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Μετά το θάνατο του πατέρα του, Φιλίππου 
Β΄, ο Μ. Αλέξανδρος ανέβηκε στο θρόνο 

της Μακεδονίας πολύ νέος 

Σαν συνέχεια του έργου και του οράματος 
του πατέρα του, οργάνωσε νέο συνέδριο 
στην Κόρινθο, στο οποίο ορίστηκε από 

όλους αρχηγός 

Έτσι άρχισαν οι προετοιμασίες για τη 
μεγάλη εκστρατεία 
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τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο 

Το 334 π. Χ. ο Μ. Αλέξανδρος και 35000 

στρατιώτες πέρασαν τον Ελλήσποντο κι 

έφτασε στην Τροία, όπου τίμησε τον ήρωα 

Αχιλλέα, μια και ήθελε από μικρός να του 

μοιάσει και να γραφτεί κι αυτός στην 

ιστορία 

Οι Πέρσες ανησύχησαν και θέλησαν να 

σταματήσουν την πορεία του 
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Η πρώτη μάχη του στρατού του Μ. 

Αλεξάνδρου με τον περσικό έγινε στον 

Γρανικό ποταμό 
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Στον Γρανικό ποταμό πέτυχε ο 

Αλέξανδρος μεγάλη νίκη και ανάγκασε 

τους Πέρσες να υποχωρήσουν στο 

εσωτερικό της χώρας τους 

 

Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας 

ένοιωσαν ελεύθερες και υποδέχτηκαν τον 

Αλέξανδρο ως ελευθερωτή τους  
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Γρανικού ποταμού 
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Ο Μ. Αλέξανδρος προχώρησε βαθύτερα 

στο περσικό κράτος 

Ο βασιλιάς Δαρείος ο Γ΄ με πολυάριθμο 

στρατό παρατάχθηκε στην Ισσό, στη μάχη 

της οποίας νίκησε και πάλι ο Αλέξανδρος 
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Ο δρόμος προς την Ασία ήταν πια 

ανοιχτός 

Ο Αλέξανδρος όμως αποφάσισε να μην 

προχωρήσει και κυνηγήσει τον Δαρείο, 

αλλά κατευθύνθηκε προς τη Φοινίκη και 

την Αίγυπτο 

Έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 

ιστορία και τον πολιτισμό της Αιγύπτου 
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Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν με τιμές και 

τον ονόμασαν διάδοχο των Φαραώ 

Εκεί ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε την πόλη της 

Αλεξάνδρειας , η οποία γνώρισε γρήγορα 

μεγάλη ανάπτυξη 

Έχοντας καταλάβει αυτές τις περιοχές 

ένιωσε περισσότερο ασφαλής 

Συνέχισε την κατάκτηση της Ασίας 
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