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Πρόταση διδασκαλίας

Κεφάλαιο Ζ
Η ανάπτυξη της
Μακεδονίας.

Ενότητα 4. 
Το έργο του Αλέξανδρου



Η διδακτική ενότητα καταλαμβάνει 2 σελίδες και για τη
διδασκαλία της προβλέπεται 1 διδακτική ώρα



Στόχοι της διδακτικής ενότητας

Οι μαθητές επιδιώκεται

•Να κατανοήσουν στο σύνολό του το πολιτισμικό έργο του
Αλέξανδρου

•Να συλλάβουν τη σημασία της ίδρυσης των νέων πόλεων και
τη διάδοση , διά μέσου αυτών, του ελληνικού τρόπου ζωής

•Να κατανοήσουν την αντιρατσιστική πολιτική του Αλέξανδρου
και να μάθουν τα κύρια σημεία εφαρμογής της πολιτικής αυτής

•Να κατανοήσουν τη σημασία της ελεύθερης διακίνησης
ανθρώπων και αγαθών για τη σταθεροποίηση και ανάπλαση
του νέου κράτους

•Να αξιολογήσουν τη σημασία της ανεξιθρησκίας



Προαπαιτούμενη γνώση και αφόρμηση

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί την ανάπτυξη
του κράτους της Μακεδονίας υπό τον Φίλιππο
Β΄, καθώς και την κατάκτηση της Ανατολής από
τον Αλέξανδρο.
Η σύνδεση με τα προηγούμενα μπορεί να
αποτελέσει και αφόρμηση της προσφοράς της
νέας ενότητας
Ως αφόρμηση μπορούν να λειτουργήσουν
επίσης η συζήτηση που γίνεται σήμερα για την
παγκοσμιοποίηση, για το ρατσισμό,  για τη
συνύπαρξη/σύγκρουση των πολιτισμών κτλ
ανάλογα με την έμπνευση του καθηγητή και με
την εκάστοτε συγκυρία



Περιγραφή της γεωγραφικής έκτασης και της
ποικιλίας των λαών του κράτους που
δημιούργησε ο Αλέξανδρος
Η διοικητική πολιτική του Αλέξανδρου
Η ίδρυση πόλεων από τον Αλέξανδρο
Η εκπαιδευτική πολιτική του Αλέξανδρου
Η πολιτική της ανεξιθρησκίας
Η οικονομική και νομισματική πολιτική
Συνολική αποτίμηση του έργου του
Αλέξανδρου και δικαιολόγηση του τιμητικού
χαρακτηρισμού «Μέγας»

Κύρια σημεία της ενότητας



Λέξεις – κλειδιά της ενότητας

Μεικτοί γάμοι
Κυψέλες ελληνισμού

Ανεξιθρησκία
Αντιρατσιστική πολιτική



Χάρτης του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου



Διαθεματικές Έννοιες

Αντίθεση
Αλληλεπίδραση

Σύνθεση



ΑΝΤΙΘΕΣΗ
Κατά τον Ηρόδοτο (διάλογος Δημάρατου- Ξέρξη πριν από τη μάχη

των Θερμοπυλών, Σπερθίας και Βούλης κ.α.) η αντίθεση του
ελληνικού και του ασιατικού κόσμου εντοπίζεται στα εξής σημεία: 

Ελληνες
Έννομη πόλη

Ελεύθεροι πολίτες
Αγάπη για την πατρίδα
Συνειδητή πειθαρχία

στους νόμους
Μέτρο

«πενίη»

«Βάρβαροι»
Απόλυτη μοναρχία
(υπεράνω νόμων)

Δούλοι υπήκοοι
Φόβος του μονάρχη
Τυφλή υπακοή στη
θέληση του μονάρχη

Υπερβολή
πλούτος



Η πολιτική και η πνευματική αντιδικία

«Σε περίοδο ακμής βρίσκει τον Κροίσο ο
Σόλων και αποκαλύπτεται η πνευματική
αντιδικία Ελλάδος και Ασίας. Σε στιγμή
ύψιστης ακμής διαλέγεται ο Ξέρξης με ο
Δημάρατο, και έρχεται στο φως η πολιτική
αντιδικία Περσών και Ελλήνων»

Δ. Ν. Μαρωνίτης, 1964, σ. 76

(Ηροδότου Ιστορίες, Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό σ. 75)



Η αντίθεση μπορεί, ακόμη, να ανιχνευθεί και στη σύγκριση
της συμπεριφοράς των ηγετών των δύο πλευρών σε
ανάλογες περιστάσεις

Ο Αλέξανδρος τιμά τον νεκρό
Δαρείο

Κι ο Αλέξανδρος το σώμα του
Δαρείου απέστειλε στους Πέρσες
και τους διέταξε να τον θάψουν
στους βασιλικούς τάφους, όπως
ακριβώς γινόταν και με τους
προκατόχους του

Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβαση, 3.22.1.3Ηροδότου Ιστορίες, σ. 74

Επίσης, οι Πέρσες του Ξέρξη σκοτώνουν τους ικέτες της θεάς στην
Ακρόπολη, ενώ ο Αλέξανδρος πυρπολεί μόνο το ανάκτορο του Ξέρξη
στις Πασαργάδες και δεν στρέφει το μένος του κατά του λαού της πόλης



ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ο Αλέξανδρος εφαρμόζει για την
υλοποίηση του οράματός του τα εξής

μέτρα
• Ενίσχυση του στρατού με Πέρσες πολεμιστές

•Την υιοθέτηση περσικών διοικητικών πρακτικών (π.χ. 
διατήρηση του συστήματος των σατραπειών) και της

περσικής αυλικής εθιμοτυπίας

•Τη φυλετική ανάμειξη (μεικτοί γάμοι) 

•Την ενίσχυση της ελληνικής εκπαίδευσης των Περσών

•Την ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών ανάμεσα
στην Ελλάδα την Ασία και τη δημιουργία ενιαίας αγοράς

•Την ίδρυση πόλεων



Ο Αλέξανδρος
κατατάσσει στο
στρατό του
νεαρούς πέρσες
πολεμιστές, αφού
προηγουμένως
τους διδάσκει τη
μακεδονική
πολεμική τακτική
και τους μεταδίδει
την ελληνική
παιδεία

ΣΤΡΑΤΟΣ



Ο Αλέξανδρος υιοθετεί σε επίπεδο συμβόλων τη
θεοποίηση του βασιλιά προσαρμοζόμενος στις
αντιλήψεις των υπηκόων του

Περίαπτο ρωμαϊκών
χρόνων. Ο Αλέξανδρος
εικονίζεται με τα κέρατα
του αιγυπτιακού θεού
Άμμωνα (Βερολίνο, 
Αρχαιολογικό Μουσείο)

Νόμισμα που απεικονίζει τον
Αλέξανδρο με τη λεοντή του
Ηρακλή



Η διοικητική πολιτική του
Αλέξανδρου

Ο Αλέξανδρος σεβάστηκε και
διατήρησε τις προϋπάρχουσες
διοικητικές δομές (πχ. Το θεσμό
της σατραπείας). Η προσπάθειά
του όμως να συνδυάσει αρμονικά
τις ιδιότητες του «πρώτου
μεταξύ ίσων» Μακεδόνα ηγέτη
και του «στρατηγού
αυτοκράτορα» της πανελλήνιας
συμμαχίας με εκείνη του
απόλυτου μονάρχη της Περσίας
δεν έγινε αποδεκτή από τους
Μακεδόνες και τους υπόλοιπους
Έλληνες και αποτέλεσε σημείο
τριβής στις σχέσεις του ακόμη
και με τους στενότερους
συνεργάτες του, που δεν
μπορούσαν να ανεχθούν την
αυλική εθιμοτυπία των
Αχαιμενιδών (π.χ. προσκύνηση)

Η είσοδος του ανακτόρου των
Αχαιμενιδών στην Περσέπολη



Ο Αλέξανδρος ενθάρρυνε και με το προσωπικό του
παράδειγμα τους μεικτούς γάμους Ελλήνων και Περσών



Ο Αλέξανδρος μερίμνησε για τη
μετάδοση της ελληνικής παιδείας σε
40.000 παιδιά Περσών

(Πρόσθετο παράθεμα από το βιβλίο του Εκπαιδευτικού σ. 100)

Όμηρος. Χαλκογραφία του
1701 από την Ουτρέχτη

Ο Αλέξανδρος και η Ιλιάδα

http://www.sokolispublications.gr/photopages/picture.php?pict=omiros&lez=%CF%20%BC%EC%E7%F1%EF%F2.%20%D7%E1%EB%EA%EF%E3%F1%E1%F6%DF%E1%20%E1%F0%FC%20%F4%E7%ED%20%DD%EA%E4%EF%F3%E7:%20H.%20Spoor,%20Medici%20et%20Philosophi%20Favisae,%20%CF%F5%F4%F1%DD%F7%F4%E7%201707.


Η οικονομική πολιτική του
Αλέξανδρου

Ο Αλέξανδρος καθιέρωσε
ενιαίο νομισματικό
σύστημα με βάση το
αττικό αργυρό
τετράδραχμο. 

Η διευκόλυνση των
συναλλαγών, καθώς
και η ροή νομισμάτων

μέσω των
μισθοφόρων ένωσαν
για πρώτη φορά στην
ιστορία την αγορά από
το Γιβραλτάρ ως τον

Ινδό ποταμό
δημιουργώντας μια
ενιαία οικονομική

αγορά



Οι πόλεις του Αλέξανδρου
αποτέλεσαν το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του

οράματός του

Ιδρύθηκαν σε επιλεγμένα στρατηγικά σημεία για
τον έλεγχο της ενδοχώρας αλλά και για τις
προοπτικές της οικονομικής τους ανάπτυξης
Κατοικήθηκαν κυρίως από Έλληνες στρατιώτες και
σταδιακά από άλλους Έλληνες της Ελλάδας και της
Μ.Ασίας
Εξελίχθηκαν σε «κυψέλες του Ελληνισμού» και
συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση του
ελληνικού πολιτισμού σε όλη την έκταση του
κράτους



Μια αρχαία μαρτυρία για την
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

«Η πόλη βρίσκεται στο
σταυροδρόμι όλης της
γης, ακόμα και των πιο
απομακρυσμένων
εθνών, και σαν αγορά
μιας πόλης
συγκεντρώνει σε ένα
μέρος τους πάντες, 
τους φέρνει σε επαφή
μεταξύ τους και, στο
βαθμό που είναι
δυνατό, τους κάνει
συγγενείς»

Διών Χρυσόστομος, Προς Αλεξανδρείς 36 (Από το σχολικό
βιβλίο «Αρχαία Ελλάδα, Ο τόπος και οι άνθρωποι»
(βιβλίο μαθητή) Β΄Γυμνασίου σ. 77.



Η εκτίμηση ενός σύγχρονου ιστορικού
για την Αλεξάνδρεια

Χάρη στις διευκολύνσεις που προσέφερε στην εξαγωγή
των αιγυπτιακών προϊόντων προς τις περιοχές της
Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα, η ίδρυση του
λιμανιού της Αλεξάνδρειας ενδυνάμωνε τις δυνατότητες
επικοινωνίας, ακόμη και ανάμειξης ανάμεσα στους
Έλληνες και τους άλλους λαούς. Η νέα πόλη θα γινόταν
η «γέφυρα» ή μία από τις γέφυρες που ένωναν τη Δύση
με την Ανατολή. Ηδη, στο εσωτερικό της πόλης, της
οποίας ο Αλέξανδρος χάραξε το σχέδιο, η αιγυπτία θεά
Ίσις δεν ήταν η μόνη που διέθετε ένα ιερό. Δίπλα του
υψώθηκαν ναοί για τους Έλληνες θεούς. Και σ΄αυτήν
την πόλη ο Αλέξανδρος ενθρόνιζε τον ελληνικό τρόπο
ζωής»

(Paul Cloche, Alexandre le Grand, Neuchatel, 1953, σσ.66-68. 
Μετάφραση Β. Σ. Από το βιβλίο Καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας, σ. 
106-107)



ΣΥΝΘΕΣΗ

Στο κράτος του Μ. Αλεξάνδρου κυρίαρχη γλώσσα
συναλλαγών και επικοινωνίας έγινε η ελληνική
Κοινή
Μέσω της ελληνικής Κοινής διαδόθηκε ο ελληνικός
πολιτισμός σε όλο τον ανατολικό κόσμο
Η κοινή γλώσσα και το κοινό πολιτισμικό
περιβάλλον εξασφάλισαν ευνοϊκές συνθήκες για τη
διάδοση του Χριστιανισμού
Ο ελληνικός πολιτισμός και ο χριστιανισμός
αποτελούν, όπως είναι γνωστό, τους βασικούς
πυλώνες του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού



Ο Αρριανός για
τον Αλέξανδρο

Ο ανδριάντας του
Αλέξανδρου στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης



Συνολική αποτίμηση του έργου του
Μ. Αλεξάνδρου από έναν σύγχρονο

ιστορικό

«Οι λαοί της Ασίας δέχτηκαν τον Αλέξανδρο ως
δικό τους βασιλιά και ενσωμάτωσαν τους άθλους του
μέσα στη δική τους λαϊκή παράδοση. Χρωστάμε στον
Πλούταρχο, που αντλεί από τον Αριστόβουλο τη ματιά
στην πνευματικότητα του Αλεξάνδρου: «Πιστεύοντας
ότι είχε έλθει από τους θεούς να γίνει κυβερνήτης και
ενωτής της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας τη
δύναμη των όπλων εκεί που δεν δέχονταν την πειθώ
του, ένωσε όλες του τις δυνάμεις σε έναν και μόνο
σκοπό: να ενώσει σε ευτυχή μίξη τις ζωές, τους
τρόπους, τους γάμους και τα ήθη των ανθρώπων. Είπε
σε όλους να θεωρούν την οικουμένη ως πατρίδα και
το στρατό του ως δική τους ασφάλεια»

N. G. L. Hammond, Μέγας Αλέξανδρος, ένας ιδιοφυής (μετ. Πάνος
Θεοδωρίδης, σ. 241-242, Μαλλιάρης Παιδεία). Από το βιβλίο για τον
Εκπαιδευτικό σ. 105-106



Η παγκόσμια κληρονομιά
Ο Μ. Αλέξανδρος έγινε θρύλος από την Ανατολή…

Ακόμη και σήμερα, οι Καλάς, 
στις Ινδίες, διατηρούν μνήμες
από την εποχή του Αλέξανδρου



…. ως τη Δύση

Ο Αλέξανδρος κατεβαίνει από ένα πλοίο μέσα σ΄ένα γυάλινο βαρέλι για να δει τα θαύματα της
θάλασσας. Από το χειρόγραφο The Old French Prose Alexander Romance , Ρουένη, 1445 
Copyright © 1996, The British Library Board



Και από την αρχαιότητα



Ως σήμερα……..

Ο Μέγας Αλέξανδρος του Θεόφιλου



Προτάσεις δικτυακών τόπων για υλικό
σχετικό με το έργο του Μ. Αλεξάνδρου

Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ
www.e-yliko.sch.gr
www.culture.gr (Υπουργείο
Πολιτισμού)
www.ime.gr (Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού)

http://www.e-yliko.sch.gr/
http://www.culture.gr/
http://www.ime.gr/


Αξιολόγηση του μαθήματος

Η αξιολόγηση του μαθήματος μπορεί να στηριχθεί
στις ερωτήσεις που διατυπώνονται στο σχολικό
βιβλίο (στο τέλος της διδακτικής ενότητας και
κάτω από τα γραπτά παραθέματα)
Προτείνεται, επίσης,  να εκπονηθούν από ομάδες
μαθητών σχέδια εργασίας με θέματα π.χ. ο Μ. 
Αλέξανδρος στην Τέχνη, ο Μ. Αλέξανδρος στη
λογοτεχνία (λογοτεχνικά έργα, τραγούδια, λαϊκό
θέατρο Καραγκιόζη, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις,-
π.χ. η γοργόνα κτλ), τοπωνύμια στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό που προέρχονται από το όνομα του
Μ. Αλεξάνδρου, μελών της οικογένειάς του ή
στρατηγών του, οι μνήμες του Μ. Αλεξάνδρου
στην τοπική κοινωνία (Τοπική Ιστορία, ιδίως για τη
Βόρεια Ελλάδα).



Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης με
στρατηγικές διαθεματικής προσέγγισης

Γλώσσα:
Τι ονομάζουμε σήμερα πολυπολιτισμική
κοινωνία και ποια η σχέση της με την
πολιτική που εφάρμοσε ο Αλέξανδρος
απέναντι στους λαούς της Ανατολής
Τι σημαίνει ο όρος ανεξιθρησκία; Από ποιο
επίθετο παράγεται το ουσιαστικό αυτό; 
Ποιες πληροφορίες που δίνει το βιβλίο σας
αποδεικνύουν ότι ο Αλέξανδρος
κατανοούσε την αξία της ανεξιθρησκίας;



Γεωγραφία

Να συγκρίνετε το χάρτη του
κράτους του Μ. Αλεξάνδρου
με ένα σύγχρονο χάρτη της
Ασίας και να σχηματίσετε
κατάλογο με τα κράτη που
βρίσκονται σήμερα στην
έκταση που καταλάμβανε το
κράτος του Μ. Αλεξάνδρου



Θρησκευτικά
1. Στην Παλαιά Διαθήκη (Μακκαβαίων Α, 1-6) 
αναφέρεται για τον Αλέξανδρο, μεταξύ άλλων, ότι
«Όλος ο τότε γνωστός κόσμος υποτάχθηκε σ’ αυτόν
(τον Αλέξανδρο) και ησύχασε από τους πολέμους. Αυτός
δοξάστηκε, αλλά η καρδιά του κυριεύθηκε από
υπερηφάνεια». Να συζητήσετε με τους συμμαθητές σας
τον τρόπο που παρουσιάζει η Π. Διαθήκη τον Αλέξανδρο
2. Να εξηγήσετε γιατί οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν
στην Ανατολή με τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου
ευνόησαν τη διάδοση του Χριστιανισμού. Να
συμβουλευθείτε σχετικά και την ενότητα 29 του βιβλίου
σας των Θρησκευτικών που αναφέρεται στη συνάντηση
Ιουδαϊσμού και Ελληνισμού κατά τους Αλεξανδρινούς
χρόνους
3. Να συζητήσετε τη σημασία της ανεξιθρησκίας. Πόσο
συνέβαλε το Διάταγμα των Μεδιολάνων (Ιστορία Ε
Δημοτικού) στη σωτηρία των χριστιανών από τους
διωγμούς;



Φυσική Αγωγή

Φυσική Αγωγή Α,Β, Γ Γυμνασίου σ.11



«Ούτε η ρωμαϊκή κοσμοκρατορία ούτε η
θριαμβευτική πορεία του Χριστιανισμού, του

οποίου οι κοινότητες απλώνονταν κατά το τέλος
της Αρχαιότητος στον ευρύτατο, από την Ιρλανδία
μέχρι τις Ινδίες, χώρο, ούτε ακόμη η βυζαντινή
αυτοκρατορία και ο αραβικός πολιτισμός θα

μπορούσαν να δημιουργηθούν χωρίς τον Μεγάλο
Αλέξανδρο και το κοσμογονικό του έργο»

Χέρμαν Μπένγκστον, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος. Μτ. Αντρέα Γαβρίλη,      
Μέλισσα, Αθήνα 1991, σ. 319.

Μια εκτίμηση που προοικονομεί όσα θα διδαχθούν οι
μαθητές και στην επόμενη τάξη (Β΄ Γυμνασίου) και μπορεί
να λειτουργήσει ως γέφυρα σύνδεσης με την Ιστορία της
τάξης αυτής


	Πρόταση διδασκαλίας
	 Στόχοι της διδακτικής ενότητας
	Προαπαιτούμενη γνώση και αφόρμηση
	     
	Λέξεις – κλειδιά της ενότητας
	Χάρτης του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου
	Διαθεματικές Έννοιες
	ΑΝΤΙΘΕΣΗ�Κατά τον  Ηρόδοτο (διάλογος Δημάρατου- Ξέρξη πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών, Σπερθίας και Βούλης κ.α.) η αντίθεση το
	Η πολιτική και η πνευματική αντιδικία
	Η αντίθεση μπορεί, ακόμη, να ανιχνευθεί και στη σύγκριση της συμπεριφοράς των ηγετών των δύο πλευρών σε ανάλογες περιστάσεις
	ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
	Ο Αλέξανδρος κατατάσσει στο στρατό του νεαρούς πέρσες πολεμιστές, αφού προηγουμένως τους διδάσκει τη μακεδονική πολεμική τακτι
	Ο Αλέξανδρος υιοθετεί σε επίπεδο συμβόλων τη θεοποίηση του βασιλιά προσαρμοζόμενος στις αντιλήψεις των υπηκόων του
	Η διοικητική πολιτική του Αλέξανδρου
	Ο Αλέξανδρος ενθάρρυνε και με το προσωπικό του παράδειγμα τους μεικτούς γάμους Ελλήνων και Περσών
	Ο Αλέξανδρος μερίμνησε για τη μετάδοση της ελληνικής παιδείας σε  40.000 παιδιά Περσών
	Η οικονομική πολιτική του Αλέξανδρου
	     Οι πόλεις του Αλέξανδρου�αποτέλεσαν το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση του οράματός του
	Μια αρχαία μαρτυρία για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
	Η εκτίμηση ενός σύγχρονου ιστορικού για την Αλεξάνδρεια
	ΣΥΝΘΕΣΗ
	Ο Αρριανός για τον Αλέξανδρο
	Συνολική αποτίμηση του έργου του �Μ. Αλεξάνδρου από έναν σύγχρονο ιστορικό
	Η παγκόσμια κληρονομιά�Ο Μ. Αλέξανδρος έγινε θρύλος από την Ανατολή…
	     …. ως τη Δύση
	Και από την αρχαιότητα 
	Ως σήμερα……..
	Προτάσεις δικτυακών τόπων για υλικό σχετικό με το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
	Αξιολόγηση του μαθήματος
	Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης με  στρατηγικές διαθεματικής  προσέγγισης
	Γεωγραφία��
	Θρησκευτικά
	Φυσική Αγωγή

