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ΕΝΟΤΗΤΑ 11
Η
  : Η αγάπη του Αλεξάνδρου για τον Βουκεφάλα 

(Ἀρριανός, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις 5.19.4-6 (διασκευή) 
 

αρχαίο κείμενο                                                   απόδοση στη νέα ελληνική 

Ἵνα δὲ ἡ μάχη συνέβη 

 

Εκεί λοιπόν όπου συνέβη η μάχη 

καὶ ἔνθεν ὁρμηθε ὶς ἐπέρασεν τὸν 

Ὑδάσπην ποταμὸν 

και στο σημείο απ’ το οποίο ξεκίνησε και 

πέρασε τον Υδάσπη ποταμό  

πόλεις ἔκτισεν Ἀλέξανδρος. 

 

ο Αλέξανδρος έκτισε πόλεις . 

Καὶ τὴν μὲν Νίκαιαν τῆς νίκης τῆς 

κατ’ Ἰνδῶν ἐπώνυμον ὠνόμασε, 

Κι έδωσε στη μια το όνομα Νίκαια από 

τη νίκη του κατά των Ινδών , 

τὴν δὲ Βουκεφάλαν ἐς τοῦ ἵππου 

τοῦ Βουκεφάλα τὴν μνήμην, 

ενώ στην άλλη Βουκεφάλα στη μνήμη 

του αλόγου του Βουκεφάλα , 

ὃς ἀπέθανεν αὐτοῦ ὑπὸ καύματός 

τε καὶ ἡλικίας καματηρὸς 

γενόμενος,  

ο οποίος πέθανε εκεί επειδή 

καταβλήθηκε απ’ τον καύσωνα και τα 

γηρατειά , 

πολλὰ δὲ πρόσθεν ξυγκαμών τε καὶ 
συγκινδυνεύσας Ἀλεξάνδρῳ, 

αφού είχε υποφέρει προηγουμένως  

πολλά και είχε περάσει πολλούς 

κινδύνους μαζί  με τον Αλέξανδρο , 

ἀναβαινόμενός τε πρὸς μόνου 

Ἀλεξάνδρου, 

και τον οποίο ίππευε μόνο ο Αλέξανδρος 

, 

ὅτι τοὺς ἄλλους πάντας ἀπηξίου 

ἀμβάτας, 

επειδή απέρριπτε ως ανάξιους όλους 

τους άλλους αναβάτες 

καὶ μεγέθει μέγας καὶ τῷ  θυμῷ 

γενναῖος. 

και ήταν μεγαλόσωμος και δυνατός . 

Σημεῖον δέ οἱ ἦν βοὸς κεφαλὴ 

ἐγκεχαραγμένη, 

Και είχε σημάδι ένα κεφάλι βοδιού 

χαραγμένο πάνω του , 

ἐφ᾿  ὅτῳ  καὶ τὸ ὄνομα τοῦτο 

λέγουσιν ὅτι ἔφερεν· 

εξαιτίας του οποίου λένε ότι πήρε και το 

όνομα αυτό · 

οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι λευκὸν σῆμα 

εἶχεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, μέλας ὢν 

αὐτός, 

και άλλοι λένε ότι είχε λευκό σημάδι στο 

κεφάλι, ενώ ο ίδιος ήταν μαύρος , 

ἐς βοὸς κεφαλὴν μάλιστα 

εἰκασμένον. 

που έμοιαζε πάρα πολύ με κεφάλι 

βοδιού . 

Οὗτος ὁ ἵππος ἐν τῇ Οὐξίων χώρᾳ  

ἀφανὴς ἐγένετο Ἀλεξάνδρῳ, 

Αυτό το άλογο το έχασε ο Αλέξανδρος 

στη χώρα των Ουξίων ,  

καὶ Ἀλέξανδρος προεκήρυξεν ἀνὰ 

τὴν χώραν πάντας ἀποκτενεῖν 

Οὐξίους, 

και ο Αλέξανδρος διακήρυξε δημόσια , 

σε όλη τη χώρα, ότι θα εκτελέσει όλους 

τους Ουξίους, 

εἰ μὴ ἀπάξουσιν αὐτῷ  τὸν ἵππον. 

 

αν δεν του επιστρέψουν το άλογο . 

Τοσήδε γὰρ σπουδὴ  Ἀλεξάνδρῳ 

ἀμφ᾿  αὐτὸν ἦν.  

Γιατί τόσο μεγάλο  ήταν το ενδιαφέρον 

του Αλεξάνδρου γι’ αυτόν . 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ (οι 1, 2, 3 γραπτές στο τετράδιο ) 

 

 

1. Ποια στοιχεία του κειμένου αποδεικνύουν το δεσμό το Αλεξάνδρου με το Βουκεφάλα 

; Να απαντήσετε αναφέροντας και το αντίστοιχο μέρος του αρχαίου κειμένου σε 

παρένθεση : (  π.χ. ήταν μεγαλόσωμος και δυνατός : μεγέθει μέγας καὶ τῷ  θυμῷ 

γενναῖος ) 

 

2. Κινδυνεύουσι , προεκήρυξεν : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο σε όλους τους χρόνους της 

οριστικής . 

 

3. Να κλιθούν τα ονοματικά σύνολα :  , ὁ γενναῖος  ἵππος ,  ἡ ωραία κεφαλή . 

 

4. Βρείτε και γράψετε με ποιες λέξεις του αρχαίου κειμένου είναι ομόρριζες οι 

παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής :  

 

απαξίωση        →.................................................. 

 

φανερώνω      → ................................................. 

 

μνημόνιο         →.................................................. 

 

εικόνα              →..................................................   

 

πατροκτόνος   →..................................................   

 

σημασία           →.................................................. 

 

σπουδαστής    →.................................................. 

 

περαστικός      →.................................................. 

 

 

5. Μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά του κειμένου στην ίδια πτώση του 

άλλου αριθμού :  

 

   τὸν ποταμὸν   →.................................................. 

    

   τῆς νίκης        →.................................................. 

 

  τὴν μνήμην    →.................................................... 

 

  τῆς ἡλικίας    →................................................... 

 

  τῷ  θυμῷ      →.................................................... 

 

 τοὺς ἀμβάτας →.................................................... 

 


