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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ
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Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. και πέθανε
το 323 π.Χ. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους
στρατηλάτες που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Σε ηλικία

είκοσι ετών έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας. Οδήγησε
το στρατό του σε πολλές µάχες και δεν έχασε

ούτε µία! Ήταν έξυπνος, γενναίος και δυνατός.
Μέσα σε δεκαπέντε χρόνια κατέκτησε πολλές

χώρες και δηµιούργησε µια απέραντη αυτοκρατορία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος
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Το σηµερινό Ιράν παλιά λεγόταν
Περσία. Ήταν µια πολύ ισχυρή χώρα
που την κυβερνούσε ο βασιλιάς
∆αρείος Γ΄^ ο Αλέξανδρος την κατέλαβε
το 333 π.Χ. Εδώ βλέπουµε τους δύο
βασιλιάδες να µονοµαχούν µε σπαθιά
και ασπίδες. Ο Αλέξανδρος νίκησε
στην τελική µάχη, αιχµαλώτισε
τη γυναίκα του ∆αρείου και τις
δύο κόρες του, και απέσπασε από τους
Πέρσες πολλή γη και πολύτιµα λάφυρα.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ
Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ

Ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄, πατέρας

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επινόησε αυτή

την έξυπνη διάταξη µάχης. Οι στρατιώτες

σχηµάτιζαν ένα τετράγωνο που

ονοµαζόταν φάλαγγα. Κρατώντας µικρές

ασπίδες και µακριά δόρατα (σάρισες)

βηµάτιζαν όλοι µαζί. Κανείς δεν µπορούσε

να τους σταµατήσει. Ήταν ανίκητοι.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ

Αυτός ο χάρτης δείχνει
την αυτοκρατορία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, η οποία περιλάµβανε
χώρες όπως την Τουρκία, τη Συρία,
την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, ακόµα
και την Ινδία. Μπορείς να τις βρεις
στο χάρτη; Όταν κατακτούσε µια πόλη,
ο Αλέξανδρος συχνά της έδινε
το όνοµά του. Και ποιος δε γνωρίζει
την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο!

και οι Μακεδόνες
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Πω πω! Τι τροµακτικοί που είναι αυτοί οι πολεµιστές! Η φυλή
των Ζουλού, που ζει στη Νότια Αφρική, κήρυξε το 1878 τον πόλεµο
στους Άγγλους και νίκησε στην πρώτη µάχη. Παρόλο που είχαν µόνο

λόγχες και απλές ασπίδες, οι Ζουλού τα κατάφεραν χάρη
στη γενναιότητά τους! Οι Άγγλοι ήθελαν να κυβερνήσουν
τη χώρα τους αλλά οι Ζουλού πολέµησαν θαρραλέα

τροµάζοντάς τους µε τις άγριες κραυγές τους και την εµφάνισή τους.
Αν και στο τέλος ηττήθηκαν, κανείς ποτέ δεν ξέχασε
την ανδρεία τους.

Οι Ζουλού φορούσαν κοσµήµατα
µε χάντρες φτιαγµένες από
κόκαλα, τσόφλια από αυγά
στρουθοκαµήλου, πέτρες,
καρπούς και µέταλλα.

Οι πολεµιστές Ζουλού
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Ο Τζένγκις Χαν
ήταν ένας έξυπνος
αλλά αιµοβόρος
και ανελέητος
στρατηγός!

Οι Μογγόλοι πολεµιστές ίππευαν δυνατά άλογα,
τα οποία εκπαίδευαν ώστε να είναι γρήγορα και άφοβα
στη µάχη. Εκτός από τα σπαθιά, τις λόγχες και τις µικρές
στρογγυλές ασπίδες που κρατούσαν, καθώς ίππευαν
χρησιµοποιούσαν επίσης τόξα και βέλη. Αγαπούσαν πολύ
τα άλογά τους και περνούσαν τον περισσότερο καιρό µαζί τους.

Ο Τζένγκις Χαν ανήκει στους πιο τροµερούς
στρατηλάτες όλων των εποχών. Γεννήθηκε
το 1167 και πέθανε το 1227. Ένωσε
τις νοµαδικές φυλές των Μογγόλων
σε έναν τεράστιο στρατό και κατέκτησε
όλες τις γειτονικές χώρες από την Τουρκία
µέχρι την Κίνα.

Ο Τζένγκις Χαν
και οι Μογγόλοι



Ο Αννίβας και
οι Καρχηδόνιοι
Η Καρχηδόνα ήταν µια πλούσια και ισχυρή πόλη στις βόρειες ακτές
της Αφρικής. Όχι πολύ µακριά, στην Ιταλία, βρισκόταν η Ρώµη, µια
επίσης πλούσια και ισχυρή πόλη. Οι Ρωµαίοι δεν έβλεπαν µε καλό µάτι
τους Καρχηδονίους, µε αποτέλεσµα να εµπλακούν σε τρεις πολέµους
µεταξύ τους. Ο Αννίβας ήταν επικεφαλής του καρχηδονιακού στρατού
από το 218 π.Χ. έως το 201 π.Χ. Ήταν ένας πανέξυπνος στρατηγός που
κατάφερε να αιφνιδιάσει τους Ρωµαίους. Αντί να τους επιτεθεί από
τη θάλασσα, οδήγησε το στρατό του µέσα από τα βουνά των Άλπεων

στο βορρά της Ιταλίας, και εισέβαλε
στην πόλη από εκεί που δεν τον περίµεναν.

Αυτό το πέτυχε χρησιµοποιώντας

ελέφαντες για να µεταφέρει χιλιάδες άνδρες και τα βαριά τους όπλα
µέσα από τα στενά ορεινά περάσµατα.

Ο Κυριάκος κι εγώ πλένουµε και τα!ζουµε έναν ελέφαντα, όπως
έκανε ο Αννίβας στους δικούς του ώστε να αντέξουν το δύσκολο και
µακρινό ταξίδι. Οι Ρωµαίοι έχασαν όλες τις µάχες µε τον Αννίβα,
ο οποίος συνήθιζε να λέει: «Θα βρούµε έναν τρόπο^ κι αν δεν υπάρχει,
θα τον επινοήσουµε!»
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Ο ΕΡΙΚ Ο ΕΡΥΘΡΟΣ
Αυτός είναι ο Έρικ ο Ερυθρός·
λεγόταν έτσι επειδή είχε
φλογερά κόκκινα µαλλιά!
Ήταν ένας ατρόµητος
ναυτικός που εγκατέλειψε
τη Νορβηγία το 982,

διέσχισε τον Ατλαντικό
Ωκεανό και ανακάλυψε
τη Γροιλανδία,
την οποία αποίκισε.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΙ
«Έρχονται οι Βίκινγκ!» Αυτή η κραυγή έσπερνε
τον τρόµο σε όλη την Ευρώπη από το 790 µέχρι
το 1066. Οι Βίκινγκ ήταν άγριοι πολεµιστές από
τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη ∆ανία. Έκαναν
επιδροµές σε άλλες χώρες, έκλεβαν χρυσό κι
έπιαναν σκλάβους. Οι πιο άγριοι από αυτούς
προτού ορµήσουν στη µάχη έµπαιναν σε έκσταση
και δεν ένιωθαν πια κανέναν ενδοιασµό και φόβο!

Οι Βίκινγκ



15

Στους Βίκινγκ άρεσαν οι ιστορίες για πολεµιστές και ήρωες.
Αυτή είναι µια σκηνή από ένα θρύλο των Βίκινγκ. ∆είχνει
τις Βαλκυρίες να σηκώνουν έναν πεσµένο ήρωα. Οι όµορφες
αυτές θεότητες κάλπαζαν πάνω στα φτερωτά τους άλογα
στο πεδίο της µάχης και ξεχώριζαν τους πιο γενναίους
πολεµιστές που είχαν σκοτωθεί. Ύστερα τους οδηγούσαν
στη Βαλχάλα, τον Παράδεισο των Βίκινγκ.

ΟΙ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ

ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΒΙΚΙΝΓΚ
Οι Βίκινγκ µπορούσαν να κάνουν µακρινά
ταξίδια µε ταχύτητα και ασφάλεια χάρη
στα πανέµορφα πλοία τους: ήταν φτιαγµένα
από ξύλο, κι είχαν µεγάλο µήκος και µικρό
πλάτος· διέθεταν κουπιά και από τις δύο
πλευρές και, αργότερα, ένα µονό κατάρτι
µ’ ένα τετράγωνο πανί. Ήταν πολύ γρήγορα
και ευέλικτα, κι έτσι οι Βίκινγκ κατάφερναν
να επιτεθούν στους εχθρούς τους προτού καλά
καλά τους αντιληφθούν. Για να φαίνονται ακόµη
πιο τροµακτικά, κάποια πλοία είχαν ένα κεφάλι
δράκου σµιλευµένο στο µπροστινό τους µέρος.
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Μπορείς να βρεις τον Κυριάκο και την Κλειώ; Ποιος ιππότης θέλεις να κερδίσει;

Κονταροµαχία λεγόταν η µονοµαχία εφίππων οπλισµένων µε µακριές
λόγχες. Κονταροµαχίες διοργανώνονταν πολύ συχνά, µε την παρουσία

του βασιλιά και της βασίλισσας, για να αναδειχθεί ο καλύτερος ιππότης.
Ήταν πολύ επικίνδυνες και εξαιτίας τους πολλοί ιππότες

τραυµατίζονταν ή και έχαναν τη ζωή τους.



Ακολούθησε τον Κυριάκο και την Κλειώ
σ’ ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο

και ανακάλυψε τους µεγάλους πολεµιστές
και ήρωες της Ιστορίας. Τι έκαναν
οι Ρωµαίοι στον ιππόδροµο;
Γιατί ο Αννίβας χρησιµοποίησε
ελέφαντες στο στρατό του;

Γιατί ο Αλέξανδρος ονοµάστηκεΜέγας;Μπορούσαν
οι νίντζα να πετάνε; Βρες τις απαντήσεις σ’ αυτό
το βιβλίο µε κινούµενα µέρη και πολλές εκπλήξεις,
και… καλή διασκέδαση!
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