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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΚΙΝΑ 

Λίγα ιστορικά στοιχεία για τον Αλέξανδρο: 

 Ήταν γιος του Φιλίππου και της Ολυμπιάδας. 

Γεννήθηκε το 356 π.Χ. 

Δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. 

Μετά τη δολοφονία του Φιλίππου το 336 π.Χ. ανακηρύχθηκε βασιλιάς της 
Μακεδονίας. 

Στο συνέδριο της Κορίνθου ηγήθηκε της εκστρατείας εναντίων των Περσών. 

Το Μάιο του 334 π.Χ. ο Αλέξανδρος ξεκινά εκστρατεία εναντίων των Περσών που 
διήρκησε 11 χρόνια. 

 

 



Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 
Ξεκινώντας από τη Μακεδονία περνάει τον Ελλήσποντο φτάνει στην Ασία και 
τελικά στην Τροία. 

Στον Γρανικό ποταμό έγινε η πρώτη μεγάλη αναμέτρηση με τους Πέρσες 
εφαρμόζοντας το σχέδιο της λοξής παράταξης και το περσικό ιππικό τράπηκε σε 
φυγή. 

Στη συνέχεια απελευθερώνει πολλές ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. 

Πολιόρκησε την Πριήνη και τη Μίλητο και κατέκτησε την Αλικαρνασσό. 

Ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό της σημερινής Τουρκίας κατάφερε να λύσει το ζυγό 
της άμαξας του Γόρδιου με τη βοήθεια των θεών. 

Κινδύνευσε να πεθάνει όταν ιδρωμένος έπεσε στα νερά του Κύδνου για να 
δροσιστεί (Ιούλιος 333π.Χ.). Ανέβασε υψηλό πυρετό  και μόνο ο Φίλιππος ο 
Ακαρνάν δέχτηκε να τον προτρέξει. 

 

 



ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
Από την Ταρσό ο Αλέξανδρος βάδισε στα νότια προς τις όχθες του Πινάρου ποταμού, τον 
ίδιο καιρό που περνούσε ο Δαρείος το Βύρειο πέρασμα προς την πεδιάδα της Ισσού. Για 
πρώτη φορά ο Ελληνικός στρατός κινδύνευσε να περικυκλωθεί καθώς φτάνοντας στην Ισσό 
ο Δαρείος θανάτωσε τους Μακεδόνες τραυματίες. Ο Αλέξανδρος προχώρησε νότια και 
στρατοπέδευσε στη βόρεια όχθη του Πινάρου ποταμού. Η νίκη ήρθε λόγω της τολμηρής 
επίθεσής του και οι Πέρσες υπέστησαν μεγάλη καταστροφή. 

Στη συνέχεια κατέκτησε τη Φοινίκη και πολιόρκησε τη Γάζα. 

Προχώρησε στην Αίγυπτο διασχίζοντας την έρημο Σινά (Νοέμβριος 332 π.Χ.) και έφτασε 
στο δέλτα του Νείλου. Ο Πέρσης σατράπης Μαζαίος μαζί με τους ιερείς τον υποδέχτηκαν 
ως ελευθερωτή από τους Πέρσες. 

Κάνοντας όλες τις σωστές κινήσεις αναγνωρίστηκε κυρίαρχος της Αιγύπτου. 

Ξεκινά η καρποφόρα συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ίδρυσε την Αλεξάνδρεια 
μια πόλη με δυναμική αλληλεπίδραση πολιτισμών. 

Άνοιξη του 331 π.Χ. ο Αλέξανδρος ξεκινά απρόοπτα ένα ανεξήγητο, προσωπικό και 
επικίνδυνο ταξίδι προς την όαση της Σίβα, στο μαντείο του Άμμωνα Ρα. 

 

 



ΟΜΑΔΑ 1 

Μαριλίζα Τσιούνη 

Κατερίνα Προίσκου Ν. 

Δήμητρα Σιδέρη 

Καθολική Ταχταρά 

Βασίλης Σαμούρης 

 



Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 

Ο Μ. Αλέξανδρος ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής το 331 π.Χ. 

Απορρίπτοντας τις προσφορές του Δαρείου για τα 3.000 τάλαντα και για μία από 
τις κόρες του επιστρέφει νωρίτερα. 

Από τη Δαμασκό πήγε στα Γαυγάμηλα όπου συνέτριψε τον Δαρείο στις 1 
Οκτωβρίου 331 π.Χ. 

Από τα Γαυγάμηλα φτάνει στην Βαβυλώνα, την οποία κάνει πρωτεύουσά του, και 
επιτρέπει στον στρατό του να αναπαυθεί για 5 μήνες.  

Έπειτα πάει στη Σούσα όπου βρίσκει δύο αρχαιοελληνικά αγάλματα και τα στέλνει 
πίσω στην Αθήνα. 

Ύστερα επισκέπτεται την πιο μισητή πόλη, την Περσέπολη. Τη λεηλάτησε και 
πυρπόλησε τα ανάκτορά της και έπειτα διοργάνωσε γιορτή για να το γιορτάσει. 

 



Αργότερα ξεκίνησε αναζήτηση με σκοπό να βρει τον Δαρείο και να τον συλλάβει. 

Η προσπάθειά του ματαιώθηκε καθώς τον πρόλαβε ο Βήσσος, ανιψιός του 
Δαρείου, σκοτώνοντας τον θείο του και παίρνοντας την εξουσία στα χέρια του. 

Έπειτα ο Αλέξανδρος συνέλαβε τον Βήσσο, ο οποίος βρήκε τον θάνατο από 
Μύδιους και Πέρσες ευγενείς.  



ΟΜΑΔΑ 2 

Ανδρέας Παπαθανασίου 

Κατερίνα Γ. Προίσκου 

Εύη Σταυράκη 

Δημήτρης Τανής 

Κατερίνα Τσολάκου 



Ο ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 

Για τον Μέγα Αλέξανδρο η κατάκτηση ήταν ένα μέσο εξιδανίκευσης της εικόνας του και 
παράλληλα τρόπος αντιμετώπισης των Περσών. 

Ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες διακατέχονταν από σοφία και πόθο για γνώση. 

Την άνοιξη του 327 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος αφού διασφάλισε τις κτήσεις του στην 
Βακτριανή και τη Σογδιανή, κατευθύνθηκε ανατολικότερα, θέλοντας πλέον να επεκτείνει 
την κυριαρχία του στην Ινδία.  

Δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης, και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απ’την κορυφή 
του Ινδοκαύκασου θα μπορούσε κανείς να δει το τέλος της Γης. 

Ο Αλέξανδρος θεωρούσε ότι η κατάκτηση της Ασίας θα περιχαράκωνε από Ανατολάς της 
ήδη κατακτημένες περιοχές, οπότε θα μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα.  

 



Η ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΚΤΡΙΑΝΗ 
ΣΤΟΝ ΙΝΔΟ 

 Ο Αλέξανδρος ξεκίνησε από τη Βακτριανή, προχώρησε νότια και πέρασε τον Ινδικό 
Καύκασο. Εκεί διαίρεσε τη στρατιωτική του δύναμη σε δύο μεγάλα στρατόπεδα:  

Το ένα υπό τον Ηφαιστίωνα και τον Περδίκα προς τα νότια. 

Το υπόλοιπο τμήμα του στρατού υπό τον Αλέξανδρο κατευθύνθηκε στην ορεινή 
περιοχή της κοιλάδας του Καμπούλ, όπου αντιμετώπισε με επιτυχία τις ομάδες 
πολεμικών φυλών που κατοικούσαν εκεί.  

 



Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Ένα μήνα ξεκουράστηκαν οι άντρες του Αλεξάνδρου στα εδάφη του Πόρου. Ο 
Αλέξανδρος θέλησε να κατακτήσει όλη τη Βραγματική αυτοκρατορία. Στα τέλη του 
325 π.Χ., η εκστρατεία του Αλεξάνδρου έφτασε στο τέλος της. Για την επιστροφή, το 
εκστρατευτικό σώμα χωρίστηκε σε 3 μέρη:  

Ο Κρατερός, μαζί με άντρες μάχιμους, προχώρησαν μέσα από την κοιλάδα του 
Ινδού, προς την Περσία. 

Ο Αλέξανδρος με την κύρια στρατιωτική δύναμη ακολούθησε νοτιότερη 
διαδρομή, διασχίζοντας την έρημο της Γεδρωσίας. 

Ο Νέαρχος με τον στόλο του έπλευσε στις ακτές του Ινδικού Ωκεανού και του 
Περσικού κόλπου. 



ΟΜΑΔΑ 3 

Σαρρή Ιωάννα 

Στυλιανοπούλου Πόπη 

Σταμούλης Βασίλης 

Τουμπανιάρη Ελπίδα 



ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ 

 Το 356 π. Χ. στην Πέλλα της Μακεδονίας γεννήθηκε ένα μωρό που 22 χρόνια 
αργότερα θα κατακτούσε την Ασία και θα διέλυε το απέραντο, πλούσιο και 
παντοδύναμο κράτος των Περσών. Το μωρό εκείνο ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. 

 Ο πατέρας του ήταν ο Φίλιππος ο Β΄, βασιλιάς της Μακεδονίας και μητέρα του 
ήταν η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά Ηπείρου, που καταγόταν από το γένος του 
Ηρακλή. 

Ο Φίλιππος ήταν ικανός βασιλιάς, έξυπνος, γενναίος και είχε ως σκοπό να ενώσει 
όλες τις ελληνικές πόλεις που κατασπαράζονταν από εγχώριες διαμάχες. Ήθελε να 
τις ενώσει σε ένα μεγάλο ενιαίο ελληνικό κράτος. 

Ο Αλέξανδρος έδειξε από μικρός την εξυπνάδα του, παρόλο που υπήρχαν αρκετοί 
υποψήφιοι διάδοχοι για το θρόνο της Μακεδονίας, ο πατέρας του διάλεξε αυτόν.   



 Όταν ήταν 12 χρονών ένας φίλος του Φίλιππου του χάρισε ένα δυνατό, 
περήφανο και ατίθασο άλογο, τον Βουκεφάλα.  

Πολλοί συγκεντρώθηκαν στην αυλή του παλατιού και θαύμαζαν το πανέμορφο 
άτι. Κάποιος θέλησε να το καβαλικέψει αλλά ο Βουκεφάλας αγρίεψε και τινάχτηκε 
στον αέρα. 

 Ο φίλος του βασιλιά έτρεξε για να απομακρυνθεί έτσι ώστε να γλιτώσει. Αρκετοί 
από τους αξιωματικούς του βασιλιά προσπάθησαν να τον καβαλικέψουν αλλά 
κανείς τους δεν τα κατάφερε. 

 Ο νεαρός Αλέξανδρος παρατήρησε ότι το άλογο φοβόταν βλέποντας τον ίσκιο 
του και για τον λόγο αυτόν αγρίεψε και δεν δεχόταν να τον πλησιάσει κανείς. 

 

Ο ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ 



 Ο Αλέξανδρος γυρνώντας το κεφάλι του αλόγου προς τον ήλιο, με σκοπό να μην 
βλέπει τη σκιά του, κατάφερε να τον καβαλικέψει επιτυχώς. Έτσι, όλοι θαύμασαν 
το θάρρος του και την εξυπνάδα του. Ο Φίλιππος, μετά το γεγονός αυτό, του 
υποσχέθηκε το βασίλειό του. 

 Στο Συνέδριο της Κορίνθου ορίστηκε ως αρχιστράτηγος της Ελλάδας και ξεκίνησε 
μία από τις μεγαλύτερες εκστρατείες της ιστορίας. 

 

  



ΟΜΑΔΑ 4 

 Σακελλαρίου Αλέξανδρος 

 Παπασίδερης Γιάννης 

 Σαχόλλι Αλέξανδρος 

 Στεργίου Ανδρέας 

 Σταμούλης Θωμάς 



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 Το Μακεδονικό Βασίλειο ήταν το αρχαιότερο στο βορειότερο σύνορο της Αρχαίας 
Ελλάδας, συνορεύοντας στα δυτικά με αυτό της Ηπείρου και ανατολικά με τη 
Θράκη. 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μ. Αλεξάνδρου επιτεύχθηκε η κατάκτηση του 
τότε γνωστού κόσμου, ενώ εγκαινιάστηκε ο ελληνιστικός πολιτισμός. 

 Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, Μακεδών ήταν το όνομα του 
αρχηγού της φυλής που πρωτοεγκαταστάθηκε στη Μακεδονία. Αντίθετα, σύμφωνα 
με τον Ηρόδοτο, το μακεδονικό έθνος ήταν ελληνικό και δωρικό φύλο που 
μετακινήθηκε από τη Θεσσαλία στις παρυφές της Πίνδου, ενώ ο Μακεδών, 
γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας, άνηκε στην ελληνική φυλή των 
Δωριέων και ήταν ΄Αργειος στην καταγωγή.     



ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ 

 Πατέρας του ήταν ο Φίλιππος και μητέρα του η Ολυμπιάδα, των οποίων το ειδύλλιο 
περιγράφεται από τον Πλούταρχο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυο τους γνωρίστηκαν στα 
μυστήρια της Σαμοθράκης, όταν ήταν μικροί ακόμη σε ηλικία. 

 Η νύφη μία βραδιά πριν από τον γάμο όταν κλείστηκε μαζί με τον Φίλιππο στον νυφικό 
θάλαμο νόμισε πως έπεσε αστροπελέκι στην κοιλιά της και από την πληγή άναψε μεγάλη 
φωτιά που σταδιακά έσβηνε. 

 Ο Φίλιππος πάλι, λίγο καιρό μετά τον γάμο, είδε σε ένα όνειρο ότι έβαλε τη σφραγίδα του 
πάνω στην κοιλιά της γυναίκας του και η παράσταση της σφραγίδας του, όπως νόμιζε ο 
ίδιος, είχε την εικόνα λιονταριού. Τότε ο μάντης Αρίστανδρος του είπε ότι η Ολυμπιάδα 
ήταν έγκυος και ότι η φυσική κλίση του παιδιού θα ήταν ορμητική και λιονταρίσια. 

Ο Αλέξανδρος, γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του μήνα Εκατομβαίωνα, τον σημερινό Ιούλιο, 
την έκτη μέρα. Εκείνη την ημέρα μάλιστα πυρπολήθηκε ο ναός της Αρτέμιδος. 
Κυκλοφόρησε τότε το ανέκδοτο ότι ήταν εύλογο να πυρποληθεί ο ναός της Αρτέμιδος γιατί 
η ίδια ήταν απασχολημένη με τη γέννηση του Αλέξανδρου κάνοντας τη μαμή.  



Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  

 Ο Φίλιππος τον καιρό εκείνο διένυε την πιο ευχάριστη περίοδο της ζωής του. 
Έμαθε  πως χάρη στον Παρμενίωνα η μάχη με τους Ιλλυριαίους είχε λήξει με 
επιτυχία και πως νίκησε στην Ολυμπία. Η χαρά του συμπληρώθηκε με το 
χαρμόσυνο γεγονός πως ο Αλέξανδρος εξαιτίας της γέννησής του την περίοδο 
εκείνη θα παρέμενε ανίκητος.   

 Ο Πλούταρχος, είναι εκείνος που μας πληροφορεί πως το σχήμα του σώματός 
του φανερώνεται από τους ανδριάντες του Λυσίππου. Ο τεχνίτης αυτός, εξάλλου 
διατήρησε με ακρίβεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

 Ο Μέγας Αλέξανδρος, εκτός από το όνομα του μεγάλου στρατηγού, είχε 
ιδιαίτερα σωματικά χαρακτηριστικά και ωραία εξωτερική εμφάνιση. Ως πρότυπο, 
διατηρούσε τον Αχιλλέα, τον οποίο θεωρούσε ως πρόγονό του. 

 



Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ 

 Ο Αλέξανδρος στις πράξεις του είχε αποστολικό συναίσθημα και η επιθυμία του ήταν να οδηγήσει ανθρώπους σε κοινό 
τρόπο ζωής. Η θεοποίησή του καλλιεργήθηκε στην Ανατολή και η εξουσία του ήταν δεδομένη. 

 Ο Αλέξανδρος διακρίθηκε για την ταχύτητα της σκέψης του, η οποία τον βοηθούσε στην άμεση αντιμετώπιση κάθε 
κατάστασης. Το πλεονέκτημα αυτό, δημιούργησε τον μύθο του ανίκητου. 

 Ο Αλέξανδρος έμαθε να αγαπά και τους Ολύμπιους θεούς, αλλά και τις θρησκείες. Επίσης, πίστευε στη μαντεία και 
έψαχνε συμβουλές για αυτή. Ο ενστερνισμός των απόψεών του μετουσιώθηκε στις ανατολικές θρησκείες. 

 Η μορφή του ανίκητου στρατηλάτη πέρασε στον κόσμο του θρύλου και  του μύθου. Οι άθλοι του μεταλαμπαδεύτηκαν 
στους λαούς της Δύσης και της Ανατολής. 

 Με τη μυθική μορφή του έγινε πηγή έμπνευσης και διαμόρφωσε τα πιστεύω διάφορων λαών της γης. 

 Διάφορα αναγνώσματα με τη βιογραφία του, όπως αυτή του Καλλισθένη (3ος-4ος αι. μ.Χ.), διαβάζονται στο Βυζάντιο 
αλλά και στον Μεσαίωνα (μεταφρασμένα σε διάφορες γλώσσες). 

 Ο Αλέξανδρος εξακολουθεί και σήμερα να διεγείρει τη φαντασία και να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και 
πηγή έμπνευσης για τη λογοτεχνία και την τέχνη. 

 Πλήθος επισκεπτών συρρέει στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, καθώς και σε όλα τα άλλα ανασκαφικά ευρήματα της  
μακεδονικής γης, σε Δίον, Πέλλα, Αιανή, Άνω Μακεδονία και Αμφίπολη. Ένα πανόραμα της προσωπικότητας του μεγάλου 
στρατηλάτη.         



ΟΜΑΔΑ 5 

 Παπασίδερη Μαρία-Πηνελόπη 

 Τουμπανιάρη Σιμώνα 

 Φουσκαρή Μαρία 

 Σωτηρίου Κωνσταντίνα 

 Σταφάι ΄Ερρικα 


