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Εκφώνηση Ελεύθερου Θέµατος 

Ας υποθέσουµε ότι θέλετε να διδάξετε την ενότητα 11 του σχολικού βιβλίου «Αρχαία 

ελληνική γλώσσα» της Α΄ Γυµνασίου µε τίτλο: «Η αγάπη του Αλέξανδρου για τον 

Βουκεφάλα» (Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, 5.19.4-6, διασκευή).  

Θέλετε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα: (α) στην κατανόηση του αρχαιοελληνικού 

κειµένου και την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχει για τη σχέση του Μ. 

Αλεξάνδρου µε το άλογό του ή/και (β) στην εξοικείωση µε το γλωσσικό υλικό του 

κειµένου, ειδικότερα µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική της αρχαίας ελληνικής 

γλώσσας. 

Με αφετηρία το συγκεκριµένο κείµενο, σχεδιάστε ένα σενάριο, αξιοποιώντας εκείνο ή 

εκείνα τα λογισµικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα που θεωρείτε κατάλληλα, 

προκειµένου να εµπλέξετε τους µαθητές σας σε διαδικασίες δηµιουργικής µάθησης και 

ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11 

Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα 

A. Κείµενο 

Στο έργο του Άλεξάνδρου Άνάβασις, (βλ. Ενότητα 7) ο Φλάβιος Αρριανός (περ. 95-175 µ.Χ.) 

αφηγείται και το τέλος του Βουκεφάλα, του αγαπηµένου αλόγου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκτός 

από την περιγραφή του αλόγου, ο Αρριανός παραδίδει και ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο που 

καταδεικνύει τον στενό δεσµό του µεγάλου στρατηλάτη µε τον πιστό σύντροφό του. 

 

Ἵνα δὲ ἡ µάχη συνέβη καὶ ἔνθεν ὁρµηθεὶς ἐπέρασεν τὸν Ὑδάσπην ποταµὸν πόλεις 

ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. Καὶ τὴν µὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς κατ' Ἰνδῶν ἐπώνυµον ὠνόµασε, 

τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου τοῦ Βουκεφάλα τὴν µνήµην, ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ ὑπὸ 

καύµατός τε καὶ ἡλικίας καµατηρὸς γενόµενος, πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαµών τε καὶ 

συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, ἀναβαινόµενός τε πρὸς µόνου Ἀλεξάνδρου, ὅτι τοὺς 

ἄλλους πάντας ἀπηξίου ἀµβάτας, καὶ µεγέθει µέγας καὶ τῷ θυµῷ γενναῖος. Σηµεῖον δέ 

οἱ ἦν βοὸς κεφαλὴ ἐγκεχαραγµένη, ἐφ' ὅτῳ καὶ τὸ ὄνοµα τοῦτο λέγουσιν ὅτι ἔφερεν· οἱ δὲ 

λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆµα εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, µέλας ὢν αὐτός, ἐς βοὸς κεφαλὴν 

µάλιστα εἰκασµένον. Οὗτος ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, καὶ 

Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ τὴν χώραν πάντας ἀποκτενεῖν Οὐξίους, εἰ µὴ ἀπάξουσιν 

αὐτῷ τὸν ἵππον. Τοσήδε γὰρ σπουδὴ Ἀλεξάνδρῳ ἀµφ' αὐτὸν ἦν. 

Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4-6 (διασκευή) 

 

Ερµηνευτικά σχόλια 

Ἵνα δὲ ἡ µάχη συνέβη καὶ ἔνθεν ὁρµηθεὶς ἐπέρασεν τὸν Ὑδάσπην ποταµὸν πόλεις ἔκτισεν 

Ἀλέξανδρος: Η ίδρυση των δύο πόλεων στις όχθες του ποταµού Υδάσπη (σήµερα ονοµάζεται 

«Τζέλουµ») συνδέεται µε τη µεγάλη µάχη που έγινε εκεί µεταξύ της στρατιάς του Αλεξάνδρου και 

των δυνάµεων του Ινδού βασιλιά Πώρου, που έληξε µε νίκη των Μακεδόνων. Η Νίκαια χτίστηκε 

ακριβώς στο πεδίο της µάχης, ενώ η Βουκεφάλα ή Βουκέφαλα (κατά τον Πλούταρχο, 

«Βουκεφαλία») στο σηµείο από το οποίο ξεκίνησε ο Αλέξανδρος µε τον στρατό του, για να διαβεί 

τον Υδάσπη. 
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Οὔξιοι: Λαός της ανατολικής Σουσιανής στη µεθόριο της Περσίας. Κατοικούσαν στις πηγές του 

Τίγρη ποταµού (σηµερινού Καρούµ). Η περιοχή όπου ζούσαν ήταν ιδιαίτερα εύφορη. ∆ιακρίνονταν 

σε ορεινούς, που ήταν πιο σκληροτράχηλοι και ονοµαστοί πολεµιστές, και πεδινούς. Κατά την 

εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου υπήρξαν σύµµαχοι του ∆αρείου, ώσπου το 331 π.Χ. τους υπέταξε ο 

Αλέξανδρος και τους έκανε φόρου υποτελείς. 

 


