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 Στα Απομνημονεύματα, ο Σωκράτης ρωτάει τον γλύπτη Κλείτωνα αν ο καλλιτέχνης πρέπει να απεικονίζει τα 

απειλητικά μάτια των μαχητών παραστατικά και αν πρέπει να μιμείται τη χαρά στο πρόσωπο των νικητών. Ο 
συνομιλητής του συμφωνεί. Το μωσαϊκό του Μεγάλου Αλεξάνδου αποτυπώνει ακριβώς αυτό το βλέμμα της 
επιτυχίας στα μάτια του μεγάλου στρατηλάτη. Βλ. Cohen  2018, 786-787. 
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Abstract 

   It is widely known that Arrian was influenced by the fourth century writer, Xenophon. In 

many of his works, Arrian introduces himself as the second Xenophon (Ekt. 10.22, Peripl. 

12.5). This authorial and intellectual affinity between the two writers was already noticed by 

several grammarians, lexicographers and authors in antiquity (Suda Α 3868 Αdler (FGrHist 

156 T 1, Polyb. 3.6.10, Eunap. 1.1.2). 

   Concerning the Anabasis of Alexander, which is the work under study, it is a literary 

reminiscence of Xenophon's Anabasis of Cyrus. In particular, both the unusual title 

"Anabasis" and the work's seven-book structure reflect Arrian's emulation (in structure, 

style, and content) of the Greek historian Xenophon, whose own Anabasis in seven books 

narrated the earlier campaign of Cyrus the Younger in 401 BC. Actually, Arrian refers twice to 

Xenophon in his Anabasis (1.121-5, 2.7.7-9). Taking into account the intertextual relationship 

between Arrian and Xenophon, the aim of the present master thesis is to compare models of 

leadership in the two works: more specifically, the similarities between Cyrus, Xenophon and 

Alexander. 

   These three personalities share a lot of common features. For example, both works 

illustrate that a virtuous leader has to demonstrate piety and to be able to encourage his 

soldiers, either by delivering a speech, or by rewarding his followers. Another significant 

element of a successful leadership is the leader’s ability to motivate the army through his 

own paradigmatic actions and his participation in the dangers of the combat. Equally 

important is the ability to arouse the fear of the enemy and to punish the disobedient. Other 

characteristics include the use of diplomacy, where and when is needed, the organizational 

and observational capabilities and the ability to predict and prevent the enemy’s plans. Last 

but not least, a competent leader owes to accommodate for the safety and prosperity of the 

army and to be adept at fabricating ploys, when it is necessary.  

   In this thesis we also examine comparatively the leading portrait of Alexander as it is 

constructed by Arrian and by other sources. The purpose of this comparative study is to 

indicate the differences between Arrian and those narrations and to find the cause of this 

differentiation. It is worth exploring, in our opinion, whether this differentiation is due to the 

influence of Xenophon. 

 We conclude that the similarities between those two writers cannot be accidental. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Οι συγγραφείς 

   Ο Ξενοφών ο Αθηναίος έζησε μεταξύ του 431 και 355 π.Χ. Ήταν ιστορικός συγγραφέας, 

φιλόσοφος, στρατιώτης και μαθητής του Σωκράτη. Συμμετείχε στην εκστρατεία του Κύρου 

(401 π.Χ) εναντίον του Αρταξέρξη αλλά και στη μάχη της Κορώνειας (394 π.Χ) στο πλευρό 

του Αγησίλαου. Το έργο του είναι πλούσιο και γι’ αυτό έχει χαρακτηριστεί και homme 

pluriel (πληθυντικός άνθρωπος), καθώς καταπιάνεται με ποικίλα θέματα.2 Ενσαρκώνει την 

ομηρική διάσταση του ήρωα που συνοψίζεται στη φράση μύθων τε ῥητῆρ' ἔμεναι 

πρηκτῆρά τε ἔργων (Ι 443), καθώς ο ίδιος υπήρξε στρατηγός στην κάθοδο των Mυρίων και 

ηγετικό παράδειγμα για τους ακολούθους του. 

   Βασικά χαρακτηριστικά του έργου του Ξενοφώντα είναι οι αριστοκρατικές-ολιγαρχικές 

προτιμήσεις, η έμφαση στον ιδεώδη ηγέτη και η προώθηση των εννοιών της τάξης, της 

πειθαρχίας και του δικαίου.3 Το συγγραφικό έργο του Ξενοφώντα είναι πολυμερές. Έτσι, 

εκτός από ιστορικά-βιογραφικά έργα (Ἑλληνικά, Κύρου Ἀνάβασις, Ἀγησίλαος), έγραψε και 

φιλοσοφικά (Ἀπολογία Σωκράτους, Ἀπομνημονεύματα, Οἰκονομικός, Συμπόσιον, Ἱέρων ή 

Τυραννικός) αλλά και διδακτικά (Λακεδαιμονίων Πολιτεία, Αθηναίων Πολιτεία,  Ἱππαρχικός, 

Περί ἱππικῆς, Κύρου Παιδεία, Κυνηγετικός, Πόροι ή Περί Προσόδων). 

   Ο Λεύκιος Φλάβιος Αρριανός καταγόταν από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας και γεννήθηκε 

στα τέλη του 1 αι. μ.Χ. Υπήρξε μαθητής του Στωικού φιλόσοφου Επίκτητου. Οι φιλοσοφικές 

γνώσεις που αποκόμισε ο Αρριανός διαμόρφωσαν την προσωπικότητα, το έργο του αλλά 

και την κοινωνική του εξέλιξη, φέρνοντας κοντά του ισχυρούς φίλους, όπως τον Ρωμαίο 

ύπατο και συγκλητικό Γ. Αβίδιο Νιγρίνο και τον Αδριανό. 

   Ο Αρριανός υπήρξε ένας ιδιαίτερα παραγωγικός συγγραφέας, ο οποίος συνέθεσε 

διάφορα έργα, καλύπτοντας πολλά λογοτεχνικά είδη. Η συγγραφική παραγωγή του θα 

μπορούσε να χωριστεί σχηματικά στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: ιστορικά έργα 

(Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις, Ἰνδική, Βιθυνιακὰ, Παρθικὰ, Τὰ μετὰ Ἀλέξανδρον), σύντομες 

εξειδικευμένες πραγματείες (Δίων, Τιμολέων, Τιλλόροβος, Ἀλανική) και φιλοσοφικά 

συγγράμματα (Ἐπικτήτου διατριβαί, Ἐγχειρίδιον Ἐπικτήτου).  Επιπλέον, ο Αρριανός είναι ο 

συγγραφέας μιας σειράς σύντομων πραγματειών πάνω σε ποικίλα θέματα. Ο Περίπλους 

Εὐξείνου Πόντου είναι γραμμένος σε επιστολική μορφή και εμπεριέχει σχόλια και 

                                                           
2
 Ρέντζος 1975, 43-62 και Azoulay 2004, 16. 

3
 Anderson 1974, 1-19.  
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παρατηρήσεις του συγγραφέα για ζητήματα που ενδιέφεραν τον αποδέκτη του έργου, 

αυτοκράτορα Αδριανό, με βάση τις εμπειρίες που αποκόμισε ο ίδιος ο συγγραφέας κατά τη 

διάρκειας μιας περιοδείας του στον Εύξεινο Πόντο, όπου ήταν υπεύθυνος ως κυβερνήτης 

της Καππαδοκίας. Ο Κυνηγετικός πραγματεύεται θέματα σχετικά με την πλέον προσφιλή 

δραστηριότητα των αυτοκρατόρων και της ρωμαϊκής άρχουσας τάξης, το κυνήγι. Η Τέχνη 

Τακτική ή Τακτικά αρχίζει με την περιγραφή της οργάνωσης και των πρακτικών των 

στρατευμάτων της ελληνιστικής περιόδου και στη συνέχεια παρουσιάζει ασκήσεις και 

ελιγμούς του σύγχρονου ρωμαϊκού ιππικού, ενώ η Ἔκταξις κατά Ἀλανῶν εκθέτει τη διάταξη 

των ρωμαϊκών στρατευμάτων, με τα οποία ο Αρριανός απέκρουσε την επιδρομή των 

Αλανών στην Καππαδοκία το 135 μ.Χ.4 

1.2. Οι Αναβάσεις και η σχέση των δύο συγγραφέων 

   Η Κύρου Ἀνάβασις του Ξενοφώντα περιγράφει την εκστρατεία που πραγματοποίησε ο 

Κύρος εναντίον του αδελφού του, Αρταξέρξη. Ειδικότερα, η άνοδος του Αρταξέρξη στον 

περσικό θρόνο το 404 π.Χ. δεν έγινε με τη συγκατάθεση του Κύρου, ο οποίος άρχισε να 

συγκεντρώνει βαρβαρικά και ελληνικά στρατεύματα με σκοπό να επιτεθεί στον αδελφό του 

και να καταλάβει τον θρόνο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και 13.000 Έλληνες μισθοφόροι από 

όλα τα μέρη της Ελλάδας, που στρατολογήθηκαν από τον Βοιωτό Πρόξενο, τους Λαρισαίους 

Μένωνα και Αρίστιππο, τον Κλέαρχο τον Λακεδαιμόνιο και τον Αγία από την Αρκαδία. Οι 

Έλληνες μισθοφόροι δεν γνώριζαν τις πραγματικές προθέσεις του Κύρου και όταν 

πληροφορήθηκαν ότι θα μάχονταν τελικά εναντίον του βασιλικού στρατού του Αρταξέρξη, 

αντέδρασαν έντονα. Ο καθησυχαστικός λόγος του Κύρου όμως, καθώς και οι υποσχέσεις 

του για γενναιόδωρες αμοιβές έκαμψαν τους ενδοιασμούς τους.  

   Την άνοιξη του 401 π.Χ. ο Κύρος ξεκίνησε με τον στρατό του από τις Σάρδεις και 

διασχίζοντας την Κιλικία και τη Μεσοποταμία έφτασε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους στα 

Κούναξα, ένα χωριό στην περιοχή της Βαβυλώνας. Στη μάχη που ακολούθησε, ο Κύρος 

έχασε τη ζωή του. Όταν οι Έλληνες πληροφορήθηκαν τον θάνατό του, αποφάσισαν να 

πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Ο Τισσαφέρνης προσφέρθηκε να τους βοηθήσει να 

ξαναγυρίσουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν είχε αγαθές προθέσεις και έτσι οδήγησε στον 

θάνατο όλους τους Έλληνες στρατηγούς. Μετά τα γεγονότα αυτά, πρώτος αντέδρασε ο 

Ξενοφών, ο οποίος πρότεινε να εκλέξουν το συντομότερο νέους στρατηγούς και λοχαγούς 

στη θέση των θυμάτων. Η ιδέα επιδοκιμάστηκε και πραγματοποιήθηκε. Ο ίδιος ο Ξενοφών 

                                                           
4
 Liotsakis 2019, 5 και Μήλτσιος 2020, 16-19.  
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έγινε διάδοχος του Πρόξενου. Η αρχιστρατηγία δόθηκε στον Λακεδαιμόνιο Χειρίσοφο και 

έτσι οι Μύριοι ετοιμάστηκαν να διασχίσουν την Ασία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 

Αφού πέρασαν τον ποταμό Ζαπάτα, συνέχισαν να πορεύονται προς Βορρά ακολουθώντας 

τον ρου του ποταμού Τίγρη.  

   Φτάνοντας στην Καρδουχία, αποφάσισαν να προχωρήσουν προς τα βόρεια μέσα από τα 

δύσβατα βουνά που κατείχαν οι Καρδούχοι για να ξεφύγουν από την περσική απειλή. Η 

πορεία μέσα από τη γη των Καρδούχων υπήρξε το πιο κοπιαστικό και δύσκολο τμήμα της 

καθόδου των Μυρίων. Στη συνέχεια, αφού πέρασαν τον Κεντρίτη ποταμό, διέσχισαν την 

Αρμενία. Περνώντας τον ποταμό Φάσι, εισέβαλαν στη χώρα των Ταόχων και, 

καταλαμβάνοντας ένα οχυρωμένο χωριό, πήραν τα απαραίτητα εφόδια. Διασχίζοντας και 

άλλες εχθρικές περιοχές, φτάνουν τελικά στο βουνό Θήχη, από όπου κατάφεραν να δουν τη 

θάλασσα. Τον Μάιο του 400 π.Χ. οι Έλληνες φτάνουν στην Τραπεζούντα, την πρώτη 

ελληνική πόλη που συνάντησαν στην πορεία τους. Από εκεί, περνώντας και από άλλες 

ελληνικές πόλεις του Πόντου –χωρίς βέβαια να λείπουν οι συγκρούσεις- φτάνουν στην 

Πέργαμο, όπου ο Ξενοφών παραδίδει το μισθοφορικό στράτευμα στον Σπαρτιάτη Θίβρωνα. 

   Η Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις5 του Αρριανού αφηγείται την εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλέξανδρου που είχε σκοπό να κατακτήσει τα βάθη της Ασίας. Η αφήγηση ξεκινά με τον 

Αλέξανδρο να προσπαθεί να εξασφαλίσει τα νώτα του στα βόρεια και τα νότια σύνορα της 

Μακεδονίας, καταπνίγοντας τις εξεγέρσεις των Ιλλυριών και των Τριβαλλών και 

καταστέλλοντας την αποστασία των Θηβαίων. Τακτοποιώντας, λοιπόν, αυτές τις υποθέσεις, 

ο Αλέξανδρος ξεκινά την περσική εκστρατεία.  

   Η πρώτη μάχη εναντίον των Περσών γίνεται στον ποταμό Γρανικό, όπου και 

επιβεβαιώνεται η υπεροχή του μεγάλου στρατηλάτη. Στη συνέχεια, πορεύεται προς το 

εσωτερικό της Μικράς Ασίας και φτάνει στην Αίγυπτο, όπου θα ιδρύσει και την 

Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή του, ο Μακεδόνας στρατηλάτης διασχίζει τον Ευφράτη6 

και τον Τίγρη ποταμό, επιδιώκοντας να συνάψει μάχη με τον Δαρείο, όπως και γίνεται στα 

Γαυγάμηλα. Η έκβαση της μάχης αναδεικνύει τον Αλέξανδρο νικητή, καθώς ο Δαρείος 

τρέπεται ξανά σε ατιμωτική φυγή. Στη συνέχεια, περνάει τον Ινδό ποταμό και φτάνει στον 

                                                           
5
 Ο Bosworth 1980 7-8 θεωρεί ότι ο τίτλος αποτελεί επινόημα των κριτικών της Ύστερης Αρχαιότητας, οι 

οποίοι, θέλοντας να τονίσουν έτι περισσότερο την πνευματική συγγένεια των δύο συγγραφέων, απέδωσαν 
στον Αρριανό ένα έργο ομότιτλο με εκείνο του προκατόχου του:«they might easily have been dissatisfied with 
a title as unassuming as τὰ περὶ Άλεξάνδρου and fabricated a second Anabasis for their second Xenophon». 
6
 Για τη διαφορετική πορεία που ακολούθησε ο Αλέξανδρος (σε αντίθεση με τον Κύρο), όταν έφτασε στον 

ποταμό Ευφράτη βλ. Dye 1982, 64. 
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Υδάσπη, όπου λαμβάνει χώρα και η μάχη εναντίον του Πώρου. Κατόπιν, ο αναγνώστης 

παρακολουθεί την προέλαση του Αλέξανδρου μέχρι τον Ύφαση ποταμό, όπου οι Μακεδόνες 

αντιδρούν και αρνούνται να προχωρήσουν περαιτέρω. Εν τέλει, ο Αλέξανδρος αναγκάζεται 

να επιστρέψει στην Περσία. Στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού λαμβάνει χώρα η εκστρατεία 

εναντίον των Μαλλών, κατά την οποία ο Αλέξανδρος τραυματίζεται σοβαρά. Μετά την 

ανάρρωσή του, ο μεγάλος στρατηλάτης διασχίζει την έρημο της Γεδρωσίας και φτάνει στην 

Ώπη. Ο Αρριανός, στη συνέχεια, περιγράφει τους διάφορους οιωνούς που προοικονομούν 

τον θάνατο του Αλέξανδρου και αφηγείται λεπτομερώς τις τελευταίες του μέρες. Το έργο 

ολοκληρώνεται με μια συνολική αποτίμηση της πορείας του μεγάλου αυτού ηγέτη. 

 Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ των δύο συγγραφέων, Αρριανού και Ξενοφώντα, στο 

λεξικό της Σούδας αναφέρεται: Ἀρριανός. Νικομηδεύς. φιλόσοφος Ἐπικτήτειος, ὁ ἐπικληθεὶς 

νέος Ξενοφῶν (Suda Α 3868 Αdler (FGrHist 156 T 1).7 Και ο ίδιος ο Αρριανός 

αυτοπαρουσιάζεται σε αρκετά σημεία του συγγραφικού του έργου ως νέος Ξενοφών. Έτσι, 

για παράδειγμα στην Ἔκταξις κατά Ἀλανῶν διαβάζουμε οἱ δὲ ἐπίλεκτοι ἱππῆς ἀμφ  αὐτὸν 

Ξενοφῶντα ἔστων (10.22), εννοώντας τον εαυτό του, ενώ στον Περίπλου του Εὐξείνου 

Πόντου αναφέρει ταῦτα Ξενοφῶντι τῷ πρεσβυτέρῳ λέλεκται (12.5), διασαφηνίζοντας ότι 

εκείνος είναι ο νεότερος Ξενοφών.8 Ακόμη, στον Κυνηγετικό, εκτός από την ταύτιση του 

ονόματος του έργου και του συγγραφέως με τον Αθηναίο ιστορικό, εξηγεί τα κοινά 

ενδιαφέροντα που μοιράζεται με τον Αθηναίο συγγραφέα: ὁμώνυμός τε ὢν αὐτῷ (sc. 

Ξενοφῶντι) καὶ πόλεως τῆς αὐτῆς καὶ ἀμφὶ ταὐτὰ ἀπὸ νέου ἐσπουδακώς, κυνηγέσια  καὶ 

στρατηγίαν καὶ σοφίαν (1, 4 FGrH, no. 156, T6).9 Για την ακρίβεια, στο ίδιο έργο αναφέρει 

ότι συμπληρώνει την πραγματεία του Ξενοφώντα, γράφοντας διάφορα καινοτόμα στοιχεία, 

τα οποία ήταν άγνωστα στην εποχή του τελευταίου.  

   Τα Τακτικά του Αρριανού, μεγάλο μέρος των οποίων είναι αφιερωμένο στην τακτική του 

ρωμαϊκού ιππικού, ανακαλούν τον Ἱππαρχικό του Ξενοφώντα, ο οποίος αφορά στα 

καθήκοντα του διοικητή του ιππικού. Επιπλέον, τα Ἑλληνικά μπορεί να αποτέλεσαν πηγή 

έμπνευσης για τα ιστορικά έργα του Αρριανού Ἰνδική, Βιθυνιακά, Παρθικὰ, Τὰ μετὰ 

Ἀλέξανδρον.10 Ακόμη, όπως ο Ξενοφώντας έγραψε για τον δάσκαλό του, τον Σωκράτη, έτσι 

και ο Αρριανός συνέθεσε δύο πραγματείες για τον Επίκτητο (Φωτ. Βιβλιοθ. Κωδ.58:  

                                                           
7
 Ameling 1984, 119. 

8
 Stadter 1967, 158 και Stadter 1976, 157.  

Στην Αλεξάνδρου Ανάβαση δεν αναφέρεται ως νέος Ξενοφών, βλ. Bosworth, 1988, 26. 
9
 Roisman 1983-1984, 258. 

10
 Stadter 2012, 43. 
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Ἔγραψε δὲ βιβλία καὶ ἕτερα, τῶν μὲν Διατριβῶν Ἐπικτήτου τοῦ διδασκάλου ὅσα ἴσμεν 

βιβλία ὀκτώ, τῶν δὲ ὁμιλιῶν τοῦ αὐτοῦ Ἐπικτήτου βιβλία δώδεκα).11 

   Σε επίπεδο λεξιλογίου, χαρακτηριστικό παράδειγμα που βρίθει Ξενοφώντειων επιρροών 

αποτελεί ο Περίπλους Ευξείνου Πόντου. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο Αρριανός συγκρίνει τη 

χαρά που νιώθει όταν βλέπει τη θάλασσα (1.1.3: καὶ τὴν μὲν θάλασσαν τὴν τοῦ Εὐξείνου 

ἄσμενοι κατείδομεν) με την περίφημη περιγραφή της Ανάβασης του Ξενοφώντα, όπου οι 

καταπονημένοι πια στρατιώτες φωνάζουν από χαρά, όταν αντικρίζουν επιτέλους θάλασσα 

(4.7.21).  

   Το επίθετο ἄσμενος (χαρούμενος) απαντά πολλές φορές στην Κύρου Ανάβαση.12 Μία εκ 

των χρήσεων της λέξης αφορά στη χαρά που νιώθουν οι ταξιδιώτες για την επιτυχή έκβαση 

των δοκιμασιών τους. Συγκεκριμένα, ο Ξενοφών το χρησιμοποιεί για να αναφερθεί στη 

χαρά των Μυρίων όταν φτάνουν σε κάποιους λόφους και έτσι απαλλάσσονται από το 

Περσικό ιππικό (3.4.24) και όταν φτάνουν σε μια κοιλάδα μετά τις κακουχίες που 

υπέστησαν στα Καρδούχεια όρη (4.3.1: ἐνταῦθα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον· […] 

καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυθότων πόνων μνημονεύοντες […] καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα). Αρκεί να 

ανατρέξουμε στην Ινδική για να διαπιστώσουμε ότι ο Αρριανός χρησιμοποιεί σχεδόν την 

ίδια φρασεολογία για τον Νέαρχο και τους ναύτες του: ἀπὸ τῶν πολλῶν πόνων ἄσμενοι 

ἀνεπαύοντο, μεμνημένοι ὅσα κακὰ κατὰ τὴν θάλασσαν πεπονθότες ἦσαν (33.3).13 Στην 

Αλεξάνδρου Ανάβαση συναντάται μια φορά και αφορά στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι 

αυτός που με χαρά θα δώσει τέλος στις δυσκολίες των Ινδών (4.27.3). 

   Τέλος, ο τίτλος και η επταμερής διαίρεση του έργου Αλεξάνδρου Ανάβαση του Αρριανού 

αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση του έργου Κύρου Ανάβαση του Ξενοφώντα.14 Ήδη στην 

αρχή του έργου ο Αρριανός μνημονεύει τον Ξενοφώντα ως ένα αξιόλογο παράδειγμα 

συγγραφέα, ο οποίος κατέστησε τα περιγραφόμενα γεγονότα πολύ τι ἐπιφανέστερα ἐς 

ἀνθρώπους μέσω της δικής του συγγραφικής μεγαλοφυΐας.15 Ακόμη, ο ίδιος ο Αλέξανδρος 

αναφέρεται στην εκστρατεία των Μυρίων προκειμένου να εμψυχώσει και να ενθαρρύνει 

τους στρατιώτες του (2.4.3, 2.8.11, 7.13.4).16 

                                                           
11

 Stadter 1967, 155-156. 
12

 3.4.24, 4.3.1, 4.5.22, 6.3.24, 6.6.3, 7.2.9, 7.6.6, 7.6. Συναντάται, επίσης, 7 φορές σε άλλα έργα του 
Ξενοφώντα (4 στα Ελλ. και 3 στην Κυρ. Παιδ.). 
13

 Bosworth 1996, 138-139. 
14

 Carlsen 2014, 211. 
15

 Stadter 1981, 157-171. 
16

 Stadter 2012, 43 και Buzzetti 2014, 91.  
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    Η  επιρροή που άσκησε ο Ξενοφών στον Αρριανό και οι ομοιότητες που εντοπίζονται 

ανάμεσα στην εκστρατεία των Μυρίων και του Μεγάλου Αλέξανδρου ήταν εμφανείς ήδη 

από την αρχαιότητα. Έτσι ο Πολύβιος (3.6.10) αναφέρει ότι ο Ξενοφών ήταν εκείνος, ο 

οποίος διάνοιξε τον δρόμο προς τη Μικρά Ασία για τον Μέγα Αλέξανδρο,17 ενώ ο 

Ευνάππιος επισημαίνει ότι, αν δεν υπήρχε ο Ξενοφών, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ήταν 

Μέγας: ὁ γοῦν μέγας Ἀλέξανδρος οὐκ ἂν ἐγένετο μέγας, εἰ μὴ Ξενοφῶν καὶ τὰ πάρεργά 

φησι δεῖν τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν ἀναγράφειν (1.1.2).18 Σε εικαστικό επίπεδο, έχει σωθεί 

μια διπλή Ερμαϊκή στήλη στην Αθήνα, στην οποία απεικονίζεται ο Ξενοφών και ο Αρριανός 

μαζί, αποτυπώνοντας και πάλι την πνευματική συγγένεια των δύο αυτών συγγραφέων.19 

   Είτε το «Ξενοφώντας» ήταν όντως μέρος του ονόματος του Αρριανού, είτε το έλαβε 

αργότερα τιμητικά, ώστε να αποτυπωθεί η συγγραφική συγγένειά του με τον Αθηναίο 

ιστοριογράφο,20 η επίδραση που άσκησε ο Ξενοφώντας στον Αρριανό είναι 

αδιαμφισβήτητη. Η σύνδεση μεταξύ των δύο συγγραφέων είχε παρατηρηθεί και ήταν 

γνωστή ήδη από τον 1ο αι. π.Χ. Ωστόσο, στη σύγχρονη βιβλιογραφία, το πεδίο της 

διακειμενικής σχέσης ανάμεσα στους δύο συγγραφείς και ειδικότερα το μοντέλο ηγεσίας 

όπως παρουσιάζεται στα δύο έργα δεν έχει μελετηθεί συστηματικά.21 Σκοπός, λοιπόν, της 

παρούσας εργασίας είναι να συνεξετάσει τα έργα Κύρου Ἀνάβασις του Ξενοφώντα και 

Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις του Αρριανού και, επεκτείνοντας τις προηγούμενες μελέτες, να 

εντοπίσει τυχόν ομοιότητες ή και διαφορές ανάμεσα στους δύο συγγραφείς ως προς τα 

ηγετικά μοντέλα. Αρχικά, θα εστιάσουμε σε κάποια λεξιλογικά παράλληλα, τα οποία 

πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν την άμεση επίδραση του Ξενοφώντα στον Αρριανό  

   Έπειτα θα εξετάσουμε συγκριτικά τρία ηγετικά μοντέλα: του Κύρου και του Ξενοφώντα 

(από την Κύρου Ανάβαση) και του Αλέξανδρου (από την Αλεξάνδου Ανάβαση). Ειδικότερα, 

θα επικεντρωθούμε στις ηγετικές αρετές που επιδεικνύουν οι τρείς αυτοί στρατηγοί και θα 

επιχειρήσουμε να δείξουμε πώς μέσα από την παρουσίασή τους ενισχύεται η διακειμενική 

                                                                                                                                                                                     
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mcgroarty 2006 υποστηρίζει ότι και ο Αλέξανδρος ενδεχομένως είχε διαβάσει την 
Ανάβαση του Ξενοφώντα.  
17

 Howland 2000, 875 και Ρούντ 2010, 525-526. 
18

 Mc Groarty 2006, 105. 
19

 Oliver 1972, 327-329. 
20

 Ο Stadter 1967  αναφέρει ότι τὸ «Ξενοϕῶν» δεν επρόκειτο για προσωνύμιο που αποδόθηκε μεταγενέστερα 
στον Αρριανό λόγω της επιρροής που του άσκησε ο αθηναίος ιστορικός, αλλά ήταν μέρος του ονόματός του. 
21

 Εξαίρεση αποτελεί η προφορική ανακοίνωση ‘Xenophon and Arrian: Aspects of leadership and beyond’ του 
καθηγητή Νίκου Μήλτσιου στο συνέδριο Anabases in Antiquity and Beyond. Xenophon's Anabasis and its 
Legacy στο Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης, κάποιοι άλλοι μελετητές, όπως λ.χ ο Bossworth, έχουν εντοπίσει κάποιες 
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο έργα, δίχως όμως να εστιάζουν την προσοχή τους στο μοντέλο ηγεσίας του 
Ξενοφώντα και του Αλέξανδρου. 
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σχέση μεταξύ των συγγραφέων. Πρώτα, θα ασχοληθούμε με τις ομοιότητες που 

παρουσιάζει ο Αλέξανδρος με τον Κύρο σε επίπεδο ηθικής, στρατιωτικής διαχείρισης και 

τακτικής. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις αναλογίες που παρουσιάζονται ανάμεσα στην 

ηγεσία του Αλέξανδρου και του Ξενοφώντα. Η καλή γνώση της ψυχολογίας των στρατιωτών 

και των αντιπάλων, η διορατικότητα, η προσαρμοστικότητα και η οργανωτική ικανότητα 

που επιδεικνύουν στο πεδίο της μάχης είναι μερικά από τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο 

ηγετών. 

   Τέλος, θα μελετήσουμε συγκριτικά την παρουσίαση του Αλέξανδρου από τον Αρριανό σε 

σχέση με άλλους συγγραφείς, οι οποίοι έγραψαν για τον μεγάλο στρατηλάτη και θα 

επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε την αιτία της διαφοροποίησης του Νικομήδειου 

συγγραφέα. Μήπως ο Αρριανός, όντας επηρεασμένος συγγραφικά από τον Ξενοφώντα, 

παρουσιάζει έναν  Αλέξανδρο πλησιέστερο και ομοιότερο στο ηγετικό πρότυπο του 

Ξενοφώντα;  

   Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση των κοινών χαρακτηριστικών που εντοπίζονται 

ανάμεσα στους τρεις αυτούς στρατηγούς, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε δύο ρητές και 

διαπιστωμένες από την έρευνα περιπτώσεις πρόσληψης της Ανάβασης του Ξενοφώντα από 

τον Αρριανό. 

1.3 Οι παραπομπές 

   Έχουμε ήδη υπογραμμίσει την επιρροή που άσκησε ο Ξενοφώντας στον Αρριανό. Οι 

ομοιότητες που παρουσιάζουν σε συγγραφικό επίπεδο είναι ποικίλες και πολυεπίπεδες. 

Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν δύο χωρία στην Αλεξάνδρου Ανάβαση, όπου ο Αρριανός 

παραπέμπει ευθέως στον Ξενοφώντα.  

   Στο λεγόμενο δεύτερο προοίμιο, ο Αρριανός αναφέρει ότι τα επιτεύγματα του 

Αλέξανδρου δεν τιμήθηκαν επαξίως και ισοτίμως με άλλα έργα ήσσονος σημασίας και 

εμβέλειας: καὶ εὐδαιμόνισεν ἄρα, ὡς λόγος, Ἀλέξανδρος Ἀχιλλέα, ὅτι Ὁμήρου κήρυκος ἐς 

τὴν ἔπειτα μνήμην ἔτυχε. καὶ μέντοι καὶ ἦν Ἀλεξάνδρῳ οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα 

εὐδαιμονιστέος Ἀχιλλεύς, ὅτι αὐτῷ γε Ἀλεξάνδρῳ, οὐ κατὰ τὴν ἄλλην ἐπιτυχίαν, τὸ χωρίον 

τοῦτο ἐκλιπὲς ξυνέβη οὐδὲ ἐξηνέχθη ἐς ἀνθρώπους τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα ἐπαξίως, οὔτ᾽ οὖν 

καταλογάδην, οὔτε τις ἐν μέτρῳ ἐποίησεν· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν μέλει ᾔσθη Ἀλέξανδρος, ἐν ὅτῳ 

Ἱέρων τε καὶ Γέλων καὶ Θήρων καὶ πολλοὶ ἄλλοι οὐδέν τι Ἀλεξάνδρῳ ἐπεοικότες, ὥστε πολὺ 

μεῖον γιγνώσκεται τὰ Ἀλεξάνδρου ἢ τὰ φαυλότατα τῶν πάλαι ἔργων. ὁπότε καὶ ἡ τῶν 

μυρίων ξὺν Κύρῳ ἄνοδος ἐπὶ βασιλέα Ἀρτοξέρξην καὶ τὰ Κλεάρχου τε καὶ τῶν ἅμα αὐτῷ 
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ἁλόντων παθήματα καὶ ἡ κατάβασις αὐτῶν ἐκείνων, ἣν Ξενοφῶν αὐτοὺς κατήγαγε, πολύ τι 

ἐπιφανέστερα ἐς ἀνθρώπους Ξενοφῶντος ἕνεκά ἐστιν ἢ Ἀλέξανδρός τε καὶ τὰ Ἀλεξάνδρου 

ἔργα. καίτοι Ἀλέξανδρος οὔτε ξὺν ἄλλῳ ἐστράτευσεν, οὔτε φεύγων μέγαν βασιλέα τοὺς τῇ 

καθόδῳ τῇ ἐπὶ θάλασσαν ἐμποδὼν γιγνομένους ἐκράτησεν· ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ὅστις ἄλλος εἷς 

ἀνὴρ τοσαῦτα ἢ τηλικαῦτα ἔργα κατὰ πλῆθος ἢ μέγεθος ἐν Ἕλλησιν ἢ βαρβάροις 

ἀπεδείξατο. ἔνθεν καὶ αὐτὸς ὁρμηθῆναί φημι ἐς τήνδε τὴν ξυγγραφήν, οὐκ ἀπαξιώσας 

ἐμαυτὸν φανερὰ καταστήσειν ἐς ἀνθρώπους τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα. ὅστις δὲ ὢν ταῦτα ὑπὲρ 

ἐμαυτοῦ γιγνώσκω, τὸ μὲν ὄνομα οὐδὲν δέομαι ἀναγράψαι, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἄγνωστον ἐς 

ἀνθρώπους ἐστίν, οὐδὲ πατρίδα ἥτις μοί ἐστιν οὐδὲ γένος τὸ ἐμόν, οὐδὲ εἰ δή τινα ἀρχὴν ἐν 

τῇ ἐμαυτοῦ ἦρξα· ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἀναγράφω, ὅτι ἐμοὶ πατρίς τε καὶ γένος καὶ ἀρχαὶ οἵδε οἱ λόγοι 

εἰσί τε καὶ ἀπὸ νέου ἔτι ἐγένοντο. καὶ ἐπὶ τῷδε οὐκ ἀπαξιῶ ἐμαυτὸν τῶν πρώτων ἐν τῇ φωνῇ 

τῇ Ἑλλάδι, εἴπερ οὖν καὶ Ἀλέξανδρον τῶν ἐν τοῖς ὅπλοις. 22(1.12.1-5). 

   Όπως διαπιστώνουμε, ανάμεσα στις άλλες περιπτώσεις που αναφέρει, ο Αρριανός 

μνημονεύει και την εκστρατεία των Ελλήνων στο πλευρό του Κύρου, υποστηρίζοντας ότι η 

μεγάλη φήμη που απέκτησαν τα κατορθώματα των Μυρίων οφείλεται αποκλειστικά στην 

ποιοτική πραγμάτευσή τους από τον Ξενοφώντα. Η αναφορά αυτή εξυπηρετεί διπλό στόχο. 

Από τη μία πλευρά, καταδεικνύεται η υπεροχή του Αλέξανδρου, καθώς εκστράτευσε 

αυτόνομα και όχι συνοδεύοντας κάποιον άλλο. Από την άλλη, λειτουργεί ως μέτρο 

σύγκρισης ανάμεσα στους δύο συγγραφείς. Όπως ο Αλέξανδρος είναι ανώτερος από όλους 

                                                           
22

 Και μακάρισε τάχα, όπως αναφέρει η παράδοση, ο Αλέξανδρος τον Αχιλλέα, γιατί είχε την τύχη να τον 
υμνήσει ο Όμηρος και διατηρήθηκε η ανάμνησή του στους μεταγενέστερους. Και άξιζε για τον Αλέξανδρο να 
καλοτυχίζεται ο Αχιλλέας για αυτήν κυρίως την αιτία· γιατί για τον ίδιο τον Αλέξανδρο, αντίθετα προς τις άλλες 
του επιτυχίες, παρουσιάζει έλλειμμα το σημείο αυτό και δεν παραδόθηκαν στη μνήμη των ανθρώπων επαξίως 
τα κατορθώματα του Αλέξανδρου, εφόσον κανένας συγγραφέας δεν τον εξύμνησε ούτε σε πεζό ούτε σε 
έμμετρο λόγο. Ούτε και με λυρικά ποιήματα εξυμνήθηκε ο Αλέξανδρος, στο βαθμό τουλάχιστον που έχουν 
εγκωμιασθεί ο Ιέρων και ο Γέλων και ο Θήρων καθώς και πολλοί άλλοι, που δεν μοιάζουν σε τίποτε με τον 
Αλέξανδρο. Γι᾽ αυτόν τον λόγο, είναι ελαχίστως γνωστά τα έργα του Αλέξανδρου από τα υποδεέστερα των 
παλαιότερων κατορθωμάτων. Η ανάβαση, για παράδειγμα, των Μυρίων με τον Κύρο εναντίον του βασιλιά 
Αρταξέρξη και τα παθήματα του Κλεάρχου και των άλλων Ελλήνων στρατηγών που δολοφονήθηκαν μαζί με 
αυτόν, καθώς και η κάθοδος των ίδιων των Μυρίων που τους οδήγησε στην παραλία ο Ξενοφών, είναι πολύ 
πιο ονομαστά στους ανθρώπους χάρη στον Ξενοφώντα παρά ο Αλέξανδρος και τα κατορθώματά του. Και 
όμως ο Αλέξανδρος ούτε εκστράτευσε συμπληρωματικά σε άλλον, ούτε, ξεφεύγοντας από την καταδίωξη του 
Μεγάλου Βασιλιά, επικράτησε έναντι εκείνων που του παρακώλυαν την κάθοδό του στη θάλασσα. Άλλωστε, 
δεν υπάρχει άλλος κανένας ανάμεσα στους Έλληνες ή τους βαρβάρους  που να έχει επιδείξει τόσα πολλά ή 
τόσο σπουδαία κατορθώματα. Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο λόγος που με παρακίνησε να αναλάβω τη 
συγγραφή αυτού του έργου, θεωρώντας άξιο τον εαυτό μου να καταστήσει γνωστά στους ανθρώπους τα 
κατορθώματα του Αλέξανδρου. Όποιος και αν είμαι εγώ που έχω αυτήν την ιδέα για τον εαυτό μου, δεν έχω 
ανάγκη να αναφέρω το όνομά μου, γιατί δεν είναι άγνωστο στους ανθρώπους, ούτε και ποιά είναι η πατρίδα 
μου ή η γενιά μου, ούτε αν ανέλαβα κανένα αξίωμα στην πατρίδα μου· Αναφέρω, όμως, μόνο τούτο, ότι για 
μένα πατρίδα και οικογένεια και αξίωμα είναι αυτοί εδώ οι λόγοι και μάλιστα ήδη από τη νεανική μου ηλικία. 
Και γι᾽ αυτό, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ακατάλληλο να καταταχθεί ανάμεσα στους πρώτους συγγραφείς του 
ελληνικού λόγου, όπως ακριβώς και ο Αλέξανδρος είναι πρώτος ανάμεσα στους στρατηγούς.  
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τους προγενέστερους στρατηγούς και ηγέτες, έτσι και ο Αρριανός πρόκειται να αναδειχθεί ο 

πρώτος ανάμεσα στους συγγραφείς που θα αποδώσει επάξια τα κατορθώματα του 

μεγάλου στρατηλάτη και στο μεγαλείο που τους αναλογούν.23 

   Μπορεί, λοιπόν, ο Αρριανός να έχει επηρεαστεί από τον Ξενοφώντα, όμως φιλοδοξεί να 

φανεί ανώτερος από το συγγραφικό του πρότυπο και το ίδιο προσπαθεί να κάνει και για 

τον ηγέτη του. Αν εξετάσουμε συγκεκριμένα την ηγεσία του Ξενοφώντα όπως 

παρουσιάζεται στην Κύρου Ανάβαση, θα διαπιστώσουμε ότι ο Aθηναίος στρατηγός είναι σε 

γενικές γραμμές άριστος ηγέτης, ήπιος χαρακτήρας, προσιτός και υπέρμαχος της πειθούς 

και όχι των βιαιοτήτων. Η μοναδική φορά που περιπίπτει σε σοβαρό λάθος και θέτει σε 

κίνδυνο την ασφάλεια του στρατεύματος είναι στο 3.3.8-11, όπου πήρε την πρωτοβουλία 

να καταδιώξει μόνος του τους Πέρσες. Ωστόσο, αναγνώρισε το λάθος του και αποδέχτηκε 

δικαίως τις επιπλήξεις των υπολοίπων (3.3.12).  

   Ο Αλέξανδρος, από την άλλη πλευρά, ήταν πιο έντονος χαρακτήρας, συχνά παρορμητικός 

και πολεμοχαρής. Όπως προαναφέραμε, για τον Αλέξανδρο έχουν γράψει και άλλοι 

συγγραφείς και έτσι ορισμένα μελανά σημεία της πορείας του Αλέξανδρου δεν θα 

μπορούσαν να παραλειφθούν από το Αρριανό. Ωστόσο, θα δούμε ότι αυτά τα περιστατικά 

ο Νικομήδειος συγγραφέας τα πραγματεύεται συνοπτικά, με μετριοπάθεια ή και 

διαφορετικά από τους υπόλοιπους συγγραφείς. Μία πιθανή και εύλογη αιτία γι’ αυτό είναι 

ότι ο Αρριανός θέλει να παρουσιάσει τον Αλέξανδρο ως τον άριστο ηγέτη, όσο το δυνατόν 

αλάνθαστο και λογικό, μετριάζοντας έτσι την ορμητικότητά του και τυχόν λάθη που έκανε. 

Ακόμα και όταν αναφέρει ορισμένα μη τιμητικά περιστατικά της ζωής του Αλέξανδρου, 

προσπαθεί να τα δικαιολογήσει και να ανιχνεύσει μια λογική αιτία πίσω από αυτά.  

    Στην ίδια λογική εντάσσεται και η μνεία της εκστρατείας των Μυρίων από τον Αλέξανδρο 

πριν από τη μάχη στο Γρανικό. Ο Αρριανός επισημαίνει ότι ο Αλέξανδρος, μεταξύ των άλλων 

επιχειρημάτων που ανέπτυξε προκειμένου να εμψυχώσει  τους στρατιώτες του και να τους 

πείσει για την προοπτική της νίκης τους, μνημόνευσε και την εκστρατεία του Ξενοφώντα και 

των Ελλήνων. Οι τελευταίοι, παρότι δεν είχαν τα κατάλληλα μέσα και η οργάνωσή τους δεν 

συγκρινόταν σε τίποτε με εκείνη των Μακεδόνων, κατάφεραν να τρέψουν σε άτακτη φυγή 

τα περσικά στρατεύματα και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλα τα βαρβαρικά έθνη που 

τους αντιτάχθηκαν κατά την πορεία τους: ἐπὶ τούτοις δὲ τῶν τε ἐς τὸ κοινὸν ξὺν λαμπρότητι 

ἤδη πεπραγμένων ὑπεμίμνησκεν καὶ εἰ δή τῳ ἰδίᾳ τι διαπρεπὲς ἐς κάλλος τετολμημένον, 

                                                           
23

 Πρβ. Την ανταγωνιστική διάθεση του Αρριανού προς τον Ξενοφώντα στον Κυνηγετικό. 
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ὀνομαστὶ ἕκαστον ἐπὶ τῷ ἔργῳ ἀνακαλῶν. καὶ τὸ αὑτοῦ οὐκ ἀκίνδυνον ἐν ταῖς μάχαις ὡς 

ἀνεπαχθέστατα ἐπεξῄει. λέγεται δὲ καὶ Ξενοφῶντος καὶ τῶν ἅμα Ξενοφῶντι μυρίων ἐς 

μνήμην ἐλθεῖν, ὡς οὐδέν τι οὔτε κατὰ πλῆθος οὔτε κατὰ τὴν ἄλλην ἀξίωσιν σφίσιν 

ἐπεοικότες, οὐδὲ ἱππέων αὐτοῖς παρόντων Θεσσαλῶν, οὐδὲ Βοιωτῶν ἢ Πελοποννησίων, 

οὐδὲ Μακεδόνων ἢ Θρᾳκῶν, οὐδὲ ὅση ἄλλη σφίσιν ἵππος ξυντέτακται, οὐδὲ τοξοτῶν ἢ 

σφενδονητῶν, ὅτι μὴ Κρητῶν ἢ Ῥοδίων ὀλίγων, καὶ τούτων ἐν τῷ κινδύνῳ ὑπὸ Ξενοφῶντος 

αὐτοσχεδιασθέντων24 οἱ δὲ βασιλέα τε ξὺν πάσῃ τῇ δυνάμει πρὸς Βαβυλῶνι αὐτῇ 

ἐτρέψαντο καὶ ἔθνη ὅσα κατιόντων ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον καθ᾽ ὁδόν σφισιν ἐπεγένετο 

νικῶντες ἐπῆλθον. ὅσα τε ἄλλα ἐν τῷ τοιῷδε πρὸ τῶν κινδύνων ἐς παράκλησιν ἀνδράσιν 

ἀγαθοῖς ἐξ ἀγαθοῦ ἡγεμόνος παραινεῖσθαι εἰκός. οἱ δὲ ἄλλος ἄλλοθεν δεξιούμενοί τε τὸν 

βασιλέα καὶ τῷ λόγῳ ἐπαίροντες ἄγειν ἤδη ἐκέλευον. 25(2.7.7-9). 

   Αυτή τη φορά ο ίδιος ο Αλέξανδρος υπογραμμίζει την υπεροχή του έναντι του Ξενοφώντα 

και των Μυρίων, υπογραμμίζοντας την πλεονεκτική θέση που βρίσκονται οι Μακεδόνες σε 

ό,τι αφορά στο πλήθος των στρατιωτών αλλά και στην πολεμική αρετή και γενναιότητα.26 

Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η αντίστοιχη αφήγηση του Κούρτιου για αυτό το περιστατικό 

διαφέρει. Εκεί ο Αλέξανδρος μνημονεύει τους Έλληνες μισθοφόρους, οι οποίοι ακέφαλοι 

και χωρίς εφόδια άνοιξαν τον δρόμο για την πατρίδα, παρόλο που καταδιώκονταν από τον 

Μεγάλο Βασιλέα. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η μνεία στην εκστρατεία των Μυρίων είναι 

γενική και δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στον Ξενοφώντα ως ηγέτη. Επίσης, 

σύμφωνα με την εκδοχή του Κούρτιου και αντίθετα με αυτήν του Αρριανού, ο Αλέξανδρος 

δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, οι οποίες τεκμηριώνουν την υπεροχή των Μακεδόνων 

έναντι των Ελλήνων.27  

                                                           
24

 Το οικείο χωρίο από την Κύρου Ανάβαση είναι το 3.3.6-20. 
25

 Επιπλέον, τους υπενθύμιζε όσα λαμπρά κατορθώματα είχαν πετύχει από κοινού έως τώρα, καθώς και τα 
εξαίρετα ανδραγαθήματα που είχε πράξει έκαστος προσωπικά, αναφέροντας ονομαστικά τον καθένα 
ξεχωριστά μαζί με το κατόρθωμά του. Αναφέρθηκε, επίσης, με τη μεγαλύτερη δυνατή μετριοφροσύνη και 
στους κινδύνους που ο ίδιος αντιμετώπισε στις μάχες. Λέγεται, ακόμα, ότι τους υπενθύμισε και τον 
Ξενοφώντα και τους Μυρίους που ήταν μαζί του, οι οποίοι, αν και δεν τους έμοιαζαν καθόλου σε αριθμό και 
σε άλλες πολεμικές αρετές και  δεν είχαν ούτε Θεσσαλούς ιππείς, ούτε Βοιωτούς ή Πελοποννήσιους, ούτε 
Μακεδόνες ή Θράκες, ούτε το υπόλοιπο ιππικό που τώρα είναι παρατεταγμένο μαζί τους, ούτε τοξότες ή 
σφενδονιστές, εκτός από λίγους Κρητικούς ή Ροδίτες, που και αυτοί οργανώθηκαν την ώρα του κινδύνου από 
τον Ξενοφώντα. Παρόλα αυτά, έτρεψαν σε φυγή τον Μεγάλο Βασιλέα με όλες του τις δυνάμεις κοντά στην 
ίδια τη Βαβυλώνα και προχώρησαν κατατροπώνοντας όσα έθνη τους αντιτάχθηκαν στο δρόμο τους, καθώς 
κατέβαιναν προς τον Εύξεινο Πόντο. Και τους έλεγε και όσα άλλα είναι ταιριαστό να λέγονται σε παρόμοιες 
περιστάσεις πριν από τη μάχη από γενναίο αρχηγό προς γενναίους άνδρες για ενίσχυση του φρονήματος. Κι 
εκείνοι έτρεξαν από όλες τις μεριές να σφίξουν το χέρι του βασιλιά και να τον παρακινήσουν με επευφημίες 
να τους οδηγήσει αμέσως στη μάχη. 
26

 Green 2013, 227. 
27

 Brunt 1976, 147, 157. 
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   Εύλογα, λοιπόν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Αρριανός τοποθετεί εσκεμμένα το 

όνομα του Ξενοφώντα στο στόμα του Αλέξανδρου, προκαλώντας τον αναγνώστη να 

συγκρίνει τους δύο αυτούς ηγέτες. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, ο Αλέξανδρος, 

αναφερόμενος στους Μυρίους και συγκεκριμένα στον Ξενοφώντα, περιμένει από τους 

στρατιώτες του, οι οποίοι (αν όχι όλοι, οι περισσότεροι) κατά πάσα πιθανότητα γνώριζαν 

όλα όσα συνέβησαν στην εκστρατεία του Κύρου, να υπολογίσουν ορθά τα δεδομένα της 

περίστασης και να κατανοήσουν την πλεονεκτική θέση τόσο των ίδιων, όσο και του ίδιου 

του ηγέτη τους. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Αρριανός, επιλέγοντας την ειδική αναφορά 

στον Ξενοφώντα αντί της πιο γενικής εκδοχής του Κούρτιου, φιλοδοξεί ο αναγνώστης του –

που επίσης είναι πολύ πιθανόν να έχει διαβάσει την Ανάβαση του Ξενοφώντα- να 

αναγνωρίσει την υπεροχή και την ανωτερότητα του Αλέξανδρου και κατ’ επέκταση του 

Νικομήδειου συγγραφέα (1.12.5: καὶ ἐπὶ τῷδε οὐκ ἀπαξιῶ ἐμαυτὸν τῶν πρώτων ἐν τῇ φωνῇ 

τῇ Ἑλλάδι, εἴπερ οὖν καὶ Ἀλέξανδρον τῶν ἐν τοῖς ὅπλοις). Τέλος, η τοποθέτηση των δύο 

αυτών αναφορών σχετικά στην αρχή του έργου του Αρριανού προκαταλαμβάνει τον 

αναγνώστη και «κατευθύνει» κατά κάποιο τρόπο τη σκέψη του, καθώς οφείλει να έχει κατά 

νου ότι πρόκειται για ένα συναγωνισμό συγγραφικής και ηγετικής αρετής. 

   Η ένσταση που μπορεί να προκύψει με τις διακειμενικές αναγνώσεις είναι ότι οι 

αναλογίες και οι ομοιότητες που εμφανίζονται ανάμεσα σε δύο κείμενα δεν πιστοποιούν 

απαραίτητα άμεση επίδραση, αλλά  μπορεί να είναι αποτέλεσμα της χρήσης κοινών πηγών 

ή υιοθέτησης κοινής θεματολογίας.28 Ωστόσο, μέσα από τη συγκριτική μελέτη που θα 

επιχειρήσουμε παρακάτω, θα διαπιστώσουμε ότι τα δύο κείμενα παρουσιάζουν 

εντυπωσιακές αναλογίες και ως προς το γενικό πλαίσιο των εκάστοτε επεισοδίων αλλά και 

ως προς τις επιμέρους λεπτομέρειες. Ίσως κάποιες ομοιότητες να φαίνονται τυχαίες, όμως 

η ίδια η προβολή του Αρριανού ως νέου Ξενοφώντα και το πλήθος των δομικών και 

λεκτικών παραλλήλων που εντοπίζονται στα δύο κείμενα, ενισχύουν την υπόθεση της 

διακειμενικής σχέσης μεταξύ των δύο συγγραφέων. 

 

 

1.4 Λεκτικές ομοιότητες και μοτίβα 

                                                           
28

 Μήλτσιος, προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο για την Ανάβαση, Ηράκλειο, 2018. 
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   Αξίζει να αναφέρουμε κάποιες ομοιότητες, κυρίως λεκτικές, που υπάρχουν ανάμεσα στα 

δύο κείμενα, οι οποίες πριν από τον Αρριανό συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στο έργο 

του Ξενοφώντα. 

    Κατά την πορεία του, ο Μέγας Αλέξανδρος διέρχεται από πολλές πόλεις, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τον Αρριανό ως μεγάλες καὶ εὐδαίμονες.29 Πριν από τον Ξενοφώντα, 

αυτός ο προσδιορισμός απαντά σε παρόμοια συμφραζόμενα μόνο δύο φορές στον 

Ηρόδοτο, όπου προσδιορίζει την Εύβοια και την Αθήνα.30 Αντιθέτως, στην Κύρου Ανάβαση 

συναντάμε την ίδια φράση 9 φορές και προσδιορίζει τις πόλεις, από τις οποίες περνάει ο 

Κύρος και οι Έλληνες στρατιώτες.31 

   Επίσης, στον Ξενοφώντα παραπέμπει και η χρήση της λέξης παρασάγγης, η οποία απαντά 

μόνο μία φορά στο έργο του Αρριανού και συγκεκριμένα στο 1.4.4 της Αλεξάνδρου 

Ανάβασης.32 Ο συγγραφέας ίσως τοποθετεί τη λέξη αυτή προγραμματικά και σχεδόν στην 

αρχή του έργου του, επειδή δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσει ξανά (στη συνέχεια 

αντικαθίσταται από τα στάδια), θέλοντας να παραπέμψει έτσι στο συγγραφικό του 

πρότυπο, όπου η λέξη απαντά 56 φορές.33 

   Κατά την περιγραφή της μάχης εναντίον των Ινδών ο Αρριανός στρέφει για λίγο το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη προς τον Πτολεμαίο. Η εύκολη νίκη του Αλέξανδρου και του 

Λεοννάτου έρχεται σε αντίθεση με την κοπιώδη επιτυχία του Πτολεμαίου. Ο χρωματισμός 

του επεισοδίου είναι ομηρικός. Ο ήρωας δέχεται επίθεση με δόρυ, η οποία εμποδίζεται 

από τον θώρακα και έπειτα ανταποδίδει με ένα θανάσιμο χτύπημα: καὶ ὁ μὲν Ἰνδὸς τοῦ 

Πτολεμαίου διὰ τοῦ θώρακος παίει ἐκ χειρὸς ἐς τὸ στῆθος ξυστῷ μακρῷ, καὶ ὁ θώραξ ἔσχε 

τὴν πληγήν· Πτολεμαῖος δὲ τὸν μηρὸν διαμπὰξ βαλὼν τοῦ Ἰνδοῦ καταβάλλει τε καὶ σκυλεύει 

αὐτόν (ο Ινδός χτύπησε τον Πτολεμαίο με το μακρύ δόρυ του από κοντά στο στήθος και ο 

θώρακας εμπόδισε το χτύπημα. Ο Πτολεμαίος, όμως, χτυπώντας και διαπερνώντας τον 

μηρό του Ινδού, τον σκότωσε και του αφαίρεσε τα όπλα) (4.24.4). Αυτό το επεισόδιο, 

                                                           
29

 2.13.8, 5.8.2, 6.21.5 και Ινδ. 42.3. 
30

 5.31.12: Εὐβοίῃ, νήσῳ μεγάλῃ τε καὶ εὐδαίμονι και 8.111.11: αἱ Ἀθῆναι μεγάλαι τε καὶ εὐδαίμονες. 
31

 1.2.6, 1.2.7, 1.2.20, 1.2.23, 1.4.1, 1.4.11, 1.5.10, 2.4.28, 4.7.19. 
32

Πρβλ. το ρήμα ἐξελαύνω (Rood, 2010, 57), το οποίο απαντάται στην Κύρου Ανάβαση 27 φορές και από 
αυτές, οι 23 φορές αφορούν στον Κύρο, έχοντας την έννοια της επιβλητικής, σταθερής, αρμονικής κίνησης. 
Μια συγκριτική μελέτη της χρήσης της λέξης και σε άλλα έργα επιβεβαιώνει ότι θεωρούνταν η πρέπουσα λέξη 
για ανατολικά συμφραζόμενα. Ο Αρριανός χρησιμοποιεί τη λέξη 5 φορές για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, εκ των 
οποίων η μία αναφέρεται στην αρχή της εκστρατευτικής του κίνησης στην Ασία (1.11.3). 
33

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από τον Ξενοφώντα, ο παρασάγγης απαντάται μόλις 12 μόνο φορές στον 
Ηρόδοτο. 
Βλ. Rood 2011, 137. 
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λοιπόν, παραπέμπει στην αρχή της αριστείας του Πατρόκλου, ο οποίος χτυπάει θανάσιμα 

τον Αρηίλυκο: πρῶτος δὲ Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς/ αὐτίκ’ ἄρα στρεφθέντος Ἀρηϊλύκου βάλε 

μηρὸν/ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, διὰ πρὸ δὲ χαλκὸν ἔλασσε·/ ῥῆξεν δ’ ὀστέον ἔγχος, ὃ δὲ πρηνὴς ἐπὶ 

γαίῃ (πρώτος ο γενναίος γιος του Μενοίτιου, αμέσως μόλις ο Αρηίλυκος στράφηκε μπροστά 

του, τον χτυπάει στον μηρό με την κοφτερή λόγχη του και ο χαλκός τον διαπερνάει, του 

σπάει το κόκκαλο και εκείνος πέφτει στη γη) (16.307-310). Ο Αρριανός έχει σίγουρα γνώση 

του ομηρικού παράλληλου, ωστόσο η χρήση της λέξης διαμπάξ είναι ασυνήθιστη. Η λέξη 

διαμπάξ είναι προσφιλής στον Αρριανό,34 ενώ στην κλασική πεζογραφία απαντά σπανίως. 

Για την ακρίβεια, πριν από τον Πλούταρχο, μαρτυρείται μόνο στον Ξενοφώντα σε παρόμοια 

συμφραζόμενα και χρησιμοποιείται για τον γιο του Αγησιλάου, τον Αρχίδαμο (Ελλ. 7.4.23: ὁ 

Ἀρχίδαμος ἐτέτρωτο τὸν μηρὸν διαμπάξ). Στην Κύρου Ανάβαση, ο Ξενοφώντας χρησιμοποιεί 

την παραπλήσια λέξη διαμπερές δύο φορές, εκ των οποίων η μία αναφέρεται στον μηρό 

(7.8.14: ἐπάταξεν ἔνδοθεν βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω) και η 

άλλη στο κεφάλι (4.1.18).35 

   Επιπλέον, η φράση βοιωτιάζων τῇ φωνῇ (μιλώ στο βοιωτικό γλωσσικό ιδίωμα) απαντά 

αποκλειστικά στον Ξενοφώντα και τον Αρριανό. Στην Κύρου Ανάβαση πρόκειται για έναν 

«ψευτοβοιωτό», τον Απολλωνίδη, ο οποίος αντιτάσσεται στη λογική επιχειρηματολογία του 

Ξενοφώντα για το πώς πρέπει να πράξουν οι στρατιώτες μετά τη δολοφονία των Ελλήνων 

στρατηγών (3.1.26-30). Στην Αλεξάνδρου Ανάβαση η φράση προσδιορίζει έναν Βοιωτό, ο 

οποίος εκμηδενίζει τα επιχειρήματα των φίλων του Αλέξανδρου, σχετικά με το ότι δεν 

πρέπει να μάχεται στην πρώτη γραμμή όντας στρατηγός (6.13.5).36 

   Επιπροσθέτως, όταν ο Καλλισθένης παίρνει τον λόγο για να τοποθετηθεί για το ζήτημα της 

προσκύνησης, μεταξύ άλλων, χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο ἀνδρῶν ἀγαθῶν τὸν ἄριστον […] 

καὶ βασιλέων τὸν βασιλικώτατον καὶ στρατηγῶν τὸν ἀξιοστρατηγότατον (ο γενναιότερος 

από τους γενναίους άνδρες, ο βασιλικότερος από τους βασιλείς και ο ικανότερος από τους 

στρατηγούς) (4.11.5). Η λέξη ἀξιοστρατηγότατος είναι τόσο σπάνια, που η συγκεκριμένη 

μορφή είναι άγνωστη πριν και μετά τον Ξενοφώντα, όπου και την συναντάμε. Στο 3.1.24, 

όπου ο Ξενοφών παίρνει τον λόγο για να εμψυχώσει τους στρατιώτες μετά τη δολοφονία 

των στρατηγών, τους καλεί να φανούν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν 

                                                           
34

 2.3.7, 27.2, 3.30.2, 4.4.4, 23.3 και Τακτ. 40. 6. 
35

 Bosworth 1996, 44-46. 
36

 Η μόνη άλλη μαρτυρία της φράσης βρίσκεται στον Δίωνα τον Χρυσόστομο (43.5), όπου αναφέρεται σε ένα 
απόφθεγμα του Επαμεινώνδα (Bosworth 1996, 56). 
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ἀξιοστρατηγότεροι (γενναιότεροι από τους λοχαγούς και από τους στρατηγούς πιο ικανοί 

για αυτό το αξίωμα).37 

   Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο Αρριανός έχει μελετήσει ενδελεχώς και γνωρίζει πολύ καλά 

το συγγραφικό του πρότυπο. Το γεγονός ότι χρησιμοποιεί λέξεις και μοτίβα, τα οποία 

απαντούν αποκλειστικά –ή σχεδόν αποκλειστικά- στον Ξενοφώντα και στα ίδια 

συμφραζόμενα, δεν είναι τυχαίο. Σίγουρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αρριανός ζει στην 

εποχή της λεγομένης Β΄ Σοφιστικής. Ωστόσο, η τόσο έντονη και εμφανής επιρροή από τον 

Ξενοφώντα συγκεκριμένα δεν μπορεί να ερμηνευθεί απλώς ως  μέρος αυτού του κινήματος 

ή ως μια σύμπτωση. 

 Στα επόμενα κεφάλαια θα επικεντρωθούμε στα μοντέλα ηγεσίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ferrario 2012, 361-371. 
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2. Σύγκριση ηγετών Ι: Αλέξανδρος και Κύρος 

   Η Κύρου Ανάβαση ξεκινά με την περιγραφή της προετοιμασίας του Κύρου και τη 

συγκέντρωση στρατού στις Σάρδεις για την ανατροπή του Αρταξέρξη. Στο πρώτο βιβλίο, 

λοιπόν, πρωταγωνιστής είναι ο Κύρος, για τον οποίο μάλιστα ο Ξενοφών δηλώνει τον 

απερίφραστο θαυμασμό του: όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων 

πεφιλῆσθαι οὔτε Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων (κρίνω ότι κανένας, ούτε ανάμεσα στους 

Έλληνες, ούτε ανάμεσα στους βαρβάρους, δεν ήταν τόσο αγαπητός [όσο ο Κύρος] από 

τόσους πολλούς ανθρώπους) (1.9.28). Η ηγεσία του Κύρου μπορεί να διαρκεί για σύντομο 

χρονικό διάστημα, όμως είναι αρκετό για να φανούν οι απαράμιλλες ικανότητες που 

διέθετε ως στρατηγός. Ο Αλέξανδρος φαίνεται να παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με τον 

Κύρο σε επίπεδο ηθικών και στρατιωτικών αρετών, σε κινήσεις τακτικής και τεχνάσματα 

στρατηγικής.  

 

Ηθικές αρετές 

   Αρχικά, τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και ο Κύρος διακρίνονται για την πολυδωρίαν τους, όταν 

οι στρατιώτες τους διεκπεραιώνουν με επιτυχία τις διάφορες δοκιμασίες που 

παρουσιάζονται. Έτσι, ο Αλέξανδρος, όταν έφτασε στα Σούσα, τέλεσε γάμους μεταξύ 

Ελλήνων και βαρβάρων, εξόφλησε τα χρέη των στρατιωτών του και γενικά, για να 

ανταμείψει τη γενναιότητα που είχαν επιδείξει έως τότε, τους έδωσε πολλά δώρα: ἔδωκεν 

δὲ καὶ δῶρα ἄλλοις ἄλλα, ὅπως τις κατ’ἀξίωσιν ἐτιμᾶτο ἢ κατ’ ἀρετὴν εἴ τις ἐπιφανὴς 

ἐγεγόνει ἐν τοῖς κινδύνοις.38 (Επιπλέον, έδωσε άλλα δώρα σε άλλους αναλόγως με την 

εκτίμηση που έχαιρε ο καθένας ή σύμφωνα με την ανδρεία, αν κάποιος είχε διακριθεί 

στους κινδύνους) (7.5.4).39  

   Λογοτεχνικό παράλληλο του παραπάνω επεισοδίου θα μπορούσε να θεωρηθεί το 

εγκώμιο που πλέκει ο Ξενοφώντας για τον Κύρο στο τέλος του πρώτου βιβλίου, όπου 

αναφέρει ότι ένα από τα προτερήματά του ήταν η αναγνώριση και η ανταμοιβή της 

ανδρείας των στρατιωτών. Έτσι, κατά τον πόλεμο εναντίων των Πισίδων και των Μυσών, ο 

Κύρος τιμά με δώρα εκείνους που διέπρεψαν στη μάχη: οὓς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, 

τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα· 

                                                           
38

 Για το αρχαίο κείμενο της Αλεξάνδρου Ανάβασης, χρησιμοποίησα την έκδοση των Roos, A.G και Wirth, G. 
(1967). Flavii Arriani quae exstant omnia, vol. 1, Leipzig: Teubner. 
39

 Humphreys 2003, 3 και Gray 2004, 4. 
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ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων 

†ἀξιοῦσθαι† εἶναι.40 (Όσους έβλεπε να επιθυμούν να ριψοκινδυνεύσουν, αυτούς τους 

καθιστούσε διοικητές των περιοχών που καταλάμβανε, τους τιμούσε επίσης και με άλλα 

δώρα. Έτσι, οι γενναίοι φαίνονταν οι πλέον ευτυχείς, ενώ οι δειλοί κατέληγαν να είναι 

δούλοι αυτών) (1.9.15-16).41  

   Οι λεκτικές ομοιότητες που εντοπίζονται στα δύο κείμενα είναι εμφανείς. Και οι δύο 

συγγραφείς τοποθετούν τις λέξεις δῶρον και κίνδυνος μαζί και με αυτόν τον τρόπο 

καθιστούν σαφές ότι η σχέση μεταξύ ηγέτη και υπηκόου βασίζεται στην αρχή του δοῦναι 

και λαβεῖν. Πρόκειται, δηλαδή, για μια αμφίδρομη σχέση, καθώς η αμοιβή των στρατιωτών 

εξαρτάται από την προθυμία και τις ικανότητες που δείχνουν στο πεδίο της μάχης, ενώ η 

αναγνώριση των κόπων τους από τον ηγέτη είναι υψίστης σημασίας για την 

αποτελεσματικότητα και την επιτυχία στον πόλεμο.  

   Εξίσου σημαντική είναι και η ψυχολογική υποστήριξη του στρατεύματος από τον εκάστοτε 

ηγέτη. Είναι ευρέως γνωστό ότι η υστεροφημία και η πολεμική δόξα έπαιζαν σημαντικό 

ρόλο στην αρχαιότητα. Έτσι ο Αλέξανδρος, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης του στρατού 

πριν από τη διάβαση του ποταμού Ύφαση στην Ινδία, αναφέρει ότι, εκτός από τον μισθό 

που θα λάβουν, οι στρατιώτες του θα γίνουν αξιοζήλευτοι στα μάτια όλων των Ελλήνων: καὶ 

τῶν χρημάτων τὸ μέρος νῦν τε ἐς ὑμᾶς τὸ πολὺ ἔρχεται καὶ ἐπειδὰν ἐπεξέλθωμεν τὴν Ἀσίαν, 

τότε οὐκ ἐμπλήσας μὰ Δἰ ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ ὑπερβαλὼν ὅσα ἕκαστος ἐλπίζει ἀγαθὰ ἔσεσθαι 

τοὺς μὲν ἀπιέναι οἴκαδε ἐθέλοντας εἰς τὴν οἰκείαν ἀποπέμψω ἢ ἐπανάξω αὐτός, τοὺς δὲ 

αὐτοῦ μένοντας ζηλωτοὺς τοῖς ἀπερχομένοις ποιήσω. (Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων 

τώρα περιέρχεται σε σας και, αφού διατρέξουμε την Ασία, τότε, μα τον Δία, όχι μόνο θα σας 

γεμίσω με αγαθά, αλλά ο καθένας σας θα λάβει πολλά περισσότερα από όσα ελπίζει. Και 

όσους θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα, θα τους στείλω στη χώρα μας ή θα τους 

οδηγήσω πίσω ο ίδιος, ενώ όσους παραμείνουν εδώ θα τους κάνω να τους ζηλεύουν 

εκείνοι που θα επιστρέψουν) (5.26.8).42  

   Αυτή η αναφορά πιθανόν να αποτελεί λογοτεχνική απομίμηση της φράσης του Κύρου 

κατά τη μάχη στα Κούναξα, όπου αναφέρει ότι πρόκειται να κάνει τους στρατιώτες που τον 

ακολούθησαν αξιοθαύμαστους σε όσους βρίσκονται πίσω στην πατρίδα, δίδοντάς τους έτσι 

                                                           
40

 Για το αρχαίο κείμενο της Κύρου Ανάβασης, χρησιμοποίησα την έκδοση του Marchant, E.C. (1904). 
Xenophontis opera omnia, vol. 3, Oxford: Clarendon Press (repr. 1961). 
41

 Για τις μεταφράσεις των κειμένων συμβουλεύτηκα την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας.  
42

   Bosworth 1988, 105.  
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κίνητρο να παραμείνουν και να πολεμήσουν γενναία: ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν 

ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω 

ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ’ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. (Εάν εσείς 

φανείτε άνδρες γενναίοι και οι δικές μου υποθέσεις εξελιχθούν καλά, εγώ, όποιον από εσάς 

θελήσει να αποχωρήσει για την πατρίδα, θα τον κάνω αξιοζήλευτο στους συμπατριώτες του 

και νομίζω ότι θα κάνω πολλούς να επιλέξουν την εδώ παραμονή τους παρά την επιστροφή 

στην πατρίδα) (1.7.4). 

     Αξίζει να επισημανθούν τα λεκτικά παράλληλα ((ζηλωτοὺς τοῖς ἀπερχομένοις ποιήσω / 

τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω) και το παρεμφερές νόημα των δυο επεισοδίων: οι στρατιώτες 

θα κατακτήσουν τέτοια δόξα υπό την ηγεσία του Κύρου και του Αλέξανδρου αντίστοιχα, 

που θα γίνουν άξιοι θαυμασμού και ζήλου από εκείνους που δεν πήραν μέρος στην 

εκστρατεία ή επέλεξαν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Τέλος, έχει ενδιαφέρον ότι αφορμή 

για τον λόγο του Αλέξανδρου είναι η απροθυμία και η άρνηση των Μακεδόνων να 

προχωρήσουν περαιτέρω, σε αντίθεση με τον Κύρο, ο οποίος εμψυχώνει απλώς τον στρατό 

του πριν από την επικείμενη μάχη. Ο Αλέξανδρος, δηλαδή, προσπαθεί να μεταπείσει τους 

στρατιώτες του δίδοντάς τους κίνητρα, ενώ ο Κύρος επιχειρεί απλά να ενισχύσει το 

φρόνημά τους.43 

   Ακόμη, ένας ενάρετος ηγέτης δεν θα μπορούσε να μην έχει στο πλευρό του το θείον. Έτσι, 

όταν ο Αλέξανδρος φτάνει στην Παμφίλια θάλασσα, το νερό υποχωρεί και διευκολύνεται η 

διέλευσή του: τῷ δὲ ἐκ νότων σκληροὶ βορραῖ ἐπιπνεύσαντες, οὐκ ἄνευ τοῦ θείου, ὡς αὐτός 

τε καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐξηγοῦντο, εὐμαρῆ καὶ ταχεῖαν τὴν πάροδον παρέσχον. (Και τότε, 

ύστερα από νοτιάδες, φύσηξαν δυνατοί βόρειοι άνεμοι, όχι χωρίς θεϊκή παρέμβαση, όπως 

το ερμήνευσε και ο ίδιος και οι δικοί του, οι οποίοι έκαναν εύκολη και γρήγορη τη διέλευση 

του Αλέξάνδρου) (1.26.2).44  

  Αυτό το περιστατικό μάς θυμίζει το επεισόδιο, στο οποίο ο Ξενοφώντας αφηγείται την 

άφιξη του Κύρου στον Ευφράτη. Τότε, ο ποταμός υποχώρησε και έτσι επιτεύχθηκε η 

διάβαση των στρατιωτών: ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ 

                                                           
43

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυδωρία του Αλέξανδρου ήταν δημοφιλές θέμα στη λογοτεχνική παράδοση του 
Αλέξανδρου (βλ. Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος, 39-43). 
44

 Waterfield και Rood 2005, 201 και Dillery 2016, 256.  
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ὡς βασιλεύσοντι. [Πράγματι, θεώρησε ότι αυτό είναι θεϊκό σημάδι και ότι ο ποταμός 

ξεκάθαρα υποχώρησε, επειδή θα έπαιρνε τη βασιλεία ο Κύρος] (1.4.18).45  

   Στις ομοιότητες που παρουσιάζουν οι δύο ηγέτες κατατάσσεται και η ανοχή απέναντι σε 

ακολούθους που δεν δείχνουν την απαιτούμενη υπακοή. Τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και ο 

Κύρος παρουσιάζονται έως ένα σημείο ανεκτικοί με ανθρώπους που τους επιβουλεύονται, 

σεβόμενοι τη φιλία τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξανδρος, γιος του Αερόπου και διοικητής 

του ιππικού, σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Μέγα Αλέξανδρο, μολονότι στο παρελθόν είχε 

ευεργετηθεί από εκείνον, καθώς, παρά τις κατηγορίες που τον βάραιναν για τον θάνατο του 

Φιλίππου, του είχε χαρίσει την ελευθερία του. Όπως μας πληροφορεί ο Αρριανός: ἦν μὲν δὴ 

ὁ Ἀλέξανδρος οὗτος ἀδελφὸς Ἡρομένους τε καὶ Ἀρραβαίου τῶν ξυνεπιλαβόντων τῆς σφαγῆς 

τῆς Φιλίππου· καὶ τότε αἰτίαν σχόντα αὐτὸν Ἀλέξανδρος ἀφῆκεν, ὅτι ἐν πρώτοις τε ἀφίκετο 

τῶν φίλων παρ᾽ αὐτόν, ἐπειδὴ Φίλιππος ἐτελεύτησε, καὶ τὸν θώρακα συνενδὺς 

συνηκολούθησεν αὐτῷ εἰς τὰ βασίλεια· ὕστερον δὲ καὶ ἐν τιμῇ ἀμφ᾽ αὑτὸν εἶχε, στρατηγόν 

τε ἐπὶ Θρᾴκης στείλας καὶ ἐπειδὴ Κάλας ὁ τῶν Θετταλῶν ἵππαρχος ἐπὶ σατραπείᾳ 

ἐξεπέμφθη, αὐτὸν ἀπέδειξεν ἄρχειν τῆς Θεσσαλικῆς ἵππου (αυτός ο Αλέξανδρος ήταν 

αδελφός του Ηρομένη και του Αρραβαίου, οι οποίοι συνέπραξαν στη δολοφονία του 

Φιλίππου. Και παρόλο που τότε κατηγορήθηκε αυτός ως ύποπτος, ο Αλέξανδρος τον άφησε 

ελεύθερο, γιατί ήταν από τους  πρώτους φίλους που παρουσιάστηκε σε αυτόν, όταν πέθανε 

ο Φίλιππος, και, αφού φόρεσε τον θώρακά του, τον συνόδεψε στα ανάκτορα. Αργότερα, 

έχαιρε μεγάλης τιμής κοντά στον βασιλιά, αφού και στρατηγό της Θράκης τον έστειλε και, 

όταν ο Κάλας, ο ίππαρχος των Θεσσαλών, στάλθηκε σατράπης, αυτόν ανέδειξε ως αρχηγό 

του θεσσαλικού ιππικού) (1.25.1-2).  

   Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος συγχώρησε τα ατοπήματα του 

Αλέξανδρου, σεβόμενος πρωτίστως τη φιλία τους. Μάλιστα, δεν προχωρά στην τιμωρία 

του, αν πρώτα δεν ρωτήσει τη γνώμη των στρατιωτών, οι οποίοι του προτείνουν να 

απαλλαγεί από αυτόν πριν του κάνει κάποιο κακό και μόνο τότε ο Αλέξανδρος συνελήφθη 

και φυλακίστηκε: ξυναγαγὼν δὲ τοὺς φίλους βουλὴν προὐτίθει, ὅ τι χρὴ ὑπὲρ Ἀλεξάνδρου 

γνῶναι. καὶ ἐδόκει τοῖς ἑταίροις μήτε πάλαι εὖ βεβουλεῦσθαι τὸ κράτιστον τοῦ ἱππικοῦ 

ἀνδρὶ οὐ πιστῷ ἐπιτρέψας, νῦν τε χρῆναι αὐτὸν κατὰ τάχος ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, πρὶν καὶ 

ἐπιτηδειότερον γενόμενον τοῖς Θετταλοῖς ξὺν αὐτοῖς τι νεωτερίσαι. (Και αφού συγκάλεσε 
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 Βλ. και FGrH 124 F 31: SCHOL. T EUST. HOM. Il. Ν 29: ὅπου γε Καλλισθένης τὸ Παμφύλιον πέλαγος 
Ἀλεξάνδρου παριόντος εἰ καὶ μὴ γηθόσυνον διαστῆναι, ὡς ἐν Ὁδοποιίαι, ἀλλ' ἐξυπαναστῆναι λέγει αἰσθόμενον 
οἷον τῆς ἐκείνου πορείας καὶ οὐδ' αὐτὸ ἀγνοῆσαι τὸν ἄνακτα, ἵνα ἐν τῶι ὑποκυρτοῦσθαί πως δοκῆι 
προσκυνεῖν ( Liotsakis 2019, 217-218 σημ. 117) 
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συμβούλιο με τους φίλους του, έθεσε ως θέμα τί πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με την 

τύχη του Αλέξανδρου.  Η γνώμη των εταίρων ήταν ότι ούτε στο παρελθόν ήταν σωστή η 

απόφασή του να αναθέσει τη διοίκηση του πιο επίλεκτου τμήματος του ιππικού  σε έναν 

αναξιόπιστο άνδρα και ότι τώρα έπρεπε να απαλλαγεί από αυτόν το γρηγορότερο, πριν 

δηλαδή συνδεθεί στενότερα με τους Θεσσαλούς και μαζί με αυτούς επιχειρήσει κανένα 

επαναστατικό κίνημα) (1.25.4-5).46 

   Το επεισόδιο αυτό είναι πιθανόν να είχε ως λογοτεχνικό πρότυπο τη συνωμοσία του 

Ορόντα, ο οποίος πήγε να παγιδεύσει τον Κύρο προσποιούμενος ότι είναι φίλος του. 

Ειδικότερα, ο Κύρος ασπάζεται τη συμβουλή του Ορόντα που παλαιότερα ήταν εχθρός του 

αλλά τώρα είχαν συμφιλιωθεί (1.6.1: ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσθεν πολεμήσας, 

καταλλαγεὶς δε) και του δίδει το ιππικό που του ζήτησε τάχα για να τον προστατεύσει. Ο 

Ορόντας, όμως, προσπαθεί να έρθει σε συνεννόηση με τον Αρταξέρξη κρυφά, 

αναγγέλλοντάς του ότι θα πολεμήσει στο πλευρό του. Εν τέλει η προδοσία του Ορόντα 

αποκαλύπτεται. Ο Κύρος τότε συγκαλεί τον στρατό και ζητά τη γνώμη του για το πώς πρέπει 

να πράξει, τονίζοντας την ανεκτικότητα που είχε επιδείξει στο παρελθόν σε όλες τις 

ατασθαλίες του Ορόντα και δίνοντάς του μια τελευταία ευκαιρία ακόμα και την έσχατη 

στιγμή: Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ τι δίκαιόν ἐστι καὶ 

πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ Ὀρόντα τουτουί. […] ἐπεὶ δὲ ταχθείς, ὡς 

ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, 

καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, 

καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα […] Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ’ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον 

ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονας; εἰπόντος δὲ τοῦ Ὀρόντα ὅτι οὐδὲν ἀδικηθείς […] ἐκ 

τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος· Ἔτι οὖν ἂν  γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος 

καὶ πιστός; ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ’ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ’ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι («Σας 

συγκάλεσα, αγαπητοί μου στρατιώτες, για να συσκεφθώ μαζί σας για το τι είναι δίκαιο 

ενώπιων θεών και ανθρώπων, και αυτό να κάνω σχετικά με αυτόν εδώ τον Ορόντα. […] 

Επειδή όμως, αφού διατάχθηκε από τον αδερφό μου, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, πολέμησε 

εναντίον μου κατέχοντας την ακρόπολη στις Σάρδεις, και εγώ πολεμώντας τον, τον έκανα να 

αντιληφθεί ότι είναι ωφέλιμο για αυτόν να σταματήσει τον πόλεμο εναντίον μου και 

ανταλλάξαμε μεταξύ μας διαβεβαιώσεις φιλίας. […] Και συνέχισε ο Κύρος: «Σε τι 

αδικήθηκες από μένα τώρα και για τρίτη φορά αποκαλύπτεσαι να με επιβουλεύεσαι;». Κι 

όταν ο Ορόντας απάντησε ότι δεν αδικήθηκε σε τίποτε […] τον ρώτησε ξανά ο Κύρος: «Θα 
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γινόσουν ξανά εχθρός του αδερφού μου και πιστός φίλος δικός μου;». Κι εκείνος απάντησε: 

«Ακόμη κι αν γινόμουν φίλος σου, Κύρε, ποτέ δεν θα ήμουν πιστευτός από σένα») (1.6.6-8). 

Έπειτα, μετά από πρόταση του Κλέαρχου και των λοιπών στρατιωτών, ο Ορόντας 

καταδικάζεται σε θάνατο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μελλοντική επιβουλή: τὸν ἄνδρα 

τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι (1.6.9). 

   Παρατηρούμε τα λεκτικά παράλληλα ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις, τα οποία, αφενός 

ενισχύουν την υπόθεση της διακειμενικής σχέσης μεταξύ των δύο συγγραφέων και 

αφετέρου δείχνουν ότι τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και ο Κύρος δεν δρουν αυθαίρετα και δεν 

προβαίνουν σε καμία κίνηση, προτού συμβουλευτούν τους υπόλοιπους στρατιώτες 

(ξυναγαγὼν δὲ τοὺς φίλους βουλὴν προὐτίθει /Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν 

ὑμῖν βουλευόμενος). Αφού, λοιπόν, συγκαλούν συνέλευση, αποφασίζουν ότι αυτοί οι 

άντρες πρέπει να τιμωρηθούν τάχιστα για να αποτραπεί ο κίνδυνος κάποιας μελλοντικής 

επιβουλής (κατὰ τάχος ἐκποδὼν ποιεῖσθαι/ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα). 

    

Στρατιωτικές αρετές 

      Στις αρετές ενός ηγέτη κατατάσσεται και η δυνατότητα να προκαλεί φόβο και αμηχανία 

στους εχθρούς. Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στην Κιλικία, κάνοντας νυχτερινή έφοδο 

στους φρουρούς των πυλών, τους έτρεψε σε φυγή αμαχητί: οἱ γὰρ φύλακες αἰσθόμενοι 

Ἀλέξανδρον αὐτὸν προσάγοντα λιπόντες τὴν φυλακὴν ᾤχοντο φεύγοντες. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 

ἅμα τῇ ἕῳ ξὺν τῇ δυνάμει πάσῃ ὑπερβαλὼν τὰς πύλας κατέβαινεν ἐς τὴν Κιλικίαν47 (γιατί οι 

φύλακες, μόλις αντιλήφθηκαν ότι πλησιάζει ο ίδιος ο Αλέξανδρος, εγκατέλειψαν τη θέση 

τους και τράπηκαν σε φυγή. Την επόμενη μέρα, μόλις ξημέρωσε, περνώντας τις Κιλίκιες 

πύλες με όλες του τις δυνάμεις, κατέβηκε στην Κιλικία) (2.4.4).48  

   Το παραπάνω επεισόδιο αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση της αφήγησης του Ξενοφώντα, 

ο οποίος αναφέρει ότι όταν ο Κύρος φτάνει στην Κιλικία, οι φρουροί που βρίσκονταν στις 

πύλες για να εμποδίσουν την εισβολή των στρατιωτών, εγκαταλείπουν τις θέσεις του 

σχεδόν κατά την άφιξη του Πέρση βασιλιά: τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς 

εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ᾔσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἦν εἴσω τῶν 
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ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ’ Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς 

Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος δ’ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος (την 

επόμενη μέρα έφτασε αγγελιαφόρος λέγοντας ότι ο Συέννεσης είχε εγκαταλείψει τις 

κορυφές, όταν πληροφορήθηκε ότι το στράτευμα του Μένωνα βρίσκοντας ήδη στα βουνά 

της Κιλικίας και άκουσε ότι ο Ταμώς με τα πλοία των Λακεδαιμονίων και του ίδιου του 

Κύρου, έπλεε από την Ιωνία προς την Κιλικία. Ο Κύρος, λοιπόν, ανέβηκε στα βουνά χωρίς να 

συναντήσει κανένα εμπόδιο) (1.2.21-22).  

   Αξίζει να σημειωθούν οι λεκτικές ομοιότητες που εντοπίζονται ανάμεσα στα δύο κείμενα. 

Και οι δύο συγγραφείς παρουσιάζουν τους εχθρούς να τρέπονται σε φυγή (λιπόντες τὴν 

φυλακὴν ᾤχοντο φεύγοντες/ λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα), μόνο στο άκουσμα 

(αἰσθόμενοι /ἐπεὶ ᾔσθετο) ότι πλησιάζουν τα στρατεύματα του Αλέξανδρου και του Κύρου 

αντίστοιχα. Έτσι και οι δυο ηγέτες εξασφαλίζουν μια αναίμακτη και εύκολη νίκη. 

   Επιπλέον, ένας ικανός ηγέτης οφείλει να συνέχει το στράτευμά του με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να μην διασπάται η ενότητα και να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του. Έτσι ο Αλέξανδρος 

σταματάει την καταδίωξη του Δαρείου και επιστρέφει πίσω να βοηθήσει τον στρατό του και 

να βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής. Ο Αρριανός αναφέρει χαρακτηριστικά: καὶ γὰρ καὶ ἡ δίωξις 

βραδυτέρα αὐτῷ ἐγεγόνει, ὅτι ἐν τῇ πρώτῃ παραρρήξει τῆς φάλαγγος ἐπιστρέψας καὶ αὐτὸς 

οὐ πρόσθεν ἐς τὸ διώκειν ἐτράπετο πρὶν τούς τε μισθοφόρους τοὺς ξένους καὶ τὸ τῶν 

Περσῶν ἱππικὸν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπωσθέντας κατεῖδε (καθυστέρησε, πράγματι, να αρχίσει 

την καταδίωξη, επειδή, όταν έγινε η πρώτη διάσπαση της φάλαγγας, αφού επέστρεψε και ο 

ίδιος πίσω, δεν ξανάρχισε την καταδίωξη, παρά μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι οι ξένοι 

μισθοφόροι και το περσικό ιππικό είχαν εκδιωχθεί από τον ποταμό) (2.11.7).  

   Λογοτεχνικό παράλληλο αποτελεί το επεισόδιο όπου ο Κύρος, παρόλο που βλέπει τον 

στρατό να νικάει, δεν σπεύδει προς καταδίωξη, αλλά διατηρεί τη διάταξή του και 

παρακολουθεί τις κινήσεις του εχθρού: Κῦρος δ’ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ’ 

αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ’ 

αὐτόν, οὐδ’ ὣς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων 

ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βασιλεύς (ο Κύρος, βλέποντας τους Έλληνες να νικούν 

τους απέναντί τους και να τους καταδιώκουν, γεμάτος χαρά και προσκυνούμενος ήδη ως 

βασιλιάς από τους δικούς του, ούτε εκείνη τη στιγμή παρασύρθηκε να τους καταδιώξει, 

αλλά διατηρώντας σε πλήρη διάταξη τους εξακόσιους ιππείς του, φρόντιζε να 

παρακολουθεί τι θα κάνει ο βασιλιάς) (1.8.21). 
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   Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε τις λεκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο χωρία (οὐ 

πρόσθεν ἐς τὸ διώκειν ἐτράπετο /οὐδ’ ὣς ἐξήχθη διώκειν). 

 

Τεχνάσματα στρατηγικής 

   Σε επίπεδο στρατιωτικής ικανότητας, είναι ενδιαφέρον ένα τέχνασμα που χρησιμοποιείται 

από τους δύο ηγέτες προκειμένου να καταφέρουν να διαβούν έναν ποταμό. Συγκεκριμένα, 

όταν Αλέξανδρος και οι στρατιώτες του έφτασαν στον ποταμό  Ίστρο, έφτιαξαν σχεδίες 

γεμίζοντας τις διφθέρες τους με χόρτο για να περάσουν απέναντι: τὰς δὲ διφθέρας, ὑφ᾽ αἷς 

ἐσκήνουν, τῆς κάρφης πληρώσας (τα δέρματα, με τα οποία κατασκήνωναν οι στρατιώτες, τα 

γέμισε με ξερό χορτάρι) (1.3.6).49 Είναι χαρακτηριστικό ενός ικανού ηγέτη να επιδεικνύει 

δημιουργικότητα και καινοτόμες ιδέες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόοπτες και 

δύσκολες καταστάσεις.  

   Η ομοιότητα με το κείμενο του Ξενοφώντα σε αυτό το σημείο είναι εντυπωσιακή, καθώς ο 

Κύρος είχε εφαρμόσει ακριβώς την ίδια τεχνική κατά τη διάβαση του ποταμού Ευφράτη: 

διφθέρας ἃς εἶχον ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ 

ἅπτεσθαι τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ (τα δέρματα που είχαν ως καλύμματα των σκηνών, τις 

γέμισαν με ξερό χορτάρι και έπειτα τις δίπλωναν και τις συμμάζευαν έτσι ώστε να μην 

περνάει νερό μέσα από το χόρτο) (1.5.10). Αξίζει να επισημανθεί ότι αυτό το τέχνασμα 

φαίνεται ότι πριν από τον Αλέξανδρο, το είχε χρησιμοποιήσει μόνο ο Κύρος. Ενώ κανείς από 

τους υπόλοιπους συγγραφείς που έγραψαν για τον Αλέξανδρο δεν αναφέρουν ότι ο 

μεγάλος στρατηλάτης κατάφερε να διαβεί τον ποταμό Ιστρό, εφαρμόζοντας αυτήν την 

τεχνική. 

   Αξιοπρόσεκτη είναι και η μεταφορά της μάχης ως κύμα, η οποία χρησιμοποιείται από τον 

Αρριανό κατά τη μάχη στην κοιλάδα της Ισσού: ὁ δὲ ἦγεν ἐν τάξει ἔτι, τὰ μὲν πρῶτα, καίπερ 

ἐν ἀπόπτῳ ἤδη ἔχων τὴν Δαρείου δύναμιν, βάδην, τοῦ μὴ διασπασθῆναί τι ἐν τῇ 

ξυντονωτέρᾳ πορείᾳ κυμῆναν τῆς φάλαγγος. (Ο Αλέξανδρος οδηγούσε με τάξη τον στρατό 

του, στην αρχή με αργό βηματισμό, αν και διέκρινε καθαρά πια τις δυνάμεις του Δαρείου, 

για να μη δημιουργηθεί κάποιο ρήγμα με την ταχύτερη πορεία και σχηματιστεί κυματισμός 

στη φάλαγγά του) (2.10.3).  
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   Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη μεταφορά, πριν από τον Αρριανό, τη συναντάμε μόνο 

στον Ξενοφώντα κατά τη μάχη στα Κούναξα: ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς 

φάλαγγος50, τὸ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν (ενώ λοιπόν έτσι πορεύονταν, ξεχύθηκε 

σαν κύμα ένα μέρος της φάλαγγας και το υπόλοιπο άρχισε να τρέχει με ταχύτητα) 

(1.8.18).51 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρριανός χρησιμοποιεί την απλή μορφή του ρήματος, 

ωστόσο το λεκτικό δάνειο είναι εμφανές.  

 

Έπαινος του Κύρου και του Αλέξανδρου 

   Όταν, μετά τον θάνατο των δύο αυτών μεγάλων ηγετών, οι συγγραφείς συνοψίζουν τις 

αρετές τους εν είδει εγκωμίου, διαπιστώνουμε ότι τόσο ο Κύρος όσο και ο Αλέξανδρος 

επαινούνται περίπου για τα ίδια πράγματα: ικανοί ηγέτες, οι οποίοι γνώριζαν καλά την 

τέχνη του πολέμου, φιλοκίνδυνοι και γενναίοι, πιστοί και γενναιόδωροι στους φίλους και 

ικανοί να διακρίνουν τους προδότες.  

   Συγκεκριμένα, ο μεν Κύρος χαρακτηρίζεται ως βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, στα 

πολεμικά πράγματα φιλομαθέστατος, μελετηρότατος και φιλοκινδυνότατος. Σε ότι αφορά 

στις συμφωνίες, ο Ξενοφών αναφέρει ότι εἴ τῳ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ 

ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν ψεύδεσθαι (και αν σύναπτε με κάποιον ανακωχή ή οποιαδήποτε άλλη 

συμφωνία ή αν του υπόσχονταν κάτι, δεν διέψευδε ποτέ κανέναν). Τους φίλους και τους 

γενναίους στον πόλεμο τους τιμούσε διαφερόντως (σε μεγάλο βαθμό), ενώ τους 

κακούργους και τους απατεώνες οὐκ εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο 

(δεν τους επέτρεπε να τον ξεγελούν, αλλά αντιθέτως τους τιμωρούσε χωρίς έλεος) (1.9.1-

15). 

   Ο δε Αλέξανδρος είναι ὀξύτατος, ἀνδρειότατος, φιλοκινδυνότατος καὶ τάξαι στρατιὰν καὶ 

ὁπλίσαι τε καὶ κοσμῆσαι δαημονέστατος. Σε ότι αφορά στις συμφωνίες, τὰ μὲν ξυντεθέντα ἢ 

ὁμολογηθέντα φυλάξαι βεβαιότατος (ήταν πάρα πολύ εχέγγυος στην τήρηση των συνθηκών 

και των συμφωνιών του). Ως προς τις ευεργεσίες των φίλων ήταν ἀφθονώτατος, ενώ πρὸς 

δὲ τῶν ἐξαπατώντων μὴ ἁλῶναι ἀσφαλέστατος (ήταν πάρα πολύ προσεκτικός στο να μην 

πέφτει θύμα όσων προσπαθούσαν να τον εξαπατήσουν) (1.28.1-3). 

   Οι λεκτικές ομοιότητες (φιλοκινδυνότατος, συντήθιμι) και κυρίως τα κοινά θεματικά 

μοτίβα που χρησιμοποιούνται και από τους δύο συγγραφείς είναι εμφανή (ηγετική 
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ικανότητα, αξιοπιστία στις συμφωνίες, αμοιβή των φίλων, τιμωρία των αντιπάλων). 

Επιπλέον, ο υπερθετικός βαθμός των επιθέτων εξυπηρετεί τον επιτονισμό των αρετών που 

συγκεντρώνουν οι δύο αυτοί ηγέτες.52 

   Συμπερασματικά, το πορτρέτο που οικοδομεί ο Αρριανός για τον Αλέξανδρο ανακαλεί 

εκείνο που κατασκευάζει ο Ξενοφών για τον Κύρο. Το πλήθος των λεκτικών και δομικών 

ομοιοτήτων που εντοπίσαμε ενισχύουν την υπόθεση της διακειμενικής σχέσης μεταξύ των 

δύο συγγραφέων. Ο Κύρος και ο Αλέξανδρος, λοιπόν, φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια 

κοινά χαρακτηριστικά ως ηγετικά πρότυπα, τόσο σε επίπεδο αρετής, όσο και σε επίπεδο 

τακτικής. Δεν φείδονται της ευεργεσίας των φίλων και των γενναίων στον πόλεμο αλλά και 

δεν διστάζουν να τιμωρήσουν τους ατάσθαλους. Φροντίζουν για την ασφάλεια του 

στρατεύματός τους και φαίνεται να έχουν την εύνοια των θεών. Επιδεικνύουν 

δημιουργικότητα και καινοτόμες ιδέες όταν καταστεί ανάγκη και έχουν την ικανότητα να 

προκαλούν φόβο στους εχθρούς.  

   Παρακάτω θα μελετήσουμε τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στον Αλέξανδρο και 

τον Ξενοφώντα, ο οποίος, μετά τον θάνατο του Κύρου και την εκτέλεση των Ελλήνων 

στρατηγών, αναλαμβάνει πλέον την διοίκηση των Μυρίων. 
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3. Σύγκριση ηγετών ΙΙ: Αλέξανδρος και Ξενοφών 

   Στο τέλος του πρώτου βιβλίου της Κύρου Ανάβασης ο Κύρος πεθαίνει. Ο θάνατός του 

προκάλεσε πανικό στους Ασιάτες στρατιώτες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν το πεδίο 

της μάχης. Μόνο οι Έλληνες με επικεφαλής τον Κλέαρχο κατόρθωσαν να κρατήσουν τις 

θέσεις τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τον θάνατο του Κύρου. Όταν τον πληροφορήθηκαν 

την επόμενη ημέρα, αποφάσισαν να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, καθώς δεν είχαν πια 

λόγο να παραμένουν στην Ασία. Έπειτα από μία σχετική συνθηκολόγηση με τον Αρταξέρξη, 

ο Τισσαφέρνης υπόσχεται να βοηθήσει τους Έλληνες κατά την επιστροφή τους. Όταν 

έφτασαν στις όχθες του ποταμού Ζαπάτα, ο δόλιος σατράπης κάλεσε στη σκηνή του όλους 

τους Έλληνες στρατηγούς και λοχαγούς. Όσοι, όμως, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του, 

έπεσαν στην παγίδα του και βρήκαν τραγικό θάνατο. Οι Μύριοι περιέρχονται σε αμηχανία, 

καθώς πλέον είναι ακέφαλοι σε μια εχθρική και αχανής χώρα. Λίγο πριν αναλάβει τα 

ηγετικά ηνία και επιχειρώντας μάλλον να προκαταλάβει τον αναγνώστη για αυτά που 

πρόκειται να ακολουθήσουν, ο Ξενοφών παραθέτει στο τέλος του δεύτερου βιβλίου τις 

νεκρολογίες των δολοφονηθέντων στρατηγών, παρουσιάζοντας κυρίως τρία διαφορετικά 

πρότυπα. 

   Αρχικά, λοιπόν, περιγράφει τον Σπαρτιάτη Κλέαρχο ως ένα φιλοπόλεμο άνδρα, ο οποίος 

καταδικάστηκε σε θάνατο από την πόλη του με την κατηγορία της ανυπακοής. Όντας πλέον 

φυγάς, επέλεξε να συμμετέχει στην εκστρατεία του Κύρου. Ήταν άνθρωπος αυστηρός, 

σκληρός και απρόσιτος προς τους στρατιώτες του, επειδή πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο 

θα επιβάλει την πειθαρχία, ενώ υπήρχε γι’ αυτόν η φήμη ότι δεν του άρεσε να διοικείται 

από άλλους (2.6.1-15). 

   Ο δεύτερος στρατηγός που αναφέρεται είναι ο Βοιωτός Πρόξενος, φίλος του Ξενοφώντα 

από ξενία (3.1.4). Τα κίνητρα για τη συμμετοχή του στην εκστρατεία του Κύρου ήταν η 

εξασφάλιση ονόματος, δύναμης και χρημάτων για να μπορέσει αργότερα να ασχοληθεί με 

την πολιτική. Ωστόσο, ήταν τόσο αγαθός χαρακτήρας που αδυνατούσε να επιβληθεί στους 

στρατιώτες (ᾐσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον, όπως επισημαίνεται 

στο 2.6.19). Επομένως, ήταν στο φιλότιμο και την κρίση των στρατιωτών, αν θα επιδείκνυαν 

σεβασμό προς το πρόσωπό του ή τελικά θα τον εκμεταλλεύονταν (2.6.16-20). 

   Τέλος, ο Θεσσαλός Μένων είναι εκείνος που σκιαγραφείται με τα πιο μελανά χρώματα 

από τους τρεις στρατηγούς. Παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που αγαπά το ψέμα και την 

απάτη. Δεν απέκτησε ποτέ πραγματικούς φίλους, ενώ επιθυμούσε την εύνοια και τη 
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συμπάθεια των ισχυρών για να μην τιμωρείται. Επρόκειτο, δηλαδή, για  έναν ασταθή, 

αναξιόπιστο άνθρωπο, ο οποίος ενδιαφερόταν αποκλειστικά και μόνο για τα δικά του 

συμφέροντα (2.6.21-29). 

   Λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται για  την 

περιγραφή των τριών αυτών στρατηγών, είναι εμφανές ότι Ξενοφών όχι μόνο δεν 

ταυτίζεται με κανέναν από αυτούς, αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, αποστασιοποιείται και 

διαφοροποιείται σημαντικά σε ηγετικό επίπεδο από τέτοιου είδους πρότυπα.53 

   Στην αρχή του τρίτου βιβλίου, λοιπόν, ο Ξενοφών αναφέρεται στη συμμετοχή του στην 

εκστρατεία του Κύρου και διευκρινίζει ότι οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης 

ὢν συνηκολούθει (χωρίς να είναι ούτε στρατηγός ούτε λοχαγός ούτε στρατιώτης 

ακολούθησε στην εκστρατεία) (3.1.4). Ωστόσο, όπως προείπαμε, μετά την προδοσία του 

Τισσαφέρνη και την εκτέλεση των Ελλήνων στρατηγών,54 εκλέγεται ως ένας από τους νέους 

στρατηγούς και σχεδόν αναπόφευκτα αναλαμβάνει τη διαπεραίωση του μισθοφορικού 

στρατεύματος πίσω στην Ελλάδα. Το έργο του είναι δύσκολο, καθώς οι στρατιώτες 

βρίσκονται μέσα σε μια ξένη και άγνωστη εν πολλοίς αυτοκρατορία, της οποίας τον βασιλιά 

είχαν επιχειρήσει να ανατρέψουν.  

   Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο Αλέξανδρος από τον Αρριανό ανακαλεί το πορτρέτο του 

Ξενοφώντα όπως σκιαγραφείται στην Κύρου Ανάβαση σε επίπεδο ηθικών και στρατηγικών 

αρετών, σε ζητήματα τακτικής και στρατιωτικής επιδεξιότητας. Τα ακριβή λεκτικά και 

δομικά παράλληλα που εντοπίζονται ανάμεσα στα δύο κείμενα ενισχύουν την υπόθεση ότι 

ο Αρριανός αντλεί στοιχεία από το συγγραφικό του πρότυπο. Παρακάτω θα εξετάσουμε 

κάποια κοινά σημεία επαφής που παρουσιάζουν οι δύο ηγέτες και θα επιχειρήσουμε να τα 

ερμηνεύσουμε. 

 

Ευσέβεια 

   Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς εν γένει στην όλη πορεία των δύο ηγετών είναι 

ότι η χρήση μαντείας, η προσφορά θυσιών και η ερμηνεία ονείρων ή παράδοξων γεγονότων 

σηματοδοτούν πράξεις καμπής στην αφήγηση. Για παράδειγμα, ο Αλέξανδρος βεβαιώθηκε 

για την επιβουλή του Αλέξανδρου (που αναφέραμε παραπάνω) από ένα σημείο που συνέβη 

κατά την πολιορκία της Αλικαρνασσού. Καθώς ο Αλέξανδρος αναπαυόταν ένα μεσημέρι, 
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  Για τη σύλληψη των Ελλήνων στρατηγών, βλ. Basset, 2002, 447-461. 
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ένα χελιδόνι πετούσε πάνω από το κεφάλι του, τιτιβίζοντας δυνατά. Καθήμενο πότε στο ένα 

μέρος του κρεβατιού του και πότε στο άλλο, έκανε πολύ μεγαλύτερο θόρυβο από τον 

συνηθισμένο. Από την πολλή κούραση, ο μεγάλος στρατηλάτης δεν μπορούσε να σηκωθεί 

από τον ύπνο, ωστόσο προσπάθησε να απομακρύνει το χελιδόνι χτυπώντας το απαλά με το 

χέρι του. Όμως εκείνο δεν έφυγε, αλλά κάθισε πάνω στο κεφάλι του Αλέξανδρου και δεν 

σταμάτησε να κελαηδάει παρά μόνο αφού πια τον ξύπνησε εντελώς. Ο Μακεδόνας 

στρατηγός δεν θεώρησε ασήμαντο το γεγονός και αμέσως έσπευσε να το ανακοινώσει στο 

μάντη Αρίστανδρο: Ἀρίστανδρον δὲ ἐπιβουλὴν μὲν ἔκ του τῶν φίλων σημαίνεσθαι αὐτῷ 

εἰπεῖν, σημαίνεσθαι δὲ καί, ὅτι καταφανὴς ἔσται. τὴν γὰρ χελιδόνα σύντροφόν τε εἶναι 

ὄρνιθα καὶ εὔνουν ἀνθρώποις καὶ λάλον μᾶλλον ἢ ἄλλην ὄρνιθα (κι ο Αρίστανδρος του είπε 

ότι ερμηνεύονταν ως επιβουλή εναντίον του από κάποιον από τους φίλους του. Επίσης, 

σήμαινε ότι η επιβουλή θα φανερωθεί, γιατί το χελιδόνι είναι ένα πουλί που συντροφεύει 

και διάκειται φιλικά προς τους ανθρώπους και είναι το πιο «ομιλητικό» από όλα τα πουλιά) 

(1.25.6-8).  

   Το επεισόδιο αυτό ανακαλεί το όνειρο που είδε ο Ξενοφών μετά τη δολοφονία των 

στρατηγών. Οι στρατιώτες βρίσκονταν σε μεγάλη αμηχανία και τότε ο Ξενοφών είδε ένα 

όνειρο, το οποίο τον παρακίνησε να αναλάβει άμεσα δράση και να βοηθήσει τους 

συντρόφους του: ἔδοξεν αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, 

καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν 

ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὢν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε· τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι 

ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ 

οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν 

(του φάνηκε πως ακούστηκε μια βροντή κι έπεσε κεραυνός στο πατρικό του σπίτι κι από 

αυτόν φωτίστηκε ολόκληρο. Φοβισμένος ξύπνησε αμέσως και το όνειρο, από τη μια πλευρά 

το έβρισκε καλό, γιατί όντας μέσα σε κόπους και κινδύνους  του φάνηκε πως είδε μεγάλο 

φως σταλμένο από το Δία. Από την άλλη όμως, ένιωθε και φόβο, γιατί μεν νόμιζε ότι το 

όνειρο το είχε στείλει ο Δίας ο βασιλιάς, ωστόσο του φάνηκε ότι η φωτιά άναβε ολόγυρα, 

έτσι ώστε να μην μπορεί να βγει από τη χώρα του βασιλιά, αλλά να τον εμποδίζουν από 

παντού οι δυσκολίες) (3.1.11-12).55 Ο Ξενοφών ξυπνά και, έπειτα από ένα εμπνευσμένο και 

άκρως ενθαρρυντικό λόγο προς τους στρατιώτες, επιλέγεται ως διοικητής των Μυρίων.   
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   Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν και τοποθετούν σε καίριες 

θέσεις μέσα στην αφήγηση διάφορα θεϊκά σημάδια, τα οποία είτε επικυρώνουν και 

«νομιμοποιούν» τις πράξεις των ηγετών, είτε τους προστατεύουν από επικείμενους 

κινδύνους και λανθασμένες αποφάσεις, είτε τους ενθαρρύνουν για την ανάληψη 

σημαντικών δράσεων.56 

    Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι κάθε επιτυχία ή νίκη που σημειώνεται επισφραγίζεται με 

μία πράξη ευσέβειας. Έτσι, μετά τη δύσκολη -αλλά κατά τα άλλα επιτυχή- διάβαση του 

ποταμού Ίστρου, ο Αλέξανδρος προσφέρει θυσίες: θύει τε ἐπὶ τῇ ὄχθῃ τοῦ Ἴστρου Διὶ 

Σωτῆρι καὶ Ἡρακλεῖ καὶ αὐτῷ τῷ Ἴστρῳ, ὅτι οὐκ ἄπορος αὐτῷ ἐγένετο (θυσίασε δίπλα στην 

όχθη του Ίστρου στον Δία Σωτήρα και στον Ηρακλή καθώς και στον ίδιο τον Ίστρο, γιατί δεν 

του έμεινε αδιάβατος) (1.4.5).57  

   Το παραπάνω περιστατικό αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση της δράσης του Ξενοφώντα 

στην Αρμενία, όπου έσπευσε να προσφέρει θυσίες για την επιτυχή διάβαση του ποταμού: 

εὐθὺς οὖν Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε καὶ εὔχεσθαι τοῖς 

φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι (αμέσως, λοιπόν, 

ο ίδιος ο Ξενοφώντας έκαμε σπονδή και πρόσταξε να γεμίσουν τα ποτήρια των νέων με 

κρασί και να προσευχηθούν στους θεούς, οι οποίοι φανέρωσαν τα όνειρα και το πέρασμα, 

να δώσουν και στις υπόλοιπες προσδοκίες τους αγαθό τέλος) (4.3.13).58  

   Οι λεκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο κείμενα είναι εμφανείς. Και οι δύο συγγραφείς 

παρουσιάζουν τον Αλέξανδρο και τον Ξενοφώντα να προσφέρουν θυσίες στους θεούς (θύει 

[…] Ἴστρου Διὶ Σωτῆρι καὶ Ἡρακλεῖ καὶ αὐτῷ τῷ Ἴστρῳ/ ἔσπενδε […] καὶ εὔχεσθαι τοῖς 

φήνασι θεοῖς), οι οποίοι τους εξασφάλισαν την ασφαλή διάβαση του ποταμού (οὐκ 

ἄπορος/ τὸν πόρον). 

 

Ενθάρρυνση 

   Είναι πολύ σημαντικό ο ηγέτης να ενθαρρύνει τους στρατιώτες του πριν και κατά τη 

διάρκεια κάθε μάχης. Η καλή ψυχολογική διάθεση του στρατού είναι ίσως το 

σημαντικότερο συστατικό για την επιτυχία στον πόλεμο. Η ενίσχυση του φρονήματος και 
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 Βλ. και 1.18.6-9. 
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 Βλ. και 1.11.7, 6.28.3. 
Επιπλέον, τόσο ο Ξενοφών (3.1.6), όσο και ο Αλέξανδρος (6.13.4) ζητά χρησμό για να μάθουν σε ποιους θεούς 
οφείλουν να θυσιάσουν αναλογικά με την περίσταση, στην οποία βρίσκονται (βλ. Fox, 1973, 220-221). 
58

 Βλ. και 7.2.15. 
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της γενναιότητας του στρατεύματος μπορεί να επιτευχθεί είτε προσφέροντας του υλικά 

αγαθά, όπως για παράδειγμα μισθό, τρόφιμα και ξεκούραση, είτε στηρίζοντας τον 

ψυχολογικά μέσω ενός εμπνευσμένου λόγου και παραδειγματικών πράξεων. 

Υλικά αγαθά 

   Παρατηρούμε ότι και οι δύο ηγέτες χρησιμοποιούν αθλητική ορολογία για να 

εμψυχώσουν τους στρατιώτες τους, σαν να επρόκειτο για διαγωνισμό αρετής και θάρρους. 

Έτσι, ο Αλέξανδρος προσπαθεί να ενθαρρύνει τους στρατιώτες του λίγο πριν τη μάχη στην 

Ισσό: ταῦτα μὲν οὖν ἐς πλεονεξίαν τοῦ ἀγῶνος ἐπεξῄει. τὰ δὲ ἆθλα ὅτι μεγάλα ἔσται σφίσι 

τοῦ κινδύνου ἐπεδείκνυεν (αυτά τα ανέφερε διεξοδικά για να αποδείξει την υπεροχή τους 

στην επικείμενη μάχη. Επίσης, τους έδειχνε ότι και τα έπαθλα του επικίνδυνου αυτού 

αγώνα θα ήταν μεγάλα γι’ αυτούς) (2.7.6).  

   Αυτό μας θυμίζει το επεισόδιο που ο Ξενοφών, προκειμένου να εμψυχώσει τον στρατό, ο 

οποίος ήταν δύσθυμος μετά την εκτέλεση των στρατηγών και τη δολοπλοκία του 

Τισσαφέρνη, αναφέρει: ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἆθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν 

ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἳ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται (γιατί 

αυτά τα αγαθά βρίσκονται πια στη μέση σαν βραβεία, για όποιους από τους δυο 

αντίπαλους θα αναδειχθούν γενναιότεροι. Τον αγώνα τον κρίνουν οι θεοί, οι οποίοι, όπως 

είναι λογικό, θα είναι με το μέρος μας) (3.1.21). Και στα δύο κείμενα χρησιμοποιείται 

λεξιλόγιο με την ίδια σημασία (ἆθλα, ἀγών).59 

   Οι αθλητικοί και μουσικοί αγώνες έχουν και μια άλλη θέση στο έργο των δύο 

συγγραφέων: παρέχουν χρόνο, ώστε ο στρατός να ξεκουραστεί και να ξεχάσει τις δυσκολίες 

του. Ο Αλέξανδρος, σχεδόν κάθε φορά που πετυχαίνει μια νίκη και προσαρτά μια περιοχή, 

διοργανώνει μουσικούς, ιππικούς ή γυμνικούς αγώνες. Για παράδειγμα, στα Εκβάτανα, 

αφού πρόσφερε θυσίες καὶ ἀγῶνα ἐπετέλει γυμνικόν τε καὶ μουσικόν, καὶ πότοι αὐτῷ 
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 Μια άλλη περίπτωση εμψύχωσης του στρατού μέσω παροχής υλικών αγαθών είναι όταν ο Αλέξανδρος, 
μετά τη μάχη στην Ισσό, επισκέπτεται τους τραυματίες και μάλιστα, όντας και ο ίδιος πληγωμένος, τους 
επαινεί και τους ανταμείβει (2.12.1). Επιπλέον, όταν ο στρατός έφτασε στη Σογδιανή Πέτρα και εξαιτίας της 
δυσκολίας της ανάβασης, ο Αλέξανδρος ορίζει  χρηματικό έπαθλο για κάθε στρατιώτη: τῷ μὲν πρώτῳ 
ἀναβάντι δώδεκα τάλαντα εἶναι τὸ γέρας, δευτέρῳ δὲ ἐπὶ τούτῳ τὰ δεύτερα καὶ τρίτῳ τὰ ἐφεξῆς (4.18.7). Τα 
περιστατικά αυτά μας θυμίζουν το επεισόδιο που διαδραματίζεται ανάμεσα στον Σεύθη και τον Ξενοφώντα. 
Συγκεκριμένα, όταν ο Σεύθης καλεί τον Ξενοφώντα για να διαλέξει ένα ζευγάρι άλογα ως δώρο, εκείνος του 
λέει να τα χαρίσει στους στρατιώτες: τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἳ σὺν ἐμοὶ ἠκολούθησαν καὶ λοχαγοῖς 
(7.5.3). Παρακάτω, όταν ο Ξενοφών πηγαίνει στον Σεύθη για να διεκδικήσει τους μη καταβλητέους μισθούς 
των στρατιωτών και να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι του Ηρακλείδη που τον κατηγόρησε ότι 
καταχράστηκε τα χρήματα τους, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν κράτησε τίποτα για δική του ωφέλεια, ούτε 
ποτέ ενήργησε εις βάρος των συντρόφων του (7.7.39-40).  
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ἐγίνοντο παρὰ τοῖς ἑταίροις (τέλεσε αγώνα γυμνικό και μουσικό και παρέθεσε συμπόσια 

στους εταίρους) (7.14.1).60  

   Το παραπάνω περιστατικό ανακαλεί το επεισόδιο που ο Ξενοφών διοργανώνει 

αθλητικούς αγώνες στην Τραπεζούντα, αφενός για να διασκεδάσει τους στρατιώτες του και 

αφετέρου, για να αναπτύξει περισσότερο το αίσθημα του συναγωνισμού και της ευγενούς 

άμιλλας: ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν. […] καὶ καλὴ θέα 

ἐγένετο· πολλοὶ γὰρ κατέβησαν καὶ ἅτε θεωμένων τῶν ἑταίρων πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο. 

[…]· ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις ἐγίγνετο. (Διοργάνωσαν και γυμνικούς 

αγώνες στο βουνό όπου είχαν στρατοπεδεύσει. […] Κι ήταν το θέαμα ωραίο. Γιατί πολλοί 

πήραν μέρος στους αγώνες και ξεσηκώθηκαν έντονες φιλονικίες ανάμεσα στους στρατιώτες 

που παρακολουθούσαν ως θεατές. […] Τότε ακούγονταν οι άλλοι να φωνάζουν δυνατά και 

γελώντας να δίνουν θάρρος σε αυτούς που αγωνίζονταν.) (4.8.27-28).  

Ψυχολογική υποστήριξη 

    Σε ό,τι αφορά στην ψυχολογική ενίσχυση των στρατιωτών διαπιστώνουμε ότι δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην όψη ως μέσο εμψύχωσης και ενθάρρυνσης.61 Οι στρατιώτες 

πολεμούν γενναιότερα όταν βλέπουν τον στρατηγό τους να προηγείται και όταν 

αισθάνονται ότι υπάρχει ισότητα ανάμεσά τους, ανεξαρτήτως αξιώματος και θέσης.62 Στην 

περίπτωση του Αλέξανδρου, αυτό συμβαίνει σε πολύ έντονο βαθμό, καθώς η θέα και μόνο 

του μεγάλου στρατηλάτη στη μάχη δίνει θάρρος στους στρατιώτες. Έτσι, λίγο πριν από τη 

μάχη με τον Δαρείο στην Ισσό, ο Αλέξανδρος προχωρά έφιππος μπροστά από το στράτευμα 

και ενθαρρύνει τους συντρόφους του: παριππεύων πάντῃ Ἀλέξανδρος παρεκάλει ἄνδρας 

ἀγαθοὺς γίγνεσθαι (2.10.2). Ακόμη, κατά τον πόλεμο εναντίον των Σκυθών, περνάει τον 

ποτάμι όντας ο ίδιος επικεφαλής, ενώ το υπόλοιπο στράτευμα ακολουθούσε πίσω του: 

αὐτὸς ἡγούμενος· εἵπετο δὲ αὐτῷ καὶ ἡ ἄλλη στρατιά (4.4.5). Επιπλέον, κατά τη μάχη 

εναντίον της πόλης των Βραχμάνων πρῶτος Ἀλέξανδρος ἐπιβὰς τοῦ τείχους ὤφθη ἔχων τὸ 

τεῖχος.  καὶ τοῦτον ἰδόντες οἱ ἄλλοι Μακεδόνες αἰσχυνθέντες ἄλλος ἄλλῃ ἀνῄεσαν (πρώτος 

στο τείχος ανέβηκε ο Αλέξανδρος και έγινε ορατό ότι το κατέλαβε. Μόλις τον είδαν οι άλλοι 

Μακεδόνες, όντας ντροπιασμένοι, άρχισαν να ανεβαίνουν από διαφορετικά μέρη ο 

καθένας) (6.7.5-6).63  
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 Sears 2007, 31-32. 
61

 Ferrario 2012, 361-371. 
62

 Fuller 2005, 567-574 και Flower 2012, 132-133. 
63

 Βλ. και 1,15, 1.16.1, 1.28, 2.10, 2.18, 6.9, 6.13 
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   Το επεισόδιο αυτό ανακαλεί τη συμβουλή που δίδει ο Ξενοφώντας στους λοχαγούς μετά 

την εκτέλεση των στρατηγών για να τους εμψυχώσει: οἱ γὰρ στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς 

ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 

παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε 

ὅτι ἕψονται ὑμῖν (γιατί όλοι αυτοί οι στρατιώτες έχουν στραμμένα τα μάτια τους σε σας και 

αν σας βλέπουν δύσθυμους, όλοι θα δειλιάσουν, ενώ αν φανείτε ότι ετοιμάζεστε να 

βαδίσετε εναντίον των εχθρών και ότι παρακινείτε και τους άλλους, να ξέρετε καλά πως θα 

σας ακολουθήσουν) (3.1.36). 

   Έχει ενδιαφέρον ότι, όταν αργότερα ο Ξενοφών αναλαμβάνει τα ηγετικά ηνία, εφαρμόζει 

ακριβώς αυτή την τακτική, αντιλαμβανόμενος πόσο σημαντικό είναι να αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση για τους ακόλουθούς του. Έτσι, λίγο πριν από τη μάχη με τον 

Τισσαφέρνη, περνώντας δίπλα στους στρατιώτες πάνω στο άλογό του, τους εμψύχωνε 

(παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρεκελεύετο). Κι όταν ο Σωτηρίδας τον έψεξε επειδή εκείνος 

ήταν πάνω στο άλογο και οι υπόλοιποι πεζοί, πήδηξε από το άλογο και προχωρούσε 

μπροστά όσο πιο γρήγορα μπορούσε (3.4.46-47). Ακόμη, παρατηρούμε ότι ο Ξενοφών 

λαμβάνει εκείνη τη θέση στην παράταξη, από όπου είναι δυνατόν να τον βλέπει όλο το 

στράτευμα και σχεδόν πάντα προπορεύεται (6.5.23: παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα). Επίσης, 

όταν ο Σεύθης τον ρωτάει γιατί κατεβαίνει από το άλογο, ο Ξενοφών απαντάει: οἱ δὲ 

ὁπλῖται θᾶττον δραμοῦνται καὶ ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι (οι στρατιώτες θα τρέξουν 

πιο γρήγορα και με περισσότερη προθυμία, αν εγώ πορευτώ επικεφαλής τους πεζός) 

(7.3.45). 

   Οι λεκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο κείμενα είναι εμφανείς. Είναι χαρακτηριστικό το 

λεξιλόγιο της όψης (ὤφθη, ἰδόντες/ βλέπουσι, ὁρῶσιν, φανεροὶ ἦτε) ως μέσο ενίσχυσης του 

φρονήματος του στρατού. Επίσης, και οι δυο συγγραφείς περιγράφουν με παραπλήσιο 

τρόπο τον στρατηγό να προχωρά μπροστά και δίπλα από τους στρατιώτες του δηλώνοντας 

ακριβώς την άμεση και στενή επαφή μεταξύ τους  (παριππεύων, αὐτὸς ἡγούμενος, πρῶτος/ 

παρελαύνων, παριὼν, ἡγῶμαι).64 

   Όπως προαναφέραμε, ένας ικανός ηγέτης οφείλει να παρακινεί τον στρατό με το 

παράδειγμά του, ώστε να αυξάνεται έτσι η μαχητικότητα και το θάρρος τους. Έτσι, όταν ο 

Αλέξανδρος και οι στρατιώτες του έφτασαν  στους Παραπαμισάδες, βάδιζαν μέσα από μια 

έρημο κάτω από μεγάλο καύσωνα. Παρόλο που και ο ίδιος ο Αλέξανδρος υπέφερε από τη 
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 Πβλ. Πλούταρχος, Ἀλέξανδρος,  41.1 
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δίψα, οδηγούσε πεζός το στράτευμα: αὐτόν τε Ἀλέξανδρον δίψει κατεχόμενον μόλις μὲν καὶ 

χαλεπῶς, πεζὸν δὲ ὅμως ἡγεῖσθαι· ὣς δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας, οἷάπερ φιλεῖ ἐν τῷ 

τοιῷδε, κουφοτέρως φέρειν τοὺς πόνους ἐν ἰσότητι τῆς ταλαιπωρήσεως (αν και ο ίδιος ο 

Αλέξανδρος βασανιζόταν από τη δίψα και βάδιζε μόλις μετά δυσκολίας, οδηγούσε πεζός το 

στράτευμα. Έτσι και οι άλλοι στρατιώτες, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, 

υπέφεραν ευκολότερα τους κόπους, επειδή όλοι ταλαιπωρούνταν εξίσου) (6.26.1).  

   Το περιστατικό αυτό αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση των κακουχιών που υπέστησαν οι 

Έλληνες, όταν έφτασαν στα βουνά της Αρμενίας και είχαν πέσει κάτω από το πολύ χιόνι 

αδυνατώντας να συνεχίσουν. Όμως, επειδή ο Ξενοφών σηκώνεται και κόβει ξύλα παρά τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες, αμέσως σπεύδουν να τον βοηθήσουν και άλλοι στρατιώτες: 

ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς ἀναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχ᾽ ἀναστάς τις καὶ ἄλλος ἐκείνου 

ἀφελόμενος ἔσχιζεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ ἄλλοι ἀναστάντες πῦρ ἔκαιον καὶ ἐχρίοντο· (μα όταν ο 

Ξενοφώντας τόλμησε να σηκωθεί κι άρχισε γυμνός να κόβει ξύλα, γρήγορα σηκώθηκε κι 

ένας άλλος, του πήρε το τσεκούρι κι άρχισε και αυτός να κόβει. Ύστερα σηκώθηκαν κι άλλοι, 

άναβαν φωτιά και άλειφαν το σώμα τους για να ζεσταθούν) (4.4.12).  

   Το θεματικό μοτίβο είναι παραπλήσιο και στα δύο έργα και δεν αποκλείεται σε αυτό το 

σημείο ο Αρριανός να αντλεί στοιχεία από την Κύρου Ανάβαση: ο στρατός έρχεται 

αντιμέτωπος με δυσκολίες, στις οποίες φαινομενικά αδυνατεί να αντεπεξέλθει. Όταν, όμως, 

οι στρατιώτες βλέπουν τον Αλέξανδρο και τον Ξενοφώντα αντίστοιχα να αναλαμβάνουν 

δράση και να μην τα παρατούν, τότε και οι ίδιοι παίρνουν θάρρος και συνεχίζουν την 

πορεία τους. Τέλος, σε ότι αφορά στη δομή των παραπάνω χωρίων παρατηρούμε ότι και οι 

δυο συγγραφείς παρουσιάζουν μια σχέση δράσης-αντίδρασης ανάμεσα στον ηγέτη και τους 

ακόλουθούς του: ο ηγέτης τοποθετείται στην αρχή (αὐτόν τε Ἀλέξανδρον/ Ξενοφῶν) και 

είναι αυτός που δίνει το έναυσμα και στους υπόλοιπους στρατιώτες (ὣς δὲ καὶ τοὺς ἄλλους 

στρατιώτας/ ἐκ δὲ τούτου καὶ ἄλλοι). 

Πεδίο της μάχης 

   Σε ότι αφορά στο πεδίο της μάχης, ο Αρριανός καθιστά σαφές ότι, σχεδόν πάντα –αν όχι 

σε κάθε μάχη-, αὐτὸς  Ἀλέξανδρος ἄγων το στράτευμα ή πρῶτος αναλαμβάνει κάθε 

κίνδυνο. Για παράδειγμα, στη μάχη εναντίον του Μιθριδάτη, ἐξελαύνει καὶ αὐτὸς πρὸ τῶν 

ἄλλων, καὶ παίσας ἐς τὸ πρόσωπον τῷ δόρατι καταβάλλει τὸν Μιθριδάτην (ορμάει  ο ίδιος 

μπροστά από τους άλλους και, αφού χτύπησε τον Μυθριδάτη στο πρόσωπο με το δόρυ του, 

τον σκότωσε) (1.15.7). Ο ηγέτης, ο οποίος παρακινεί τους στρατιώτες με το παράδειγμά 
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του, πετυχαίνει άριστα αποτελέσματα στον πόλεμο, καθώς αναπτύσσεται ένα είδος 

συναγωνισμού και άμιλλας μεταξύ ηγέτη και ακολούθων. Αυτό καθίσταται πασιφανές στην 

περίπτωση των Μακεδόνων κατά τη μάχη στον Πίναρο ποταμό, οι οποίοι αγωνίζονται να 

ανακτήσουν τη νίκη, ώστε τῆς τε Ἀλεξάνδρου ἤδη φαινομένης εὐπραγίας μὴ λειφθῆναι καὶ 

τὴν δόξαν τῆς φάλαγγος, ὡς ἀμάχου δὴ ἐς τὸ τότε διαβεβοημένης, μὴ ἀφανίσαι (να μη 

φανούν κατώτεροι από ήδη διαφαινόμενη επιτυχία του Αλέξανδρου και να μην κυλιδώσουν 

τη φήμη της φάλαγγας που είχε ως τότε διαδοθεί ότι ήταν ανίκητη) (2.10.6). Και τότε, τοῖς 

γένεσι τῷ τε Ἑλληνικῷ καὶ τῷ Μακεδονικῷ φιλοτιμίας ἐνέπεσεν ἐς ἀλλήλους (αναπτύχθηκε 

ένα είδους άμιλλας ανάμεσα στους δυο λαούς, τον ελληνικό και τον μακεδονικό).65 

Το παραπάνω επεισόδιο μας θυμίζει τη μάχη που δόθηκε στη Βιθυνία με το ιππικό 

του Φαρνάβαζου, όπου ο Ξενοφών ενθαρρύνει τον στρατό του παρελαύνοντας μπροστά 

του και, αφού λαμβάνει θέση στην κεφαλή της φάλαγγας, ορμά εναντίον των εχθρών: 

ταῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος, καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωθεν 

ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους (αυτά τα έλεγε παρελαύνοντας μπροστά στον 

στρατό και την ίδια στιγμή μπήκε επικεφαλής της φάλαγγας. Τοποθέτησαν και τους 

πελταστές στις δυο πλευρές του αγήματος κι άρχισαν να προχωρούν ενάντια στους 

εχθρούς) (6.5.25).  

   Αξίζει να επισημανθούν οι λεκτικές ομοιότητες και το παρεμφερές νόημα των δύο 

επεισοδίων (ἐξελαύνει καὶ αὐτὸς πρὸ τῶν ἄλλων/ παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ 

φάλαγγος) που δείχνουν ακριβώς πόσο σημαντικό είναι ο ηγέτης να αποτελεί παράδειγμα 

προς μίμηση για τους συντρόφους του. 

   Με την παραπάνω διαπίστωση συνδέεται στενά και η ανάληψη κοινών πόνων από τον 

ηγέτη και το στράτευμα. Η συμμετοχή του ηγέτη στις μάχες και τους κινδύνους επί ίσοις 

όροις με τους στρατιώτες παρέχει ισχυρό κίνητρο στους τελευταίους και αυξάνει την 

προθυμία τους στον πόλεμο.  Έτσι ο Αλέξανδρος, όταν οι Μακεδόνες δείχνουν απρόθυμοι 

πια να συνεχίσουν προς την Ινδία, συγκαλεί τους στρατιώτες. Στον λόγο που τους 

απευθύνει το μοτίβο του πόνου επανέρχεται, όχι μόνο για να καταδειχθεί η ισότητα μεταξύ 

ηγέτη και υπηκόων, αλλά αναφέρεται και ως κινητήρια δύναμη για την κατάκτηση δόξας: εἰ 

μὲν δὴ μεμπτοί εἰσιν ὑμῖν οἱ μέχρι δεῦρο πονηθέντες πόνοι καὶ αὐτὸς ἐγὼ ἡγούμενος, οὐδὲν 

ἔτι προὔργου λέγειν μοί ἐστιν.  εἰ δὲ Ἰωνία τε πρὸς ἡμῶν διὰ τούσδε τοὺς πόνους ἔχεται καὶ 
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 Βλ. ενδεικτικά, πρῶτος: 1.6.7, 1.15.3, 5.13.2, 5.19.2, 6.7.5, 6.10.4. 
Ο Αλέξανδρος ως ηγετικό παράδειγμα: 1.16.1, 1.28.6, 2.18.4, 2.23.5, 3.30.11, 4.3.3-4, 4.4.5, 6.9.3-4. 
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Ἑλλήσποντος καὶ Φρύγες ἀμφότεροι […] Πέρας δὲ τῶν πόνων γενναίῳ μὲν ἀνδρὶ οὐδὲν 

δοκῶ ἔγωγε ὅτι μὴ αὐτοὺς τοὺς πόνους, ὅσοι αὐτῶν ἐς καλὰ ἔργα φέρουσιν. […] νῦν δὲ δὴ 

ἀποτρεπομένων πολλὰ μὲν μάχιμα ὑπολείπεται γένη ἐπέκεινα τοῦ Ὑφάσιος ἔστε […] ὥστε 

δέος μὴ ἀπελθόντων ὀπίσω καὶ τὰ νῦν κατεχόμενα οὐ βέβαια ὄντα ἐπαρθῇ πρὸς ἀπόστασιν 

πρὸς τῶν μήπω ἐχομένων. καὶ τότε δὴ ἀνόνητοι ἡμῖν ἔσονται οἱ πολλοὶ πόνοι ἢ ἄλλων αὖθις 

ἐξ ἀρχῆς δεήσει πόνων τε καὶ κινδύνων. ἀλλὰ παραμείνατε, ἄνδρες Μακεδόνες καὶ 

ξύμμαχοι. πονούντων τοι καὶ κινδυνευόντων τὰ καλὰ ἔργα […] ἢ οὐκ ἴστε ὅτι ὁ πρόγονος ὁ 

ἡμέτερος οὐκ ἐν Τίρυνθι οὐδὲ Ἄργει, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν Πελοποννήσῳ ἢ Θήβαις μένων ἐς τοσόνδε 

κλέος ἦλθεν ὡς θεὸς ἐξ ἀνθρώπου γενέσθαι ἢ δοκεῖν; οὐ μὲν δὴ οὐδὲ Διονύσου, ἁβροτέρου 

τούτου θεοῦ ἢ καθ᾽ Ἡρακλέα, ὀλίγοι πόνοι. […] ἐπεὶ καὶ ἡμῖν αὐτοῖς τί ἂν μέγα καὶ καλὸν 

κατεπέπρακτο, εἰ ἐν Μακεδονίᾳ καθήμενοι ἱκανὸν ἐποιούμεθα ἀπόνως τὴν οἰκείαν 

διασώζειν […] ; Εἰ μὲν δὴ ὑμᾶς πονοῦντας καὶ κινδυνεύοντας αὐτὸς ἀπόνως καὶ ἀκινδύνως 

ἐξηγούμενος ἦγον, οὐκ ἀπεικότως ἂν προεκάμνετε ταῖς γνώμαις, τῶν μὲν πόνων μόνοις ὑμῖν 

μετόν, τὰ δὲ ἆθλα αὐτῶν ἄλλοις περιποιοῦντες· νῦν δὲ κοινοὶ μὲν ἡμῖν οἱ πόνοι, ἴσον δὲ 

μέτεστι τῶν κινδύνων, τὰ δὲ ἆθλα ἐν μέσῳ κεῖται ξύμπασιν.66 (5.25.3-5.26.7).67 

   Επιπλέον, όταν έφτασαν στην Ώπη και αποφάσισε να απολύσει από το στράτευμα τους 

πιο αδύναμους, οι Μακεδόνες, οι οποίοι ήταν ήδη δύσθυμοι λόγω της αλλαγής του 

Αλέξανδρου επί το «βαρβαρικότερον», αντέδρασαν έντονα. Τότε, ο Αλέξανδρος πήρε τον 

λόγο ξανά και αρχικά επιχείρησε να καταδείξει στους ακροατές του ότι η επιθυμία τους να 

τον εγκαταλείψουν είναι πράξη αγνωμοσύνης, συγκρίνοντας την τωρινή τους κατάσταση με 

αυτήν την οποία βρίσκονταν παλαιότερα (7.9.1: ὡς γνῶναι ὑμᾶς πρὸς ὁποίους τινὰς ἡμᾶς 

ὄντας ὁποῖοί τινες αὐτοὶ γενόμενοι). Έπειτα, αφού απαρίθμησε τις ευεργεσίες του πατέρα 
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του, καταλήγει στις δικές του επιτυχίες και τις «θυσίες» που έχει κάνει ο ίδιος για τους 

Μακεδόνες: ὡς ἔμοιγε αὐτῷ τί περίεστιν ἀπὸ τούτων τῶν πόνων ὅτι μὴ αὕτη ἡ πορφύρα καὶ 

τὸ διάδημα τοῦτο; […] προαγρυπνῶν δὲ ὑμῶν οἶδα, ὡς καθεύδειν ἔχοιτε ὑμεῖς. Ἀλλὰ ταῦτα 

γὰρ ὑμῶν πονούντων καὶ ταλαιπωρουμένων ἐκτησάμην αὐτὸς ἀπόνως καὶ ἀταλαιπώρως 

ἐξηγούμενος. καὶ τίς ὑμῶν ἢ πονήσας οἶδεν ἐμοῦ μᾶλλον ..... ἢ ἐγὼ ὑπὲρ ἐκείνου; ἄγε δὴ καὶ 

ὅτῳ τραύματα ὑμῶν ἐστι γυμνώσας αὐτὰ ἐπιδειξάτω καὶ ἐγὼ τὰ ἐμὰ ἐπιδείξω ἐν μέρει68 

(ώστε ύστερα από τόσους κόπους, τί απομένει σε μένα τον ίδιο εκτός από αυτήν εδώ την 

πορφύρα και αυτό το στέμμα; […] Και ξέρω καλά ότι μένω άγρυπνος για χάρη σας, ώστε να 

μπορείτε εσείς να κοιμάστε ήσυχοι. Αλλά μήπως απέκτησα αυτά με δικούς σας κόπους και 

ταλαιπωρίες οδηγώντας σας στη μάχη, χωρίς ο ίδιος να κουρασθώ και να ταλαιπωρηθώ; 

Και ποιος από σας έχει την αίσθηση ότι κοπίασε περισσότερο για χάρη μου από ό,τι εγώ για 

εκείνον; Εμπρός, λοιπόν, όποιος από σας έχει τραύματα, ας γυμνωθεί και ας τα δείξει και 

εγώ με τη σειρά μου θα δείξω τα δικά μου) (7.9.9-7.10.1). 

   Το επεισόδιο αυτό ανακαλεί ένα περιστατικό που λαμβάνει χώρα επίσης στο 7ο βιβλίο της 

Κύρου Ανάβασης. Ειδικότερα, κάποιος Ηρακλείδης κατηγορεί τον Ξενοφώντα ότι 

δωροδοκήθηκε από τον Σεύθη ώστε να παρακωλύσει την επιστροφή των Ελλήνων στην 

Ελλάδα και ότι κράτησε για τον εαυτό του τους μισθούς που προορίζονταν για τους 

στρατιώτες και γι’ αυτό προτείνει να τιμωρηθεί. Τότε ο Ξενοφών παίρνει τον λόγο και 

υπερασπίζεται τον εαυτό του: ἀναμνήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε, 

ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον πρὸς Σεύθην […] ἢν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα 

κατακεκονότες ἔσεσθε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν 

πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ 

τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον (θυμηθείτε δηλαδή σε ποιά κατάσταση 

βρισκόσαστε, όταν εγώ σας παρέλαβα και σας οδήγησα στο Σεύθη [..] Αν, λοιπόν, 

εφαρμόσετε εκείνα που λέτε, να ξέρετε πως θα σκοτώσετε έναν άνθρωπο που αγρύπνησε 

πολλές φορές για χάρη σας και που κοπίασε και κινδύνευσε πολλές φορές μαζί σας, και από 

θέση μάχης και εκτός. Έναν άνθρωπο, που με τη βοήθεια των θεών νίκησε μαζί σας τους 

βαρβάρους κι έστησε πολλά τρόπαια) (7.6.24-36).  

   Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η δημηγορία του Αλέξανδρου στην Ώπη (7.9-10), όπου ο 

Αλέξανδρος «υπερασπίζεται» τον εαυτό του στους στρατιώτες του προσπαθώντας να 

συμφιλιωθεί ξανά μαζί τους και η δημηγορία του Ξενοφώντα (7.6.11-38), με την οποία 
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απολογείται και απαντά στις κατηγορίες του Ηρακλείδη για το ότι χρηματίστηκε από τον 

Σεύθη εις βάρος των υπόλοιπων στρατιωτών, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες σε 

επίπεδο δομής και περιεχομένου. Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες συγκρίνουν την τωρινή 

κατάσταση των συντρόφων τους με  αυτήν στην οποία βρίσκονταν όταν τους ανέλαβαν (ὡς 

γνῶναι ὑμᾶς πρὸς ὁποίους τινὰς ἡμᾶς ὄντας ὁποῖοί τινες αὐτοὶ γενόμενοι/ ἐν ποίοις τισὶ 

πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε), απαριθμώντας τα οφέλη που αποκόμισαν χάρη στις ηγετικές 

τους ικανότητες. Είναι χαρακτηριστική η χρήση των αντωνυμιών ὁποῖος και ποιός, οι οποίες 

δηλώνουν ακριβώς την ποιότητα της κατάστασης των στρατιωτών. Επίσης, και οι δύο 

ομιλητές επισημαίνουν  τη συμμετοχή τους στις ταλαιπωρίες και τους κόπους των 

στρατιωτών, επαναλαμβάνοντας συνεχώς τις λέξεις πόνος, κίνδυνος και ταλαιπωρία. 

Υπενθυμίζουν στους ακροατές τους ότι πολλές φορές αγρύπνησαν (το ρήμα ἀγρυπνέω 

σημαίνει όχι απλώς ‘μένω ξύπνιος’ αλλά και ότι ‘είμαι σε εγρήγορση’) και κινδύνευσαν στα 

πεδία των μαχών για χάρη τους. Μάλιστα, όσον αφορά στον Αλέξανδρο, η συμμετοχή του 

στους αγώνες των Μακεδόνων προβάλλεται μέσα από την εκτενή περιγραφή και την 

κατάδειξη των τραυμάτων που απέκτησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Τέλος, 

παρεμφερής είναι και ο «επίλογος» των δύο δημηγοριών, όπου και οι δύο ηγέτες 

προειδοποιούν τους άνδρες τους ότι, υιοθετώντας τέτοια συμπεριφορά απέναντί τους, 

αποδεικνύονται άφρονες και αχάριστοι.69 Οι λεκτικές και οι δομικές ομοιότητες, καθώς και 

τα κοινά θεματικά μοτίβα που εντοπίζονται ανάμεσα στα  δύο αυτά επεισόδια δεν 

αποκλείουν το γεγονός ο Αρριανός να αντλεί τα στοιχεία αυτά από την Κύρου Ανάβαση.  

Λόγοι και συναισθήματα 

Η δύναμη του λόγου ως μέσου διέγερσης διαφόρων συναισθημάτων είναι γνωστή (Αριστ. 

Ρητορ. 2.1, 1378a 19-20).70 Επομένως, είναι εξίσου σημαντική και αναγκαία η ενθάρρυνση 

του στρατού τῷ λόγῳ. Η υπόμνηση των κατορθωμάτων τόσο των προγόνων όσο και των 

ίδιων των στρατιωτών σε προγενέστερες μάχες αλλά και η ονομαστί αναφορά στον κάθε 

στρατιώτη συντελούν στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και της γενναιότητας. Ο  

Αλέξανδρος, λοιπόν,  κατά την αντιμετώπιση του Δαρείου στην Ισσό, εμψυχώνει τους 

στρατιώτες του: παρεκάλει θαρρεῖν μὲν ἐκ τῶν ἤδη σφίσι καλῶς κεκινδυνευμένων καὶ ὅτι 

πρὸς νενικημένους ὁ ἀγὼν νενικηκόσιν αὐτοῖς ἔσται καὶ ὅτι ὁ θεὸς ὑπὲρ σφῶν στρατηγεῖ 

ἄμεινον (τους παρακινούσε να έχουν θάρρος, αναλογιζόμενοι τους κινδύνους που είχαν με 

επιτυχία αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Είπε ακόμη ότι η τωρινή σύγκρουση θα διεξαχθεί 

                                                           
69

 Μήλτσιος 2020, 103-105. 
70

 Winter 2016, 66-123. 



43 
 

ανάμεσα στους Μακεδόνες που έχουν νικήσει και στους Πέρσες που έχουν ηττηθεί και ότι ο 

θεός κατευθύνει τον αγώνα με τρόπο που τους ευνοεί) (2.7.3). Επίσης, λίγο παρακάτω 

διαβάζουμε: παρεκάλει ἄνδρας ἀγαθοὺς γίγνεσθαι, οὐ τῶν ἡγεμόνων μόνον τὰ ὀνόματα ξὺν 

τῷ πρέποντι κόσμῳ ἀνακαλῶν, ἀλλὰ καὶ ἰλάρχας καὶ λοχαγοὺς ὀνομαστὶ καὶ τῶν ξένων τῶν 

μισθοφόρων, ὅσοι κατ᾽ ἀξίωσιν ἤ τινα ἀρετὴν γνωριμώτεροι ἦσαν (παρακινούσε τους 

άνδρες του να φανούν γενναίοι, αναφέροντας με τα ονόματά τους και τον πρέποντα έπαινο 

όχι μόνον τους αρχηγούς, αλλά και τους ιλάρχους και τους λοχαγούς και τους ξένους ακόμη 

μισθοφόρους, εκείνους τουλάχιστον που ήταν γνωστότεροι εξαιτίας του αξιώματός τους ή 

κάποιας ηρωικής πράξης τους) (2.10.2).  

   Τα λόγια του Αλέξανδρου ανακαλούν τη δημηγορία που εκφωνεί ο Ξενοφών κατά τη μάχη 

εναντίον του Φαρνάβαζου: Ἄνδρες, ἀναμιμνῄσκεσθε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε 

ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ 

ταῖς θύραις τῆς Ἑλλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ ἕπεσθε ἡγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε 

ὀνομαστί («Στρατιώτες, θυμηθείτε σε πόσες μάχες έχετε νικήσει ως τώρα με τη βοήθεια των 

θεών στοχεύοντας στον ίδιο σκοπό και τί παθαίνουν εκείνοι που τρέπονται σε φυγή 

μπροστά στους εχθρούς. Ακόμα βάλτε στο μυαλό σας τούτο, πως δηλαδή βρισκόμαστε 

κοντά στις πύλες της Ελλάδας. Ακολουθήστε, λοιπόν, τον Ηρακλή, τον ηγεμόνα μας και 

φωνάξτε ο καθένας σας το όνομα του άλλου») (6.5.23-24).  

   Επιπροσθέτως, όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Ξενοφώντας προσπαθεί να εμψυχώσει 

τους λοχαγούς μετά την εκτέλεση των Ελλήνων στρατηγών, υπενθυμίζοντάς τους τη 

βαρύτητα των σημαντικών αξιωμάτων που κατέχουν: ἢν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 

παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε 

ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι 

τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχαγοί71 (ενώ, αν είναι φανερό πως 

ετοιμάζεστε να βαδίσετε εναντίον των εχθρών και πως παρακινείτε και τους άλλους, να 

ξέρετε καλά πως θα σας ακολουθήσουν και θα προσπαθήσουν να σας μιμηθούν.  Ίσως 

μάλιστα είναι σωστό να τους ξεπερνάτε στο θάρρος. Γιατί εσείς είστε στρατηγοί, εσείς 

ταξίαρχοι και λοχαγοί) (3.1.36-37). Η καταληκτική φράση του Ξενοφώντα αποτελεί 

λογοτεχνική απομίμηση της αποστροφής που χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος στην ομιλία του 

προς τους στρατιώτες που επιθυμούσαν να επιστρέψουν στη Μακεδονία, τονίζοντας έτσι 
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τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτή την εκστρατεία: ὑμεῖς σατράπαι, ὑμεῖς στρατηγοί, 

ὑμεῖς ταξιάρχαι (Αρρ. 7.9.8).72 

   Οι λεκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο κείμενα είναι εντυπωσιακές και είναι πολύ 

πιθανόν ο Αρριανός εδώ να έχει ως πρότυπο τους λόγους του Ξενοφώντα. Είναι 

ενδιαφέρουσα η χρήση του ρήματος παρακαλέω και από τους δύο συγγραφείς, το οποίο 

σημαίνει ακριβώς ‘παροτρύνω/ ενθαρρύνω’ και άπτεται τόσο του ηγέτη, όσο και των 

στρατιωτών. Ειδικότερα, από τη μία πλευρά ο στρατηγός είναι εκείνος που εμψυχώνει τους 

συντρόφους του και από την άλλη, και οι ίδιοι οι στρατιώτες καλούνται να ενθαρρύνουν 

τους συμπολεμιστές τους. Ακόμη, η επανάληψη της λέξης ὄνομα και του επιρρήματος 

ὀνομαστί καθιστά σαφές ότι η στενή, προσωπική σχέση ανάμεσα στο ηγέτη και τους 

ακόλουθούς του αλλά και μεταξύ των ίδιων των στρατιωτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του φρονήματος και της ψυχολογίας των τελευταίων. 

   Το πλήθος των ομοιοτήτων που συναντάμε στα δύο κείμενα συνηγορεί υπέρ της 

επίδρασης του Ξενοφώντα στον Αρριανό. Συμπερασματικά, και οι δύο συγγραφείς 

προβάλλουν  τη γνώση της ανθρώπινης ψυχολογίας ως ένα πολύ σημαντικό προσόν κατά 

την άσκηση του ηγετικού καθήκοντος. Ειδικότερα, ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να 

χρησιμοποιεί το κατάλληλο επιχείρημα για την εκάστοτε περίσταση, ώστε να καθοδηγεί 

τους συντρόφους του και να τους κατευθύνει εκεί όπου επιθυμεί. Όπως είδαμε, και στα 

δύο κείμενα η εμψύχωση των στρατιωτών από τον ηγέτη λαμβάνει διάφορες μορφές και 

όλες είναι εξίσου σημαντικές: είτε μέσω του λόγου, διαβεβαιώνοντάς τους για τα 

προτερήματά τους και τα οφέλη που πρόκειται να αποκομίσουν, είτε μέσω του ηγετικού 

παραδείγματος και διαφόρων άλλων πράξεων, εμπνέοντάς τους να φανούν αντάξιοι και 

αποτελεσματικοί.73  

 

Φόβος  

   Στις αρετές ενός ηγέτη ανήκει και η ικανότητά του να προκαλεί φόβο και αμηχανία στον 

εχθρό, ώστε να τον αποσυντονίζει και να έχει εκείνος το πλεονέκτημα της μάχης. Στην 

περίπτωση του Αλέξανδρου το φαινόμενο αυτό είναι πολύ σύνηθες. Στη θέα ή το άκουσμα 

ότι πλησιάζει ο μεγάλος στρατηλάτης, οι περισσότεροι εχθροί τρέπονται σε άτακτη φυγή. 

Ενδεικτικά, κατά τη μάχη εναντίον των Ταυλαντίων, οι εχθροί εγκαταλείπουν τη θέση τους, 
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μόλις βλέπουν τον Αλέξανδρο: οἱ δὲ πολέμιοι τὴν ὁρμὴν τὴν Ἀλεξάνδρου ἰδόντες λείπουσι 

τὸν γήλοφον καὶ παρεκκλίνουσιν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῶν ὀρῶν (οι εχθροί, όταν αντιλήφθηκαν την 

ορμητική επίθεση του Αλέξανδρου, εγκατέλειψαν τον λόφο και διέφυγαν προς τις δυο 

πλευρές των βουνών) (1.6.6). Τι ίδιο συμβαίνει και στη μάχη με τους Τύριους, αἰσθόμενοι 

τὸν ἐπίπλουν τῶν ἀμφ᾽ Ἀλέξανδρον ὑποστρέψαντες ἐς τὸν λιμένα ἔφευγον (αντιλήφθηκαν 

την επίθεση των πλοίων του Αλέξανδρου, έστρεψαν τις πλώρες τους πίσω προς το λιμάνι 

και άρχισαν να τρέπονται σε φυγή) (2.22.4).74  

   Το επεισόδιο αυτό αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση της προσπάθειας των Ελλήνων να 

διαβούν τον ποταμό Κεντρίτη στην Αρμενία. Συγκεκριμένα, όταν οι Μύριοι φτάνουν στον 

ποταμό, διαπιστώνουν ότι στις όχθες του ήταν παρατεταγμένοι οι Αρμένιοι. Τότε, με 

παραπλανητικούς ελιγμούς, καταφέρνουν να αιφνιδιάσουν τον εχθρό και να τον τρέψουν 

σε φυγή: οἱ δὲ πολέμιοι ὁρῶντες μὲν τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, 

ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ Ξενοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες μὴ ἀποληφθείησαν 

φεύγουσιν ἀνὰ κράτος ὡς πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν. [Οι εχθροί, λοιπόν, 

βλέποντας τους στρατιώτες του Χειρίσοφου να περνούν εύκολα τον ποταμό και τον 

Ξενοφώντα με τους δικούς του να τρέχουν προς τα πίσω, φοβούμενοι μήπως κυκλωθούν, 

τρέπονται σε άτακτη φυγή και πηγαίνουν προς το δρόμο που ήταν πάνω από τον ποταμό] 

(4.3.21).  

   Αξίζει να επισημανθεί το οπτικό/αισθητικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται (ὁράω, 

αἰσθάνομαι) και από τους δύο συγγραφείς. Οι εχθροί, μόλις βλέπουν ή απλώς 

αντιλαμβάνονται την επέλαση των Μακεδόνων και των Μυρίων αντίστοιχα, τρέπονται σε 

φυγή. 

 

Φροντίδα και ενότητα 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη είναι η συνεχής φροντίδα του προς τους 

στρατιώτες, η διασφάλιση της ενότητας και της ασφάλειας του στρατεύματος. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι τόσο ο Αλέξανδρος όσο και ο Ξενοφώντας έχουν ως κύριο 

μέλημά τους την ευημερία των ακολούθων τους. Έτσι κατά την πολιορκία της πόλης Πέλλιο, 

όταν ο Αλέξανδρος πληροφορείται ότι κάποιοι στρατιώτες που είχαν βγει προς επισιτισμό 

κινδυνεύουν, σπεύδει να τους βοηθήσει: αὐτὸς μὲν ἀναλαβὼν τούς τε ὑπασπιστὰς καὶ τοὺς 
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 Βλ. ενδεικτικά, 2.4, 2.11, 3.7. 3.8, 3.14, 3.21, 6.8, 6.22. 
Βλ. και Ζαχαριουδάκη 2020, 20-22 (διπλωματική εργασία). 
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τοξότας καὶ τοὺς Ἀγριᾶνας καὶ ἱππέας ἐς τετρακοσίους ἐβοήθει σπουδῇ75 (ο ίδιος, 

παίρνοντας μαζί του τους υπασπιστές, τους τοξότες, τους Αγριάνες και τετρακόσιους 

περίπου ιππείς, έτρεξε γρήγορα να τους βοηθήσει) (1.5.10). Παράλληλα, φροντίζει, όσο 

είναι δυνατόν, να εξασφαλίζει στο στράτευμα πορείαν ἀσφαλῆ.76 Η ασφάλεια των 

στρατιωτών, λοιπόν, αποτελεί διαρκή μέριμνα του Αλέξανδρου, για χάρη της οποίας 

περιορίζει ακόμη την έντονη παρορμητικότητά του. Έτσι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην 

Ισσό (2.11.7) και στα Γαυγάμηλα (3.15.1-3) ο Αλέξανδρος δεν ενδίδει στην επιθυμία του να 

καταδιώξει τον Δαρείο που τρέπεται σε φυγή μέχρι να βεβαιωθεί ότι ο κίνδυνος έχει πλέον 

εξαλειφθεί και ο στρατό του είναι ασφαλής.77  

   Η στάση του Αλέξανδρου μάς θυμίζει τη συμπεριφορά του Ξενοφώντα, ο οποίος  

συμβουλεύει τους στρατιώτες που θα έφευγαν προς εξεύρεση τροφής να δηλώσουν πού 

ακριβώς θα πάνε, ώστε αν χρειαστούν κάτι, να σπεύσει να τους βοηθήσει: ἐάν τι δέῃ, κἂν 

βοηθῆσαί τισι καιρὸς ᾖ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν (αν χρειαστεί κάτι και αν 

παρουσιαστεί ανάγκη να βοηθήσουμε κάποιους, να γνωρίζουμε σε ποιό μέρος θα πρέπει 

να στείλουμε τη βοήθεια) (5.1.8).78 Και όταν φτάνει στην Πέρινθο, ο Ξενοφών φροντίζει να 

μην θέσει σε κίνδυνο το στράτευμα προκειμένου να περάσουν απέναντι στην Ασία: ἑώρα 

γὰρ οὔτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὂν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, οὔτ᾽ ἐπὶ Χερρόνησον 

ἐλθὼν κατακλεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων γενέσθαι (γιατί 

έβλεπε πως δεν ήταν ασφαλής η διάβαση, αφού εκείνος που σκόπευε να τους εμποδίσει, 

είχε τριήρεις και ούτε ήθελε να πάει στη Χερσόνησο και να αποκλειστεί εκεί, γιατί ο 

στρατός θα αντιμετώπιζε μεγάλες στερήσεις) (7.2.15).  

   Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι δυο συγγραφείς χρησιμοποιούν παρεμφερές λεξιλόγιο. Η 

επανάληψη του ρήματος βοηθέω και του επιθέτου ἀσφαλής είναι ενδεικτική της φροντίδας 

που δείχνει τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και ο Ξενοφώντας για τους συντρόφους τους.  

 

Σωτηρία και κλέος 

   Είναι αξιοσημείωτο ότι οι στρατιώτες  υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου, όσο και αυτοί υπό 

την ηγεσία του Ξενοφώντα, κατά την πορεία των μαχών αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε 

ένδοξα κατορθώματα, τα οποία θα τους προσδώσουν κλέος και υστεροφημία και σε 
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 Βλ. και 3.15. 
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 Βλ. ενδεικτικά, 1.1.8, 2.17.1. 
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 Μήλτσιος 2020, 90-91. 
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 Βλ. και 6.4.25. 
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αγώνες επιβίωσης και αυτοσυντήρησης. Έτσι, στη μάχη στα Γαυγάμηλα, οι στρατιώτες 

παλεύουν για τη δική τους σωτηρία και όχι απλώς για τη νίκη: οὔτε ἀκοντισμῷ ἔτι οὔτ᾽ 

ἐξελιγμοῖς τῶν ἵππων, ἥπερ ἱππομαχίας δίκη, ἐχρῶντο, ἀλλὰ διεκπαῖσαι πᾶς τις τὸ καθ᾽ 

αὑτόν, ὡς μόνην ταύτην σωτηρίαν σφίσιν οὖσαν, ἐπειγόμενοι ἔκοπτόν τε καὶ ἐκόπτοντο 

ἀφειδῶς, οἷα δὴ οὐχ ὑπὲρ νίκης ἀλλοτρίας ἔτι, ἀλλ᾽ ὑπὲρ σωτηρίας οἰκείας ἀγωνιζόμενοι 

(δεν πετούσαν πια ακόντια ούτε εφάρμοζαν τις κυκλικές κινήσεις του ιππικού, όπως 

συνηθίζονταν στις ιππομαχίες, αλλά βιαζόταν να ξεφύγει ο καθένας μόνος του, σαν να ήταν 

αυτή η μοναδική τους σωτηρία και συνέχιζαν αφειδώς να σφάζουν και να σφάζονται, γιατί 

δεν αγωνίζονταν πια για ξένη νίκη, αλλά για τη δική τους σωτηρία) (3.15.2). Ενώ στην ομιλία 

του στην Ώπη, ο Αλέξανδρος απαριθμώντας τα κατορθώματα που έχει πετύχει ο στρατός, 

κυρίως χάρη σε εκείνον, καταλήγει ότι τα κατορθώματά τους θα θεωρηθούν ένδοξα από 

τους ανθρώπους και ευσεβείς πράξεις από τους θεούς: ταῦτα ὑμῖν καὶ πρὸς ἀνθρώπων 

ἴσως εὐκλεᾶ καὶ πρὸς θεῶν ὅσια δήπου ἔσται ἀπαγγελθέντα. (7.10.7). 

   Το θέμα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τον Αρριανό παραπέμπει στο 

επεισόδιο όπου η παράταξη του Ξενοφώντα σπεύδει να βοηθήσει τους Αρκάδες που 

δέχονται επίθεση από τους Θράκες. Εκεί ο Αθηναίος στρατηγός εκφωνεί έναν λόγο στους 

στρατιώτες και αναφέρει ότι είτε θα πετύχουν έναν ένδοξο θάνατο, είτε θα καταφέρουν να 

σωθούν: ἀλλὰ χρὴ παρασκευασαμένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι ὡς νῦν ἢ εὐκλεῶς 

τελευτῆσαι ἔστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασθαι Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. καὶ ὁ θεὸς 

ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, 

ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ τῶν θεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι (όμως, πρέπει 

να προχωρήσουμε και να είμαστε ψυχολογικά προετοιμασμένοι είτε για ένα επικείμενο 

ένδοξο θάνατο, είτε για την επιτέλεση του ευγενέστερου κατορθώματος σώζοντας τόσους 

Έλληνες. Ίσως ο θεός να καθοδηγεί την κατάσταση με τέτοιο τρόπο, αυτός που επιθυμεί να 

ταπεινώσει αυτούς συμπεριφέρονται αλαζονικά σαν να κατέχουν την ύψιστη σοφία, ενώ 

εμάς που πάντα εκκινούσαμε από τους θεούς, να μας καταστήσει ενδοξότερους από 

εκείνους) (6.3.17-18). Επίσης, λίγο πριν από τη μάχη εναντίον του Σπιθριδάτη και του 

Ραθίνη, ο Ξενοφών παίρνει ξανά τον λόγο και υπογραμμίζει ότι δεν μάχονται απλώς για τη 

δόξα αλλά και για τη σωτηρία τους: οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, 

ἀλλὰ σωτηρίας (βλέπω πως με τη γενναιότητά σας δεν χρειάζεστε δόξα, αλλά σωτηρία) 

(6.5.14).  
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   Οι λεκτικές ομοιότητες είναι εμφανείς. Το θέμα της εὐκλείας απαντά και στους δύο 

συγγραφείς. Όπως ο Ξενοφών θίγει το δίπολο δόξα-σωτηρία, έτσι και ο Αρριανός 

παρουσιάζει τους στρατιώτες να προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη νίκη και τη 

σωτηρία τους. Τέλος, σημαντικό ρόλο και στα δύο κείμενα παίζει ο θεϊκός παράγοντας, ο 

οποίος είναι αυτός που τελικά θα προσδώσει δόξα στα κατορθώματά των στρατιωτών και 

θα αποδώσει δικαιοσύνη (πρὸς θεῶν ὅσια δήπου ἔσται ἀπαγγελθέντα /ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ 

τῶν θεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι). 

 

Ο ηγέτης ως οικιστής 

   Η δημιουργία μιας πόλης ή μιας αποικίας προσδίδει στον ηγέτη πολιτικό και θρησκευτικό 

κύρος και του εξασφαλίζει πρόσβαση στην εξουσία και τον πλούτο.79 Αποτελεί μια πράξη 

«πολιτιστικής» διπλωματίας, η οποία συμβάλλει στην εξάπλωση –εν προκειμένω- του 

ελληνικού πολιτισμού αλλά και πολιτικής, καθώς εξυπηρετεί οικονομικά και επεκτατικά 

κίνητρα. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, όταν φτάνει στην Αίγυπτο σκέφτεται να ιδρύσει την 

Αλεξάνδρεια: ἐλθὼν δὲ ἐς Κάνωβον καὶ κατὰ τὴν λίμνην τὴν Μαρίαν περιπλεύσας 

ἀποβαίνει, ὅπου νῦν Ἀλεξάνδρεια πόλις ᾤκισται, Ἀλεξάνδρου ἐπώνυμος. καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὁ 

χῶρος κάλλιστος κτίσαι ἐν αὐτῷ πόλιν καὶ γενέσθαι ἂν εὐδαίμονα τὴν πόλιν. πόθος οὖν 

λαμβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου, καὶ αὐτὸς τὰ σημεῖα τῇ πόλει ἔθηκεν, ἵνα τε ἀγορὰν ἐν αὐτῇ 

δείμασθαι ἔδει καὶ ἱερὰ ὅσα καὶ θεῶν ὧντινων, τῶν μὲν Ἑλληνικῶν, Ἴσιδος δὲ Αἰγυπτίας, καὶ 

τὸ τεῖχος ᾗ περιβεβλῆσθαι. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο, καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐφαίνετο (όταν έφθασε 

στην πόλη Κάνωπο και έπλευσε γύρω από τη Μαρεώτιδα λίμνη, αποβιβάστηκε εκεί, όπου 

βρίσκεται σήμερα η Αλεξάνδρεια, η οποία πήρε το όνομά της από τον Αλέξανδρο. Και ο 

τόπος αυτός του φάνηκε πάρα πολύ κατάλληλος για να ιδρύσει μια πόλη που θα μπορούσε 

να ευτυχήσει. Τον κατέλαβε, λοιπόν, μεγάλη επιθυμία για αυτό το έργο και ο ίδιος μάλιστα 

χάραξε τα όριά της, καθόρισε δηλαδή πού έπρεπε να χτιστεί η αγορά της και πόσοι ναοί και 

προς τιμή ποιών θεών, ελληνικών και της Ίσιδας της αιγυπτιακής, καθώς και πού θα 

χτίζονταν το τείχος που θα περιέβαλλε την πόλη. Για τον σκοπό αυτόν πρόσφερε θυσία και 

οι οιωνοί αποδείχθηκαν ευνοϊκοί) (3.1.5).  

   Η αφήγηση του Αρριανού φαίνεται να ανακαλεί το επεισόδιο που ο Ξενοφών σκέφτεται 

να ιδρύσει μια αποικία στον Εύξεινο πόντο: καλὸν αὐτῷ ἐδόκει εἶναι χώραν καὶ δύναμιν τῇ 

Ἑλλάδι προσκτήσασθαι πόλιν κατοικίσαντας. καὶ γενέσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, 
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καταλογιζομένῳ τό τε αὑτῶν πλῆθος καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοις 

ἐθύετο πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν (έκρινε, λοιπόν, ότι θα ήταν καλό να ιδρύσει εκεί 

μια πολιτεία, κι έτσι να δώσει στην Ελλάδα καινούρια χώρα και δύναμη.  Γιατί είχε τη 

γνώμη πως αυτή η πόλη θα γίνει ισχυρή, υπολογίζοντας και τον αριθμό των στρατιωτών κι 

εκείνους που κατοικούσαν τριγύρω στον Πόντο. Γι’ αυτόν τον σκοπό πρόσφερε θυσίες 

στους θεούς, προτού το ανακοινώσει στους στρατιώτες) (5.6.15-16).  

    Αξίζει να σημειωθούν τα δομικά και τα λεκτικά παράλληλα που εντοπίζονται ανάμεσα 

στα δύο επεισόδια. Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν  τη συλλογιστική πορεία των δύο 

ηγετών σχεδόν πανομοιότυπα (ἔδοξεν αὐτῷ ὁ χῶρος κάλλιστος/ καλὸν αὐτῷ ἐδόκει), 

πράγμα που πιθανόν υποδηλώνει διακειμενική σχέση. Επίσης, και στις δύο περιπτώσεις, η 

πόλη, η οποία θα ιδρυθεί, θα γίνει μία εὐδαίμων και μεγάλη πόλις. Τέλος, προτού προβούν 

σε οποιαδήποτε κίνηση, και ο Αλέξανδρος και ο Ξενοφών συμβουλεύονται για ακόμη μία 

φορά το θείο (ἐπὶ τούτοις ἐθύετο). 

 

Το τέχνασμα του αποπροσανατολισμού 

   Είναι χαρακτηριστικό ενός ικανού ηγέτη να μπορεί να επιδεικνύει εφευρετικότητα και 

ευρηματικότητα όταν παραστεί ανάγκη. Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος φτάνει στον Αίμο, οι 

κάτοικοι καταλαμβάνουν τα υψώματα των βουνών και αποκλείουν τις διαβάσεις, 

προκειμένου να ανακόψουν την επέλαση του μεγάλου στρατηλάτη στην περιοχή τους. Εκεί 

συγκεντρώνουν άμαξες με σκοπό να τις ρίξουν στη μακεδονική φάλαγγα και να μπορέσουν 

να τη διασπάσουν. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος αντιλαμβάνεται το σχέδιό τους, βρίσκει τρόπο 

να επιληφθεί του θέματος και δίνει στους άνδρες του τις ανάλογες οδηγίες για να 

αποκρούσουν τον κίνδυνο. Το σχέδιο ήταν το εξής: όσοι από τους στρατιώτες είχαν αρκετό 

χώρο, θα διασπούσαν τον σχηματισμό τους και θα αραίωναν, προκειμένου οι άμαξες να 

διέλθουν ανάμεσά τους πέφτοντας στον γκρεμό, ενώ εκείνοι που δεν μπορούσαν να 

κάνουν το ίδιο, θα έπεφταν στη γη τοποθετώντας τις ασπίδες πάνω στο σώμα τους ως μέσο 

προφύλαξης. Έτσι οι άμαξες θα περνούσαν από πάνω τους χωρίς να τους προκαλέσουν 

καμία ζημιά. Κι έγινε πραγματικά αυτό που συμβούλευσε και πρόβλεψε ο Αλέξανδρος 

(1.1.8-9).80 
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   Το τέχνασμα αυτό μάς θυμίζει το επεισόδιο που διαδραματίζεται όταν ο Ξενοφών και οι 

Μύριοι φτάνουν στον Φάση ποταμό και νέοι εχθροί εμποδίζουν τη διέλευσή τους. 

Συγκεκριμένα, η μοναδική δίοδος που υπήρχε είχε καταληφθεί από τους Ταοχούς, οι οποίοι 

πετούσαν διαρκώς πέτρες και κατρακυλώντας, σκότωναν όποιον στρατιώτη επιχειρούσε να 

διέλθει το πέρασμα. Η μεγαλοφυΐα, όμως, του Ξενοφώντα έρχεται να απαντήσει και σε 

αυτήν την πρόκληση, τη στιγμή που το υπόλοιπο στράτευμα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Όταν ο 

Ξενοφών φτάνει στο σημείο και ενημερώνεται για την κατάσταση που επικρατεί, 

επιστρατεύει την παρατηρητικότητά του και διαπιστώνει ότι, καθώς το μεγαλύτερος μέρος 

της διαδρομής ήταν δασόφυτο, οι στρατιώτες θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν και να 

αποπροσανατολίσουν τον εχθρό. Τους ζητά, λοιπόν, να μείνουν καλυμμένοι πίσω από τα 

δέντρα, έτσι ώστε, βλέποντάς τους οι εχθροί, να ρίχνουν πέτρες έως ότου τους τελειώσουν. 

Πράγματι έτσι γίνεται και αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά η ευστοχία του Ξενοφώντα, 

χάρη στην οποία οι Μύριοι ολοκλήρωσαν την αποστολή τους (4.7.4-12). 

   Τα παραπάνω επεισόδια παρουσιάζουν αρκετές αναλογίες και οι δύο συγγραφείς 

περιγράφουν με παραπλήσιο τρόπο την τακτική που ακολουθούν τόσο ο Αλέξανδρος, όσο 

και ο Ξενοφών προκειμένου να διαβούν επιτυχώς το πέρασμα. Προσπαθούν να διέλθουν 

από ένα μέρος που κρατείται από τον εχθρό, το οποίο μάλιστα αποτελεί και το μοναδικό 

πέρασμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους (Αλεξ. Αναβ. 1.1.8: οὐ γὰρ εἶναι 

ἄλλῃ τὴν πάροδον/ Κυρ. Αναβ. 4.7.4: Μία αὕτη πάροδός ἐστιν). Οι εχθροί δυσκολεύουν 

ακόμα περισσότερο τη διέλευση του στρατού κατρακυλώντας άμαξες και ρίχνοντας πέτρες 

αντίστοιχα, οι οποίες εμποδίζουν την πορεία των στρατιωτών. Ενώ όλος ο στρατός 

βρίσκεται σε αδιέξοδο, ο Ξενοφών και ο Αλέξανδρος βρίσκουν τρόπο να 

αποπροσανατολίσουν και να ξεγελάσουν τους εχθρούς, αναγκάζοντάς τους ουσιαστικά να 

ξεμείνουν από πολεμικά εφόδια. Έχει ενδιαφέρον ότι ο στρατός του Αλέξανδρου δεν 

υφίσταται καμία απώλεια (1.1.9: ἀβλαβῶς), καθώς ο μεγάλος στρατηλάτης ήταν από την 

αρχή στο σημείο και εφάρμοσε αμέσως το σχέδιο που σκέφτηκε. Αντιθέτως, οι Μύριοι 

χάνουν αρκετούς στρατιώτες έως ότου να φτάσει ο Ξενοφώντας και να δώσει λύση στο 

ζήτημα. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που ο Χειρίσοφος δείχνει στον Ξενοφώντα που μόλις 

έχει φτάσει, τους ήδη νεκρούς στρατιώτες (4.7.4: ἔδειξε συντετριμμένους ἀνθρώπους καὶ 

σκέλη καὶ πλευράς).  
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Διορατικότητα και ορθή εκτίμηση 

   Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του στρατεύματος αλλά και την επιτυχία στη 

μάχη ο ηγέτης να μπορεί να εκτιμάει και να υπολογίζει με ακρίβεια και ορθότητα την 

εκάστοτε περίσταση. Επίσης, πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει τις επικείμενες απειλές,  

εξετάζοντας τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του ή μελετώντας τη μέχρι τότε 

συμπεριφορά του εχθρού. 

   Όταν ο Αλέξανδρος φτάνει στην Περσία, διαπιστώνει ότι ο Αριοβαρζάνης είχε φράξει με 

τείχος τις πύλες της, εμποδίζοντας έτσι τη διέλευση του Αλέξανδρου. Έπειτα από υπόδειξη 

των αιχμαλώτων για ένα άλλο πέρασμα, το οποίο θα οδηγούσε τον Αλέξανδρο εντός των 

πυλών και με αυτόν τον τρόπο θα περικύκλωνε τους βαρβάρους, αφού δίνει τις ανάλογες 

διαταγές στους υπηκόους του, ετοιμάζεται για επίθεση. Ωστόσο, επειδή προβλέπει τις 

κινήσεις του εχθρού, φροντίζει να αφήσει τους Μακεδόνες να φρουρούν το τείχος, όπου 

και τελικά καταφεύγουν οι εχθροί. Έτσι,  πάντοθεν ἀμφίβολοι γιγνόμενοι οὐδὲ ἐς χεῖρας 

ἐλθόντες ἔφυγον, ἀλλὰ πανταχόθεν γὰρ εἴργοντο, τῇ μὲν Ἀλεξάνδρου ἐπικειμένου, ἄλλῃ δὲ 

τῶν ἀμφὶ Κρατερὸν παραθεόντων, ὥστε ἠναγκάσθησαν οἱ πολλοὶ αὐτῶν ἐς τὰ τείχη 

ἀποστρέψαντες φεύγειν· εἴχετο δὲ καὶ τὰ τείχη πρὸς τῶν Μακεδόνων ἤδη. Ἀλέξανδρος γὰρ 

τοῦτο αὐτὸ ὅπερ ξυνέβη ὑποτοπήσας Πτολεμαῖον ἀπολελοίπει αὐτοῦ, ἔχοντα τῶν πεζῶν ἐς 

τρισχιλίους, ὥστε οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν βαρβάρων ἐν χερσὶ πρὸς τῶν Μακεδόνων 

κατεκόπησαν, οἱ δὲ καὶ ἐν τῇ φυγῇ φοβερᾷ γενομένῃ κατὰ τῶν κρημνῶν ῥίψαντες ἀπώλοντο 

(επειδή βάλλονταν από παντού, τράπηκαν σε φυγή χωρίς καν να προβάλλουν αντίσταση. 

Γιατί είχαν πια αποκλεισθεί από παντού, καθώς από το ένα μέρος τους πίεζε ο Αλέξανδρος, 

ενώ από το άλλο έτρεχαν εναντίον τους οι άνδρες του Κρατερού, έτσι ώστε οι περισσότεροι 

από αυτούς αναγκάστηκαν να στραφούν προς τα τείχη και να καταφύγουν σε αυτά. Όμως 

το τείχος το είχαν ήδη καταλάβει οι Μακεδόνες. Γιατί ο Αλέξανδρος, έχοντας υποψιαστεί 

αυτό που πράγματι έγινε, είχε αφήσει εκεί τον Πτολεμαίο με τρεις περίπου χιλιάδες πεζούς, 

ώστε οι περισσότεροι από τους βαρβάρους συγκρούστηκαν με τους Μακεδόνες και 

εξολοθρεύτηκαν, ενώ οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν πέφτοντας από τους γκρεμούς κατά τη 

διάρκεια της φυγής, η οποία ήταν ανελέητη) (3.18.8-9). Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, χάρη στη 

διορατικότητά του και μελετώντας τις κινήσεις του εχθρού, καταφέρνει να τον 

περικυκλώσει και τελικά να τον εξουδετερώσει.81 

                                                           
81

 Πρβ. Τα σχόλια του συγγραφέα στο 1.1.10 (επίθεση στον Αίμο) και στο 1.4.5 (διάβαση του Ίστρου), όπου οι 
Μακεδόνες, παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, δεν μετρούν καμία απώλεια χάρη 
στην προνοητικότητα του Αλέξανδρου. 
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   Το επεισόδιο αυτό ανακαλεί τη δράση του Ξενοφώντα, ο οποίος, φτάνοντας στα 

Καρδούχεια όρη και καταλαμβάνοντας τον πρώτο λόφο, παρατηρεί ότι ο δεύτερος 

κατέχεται από τους εχθρούς και αποφασίζει να βαδίσει εναντίον τους, χωρίς όμως να 

αφήσει αφρούρητο τον ήδη κεκτημένο: ἐννοήσας δ’ ὁ Ξενοφῶν μή, εἰ ἔρημον καταλίποι τὸν 

ἡλωκότα λόφον, [καὶ] πάλιν λαβόντες οἱ πολέμιοι ἐπιθοῖντο τοῖς ὑποζυγίοις παριοῦσιν (ἐπὶ 

πολὺ δ’ ἦν τὰ ὑποζύγια ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορευόμενα), καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου 

λοχαγοὺς Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος Ἀθηναῖον καὶ Ἀμφικράτην Ἀμφιδήμου Ἀθηναῖον καὶ 

Ἀρχαγόραν Ἀργεῖον φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν δεύτερον λόφον, 

καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱροῦσιν (ο Ξενοφώντας, επειδή υποψιάστηκε μήπως, αν 

αφήσει αφρούρητο το λόφο που είχε καταλάβει, θα μπορούσαν να τον ανακαταλάβουν οι 

βάρβαροι και να επιτεθούν την ώρα που θα περνούσαν τα υποζύγια — κι ήταν μεγάλη η 

έκταση που κατείχαν τα υποζύγια καθώς διάβαιναν από στενό δρόμο-, αφήνει πάνω στο 

λόφο τους λοχαγούς Κηφισόδωρο τον Αθηναίο, γιο του Κηφισοφώντα, και Αμφικράτη τον 

Αθηναίο, γιο του Αμφίδημου, και τον Αρχαγόρα, που ήταν εξόριστος από το Άργος. Ο ίδιος 

με τους υπόλοιπους βάδιζε προς το δεύτερο ύψωμα και το καταλαμβάνουν και αυτό με τον 

ίδιο τρόπο) (4.2.13). Σε αυτό το σημείο ο Ξενοφών επιλέγει να κάνει επίθεση στον εχθρό και 

προβλέποντας τις επικείμενες κινήσεις του, λαμβάνει μέτρα, ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο 

τα ήδη κεκτημένα και την ασφάλεια του στρατεύματος. 

   Τα παραπάνω επεισόδια παρουσιάζουν ομοιότητες τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο 

και σε επίπεδο λεξιλογίου. Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν με παραπλήσιο τρόπο τη 

συλλογιστική πορεία του Αλέξανδρου και του Ξενοφώντα αντίστοιχα στην προσπάθεια τους 

να επιτεθούν στον εχθρό. Ειδικότερα, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διορατική τους 

ικανότητα (ὑποτοπήσας/ἐννοήσας), χάρη στην οποία καταφέρνουν να προβλέψουν τις 

κινήσεις του εχθρού και να τον παγιδεύσουν. Ο μεν Αλέξανδρος, υποψιαζόμενος ότι ο 

εχθρός θα καταφύγει πίσω στο τείχος μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που θα δεχόταν από 

τους Μακεδόνες, φροντίζει να τοποθετήσει μερικούς στρατιώτες εκεί (ἀπολελοίπει), με 

αποτέλεσμα να περικυκλώσει τελικά τους αντιπάλους του. Ο δε Ξενοφών, θέλοντας να 

προφυλάξει τον ήδη κεκτημένο λόφο φοβούμενος μήπως ο εχθρός επιχειρήσει να τον 

ανακαταλάβει και τελικά περικυκλώσει τους Μύριους, προνοεί και τοποθετεί μερικούς 

στρατιώτες για να φρουρούν το σημείο (καταλείπει). Τελικά, οι κινήσεις και των δύο αυτών 

ηγετών αποδεικνύονται επιτυχείς: ο Αλέξανδρος κατάφερε να εξουδετερώσει τον εχθρό και 

ο Ξενοφών, αφενός να διατηρήσει τον πρώτο λόφο και αφετέρου, να καταλάβει επιτυχώς 

και τον δεύτερο. 



53 
 

 

Οργανωτική ικανότητα 

  Ο ηγέτης πρέπει να λαμβάνει πρωτοβουλίες και να επιδεικνύει δημιουργικότητα, 

προκειμένου να αντιμετωπίζει απροσδόκητες καταστάσεις στη μάχη. Στη μάχη των 

Γαυγαμήλων, οι Μακεδόνες καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν την επίθεση των Περσών και 

των Ινδών ιππέων στα μεταγωγικά τους χάρη στην εκ των προτέρων ορθή εκτίμηση του 

Αλέξανδρου, ο οποίος φρόντισε να οργανώσει και μια δεύτερη γραμμή πολεμιστών για να 

αποκρούσει ακριβώς ένα τέτοιο κίνδυνο, δηλαδή την περικύκλωση και τον αποκλεισμό από 

τον εχθρό: Ἡ μὲν ἐπὶ μετώπου τάξις Ἀλεξάνδρῳ ὧδε κεκόσμητο. ἐπέταξε δὲ καὶ δευτέραν 

τάξιν ὡς εἶναι τὴν φάλαγγα ἀμφίστομον. καὶ παρηγγέλλετο τοῖς ἡγεμόσι τῶν ἐπιτεταγμένων, 

εἰ κυκλουμένους τοὺς σφῶν πρὸς τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος κατίδοιεν, ἐπιστρέψαντας ἐς 

τὸ ἔμπαλιν δέχεσθαι τοὺς βαρβάρους·  ἐς ἐπικαμπὴν δέ, εἴ που ἀνάγκη καταλαμβάνοι ἢ 

ἀναπτύξαι ἢ ξυγκλεῖσαι τὴν φάλαγγα, κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας ἐχόμενοι τῆς βασιλικῆς ἴλης 

τῶν Ἀγριάνων ἐτάχθησαν οἱ ἡμίσεες (η μετωπική δύναμη του Αλέξανδρου, λοιπόν, έτσι είχε 

παραταχθεί. Ο Αλέξανδρος, όμως, πίσω από αυτήν τοποθέτησε και δεύτερη γραμμή, ώστε 

η παράταξή του να έχει διπλό μέτωπο. Επίσης, έδωσε διαταγή στους διοικητές της 

δεύτερης γραμμής, αν αντιληφθούν ότι οι δικοί τους κυκλώνονται από τον περσικό στρατό, 

να κάνουν μεταβολή προς την αντίθετη κατεύθυνση και να αποκρούσουν τους βαρβάρους. 

Για την περίπτωση που θα παρουσιαζόταν η ανάγκη να εκτείνει ή να πυκνώσει τη φάλαγγα 

τοποθετήθηκαν οι μισοί από τους Αγριάνες) (3.12.1-2). 

   Ο ελιγμός αυτός παραπέμπει στην τακτική που υιοθετεί ο Ξενοφών στο 6ο βιβλίο της 

Κύρου Ανάβασης στη μάχη εναντίον του Σπιθριδάτη και του Ραθίνη. Ειδικότερα, ο συνήθης 

σχηματισμός, με τον οποίο πορεύονταν οι Έλληνες μισθοφόροι ήταν η τετράγωνη 

παράταξη. Ωστόσο, αυτή η διάταξη άφηνε εκτεθειμένο το πίσω μέρος του στρατεύματος. 

Έτσι ο Ξενοφών κρίνει σωστό ότι ο σχηματισμός αυτός δεν είναι ενδεδειγμένος για την 

παρούσα περίσταση και προτείνει την τοποθέτηση εφεδρικών λόχων στο πίσω μέρος της 

φάλαγγας, ώστε να αποκρούονται ευκολότερα οι εχθροί: ἔνθα δὴ Ξενοφῶν λέγει· Δοκεῖ μοι, 

ὦ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξασθαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας ἵν᾽ ἄν που δέῃ ὦσιν οἱ 

ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἱ πολέμιοι τεταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ 

ἀκεραίους. συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν (τότε ο Ξενοφώντας λέει: «Μου φαίνεται, στρατηγοί, 

πως πρέπει να παρατάξουμε στο πίσω μέρος της φάλαγγας μερικούς λόχους εφεδρικούς, 

για να τρέξουν να βοηθήσουν σε κάποιο σημείο, αν χρειαστεί και εχθροί, όντας σε σύγχυση, 
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να πέσουν επάνω σε στρατό παραταγμένο και ακέραιο». Όλοι έβρισκαν σωστή την πρότασή 

του) (6.5.9).82 

   Και οι δύο συγγραφείς περιγράφουν την τακτική που ακολουθείται από τους δύο ηγέτες 

με παραπλήσιο τρόπο, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι ο Αρριανός μπορεί να αντλεί 

στοιχεία από το συγγραφικό του πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, και ο Αλέξανδρος και ο 

Ξενοφώντας παρουσιάζονται να παρατάσσουν στρατιώτες τόσο στην κεφαλή της 

φάλαγγας, όσο και στο πίσω μέρος προκειμένου να γίνει αμφίστομη. Με αυτό τον τρόπο 

καταφέρνουν να αποκρούσουν τις επιθέσεις των εχθρών που συναντούν μπροστά αλλά και 

εκείνων που είτε θα έσπευδαν να τους καταδιώξουν από πίσω, είτε θα επιχειρούσαν 

κάποια κυκλωτική κίνηση. Αυτή η πρακτική αντανακλά φυσικά την ιστορική 

πραγματικότητα83, ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ, ενώ η μέχρι τότε  παράταξη του 

στρατού ήταν διαφορετική, ο σχηματισμός αλλάζει και προσαρμόζεται λόγω των αναγκών 

της επικείμενης μάχης με πρωτοβουλία του Αλέξανδρου και του Ξενοφώντα αντίστοιχα. 

 

Παρατηρητικότητα 

   Μεγάλο μέρος της επιτυχίας του Ξενοφώντα και του Αλέξανδρου οφείλεται στις 

ικανότητες παρατήρησης που διαθέτουν. Η παρατηρητικότητα επιτρέπει στον ηγέτη να 

διακρίνει καίριες λεπτομέρειες, τις οποίες αξιοποιεί και έτσι εξασφαλίζει την υπεροχή του 

στρατού του έναντι του αντιπάλου. Πριν από τη μάχη εναντίον των Ινδών στις όχθες του 

ποταμού Υδάσπη, ο Αλέξανδρος φροντίζει να παρατηρήσει προσεκτικά την παράταξη των 

εχθρών, ώστε να διαμορφώσει αναλόγως και τον σχηματισμό του δικού του στρατεύματος: 

ὡς δὲ τὴν τάξιν κατεῖδε τῶν Ἰνδῶν, κατὰ μέσον μέν, ἵνα οἱ ἐλέφαντες προεβέβληντο καὶ 

πυκνὴ ἡ φάλαγξ κατὰ τὰ διαλείποντα αὐτῶν ἐπετέτακτο, οὐκ ἔγνω προάγειν, αὐτὰ ἐκεῖνα 

ὀκνήσας ἅπερ ὁ Πῶρος τῷ λογισμῷ ξυνθεὶς ταύτῃ ἔταξεν· ἀλλὰ αὐτὸς μὲν ἅτε ἱπποκρατῶν 

τὴν πολλὴν τῆς ἵππου ἀναλαβὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κέρας τῶν πολεμίων παρήλαυνεν, ὡς 

ταύτῃ ἐπιθησόμενος (αφού, όμως, παρατήρησε προσεχτικά την παράταξη των Ινδών, 

αποφάσισε να μην προχωρήσει κατά του εχθρικού κέντρου, όπου κατείχαν το μέτωπο οι 

ελέφαντες και πίσω από αυτούς είχε παραταχθεί η φάλαγγα των πεζών σε πυκνό 

σχηματισμό στα κενά διαστήματα των ελεφάντων, φοβούμενος αυτά ακριβώς που 

προσμέτρησε ο Πώρος και παρέταξε τον στρατό του κατ᾽ αυτόν τον τρόπο. Αλλά ο ίδιος, με 

                                                           
82

Πρβλ. και 3.4.19-23, 4.8.8-9. 
83

 Gabriel 2006, 248. 
Για την εξέλιξη του Μακεδονικού στρατού βλ. Sage 1996, 162-196. 
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αισθητή υπεροχή στο ιππικό, οδηγώντας το μεγαλύτερο μέρος των ιππέων του, άρχισε να 

προχωρεί κατά της αριστερής πτέρυγας των εχθρών, με σκοπό να τους επιτεθεί από εκεί) 

(5.16.2).84 

   Στην περίπτωση του Ξενοφώντα, οι  Έλληνες φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρή 

δυσκολία ή απειλή, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε αδιέξοδο και να μην γνωρίζουν πώς 

πρέπει να κινηθούν. Τότε ο Ξενοφώντας εμφανίζεται, ενημερώνεται για την κατάσταση και 

παρατηρεί εκείνο που έχει διαφύγει της προσοχής των άλλων, προσφέροντας έτσι τη λύση 

και υπερβαίνοντας τα -φαινομενικά- ανυπέρβλητα εμπόδια. Για παράδειγμα, στο 3.4.37-49, 

όταν ο Χειρίσοφος διαπιστώνει ότι οι εχθροί έχουν καταλάβει το ύψωμα, απ’ όπου 

επρόκειτο να διέλθουν οι Μύριοι, σπεύδει να καλέσει τον Ξενοφώντα να έρθει με τους 

πελταστές να τους αποκρούσει. Ωστόσο, ο Ξενοφών καταφθάνει μόνος του, διότι δεν έκρινε 

σωστό να αφήσει αφρούρητη την οπισθοφυλακή, καθώς πλησίαζαν ήδη οι δυνάμεις του 

Τισσαφέρνη (3.4.38-40). Έπειτα, καθώς σκέφτονταν πώς θα απομακρύνει τον αντίπαλο από 

το ύψωμα, παρατηρεί ότι εάν καταλάβουν την κορυφή του βουνού, θα αναγκάσουν τους 

εχθρούς να εγκαταλείψουν το λόφο, γεγονός που πράγματι συμβαίνει, όταν το σχέδιό του 

τίθεται σε εφαρμογή: ἐνταῦθα Ξενοφῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ 

ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἦσαν οἱ πολέμιοι, 

καὶ λέγει· Κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον· ἢν γὰρ τοῦτο 

λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. 85(Τότε, ο Ξενοφώντας παρατηρεί πως η 

κορυφή του βουνού ήταν πάνω από το δικό τους στράτευμα και πως από αυτήν υπήρχε 

πέρασμα που οδηγούσε προς το ύψωμα, όπου βρίσκονταν οι εχθροί, και λέγει: «Το 

καλύτερο για εμάς, Χειρίσοφε, είναι να κατευθυνθούμε το γρηγορότερο δυνατόν προς την 

κορυφή. Γιατί, αν καταφέρουμε να την καταλάβουμε, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν 

στη θέση τους οι εχθροί που είναι τώρα πάνω από το δρόμο) (3.4.41).86 

    Δεν αποκλείεται ο Αρριανός να έχει επηρεαστεί και σε αυτό το σημείο από τον 

Ξενοφώντα. Αξίζει να επισημανθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται 

οπτικό/αισθητικό ρήμα. Τόσο το σύνθετο ρήμα καθοράω, όσο και το απλό ὁράω δηλώνουν 

ακριβώς την προσεκτική παρατήρηση, την αναλυτική και λεπτομερή εξερεύνηση ενός 

ζητήματος, εν προκειμένω των κινήσεων του εχθρού. 
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 Πρβλ. και 5.11, 6.20.4. 
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 Πρβλ. και 4.6.10-13. 
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 Μήλτσιος, προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο για την Ανάβαση, Ηράκλειο, 2018. 
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Ταχύτητα 

   Ακόμη ένα κοινό σημείο ανάμεσα στους δύο ηγέτες είναι η ταχύτητα που επιδεικνύουν 

κατά την πορεία τους. Η ταχύτητα είναι πολύ σημαντική είτε για να προληφθεί μια 

κατάσταση έναντι του εχθρού, είτε για λόγους αιφνιδιασμού.87 Στο 3ο βιβλίο της Κύρου 

Ανάβασης διαπιστώνουμε ότι η ταχύτητα εφαρμόζεται τόσο σε επίπεδο διαβουλεύσεων, 

όσο και σε επίπεδο μάχης (3.4.41, 44, 48). Μετά την εκτέλεση των στρατηγών οι Έλληνες 

οφείλουν τάχιστα να εκλέξουν νέους διοικητές (3.1.38), ενώ όταν ο Ξενοφών παίρνει τον 

λόγο και προτείνει τα δέοντα, η άποψη του πρέπει τάχιστα να γίνει αποδεκτή (3.2.32-33). 

Στα υπόλοιπα βιβλία παρατηρούμε ότι οι Μύριοι προσπαθούν να κινούνται με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα είτε για προκαταλάβουν μια τοποθεσία πριν από τον εχθρό, 

είτε για να αποφύγουν κάποιον αντίπαλο.88 

    Η ταχύτητα με την οποία προσπαθούν να κινηθούν οι Μύριοι μάς θυμίζει τη γρήγορη 

πορεία του μεγάλου στρατηλάτη.89 Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται να κινείται τόσο γρήγορα 

–σχεδόν σε υπεράνθρωπο βαθμό- κυρίως από τον πόθο του να κατακτά τη μία περιοχή 

μετά την άλλη χωρίς να χάνει χρόνο. Ο Αρριανός περιγράφει τους εχθρούς να τρέπονται σε 

φυγή τῷ τε τάχει τῷ Ἀλεξάνδρου ἐκπλαγέντες (3.17.5, 3.25.7) και να διανύει αμέτρητα 

χιλιόμετρα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.90  Η κύρια λέξη που χρησιμοποιείται για 

την επέλαση του Αλέξανδρου είναι η ὀξύτητα και το επίρρημα ὀξέως, ενώ χαρακτηριστικό 

είναι και το σχόλιο που κάνει ο Αρριανός για την απόσταση ανάμεσα στις Ράγες και τις 

Κασπίες Πύλες: διέχει δὲ ὁ χῶρος οὗτος ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν ὁδὸν ἡμέρας μιᾶς 

ἐλαύνοντι ὡς Ἀλέξανδρος ἦγε  (ο τόπος αυτός απέχει από τις πύλες της Κασπίας μια ημέρα 

πορεία για όποιον προχωράει όπως ο Αλέξανδρος) (3.20.2). Μάλιστα, η ταχύτητα και η τάξη 

του σχηματισμού της Μακεδονικής φάλαγγας αποτελούν αντικείμενο έντονου θαυμασμού 

ακόμα και από τους αντιπάλους του (1.6.3: ἐθαύμαζον τήν τε ὀξύτητα ὁρῶντες καὶ τὸν 

κόσμον τῶν δρωμένων). Ένα από τα αποτελέσματα της βιαστικής αυτής πορείας είναι η 

αιφνιδιαστική έφοδος εναντίον του εχθρού. Ο Αλέξανδρος, εμφανιζόμενος απροσδόκητα 
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 Hammond 1997, 200 και McGroarty 2006, 117-118. 
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 Βλ. ενδεικτικά: 4.2.2, 4.3.9, 4.5.1, 6.3.13, 6.3.21, 7.2.8, 7.2.12. 
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 Η ταχύτητα του Αλέξανδρου είναι ευρέως διαδεδομένο μοτίβο στη λογοτεχνία για τον Μακεδόνα βασιλιά 
Βλ. Liotsakis 2019, 24 σημ. 22. 
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 Βλ. ενδεικτικά, 3.21.9, 4.6.4, 6.6.2. 
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εδώ και εκεί (ἄλλοτε ἄλλῃ ἐπιφαινόμενος), ξαφνιάζει τον αντίπαλο και του προκαλεί 

σύγχυση, μη μπορώντας να αντιδράσει (1.8.7).91 

 

Ριψοκίνδυνα διλήμματα 

   Πολλές φορές ο ηγέτης καλείται να επιλέξει μεταξύ της ασφαλούς επιλογής, η οποία θα 

δυσκόλευε την πορεία, και της ριψοκίνδυνης, η οποία στο εγγύς μέλλον πιθανόν να επέλυε 

ένα πρόβλημα. Έτσι, όταν ο Αλέξανδρος έφτασε στη χώρα των Ινδών, αναγκάζεται να 

αφήσει πίσω του τους στρατιώτες που τυχόν αρρώσταιναν ή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν 

λόγω της κόπωσης και να καταστρέψει τις άμαξες, καθώς επιβράδυναν σημαντικά την 

πορεία του (6.25.1-3). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αρριανός: σπουδῇ γὰρ πολλῇ 

ἐγίγνετο ὁ στόλος, καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ παντὸς προθύμῳ τὸ καθ᾽ ἑκάστους ξὺν ἀνάγκῃ 

ἠμελεῖτο (Γιατί η πορεία γινόταν με μεγάλη βιασύνη και μπροστά στον ζήλο να σωθεί το 

σύνολο, θυσιάζονταν κατ᾽ ανάγκη η διάσωση του κάθε ατόμου χωριστά) (6.25.3).  

   Αυτή η παρακινδυνευμένη επιλογή του Αλέξανδρου ανακαλεί την απόφαση του 

Ξενοφώντα και των λοιπών στρατηγών να εγκαταλείψουν τα υποζύγια και τους 

αιχμαλώτους, η οποία είναι μεν πρακτική και αποτελεσματική, καθώς αποφορτίζονται από 

μεγάλα κωλύματα που καθυστερούσαν την πορεία τους (σχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν 

πορείαν), κρίνεται όμως και αρκετά παράτολμη, καθώς δεν θα μπορούσαν να τα 

επανακτήσουν, σε περίπτωση που θα τα είχαν ανάγκη στο μέλλον (4.1.12-13).  

 

Η διάβαση του ποταμού Υδάσπη (5.9-18) και Κεντρίτη (4.3.1-34)- δείγματα ηγετικής αρετής  

   Η διάβαση του ποταμού Υδάσπη από τους Μακεδόνες και η διάβαση του ποταμού 

Κεντρίτη από τους Μυρίους παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες καταδεικνύοντας με 

σαφήνεια τις στρατηγικές αρετές των δύο ηγετών και επιβεβαιώνοντας τη διακειμενική 

σχέση μεταξύ των δύο συγγραφέων. Ας εξετάσουμε πρώτα την περίπτωση του Αλέξανδρου. 

Οι Μακεδόνες προσπαθούν να διαβούν τον Υδάσπη ποταμό, έχοντας να 

αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις του Πώρου που έχουν παραταχθεί στην απέναντι όχθη. Ο 
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  Η ικανότητα του Αλέξανδρου να αιφνιδιάζει τους αντιπάλους του αναφέρεται για πρώτη φορά στο 1.1.3, με 
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(Μήλτσιος 2020, 139).  
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Πώρος, όμως, σε όσα σημεία ο ποταμός ήταν βατός, είχε τοποθετήσει φρουρές, 

εμποδίζοντας έτσι τη διέλευση του Αλέξανδρου. Τότε ο Αλέξανδρος ακολουθεί μια 

παραπλανητική τακτική μετακινώντας το στράτευμα και τα πλοία, προκειμένου να 

προκαλέσει σύγχυση στον Πώρο και να δώσει την εντύπωση ότι προσπαθεί να διαβεί τον 

ποταμό: ταῦτα δὲ ὁρῶντι Ἀλεξάνδρῳ κινητέα καὶ αὐτῷ ἐδόκει ἡ στρατιὰ πολλαχῇ, ὡς τὸν 

Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι. διελὼν δὴ ἐς πολλὰ τὸν στρατὸν τοὺς μὲν αὐτὸς ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ 

ἦγε τῆς χώρας. […] τά τε πλοῖα αὐτῷ ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ παραπλέοντα καὶ αἱ διφθέραι τῆς 

κάρφης ἐμπιπλάμεναι καὶ ἡ ὄχθη πᾶσα πλήρης φαινομένη τῇ μὲν ἱππέων, τῇ δὲ πεζῶν, οὐκ 

εἴα ἠρεμεῖν τὸν Πῶρον, οὐδὲ ἕν τι ἐπιλεξάμενον ἐς φυλακὴν ξύμφορον ἐς τοῦτο ἐκ πάντων 

παρασκευάζεσθαι. […] νύκτωρ παραγαγὼν ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ τῆς ὄχθης τοὺς πολλοὺς τῶν 

ἱππέων βοήν τε ἐποίει καὶ ἠλαλάζετο τῷ Ἐνυαλίῳ καὶ τἆλλα ὅσα ἐπὶ διαβάσει 

συσκευαζομένων θόρυβος παντοδαπὸς ἐγίγνετο. καὶ ὁ Πῶρός τε ἀντιπαρῄει πρὸς τὴν βοὴν 

ἐπάγων τοὺς ἐλέφαντας.92 (5.9.2-5.10.3). 

   Ωστόσο, ο Πώρος αντιλήφθηκε το τέχνασμα του Αλέξανδρου και σταμάτησε να μετακινεί 

τους ελέφαντες προς την κατεύθυνση της βοής. Τότε ο Αλέξανδρος πληροφορούμενος 

(καταμαθών) από κάποιους στρατιώτες ότι έχει εντοπιστεί ένα σημείο, από όπου μπορεί να 

περαιωθεί το στράτευμα με ασφάλεια, αποφάσισε να περάσει εκεί ένα μέρος του στρατού 

του. Τους υπόλοιπους στρατιώτες και τον στρατηγό Κρατερό τους άφησε πίσω στο 

στρατόπεδο. Ο Κρατερός είχε εντολή να φρουρεί τη διάβαση του ποταμού και σε 

περίπτωση που ο Πώρος αντιμετώπιζε το σχετικά μικρό και ευέλικτο σώμα με επικεφαλής 

τον Μέγα Αλέξανδρο με ολόκληρο το στράτευμά του, να πραγματοποιούσε και ο Κρατερός 

επίθεση, ώστε να τον περικυκλώσει. Αν, από την άλλη πλευρά, ο Πώρος δεν επιτίθετο 

εναντίον του Αλέξανδρου με όλη τη δύναμή του, ο Κρατερός να κρατήσει τη θέση του. Όταν 

ο Πώρος εντόπισε το σημείο όπου είχε αφιχθεί το στρατιωτικό σώμα του Μεγάλου 

Αλέξανδρου, εξέτεινε τις δυνάμεις του και άρχισε την επίθεση. Τότε ο Αλέξανδρος αρχίζει 

τη μάχη με την αποστολή έφιππων τοξοτών, προκειμένου να πλήξει την αριστερή πτέρυγα 
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 Όταν παρατήρησε αυτά ο Αλέξανδρος, έκρινε ότι έπρεπε να μετακινήσει τον στρατό του προς πολλές 
κατευθύνσεις ώστε να κρατήσει τον Πώρο σε αβεβαιότητα. Διαίρεσε λοιπόν τον στρατό του σε πολλά τμήματα 
και τα οδηγούσε ο ίδιος προς διάφορα μέρη της περιοχής. […] Και τα πλοία του πάλι έπλεαν εκεί κοντά 
αλλάζοντας συνεχώς πορεία και οι δερμάτινες σχεδίες που ήταν γεμάτες με ξερό χορτάρι, καθώς και 
ολοκληρη η όχθη που φαινόταν κατάμεστη αλλού με ιππείς και αλλού με πεζούς, δεν επέτρεπαν στον Πώρο 
να ησυχάσει ούτε και να επιλέξει μια θέση κατάλληλη για να τη φυλάξει και να ετοιμασθεί σε αυτήν με όλα τα 
μέσα που διέθετε. […] Αφού μετακίνησε τη νύχτα τους περισσότερους ιππείς του προς διάφορα σημεία της 
όχθης, τους διέταξε να φωνάζουν και να επικαλούνται με αλαλαγμούς τον Ενυάλιο και να κάνουν όλα όσα 
προκαλούν κάθε λογής θόρυβο, όταν οι στρατιώτες ετοιμάζουν τις αποσκευές τους για να περάσουν έναν 
ποταμό. Ο Πώρος συνέχισε να μετακινεί τον στρατό του παράλληλα προς τις κραυγές, οδηγώντας τους 
ελέφαντες. 



59 
 

του ινδικού ιππικού. Στη συνέχεια οδήγησε την επίθεση κατά της εξασθενημένης ινδικής 

πτέρυγας. Όταν το υπόλοιπο του ινδικού ιππικού έτρεξε προς υποστήριξη της πτέρυγας, οι 

επερχόμενοι ιππείς υπό τον Κοίνο εμφανίστηκαν πίσω τους. Οι Ινδοί προσπάθησαν να 

σχηματίσουν  διπλή φάλαγγα, αλλά οι ελιγμοί που έκαναν προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη 

σύγχυση στις τάξεις τους, καθιστώντας ευκολότερη τη νίκη για το μακεδονικό ιππικό: αὐτὸς 

μὲν Ἀλέξανδρος περιβάλλει ἐν κύκλῳ τὴν ἵππον τῇ πάσῃ τάξει, τοὺς πεζοὺς δὲ 

ξυνασπίσαντας ὡς ἐς πυκνοτάτην ξύγκλεισιν ἐπάγειν τὴν φάλαγγα ἐσήμηνε. καὶ οὕτως οἱ 

μὲν ἱππεῖς τῶν Ἰνδῶν πλὴν ὀλίγων κατεκόπησαν ἐν τῷ ἔργῳ· ἐκόπτοντο δὲ καὶ οἱ πεζοὶ 

πανταχόθεν ἤδη προσκειμένων σφίσι τῶν Μακεδόνων. καὶ ἐν τούτῳ ἵνα διέσχεν ἡ ἵππος ἡ 

Ἀλεξάνδρου ἐς φυγὴν πάντες ἐπεστράφησαν (τότε ο ίδιος ο Αλέξανδρος περικύκλωσε με το 

ιππικό του όλη την εχθρική παράταξη και έδωσε διαταγή στους πεζούς του να ενώσουν τις 

ασπίδες τους, ώστε να επιτύχουν την πιο πυκνή συγκέντρωση και να οδηγήσουν τη 

φάλαγγα κατά του εχθρού. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιππείς των Ινδών, εκτός από λίγους, 

εξοντώθηκαν κατά τη μάχη, ενώ συγχρόνως αφανίζονταν και οι πεζοί τους στρατιώτες, 

επειδή οι Μακεδόνες εφορμούσαν πλέον από όλες τις μεριές. Τότε, από το σημείο που το 

ιππικό του Αλέξανδρου είχε σχηματίσει ένα κενό, εκεί στράφηκαν όλοι οι Ινδοί και 

διέφυγαν) (5.17.6-7).93 

   Όπως αναφέραμε, το επεισόδιο της διάβασης του Υδάσπη παρουσιάζει πολλές αναλογίες 

με την αφήγηση της διάβασης του ποταμού Κεντρίτη από του Μυρίους. Ειδικότερα, δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στη συγκεκριμένη 

περίσταση καθώς είναι περικυκλωμένοι από τον εχθρό και βάλλονται πανταχόθεν. Από τη 

μία πλευρά, απειλούνται από τους Αρμένιους, τους Μάρδους και τους Χαλδαίους, που 

έχουν παραταχθεί στην απέναντι όχθη του ποταμού, και από την άλλη πιέζονται από τους 

Καρδούχους, οι οποίοι συγκεντρώνονται πίσω τους. Διέξοδο σε αυτή την δύσκολη στιγμή 

φαίνεται να προσφέρουν δύο νεαροί στρατιώτες (τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο 

νεανίσκω), οι οποίοι πλησιάζουν τον Ξενοφώντα και του αναφέρουν ότι εντόπισαν τυχαία 

ένα σημείο, από το οποίο το στράτευμα θα μπορούσε να περαιωθεί με ασφάλεια στον 

ποταμό. Αμέσως οι στρατηγοί συσκέπτονται και αποφασίζουν ο Χειρίσοφος να περάσει 

πρώτος τον ποταμό με το μισό στράτευμα και το άλλο μισό να μείνει πίσω υπό τις διαταγές 

του Ξενοφώντα, για να αποκρούει τις επιθέσεις των Καρδούχων: καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς 

Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖσθαι καὶ διαβαίνειν ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτι 

ὑπομένειν σὺν Ξενοφῶντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων διαβαίνειν 
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(έκριναν, λοιπόν, ορθό να πηγαίνει μπροστά ο Χειρίσοφος με το μισό στρατό και να περάσει 

απέναντι, ο Ξενοφώντας με τον άλλο μισό να μένει πίσω κι ανάμεσά τους να περνούν τα 

υποζύγια και το άμαχο πλήθος) (4.3.7-15). 

   Το σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή και ο Χειρίσοφος αρχίζει να διαπεραιώνεται με τους 

στρατιώτες του, ενώ ο Ξενοφών κατευθύνεται προς το αρχικό σημείο, από όπου σχεδίαζαν 

να περάσουν τον ποταμό, έτσι ώστε να κάνει τους εχθρούς να πιστέψουν ότι πρόκειται να 

τον διασχίσει. Αυτή η προσποίηση του Ξενοφώντα είναι άκρως επιτυχημένη, καθώς οι 

εχθροί, φοβούμενοι μήπως περικυκλωθούν, τρέπονται σε άτακτη φυγή: Καὶ Χειρίσοφος μὲν 

ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ· ὁ δὲ Ξενοφῶν τῶν ὀπισθοφυλάκων λαβὼν τοὺς εὐζωνοτάτους 

ἔθει ἀνὰ κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν Ἀρμενίων ὄρη, 

προσποιούμενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν ποταμὸν ἱππέας. οἱ δὲ πολέμιοι 

ὁρῶντες μὲν τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ 

Ξενοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες μὴ ἀποληφθείησαν φεύγουσιν ἀνὰ κράτος ὡς 

πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν. 94(4.3.20-21). 

   Έπειτα ο Ξενοφών σπεύδει να αντιμετωπίσει τους Καρδούχους. Διατάζει τους στρατιώτες 

να επιτεθούν στους αντιπάλους και μόλις εκείνοι κάνουν μεταβολή, να γυρίσουν πίσω 

γρήγορα και να περάσουν απέναντι. Παράλληλα, ειδοποιεί τους στρατιώτες του 

Χειρίσοφου, οι οποίοι ετοιμάζονταν να διαβούν ξανά τον ποταμό για να βοηθήσουν, να 

στέκονται απλώς στο νερό χωρίς να προχωρούν πολύ, ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι 

πρόκειται να τον διασχίσουν. Οι Καρδούχοι, πράγματι, τρέπονται σε φυγή μετά την 

επέλαση των Ελλήνων και έτσι οι τελευταίοι κατάφεραν να κατευθυνθούν στον ποταμό. Οι 

περισσότεροι Έλληνες πέρασαν τον ποταμό με ασφάλεια, ενώ τραυματίστηκαν μόνο 

κάποιοι στρατιώτες του Χειρίσοφου, οι οποίοι δεν υπάκουσαν στις οδηγίες του Ξενοφώντα: 

ἐν τούτῳ σημαίνει ὁ σαλπικτής· καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον πολὺ ἔτι θᾶττον, οἱ δὲ Ἕλληνες 

τἀναντία στρέψαντες ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. τῶν δὲ πολεμίων οἱ μέν τινες 

αἰσθόμενοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν, οἱ δὲ πολλοὶ 

καὶ πέραν ὄντων τῶν Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. οἱ δὲ ὑπαντήσαντες 
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Ο Χειρίσοφος με τον στρατό του έμπαινε στον ποταμό, ενώ ο Ξενοφώντας πήρε τους πιο ελαφρά 
οπλισμένους από την οπισθοφυλακή κι έτρεχε με όλη του τη δύναμη προς το πέραμα που έβγαζε στο δρόμο 
που οδηγούσε στα βουνά της Αρμενίας, θέλοντας να δώσει την εντύπωση πως θα αποκλείσει το εχθρικό 
ιππικό που ήταν κοντά στον ποταμό, όταν περάσει απέναντι. Οι εχθροί, λοιπόν, βλέποντας τους στρατιώτες 
του Χειρίσοφου να περνούν εύκολα το νερό και τον Ξενοφώντα με τους άντρες του να τρέχουν προς τα πίσω, 
φοβούμενοι μήπως κυκλωθούν, τρέπονται σε άτακτη φυγή και πηγαίνουν προς το δρόμο που ήταν πάνω από 
τον ποταμό. 
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ἀνδριζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες ὕστερον τῶν μετὰ Ξενοφῶντος 

διέβησαν πάλιν· καὶ ἐτρώθησάν τινες καὶ τούτων. 95(4.3.33-34). 

   Τα δύο αυτά επεισόδια, λοιπόν, όχι μόνο συνοψίζουν κάποιες καίριες αρετές των δύο 

ηγετών (όπως είναι η ικανότητα χειραγώγησης του αντιπάλου, η διορατικότητα ως προς τις 

κινήσεις του εχθρού, ο ορθός υπολογισμός των εκάστοτε συνισταμένων, η υπέρβαση των 

φαινομενικά ανυπέρβλητων δυσκολιών και η άριστη γνώση πάνω στην ψυχολογία του 

πολέμου) αλλά παρουσιάζουν και ενδιαφέρουσες ομοιότητες τόσο ως προς το γενικό 

πλαίσιο, όσο και σε επιμέρους λεπτομέρειες. Ο τρόπος που περιγράφει ο Αρριανός το 

συγκεκριμένο περιστατικό ανακαλεί την αφήγηση του Ξενοφώντα σε επίπεδο δομής και 

περιεχομένου, ενισχύοντας έτσι την υπόθεση ότι ο Νικομήδειος συγγραφέας αντλεί 

στοιχεία από το συγγραφικό του πρότυπο, τα οποία προσαρμόζει βέβαια στο δικό του έργο. 

Ειδικότερα, η συλλογιστική πορεία όπως περιγράφεται από τους δύο συγγραφείς είναι 

σχεδόν πανομοιότυπη: τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και ο Ξενοφώντας καλούνται να διαβούν 

ένα ποταμό και να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς που έχουν καταλάβει την απέναντι όχθη. 

Και στις δύο περιπτώσεις τη λύση στο πρόβλημα προσφέρουν κάποιοι στρατιώτες που 

σπεύδουν να πληροφορήσουν τον αρχηγό ότι έχουν εντοπίσει κάποιο πέρασμα, από το 

οποίο μπορούν να διασχίσουν τον ποταμό με ασφάλεια. Κοινή είναι και η στρατηγική που 

ακολουθούν οι δύο ηγέτες, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στη δύσκολη κατάσταση 

που αντιμετωπίζουν. Η τακτική που υιοθετούν έγκειται εν πολλοίς στην παραπλάνηση του 

αντιπάλου (Πῶρον ἀμφίβολον γίνεσθαι/ προσποιούμενος ταύτῃ διαβὰς). Και ο Αλέξανδρος 

και ο Ξενοφώντας είναι ιδιαίτερα επιτήδειοι στο να αποκρύπτουν από τους εχθρούς τις 

πραγματικές τους προθέσεις, με αποτέλεσμα να τους προκαλούν σύγχυση. Με διάφορες 

προσποιήσεις και μετακινώντας συνεχώς τον στρατό τους, καταφέρνουν να παρασύρουν 

τους αντιπάλους στο σημείο που θέλουν και μάλιστα να τους κάνουν να αναρωτιούνται αν 

τελικά πρόκειται να αποτολμήσουν τη διάβαση του ποταμού. Οι οδηγίες που δίδουν στους 

στρατιώτες τους και οι υπολογισμοί που κάνουν πιστοποιούν την ικανότητά τους να 

προβλέπουν τις κινήσεις του αντιπάλου, καθώς περιγράφουν με μαθηματική ακρίβεια αυτό 

που πρόκειται να συμβεί. Έτσι, με αυτή την παραπλανητική τακτική επιτυγχάνουν τον 
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 Τότε ο σαλπιχτής δίνει το σήμα. Και τότε οι εχθροί έφευγαν ακόμα γρηγορότερα, ενώ οι Έλληνες κάνοντας 
μεταβολή και περνώντας τον ποταμό, έφευγαν κι αυτοί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μερικοί, όμως, από τους 
εχθρούς  όταν κατάλαβαν τί είχε συμβεί, ξαναγύρισαν στον ποταμό και ρίχνοντας βέλη, πλήγωσαν μερικούς 
στρατιώτες. Αλλά οι περισσότεροι, ακόμα και όταν οι Έλληνες είχαν περάσει απέναντι, και τότε ακόμα 
φαίνονταν να φεύγουν. Εκείνοι πάλι που είχαν σπεύσει να τους βοηθήσουν σταλμένοι από το Χειρίσοφο, 
πήραν θάρρος και προχώρησαν πιο μακριά απ᾽ ό,τι έπρεπε. Έτσι, διάβηκαν ξανά τον ποταμό μετά από τους 
στρατιώτες του Ξενοφώντα και τραυματίστηκαν κι από εκείνους μερικοί. 
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σκοπό τους και εξασφαλίζουν τη νίκη, τρέποντας τον εχθρό σε άτακτη φυγή (ἐς φυγὴν 

πάντες ἐπεστράφησαν/ φεύγουσιν ἀνὰ κράτος). 

 

4. Η Ανάβαση ως Οδύσσεια96 

   Στο 6.12.1-2, ο Αρριανός περιγράφει τα συναισθήματα και τις ενδόμυχες σκέψεις των 

Μακεδόνων, όταν μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Αλέξανδρος κατά την 

εκστρατεία εναντίον των Μαλλών, νομίζουν ότι ο στρατηγός τους είναι νεκρός. Το χωρίο 

αυτό παραπέμπει στην αρχή του τρίτου βιβλίο της Κύρου Ανάβασης του Ξενοφώντα, όπου 

περιγράφεται η φορτισμένη συναισθηματική κατάσταση, στην οποία περιέρχονται οι 

Μύριοι μετά την εκτέλεση των αρχηγών τους από τον Τισσαφέρνη (3.1.2). Τα δύο κείμενα 

παρουσιάζουν αρκετές αναλογίες τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στο λεξιλόγιο, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τη διακειμενική σχέση μεταξύ των δύο συγγραφέων.97 Ας εξετάσουμε 

πρώτα την αφήγηση του Αρριανού. 

   Οι Μακεδόνες θρηνούν, είναι δύσθυμοι και αναρωτιούνται πώς θα καταφέρουν να 

γυρίσουν στην πατρίδα, εμποδιζόμενοι από τόσους εχθρικά διακείμενους εχθρούς και 

αδιάβατα ποτάμια χωρίς να τους καθοδηγεί πια ο Αλέξανδρος: καὶ τὰ μὲν πρῶτα οἰμωγὴ ἦν 

τῆς στρατιᾶς ξυμπάσης ἄλλου ἄλλῳ παραδιδόντος τὴν φήμην· παυσάμενοι δὲ τῆς οἰμωγῆς 

ἄθυμοί τε καὶ ἄποροι ἦσαν, ὅστις μὲν ἐξηγούμενος ἔσται τῆς στρατιᾶς (πολλοῖς γὰρ δὴ ἐν 

ἴσῳ τὰ τῆς ἀξιώσεως ἐδόκει πρός τε αὐτοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ πρὸς Μακεδόνων 

καθεστηκέναι), ὅπως δὲ ἀποσωθήσονται ἐς τὴν οἰκείαν, τοσούτων μὲν ἐθνῶν μαχίμων 

περιειργόντων σφᾶς ἐν κύκλῳ, τῶν μὲν οὔπω προσκεχωρηκότων, ἃ δὴ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας 

εἴκαζον ἀγωνιεῖσθαι καρτερῶς, τῶν δὲ ἀποστησομένων ἀφαιρεθέντος αὐτοῖς τοῦ 

Ἀλεξάνδρου φόβου, ποταμῶν τε ἐν μέσῳ ἀδιαβάτων τότε δὴ ἐδόκουν εἶναι καὶ πάντα 

σφίσιν ἄπορα καὶ ἀμήχανα ἐρήμοις Ἀλεξάνδρου ἐφαίνετο98 (6.12.1-2).99       
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 Για τις ομοιότητες που παρουσιάζει η Αλεξάνδου Ανάβαση με τα ομηρικά όπη, βλ. Liotsakis 2019. 
97

 Σύμφωνα με τον Bosworth 1996 55-56, ο Αρριανός αντλεί το υλικό του κατά πάσα πιθανότητα από τον 
Νέαρχο, έχοντας, ωστόσο, ως υπόδειγμα την Κύρου Ανάβαση του Ξενοφώντα (3.1.2-3). 
98

Αρχικά ξέσπασε θρήνος σε ολόκληρο το στράτευμα, καθώς ο ένας μετέφερε τη φήμη στον άλλο. Όταν 
σταμάτησαν να θρηνούν, ήταν βαρύθυμοι και διερώτονταν ποιος θα διοικήσει το στράτευμα (γιατί πολλοί 
θεωρούνταν και από τον ίδιο τον Αλέξανδρο και από τους Μακεδόνες εξίσου ικανοί για αυτό το αξίωμα) και 
πώς θα φτάσουν σώοι πίσω στην πατρίδα, όταν περιβάλλονταν κυκλικά και εμποδίζονταν από τόσα πολλά και 
φιλοπόλεμα έθνη, εκ των οποίων μερικά δεν είχαν προσαρτηθεί ακόμη και  ήταν εύλογο ότι θα αγωνίζονταν 
σθεναρά για την ελευθερία τους, και άλλα θα επαναστατούσαν καθώς εξέλιπε πια ο φόβος του Αλέξανδρου. 
Ακόμη, πίστευαν ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε αδιάβατα ποτάμια και όλα γενικά έμοιαζαν ανέφικτα και 
αβέβαια χωρίς τον Αλέξανδρο. 
99

 Βλ. Bosworth 2000, 4 και Μήλτσιος 2020, 192-193. 
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   Όπως προαναφέραμε, το επεισόδιο αυτό αποτελεί λογοτεχνική ανάμνηση της 

Ξενοφώντειας αφήγησης σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες όντας 

πλέον ακέφαλοι σε μια εχθρική χώρα. Εύλογα η Mitchell παρατηρεί ότι το ταξίδι των 

Μυρίων στη Μικρά Ασία μπορεί να παρομοιαστεί με την Οδύσσεια.100 Τα εμπόδια που 

καλούνται να ξεπεράσουν είναι τρομακτικά: ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημμένοι ἦσαν καὶ 

τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνεπόμενοι ἀπωλώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν 

οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ 

καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς 

Ἑλλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, ποταμοὶ δὲ διεῖργον 

ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, προυδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες 

βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε 

εὔδηλον ἦν ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν 

λειφθείη:  ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου 

ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, 

ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανον ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου 

πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὓς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ 

διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο.101 ( 3.1.2-3).102 

   Οι δύο αφηγήσεις παρουσιάζουν εντυπωσιακές δομικές και λεκτικές ομοιότητες. Οι 

στρατιώτες, και στις δύο περιπτώσεις, βρίσκονται εν μέσω μιας αχανούς αυτοκρατορίας, 

ηγετικά ακέφαλοι, χωρίς συμμάχους, με πλήθος εχθρών και αδιάβατων ποταμών να 

εμποδίζουν τον δρόμο της επιστροφής προς την πατρίδα. Συγκεκριμένα, τόσο οι Μακεδόνες 

όσο και οι Μύριοι εμφανίζονται να βρίσκονται σε κατάσταση αμηχανίας σχετικά με τις 

επόμενες κινήσεις τους εξαιτίας της στέρησης των αρχηγών τους (6.12.1: ἄποροι ἦσαν/ 
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 Mitchell  2007, 23. 
101

Όταν είχαν αιχμαλωτιστεί οι στρατηγοί και είχαν εκτελεστεί όσοι από τους λοχαγούς και τους στρατιώτες 
τους είχαν συνοδεύσει, οι Έλληνες βρίσκονταν σε μεγάλη αμηχανία. Αναλογίζονταν πως ήταν κοντά στα 
ανάκτορα του βασιλιά και πως ολόγυρά τους  περιζώνουν πολλά έθνη και πόλεις εχθρικές και κανένας πια δεν 
επρόκειτο να τους πουλήσει τρόφιμα. Έπειτα (σκέφτονταν) ότι απείχαν από την Ελλάδα όχι λιγότερο από δέκα 
χιλιάδες στάδια και ότι δεν είχαν κανέναν οδηγό για το δρόμο και τους εμπόδιζαν να πάνε στην πατρίδα 
δύσβατα ποτάμια. Ακόμα, πως τους είχαν προδώσει οι βάρβαροι που ακολουθούσαν τον Κύρο στην 
εκστρατεία και είχαν απομείνει εντελώς μόνοι, χωρίς να έχουν ούτε έναν ιππέα σύμμαχο. Έτσι, ήταν 
ολοφάνερο πως αν νικούσαν, κανέναν δεν θα μπορούσαν να σκοτώσουν, ενώ αν ηττούνταν, δεν θα έμενε 
ζωντανός κανένας από αυτούς. Αυτά βάζοντας στο μυαλό τους και όντας βαρύθυμοι, λίγοι δοκίμασαν φαγητό 
εκείνο το βράδυ και λίγοι άναψαν φωτιά, ενώ πολλοί δεν πήγαν στο στρατόπεδο εκείνη την νύχτα, αλλά ο 
καθένας ξάπλωσε όπου έτυχε. Δεν μπορούσαν, όμως, να κοιμηθούν λόγω της θλίψης και του πόθου που είχαν 
για την πατρίδα, τους γονιούς, τις γυναίκες και τα παιδιά τους, για τους οποίους πίστευαν ότι ποτέ δεν θα 
τους ξαναδούν. Έχοντας τέτοια διάθεση, λοιπόν, ξάπλωσαν όλοι να ξεκουραστούν. 
102

 Πρβλ. τις ομοιότητες που παρουσιάζονται με τον λόγο του Κλέαρχου στο 1.3.3-21 (Huitink και Rood 2018, 
69). 
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3.1.2: ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν). Επιπλέον, βρίσκονται σε κακή συναισθηματική 

κατάσταση, αφενός λόγω της θλίψης για τον χαμό των αρχηγών τους και αφετέρου λόγω 

της ανησυχίας τους για το δικό τους μέλλον (6.12.1: ἄθυμοι/ 3.1.3: ἀθύμως ἔχοντες). Και 

στις δύο περιπτώσεις γίνεται αναφορά στο πλήθος των εχθρικών λαών που τους 

περικυκλώνουν και που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν προκειμένου να επιστρέψουν στην 

πατρίδα τους (6.12.2: τοσούτων μὲν ἐθνῶν μαχίμων περιειργόντων σφᾶς ἐν κύκλῳ/ 3.1.2: 

κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν), καθώς επίσης και στα 

αδιάβατα ποτάμια που δυσκολεύουν έτι περισσότερο την πορεία τους και θέτουν σε 

κίνδυνο την ασφάλειά τους (6.12.2: ποταμῶν τε ἐν μέσῳ ἀδιαβάτων τότε γε ἐδόκουν εἶναι/ 

3.1.2: ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ). 

   Επιπλέον, η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Αρριανός στο 6.12.2 (ἀπορία, ἀμηχανία) 

ανακαλεί τον λόγο του Τισσαφέρνη προς τον Κλέαρχο λίγο πριν από την εκτέλεση των 

Ελλήνων στρατηγών. Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Τισσαφέρνης προσφέρεται να βοηθήσει 

τους Έλληνες να επιστρέψουν στην πατρίδα, ακολουθεί μια σειρά αμοιβαίων 

διαβεβαιώσεων και όρκων για να εξαλειφθεί το κλίμα καχυποψίας που υπήρχε και από τις 

δύο πλευρές. Όταν, λοιπόν, έφτασαν στον ποταμό Ζαπάτα, ο Κλέαρχος ζήτησε να 

συναντηθεί με τον Πέρση σατράπη προκειμένου να επιβεβαιωθεί για τις αγαθές προθέσεις 

του. Τότε ο Τισσαφέρνης καθησυχάζει τον Έλληνα στρατηγό, λέγοντάς του -μεταξύ άλλων- 

ότι δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να φανεί ασεβής απέναντι στους θεούς και αισχρός 

απέναντι στους ανθρώπους, όντας δεσμευμένος από τους όρκους που αντάλλαξαν. Όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά, η επιορκία αποτελεί χαρακτηριστικό ανθρώπων που 

διακατέχονται από αμηχανία και βρίσκονται σε αδιέξοδο: παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ 

ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι δι᾽ ἐπιορκίας τε 

πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὔτε 

ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν (είναι, πράγματι, γνώρισμα ανθρώπων που βρίσκονται σε 

αδιέξοδο και αμηχανία και πιέζονται από μεγάλη ανάγκη και που είναι, πάνω από όλα, 

άνθρωποι κακοί, το να θέλουν να πετύχουν κάτι με επιορκία απέναντι στους θεούς και με 

ανειλικρίνεια στους ανθρώπους. Και εμείς, Κλέαρχε, δεν είμαστε ούτε τόσο παράλογοι, 

ούτε τόσο ανόητοι) (2.5.21).  

   Ακόμη, ο συνδυασμός του επιθέτου ἔρημος με τη γενική πτώση, που συναντάμε στον 

Αρριανό, είναι ιδιαίτερα προσφιλής στον Ξενοφώντα: παραπέμπει στον λόγο του Κλέαρχου 

προς τους συμπολεμιστές του που προσπαθεί να τους πείσει να συνεχίσουν την πορεία μαζί 
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του, όταν οι τελευταίοι έχουν πια αντιληφθεί τις πραγματικές προθέσεις του Κύρου και 

αρνούνται να προχωρήσουν περαιτέρω: ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν 

ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους 

καὶ συμμάχους,103 καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὢν οὐκ 

ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι (αλλά αφού εσείς 

δεν θέλετε να υπακούσετε σε μένα, εγώ θα συνταχθώ μαζί σας και ας πάθω οτιδήποτε 

χρειασθεί. Γιατί θεωρώ ότι εσείς είστε για μένα και πατρίδα και φίλοι και σύμμαχοι και μαζί 

σας πιστεύω ότι θα είμαι αξιότιμος όπου κι αν βρεθώ, ενώ χωρίς εσάς έχω την αίσθηση ότι 

δεν θα σταθώ ικανός ούτε φίλο να  ωφελήσω, ούτε εχθρό να αντιμετωπίσω) (1.3.6).104 

    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το μοτίβο της ἀπορίας χρησιμοποιείται από τον 

Ξενοφώντα για να περιγράψει τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 

Έλληνες, ενώ αντιθέτως (με εξαίρεση την περιγραφή της κατάστασης των στρατιωτών στο 

άκουσμα του θανάτου του Αλέξανδρου), ο Αλέξανδρος αποζητάει συνεχώς και αδιαλείπτως 

«δύσκολες καταστάσεις»105 με απώτερο σκοπό να καταδείξει τον ηρωισμό του.106 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103

 Πρβλ. Αλεξ. Αναβ. 1.12.5: ὅτι ἐμοὶ πατρίς τε καὶ γένος καὶ ἀρχαὶ οἵδε οἱ λόγοι εἰσί τε καὶ ἀπὸ νέου ἔτι 
ἐγένοντο (Liotsakis 2019, 180). Για Ιλιαδικό παράλληλο, βλ. και Tsagalis 2002, 101-121. 
104

 Bosworth 1996, 55-56 .     
105

 Η λέξη ἀπορία χρησιμοποιείται στο κείμενο 15 φορές, εκ των οποίων οι 6 αναφέρονται στην πορεία του 
Αλέξανδρου, ο οποίος από τον πόθο του για κατακτήσεις, έφερνε αντιμέτωπο το στράτευμά του με δύσκολες 
καταστάσεις. 
106

 Jacob 1991, 28-31. 
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5. Η παρουσίαση του Αλέξανδρου από τον Αρριανό 

   Όπως είναι γνωστό, για τον Αλέξανδρο δεν έγραψε μόνο ο Αρριανός, αλλά και πολλοί 

άλλοι συγγραφείς, όπως ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, ο Διόδωρος, ο Πλούταρχος κ.α. Θα 

ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να εξετάσουμε συγκριτικά κάποια περιστατικά της ζωής του 

Αλέξανδρου ώστε να δούμε αν αποκλίνει η αφήγηση του Αρριανού από των υπολοίπων κι 

αν ναι, για ποιο λόγο και πού αποσκοπεί. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι 

κάθε συγγραφέας ζει στην εποχή του και μπορεί να αντλεί τις πληροφορίες του από 

διαφορετικές πηγές. Ωστόσο, η πραγμάτευση κάποιων όμοιων γεγονότων από αυτούς τους 

συγγραφείς και η ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ τους σίγουρα δεν μπορεί να είναι 

τυχαία.  

   Ας ξεκινήσουμε από τη διευθέτηση των υποθέσεων στη Θήβα. Η αφήγηση του Αρριανού 

για την πολιορκία της Θήβας διαφέρει σημαντικά από εκείνη του Διοδώρου και άλλων 

σχετικά με το πορτρέτο του Αλέξανδρου και των Μακεδόνων εν γένει. Ενώ ο Αρριανός 

παρουσιάζει τον Αλέξανδρο και τους στρατιώτες ως εγκρατείς και μετριοπαθείς απέναντι 

στη Θήβα, ο Διόδωρος εμφανίζει τον Αλέξανδρο να εμπλέκεται προσωπικά και να 

κατευθύνει ο ίδιος τις φρικαλεότητες που συνέβησαν για να πάρει εκδίκηση. Συγκεκριμένα, 

ο Αρριανός γράφει στο 1.8.1 ότι ο Περδίκας οὐ προσμείνας παρ᾽ Ἀλεξάνδρου τὸ ἐς τὴν 

μάχην ξύνθημα, όρμησε πρώτος εναντίον των Θηβαίων. Στον Διόδωρο (17.9.5-6) και στον 

Πλούταρχο (Αλέξ. 11.78) ο Αλέξανδρος παίρνει την απόφαση για την έναρξη της πολιορκίας 

και ο Περδίκκας παρουσιάζεται να δρα υπό τις εντολές του. Ο τελευταίος στον Διόδωρο 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της νίκης (17.12.3-4), ενώ στον Αρριανό προκαλεί τη 

σύγκρουση και αποσύρεται σύντομα λόγω τραυματισμού από το πεδίο της μάχης (1.8.3). 

Ακόμη, οι Θηβαίοι προβάλλουν σθεναρή αντίσταση και δεν υποκύπτουν γρήγορα στην  

πολιορκητική έφοδο του Αλέξανδρου, όπως παραδίδει ο Αρριανός.  

   Λίγο παρακάτω ο Αρριανός αναφέρει ότι ἔνθα δὴ ὀργῇ οὐχ οὕτως τι οἱ Μακεδόνες, ἀλλὰ 

Φωκεῖς τε καὶ Πλαταιεῖς καὶ οἱ ἄλλοι δὲ Βοιωτοὶ οὐδὲ ἀμυνομένους τοὺς Θηβαίους ἔτι 

οὐδενὶ κόσμῳ ἔκτεινον [τότε, με οργή, όχι τόσο οι Μακεδόνες, όσο οι Φωκείς και οι 

Πλαταιείς και οι υπόλοιποι Βοιωτοί, σκότωναν αδιάκριτα όλους τους Θηβαίους, οι οποίοι 

ούτε καν προέβαλλαν αντίσταση] (1.8.8). Ο Διόδωρος, ενώ συμφωνεί ότι η σφαγή των 

Θηβαίων υποβοηθήθηκε από τις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις, αποδίδει τη μέγιστη ευθύνη 

στους Μακεδόνες και ιδίως στον Αλέξανδρο, ο οποίος παρασύρθηκε από θανάσιμη οργή 

εξαιτίας των χλευασμών προς το πρόσωπό του πριν το ξέσπασμα της μάχης (17.13.1: μετὰ 
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πολλῆς ἀπειλῆς ἐπιφερόμενοι τοῖς ἠτυχηκόσιν ἀφειδῶς ἀνῄρουν πάντας τοὺς 

περιτυγχάνοντας).  Επίσης, η άλωση της Θήβας περιγράφεται από τον Αρριανό οὐ ξὺν πόνῳ 

(1.9.5) εκ μέρους των Μακεδόνων, ενώ και πάλι ο Διόδωρος αναφέρει ότι οι τελευταίοι 

υπέστησαν πολλές απώλειες και μεγάλες ζημιές. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο Αρριανός 

παρουσιάζει τον Αλέξανδρο περισσότερο συγκρατημένο και φιλικό απέναντι στους 

Θηβαίους, καθώς πρόκειται για μία ελληνική πόλη και δεν επιθυμούσε να την καταστρέψει 

ολοσχερώς αλλά δεν μπορούσε να την αφήσει και ατιμώρητη.107  

    Επιπλέον, όταν ο Αλέξανδρος φτάνει στον Γρανικό ποταμό, λαμβάνει χώρα ένας διάλογος 

μεταξύ εκείνου και του Παρμενίωνα. Ο τελευταίος συμβουλεύει τον Αλέξανδρο να 

στρατοπεδεύσουν στην όχθη του ποταμού και να επιχειρήσουν τη διάβαση νωρίς το πρωί, 

προτού τους αντιληφθούν οι εχθροί και παραταχθούν για μάχη (1.13.3). Ο Παρμενίων 

τεκμηριώνει τη θέση του με το επιχείρημα ότι, αν ξεκινήσει αμέσως η μάχη, το στράτευμα 

δεν θα μπορέσει να περάσει απέναντι με ασφάλεια, καθώς το βάθος του ποταμού και οι 

απόκρημνες όχθες του θα δώσουν την ευκαιρία στους εχθρούς, που είναι ήδη απέναντι 

παρατεταγμένοι για μάχη, να τους επιτεθούν την ώρα που θα προσπαθούν να βγουν έξω 

(1.13.4-5). Ο ορμητικός Αλέξανδρος, όμως, απαντάει ότι δεν θα άρμοζε στη φήμη των 

Μακεδόνων και του ίδιου, που κατόρθωσαν με τόση ευκολία να περάσουν τον Ελλήσποντο, 

να εμποδιστούν από ένα μικρό ρέμα (1.13.6). Ωστόσο, ο Διόδωρος (17.19.1-3) παραδίδει 

ότι ο Αλέξανδρος αρχίζει τη διάβαση του ποταμού το πρωί (ἅμ᾽ ἡμέρᾳ), όπως τον 

συμβουλεύει ο Παρμενίων στην εκδοχή του Αρριανού, και ότι οι Πέρσες δεν είναι 

παρατεταγμένοι στις όχθες του Γρανικού περιμένοντας τους Μακεδόνες αλλά σε κοντινούς 

λόφους (τὴν ὑπώρειαν κατειλημμένοι). Ο λόγος που ο Αρριανός ακολουθεί αυτή τη 

διαφορετική εκδοχή είναι να καταδείξει ότι η παρορμητική επιλογή του Αλέξανδρου να 

αρχίσει τη διάβαση αμέσως βεβαιώνει την ουσιαστική και βαθιά γνώση που διαθέτει 

σχετικά με την ψυχολογία του πολέμου, καθώς, όπως υποστηρίζει ο μεγάλος στρατηλάτης,  

η επιβράδυνση της μάχης θα αναπτέρωνε το ηθικό των Περσών και θα τους δημιουργούσε 

την εντύπωση ότι είναι ισάξιοι στη μάχη με τους Μακεδόνες (1.13.7).108 

   Επιπροσθέτως, στη μάχη στην Ισσό, ο Αρριανός παρουσιάζει τον Δαρείο να τρέπεται σε 

άτακτη φυγή. Η εικόνα του τελευταίου να απομακρύνεται από τους πρώτους πάνω στο 

άρμα του και στη συνέχεια, όταν η κατάσταση του εδάφους τον εμποδίζει, να κατεβαίνει 

                                                           
107

 Πρβλ. 1.7.10: Ἀλέξανδρος δέ ἔτι γὰρ τοῖς Θηβαίοις διὰ φιλίας ἐλθεῖν μᾶλλόν τι ἢ διὰ κινδύνου ἤθελε., 
1.7.11: Ἀλέξανδρος δὲ οὐδ᾽ ὣς τῇ πόλει προσέβαλλεν. 
108

 Μήλτσιος 2020, 148-150. 
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και, αφήνοντας πίσω τα όπλα του, να σπεύδει να ξεφύγει με το άλογό του από την 

καταδίωξη του Αλέξανδρου, αποδίδει με γλαφυρότητα τις διαφορές των δύο αντιπάλων 

στον χαρακτήρα (2.11.4-5). Διαφορετική εκδοχή παραδίδει ο Διόδωρος (17.34.27) και ο 

Κούρτιος ( 3.11.7-12), οι οποίοι αναφέρουν ότι διαδραματίστηκε ιδιαιτέρως σθεναρή μάχη 

γύρω από το άρμα του Δαρείου ανάμεσα στους Μακεδόνες και τους Πέρσες υπερασπιστές 

του, κατά την οποία τραυματίστηκε και ο Αλέξανδρος. Επίσης, επισημαίνουν ότι ο Δαρείος 

δεν εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης παρά μόνο όταν τα άλογά του είχαν δεχθεί πολλά 

χτυπήματα και υπήρχε κίνδυνος να συλληφθεί.109 Ομοίως, στη μάχη στα Γαυγάμηλα, όταν ο 

Αλέξανδρος εκμεταλλεύεται το ρήγμα που έχει δημιουργηθεί στην παράταξη του Δαρείου 

και σπεύδει να τον αντιμετωπίσει, τρομοκρατεί τον ήδη φοβισμένο Δαρείο (πάλαι ἤδη 

φοβερῷ ὄντι) και τον εξαναγκάζει σε φυγή μαζί με άλλους Πέρσες (3.14.3). Και σε αυτή την 

περίπτωση, η εικόνα που σκιαγραφεί ο Αρριανός για τον Δαρείο, ο οποίος, σε κατάσταση 

πανικού, εγκαταλείπει από τους πρώτους το πεδίο της μάχης, διαφέρει από τις εκδοχές που 

παραδίδουν άλλες πηγές. Για παράδειγμα, ο Πλούταρχος (Αλέξ. 33.8) αναφέρει ότι ο 

Δαρείος δεν τρέπεται σε φυγή παρά μόνο όταν το πλήθος των πτωμάτων που συσωρεύεται 

γύρω του εμποδίζει τους τροχούς του άρματός του και τρομοκρατεί τα άλογά του. Μάλιστα 

ο Διόδωρος (17.60.2-4) παρουσιάζει τον Δαρείο να μάχεται πάνω στο άρμα του, ρίχνοντας 

ακόντια στους εχθρούς, και να υποχωρεί μετά τους Πέρσες στρατιώτες του. Οι τελευταίοι, 

όταν βλέπουν τον οδηγό του Δαρείου να πέφτει νεκρός, θεωρούν εσφαλμένα ότι πρόκειται 

για τον βασιλιά τους.110 Η αιτία της διαφορετικής πραγμάτευσης των επεισοδίων αυτών 

από τον Αρριανό μπορεί να ανιχνευθεί για ακόμη μία φορά στην επιθυμία του να αναδείξει 

την υπεροχή του Αλέξανδρου. Ο δειλός Δαρείος τρέπεται σε φυγή από τον γενναίο και 

ορμητικό Αλέξανδρο.111 

   Λίγο παρακάτω ο Αρριανός μάς πληροφορεί ότι ο Αλέξανδρος διακόπτει την καταδίωξη 

του Δαρείου, καθώς ο Παρμενίων χρειαζόταν τη βοήθειά του πιεζόμενος από τους Πέρσες 

(3.15.1). Αντίθετα από τον Αρριανό, ο οποίος δεν διεισδύει σε λεπτομέρειες για το 

συγκεκριμένο επεισόδιο, ο Πλούταρχος (Αλέξ. 33.911) αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος θα είχε 

συλλάβει τον Δαρείο, αν δεν τον σταματούσε η έκκληση βοήθειας που του απηύθυνε ο 

Παρμενίων και ασκεί δριμεία κριτική στον τελευταίο για τις επιδόσεις του στη μάχη. Επίσης, 

                                                           
109

 Αξίζει να αναφερθεί ότι ο φόβος, ως συστατικό στοιχείο της ψυχοσύνθεσης του Δαρείου, απαντάται τόσο 
στον Διόδωρο (17.34.7: εἰς ἔκπληξιν καὶ δέος ἐνέπιπτεν) όσο και στον Κούρτιο (3.11.11: cum ille veritus, ne 
vivus venire in hostium potestatem). 
110

 πρβ. Κούρτ. 4.15.24-33 και Ιουστ. 11.14.3. 
111

 Μήλτσιος 2020, 164-165, 171-172. 
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σύμφωνα με την εκδοχή του Κούρτιου (4.16.2-3), ο Αλέξανδρος δυσανασχετεί με την 

έκκληση του Παρμενίωνα, διότι εξαναγκάζεται να διακόψει την καταδίωξη του Δαρείου. Ο 

τρόπος αντίδρασης του Αλέξανδρου όπως παρουσιάζεται από τον Αρριανό πιστοποιεί την 

μέριμνα και τη φροντίδα του Αλέξανδρου πρωτίστως για την ασφάλεια και την ευημερία 

του στρατεύματος.112 

   Ακόμα ένα σημείο διαφοροποίησης του Αρριανού και των υπόλοιπων συγγραφέων που 

έγραψαν για τον Αλέξανδρο εντοπίζεται στην αφήγηση της πυρπόλησης της Περσέπολης. Ο 

Αρριανός είναι ο μοναδικός ανάμεσα στον Πλούταρχο, τον Διόδωρο και τον Κούρτιο που 

ερμηνεύει αυτήν την πράξη ως αποτέλεσμα εσκεμμένης πολιτικής. Για παράδειγμα, η 

εκδοχή του Κούρτιου παρουσιάζει τον Αλέξανδρο να συμμετέχει σε ένα συμπόσιο, στο 

οποίο υπήρχαν και εταίρες. Μία εξ αυτών ήταν και η Θαΐς, η οποία, υπό την επήρεια μέθης, 

ισχυρίστηκε ότι ο Αλέξανδρος θα χαίρει μεγαλύτερης εκτίμησης από τους Έλληνες, αν 

έκαιγε το παλάτι της Περσέπολης. Ο Αλέξανδρος, όντας και ο ίδιος μεθυσμένος, πέταξε τον 

«πρώτο δαυλό» μέσα την πόλη (7.3.5). Το επεισόδιο αυτό χρωματίζεται αρνητικά τόσο από 

τον Αρριανό, όσο και από τον Κούρτιο. Ωστόσο, η αναφορά ότι ήταν αποτέλεσμα του 

καπρίτσιου μιας εταίρας και υπό την κατάσταση μέθης, προσδίδει έτι μελανότερο χρώμα 

στην ηθική του Αλέξανδρου.  

   Τέλος, όπως προαναφέραμε, ο Αλέξανδρος τιμωρεί με θάνατο τον Φιλώτα και τον 

Παρμενιώνα. Η σύντομη πραγμάτευση του επεισοδίου από τον Αρριανό μαρτυρεί την 

απροθυμία των κύριων του πηγών, Πτολεμαίου και Αριστόβολου, να δώσουν μεγάλες 

διαστάσεις σε θέματα που δεν «τιμούσαν» ιδιαιτέρως τον μεγάλο στρατηλάτη. Οι άλλες 

εκδοχές του περιστατικού αυτού αναφέρουν περισσότερες πληροφορίες και μία από αυτές 

είναι εκείνη του Κούρτιου, όπου παρατίθενται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των 

αιματοβαμμένων επακόλουθων.113 

   Συμπερασματικά, ο Αρριανός προσπαθεί να παρουσιάσει τον Αλέξανδρο περισσότερο 

θετικά. Χαρακτηρίζεται από φιλευσπλαχνία, μετριοπάθεια και δρα κατά κύριο λόγο με 

γνώμονα τη λογική και όχι εν βρασμώ ψυχής. Κατά την προσέγγιση του Αρριανού, λοιπόν, ο 

Αλέξανδρος τείνει να μας θυμίζει τη δράση του Ξενοφώντα τόσο σε ηθικό, όσο και σε 

ηγετικό επίπεδο. Αν ανατρέξουμε στην Κύρου Ανάβαση, θα παρατηρήσουμε ότι ο 

Ξενοφώντας δείχνει την ίδια φιλική διάθεση προς τις Ελληνικές πόλεις, από τις οποίες 
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πρέπει να διέλθουν οι Μύριοι για να περάσουν απέναντι στην Ελλάδα. Προσπαθεί να 

αποφύγει τις συγκρούσεις και τους ζητά να προσφέρουν στους Μυρίους αυτά που 

χρειάζονται, χρησιμοποιώντας την πειθώ και όχι τη βία.114 Ποτέ δεν προβαίνει σε ακρότητες 

και βιαιότητες χωρίς αιτία και πάντοτε πράττει σύμφωνα με τη λογική και το πρέπον. Είναι 

ένας ήπιος, μετριοπαθής χαρακτήρας που χαρακτηρίζεται από σωφροσύνη και 

συγκαταβατικότητα. Επομένως, είναι πιθανό η Κύρου Ανάβαση να προσέφερε πλούσιο 

υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκε ο Αρριανός και διαμόρφωσε τελικά το δικό του έργο. 
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6. Επίλογος 

   Η μελέτη που προηγήθηκε καταδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο οικοδομείται το 

ηγετικό μοντέλο του Αλέξανδρου από τον Αρριανό, τουλάχιστον σε ότι αφορά στα θετικά 

του χαρακτηριστικά, παρουσιάζει πολλές και ενδιαφέρουσες ομοιότητες τόσο με την 

ηγεσία του Κύρου, όσο και με την ηγεσία του Ξενοφώντα, όπως περιγράφονται στην 

Ανάβαση του Ξενοφώντα. Οι ομοιότητες τόσο σε επίπεδο περιεχομένου, όσο και σε 

επίπεδο λεξιλογίου ανάμεσα στα δύο κείμενα, πιστοποιούν ότι ο Αρριανός γνώριζε και 

ενδεχομένως χρησιμοποίησε την Ανάβαση του προκατόχου του στη σύνθεση του δικού του 

έργου.  

 Παρόλο που στην Κύρου Ανάβαση συναντάμε πληθώρα στρατηγών, ο λόγος που 

επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στον Κύρο και κυρίως στον Ξενοφώντα δεν είναι άλλος από 

το γεγονός ότι πρόκειται για τους πρωταγωνιστές του έργου, με την έννοια ότι 

εκπροσωπούν την αρχή και το τέλος της εκστρατείας. Ο Κύρος είναι ο υποκινητής της 

εκστρατείας, εκείνος που ξεσήκωσε και οδήγησε τους Έλληνες μισθοφόρους στην Ασία 

(πρώτο βιβλίο). Μετά τον θάνατό του, αναλαμβάνουν την αρχηγία για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα οι Έλληνες στρατηγοί (δεύτερο βιβλίο), οι οποίοι, όπως διαπιστώσαμε στις 

πρώτες σελίδες, δεν διέθεταν τις κατάλληλες ικανότητες και δεν ανταποκρίνονταν επαρκώς 

στο αξίωμά τους. Από εκεί και έπειτα, τα ηγετικά ηνία αναλαμβάνει ο Ξενοφών, ο οποίος 

θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει τους Μυρίους πίσω στην πατρίδα και να ολοκληρώσει 

την αποστολή του (τρίτο έως έβδομο βιβλίο). Επιπλέον, ο Κύρος και ο Ξενοφώντας 

παρουσιάζουν αρκετά σημεία επαφής μεταξύ τους και φαίνεται να συγκεντρώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό εκείνες τις στρατιωτικές και ηθικές αρετές που οφείλει να έχει ένας 

ικανός ηγέτης, ενώ οι υπόλοιποι στρατηγοί αποδεικνύονται λιγότερο αποτελεσματικοί. 

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αρριανός επέλεξε να σκιαγραφήσει τον Αλέξανδρο με 

Ξενοφώντεια χρώματα ενθαρρύνοντας κατά κάποιο τρόπο τη σύγκριση μεταξύ των δύο 

αυτών ανδρών: ο τρόπος με τον οποίο χτίζει το ηγετικό προφίλ του μεγάλου στρατηλάτη 

τείνει να ομοιάσει περισσότερο με αυτό του Ξενοφώντα παρά με οποιουδήποτε άλλου 

ηγέτη που συναντάμε στην Κύρου Ανάβαση. 

   Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, μοιράζεται πολλά κοινά στοιχεία με τον Ξενοφώντα. Δύο από αυτά 

είναι η ευσέβεια, με την οποία αντιμετωπίζουν διάφορα γεγονότα και η εμψύχωση στρατού 

με ποικίλους τρόπους, πρωτίστως όμως με το παράδειγμά τους. Τόσο ο Ξενοφώντας, όσο 

και ο Αλέξανδρος, γνωρίζουν πώς να εμπνέουν τους στρατιώτες τους δίνοντάς τους κίνητρα 
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για να αναλάβουν δράση, έτσι ώστε την επίμαχη ώρα να αγωνίζονται όσο καλύτερα 

δύνανται, προκειμένου να φανούν αντάξιοι των προσδοκιών των αρχηγών τους. Χάρη στις 

υψηλές ηγετικές επιδόσεις τους και τη σχέση ενότητας και φιλίας που χτίζουν με τους 

άνδρες τους, ο Ξενοφώντας και ο Αλέξανδρος καταφέρνουν να αποσπάσουν την εκούσια 

υπακοή και την αγάπη των συντρόφων τους. Οι τελευταίοι κατανοούν ότι μέριμνα και 

σκοπός του ηγέτη δεν είναι η εξυπηρέτηση μόνο των δικών του συμφερόντων, αλλά της 

ομάδας στο σύνολό της και, αν είναι εφικτό, του κάθε στρατιώτη προσωπικά.   

   Ακόμη, η ικανότητά τους να εμπνέουν φόβο στους εχθρούς και να τιμωρούν τους 

απείθαρχους τούς εξασφαλίζει την επιτυχία σχεδόν σε κάθε μάχη. Κοινό χαρακτηριστικό 

μεταξύ των δύο ηγετών αποτελεί και η φροντίδα προς τους στρατιώτες τους, για την 

ευημερία των οποίων μεριμνούν διαρκώς. Κύριος στόχος και των δύο είναι η σωτηρία και η 

ασφάλεια του συνόλου και πάντοτε προσπαθούν να αναλαμβάνουν δράσεις, οι οποίες δεν 

θέτουν σε κίνδυνο τον στρατό τους. 

  Επιπλέον,η εύστοχη ανάλυση των εκάστοτε δεδομένων είναι ένα ακόμη προτέρημα που 

μοιράζονται οι δύο στρατηγοί. Τόσο ο Ξενοφών όσο και ο Αλέξανδρος είναι ιδιαίτερα 

επιτήδειοι στο να εφευρίσκουν  λύσεις και να επινοούν τεχνάσματα προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς κάποιες δυσκολίες. 

   Επίσης, η διορατικότητα και η ορθή κριτική σκέψη είναι αρετές που επιτρέπουν στον 

Ξενοφώντα και τον Αλέξανδρο να αποκτούν σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 

χαρακτήρων, να προβλέπουν τα σχέδια των αντιπάλων τους, να λαμβάνουν τα κατάλληλα 

μέτρα και τελικά να τα αποτρέπουν. Ακόμη, η ικανότητα λήψης αποφάσεων σε κρίσιμες 

στιγμές, η οργανωτικότητα και η οξυμμένη παρατηρητικότητα είναι τρία συστατικά στοιχεία 

της επιτυχίας των δύο αυτών ηγετών. 

   Τέλος, η ταχύτητα με την οποία κινούνται επιτρέπει στον Ξενοφώντα και τον Αλέξανδρο 

να προκαταλαμβάνουν ή και να αποφεύγουν τελικά διάφορες καταστάσεις, οι οποίες 

επρόκειτο να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του στρατεύματος. 

    Συνοψίζοντας, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο αυτές οι ομοιότητες που 

παρουσιάζουν ο Ξενοφών και ο Αλέξανδρος σε ηγετικό επίπεδο, οφείλονται στην επιρροή 

που άσκησε ο Αθηναίος ιστορικός στον Αρριανό. Παρατηρήσαμε, όμως, ότι σε πολλά 

σημεία η Αλεξάνδρου Ανάβαση ανακαλεί επεισόδια από το έργο του Ξενοφώντα. Το πλήθος 

των σαφών λεκτικών και δομικών ομοιοτήτων ανάμεσα στα δύο κείμενα αλλά και εν γένει ο 

εντοπισμός Ξενοφώντειων επιρροών σε όλο το συγγραφικό έργο του Αρριανού, η 
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αυτοσύστασή του ως νέος Ξενοφών και η πορεία του βίου του πιστοποιούν την άμεση 

επίδραση που του άσκησε ο Αθηναίος ιστορικός. Ειδικότερα για την Ανάβαση και το 

μοντέλο ηγεσίας, ο τρόπος με τον οποίο προβάλλει ο Αρριανός τα ηγετικά χαρακτηριστικά 

του Αλέξανδρου, έτσι ώστε να παραπέμπουν και να μας θυμίζουν τον Ξενοφώντα, σίγουρα 

δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο γεγονός. 
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