
 

 

 

 

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος θεωρείται ο μεγαλύτερος Μακεδόνας βασιλιάς ο οποίος έφτασε 

ως τα βάθη της Ασίας μεταφέροντας τον ελληνικό πολιτισμό ως τα πέρατα του 

κόσμου. Ο πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος ο Β΄ και μητέρα 

του η Ολυμπιάδα. Ο πιο στενός φίλος του Αλέξανδρου ήταν ο Ηφαιστίωνας. Μαζί 

έμαθαν να πολεμούν με όλων των ειδών τα όπλα και να ασκούνται κυνηγώντας 

λιοντάρια. Ο Φίλιππος προσέλαβε για δάσκαλό τους τον περίφημο Έλληνα φιλόσοφο 

Αριστοτέλη που τους δίδασκε φυσική και μαθηματικά. 

Μεγαλώνοντας ο Αλέξανδρος ήθελε ένα δικό του άλογο γι’ αυτό ζήτησε από τον 

πατέρα του να του δώσει τον Βουκεφάλα, ένα άγριο άλογο. Ο βασιλιάς Φίλιππος του 

είπε ότι αν καταφέρει να το καβαλικέψει, θα του το χαρίσει. Τότε ο Αλέξανδρος 

χρησιμοποίησε το μυαλό του, για να τα καταφέρει. Είχε προσέξει ότι ο Βουκεφάλας 

φοβόταν τη σκιά του. Έτσι έστρεψε το άλογο απέναντι από τον ήλιο, ώστε να πέσει η 

σκιά του επάνω του και πήδηξε πάνω στη ράχη του. Τότε ο βασιλιάς Φίλιππος 

περήφανος του είπε «βλέπω πως η Μακεδονία δεν είναι αρκετά μεγάλη για σένα». 

Από τότε ο Βουκεφάλας ήταν το αγαπημένο και πιστό άλογό του. 

Μετά τη δολοφονία του πατέρα του, ο Μ. Αλέξανδρος το 335 π.Χ. ανέβηκε στην 

εξουσία. Παρόλο που ήταν πολύ νέος είχε πολύ ξεκάθαρες ηγετικές ικανότητες. 

Μόλις ανέβηκε στην εξουσία, συγκάλεσε συνέδριο και εκεί οι αντιπρόσωπο των 

ελληνικών πόλεων τον όρισαν αρχηγό. Αμέσως άρχισε τις προετοιμασίες για τη 

μεγάλη εκστρατεία.  

Την άνοιξη του 334π.Χ. 35 000 στρατός 

με αρχηγό τον ίδιο πέρασε τον 

Ελλήσποντο κι έφτασε στην Ασία. Εκεί 

οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας 

υποδέχονταν με ενθουσιασμό τον Μ. 

Αλέξανδρο ως ελευθερωτή τους. Οι 

Πέρσες ανήσυχοι συγκέντρωσαν στον 

Γρανικό ποταμό 500 000 στρατιώτες, 

για να εμποδίσουν την εκστρατεία του. 

Εκεί λοιπόν έγινε η πρώτη μάχη, την 

οποία κέρδισε ο Μ. Αλέξανδρος. Ο Μ. 

Αλέξανδρος παίρνοντας θάρρος 

προχώρησε βαθύτερα στο περσικό 

κράτος. Ο βασιλιάς των Περσών Δαρείος 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 

Ο μέγας Αλέξανδρος 



ο Γ΄ με πολυάριθμο στρατό παρατάχθηκε στην Ισσό το 333 π.Χ. Και σ’ αυτή τη μάχη 

νικητής ήταν ο Μ. Αλέξανδρος.  

Ο δρόμος προς την Ασία ήταν πια ανοικτός. Αντί όμως να συνεχίσει την πορεία και 

να καταδιώξει τον Δαρείο, προχώρησε προς τη Φοινίκη και ύστερα προς την Αίγυπτο. 

Η χώρα του Νείλου με τις πυραμίδες και τους θρύλους της τράβηξε το ενδιαφέρον 

του. Οι Αιγύπτιοι  τον υποδέχτηκαν με τιμές και τον ονόμασαν διάδοχο των Φαραώ. 

Εκεί ο Μ. Αλέξανδρος, στις εκβολές του Νείλου θαύμασε το τοπίο. Έτσι ίδρυσε μια  

πόλη που την ονόμασε Αλεξάνδρεια, η οποία γρήγορα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη.  

 

1. Γράφω τα ιστορικά γεγονότα του κειμένου σε χρονολογική σειρά 

ξεκινώντας από την άνοδο του Μ. Αλέξανδρου στην εξουσία.  

Άνοδος του Μ. Αλέξανδρου στην εξουσία                                336π.Χ. 

 

………………………………………………………………….          ……………………. 

 

………………………………………………………………….          ……………………. 

 

………………………………………………………………….          ……………………. 

 

………………………………………………………………….          ……………………. 

 

2. Συμπληρώνω: 

Ο πατέρας του Μ. Αλέξανδρου ήταν ο ………………………………………………. 

Αρχηγός των Περσών στη μάχη της Ισσού ήταν ο …………………………………. 

Το άλογο του Μ. Αλέξανδρου ήταν ο ………………………………………. 

Ο …………………………………….. ήταν σπουδαίος δάσκαλος του Μ. Αλέξανδρου. 

Στην Αίγυπτο ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε την δική του πόλη, την ………………………… 

 

3. Γιατί ο βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος ονομάστηκε Μέγας;  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


