Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σελ.96- 99 σχολ.βιβλίου)

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι Μακεδόνες, ως κάτοικοι του βόρειου τμήματος του ελλαδικού χώρου, ανέπτυξαν
αξιόλογη πολεμική εμπειρία , αποκρούοντας τις εχθρικές επιδρομές των γειτονικών λαών
Ιλλυριών και Παιόνων. Με τη νότια Ελλάδα είχαν εμπορικές σχέσεις .
Στη Μακεδονία διατηρήθηκε ο θεσμός της βασιλείας με σημαντικότερους εκπροσώπους
τον Αλέξανδρο τον Α΄ που πέτυχε την αναδιοργάνωση , αλλά και την εδαφική επέκταση του
κράτους του με πρωτεύουσα τις Αιγές , και τον Αρχέλαο στη συνέχεια που μετέφερε την
πρωτεύουσα στην Πέλλα και φρόντισε για την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας του .
Ιερό κέντρο των Μακεδόνων ήταν το Δίον , όπου συγκεντρώνονταν για να τιμήσουν τους
θεούς και κυρίως το Δία .

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ
Ιδιαίτερη ακμή γνώρισε το μακεδονικό κράτος στα χρόνια του Φιλίππου , στα μέσα του 4ου
αιώνα .Ο πατέρας του Μ. Αλεξάνδρου κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό στρατό (
πεζικό και ιππικό ) που εξοπλίστηκε με μικρότερη ασπίδα κι ένα μακρύ δόρυ, τη σάρισσα
,αλλά εφοδιάστηκε επίσης με πολιορκητικές μηχανές . Συγχρόνως χρησιμοποίησε
επιτυχημένα τη λοξή φάλαγγα του Επαμεινώνδα και κατάφερε ν’ αποκρούσει τις
επιδρομές των βόρειων γειτόνων του και να κυριαρχήσει στα μακεδονικά παράλια , όπου
υπήρχαν ελληνικές αποικίες .
Ο Φίλιππος ενδιαφερόταν πάντα για όσα συνέβαιναν στη νότια Ελλάδα , άλλωστε υπήρχαν
και αρκετοί που πίστευαν στην ειρήνευση και ένωση των Ελλήνων , όπως ο ρήτορας
Ισοκράτης που διακήρυσσε την ανάγκη της ένωσης και μιας κοινής εκστρατείας κατά των
Περσών με το Φίλιππο ηγέτη . Ωστόσο, ο Φίλιππος είχε και πολλούς εχθρούς .
Αφορμή για επέμβαση του Φιλίππου στη νότια Ελλάδα έδωσε το αμφικτιονικό συνέδριο
ορίζοντας το Φίλιππο αρχιστράτηγο στον πόλεμο κατά των Αμφισσέων , που
κατηγορήθηκαν για θέματα σχετικά με το μαντείο των Δελφών. Οι Αθηναίοι ανησύχησαν
όταν ο στρατός του Φιλίππου πέρασε τις Θερμοπύλες και στρατοπέδευσε στην Ελάτεια ,
έτσι ενωμένοι με τους Θηβαίους συγκεντρώθηκαν το 338 π.Χ. στην πεδιάδα της
Χαιρώνειας για να τον αντιμετωπίσουν. Στη μάχη που ακολούθησε νίκησε ο μακεδονικός
στρατός, διασπώντας την αντίπαλη παράταξη με τη λοξή φάλαγγα .
Το 337 π.Χ. στο συνέδριο των ελληνικών πόλεων που έγινε στην Κόρινθο χωρίς τη
συμμετοχή των Σπαρτιατών αποφασίστηκε πανελλήνια εκστρατεία κατά των Περσών με
αρχηγό το Φίλιππο . Η δολοφονία του όμως τον επόμενο χρόνο δεν επέτρεψε την
πραγματοποίησή της .

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την άσκηση 1, σελ. 99 του σχολικού βιβλίου .
2. Να εντοπίσετε στο χάρτη της σελίδας 99 του βιβλίου σας τις αναφερόμενες τοποθεσίες
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Η μακεδονική φάλαγγα

Οι στρατιώτες παρατάσσονταν συνήθως σε 16 σειρές· οι 5 πρώτες κρατούσαν
προτεταμένες σε οριζόντια διάταξη τις σάρισες, ενώ οι πίσω σειρές τις στήριζαν στους
ώμους των μπροστινών τους στρατιωτών. Με τη διάταξη αυτή η φάλαγγα συγκροτούσε ένα
απόλυτα συμπαγές σώμα που παρέμενε αδιάσπαστο στις εχθρικές επιθέσεις από
οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ παράλληλα μπορούσε να διεισδύσει στις αντίπαλες
παρατάξεις που δεν είχαν ανάλογο σχηματισμό (www.fhw.chronos.gr)
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