Πτολεμαίο. Στο κράτος 

των Πτολεμαίων υπάγονταν η Αίγυπτος, η Λιβύη και 

πολλά Ελληνικά νησιά. Η Ρόδος γνώρισε ακμή ως αυτο-

τελής εμπορική και ναυτική πολιτεία. Επίσης η Δήλος με 

τη βοήθεια των Μακεδόνων βασιλέων εξελίχτηκε σε κέ-

ντρο εμπορίου σίτου και δούλων. Η ακμή της διατηρή-

θηκε και κατά τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι το 88 π.Χ., ο-

πότε καταστράφηκε κατά το Μιθριδατικό πόλεμο. Το 

κράτος των Πτολεμαίων υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 

30 π.Χ. 
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Νόμι-

σμα Βα-

κτρια-

νής  με 

το με-

γάλο  

βασιλιά  

Ευκρα-

τίδη 166 ή 170 π.Χ. – 145 π.Χ. 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΚΤΡΙΑΝΗΣ (ΙΝΔΙΕΣ – ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ) 

Μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ., ένα 

από τα βασίλεια που ιδρύθηκαν  ήταν και αυτό  της Βα-

κτριανής.και ένας από τους πιο ένδοξους βασιλιάδες 

τους ήταν ο Ευκρατίδης 

 

 

 

Χαρτονό-

μισμα  

Αφγανι-

στάν του 

1939 

(ΤΑΛΙ-

ΜΠΑΝ) 

στο οποίο εικονίζεται και νόμισμα 

του Έλληνα βασιλιά Ευκρατίδη, 

ενός των διαδόχων του Μ. Αλέ-

ξανδρου 

 

 
Δραχμή Βασιλείου Βακτριανής, Αγαθοκλής, 185 – 179 

π.X., με Ελληνική γράμματα από τη μια όχη και από την 

άλλη Ινδικά 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓΑΛΜΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 
 
 
Η παρούσα μελέτη (μαζί με φωτογραφικό υλικό σε παρουσίαση 
PowerPoint)  παρουσιάστηκε  τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2009  ώρα 
18.30 – 19.30, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ύστερα από 
πρόσκληση της καθηγήτριας κ. Πατίτσα Γρηγοράκου, δρ του Πα-
νεπιστημίου Παρισίων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά 
και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα αναφέ-
ρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά τους. 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  πάρα 

πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές 
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως τα εξής: 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ ΚΛΠ 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ ΚΛΠ) 
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΠ)    
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  ΚΛΠ)    
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΛΠ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ) 
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΛΠ)  
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ) 
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
20. OI AΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 
21. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
22. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ ΚΛΠ)  
23. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ  
25. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ- & ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΙ 
26. ΙΣΤΟΡΙΑ  MΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΚΛΠ), 
27. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
28. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  (ΕΙΔΗ ΚΛΠ) 
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.). 
33. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ 
34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ  
35. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.). 
36. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΛΑΘΟΣ 
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