
     Τίτλος Μαθήματος:  Eιδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματος: 
 

 Το μάθημα εστιάζει στη σχέση του Μ. Αλεξάνδρου με την αριστοκρατία της εποχής του και 
κυρίως με τα προβλήματα που αντιμετώπισε μέσα στο ίδιο του το στράτευμα από άτομα που εξέφραζαν 
διαφορετική άποψη, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διεξαχθεί η εκστρατεία και ο 
έλεγχος των νέων κτήσεων. Η αδυναμία των στενών συνεργατών του να κατανοήσουν τους 
πρωτοποριακούς τρόπους με τους οποίους ο Αλέξανδρος ήθελε να διοικήσει τη νέα αυτοκρατορία του 
είχε ως αποτέλεσμα τη βίαιη απομάκρυνση πολλών από αυτούς.  
 
Θεματικές Ενότητες: 
Η ανατολίζουσα πολιτική του Αλεξάνδρου. 
Ο Παρμενίων και η φατρία του. 
Η δίκη και καταδίκη του Φιλώτα. 
Η εκτέλεση του Παρμενίωνα. 
Η δολοφονία του Κλείτου. 
Η εκτέλεση του Καλλισθένη. 
Η τύχη της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου. 

 
 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 
- να κατανοούν τη σημασία των πηγών όσον αφορά τη διερεύνηση συγκεκριμένων πτυχών της 
ιστορίας 
- να γνωρίζουν τη σωζόμενη βιβλιογραφία για τον Αλέξανδρο και κατανοούν τους περιορισμούς 
της (καθώς οι σωζόμενες πηγές απέχουν πολλούς αιώνες από τα γεγονότα που περιγράφουν) 
- να εφαρμόζουν επιστημονική μεθοδολογία όσον αφορά την αξιολόγηση και χρήση των αρχαίων 
πηγών 
- να ανασυνθέσουν μία συγκεκριμένη περίοδο της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
- να εκτιμήσουν τις προεκτάσεις τις ανατολίζουσας πολιτικής του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
- να εκφέρουν τεκμηριωμένη άποψη για τα γεγονότα που εξετάζονται στο μάθημα. 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος : 
 
1. Σ. Συρόπουλος, Το Δέρμα του Τράγου. Το άλλο πρόσωπο της εξουσίας του Μ. Αλεξάνδρου, εκδ. 

Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2003. 
 

2. 2. Α.Β. Bosworth, Κατακτήσεις και αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μτφρ. Κώστας 
Μακρής, Αθήνα, Οδυσσέας, 1998  

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

1. N.G.L. Hammond, Μέγας Αλέξανδρος - Ένας ιδιοφυής, Μαλλιάρης-Παιδεία, 2007 

2. J.G. Droysen, Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, (Μτφρ.: Ρένος, Ήρκος & Στάντης Αποστολίδης), 
Εκδόσεις Τραπέζης Πίστεως, 1999 

3. Frank W. Walbank, "Ο Ελληνιστικός Κόσμος", εκδ. ΒΑΝΙΑΣ, 1999 

4. J. F. C. Fuller, H ιδιοφυής στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Ποιότητα, 2003 

5. Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, Η Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1993. 

 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης : 
 
Γραπτή εξέταση 
 

 Γλώσσα διδασκαλίας: 
 

Ελληνικά (δυνατότητα διδασκαλίας στα Αγγλικά) 
 
Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 
Διαλέξεις ή Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής 
ή/και παρουσίασης εργασιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
 

                                                 
 

 


