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ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ 

Πρώτος "Ελλην χρησιμοποιήσας, φαίνεται, ελέφαντας εις πολεμικούς σκοπούς 
είναι ό 'Αλέξανδρος ό Μέγας, δστις ελαβεν ώς δώρον παρά του Ίνδοΰ ήγεμόνος 
Ταξίλη 30 ελέφαντας κατ' αρχάς και μετά ταΰτα ετέρους πεντήκοντα κατά την 
διάρκειαν της εκστρατείας των 'Ανατολικών 'Ινδιών ι. 

Ή πρώτη δμως συστηματική χρησιμοποίησις πολεμικών ελεφάντων υπό τών Ε λ 
λήνων έγένετο μετά τον θάνατον του Μ. 'Αλεξάνδρου, κατά τάς συγκρούσεις τών 
στρατηγών Ευμενούς και 'Αντιγόνου, τών δύο τούτων ανδρών, οι όποιοι υπήρξαν, 
ώς γνωστόν, εκ τών έξοχωτάτων διαδόχων 2. 

Κατά τήν μάχην της Παραιτακηνής 3 αμφότεροι ol αντίπαλοι συμπεριέλαβον ελέ
φαντας πυργοφόρους 4 εις τήν παράταξίν των και έπ' αυτών μάλιστα έβάσισαν, 
κατά μέγα μέρος, τάς περί νίκης ελπίδας των. Έ κ της περιγραφής κυρίως του 
Διόδωρου, ή οποία διασώζεται περί τής άγνωστου άλλα σημαντικής ταύτης μά
χης, δυνάμεθα να άντιληφθώμεν τον μέγαν ρόλον τών πολεμικών ελεφάντων εις 
τήν δλην έκβασιν του αγώνος. Προς τούτο δμως δέον να έξιστορήσωμεν τα περί 
τούτου. 

Το φθινόπωρον του Ιτους 317 π.Χ. ό κυριώτερος τών αντιπάλων 'Αντίγονος 
κατηυθύνετο μετά του στρατού του προς τήν Γαβιηνήν, £να διαχείμαση εις τήν 
εΰφορον και οχυράν αυτήν περιοχήν. Ό Εύμένης δμως δια τεχνάσματος κατώρ-
θωσε νά στρατοπέδευση πρώτος εις ταύτην. Ό 'Αντίγονος, τότε, τους ιππείς αυ
τόν μόνον άναλαβών . . . επέστη ταΐς άκρωρείαις, φανερός ών τοις εναντίοις 5. 
Ό Εύμένης, νομίσας δτι εΐχεν ήδη άφιχθή δλη ή δύναμις του Αντιγόνου, παρέτα-
ξεν τάς ιδίας αύτου δυνάμεις. Μέχρις δτου δμως όλοκληρωθή ή άνάπτυξις τού
των, άφίχθη και το πεζικον του 'Αντιγόνου, ό όποιος παρέταξεν εις τήν άκολου-
θήσασαν μάχην 28.000 πεζούς, 8.500 ιππείς και 65 ελέφαντας6 έ'ναντι τών δυ-

1 ) C.A.H., 6, 406. Δεν διασώζονται δυστυχώς εις τάς πηγάς πληροφορίαι περί τοϋ τρόπου 
χρησιμοποιήσεως τούτων. Είς τήν μάχην τών Γαυγαμήλων ό Δαρείος έχρησιμοποίησε κατά του 
'Αλεξάνδρου δέκα πέντε ελέφαντας έκ της Άραχωσίας, οί όποιοι δμως δεν ήσαν αρκούντως εκγυ
μνασμένοι δια μάχην. Αυτόθι, 380. 

2. Ό Εύμένης, καταγόμενος έκ τής Καρδίας τής Θράκης, άνήκεν είς το άμεσον έπιτελεΐον 
τοϋ 'Αλεξάνδρου. 'Εκ τοϋ Πλουτάρχου πληροφορούμεθα δτι ή φήμη του είς τον μακεδονικον 
στρατόν ήτο μεγίστη. Εύμέν. 10, 4 : ον γαρ έτερον λόγος ήν τοϋοντος εν τω στρατω μετά τήν 
τοϋ Κρατερού τελεντήν. Ό 'Αντίγονος, ό Μονόφθαλμος, σατράπης τής Φρυγίας και τής Λυκίας 
μετά τήν έν έ"τει 323 π.Χ. διανομήν τών σατραπειών μεταξύ τών διαδόχων, είχε μετάσχει τοϋ 
συνασπισμοΰ εναντίον τοϋ έπιμελητοΰ τής βασιλείας Περδίκα, επικουρουμένου υπό τοϋ Ευμε
νούς, το 321 π.Χ. Ή προσπάθεια τοϋ 'Αντιγόνου νά κυριάρχηση επωφελούμενος τής αδυναμίας 
τής κεντρικής εξουσίας και ή έκ μέρους του άθέτησις τών συμφωνιών τοϋ Τριπαραδείσου ώδή-
γησεν είς την σύγκρουσιν Ευμενούς και'Αντιγόνου είς τήν Άσίαν και εις τήν έν ετει 317 π.Χ. 
πραγματοποιηθεΐσαν μάχην τής Παραιτακηνής. 

3) "Ιδ. σημ. 2. 
4) Οί ελέφαντες τοϋ 'Αντιγόνου έ'φερον και πορφυροΰν περικάλυμμα. Πλουτ. Εύμέν. 14,4. 
5) Διοδ. Σικ., 19, 26. 
6) Αυτόθι, 19, 27, 1. 
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νάμεων του Ευμενούς, αποτελουμένων εκ 35.000 πεζών, 6.100 ιππέων καΐ 114 
ελεφάντων 7 . 

Ό υπερέχων εις τον αριθμόν τών πεζών και ελεφάντων Εύμένης έταξε το 
στράτευμα αύτοΰ κατά την έξης τάξιν εκ του αριστερού προς το δεξιον κέρας. Εις 
το έξωτερικον άκρον του αριστερού κέρατος τον Εΰδαμον 8 με το περί αυτόν 
άγημα τών 150 ιππέων. Παραπλεύρως τούτου έτοποθέτησε τον Στάσανδρον 9 μετά 
9 5 0 ιππέων. Κατά σειράν μετά τούτον έταξε τον Ά μ φ ί μ α χ ο ν 1 0 με 600 ιππείς , 
600 ιππείς εξ Άραχωσίας, 500 εκ Παροπανισαδών και ισαρίθμους Θράκας ι ι . 
Εις το μέτωπον 6λων τών δυνάμεων τούτων ό Εύμένης παρέταξε 45 εκ τών ελε
φάντων του εις τα διαστήματα δε μεταξύ τούτων τους ίκανωτάτους εκ τών τοξο
τών και ακοντιστών του. "Αξιον μνείας είναι οτι ή γραμμή, επί της οποίας 
ετάχθησαν οί ελέφαντες, ήτο κ α μ π ύ λ η 1 2 . «Τυϋτον ôè τόν τρόπον δχνρωσάμενος το 
λαών κέρας σννήψεν αντω την φάλαγγα» 1 3 . "Επειτα εταξεν ετέρους 5 χιλιάδας 
άνδρας, ποικίλων μεν εθνικοτήτων άλλα ώπλισμένους δλους κατά τόν Μακεδόνι
κων τρόπον 1 4 . Μετά ταύτα ελαβον θέσιν οι περίφημοι άργυράσπιδες Μακεδόνες, 
περίπου 3.000 τον αριθμόν ι 5 , τελευταίοι δε εις το κέντρον έτεροι 2.000 περίπου 
ύπασπισταί. Ώ ς Ιπραξε και προ της αριστεράς πτέρυγος, ό Γύμένης προ πάσης 
της φάλαγγος έτοποθέτησε 40 ελέφαντας, παρενέβαλε δε ψιλούς όπλίτας μεταξύ 
αυτών ι 6 . 

Παραπλεύρως της φάλαγγος και εις το δεξιον κέρας αυτής έτοποθετήθησαν 
800 ιππείς εκ τ η ς Καρμανίας, 900 εταίροι, το άγημα του Πευκέστα καΐ του 
Άντιγένους 1 7 . Εις το έξωτερικον άκρον του στρατεύματος του έλαβε θέσιν ό 
ϊδιος μετά του αγήματος του και 2 σωμάτων ανιχνευτών έμπροσθεν τούτου, εκά
στου αποτελουμένου εκ 50 μόνον ανδρών. Καθέτως, τέλος, προς τους ιππείς του 
αγήματος του καΐ εις το εσχατον άκρον της παρατάξεως του έταξε 4 £λας 200 
έπιλέκ-ων ιππέων, ενώ 300 εκλεκτοί Ιππείς επί ταχύτατων Εππων ελαβον θέσιν 
όπισθεν του αγήματος ι 8 . Ό 'Αντίγονος ανέπτυξε το μειονεκτούν αριθμητικώς πε-
ζικόν του εις το κέντρον, εις δε την δεξιάν πτέρυγα το βαρύ ίππικον ύπο τήν 
άρχηγίαν του 'ιδίου και του υιού αύτοΰ Δημητρίου, τότε πρώτως μέλλοντα αννα-

7) Αυτόθι, 19, 28, 4. Τους ελέφαντας εΐχεν οδηγήσει εις τον Εύμένην δ υπό του Μ. 'Αλε
ξάνδρου διορισθείς σατράπης τών 'Ινδιών Εΰδαμος. 

8) "Ιδ. σημ. 7. 
9) Ό Στάσανδρος υπήρξε σατράπης της Άρείας καΐ της Δραγγιανής. 
10) Ούτος ήτο σατράπης της Μεσοποταμίας. 
11) Διοδ. Σικ. 19, 27, 2-5. 
12) Αυτόθι, 19, 27, 5. Έν επικαμπίφ. Δια τών τοξοτών καΐ σφενδονητών καΐ δια της 

καμπύλης παρατάξεως τών ελεφάντων ό Εύμένης επεχείρησε, προφανώς, να αντιστάθμιση το 
δυσκίνητον τούτων. 

13) Αυτόθι, 19, 27, 6. Αί εξωτερικά! γράμμα! της μακεδόνικης φάλαγγος συνέκειντο άπο 
6 χιλιάδας μισθοφόρους. 

14) Αυτόθι. 
15) Αυτόθι, 19, 28,1: πλείονς τριϋχιλίων. Ούτοι εθεωρούντο αήττητοι κα! ακαταμάχητοι 

ε!ς τήν έμπειρίαν τών δπλων. 
16) Αυτόθι 19, 28, 2. 
17) Ό Άντιγένης διώκει τήν φάλαγγα κατά τήν εναντίον τοϋ Πώρου μάχην, ό δέ Πευκέ-

στας, τον όποιον ό 'Αλέξανδρος εΐχεν αφήσει εις Αΐγυπτον ώς στρατηγον της στρατιάς της Αιγύ
πτου, ήτο σατράπης της Περσίας τότε. 

18) Αυτόθι, 19, 28, 3-4. 
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γωνίζεσθαι τω πατρί 1 9 . Παρά δέ την δεξιάν πτέρυγα εξέταζε τους κρατίστονς 
των ελεφάντων ποιήσας έπικάμπιον και τα διαστήματα τούτων σννεπλήρωσε τοϊς 
ψιλοϊς τάγμασιν επίλεκτους' των <5' άλλων θηρίων τα πλείω μεν της φάλαγγος 
προέστησεν, ολίγα δε μετά των ιππέων εν τοις εύωνύμοις μέρεσι 2 0 . 

Εϊναι προφανές δτι ό 'Αντίγονος έπεδίωκεν δια της ενισχύσεως της δεξιάς 
πτέρυγος να διάσπαση τήν άριστεράν του Ευμενούς και να προσβάλη εϊτα εκ των 
Οπισθεν το κέντρον καί τήν δεξιάν πτέρυγα τούτου 2 ι . 

"Οταν αί δύο παρατάξεις ευρέθησαν πλησίον αλλήλων επηλάλαξαν μεν ai δυ
νάμεις επαλλάξ πλεονάκις, εσήμηναν ό' οι σαλτίΐγκται το πολεμικόν 2 2 . 

"Η πρώτη έφόρμησις έγένετο υπό του 'Αντιγόνου, δστις εξαπέλυσε το ύπο τον 
Πίθωνα έλαφρον αύτοΰ ίππικον κατά τών ελεφάντων της προφυλακής του υπό 
τον Εύμένη δεξιού κέρατος. Οι ιππείς του Πίθωνος, πλευροκοπήσαντες τα θηρία, 
Ιβαλον κατ' αυτών πυκνά βέλη, ένω, λόγω του βάρους των, δεν έδύναντο ταύτα να 
καταδιώξουν τους ελαφρούς ιππείς άλλ' οΰτε καί να υποχωρήσουν . . . όταν και
ρός παραγγείλ?) 2 3 . Ό Εύμένης έ'στειλε, τότε, προς ένίσχυσιν τών θηρίων τους 
ελαφρότατους τών ιππέων του καί δυνάμεις εκ του ελαφρού πεζικού του. Δια 
τών δυνάμεων τούτων καί επακολουθούντων είς τήν άντεπίθεσιν τών θηρίων έτρε-
ψεν ευκόλως είς φυγήν τους περί τον Πίθωνα. 

Έ ν τφ μεταξύ οί άνδρες τών άντιπαραταχθεισών φαλαγγών είχον αρχίσει να 
συγκρούωνται. Κατά τήν σώμα με σώμα διεξαγομένην σύγκρουσιν συντόμως ήρχι-
σαν νά επικρατούν καί νά καταδιώκουν τους αντιπάλους 2 4 οί άργυράσπιδες λόγω 
της πολεμικής των πείρας. "Οταν ο 'Αντίγονος είδε το κέντρον αύτοΰ ήττώμενον 
καί τήν άριστεράν του πτέρυγα ομοίως υποχωρούσαν, έφώρμησε επί κεφαλής τών 
βαρέων ιππέων του καί δια του δημιουργηθέντος είς τήν έχθρικήν παράταξιν ρή
γματος 2 5 έπλευροκόπησε τους περί τον Εΰδαμον τεταγμένους είς το άριστερον 

19) Αυτόθι, 19, 29, 4. ' ϊ π ό τάς διαταγάς τοϋ Δημητρίου εΤχον ταχθή 1.000 εταίροι. 
Λεπτομερή άφήγησιν τοϋ τρόπου μέ τον όποιον ό 'Αντίγονος έταξε τό έαυτοϋ στράτευμα δίδει 
ό Διόδωρος έν 19, 29, 2-6. 

20) Αυτόθι, 19, 29, 6-7. Ασύνηθες είναι ότι αμφότεροι οί πολέμαρχοι έκάλυψαν δια τών 
ελεφάντων δλον το εδρος της παρατάξεως των. Ή αραιά Οθεν παράταξις τών ελεφάντων έπέβα-
λεν τήν δια ψιλών προστασίαν των, τοϋτο δέ έπραξαν καί οί δύο αντίπαλοι. Ένω δμως ό Εύμέ
νης έταξε μέ τήν αυτήν περίπου άναλογίαν τους ελέφαντας έ'μπροσθεν του κέντρου καί τών κερά
των της παρατάξεως του, ό 'Αντίγονος έ'ταξε τους πλείστους είς το δεξιόν, όλίγωτέρους είς το 
κέντρον καί ελαχίστους είς τό άριστερον. 

21 ) Είναι καταφανές έν προκειμένω Οτι ό 'Αντίγονος άνέμενεν ύποχώρησιν τοΰ ίδίου κέν
τρου, διότι ήτο τοΰτο άσθενέστερον τοϋ κέντρου τοΰ Ευμενούς. Δια τον ίδιον λόγον εΐχεν ό 'Αντί
γονος τάξει είς τήν άριστεράν αύτοΰ πτέρυγα τό εξ ασιατών ιππέων έλαφρόν ίππικόν του. Αυ
τόθι, 19, 29, 7: το μεν γαρ δεξιόν φ μάλιΰτα επίστενεν προεβάλετο, το δ' έτερον νπεστεί-
λατο, διεγνωκώς φ μεν ψνγομαχεΐν, φ δέ διαγωνίζεσθαι. 'Αντιθέτως ό Εύμένης μερικώς 
μόνον ήκολούθησε τήν ανωτέρω τακτικήν, ως τοΰτο εμφαίνεται εκ της ενισχύσεως της δεξιάς 
του πτέρυγος, είς τήν οποίαν έτάχθη καί ό ίδιος. Ή εν επικαμπίω δμως κατανομή τών ελε
φάντων καί είς τα τρία μέρη της παρατάξεως του δεικνύει δτΐ έσκόπει νά χρησιμοποίηση καί 
τα τρία ταΰτα ως δυνάμεις κρούσεως. 

22) Αυτόθι, 19, 29, 30. 
23) Αυτόθι, 19, 30, 2-3. 
24) Τήν πεΐραν των ταύτην οί άργυράσπιδες ώφειλον είς τήν συμμετοχήν των είς τάς 

μάχας τοΰ Μ.'Αλεξάνδρου. Δια τοΰτο καί ήσαν άπαντες ηλικίας άνω τών 60 ετών. Πλουτ. Εύμ. 
16, 4. Διοδ. Σικ., 19, 30, 4-5. 

25) Τοΰτο έδημιουργήθη δταν, κατά τάς προβλέψεις τοΰ 'Αντιγόνου, προήλασαν οί άργυ-
ράσπιδες καί τό λοιπόν πεζικόν τοΰ Ευμενούς καταδιώκοντες τους ύποχωροΰντας καί δημιουρ-
γοΰντες οΰτω κενόν είς τάς τάξεις των. 
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κέρας των αντιπάλων. *Η έφοδος του 'Αντιγόνου ήτο τόσον ορμητική, ώστε διέ
λυσε τους προσβληθέντα? εχθρούς και άνεκάλεσεν, εν τφ μεταξύ, τους έχοντας 
προβή εις καταδίωξιν του αντιπάλου ιδικούς του 2 6 . Εϊχεν ήδη νυκτώσει, καΐ δια 
τοΰτο ή έπανάληψις της μάχης άνεβλήθη. Αι άπώλειαι 8μως του αμφίρροπου 
αγώνος ήσαν σημαντικαί. Ό 'Αντίγονος απώλεσε 3.700 πεζούς και 54 Ιππείς, ό 
δέ Εύμένης 540 όπλίτας καΐ ολίγους ιππείς 2 7 . 

Ό Εύμένης τότε ώδήγησε το στράτευμα αύτοΰ εις την Γαβιηνήν της Μηδίας, 
οΰσαν άκέραιον και δνναμένην πάντα δαψιλή ταις δυνάμεσι παρέχεσθαι 2 8 . Ό 
'Αντίγονος, θέλων να αίφνιδιάση τον έχθρόν, απεφάσισε να διάσχιση τήν άνυδρον 
έ'ρημον, καίτοι άπεΐχεν άπο του Ευμενούς πορείαν 9 ήμερων. Ή δια της ερήμου 
πορεία θα ήτο συντομωτέρα άλλα πολύ δυσκολωτέρα 2 9 . Ουδείς δμως θα τον άνέ-
μενεν εκ της πλευράς της ερήμου. Διέταξε λοιπόν τους άνδρας του να ετοιμάσουν 
δέκα ήμερων ξηράν τροφήν 3 0 και άφοΰ ράψουν δέκα χιλιάδας ασκούς να τους 
πληρώσουν οδατος 3 1 . Δια να έπιτύχη è αιφνιδιασμός, ενώ διέσχιζον τήν ερημον, 
ό 'Αντίγονος διέταξε τους άνδρας του να μή άνάπτουν πυράς κατά τάς νύκτας, 
δσας δέ ήναπτον κατά τήν ήμερα, τ^ς νυκτός κατασβεννύναι τελείως 3 2 . Άλλα 
πνεύματα τε δεινά και κρύη μεγάλα διελυμαίνετο τήν πορείαν 3 3 . Τοιουτοτρόπως 
κατά τήν πέμπτην ήμέραν της πορείας εις τήν ερημον τινές των στρατιωτών ήνα-
ψαν πυράς λόγω του δριμύτατου ψύχους 3 4 . "Ο δη συνιδόντες τινές των παρά τήν 
ερημον οίκούντων έπεμψαν τους άπαγγελ&ΰντας αΰ&ημερον τοις περί Ευμενή και 
Πευκέατην, δόντες δρομάδας καμήλους—διατείνει γαρ το ζωον τοΰτο σταδίονς ου 
πολύ ελάττους χιλίων πεντακοσίων 3 5 . 

Ό Εύμένης, πληροφορηθείς περί της προσεγγίσεως των εχθρών δια της ερή
μου και δια νά συγκέντρωση τους διεσκορπισμένους εις τα πέριξ χωρία άνδρας 
του 3 6, διέταξε νά τοποθετήσουν επί των λόφων εις τον τόπον εστρομμένον επί 
τήν ερημον και εις περίμετρον 70 σταδίων πολλάς πυράς εις τάς έπομένας δέ 

26) Διοδ. Σικ., 19, 30, 7-10. 
27) Ό αριθμός τούτων δέν αναφέρεται υπό του Διόδωρου. Παρά τον μεγαλύτερον αριθ

μόν των νεκρών του 'Αντιγόνου ούτος ήμφεσβήτησε τήν νίκην, διότι προέβη πρώτος εις τήν περι-
συλλογήν καί ταφήν τούτων. Οι τοϋ Ευμενούς άνδρες, αντιθέτως, ήρνήθησαν να θάψουν τους 
συμπολεμιστάς των καί έζήτησαν να επιστρέψουν εις το μακράν άπέχον στρατόπεδον αυτών. 
Αυτόθι, 19, 31. 

28) Αυτόθι, 19, 34, 7—8. 
29) Ό Πολύαινος εις τα «Στρατηγικά» του 4, 11, λέγει περί της έρημου ταύτης : τό 

ôè κάτω πεδίον όμαλόν, αννδρον, άοίκητον, ου βοτάνην έχον, ου δένδρον, ου φυτόν, άοφαλ-
τώδες δέ καί πλήθον άλμνρίδος. ουκ αρα ήν διαβατον ούτε ζώοις οϋτε άνθρώποις. 

30) Διοδ. Σικ, 19, 37, 3 : δέκα ημερών απυρα αιτία. Πρβ. Corn. Nep., 18, 8. 
31) Πολυαίν., Στρατηγ., 4, 11. 
32) Διοδ. Σικ., 19, 37, 4. Πρβλ. Corn. Nep., 18, 8. 
33) Πλουτ. Εύμ., 15, 4. 
34) Πολυαίν., Στρατηγ., 4, 11 : ολίγοι δέ αυτών, παγετώδους νυκτός γενομένης, πυρ 

άνέκανσαν. 
35) Διοδ. Σικ., 19, 37, 4-6. Τάς δρομάδας καμήλους ό Πλούταρχος, Εύμ. 15, 4, ονομάζει 

ίππαοτρίας καμήλους. 
36) Ή περιγραφή του Πολυαίνου διαφέρει ένταΰθα της του Διόδωρου καί του Πλουτάρ

χου. Κατά τον συγγραφέα τών Στρατηγικών, Οταν οι διεσκορπισμένοι άνδρες τοϋ Ευμενούς 
εΐδον τήν φλόγα, έπετέθησαν κατά της ούραγίας τών ευρισκομένων, εισέτι, έν πορεία καί έφό-
νευσαν μερικούς έκ τών τελευταίων. Στρατηγ. 4, 11. 



— 134 — 

φύλακας νά τάς σβήνουν διαδοχικώς αφήνοντες εις το τέλος έλαχίστας 3 7 . Οΰτως 
ό 'Αντίγονος θα επίστευεν δτι το στράτευμα του Ευμενούς θα παρέμενεν εις το 
στρατόπεδον. 'Ενώ λοιπόν ό Εύμένης συνεκέντρωνε τους διεσκορπισμένους εις τα 
χωρία άνδρας του 3 8 , ό 'Αντίγονος, επειδή οί όπλΐται του ήσαν έξηντλημένοι εκ 
της πορείας eie τήν ερημον, υποπτευθείς προδοσίαν ήλλαξεν πορείαν 3 9 . Οΰτως ό 
Εύμένης ήδυνήθη να συγκέντρωση τάς δυνάμεις του, δέν προέλαβεν δμως νά οδή
γηση εις το στρατόπεδον του καΐ τους ελέφαντας ευρισκομένους etc χειμασίαν. 'Ο 
'Αντίγονος μαθών τοΰτο έστειλε 2.000 λογχοφόρους Μήδους ιππείς, 200 Ταραντίνους 
και δλους τους υ π ' αυτόν ψιλούς. 'Αλλά καΐ ό Εύμένης, διά νά σώση τους πολεμι
κούς του ελέφαντας, απέστειλε τάχιστα 1.500 ιππείς κα' 3.000 ψιλούς 4 ο . Έπι-
φανεντων δε πρότερον τών 'Αντιγόνου στρατιωτών οι των ελεφάντων ηγεμόνες τά-
ξαντες εις πλινθίον 4 ι τα θηρία προηγον 4 3 . "Η έ'φοδος του 'Αντιγόνου ύπήρξεν 
τόσον ορμητική, ώστε οί δπισθεν των έλεφάντο^ν τεταγμένοι 400 ιππείς έτράπη-
σαν εις φυγήν. Οί επί των έλεφάντο)ν δμως, καίτοι βαλλόμενοι πανταχόθεν, ήμύ-
νοντο σθεναρώς. "Οταν δε άφίκοντο αϊ ενισχύσεις του Ευμενούς, διεσώθησαν 
άπαντες. 

'Ολίγας ημέρας μετά ταΰτα οί δύο αντίπαλοι στρατοί παρετάχθησαν εις άπό-
στασιν 40 σταδίων ά π ' αλλήλων, διά νά αναμετρηθούν εκ νέου. 

Και πάλιν ό 'Αντίγονος προ της δλης παρατάξεως άνέπτυξεν δλους τους ελέ
φαντας του πληρώσας και πάλιν τα μεταξύ αυτών κενά. Ή συνολική του δύνα-
μις άπετελεΐτο τώρα άπο 22.000 πεζούς, 9.000 ιππείς και 65 ελέφαντας 4 3 . 

"Ο Εύμένης τότε εταξεν έ'μπροσθεν αύτοΰ και του ισχυρότερου ιππικού του 
εις καμπύλην γραμμήν τους κρατίστονς των ελεφάντων, 60 τον αριθμόν. Τους 
δέ ασθενέστερους ελέφαντας εταξεν προς συνεπικουρίαν εις έτερα σημεία μετά του 
ασθενέστερου ιππικού του. Αί δυνάμεις του Ευμενούς άπετελοϋντο έκ 6.700 πε
ζών, 6 000 ιππέων και 114 ελεφάντων 4 4 . 

Παρατεταγμένοι τώρα εις τήν αμμώδη πεδιάδα της Γαβιηνής οί δύο στρατοί 
άνέμενον τήν σύγκρουσιν 4 5 . Ό Άντιγένης, ο των άργυρασπίδων στρατηγός του 

37) Διοδ. Σικ., 19, 38, 1—5 : Κατά μεν την πρώτην φνλακήν πολλήν φλόγα ποιεΐν ως 
αν εγρηγορότων ετι . . . και δεΐπνον παρασκευαζομένων της δε δευτέρας έλάττω, και της τρί
της άπολιπεϊν ολίγα παντελώς Πλουτ., Εύμ., 15, 5. Corn. Nep. 18, 9. 

38) Κατά τον Νέπωτα (18,8) ό διασκορπισμός τών ανδρών τοϋ Ευμενούς ώφείλετο εις 
τήν συνήθειαν τών Μακεδόνων της περίφημου Μακεδόνικης φάλαγγος να κυβερνούν ούτοι μάλλον 
τους διοικητάς των λόγω της κτηθείσης αίγλης των. 

39) Πλουτ., Εύμ., 15, 6. 
40) Διοδ. Σικ., 19, 39. 
41) Παράταξιν σχήματος ορθογωνίου. 
42) Αυτόθι. 'Εντός της ορθογωνίου ταύτης παρατάξεως έφέροντο εφ' υποζυγίων τα εφό

δια. Τήν φάλαγγα τών ελεφάντων ήκολούθουν 400 Ιππείς. 
43) Αυτόθι, 19, 39, 40. Ό αριθμός τών ιππέων, τους οποίους διέθετεν ό 'Αντίγονος είς 

τήν μάχην της Γαβιηνής, παρουσιάζεται ηύξημένος έναντι τών ιππέων τους οποίους είχε κατά 
τήν μάχην της Παραιτακηνής. 

44) Αυτόθι, 19, 39, 3-4. Αί δυνάμεις τοΰ Ευμενούς παρουσιάζονται νυν μειωμέναι μετά 
τήν μάχην της Παραιτακηνής κατά 100 ιππείς και 9 ελέφαντας άλλα ηύξημέναι είς τήν πεζικήν 
δύναμιν κατά 1.700 όίνδρας. Τοποθετηθείς ό Εύμένης έναντι τοϋ 'Αντιγόνου επεδίωξε να αποφυ
γή επανάληψιν τοΰ σφάλματος στρατηγικής τακτικής, το όποιον είχε δώσει τήν εύκαιρίαν είς τον 
Άντίγονον κατά τήν μάχην της Παραιτακηνής να έπωφεληθή τοΰ δημιουργηθέντος ρήγματος είς 
τήν παράταξίν του. "Ιδ. άνωτ. 

45) Πολυαίν. Στρατηγ., 4, 13 : 'Αντίγονος περί τήν Γαβιηνήν ΰννέβαλεν Ενμένει μάχην. 
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Εύμένους, έστειλε τότε προς τήν παράταξιν του Αντιγόνου ιππέα Μακεδόνα, δστις 
σταθείς τόσον εγγύς, βσον ήτο άρκετόν, ίνα γίνη ακουστός υπό των αντιπάλων, 
άνεβόησεν δτι ήμάρτανον κατά τών προγόνων των, οι εκστρατεύοντες νυν κατά 
των παλαιμάχων τούτων ους μετ' ολίγον δψονται και τών βασιλέων και τών προ-
γεγονότων αγώνων άξιους46. Ή ενέργεια αυτή του Άντιγένους έπέτυχεν, διότι 
αμέσως σχεδόν ηκούσθησαν διαμαρτυρίαι καί φωναί εις τάς τάξεις του 'Αντιγό
νου, δτι συναναγκάζοιντο προς συγγενείς καί πρεσβυτέρους διαμάχεσΒαι. 'Αλλά 
καί εις τήν παράταξιν του Ευμενούς ηκούσθησαν παραλλήλως φωναί καλουσαι 
τούτον, δπως τους οδήγηση το ταχύτερον ε'ις τήν μάχην. Ό Εύμένης διέταξε, τότε, 
τους σαλπιγκτάς νά σημάνουν το πολεμικον σάλπισμα, μετά δε τοΰτο αντήχησε το 
πεδίον εκ του αλαλαγμού τών γραμμών του 4 7 . 

Και κατά πρώτον μέν συνεπλάκησαν οι ελέφαντες έπειτα δέ το ίππικόν. Συν
τόμως δμως λόγω του έγερθέντος εκ του αμμώδους πεδίου 4 8 κονιορτοΰ οι μαχό
μενοι δέν έ'βλεπον ουδέ εκ του σύνεγγυς τους αντιπάλους. Επωφεληθείς τούτου ό 
Αντίγονος έστειλε τους εκ Μηδίας ιππείς καί τών Ταραντίνων τους Ικανούς έπι 
την άποσκευήν τών πολεμίων 4 9 . Οι σταλέντες υπό του 'Αντιγόνου, έπωφεληθέν-
τες του κονιορτοΰ, κατώρθωσαν περιιππεύσαντες το κέρας τών αντιπάλων να δια
φύγουν της προσοχής των καί να αιφνιδιάσουν το στρατόπεδον τών σκευοφόρων, 
εύρισκόμενον εις άπόστασιν 5 σταδίων. Τοΰτο ήτο πλήρες δχλου προς μάχην 
αχρήστου 5 0 . Ό Εύμένης αντιληφθείς τήν κίνησιν του 'Αντιγόνου, αν καί ακάλυ
πτος εις το άκρον του κέρατος, αντεπετέθη μετά σφοδρότητος εναντίον του 'Αν
τιγόνου 5 1. Διεξήχθη τότε κρατερά ίππομαχία, κατά τήν οποίαν έπεσον πολλοί. 
Κατά τον αυτόν χρόνον συνεκρούοντο καί οι ελέφαντες. Ό ισχυρότερος έλέφας 
του Ευμενούς, άγων τους λοιπούς, συνεπλάκη μέ το ίσχυρότερον τών θηρίων του 
'Αντιγόνου καί κατεβλήθη 5 2 . Οι άργυράσπιδες δμως τότε του Ευμενούς έδειξαν 
συντόμως τήν ύπεροχήν των. Συμπλακέντες εν αρχή με τήν έμπροσθοφυλακήν, 
έπειτα δέ μέ τήν ολην φάλαγγα του 'Αντιγόνου έφόνευσαν άνω τών 5.000 αντι
πάλων καί έτρεψαν εις φυγήν τους λοιπούς 5 3 . 

Έ ν τω μεταξύ ό 'Αντίγονος διέταξε τον Πίθωνα νά έπιτεθή έπί κεφαλής του 
ιππικού του κατά τών άργυρασπίδων, οι όποιοι, προελάσαντες, εΐχον ήδη αποκοπή 
άπα του ιππικού των. 'Ο Πίθων έπέτυχεν εις τήν άποστολήν του 5 4, διότι οι Μα-

46) Διοδ. Σικ., 19, 41, 1. Έ κ τών άργυρασπίδων οι νεώτατοι μέν ήσαν κατά τήν μάχην 
της Γαβιηνής ηλικίας 60 ετών, έκ τών δέ λοιπών οι περισσότεροι περί τα 70, ακαταμάχητοι δντες 
εις πολεμικήν πεΐραν καί δύναμιν. Αυτόθι, 41, 2. 

47) Αυτόθι, 41, 3. 
48) Πολυαίν. Στρατηγ., 4, 13: ΎΗν πεδίον λεπτόγαιον και ψαμμώδες. 
49) Διοδ., Σικ., 19, 42, 2. 
50) Πολυαίν. Στρατηγ., 4 , 1 3 : 'Αντίγονος δέ τών Εύμενείων στρατιωτών είδώς έπομέ-

νην τήν άποόκευήν, εν [/ γυναίκες ήσαν αυτών και τέκνα και παλλακαι και ο'ικέται και 
χρυσός καί άργυρος . . . έκέλευσεν επίλεκτους εϊλας περιελάσας τήν άποσκενήν είς τήν έαν-
τοϋ στρατοπεδείαν. 

51 ) Διοδ., Σικ., 19, 42, 3-5. Το στρατόπεδον του Ευμενούς έκυριεύθη, Πλουτ., Εύμ., 16, 5. 
52) Διόδ. Σικ., 19, 42, 6-7. Περίεργος είναι ή σημασία τήν οποίαν δίδει ό Διόδωρος είς 

τήν ήτταν του έπί κεφαλής έλέφαντος τοϋ Ευμενούς. "Ισως δμως τοΰτο να άποτελη ένδειξιν της 
αποτελεσματικότητος της συμμετοχής τών ελεφάντων είς τάς μάχας. 

53) Πλουτ., Εύμ., 16, 4. 
54 ) Δυσ εξήγητος παραμένει ή πληροφορία τοϋ Πολυαίνου, καθ' ην ό 'Αντίγονος έτίμώ-

ρησε τον Πίθωνα δια θανατικής καταδίκης. Στρατηγ. 4, 14. Έθανάτωσε, επίσης, ό 'Αντίγονος 
μετά τήν μάχην τον Εΰδαμον, όδηγήσαντα εξ 'Ινδιών τους ελέφαντας προς τον Εύμένη. Διοδ., 
Σικ., 19, 44, 1. Ή θανάτωσις τοϋ Εύδάμου ώφείλετο, προφανώς, «ίς τήν προς τον Εύμένη άφο-
σίωσίν του, εξ ής απετράπη σχέδιον έξοντώσεως τούτου. "Ιδ. σημ. 56. 
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κεδόνες άργυράσπιδες πιεσθέντες υπό τών Ιππέων του απεχώρησαν έν τάξει μέχρι 
του ποταμού, δπου εΐχον συγκεντρωθή και αϊ λοιπαΐ δυνάμεις του Ευμενούς55. Ό 
Εύμένης διέταξε την συνέχισιν της μάχης. Οί Μακεδόνες δμως δχι μόνον ήρνή-
θησαν να συνεχίσουν τον αγώνα, άλλα, συνεννοηθέντες κρυφίως μετά του Αντιγό
νου, ύπεσχέθησαν να αυτομολήσουν εις αυτόν καί παραδώσουν τον Εύμένη δέ-
σμιον 5 6 . Έπλησίασαν λοιπόν τούτον, ουδέν ύποπτευθέντα, αιτούντες δήθεν επανά
ληψιν της μάχης 5 7 . "Οτε δέ τον άπεμόνωσαν, του άφήρεσαν το ξίφος καί με τον 
τελαμώνα τούτου του έδεσαν τάς χείρας. "Οταν έφθασαν οί άνδρες του 'Αντιγό
νου, Ενα παραλάβουν δέσμιον τον μέγαν άντίπαλόν του, ό Εύμένης έζήτησε να 
δμιλήση. Άνελθών δέ εις ΰψωμα άπηυθύνθη προς τους Μακεδόνας ύψώσας δέ
σμιους τάς χείρας του. Τους ύπέμνησεν δτι, καθ' ην ώραν ένίκων, τον άπήγαγον, 
δχι οι εχθροί, άλλ' οί συμπολεμισταί του. Τους έξώρκισε δέ εις το όνομα του 
Στρατίου Διός να τον φονεύσουν οί ιδικοί του επί τόπου ειπών δτι, έάν έδίστα-
ζον νά πράξουν τούτο, ήρκει να του ελευθερώσουν την μίαν χείρα, δπως Ιθετεν ό 
ϊδιος τέλος εις τον βίον αύτοΰ 5 δ . 

55) Διοδ., Σικ., 19, 43, 5. Έ κ του Πολυαίνου, όστις αναφέρει τον αυτόν μέ τον υπό του 

Διόδωρου άναφερόμενον αριθμόν τών 5.000 νεκρών εις τάς τάξεις τοϋ 'Αντιγόνου, πληροφορού

μεθα δτι αί άπώλειαι τοϋ Ευμενούς ήσαν μόλις 300 νεκροί. Στρατηγ. 4, 13. Μεταξύ δέ τών τραυ

ματιών του ύπηρξεν, αιχμαλωτισθείς μάλιστα, δ συγγράψας τάς 'Ιστορίας 'Ιερώνυμος ό Καρδια-

νός, τον όποιον έτίμα ό Εύμένης καί ό όποιος, μετά τον θάνατον τούτου, εΤχε την εΰνοιαν καί την 

έμπιστοσύνην του 'Αντιγόνου. Διοδ., Σικ., 19, 44, 3. 

56) Τους άργυράσπιδας αύτομολήσαντας ήκολούθησαν καί οί σατράπαι καί οί πλείστοι 

τών στρατιωτών. Διοδ., Σικ., 19, 43, 9. Πλουτ., Εύμ., 17-19. Ίουστϊν., 14, 3-4. Ή πράξις αύτη 

τών άργυρασπίδων εξηγείται έκ τοϋ δτι είς χείρας τών έχθρων εύρίσκοντο αί γυναίκες, τά τέκνα, 

καί αί παλλακίδες αυτών. Διοδ., Σικ., 19, 43, 7: Τής αποσκευής αυτών ήλωκνίας καί παρά τοις 

πολεμίοις δντων τέκνων και γυναικών. Περισσότερον, άλλωστε, ευεξήγητος φαίνεται ή αποστα

σία τούτων έκ της πληροφορίας τοϋ Πλουτάρχου, καθ' ήν προ της μάχης ήδη πολλοί στρατηγοί 

τοϋ Ευμενούς εΐχον συνωμόσει νά προδώσουν αυτόν. Εύμ. 16, ! . . Την πρωτοβουλίαν της προδο

σίας έσχον οί αρχηγοί τών άργυρασπίδων Άντιγένης καί Τεύταμος, οί όποιοι τους πλείστους τών 

τε σατραπών και τών στρατηγών συναγαγόντες εβουλεύοντο πότε χρή καί πώς τον Ευμενή δια· 

φθεϊραι. Περί της προδοσίας τών άργυρασπίδων ιδ. επίσης Corn. Nep. , 18, 10. Την προδοσίαν 

δμως έξήγγειλεν ό Εΰδαμος, ό τών ελεφάντων ήγεμών. Πλουτ., Εύμ., 16, 2. "Οθεν παραμένει 

άνεξήγητον πώς è Εύμένης δεν έλαβε μέτρα κατά τών συνωμοτών. "Οτι ή προδοσία ώφείλετο είς 

την ύπο τοϋ 'Αντιγόνου κυρίευσιν τοϋ στρατοπέδου διαπιστοΰται καί έκ πληροφορίας τοϋ Πλου

τάρχου (Εύμ., 17) καθ' ήν ό Τεύταμος έστειλε πρέσβεις περί της αποσκευής. Ό'Αντίγονος άλ

λωστε ύπεσχέθη τήν έπιστροφήν τών κυριευθέντων λαφύρων μέ αντάλλαγμα την παράδοσιν τοϋ Ευ

μενούς. Αυτόθι 1 7 , 1 . Καί είς το παρελθόν ό 'Αντίγονος είχε νικήσει τον Εύμένη, άφοΰ έπεισε τον 

ύπ' αυτόν άρχηγον τοϋ ιππικού Άπολλωνίδην νά εγκατάλειψη τοΰτον κατά την ώραν της μάχης, 

ή οποία διεξήχθη έν Όρτυκίοις τής Καππαδοκίας. Πλουτ., Εύμ., 9, 2. Διοδ., Σικ. , 18, 40, 5-8. 

"Ο Εύμένης, αντιθέτως, ουδέποτε έχρησιμοποίησεν παράνομα μέσα. Ή έπινοητικότης δμως καί 

ή ευφυία τούτου έπενόει θαυμαστά συστήματα, δπως τα περιγραφόμενα έν Πλουτ. Εύμ. 11, Διοδ. 

18, 42, 3 έ. Nep. Εύμ. 5, 4 έ. "Οταν ό 'Αντίγονος έπολιόρκησε τόν Εύμένη, έλαχίστας δυνάμεις 

έχοντα, είς τα Νώρα τής Λυκαονίας, ό Εύμένης έπενόει εύφυα συστήματα δια τήν άσκησιν τών 

ϊππων καί τών ανδρών του αμυνομένων είς στενον χώρον. 

57) Πλουτ., Εύμ., 17, 2. Ή πληροφορία αυτή τοϋ Πλουτάρχου δέν φαίνεται συμφωνούσα 

μέ τήν τοϋ Διόδωρου, καθ' ήν οί άργυράσπιδες ήρνήθησαν τήν συνέχισιν τής μάχης. Έ κ τ ο ς έάν 

έμεσολάβησε ικανός χρόνος δικαιολογών τήν φαινομενικήν μεταστροφήν των. 

58) Αυτόθι, 17, 3—5 : et δε φείδεοΒε τών χειρών αρκέσει τών εμών ή έτερα λνθεϊσα 

πραξαι το έργον. 
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Παρά τήν εντύπωσιν, τήν προκληθεΐσαν Ικ των λόγων του Ευμενούς είς το 
στράτευμα, οί άργυράσπιδες επέμειναν δπως τον παραδώσουν 5 9 . Τοιουτοτρόπως 
μετ' ολίγον δ Εύμένης παρεδίδετο εις τον Άντίγονον, οι άνδρες του οποίου είχον 
συρρεύσει άπο παντού, δια να άντικρύσουν τον άνδρα, τον έχοντα τήν πρώτην 
φήμην έν μέσω των Μακεδόνων6 0. Ή συρροή ήτο τοσαύτη, ώστε ό 'Αντίγονος 
παρέδωσε τον Εύμένη εις τους δεσμοφύλακας με τήν έντολήν να μεταχειρισθώσιν 
τούτον ώς τον ίσχυρότερον λέοντα και τον άγριώτερον ελέφαντα 6 1 . 

Τάς έπομένας ημέρας έπεσκέπτοντο τον Εύμένη είς το δεσμωτήριον τόσον οι 
παλαιοί του φίλοι προς παρηγορίαν, δσον καΐ οι μισουντες αυτόν, δια νά τον ϊδουν 
δέσμιον 6 2 . Κατά τον χρόνον τούτον παρά το αίτημα του πλήθους να φονευθη ό 
Εύμένης, ό 'Αντίγονος μετά του υίου του Δημητρίου και του Νεάρχου, του Κρη-
τός, άνεζήτει τρόπον δπως τον σώση 6 3 . Ύποχωρήσας δμως είς τήν έπιμονήν των 
συνεργατών του να φονεύση τον Εύμένη διέταξε να αφήσουν τούτον επί τινας 
ημέρας άσιτον. "Επειτα δε είαπεψαντες αιθρωπον άποσφήττονσιν αυτόν64. Διέ-
ταξεν δμως ό 'Αντίγονος να παρακολούθηση δλος ό στρατός τήν καυσιν του σώ
ματος του, θέσας δέ τήν τέφραν είς άργυραν ύδρίαν τήν άπέστειλεν είς τήν σύ-
ζυγον και τα τέκνα του Ευμενούς είς τήν Καπαδοκίαν 6 5 . Αυτό υπήρξε το τέλος 
του άληθοΰς αρίστου μεταξύ τών διαδόχων. Του μόνον ίσως αφιλοκερδώς άγωνι-
σθέντος υπέρ τών νομίμων διαδόχων του Μ 'Αλεξάνδρου. 

Ό Εύμένης έφονεύθη είς ήλικίαν 45 ετών ύπηρετήσας τον Φίλιππον και μετά 
τούτον τον Άλέξανδρον άπο της ηλικίας τών 20 ετών. 'Υπεύθυνοι του εγκλή
ματος της θανατώσεως του υπήρξαν οί Πτολεμαίος, Σέλευκος, Λυσίμαχος, Κά-
σανδρος καΐ 'Αντίγονος6 6. Ό τελευταίος δμως, κατά τίνα περίεργον άντίφασιν, 
ύπήρξεν καΐ ό τιμωρός τών κυρίως υπευθύνων διά τον φόνον του Ευμενούς άργυ-
ρασπίδων, τους οποίους άπέστειλεν προς έξόντωσιν είς τον σατράπην της Ά ρ α -
χωσίας το απιστον αυτών q νλαττόμενος 67. 

59 ) Ουδεμία δύναται να [ύπαρξη αμφιβολία ότι ή σκληρότης της επίμονης τών άργυρασπί-
δων, δπως παραδώσουν τον πρώην άρχηγόν των, ώφείλετο είς τήν έπιδίωξιν των να λάβουν ώς 
αντάλλαγμα τάς γυναίκας αυτών. Έ ν τών έπιχειρ }μάτων τών προβληθέντων κατά τήν περί της 
παραδόσεως του 'Αντιγόνου συζήτησιν ήτο δτι «at γυναίκες αυτών ήδη τρίτην νύκτα τοις πο-
λεμίοις ΰυγκαθεύδουοιν». Αυτόθι, 18, 1. 

60) Ίδ. άνωτ. 
61) Corn. Nep., 18, 11 : Ut acerrimum leonem et ferocissimum elephantum. 
62) Αυτόθι. 
63) Πλουτ., Εύμ., 18, 2. Ό Διόδωρος (19, 44) ομιλεί περί ιιπρογεγενημένης φιλίας» 

μεταξύ τών δύο ανδρών. Τήν φιλίαν ταύτην και τήν άξίαν τοϋ ανδρός φοβούμενοι, προφανώς, οί 
συνεργάται τοϋ 'Αντιγόνου άπήτουν τον θάνατον του, διότι πλησίον τούτου θα ϊσταντο ασήμαντοι. 
Έ κ τοΰ Νέπωτος (18, 10) πληροφορούμεθα δτι ή ζωή τοϋ Ευμενούς ήπειλεϊτο Ιδίως υπό τοϋ 
Σέλευκου, τοΰ Λυσιμάχου και τοΰ Πτολεμαίου και δτι οί φίλοι τοΰ 'Αντιγόνου ήπείλουν τοΰτον, 
δτι θά τον έγκατέλειπον, έάν άφηνε τον Εύμένη ζώντα. Αυτόθι, 18, 12. Είς τήν έπιμονήν τών 
Μακεδόνων δπως φονεύσουν τον Εύμένη αναφέρεται και ό Διόδωρος, 19, 44. 

64) Πλουτ., Εύμ., 19. 
65) Διοδ., Σικ., 19, 44, 2. Πλουτ., Εύμ., 19. Corn. Nep., 18, 13, 4. Κατά τον Νέπωτα 

ό Εύμένης έστραγγαλίσθη άπο τους φύλακας άνευ γνώσεως τοΰ 'Αντιγόνου. Τοΰτο δμως δέν φαί
νεται νά ευσταθή. 

66) Corn. Nep., 18, 13. 
67) Πολυαίν. Στρατηγ., 4, 15. Πρβ. Πλουτ , Εύμ., 19, 2. Ό "Αντίγονος τους άργυρά-

όπιδας ώς άϋεβεΐς και θηριώδεις παρέδωκε Σιβυρτίφ τω διοικοΰντι τήν Άραχωσίαν, παντι 
τρόπω εκτρνψαι και καταφθεϊραι κελεύοας, δπως μηδεις αυτών έίς Μακεδονίαν απειϋι, μηδέ 
δψεται τήν Έλλψικήν θάλαοϋαν. 
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Μετά την μάχην της Γαβιηνής, την οποίαν έπηκολούθησεν ό τραγικός θάνατος 
του Ευμενούς ή επομένη σύγκρουσις μεταξύ των διαδόχων, είς την οποίαν έχρησι-
μοποιήθησαν πολεμικοί ελέφαντες, ήτο ή εν έ'τει 312 π.Χ., μάχη της Γάζης μεταξύ 
των Πτολεμαίου και Σέλευκου άφ' ενός και του νεαρού υιού" του 'Αντιγόνου Δημη
τρίου άφ' ετέρου. Ό 'Αντίγονος εύρίσκετο είς τήν Φρυγίαν, δτε έπληροφορήθη, δτι 
ό Πτολεμαίος, πλεύσας εκ Κύπρου, άπεβιβάσθη είς τα συριακά παράλια και εξε
βίαζε τάς προσχωρησάσας εις τούτον πόλεις. 'Απέστειλε, τότε, εναντίον του τον 
Δημήτριον, είς ήλικίαν 22 ετών βντα, μετά δυνάμεως 11.000 πεζών, 4.400 ιππέων 
και 43 ελεφάντων. Αί δυνάμεις, άφ' ετέρου, του Πτολεμαίου επικουρούμενα», υπό 
του Σέλευκου ανήρχοντο είς 18.000 πεζούς, 4.000 ιππείς και πλήθος αιγυπτίων 
ψιλών. Ό Δημήτριος ενίσχυσε το άριστερον αύτοΰ κέρας δια 2.900 ιππέων βαρέως 
ώπλισμένων και 30 ελεφάντων, ηγηθείς ό 'ίδιος τούτου. Άντιληφθέντες τοΰτο οι 
Πτολεμαίος και Σέλευκος παρέταξαν έναντι του αριστερού κέρατος του Δημητρίου 
το βαρύ ίππικόν των και ελαβον θέσιν και ούτοι επί κεφαλής του δεξιού των. Έ π η -
κολούθησε σφοδρά ίππομαχία, κατά την διάρκειαν τής οποίας ό Δημήτριος διέταξεν 
έπέλασιν τών ελεφάντων προς πρόκληοιν πανικού zie τάς τάξεις τών έχθρων. Οι 
ψιλοί δμως του Πτολεμαίου χρησιμοποιήσαντες άλυσιδωτον φράγμα προς συγκρά-
τησιν τών ελεφάντων και ώπλισμένοι με χάρακας, ήτοι σανίδας μέ έμπεπηγμένα 
καθέτως μεγάλα καρφία, έπλήγωνον τα θηρία, είς τήν έπίθεσιν τών οποίων ό Δη
μήτριος εϊχε βασίσει τάς περί νίκης ελπίδας του. Τον εκ του τραυματισμού τών 
ελεφάντων πανικόν των ήκολούθησεν ό πανικός τών ιππέων του Δημητρίου και ή 
φυγή τούτου μετά τήν αίχμαλωσίαν 8.000 εκ τών ανδρών του και τον φόνον ετέρων 
5.000 «-s. 

"Ενδεκα χρόνια βραδύτερον, είς τήν τελικήν άναμέτρησιν τών συνασπισθέντων 
συμμάχων και του 'Αντιγόνου, ούτος ειχεν απολέσει πλέον τήν ύπεροχήν είς 
πολεμικούς ελέφαντας υπολειπόμενος τών αντιπάλων του κατά 405 θηρία. Συγκε
κριμένως ό 'Αντίγονος παρέταξεν είς τήν μάχην τής Ί ψ ο ΰ 6 9 70.000 πεζούς, 10.000 
ιππείς και 75 ελέφαντας, οι δε σύμμαχοι 64.000 πεζούς, 10.500 ιππείς, 120 άρματα 
και 480 ελέφαντας 7°. 

Τήν μάχην εκρινεν αναμφιβόλως ή υπεροχή του Σέλευκου είς ελέφαντας άλλα 
και εκ νέου σφάλμα του Δημητρίου, ό όποιος, παρασυρθείς υπό τής ορμητικότητας 
του, προσέβαλεν επί κεφαλής του βαρέος ιππικού του το υπό τάς διαταγάς του 
Άντιόχου, υίοΰ του Σέλευκου, συμμαχικον ίππικόν. Παρεσύρθη δμως είς καταδίω-
ξιν μακράν του κυρίως χώρου τής μάχης και άφησεν οΰτως άκάλυπτον τήν φάλαγγα. 
Ί δ ώ ν , τότε, ό Σέλευκος τήν φάλαγγα άπεγυμνωμένην τής καλύψεως τών ιππέων 

68) Πλουτ. Δημ. 5, 2-3. Πρβ. G.A.Η., 6, σ. 487. Ή παρά τήν ύπεροχήν είς ελέφαντας 
ήττα του Δημητρίου ώφείλετο είς το δτι παρέταξεν εμφανώς ούτος τήν βαρεΐαν του δύναμιν εις 
το άριστερον κέρας. Έκ τούτου οι εχθροί αντελήφθησαν δτι εκ της άναμετρήσεως μετ' αύτοΰ τοϋ 
κέρατος, κυρίως, θα έκρίνετο ό άγων. Ούτω παρέταξαν και έξώπλισαν αναλόγως τήν ιδίαν δύνα
μιν προς έξουδετέρωσιν ιδίως τών ελεφάντων, έκ τών οποίων θα έκρίνετο κυρίως ή έκβασις τής 
άναμετρήσεως. Το σφάλμα τοϋτο τοϋ Δημητρίου ώφείλετο είς τήν νεανικήν του άπειρίαν. Τοϋτο 
ύπαινίσσετο προφανώς ό 'Αντίγονος, δτε, πληροφορηθείς περί τοϋ αποτελέσματος τής μάχης, 
είπεν δτι ό Πτολεμαίος είχε νικήσει αγένειους νέους, άλλ' δτι είς το έξης θα άντιμετώπιζεν άνδρας. 
Πλουτ. Δημ. 6, 1. 

69) Ή μάχη αΰτη έγένετο τον Αϋγουστον του έτους 301 π.Χ. 
70) Πλουτ. Δημ. 28, 3. Οί 480 ελέφαντες τοϋ Σέλευκου ήσαν ασφαλώς έκ τών 500 θηρίων, 

τα όποια εΤχεν προσφέρει είς τοΰτον ό 'Ινδός ήγεμών Chandragupta (ό Σανδράκοττος τών Ελ
λήνων). Πρβ. G.A.H., 6, σ. 503. Rawlinson, Intercourse Between India and the Western 
World, σ. 91. 
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παρενέβαλε τους πολλούς του ελέφαντας και απέκλεισε την επανασύνδεσαν του βα
ρέας ιππικού του Δημητρίου μετά της φάλαγγος. Δεν ώρμησεν όμως ό Σέλευκος 
κατά μέτωπον εναντίον της πολυαρίθμου φάλαγ^ος του 'Αντιγόνου, αλλ' ήρκέσΟη 
εις συνεχείς περιελάσεις του ιππικού και τών ελεφάντων με σκοπον να κάμψη το 
θάρρος τών έστερημένων της καλύψεως του ιππικού ανδρών της. Ταυτοχρόνως επε
δίωκε να δώση εις τούτους καιρόν όπως αποστατήσουν. Τοΰτο καί επέτυχε. Μέγα 
μέρος της φάλαγγος προσεχώρησεν ε'ις τους αντιπάλους, ενώ οι λοιποί άνδρες αυτής 
έτράπησαν εις φυγήν 7 1 . ' Α λ λ ' ό δγδοηκοντούτις 'Αντίγονος, έγκαταλειπόμένος υπό 
τών ιδικών του ,ήλπιζε μέχρι τέλους εις την έπάνοδον του υίοΰ του. Αι τελευταΐαι 
του λέξεις ήσαν : «'Αλλ' ο Δημήτριος αφίξεται βοηθών» Και τοΰτο μέχρι παν
τός ελπίζων και περισκοπών τον ν ιόν άμα ηολλών άκοντισμάτων εις αυτόν άφε-
Οέντων ?πεσε' και τών άλλων άπολιπόντο>ν οπαδών και φίλ,ων μόνος παρέμεινε τώ 
νεκρω Θώραξ ô Λαρισσαΐος 7 2 . 

Οΰτως ό 'Αντίγονος άπέθανεν άποκεκομμένος άπο του υίοΰ άπο τάς εκατοντάδας 
τών ελεφάντων του Σέλευκου, εκ της υπεροχής τών οποίων εκρίθη και ή έ'κβασις 
της εν Ί ψ ώ μάχης, ή οποία ύπήρξεν, ως γνωστόν, κρισιμωτάτη δια τάς συνεπείας 
της καί την άποκρυσταλλωθεΐσαν μετά ταΰτα κατάστασιν τών ελληνιστικών χρόνων. 

Δεν υπάρχει νεωτέρα είδησις περί χρησιμοποιήσεως ελεφάντων εις πολεμικάς 
συγκρούσεις υπό τών Ελλήνων κατά τους ελληνιστικούς χρόνους παρά είκοσι ενα 
έτη βραδύτερον εις την κατά της 'Ιταλίας έκστρατείαν του βασιλέως της 'Ηπείρου 
Πύρρου. Ώ ς είναι γνωστόν, περί τα τέλη της ανοίξεως του έτους 280 π.Χ., ό Πυρ
ρός, προσκληθείς υπό τών Ταραντίνων, άπεβιβάζετο εις την Ίταλίαν μετά δυνάμεως 
αποτελούμενης έξ 20.000 βαρέως (οπλισμένων οπλιτών, 3.000 ιππέων, 2.000 τοξο
τών, 500 σφενδονιστών καί είκοσι ελεφάντων 7 3 . Κατά την πρώτην μάχην εναντίον 
τών αντιπάλων, δοθεΐσαν παρά την Ήράκλειαν, ό ΙΊύρρος κατώρθωσε να παρασύρη 
τους Ρωμαίους καί τους συμμάχους των εις την παρά την παραλίαν πεδιάδα. Τοΰτο 
δ' επραξεν, ίνα δυνηθή να χρησιμοποίηση άποτελεσματικώτερον τους ελέφαντας ώς 
καί το ίππικον αύτοΰ. Έ π τ ά κ ι ς έπετέθησαν καί ύπεχώρησαν οι παραταχθέντες αντί
παλοι. Μετά την λήξιν δε καί της τελευταίας εχθρικής άντεπιθέσεως ό ΓΓύρρος διέ
ταξε την έ'φοδον τών ελεφάντων, εις την οποίαν καί έβάσισε τάς περί αιφνιδιασμού 
τών εχθρών ελπίδας του. Οι Ρωμαίοι, πράγματι, άντικρύζοντες το πρώτον τα θηρία 
ταΰτα έφορμώντα, διέλυσαν τάς τάξεις, ενώ οι ίπποι αυτών ήφηνίαζον εκ τής οσμής 
τών ελεφάντων καί τών μυκηθμάτων αυτών. Ούτως ό Πύρρος απέμεινε κύριος τοΰ 
πεδίου τής μάχης, έπί τοΰ οποίου έ'κειντο 7.000 νεκροί Ρωμαίοι άλλα καί 4.000 
νεκροί έκ τών ιδικών του 7 4 . 

Την έπομένην μεταξύ τοΰ Πύρρου καί τών Ρωμαίων μάχην, δοθεΐσαν παρά το 
"Ασκλον τής 'Απουλίας, δυνάμεθα να άναπαραστήσωμε λεπτομερέστερον έκ τής 
περιγραφής τοΰ Διονυσίου Άλικαρνασέως. Προς τής μάχης ό Πύρρος έταξε τας 
έξ 70.000 ανδρών 7 5 δυνάμεις του ώς εξής. Πρώτην παρέταξεν τη Μακεδονικήν 

71) Πλουτ. Δημ., 29, 3-4. 
72) Άρριαν. 7, 18, 15. Πλουτ. Δημ. 29, 5. Πρβ. C.A.H., 6, σ. 504. 
73) Πλουτ. Πύρ. 15, 2. Δίον. Ά λ ι κ . Ρ ω μ . 'Αρχ. 20, 1. Τους ελέφαντας μετά πεζικής καί 

ιππικής δυνάμεως εδωσεν ό Πτολεμαίος Κεραυνός εις τον ΙΤύρρον προς άπομάκρυνσιν ΐσως τού
του έκ τής Μακεδονίας. Π ρ β . Ίουστΐν. 17, 3, 14-15. 

74) Πλουτ. Πύρ. 16, 8-17. Δίον. Άλ ικ . Ρ ω μ . 'Αρχ. 19, 12. Δίων Κάσ. άπόσπ. 40, 18. 
Ζων. 8, 3, 8-9. Αϊ άπώλειαΐ τοϋ Πύρρου ήσαν ούσιωδέστεραι, καθ' όσον ούτος δέν είχε την δυνα
τότητα αντικαταστάσεως τών 4.000 νεκρών αύτοΰ. 

75) Έ κ τών 70.000 μόνον οί 16.000 ήσαν Έλληνες. Δίον. 'Αλικ. 20, 1, 8. 
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φάλαγγα επί του δεξιού κέρατος. Μετ' αυτήν, είς το δεξιον κέρας, έταξε τους εκ 
του Τάραντος Ί τ α λ ι ώ τ α ς μισθοφόρους και κατά σειράν, τους εξ Ά μ π ρ α κ ί α ς μισθο
φόρους, την φάλαγγα των Ταραντίνων, των οποίων οί όπλΐται ειχον λεύκας ασπίδας 
και τέλος, τους Βρεττίους και τους Λευκανούς συμμάχους. Εις το κέντρον ελαβον 
θέσιν οί Θεσπρωτοί, οί Χάονες, οί Αιτωλοί, οί Άκαρνάνες και οί μισθοφόροι εκ της 
Άθαμανίας. Εις το άριστερον κέρας παρετάχθησαν οί σύμμαχοι Σαυνΐται. Το 
ίππικον αύτοΰ ό Πύρρος διεμοίρασεν είς άμφοτέρας τάς πτέρυγας, όπισθεν δε τού
των εις ελαφρώς ύπερυψωμένας θέσεις της πεδιάδος έταξε τους ελέφαντας ένισχύ-
σας αυτούς με όπλίτας ψιλούς. Ό ϊδιος, περιστοιχηθείς υπό του εκ 2.000 εκλεκτών 
ιππέων βασιλικού αγήματος, έτοποθετήθη προ της δλης παρατάξεως είς θέσιν, εκ 
της οποίας θα ήδύνατο να παρακολουθή την έξέλιξιν της μ,άχης, δια να σπεύση, 
δπου θα ήτο ανάγκη 76. 

Οί Ρωμαίοι, άφ' ετέρου, φοβηθέντες επανάληψιν της εκ τών ελεφάντων 77 ήττης 
έ'λαβον παν μέτρον προς έξουδετέρωσιν της εκ τούτων απειλής. Προς τοΰτο, άνα-
πτύξαντες τους ίππεΐς των εις αμφότερα τά άκρα της υπερτερούσης εις αριθμόν 
ανδρών παρατάξεως των 7 8 , έτοποθέτησαν προ ταύτης 300 τετράτροχους άμαξας, 
εν μέσω δε τούτων έταξαν ψιλούς. Έ π ί τών αμαξών έ'στησαν καθέτους δοκούς, 
επί τούτων δε έστερέωσαν τριαίχμους κεραίας, μαχαιροειδή άκρα, δρέπανα καί τρί
αινας 79, δυναμένας να στρέφωνται κατά τών ελεφάντων, οπόθεν θα προσήγγιζον 
ούτοι τάς άμαξας έφορμώντες. Πολλαί εκ τών κεραιών ή τών δοκών εφερον εις τάς 
άκρας των πυρφόρα στυππεΐα προς άνάφλεξιν 8 0 . Έ π ί τών αμαξών καί πέριξ αυτών 
ετάχθησαν πολλοί άνδρες 8 ι . 

Ή μάχη ήρχισε με έ'φοδον πλαγιοκοπήσεως καί περιελάσεως, την οποίαν έξε-
τέλεσε το έλληνικον ίππικόν. Οί Ρωμαίοι προσβαλλόμενοι έ'στρεφον δια τών χαλι
νών των τους ίππους των καί συγκρατοΰντες τούτους έπεζομάχουν. Συντόμως έφά-
νη ή υπεροχή του δεξιού κέρατος αμφοτέρων τών παρατάξεων, διεκρίθησαν δμως οί 
Μακεδόνες άποκρούσαντες τήν πρώτην Ρωμαϊκήν λεγεώνα 8 2 . 

"Οτε δε ό Πύρρος παρετήρησε κάμψιν τών ιδικών του είς σημεΐον τι τών γραμ
μών του, εξαπέλυσε είς το σημεΐον τοΰτο τους δέκα εννέα ελέφαντας. Οί επιβαί
νοντες τών αμαξών Ρωμαίοι, υπεύθυνοι οντες δια τήν έξουδετέρωσιν τών ελεφάν
των, ώδήγησαν, τότε, ταχέως ταύτας είς το σημεΐον, οπού ενεφανίσθησαν τα θηρία. 
Και κατά πρώτον μεν συνεκράτησαν τήν όρμήν τών μεγάλων ζώων πλήττοντες ταυ_ 

76) Αυτόθι, 20, 1, 4. Ώ ς καί οί Μακεδόνες στρατηγοί είς τάς εν 'Ασία προειρημένας 
μάχας, ούτω καί ό Ιϊύρρος άντεστάθμισε τήν δυσκινησίαν τών ελεφάντων δια τών ψιλών. Έταξεν 
δμως τούτους όπισθεν τών κεράτων καί 6γι προ αυτών. Τοϋτο, προφανώς, ώφείλετο είς σχέδιον 
τοϋ βασιλέως της Ηπείρου, αποβλέπον είς τον έκ νέου αίφνιδιασμον τών αντιπάλων του. 

77) Είς τήν μάχην του Άσκλου αναφέρονται 19 μόνον ελέφαντες. Αυτόθι, 20, 1, 8. Είς 
τών ελεφάντων είχε, προφανώς, άπολεσθή κατά τήν μάχην της 'Ηράκλειας. 

78) 'Υπό τοϋ Διονυσίου Άλικαρνασέως αναφέρονται πλείονες τών 70.000. Έ κ τούτων 
άνω τών 20.000 προήρχοντο μόνον έκ της Ρώμης. Ό Πύρρος, αντιθέτως, είχε μικράν ύπεροχήν 
ίππικοϋ έναντι τών 8.000 Ρωμαίων ιππέων. Αυτόθι, 20, 1, 8. 

79) Αυτόθι, 20, 1, 6. 
80) Μέ τάς φλεγομένας δοκούς εΤχον δίαταχθή οί έπί τών αμαξών να κτυπήσουν τά θη

ρία είς τάς προβοσκίδας καί τά πρόσωπα. Αυτόθι, 20, 1, 7. 
81) Αυτόθι. 
82) Αυτόθι, 20, 2, 3-4 : ΟΙ δε άριστεύσαντες ήσαν εκ μεν της βασιλικής στρατιάς 

Μακεδόνες, 
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τα δια των μηχανών και θέτοντες τάς πυράς προ τών οφθαλμών των. Έ ν τούτοις, 
οί επιβαίνοντες τών πυργοφόρων ελεφάντων έπληττον με τάς μακράς λόγχας των 
τους επί τών αμαξών, οί όποιοι, υποχωρούντες προς την ιδίαν παράταξιν, ήρχισαν 
να δημιουργούν εις τάς γραμμάς της σύγχυσιν. Οί ταχθέντες δμως έν μέσω τών α
μαξών ψιλοί Ρωμαίοι, έχοντες πλέον έξοικειωθή κάπως με τα θηρία, ήρχισαν να 
νευροτομοΰν ταΰτα. Εις την κρίσιμον αυτήν στιγμήν ύπεχώρησαν οί εις το κέντρον 
της βασιλικής φάλαγγος ταχθέντες Λευκανοί και Βρέττιοι ύποκύψαντες εις τήν επί-
θεσιν τής τετάρτης ρωμαϊκής λεγεώνος. Τήν ύποχώρησιν τούτων ήκολούθησαν και 
οί Ταραντΐνοι 8 3 . Ό Πύρρος έστειλε, τότε, προς ένίσχυσιν ιππείς. 

Κατά τον χρόνον τούτον 4.400 σύμμαχοι 'Ιταλοί πορευόμενοι προς ένίσχυσιν 
τών υπάτων ευρέθησαν εις τα μετόπισθεν τών ελλήνων και προσέβαλον εκ πασών 
τών πλευρών το υπ' ελαχίστων ανδρών φυλαττόμενον στρατόπεδον του Πύρρου. 
Ί π π ε ύ ς τότε εσπευσεν έκ του στρατοπέδου και δια μέσου σχεδόν τών εχθρών με
τέδωσε τήν εϊδησιν εις τον Πύρρον. Ούτος απεφάσισε νά συνέχιση τήν μάχην, άλλ' 
έστειλε τους ελέφαντας και των ιππέων τους εντολμοτάτονς βοηθούς τω χάρακι. 
Έ ν τ ω μεταξύ το στρατόπεδον κατελήφθη και έπυρπολήθη, άλλ' οί εχθροί άπήλθον, 
όταν έπλησίασαν αϊ έλληνικαί ενισχύσεις. 

Ό ήλιος εδυεν δτε έληξεν ή μάχη και οί αντίπαλοι άπεσύρθησαν προς στρατο-
πέδευσιν. Ό Πύρρος, πυρποληθέντος του στρατοπέδου του, ώδήγησε τους άνδρας 
αύτοΰ επί υψώματος, δπου διενυκτέρευσαν ούτοι έν ύπαίθρω, στερούμενοι παντελώς 
σκηνών. Έστεροΰντο επί πλέον εφοδίων και τροφών. Δια τοΰτο τήν νύκτα έκείνην 
πολλοί τραυματίαι άπέθανον 8 4 . Αϊ άπώλειαι του Πύρρου και πάλιν υπήρξαν βαρεΐαι, 
διότι οί νεκροί αύτοΰ ήσαν περί τους 3.500. Οί Ρωμαίοι δμως εσχον 6.000 νεκρούς. 
"Ωστε παρά τήν άμφίρροπον μάχην επρόκειτο περί νίκης του Πύρρου, οφειλομένης 
κατά μέγα μέρος εις την χρησιμοποιησιν των ελεφάντων öD. 

Κατά τήν πέντε έτη μετά ταΰτα δοθεΐσαν μάχην του Βενεβέντου, το 275 π.Χ. 
και πάλιν ως φαίνεται έκ τής περιγραφής τοΰ Πλουτάρχου, οί ελέφαντες έπαιξαν 
άποφασιστικον ρόλον εις τήν έκβασιν τής συγκρούσεως. Κατά τον Πολύα'ΐνον 8 6 

μάλιστα ό Πύρρος ήττήθη υπό τών Ρωμαίων άπολέσας τους ελέφαντας. 'Αλλά και 
εις τήν περιγραφήν τοΰ Διονυσίου Άλικαρνασέως περί τής μάχης τοΰ Βενεβέντου 
συσχετίζεται κατ ' άμεσον τρόπον ή ύποχώρησις τών ανδρών τοΰ Πύρρου με σύγ
χυσιν, ήτις προεκλήθη έκ της άπωλείας τών ελεφάντων 8 7 . 

" Η δ η ό Πύρρος επιστρέφων έκ Σικελίας ειχεν απολέσει δύο ελέφαντας κατά τάς 
μάχας εναντίον τών Μαμερτίνων 8 8 . Πληροφορηθείς δε δτι ό ύπατος Μάνιος Κούριος 

83) Αυτόθι, 20, 2, 5-6. 
84) Αυτόθι, 20, 3, 2-7. 
85) Οί Ρωμαίοι είχον στρατοπεδεύσει προ τής μάχης εντός δάσους εις τήν άριστεράν 

οχθην τοϋ Αύφιδίου ποταμού. Κατά τήν πρώτην μετ' αυτών άψιμαχίαν ό Πύρρος δεν ήδυνήθη να 
χρησιμοποίηση τους ελέφαντας λόγω τής δασώδους περιοχής, εις τήν οποίαν είχον ούτοι στρατο
πεδεύσει. Τήν έπομένην δμως πρωίαν, διαβάς αιφνιδίως τον Αύφίδιον, ύπεχρέωσε τους Ρωμαίους 
να συγκρουσθούν εις τήν πεδιάδα, δπου θά ήδύνατο να χρησιμοποίηση τους ελέφαντας. Έ κ τής 
δευτέρας γραμμής, εις τήν οποίαν έταξε τούτους, συμπεραίνεται δτι έσκόπει να όδηγήση τα θηρία 
εκεί δπου θα παρουσιάζετο ρήγμα εις τάς τάξεις τών εχθρών. Τοϋτο πράγματι έγένετο. Ό Πύρ
ρος, επί κεφαλής τοϋ αγήματος έδημιούργησε ρήγμα εις τήν έχθρικήν παράταξιν, εις το όποιον 
είσεχώρησαν μετά ταΰτα οί ελέφαντες. Περί τής μάχης ΐδ. επίσης Φροντ. Στρατ., 2, 3, 21. Πλουτ. 
Πύρ. 21, 7-14. Πρβ. Beloch, Griechische Geschichte, 4, σ. 466 έ. 

86) Στρατηγ. 6, 6, 1. 
87) Δίον. Άλικ. 20, 12, 3. 
88) Πλουτ. Πύρ. 24. 
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ειχε στρατοπεδεύσει παρά την πάλιν Βενεουεντον έσπευσε να τον αίφνιδιάση. Προς 
τοΰτο άνδρας χε κρατίστονς και τών θηρίων τα μαχιμώτατα λαβών νυκτός ώρμη-
σεν ènì το στρατόπεδον. Ε π ε ι δ ή δμως ήναγκάσθησαν οί άνδρες του, λόγω της δα
σώδους περιοχής, να διανύσουν μέγαν κύκλον, άποσβεσθέντων τών πυρσών απώλε
σαν ούτοι τον δρόμον. Διήλθεν ούτως ή νύξ και δτε προσήγγισαν οι άνδρες του 
Πύρρου εις το έχθρικον στρατόπεδον, ειχον ήδη γίνει αντιληπτοί υπό τών Ρωμαίων. 
Έπηκολούθησε σφοδρά άντεπίθεσις του υπάτου Μανίου, κατά την οποίαν επεσον 
πολλοί ελέφαντες. Τινές μάλιστα τούτων, έγκαταλειφθέντες υπό τών 'Ινδών οδη
γών των, ήχμαλωτίσθησαν υπό τών εχθρών. Είτα ό Μάνιος κατηλθεν εις την πε
διάδα, ίνα δώση εκεί την τελικήν μάχην. Κατά ταύτην, ενώ οι Ρωμαίοι εις άλλα 
σημεία της παρατάξεως ένίκων, κατεβλήθησαν και ήρχισαν να υποχωρούν, εκεί 
οπού έξαπελύθησαν υπό του βασιλέως της 'Ηπείρου οι ελέφαντες. Ή ύποχώρησις 
τών Ρωμαίων έγενικεύθη προς το στρατόπεδον. Οι πολυάριθμοι και ακμαίοι φρου
ροί τούτου εκλήθησαν υπό του Μανίου προς ένίσχυσιν. Οι ôè επιφανέντες εκ τόπων 
οχυρών και τα θηρία βάλλοντες ήνάγκαο'αν αποστρέφεα&αι. Υποχωρούντες, τότε, 
οί ελέφαντες μετέδωσαν σύγχυσιν εις τάς τάξεις τών Ελλήνων, τοΰτο δε έ'δωσε 
και την τελικήν νίκην εις τους Ρ ω μ α ί ο υ ς 8 9 . 

Ή επομένη σημαντική μάχη τών ελληνιστικών χρόνων εις τήν οποίαν έχρησι-
μοποιήθησαν ελέφαντες και δή υπ' αμφοτέρων τών αντιπάλων ήτο ή παρά τή\ Ρ α -
φίαν της Φοινίκης μάχη, το έτος 217 π.Χ. 'Αντιμέτωποι κατά ταύτην ήσαν, ως 
γνωστόν, ό βασιλεύς της Συρίας Άντίοχος ό Γ', ό Μέγας, και ό βασιλεύς της Αιγύ
πτου ό Πτολεμαίος ό Δ', ό Φιλοπάτωρ. Ό στρατός του Άντιόχου συνέκειτο εξ 
62.000 πεζών, 6.000 ιππέων και 102 ινδικών ελεφάντων. Του δε Πτολεμαίου έξ 
70.000 πεζών, 5.000 Ιππέων και 73 αφρικανικών ελεφάντων 9 0 . Ό Άντίοχος, τα
χθείς επί κεφαλής του δεξιού κέρατος, έλαβε μετ' αύτοΰ 60 εκ τών ελεφάντων του. 
Με τα θηρία ταΰτα και το βαρύ ίππικον ό βασιλεύς της Συρίας έπελάσας κατώρθωσε 
νάτρέψη είς φυγήν το έναντι αύτοΰ τεταγμένον αίγυπτιακον ίππικόν. ' Η πολυπλη
θεστέρα όμως φάλαγξ τοΰ βασιλέως της Αιγύπτου έ'τρεψεν εις φυγήν, εν τω μεταξύ, 
τήν συριακήν φάλαγγα. "Οταν δ' έπέστρεψεν ό Άντίοχος εις το πεδίον της κυρίως 
μάχης, 10.000 εκ τών ανδρών του έκειντο νεκροί επί τούτου, έτεροι δε 4.000 είχον 
αίχμαλωτισθή. 

Είναι άξιοσημείωτον δτι και κατά τήν εν Κοίλη Συρία μάχην 6 Άντ ίοχος είχε 
προτάξει της φάλαγγος τους ελέφαντας, τα δε μεταξύ τών θηρίων κενά είχε πληρώσει 
δια τοξοτών και σφενδονητών 9 1 . Ό ίδιος έ'λαβε θέσιν όπισθεν τών θηρίων, επί κεφα
λής τοΰ εταιρικού ιππικού 9 2 . 

Κατά τήν μάχην της Ραφίας απεδείχθη δτι οί αφρικανικοί ελέφαντες τοΰ Πτολε
μαίου ήσαν ανίσχυροι να αντιμετωπίσουν τους ασιατικούς τοΰ Άντιόχου. Κατά 
τον Πολύβιον οί λυβικοί ελέφαντες φοβοΰνται το μέγεθος και τήν δύναμιν τών ϊν-

89) Αυτόθι, 25, 5. Κατά τον Διονύσιον Άλικαρνασέα (20, 12, 3) ή πρώτη ταραχή τών 
Ελλήνων ήρχισεν, δταν οί Ρωμαίοι έτραυμάτισαν νεαρον ελέφαντα (σκυμνίον έλέφαντος) και 
έπεδεινώθη, φαίνεται, δταν μετά ταϋτα έφόνευσαν 2 ελέφαντας καΐ ήχμαλώτισαν έτερους δκτώ 
μετά τών Ινδών οδηγών των. 

90) Κατά τήν εις τας 'Ινδίας εκστρατείαν τοϋ Άντιόχου τοΰ Γ' προς άνάκτησιν τών ανα
τολικών σατραπειών τοϋ απέραντου αύτοΰ κράτους ό βασιλεύς της Συρίας είχε μετ* αύτοΰ 150 
ελέφαντας. Πολ. 11, 39, 12. ΙΤερΙ της μάχης της Ραφίας, πρβ. Schneider, Kulturgeschichte 
des Hellenismus, σ. 112. 

91) Αυτόθι, 16, 18. 
92) Πρβ. Άππιαν. 11, 32. Άρρ. 7, 11, 3. 
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δικών ελεφάντων καί μή υπομένοντες τήν όσμήν οΰτε και τάς φωνάς αυτών αποχω
ρούν επιστρέφοντες εις τάς γραμμάς των, πριν ήδη συγκρουσθούν 9 3. 

Ή παρά το "Ασκλον της 'Απουλίας μάχη δεν ήτο ή τελευταία φορά κατά την 
οποίαν έχρησιμοποιήθησαν ελέφαντες ύπο τών Ελλήνων εναντίον τών Ρωμαίων. 
Τοΰτο έπανελήφθη εις την εν Θερμοπύλαις μάχην, το έτος 191 π.Χ., μεταξύ του 
Άντιόχου του Γ' καί του υπάτου Μανίου Άκιλίου Γλαβρίωνος 9 4 . Το στράτευμα 
του 'Αντιόχου άπετελεΐτο εκ 10.000 πεζών, 500 'ιππέων και 6 ελεφάντων. "Εναντι 
της δυνάμεως ταύτης ό ρωμαίος ύπατος διέθετε 20.000 άνδρας, πλην τών ελλήνων 
συμμάχων, ως καί 15 ελέφαντας 9 5 . Ό Άντίοχος ήναγκάσθη να άποσυρθή εκ της 
Λαμίας εις τάς Θερμοπύλας, οπού θα ήδύνατο να χρησιμοποίηση άποτελεσματικώ-
τερον τάς υστερούσας εις αριθμόν δυνάμεις του. Έ κ ε ΐ ώχύρωσε τήν διάβασιν δια 
διπλού τείχους καί τάφρου 9 6 , ενώ 2.000 συμμάχων Αιτωλών ώχυρώθησαν επί τών 
υπερκειμένων κορυφών του Καλλιδρόμου. Προ τών εν Θερμοπύλαις οχυρών ό βα
σιλεύς έταξε τήν έμ,προσθοφυλακήν του, συγκειμένην εκ πελταστών καί σαρισσο-
φόρων μακεδόνων. Εις το άριστερον ταύτης, με προφανή σκοπον να μειώση την 
ορμητικότητα της αναμενόμενης ρωμαϊκής επιθέσεως, παρέταξεν "Ελληνας άκοντι-
στάς, τοξότας καί σφενδονήτας. Εις δευτέραν δε γραμμήν αμύνης έταξε τήν μακε-
δονικήν φάλαγγα καί τους ελέφαντας 9 7 . 

"Οταν ό Άντίοχος κατώπτευσε τους άνδρας του ρωμαϊκού στρατοπέδου παρα
τεταγμένους έναντι τών στενών καί ειδεν εις τήν πρώτην γραμμήν τών εχθρών τα 
λάβαρα αυτών ανυψωμένα προς έναρξιν της μάχης, ώδήγησε τον στρατόν του έκτος 
τών στενών. Ά φ ο ΰ ανέπτυξε δε τήν μακεδονικήν φάλαγγα, έτοποθέτησε παρά το 
δεξιον αυτής τους πολεμικούς ελέφαντας καί μετά τούτους το ί π π ι κ ό ν 9 8 . 

Συμφα>νως με τήν περιγραφήν του Λιβίου 9 9 έκδηλωθείσης της ρωμαϊκής έπι-

93) 5, 84. 
94) Ό Άντίοχος έξεστράτευσεν εις τήν Ελλάδα τη προσκλήσει τών Αιτωλών, ϊνα ελευ

θέρωση ταύτην άπο τών Ρωμαϊκών παρεμβάσεων. Δυστυχώς όμως δέν κατώρθωσε να εξασφάλι
ση τήν συμμαχίαν του βασιλέως της Μακεδονίας Φιλίππου τοϋ Ε', οΰτε καί οί Αιτωλοί έπραγμα-
τοποίησαν τάς υποσχέσεις των περί αποτελεσματικής συμπράξεως. Οΰτω κατά τήν εν Θερμοπύ
λαις μάχην αϊ συριακαί δυνάμεις υστερούν σημαντικώς έναντι τών ρωμαϊκών. Πρβ. Βρανοπούλου, 
Ελληνιστική Χαλκίς, σ. 51. 

95) Οί 15 οΰτοι ελέφαντες ήσαν, προφανώς, εκ τών 20 τους οποίους είχεν ύποσχεθή, ότι 
θα εστελλεν εκ της 'Αφρικής εις τήν Ρώμην ό Μασανάσης. Liv. 36, 4, 8. 

96) Ό 'Αντίοχος δέν εταξεν, ώς ό Λεωνίδας, τον στρατόν του εις το μέσον τών στενών 
άλλα παρά τήν άνατολικήν εΐσοδον τούτων. Ό μεταξύ τοϋ Καλλιδρόμου καί της θαλάσσης χώρος 
ήτο, τότε, σημαντικώς ευρύτερος τοΰ έτους 480 π.Χ. "Ιχνη τείχους υπάρχουν, εισέτι, εις τήν θέσιν 
αυτήν. Πρβ. Scullard, A History of the Roman World, σ. 254. 

97) Liv. 36, 18-19. 
98) Ένταϋθα παρατηρείται ή αύτή,ώς εν τη μάχη της Ραφίας, διάταξις δυνάμεων. Ή 

πρώτη φάσις της παρατάξεως τοΰ Άντιόχου δηλοϊ σχέδιον τούτου να τηρήση στάσιν άμυντικήν. 
Τοΰτο άλλωστε θα άνεμένετο εκ της αριθμητικής υπεροχής τών ανδρών της ρωμαϊκής παρατά
ξεως. Έν τούτοις βλέπομεν τον Άντίοχον μετά ταΰτα, ευθύς ώς αντιλαμβάνεται τους ρωμαίους 
να υψώνουν τά λάβαρα των, να όδηγη τους άνδρας του έκτος τών στενών, ώς εάν επρόκειτο να 
έπιτεθή ούτος πρώτος. Τοΰτο, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να έ'ρχεται εις σύγκρουσιν με τήν περι
γραφήν τοΰ Αιβίου, καθ' ήν οί Ρωμαίοι έπετέθησαν πρώτοι 'Επειδή δμως κατ' Άππιανόν (ιδ. 
κατ. ) φαίνεται Οτι οί "Ελληνες έπετέθησαν πρώτοι, συμπεραίνομεν δτι ή περιγραφή τοΰ 
Άππιανοΰ ευρίσκεται πλησιέστερον εις τήν πραγματικότητα. Τοΰτο δέ εξηγείται, εάν δεχθώμεν 
οτι ό βασιλεύς παρετήρησεν άδυναμίαν ή σφλμα στράατηγικής εις τήν παράταξίν τών εχθρών. 

99) Liv. 36, 18-19. 
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θέσεως ή εκ των πελταστών και σαρισσοφόρων μακεδόνων εμπροσθοφυλακή του 
Άντιόχου απέκρουσε μετά σθένους τους πανταχόθεν εφορμώντας Ρωμαίους, καθ' 
δν χρόνον οι εις το άριστερον τεταγμένοι επί των υπωρειών του Καλλιδρόμου το-
ξόται, σφενδονήται και άκοντισταί έπέφερον σημαντικάς άπωλείας εις αυτούς. 

Κατά την περιγραφήν 8μως του Ά π π ι α ν ο ΰ 1 0°, ευθύς ώςήρχισεν ή μάχη, ελαφρά 
ελληνικά σώματα εκ ψιλών ανδρών της εμπροσθοφυλακής του Άντιόχου εφώρμη-
σαν κατά της ρωμαϊκής παρατάξεως εξ δλων τών πλευρών ταύτης. Ό Μάνιος 
Γλαβρίων εις την αρχήν άντεστάθη σθεναρώς, ύποχωρήσας δε και αντεπιτεθείς 
πάλιν ετρεψεν εις φυγήν τους "Ελληνας ψιλούς. Ούτοι κατέφυγον εντός των γραμμών 
τής μακεδόνικης φάλαγγος, ή όποια, άφοΰ ήραίωσε τους στοίχους της, δια να διευ-
κολύνη την φυγήν τών υποχωρούντων, έκλεισε πάλιν τάς γραμμάς της καλύψασα 
τούτους. Αι ρωμαϊκαί λεγεώνες ακολούθως έφώρμησαν κατά τής φάλαγγος, ή οποία, 
άφοΰ ήμύνθη επί τίνα χρόνον, υπεχώρησε κατόπιν σφοδροτέρας επιθέσεως εις το 
προχείρως άνεγερθέν τείχος. Ε κ ε ί θ ε ν οι άνδρες τής φάλαγγος έπέφερον άπωλείας 
δια τών σαρισσών των εις τους επιτιθεμένους Ρ ω μ α ί ο υ ς 1 0 1 . 

Εις τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν οι ύπο τον χιλίαρχον Μάρκον Κάτωνα ρωμαίοι 
άπωθήσαντες τους όχυρωθέντας εις τήν κορυφήν του Τειχιοΰντος Αιτωλούς ενεφα
νίσθησαν κατερχόμενοι τάς κλιτΰς του Καλλιδρόμου και έξελήφθησαν υπό τών μα
χόμενων εις τα στενά Ελλήνων ως Αιτωλοί σπεύδοντες εις βοήθειαν. Το λάθος 
τούτο έπέφερεν εις τάς τάξεις τών Ελλήνων τήν σύγχυσιν και μετ' αυτήν τήν τε-
λικήν αυτών ήτταν 1 ο 2 . Μόνον δε ή στενότης του χώρου, ένθα συνεκρούσθησαν οι 
αντίπαλοι και οι ελέφαντες του Άντιόχου, προκαλέσαντες φόβον εις τους 'ίππους 
τών ρωμαίων ιππέων, ήμπόδιοαν μεγαλυτέρας άπωλείας τών Ελλήνων 1 ο 3 . 

"Εν έτος βραδύτερον ό Άντίοχος, επί κεφαλής τώρα άπάσης τής στρατιωτικής 
του δυνάμεως, ήτοιμάζετο δια τήν τελικήν μετά τών Ρωμαίων άναμέτρησιν εις τήν 
παρά το Σίπυλον τής Μικρασιατικής Μαγνησίας π ε δ ι ά δ α 1 0 4 . Ό επί κεφαλής τούτων 
ύπατος Γναΐος Δομίτιος παρέταξε τάς δυνάμεις του ως εξής. Εις τήν άριστεράν 
πτέρυγα έταξε 10.000 Ρωμαίους λεγεωνάριους, όπισθεν δε τούτων ισαρίθμους συμ
μάχους εξ 'Ιταλίας. Μετά τους 'Ιταλούς, εις τρίτην σειράν, έτοποθέτησε τον συμ-
μαχικον στρατον του βασιλέως τής Περγάμου Ευμενούς και 3.000 περίπου 'Αχαιούς 
πελταστάς. Εις τήν δεξιάν αύτοΰ πτέρυγα το ίππικον τών Ρωμαίων και τών συμμά
χων 'Ιταλών μετά τών ιππέων τής Περγάμου. Τους ιππείς τής δεξιάς πτέρυγος, 
μή υπερβαίνοντας τον αριθμόν τών 3.000, ό Δομίτιος ενίσχυσε δια πολλών τοξοτών 
και ψιλών. Ό 'ίδιος έτάχθη επί κεφαλής τής δεξιάς πτέρυγος περιβληθείς υπό τεσ
σάρων ίλών ιππικού, ενώ ό Εύμένης ήγήθη τής αριστεράς πτέρυγος. 'Όπισθεν τής 
δλης παρατάξεως, αποτελούμενης εκ 30.000 ανδρών, έταξε τους αφρικανικούς ελέ
φαντας, καθ' δσον έπίστευεν, δτι δεν θα άπέβαινον οδτοι κατά τήν μάχην χρήσιμοι 
ως όλιγώτεροι και μικρότεροι τών 'Ασιατικών ελεφάντων τών Άντιόχου 1 ο 5 . Ό 
Άντίοχος, άφ ' ετέρου, έσχημάτισε τάς γραμμάς του ως κάτωθι. Είς το κέντρον 
έταξε τήν έκ 16.000 ανδρών μακεδονικήν φάλαγγα, ήτις ήτο και το ίσχυρότερον 

100) 11, 19. Ή ύπο τοϋ Άππιανοϋ αναφερομένη αρχική ύποχώρησις τών Ρωμαίων φαί
νεται να έπιβεβαιοΰται και ύπο τοϋ Φροντίνου (Στρατηγήματα, 2, 4, 4) κατά τον όποιον ό ρωμαίος 
Πόρκιος Κάτων ήμπόδισεν άπώθησιν έν Θερμοπύλαις τοϋ υπάτου μέ σημαντικωτέρας άπωλείας_ 

101) Liv. 36, 18, 19. 
102) Αυτόθι. Πρβ. Πλουτ. Κάτων, 13. 
103) Κατά τον Λίβιον (36, 19) αί άπώλειαι τοϋ Άντιόχου ανήρχοντο είς 10.000 νεκρούς 

και αίχμαλώτους τών δέ Ρωμαίων είς 150 νεκρούς. 
104) Ή μάχη εδόθη τον Ίανουάριον του έτους 189 π.Χ. 
105) Liv. 37, 39. "Ιδ. άνωτ. σ. 
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τμήμα της παρατάξεως τούαου. Οί άνδρες της φάλαγγος έσχημάτισαν 10 τμήματα, 
έκαστον τών οποίων άπετελεΐτο εκ 1600 ανδρών, έχον εις πλάτος 50 άνδρας καί εις 
βάθος 32. Εις τα πλευρά εκάστου τμήματος έτοποθέτησεν 22 ελέφαντας. Ή φάλαγξ 
ούτως ώμοίαζε με τείχος, εις τους πύργους του οποίου άντεστοίχουν οι ελέφαντες. 
Είς το άκρον της παρατάξεως του ό 'Αντίοχος έταξε το ίππικόν τών καταφράκτων 
Γαλατών ως και το έξ επίλεκτων ιππέων άποτελούμενον άγημα. Την δεξιάν πτέρυγα 
ενίσχυσε με ψιλούς και άργυράσπιδας ιππέας ως και με 200 τοξότας. Τήν δέ άρι-
στεράν με Καππαδόκας, σταλέντας παρά του συμμάχου βασιλέως Άριαράθου καί 
με ποικίλα άλλα σώματα ιθαγενών, ως και μέ το έλαφρον έταιρικον ίππικόν ι 0 6 . 
Τήν δλην, τέλος, παράταξιν ένίσχυσεν μέ σώματα τοξοτών, ακοντιστών και πελτα-
στών εκ Φρυγίας, Λυκίας, Παμφυλίας, Πισιδίας, Κιλικίας και Τράλλεων. Ούτοι 
άπαντες ειχον όπλισθή κατά τον όπλισμον τών Κρητών. 'Υπήρχον ακόμη εις τάς 
γραμμάς του Άντιόχου Δ ά α ι 1 0 7 , Μυσοί, Έλυμαΐοι και "Αραβες. Οι τελευταίοι, 
επιβαίνοντες ταχύτατων καμηλών, έρριπτον μακρόθεν μετ' έπιδεξιότητος βέλη, προ
σεγγίζοντες δέ τον έχθρον συνεπλέκοντο χρησιμοποιούντες έπιδεξίως στενάς μαχαί
ρας επιμήκεις 1 ο 8 . 

Προ της παρατάξεως τών ανδρών του ό Άντίοχος έταξε δρεπανηφόρα σκυθικά 
άρματα. Τους ηνιόχους τούτων διέταξε να αρχίσουν τήν έπίθεσιν, να αποχωρήσουν 
δέ του πεδίου της μάχης, άφου έφερον είς πέρας την έφοδον τούτων. 

Ό ίδιος ό βασιλεύς ως και κατά τήν μάχην της Ραφίας έλαβε θέσιν επί κεφαλής 
της δεξιάς αύτοΰ πτέρυγος, έθεσε δέ τήν άριστεράν ύπο τήν ήγεσίαν του υίου αυ
τού Σέλευκου 1 0 9 . 

Ό Άντίοχος είχεν ήδη ύπερβή το πεντηκοστόν έτος της ηλικίας του. "Ομως το 
θάρρος και ή όρμητικότης του δεν άπέλιπε. 'Ηγηθείς και πάλιν προσωπικώς της 
έπελάσεως του δεξιού κέρατος, επετέθη μετά τόσης ορμής, ώστε διέσπασε το άρι-
στερον τών έχθρων και καταδιώξας τους Ρωμαίους ήπείλησε προσέτι το ρωμαϊκον 
στρατόπεδον l h . Έ ν τ ω μεταξύ δμως ή σύγκρουσις είς τον κυρίως χώρον της μάχης 
ήρχισε να λαμβάνη δυσμενή τροπήν δια τάς γραμμάς του, δτε ό Άντίοχος, επιστρέ
φων νικητής, προσεβλήθη ύπο του 'Αττάλου, όδηγουντος τους ιππείς της Περγάμου. 
'Αποκρούσας τούτους ό 'Αντίοχος και διελθών διά του μέσου αυτών έσπευσε δια 
ταχέος καλπασμού προς τήν ιδίαν παράταξιν αδιαφορών δια τους παραλλήλως καλ
πάζοντας και παρενοχλοΰντας αυτόν περγαμηνούς ίππεΐς. Μόνον δέ, δτε έφθασεν 
εις το πεδίον τής μάχης καί είδε τούτο πεπληρωμένον άπαν έκ τών νεκρών ανδρών 
του καί έκ τών 'ίππων καί έκ τών ελεφάντων αύτοΰ, άπήλθεν άμεταστρεπτί μέχρι 
τών Σάρδεων 1ι1. 

106) Liv. 37, 40. Έκ τοϋ τρόπου καθ' δν ό 'Αντίοχος ανέπτυξε το στράτευμα, φαίνεται 
δτι έβασίσθη περισσότερον είς το ίππικον παρά είς τήν φάλαγγα, ή οποία θα ήδύνατο νά άποβή 
είς αυτόν χρησιμότερα λόγω τών πεπειραμένων ανδρών της. Ένώ δέ έταξε τους ίππεΐς είς έκτε-
ταμένον επί τοΰ μετώπου χώρον, τήν φάλαγγα έτοποθέτησεν όπισθεν τούτων είς στενον χώρον, 
Ούτως οί άνδρες ταύτης δέν είχον τήν άπαιτουμένην έλευθερίαν ελιγμών. 

107 ) Οί Δάαι ήσαν 'Ιρανικής προελεύσεως λαός, εγκατεστημένοι είς τάς άκτάς τής Κασπίας. 
108) Ή τοσαύτη ποικιλία τών τμημάτων, τοΰ οπλισμού καί τής πολεμικής εκπαιδεύσεως 

τών ύπο τον Άντίοχον ανδρών καθίστα αναμφιβόλως δύσκολον τήν μεταξύ αυτών συνεργασίαν 
καί τον συντονισμον τών κινήσεων, παρά τους επίλεκτους άνδρας, τους συγκροτοϋντας τα τμήματα 
ταΰτα. 

109) Liv. 37, 41. 
110) Αυτόθι, 37, 42-43. Ή καταδίωξις διήρκεσεν επί πολύν χρόνον. 
111 ) Αυτόθι. Ή ήττα τοϋ Άντιόχου έπήλθεν έκ τής επιθέσεως τοϋ ίππικοΰ τοΰ Ευμενούς. 

τής ύπο τοΰ υπάτου πλευροκοπήσεως τής έν στενώ χώρω ταχθείσης φάλαγγος καί έκ τοΰ πανικοΰ 

10 



-146 -

Ή παρά το Σίπυλον της Μαγνησίας μάχη ύπήρξεν ή τελευταία σημαντική ά-
ναμέτρησις των ελληνιστικών χρόνων, κατά την οποίαν έχρησιμοπ:>ιήθησαν και έ
παιξαν ρόλον εις την εκβασιν ταύτης πολεμικοί ελέφαντες. Δεν είναι βεβαίως σύμ-
τωσις δτι εις δλας τάς σημαντικας μάχας τών ελληνιστικών χρόνων έχρησιμοποιή-
θησαν ευρέως, ως εΐδομεν ανωτέρω, τα θηρία ταΰτα. Οΰτε αποτελεί σύμπτωσιν 
•δτι οι ελέφαντες έχάρισαν την νίκην εις τους χρησιμοποιήσαντας καταλλήλως τού
τους. Και δμως ή μεγάλη σημασία τών πολεμικών ελεφάντων εις την έ'κβασιν τών 
μεγάλων μαχών τών ελληνιστικών χρόνων περισσότερον ή όλιγώτερον ήγνοήθη υπό 
τών περισσοτέρων ιστορικών της περιόδου ταύτης 1 1 2 . 

S U M M A R Y 

War elephants of the Hellenistic Period 

This article which describes how elephants were used during the Hellenistic 
Period for war purposes, is an historical study dealing with their decivive 
contribution to the final issue of the battles of that period. 

For the first time in history war elephants were used systematically by the 
successors of Alexander the Great. A description is given of how the armies 
used them to terrify their enemies. 

Because of their bulk, the elephants, in several cases when they retreated, 
were disastrous for their own battle array as they swept aside everything during 
their retreat. 

This description is based on historical sources. 
There is, also, an interesting account of the specific measures the armies 

used to take when they had been warned that the enemy possessed war elephants. 
The reader understands how war elephants were the cause of victory for the 

side that used them successfully in the most important battles of the Hellenistic 
period. 

Also, the fact that at the time of Antiochus, the third, coins with war ele
phants carved on them were minted, proves the outstanding importance which 
war elephants were considered to have during those years. One can observe that 
the elephants on those coins had a small tower on their back within which were 
warriors wearing the macedonian hood (or petassos). 

The writer makes clear the important role elephants that were trained for 
war had in the battles of the period in question, especially when both sides used 
them. In that case the winner was usually the one that was in possession of not 
only larger numbers of these beats but also those that were trained best for war. 

τών ελεφάντων ταχθέντων εν τω μέσω ταύτης. OL άνδρες της φάλαγγος ήναγκάσθησαν να υπο
χωρήσουν, οχι δρομέως άλλα βάδην, διατηροϋντες τέλειον τον σχηματισμον των και απειλητικοί, 
ακόμη δια τους Ρωμαίους, οί όποιοι δεν έτόλμων να τους προσεγγίσουν καίτοι υποχωρούντες, 
άλλ' ^βαλλον κατά τούτων ιππεύοντες κυκλικώς. Μόνον δέ δταν έξηγριώθησαν οί εντός τών 
τάξεων της φάλαγγος ελέφαντες και δέν ύπήκουον πλέον εις τους άναβάτας των ήναγκάσθησαν^ 
προ του κινδύνου να ποδοπατηθούν άπα τα θηρία, να εγκαταλείψουν τάς τάξεις των, διά να σωθοΰν 
δια της φυγής. Liv. 37, 41-43. 

112) Την χρησιμοποίησαν τών ελεφάντων υπό τών Μακεδόνων υπενθυμίζει και κομψό
τατη παράστασις πολεμικού έλέφαντος, κεχαραγμένη επί της οπίσθιας πλευράς νομίσματος τοϋ 
Άντιόχου τοϋ Γ'. Ό έλέφας φέρει πύργον και εντός αύτοϋ πολεμιστάς φοροΰντας τον μακεδονι-
κον πέτασον. Syl. Num. Graec, The Burton Berry Collection, 2, πίν. 51. 


