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Διασυνδέσεις

Το βασίλειο της Μακεδονίας
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Τετρακόσια
χρόνια πριν
από τη
γέννηση του
Χριστού, το
ισχυρότερο
βασίλειο στο
βορειοελλαδικό
χώρο ήταν το
βασίλειο της
Μακεδονίας.
Πρωτεύουσα
του βασιλείου
ήταν πρώτα
οι Αιγές και
μετά η Πέλλα.
Το 359 π.Χ.
βασιλιάς της
Μακεδονίας
έγινε ο
Φίλιππος.

Ο Φίλιππος οργάνωσε ένα δυνατό βασίλειο. Πρώτα υπέταξε τους γειτονικούς
λαούς: τους Θράκες στα ανατολικά, τους Παίονες στα βόρεια, τους
Ιλλυριούς στα δυτικά. Αργότερα, άλλοτε με μάχες κι άλλοτε με τη διπλωμα
τία, κατάφερε μέσα σε είκοσι χρόνια να ενώσει κάτω από την εξουσία του
όλες τις ελληνικές πόλεις-κράτη.
Σχεδόν όλες οι πόλεις, εκτός από τη Σπάρτη,
συμμάχησαν με το Φίλιππο και συμφώνησαν να
εκστρατεύσουν εναντίον του περσικού κράτους
για να εκδικηθούν για όσα έπαθαν στους
Περσικούς Πολέμους.
Το 336 π.Χ. ο Φίλιππος δολοφονήθηκε.
Στο θρόνο της Μακεδονίας ανέβηκε ο γιος του,
ο Αλέξανδρος, που πραγματοποίησε αυτή την εκστρατεία.

* Μακεδονία, Θράκη, Ο γύρος της Ελλάδας σε 16 ημέρες, σελ. 6-22.
Πόλεις-κράτη, Μ' ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε μέσα στην πόλη,
σελ. 57.
* Περσικοί πόλεμοι, αναφορά στις σχετικές καρτέλες.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Μέγας Αλέξανδρος, εκδ. Μίνωας, 1995.
Λουκία Θεοδώρου, Μακεδονία, εκδ. Καλειδοσκόπιο, 2001.
Μαρί Τερέζ Ντάβινσον, Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
εκδ. Ερευνητές, 2002.
Φρεντερίκ Τελέ - Ολιβιέ Λαμπουρέρ, Ο Μέγας Αλέξανδρος και η εποχή
του, εκδ. Ερευνητές, 2001.
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Α, 5, Εκδοτική Αθηνών, 1976.
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Βιογραφικό σημείωμα
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Διασυνδέσεις
* Μακεδονία, Θράκη, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες, σελ 6-22
ν
Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία

Όνομα: Αλέξανδρος Φίλιππος Μακεδόνας.
Χρόνος γέννησης: Ιούλιος του 356 π.Χ.
Τόπος γέννησης: οι Αιγές της Μακεδονίας.
Όνομα πατέρα: Φίλιππος Β', 3ασιλιάς της
Μακεδονίας.
Όνομα μητέρας: Ολυμπιάδα, Βασίλισσα της
Μακεδονίας. Η Ολυμπιάδα καταγόταν από την
Ήπειρο.
Έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας: το 336 π.Χ.
όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του. Ήταν
20 χρονών.
Παντρεύτηκε τη Ρωξάνη, την κόρη ενός
Πέρση ευγενούς, αλλά και άλλες γυναίκες.
Κατακτήσεις: Αγυπτος, Περσία και πολλές άλλες χώρες της Ασίας.
Ίδρυσε 70 πόλεις με το όνομα Αλεξάνδρεια
Σπούδασε κοντά στο φιλόσοφο Αριστοτέλη.
Φίλοι του και σύντροφοι στην εκστρατεία' ο Πτολεμαίος, ο Περδίκκας,
Ηφαιστίωνας, ο Φιλώτας, ο Κλείτος, ο Νέαρχος.
Αγαπημένες του ασχολίες: ο αθλητισμός, η ιππασία, να σχεδιάζει
στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Αγαπημένο ζώο: το άλογο του, ο Βουκεφάλας.
Πέσανε στη Βα3υλώνα το 323 π.Χ.

Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Μέγας Αλέξανδρος, εκδ. Μίνωας, 1995.
Λουκία Θεοδώρου, Μακεδονία, εκδ. Καλειδοσκόπιο, 2001.
Μαρί Τερέζ Ντά3ινσον, Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
εκδ. Ερευνητές, 2002.
Φρεντερίκ Τελέ - Ολι3ιέ Λαμπουρέρ, Ο Μέγας Αλέξανδρος και η εποχή
του, εκδ. Ερευνητές, 2001.
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Α, 5, Εκδοτική Αθηνών, 1976.
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Οι πηγές, η προσωπικότητα
Για να γράψουν οι
ιστορικοί την ιστορία του
Μεγάλου Αλεξάνδρου
βασίστηκαν σε ιστορικές
πηγές: σε αρχαία κείμενα,
σε επιγραφές και σε όσα
βρέθηκαν σε ανασκαφές.
Αρκετοί σύντροφοι του
Αλεξάνδρου κατέγραψαν όσα συνέβησαν στην εκστρατεία Αργότερα, άλλοι
αρχαίοι συγγραφείς έγραψαν τη βιογραφία του από προφορικές διηγήσεις.
Από αυτά τα πρώτα κείμενα σώθηκαν πολύ λίγα Και επειδή στην αρχαιότητα
πολλές φορές οι άνθρωποι μπέρδευαν την αλήθεια με τη φαντασία, για τον
Αλέξανδρο έχουν γραφτεί πολλές παράξενες ιστορίες. Ενώ λοιπόν γνωρίζου
με τα γεγονότα της εκστρατείας, δεν ξέρουμε πολλά για αυτό τον ίδιο. Ο
πραγματικός Αλέξανδρος ήταν σίγουρα διαφορετικός από τον Αλέξανδρο
των μύθων.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις νομίζεις ότι βασίζονται στην
πραγματικότητα και ποιες είναι φανταστικές; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί;
> Ηταν επίμονος και ήθελε να δημιουργήσει μια μεγάλη αυτοκρατορία
* Είχε οργανωτικό μυαλό και βρήκε τρόπους για να κυβερνήσει τα εδάφη
που κατέκτησε.
* Είχε στρατιωτική σκέψη και νίκησε σε πολλές μάχες.
> Ήταν έξυπνος.
> Εξερεύνησε το βυθό της θάλασσας κλεισμένος μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί.
> Οργάνωσε καλύτερα τη μακεδόνικη φάλαγγα Η φάλαγγα ήταν ένας
στρατιωτικός σχηματισμός. Οι στρατιώτες ήταν παραταγμένοι σε σειρές
και ήταν οπλισμένοι με ελαφριές ασπίδες κι ένα δόρυ 5,50 μέτρα μακρύ.
Κινούνταν όλοι μαζί και ήταν δύσκολο για τους αντιπάλους να τους
διασπάσουν Ένας ιστορικός παρομοίασε τη φάλαγγα με σιδερένιο
σκαντζόχοιρο.
* Πέταξε στον ουρανό με ένα αερόστατο που το τραβούσαν οι γρύπες, τα
μυθικά φτερωτά ζώα.
Δεν δίστασε μπροστά στα προβλήματα και τιμωρούσε όσους
εναντιώνονταν στα σχέδια του.
> Ήταν σοφός.
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Διασυνδέσεις
* Σχετικά με τις πηγές της Ιστορίας, Μ' ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε
μέσα στην πόλη, σελ 48, Ένα μήνυμα σου στέλνω, σελ 61.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Μέγας Αλέξανδρος, εκδ. Μίνωας, 1995.
Λουκία Θεοδώρου, Μακεδονία, εκδ. Καλειδοσκόπιο, 2001.
Μαρί Τερέζ Ντάβινσον, Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
εκδ. Ερευνητές, 2002.
Φρεντερίκ Τελέ - Ολιβιέ Λαμπουρέρ, Ο Μέγας Αλέξανδρος και η εποχή
του, εκδ. Ερευνητές, 2001.
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. Α, 5, Εκδοτική Αθηνών, 1976.
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Μύθοι
Ο Αλέξανδρος ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο
που το θαύμασαν πολύ οι άνθρωποι. Έτσι,
έγραψαν 3ι3λία, ζωγράφισαν πίνακες, του
έκαναν αγάλματα, έπλασαν μύθους γι' αυτόν.
Στην αρχαιότητα πολύ συχνά μπέρδευαν την
αλήθεια με τη φαντασία και το υπερφυσικό.
Έτσι οι αρχαίοι συγγραφείς διηγούνταν
φανταστικά περιστατικά, θαύματα και απίθανες
καταστάσεις, σαν τους μύθους που θα
δια3άσεις παρακάτω.
Η Οεΐ<ή καταγωγή
Έλεγαν ότι ο Αλέξανδρος είχε θε'ίκή καταγωγή και τον προστάτευαν οι θεοί.
Ο μύθος λέει πως, όταν παντρεύτηκε ο Φίλιππος την Ολυμπιάδα, ονειρεύτηκε
ότι σφράγισε τα πέπλα της γυναίκας του με μια σφραγίδα που παρίστανε
ένα λιοντάρι κι ότι έπεσε ένας κεραυνός στην κοιλιά της, σημάδι ότι το παιδί
που θα γεννιόταν από το γάμο θα ήταν παιδί του Δία
Επίσης, τη μέρα που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, κάηκε ο ναός της Άρτεμης
στην Έφεσο. Έλεγαν λοιπόν ότι η θεά ήταν τόσο απασχολημένη με τη γέννα
του Βασιλόπουλου, που δεν είχε καιρό να σώσει το ναό της.
Η εξυπνάδα του Αλεξάνδρου
Όταν ο Αλέξανδρος κυρίευσε την πόλη Γόρδιο της Φρυγίας, |
άκουσε ότι το άρμα του παλιού 3ασιλιά Μίδα ήταν δεμένο
με έναν κόμπο που κανένας δεν είχε καταφέρει να λύσει.
Οι Φρύγες έλεγαν ότι όποιος έλυνε το γόρδιο δεσμό θα
γινόταν κύριος της Ασίας. Ο Αλέξανδρος έδωσε μια με το
σπαθί του και τον έκοψε.
Η Γοργόνα
- Ζει ο 3ασιλιάς Αλέξανδρος; ρωτάει η Γοργόνα τους ναυτικούς.
- Ζει και 3ασιλεύει! της αποκρίνονται.
Παλιά, οι ναυτικοί έλεγαν ότι η Γοργόνα, το θαλασσινό στοιχειό με το
γυναικείο σώμα και την ψαρίσια ουρά, έψαχνε στα πέρατα του κόσμου τον
αδελφό της. Όταν οι ναυτικοί τής απαντούσαν ότι ο 3ασιλιάς ζει, ημέρευε τη
θάλασσα και τους 3οηθούσε στο ταξίδι. Αλλιώς... σήκωνε φουρτούνα και
3ύθιζε το καρά3ι.
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Διασυνδέσεις
* Τι είναι οι μύθοι, γιατί οι αρχαίοι λαοί έπλαθαν μύθους, τι ήθελαν να
εξηγήσουν μ1 αυτούς; Οι μύθοι είναι σύνθετες αφηγήσεις. Φτιάχνονται
από διαφορετικές ιστορίες, που οι ήρωες τους υπάρχουν και σε άλλους
μύθους. Στην περίπτωση του Αλεξάνδρου, οι κατακτήσεις του και ο
πρόωρος θάνατος του συνέ3αλαν ώστε να πλαστούν μύθοι για να
δείξουν την εξαιρετική του προσωπικότητα. Όπου υπάρχουν συνδέσεις,
ο εκπαιδευτικός μϋορεί να αναφερθεί στη 3ι3λιογραφία
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
Γεωργία Δεληγιάννη-Αναστασιάδη, Μέγας Αλέξανδρος, εκδ. Μίνωας, 1995.
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Η εκστρατεία
Όταν ο Αλέξανδρος ανέ3ηκε στο θρόνο της Μακεδονίας
έκανε μια μεγάλη εκστρατεία εναντίον των Περσών.
L Υπάρχουν πολλές απόψεις που προσπαθούν να εξη
γήσουν γιατί έγινε η εκστρατεία 'Ηθελε ο Αλέξανδρος
' να μεγαλώσει το κράτος του; 'Ηθελε να απελευθερώσει
τις ελληνικές πόλεις-κράτη της Μικράς Ασίας από τους
Πέρσες; Ή μήπως ήθελε να εκδικηθεί για όσα είχε πάθει η
Αθήνα και οι άλλες πόλεις εκατόν πενήντα περίπου χρόνια
πριν, στους Περσικούς πολέμους; Υπήρχε κάποιος άλλος λόγος; Δεν μπο
ρούμε να απαντήσουμε με σιγουριά
Η εκστρατεία σε αριθμούς:
* Συγκέντρωσε 12.000 περίπου
στρατιώτες από τη Μακεδονία
12.000 περίπου στρατιώτες από
την υπόλοιπη Ελλάδα.
5.000 περίπου ιππείς.
12.000 περίπου μισθοφόρους στρατιώτες.
4000 περίπου τεχνίτες, μηχανικούς, ξυλουργούς, σιδεράδες, μάγειρους,
γιατρούς, ταχυδρόμους, γεωγράφους, καλλιτέχνες, Βοηθητικούς.
*• Ναύλωσε 182 πλοία, πολεμικά, μεταγωγικά, επι3ατικά, ψαράδικα.
> Ο στρατός του διάνυσε 18.000 χιλιόμετρα πορείας.
Οι μεγαλύτερες μάχες της εκστρατείας ήταν: τρεις μάχες εναντίον του
Δαρείου, 3ασιλιά της Περσίας:
το 334 π.Χ. στον ποταμΑ Γρανικό, στη Φρυγία, το 333 π.Χ στην Ισσό, στα
βουνά της Συρίας.
το 331 π.Χ. στα Γαυγάμηλα, στο σημερινοί Ιράκ.
μία μάχη εναντίον του Πώρου, βασιλιά της Ινδίας:
το 326 π.Χ. στον ποταμό Υδάσπη, στο σημερινό Πακιστάν
> Η έκταση της αυτοκρατορίας: 3.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
* Ιδρυσε 70 πόλεις με το ΐόνομα Αλεξάνδρεια σε διάφορες περιοχές της
Ασίας και της Αφρικής.
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Διασυνδέσεις
* Γεωγραφία: τα σύγχρονα κράτη από τα οποία πέρασε ο στρατός του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
* Περσικοί πόλεμοι, αναφορά στις σχετικές καρτέλες.
> Πόλεις-κράτη, Οι εμπορικοί δρόμοι, σελ. 38, Μ' ένα λεωφορείο όλοι
τριγυρνάμε μέσα στην πόλη, σελ 49.
> Μέσα επικοινωνίας, το ηχητικό κέρας, Ένα μήνυμα σου στέλνω, σελ. 44
* Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Χρονολόγιο, σελ 14.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.

ΒιΒλιογραφία
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Η πορεία
του μακεδόνικου στρατού
Όταν ο Αλέξανδρος ανέ3ηκε στο θρόνο της Μακεδονίας έκανε μια μεγάλη
εκστρατεία εναντίον τών Περσών
Υπάρχουν πολλές απόψεις που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί έγινε η
εκστρατεία 'Ηθελε ο Αλέξανδρος να μεγαλώσει το κράτος του;
Ήθελε να απελεθερώσει τις ελληνικές πόλεις-κράτη της Μικράς Ασίας από
τους Πέρσες;
Ή μήπως ήθελε να εκδικηθεί για όσα είχαν πάθει οι Έλληνες, εκατόν
πενήντα περίπου χρόνια πριν, στους Περσικούς πολέμους;
Υπήρχε κάποιος άλλος λόγος; Δεν μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά
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Στο χάρτη 3λέπεις την πορεία του μακεδόνικου στρατού.
Ο στρατός του Αλεξάνδρου διάνυσε: 18.000 χιλιόμετρα και έδωσε πολλές
μάχες.
Λίγο πριν πεθάνει ο Αλέξανδρος η έκταση της αυτοκρατορίας του ήταν
3.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
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Διασυνδέσεις
* Γεωγραφία: τα σύγχρονα κράτη από τα οποία πέρασε ο στρατός του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
* Μεσοποταμία, Φτιάχνουμε μια συλλογή, σελ 18-20.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.
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ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Μετά τον Αλέξανδρο
Ο Μέγας Αλέξανδρος αρρώστησε και πέθανε το 323 π.Χ. στη Βα3υλώνα
Ήταν 33 χρονών
Μετά το θάνατο του, οι στρατηγοί του μοιράστηκαν την τεράστια
αυτοκρατορία και δημιούργησαν τέσσερα μεγάλα 3ασίλεια:
*• Της Μακεδονίας, με πρωτεύουσα την Πέλλα
> Της Περγάμου, με πρωτεύουσα την Πέργαμο.
*• Της Συρίας, με πρωτεύουσα την Αντιόχεια
* Της Αιγύπτου, με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια
Στην αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου ζούσαν
πολλοί λαοί που μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες.
Στις χώρες που κατέκτησε εγκαταστάθηκαν πολλοί
Έλληνες, παντρεύτηκαν γυναίκες από διάφορες
περιοχές, έκαναν οικογένεια και σιγά σιγά, με το
πέρασμα του χρόνου, τα παιδιά τους, τα παιδιά των
παιδιών τους, όλο και περισσότεροι έμαθαν να μιλάνε ελληνικά.
Οι Έλληνες διοικούσαν το κράτος, κι έτσι τα ελληνικά έγιναν η γλώσσα της
διοίκησης. Το εμπόριο αναπτύχθηκε και οι έμποροι που ταξίδευαν στην
αυτοκρατορία μιλούσαν ελληνικά γιατί αυτό έκανε πιο εύκολη τη δουλειά
τους. Τα νομίσματα που έκοψε ο Αλέξανδρος και οι διάδοχοι του
κυκλοφορούσαν παντού.
Οι ε3δομήντα πόλεις
με το όνομα
Αλεξάνδρεια που
ίδρυσε έγιναν κέντρα
του ελληνικού
πολιτισμού.
Η εποχή από το
θάνατο του
Αλεξάνδρου, το 323
π.Χ., και μέχρι το 1-46
π.Χ. που οι Ρωμαίοι
κατέκτησαν τον
ελλαδικό χώρο,
ονομάστηκε

ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Διασυνδέσεις
* Ελληνιστική Εποχή, Χρονολόγιο, σελ 13-14
* Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, Χρονολόγιο, σελ 14
* Βα3υλώνα, Φτιάχνουμε μια συλλογή, σελ 18-20.
> Νομίσματα και εμπόριο, Οι εμπορικοί δρόμοι, σελ. 37-43, Στο παζάρι,
σελ 50, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ 6, 48-49.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.
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ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Ένας Πέρσης ποιητής
έγραψε για τον Αλέξανδρο
Μύθοι και ιστορίες για το Μέγα Αλέξανδρο πλάστηκαν σε πολλές περιοχές:
στην Ινδία, στην Αίγυπτο, στην Αραβία, στη Μέση Ανατολή, στην Περσία
Ο Φιρντουσί, ένας Πέρσης ποιητής που έζησε το 10ο αιώνα μετά από τη
γέννηση του Χριστού, έγραψε για τη μάχη εναντίον του Πώρου, του Ινδού
βασιλιά Γ αυτή τη μάχη, ο στρατός του Αλεξάνδρου έπρεπε να αντιμετωπί
σει τους ελέφαντες που είχε παρατάξει ο Πώρος.
"Ο Αλέξανδρος κάλεσε τους Εφτά Σοφούς της αρχαίας Ελλάδας για να
τους ρωτήσει με ποιο τρόπο μπορούσε να αντιμετωπίσει τα θηρία του
Πώρου, δηλαδή τους ελέφαντες. Για να τους δώσει να καταλάβοςν πως
έμοιαζαν τα θηρία, τους έδειξε το κέρινο άγαλμα ενός ελέφαντα. Εκείνοι
πρόσταξαν ένα σιδερά να φτιάξει ένα σιδερένιο ελέφαντα με τον καβαλάρη
του. Τα δύο αγάλματα ήταν κούφια Μετά γέμισαν τα αγάλματα με πετρέλαιο
και έβαλαν φωτιά. Από τα ρουθούνια του ελέφαντα και από το στόμα του
καβαλάρη άρχισαν να βγαίνουν καπνός και φλόγες.
Αμέσως ο
Αλέξανδρος είπε
να του φτιάξουν
χίλια τέτοια
σιδερένια αγάλ
ματα. Όταν ο
Αλέξανδρος
παρέταξε στη
μάχη τα αγάλμα
τα, οι πολεμικοί
ελέφαντες του
Πώρου τρόμαξαν
από τους
καπνούς και τις
φλόγες και το
'βαλαν στα
ποδιά'.

ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Διασυνδέσεις
* Τι είναι οι μύθοι, γιατί οι αρχαίοι λαοί έπλαθαν μύθους, τι ήθελαν να
εξηγήσουν μ1 αυτούς; Οι μύθοι είναι σύνθετες αφηγήσεις. Φτιάχνονται
από διαφορετικές ιστορίες, που οι ήρωες τους υπάρχουν και σε άλλους
μύθους. Στην περίπτωση του Αλεξάνδρου, οι κατακτήσεις του και ο
πρόωρος θάνατος του συνέβαλαν ώστε να πλαστούν μύθοι για να
δείξουν την εξαιρετική του προσωπικότητα Όπου υπάρχουν συνδέσεις,
ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφερθεί στη βιβλιογραφία
Σχετικά με τις πηγές της Ιστορίας, Μ' ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε
μέσα στην πόλη, σελ 48, Ένα μήνυμα σου στέλνω, σελ 61.
* Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη
δυναμική του μαθήματος.
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