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Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Από τα Σούσα ο Μ. Αλέξανδρος πήγε 

στην Βαβυλώνα, την οποία ήθελε να κάνει 

πρωτεύουσα του αχανούς κράτους του 

 

Πολλοί τον επισκέφθηκαν και ήθελαν να 

γίνουν σύμμαχοί του, ενώ παράλληλα τον 

τίμησαν και τον θεωρούσαν ήρωα 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαβυλώνα 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαβυλώνα 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Όμως ξαφνικά ο Μ. Αλέξανδρος 

αρρώστησε βαριά 

Όταν ήταν ετοιμοθάνατος ζήτησε να δει 

όλους τους αγαπημένους του στρατιώτες, 

με τους οποίους πέρασε μαζί τόσα χρόνια 

περιπετειών με χαρές και λύπες 

Το 323 π. Χ. πεθαίνει ο Μ. Αλέξανδρος 

στη Βαβυλώνα… 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Η είδηση του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου 

διαδόθηκε γρήγορα, μια και το απέραντο 

κράτος έμεινε χωρίς αρχηγό και φαινόταν 

από την αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο πια 

να μείνει ενωμένο  



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Ο κόσμος ολόκληρος είχε αλλάξει από την 

εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου 

Εκτός από στρατιώτες πάντοτε υπήρχαν 

μαζί του ιστορικοί, γεωγράφοι, μηχανικοί, 

καλλιτέχνες 

Οι άνθρωποι έμαθαν πολλά για τις νέες 

χώρες, τον πολιτισμό, το κλίμα τους, τα 

φυτά, τα ζώα 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Σε όλη αυτή την τεράστια έκταση που 

κατέκτησε ο Μ. Αλέξανδρος ίδρυσε πάρα 

πολλές πόλεις, δεκαέξι από τις οποίες 

πήραν το όνομά του 

Σ΄ αυτές χτίστηκαν λαμπρά κτίρια, ναούς, 

γυμναστήρια, θέατρα, ενώ πολλοί Έλληνες 

εγκαταστάθηκαν σ΄ αυτές και η ελληνική 

γλώσσα άρχισε να διαδίδεται παντού  



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ΄΄Αλεξάνδρειες΄΄ του Μ. Αλεξάνδρου 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

Το όνομα του Μ. Αλεξάνδρου έγινε 

γνωστό σ΄ όλες τις χώρες της Ανατολής 

Οι διηγήσεις που πλάστηκαν έκανα λόγο 

για τα κατορθώματα του μεγάλου βασιλιά 

Πολλοί λαοί τον θεώρησαν δικό τους ήρωα 

Η εποχή που άρχισε με το θάνατό του 

έμεινε γνωστή ως ελληνιστικά χρόνια 



Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλέξανδρος ο Μέγας 


