
 

 

 

Η πορεία του Μ. Αλεξάνδρου προς την Ινδία 

Μετά τις κατακτήσεις στην Αίγυπτο, ο Μέγα Αλέξανδρος συνέχισε την εκστρατεία του στα 

βάθη της Ασίας. Ο Δαρείος ο Γ΄,  μετά τις ήττες στον Γρανικό ποταμό και στην Ισσό, 

περίμενε τον δυνατό αντίπαλό του στα Γαυγάμηλα το 331 π.Χ. Και σε αυτή τη μάχη ο 

Δαρείος ηττήθηκε και έτσι ο δρόμος για την πρωτεύουσα του περσικού κράτους, τα Σούσα 

ήταν πια ανοικτός. Μαζί με τα Σούσα κατέκτησε τους θησαυρούς της πόλης.  

Ο Μ. Αλέξανδρος, για να διοικήσει το απέραντο κράτος με τους πολλούς λαούς, 

χρησιμοποίησε και Πέρσες αξιωματούχους ως υπεύθυνους μικρότερων περιοχών. Άρχισε 

όμως να αλλάζει συμπεριφορά ζητώντας από τους στρατιώτες του να τον προσκυνούν, 

όπως γινόταν με τους βασιλείς της Περσίας, κάτι που αντιμετωπίστηκε από αυτούς με 

δυσαρέσκεια.  

Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει. Οι συνεχείς επιτυχίες τον οδήγησαν σε νέες 

προσπάθειες. Επιθυμία του ήταν πια να φτάσει στην άκρη του κόσμου. Συνέχισε έτσι 

απτόητος ως τον Ύφαση παραπόταμο του Ινδού ποταμού, ένα σημείο που κανένας 

‘Έλληνας βασιλιάς δεν είχε ξαναφτάσει. Εκεί όμως τον περίμενε μια απογοήτευση. Οι 

στρατιώτες του, κουρασμένοι από τις ατέλειωτες πορείες και τους πολλούς κινδύνους, 

αρνήθηκαν να συνεχίσουν, όταν τους ζήτησε να συνεχίσουν την εκστρατεία. Ο Μ. 

Αλέξανδρος ως σωστός στρατηγός έλαβε υπόψη το στράτευμά του, θεώρησε δίκαια τα 

παράπονά τους και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Κουράστηκαν πολύ για να 

επιστρέψουν στη Σούσα, αφού η έλλειψη νερού, ο καυτός ήλιος, οι αμμώδεις εκτάσεις 

έκαναν τον δρόμο της επιστροφής πολύ δύσκολο. Έτσι η εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου έλαβε τέλος το 324π.χ. ενώ ήταν στο απόγειό της.  

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



1. Σημειώνω Σ ή Λ και εξηγώ γιατί:  

………………   Ο Μ. Αλέξανδρος κουράστηκε από την πολυετή εκστρατεία του και θέλησε να 

επιστρέψει στην Ελλάδα.  

……………..   Η μάχη στα Γαυγάμηλα έγινε το 331 π.Χ.  

………………   Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου κράτησε δέκα χρόνια. 

………………   Μετά τη νίκη στα Γαυγάμηλα ο Μ. Αλέξανδρος σταμάτησε την εκστρατεία του. 

………………   Οι Έλληνες στρατιώτες προσκυνούσαν με ευχαρίστηση τον Μ. Αλέξανδρο. 

 

2. Συμπληρώνω τα κενά με λέξεις από το κείμενο. 

Ο …………………………………………… συγκέντρωσε τις περσικές δυνάμεις εναντίον του Μ. 

Αλεξάνδρου στα …………………………………………… το 331π.Χ. 

Μετά την ήττα του Δαρείου του Γ΄, ο Μ. Αλέξανδρος κατέκτησε την πρωτεύουσα των 

Περσών ………………………………………………… 

Η πορεία του ελληνικού στρατού έφτασε μέχρι τον ………………………………………… παραπόταμο 

του Ινδού ποταμού. 

Οι στρατιώτες του Μ. Αλέξανδρου αρνήθηκαν να τον ακολουθήσουν πέρα από τον 

……………………………………. Ποταμό.  

 

 

 

 

3. Πώς κρίνεις την απόφαση του Μέγα Αλέξανδρου να τερματίσει την εκστρατεία 

του; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


