
Αναστασία ∆. Βακαλούδη  
∆ρ. Ιστορικός – Φιλόλογος 

 

Μάθηµα: Ιστορία Α΄ Λυκείου 
 

∆ιδακτική ενότητα: ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σσ. 90-100) 

 

∆ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «ΝΕΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ», τεύχ. 84 (Αθήνα, Φθινόπωρο 

1997), σσ. 118-130  
 

Κάποιες διδακτικές προτάσεις για την διαλογική διδασκαλία σε συνδυασµό µε ερωτήσεις και αξιοποίηση 

των εικόνων και παραθεµάτων του µαθήµατος. 

 

(Σηµείωση: Αρχικά δίνεται το σχεδιάγραµµα του µαθήµατος στους µαθητές. Από τη µια πλευρά 

ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΟΙ από την άλλη πλευρά αντίστοιχα ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ που θα υφάνουν 

το µάθηµα). 

 

α )  Κ α τ ά κ τ η σ η  τ η ς  Α ν α τ ο λ ή ς  

β )  Π ο λ ι τ ι κ ή  δ ρ ά σ η  κ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  

τ ο υ  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  

γ )  Ο  Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  µ ε  τ ο  π έ ρ α σ µ α  

τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  

 

α) ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Αλέξανδρος Γ΄ - Μακεδονία 

 

Συνέδριο Κορίνθου 

• Ερώτηση 
Γιατί ο Αλέξανδρος συγκάλεσε στην Κόρινθο το 
συνέδριο των Ελλήνων; 
(διαγνωστική ερώτηση) 

 

∆αρείος Γ΄ Κοδοµανός - Περσία − Χρηµατοδότηση των αντιµακεδονικών 

παρατάξεων 

− ∆ιάσπαση Ελλήνων  

(σατραπεία: διευκρίνιση του όρου) 

Η εκστρατεία Αφετηρία: Πέλλα 

Έτος: 334 π.χ. 



∆ιάρκεια: 3 φάσεις  

(∆υναµικό: περίπου 40.000 άνδρες) 

α΄ φάση: (334-332 π.Χ.) 

(στις σελίδες 96-97 υπάρχει χάρτης µε το διάγραµµα 

της εκστρατείας  

να επισηµανθούν οι περιοχές δια των πόλεων)            

 

 

Γρανικός, 334 π.Χ. 

Ισσός, 333 π.Χ. 

Σιδώνα, Τύρος, Γάζα 

Μ. Ασία - Κιλικία

332 π.Χ., Αίγυπτος: ίδρυση Αλεξάνδρειας 

• Ερώτηση 
Παρατηρώντας το χάρτη, γιατί ο Αλέξανδρος 
ακολούθησε αυτή τη διαδροµή;  

 
• Ερώτηση 

1)Τι εξυπηρέτησε η ίδρυση της Αλεξάνδρειας;

2) Σηµ.: Να διαβαστεί το κείµενο, σελ. 91-92 “Η 

κτίση της Αλεξάνδρειας” και να επισηµανθούν τα 

κύρια στοιχεία. 

• Ερώτηση 

Ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο πέρασε φοβερές 

κακουχίες για να φθάσει στο ξακουστό µαντείο 

του Άµµωνα ∆ία και να λάβει το χρησµό ότι ήταν 

ο γιος του ∆ία. Γιατί;  

• Ερώτηση 

Ο Αλέξανδρος σεβάστηκε ιδιαιτέρως τη θρησκεία 

των άλλων λαών. Γιατί; 

∆εύτερη Φάση (331-327π.Χ) 

• Ερώτηση 

Ο Αλέξανδρος κατηγορήθηκε για το ότι πίστεψε 

πως ήταν θεός. Πως κρίνετε τη θέση του και τη 

στάση του να αποδεχθεί τις συνήθειες των Περσών 

βασιλέων για να τον αναγνωρίσουν και οι Πέρσες 

ως Μέγα Βασιλέα; 

• Ερώτηση 

Πως ερµηνεύετε την άποψη ότι οι τίτλοι του 

Αλέξανδρου “Βασιλεύς Ασίας” και Φαραώ (στην 

Αίγυπτο), µετέτρεψαν τη βασιλεία του από εθνική 

σε προσωπική; 

• Ερώτηση 

Γιατί ο Αλέξανδρος επιδίωκε να κατακτήσει την 

περιοχή των Σκυθών; 

 

− Γαυγάµηλα (331 π.Χ.) > Μεσοποταµία

 “Βασιλεύς της Ασίας” (Πλούταρχ.) 

− Βαβυλώνα >Βαβυλωνία

 Σούσα

 Περσέπολη >Περσίς 

Εκβάτανα : τελευταίο καταφύγιο ∆αρείου / 

δολοφονία του από σατράπη Βήσσο 

− Αλέξανδρος : νόµιµος διάδοχος Αχαιµενιδών - 

θεός / βασιλέας 

− Ανατολικές επαρχίες Περσικού κράτους>

− Αρεία

− Βακτρία

− ∆ραγγιανή

− Σογδιανή

− Υρκανία - Ινδός ποταµός



• λαοί εµπειροπόλεµοι 

• τοπικιστικό φρόνιµα 

• ορεινές δύσβατες περιοχές 

• αντίσταση τοπικών ηγεµόνων 

• κλεφτοπόλεµος 

Ίδρυση νέων πόλεων

Αλεξάνδρεια Εσχάτη : η τελευταία ελληνική πόλη 

πριν την κεντρική Ασία 

 
Τρίτη φάση (326-325 π.Χ.) 

 

 

 

 

• Ερώτηση----------------------------------  

Από την διαρκή ίδρυση βωµών και προσφορά 

θυσιών, πως χαρακτηρίζετε τον Αλέξανδρο; Πώς 

µπορεί να συνδυαστεί η θρησκευτική του ευσέβεια 

µε την στρατιωτική του πορεία;

 

 
Β) Η πολιτική δράση και το έργο του Αλεξάνδρου

ΑΞΟΝΕΣ 

Α] Στόχοι συνεδρίου Κορίνθου:

 

 
Υπέρβαση των στόχων από τον Αλέξανδρο

Έκταση κράτους Αλεξάνδρου---------------  

 

 
Β] Νέα πολιτική-------------------------------  

• Ερώτηση 

Γιατί η επινόηση των “Επιγόνων” ήταν 

πρωτοποριακή; 

• Ερώτηση 

Γιατί ο Αλέξανδρος διατήρησε το ισχύον περσικό 

σύστηµα; 

 

Ινδός ποταµός

326 π.Χ.: µάχη Υδάσπη µε τον Ινδό βασιλέα Πώρο 

πορεία προς Ύφαση 

Άρνηση του στρατού για συνέχιση εκστρατείας 

 

 
Ίδρυση 12 βωµών προς τιµήν των 12 ολυµπίων 

324 π.Χ.: Επιστροφή στα Σούσα 

323 π.Χ.: Θάνατος στη Βαβυλώνα 

 

 

 

 

α) απελευθέρωση πόλεων Μ. Ασίας 

β)Τιµωρία των Περσών 

 

 

 
Κράτος από Αδριατική - Ινδό ποταµό - Κασπία - 

Αίγυπτο 

 

 
Από το 330 π.Χ στο στρατό και τη διοίκηση 

Επίγονοι 

 

 

σατραπείες 

- έθιµα περσικής αυλής 

- προσκύνηση ηγεµόνα 

- µεικτοί γάµοι  



  

 

 

 

 

Άρνηση των Ελλήνων στρατηγών να δεχθούν τη νέα 

πολιτική 

Σηµ.: Να διαβαστεί το κείµενο, σελ. 98: “Η ένωση 

της Ευρώπης µε την Ασία” και να κριθεί. 

“Βάρβαροι” 

περσικά έθιµα 

 
παράφορη η αντίδραση του Αλεξάνδρου 

Η µεγαλύτερη προσφορά του Αλεξάνδρου 

 

• Ερώτηση 

Γιατί ονοµάσθηκε “Μέγας”; 

Ίδρυση νέων πόλεων 

λόγοι : στρατιωτικοί 

α)εξασφάλιση νώτων 

β)οδικές αρτηρίες 

Κατόπιν : Κέντρα έλξης για τους Έλληνες από 

Ελλάδα και Μ. Ασία 

Ελληνική παιδεία 

Γλώσσα 

Τρόπος ζωής 

Εξελληνισµός Ασίας 

Το παγκόσµιο κράτος 

Σηµ.: Να διαβαστεί το κείµενο της σελ. 99 

“Σκιαγραφία του Αλεξάνδρου” 

Γ)Ο Αλέξανδρος στο πέρασµα του χρόνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θρύλος 

λόγοι :   νεαρό ηλικίας 

ισχυρή προσωπικότητα 

στρατιωτικά κατορθώµατα 

εύρος κατακτήσεων του 

Επιεικής συµπεριφορά των κατακτηµένων λαών 

Κοράνι  προφήτης 

Μεσαιων. Περσία: 

Φιρντουσή (10ος αι. µ.Χ) 

“Βιβλίο βασιλέων” 

Αλέξανδρος = διάδοχος ∆αρείου 

υπερασπιστής της πυρολατρείας 

Νιζάµη (13ος αι.) 
“Το βιβλίο του Αλεξάνδρου” 
σοφός, προφήτης Ισλάµ 

Μεσαιωνική ∆ύση 

“Ροµάντζο Μ. Αλεξάνδρου” 



Ελλάδα 

“Φυλλάδα του Μεγαλεξάνδρου” 

 

ΟΙ ∆ΥΟ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Α./ Αλέξανδρος: µπορούµε να σκιαγραφήσουµε ένα πορτρέτο του  

α) η εξωτερική φυσιογνωµία του 

β) ο χαρακτήρας του  

σε συνδυασµό µε τα παραθέµατα, τις εικόνες και την αφήγηση. 

Β./ i. ∆ιάδοση: από ποιους; πώς; σε ποιους; γιατί;     

ii.  Ελληνικός πολιτισµός: ποια στοιχεία αυτού; 

(Σηµείωση: Κάποιες από τις ερωτήσεις που παρατίθενται και σκοπό έχουν την ενεργοποίηση του 

ενδιαφέροντος του µαθητή για την έµπρακτη συµµετοχή του στο µάθηµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως 

ασκήσεις διαγωνίσµατος ή εργασίες για το σπίτι). 

 

Α. ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

- Η σωµατική του διάπλαση: Το κύριο χαρακτηριστικό που ο Λύσιππος (επίσηµος γλύπτης του 

Αλεξάνδρου) είχε επιτύχει να απεικονίσει, ήταν το “αρρενωπόν και λεοντώδες” (Πλουτάρχ., Αλέξανδρος 4). 

του προσώπου και της κόµης που ανυψωνόταν από το µέτωπο σαν χαίτη. Ακόµη, την υγρότητα του βλέµµατος, 

την ανάταση του αυχένα και µια µόνιµη κλίση του κεφαλιού. Γενικά η µορφή του απέπνεε νεανική ορµή, 

σωφροσύνη, αυτοπεποίθηση και δύναµη. 

- ΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΤΟΥΝ Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ (σελ. 90)  ΚΑΙ Η 

ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ (σελ. 92) όπου φαίνεται η δύναµη της 

φυσιογνωµίας, τα ανορθωµένα σαν χαίτη µαλλιά, η αραιή γενειάδα και το γεµάτο µάτι ψυχή. Συνδυασµός της 

οργής των ορεσίβιων Μακεδόνων και του πάθους της µητέρας του Ολυµπιάδας. 

- Ο χαρακτήρας και το ήθος του: µπορούν να ανιχνευτούν από τους ίδιους τους µαθητές µέσα από την 

ανάγνωση των παραθεµάτων: 

α) “Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΑΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΣΣΟ” (σελ. 93-94) ΚΑΙ β) “ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ” (σελ. 99).  

Σηµείωση: Από τα κείµενα απορρέουν δύο ενδιαφέροντα πολιτιστικά στοιχεία: α) η ταφή των νεκρών 

εξίσου σηµαντική για όλους τους λαούς και συνοδευόµενη από τα κτερίσµατα. β) η ύπαρξη παρθενώνων όπου 

διαφυλάττονταν η τιµή των γυναικών µακριά ακόµη και από τα αδιάκριτα βλέµµατα.  

 

Β. Η ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

Στον Αριστοτέλη όφειλε την εκπ/ση στον πολιτικό λόγο, την τέχνη της πολιτικής και τη µελέτη της εξέλιξης 

των πολιτευµάτων. Επίσης την πεποίθηση ότι ο βασιλέας καταξιώνεται στα µάτια των πολιτών του µέσα από 

την κατοχή εξαιρετικών προσωπικών πολιτικών αρετών. Ακόµη ο Αλέξανδρος µελετούσε τον Όµηρο και τους 

τραγικούς ποιητές, αστρονοµία, γεωµετρία, ρητορική. 



- Να αναγνωστεί το ΚΕΙΜΕΝΟ “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΥΡΙΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ” (σελ. 

91) και να τονιστεί η αξία και συµβολή της παιδείας στη διαµόρφωση του χαρακτήρα, τη θέση στόχων, τον 

εφοδιασµό της ψυχής και την επίτευξη των σχεδίων του ανθρώπου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ: Ο Αλέξανδρος θεωρούσε ότι στον πατέρα του Φίλιππο όφειλε το “ζην” αλλά στο 

δάσκαλό του Αριστοτέλη, το “ευ ζην”. Πώς ερµηνεύετε µετά από τη γενική µελέτη της πορείας του Αλεξ. την 

πεποίθησή του; τη θεωρείτε σωστή; πιστεύετε ότι εάν δεν είχε την ανάλογη παιδεία ο Αλέξανδρος, θα είχε 

συµπεριφερθεί παρόµοια, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του; Εάν όχι, τι πιστεύετε ότι θα έπραττε διαφορετικά; 

- Να τονιστεί ότι η ελληνική παιδεία του συνδέεται µε τη µελέτη της φιλοσοφίας, που του έδωσε τα εφόδια 

της µεγαλοψυχίας, σύνεσης, σωφροσύνης, ανδρείας και η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (σελ. 90) τεκµηριώνει 

τους ευγενείς στόχους του Αλεξάνδρου (=διάδοση του πολιτισµού / ήπια συµπεριφορά ή ισότιµη µεταχείριση 

των κατακτηµένων / οικουµενική συνεργασία).  

 

Α. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

- Η αρχή της διδασκαλίας µπορεί να συνδεθεί µε µια διαγνωστική ερώτηση που θα συνδέσει το παρόν 

µάθηµα µε τα προηγούµενα, µε το στόχο και το έργο του Φιλίππου και τους Έλληνες του 481 π.Χ.: 

Ερώτηση: Γιατί ο Αλέξανδρος συγκάλεσε στην Κόρινθο το Συνέδριο των Ελλήνων; 

- Να επισηµανθεί ότι η πολιτική του ∆αρείου Γ΄ Κοδοµανού στην Περσία, υπήρξε η ίδια µ’ εκείνη των 

προκατόχων του: 

Ερώτηση: Ποια ήταν η πολιτική που ακολουθούσαν όλοι οι Πέρσες µονάρχες µε στόχο τη διαρκή  

αποδυνάµωση των Ελλήνων; (Σηµ.: Η διαχρονική γνωστή αρχή: “διαίρει και βασίλευε”). 

- Να τονιστεί ότι το κράτος των Περσών ήταν 50 φορές µεγαλύτερο από την Ελλάδα, αλλά σε χαλάρωση και 

µε προβλήµατα µε τους σατράπες.  

    Να αποσαφηνιστεί ο όρος σατραπεία, σατράπης και να γίνει συσχετισµός της λέξης µε το παρόν. Η σηµασία της 

σήµερα, αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να διοικούσαν πολλοί από αυτούς τους άνδρες  τις 

περσικές επαρχίες. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι πολλοί από τους κατακτηµένους λαούς των Περσών δέχθηκαν 

τον Αλέξανδρο ως απελευθερωτή όπως π.χ. στην Αίγυπτο. 

- Συνεχής παρακολούθηση της εκστρατείας του στο ΧΑΡΤΗ, αναφορά στη χρήση των νέων για την εποχή 

πολεµικών µέσων, παράλληλη σηµείωση των περσικών επαρχιών στις οποίες ανήκουν οι πόλεις που 

καταλαµβάνει ο Αλέξανδρος 

-Υπενθύµιση της ιστορίας του “Γόρδιου ∆εσµού”,  του χρησµού του και του τρόπου µε τον οποίο τον έλυσε 

ο Αλέξανδρος, όταν πέρασε από το Γόρδιο, πόλη της Φρυγίας, το 333 π.Χ. 

- Ερώτηση: Γιατί ο Αλέξανδρος επιδιώκει να κατακτήσει τις φοινικικές πόλεις Σιδώνα. Τύρο, Γάζα, στα 

παράλια της Μεσογείου; (Απ.: Στρατιωτικά λιµάνια, συνεχής ανεφοδιασµός, + Αίγυπτος = η ανατολ. Μεσόγειος, 

ελληνοµακεδονική λίµνη). 

- 332 π.Χ. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΙΓΥΠΤΟΥ: Ερώτηση: Παρατηρώντας την τοποθεσία που ο Αλέξανδρος ίδρυσε 

την Αλεξάνδρεια α) ποια πιστεύετε ότι ήταν τα κίνητρά του; β) τι επιπτώσεις είχε η ίδρυση της Αλεξάνδρειας για 

την Αθήνα; (Απ: Παρατηρώντας ότι η Αίγυπτος δεν είχε λιµάνι στη Μεσόγειο, συνέδεσε το όνοµά του µε ένα 

από τα µεγαλύτερα στη συνέχεια, εµπορικά κέντρα της Ανατολής � ως τότε, η Αθήνα ήταν το µεγαλύτερο 

εµπορικό κέντρο της Μεσογείου).  



- Να τονιστεί ότι η Αλεξάνδρεια γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στο µετακοµιστικό εµπόριο, κυκλοφόρησε 

άφθονο νόµισµα και δηµιουργήθηκαν γι’ αυτό τράπεζες. Αυτά αποτελούν στοιχεία ενός πολιτιστικού τοµέα ή 

θεσµού, του οικονοµικού.  

- ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ “Η ΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ” (σελ. 91-92) γίνεται αναφορά σε α) αγορά: 

οικονοµικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, ψυχαγωγικοί πολιτιστικοί τοµείς ή θεσµοί. 

β) ιερά: θρησκευτικοί πολιτιστικοί θεσµοί. (η θρησκευτική ζωή).  

- Επίσης στο κείµενο επισηµαίνονται i) η ευσέβεια του Αλεξάνδρου µε την προσφορά θυσιών και το 

πολιτιστικό στοιχείο της σπλαγχνοµαντείας, αρχαιοτάτου θρησκευτικού πολιτιστικού θεσµού µε θεϊκό-

συµβουλευτικό χαρακτήρα. 

ii) ο σεβασµός του Αλεξάνδρου προς τις θρησκείες των άλλων λαών: 

- Ερώτηση: Γιατί ο Αλέξανδρος σεβάστηκε τις θρησκείες των άλλων λαών; Εξυπηρετούσε αυτό µε κάποιο 

τρόπο τα σχέδιά του; (Απ.: Μια οξυδερκής πολιτική που τον βοήθησε να γίνει ευρύτερα αποδεκτός � στην 

Αίγυπτο µάλιστα τον βοήθησε να αναδειχτεί σε θεό).  

- Ερώτηση: Παρατηρώντας το ΝΟΜΙΣΜΑ (σελ. 100) και λαµβάνοντας υπόψη τις αφηγήσεις ότι ο 

Αλέξανδρος βάδιζε επί 10 ηµέρες µέσα σε άνυδρη χώρα, έρηµο, σύννεφα άµµου για να βρει το ναό του Άµµωνα 

∆ία στην όασή του και να µάθει το µυστικό της γέννησής του -ο προφήτης τον ανακήρυξε γιο του ∆ία- γιατί 

πιστεύετε ότι υποβλήθηκε σε µια πορεία γεµάτη κακουχίες και ταλαιπωρία για να πάρει αυτό το χρησµό; Πώς τον 

εξυπηρετούσε αυτός στα πολιτικά του σχέδια, γνωρίζοντας το χαρακτήρα που είχε η βασιλεία στην Ανατολή; (Απ.: 

Ο Αλέξανδρος, έχοντας το χρησµό του Άµµωνα ∆ία, περιβλήθηκε µε τη δόξα της θεϊκής καταγωγής και το 

θεϊκό χαρακτήρα που ήδη είχαν οι βασιλείς της Ανατολής. Έτσι κατόρθωσε να επιβληθεί στον κόσµο της 

Ανατολής). 

- Ερώτηση: Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου, οι τίτλοι του “Βασιλεύς Ασίας” µετά τα Γαυγάµηλα και 

“Φαραώ”  στην Αίγυπτο, µετέτρεψαν τη βασιλεία του από εθνική σε προσωπική. Πώς το ερµηνεύετε; (Απ: Βλ. και 

σελ. 111). 

- Με ερέθισµα την ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ (σελ. 91) και την αναφορά στην κατάκτηση της 

Βαβυλωνίας, να τονιστεί ότι πολλοί από τους λαούς που κατέκτησε ο Αλέξανδρος, είχαν ήδη ανεπτυγµένο 

πολιτισµό. Η Βαβυλώνα π.χ. ήταν ξακουστή για τα ανάκτορά της, τους κρεµαστούς κήπους, τις γέφυρες στον 

Ευφράτη. Ο Στράβων (µεταίχµιο 1ου π.Χ. αιώνα µε 1ο µ.Χ. αιώνα) αναφέρει στα Γεωγραφικά του ότι οι 

Χαλδαίοι, κάτοικοι της Βαβυλωνίας µελετούσαν την αστρονοµία και ήταν µαθηµατικοί και φιλόσοφοι 

(Στράβων., Γεωγραφικά, 16. 1, 6). Ενδιαφέρον ίσως θα ήταν να αναφερθεί και πόσο δεισιδαίµονες ήταν 

παράλληλα αυτοί οι άνθρωποι. Οι Χαλδαίοι ήταν και “γενεθλιαλόγοι” κατασκεύαζαν δηλ. ωροσκόπια γιατί 

πίστευαν στην επίδραση των άστρων στα γήινα και την ανθρώπινη ζωή. 

- Παρατηρώντας την ΕΙΚΟΝΑ στη σελ. 95 ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΙΝ∆ΟΚΑΥΚΑΣΟΥ αναπαριστούµε 

το ορεινό και δύσβατο των περιοχών της Υρκανίας και του Ινδού ποταµού όπου ο στρατός του Αλεξάνδρου είχε 

να αντιµετωπίσει και τις φοβερές εδαφικές και καιρικές δυσχέρειες. Επισηµαίνουµε επίσης τη στρατιωτική 

ετοιµότητα του Αλεξάνδρου και του στρατού του να αντιµετωπίζουν κάθε πολεµική τακτική: εδώ 

κλεφτοπόλεµο).  

- Ερώτηση:  Στόχος του Αλεξ. ήταν η διαρκής ίδρυση νέων πόλεων. Η Αλεξάνδρεια Εσχάτη ήταν η τελευταία 

ελλην. πόλη πριν την Κεντρ. Ασία. Επόµενος στόχος του Αλεξάνδρου ήταν η περιοχή των Σκυθών. α) Ποιοι ήταν 

οι λόγοι της συνεχούς ίδρυσης πόλεων; (Απ.: στρατιωτικοί, εξασφάλιση νώτων, οδικές αρτηρίες, κέντρα ελλ. 



πολιτισµού και διοίκησης (Βλ. και σελ. 175)). β) Ποιος ήταν ο λόγος που τον ενδιέφερε η κατάκτηση της χώρας 

των Σκυθών; (Απ.: Πολιτική οξυδέρκεια: φυσική οδός για διεξαγωγή εµπορίου προς  Άπω Ανατολή (Κίνα) και 

προς Κασπία Θάλασσα). 

- Με αφορµή την πληροφορία για την ίδρυση, από τον Αλέξανδρο, 12 βωµών προς τιµήν των 12 Ολυµπίων 

θεών:  

- Ερώτηση: Από τις µαρτυρίες του Πλουτάρχου και των άλλων που ασχολήθηκαν µε τον Αλέξανδρο, φαίνεται η 

µεγάλη του θρησκοµανία και ευσέβεια, που τον οδηγούσαν συνεχώς στην ίδρυση βωµών και προσφορά θυσιών 

προς τους θεούς. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξανδρος επικρίθηκε γιατί πίστεψε ότι ήταν θεός ή τουλάχιστον 

επέβαλε τον εαυτό του ως τέτοιο. Πώς νοµίζετε ότι εξισορροπούνται οι 2 αυτές τάσεις του Αλεξάνδρου; (Απ.: 

Στερέωση της επιβολής του σε λαούς όπου οι βασιλείς κατείχαν θεϊκή θέση και καταγωγή / Ενδεχοµένως η 

θρησκοµανία του τον έκανε να πιστεύει ότι είχε από το θεό εκλεγεί προς εκπλήρωση εξαιρετικής αποστολής ~ 

Μ. Κωνσταντίνος, Ιουλιανός / Ψυχολογικά, ίσως το µέσον στήριξης και καταπολέµησης των εσωτερικών του 

φόβων για πιθανή αποτυχία). 

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 

∆ΥΟ ΑΞΟΝΕΣ: 

α) Στόχοι συνεδρίου Κορίνθου > Αλέξανδρος: υπέρβαση στόχων - δηµιουργία αχανούς κράτους. 

β) Η πολιτική του οξυδέρκεια και προσαρµοστικότητα στις ανάγκες των περιστάσεων > η ενότητα του 

αχανούς πολιτικού, πολιτιστικού κ.α. ψηφιδωτού του κράτους του, έπρεπε να βασισθεί σε νέα πολιτική, κοινά 

αποδεκτή, στο στρατό και τη διοίκηση.  

i) ΣΤΡΑΤΟΣ: Ερώτηση: Γιατί η επινόηση των “Επιγόνων” ήταν πρωτοποριακή; (Απ.: Η ανάµειξη Ελλήνων / 

Περσών επέφερε µια αδιαρραγή, ισχυρή, οµόψυχη στρατιωτική δύναµη).  

ii) ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: Ερώτηση: Πού αποσκοπούσε η διατήρηση του παλαιού συστήµατος των Σατραπειών, ποια 

καινοτοµία επέφερε εδώ ο Αλέξανδρος και γιατί διατήρησε τα έθιµα της περσικής Αυλής όπως την προσκύνηση του 

ηγεµόνα; 

iii) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ερώτηση: Ο Αλέξανδρος εφάρµοσε τη µέθοδο των “µεικτών γάµων” 

δίνοντας και ο ίδιος το παράδειγµα µε το γάµο του µε το “µαργαριτάρι της Ανατολής”, την ωραιότατη Περσίδα 

Ρωξάνη. Πώς κρίνετε αυτή του την τακτική; 

- Ως απάντηση µπορεί να αναγνωστεί το ΚΕΙΜΕΝΟ “Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΙΑ” (σελ. 

98) και να τονιστεί η ευελιξία και ευστροφία ενός σωστού πολιτικού ηγέτη για την “κατάκτηση” των υπηκόων 

του, την εξοµάλυνση των αντιθέτων δυνάµεων, την ευρεία αποδοχή µε στόχο όµως την οµαλή συµβίωση, µε 

την αντίθεση στις µεθόδους Αλεξάνδρου και ∆αρείου. Τα χαρίσµατα αυτά πρέπει να συνοδεύουν πάντοτε έναν 

ικανό ηγέτη.  

- Να επισηµανθεί εδώ ότι την ικανότητα στην πολιτική και τη διακυβέρνηση των λαών διδάχθηκε από τον 

Αριστοτέλη - όµως: 

- Ερώτηση: Ο Αριστοτέλης, συµβούλευσε τον Αλέξανδρο “να κυβερνά τους Έλληνες ως αρχηγός και τους 

βαρβάρους ως δεσπότης, µεταχειριζόµενος τους πρώτους ως φίλους και οικείους και τους άλλους ως ζώα και 

φυτά.” Πόσο και πώς πιστεύετε ότι ξεπέρασε ο µαθητής το δάσκαλο στην πολιτική διορατικότητα και την  

ανθρωπιστική και κοινωνική  αντίληψη;  



- Να προσεχτεί επίσης η σύγκρουση της καινοτόµου πολιτικής του Αλεξάνδρου µε την κοντόφθαλµη και 

συµφεροντολογική πολιτική ορισµένων από τους Έλληνες στρατηγούς του. Η “σοβινιστική” υποτίµηση των 

“βαρβάρων” και των εθίµων τους. - Η παράφορη αντίδραση του Αλεξάνδρου ένα δείγµα του πάθους που 

έκρυβε η ισχυρή του προσωπικότητα. 

- Ερώτηση: Ποια κατά τη γνώµη σας ήταν η µεγαλύτερη προσφορά του Αλεξάνδρου, κατά τη µακρόχρονη 

επέλασή του στην Ασία; (Απ.: Νέες πόλεις, κέντρα έλξης για Έλληνες από Ελλάδα και Μ. Ασία - διάδοση 

ελληνικής παιδείας, γλώσσας, τρόπου ζωής). 

Επισηµάνσεις: Σταδιακά επικράτησαν: α) Ελληνική γλώσσα = η απλοποιηµένη αττική διάλεκτος = “Κοινή”, 

που διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο (Βλ. και σελ. 115). 

Β) Ελληνικός τρόπος διοίκησης: Βουλή, Εκκλησία του ∆ήµου (διοικητικά κέντρα): ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ / 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ. 

γ) Ελληνικοί ναοί, βωµοί, αγάλµατα διακόσµησαν την Ανατολή (έκφραση θρησκευτ. ζωής, τέχνες): 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ /  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ. 

δ) Ντόπιοι έµαθαν ελληνικά και διέδωσαν τον ελληνικό πολιτισµό: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ / ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 

ΘΕΣΜΟΙ. 

- Εποµένως µέσα από τη διαλεκτική διδασκαλία και τη µελέτη των πηγών, που αποτελούν µαρτυρίες της 

εποχής, αποδεικνύεται και επαληθεύεται ο τίτλος του µαθήµατος ότι ο Αλέξανδρος διέδωσε τον ελληνικό 

πολιτισµό και κατ’ επέκταση πέτυχε τον εξελληνισµό της Ασίας και το παγκόσµιο κράτος. 

- Κάποιες ερωτήσεις κρίσης: α) Γιατί ο Αλέξανδρος ονοµάσθηκε “Μέγας”; (Απ.: χαρτογραφήσεις, 

τοπογραφία, εξερευνήσεις, γεωγραφικές ανακαλύψεις, λόγιοι και επιστήµονες µαθητές του Αριστοτέλη τον 

ακολούθησαν, ανακαλύψεις στην ιστορία και τα είδη των φυτών, κλπ, κλπ. (Βλ. και σελ. 175)). 

- β) Με τη δηµιουργία του “οικουµενικού κράτους”, έγινε µια σηµαντική µετάβαση από το προηγούµενο 

πολιτικό σύστηµα της Ελλάδας το οποίο αυτοκαταργήθηκε. Ποιο ήταν αυτό, γιατί καταργήθηκε και τι πιστεύετε ότι 

ακολούθησε; (Απ.: Πόλη-κράτος > Παγκόσµιο κράτος / “Πολίτης της πόλης κράτους” που ένιωθε την ασφάλεια 

των ορίων και των θεών της > “Οικουµενικός πολίτης” µε αισθήµατα ανασφάλειας και φόβου αλλά και µέσα σε 

κυκεώνα πολιτιστικών και οικονοµικών κ.α. ανταλλαγών µε όλες τις θετικές και αρνητικές συνέπειες).   

 

Γ. Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

- Οι λόγοι που ο Αλέξανδρος έγινε θρύλος και οι οποίοι αναφέρονται στην αρχή του υποκεφαλαίου, 

µπορούν να βρεθούν µε διαλογική συζήτηση και από τους µαθητές. 

- Ένα ενδιαφέρον σηµείο που αξίζει να προσεχτεί είναι ότι παράλληλα µε τη µετάβαση από την πόλη-κράτος 

στο οικουµενικό κράτος, έχουµε και µια µετάβαση από τους ήρωες στους βασιλείς και τους προφήτες, 

φαινόµενο που θα ενταθεί από την ελληνιστική περίοδο. Στο µεταίχµιο της π.Χ και µ.Χ. εποχής ο Στράβων 

έγραφε ότι: “ο ουρανός αποκαλύπτει τα µυστικά του στους ιερείς και βασιλείς της Ανατολής” (Στράβων., 

Γεωγρ. 16. 2, 38-39) � γιατί αυτοί θεωρούνταν ως γνώστες των θεϊκών πραγµάτων και νόµων του σύµπαντος. 

- Έτσι ο Αλέξανδρος για τους Πέρσες έγινε το πρότυπο του Πέρση µονάρχη ή του ιερέα προφήτη 

(υπερασπιστή της πυρολατρείας [=επίσηµης λατρείας των Περσών] ή προφήτη του Ισλάµ). Οι Άραβες και το 

Κοράνι (και κατ’ επέκταση και οι Τούρκοι) τον είδαν ως προφήτη ή τον παραλλήλισαν µε το Σεβάχ. Οι 

Βαβυλώνιοι τον παραλλήλισαν µε τον ήρωά τους Γιλγαµές και οι Αιθίοπες µε χριστιανό - ταυτίστηκε µε τον άγ. 

Γεώργιο. Ταυτίστηκε ακόµη µε τον Ηρακλή, τον Οδυσσέα και µπορεί να αναφερθεί ο γνωστός ελληνικός µύθος 



της Γοργόνας και του “ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;”. Τέλος στη ∆ύση µετατράπηκε σε φεουδαλικό άρχοντα και 

ιππότη. 

- Παρατηρώντας τέλος την ΕΙΚΟΝΑ της σελ. 100 διαβάζουµε ότι πρόκειται για ένα “περίαπτο”. 

∆ιευκρινίζεται ότι περίαπτα ήταν τα φυλακτά που φορούσαν κατάσαρκα οι Βυζαντινοί για να τους 

προστατεύουν από το κακό µάτι (βασκανία), τα µάγια και κάθε άλλο κακό (πόσοι αλήθεια και σήµερα δεν 

πιστεύουν σ’ αυτά και φορούν φυλακτά;). Για τη δεισιδαιµονία των Βυζαντινών µπορούµε να παραθέσουµε ένα 

χωρίο από τον Ιωάννη Χρυσόστοµο που αναφέρει τον 4ο µ.Χ. αιώνα: «Τι να πει κανείς γι’ αυτούς που 

χρησιµοποιούν ξόρκια και φυλακτά και χάλκινα νοµίσµατα του Αλεξάνδρου του Μακεδόνα, δεµένα στα 

κεφάλια και τα πόδια» (Ιω. Χρυσοστ., P.G. 49, 231-240):  

- Ερώτηση: Γνωρίζοντας τις διαστάσεις που άρχισαν να παίρνουν οι βασιλείς και οι ιερείς από την εποχή του 

Αλεξάνδρου, πώς φαντάζεστε ότι µπορεί να συνδέθηκε στη συνέχεια ο Αλέξανδρος και τα νοµίσµατά του µε τα 

φυλακτά; (Πληροφ: Τον 3ο µ.Χ. αιώνα ο Αλέξανδρος λατρεύτηκε ως θεός. Αποδόθηκε λοιπόν σ’ αυτόν και τα 

νοµίσµατά του µαγική δύναµη). 

 

- Σαν κατακλείδα να αναγνωστούν τα ΚΕΙΜΕΝΑ σελ. 99-100 και 100. 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ: Επισκέψεις στους σχετικούς αρχαιολογικούς χώρους και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης θα ολοκλήρωναν την εικόνα των παιδιών για το Φίλιππο, τον Αλέξανδρο και τη Μακεδονία.    

  

Μικρή ενδεικτική βιβλιογραφία: P. Green, Alexander the Great London 1970, repr. 1971 (µε πλούσιο 

εικονογραφικό υλικό). 

P. Green, Alexander to Actium the Hellenistic age, Berkeley-Los Angeles 1990 (εµπεριέχεται και η ελληνιστική 

περίοδος). 

Π. ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια2 Αθήναι αχ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Παραδείγµατα τύπων ερωτήσεων αξιολόγησης στο κεφάλαιο: “Ο Αλέξανδρος και η διάδοση του ελληνικού 

πολιτισµού” (σσ. 90-100) 

1. Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης: Η νέα πολιτική του Αλεξάνδρου δεν έγινε αποδεκτή από τους 

στρατηγούς του. Αναφέρετε µε λίγα λόγια τα βαθύτερα αίτια αυτής της απόρριψης. 

2. Συνδυασµός ερωτήσεων ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης: Παρατηρήστε το “περίαπτο” των 

ρωµαϊκών χρόνων (σελ. 100), που απεικονίζει τον Αλέξανδρο µε τα κέρατα του Άµµωνα, σύµβολο του 

Αιγυπτίου θεού. α) Με ποιο γεγονός σχετίζεται η αναπαράσταση; β) Γιατί πιστεύετε ότι ο Αλέξανδρος θέλησε 

να εξοµοιωθεί µε ένα θεό; 

3. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: θεωρείτε ότι τα παρακάτω γεγονότα είναι σωστά χρονολογικά 

τοποθετηµένα; Αν όχι, ποια είναι η σωστή σειρά που συνέβησαν. 

Στην πρώτη φάση (334-332 π.Χ.) ο Αλέξανδρος:  

i) Έδωσε 2 σηµαντικές µάχες στο Γρανικό και την Ισσό. 

 ii) Νίκησε τους Πέρσες στα Γαυγάµηλα και έγινε “Βασιλεύς της Ασίας”.  



Ίδρυσε την Αλεξάνδρεια Εσχάτη.  

iv) Αντιµετώπισε τον Πώρο στον Υδάσπη. 

4. Ερωτήσεις διάταξης: Τοποθετήστε σε σωστή χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα ανάλογα µε τις 

φάσεις στις οποίες ανήκουν: 

-Στην πρώτη φάση (334-332 π.Χ.) της εκστρατείας του Αλεξάνδρου:  

-Στη δεύτερη φάση (331-327 π.Χ.) της εκστρατείας του Αλεξάνδρου:  

-Στην τρίτη φάση (326-325 π.Χ.) της εκστρατείας του Αλεξάνδρου: 

i) Μάχη στα Γαυγάµηλα  iii) Μάχη στον Υδάσπη  v) Κατάληψη της Βαβυλώνας 

ii) Μάχη στην Ισσό        iv) Κατάληψη της Γάζας  vi) Ίδρυση της Αλεξάνδρειας 

5. Ερωτήσεις σύζευξης ή αντιστοίχησης 

Συσχετίστε τα στοιχεία της Α΄στήλης µε εκείνα της Β΄:  

Α. i. Γαυγάµηλα                                       Β. i. Επίλεκτο στρατιωτικό σώµα 

     ii. Ένωση Ασίας-Ευρώπης                     ii . Περσική εθιµοτυπία 

     iii. Φυλλάδα                                             iii. Αλεξάνδρεια Εσχάτη 

     iv. “Βάρβαροι”                                         iv. Του Μεγαλεξάνδρου   

     v. “Επίγονοι”                                            v. “Βασιλεύς Ασίας”    

                                                                        vi. σατραπείες 

                                                                        vii. µεικτοί γάµοι 

6. Ερωτήσεις συµπληρώσεως κενού µε επιλογή λέξεων που δίνονται: 

Να συµπληρωθούν τα κενά του παρακάτω κειµένου από τις λέξεις ή την οµάδα λέξεων: 

Όµηρος / ελληνικός πολιτισµός / οικουµενική / πολιτική / τραγικοί ποιητές / φιλοσοφία / πολιτικός λόγος / 

πολιτεύµατα 

Η παιδεία του Αλέξανδρου και τα επιτεύγµατά της 

 Ένας από τους στόχους της εκστρατείας του Αλέξανδρου ήταν η διάδοση του---------και το αποτέλεσµα, η 

δηµιουργία µιας---------κοινωνίας. Όφειλε την ικανότητά του στην τέχνη της---------στο δάσκαλό του 

Αριστοτέλη που τον εκπαίδευσε στον---------και την εξέλιξη των-----------. Μελετούσε παράλληλα ο 

Αλέξανδρος τον----------ως “εγχειρίδιο στρατιωτικής αρετής”, τους αρχαίους----------και-------------.  

7. Ερωτήσεις τύπου σωστό-λάθος 

i. Ο Αλέξανδρος διατήρησε το σύστηµα των σατραπειών γιατί το θεώρησε κατάλληλο υπό τις συγκεκριµένες 

συνθήκες. Σωστό:-----------------. Λάθος:-----------------------.  

ii. Τα έθιµα της περσικής αυλής έγιναν δεκτά µε ενθουσιασµό στη µακεδονική αυλή. Σωστό:-----------------. 

Λάθος:------------------. 

iii. Ο Αλέξανδρος συµπεριφέρθηκε προς τους κατακτηµένους λαούς ως νικητής προς υπηκόους: Σωστό:-----

------------. Λάθος:---------------. 

8. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοιχτής απάντησης 

Παράδειγµα 10. Στην προηγούµενη άσκηση να αιτιολογηθούν µε σύντοµο τρόπο οι απαντήσεις. 

Παράδειγµα 20. Βάλτε ένα σταυρό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι και δικαιολογήστε σύντοµα την απάντησή 

σας: 

Ορισµένοι λαοί είδαν τον Αλέξανδρο όχι ως κατακτητή αλλά ως απελευθερωτή. I) Σωστό:---Λάθος:-------. 

ii) Αιτιολογήστε σύντοµα την απάντησή σας. 



 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

[Α] Λέγεται ότι ο Αλέξανδρος δηµιούργησε την “οικουµενική κοινωνία” και το “παγκόσµιο κράτος”. Πώς 

κρίνετε το επίτευγµα αυτό του Αλέξανδρου µε δικά σας επιχειρήµατα; 

[Β] Μέσα στο παγκόσµιο κράτος του Άλεν. εξαλείφεται ο θεσµός της πόλης-κράτους και ο πολίτης γίνεται 

ξαφνικά “οικουµενικός”. Εάν εσύ ήσουν πολίτης της εποχής εκείνης, τι είδους αλλαγές ή συναισθήµατα (από 

θετική ή αρνητική πλευρά) πιστεύεις ότι θα βίωνες;  

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στοιχεία του µαθητή:------------------------------- 

Ονοµατεπώνυµο:------------------------------------- 

Τάξη: Α΄ Λυκείου  Τµήµα:------------------------- 

Μάθηµα: Ιστορία 

Ηµεροµηνία:------------------------------------------ 

Άσκηση 1η: Να συσχετίσετε τα στοιχεία των παρακάτω στηλών � σε κάθε στοιχείο της Α΄στήλης, 

αντιστοιχεί µόνο ένα της Β΄: 

i. Πανελλήνιο Συνέδριο                 i. ∆ιοικητές 

ii. Υδάσπης                                      ii. ∆αρείος   

iii. Μακεδονική Φάλαγγα             iii. Σάρισα 

iv. Σατράπες                                    iv. Πώρος  

v. Eκβάτανα                                    v. Ύφασης    

                                                          vi. Κόρινθος 

                                                          vii. “Βασιλεύς Ασίας”                 (Μονάδες:-------------) 

Άσκηση 2η: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση βάζοντας σε κύκλο το σωστό γράµµα.  

Σατραπεία ήταν: α) Περιοχή της Αιγύπτου 

β) ∆ιοικητική επαρχία της Περσίας 

γ) Πόλη της Ινδίας 

δ) Κανένα από τα παραπάνω 

Άσκηση 3η: Με βάση τα στοιχεία από το µάθηµα απαντήστε εν συντοµία (µερικές σειρές) ποιοι ήταν οι 

στόχοι που ο Αλέξανδρος επιδίωξε κατά την εκστρατεία του. 

Άσκηση 4η: Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις: 

α) Η τακτική του ∆αρείου Γ΄Κοδοµανού και των προκατόχων του έναντι των Ελλήνων ήταν-------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

β) Ο Αλέξανδρος µετά τη δολοφονία του ∆αρείου ανακηρύχθηκε------------------------------ 

γ) Οι Επίγονοι και οι µεικτοί γάµοι χρησίµευσαν ως---------------------------------------------- 

 

 
 


