
ΚΕΦ. 31: Ο Μ. Αλέξανδρος καταλαµβάνει τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο 

  

 1) Διαδραστικές δραστηριότητες: 
• Δες τα βίντεο και µετά συµπλήρωσε τα κουτάκια. 

• Βάλε στη σωστή σειρά τις προτάσεις. 

• Δες το µάθηµα σε εικόνες και παίξε το κουίζ. 

• Κάνε ένα on line τεστ. 

!Δες την ταινία κινούµενων σχεδίων  για  τα παιδικά χρόνια του Μ. 
Αλεξάνδρου                                                                                       

Γιατί ονοµάστηκε «Μέγας»;  

2) Δες παρακάτω το σχεδιάγραµµa: 

https://learningapps.org/watch?v=pve88962n21
https://learningapps.org/watch?v=pxqb5sr0c21
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19VAMQeyrUEaM4zYTsaHc3chXEKVWs0vA67%25252FOmpvFe6qOqSGrKBRuVi?gameType=solo
https://www.liveworksheets.com/bg1757325ud
https://video.link/w/NCQvc
https://video.link/w/NCQvc
https://video.link/w/NCQvc
https://video.link/w/xIbwc


!Πάτα τους µπλε συνδέσµους µες στο σχεδιάγραµµα να δεις 
βίντεο: 

1) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ

!Ο Μ. Αλέξανδρος !  πολύ νέος βασιλιάς της 
Μακεδονίας. 
!Συγκάλεσε νέο συνέδριο στην Κόρινθο 
!Αρχηγός των Ελλήνων στην εκστρατεία κατά των 
Περσών. 

2) Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ 
ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

!Η εκστρατεία κατά των Περσών ξεκίνησε το 334 π. Χ. από την 
Πέλλα. 

• Ο στρατός !35.000 !αρχηγός ο ίδιος 
• Μέσα από τον Ελλήσποντο πέρασε στην 

Τροία. 
" 

α) Στην Τροία #θυσία στους τάφους του Αχιλλέα και του 
Πατρόκλου. 

• Ανησύχησαν οι Πέρσες  σατράπες #στρατό στον Γρανικό. 
" 

β) Μάχη  στον Γρανικό ποταμό (334 π.Χ.) # νίκη του Μ. 
Αλέξανδρου 

• Οι Πέρσες υποχώρησαν. 
• Οι πόλεις της Μ. Ασίας ένιωσαν ελεύθερες#υποδοχή στον 

Αλέξανδρο 
" 

γ)  Ο Δαρείος Γ΄ µε στρατό στην Ισσό (333π.Χ.)# νικά πάλι ο 
Αλέξανδρος 

• Ο δρόµος προς την Ασία ανοικτός. 
• Δεν κυνηγά τον Δαρείο, κινείται νότια. 

                                             " 
δ) Προς Φοινίκη και Αίγυπτο (332 π. Χ.).
• Τον γοήτευαν οι πυραµίδες και οι θρύλοι 

της. 

 

 

https://video.link/w/XQTvc
https://video.link/w/wYTvc
https://video.link/w/yUTvc


• Οι Αιγύπτιοι τον υποδέχτηκαν σαν Φαραώ.  
• Εκεί  ίδρυσε την  πόλη Αλεξάνδρεια (331 π. Χ.)!µεγάλη 

ανάπτυξη

3) Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
!Ο περσικός στόλος διαλύεται !χωρίς  ναυτικές βάσεις 
(Φοινίκη-Αίγυπτος) . 
!Ο Μ. Αλέξανδρος (ασφαλής) !διαλύει και τον δικό του και 
συνεχίζει στην Ασία.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Αν θέλω, διαβάζω)



Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
!Τα πρώτα του χρόνια (γέννηση – µόρφωση) 
Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλλα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 
356π.Χ. 
Πατέρας του ήταν ο Φίλιππος Β΄, βασιλιάς της Μακεδονίας και µητέρα του η 
Ολυµπιάδα.  
!Δάσκαλός  του υπήρξε ο Αριστοτέλης - αρχικά είχε κι άλλους δασκάλους. 
Μαζί µε τον Αλέξανδρο παρακολουθούσαν τα µαθήµατά του κι άλλοι νέοι από 
µεγάλες µακεδονικές οικογένειες. 
Ο Αλέξανδρος αγαπούσε τη λυρική και την τραγική ποίηση, αλλά το πιο 
αγαπηµένο του έργο ήταν η Ιλιάδα του Οµήρου, που είχε πάντα µαζί του. 
Εκτός απ’ την ποίηση είχε µυηθεί στις φυσικές επιστήµες, στην Ηθική και την 
Πολιτική. 
Την πρώτη του µάχη την έδωσε στη Χαιρώνεια, όπου διακρίθηκε. 
!Η εµφάνισή του 
Ο Αλέξανδρος δεν ήταν ούτε ψηλός ούτε κοντός. Είχε ρωµαλέο στήθος και 
κυµατιστά ξανθά µαλλιά. Αυτά τα συµπεραίνουµε από νοµίσµατα ή προτοµές 
αλλά και απ’ το ψηφιδωτό της Νάπολης  που έχουν τη µορφή του. 
!Η σχέση µε τον πατέρα του 
 Ο Αλέξανδρος, αν και αγαπούσε και θαύµαζε πολύ τον πατέρα του, δεν του 
συγχωρούσε τους πολλούς γάµους του µε άλλες γυναίκες, κάτι που θεωρούσε 
προσβλητικό για  τη µητέρα του. 
!Το άλογό του, ο Βουκεφάλας 
Σε ηλικία 12 ετών δάµασε το Βουκεφάλα, ένα άγριο  θεσσαλικό άλογο που 
κανείς δεν τολµούσε να πλησιάσει. Ο Αλέξανδρος, που κατάλαβε ότι το άλογο 
ήταν τόσο άγριο γιατί τρόµαζε απ’ την ίδια τη σκιά του, το γύρισε προς τον 
ήλιο – έτσι δεν έβλεπε τη σκιά του- και ανέβηκε πάνω του. Βλέποντάς το αυτό 
ο Φίλιππος, λέει στον Αλέξανδρο: «Γιε µου, κοίτα να βρεις ένα βασίλειο 
αντάξιό σου, γιατί  η Μακεδονία δε σε χωράει.» Ο Αλέξανδρος αγάπησε τόσο 
πολύ αυτό το άλογο που όταν πέθανε έχτισε µια πόλη προς τιµήν του στα 
βάθη της Ασίας και της έδωσε το όνοµά του.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Ο στρατός του Μ. Αλεξάνδρου ήταν πολύ µικρότερος απ’ το στρατό των 
Περσών. 
Είχε στρατιώτες από διάφορα µέρη της Ελλάδας, αλλά οι πιο πολλοί ήταν 
Μακεδόνες. 
Το στράτευµα ακολουθούσαν φορτηγά ζώα,  µηχανικοί, αρχιτέκτονες, 
ταχυδροµική υπηρεσία, γραµµατείς, διπλωµάτες, µάντεις, γιατροί, 
γεωγράφοι, ιστορικοί, φιλόσοφοι, ποιητές, µουσικοί κι άλλοι καλλιτέχνες. 
Ο στόλος του  είχε 160 πλοία (απ’ αυτά τα 20 αθηναϊκά).



Ο ΔΑΡΕΙΟΣ  Γ΄ ΚΟΔΟΜΑΝΝΟΣ 
Ο Δαρείος Γ΄ Κοδοµαννός δεν είναι βέβαια αυτός των Περσικών πολέµων 
(Δαρείος Α΄).  Έγινε βασιλιάς της Περσίας το 336 π.Χ. Είχε µια πολύ όµορφη 
γυναίκα µε την οποία είχε αποκτήσει 3 παιδιά.  
Στην Ισσό ο Αλέξανδρος, όταν  πήγε στο περσικό στρατόπεδο, φέρθηκε 
γενναιόψυχα στην οικογένεια του Δαρείου. Τους άφησε να τιµήσουν τους 
νεκρούς τους και τους υποσχέθηκε ότι δε θα τους λείψει τίποτα. Αυτή τη 
στάση του Αλεξάνδρου εκτίµησε ιδιαίτερα ο Δαρείος.


