
 

 

 

Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Από τα Σούσα ο Μ. Αλέξανδρος πήγε στη Βαβυλώνα την οποία ήθελα να κάνει 

πρωτεύουσα του κράτους του. Εκεί τον επισκέφτηκαν αντιπρόσωποι από διάφορα 

μέρη για να τον συγχαρούν και να του δηλώσουν ότι θέλουν να γίνουν σύμμαχοί του. 

Πολλές ελληνικές πόλεις έστειλαν αντιπροσωπείες να τον στεφανώσουν με χρυσά 

στεφάνια.  

Ξαφνικά όμως ο Μ. Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά. Οι προσπάθειες των γιατρών δεν 

είχαν κανένα αποτέλεσμα και ο ασθενής χειροτέρεψε. Ετοιμοθάνατος καθώς ήταν, 

ζήτησε να δει τους στρατιώτες του, με τους οποίους είχε μοιραστεί τόσες χαρές και 

λύπες. Ένας ένας όλοι οι στρατιώτες πέρασαν από μπροστά του και τον 

αποχαιρέτησαν. Ο θάνατός του (323 π.χ.) προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλο το 

στράτευμα. Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε γρήγορα.  

Ο Μ. Αλέξανδρος σε διάφορα σημεία των περιοχών που κατέκτησε ίδρυσε πολλές 

πόλεις. Δεκαέξι από αυτές ονομάστηκαν Αλεξάνδρειες. Οι πόλεις στολίστηκαν με 

λαμπρά κτίρια, ναούς, θέατρα, γυμναστήρια. Πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν την 

Ελλάδα και πήγαν να εγκατασταθούν εκεί. Η ελληνική γλώσσα άρχισε να διαδίδεται 

παντού.  

Το όνομα του Μ. Αλέξανδρου έγινε γνωστό σ’ όλες τις χώρες της Ανατολής. Οι 

διηγήσεις που πλάστηκαν έκαναν λόγο για τα κατορθώματα του μεγάλου βασιλιά. 

Πολλοί λαοί τον θεώρησαν δικό τους ήρωα. Η εποχή που άρχισε με το θάνατό του 

έμεινε γνωστή ως ελληνιστικά χρόνια.  

Το απέραντο κράτος 

που δημιουργήθηκε 

μετά τις κατακτήσεις 

του Μ. Αλεξάνδρου 

έμεινε χωρίς αρχηγό 

και φαινόταν ότι 

δύσκολα θα παρέμενε 

ενωμένο. Ο Μ. 

Αλέξανδρος πέθανε, 

χωρίς να έχει αφήσει 

διάδοχο στο κράτος. 

Οι στρατηγοί του από 

την πρώτη στιγμή 

προσπάθησαν να 

βρούνε κάποια λύση, 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



αλλά στάθηκε αδύνατο να συμφωνήσουν. Οι διαφωνίες ανάμεσα στους στρατηγούς 

μεγάλωναν και έτσι άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Τελικά το κράτος 

διασπάστηκε και χωρίστηκε αρχικά στο κράτος της Αιγύπτου, της Συρίας και της 

Μακεδονίας.   

 

Ασκήσεις: 

1. Εξηγώ: 

Βαβυλώνα: ………………………………………………………………………………………… 

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

Αλεξάνδρειες: …………………………………………………………………………………….. 

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

2. Συμπληρώνω: 

Οι ελληνικές αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν τον Μ. Αλέξανδρο, γιατί …………………. 

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

Μετά τον θάνατό του Μ. Αλεξάνδρου, το βασίλειο ήταν δύσκολο να κρατηθεί ενωμένο, 

γιατί ………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Πότε χρησιμοποιούμε σήμερα τη φράση «Γόρδιος δεσμός»; 

Ο Αλέξανδρος, μόλις έφτασε στο Γόρδιο, θέλησε να 

δει την άμαξα και το δεσμό του ζυγού της, γιατί 

διαδιδόταν ο μύθος ότι όποιος κατάφερνε να λύσει 

το δεσμό από το ζυγό της άμαξας, θα γινόταν 

κυρίαρχος της Ασίας. Η ταινία ήταν φτιαγμένη από 

φλούδα κρανιάς (δέντρο με πολύ σκληρό ξύλο) και 

δεν μπορούσε κανένας να ξεχωρίσει ούτε την αρχή 

ούτε το τέλος. Ο Αλέξανδρος δεν ήθελε να τον 

αφήσει άλυτο, μήπως αυτή του η αδυναμία 

προκαλέσει κακή εντύπωση σε πολλούς. Έτσι τον 

κτύπησε, όπως λένε μερικοί, με το ξίφος του, τον 

έκοψε και είπε «ότι δεν λύνεται, κόβεται».  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


