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Άλογο ψηλό και δυνατό, με μέτωπο φαρδύ,
ατίθασο μέχρι τον αναβάτη του να βρει,

ξεκίνησε από την καταπράσινη Μακεδονία
κι έφτασε ανατολικά ως την Ινδία.

Ποιο είναι το άλογο και ποιος ο αναβάτης του;



Ο Βουκεφάλας γεννήθηκε στη Θεσσαλία,
την ώρα που απλωνότανε στον κάμπο του δειλινού η ησυχία.



Ήταν απόγονος αλόγων ξακουστών
για τη δύναμη και την ταχύτητά τους,

την αντοχή, τη φρόνηση και την οξυδέρκειά τους.
Τα είχε ιππεύσει ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος έξω από την Τροία,

αλλά κι ο Ιάσονας, όταν κρυβόταν στο βουνό απ’ τον Πελία.  



Για τον Βουκεφάλα, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
λέγονται τόσα πολλά, που κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται 
ο μύθος και πού η αλήθεια. Αυτό που ξέρουμε, πάντως, 

είναι πως ο Αλέξανδρος έχτισε μια ολόκληρη πόλη 
προς τιμή του: τη Βουκεφάλεια!  

Έλα, λοιπόν, ν΄ακολουθήσουμε τη ζωή του Βουκεφάλα 
από τότε που ήταν ατίθασο πουλάρι στον θεσσαλικό 
κάμπο ως το τέλος του ταξιδιού του, στη μακρινή Ινδία.   

Κωδ. μηχ/σης 12.748

Ο Τρωικός πόλεμος
• Ο Πάρις και η Ωραία Ελένη
• Η Θυσία της Ιφιγένειας
• Αχιλλέας και Έκτορας
• Ο ∆ούρειος Ίππος

Οι Ήρωες 
• Ο Θησέας
• Ο Ηρακλής
• Ο Περσέας και η Μέδουσα    
Οι θεοί του Ολύμπου
• Οι 12 θεοί του Ολύμπου
• ∆ήμητρα και Περσεφόνη
• Ερμής, ο θεός για όλες τις δουλειές
• Απόλλωνας και Άρτεμη
• Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας
• ∆ιόνυσος, ο κεφάτος θεός
• Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς

Η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Το χρυσόμαλλο δέρας

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
• Το ταξίδι του Οδυσσέα
• Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη

Ιστορίες με ανθρώπους και θεούς
• ∆αίδαλος και Ίκαρος
• Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
• Ο βασιλιάς Μίδας
• Ασκληπιός, ο πρώτος θεραπευτής
• Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
• Ο Προμηθέας και η φωτιά
• Το κουτί της Πανδώρας
• Πύρρα και ∆ευκαλίωνας 
Μυθολογικά ζωάκια
• Ο Αετός του ∆ία
• Άργος, ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα
• Βουκεφάλας, το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
 


