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Τὸ  ὄνομα  αὐτὸ  δίδεται ,  τὸ  μὲν  Μακεδὼν  ἀπὸ  τοὺς  ἀρχαίους ,  

τὸ  δὲ  Μέγας  ἀπὸ  τοὺς  νεωτέρους ,  στὸν  υἱὸ  τοῦ  Φιλίππου  τοῦ  Β ’  Βα-

σιλέως  τῆς  Μακεδονίας ,  καὶ  τῆς  Ὀλυμπιάδος ,  ἡγεμονίδος  ἀπὸ  τὴν  

Ἤπειρο ,  στὸν  νεαρὸ  ἄνδρα  ποὺ  κατέκτησε  διὰ  τῶν  ὅπλων  καὶ  διὰ  τοῦ  

Ἑλληνικοῦ  Πολιτισμοῦ  ὁλόκληρη  τὴν  Ἀνατολὴ  κατὰ  τὸ  β ’  ἥμισυ  

τοῦ  4ου  αἰῶνος  π .Χ . .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἔμεινε  ὁ  ἥρωας  τῆς  ἱστορίας ,  τῆς  

ποιήσεως  καὶ  τοῦ  μύθου  στὴν  Ἀνατολὴ  καὶ  στὴ  Δύση .  

«Ἡ  ῥωμαντικὴ  καὶ  τυχοδιωκτικὴ  φύση  του ,  τὸν  ἔκανε  νὰ  

νομίζῃ  τὸ  μακρυνὸ  σὰν  νὰ  βρισκόταν  κοντά  του  καὶ  ποὺ  μπο-

ροῦσε  νὰ  ἀποκτηθῇ .  Αὐτὴ  ἡ  ἴδια  φύση  του  τὸν  ὠθοῦσε  νὰ  

πιστεύῃ  καὶ  νὰ  ἔχῃ  σὰν  θέλγητρο  μόνο  τὸ  ἀσυνήθιστο  καὶ  τὸ  

σπάνιο .  ὁ  θαυμασμός  του  γιὰ  τὸν  ἐκλιπόντα  Ὁμηρικὸ  κόσμο  τῶν  

ἡρώων ,  τὸν  ὠθοῦσε  στὸ  νὰ  τὸν  ἀνασύρῃ  ἀπὸ  τὸ  ποιητικὸ  ἡμίφως  

στὴν  πραγματικότητα  καὶ  εἰ  δυνατὸν  νὰ  τοῦ  δώσῃ  πάλι  ζωή .  Ἡ  

γοητεία  ἑνὸς  νεανικοῦ  βίου  γεμάτου  ἀπὸ  ἀδιαλείπτους  ἡρωϊκοὺς  

ἄθλους  καὶ  μεγαλεπήβολες  ἐπιχειρήσεις  ἐγέμισαν  τὸν  σύγχρονο  

καὶ  τὸν  μεταγενέστερο  κόσμο  μὲ  θαυμασμὸ  καὶ  κατάπληξη ,  καὶ  

ὅσο  γρη-γορώτερα  παρῆλθε  τὸ  λαμπρὸ  ἄστρο ,  μέσα  σὲ  τόσο  

ἐνδοξότερη  αἴγλη  ἐνεφανίσθη  στὶς  μεταγενέστερες  γενεὲς  ἡ  

ἡρωϊκὴ  μορφὴ  τοῦ  Ἀλεξάνδρου»  (Weber).  

Εἶναι  ἀπέραντος  καὶ  ἀτελείωτος  ὁ  θαυμασμὸς  τοῦ  κόσμου ,  

ἀνεξάλειπτος  ἀπὸ  τοὺς  χρόνους  κατὰ  τοὺς  ὁποίους  ἐζοῦσε  καὶ  κατα-
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κτοῦσε  τὴν  Ἀνατολὴ  ὁ  Ἀλέξανδρος ,  μέχρι  σήμερα .  Εἶναι  ἄπειρα  τὰ  

θαυμαστὰ  ἐγκώμια  πρὸς  τὸν  ἥρωα  κατακτητὴ  τῶν  ἀρχαίων  καὶ  τῶν  

νεωτέρων  ἱστορικῶν ,  ὥστε  εὑρίσκει  κανεὶς  δυσκολία  ποιὸν  νὰ  

ἐκλέξει  ἀπὸ  αὐτοὺς  ὡς  τὸν  χαρακτηριστικώτερο .  Ἀλλ ’  ἂς  μείνωμε  

στὸ  Γερμα-νὸ  ἱστορικὸ  Weber .  

Ὁ  Ἀλέξανδρος  δὲν  ὑπῆρξε  ἡρωϊκὸς  μόνον  κατακτητής ,  ἀλλὰ  

καὶ  ἥρωας  ἀγαπητός ,  ὁ  ὁποῖος  ἔδιδε  ζωὴ  στὰ  κατορθώματά  του  καὶ  

συμπαρέσυρε  μὲ  τὴν  ἐνθουσιώδη  ὁρμή  του  τὰ  πάντα  καὶ  μετέδιδε  σὲ  

ὅλους  τὸν  ἐνθουσιασμὸ  τῆς  ἡρωϊκῆς  ψυχῆς  του .  Ὑπῆρξε  ὁ  μόνος  κα-

τακτητὴς  τοῦ  ὁποίου  οἱ  κατακτήσεις  δὲν  ἔφεραν  καταστροφὲς  στοὺς  

λαούς ,  ἀλλ ’  ἔφεραν  τὰ  ἀνεκτίμητα  ἀγαθὰ  τοῦ  πολιτισμοῦ .  Ὑπῆρξε  ὁ  

μόνος  τοῦ  ὁποίου  ἡ  κατάκτηση  ἀπεράντων  χωρῶν  δὲν  ἦτο  μόνον  πο-

λεμική ,  ἀλλὰ  καὶ  εἰρηνικὴ  κατάκτηση ,  καὶ  τοῦ  ὁποίου  τὸ  ἔργο  ἔμεινε  

στοὺς  αἰῶνες .  

Ἡ  κατάκτηση  τῆς  Ἀνατολῆς  ἀπὸ  τὸν  Ἀλέξανδρο  ἄνοιξε  πλα-

τειὰ  λεωφόρο  πρὸς  τὴν  πρόοδο  τοῦ  κόσμου  καὶ  πρὸς  τὸν  πολιτισμό ,  

ὑπῆρξε  δὲ  ὁ  Μακεδόνας  ἥρωας  καὶ  ὁ  κατ ’  ἐξοχὴν  ῥηξικέλευθος  ἡγή-

τορας  τῆς  ἀνθρωπότητος ,  ποὺ  τὴν  ὡδήγησε  σὲ  νέους  μεγάλους  πνευ-

ματικοὺς  καὶ  ἐκπολιτιστικοὺς  ὁρίζοντες .  Ἡ  κατάκτηση  τοῦ  κόσμου  ὑ-

πὸ  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  εἶναι  ἐκείνη  ἡ  ὁποία  προετοίμασε  τὴν  

κατάκτηση  τῆς  Ῥώμης ,  ἐδημιούργησε  τὴν  ἕνωση  τῶν  λαῶν  ὑπὸ  μιὰ  

διοίκηση ,  δι-ευκόλυνε  τὴν  ἐπικράτηση  τοῦ  Χριστιανισμοῦ  καὶ  

παρήγαγε  τὴν  Βυ-ζαντινὴ  Αὐτοκρατορία ,  ἡ  ὁποία  ἀφοῦ  

ἀναζωογόνησε  τὸν  ἀρχαῖο  πο-λιτισμὸ  μὲ  τὴν  ὑψηλὴ  πνοὴ  τοῦ  

Χριστιανισμοῦ ,  ἐξακολούθησε  τὸ  μέ-γα  ἔργο  τοῦ  ἐξελληνισμοῦ  τοῦ  

κόσμου ,  καὶ  διέδωσε  σ ’  αὐτὸν  τὰ  ἀγα-θὰ  τοῦ  πολιτισμοῦ .  Οὐδεμία  

κατάκτηση  ἀπέβη  τόσο  ὠφέλιμη  στὴν  ἀνθρωπότητα  καὶ  κανένα  

μεγαλύτερο  εὐεργέτημα  δὲν  ἐπετεύχθη  πο-τὲ  γιὰ  τὴν  πρόοδο  τοῦ  

πολιτισμοῦ .  
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«Τί  ἄλλο  εἶναι» ,  λέγει  ὁ  Ἀδόλφος  Reinach ,  «ἡ  Ῥωμαϊκὴ  

εἰρή-νη ,  καὶ  ἀκόμη  τί  ἄλλο  εἶναι  ἡ  ἐπιδιωκομένη  σήμερα  ἕνωσις  

τῶν  λαῶν  τῆς  Εὐρώπης ,  παρὰ  τὰ  μακρυνά ,  ἀλλὰ  βέβαια  

ἀποτελέσματα  τοῦ  ἔργου  τοῦ  Ἀλεξάνδρου ;».  Ὁ  Ἀλέξανδρος  θὰ  

μείνῃ  ὁ  ἀγαπητὸς  ἥ-ρωας  καὶ  κατακτητής .  Εἶχε  σὲ  ὕψιστο  βαθμὸ  τὴν  

λατρεία  πρὸς  τὴν  διανοητικὴ  ὑπεροχὴ  πρὸς  τὸ  καλό ,  πρὸς  τὴν  

πρόοδο ,  καὶ  γιὰ  τὴν  διά-δοση  αὐτῶν  τῶν  ἰδανικῶν  ἐργάσθηκε  μὲ  τὴν  

θέρμη  τῆς  μεγάλης  του  ψυχῆς ,  μὲ  ὅση  θέρμη  ἀγωνιζόταν  καὶ  στὶς  

μάχες .  Ἦταν  ἀληθινὸ  τέ-κνο  τῆς  Ἑλλάδος ,  τῆς  ὁποίας  τὸ  πνεῦμα  τὸν  

κατέθελξε  καὶ  τῆς  ὁποί-ας  ἔφερε  μακρυὰ  τὴν  εὐεργετικὴ  γιὰ  τὴν  

ἀνθρωπότητα  ἐπίδραση .  

Στὴ  μάχη  τῆς  Χαιρωνείας  τὸ  338 π .Χ . ,  στὴν  ὁποία  ἡ  Μακεδο-

νικὴ  φάλαγγα  τοῦ  Φιλίππου  ἐξουδετέρωσε  τὴν  ἰσχὺ  τῶν  Ἀθηναίων  

καὶ  τῶν  Θηβαίων ,  τελειώνει  ἡ  ἀνεξαρτησία  τῆς  Ἑλλάδος ,  ἡ  ἀνεξαρ-

τησία  ἡ  ὁποία  περιωρίζετο  στὴν  ἀρχαία  Πόλη ,  τὴν  Ἀθήνα ,  στὴ  

Σπάρ-τη ,  στὴ  Θήβα ,  στὴν  Κόρινθο  κ .ἄ . .  Ὁ  Φίλιππος  μετὰ  τὴν  νίκη  

αὐτὴ  ἐ-ζήτησε  νὰ  ἑνώσῃ  τὴν  Ἑλλάδα ,  σὲ  μιὰ  κοινὴ  ἐκστρατεία  

ἐναντίον  τοῦ  παλαιοῦ  ἐχθροῦ ,  ἐναντίον  τῶν  Περσῶν ,  ἐκστρατεία  ἡ  

ὁποία  ἐθεωρεῖ-το  ὡς  ἐθνικὸς  ἀγώνας .  Καὶ  πρὸς  τὸ  σκοπὸ  αὐτὸ  

ἐκάλεσε  στὴν  Κόριν-θο  συνέδριο  ὅλων  τῶν  ἑλληνικῶν  πόλεων ,  στὸ  

ὁποῖο  ἀνεκηρύχθη  ἀρ-χιστράτηγος  τῶν  Ἑλλήνων  (337) .  Τὸ  φονικὸ  

ἐγχειρίδιο  τὸ  ὁποῖο  ἔπλη-ξε  θανάσιμα  τὸν  Φίλιππο  (336)  στὶς  Αἰγές ,  

τὴν  παλαιὰ  πρωτεύουσα  τῶν  Ἑλλήνων  Μακεδόνων  ἔθεσε  σὲ  

κίνδυνο  τὰ  μεγαλεπήβολα  σχέ-δια  τοῦ  Φιλίππου ,  ποὺ  προέβλεπαν  

ἐπέκταση  μέχρι  τὴν  Ἀσία .  Τὰ  σχέδια  ὅμως  αὐτὰ  ἐπρόκειτο  νὰ  τὰ  

ἐκτελέσῃ ,  καὶ  μάλιστα  σὲ  μεγαλύ-τερη  κλίμακα ,  ὁ  υἱός  του  

Ἀλέξανδρος ,  αὐτὸς  ποὺ  ὠνομάζετο  Μέγας .  

Στὸ  σημεῖο  αὐτό ,  σχεδὸν  ἐπιγραμματικὰ  καὶ  πρὶν  προχωρή-

σωμε ,  ἔστω  μὲ  τίτλους  στὶς  κατακτήσεις  του ,  σᾶς  παραθέτω  στοιχεῖα  
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ἀπὸ  τοὺς  θρύλους  τῆς  γεννήσεώς  του  καὶ  τῆς  νεότητός  του .  Ὁ  πατέ-

ρας  τοῦ  Ἀλεξάνδρου ,  ὁ  Φίλιππος ,  ἡ  μητέρα  του  Ὀλυμπιάς ,  ὁ  διδά-

σκαλός  του  Ἀριστοτέλης  καὶ  οἱ  μεγάλοι  στρατηγοὶ  τῶν  πολέμων ,  εἶ-

ναι  αὐτοὶ  ποὺ  ἐπηρέασαν  τὸν  χαρακτῆρα  τοῦ  Ἀλεξάνδρου ,  

διεμόρφω-σαν  τὸν  ψυχισμό  του ,  ἐκαλλιέργησαν  τὶς  φυσικὲς  τάσεις  

τοῦ  χαρα-κτῆρος  του ,  ἀνέπτυξαν  τὰ  πνευματικὰ  ἐνδιαφέροντά  του ,  

ἐνέπνευσαν  τὴν  αὐτοσυνειδησία  τῶν  ἡγετικῶν  χαρισμάτων  του ,  καὶ  

ἔδεσαν  τὴν  ψυχή  του  μὲ  τὴν  μεγάλη  ἀγάπη  του  πρὸς  τὸν  βασιλικὸ  

θρόνο  τῆς  ἀρχαιόθεν  Ἑλληνικῆς  Μακεδονίας .  Ταὐτόχρονα  

ἀνέδειξαν  μέσα  στὴ  νεανικὴ  ψυχή  του  τὸν  μεγάλο  πλοῦτο  γιὰ  κάθε  

μορφῆς  πολιτιστικὴ  καὶ  πνευματικὴ  ἀξία ,  ποὺ  εἶναι  ἀπαραίτητη  γιὰ  

τὴν  ἐπιτυχημένη  δια-μόρφωση  τοῦ  φρονήματος  κάθε  λαοῦ .  Ὁ  

Ἀλέξανδρος  παρεχώρησε  στοὺς  γονεῖς  καὶ  στοὺς  παιδαγωγούς  του  

τὴν  μεγάλη  καρδιά  του ,  τὴν  ὀξύνοια  τοῦ  μυαλοῦ  του ,  τὴν  

αὐτοπειθαρχία  τοῦ  χαρακτῆρος  του ,  τὸ  πλάτος  τῆς  διανοίας  του ,  τὶς  

ἐκπολιτιστικὲς  φιλοδοξίες  του  καὶ  τὰ  προφανῆ  χαρίσματα  τῆς  

μεγίστης  ἡγετικῆς  φυσιογνωμίας  του .  

Στὶς  γεννετικὲς  ῥίζες  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  πρέπει  νὰ  ἀναζητή-

σωμε  τὸν  πατέρα  του  βασιλέα  Φίλιππο  τὸν  Β ’ ,  ὁ  ὁποῖος  κατέπαυσε  

στὸ  βασίλειο  τῆς  Μακεδονίας  τὶς  διαμάχες ,  τοὺς  φόνους  καὶ  τοὺς  

σφετερισμοὺς  τῆς  ἐξουσίας  ποὺ  διήρκεσαν  σαράντα  χρόνια ,  καὶ  ἀν-

ελθὼν  στὸ  θρόνο  σὲ  ἡλικία  εἴκοσι  τεσσάρων  ἐτῶν  κυριολεκτικῶς  ἔ-

σωσε  τὴν  Μακεδονία  ἀπὸ  τὴν  καταστροφή .  Ἰσότιμη  γεννετικὴ  ῥίζα  

ἀνευρίσκομε  στὸν  Ἀλέξανδρο  ἀπὸ  τὴν  μητέρα  του ,  τὴν  

Ἠπειρώτισσα  ἡγεμονίδα  Ὀλυμπιάδα ,  ἡ  ὁποία  ἐκαυχᾶτο  ὅτι  

κατήγετο  ἀπὸ  τὸν  οἶκο  τῶν  Ἡρακλειδῶν ,  εἶχε  δὲ  τὴν  ψυχή  της  

γεμάτη  ἀπὸ  τὴν  ἱερά ,  μαντικὴ  καὶ  μυστηριώδη  λατρεία  τοῦ  Βάκχου  

καὶ  τοῦ  Ὀρφέως  καὶ  τῶν  Θρακι-κῶν  μυστηρίων .  Φαίνεται ,  λοιπόν ,  

καθαρὰ  καὶ  καταγράφεται  ἀπὸ  τοὺς  μελετητές ,  ὅτι  ὁ  Ἀλέξανδρος  
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εἶχε  κληρονομικὴ  ἐπίδραση  στὴν  ψυχοσύνθεσή  του  ἀπὸ  τὴν  

Ὀλυμπιάδα ,  ἀλλὰ  δὲν  ἐνστερνίσθηκε  καθόλου  τὶς  θρησκευτικές ,  

ὀρφικές ,  διονυσιακὲς  καὶ  καβυριακὲς  ὑ-περβολὲς  τῆς  ἐκπληκτικῆς  

αὐτῆς  γυναίκας .  Ἀνάμεικτη  ἡ  ἱστορία  καὶ  ὁ  θρύλος  θέλουν  τὸν  

Φίλιππο  καὶ  τὴν  Ὀλυμπιάδα  νὰ  περιφέρωνται  στὰ  εἰδωλολατρικὰ  

μυστήρια ,  ἀλλὰ  καὶ  στὶς  ὀμορφιές ,  στὶς  γραφικὲς  χαράδρες  καὶ  στὶς  

ὑπέροχες  βουνοκορφὲς  τῆς  Σαμοθράκης  κατὰ  τὶς  πρῶτες  ἡμέρες  τοῦ  

γάμου  των ,  γεγονὸς  ποὺ  ὁδηγεῖ  στὸ  θρυλικὸ  συμ-πέρασμα  ὅτι  στὴ  

Σαμοθράκη  συνελήφθη  στὴν  κοιλιὰ  τῆς  Ὀλυμ-πιάδος  ὁ  

Ἀλέξανδρος ,  γεγονὸς  ποὺ  ἐνισχύεται  ἀπὸ  τὴν  εἴδηση  ὅτι  ἡ  σύλληψη  

συνετελέσθη  ἀπὸ  τὰ  μπάνια  τοῦ  βασιλικοῦ  ζεύγους  στὰ  ἰα-ματικὰ  

λουτρὰ  τῆς  Σαμοθράκης  ποὺ  ἐπὶ  δυόμιση  χιλιάδες  χρόνια  καὶ  πλέον  

κυλοῦν  στὶς  φυσικὲς  ἰαματικὲς  βάθρες  καὶ  στὴν  ἰαματικὴ  λί-μνη  τοῦ  

πανέμορφου  ἑλληνικοῦ  νησιοῦ  τοῦ  Βορείου  Αἰγαίου .  Μπορεῖ  καὶ  νὰ  

εἶναι  ἀλήθεια  ὁ  θρύλος ,  διότι  ὁ  Φίλιππος  καὶ  ἡ  Ὀλυμπιάδα  δὲν  

ἀπέκτησαν  ἄλλο  παιδί ,  ἐκτὸς  ἀπὸ  τὸν  Ἀλέξανδρο .  Ὁ  Πλούταρ-χος  

σημειώνει  πάντως  τὶς  φανταστικὲς  προῤῥήσεις  καὶ  μαντεῖες  τῆς  

Ὀλυμπιάδος ,  τῶν  μάντεων ,  ἀλλὰ  καὶ  αὐτοῦ  τοῦ  Φιλίππου ,  ὅτι  θὰ  

γεννηθῇ  «παῖς  θυμοειδὴς  καὶ  λεοντώδης  τὴν  φύσιν» .  Στὸ  διάστημα  

αὐτό ,  ὁ  Φίλιππος  ἀπεμακρύνθη  ἀπὸ  τὴν  σύζυγό  του ,  εἴτε  διότι  ἐφο-

βήθη  μαγεῖες  τῆς  γυναικός  του ,  εἴτε  διότι  ἐσεβάσθη  τὴν  ἐγκυμοσύνη  

της ,  εἴτε  διότι  ἐπηρεάσθηκε  ἀπὸ  τὸν  ἰσχυρισμὸ  τῆς  Ὀλυμπιάδος ,  ὅτι  

ὁ  νέος  σύζυγός  της  ἦτο  θεός ,  μυθικός ,  ἔτσι  ὥστε  νὰ  νομισθῇ  ὅτι  

αὐτὸς  ὁ  θεὸς  ἦτο  ὁ  πατέρας  τοῦ  Ἀλεξάνδρου .  Σ ’  αὐτὲς  τὶς  ψευδεῖς  

διαδόσεις  ὡδήγησε  ἡ  μεγίστη  προσωπικότης ,  ἡ  μεγαλοφυΐα  καὶ  ἡ  

μεγαλοψυχία  τοῦ  Μ .  Ἀλεξάνδρου .  

Παραθέτω  τώρα  ἐδῶ  στοιχεῖα  γιὰ  τὶς  ἐκστρατεῖες  καὶ  τοὺς  

πο-λέμους  τοῦ  Μ .  Ἀλεξάνδρου .  Ὑπενθυμίζω  ὅτι  ὁ  Φίλιππος  

ἐδολοφονή-θηκε  τὸ  ἔτος  336 π .Χ .  στὴν  πόλη  Αἰγὲς  τῆς  Μακεδονίας  
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σὲ  ἡλικία  47 ἐτῶν .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἀνεκηρύχθη  εὐθὺς  ἀμέσως  

Ἡγεμόνας  καὶ  Βασι-ληᾶς  τοῦ  Μακεδονικοῦ  Βασιλείου  

παραλαμβάνοντας  ἕνα  κράτος  καλὰ  ὠργανωμένο  ἀπὸ  τὸν  Φίλιππο  

σὲ  ὅλα  τὰ  ἐπίπεδα .  Ἀλλ ’  ἐνῶ  ὁ  Ἀλέξανδρος  ἑτοιμάζεται  γιὰ  τὴν  

μεγάλη  ἐκστρατεία  στὴν  Ἀνατολή ,  παρατηροῦνται  ἐπαναστατικὲς  

κινήσεις  στὸν  ἑλλαδικὸ  χῶρο ,  στὴ  Θεσσαλία ,  στὴ  Θήβα  καὶ  στὴν  

Ἀθήνα .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἐξουδετέρωσε  ὅλα  τὰ  ἐπαναστατικὰ  

κινήματα ,  ὑπομνήσας  στοὺς  Ἕλληνες  ὅτι  εἶναι  ὀ  ἴδιος  λαὸς  μὲ  τοὺς  

Μακεδόνες ,  «ἀφοῦ  ἔχομε  τὴν  ἴδια  θρησκεία ,  ὁμιλοῦμε  τὴν  ἴδια  

γλῶσσα  καὶ  ἔχομε  τοὺς  ἴδιους  ἐθνικοὺς  πό-θους» .  Τὸ  336 π .Χ .  

ἐπιστρέφει  στὴ  Μακεδονία .  Ἐξουδετερώνει  τοὺς  Ἰλλυριοὺς  καὶ  τοὺς  

Θρᾶκες  (οἱ  Θρᾶκες  ἦσαν  ἑλληνικὸ  φύλο).  Ἐξου-δετερώνεται  καὶ  

πάλι  ἀπὸ  τὴν  κεραυνοβόλο  κάθοδο  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  μὲ  30.000  πεζοὺς  

καὶ  3.000  ἱππεῖς   τὸ  κίνημα  τῶν  Θηβῶν .  

Ἔτσι  ἀρχίζει  πλέον  ἡ  ἐκστρατεία  γιὰ  τὴν  κατάκτηση  τῆς  Ἀσί-

ας .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  μὲ  τὸν  στρατό  του  εἶναι  ἕτοιμος  γιὰ  τὸ  μεγάλο  ἔρ-

γο .  Σ ’  αὐτὸ  τὸ  ἔργο  του  ἀνεπτύχθη  καὶ  ἡ  μεγαλοφυΐα  του .  Ὁ  ἱστορι-

κὸς  Reinach  σημειώνει  :  «Ἂν  ὁ  Ἀλέξανδρος  κατώρθωσε  νὰ  ἐπιτελέ-

σουν  ὅλοι ,  ἀπὸ  τὸν  τελευταῖο  φαλαγγίτη  ἕως  τὸν  ἀνώτερο  

ἀξιωμα-τικό ,  τὸ  ἔργο  τους  καὶ  τὴν  ὑπέρτατη  δύναμή  τους ,  τοῦτο  

τὸ  κατ-ώρθωσε ,  διότι  τοὺς  ἔδιδε  ὁ  ἴδιος  τὸ  παράδειγμα .  Οὐδείς  

ἀπῂτησε  περισσότερα  πρῶτα  ἀπὸ  τὸν  ἑαυτό  του ,  παρ ’  ὅσον  ὁ  

Ἀλέξανδρος .  Ἡ  νίκη  ἐρχόταν  πάντοτε  ἀπὸ  αὐτὸν  τὸν  ἴδιο  τὸν  

Ἀλέξανδρο ,  ὁ  ὁ-ποῖος  ὁδηγῶν  τὴν  δεξιὰ  πτέρυγα  ἐπετίθετο  

πρῶτος  μὲ  ὁρμὴ  κατὰ  τοῦ  ἐχθροῦ ,  ἐν  μέσῳ  τῶν  ἐνθουσιώντων  

ἑταίρων  αὐτοῦ .  Ἡ  κεραυ-νοβόλος  ἐπίθεση  τῆς  βασιλικῆς  ἵλης  τῶν  

ἱππέων ,  ἐπικεφαλῆς  τῆς  ὁποίας  πρῶτος  ἐξωρμοῦσε  ὁ  Ἀλέξανδρος ,  

ἐπέφερε  πρώτη  τὴν  διά-σπαση  τῆς  ἐχθρικῆς  παρατάξεως ,  τὴν  

ἐπίθεση  δὲ  ἀκολουθοῦσαν  οἱ  θαυμαστοὶ  τοξότες  αὐτοῦ  καὶ  τὰ  
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ἐλαφρύτερα  σώματα  κατα-διώξεως .  Τὸ  κύριο  χαρακτηριστικὸ  τοῦ  

Ἀλεξάνδρου  ἦταν  ἡ  ἀκα-ταδάμαστη  δραστηριότητά  του ,  

ἐμψυχουμένη  μὲ  ἀπεριόριστη  πε-ποίθηση  στὸν  ἀστερισμό  του .  

Δὲν  ὑπεχώρησε  σὲ  καμμιὰ  ἐπιχεί-ρηση ,  διότι  αἰσθανόταν  τὸν  

ἑαυτό  του  βέβαιο  γιὰ  τὴν  δύναμή  του .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  δὲν  εἶναι  

μόνον  τόλμη  καὶ  θέληση ,  εἶναι  διάνοια ,  πνεῦμα ,  καρδιά» .  

Ὁ  Ἀλέξανδρος   ὡδηγοῦσε   στὴν  Ἀσία  περίπου  40.000  ἄνδρες .  

Ἀναλυτικὰ  συμμετεῖχαν   12.000 Μακεδόνες ,  7.000 ὁπλῖτες ,  τοὺς  

ὁποί-ους  ἔστειλαν  οἱ  ἑλληνικὲς  πόλεις ,  5.000 μισθοφόροι ,  8.000 

ἄριστοι  τοξότες  καὶ  σφενδονῆτες  Θρᾶκες ,  καὶ  ὅλοι ,  

Ἑλληνομακεδόνες ,  ἐν-    ίσχυαν  τὸ  ἔργο  τῆς  ἐκστρατείας .  Ἡ  

σπουδαιοτάτη  δύναμη ,  ἡ  φέρουσα  πάντοτε  τὴν  νίκη ,  ἦσαν  οἱ  5.000 

καὶ  περισσότεροι  ἱππεῖς ,  ἐκ  τῶν  ὁ-ποίων  οἱ  1.800 ἦσαν  Μακεδόνες ,  

τὸ  ἄνθος  τῆς  μακεδονικῆς  ἐκστρα-τείας .  Τὰ  ἑλληνικὰ  ὀνόματα  τῶν  

στρατηγῶν ,  Περδίκκας ,  Παρμενίων ,  Κλεῖτος ,  Κρατερός ,  

Πτολεμαῖος ,  Ἀντίγονος ,  Ἡφαιστίων  κ .ἄ . ,  καὶ  πρὸ  πάντων  ὁ  

ἀρχηγὸς  Ἀλέξανδρος  ἐπιβεβαιώνουν  τὴν  γνησιότητα  τῆς  ἑλληνικῆς  

ἐκστρατείας .  Ἡ  παρὰ  τὸν  Γρανικὸ  ποταμὸ  μάχη  τὸ  334 π .Χ .  

κατέληξε  σὲ  μεγαλειώδη  νίκη  τῶν  Ἑλληνομακεδόνων  ἐναντίον  τῶν  

40.000  στρατοῦ  τῶν  Περσῶν .  

Δεύτερη  μεγίστης  σημασίας  μάχη  εἶναι  ἡ  σύγκρουση  στὴν  

Ἰσ-σὸ  τὸ  333 .  Ὁ  Δαρεῖος  παρέταξε  στὸ  κέντρο  τῶν  τριῶν  μερῶν  τοῦ  

Περ-σικοῦ  κράτους ,  τῆς  Μικρᾶς  Ἀσίας ,  τοῦ  Ἰρὰν  καὶ  τῆς  Συρίας ,  

400.000 πεζῶν  καὶ  100.000 ἱππέων .  Ἀλλὰ  τὰ  ἐδάφη  δὲν  ἐπέτρεψαν  νὰ  

ἀναπτύ-ξῃ  τὶς  δυνάμεις  του .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἐκέρδισε  τὴν  νίκη ,  διότι  

αὐτὸς  ὁ  ἴ-διος  ἔκαμε  ὁρμητικὴ  ἐπίθεση  μὲ  τοὺς  ἑταίρους  του  ἐναντίον  

τοῦ  κέν-τρου  τοῦ  Περσικοῦ  Στρατοῦ ,  ὅπου  ἐμάχετο  γενναίως  ὁ  

Δαρεῖος  ἀπὸ  ἅρματος .  Ὁ  Δαρεῖος  ἐτράπη  σὲ  φυγή .  Ἦτο  τόσο  

ἐσπευσμένη  ἡ  φυγή  του  ὥστε  ἀφῆκε  ὁ  Μέγας  Βασιλεὺς  στὰ  χέρια  
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τῶν  Μακεδόνων  τὴν  μητέρα  του ,  τὴ  σύζυγο  του  καὶ  τὶς  δύο  

θυγατέρες  του .  Ὁ  Πλούταρχος  διηγεῖται  τὴν  μεγαλοψυχία  τοῦ  

Ἀλεξάνδρου ,  ὅταν  διέταξε  νὰ  τὶς  πε-ριποιηθοῦν  ὡς  βασίλισσες ,  δὲν  

ἠθέλησε  οὔτε  νὰ  δῇ  τὴν  σύζυγο  τοῦ  Δαρείου ,  ἡ  ὁποία  ἦτο  

εὐπρεπεστάτη ,  «τοῦ  νικᾶν  τοὺς  πολεμίους  τὸ  κρατεῖν  ἑαυτοῦ ,  

βασιλικώτερον  ἡγούμενος» .  

Ὁ  Ἀλέξανδρος  στὴ  συνέχεια  ἀντὶ  νὰ  προχωρήσῃ  πρὸς  τὴν  

Βα-βυλῶνα ,  ἐστράφη  πρὸς  τὸν  Νότο ,  ἀποβλέπων  πάντοτε  στὴ  

Μεσο-γειακὴ  παραλία .  «Ἀλεξάνδρῳ  πρῶτον  ἐδόκει  κρατύνεσθαι  

τὰ  πρὸς  θαλάσσῃ» ,  λέγει  ὁ  Πλούταρχος .  Ἐκυρίευσε  τὴν  Φοινίκη ,  

κατέλαβε  τὴν  Τύρο ,  ἐπόρθησε  τὴν  Γάζα  καὶ  ἐστράφη  πρὸς  τὴν  Συρία  

καὶ  τὴν  Αἴγυπτο ,  γιὰ  νὰ  ἀνοίξῃ  στὸ  ἑλληνικὸ  ἐμπόριο  τὴν  κοιλάδα  

τοῦ  Νεί-λου .  Στὴν  Αἴγυπτο  ἔγινε  δεκτὸς  ὡς  ἀπελευθερωτής ,  

συμβιβάσθηκε  μὲ  τοὺς  θεοὺς  τῶν  Αἰγυπτίων ,  καὶ  ἐξεδήλωσε  τὴν  

ἐπιθυμία  του  νὰ  κτίσῃ  «πόλιν  μεγάλην  καὶ  πολυάνθρωπον ,  

Ἑλληνίδα ,  ἐπώνυμον  ἑ-αυτοῦ» .  Κτίζει ,  λοιπόν ,  ὑπὸ  τὴν  σκέπη  τῆς  

νησίδος  Φάρου ,  τὴν  μεγά-λη  Ἀλεξάνδρεια ,  τὸν  Ἰανουάριο  τοῦ  331 ,  

ἡ  ὁποία  ἔμελλε  ἐπὶ  αἰῶνες  νὰ  δοξάσῃ  τὸν  Ἑλληνισμό .  

Ὁ  Ἀλέξανδρος  δὲν  βαδίζει  κατὰ  τῆς  Βαβυλῶνος ,  ἀλλὰ  πρὸς  

τὸν  Βορρᾶ ,  πρὸς  τὸν  Τίγρη  ποταμό .  Ἡ  συγκέντρωση  τοῦ  στρατοῦ  

τῶν  Περσῶν  στὰ  Γαυγάμηλα ,  πεδιάδα  μεταξὺ  τῆς  Μοσούλης  καὶ  

τῆς  Ἐρ-βήλης ,  ὄχι  μακρυὰ  ἀπὸ  τὴν  ἀρχαία  Νινευΐ ,  ἦταν  τρομακτική .  

Οἱ  ἱστο-ρικοὶ  ὑπολογίζουν  ὅτι  ὁ  Δαρεῖος  διέθετε  1.000.000  πεζοὺς  καὶ  

40.000  ἱππεῖς .  Ὅταν  οἱ  στρατηγοὶ  προέτειναν  στὸν  Ἀλέξανδρο  νὰ  

ἐπιτεθοῦν  κατὰ  τῶν  Περσῶν  τὴν  νύκτα ,  ἐκεῖνος  ἀπήντησε .  «οὐ  

κλέπτω  τὴν  νί-κην» .  Στὰ  Γαυγάμηλα  οἱ  Πέρσες  ἡττήθησαν  καὶ  ὁ  

Δαρεῖος  ἐτράπη  σὲ  φυγή .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἦτο  θριαμβευτὴς  καὶ  

γι ’αὐτὸ  εἰσερχόταν  σὲ  μιὰ  μετὰ  τὴν  ἄλλη  σὲ  ὅλες  τὶς  μεγάλες  πόλεις  

τῶν  Περσῶν .  Στὴ  μυθώδη  πόλη  τῆς  Ἀνατολῆς ,  τὴν  Βαβυλῶνα ,  οἱ  
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κάτοικοι  ὑπεδέχθησαν  μὲ  ἐν-θουσιασμὸ  τὸν  μεγάλο  ἥρωα  

Ἀλέξανδρο  καὶ  τὰ  στρατεύματά  του .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἦτο  πλέον  

βασιλεὺς  τῆς  Περσίας .  Ἡ  κυριαρχία  του  ἄρχι-ζε  ἀπὸ  τὴν  Κέρκυρα  

καὶ  τὸν  Δούναβη  καὶ  ἐτελείωνε  στὴν  Κασπία  θάλασσα .  Δὲν  θὰ  

ἐπιμείνωμε  ἄλλο  στὶς  κατακτήσεις  τοῦ  μεγίστου  αὐ-τοῦ  ἀνδρὸς  τῆς  

Ἱστορίας ,  τοῦ  γνησίου  αὐτοῦ  Ἕλληνα  Μακεδόνα ,  ποὺ  ὁ  πατέρας  

του ,  ὁ  Φίλιππος ,  εἶχε  ὑπογράψει  τὴν  ἑλληνικότητά  του  μὲ  τοὺς  

ἱδρῶτες  τῶν  ἀγωνισμάτων  του  κατὰ  τοὺς  Ὀλυμπιακοὺς  ἀγῶνες  

στὴν  Ἀρχαία  Ὀλυμπία ,  ὅπου  πρώτη  προϋπόθεση  συμμετοχῆς  ἦταν  

νὰ  εἶσαι  Ἕλληνας .  

Ἁπλῶς  κατονομάζομε  τὸ  μέγιστο  αὐτὸ  κράτος  τοῦ  

Ἑλληνομα-κεδόνα  ἥρωα ,  τοῦ  κατακτητοῦ  καὶ  ἐκπολιτιστοῦ  μὲ  τὰ  

ὀνόματα  τῶν  χωρῶν  ποὺ  σήμερα  ἰσχύουν ,  γιὰ  νὰ  καταλάβωμε  τὴν  

ἔκταση  τῆς  Ἀ-λεξανδρινῆς  αὐτοκρατορίας .  Ὁλόκληρη  ἡ  σημερινὴ  

Ἑλλάδα  μὲ  τὰ  νησιὰ  τοῦ  Αἰγαίου  καὶ  τὴν  Κρήτη ,  Κοσσυφοπέδιο ,  

Σκόπια ,  Βουλ-γαρία ,  τμῆμα  τῆς  Ῥουμανίας  μέχρι  τὴν  Μαύρη  

θάλασσα ,  Εὔξεινος  Πόντος ,  Εὐρωπαϊκὴ  Τουρκία ,  ὁλόκληρη  ἡ  

σημερινὴ  Τουρκία ,  Κα-σπία  θάλασσα ,  Κουρδιστάν ,  Συρία ,  

Ἰσραήλ ,  Αἴγυπτος ,  τμῆμα  τῆς  Λιβύης ,  Ἰράκ ,  Ἰράν ,  Πακιστάν ,  

Ἀφγανιστάν ,  Ἀραβία ,  τμῆμα  τῶν  Ἰνδιῶν ,  καὶ  Ἄνω  Ἀσία .  

Στὴ  μέθη  τοῦ  θριάμβου ,  ὁ  Ἀλέξανδρος ,  δὲν  ἐλησμονοῦσε  πο-

τὲ  τὴν  εὐθύνη  του  πρὸς  τοὺς  καθυποτασσομένους  λαούς .  Στὶς  πόλεις  

ποὺ  κατακτοῦσε  καὶ  στὶς  μεγάλες  πρωτεύουσες  ἄφηνε  ἐγχωρίους  δι-

οικητές ,  ἀλλὰ  καὶ  Μακεδόνες  στρατηγούς .  Λέγεται  ὅτι  στὴν  Περσέ-

πολη  εὑρισκόμενος ,  ὅταν  ἐκάθισε  κάτω  ἀπὸ  τὸν  χρυσὸ  οὐρανίσκο  

στὸν  βασιλικὸ  θρόνο  τῶν  Ἀχαιμενιδῶν ,  ὁ  Κορίνθιος  Δημάρατος ,  φί-

λος  πατρικὸς  τοῦ  Ἀλεξάνδρου ,  ἐδάκρυσε  καὶ  εἶπε .  «ὅτι  μεγάλην  ἡ-

δονὴν  ἔχασαν  οἱ  Ἕλληνες ,  οἱ  φονευθέντες  ἐν  τῷ  πολέμῳ ,  πρὶν  ἴ-

δουν  τὸν  Ἀλέξανδρον  καθήμενον  εἰς  τὸν  θρόνον  τοῦ  Δαρείου» .  
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Τὸ  ἔργο  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  ἔμεινε  ἀτελὲς  ἐκ  τοῦ  προώρου  καὶ  

αἰφνιδίου  τέλους  του .  Κατὰ  τὸν  θάνατό  του  εἶχε  ἡλικία  τριάντα  δύο  

ἐτῶν  καὶ  ὀκτὼ  μηνῶν ,  ἕνδεκα  δὲ  χρόνια  τοῦ  ἦσαν  ἀρκετά ,  γιὰ  τὴν  

θαυμασιωτέρα  κατάκτηση ,  τὴν  ὁποία  γνωρίζει  ἠ  ἱστορία .  Ἔτσι  μπο-

ροῦμε   νὰ  φαντασθοῦμε ,  τί  θὰ  κατώρθωνε  στὴ  συνήθη  ἡλικία  τῶν  

ἀν-θρώπων .  Τὸ  ἥμισυ  τοῦ  γνωστοῦ  κόσμου  ἦτο  στὰ  χέρια  τῶν  

Ἑλλήνων ,  ἴσως  καὶ  τὸ  ἄλλο  ἥμισυ  ἐπρόκειτο  νὰ  περιέλθῃ  σ ’  αὐτούς .  

Ἡ  ἐκστρατεία  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  καὶ  ἡ  κατάκτηση  ὑπὸ  αὐτοῦ  

τῆς  Ἀνατολῆς ,  ἐκπλήσσει  τὴν  διάνοιά  μας ,  ὅπως  εἶχε  καταπλήξει  

καὶ  τὴν  διάνοια  τῶν  ἀρχαίων ,  καὶ  ἐθεωρήθη  ὡς  μία  τεράστια  

περιπέτεια ,  ὡς  μία  ἐξαιρετικὴ  τύχη .  Τὴν  ἐντύπωση  θαύματος  

προκαλεῖ  τὸ  γεγο-νός ,  ὅτι  κατὰ  τὰ  ἕνδεκα  ἔτη  πολέμων  καὶ  

κατακτήσεων  δὲν  ἐσημειώ-θη  κανένα  ἀτυχὲς  ἐπεισόδιο  γιὰ  νὰ  

προκαλέσῃ  ἀποτυχία  στὴν  ἐπιχεί-ρηση  τοῦ  Ἀλεξάνδρου .  Εἶναι  

λοιπὸν  φυσικὸ  ὅτι  ἔγινε  λόγος  «περὶ  τῆς  τύχης  τοῦ  Ἀλεξάνδρου» .  

Ὑπῆρξαν  ὅμως  καὶ  οἱ  ὀξυδερκέστεροι ,  οἱ  ὁ-ποῖοι  εἶδαν  στὴν  

ἐπιχείρηση  αὐτὴ  τὸ  ἀποτέλεσμα  τῆς  ἐσωτερικῆς  ἐ-κείνης  

δραστηριότητος ,  ἡ  ὁποία  κάμνει  τὸν  ἄνθρωπο  πράγματι  ἄν-θρωπο ,  

εἶδαν  τὴν  «ἀρετήν» ,  ἡ  ὁποία  δὲν  εἶναι  γιὰ  τὸν  ἥρωα  μόνον  ὁ  

ῥυθμιστὴς  τῶν  πράξεών  του ,  ἀλλ ’  ἀκόμη  καὶ  αὐτὴ  ἡ  πηγή ,  ἀπὸ  τὴν  ὁ-

ποία  ἀντλεῖ  τὴν  δύναμή  του .  Ὁ  Πλούταρχος  ἔγραψε  ἰδιαίτερο  καὶ  

πολὺ  ἐνδιαφέρον  πονημάτιο  «Περὶ  τῆς   Ἀλεξάνδρου  τύχης  ἢ  ἀρε-

τῆς» .  Σπουδαῖος  ἐρευνητὴς  τοῦ  προηγουμένου  αἰῶνος ,  ὁ  ὁποῖος  ἐμε-

λέτησε  μὲ  σοβαρότητα  τὴν  μεγάλη  ἐκείνη  ἑλληνομακεδονικὴ  ἐποχὴ  

λέγει .  «Καὶ  ἀληθῶς  οὐδὲν  ἔργον  ἀναδεικνύει  περισσότερον  ἀπὸ  τὸ  

ἔργον  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  τὴν  σφραγῖδα  μεγαλοφυΐας  ἀτομικῆς .  ἡ  

κατάκτησίς  του  ἐξελίσσεται  ὡς  ἡ  εὔῤῥυθμος  πραγματοποίησις  ἑ-

νὸς  λογικοῦ  σχεδίου .  καὶ  κατὰ  τοῦτο ,  τὸ  ἔργον  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  



 11

εἶ-ναι  συγγενὲς  μὲ  τὰ  ἀριστουργήματα  τοῦ  Ἑλληνισμοῦ» (Jouguet, 

L’ impérialisme macédonien). 

Τὸ  λυπηρότατο  γεγονὸς  γιὰ  τὸν  μελετητὴ  τοῦ  βίου  καὶ  τοῦ  

ἔρ-γου  τοῦ  Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου  εἶναι  ὁ  πρόωρος  θάνατός  του .  Τὸ  

πι-θανότερο  αἴτιο  τοῦ  θανάτου  του  εἶναι  ἡ  προσβολή  του  ἀπὸ  

ἑλονοσία ,  ἡ  ὁποία  ἐμάστιζε  κυριολεκτικῶς  τὶς  περιοχὲς  τοῦ  Εὐφράτη  

ποταμοῦ .  Κατὰ  τὶς  ἕνδεκα  ἡμέρες  τῆς  ἀσθενείας  του  ὁ  νοῦς  του  

ἐστρέφετο  πάν-τοτε  στὶς  προετοιμασίες  τοῦ  στρατοῦ  του  γιὰ  τὶς  νέες  

κατακτήσεις .  Ξεψύχησε  λέγοντας  στοὺς  στρατηγούς  του .  «Νὰ  εἶσθε  

ἕτοιμοι  διὰ  τὸν  ἀπόπλουν» .  Ὁ  Ἀλέξανδρος  ἀπέθανε  κατὰ  τὸν  μῆνα  

Μάϊο  ἢ  Ἰού-νιο  τοῦ  ἔτους  323 π .Χ . .  Ἦταν  τότε  33  ἐτῶν  καὶ  εἶχε  

βασιλεύσει  δώδε-κα  ἔτη  καὶ  ὀκτὼ  μῆνες .  

Στὸ  βιβλίο  τῆς  Παλαιᾶς  Διαθήκης ,  Μακκαβαίων  Α ’  (  α ’  1-2) 

ἀναφέρονται  γιὰ  τὸν  Ἀλέξανδρο  τὰ  ἑξῆς  :  «Καὶ  ἐγένετο  μετὰ  τὸ  πα-

τάξαι  Ἀλέξανδρον  τὸν  Φιλίππου ,  τὸν  Μακεδόνα ,  ὃς  ἐξῆλθεν  ἐκ  

τῆς  γῆς   Χετειείμ ,  καὶ  ἐπάταξε  τὸν  Δαρεῖον ,  βασιλέα  Περσῶν  καὶ  

Μή-δων  καὶ  ἐβασίλευσεν   ἀντ ’  αὐτοῦ  πρότερος  ἐπὶ  τὴν  Ἑλλάδα .  

Καὶ  συνεστήσατο  πολέμους  πολλοὺς  καὶ  ἐκράτησεν  ὀχυρωμάτων  

πολ-λῶν» .  Ἀνάλογη  προφητεία  ἄνευ  ὀνόματος  ὑπάρχει  καὶ  στὸ  

βιβλίο  τῆς  Παλαιᾶς  Διαθήκης ,  Δανιήλ  ( ια ’  3-4).  Οἱ  ἀναφορὲς  αὐτὲς  

ἔχουν  τὴ  ση-μασία  τους  γιὰ  τὸν  Στρατηλάτη  Μακεδόνα  Ἕλληνα  

Ἀλέξανδρον  τὸν  Φιλίππου .  

Ἡ  μελέτη  καὶ  ἡ  ἐνασχόληση  μὲ  τὴν  προσωπικότητα  καὶ  τὸ  ἔρ-

γο  τοῦ  Μεγάλου  Ἀλεξάνδρου ,  οἱ  θρῦλοι  καὶ  οἱ  διηγήσεις  γι ’αὐτὸν  

δὲν  ἔχουν  τελειωμό .  Ὅπως  δὲν  ἔχει  τελειωμὸ  τὸ  γένος  τῶν  Ἑλλήνων .  

Ἕνα  ἐρώτημα  ποὺ  ἀναπηδᾶ  μέσα  ἀπὸ  τὴν  ἱστορία  εἶναι  πῶς  θὰ  ἦταν  

ὁ  κό-σμος  σήμερα  ἐὰν  αὐτὸς  ὁ  παμμέγιστος  στρατηλάτης  δὲν  εἶχεν  

ἀποθά-νει .  
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 Ἐὰν  δὲν  εἶχεν  ἀποθάνει  στὴν  ἡλικία  τῶν  33  χρόνων  ὁ  Ἀ-

λέξανδρος ,  τὰ  ὅρια  τοῦ  Ἑλληνισμοῦ  ὡς  κράτους  θὰ  ξεκινοῦ-

σαν  ἀπὸ  τὴν  Εὐρώπη ,  θὰ  περιελάμβαναν  ὅλη  τὴν  Ἀνατολή ,  

ὅλη  τὴν  Ἀσία ,  ὁλόκληρη  τὴν  Ἀφρική ,  τὴν  Αἴγυπτο  καὶ  τὴν  

Λιβύη . . .  

 Ἐὰν  δὲν  εἶχεν  ἀποθάνει  τόσο  σύντομα  ὁ  μεγάλος  αὐτὸς  ἄν-

δρας ,  ὁ  κόσμος  ποὺ  κατέκτησε  καὶ  ὅσον  θὰ  κατακτοῦσε ,  θὰ  ἦ-

ταν  ἕνας  ἀπέραντος  Ἑλληνισμός ,  μιὰ  εὐεργετικὴ  γιὰ  τὴν  Οἰ-

κουμένη  κοσμοκρατορία . . .  

 Ἐὰν  δὲν  εἶχεν  ἀποθάνει  στὸ  ἄνθος  τῆς  ἡλικίας  του  ὁ  γίγαν-

τας  τῆς  ἱστορίας ,  ὁ  ἑλληνικὸς  πολιτισμὸς  θὰ  ἦταν  τὸ  κυρίαρ-

χο  πολιτιστικὸ  καὶ  πνευματικὸ  θαῦμα  ὁλοκλήρου  τοῦ  κό-

σμου . . .  

 Ἐὰν  δὲν  εἶχεν  ἀποθάνει  ὁ  Ἀλέξανδρος ,  θὰ  ἐμπεδωνόταν  ἡ  

κυριαρχία  του  καὶ  ὁ  ἐκπολιτισμός  του  ἐπὶ  τοῦ  ὁποίου  θὰ  ἐπε-

κτεινόταν  ὁ  Χριστιανισμὸς  ὡς  θρησκεία  τῆς  ἐλευθερίας ,  τῆς  

ἰσότητος ,  τῆς  ἀγάπης ,  τῆς  ἀλήθειας  καὶ  τῆς  ἀξίας  τῆς  ἀν-

θρωπίνης  προσωπικότητος . . .  

 Ἐὰν  δὲν  εἶχεν  ἀποθάνει  ὁ  μεγάλος  αὐτὸς  στρατηλάτης ,  ἡ  

ῥω-μαϊκὴ  κυριαρχία  δὲν  θὰ  εἶχε  ἐπιτευχθῇ  καὶ  δὲν  θὰ  

ἐκόστιζε  τὴν  ζημιὰ  καὶ  τὴν  ἀνατροπὴ  τοῦ  Ἑλληνισμοῦ .  

Εὐτυχῶς  ποὺ  ἦλθεν  ὁ  Ναζωραῖος  καὶ  ἡ  Ἐκκλησία  του  γιὰ  νὰ  

ἀναφανῇ  τὸ  θαῦμα  τοῦ  Ἑλληνοχριστιανικοῦ  πολιτισμοῦ . . .  

 Ἐὰν  παρετείνετο  ἡ  Ἀλεξανδρινὴ  κυριαρχία  καὶ  ἐπεβάλλετο ,  

ὡς  προέβλεπε  ὁ  δημιουργός  της ,  δὲν  θὰ  εὕρισκαν  δρόμο  οἱ  

Σελτζοῦκοι  Τοῦρκοι  καὶ  τὰ  λοιπὰ  μουσουλμανικὰ  φύλα  γιὰ  

νὰ  τρώγουν  ἐπὶ  αἰῶνες  τὰ  σωθικὰ  τοῦ  Ἑλληνοχριστιανικοῦ  

πολιτισμοῦ ,  καὶ  νὰ  μᾶς  ἀπειλοῦν  καὶ  σήμερα . . .  
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 Ἐὰν  τὸ  θαῦμα  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  κρατοῦσε  σὲ  Εὐρώπη  καὶ  Ἀ-

νατολὴ  καὶ  πέραν  αὐτῶν ,  οἱ  ἅγιοι  Τόποι  τῶν  Ἱεροσολύμων  

θὰ  ἦσαν  σήμερα  τὸ  παγκόσμιο  σημεῖο  ἀναφορᾶς  γιὰ  τὴν  εἰ-

ρήνη ,  γιὰ  τὴν  δικαιοσύνη  καὶ  τὴν  ἐν  εὐλογίαις  πορεία  τοῦ  κό-

σμου  μέσα  στὴν  Ἱστορία . . .  

Ὑπ’  αὐτὲς  τὶς  προϋποθέσεις  δὲν  θὰ  εἴχαμε  καὶ  ἐμεῖς  σήμερα  

ἐπάνω  στὴν  πλάτη  τοῦ  εἰρηνόφιλου  Κράτους  μας  τὸ  ἀνέλπιστο  σα-

ράκι  τοῦ  Σκοπιανοῦ  ζητήματος ,  ποὺ  ἀποτελεῖ  διαρκῆ  ἀπόπειρα  δια-

στρεβλώσεως  τῆς  ἱστορίας  μας ,  ἁρπαγῆς  τῶν  ἱστορικῶν  συμβόλων  

μας  καὶ  ἀνίερη  ἐκμετάλλευση  τῶν  λαμπροτάτων  μορφῶν  τῆς  ἑλλη-

νικῆς  ἱστορίας  μας ,  δηλαδὴ  τοῦ  Φιλίππου ,  τοῦ  Ἀλεξάνδρου  καὶ  τοῦ  

Ἀριστοτέλους .  

Ἂς  τὸ  μάθουν  οἱ  μεγάλοι  ὑπεύθυνοι  τῶν  Ἡνωμένων  Ἐθνῶν ,  

τῶν  Ἡνωμένων  Πολιτειῶν ,  τῆς  Εὐρωπαϊκῆς  Ἑνώσεως  καὶ  τῆς  

Ῥωσί-ας ,  ὅτι  οἱ  πρόγονοι  τῶν  Σκοπιανῶν  ἦλθαν  στὴ  Βαλκανικὴ  900 

χρόνια  μετὰ  τὰ  μεγάλα  γεγονότα  τῶν  Ἑλλήνων  Μακεδόνων ,  ποὺ  μὲ  

τὴν  κοι-νὴ  θρησκεία ,  τὴν  ἴδια  γλῶσσα  καὶ  τὸν  ἴδιο  πολιτισμὸ  μὲ  τοὺς  

Ἕλλη-νες  ἑνώθηκαν  σὲ  ἕνα  ἔθνος ,  σὲ  μιὰ  δύναμη ,  σὲ  μιὰ  κοινὴ  

πορεία .  

Κι ’  ἂς  μάθουν  ὅλοι  οἱ  μεγάλοι  ὑπεύθυνοι  ὅτι  ἐμεῖς  οἱ  

Ἕλλη-νες  Μακεδόνες  καὶ  οἱ  Ἕλληνες  ὅπου  γῆς  εἴμεθα  ἕτοιμοι  νὰ  

δώσωμε  τὸ  αἷμα  μας  γιὰ  τὴν  Θεσσαλονίκη ,  γιὰ  τὴν  Μακεδονία  

καὶ  τὴν  Ἑλ-λάδα ,  μὰ  ποτὲ  σπιθαμὴ  γῆς  καὶ  ποτὲ  τὸ  ὄνομα  τῆς  

Μακεδονίας  σὲ  κανένα  Σκοπιανὸ  ἐπίδοξο  ἀλλὰ  ἀνόητο  

κατακτητή .  Οἱ  λόγοι  μας  αὐτοὶ  γιὰ  τὴν  ὀρθόδοξη  πίστη  μας ,  γιὰ  

τὴν  Μακεδονία  μας  καὶ  τὴν  Ἑλλάδα  μας  ἔχουν  συγκινήσει  τὸν  

λαό  μας  ἐντὸς  καὶ  ἐκτὸς  Ἑλλάδος  καὶ  ἐπιδοκιμάζονται  

πανελλήνια  μὲ  πολλοὺς  τρόπους .  
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Χαῖρε  Μέγα  Ἀλέξανδρε ,  βασιληᾶ  τῆς  καρδιᾶς  μας .  

Σὲ  βλέπω  ἀπόψε  στὸ  ἄγαλμά  σου ,  ἔφιππο ,  νὰ  χαμογελᾶς .  Ναί ,  

οἱ  πανέλληνες  σὲ  χαιρετοῦν  καὶ  σὲ  διαβεβαιώνουν  -  ΔΕΝ  ΘΑ  

ΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΝΕ  ΠΟΤΕ  ΤΗΝ  ΓΗ  ΤΩΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ .  

Χαῖρε  Ἕλληνα  Στρατηλάτη ,  τῆς  Ἑλλάδος  καύχημα ,  καὶ  τῆς  

Μακεδονίας  δόξα .  

Χαῖρε  Βασιληᾶ  τοῦ  πολιτισμοῦ  ἀνθρώπινης  ἀξιοπρέπειας .  

Χαίρετε  Ἕλληνες  Μακεδόνες  ἀδελφοί .  


