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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
  

 
Ο ρόλος της µεγάλης προσωπικότητας στη διαµόρφωση του ιστορικού 

γίγνεσθαι αποτελεί ένα πολυσυζητηµένο πρόβληµα της επιστήµης της ιστορίας, στο 
οποίο έχουν δοθεί διαφορετικές απαντήσεις – είτε σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο είτε 
έµπρακτα, κατά τη συγγραφή ιστορικών έργων – ανάλογα µε την εποχή και τις 
κρατούσες αντιλήψεις (όπως εκείνη του Καρρ πως «η επιθυµία να θεωρηθεί η 
ατοµική µεγαλοφυΐα σαν η δηµιουργική δύναµη στην ιστορία είναι χαρακτηριστική 
των πρωτόγονων βηµάτων της ιστορικής συνείδησης» και πως ο µεγάλος άνδρας δεν 
είναι κάποιος που «επιβάλλεται πάνω στην ιστορία», αλλά αυτός που «µπορεί να 
εκφράσει µε λόγια την άποψη της εποχής του», «ο εκπρόσωπος και µαζί ο 
δηµιουργός κοινωνικών δυνάµεων που αλλάζουν το σχήµα του κόσµου»1). 
  

Κάθε λαός έχει αναδείξει σπουδαίες προσωπικότητες στους τοµείς της 
πολιτικής και του πολέµου - τοµείς στους οποίους περιοριζόταν το ενδιαφέρον των 
ιστορικών σε παλαιότερες εποχές - και έχει προσπαθήσει να τις µελετήσει, 
χρησιµοποιώντας τες ταυτόχρονα και ως µέσα για την ανάπτυξη της εθνικής 
συνείδησης και την προβολή της εθνικής υπερηφάνειας, αλλά και για τη διάπλαση 
της προσωπικότητας και τη διαπαιδαγώγηση των µελών του. Το ίδιο συµβαίνει και µε 
τον ελληνικό λαό. Και από τις µεγάλες προσωπικότητες που ανέδειξε κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας του, εκείνη που στη συνείδησή του ξεχωρίζει αδιαµφισβήτητα 
από τις υπόλοιπες (για το απλησίαστο από άλλους των όσων κατόρθωσε, για τη 
διαχρονική και παγκόσµια δόξα που απέκτησε και, κυρίως, για την ταύτισή του µαζί 
του σε δύσκολες εποχές του νεότερου βίου του) είναι αυτή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. 

 
Η µελέτη µιας µεγάλης ιστορικής προσωπικότητας είναι από τη φύση της κάτι 

δύσκολο, κι αυτό γιατί ο ιστορικός που θα την επιχειρήσει, πέρα από τα γνωστά, 
ποικίλα και πολύπλοκα προβλήµατα που από τη φύση της εργασίας του 
αντιµετωπίζει, έχει να αντιπαλέψει και µε το δέος που το πρόσωπο αυτό προκάλεσε 
και προκαλεί, το οποίο συνήθως του δηµιουργεί είτε αισθήµατα θαυµασµού που δεν 
µπορεί εύκολα να ελέγξει είτε – σπανιότερα – διάθεση αποµυθοποίησης και 
αποκαθήλωσης από το «θρόνο» του που του είναι δύσκολο να ξεπεράσει. Αν µάλιστα 
αυτός που επιχειρεί αυτού του είδους την ιστορική µελέτη έχει κοινή εθνική 
καταγωγή µε το εξεταζόµενο σπουδαίο ιστορικό πρόσωπο και έχει µεγαλώσει και 
ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα και ζει µέσα σε µια κοινωνία που το θαυµάζει, τότε 
το έργο του γίνεται ακόµη δυσκολότερο, γιατί η πολυσυζητηµένη και επίπονη 
προσπάθεια του ιστορικού για αντικειµενική θεώρηση του θέµατός του αποβαίνει 
εξαιρετικά δύσκολη (ιδιαίτερα µάλιστα αν δεν είναι επιστήµονας ιστορικός) και οι 
δύο τάσεις που προαναφέραµε, της ταύτισης και του θαυµασµού από τη µια ή της 
αντιπαλότητας και της αποµυθοποίησης από την άλλη, είναι στην περίπτωση αυτή 
εντονότερες. 

Στα πλαίσια αυτού του προβληµατισµού, πιστεύουµε πως είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον ένας ιστορικός, αντί να ερευνήσει και να γράψει ο ίδιος για µια µεγάλη 
ιστορική προσωπικότητα προερχόµενη από την εθνική του ιστορία (ερχόµενος έτσι 
                                                
1 Καρρ, Ε.Χ., Τι είναι η ιστορία, ελλ. µετάφρ. Φ. Λιάππα, Πλανήτης, Αθήνα 1983, σελ. 51 και 62-63. 
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άµεσα αντιµέτωπος µε τα αισθήµατα προσωπικού και συλλογικού θαυµασµού που 
προαναφέραµε), να µελετήσει τι έχουν γράψει οι άλλοι γι’ αυτήν· και µάλιστα όχι 
οποιοιδήποτε άλλοι αλλά οι ίδιοι οι συµπατριώτες του. Έτσι λοιπόν, θέσαµε ως 
ερευνητικό στόχο να µελετήσουµε οτιδήποτε έχει γραφτεί από Έλληνες συγγραφείς 
στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης του νεοελληνικού κράτους (από το 1830 
ως το 2000) και έχει ως θέµα του – αποκλειστικά ή µερικά – το Μέγα Αλέξανδρο, 
συµπεριλαµβάνοντας, πέρα από τις µονογραφίες και τις ιστορικές µελέτες 
(προερχόµενες όχι µόνο από επιστήµονες ιστορικούς αλλά και από ερασιτέχνες µε 
έντονες ιστορικές ανησυχίες) και τα λογοτεχνικά έργα και τα βιβλία γνώσεων έτσι, 
ώστε να έχουµε µια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη εικόνα της παρουσίας του στην 
ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και του τρόπου που σχηµατίζεται η εικόνα του στη 
νεοελληνική κοινωνία, ώστε, στο τέλος, να µπορέσουµε να καταλήξουµε και σε 
κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε αυτήν στις διάφορες περιόδους της ύπαρξής της. 

 
Τα ιστορικά έργα που αναφέρονται στο Μέγα Αλέξανδρο µπορούµε να τα 

χωρίσουµε σε πέντε (5) µεγάλες κατηγορίες, ανάλογα µε το περιεχόµενό τους: 
α)  Ιστορίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
β) Αρχαίες Ελληνικές Ιστορίες (από όπου µας ενδιαφέρει το σχετικό µε τον 

Αλέξανδρο κεφάλαιο). 
γ)  Ιστορίες της Μακεδονίας (ισχύει το ίδιο µε την προηγούµενη κατηγορία). 
δ) Ειδικές ιστορικές µελέτες, που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο 

ζήτηµα σχετικό µε την ιστορία του Αλεξάνδρου. 
ε) Γενικότερες ιστορικές µελέτες, που περιλαµβάνουν κάποιο ζήτηµα 

σχετικό µε την ιστορία του Αλεξάνδρου. 
Αυτές οι πέντε κατηγορίες αποτελούνται από καθ’ αυτό ιστορικά έργα. Αυτά 

µπορεί να είναι γραµµένα από επιστήµονες ιστορικούς ή και από ερασιτέχνες µε 
έντονες ιστορικές ανησυχίες και διάθεση για έρευνα και µπορεί να έχουν ως σκοπό 
τους είτε την προώθηση της ιστορικής έρευνας είτε απλά την πληροφόρηση του 
ευρύτερου αναγνωστικού κοινού είτε ακόµη και τα δύο. 

Πέρα όµως απ’ αυτές µπορούµε να διακρίνουµε και άλλες τρεις κατηγορίες 
βιβλίων που αναφέρονται στον Αλέξανδρο και συµβάλλουν ιδιαίτερα στη γνώση του 
ελληνικού αναγνωστικού κοινού γι’ αυτόν, χωρίς όµως να αποτελούν ιστορικά έργα: 

- τις µυθιστορηµατικές βιογραφίες του (καθώς και άλλα λογοτεχνικά έργα 
που τον έχουν ως θέµα τους)⋅ 

- τα σχολικά εγχειρίδια αρχαίας ιστορίας· 
- τα βιβλία γνώσεων ( εγκυκλοπαίδειες,  βιογραφικά  και  ιστορικά  λεξικά, 

βιβλία γενικής ιστορίας και σύντοµες βιογραφίες του για εφήβους και παιδιά). 
Θα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε πως στην έρευνά µας δε συµπεριλαµβάνονται 

όλα εκείνα τα βιβλία που ανήκουν µεν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά αποτελούν 
ελληνικές µεταφράσεις ξενόγλωσσων έργων, παρόλο που κι αυτά συµβάλλουν στη 
δηµιουργία της εικόνας του Αλεξάνδρου στην ελληνική κοινωνία, κι αυτό γιατί ως 
ερευνητικό ζητούµενο θέσαµε για τα εξεταζόµενα από µας έργα να προέρχονται από 
Έλληνα συγγραφέα (και άρα οµοεθνή της µεγάλης ιστορικής προσωπικότητας που 
επιλέχθηκε και οργανικό µέλος της κοινωνίας που θεωρεί τη συγκεκριµένη 
προσωπικότητα αναπόσπαστο κοµµάτι της). ∆ε συµπεριλαµβάνονται επίσης τα 
άρθρα σε περιοδικά ή εφηµερίδες, καθώς θέσαµε ως προϋπόθεση τα υπό εξέταση 
έργα να έχουν εκδοθεί ως αυτοτελή βιβλία. ∆εν είναι δυνατό επίσης να 
συµπεριληφθούν (παρόλο που κι αυτά συντελούν στη διαµόρφωση της εικόνας του) 
τα τηλεοπτικά ντοκιµαντέρ (όπως π.χ. δύο πολύ αξιόλογα, του Ν. Μάτσα στα µέσα 
της δεκαετίας του ’70 και του Ν. Σοφιανού στα τέλη της δεκαετίας του ’90) και οι 
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κινηµατογραφικές ταινίες (δεν υπάρχουν άλλωστε σχετικές ελληνικές, παρά µόνο 
ξένες, προερχόµενες από τις Η.Π.Α., την Ιταλία και την Ινδία), καθώς δεν ανήκουν 
στον έντυπο γραπτό λόγο, αλλά ούτε και τα γραπτά κείµενα σε ηλεκτρονική µορφή 
(εγκυκλοπαίδειες σε cd-rom και ιστοσελίδες στο ∆ιαδίκτυο), αφού δεν έχουν τη 
µορφή βιβλίου – και το θέµα που µας αφορά άλλωστε δεν έχει τύχει ακόµη παρά 
ελάχιστης διάδοσης µε τη συγκεκριµένη µορφή (αναφέρουµε ενδεικτικά τις 
Εγκυκλοπαίδειες «Τοµή 2000» της εταιρείας M LS Πληροφορική και «2002 
M illenium» της εταιρείας  Librocom 2000, το ειδικό έργο «Μέγας Αλέξανδρος – η 
εποποιία του Ελληνισµού» της εταιρείας M LS Πληροφορική και την ιστοσελίδα του 
Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού). 

 
Αφού εξηγήσαµε ποιο θα είναι το υλικό που θα εξετάσουµε, µένει τώρα να 

δούµε τι ακριβώς θα εξετάσουµε σ’ αυτό και µε ποιον τρόπο. 
Η µελέτη (του συνόλου θα µπορούσαµε να πούµε) της ελληνικής και µέρους 

της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας για τον Αλέξανδρο µας οδήγησε στον εντοπισµό 
ορισµένων σηµείων της ιστορίας του ίδιου και της εποχής του που θα µπορούσαµε να 
τα χαρακτηρίσουµε ως προβληµατικά, από την άποψη ότι έχουν απασχολήσει 
έντονα όλους σχεδόν τους ιστορικούς που ερεύνησαν γι’ αυτόν και έχουν δοθεί από 
αυτούς πολλές, διαφορετικές και συχνά αλληλοσυγκρουόµενες απαντήσεις που 
τροφοδότησαν µε ποικίλες διαµάχες την έρευνα. Η ρίζα των προβληµατικών αυτών 
σηµείων και των ποικίλων απαντήσεων δε βρίσκεται µόνο στο θεωρητικό υπόβαθρο 
και την οπτική γωνία προσέγγισης του καθενός ιστορικού, αλλά και στην ελλειπτική 
ή αντιφατική ή και ανύπαρκτη συχνά προσέγγιση των αρχαίων πηγών σε µερικά 
καίρια ζητήµατα της ιστορίας του Αλεξάνδρου, εξαιτίας της µεγάλης χρονικής 
απόστασης από το αντικείµενό τους, της µη πλήρους διάσωσής τους, της ένταξης σ’ 
αυτές στοιχείων από την προφορική παράδοση και της προσωπικής στάσης τους – 
ευνοϊκής ή εχθρικής – απέναντί του (αναφορικά µε τις αρχαίες πηγές οφείλουµε εδώ 
να επισηµάνουµε τα εξής: η αµέσως µετά το θάνατο του Αλεξάνδρου εποχή 
χαρακτηρίζεται από πληθώρα έργων σχετικών µε το πρόσωπό του και την εκστρατεία 
που πραγµατοποίησε, κάτι απόλυτα φυσιολογικό, αν σκεφτούµε τις άµεσες και 
συνταρακτικές αλλαγές που επέφερε στη ζωή του ελληνικού και του ευρύτερου 
ανατολικού κόσµου. Από τα έργα αυτών των συγχρόνων του ή λίγο µεταγενέστερων 
ιστορικών - Πτολεµαίο, Αριστόβουλο, Αναξιµένη, Καλλισθένη, Έφιππο, Μαρσύα, 
Ονησίκριτο, Χάρη και Κλείταρχο - δυστυχώς δε σώζονται παρά ελάχιστα 
αποσπάσµατα2. Από αυτούς αντλούν για να γράψουν τα δικά τους έργα οι σωζόµενοι 
σήµερα αρχαίοι ιστορικοί του Αλεξάνδρου - Αρριανός, Πλούταρχος, ∆ιόδωρος, Κ. 
Κούρτιος Ρούφος, επιτοµή Ποµπηίου Τρώγου του Ιουστίνου - οι οποίοι όµως 
απέχουν χρονικά από τρεις έως πέντε αιώνες από το αντικείµενό τους, καθώς και 
πολλοί άλλοι συγγραφείς της ελληνιστικής και της ρωµαϊκής εποχής που κάνουν 
αναφορές - κάποτε πολύ εκτενείς - στα έργα τους στον Αλέξανδρο και σε ζητήµατα 
που τον αφορούν: Στράβων, Παυσανίας, Πολύβιος, Τίτος Λίβιος, Ιώσηπος, Λιβάνιος, 
Αιλιανός, Πολύαινος, Αππιανός, Πλίνιος, Αθήναιος κ.ά. Τα έργα αυτά, που 
αποτελούν και τις πηγές µας σήµερα για τον Αλέξανδρο, µπορούν να διακριθούν σε 
τρεις κατηγορίες: α) στα θεωρούµενα πιο «αντικειµενικά» ως προς την παρουσίαση 
του θέµατός τους, β) στα φιλικά προς αυτόν, που προέρχονται από συγγραφείς που 
θαυµάζουν απεριόριστα κι αυτόν και το έργο του και τον εξυµνούν και γ) στα 
εχθρικά, τα προερχόµενα από νότιους κυρίως Έλληνες, εκπροσώπους συγκεκριµένων 
φιλοσοφικών σχολών στην πλειοψηφία τους, που τον κατακρίνουν, συχνά µε 

                                                
2 βλ. Jakoby, F., Die Fragmente der Griechischen Historiker, v.II, Berlin 1929 [αρ. 117-153]. 
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ιδιαίτερη οξύτητα και εµπάθεια - που φτάνει συχνά ως την ψευδολογία - µην 
µπορώντας να συγχωρήσουν σ’ αυτόν και στον πατέρα του τη βίαιη ενοποίηση των 
ελληνικών πόλεων και τον κατοπινό παραγκωνισµό τους3· αρνητική στάση 
διακρίνεται συνήθως και στους Ρωµαίους συγγραφείς, οι οποίοι, αν και τον 
αντιµετωπίζουν ως ιδεώδες µέτρο σύγκρισης στο στρατιωτικό πεδίο, υποσυνείδητα 
νιώθουν µια σχέση ανταγωνισµού προς αυτόν ως δηµιουργό µιας µεγάλης 
αυτοκρατορίας που θεωρητικά θα µπορούσε να εµποδίσει τη δηµιουργία της δικής 
τους, αν δε µεσολαβούσε ο πρόωρος θάνατος του4 ). 

Τα προβληµατικά σηµεία προσέγγισης από τους ιστορικούς της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου µπορούµε να τα διακρίνουµε σε επτά (7) γενικότερες οµάδες. 

Αρχικά δύο ζητήµατα που δε σχετίζονται άµεσα µε τον Αλέξανδρο αλλά µε 
την εποχή του: 

Α) Η προέλευση των Μακεδόνων (άρα και του ίδιου του Αλεξάνδρου), το 
κατά πόσο δηλαδή ήταν ελληνικό φύλο ή όχι. Το θέµα αυτό απασχολεί τους 
ιστορικούς εδώ και δυο αιώνες κι έχει να κάνει και µε άλλους τοµείς που ξεφεύγουν 
από την ιστορική έρευνα και εντάσσονται στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής (όπως 
οι προσπάθειες διεκδίκησης ελληνικών εδαφών από τη Βουλγαρία στο παρελθόν και 
από το κράτος των Σκοπίων στις µέρες µας)· κάπως πιο ειδικά, έχει συζητηθεί και η 
ύπαρξη ιλλυρικών ριζών κατά ένα µέρος στην καταγωγή του ίδιου του Αλεξάνδρου 
(από την πιθανή πρόσµειξη των βασιλικών οικογενειών της Μακεδονίας και της  
Ηπείρου, από τις οποίες κατάγεται, µε την αντίστοιχη της Ιλλυρίας µέσω επιγαµιών5).  

Β) Ο ελληνικός κόσµος του 4ου αι. π.Χ. Το κατά πόσο ήταν εποχή ακµής ή 
παρακµής του ελληνισµού, το αν η βίαιη ένωση των αλληλοσπαρασσόµενων 
ελληνικών πόλεων από το Φίλιππο και τον Αλέξανδρο αποτελεί κατάργηση της 
ελευθερίας τους, όπως το θεωρούσε η παλιότερη ιστοριογραφία6 ή µια νέα σελίδα 
στην ιστορία τους, αν είχε τελικά θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα γι’ αυτές· ακόµη, 
το τι ήταν και τι ρόλο έπαιξε στα πράγµατα της εποχής η πανελλήνια ιδέα και ποιους 
στόχους είχε τελικά η πανελλήνια εκστρατεία7. 

Στη συνέχεια προκύπτουν κάποια προβλήµατα που αφορούν τον ίδιο τον 
Αλέξανδρο και το έργο του. 

Γ) Ο Αλέξανδρος ως στρατηγός. Από τους περισσότερους µελετητές 
θεωρείται µεγάλος στρατηγός, από πολλούς µάλιστα ανυπέρβλητος, λόγω των νικών 
που πέτυχε, των τρόπων που αντιµετώπιζε τις όποιες καταστάσεις προέκυπταν και 
των καινοτοµιών που εισήγαγε (ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζουν και οι συχνές 
συγκρίσεις του µε άλλους µεγάλους πολεµάρχους, που σχεδόν πάντα, όποτε γίνονται, 
καταλήγουν υπέρ του). Υπάρχουν όµως κι εκείνοι8 που αµφισβητούν και αυτή του 
την ικανότητα και θεωρούν υπεύθυνους για τις νίκες του τον πατέρα του (κυρίως για 
τη στρατιωτική µηχανή που του κληροδότησε) και τον Παρµενίωνα. Ορισµένοι τον 
κατηγορούν για συγκεκριµένους χειρισµούς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 
(θεωρούν για παράδειγµα λάθος το ότι µετά το Γρανικό δεν καταδίωξε τους Πέρσες 
αλλά κινήθηκε προς τα λιµάνια της Μ. Ασίας, άλλοι ότι κάνει το ίδιο σφάλµα µετά 
                                                
3 βλ. Tarn, W .W ., Alexander the Great, v.II Sources and Studies, [Τhe so-called “Vulgata” and its  
  sources], p.1-133, Cam bridge 1979. 
4 Βλ. και Πετρόχειλος, Ν., «Η προσωπικότητα του Μ. Αλεξάνδρου στον Τίτο Λίβιο», Αριάδνη, τ.4ος, 
   Ρέθυµνο 1988. 
5 βλ. ενδεικτικά τις αντίστοιχες απόψεις του Tarn, W .W ., ό.π., v.I, και των Botsford, G.W ., &  
  Robinson, C.A., Αρχαία Ελληνική Ιστορία, ελλ. µετάφρ.Τσιτσώνη, Σ., Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1979, σελ.354.  
6 όπως οι Grote, Niebuhr, κ.ά. Ευρωπαίοι ιστορικοί του 18ου και 19ου αι. 
7 για τον ελληνικό κόσµο του 4ου αι. π.Χ. και τα σχετικά ιστοριογραφικά προβλήµατα βλ. την ειδική  
  µελέτη της M osse, C., «Το τέλος της Αθηναϊκής δηµοκρατίας» (Paris 1962, ελλ. µετάφρ. Αθήνα 1978). 
8 Η αφετηρία της άποψης στον K.J.Beloch. 
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την Ισσό που κινείται προς την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο· κάποιοι τον θεωρούν 
τυχερό, γιατί αν επιζούσε ο Μέµνων ήταν, όπως πιστεύουν, ικανός να τον απωθήσει· 
άλλοι πάλι θεωρούν ως στρατηγικά λάθη του και ως αποτελέσµατα τυχοδιωκτικής 
και ονειροπόλας φύσης τις εκστρατείες στις ανατολικές σατραπείες και στην Ινδία 
και την πορεία του µέσα από τη Γεδρωσία). Σοβαρό ζήτηµα αποτελεί και το σχέδιο 
της εκστρατείας του (αν δηλαδή ήταν εξαρχής διαµορφωµένο ή αν εξελισσόταν 
παράλληλα µε τις επιτυχίες του και αν ναι, ποιοι ήταν οι αρχικοί του στόχοι και πώς 
εξελίχθηκαν στη συνέχεια). 

∆) Ο Αλέξανδρος ως πολιτικός. Αποτελεί σοβαρό ερώτηµα που τίθεται από 
πολλούς το αν είναι και σ’ αυτόν τον τοµέα το ίδιο µεγάλος όσο στον προηγούµενο, 
το στρατιωτικό. Πρόβληµα δηµιουργεί το ότι εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του δεν 
πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο του, έτσι, δεν µπορούν εύκολα να βγουν ασφαλή 
συµπεράσµατα9. Την έρευνα εδώ διχάζουν και το πόσο αποτελεσµατικά ήταν τα 
συγκεκριµένα πολιτικά µέτρα που πήρε για τη διοίκηση και την οργάνωση της 
τεράστιας αυτοκρατορίας του, το αν ακολούθησε συνειδητά πολιτική εξελληνισµού 
της Ανατολής και, ακόµη περισσότερο, ισότητας και συναδέλφωσης των λαών και 
δηµιουργίας παγκόσµιου κράτους (ή µόνο συνεργασίας µε την άρχουσα τάξη του 
καθενός και κυρίως των πρώην κυριάρχων, των Περσών), το αν θα ήταν η Ανατολή 
το κέντρο του κράτους του και το ποια ήταν τα µελλοντικά του σχέδια που δεν 
πρόλαβε να πραγµατώσει. 

Ε) Η προσωπικότητα του Αλεξάνδρου. Πολλοί συγγραφείς µιλούν για 
διάβρωση του χαρακτήρα του στην Ασία λόγω της µέθης της εξουσίας, τον 
κατηγορούν ως αυταρχικό, ότι έγινε ανατολίτης απόλυτος µονάρχης, πραγµατικός 
τύραννος, ότι γι’ αυτό επέβαλε την προσκύνηση, σκότωσε πολλούς στενούς του 
συνεργάτες (Φιλώτα, Παρµενίωνα, Κλείτο, Καλλισθένη) και τιµώρησε σκληρά 
διάφορους διοικητές όταν επέστρεψε από την Ινδία, ότι πίστεψε πως ήταν θεός ή γιος 
θεού, ότι έχασε τα λογικά του, ότι παραδόθηκε στο πιοτό, τις καταχρήσεις και τις 
ακολασίες (µε άτοµα του αντίθετου ή και του ίδιου φύλου), ότι ήταν υπερβολικά 
σκληρός έως και εγκληµατίας (έτσι εξηγούν τις καταστροφές κατακτηµένων πόλεων 
και περιοχών και την εξόντωση πληθυσµών - εµµένοντας κυρίως στην καταστροφή 
της Περσέπολης και της Θήβας - αλλά και τους φόνους των ανταπαιτητών του 
θρόνου το 336), ότι συµµετείχε είτε από µίσος είτε από φιλοδοξία στη δολοφονία του 
ίδιου του πατέρα του, ότι επηρεάστηκε υπερβολικά από παράλογες αντιλήψεις της 
µητέρας του, ότι ήταν φύση τυχοδιωκτική και ονειροπόλα (βασίζονται στην αβέβαιη 
κατάσταση κατά την έναρξη της εκστρατείας και στην πραγµατοποίηση των 
εκστρατειών στην Ινδική και τη Γεδρωσία), ότι ήταν απερίσκεπτα παράτολµος στις 
µάχες, ότι, τέλος, ήταν θρησκόληπτος και δεισιδαίµων (ή και το αντίθετο, άπιστος και 
υπολογιστής) και πλήθος θα µπορούσαµε να πούµε άλλων, που παρόλο που δεν έχουν 
οι περισσότερες ουσιαστική ισχύ, έχουν τύχει ευρείας διάδοσης. Άλλοι πάλι βρίσκουν 
πλήθος θετικών στοιχείων στο χαρακτήρα του (σε τοµείς µάλιστα αντίστοιχους µε 
των προηγούµενων) και ελάχιστα (ή και καθόλου) αρνητικά, εξιδανικεύοντάς τον. 

ΣΤ) Ο θάνατός του. Αν πέθανε από ασθένεια και ποια ή αν έπεσε θύµα 
αυλικής συνωµοσίας. 

Ζ)  Η σηµασία του Αλεξάνδρου για τον ελληνισµό και την παγκόσµια ιστορία. 
Κατά πόσο ωφέλησε τον ελληνισµό µε τις εκστρατείες του και τις νέες συνθήκες που 
προέκυψαν από αυτές ή αν τελικά τον έβλαψε προχωρώντας τόσο πολύ πέρα από τα 
φυσικά γεωγραφικά του όρια εκείνης της εποχής. Κατά πόσο επίσης επέφερε αλλαγές 
στο παγκόσµιο σκηνικό, ποιες ήταν αυτές και µέχρι πού εκτείνονται χρονικά και 

                                                
9 H αφετηρία της άποψης στη µονογραφία του U.W ilcken για τον Αλέξανδρο. 
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τοπικά τα αποτελέσµατά τους (νέα εποχή, νέες αντιλήψεις, διάδοση πολιτισµού και 
µετεξέλιξή του, άνοιγµα του δρόµου για το χριστιανισµό; ). 

Όλες οι παραπάνω οµάδες ερωτηµάτων δεν είναι φυσικά ίσης σηµασίας ούτε 
δηµιουργούν τον ίδιο σοβαρό προβληµατισµό στους ιστορικούς. Οι σηµαντικότερες 
είναι η Α΄, η ∆΄ και η Ε΄ και σ’ αυτές θα χρειαστεί να επιµείνουµε περισσότερο, όπως 
σ’ αυτές επιµένουν περισσότερο και οι ασχολούµενοι µε τον Αλέξανδρο ερευνητές 
(κυρίως βέβαια στις δύο τελευταίες, γιατί η Α΄ αποτελεί γενικότερο πρόβληµα όχι 
άµεσα συνδεδεµένο µε τον ίδιο το µεγάλο Μακεδόνα βασιλιά). 

 
Περνώντας τώρα στον τρόπο µε τον οποίο θα προσεγγίσουµε και θα 

παρουσιάσουµε το υλικό µας, οφείλουµε να πούµε από πριν τα εξής. 
Η διατριβή µας θα είναι δοµηµένη σε δύο µέρη: το πρώτο θα περιλαµβάνει τα 

ιστορικά έργα (Ιστορίες του Αλεξάνδρου, Αρχαίες Ιστορίες και Ιστορίες της 
Μακεδονίας, ειδικές και γενικές µελέτες) και το δεύτερο τα µη ιστορικά (λογοτεχνικά 
έργα, σχολικά εγχειρίδια, γενικές ιστορίες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία γνώσεων). Ο 
διαχωρισµός των δεύτερων από τα πρώτα έγινε για δύο λόγους: για να µπορέσουν να 
βγουν αβίαστα συµπεράσµατα, και για τη θέση και τη σχέση του Αλεξάνδρου µε την 
ελληνική ιστορική επιστήµη, και για το ρόλο και τον αντίκτυπο αυτής στην ελληνική 
κοινωνία, και για την αντανάκλαση της τελευταίας σ’ αυτήν· επιπλέον, γιατί η 
ποικιλία και η διαφορετικότητα των δεύτερων, πέρα από το ότι θα αποτελούσε 
εµπόδιο για τη σωστή εξέταση των ιστορικών έργων, θα ήταν δύσκολο µε τη 
συνεξέταση να ξεπεραστεί για να φανεί η ειδική σχέση και επιρροή της καθεµιάς 
οµάδας ως προς το θέµα µας. Το πρώτο µέρος θα υποδιαιρείται σε τρία κεφάλαια, 
στα οποία θα ακολουθούµε µία χρονική διαίρεση της περιόδου των 170 χρόνων που 
εξετάζουµε: ένα πρώτο κεφάλαιο για την περίοδο 1830-1908, ένα δεύτερο για την 
περίοδο 1909-1949 και ένα τρίτο για την περίοδο 1950-2000. Σε κάθε κεφάλαιο θα 
προτάσσεται µια ιστορική εισαγωγή για τη συγκεκριµένη περίοδο, στη συνέχεια θα 
παρουσιάζονται αναλυτικά κατά κατηγορία και κατά χρονική σειρά τα βιβλία και θα 
ακολουθούν τα σχετικά συµπεράσµατα. Το δεύτερο µέρος θα υποδιαιρείται σε δύο 
κεφάλαια, ένα για τα λογοτεχνικά έργα και ένα για τα σχολικά εγχειρίδια και τα 
βιβλία γνώσεων (το οποίο θα υποδιαιρείται σε πέντε υποκεφάλαια, ένα για το κάθε 
είδος βιβλίων). Σε κάθε κεφάλαιο (και υποκεφάλαιο) θα προτάσσεται µια σχετική 
εισαγωγή για το είδος των βιβλίων και µετά θα παρουσιάζονται  τα βιβλία κατά 
χρονική πάλι σειρά. 

Η παρουσίαση του καθενός βιβλίου θα γίνεται µε µια συνοπτική απόδοση του 
περιεχοµένου του. Στο κείµενό µας θα είναι οργανικά ενταγµένα (µέσα σε 
εισαγωγικά, ώστε να διακρίνονται) πολλά και πολύ µικρά κατά κανόνα αποσπάσµατα 
του υπό εξέταση βιβλίου, µε στόχο να φέρουν τον αναγνώστη πιο κοντά στη σκέψη 
και το ύφος του κάθε συγγραφέα (για την οµαλότερη µάλιστα και οµοιόµορφη 
παρουσία του κειµένου µας επιλέξαµε τα αποσπάσµατα αυτά, παρόλο που θα 
διατηρούν την αυθεντική τους µορφή λεκτικά, να ακολουθούν τους κανόνες 
ορθογραφίας και τονισµού της δηµοτικής). Η µελέτη του κάθε βιβλίου θα γίνεται 
κυρίως µε βάση το πώς αντιµετωπίζει τις επτά οµάδες προβληµατικών σηµείων της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου που εντοπίσαµε, κι αυτό γιατί βοηθάει ιδιαίτερα, και στο να 
κατανοήσουµε τη στάση του καθενός συγγραφέα απέναντί του, και στο να κρίνουµε 
την αξία του, αλλά και στο να βγάλουµε µέσα από την οµαδοποίηση των επιµέρους 
στάσεων απέναντι στα συγκεκριµένα ζητήµατα γενικότερα συµπεράσµατα για την 
ελληνική σχετική βιβλιογραφία, τους Έλληνες µελετητές και την ελληνική κοινωνία 
συνολικά και κατά εποχές. Πέρα από αυτά, κατά την παρουσίαση θα µας απασχολεί, 
λιγότερο ή περισσότερο, και ο ίδιος ο συγγραφέας: η προσωπικότητά του, η 
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επαγγελµατική, πολιτική, µορφωτική και κοινωνική του προέλευση, το λοιπό 
συγγραφικό του έργο, οι βιβλιογραφικές του επιρροές (ξένες και ελληνικές), η από 
µέρους του γνώση των πηγών, καθώς και ο λόγος που επέλεξε να γράψει για τον 
Αλέξανδρο. Τέλος, ιδιαίτερα θα µας απασχολήσει για τον καθένα τους η εποχή στην 
οποία έζησε και, κυρίως, το πώς αυτή αποτυπώνεται µέσα στο συγκεκριµένο έργο 
του. Τελικός στόχος µας θα είναι να καταλήξουµε σε κάποια γενικά συµπεράσµατα 
και κατά κατηγορία έργων και για το σύνολό τους και κατά χρονική περίοδο, για τον 
τρόπο που παρουσιάζουν τον Αλέξανδρο και για τους λόγους που οδηγούνται στις 
συγκεκριµένες επιλογές τους, ώστε τελικά, µέσα από αυτό το πρίσµα, να µπορέσουµε 
να οδηγηθούµε σε κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες διαπιστώσεις αναφορικά µε την 
ελληνική κοινωνία στις διάφορες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της: τι είδους 
κοινωνία είναι, ποια µέλη της µιλούν και πώς για τον Αλέξανδρο, γιατί είναι ο 
Αλέξανδρος η πιο προβληµένη προσωπικότητά της, αν υπάρχει αµφισβήτηση 
απέναντί του ή άκριτος θαυµασµός και γιατί, πώς χρησιµοποιεί τις µεγάλες 
προσωπικότητες του παρελθόντος της στις δύσκολες και πώς στις ήρεµες περιόδους, 
πόσα και τι γνωρίζει για τον Αλέξανδρο, πόσο συµφωνεί µε τη δράση και τη σκέψη 
του, πόσο γνωρίζει την ιστορία της, ποιοι ασχολούνται µε την ιστορία, τι προβλήµατα 
αντιµετώπισε και πώς προσπάθησε να τα επιλύσει, τι δείχνουν οι προσπάθειες 
επίλυσης, πόση συνοχή διαθέτει, πόση αντοχή και πόση ψυχραιµία, πόση ευνοµία και 
πόση τάξη, πόση ισχύ και ποιες αδυναµίες, τι συγκρούσεις και τριβές διαφαίνονται 
εντός της, αν βελτιώνεται ή όχι και πόσο συντέλεσε σ’ αυτό ο Αλέξανδρος (και αν 
µπορούσε να συντελέσει), τι είδους σχέση έχει µε το ιστορικό παρελθόν της, αν 
πρέπει να έχει αυτού του είδους τη σχέση µ’ αυτό ή άλλη και γιατί, τι σχέδια έκανε, 
πώς προσπάθησε να τα υλοποιήσει και πόσο το πέτυχε, αν µαθαίνει από τα σφάλµατά 
της κλπ. 

 
Τελειώνουµε αυτή µας την εισαγωγή µε την παράθεση των έργων που 

πρόκειται να εξετάσουµε. Η παράθεσή τους γίνεται µε βάση τις οκτώ κατηγορίες στις 
οποίες ανήκουν και κατά χρονολογική σειρά έκδοσης µέσα σε καθεµιά από αυτές. Ο 
εντοπισµός των βιβλίων αυτών και η σύνταξη ενός πλήρους (κατά το δυνατό) 
βιβλιογραφικού καταλόγου των σχετικών µε τον Αλέξανδρο ελληνικών έργων, 
αποτέλεσε για µας, καθώς δεν υπήρχε κάτι σχετικό, έργο ιδιαίτερα χρονοβόρο και 
επίπονο. 

 
 
Α) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ {20} 

 
Πύρρος, ∆., Βίος, πράξεις και κατορθώµατα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1846 
Φρεαρίτης, Κ., Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου, Αθήνα 1859 
Παπαγεωργίου, Γ., Βίος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1880 
Λαµπίσης, Γ., Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου, Αθήνα 1882-3 
Ευαγγελίδης, Τ., Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1893 
Σωτηριάδης, Γ., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1902 
Αντρεάδης, Χ., Ο Μεγ’ Αλέξαντρος, Αθήνα 1904 
Παπαδοπούλου, Α., Μέγας Αλέξανδρος, ο δηµιουργός του Ελληνικού Έθνους, 

Αθήνα 1930 
Πετρακάκος, ∆., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1944 
Ιωαννίδης, Π., Μέγας Αλέξανδρος⋅ µορφή και ορίζοντες ενός µεγάλου δηµιουργού,  

Θεσσαλονίκη 1949 
Σδράκας, Ε., Ο Μέγας Αλέξανδρος, το θαύµα των αιώνων, Ν. Υόρκη 1953 
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Παπαδόπουλος, Ν., Αλέξανδρος ο Μέγας (τ. Α΄-Β΄), Αθήνα 1963 
Σαράντης, Θ., Ο Μέγας Αλέξανδρος⋅ από την ιστορία έως το θρύλο (τ. Α΄-Β΄),  

Αθήνα 1970-71 
Ζαλόκωστας, Χ., Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδροµος του Ιησού, Αθήνα 1971 
Μπακόπουλος, Γ., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1973 
Αρτεµιάδης, Β., Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1975 
Κιτσόπουλος, Γ., Αλέξανδρος ο Μέγας (τ. Α΄-Γ΄), Θεσσαλονίκη 1981-86 
Τσιµπουκίδης, ∆., [και Γκαφούρωφ, Β.,], Αλέξανδρος ο Μακεδών, Αθήνα 1982 
Προβατάκης, Θ., Μακεδονία – Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1992 
Βελόπουλος, Κ., Αλέξανδρος, ο µέγιστος των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1998 
 

 
Β) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ {17} 

 
Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄, Αθήνα 1865 
Βενιζέλος, Θ., Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄, Αθήνα 1884 
Λάµπρος, Σ., Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄, Αθήνα 1888 
Σωτηριάδης, Γ., Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών και της Ελλάδος, Αθήνα 1894 
Στρατηγόπουλος, Α.-Μ., Ιστορία της Ελλάδος, τ. ∆΄, Αθήνα 1933 
Καραγάτσης, Μ., Η Ιστορία των Ελλήνων. α. Ο Αρχαίος Κόσµος, Αθήνα 1952 
Τζωρτζάκη, Φ., Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 1953 
Κορδάτος, Γ., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, τ. Γ΄, Αθήνα 1956 
Κανελλόπουλος, Π., Από το Μαραθώνα  στην Πύδνα και ως την καταστροφή της  

Κορίνθου, 490-146 π.Χ., τ. Α΄, Αθήνα 1963 
Μενουδάκος, Κ., Η Ελλάς διαµέσου των αιώνων, Αθήνα 1967 
Παπασταύρου, Ι., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα 1969 
Εκδοτικής Αθηνών[κείµενο: Καλογεροπούλου,Α., Κανελλόπουλος,Π., Πολυχρονίδου 

- Λουκοπούλου, Λ., ∆εσποτόπουλος, Α.,], Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Ι.Ε.Ε.),  
τ. ∆΄, Αθήνα 1973 

Άµαντος, Κ., Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα 1977 
Παπαντωνίου, Γ., Αρχαία Ελληική Ιστορία, τ. ∆΄, Αθήνα 1979 
Εκδόσεων Μαλλιάρης-Παιδεία [κείµενο: Τσακτσίρας, Λ.], Ελλάδα – Ιστορία και  

Πολιτισµός, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1981 
Τσιµπουκίδης, ∆., Από τον Όµηρο στον Αλέξανδρο, Αθήνα 1995 
Καργάκος, Σ., Ιστορία του Ελληνικού κόσµου και του µείζονος χώρου, τ. Β΄, Αθήνα 

1999 
 

 
Γ) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ {9} 

 
∆ήµιτσας, Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, Αθήνα 1874 
Νικολαΐδης, Κ., Ιστορία του Ελληνισµού µε κέντρον και βάσιν την Μακεδονίαν,  

Αθήνα 1923 
Κανατσούλης, ∆., Ιστορία της Μακεδονίας µέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου,  

Θεσσαλονίκη 1962 
Σταυρίδης, Γ., Ιστορία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1964  
Θεοχαρίδης, Γ., Σύντοµη Ιστορία της Μακεδονίας έως την Τουρκοκρατία,  

Θεσσαλονίκη 1965 
Εκδοτικής Αθηνών [κείµενο: Ellis, J.R.], Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας 

και πολιτισµού, Αθήνα 1982 



 11 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών [κείµενο: Κανατσούλης, ∆.], Ιστορία της  
Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912, Θεσσαλονίκη 1983 

Εκδόσεων Ελληνική Εθνική Γραµµή [κείµενο: Σαρικάκης, Θ.], Μακεδονία, τ. Α΄,  
Αθήνα 1993 

Εκδοτικής Αθηνών [κείµενο: Σακελλαρίου, Μ.], Η Μακεδονία από το Φίλιππο Β΄ ως  
τη ρωµαϊκή κατάκτηση, Αθήνα 1993 

 
 
∆) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ {28} 

 
Ασώπιος, Κ., Λόγος περί Αλεξάνδρου του Μεγάλου, Αθήνα 1858 
Σπυροµίλιος, Μ., Ο Μέγας Αλέξανδρος στες Ινδίες, Αθήνα 1927 
Κοιµήσης, Μ., Το Αλεξάνδρειον έργον, Αθήνα 1930 
Αλεβίζος, Φ., Η Ελλάς τότε και τώρα. Μέγας Αλέξανδρος: Νεοέλληνες εν τη  

αιωνία προθέσει του Θεού, Αθήνα 1957 
Γκοτζαµάνης, Σ., Η παρά των Ελλήνων κατάκτησις της Ασίας υπό την ηγεσίαν  

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 1957 
Ρουµάνης, Γ., Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1958 
∆ασκαλάκης, Α., Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ελληνισµός, Αθήνα 1963 
Μικρογιαννάκης, Ε., Αι µεταξύ Αλεξάνδρου Γ΄και ∆αρείου Γ΄ διπλωµατικαί επαφαί, 

    Αθήνα 1969  
Σταµάτης, Ε., Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1970 
Σδράκας, Ε., Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άµµωνος, Αθήνα 1971 
Λαουρδάς, Β., Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά τον Αρριανόν, Θεσσαλονίκη 1971 
Σκουφάκης, Π., Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά τον Αρριανόν, Θεσσαλονίκη 1973 
Κωστόπουλος, Α., Μέγας Αλέξανδρος και Αριστοτέλης, Θεσσαλονίκη 1974 
Αυρηλιώνης, ∆., Αίτια θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1974 
Θωµόπουλος, Σ., Τρεις θάνατοι µε πολλά ερωτηµατικά: Μ. Αλεξάνδρου, Κ. Παλαιο- 

λόγου, Λόρδου Βύρωνος, Αθήνα 1971 
Έκδοση Υπουργείου Πολιτισµού και Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης [κεί- 

µενο: Ρωµιοπούλου, Κ., Ανδρόνικος, Μ., Γιαλούρης, Ν.], Μέγας  
Αλέξανδρος–Ιστορία και θρύλος στην Τέχνη, Θεσσαλονίκη 1980 

Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μέγας Αλέξανδρος: αφιέρωµα στα 2300 χρόνια  
από το θάνατό του, [κείµενα: Βαβούσκος, Κ., Κανατσούλης, ∆.,  

Τσοπανάκης, Α., Σαµσάρης, ∆., Σαρικάκης, Θ.], Θεσσαλονίκη 1980 
Βουρνάς, Τ., Ιστορικά και φιλολογικά πορτραίτα: Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1981 
Ρόζος, Ε., Αλέξανδρος και Ναπολέων, Αθήνα 1984 
Σαµολαδάς, Ζ., Η κοσµοπολίτικη παιδεία, στρατηγική και πολιτική του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη 1992 
Καργάκος, Σ., Φίλιππος και Αλέξανδρος ως στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες,  

Αθήνα 1993 
Καψάλας, ∆., Μέγας Αλέξανδρος ο κατακτητής, Αθήνα 1993 
Χολέβας, Ι., Τα οικονοµικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1994 
Σοφιανός, Ν., Ζει ο Αλέξανδρος; , Αθήνα 1995 
Τσαούσογλου, Π., Μέγας Αλέξανδρος. Ποιοι τον δηλητηρίασαν; , Θεσσαλονίκη 1995 
Γρηγοριάδης, Π., Η δολοφονία του Αλεξάνδρου, Αθήνα 1997 
Βαρνάκος, Ι., Αλέξανδρος Αιγές έστη, Αθήνα 1997 
Ζώρζος, Γ., Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1998 
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Ε) ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ {25} 

   
Γιαννόπουλος, Π., Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν, Αθήνα 1907 
Γυαλίστρας, Σ., Μακεδονία (Μελέτη στρατιωτική-ιστορική), Αθήνα 1928 
Ανδρεάδης, Α., Ιστορία της Ελληνικής ∆ηµόσιας Οικονοµίας, τ. Β΄, Αθήνα 1930 
Καρυδάκης, Ν., Ο Νέαρχος, Αθήνα 1939 
Γκοτζαµάνης, Σ., Η Πανελλήνιος ιδέα, Αθήνα 1940 
Παπασταύρου, Ι., Οι αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των Ελλήνων 

ενώσεως, Θεσσαλονίκη 1945 
Κουγέας, Σ., Η υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστα-  

τικός αυτής χάρτης, Θεσσαλονίκη 1952 
Φωτιάδης, Ε. – Τσόλακας, Κ., (επιµέλεια), [κείµενο: Αγγελόπουλος, Κ.], Στρατιωτική 

Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα 1959 
Γιαννακόπουλος, Κ., Ο Αριστοτέλης ως παιδαγωγός και διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη  

1961 
Γρηγοριάδης, Ν., Η στρατιωτική Αρχαία Ελλάς, τ. Α΄- Β΄, Αθήνα 1961-2 
Θεοχαρίδης, Γ., Ο ρόλος της Μακεδονίας εις την πολιτικήν και στρατιωτικήν  

Ιστορίαν της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1962 
∆ιευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Έκθεσις της πολεµικής Ιστορίας των Ελλήνων, Αθήνα  

1970 
Σκουφάκης, Π., Η Πανελλήνιος Ιδέα, Θεσσαλονίκη 1971 
Θεοχάρης, Ρ., Αρχαία και Βυζαντινή Οικονοµική Ιστορία, Αθήνα 1983 
Μάρτης, Ν., Η πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακεδονίας, Αθήνα 1983 
Κανακάρης, Κ., Στρατιωτική Ιστορία: Επιλογή στρατιωτικών µαχών, Βάρη 1986 
Παπαθεµελής, Σ., Έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1989 
Βελισσαρόπουλος, ∆., Έλληνες και Ινδοί, η συνάντηση δυο κόσµων, τ.Α΄, Αθήνα 1990  
Βρανόπουλος, Ε., Οδοιπορικό στο Πακιστάν, Αθήνα 1992 
Γεωργίου, Β., Η Μακεδονία στο µάτι του γιουγκοσλαβικού κυκλώνα, Αθήνα 1995 
Βερέττας, Μ., Η Ινδία των Ελλήνων, Αθήνα 1996 
Σιµόπουλος, Κ., Ο Μύθος των Μεγάλων της Ιστορίας, Αθήνα 1996 
Αλεξάνδρου, ∆., Καλάς, οι Έλληνες των Ιµαλαΐων, Αθήνα 1996 
Βολωνάκης, Ι., Της Αρχαίας Ελλάδος οι µεγάλοι ηγέται, Αθήνα 1997 
Σακαλής, Α., Οι Αργεάδες Μακεδόνες της αρχαίας Ορεστίδας του άνω Αλιάκµονα,  

πρωταγωνιστές στην ιστορική εξέλιξη της Μακεδονίας  
και του Αλεξανδρινού Ελληνισµού, Θεσσαλονίκη 1999 

 
 
ΣΤ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ {26} 

 
Τερτσέτης, Γ., Οι γάµοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1856 
Μελάς, Λ., Ο Γερο-Στάθης, Αθήνα 1858 
Παλαµάς, Κ., Η Πολιτεία και η Μοναξιά, Αθήνα 1912 
Καζαντζάκης, Ν., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1937 
Αγγελάκης, Β., Μέγας Αλέξανδρος⋅ ύµνος Μακεδόνων και Θρακών, Αθήνα 1950 
Μαξίµου, Π., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1954 
Μελάς, Σ., Ο βασιλιάς και ο σκύλος, Αθήνα 1954 
Ρουµάνης, Γ., Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Τύρο, Αθήνα 1955 
Παπαπαναγιώτου, Κ., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1957 
Μπεκές, Ό., Το τραγούδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1959 
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Παπαρρίζος, Ρ.Β., Αντίλαλοι της Πέλλας, Αθήνα 1960 
Γεραλής, Γ., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα χ.χ. 
∆εληγιάννη-Αναστασιάδη, Γ., Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1972 
Γκίκας, Γ., Ζει και βασιλεύει, Αθήνα 1972 
Ιωαννίδης, Π., Αλέξανδρος ο Μέγας, Αθήνα 1973 
Τζώρτζογλου, Ν., Η λευτεριά µιας πολιτείας, Αθήνα 1976 
Μάτσας, Ν., Το χειρόγραφο της Βαβυλώνας, Αθήνα 1980 
Αµανατίδης, ∆., Ουκ έστιν άλλος, Θεσσαλονίκη 1980 
Γραµµένος, Μ., Μέγας Αλέξανδρος: τα παιδικά χρόνια, Αθήνα 1992 
∆ικαίου, Ε., Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα, Αθήνα 1993 
Ζαραµπούκα, Σ., Ο Μεγαλέξανδρος, Αθήνα 1993 
Λίβα, Σ., Στα βήµατα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1994 
Παντίνου, Μ., Μέγας Αλέξανδρος, η ζωή και το έργο του (µια διαλογική αφήγη- 

ση), Αθήνα 1995  
Μαµαλάκη, Ζ., Αλέξανδρος, η τελευταία εξοµολόγηση, Αθήνα 1995 
Λειβαδάς, Ν., Αλέξανδρος ο Φιλίππου, Αθήνα 1997 
Θέµελη-Κιτσοπούλου, Ε., Ο νεαρός Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 1999 
 

 
Ζ) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 
1) Εγχειρίδια του 19ου αι. {10, ενδεικτικά} 
 
Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1853 
Ραγκαβής, Α.-Ρ., Επιτοµή της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας [ελληνικό σχολείο],  

Αθήνα 1863 
Λιβαδάς, Θ., Στοιχεία Γενικής Ιστορίας. τ. Α΄: Αρχαία, Τεργέστη 1863 
Σακκοράφος, Μ., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα 1870 
∆ήµιτσας, Μ., Επίτοµος Ιστορία της Μακεδονίας, [δηµοτ.- αστικά σχολ.]Αθήνα 1879 
Τσαγρής, Γ., Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του ελληνικού έθνους, 

[Α΄και Β΄Γυµνασίου], Αθήνα 1888 
Σκορδέλης, Γ.,-Κουρτίδης, Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος [Γ΄δηµοτ.], Αθήνα 1896 
Παπαρρούσης, Π., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος (βιογραφικώς συντεταγµένη),  

[δηµοτ. και αστικά σχολεία], Κωνσταντινούπολη 1898 
Οικονόµος, Π., Μέγας Αλέξανδρος [Ε΄∆ηµοτικού], Αθήνα 1914 
Λαγουµιτζάκης, Κ., Ιστορία της Μακεδονίας, τ. Α΄ [Ε΄∆ηµοτικού], Αθήνα 1935 
 
2) Εγχειρίδια του ∆ηµοτικού (20ος αι.), {6} 
 
Καµπανάς, Ι., Ελληνική Ιστορία [Γ΄- ∆΄∆ηµοτ.], Αθήνα  
Γιαννόπουλος, Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος [∆΄∆ηµοτικού], Αθήνα  
Λυµπεροπούλου-Τζωρτζακάκη, Β., Ιστορία [Γ΄- ∆΄∆ηµοτικού], Αθήνα 
Καµατερού-Γλύτση, Γ., Αρχαία Ελλάδα [∆΄ ∆ηµοτικού], Αθήνα 1975 
Ακτύπης, ∆., Βελαλίδης, Α., Κατσουλάκος, Θ., Χωρεάνθη, Ε., Στα Αρχαία Χρόνια 

[∆΄ ∆ηµοτικού], Αθήνα 1987 
(αναθεώρηση: Κατσουλάκος, Θ., Κυρκίνη, Α., Σταµοπούλου, Μ., Αθήνα 1996 

 
3) Εγχειρίδια Γυµνασίου και Λυκείου (20ος αι.), {8} 
 
Παπασταύρου, Ι., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος [Β΄ Γυµνασίου], Αθήνα 1939 
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Μαλλιαρός, Χ., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος [Β΄ Γυµνασίου], Αθήνα 1949 
Καλογεροπούλου, Α., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων [Α΄ Γυµνασίου], Αθήνα 1965 

(επανέκδοση, Αθήνα 1975) 
Μαλλιαρός, Χ., Λαζάρου, Α., Χατζής, ∆., Αρχαία Ιστορία [Α΄ Γυµνασίου], Αθήνα  

1971 
Τσακτσίρας, Λ., Τιβέριος, Μ., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων [Α΄ Γυµνασίου], Αθήνα  

1983 
Βρανόπουλος, Ε., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων [Α΄ Λυκείου], Αθήνα 1978 
Ασηµοµύτης, Β., Γρυντάκης, Γ., Κατσουλάκος, Θ., Κόνδης, Σ., Μπουλώτης, Χ.,  

Σκουλάτος, Β., Η πολιτισµική προσφορά του Ελληνισµού από την  
Αρχαιότητα ως την Αναγέννηση, [Α΄ Λυκείου], Αθήνα 1997 

Μαστραπάς, Α., Ιστορία του Αρχαίου Κόσµου [Α΄ Λυκείου], Αθήνα 2000 
 
 
Η) ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 
1) Γενικές Ιστορίες {10, ενδεικτικά}  
 
Κουχτσόγλου, Γ., Επίτοµος Γενική Ιστορία, Αθήνα 1950 
Τζουγανάτος, Ν., Επίτοµος Γενική Ιστορία, τ. Α΄, (β΄ έκδ.), Αθήνα 1955 
∆εληγιαννίδης, Α., Επίτοµος Γενική Ιστορία, Αθήνα 1954 
Χατζής, Π., Γενική Ιστορία, Αθήνα 1957 
Παπασταµατίου, Σ., Περιλήψεις Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα 1965 
Σαρρής, Ι., Γενική Συνοπτική Ιστορία, Αθήνα χ.χ. 
Βανδώρος, Γ., Γενική Ιστορία (πολιτική-εκκλησιαστική), Αθήνα 1966 
Χριστόπουλος, Ε., Σιδέρης, ∆., Γενική Ιστορία, Αθήνα 1966 
∆ιαµαντόπουλος, Α., Συνοπτική Ιστορία των Λαών, Αθήνα 1966 
Μαρκιανός, Σ., Κρεµµυδάς, Β., Ο Αρχαίος Κόσµος, Αθήνα 1982 
 
2) Εγκυκλοπαίδειες – Λεξικά {23} 
 
Θεοδωρίδης, Χ., λήµµα «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερου-  

δάκη, τ. 2, σ. 749-757, Αθήνα 1927 
Αδαµαντίου, Α., λήµµα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3, σ. 639-664 

Αθήνα 1927 
Κορκοφίγκας, Ν., λήµµα στο Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ηλίου, τ. 2,  

σ. 241-258, Αθήνα 1947 
Ανυπόγραφο λήµµα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Νέων - Χ.Πάτση, τ. 3, σ. 162- 

169, Αθήνα 1956 
Καλαϊτζάκης, Β., λήµµα στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, σ. 86- 

91, Αθήνα 1963 
Κυριακίδης, Β., λήµµα στη Σύγχρονο Εγκυκλοπαίδεια Επιστηµών, τ. 4, σ. 549-554, 

Αθήνα χ.χ. 
Ανυπόγραφο λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Ο Σύµβουλος των Νέων, σ. 403-409,  

Αθήνα 1964 
Παπακώστας, Α., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ, τ. 5, σ. 496- 

511, Αθήνα 1965 
Λάζαρης, Κ., λήµµα στο Γ. Παπαϊωάννου, Θησαυρός Γνώσεων, Μεγάλη Παιδική και  

Σχολική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 1, σ. 196-199, Αθήνα 1967 
Ταβουλάρης, Σ., λήµµα στο Εταιρείας Ελληνικών Εκδόσεων-Εγκυκλοπαίδεια δηµοτι- 
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κού Σχολείου, Τάξη ∆΄, τ. 1, σ. 61-66, Αθήνα 1968 
Ανυπόγραφο λήµµα στη Βασική Εγκυκλοπαίδεια Κοντέου, τ. 1, σ. 461-473,  

Θεσσαλονίκη 1969 
Ανυπόγραφο λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια ∆ΟΜΗ, τ. 1, σ. 323-326, Αθήνα 1971 
Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη, Θ., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Χ. Πάτση, τ. 4, σ. 17 

-40, Αθήνα 1972 
Λεντάκης, Α., Πολιτάκος, Ι., Αντάρας, Κ., λήµµα στη Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια  

Υ∆ΡΙΑ, τ. 5, σ. 406-423, Αθήνα 1978 
Ανυπόγραφο λήµµα στην Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια Α-Ω (Χ. Πάτση), τ. 2, σ. 148- 

165, Θεσσαλονίκη 1978 
Ανυπόγραφο λήµµα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη, τ. 2, σ. 173-7, Αθήνα 1978 
Κρήτος, Γ., λήµµα στην Παγκόσµια Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΙ∆ΕΙΑ (Μαλλιάρη), 

τ. 8, Σ. 144-150, Θεσσαλονίκη 1979 
Μπουγάς, Ν., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larrousse-Brittanica, τ. 6, σ.  

315-329, Αθήνα 1981 
Βurn, A.R., - Κανελλόπουλος, Π., λήµµα στην  Εκπαιδευτική  Ελληνική  Εγκυκλοπαί- 

δεια (Εκδοτικής Αθηνών), Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό,  
τ.1, σ. 139-149, Αθήνα 1983 

Λάµψας, Γ., λήµµα στο Λεξικό του Αρχαίου Κόσµου (Ελλάδα-Ρώµη), τ. 1, σ. 181-187, 
Αθήνα χ.χ. 

Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Σχολική Υ∆ΡΙΑ, Τ. 1, σ. 236- 
247, Αθήνα 1990 

Ανυπόγραφο λήµµα στη Νέα Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΝΟΜΠΕΛ (Γιοβάνη), τ. 3, σ.  
807-814, Αθήνα 1991 

Τσιµπουκίδης, ∆., λήµµα στη Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ-Cambridge-Ήλιος, τ. 1,  
σ. 185-186, Αθήνα 1991 

 
3) Παιδικό και εφηβικό βιβλίο γνώσεων {7, ενδεικτικά} 
 
Τροπαιάτης, Ά., - Γιάκος, ∆., Οι µεγάλοι της Ανθρωπότητας, Αθήνα χ.χ. 
Αργυρόπουλος, Ό., Μεγάλες µορφές, Αθήνα χ.χ. 
Παπαδηµητρίου, Κ., Γνωριµία µε την Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα χ.χ. 
Στρατίκης, Π., Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1984 
Βαρδίκος, ∆., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1986 
Βαλασάκης, Π., Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1987 
Μανίνης, ∆., Ο Μέγας Αλέξανδρος, τ. 1-5, Αθήνα 1997  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:   
 
ΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  1830 - 1908. 
 

 
Α) Η ΕΠΟΧΗ. 
 
Στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, µε την υπογραφή στο Λονδίνο του λεγόµενου 

«Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας» από τους εκπροσώπους των τριών Μεγάλων 
Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων (Αγγλίας, Ρωσίας και Γαλλίας), δηµιουργείται και επίσηµα 
το Νεοελληνικό Κράτος, επιστέγασµα αυτό του εννιάχρονου επαναστατικού Αγώνα 
του Ελληνισµού και της προηγούµενης περιόδου των επτά περίπου δεκαετιών, µιας 
περιόδου προετοιµασίας αυτού του Αγώνα, κατά την οποία συντελέστηκε σταδιακά η 
έντονη οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος και η πνευµατική αφύπνιση του 
υπόδουλου ελληνικού στοιχείου στην Οθωµανική αυτοκρατορία αλλά και έξω από 
αυτήν. 

Σ’ αυτήν την περίοδο της πνευµατικής αφύπνισης του υπόδουλου 
Ελληνισµού, την περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, συντελείται, χάρη στην 
επαφή των απόδηµων Ελλήνων µε τα πνευµατικά ρεύµατα της ∆υτικής Ευρώπης, µία 
στροφή προς τις ρίζες, προς την ελληνική αρχαιότητα, εποχή που σε µεγάλο βαθµό 
ανήκε στη λήθη για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού1, όχι µόνο εξαιτίας του 
σκότους στο οποίο είχε περιπέσει η παιδεία κατά την Τουρκοκρατία, αλλά και γιατί 
και πριν ακόµα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, δεν υπήρξε ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον 
για την ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας, επειδή «ήταν έξω από την επίσηµη 
πολιτική και εκκλησιαστική παράδοση»2 της αυτοκρατορίας. Όσο αφορά ειδικότερα 
το δικό µας θέµα, τον Αλέξανδρο, στα ιστορικά έργα του Βυζαντίου, τα οποία και 
ενδιαφέρονται κυρίως για τη σύγχρονή τους ιστορία3, δε γίνεται «καµία µνεία» της 
ηγεµονίας του, ενώ αντίθετα στις χρονογραφίες, που ανατρέχουν στο παρελθόν 
ξεκινώντας την εξιστόρησή τους ‘‘από κτίσεως κόσµου’’, υπάρχουν κάποιες 
αναφορές σ’ αυτόν, συχνά λίγο µεγαλύτερες, όπως στο Ζωναρά και τον Κεδρηνό, που 
όµως έχουν πάντα άµεση σχέση µε τη βιβλική και µόνο ιστορία4· κατά τους 
τελευταίους δύσκολους αιώνες βέβαια του Βυζαντίου παρατηρείται µία στροφή προς 
την ελληνική αρχαιότητα, παράλληλη µε τη σταδιακή ανάπτυξη ελληνικής εθνικής 
συνείδησης, η οποία µάλιστα εκδηλώνεται «ιδιαίτερα µε την αναζωπύρωση του 
ελληνικού µύθου για τον Αλέξανδρο»5 στα κείµενα πολλών λογίων (όπως του 
Τζέτζη, του Γρηγορά και του Βησσαρίωνα6) που προσπαθούν να παροτρύνουν τους 
τελευταίους βυζαντινούς ηγεµόνες να τον µιµηθούν. 

Στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας µπορούµε να πούµε πως ο 
Αλέξανδρος µετεξελίχθηκε µε τον καιρό στη συνείδηση των υπόδουλων Ελλήνων σε 

                                                
1 Βλ. και τη µελέτη του Κακριδή, Ι.Θ., «Οι Αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική λαϊκή παράδοση», ΜΙΕΤ,  
  β΄ έκδ., Αθήνα 1978. 
2 Πατρινέλης, Χ., Πρώιµη Νεοελληνική Ιστοριογραφία (1453-1821), Υπηρ.∆ηµ.Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη   
  1990, σ. 45. 
3 Βλ. Βασιλικοπούλου – Ιωαννίδου, Α., Η βυζαντινή ιστοριογραφία (324-1204), Αθήνα χ.χ., σ. 15. 
4 βλ. Λάµπρος, Σ., Παρατηρήσεις τινές περί της αρχαίας ελληνικής ιστορίας παρά τοις βυζαντινοίς  
  συγγραφεύσι, Αθήνα 1919. 
5 Βελουδής,Γ., (επιµ.), ∆ιήγησις Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Ερµής, Αθήνα 1977, σ. νη΄. 
6 βλ. Γκίκας, Γ., Ζει και βασιλεύει, Ερµής, Αθήνα 1973, σ. 250. 
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«ενσάρκωση των ονείρων τους …  σύµβολο της απελευθέρωσης και της εγκόσµιας 
λύτρωσής τους», όχι όµως µε την ιστορική του µορφή, αλλά µέσα από το λαϊκό 
βιβλίο γι’ αυτόν7, τη “Φυλλάδα”, η οποία περιέχει έναν Αλέξανδρο που πολύ µικρή 
σχέση έχει µε το ιστορικό πρόσωπο, και που γνώρισε τότε  (στις διάφορες µορφές 
της) τεράστια διάδοση8. Επίσης, είναι «εξαιρετικά εντυπωσιακή» η παρουσία του και 
στα χρησµολογικά βιβλία9, καθώς και οι αναφορές σ’ αυτόν και τα κατορθώµατά του 
σε κείµενα εκπροσώπων της εκκλησίας (λόγους, επιστολές, χρονικά)10. 

Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισµού και µέχρι τα τελευταία 
προεπαναστατικά χρόνια η κατάσταση σχετικά µε τη θέση και την εικόνα του 
Αλεξάνδρου στη συνείδηση των Ελλήνων αρχίζει να αλλάζει. Η αναβίωση της 
ελληνικής εθνικής συνείδησης και η προσπάθεια για πνευµατική άνοδο οδήγησε και 
σε µια «έξαρση του αρχαιογνωστικού ενδιαφέροντος», έκφραση του οποίου αποτελεί 
και η έκδοση «22 τουλάχιστον βιβλίων που αναφέρονται στην ιστορία του αρχαίου 
ελληνικού κόσµου» (µεταφράσεις ή ερανίσµατα βέβαια στην πλειοψηφία τους από 
ξένα σχετικά βιβλία)11. Είναι λοιπόν επόµενο πως στο προσκήνιο αρχίζει να 
επανέρχεται η ιστορική εικόνα του Αλεξάνδρου, σε βάρος αυτής του θρύλου. 
Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος για τον Αλέξανδρο είναι και αυτό που αναφέρει 
ο Κ. Θ. ∆ηµαράς12, πως στα 1751 «ο εκδότης της µετάφρασης της ιστορίας του 
Rollin δε διστάζει να αποσπάσει από τον τόµο που περιέχει τα κατορθώµατα του 
Αλεξάνδρου ένα ανάτυπο που το πουλά ξεχωριστά», επειδή προέβλεπε πως αυτός 
ειδικά ο τόµος θα είχε µεγαλύτερη ζήτηση. Είναι φανερό λοιπόν πως «η συνειδητή 
ιστορική επαφή των νεοελλήνων µε το πρόσωπο του Αλεξάνδρου ήρθε …  από τη 
δυτική Ευρώπη, όπως άλλωστε και όλος ο νεοελληνικός ιστορισµός από τα µέσα του 
18ου αι.»13.  

Η προερχόµενη βέβαια από τη δυτική Ευρώπη γνώση της αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας δεν επέδρασε υποχρεωτικά µόνο θετικά στη διαµόρφωση της εικόνας του 
Αλεξάνδρου στον ελληνικό χώρο, γιατί η στάση των Ευρωπαίων λογίων της εποχής 
απέναντί του δεν ήταν ιδιαίτερα θετική. Γράφοντας σε µια εποχή αντιµοναρχική και 
επηρεασµένοι από τους λόγους του ∆ηµοσθένη και από τους Ρωµαίους συγγραφείς 
που έγραψαν αρνητικά γι’ αυτόν, έχουν γενικά εχθρική διάθεση απέναντί του και από 
αυτήν επηρεάζονται κατ’ ανάγκη και οι Έλληνες λόγιοι. Αυτό µπορούµε να το δούµε 
από τις αρνητικές τοποθετήσεις απέναντι στο Φίλιππο και τον Αλέξανδρο που κάνουν 
τόσο ο Κοραής (που εµµένει στη µάταια δόξα των στρατηλατών14), όσο και ο 
Ανώνυµος συγγραφέας της «Ελληνικής Νοµαρχίας» (που µιλά για την απώλεια της 
ελευθερίας των Ελλήνων15). Από τη ν άλλη όµως έχουµε την κυκλοφορία, στα 1797, 
από το Ρήγα της «Εικόνας» του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ως µέσου στην προσπάθεια 
που κατέβαλε για την αφύπνιση και τον ξεσηκωµό του γένους, καθώς και τις 
αναφορές σ’ αυτόν ως εκφραστή των εθνικοαπελευθερωτικών πόθων και ως 
υπόδειγµα πολεµάρχου από  πρωταγωνιστές του αγώνα του ’21, όπως ο Κανάρης κι ο 

                                                
 7 βλ. Βελουδής, ό.π., σ. ιε΄. 
 8 βλ. σχετικά: Βελουδής, ό.π., Πολίτης, Λ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα  
  1978, σ.40 και Χόλτον, Ντ., ∆ιήγησις του Αλεξάνδρου, Β.Β.,Θεσσαλονίκη 1974. 
 9 Βελουδής, ό.π., σ. ξα΄. 
10 βλ. Γκίκας, ό.π., σ. 254 και Βελουδής, ό.π., σ. να΄. 
11 Πατρινέλης, ό.π., σ. 47. 
12 ∆ηµαράς, Κ.Θ., Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός, Αθήνα 1977, σ. 130. 
13 Βελουδής, ό.π.,σ. νβ΄. 
14«Εµπιστευτική επιστολή προς τους Έλληνας ταγούς, 2-8-1825», στα Κοραή, Α., Άπαντα, τ.Β΄, επιµ. 
   Βαλέττας, Γ., εκδ. Μπίρη, Αθήνα 1969, σ. 257. 
15 Ανωνύµου του Έλληνος, Ελληνική Νοµαρχία, επιµ. Βαλέττας, Γ., Αθήνα 1977, σ. 122. 
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Μπότσαρης16. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί πρώτα η ιστορική εικόνα του 
Αλεξάνδρου (και ολόκληρης της εποχής που τον ακολουθεί, της ελληνιστικής) σε 
νέες βάσεις από τον Droysen και να αρχίσουν να γράφονται τα πρώτα πραγµατικά 
ιστορικά συγγράµµατα από Έλληνες ιστορικούς συγγραφείς γι’ αυτόν στο 
ανεξάρτητο πλέον ελληνικό κράτος, για ν’ αλλάξει σταδιακά η στάση αυτή των 
Ελλήνων µελετητών της ιστορίας απέναντι στο βασιλιά της Μακεδονίας. 

Για το νεοσύστατο αυτό ελληνικό κράτος το διάστηµα από τη δηµιουργία του 
ως το τέλος του 19ου αι. και τις αρχές του 20ου στάθηκε µια ιδιαίτερα δύσκολη και 
κρίσιµη χρονική περίοδος, µια εποχή µεγάλων ονείρων, σκληρών προσπαθειών, 
ατυχών εµπνεύσεων, ξένων παρεµβάσεων, εσωτερικών ερίδων, δύσκολης και 
επίπονης ανάπτυξης και προόδου, µικρών επιτυχιών και επώδυνων αποτυχιών. 

Ο Αγώνας του ’21, ύστερα από τα τραγικά λάθη και τις εσωτερικές έριδες, και 
µε την παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων, κατέληξε στη δηµιουργία ενός µικρού 
κράτους, κυβερνώµενου από ξένο επιλεγµένο από αυτές µονάρχη, τον ανήλικο 
Βαυαρό Όθωνα, που τον συνόδευε ένα συµβούλιο Αντιβασιλείας. Η Αντιβασιλεία 
αρχικά, και ο ίδιος ο Όθων κατόπιν, κυβέρνησαν σε µια πρώτη φάση τη χώρα - που 
βγήκε ουσιαστικά κατεστραµµένη από τον αιµατηρό αγώνα και δε διέθετε καµία 
σχεδόν υποδοµή ως κράτος - απολυταρχικά, αποµακρύνοντας τους Έλληνες από την 
εξουσία17. Την περίοδο χαρακτηρίζουν εσωτερικά οι προσπάθειες για οργάνωση 
αυτοδιοίκησης, συστήµατος δικαιοσύνης, εκπαιδευτικού συστήµατος, φορολογικού 
συστήµατος, οικονοµικής ζωής µε µέτρα για τη γεωργία (που απασχολούσε το 60%  
περίπου του πληθυσµού18) και το εµπόριο, ίδρυση Εθνικής Τράπεζας και 
Πανεπιστηµίου, προσπάθειες όµως που σε κανέναν τοµέα δεν είχαν ιδιαίτερη 
επιτυχία, είτε λόγω της µη επαφής των όποιων µέτρων µε την ελληνική 
πραγµατικότητα είτε λόγω κακών εκτιµήσεων και ανεπάρκειας προσώπων, 
σχεδιασµού και προσπαθειών. Η µη επιτυχής διακυβέρνηση, που δεν ανταποκρινόταν 
στις ανάγκες του λαού και προσέκρουε στα φιλελεύθερα αισθήµατά του αλλά και στη 
θέληση των ιθυνουσών τάξεων για συµµετοχή στην εξουσία, οδήγησε σε έντονες 
αντιδράσεις, τις οποίες υποδαύλιζαν και οι πρεσβευτές των τριών ∆υνάµεων στη 
χώρα, που, για δικούς της λόγους η καθεµιά, ήταν δυσαρεστηµένες από την πολιτική 
του Όθωνα19.  

Η πολιτική των Μεγάλων Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων απέναντι στο Ελληνικό 
κράτος εντασσόταν στην ανατολική πολιτική της καθεµιάς, η οποία επηρεαζόταν 
άµεσα από τη συνολική στάση τους ως προς το Ανατολικό Ζήτηµα20. Από τη µια 
µεριά,  η Ρωσία επιθυµούσε διακαώς την προς νότο επέκτασή της µε την κατάληψη 
εδαφών της Οθωµανικής αυτοκρατορίας και στην προσπάθειά της αυτή προσπαθούσε 
να χρησιµοποιεί την Ελλάδα ως συµµαχική δύναµη και ως µέσο πίεσης και 
αντιπερισπασµού στα νότια σύνορα του αντιπάλου. Από την άλλη, η Αγγλία, αλλά 
και άλλες ∆υνάµεις, όπως η Γαλλία και η Αυστρία, αγωνίζονταν να ανακόψουν τις 
όποιες προσπάθειες εκδήλωνε η Ρωσία σ’ αυτό το επίπεδο, επιθυµώντας να 
προωθήσουν τα δικά τους συµφέροντα στην περιοχή: τον έλεγχο του εµπορικού 
δρόµου προς την Ινδία η Αγγλία21 µέσα από τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία µε 

                                                
16 βλ. ∆ηµαράς, ό.π., σελ. 131, Ρώµας, ∆., Ιστορικόν Αρχείον, τ.Α΄, σ. 187. 
17 βλ. Βακαλόπουλος, Κ., Νεοελληνική Ιστορία(1204-1940), Θεσσαλονίκη 1989, σ. 157-8. 
18 βλ. Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, ελλ.µετάφρ., Θεµέλιο, Αθήνα χ.χ.,σ. 79 
19 βλ. Βακαλόπουλος, Κ., ό.π., σ. 167-9. 
20 βλ. σχετικά, Λάσκαρις, Μ.Θ., Το Ανατολικόν Ζήτηµα, τ.Α΄(1800-1878), β΄έκδ., Θεσ/νίκη 1978,σ.11- 
    30 και Ψυρούκης, Ν., Νεοελληνική εξωτερική πολιτική. Ιστορική επισκόπηση, Επικαιρότητα, Αθήνα  
    1983, σ. 61-67. 
21 Σβορώνος, ό.π., σ.154-6 
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µια ακέραιη εδαφικά Οθωµανική αυτοκρατορία, την προσπάθεια ανάκτησης της 
θέσης που παλαιότερα κατείχε στην περιοχή η Γαλλία (κάτι που την έφερνε σε 
οικονοµικό ανταγωνισµό βέβαια µε την Αγγλία) µε τη δηµιουργία εµπορικών και 
άλλων σχέσεων και µε τους Οθωµανούς αλλά και µε οποιοδήποτε άλλο κρατικό 
µόρφωµα υπήρχε στην περιοχή22, το όνειρο για επέκταση προς το Αιγαίο και τα 
Στενά, αλλά και ευρύτερα την Ανατολή η Αυστρία. 

Στην πολιτική των ∆υνάµεων στην περιοχή προσέκρουε η ελληνική 
εξωτερική πολιτική στα χρόνια του Όθωνα. Οι εθνικοί πόθοι του ελληνικού λαού δεν 
ήταν δυνατό να έχουν ικανοποιηθεί µε την απελευθέρωση ενός τόσο µικρού 
κοµµατιού ελληνικής γης, και έτσι, κυρίαρχη ιδέα της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής την περίοδο αυτή έγινε η λεγόµενη «Μεγάλη Ιδέα», η ανάκτηση δηλαδή 
όλων των οθωµανικών επαρχιών όπου κατοικούσαν Έλληνες. Η πολιτική αυτή, µη 
βάζοντας ουσιαστικά όριο στα εδάφη που ήταν επιθυµητό να ανακτηθούν, έφτασε 
τελικά να αποβλέπει στην ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας23. Αυτό, µαζί 
µε το ότι δε λαµβάνονταν υπόψη ούτε οι πραγµατικές δυνάµεις της χώρας ούτε οι 
φιλοδοξίες των γειτονικών λαών, αλλά ούτε και η ανατολική πολιτική των Μεγάλων 
∆υνάµεων, την καθιστούσε εξωπραγµατική και τελικά, επιζήµια24, καθώς 
απορροφούσε το δυναµισµό του έθνους από το δρόµο της εσωτερικής διοργάνωσης 
και ανάπτυξης, που έπρεπε να διανυθεί για να υπάρχουν πραγµατικά ελπίδες 
επιτυχίας. Συγχρόνως, επέτρεπε στις Μεγάλες ∆υνάµεις να παρεµβαίνουν µε  πολύ 
µεγαλύτερη ευκολία στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας εκµεταλλευόµενες 
αυτούς τους  (έντονα ροµαντικούς25 και ελάχιστα ρεαλιστικούς) πόθους των 
Ελλήνων, για να προωθούν τα δικά της συµφέροντα η καθεµιά στην περιοχή. 

Η γενική δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού από την όλη διακυβέρνηση του 
Όθωνα οδήγησε τελικά στο πραξικόπηµα της 3ης Σεπτεµβρίου του 1843 και στην 
ψήφιση Συντάγµατος, που στην πράξη όµως, λόγω του τρόπου άσκησης της εξουσίας 
από τον Όθωνα και τις κυβερνήσεις που επέλεγε (όπως του Κωλέττη), ελάχιστα 
µετέβαλε την πολιτική ζωή της χώρας26.  

Η παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων στα εσωτερικά του ελληνικού 
κράτους έφτασε στο αποκορύφωµά της (και µαζί και η εχθρική διάθεση του λαού γι’ 
αυτές και η απέχθεια για τα τρία ελληνικά πολιτικά κόµµατα που έφερναν ξενικά 
ονόµατα27) µε τον Κριµαϊκό πόλεµο (1853-56). Η προσπάθεια του Όθωνα να 
υλοποιήσει, ύστερα από την παρότρυνση της Ρωσίας, τη Μεγάλη ιδέα, προκαλώντας 
κατά το δεύτερο έτος του ρωσοτουρκικού πολέµου εξεγέρσεις σε Ήπειρο, Θεσσαλία 
και Μακεδονία (που θα λειτουργούσαν ως αντιπερισπασµός για το µέτωπο των 
Ρώσων στην Κριµαία ενάντια στους Τούρκους και τους Αγγλογάλλους), απέτυχε και 
προκάλεσε την κατάληψη του Πειραιά από τους Άγγλους και τους Γάλλους (από το 
1854 ως το 1857) και την από µέρους τους επιβολή στην Ελλάδα ουδετερότητας και 
οικονοµικού ελέγχου28. 

Στα µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο χρόνια παρατηρούνται οι πρώτες αργές 
πρόοδοι της ελληνικής οικονοµίας29, ως αποτέλεσµα της τεράστιας οικονοµικής 
κίνησης που προκάλεσε η ολοένα εντεινόµενη οικονοµική διείσδυση των Γάλλων και 
                                                
22 Βακαλόπουλος, Α., Nέα Ελληνική Ιστορία (1204-1975), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 209  και   Σβορώνος,  
    ό.π. σ.81 
23 Σβορώνος, ό.π., σ.81 
24 Σβορώνος, ό.π., σ.81 
25 Σβορώνος, ό.π., σ.82 
26 Σβορώνος, ό.π., σ.84 
27 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ.230 
28 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ.230-1 
29 Σβορώνος, ό.π., σ.89-91 
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των Άγγλων στην Εγγύς Ανατολή. Από τη διείσδυση αυτή ωφελούνται περισσότερο 
οικονοµικά οι Έλληνες που κατοικούν στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Στην Ελλάδα 
παίρνονται µέτρα για την αύξηση της παραγωγής, την ανάπτυξη του εσωτερικού και 
εξωτερικού εµπορίου και τη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας. Οι Έλληνες της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονοµική ζωή του 
Ελληνικού κράτους, η αστική τάξη του οποίου σταδιακά ισχυροποιείται και αποσπά 
τα ηνία στην πολιτική ζωή της χώρας από την παλιά κάστα των 
µεγαλογαιοκτηµόνων. Η νέα γενιά πολιτικών, καθώς και η πεπαιδευµένη νεολαία της 
χώρας, εµφορούνται από φιλελεύθερες ιδέες και θεωρούν ότι η αντιµετώπιση του 
αδιεξόδου στο οποίο οδηγεί την Ελλάδα η κακοδιοίκηση και η διαφθορά µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε την εφαρµογή του δυτικού κοινοβουλευτισµού και την 
αποποµπή του Όθωνα30. Το 1862, ύστερα από µια διπλή εξέγερση, ο Όθων 
εκθρονίζεται. Νέος βασιλιάς αναλαµβάνει, κατόπιν αγγλικής επιλογής, ο ∆ανός 
Γεώργιος Γλύξµπουργκ, το 1864, ως Γεώργιος ο Α΄, βασιλεύς των Ελλήνων, ενώ το 
πολίτευµα της χώρας αλλάζει από συνταγµατική µοναρχία σε βασιλευόµενη 
δηµοκρατία και µε το Σύνταγµα του 1864 γίνεται σαφώς δηµοκρατικό (και ακόµη 
περισσότερο µε την εφαρµογή της αρχής της δεδηλωµένης το 1875 από τον 
Τρικούπη). Ταυτόχρονα, η χώρα πετυχαίνει την πρώτη εδαφική της αύξηση, µε την 
παραχώρηση (το 1864) των Επτανήσων από την Αγγλία (που επιδίωκε να ενισχύσει 
περαιτέρω την επίδρασή της στη χώρα, µε το να απαλλαγεί µάλιστα από µια περιοχή 
που δεν τη χρειαζόταν πλέον ιδιαίτερα και που η κατοχή της της προξενούσε 
προβλήµατα λόγω των συχνών εξεγέρσεων του πληθυσµού31).  

Τα χρόνια µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο δε φέρνουν αλλαγές µόνο στο 
εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό. Οι υπόλοιποι βαλκανικοί λαοί 
κερδίζουν ευρύτερη αυτονοµία και επιδιώκουν ν’ αποκτήσουν την εθνική τους 
ανεξαρτησία και, µαζί µ’ αυτήν, εδάφη της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, που σε 
ορισµένες περιπτώσεις συνέπιπταν µε εκείνα που διεκδικούσαν οι Έλληνες, πράγµα 
που προκαλεί αντιθέσεις και εντάσεις µεταξύ τους. Το 1870 οι Βούλγαροι πέτυχαν 
από το Σουλτάνο την παραχώρηση αυτόνοµης Εκκλησίας (Εξαρχία), την οποία όµως 
δεν αναγνώρισε το Οικουµενικό Πατριαρχείο· µε την πράξη αυτή ξεκινά ένας 
ελληνοβουλγαρικός ανταγωνισµός στην περιοχή της Μακεδονίας σχετικά µε την 
οριοθέτηση της επικράτειας αυτής της Εκκλησίας. Η Εξαρχία αποτελούσε το πρώτο 
βήµα για τη δηµιουργία βουλγαρικού κράτους, κάτι που αποτελούσε πλέον επιδίωξη 
της πανσλαβιστικής εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας32. Μέσα από την όλη αυτή 
κατάσταση ακυρώθηκε στην πράξη η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από τον 
Κουµουνδούρο στα 1867, την περίοδο της µεγάλης επανάστασης στην Κρήτη (1866-
69), για προσέγγιση και στρατιωτική συµµαχία των βαλκανικών κρατών ενάντια στην 
Τουρκία (υπογραφή της συνθήκης του Φεζλάου µε τη Σερβία 33) - πολιτική που δεν 
έχαιρε φυσικά της έγκρισης των Μεγάλων ∆υνάµεων ούτε και του βασιλιά – καθώς η 
Ελλάδα προσπάθησε τώρα να προσεγγίσει τους Οθωµανούς34.  

Το 1877, ύστερα από τις επαναστάσεις των χριστιανών υπηκόων της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη (1875) και στη 
Βουλγαρία (1876), ξεσπά νέος ρωσοτουρκικός πόλεµος, στον οποίο η ελληνική 
κυβέρνηση δίστασε και δε συµµετείχε, παρά τις πιέσεις στο εσωτερικό. Ο πόλεµος 
τελείωσε µε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (Μάρτιος 1878) µεταξύ της νικήτριας 
                                                
30 Σβορώνος, ό.π., σ. 95 
31 Σβορώνος, ό.π., σ. 97 
32 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 246 
33 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 243 
34 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 246-7 
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Ρωσίας και της Τουρκίας· η Ρωσία επέβαλε στην Τουρκία αναγνώριση της 
ανεξαρτησίας Σερβίας, Μαυροβουνίου και Ρουµανίας, και ίδρυση αυτόνοµου 
µεγάλου βουλγαρικού κράτους, το οποίο θα περιλάµβανε και την Α. Ρωµυλία, τη ∆. 
Θράκη και τη Μακεδονία (πλην Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής)35. Ο άµεσος κίνδυνος 
για την Ελλάδα αποτρέπεται χάρη στην αντίδραση Αγγλίας και Αυστροουγγαρίας, 
που θίγονταν άµεσα από τα ρωσικά σχέδια. Συγκαλείται Συνέδριο στο Βερολίνο, που, 
µεταξύ άλλων, περιορίζει εδαφικά τη Βουλγαρία. Η Ελλάδα ζητά από το Συνέδριο 
Θεσσαλία, Ήπειρο και Κρήτη, προβάλλοντας µάλιστα διεκδικήσεις και για τη 
Μακεδονία και τη Θράκη, πετυχαίνει όµως µόνο την κατόπιν διµερών 
διαπραγµατεύσεων παραχώρηση από την Τουρκία της Θεσσαλίας και µικρού µέρους 
της Ηπείρου (που πραγµατοποιείται τελικά το 1881). Με το Συνέδριο του Βερολίνου 
υπάρχει ένας περιορισµός της ρωσικής πίεσης στην περιοχή, ταυτόχρονα όµως µια 
ξεκάθαρη αύξηση της παρεµβατικότητας της Αυστροουγγαρίας και της Πρωσίας, που 
επιδιώκουν την εφαρµογή της πολιτικής του Βίσµαρκ για κάθοδο προς την 
Ανατολή36. 

Στα µετά την άφιξη του Γεωργίου χρόνια παρατηρείται νέα ώθηση στην 
οικονοµική ζωή της χώρας37, κυρίως χάρη στην πολιτική του Χ. Τρικούπη. Γίνονται 
σηµαντικά δηµόσια έργα (διάνοιξη διώρυγας Κορίνθου, επισκευές λιµανιών, 
ανάπτυξη σιδηροδροµικού και οδικού δικτύου κ.ά.) που ωφελούν το εµπόριο και τη 
ναυτιλία, ενώ αυξάνεται και η αγροτική παραγωγή. Χαρακτηριστικό της περιόδου 
είναι η εισροή εξωτερικού κεφαλαίου προερχόµενου κυρίως από Έλληνες των λοιπών 
βαλκανικών χωρών και της Τουρκίας (λόγω της εµφάνισης δυσµενών γι’ αυτούς 
συνθηκών στις χώρες όπου δραστηριοποιούνταν38αλλά και των ευνοϊκών µέτρων του 
Τρικούπη), το οποίο όµως δεν επενδύεται κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανία, αλλά σε 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις για βραχυπρόθεσµα κέρδη39. Σταδιακά τα χρόνια αυτά 
αναπτύσσεται και µια ελληνική αστική τάξη. Ταυτόχρονα αυξάνεται ο αστικός 
πληθυσµός (κυρίως µικροαστοί) και ενδυναµώνεται η εργατική τάξη40. Οι αλλαγές 
αυτές οδηγούν στο πολιτικό πεδίο στην κατάργηση της πληθώρας µικρών 
προσωποπαγών κοµµάτων χωρίς συγκεκριµένο πρόγραµµα που χαρακτήριζε ως τότε 
την πολιτική ζωή του τόπου και στην παρουσία δύο µεγάλων πολιτικών σχηµατισµών 
µε πρόγραµµα (αρκετά εµπειρικό όµως) και σαφέστερες τάσεις (ένα 
προοδευτικότερο, µε ηγέτη τον Τρικούπη, κι ένα συντηρητικότερο µε αρχηγό αρχικά 
τον Α. Κουµουνδούρο και αργότερα το Θ. ∆ηλιγιάννη)41. O Tρικούπης κατόρθωσε να 
αναδιοργανώσει τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη και το στρατό. Η όλη πολιτική του 
απέβλεπε στο να κάνει την Ελλάδα πρότυπο και ισχυρό κράτος στην περιοχή, ώστε 
να κερδίσει την ευµένεια των Ευρωπαίων και να προωθήσει τελικά µε τη στήριξή 
τους και τις δικές της δυνάµεις τη Μεγάλη Ιδέα42. Στην προσπάθειά του αυτή 
προσπάθησε να ελέγξει και τις σπασµωδικές και ανοργάνωτες επαναστάσεις των 
σκλαβωµένων ελληνικών χωρών, που ήταν πολλές (κυρίως στην Κρήτη)43, και 
υποκινούνταν και από πατριωτικές οργανώσεις εντός του ελληνικού κράτους. H 
αντιλαϊκή φορολογική πολιτική του όµως και τα προβλήµατα από τα σοβαρά κρατικά 
έξοδα και το µεγάλο εξωτερικό δανεισµό (που προκάλεσαν την πτώχευση του 1893), 
                                                
35 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 253 
36 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 255 
37 βλ. Σβορώνος, ό.π., σ. 100-101 και Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 258-263 
38 Σβορώνος, ό.π., σ. 101 
39 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 259 
40 Σβορώνος, ό.π., σ. 102 
41 Σβορώνος, ό.π., σ. 102 
42 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 285 
43 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 292 
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µαζί µε τις πολύ έντονες τα χρόνια αυτά κοµµατικές εµπάθειες οδήγησαν στην 
πολιτική του ήττα.  

Η σοβαρή οικονοµική και πολιτική κρίση οδηγεί τη χώρα σε µαρασµό. 
Ταυτόχρονα, η Βουλγαρία, ακολουθώντας ένα σοβαρό πρόγραµµα εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης και πετυχαίνοντας τη στήριξη των Μεγάλων ∆υνάµεων, δηµιουργεί 
ένα ισχυρό κράτος, το οποίο διέθετε και το µεγαλύτερο στρατό της Βαλκανικής44. Με 
τη δύναµη αυτή είχε κατορθώσει να ενσωµατώσει το 1885 πραξικοπηµατικά την Α. 
Ρωµυλία, περιοχή µε πολλούς Έλληνες κατοίκους (νικώντας στον πόλεµο τη Σερβία, 
που ήταν η µόνη γειτονική χώρα που ουσιαστικά αντέδρασε), ενώ ακολούθως, 
εκµεταλλευόµενη την κρίση στην Ελλάδα, άρχισε να επιδιώκει το ίδιο και στη 
Μακεδονία, αρχικά εντείνοντας την εκεί προπαγάνδα της, κι αργότερα στέλνοντας 
ένοπλα σώµατα που τροµοκρατούσαν τους ελληνικούς πληθυσµούς. Η ελληνική 
απάντηση έρχεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την Εθνική Εταιρεία, 
σωµατείο µε µέλη στρατιωτικούς, διανοούµενους και πολιτικούς, που οργάνωσαν και 
απέστειλαν κρυφά στη Μακεδονία ένοπλα στρατιωτικά σώµατα από το 189645. 

Το 1897, εξαιτίας µιας νέας κρητικής εξέγερσης, η Ελλάδα, αν και 
απαράσκευη και διπλωµατικά αποµονωµένη, ξεκινά - κυρίως λόγω της έντονης 
εσωτερικής πίεσης - πόλεµο µε την Τουρκία, ο οποίος καταλήγει αναπόφευκτα σε 
µιαν οδυνηρή ήττα. Η ήττα συγκλονίζει το έθνος και το αφυπνίζει, ώστε να επιδιώξει 
την ανόρθωσή του. Την ίδια εποχή, η Βουλγαρία, εκµεταλλευόµενη την ελληνική 
αποτυχία, εντείνει τις πιέσεις στους µακεδονικούς πληθυσµούς. Οι διώξεις και οι 
δολοφονίες πολλαπλασιάζονται. Το 1903 µάλιστα προσπάθησε (ανεπιτυχώς) να 
ξεκινήσει επανάσταση των πληθυσµών της περιοχής κατά των Τούρκων (κίνηµα του 
Ίλιντεν) σε µια προσπάθεια να ανακηρυχθεί αυτόνοµη (η αυτονοµία θα ήταν το 
πρώτο βήµα για την ένωση µε τη Βουλγαρία46). Οι ελληνικοί πληθυσµοί της 
Μακεδονίας, µε τη µεγάλη βοήθεια οργανώσεων από την Ελλάδα και τη διακριτική 
στήριξη του ελληνικού κράτους, οργανώνονται και συγκροτούν ένοπλα σώµατα, τα 
οποία σε έναν τετραετή σκληρό ακήρυχτο πόλεµο (κυρίως στις περιοχές Γιαννιτσών 
και Καστοριάς) κατορθώνουν και επικρατούν των βουλγαρικών. Ο Μακεδονικός 
Αγώνας (1904-08) αποτέλεσε µια σοβαρή δοκιµασία των δυνάµεων του έθνους και η 
επιτυχής του έκβαση, ύστερα από µια σειρά αποτυχιών και σοβαρών κρίσεων, 
επέτρεψε στη χώρα να προχωρήσει µε αυτοπεποίθηση προς το µέλλον. 

 
Όσο αφορά τώρα την πνευµατική ζωή της χώρας σ’ αυτά τα πρώτα 80 χρόνια 

από την απελευθέρωσή της, µπορούµε κι εδώ να διακρίνουµε την ίδια κατάσταση 
αβεβαιότητας, προσπαθειών και συγκρούσεων που είδαµε και στους λοιπούς τοµείς 
της δηµόσιας ζωής. Σε µια πρώτη φάση η πνευµατική ζωή τείνει να συνδεθεί 
αποκλειστικά µε την κλασική Ελλάδα47, καθώς η συµβιβαστική γλωσσική 
προσπάθεια του Κοραή εγκαταλείπεται προς χάριν µιας αποκάθαρσης της γλώσσας.  
Η πνευµατική αυτή τάση αποτελεί µια προσπάθεια επιστροφής στις αρχαίες ρίζες 
σύµφωνη µε την κυρίαρχη ιδεολογία της Μεγάλης Ιδέας. Οι προερχόµενες από τη 
∆ύση νέες ιδέες απορρίπτονται, το ίδιο και η ιστορική κληρονοµιά του Βυζαντινού 
Ελληνισµού. Μέσα σ’ αυτή την πνευµατική ατµόσφαιρα ο ελληνικός επιστηµονικός 
και λόγιος κόσµος συγκλονίζεται κατά τη δεκαετία του 1850 από τη θεωρία του 
Γερµανού ιστορικού J.F.Fallmerayer48, ο οποίος αµφισβήτησε τη φυλετική καταγωγή 
                                                
44 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 295 
45 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 297 
46 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 303 
47 Σβορώνος, ό.π., σ. 92 
48 Fallmerayer, J.P., Geschichte der Halbinsel M orea wahrend des M ittelalters, 1830. 
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των συγχρόνων Ελλήνων από τους αρχαίους προγόνους τους της Κλασικής Ελλάδας, 
θεωρώντας τους απογόνους Σλάβων και Αλβανών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα τα 
µεσαιωνικά χρόνια. Παρόλο που η θεωρία του πολύ γρήγορα αναιρέθηκε από άλλους 
Γερµανούς επιστήµονες, οι πληγωµένοι στον εθνικό τους εγωισµό Έλληνες 
αγωνίστηκαν µε όλες τους τις δυνάµεις να την ανατρέψουν. Καρπούς αυτής της 
προσπάθειας αποτελούν η έναρξη της µελέτης του περιφρονηµένου ως τότε 
Βυζαντίου (ως ενδιάµεσου σταθµού στην ιστορική συνέχεια του Ελληνισµού, που 
γνώριζε τότε µόνο δύο µεγάλες εποχές, την κλασική Ελλάδα και τη Νεότερη Ελλάδα 
από την Επανάσταση και εξής) µε το Σπ. Ζαµπέλιο, η πεντάτοµη «Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους» του Κ. Παπαρρηγόπουλου (που διαγράφει την ενότητα του 
Ελληνισµού από την Αρχαιότητα ως το Μεσαίωνα και τους Νεότερους Χρόνους), οι 
αρχειακές έρευνες και οι µελέτες  για το νέο ελληνισµό ιστορικών όπως ο Κ. Σάθας 
και ο Σπ. Λάµπρος, καθώς και η γένεση της επιστήµης της Λαογραφίας στη χώρα µε 
το Ν. Πολίτη (που αντικαθιστά την τάση της επιστροφής στο παρελθόν µε την 
ανακάλυψη του παρελθόντος στο παρόν). Λίγο αργότερα αρχίζει και ο έντονος 
αγώνας κατά του γλωσσικού αρχαϊσµού µε «Το Ταξίδι µου» (1888) του Γ. Ψυχάρη 
και το κίνηµα του δηµοτικισµού. Όσο αφορά τη λογοτεχνική δραστηριότητα στο 
νεοελληνικό κράτος, στην ποίηση κυριαρχεί για µία πεντηκονταετία ο ροµαντισµός 
της Αθηναϊκής σχολής, µε κυρίαρχη γλώσσα την αρχαΐζουσα49, ενώ στην πεζογραφία 
γράφονται, όπως και στη ∆ύση, πολλά ιστορικά µυθιστορήµατα (κατά µίµηση κυρίως 
εκείνων του W . Scott), µέσα στο πνεύµα του θαυµασµού προς τον αγώνα του ’21 
αλλά και του ένδοξου παρελθόντος50. 

 
Μέσα σ’ αυτή την πνευµατική ατµόσφαιρα έχει ενδιαφέρον να δούµε από λίγο 

πιο κοντά τον τοµέα που αφορά περισσότερο τη δική µας έρευνα, τη µελέτη της 
Αρχαίας Ιστορίας γενικά. Κατά την περίοδο του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού η 
στροφή προς την Ελληνική Αρχαιότητα εκφράστηκε περισσότερο µε τη µελέτη (και 
έκδοση έργων) των Αρχαίων Συγγραφέων και λιγότερο µε τη µελέτη της Αρχαίας 
Ελληνικής Ιστορίας, καθώς τα σχετικά έργα που κυκλοφόρησαν είναι συγκριτικά 
λιγότερα51. Το σηµαντικότερο αρχαιογνωστικό έργο της περιόδου αυτής είναι η 
δεκαεξάτοµη «Παλαιά Ιστορία των Αιγυπτίων, Καρχηδονίων, Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, 
Μήδων, Περσών, Μακεδόνων και Ελλήνων» του Γάλλου C. Rollin, η οποία εκδόθηκε 
µεταφρασµένη το 1750 και «αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία της νεοελληνικής 
αρχαιογνωστικής ιστοριογραφίας»52. Ακολουθούν πολύ αργότερα κάποια άλλα 
µεταφρασµένα έργα Ευρωπαίων ιστορικών, µε κυριότερα την «Ιστορία της Ελλάδος» 
(1806) του Άγγλου Ο. Goldsm ith, τις Γενικές Ιστορίες των Γάλλων M illiot και 
Domairon (αλλά και το πολυδιαβασµένο «Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος» του 
αββά Barthelemy από το χώρο του ιστορικού µυθιστορήµατος), καθώς και αρκετά 
έργα γενικής κυρίως ιστορίας Ελλήνων λογίων (Γ. Σακελλαρίου, Α. Σταγειρίτη, Γ. 
Παλιουρίτη, ∆. ∆άρβαρη κ.ά.), τα οποία όµως «είναι µεταφράσεις και ερανίσµατα 
από ξένα σχετικά βιβλία»53. Η έλλειψη πρωτότυπων ελληνικών αρχαιογνωστικών 
έργων είναι χαρακτηριστική της περιόδου αυτής και γινόταν αισθητή στους Έλληνες 
λόγιους54, παρ’ όλα αυτά όµως συνεχίζει να κυριαρχεί και κατά τις δύο πρώτες 
δεκαετίες ύπαρξης του Ελληνικού κράτους, χωρίς να πάψει να υπάρχει και για πολύ 

                                                
49 Πολίτης, ό.π., σ. 170 
50 Βακαλόπουλος, Α., ό.π., σ. 234 
51 Πατρινέλης, ό.π., σ. 47 
52 Πατρινέλης, ό.π., σ. 46 
53 Πατρινέλης, ό.π., σ. 44, 46 και 48 
54 Πατρινέλης, ό.π., σ. 48 
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αργότερα (τα βασικότερα εγχειρίδια αρχαίας ιστορίας στα µέσα του 19ου αι. και πριν 
την έκδοση του µεγάλου έργου του Κ. Παπαρρηγόπουλου ήταν τα έργα των Άγγλων 
C. Irving, O. Goldsm ith και Th. Keighthley, του Γερµανού Α. Κam merer και του 
Γάλλου C. Segur55). Σηµαντικό επίσης είναι ότι, σε αντίθεση µε τη φιλοσοφία και τις 
θετικές επιστήµες, στην ιστορία δεν µπορούµε να διαπιστώσουµε στους Έλληνες 
συγγραφείς της πριν την Επανάσταση περιόδου ουσιαστικές επιδράσεις στη 
µεθοδολογία και τις ερµηνευτικές µεθόδους από την ιστοριογραφία του δυτικού 
∆ιαφωτισµού56, παρά µόνο µια επιφανειακή τροποποίηση στις αντιλήψεις για την 
ωφελιµότητά της (που τώρα πια δεν περιορίζονται στις βυζαντινής προέλευσης 
απόψεις για προσφορά τέρψης και γνώσης και για συµβολή στη µίµηση του καλού 
και την αποφυγή του κακού, αλλά επεκτείνονται και στις προερχόµενες από το 
∆ιαφωτισµό θεωρίες πως συµβάλλει στην πολιτική αγωγή και στην ευδαιµονία του 
ατόµου57). 

Η ευρωπαϊκή ιστοριογραφία την περίοδο αυτή κάνει µεγάλα βήµατα σε σχέση 
µε το παρελθόν, αλλά, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, η επιλογή των ξένων 
βιβλίων που µεταφράζονται στα ελληνικά δε συµπίπτει µε τα έργα εκείνα που είχαν 
πραγµατικά κάτι νέο να προσφέρουν στην Ιστορία είτε από άποψη µεθόδου είτε από 
άποψη περιεχοµένου. Η έρευνα της ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας στη ∆υτική 
Ευρώπη αρχίζει από τα τέλη του 18ου αι. να αποµακρύνεται σταδιακά από την 
εξιδανικευµένη θέαση που επέβαλλε ο κλασικισµός και, µέσα από το νέο τρόπο 
σκέψης που προώθησε στην επιστηµονική γνώση ο ∆ιαφωτισµός, να προσεγγίζει µε 
κριτικό τρόπο το θέµα της. Πρωτεργάτης της σύγχρονης κριτικής ιστοριογραφίας της 
αρχαιότητας στάθηκε την περίοδο αυτή ο Πρώσος ιστορικός H.G. Niebuhr58. Στο 
δεύτερο τέταρτο του 19ου αι. η σύγχρονη ιστορία φτάνει στην ωριµότητά της µε τον 
L.von Ranke, ο οποίος µε το µοντέλο της θετικής ιστορίας επιδιώκει να 
αποκαταστήσει τα γεγονότα του παρελθόντος όπως πραγµατικά συνέβησαν, 
στηριζόµενος σε κριτική µελέτη των πηγών59. O θετικισµός εξοβελίζει τη ρητορική 
από την ιστορική αφήγηση και εφαρµόζει, πέρα από τη φιλολογική κριτική των 
πηγών, νέες µεθοδολογικές πρακτικές, όπως η τήρηση δελτίων, η απόδοση σηµασίας 
στα αρχεία, η χρήση παραποµπών κ.ά., που «αναγάγουν την ιστορία σε προνοµιακό 
µηχανισµό αποκάλυψης της ανθρώπινης σκέψης και δράσης»60 (και είναι αυτός που 
οδήγησε τελικά την ιστορία σε µέσο προβολής και δικαίωσης εθνικών διεκδικήσεων 
και σε «βασικό µηχανισµό εγχάραξης της εθνικής συνείδησης και συγκρότησης της 
εθνικής ταυτότητας»61). Μέσα στα πλαίσια αυτά, η µονόπλευρη ιδεαλιστική θεώρηση 
του ελληνικού φαινοµένου, που βασιζόταν ως τότε µόνο στις φιλολογικές πηγές, θα 
καταργηθεί σταδιακά. Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτό θα παίξει η έκδοση πλήθους 
επιγραφών από τον Α. Βοckh στο Corpus Inscriptionum Graecarum (1828 κ.ε.). Τη 
µελέτη της ελληνικής αρχαιότητας θα προωθήσουν περαιτέρω οι Άγγλοι ιστορικοί C. 
Thirlwall και G. Grote (στραµµένοι κυρίως στη µελέτη του πολιτικού βίου)62. Στη 
Γερµανία, στο δεύτερο ήµισυ του 19ου αι., ιδιαίτερα πετυχηµένο βιβλίο αρχαίας 
ιστορίας ήταν του Ε. Curtius (χωρίς να διακρίνεται όµως για το κριτικό του πνεύµα) 
και αργότερα εκείνα του Ε. Μeyer (που απελευθέρωσε τη µελέτη του ελληνισµού από 
                                                
55 βλ. σχετικά, Κουλούρη, Χ., Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία(1834-1914), ΙΑΕΝ, Αθήνα  
   1988. 
56 Πατρινέλης, ό.π., σ. 62 
57 Πατρινέλης, ό.π., σ. 58 
58 Bengtson, H., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, ελλ.µετάφρ., Μέλισσα , β΄ έκδ., Αθήνα 1991,σ. 17 
59 Encyclopedie de la Pleiade, Ιστορία και Μέθοδοί της τ.Α΄, ελλ.µετάφρ., ΜΙΕΤ, Αθήνα 1979, σ. 60-1 
60 Βλ. Κόκκινος, Γ., Από την Ιστορία στις Ιστορίες, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σ. 146 
61 Κόκκινος, ό.π., σ. 147-8 
62 Bengtson, ό.π., σ. 18 
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τη αντιιστορική αποµόνωσή του) και του K.J. Beloch, (ένα έργο µε ιδιαίτερη 
απήχηση και επιρροή, που διακρίνεται για την οξύτατη και αντικειµενική κριτική του 
διάθεση)63. Στα τέλη του αιώνα µε αρχές του 20ου γράφει το σηµαντικό έργο του για 
την Ελληνιστική εποχή και ο Β. Νiese. 

Όσο αφορά ειδικά τη µελέτη του Αλεξάνδρου και τη δική του θέση στην 
έρευνα, το έργο που ήρθε να ταράξει τα νερά και να τον εντάξει ουσιαστικά στην 
ελληνική ιστορία (που για τους περισσότερους ιστορικούς ως τότε σταµατούσε στα 
338 π.Χ., στη Χαιρώνεια, εξοβελίζοντας έτσι το Μακεδονικό ελληνισµό και την 
Ελληνιστική εποχή από αυτήν), παρουσιάζοντας µια πραγµατικά ζωντανή εικόνα του,  
ήταν η «Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου» του J.G. Droysen (Λειψία 1833). Χάρη 
στο έργο αυτό (και παρά την έντονη ωραιοποίηση του πρωταγωνιστή του) οι απόψεις 
παλιότερων ιστορικών, που τον ήθελαν βάρβαρο και απόλυτο µονάρχη, αλλά και 
νεότερων, όπως ο Νiebuhr που τον θεωρούσε «µεγάλο ηθοποιό και ληστή», άρχισαν 
να τίθενται στο περιθώριο. Η ιστορία του Droysen είναι το µοναδικό από τα 
σηµαντικά έργα του 19ου αι. που άσκησε άµεση επιρροή στην Ελλάδα, µέσα από τη 
διασκευασµένη µετάφραση του Κ. Φρεαρίτη (1859) και βοήθησε να ξεπεραστούν οι 
προερχόµενες από την παλιότερη γαλλική (και γερµανική) ιστοριογραφία αρνητικές 
αντιλήψεις (όπως λ.χ. του Chateaubriand, του Saint-Croix ή του Niebuhr) σε βάρος 
του Αλεξάνδρου (µε εµµονή στη «διαφθορά των αρχικών του αρετών»64) που είχαν 
σχεδόν επικρατήσει στον ελληνικό λόγιο κόσµο τα χρόνια του Νεοελληνικού 
∆ιαφωτισµού και συνέχιζαν και µέχρι τα µέσα του 19ου αι. Στο κατοπινό έργο του 
Droysen για την Ελληνιστική εποχή («Ιστορία του Ελληνισµού», 1877) η εικόνα του 
Αλεξάνδρου είναι «έντονα αλλαγµένη», ενώ «ακόµα πιο συγκρατηµένες» είναι οι 
κρίσεις της έρευνας στα τέλη του 19ου αι. µε αρχές του 20ου, όπως στα έργα των Niese 
και Beloch. O Beloch µάλιστα µε την ντετερµινιστική ερµηνεία του στρέφεται σε 
παράδοξα αρνητική κριτική και κατά του Αλεξάνδρου, του οποίου «διαλύει τη ζωή 
και τη δράση …  υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια του σκοπού του»65 
(χαρακτηριστικές οι απόψεις του πως δεν µπορούσε να είναι µεγάλος στρατιωτικός 
σε τόσο νεαρή ηλικία, πως έκανε τρελά σχέδια που συνήθως τον οδηγούσαν σε 
ανώφελες και βλαβερές επιχειρήσεις και πως χρωστούσε τις επιτυχίες του στο στρατό 
που οργάνωσε ο Φίλιππος και στους συµβούλους του, καθώς και στην παρακµή του 
Περσικού κράτους66). Οι απόψεις των ξένων ιστορικών που δε µεταφράζονται στα 
ελληνικά γίνονται κατά µικρό µόνο µέρος τους γνωστές στην Ελλάδα, κυρίως µέσα 
από αναφορές στα έργα κάποιων Ελλήνων συγγραφέων. Ένα ακόµα αρκετά 
σηµαντικό γερµανικής προέλευσης έργο που λόγω της ελληνικής του µετάφρασης 
άσκησε επίδραση στη χώρα (αλλά δεν αναφέρεται στον Αλέξανδρο) είναι «Η µέχρι 
του Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας» του Ο. Αbel (Βερολίνο 1846· ελληνική 
µετάφραση Μ. ∆ήµιτσα, Λειψία 1860). 
 

 
Β) ΤΑ ΕΡΓΑ. 
 
Θα ξεκινήσουµε την έρευνα του θέµατός µας από τα ιστορικά έργα των 

Ελλήνων συγγραφέων που εντάξαµε στις 5 πρώτες οµάδες έργων για τον Αλέξανδρο. 
Στη χρονική περίοδο 1830–1908 εκδίδονται συνολικά δεκατέσσερα (14) τέτοια έργα, 
7 που ανήκουν στην α΄ οµάδα, 4 που ανήκουν στη β΄, και από 1 στις γ΄, δ΄ και ε΄. 
                                                
63 Βengtson, ό.π., σ. 19-21 
64 M osse, C., Αλέξανδρος, το πεπρωµένο ενός µύθου, ελλ. µετάφρ., Παπαδήµας, Αθήνα 2002, σ.272 
65 Βengtson, ό.π., σ. 300 και 22 
66 βλ. σχετικά Ράνοβιτς, Α., Η Ελληνιστική Εποχή, ελλ. µετάφρ., Μπάιρον, γ΄έκδ., Αθήνα 1983, σ.40. 
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Πρόκειται για τις Ιστορίες του Αλεξάνδρου των ∆. Πύρρου (1846), Κ. Φρεαρίτη 
(1859), Γ. Παπαγεωργίου (1880), Γ. Λαµπίση (1882-3), Τ. Ευαγγελίδη (1893), Γ. 
Σωτηριάδη (1902) και Χ. Αντρεάδη (1904), τις Αρχαίες Ιστορίες των Κ. 
Παπαρρηγόπουλου (1865), Θ. Βενιζέλου (1884), Σ. Λάµπρου (1888) και Γ. 
Σωτηριάδη (1894), την Ιστορία της Μακεδονίας του Μ. ∆ήµιτσα (1874), την Ειδική 
Μελέτη του Κ. Ασώπιου (1858) και τη Γενική Μελέτη του Π. Γιαννόπουλου (1907). 

 
Το πρώτο από τα έργα αυτά, το οποίο είναι και το παλιότερο έργο της 

νεοελληνικής βιβλιογραφίας που έχει ως θέµα του τον Αλέξανδρο, είναι το βιβλίο του 
∆ιονυσίου Πύρρου (του Θετταλού) «Βίος, πράξεις και κατορθώµατα του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου του Μακεδόνος» (Αθήνα 1846). Ο συγγραφέας του, ιερωµένος και 
γνωστός δάσκαλος της εποχής, ένας γνήσιος εκπρόσωπος της παράδοσης του 
Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, πολυπράγµων λόγιος  (και συγγραφέας βιβλίων 
ιατρικής, χηµείας, θρησκευτικών και γεωγραφίας, για σχολική συνήθως χρήση), 
αποφάσισε, «µιµούµενος αυτόν τον σοφόν Αρριανόν», να εκθέσει «εν συντόµω αυτάς 
τας πράξεις του Αλεξάνδρου», καθώς «οι αναγιγνώσκοντες θέλουσι ωφεληθεί πολύ, 
επειδή και ο Αλέξανδρος είναι το καύχηµα της Ελλάδος και η αισχύνη των 
βαρβάρων»67. Μη όντας ιστορικός (αυτό είναι άλλωστε και το µοναδικό ιστορικό του 
έργο) και χωρίς να έχει κάποιο σοβαρό προηγούµενο ελληνικό έργο στο οποίο θα 
µπορούσε να βασιστεί, προβαίνει σε µια αναλυτική πράγµατι περιγραφή του θέµατός 
του, την οποία βασίζει σχεδόν αποκλειστικά στις αρχαίες πηγές (Αρριανό, 
Πλούταρχο, ∆ιόδωρο, Ιουστίνο και Ιώσηπο). 

Για τον Πύρρο «ο Μέγας Αλέξανδρος εχρηµάτισε ο ανδρειότερος και 
αξιότερος των ανθρώπων», «το θαύµα του κόσµου». Το κίνητρο της ενασχόλησής 
του µ’ αυτόν είναι ξεκάθαρο: «Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο κανών των ανθρώπων 
εις τας µεγάλας πράξεις και αρετάς (… ) Οι παίδες των Ελλήνων, και µάλιστα οι 
Μακεδόνες, έχοντες πατριώτη ένα τοιούτον ήρωα του κόσµου (… ) πρέπει αυτοί, 
τόσον πολιτικοί όσον και πολεµικοί, τον βίον αυτού να τον έχουσιν ως κειµήλιον εις 
τον κόλπον των», όπως λέει68. Η επιθυµία ηθικού φρονηµατισµού από τη µια και 
ανόρθωσης του εθνικού αισθήµατος των αναγνωστών από την άλλη, είναι φανερή. Ο 
συγγραφέας, όντας εκπαιδευτικός, επιθυµεί αρχικά, σύµφωνα µε τα παιδαγωγικά 
πρότυπα της εποχής, να συντελέσει στη σωστή διάπλαση της προσωπικότητας των 
νέων διαµέσου θετικών ανθρώπινων παραδειγµάτων προερχόµενων από την ιστορία 
της χώρας τους. Ζώντας επίσης σε µια εποχή που η Ελλάδα έχει µόλις αναβιώσει ως 
κρατική οντότητα και που οι Έλληνες, εντός και εκτός των συνόρων της, 
ονειρεύονται το µεγάλωµά της, θέλει να συντελέσει, µέσα από την όποια ισχύ του 
προσφέρει η θέση του ως γνωστού λογίου και εκπαιδευτικού, στην ορατή και 
επιθυµητή στο πολύ κοντινό µέλλον αλυτρωτική και επεκτατική της προσπάθεια, 
προβάλλοντας το χαρακτηριστικότερο προερχόµενο από την ελληνική αρχαιότητα 
σύµβολο εθνικής ενότητας, ηρωισµού, πολεµικής ισχύος και επεκτατισµού προς τα 
ανατολικά. 

Όσο αφορά τώρα τα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου, ο 
Πύρρος κάνει αναφορές σε κάποια από αυτά, τις οποίες αξίζει να προσέξουµε. Οι 
απόψεις του σχετικά µε την ελληνικότητα των Μακεδόνων και µε την αξία του 
Αλεξάνδρου ως στρατηγού είναι φυσικά ξεκάθαρες. Και ως πολιτικό πάλι τον θεωρεί 
προφανώς αξεπέραστο, καθώς τον χαρακτηρίζει ως τον «µόνον εξαίρετο και µέγα 
µονάρχη του κόσµου». Σχολιάζει µάλιστα την πολιτική του προσέγγισης των Περσών 

                                                
67 Πύρρος, ∆., Βίος, πράξεις και κατορθώµατα του Μ. Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, Αθήνα 1846, σ. 30 
68 ό.π., σ. α΄-β΄ 
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όταν µιλά για την αλλαγή στην ενδυµασία του, την οποία πιστεύει ότι έκανε για να 
«φαίνεται οικειότερος εις τους λαούς και να τους υποτάσσει καλύτερα», 
συµπεριφορά που πιστεύει ότι ταιριάζει στους «αληθείς ποιµένες του λαού» (στο 
σηµείο αυτό τον παραλληλίζει µάλιστα µε τον Όθωνα69, σχολιάζοντας θετικά την 
αντίστοιχη συµπεριφορά του τελευταίου προς τους Έλληνες υπηκόους του, 
δείχνοντας παράλληλα και τις προσωπικές του ελπίδες ο νέος βασιλιάς του 
ελληνισµού να µιµηθεί και στο πολεµικό πεδίο το αρχαίο πρότυπο). Για τους φόνους 
των συνεργατών του (Φιλώτα, Παρµενίωνα, Κλείτου και Καλλισθένη) θεωρεί 
εκείνους ως υπεύθυνους και τις ενέργειες του Αλεξάνδρου επιβεβληµένες. Θεωρεί 
µάλιστα τους Μακεδόνες γενικά ως «αχάριστους» απέναντί του. Περί βιαιοπραγιών 
δεν κάνει λόγο (µε εξαίρεση τη Θήβα, όπου όλα αποδίδονται στους συµµάχους), ενώ 
το πέρασµα της Γεδρωσίας το αιτιολογεί µε την αναγκαιότητα στήριξης του στόλου. 
Θίγει και το ζήτηµα της επιβολής από µέρους του της προσκύνησης, αιτιολογώντας 
το ως κάτι φυσικό, απόδοση τιµής προς το βασιλιά (κι όχι φυσικά ως µεγαλοµανία, 
αυταρχισµό ή πίστη σε θεϊκή καταγωγή), καθώς και την επίσκεψη στο ιερό του 
Άµµωνα, όπου και εδώ, όπως και πριν, δε θίγει το ζήτηµα της θεοποίησης και του τι 
πίστευε γι’ αυτό άµεσα, φαίνεται όµως η άποψή του όταν λέει πως στο ιερό «βλέπων 
δε ότι κατορθώνει όλα κατά την θέλησίν του, εστοχάσθη ότι ήσαν όλα εκ Θεού»70. 

Η αντίληψή του για τη σχέση του θείου µε τον Αλέξανδρο είναι 
χαρακτηριστική και προέρχεται πρωτίστως από την ιδιότητά του ως αρχιµανδρίτη της 
ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας. Πιστεύει πως για όσα έκανε ο Αλέξανδρος ήταν 
«προορισµένος εκ Θεού», γι’ αυτό µάλιστα και κανένας άλλος από τους «µεγάλους 
ανθρώπους του κόσµου» δεν κατόρθωσε ποτέ να τον φτάσει. Σε «οργή Θεού» 
αποδίδει και την καταστροφή των Περσών, οι οποίοι «χαλάσαντες τον ναόν του Θεού 
εις τα Ιεροσόλυµα, ηχµαλώτευσαν τον ισραηλιτικόν λαόν» και «ηθέλησαν να 
υποδουλώσωσι και την ελευθέραν Ελλάδα», καταντώντας έτσι «εχθροί του Θεού και 
της ανθρωπότητος»71. Με τη µεταφυσική αυτή  ερµηνεία του δείχνει να αγνοεί την 
ορθολογιστική αντίληψη της ιστορίας που κυριαρχεί πλέον τότε στην Ευρώπη, 
µένοντας πιστός στη χριστιανική αντίληψη της ιστορίας ως έκφρασης του επίγειου 
σχεδίου του Θεού. 

Ένα τελευταίο σηµείο της ιστορίας του Πύρρου που αξίζει να σταθούµε είναι 
η αναφορά του στην αντιµετώπιση του Αλεξάνδρου από τη σύγχρονή του ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία και τον αντίκτυπο που αυτή είχε στην Ελλάδα. Παίρνοντας αφορµή 
από αρνητικές αναφορές που κάνουν στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου πολλοί 
Ευρωπαίοι ιστορικοί (όπως ο ιδιαίτερα διαδεδοµένος στην Ελλάδα Goldsmith ή ο 
Segur), γράφει: «Τινές Ευρωπαίοι συγγραφείς, µη γνωρίζοντες καλώς την έννοιαν 
των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, έγραψαν άλλα αντ’ άλλων και τα επώλησαν εις 
τον κόσµον ως νεοφανή αυτών και διορθωµένα. Μερικοί νέοι Έλληνες µη 
τελειοποιηµένοι εις τας µαθήσεις, απελθόντες εις την Ευρώπην, αγοράζουσι αυτά 
αστοχάστως και επανερχόµενοι εις την Ελλάδα τα πουλούσιν εις τους Έλληνας ως 
αληθή και βέβαια»72. Είναι φανερή η δική του επικριτική διάθεση απέναντι στους 
ξένους επικριτές του εθνικού του προτύπου και στους συµπατριώτες του που τους 
µελετούν και τους αποδέχονται αβασάνιστα, ταυτόχρονα όµως και η τόλµη του να 
αµφισβητήσει την προερχόµενη από τη φωτισµένη Ευρώπη γνώση, αλλά και η 
έντονα φανερή στην κατοπινή ελληνική κοινωνία – µέχρι και σήµερα – φοβία για την 
εχθρική διάθεση της Ευρώπης προς τον ελληνικό λαό και τον πολιτισµό του.  
                                                
69 ό.π., σ. α΄, 124-5 
70 ό.π., σ. 114, 124, 178, 22, 167, 128, 85 
71 ό.π., σ. 1, α΄, 111 
72 ό.π., σ. 83 
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Με τον Πύρρο µπορούµε να πούµε πως, παρόλο που δεν είναι επιστήµονας 
ιστορικός (ζει άλλωστε σε µια εποχή που οι επιστήµονες στην Ελλάδα είναι λίγοι, όχι 
µόνο στον τοµέα της ιστορίας αλλά και σε όλες τις επιστήµες), η ιστορία του 
Αλεξάνδρου γίνεται πραγµατική ιστορία, καθώς για πρώτη φορά σε πρωτότυπο έργο 
του ένας Έλληνας συγγραφέας ξεφεύγει από τη µυθική εικόνα της Φυλλάδας και 
επιχειρεί, τηρώντας µάλιστα συνειδητά, όσο του είναι δυνατό, τις δεσµεύσεις που 
επιβάλλονται από την ιστοριογραφία (µελέτη και κριτική των πηγών - των 
γνωστότερων και προσιτότερων βέβαια, που ήδη αναφέραµε - γνώση της 
βιβλιογραφίας - περιορισµένης βέβαια στα από καιρό µεταφρασµένα στα ελληνικά 
ξένα εγχειρίδια - κτλ.), να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό (το περιορισµένο όµως 
στους εγγράµµατους) την ιστορική εικόνα του Μακεδόνα βασιλιά. 

 
Το επόµενο βιβλίο που θα εξετάσουµε, η ογκώδης και αρκετά αξιόλογη για 

την εποχή της «Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου» (Αθήνα 1859), σε αντίθεση µε 
αυτό του Πύρρου, προέρχεται από επιστήµονα, τον καθηγητή του ρωµαϊκού δικαίου 
του Πανεπιστηµίου της Αθήνας Κωνσταντίνο Φρεαρίτη.  

Λίγο καιρό προτού ο Πύρρος εκδώσει τη δική του ιστορία του Αλεξάνδρου, 
συνέβη (όπως είπαµε) στην Ευρώπη µια πολύ µεγάλη ανατροπή ως προς το πώς η 
ιστοριογραφία της αντιµετώπιζε τον ίδιο τον Αλέξανδρο και την περίοδο που τον 
ακολουθούσε (την ελληνιστική), µε την έκδοση του έργου του Droysen για τον 
Αλέξανδρο και τους ∆ιαδόχους του, την οποία ο Πύρρος δεν είχε φυσικά υπόψη του 
όταν έγραφε. Το έργο αυτό του Γερµανού ιστορικού ανέλαβε να παρουσιάσει στο 
ελληνικό αναγνωστικό κοινό ο Κ. Φρεαρίτης, όχι όµως µε µια µετάφρασή του (αν 
γινόταν αυτό, θα ξέφευγε και από τα πλαίσια της δικής µας έρευνας), αλλά µε ένα 
δικό του πρωτότυπο κείµενο, όπου, ύστερα από µια δική του εκτενή εισαγωγή στο 
θέµα, παρουσιάζεται η ιστορία του Αλεξάνδρου µε βάση τις απόψεις του Droysen, οι 
οποίες µάλιστα κρίνονται και ταυτόχρονα συµπληρώνονται µε πλούσια σχόλια και µε 
πάµπολλα υποστηρικτικά παραθέµατα από τις αρχαίες πηγές (ακολουθεί δηλαδή κατά 
κάποιο τρόπο µια συνηθισµένη την εποχή εκείνη – αλλά και κατά τον προηγούµενό 
της αιώνα – τακτική, να παρουσιάζονται βιβλία ιστορίας προερχόµενα από την 
Ευρώπη σε ελεύθερες ή κριτικές διασκευές τους και όχι σε µετάφραση· τα 
περισσότερα από τα ελληνικά έργα αυτού του είδους προορίζονταν για σχολική 
κυρίως χρήση). 

Για τον Φρεαρίτη ο Αλέξανδρος είναι ο «Έλλην ήρως», «το απειρότερον 
ίνδαλµα των ηρώων όλων των εθνών», «πρωτοφανής δε ήρως του αρχαίου και νέου 
κόσµου». Τον πλησιάζει, ως µεγάλο άνδρα, µε δέος: «Τις δε νυν γνησία ελληνική 
καρδία δύναται να µην πάλλει, αναµιµνησκοµένη της δόξης, ην περιεποίησε τη 
πατρίδι ηµών ο Μέγας Αλέξανδρος;»73. Πιστεύει (σύµφωνα και µε τις αντιλήψεις της 
εποχής του) ότι «οι µεγάλοι άνδρες (… ) όργανον όντες της υπερτάτης βουλήσεως, 
υπό θείου τινός εµπνέονται πνεύµατος και θείαν τινά έχουσιν αποστολήν, την 
πραγµατοποίησιν εν τω κόσµω µιας ιδέας (… ) αναποφεύκτου». Τέτοια αποστολή είχε 
λοιπόν κατά τα λεγόµενά του κι ο Αλέξανδρος, να γίνει «συντηρητής µεν και 
εκδικητής της Ελλάδος, λυτρωτής δε και εξευγενιστής της Ασίας, προπαρασκευαστής 
δε µελλουσών της θείας προνοίας βουλών προς σωτηρίαν του πεπτωκότος 
ανθρώπου»74· παρά τη διαφορετική του παιδεία, έχουµε σε µεγάλο βαθµό και σ’ 
αυτόν, όπως και στον ιερέα Πύρρο, θεοκρατική αντίληψη της ιστορίας (που σ’ αυτόν 
όµως προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επιρροή των Άγγλων εµπειριστών 
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ιστορικών του 18ου και των αρχών του 19ου αι., που ως βασικό παράγοντα της 
ιστορικής εξέλιξης διέβλεπαν τη βούληση της θείας πρόνοιας πίσω από τα ανθρώπινα 
κίνητρα75). 

Αξιοσηµείωτο στο βιβλίο αυτό του Φρεαρίτη είναι ότι αντιµετωπίζονται όλα 
σχεδόν τα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου που εντοπίσαµε. 
Θεωρεί καταρχήν απαραίτητο (ζώντας σε µια χώρα που οραµατιζόταν την εδαφική 
της επέκταση προς τις βορειότερες αλύτρωτες περιοχές) να µιλήσει για την 
ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων: «Οι δε Μακεδόνες ήσαν ό,τι και πάντες οι 
Έλληνες εν αρχή, τουτέστι φυλή πελασγική … », διευκρινίζει (συµφωνώντας µε τη 
γενικά παραδεκτή αντίληψη της τότε ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας), ενώ τους 
αντίθετους ισχυρισµούς του ο ∆ηµοσθένης (ο ρήτορας ο «παραγνωρίσας την εποχήν 
του») τους κάνει «ρητορική χρώµενος αδεία», όπως λέει, και µέσα στα πλαίσια των 
έντονων συγκρούσεων της εποχής76. Η Ελλάδα της περιόδου αυτής πιστεύει πως ήταν 
«εσωτερικώς σχεδόν πεπτωκυία» από «τα κατασπαράσσοντα αυτήν εµφύλια πάθη» 
και «ουδεµίαν άλλην είχε σωτηρίας ελπίδα ή την σιδηράν θέλησιν ανδρός ανικήτου», 
ο οποίος «νέαν αυτήν εµπνεύσας ζωήν, εις νέον άγνωστον στάδιον δόξης και 
αθανασίας [την] οδήγησε»77. Εκφράζοντας τα συναισθήµατα που ως Έλληνας νιώθει 
γι’ αυτό (και ξεφεύγοντας όµως έτσι από την αυστηρά επιστηµονική προσέγγιση του 
θέµατός του) δηλώνει: «Την ένωσιν των Πανελλήνων (… ) χαίροντες ασπαζόµεθα εξ 
όλης ψυχής (… ). ∆εν θρηνούµεν µετά τινων την διά του γεγονότος τούτου 
φαινοµένην κατάλυσιν της αυτονοµίας των ελληνικών πόλεων», καθώς «δεν ήν πλέον 
η αρχαία εκείνη πολύτιµος ανεξαρτησία»78. Βλέπουµε πως η επηρεασµένη και 
διαµορφωµένη από τη δυτικοευρωπαϊκή ιστοριογραφία του 18ου αι. αντίληψη της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων λογίων που έθετε ως τέρµα της αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας τη µάχη της Χαιρώνειας (ως το χρονικό σηµείο της κατάλυσης της 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας των ελληνικών πόλεων κρατών από τους Μακεδόνες) 
αρχίζει τώρα, κάτω από την επιρροή όχι πλέον µόνο του ελληνικού εθνικού 
αισθήµατος αλλά και των νέων ιστοριογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη, να 
αλλάζει. Μιλώντας στη συνέχεια και για τις σχέσεις των νοτίων Ελλήνων µε τον 
Αλέξανδρο, δηλώνει πως ο τελευταίος «δεν ηθέλησε να µεταβάλει την Ελλάδα εις 
επαρχίαν» και πως εκείνοι «ουδέ της ελευθερίας ουδέ της αυτονοµίας αυτών 
εστερήθησαν»· µάλιστα η «προς Αλέξανδρον γενική των Ελλήνων διάθεσις (… ) δεν 
είναι δύσνους και εξηγριωµένη, (… ) [αλλά] η αρίστη των Ελλήνων µερίς ήν 
κατενθουσιασµένη υπέρ του νέου ήρωος και των µεγαλεπιβόλων σχεδίων αυτού»79.  

Ως στρατηγό τον αντιµετωπίζει επίσης µε δέος. Τονίζει µάλιστα – απαντώντας 
έµµεσα σε αρνητικές κριτικές σε βάρος του για τυχοδιωκτισµό – πως τα σχέδιά του 
«τολµηρά µεν ήσαν βεβαίως, ουχί δε και απερίσκεπτα, αλλά εκτελεστά», στηρίζοντας 
τα λεγόµενά του σε µια σύγκριση των δύο αντιπάλων στρατών και στην περιγραφή 
της τότε κατάστασης της Περσίας80. Αναλύει µάλιστα ιδιαίτερα την εµµονή του στην 
εκκαθάριση των µεσογειακών ακτών από τους Πέρσες προτού προχωρήσει (µετά το 
Γρανικό αλλά και την Ισσό) στα ενδότερα της Περσικής αυτοκρατορίας, θεωρώντας 
την ως αναγκαιότητα, ενώ δε φαίνεται να αποδέχεται πως «το µέγα σχέδιον» του 
Μέµνονα θα µπορούσε να του προκαλέσει πρόβληµα, καθώς «εγίνωσκεν καλώς τον 
εχθρόν του» και είχε τις απαραίτητες προς αντιµετώπιση οποιουδήποτε παρόµοιου 
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κινδύνου δυνάµεις στα µετόπισθεν81. Ως µη λανθασµένη θεωρεί και τη διάλυση από 
µέρους του τού στόλου µετά το Γρανικό, όµως, πέρα από τα λογικά επιχειρήµατα που 
χρησιµοποιεί (δεν µπορούσε να τον ωφελήσει πλέον, δε συνέφερε να τον 
χρησιµοποιήσει σε άµεση σύγκρουση µε τον ανώτερο περσικό, του στοίχιζε πολύ η 
συντήρησή του), αυτός εντοπίζει κι έναν επιπλέον λόγο, ερχόµενος µάλιστα σε 
αντίθεση µε τον Droysen, την οποία και δηλώνει, καθώς ασπάζεται την πληροφορία 
του ∆ιοδώρου πως αυτό έγινε και για να αναγκάσει τους στρατιώτες του να 
αγωνιστούν µε µεγαλύτερη γενναιότητα έχοντας εξαφανίσει «τας εκ του φεύγειν 
ελπίδας» τους· τονίζει µάλιστα – κάτι µάλλον λανθασµένο – πως κακώς δε 
θεωρήθηκε σωστή η πληροφορία µε βάση το επιχείρηµα πως «δεν τιµά το 
στρατηγικόν πνεύµα του Αλεξάνδρου», καθώς αποτελεί «στρατήγηµα» και δείχνει 
και την αποφασιστικότητά του και την πεποίθησή του στη νίκη82. Τη µέσω του 
πολέµου εκτέλεση των όποιων σχεδίων του Αλεξάνδρου την αντιµετωπίζει θετικά, 
όχι µόνο επειδή την εξετάζει στα πλαίσια των τότε συνθηκών και γιατί ενδόµυχα τον 
θεωρεί στοιχείο απαραίτητο για την περαιτέρω εξέλιξη του νεοελληνικού κράτους 
στη δική του εποχή, αλλά και επειδή βλέπει τον πόλεµο γενικά (σε µια εποχή που 
άνθιζε η αποικιοκρατία) ως «έν εκ των αναγκαίων και απολύτων στοιχείων προς την 
ανθρώπινον ανάπτυξιν και προς επίδοσιν του πολιτισµού (… ), ως µέσον τι 
συνδέσµου µεταξύ των λαών». Και ο Αλέξανδρος «διά του πολέµου και της 
καταστροφής, ως κατακτητής της Ασίας διέχυσε πανταχού τον ελληνικόν πολιτισµόν, 
µυήσας τους βαρβάρους εις τα ύψη της ελληνικής φιλοσοφίας και εις τα κάλλη της 
ελληνικής τέχνης»83. 

Σχετικά µε το ποια ήταν τελικά αυτά τα σχέδια του Αλεξάνδρου για τα οποία 
έθεσε τον εαυτό του, το λαό του και τους ασιατικούς πληθυσµούς σε όλην αυτήν την 
περιπέτεια, ο Φρεαρίτης, ακολουθώντας τον Droysen, πιστεύει πως ο Μακεδόνας 
βασιλιάς κατεχόταν από µια «µεγάλη ιδέα» (µεταφέρει εδώ την ορολογία της εποχής 
του, που απέδιδε τα όνειρα των Ελλήνων για επανίδρυση µιας µεγάλης 
αυτοκρατορίας), «τα έθνη τα υπό του ζυγού της περσικής δεσποτείας καταθλιβόµενα 
(… ) νυν υπό την αιγίδα του ελληνικού βίου (… ) να αναπνεύσωσιν ελευθέρως», ώστε 
να επιτευχθεί η «τελεία συγκέρασις» του ελληνικού και του ασιατικού στοιχείου84. 
Για να πραγµατοποιήσει αυτό του το στόχο ο Αλέξανδρος ύστερα από την κατάκτηση 
οργάνωσε – πράττοντας πολύ σωστά κατά το συγγραφέα - την αυτοκρατορία του ως 
«καθολική µοναρχία υπό τους νόµους και τον πολιτισµόν της Ελλάδος», στηριγµένη 
«επί του σεβασµού πάσης εθνικής ιδιότητος», προσδίδοντας ανατολίτικο χαρακτήρα 
στην εξωτερική του εµφάνιση και συµπεριφορά και φροντίζοντας «ίνα περιβληθή 
µυστηριωδεστέραν τινά καθιέρωσιν» µε τον «µύθο περί της θείας του βασιλέως 
καταγωγής» (την τελευταία αυτή ενέργεια τη θεωρεί ως καθαρά πολιτική, ανάλογη µε 
την «ηρωική των αρχαίων Ελλήνων βασιλέων καταγωγή ή το “ελέω Θεού” των 
χριστιανών ηγεµόνων»)85, ακολουθώντας έτσι πολιτική «όλως νεοφανή, άγνωστον 
µέχρι τούδε πάσι τοις Έλλησι,(… ) απευθείας αντίθετον εις τα αξιώµατα των 
πολιτικών ανδρών της Ελλάδος (… ) ην και ο Αριστοτέλης αυτός απεδοκίµαζεν», 
αλλά «µεγάλην, ευγενή (… ) απονέµουσαν τα αυτά δικαιώµατα (… ) πάσι τοις 
οµολογούσιν εαυτούς µέλη µιας και της αυτής πολιτείας»86. 
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Την πολιτική αυτή του βασιλιά όµως επισηµαίνει ότι «ουχί πάντες εννόουν 
(… ) οι επίσηµοι Μακεδόνες», και στο σηµείο αυτό βρίσκει τη ρίζα της σύγκρουσης 
του Αλεξάνδρου µε το περιβάλλον του και την εξόντωση των στενών συνεργατών 
του, οι οποίοι «εν τω εγωισµώ αυτών ήθελον µάλλον την παντελή υποταγήν (… ) 
[και] έψεγον τον βασιλέα αυτών» για τις επιλογές του. Κατά το συγγραφέα, ο 
Αλέξανδρος επεδίωξε τη σύγκρουση, ώστε «απροκάλυπτος να τεθή απέναντι αυτού η 
αντιπολιτευοµένη µερίς (… ) [εκείνων] οίτινες υπό το πρόσχηµα της διατηρήσεως των 
µακεδονικών εθίµων (… ) εσκόπουν (… ) την φιλοδοξίαν αυτών και πλεονεξίαν να 
ικανοποιήσωσιν (… ), όπως συντρίψη αυτήν». Στη σύγκρουση αυτή, που κορυφώθηκε 
µε τη δίκη και εκτέλεση του Φιλώτα (για την οποία µάλιστα µιλώντας επικρίνει 
έντονα το S.Saint-Croix, «όστις παρερµηνεύων εν γνώσει τα κείµενα, εν τη κατά 
Αλεξάνδρου αµειλίκτω αυτού διαθέσει, θέλει να παραστήση την δίκην (… ) ως έργον 
του αυθαιρετοτάτου δεσποτισµού» και τη συνωµοσία ως «αστυνοµική επίνοια (… ) 
όπως δι’ αυτής καταβάλη ο Αλέξανδρος την αντιπολίτευσιν»), καθώς και µε του 
Παρµενίωνα – αλλά και µε το φόνο του «αυθάδη» Κλείτου και τη φυλάκιση του 
δυσαρεστηµένου, όπως τον παρουσιάζει, από τον παραγκωνισµό του Καλλισθένη -  
τονίζει πως ο στρατός στήριξε πρόθυµα το βασιλιά του87.  

Σχετικά µε τις άλλες ενέργειες του Αλεξάνδρου που έχουν αξιολογηθεί 
αρνητικά είτε ως βίαιες είτε ως απερίσκεπτες, ο Φρεαρίτης αναφέρει τα εξής: την 
καταστροφή της Θήβας την αποδίδει στους συµµάχους, ενώ ο Αλέξανδρος «δεν 
ηδύνατο και να την εµποδίση»· τον εµπρησµό των ανακτόρων της Περσέπολης και τη 
λεηλασία της πόλης, πράξεις «επιλήψιµες», τις αποδίδει στο «χαρακτήρα ελληνικής 
εκδικήσεως» που είχε ως ένα βαθµό η εκστρατεία και στην οργή του από το θέαµα 
των ακρωτηριασµένων Ελλήνων αιχµαλώτων88· τις έντονες βιαιοπραγίες προς τα 
ινδικά φύλα κατά την κάθοδο του Ινδού αποδίδει (σκεπτόµενος από την οπτική γωνία 
της µεγάλης δύναµης και όχι από τη θέληση για ελευθερία ενός µικρού λαού) στο ότι 
αυτά «πολλά εθρασύνοντο επί τη ανεξαρτησία και τη πολεµική δόξη αυτών και 
πάσαν ξένην επιρροήν απεστρέφοντο»· την ίδια την εκστρατεία στην Ινδία, 
σκεφτόµενος ορθολογιστικά, δεν την αποδίδει, όπως πολλοί άλλοι συγγραφείς, στην 
ονειροπόλα ή τυχοδιωκτική φύση του Αλεξάνδρου, αλλά στη θέλησή του να 
επεκτείνει το κράτος του, και µάλιστα µε συγκεκριµένο αρχικό στόχο «να κατασταθή 
κύριος µεν πάσης της µέχρι Ινδού χώρας, υπέρτατος δε διαιτητής της πολιτικής 
επέκεινα του Ινδού», ώστε στο µέλλον να πετύχει µέσω της πολιτιστικής επίδρασης 
«ένωσιν τινά των Ινδιών µετά της λοιπής Ασίας»89· τέλος, την πορεία από τη 
Γεδρωσία αιτιολογεί µε τη βιασύνη της επιστροφής και την ανάγκη στήριξης του 
παραπλέοντος στόλου. Γενικά δηλαδή, ως προς τα σηµεία αυτά, ακολουθεί τη 
λεγόµενη απολογητική παράδοση, µη διακρίνοντας στο ίνδαλµά του τίποτα 
επιλήψιµο. 

Χαρακτηριστικές της ιδεολογίας, του τρόπου γραφής αλλά και των στόχων 
που έθεσε µε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι τέλος και οι αναφορές που κάνει 
και οι απόψεις που παραθέτει σχετικά µε σύγχρονα γεγονότα, που µπορούµε να τις 
διακρίνουµε σε βιβλιογραφικές και πολιτικές–εθνικές. Ως προς τις πρώτες, παρατηρεί 
ότι υπάρχουν πολλοί νεότεροι ιστορικοί, µισαλέξανδροι και µισέλληνες, εξηγώντας 
τη στάση τους αυτή µε την προσπάθειά τους για προσέλκυση «του θαυµασµού του 
κόσµου επί σοφία τε και µεγαλονοία» µε το να έρχονται σε αντίθεση µε κάτι που 
είναι αληθινό και γενικά παραδεκτό, όπως λέει90. Ως προς τις δεύτερες τέλος, αξίζει 
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να αναφερθούν η αίσθηση αχαριστίας πρώτα και προδοσίας που νιώθει από τη 
συµπεριφορά των δυτικοευρωπαϊκών µεγάλων δυνάµεων προς την Ελλάδα – αν και 
αυτή αποτελούσε το «διηνεκές προπύργιον της ελευθερίας και (… ) του πολιτισµού» 
της Ευρώπης - κατά τον πολύ πρόσφατο τότε Κριµαϊκό πόλεµο, καθώς και η 
συνακόλουθη παρακίνηση προς τους αναγνώστες-συµπατριώτες του να µην 
πτοούνται από τέτοια γεγονότα, καθώς «ουδεµία δύναµις έσεται ποτέ ικανή να 
εξαλείψη εκ των εθνών την Ελλάδα», αφού χαίρει της ιδιαίτερης «κλήσεως» του 
Θεού (εκφράζοντας έτσι την αντίληψη περί του ελληνικού έθνους ως περιούσιου)91 
και στη συνέχεια, άλλη µία παρακίνηση προς αυτούς να αποβάλουν τον τοπικισµό 
και τη διαίρεση «αίτινες εσωτερικώς µεν καθιστάσιν ηµάς γελοίους, εξωτερικώς δε 
µηδαµινούς» και να εγκολπωθούν «την µεγάλην, την πανελλήνιον του Αλεξάνδρου 
πολιτείαν, δι’ ής µόνης δυνάµεθα (… ) να καταστήσωµεν ηµάς αυτούς ικανούς προς 
κατάκτησιν των ιερών ηµών δικαιωµάτων, ά ουδείς ουδέποτε δώσει ηµίν δωρεάν»92. 

 
Θα προχωρήσουµε µε το µόνο από τα έργα της δ΄ οµάδας που ανήκει 

χρονολογικά στο 19ο αι. Πρόκειται για το κείµενο που έγραψε στα 1856 ο καθηγητής 
και πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνος Ασώπιος για να το 
εκφωνήσει την ηµέρα της επίσηµης ανάληψης της δεύτερης πρυτανικής του θητείας 
και το οποίο δύο χρόνια αργότερα (Αθήνα 1858) εξέδωσε  µε τίτλο «Λόγος επί της 
δευτέρας αυτού πρυτανείας περί Αλεξάνδρου του Μεγάλου» (σε πολύ εκτενέστερη 
µορφή, µε µακροσκελές προλόγισµα και πλήθος σηµειώσεων· οι τελευταίες, όπως 
δηλώνει, αποσκοπούν στο να αποδείξουν ότι «τα εν κειµένω δεν λέγονται αυθαιρέτως 
και κατά φαντασίαν, αλλά, τουναντίον, υπό ανδρών επισήµων και σεβαστών 
επιβεβαιούµενα, έχουσι το απαιτούµενον εις ιστορικά γεγονότα κύρος»93, κάτι που 
δείχνει την επίδραση του θετικισµού).  

Το έργο αυτό ανταποκρίνεται σε µια τριπλή σκοποθεσία: να παρουσιάσει 
πρώτα συνοπτικά το ποιος ήταν ο Αλέξανδρος, έπειτα να τον µεταχειριστεί ως 
παράδειγµα προς µίµηση και τέλος, να απαντήσει σε όσες κατηγορίες έχουν γραφτεί 
εναντίον του, ώστε να ξεκαθαρίσει η εικόνα των Ελλήνων γι’ αυτόν. 

Για τον Ασώπιο ο Αλέξανδρος είναι πρώτα ένας «θείος ανήρ», πολεµικός 
ηγέτης «απαράµιλλος εις στρατιωτικήν υπεροχήν». Επιχειρεί συγκρίσεις του µε 
πολλούς µεγάλους στρατιωτικούς ηγέτες διαφόρων εποχών, καταλήγοντας, έπειτα 
από αρκετά σοβαρή επιχειρηµατολογία (που είναι και η συνηθέστερη 
παρουσιαζόµενη στα µεταγενέστερά του ελληνικά έργα που επιχειρούν κάτι 
παρόµοιο, για τα οποία το δικό του αποτελεί την αρχική πηγή), στο ότι είναι πολύ 
ανώτερος όλων94. Περισσότερο ενδιαφέρουσα όµως από τη σύγκριση είναι η 
αντίκρουση των κατηγοριών σε βάρος του σ’ αυτό το επίπεδο. Απαντά λοιπόν στις 
κατηγορίες του Niebuhr για τυχοδιωκτισµό και για συγκεκριµένα στρατηγικά λάθη µε 
ειρωνικό τρόπο, τονίζοντας πως ο Πρώσος ιστορικός είναι βέβαια σπουδαίος 
επιστήµονας, όχι όµως και στρατιωτικός, και τον παραπέµπει σε ειδικά έργα 
στρατιωτικής ιστορίας Ευρωπαίων συγγραφέων της εποχής βάσει των οποίων 
καταρρίπτονται τα όσα ισχυρίζεται95. Απαντά όµως και σε σχόλια Ρωµαίων 
συγγραφέων που τον αµφισβητούν στον τοµέα αυτόν (Τ. Λίβιος, Κικέρων, Σενέκας 
κ.ά.), παρατηρώντας πως δεν µπορούσαν να διανοηθούν πως αυτός τα κατάφερε στην 

                                                
91 ό.π., σ. 66 
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Ανατολή, όπου εκείνοι απέτυχαν, και πως δεν άντεχαν στην ιδέα πως αν είχε 
εκστρατεύσει εναντίον τους θα είχαν καταστραφεί96. Η πολεµική αξία του 
Αλεξάνδρου είναι και το κυριότερο σηµείο από την πλευρά του ως προτύπου που ο 
συγγραφέας θέλει να προβάλει. Γράφοντας αµέσως µετά το τέλος του Κριµαϊκού 
πολέµου, που για την Ελλάδα σήµανε την κατάρρευση της πρώτης επίσηµης 
αλυτρωτικής της προσπάθειας µετά τη βίαιη παρέµβαση των Αγγλογάλλων στον 
Πειραιά για να αποσυρθούν τα ελληνικά στρατεύµατα που είχαν εισβάλει στην 
τουρκοκρατούµενη Θεσσαλία (ώστε να µην ενοχληθούν οι σύµµαχοί τους Τούρκοι σ’ 
ένα δεύτερο µέτωπο πέρα από εκείνο µε τους Ρώσους), ο συγγραφέας θέλει να 
ανυψώσει το φρόνηµα των συµπατριωτών του (στον επίσηµο λόγο του είναι παρών 
και ο ίδιος ο Όθων) και να παρακινήσει σε νέα αλυτρωτική προσπάθεια, καλύτερα 
όµως οργανωµένη (είναι χαρακτηριστικό πως το βιβλίο του αυτό το αφιερώνει «[τοις] 
Μακεδόσιν, Ηπειρώταις, Θεσσαλοίς και πάσιν οµού τοις Έλλησι»). Σηµειώνει πως ο 
πόλεµος, παρά τις καταστροφές που φέρνει, αποτελεί θετικό στοιχείο για ένα λαό, 
καθώς ξυπνά τις ικανότητές του, ενώ η διαρκής ειρήνη τον αποκοιµίζει και τον οδηγεί 
στην παρακµή97 (στο σηµείο αυτό οι απόψεις του ταυτίζονται µε το σχεδόν σύγχρονό 
του έργο του Φρεαρίτη, το οποίο εντάσσεται φυσικά στα ίδια ιστορικά 
συµφραζόµενα).  

Ο Αλέξανδρος όµως, µέσα από το ρόλο του ως πολεµικού συµβόλου, 
προβάλει ταυτόχρονα για το συγγραφέα και ως σύµβολο της εθνικής ενότητας των 
Ελλήνων: «Κεχωρισµένον (… ) ευρών ο Αλέξανδρος το ελληνικόν έθνος, 
επροσπάθησε να το ενώσει. ∆ιά τούτο υπό πάντων των ορθώς φρονούντων και 
απαθώς κρινόντων εδοξάσθη ως σύµβολον της ελληνικής ενότητος, εις ταύτην και εις 
µόνην ταύτην ευρισκόντων την εύκλειαν και ευδαιµονίαν της Ελλάδος»98. Η ένωση 
των Ελλήνων, ύστερα φυσικά από µια νέα σοβαρή πολεµική προσπάθεια, είναι η 
µόνη ελπίδα του έθνους, κατά το συγγραφέα, για να δηµιουργήσει ένα ισχυρό και 
πολιτισµένο κράτος. 

Το υπόλοιπο του έργου αφορά, όπως είπαµε, στην αντίκρουση των εναντίον 
του Αλεξάνδρου κατηγοριών (επικεντρώνοντας κυρίως σ’ εκείνες του Niebuhr και 
πάλι, και κατά δεύτερο λόγο του Grote και άλλων). Θεωρεί κατ’ αρχήν 
«αξιοπερίεργον» το ότι «µόνον ο Αλέξανδρος αποσπάται» από τον αιώνα του και 
κρίνεται µε τα «σηµερινά µέτρα δικαιοσύνης», ενώ θα έπρεπε να κριθεί ως «εθνικός 
(… ) [και] Έλλην µαχητής της 4ης π.Χ. εκατονταετηρίδος»99. Τονίζει έπειτα πως «το 
αληθές µεγαλείον του Αλεξάνδρου» δεν είναι οι απαράµιλλες νίκες του, αλλά «η 
χρηστότης της καρδίας του, η πολιτική σύνεσις (… ), η συγχώνευσις των λαών, η 
διάδοσις του πολιτισµού» και τα µεγάλα µελλοντικά του σχέδια για παγκόσµια 
αυτοκρατορία100. Εντοπίζει την αρχή των εναντίον του κατηγοριών στην 
«οχλοκρατική µέθη» των Γάλλων δηµοκρατικών συγγραφέων στα τέλη του 18ου αι., 
που στρέφονταν ενάντια στους µονάρχες γενικά. Αναφέρεται στις «ρητορική αδεία» 
επικρίσεις του ∆ηµοσθένη στην αρχαιότητα για τη στήριξη της πολιτικής του και 
τονίζει πως οι Έλληνες βρίσκονταν σε «παρακµή» από την οποία τους έβγαλε ο 
Φίλιππος. Αντικρούει τον Niebuhr,  που κατηγορεί τον Αλέξανδρο για την πολιτική 
της φυλετικής ανάµιξης Ευρωπαίων και Ασιατών ή για το ότι προχώρησε την 
εκστρατεία του πέρα απ’ τον Ευφράτη, ενώ αντιδρά µε αγανάκτηση στη νύξη του 
περί σχέσεων Αλεξάνδρου και Ηφαιστίωνα, θεωρώντας την «αισχρά συκοφαντία», 
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και τονίζει πως ο συγκεκριµένος συγγραφέας δέχεται αδιάκριτα καθετί κακό για τον 
Αλέξανδρο, χωρίς να κοιτά ποιος το λέει και γιατί101. Αντιδρά και κατά µερίδας 
Ελλήνων στοχαστών, τους οποίους αποκαλεί «ψευδοφιλελευθέρους», που µιλούν για 
«τα υπό Αλεξάνδρου καταπατηθέντα δικαιώµατα των λαών»102, ενώ προσπαθεί 
γενικά να αποκολλήσει την ελληνική σκέψη από την επίδραση της παλιάς 
νοοτροπίας, της επηρεασµένης από τους αντιµακεδόνες αρχαίους συγγραφείς, τους 
Ρωµαίους, και τους Ευρωπαίους ιστορικούς και λογίους του 18ου αι.  

Τονίζει πως δεν ήταν φυσικά τέλειος, αναφέροντας ως «σοβαρόν» του 
παράπτωµα τους φόνους των συνεργατών του (χωρίς να τους σχολιάζει ιδιαίτερα), 
όµως αυτές οι µερικές «κηλίδες» θεωρεί πως κρύβονται από τη λάµψη του103. Σχετικά 
µε το θάνατό του, χαρακτηρίζει «γελοία» την άποψη περί δηλητηρίασής του. 
Παρατηρεί τέλος (κάνοντας άλλη µια αναφορά από αυτές που είναι πολύ συχνές στα 
έργα του 19ου αι.), πως «ο Αλέξανδρος είναι εκ των ανδρών ους η Θεία Πρόνοια από 
καιρού εις καιρόν αναδεικνύει επί της γης, οσάκις εν ταις ανεξερευνήτοις αυτής 
βουλαίς αποφασίσει να µεταβάλει τι των ανθρωπίνων»104. 

 
Το επόµενο πολύ σηµαντικό έργο της περιόδου που αναφέρεται εκτενώς στον 

Αλέξανδρο είναι η «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄» του Κων. 
Παπαρρηγόπουλου (Αθήνα 1865), έργο κλασικό πλέον για το 19ο αι., που αποτελεί 
ουσιαστικά την αρχή της νεοελληνικής επιστηµονικής ιστοριογραφίας και που 
έρχεται να κάνει πράξη την ανάγκη της εποχής για τη σύνταξη µιας ελληνικής 
ιστορίας που να απηχεί τις θέσεις του ελληνικού στοχασµού και της ελληνικής 
συνείδησης ως προς την ιστορική συνέχεια του ελληνισµού.  

Ο Παπαρρηγόπουλος, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας από 
το 1851, υιοθετεί ως προς τον Αλέξανδρο (αλλά και τη Μακεδονία και γενικότερα 
την ελληνιστική εποχή) στο έργο του αυτό τις σχετικά νεοεµφανιζόµενες τότε 
απόψεις του Droysen, που, παρά τη γενικά εξιδανικευµένη εικόνα του Αλεξάνδρου 
που παρουσιάζει, έθεσε, µε το ξεπέρασµα λανθασµένων και παγιωµένων παλαιών 
αντιλήψεων, κάτω από νέα θεώρηση το ζήτηµα.  

Ο συγγραφέας επιδιώκει µέσα από το έργο του να αποδείξει την ιστορική 
συνέχεια του ελληνικού έθνους,  µιλώντας για τις συνεχείς «µεταπλάσεις» και την 
τριπλή – κατά τις µεγάλες ιστορικές περιόδους – «αναβίωσιν» του ελληνισµού (η µία 
από αυτές επί Αλεξάνδρου) και ανατρέποντας την παράλειψη από την ελληνική 
ιστορία της περιόδου µετά το 338 π.Χ., που κάνουν διάσηµοι παλιότεροι ιστορικοί, 
όπως ο Grote (που, όπως εξηγεί, τόσο «εδελεάσθη» από τις χάρες του «πρώτου 
ελληνισµού», ώστε «κάθε µετατροπήν εκείνου να την θεωρεί αποξένωσιν»)105, οι 
απόψεις των οποίων, συνδυαζόµενες µ’ εκείνες του Fallmerayer για την Ελλάδα του 
Μεσαίωνα (τις οποίες πρώτος ο ίδιος ο Παπαρρηγόπουλος ανασκεύασε µε τη 
φηµισµένη του µελέτη του 1843 106), θέτουν τελικά υπό αµφισβήτηση αυτή την 
ιστορική συνέχεια (την τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη και τα δικαιώµατα ενός 
έθνους, σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της εποχής) και την ίδια την εθνική ταυτότητα 
των νεότερων Ελλήνων. 

                                                
101 ό.π., σ. 5, 10, 20, 27, 35, 37 
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105 Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 8η έκδ. (αναθεωρηµένη υπό Καρολίδου,  
      Π.), τ. Γ΄, Αθήνα 1932, σ. 7-10,  
106 Παπαρρηγόπουλος, Κ., Περί της εποικήσεως σλαβικών τινών φυλών εν Πελοποννήσω. 
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Όσο αφορά πρώτα τους Μακεδόνες, ο Παπαρρηγόπουλος, ακολουθώντας τα 
συµπεράσµατα του O. Abel (1847), καταλήγει, µε βάση τους θεσµούς του κράτους 
τους, τη θρησκεία, τα ήθη και τα γλωσσικά κατάλοιπα (ό,τι δηλαδή από τις ιστορικές 
αποδείξεις ήταν εκείνη την εποχή προσιτό στους ερευνητές), στο συµπέρασµα ότι 
ήταν «ανέκαθεν συγγενείς» µε τους Έλληνες, που µάλιστα παρακολουθούσαν την 
πολιτιστική πρόοδο του «έθνους» περισσότερο από πολλά άλλα ελληνικά φύλα107. 
Την ηγεµονία τους στον ελλαδικό χώρο τη συγκρίνει µε την αθηναϊκή και τη 
σπαρτιατική, για να καταλήξει στο ότι δεν ήταν σε τίποτε περισσότερο καταπιεστική 
προς τις υποτελείς ελληνικές πόλεις-κράτη από αυτές108 (συνεπώς δεν ευσταθούν οι 
κατηγορίες των ξένων ιστορικών για την κατάλυση της ελευθερίας τους). Ως βασική 
αιτία της εκστρατείας τους στην Ασία θεωρεί το αίσθηµα εκδίκησης που επικρατούσε 
ανέκαθεν στην Ελλάδα από το 479 π.Χ. και µετά, και την ίδια την εκστρατεία, για την 
οποία οι νότιοι Έλληνες δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασµό, ως αναµφισβήτητη 
απόδειξη ότι «η κυρία εστία του εθνικού φρονήµατος µετετέθη από την Αθήνα και 
την Σπάρτην εις την Πέλλα»109 (η όλη αυτή προσπάθειά του για την προβολή και 
προάσπιση της ελληνικότητας της περιοχής πρέπει να ενταχθεί και στις συνθήκες 
διεκδίκησής της από τους Οθωµανούς, που προσπαθούσε δειλά να διαµορφώσει το 
ελληνικό κράτος). 

Για τη ζωή τώρα και τη δράση του Αλεξάνδρου παραθέτει επαρκείς 
λεπτοµέρειες, δείχνοντας καλή γνώση του θέµατος και πολύ καλή µελέτη των 
αρχαίων πηγών και της σχετικής ξένης βιβλιογραφίας, της οποίας το κοµµάτι που 
είναι αρνητικά διακείµενο προς τον Αλέξανδρο επιχειρεί να αναιρέσει. 

Αναφερόµενος στον Αλέξανδρο, µιλά για τον «βασιλέα των Ελλήνων», που 
κέρδιζε τις µάχες χάρη στη «στρατηγική µεγαλοφυΐα» του και στην προσωπική του 
«τόλµη» (που δεν έφτανε όµως ποτέ, όπως γράφει, την «παράλογη τόλµη», για την 
οποία τον κατακρίνουν πολλοί ξένοι µελετητές)110. Ο όρος «βασιλεύς των Ελλήνων» 
παραπέµπει στη γνωστή διαµάχη Ελλήνων και Τούρκων για τον τίτλο του ανώτατου 
άρχοντα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους (καθώς, αντίθετα από τη διατύπωση 
“βασιλεύς της Ελλάδος”, κρύβει αλυτρωτικές προθέσεις). Όσο αφορά την αξία του 
ως στρατηγού, θεωρεί το στρατηγικό του σχέδιο για την απώθηση των Περσών από 
τα παράλια της Α. Μεσογείου ως το «ευστοχότερον στρατηγικόν βούλευµα» που 
σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε ποτέ και τον ίδιο ως «στρατηγική µεγαλοφυΐα» που οι 
κινήσεις του στα πολεµικά πεδία «τον ανέδειξαν τον µέγιστο όχι µόνον των αρχαίων 
ηγεµόνων, αλλά όλων όσων αναφέρει (… ) η ιστορία»111. Σχολιάζει µάλιστα τις 
συγκρίσεις του που επιχειρήθηκαν από κάποιους µελετητές, τόσο προς τον Καίσαρα 
και το Ναπολέοντα, όσο και προς τις κατακτήσεις των αποικιακών αυτοκρατοριών 
των Ισπανών, Άγγλων και Γάλλων. Ως προς τους δύο πρώτους σηµειώνει πως η 
συνολική επίδραση που άσκησε στον κόσµο και η αναστάτωση που προκλήθηκε σ’ 
αυτόν από την απουσία του τον καθιστά «απαράµιλλο», ενώ ως προς τις δεύτερες δε 
θεωρεί τη σύγκριση ακριβή, καθώς αυτές είχαν ν’ αντιµετωπίσουν αντιπάλους, αν και 
πολυπληθέστερους, πολύ υποδεέστερους όµως στο πολεµικό πεδίο ως προς τον 
οπλισµό και τις µεθόδους µάχης112 (στο σηµείο αυτό είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, 
ώστε να µην αποβεί ο λόγος του προσβλητικός προς τους Ευρωπαίους, των οποίων τη 
στήριξη χρειάζεται το νεοσύστατο κράτος που ελπίζει στην επέκτασή του, 
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διαφέροντας από την αντίθετη ως προς αυτό στάση του συναδέλφου του Φρεαρίτη, 
που είδαµε). Στο σηµείο αυτό κάνει και ένα σχόλιο-µήνυµα προς τους σύγχρονούς 
του Έλληνες, λέγοντας πως µπορούν να  ακολουθήσουν το παράδειγµα του 
Αλεξάνδρου, αλλά και των αποικιακών αυτοκρατοριών, και να συγκρουστούν άφοβα 
µε τους πολυπληθέστερους Τούρκους, καθώς «οι Ασιανοί ανέκαθεν ηξίουν ότι η 
δύναµις του στρατού συνίσταται εις το πολύ πλήθος», ενώ οι Ευρωπαίοι «εις την 
καλήν οργάνωσιν και οπλισµόν»113. Μια τελευταία του αναφορά στο πολεµικό πεδίο 
γίνεται όταν συγκρίνει τις µάχες των τεσσάρων πρώτων ετών της εκστρατείας µε 
αυτές που ακολούθησαν· θεωρεί τις δεύτερες λιγότερο άξιες λόγου, καθώς ως τα 
Γαυγάµηλα πιστεύει ότι είχε ήδη κριθεί η κυριαρχία της Ασίας, και σ’ αυτές που 
ακολούθησαν δεν υπήρξε «καµία εκ παρατάξεως µάχη, µόνον συµπλοκές και 
αντιστάσεις οχυρών»114 (η άποψή του αυτή αποτελεί θέση της ευρωπαϊκής 
ιστοριογραφίας που ανατρέπεται πολύ αργότερα, κατά τα µέσα του 20ου αι.). 

Τον Αλέξανδρο ο Παπαρρηγόπουλος τον βλέπει ως έναν αληθινό ηµίθεο, 
άνθρωπο πρότυπο, που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του αρχαιοελληνικού 
προτύπου του καλού-καγαθού. Πιστεύει ότι συνειδητά επιχείρησε «το µέγα έργον του 
συνδυασµού των δύο βίων», του ελληνικού και του ασιατικού, παρουσιαζόµενος «ως 
αρµοστής και διαλλακτής όλων» και επιδιώκοντας από τη µια τη συνεργασία των 
Περσών και την εισαγωγή περσικής προέλευσης µέτρων στη διοίκηση, και από την 
άλλη την εξοικείωση «των ασιατικών εθνών µε τα αγαθά του ευρωπαϊκού 
πολιτισµού» και «τον εξελληνισµό της Ασίας». Αντικρούει µάλιστα τις απόψεις 
Ευρωπαίων ιστορικών που «δεν παραδέχονται ότι συνέλαβε ποτέ» τέτοιο σχέδιο115. 
Αντικρούει επίσης και όσους ισχυρίζονται ότι «δεν είναι παντάπασιν ελληνισµός» 
αυτό που εξαπλώθηκε στην Ασία, σηµειώνοντας ότι δεν υπάρχει «γνήσιος 
ελληνισµός και (… ) νόθος» και πως «δεν επιτρέπεται να αµφισβητούµε την ύπαρξιν 
και την ενέργεια της ίδιας εθνότητος, αν η ενέργεια αύτη ετροπολογήθη διά του 
χρόνου και των περιστάσεων», από τη στιγµή που «επήλθε εις την Ανατολήν 
κατάστασις πραγµάτων ουσιωδώς επενεργήσασα εις την διανοητικήν και ηθικήν 
κατάστασιν των χωρών αυτών και όλης της οικουµένης», η οποία κατάσταση 
«παρήχθη διά της ελληνικής ενεργείας και γλώσσης»116. 

Όσο αφορά τώρα την προσωπικότητά του και τα µελανά σηµεία του βίου του, 
ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει ότι «κατά τα τελευταία έτη της ζωής του (… ) απέβαλε 
την εξαίρετον εγκράτειάν» του, χωρίς όµως και να τον επικρίνει περαιτέρω117. Τους 
φόνους των συνεργατών του τους βλέπει ως αποτέλεσµα του θυµού του απέναντί 
τους εξαιτίας της αντίδρασής τους στην ανατολική πολιτική του , ο οποίος τον έκανε 
να πέσει εύκολα θύµα των σε βάρος τους κακολογιών από κάποιους συνεργάτες του 
που τους ανταγωνίζονταν και να τους θεωρήσει άδικα και αβασάνιστα ενόχους 
συνωµοσιών (πράγµα που πρέπει να µας κάνει «να ελεεινολογήσουµε» την αδυναµία 
της ανθρώπινης φύσης, αφού κι ένας ηµίθεος σαν τον Αλέξανδρο, όπως λέει,  έπεσε 
θύµα των συκοφαντών και των «περί αυτόν παθών»· έτσι και τον δικαιολογεί)118. 
Παραπέρα, αναφορές κάνει στην εξόντωση των ανταπαιτητών του θρόνου (για την 
οποία τονίζει πως δεν πρέπει να τον θεωρήσουµε «αιµοβόρο», καθώς πάντα στη 
Μακεδονία επικρατούσε «τέτοια αταξία κατά την διαδοχήν»)119, στην καταστροφή 
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της Θήβας («βιαιοπραγία» για την οποία «δίκαια κατεκρίθη», όπως πιστεύει, καθώς 
τον δείχνει «αγριότερο και από το ελάχιστα φιλάνθρωπο φύλο των Σπαρτιατών», 
όπως παρατηρεί χαρακτηριστικά, που το 404 δεν κατέστρεψε την Αθήνα· 
προσπαθώντας να τον δικαιολογήσει αναφέρει την αδιαλλαξία των Θηβαίων στις 
προτάσεις του για αµνηστία και προβάλει διακριτικά –καθώς του φαίνεται προφανώς 
πολύ κυνική - και την εκδοχή του παραδειγµατισµού των ελληνικών πόλεων ενόψει 
της απουσίας του)120 και στη σχέση του µε το θείο (υποστηρίζει πως «δεν πίστεψε 
ποτέ» ότι ήταν θεός και πως η επίσκεψη στο Αµµώνιο και η θεοποίηση είχαν 
πολιτικά κίνητρα)121. Για τα αποτελέσµατα που είχε η δράση του για τον ελληνισµό 
τονίζει ότι είναι πράγµατι «ευεργέτης του». Για το θάνατό του τέλος, αναφέρει ως 
αιτίες τη φθορά του σώµατός του από την «ακατάσχετον προς τας σωµατικάς ηδονάς 
ροπήν» µε «την άµετρον περί τον πόλεµον και την διοίκησιν έντασιν» που δεν του 
επέτρεψαν να αντιδράσει στην προσβολή «υπό πυρετού ολεθρίου»122. 

 
Θα χρειαστεί να περάσουν δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια για να εκδοθεί το 

επόµενο ελληνικό ιστορικό έργο για τον Αλέξανδρο, ο «Βίος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», από έναν όχι ιδιαίτερα γνωστό λόγιο (από τη Θεσσαλονίκη), το 
Γεώργιο Παπαγεωργίου (Αθήνα 1880), δείχνοντας έτσι µια σχετική αδιαφορία – ή 
καλύτερα έλλειψη ευαισθησίας, ενηµέρωσης ή και σχετικής παιδείας – από το ευρύ 
κοινό αναφορικά και µε το συγκεκριµένο θέµα και µε την Ιστορία γενικότερα, καθώς 
η πολύ µικρή µερίδα των µορφωµένων στη χώρα µπορούσε να καλυφθεί από το έργο 
του Φρεαρίτη ή από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», του Κ. 
Παπαρρηγόπουλου, που είχε ήδη τότε γνωρίσει µεγάλη επιτυχία. 

Το βιβλίο του Παπαγεωργίου (έκδοση του Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν των 
Ελληνικών Γραµµάτων), µικρό σχετικά σε µέγεθος, χαρακτηρίζεται από τη σύντοµη 
αλλά καλή και περιεκτική περιγραφή των γεγονότων, χωρίς να προβαίνει σε 
αναλύσεις ή ιδιαίτερη έκφραση απόψεων. Ρέπει έτσι προς το χρονικό, µένοντας σε 
µια – προσεκτική βέβαια και ύστερα από έρευνα στις αρχαίες πηγές – παράθεση των 
γεγονότων, πράγµα άλλωστε φυσικό, αφού σκοπός του δεν είναι η συγγραφή ενός 
επιστηµονικού έργου, αλλά ενός βιβλίου που θα δώσει πληροφόρηση και θα ασκήσει 
ταυτόχρονα θετική επιρροή σε όσους το διαβάσουν. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει 
στον πρόλογό του, «την γνώσιν της αληθούς ιστορίας του µεγάλου της Μακεδονίας 
ήρωος εθεώρησα αναγκαιοτάτην τη σπουδαζούση ελληνική νεότητι, διότι εν αυτή 
εκτυλίσσονται αι έξοχοι εκείνου αρεταί, δι’ ων τοσαύτα και τοιαύτα εδυνήθη να 
επιτελέση, όσα ουδείς άλλος»123. Η πρόθεσή του δηλαδή είναι παιδαγωγική, 
ηθικοπλαστική, στοχεύοντας µάλιστα πολύ συγκεκριµένα στο να δηµιουργήσει 
«γενναιόφρονας µαχητάς», όπως εκείνους «εν Μαραθώνι, Σαλαµίνι, Θερµοπύλαις και 
Πλαταιαίς», για τη διάπλαση των οποίων «ως πρώται παιδαγωγικαί βάσεις 
εχρησίµευσαν τα κλέα του αρίστου ήρωος των Αχαιών Αχιλλέως»124 (το αντίστοιχο 
ακριβώς θέλει να πετύχει και για τους συγχρόνους του µε την ανάγνωση των «κλεών» 
του Αλεξάνδρου). 

Αν επιδιώκαµε τώρα να προβούµε σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικές µε τον 
προβληµατισµό που θέσαµε από την αρχή, µπορούµε να εντοπίσουµε ορισµένα 
σηµεία µε κάποιο ενδιαφέρον.  ∆ηλώνεται καταρχήν πως την εκστρατεία του δεν την 
έκανε «ως άπληστος κατακτητής, αλλά ως φιλάνθρωπος πατήρ πάντων των λαών» µε 
                                                
120 ό.π., σ. 82-3 
121 ό.π., σ. 119-20 
122 ό.π., σ. 129,143-4 
123 Παπαγεωργίου, Γ., Βίος του Μ. Αλεξάνδρου, Αθήνα 1880, σ. 3 
124 ό.π., σ. 3 
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στόχο τον «εκπολιτισµό των εθνών»125. Αναφορές κάνει ακόµα στην καταστροφή της 
Θήβας (την οποία αποδίδει στην «αυθάδεια» των Θηβαίων) και στη θανάτωση του 
Φιλώτα (ο οποίος «απεδείχθη ένοχος») και του Παρµενίωνα (που «εθεωρήθη ύποπτος 
και (… ) δεν εκρίθη συµφέρον να µένη ζων»), µε διάθεση ευνοϊκή προς τον 
Αλέξανδρο126 (καθώς από το πρότυπο προς τους νέους – αλλά και από το προσωπικό 
του ίνδαλµα - θεωρεί πως πρέπει να απουσιάζουν τα ελαττώµατα). Τέλος, αναφέρεται 
και στο θάνατό του από «σφοδρό πυρετό», για να δηλώσει στη συνέχεια – δείχνοντας 
και πάλι το βασικό στόχο του βιβλίου του – πως «µετ’ αυτού δε συνεπέθανον και τα 
µεγάλα αυτού βουλεύµατα και το µεγαλείον και η δόξα της Μακεδονίας, ήτις την εις 
την πρώτην εύκλειαν ανύψωσίν της αναµένει νυν παρά των τέκνων αυτής»127. 
  

Θα συνεχίσουµε µε το µοναδικό επίσης έργο του 19ου αι. που µιλά ειδικά για 
τη µακεδονική ιστορία στην αρχαιότητα, την «Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας» 
(Αθήνα 1874), γραµµένη από ένα γνωστό δάσκαλο της εποχής, το Μαργαρίτη 
∆ήµιτσα, που πολύ αγωνίστηκε µέσα από το συγγραφικό του έργο και τη θέση του 
ως εκπαιδευτικού για την υπόθεση της Μακεδονίας, σε µια εποχή που αµφισβητούταν 
έντονα διεθνώς η ελληνικότητά της – και στην αρχαία και στη νεότερη εποχή - και 
άρχιζαν να προβάλλονται οι διεκδικήσεις του νεοεµφανιζόµενου βουλγαρικού 
εθνικισµού. Στο έργο «προτέτακται εν είδει προλόγου και εισαγωγής πραγµατεία 
ιστορική τε και φιλολογική» (όπως σηµειώνεται στο εξώφυλλο), µεγάλη σε µέγεθος 
(µόνο η αναφορά στον Αλέξανδρο καλύπτει 22 σελίδες), που δένει µε τον εθνικό 
στόχο του συγγραφέα αλλά και µε την άρρηκτη σύνδεση στην εκπαίδευση της εποχής 
της ιστορίας και της γεωγραφίας ως µαθηµάτων128, κάνοντας το έργο περισσότερο 
µια ιστορική παρά µια γεωγραφική µελέτη (και το γεωγραφικό άλλωστε µέρος της 
έχει να κάνει κυρίως µε την ιστορική γεωγραφία της περιοχής· πέντε χρόνια αργότερα 
θα εκδώσει και µια «Επίτοµο Ιστορία της Μακεδονίας», πολύ συντοµότερη, ως 
σχολικό εγχειρίδιο όµως, γι’ αυτό και θα τη δούµε στο οικείο κεφάλαιο). 

Ο ∆ήµιτσας θεωρεί την περίοδο της βασιλείας του Φιλίππου και του 
Αλεξάνδρου ως «τον χρυσούν αιώνα του µακεδονικού έθνους απαραλλάκτως ως η 
Περίκλειος εποχή τον χρυσούν αιώνα της ιδίως Ελλάδος»129. Θαυµάζει υπερβολικά 
το Φίλιππο (σε εποχή που αυτό ήταν σχετικά σπάνιο στην Ελλάδα), περισσότερο 
όµως τον Αλέξανδρο. Κρίνει ως απαραίτητο να σηµειώσει (µην µπορώντας να 
ξεφύγει από το αρχαίο δίληµµα αν οι επιτυχίες του Αλεξάνδρου οφείλονταν στην 
“αρετή” ή στην “τύχη” του130) ότι «οι όντως ηρωικοί άθλοι και αγώνες του πολιτικού 
και στρατηγικού σταδίου του Αλεξάνδρου» πραγµατοποιήθηκαν «διά της ευβουλίας 
και καρτερίας και ανδρείας και σωφροσύνης [αυτού] (… ) και ουχί διά της τύχης»131.  

Η σύγκρισή του µε το Φίλιππο ως προς τις επιδιώξεις τους µας δίνει και τη 
θέση του συγγραφέα ως προς τα σχέδια του Αλεξάνδρου: «Ει µεν ο (… ) Φίλιππος 
προπαρεσκεύασε τα της εκστρατείας ίνα καταλύσει το περσικόν κράτος προς 
τιµωρίαν των βαρβάρων εφ’ οις έπραξαν κακοίς κατά των Μακεδόνων και Ελλήνων, 
ο Αλέξανδρος όµως εξ υψηλοτέρων της φιλοσοφίας ορµώµενος αρχών και οιονεί υπό 
της θείας εµπνεόµενος προνοίας, (… ) την κατάκτησιν έθεσεν ως µέσον, σκοπόν δε 
υψηλότατον (… ) την εξηµέρωσιν και εκπαίδευσιν των αγρίων και βαρβάρων της 

                                                
125 ό.π., σ. 6, 88 
126 ό.π., σ. 32, 83 
127 ό.π., σ. 88, 113 
128 βλ. Κουλούρη, ό.π. 
129 ∆ήµιτσας, Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, Αθήνα 1874, σ. ξδ΄ 
130 βλ. Πλουτάρχου, Ηθικά, Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής. 
131 ∆ήµιτσας, ό.π., σ. νγ΄ 
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Ανατολής εθνών (… ) δι’ εγκτίσεως ελληνίδων πόλεων εν διαφόροις µέροις (… ), δι’ 
εισαγωγής ελληνικών ηθών, εθίµων, νόµων, θρησκείας, γλώσσας και επιγαµίας, και 
συλλήβδην ειπείν διά της όσον οίον τε ευρυτέρας µεταδόσεως (… ) του ελληνικού 
πολιτισµού»132. Αποκλειστικός σκοπός δηλαδή της εκστρατείας, όπως 
εξιδανικευµένα – και σύµφωνα µε τη σκέψη πολλών στοχαστών της εποχής, έντονα 
αποικιοκρατικής, που την είδαµε και στο Φρεαρίτη - παρουσιάζεται, ήταν ο 
εκπολιτισµός των βαρβάρων, µε µέσο τη διάδοση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού. 
Χαρακτηριστική της εποχής, όπως διαπιστώσαµε και από τα σύγχρονα περίπου µ’ 
αυτό βιβλία των δύο προηγούµενων οµάδων, είναι και η αναφορά στη θεία πρόνοια 
ως κινητήριο παράγοντα της ιστορίας, την οποία και αυτό το βιβλίο κάνει133. Η κρίση 
για τον Αλέξανδρο τελειώνει µε το χαρακτηρισµό του ως τον «φιλοσοφώτατον 
πάντων» των υπόλοιπων «εξόχων ανδρών» (και τη µοναδική προσωποποίηση της 
ρήσης του Πλάτωνα για τους φιλοσόφους και τους βασιλείς)134. 

Η εξύµνηση αυτή του Αλεξάνδρου (που χαρακτηρίζεται ως «ο δικαιότατος, 
συνετότατος και εναρετότατος άνθρωπος και βασιλέας του κόσµου»135) µας κάνει να 
µην αναµένουµε καµία αναφορά σε αρνητικές πλευρές ή πράξεις του, και πράγµατι 
δε γίνεται (η µοναδική αναφορά που γίνεται, στην καταστροφή της Θήβας, ρίχνει την 
ευθύνη στους συµµάχους, χωρίς να κάνει ούτε την πολύ συνηθισµένη αναφορά των 
περισσότερων από όσους τηρούν την απολογητική στάση στις τύψεις που ένιωσε). 
Αντίθετα, σχολιάζεται και αντικρούεται η θέση «διασήµων ιστορικών» 
(συγκεκριµένα των G. Grote και K. Niebuhr) ότι «έσπευδε να πραγµατοποιήσει το 
εναντίον των διαπραχθέντων, ήτοι να εξασιατίσει την Ελλάδα και την Μακεδονία», 
καθώς και η τάση τους να του «απονέµουσι το µέγιστον των εγκληµάτων και 
κακουργηµάτων», µεταβάλλοντάς τον, όπως ειρωνικά σηµειώνει, «εις βάρβαρον 
Τσιγγισχάνην και Ταµερλάνον»· προς ενίσχυση της θέσης του απέναντι στους «δύο ή 
τρεις µισαλεξάνδρους εκ προκαταλήψεως», αναφέρει και όσους, όντες κατ’ αυτόν 
«άνδρες έγκριτοι, φιλόσοφοί τε και ιστορικοί, αµερολήπτως» κρίνουν τον Αλέξανδρο 
(πιο συγκεκριµένα τους Hegel, M ontesqieu, Chateaubriand, A. Humbold, G. Finlay, 
G. Lerm inier, O. Abel και Κ. Παπαρρηγόπουλο). 

Ένα τελευταίο σηµείο που αξίζει να σηµειώσουµε είναι δυο διορθώσεις που 
κάνει σε άλλους συγγραφείς· συγκεκριµένα, διορθώνει πρώτα τους Grote και 
Παπαρρηγόπουλο, που παρασυρµένοι από τον Πλούταρχο αγνοούν την πρώτη 
κάθοδο του Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, κι έπειτα τους  Grote και  Droysen ως προς το 
δρόµο που ακολούθησε κατά τη δεύτερη αυτή του κάθοδο (όχι την οδό των Σερβίων, 
όπως εκείνοι πιστεύουν, αλλά την οδό του Μετσόβου, συµφωνώντας ο ίδιος σ’ αυτό 
και µε τους  Niebuhr, Leake, Abel και Παπαρρηγόπουλο)136. 

 
Το επόµενο χρονολογικά έργο προερχόµενο από τη β΄ οµάδα, είναι η «Ιστορία 

της Ελλάδος, τ. Β΄» (Αθήνα 1884), του φιλολόγου και καθηγητή της Σχολής 
Ευελπίδων Θεοδόσιου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος έγραψε µια συνολική ελληνική 
ιστορία, από την αρχαιότητα ως το 1864, µε στόχο να αποτελέσει εγχειρίδιο των 
σπουδαστών της Σχολής, αλλά και όλων γενικά των νέων, που, όπως πιστεύει, 
«οφείλουν» να διαβάζουν «την ιστορία των προγόνων» τους, καθώς διδάσκονται 
«από αυτούς ως δασκάλους σοφούς και πεπειραµένους»137. 

                                                
132 ό.π., σ. νε΄ 
133 ό.π., σ. µδ΄ 
134 ό.π., σ. ξ΄ 
135 ό.π., σ. νθ΄ 
136 ό.π., σ. ν΄, σηµ.2 
137 Βενιζέλος, Θ., Ιστορία της Ελλάδος, τ.Β΄, Αθήνα 1884, σ. 7 
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Αρχικά αναφέρει περί των Μακεδόνων ότι ήταν «∆ωριείς» που αναµίχθηκαν 
µε τους παλιότερους κατοίκους της περιοχής, Πελασγούς και Θράκες138 (βλέπουµε 
πως παύει να ισχύει πλέον η παλιότερη αναφορά περί παλασγικής καταγωγής). 

Ο Αλέξανδρος, «ο καθ’ όλα δικαίως επικληθείς µέγας», παρουσιάζεται ως 
πρότυπο ανθρώπου από την παιδική του ήδη ηλικία (ο παιδαγωγικός ρόλος του 
βιβλίου είναι ιδιαίτερα φανερός, όπως και στα σύγχρονά του έργα της α΄ οµάδας). 
Στόχος της εκστρατείας του «συνετού και φιλοτιµοτάτου βασιλέως» στην Ασία ήταν 
κατά το συγγραφέα «λόγω µεν η τιµωρία των Περσών (… ), έργω δε η διά των 
Ελλήνων ηµέρωσις της Ασίας και η ανάµιξις των εθνών της ∆ύσεως και της 
Ανατολής»139. Ακολούθησε έτσι απέναντι των υπηκόων του στάση «ουχί ως 
δεσπότης κεκτηµένων ανθρώπων, αλλά ως βασιλεύς χρηστός υπηκόων ενός και του 
αυτού κράτους»140, κερδίζοντας την αγάπη τους.  

Στην πολιτική του αυτή βρίσκει την αιτία της αντίδρασης των Μακεδόνων 
εναντίον του, οι οποίοι επιθυµούσαν οι κατακτηµένοι να είναι δούλοι τους, κάτι που 
λυπούσε ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο. Αποτέλεσµα αυτής της διπλής δυσαρέσκειας 
πιστεύει πως ήταν και η συνωµοσία του Φιλώτα, και το «πάθηµα του Κλείτου», και η 
άδικη, κατ’ αυτόν, διαβολή του Καλλισθένη141. 

Ως αποτέλεσµα της θέλησής του να µη θιγεί το προβαλλόµενο πρότυπο, δεν 
κάνει αναφορά στα αρνητικά ή στα σκοτεινά σηµεία της ιστορίας του, παρά µόνο σε 
τρία (κι αυτή φυσικά θετική): στην καταστροφή της Θήβας (που αποτέλεσε «επιθυµία 
των συµµάχων»), στην πυρπόληση των ανακτόρων της Περσέπολης (ως εκδίκηση 
«υπέρ των Ελλήνων») και στο πέρασµα της Γεδρωσίας (για να βοηθήσει το στόλο και 
να ασφαλίσει τα σύνορα)142. 
 

Μόλις δύο χρόνια µετά το τελευταίο βιβλίο της α΄ οµάδας, του 
Παπαγεωργίου, εκδίδεται ένα άλλο βιβλίο της α΄ οµάδας, αρκετά διαφορετικό όµως 
και ως προς το περιεχόµενο και ως προς τον τρόπο και την οπτική γωνία προσέγγισης 
του θέµατος, η δίτοµη «Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου» του άσηµου λόγιου και 
εκπαιδευτικού Γεώργιου Λαµπίση (Αθήνα 1882-3). 

Ο Λαµπίσης προσεγγίζει αρχικά τον Αλέξανδρο, τον «αυτοκράτορα των 
Ελλήνων», τον «ηµίθεο» και «µοναδικό δορυκτήτορα», που «επεχείρησε τοσούτον 
µεγάλας πράξεις» όσες κανένας άλλος143, µε την ίδια διάθεση δέους και θαυµασµού 
όπως ο Παπαγεωργίου και οι δύο προηγούµενοι συγγραφείς και αυτής της οµάδας και 
των άλλων δύο που ήδη είδαµε, αποσκοπώντας να µεταφέρει αυτήν την εικόνα του 
προτύπου και στους αναγνώστες του, παράλληλα φυσικά µε την πληροφόρηση γι’ 
αυτόν και τα έργα του (έχει δηλαδή και γνωστικούς – εθνικούς στόχους από τη µια, 
και ηθικοπλαστικούς από την άλλη). Πηγές του είναι ο Πλούταρχος, ο Αρριανός και 
ο ∆ιόδωρος, καθώς και ο Droysen (µέσω φυσικά του Φρεαρίτη), των οποίων η καλή 
µελέτη τον οδηγεί σε µια λεπτοµερή περιγραφή, η οποία όµως, υποτασσόµενη στις 
ηθικοπλαστικές επιδιώξεις του και στη συνεπακόλουθη µέριµνά του να γνωρίσει 
στους αναγνώστες του όσο το δυνατό καλύτερα το ιστορικό πρόσωπο–πρότυπο που 
παρουσιάζει (και όχι να γράψει ένα ιστορικό έργο), οδηγείται στην άκριτη παράθεση 
πλήθους πληροφοριών, ακόµα και ανεκδοτολογικού περιεχοµένου, αντληµένων 

                                                
138 ό.π., σ. 219 
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141 ό.π., σ. 263, 265-6 
142 ό.π., σ. 254, 262, 269 
143 Λαµπίσης, Γ., Ιστορία Αλεξάνδρου του Μεγάλου, βασιλέως της Μακεδονίας και αυτοκράτορος των  
     Ελλήνων, τ.1-2, Αθήνα 1882-3, σ. ε΄ 
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κυρίως από τον Πλούταρχο (του οποίου η βιογραφική παρουσίαση των ιστορικών 
προσωπικοτήτων του ελληνικού και ρωµαϊκού παρελθόντος ξεφεύγει από τους 
κανόνες της αρχαιοελληνικής ιστοριογραφικής παράδοσης, αποσκοπώντας κυρίως 
στην ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων αναγνωστών), όπως για παράδειγµα η 
συνεύρεσή του µε τη βασίλισσα των Αµαζόνων, Θαλλήστριδα144.  

Πέρα από αυτά, θίγονται στο έργο αυτό αρκετά από τα σηµεία όπου 
εφιστούµε την προσοχή στην παρούσα έρευνά µας. Θεωρεί καταρχήν χρήσιµο να 
µιλήσει αρκετά για την ελληνική καταγωγή των αρχαίων Μακεδόνων145 (µην ξεχνάµε 
πως µετά το ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877-78 και τις συνθήκες του Αγ. Στεφάνου 
και του Βερολίνου που ακολούθησαν και τη δηµιουργία του αυτόνοµου βουλγαρικού 
κράτους µε τις έντονες διεκδικήσεις στην περιοχή της τουρκοκρατούµενης ακόµα 
Μακεδονίας, το ζήτηµα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε θεωρητικό και επιστηµονικό 
επίπεδο, βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος), όχι όµως και για την 
κατάσταση της Ελλάδας στον 4ο αι. π.Χ., χωρίς βέβαια και να παραλείψει να 
σηµειώσει πως είχε «παρακµάσει κατά την πολιτικήν αυτής ισχύν»146. Θεωρεί 
χρήσιµο να σηµειώσει πως «ούτε απλήν υποψίαν» µπορούµε να έχουµε για 
συµµετοχή του Αλεξάνδρου στο φόνο του Φιλίππου, ενώ βλέπει µε θετικό µάτι το ότι 
«έσπευσε να σφαγιάση (… ) τους αποδειχθέντας ως συνενόχους εις τον φόνον του 
πατρός του και προπάντων τους µνηστήρας του θρόνου»147. Την καταστροφή της 
Θήβας αποδίδει στους ίδιους τους Θηβαίους και στην απόφαση του συµβουλίου των 
Ελλήνων148· για το σχέδιο αντιµετώπισης του Αλεξάνδρου από το Μέµνονα πριν το 
Γρανικό τονίζει πως «πιθανόν µεν να απετύγχανεν ο τρόπος ούτος απέναντι της 
µεγαλονοίας του Αλέξάνδρου», θεωρεί πολύ σωστό το σχέδιο του Αλεξάνδρου να 
εκδιώξει πρώτα τους Πέρσες από τα µεσογειακά παράλια και µετά να προχωρήσει 
στο εσωτερικό της Ασίας, το ίδιο και τη διάλυση του στόλου149 (η επιχειρηµατολογία 
του συµβαδίζει εδώ µε του Φρεαρίτη, ακόµα και στο ότι οι Μακεδόνες θα γίνονταν 
έτσι «προθυµότεροι εις το µάχεσθαι»), επικρίνει όσους τον κατηγορούν ως «λίαν 
αιµοχαρή και αιµοβόρον, λησµονούντες τα φρικαλέα αποτελέσµατα των και την 
σήµερον ακόµη τροµερών πολέµων µεταξύ χριστιανών ηγεµόνων, επί πολιτισµώ 
εγκαυχωµένων» (τον παραλληλίζει µάλιστα µε το Ναπολέοντα και το Μ. Πέτρο που 
έγιναν αντικείµενα κατηγοριών για πολεµικές σφαγές ο πρώτος και για φόνους 
πολιτικών αντιπάλων ο δεύτερος, για τις οποίες τους δικαιολογεί, και έµµεσα έτσι και 
τον Αλέξανδρο)150, ενώ για το θάνατό του σηµειώνει πως δεν οφείλεται σε 
δηλητηρίαση αλλά σε εµπύρετη νόσο. 

Το σηµαντικότερο σηµείο στην παρουσίαση του Αλεξάνδρου από το Λαµπίση 
– κι αυτό που τον διαφοροποιεί από τα τρία προγενέστερά του βιβλία αυτής της 
κατηγορίας που µαζί µε τον Παπαρρηγόπουλο αποτελούσαν τα µοναδικά ως τότε 
ελληνικά βιβλία που πραγµατεύονταν µε λεπτοµέρεια και µε κάποια ιστορική µέθοδο 
την ιστορία του Αλεξάνδρου – είναι η άποψή του στο ζήτηµα αν επηρεάστηκε από 
την επιτυχία του και τον τρόπο ζωής του στην Ασία, ώστε να υπάρξει µεταβολή στο 
χαρακτήρα του. Στα προηγούµενα του Λαµπίση βιβλία που εξετάσαµε δε γίνεται καν 
λόγος για το ζήτηµα αυτό (καθώς προέχει η επιθυµία της επίδρασης µέσω του 
θετικού προτύπου), ενώ σ’ αυτόν, όχι µόνο θίγεται το ζήτηµα, αλλά παρουσιάζεται ο 
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Αλέξανδρος να αλλάζει χαρακτήρα και να µετατρέπεται σ’ ένα σκληρό και δεσποτικό 
ηγεµόνα. Τα πρώτα σηµάδια αυτής της µεταβολής τα εντοπίζει πολύ νωρίς, στην 
απάντηση του βασιλιά προς τον Παρµενίωνα, όταν ο τελευταίος του πρότεινε στο 
σχετικό συµβούλιο – κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τύρου - να αποδεχτεί τις 
προτάσεις του ∆αρείου για ειρήνευση µε τα άκρως δελεαστικά εδαφικά και άλλα 
ανταλλάγµατα: «Η αυθαίρετος αύτη απάντησις (… ) δεικνύει πόσον χαµερπώς οι 
αλλεπάλληλοι θρίαµβοι διέφθειραν την καρδίαν του νέου µονάρχου και πόσον εντός 
αυτής εισέδυσαν το αγέρωχον και η αλαζονεία», σχολιάζει151. Παρόµοια αναφορά 
κάνει και µετά τη µάχη των Γαυγαµήλων, οπότε ξαναθίγει το ζήτηµα (η διατύπωσή 
του µάλιστα  είναι τέτοια, σαν να το θίγει τώρα για πρώτη φορά), για να καταλήξει 
στο ότι «κατέστη ιδιότροπος, τυραννικός και σκληρός», ότι «αφήκεν ελεύθερον ρουν 
εις τα παράλογα αυτού πάθη, υφ’ ων και ωθείτο εις φρικτά εγκλήµατα» και ότι 
«ήρχισεν να αποµιµήται την περσικήν τρυφήν (… ) και εις τας διασκεδάσεις και τας 
ηδονάς αµέτρως παρεδίδετο»152. Αποτέλεσµα αυτής του της µεταβολής θεωρεί και 
την εκτέλεση του Φιλώτα, «πράξιν λίαν µοχθηράν», και τη δολοφονία του 
Παρµενίωνα, και το φόνο του Κλείτου (ο οποίος εµπόδιζε «αυτόν να παραδεχθή τα 
ανατολικά έθιµα»), και το θάνατο του Καλλισθένη (καθώς «άδραξε την ευκαιρίαν» 
και τον ενέπλεξε στη συνωµοσία του Ερµόλαου), και τη θέλησή του «και οι 
Μακεδόνες να γονυπετώσιν ενώπιον αυτού και αναφανδόν να τον κηρύττουσιν υιόν 
του ∆ιός»153. Αρνητικά σχολιάζει και την επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα, όπου, 
πέρα από την πολιτική σκοπιµότητα, βλέπει «και προσωπική κενοφροσύνη αφ’ ενός, 
περιέργεια δε και έµφυτον ροµαντική αφ’ ετέρου ροπή εις εκτάκτους 
επιχειρήσεις»154. Η στάση του αυτή συνιστά διακοπή της νέας θέσης της ελληνικής 
βιβλιογραφίας απέναντι στον Αλέξανδρο ως πρότυπο ηγεµόνα και ανθρώπου και 
επιστροφή στις προηγούµενες απόψεις των Ελλήνων λογίων τις άµεσα επηρεασµένες 
από την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία του 18ου αι. µε την έντονα επικριτική διάθεση 
απέναντί του, από τις οποίες προφανώς αντλεί ο συγγραφέας. Στη ρίζα της βρίσκεται 
και πάλι η ηθικοπλαστική πρόθεση, καθώς οι νέοι µπορούν να µάθουν όχι µόνο από 
τα θετικά παραδείγµατα που πρέπει να µιµηθούν, αλλά και από τα αρνητικά που 
οφείλουν να αποφύγουν. 

 
Παρόµοια στάση µε αυτή του Λαµπίση έχει και το κατά µία δεκαετία 

µεταγενέστερό του έργο του Τρύφωνα Ευαγγελίδη «Ιστορία του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1893). Ο συγγραφέας του, φιλόλογος, µε έντονο ενδιαφέρον για 
την ιστορία (έγραψε αργότερα µονογραφίες και για τον Όθωνα, τον Καποδίστρια, τον 
Αλή-πασά, τον Ηράκλειο κ.ά.) παρουσιάζει ως πηγές του τα έργα των «∆ρόυζεν, 
Σαιν-Κρουά, ∆ουρούκ, Ζουριέν-∆ελαγραβιέρ, Παπαρρηγοπούλου, Ασωπίου και 
Λάµπρου»155, αποφεύγοντας ηθεληµένα να αναφέρει και του Λαµπίση, το οποίο όχι 
µόνο ακολουθεί σε πολλά και βασικά σηµεία του, αλλά και αντιγράφει µε απόλυτη 
ακρίβεια, χωρίς ούτε να το δηλώνει ως πηγή ούτε και να φροντίζει έστω να 
παραλλάσσει τη φράση του, ώστε να µη γίνεται αντιληπτή η λογοκλοπία. Έτσι, στα 
σηµεία σχετικά µε την ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων, τη µη συµµετοχή του 
Αλεξάνδρου στη δολοφονία του Φιλίππου, τα γεγονότα της Θήβας, το Μέµνονα, το 
σχέδιο κατάκτησης των µεσογειακών παραλίων πριν την προέλαση στην Ασία, την 
επίσκεψη στο Αµµώνιο, τη µεταβολή του χαρακτήρα του Αλεξάνδρου µετά τα 
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Γαυγάµηλα, τους φόνους του Φιλώτα, του Παρµενίωνα, του Κλείτου και του 
Καλλισθένη, τη Θαλήστριδα, την πολιτική της συγχώνευσης Ελλήνων και Ασιανών 
και το κίνητρο της εισβολής στην Ινδία συµφωνεί ακριβώς – αντιγράφοντάς τον σε 
όλα κατά λέξη – µε το Λαµπίση. Το περισσότερο αξιοσηµείωτο σ’ αυτά είναι φυσικά 
η αποδοχή και από έναν ακόµα Έλληνα συγγραφέα αυτής της περιόδου της άποψης 
περί µεταβολής του χαρακτήρα του Αλεξάνδρου στην Ασία λόγω της µέθης της 
εξουσίας και της επίδρασης του ασιατικού βασιλικού βίου. 

 Ο Ευαγγελίδης όµως δε µένει στο σηµείο αυτό µόνο σ’ εκείνα που προβάλει 
ο Λαµπίσης, αλλά προχωρά τις επικρίσεις του ακόµα παραπέρα, µεταφέροντας 
αβασάνιστα τις απόψεις ορισµένων από τους Γάλλους συγγραφείς που του 
χρησίµευσαν ως πηγή (κυρίως οι Saint-Croix και Chateaubriand, το πιθανότερο όχι 
άµεσα αλλά µέσα από µεταφρασµένα έργα, όπως του αββά M illiote), όχι µόνο 
σχετικά µε τον ίδιο τον Αλέξανδρο, αλλά και µε τη συνολική ιστορία της Ελλάδας 
εκείνης της περιόδου και µε τη θέση της Μακεδονίας µέσα σ’ αυτήν. Έτσι, θεωρεί τα 
σχέδια του Φιλίππου για την ενοποίηση των Ελλήνων ως «ονειροπολήµατα» µε 
«αντιπατριωτικούς σκοπούς», το ∆ηµοσθένη «έξοχον της Ελλάδος υπερασπιστήν», 
και τα αποτελέσµατα της µάχης της Χαιρώνειας ως «ολεθριώτατα διά τους 
Έλληνας», καθώς «η Ελλάς έκυψε τον αυχένα εις ξένον ζυγόν»156 (των Μακεδόνων, 
των οποίων την ελληνικότητα υπερασπίζεται σε προηγούµενο σηµείο του βιβλίου 
του157). Τα αρνητικά σχόλια που κάνει και για τον ίδιο τον Αλέξανδρο, πέρα από τα 
προηγούµενα του Λαµπίση, αφορούν τη συµπεριφορά του στο στρατιωτικό τοµέα και 
είναι τα εξής: κατακρίνεται ως «πράξας µέγα λάθος» πριν την Ισσό, οπότε και 
βρέθηκε στα µετόπισθέν του ο ∆αρείος, ότι κατά την εκστρατεία στη Βακτριανή και 
τη Σογδιανή «επί τέσσαρα έτη (… ) επήρχετο ως είς των περιπλανωµένων ιπποτών 
του Μεσαίωνος» και ότι στις µάχες αυτής της περιόδου και ως το τέλος της ζωής του 
φερόταν εξαιρετικά «παράτολµα», σχεδόν ως «παράφρων»158. 

Η αρνητική αυτή εικόνα του Αλεξάνδρου δεν αποτελεί και το κυρίαρχο 
στοιχείο του συνόλου του βιβλίου, καθώς ο συγγραφέας, νέος στην ηλικία, τον 
θαυµάζει για τις στρατηγικές του ικανότητες, για τις πολεµικές επιτυχίες του και για 
τη δόξα που απέκτησε. Ο Αλέξανδρος είναι γι’ αυτόν «είς των ηµιθέων», «ο ένδοξος 
ήρως της Μακεδονίας, ο δικαίως επικληθείς Μέγας», ο οποίος πάντοτε θα αποτελεί 
«το µέγα και ένδοξον σύµβολον των Πανελληνίων πόθων», κι αυτό το τελευταίο 
είναι που ξεκάθαρα µας δείχνει το γιατί ασχολήθηκε µαζί του. Η εµµονή του στην 
επικριτική σε βάρος του Αλεξάνδρου διάθεση, σε συνδυασµό µε την περίπου 
σύγχρονη του Λαµπίση, πρέπει να µας προβληµατίσει ως προς την πηγή της 
προέλευσής της, σε µια εποχή που η ελληνική ιστοριογραφία έδειχνε να ξεπερνά τις 
παλιότερες προερχόµενες από την Ευρώπη αντιλήψεις που κυριαρχούσαν στους 
κύκλους των Ελλήνων λογίων στα προεπαναστατικά και τα πρώτα µετεπαναστατικά 
χρόνια, καθώς έρχεται µάλιστα σε αντίφαση µε το άλλο στοιχείο του που 
αποδέχονται, αυτό του εθνικού προτύπου και του εκφραστή των εθνικών πόθων. Η 
απάντηση βρίσκεται στη µη επιστηµονική κατάρτισή τους ως προς την ιστορία και 
στην αδυναµία τους να ξεπεράσουν αυτά που από τα νεανικά τους χρόνια είχαν 
διδαχτεί και διαβάσει και είχαν µάθει άκριτα – ως προερχόµενα από την Ευρώπη – να 
αποδέχονται και όχι σε µια επιστροφή της ελληνικής ιστοριογραφίας σε παλαιότερες 
αντιλήψεις, εφόσον και οι ίδιοι δεν είναι ιστορικοί, αλλά  λόγιοι µε εθνικές 
ευαισθησίες, που δεν είναι σε θέση να διαχωρίσουν τους εθνικούς πόθους από τα 
νεανικά τους αναγνώσµατα. 
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Για τη συνέχεια, περνάµε σε µια ακόµα συνολική ελληνική ιστορία, την 

«Ιστορία της Ελλάδος, τ. Β΄» (Αθήνα 1888) του πολύ σηµαντικού µεσαιωνολόγου 
ιστορικού (καθηγητή ιστορίας από το 1890 και πρύτανη µετέπειτα του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας), καθώς επίσης και γενικού επιθεωρητή δηµοτικών 
σχολείων (από 1882-85), αλλά και πρωθυπουργού (της φιλοβασιλικής κυβέρνησης 
την περίοδο του διχασµού, 1916-17), Σπυρίδωνα Λάµπρου. Αυτή, όπως και οι δύο 
πρώτες ιστορίες της ελληνικής αρχαιότητας (Παπαρρηγόπουλος, Βενιζέλος), 
βλέπουµε πως εντάσσονται στα πλαίσια ενός ευρύτερου έργου ελληνικής ιστορίας, 
καθώς αυτό που προέχει, όσο αφορά την επίσηµη ελληνική ιστοριογραφία της 
εποχής, είναι να καταδειχθεί η ιστορική συνέχεια του ελληνισµού και στις τρεις 
µεγάλες περιόδους της ιστορίας (αρχαιότητα, µεσαίωνα, νέους χρόνους), άρα και η 
εθνική ταυτότητα των Νεοελλήνων. Η αναγκαιότητα των δύο µεταγενέστερων από τα 
τρία αυτά έργα έγκειται αρχικά στο µικρότερο – και άρα περισσότερο προσιτό στο 
µέσο αναγνώστη – όγκο τους από εκείνο του Παπαρρηγόπουλου, αλλά και στην 
προσαρµογή σε νέες αντιλήψεις και καταστάσεις, καθώς και σε νέα δεδοµένα της 
έρευνας. 

Σχετικά µε την καταγωγή των Μακεδόνων, ο Λάµπρος αναφέρει στο έργο του 
πως ανήκαν «εις τον µέγαν λαόν (… )των Πελασγών», «συγγενών προς τους 
Έλληνας», ενώ στα σύνορα της χώρας υπήρξε ανάµιξη και µε «φύλα ιλλυρικά και 
φρυγικά, µάλιστα δε θρακικά». Φυσικά, «απαραγνώριστος ήτο η συγγένεια των 
Μακεδόνων προς τους Έλληνας, ως από µίας κοινής ρίζης εκβλαστήσαντας», κάτι 
που θεωρεί πως αποδεικνύεται από την κοινότητα θρησκείας, γλώσσας, ηθών και 
εθίµων, και από τη σχετική ανάµνηση «εν ταις παραδόσεσι των Ελλήνων»159. 

Για τον Αλέξανδρο και τα κίνητρα της εκστρατείας του αναφέρει ότι ζώντας 
«εν µέσω των νικών του Φιλίππου (… ) εσυνήθισεν εις την ιδέαν ότι κλήρος των 
βασιλέων της Μακεδονίας (… ) ήτο να µεταγάγωσι τον πόλεµον από της Ευρώπης εις 
την Ασίαν, περαίνοντες εκείνοι το έργον, όπερ η Ελλάς, σπαρασσοµένη διά των ιδίων 
αυτής χειρών, δεν ηδυνήθη να εκτελέσει»160. Για την εκστρατεία του αυτή σηµειώνει 
πως ενώ «ηδύνατο µεν να συναθροίσει εκ των υπηκόων και των συµµάχων της 
Μακεδονίας λαών όχλον πολύ», δεν το προτίµησε, διότι «δεν ήθελεν να καταστρέψει 
την στρατιωτικήν ενότητα και πειθαρχία των Μακεδόνων και το πολεµικό [τους] 
σύστηµα» (συντέλεσε κατ’ αυτόν και η δυσκολία «να συντηρηθεί (… ) τοιούτος 
όγκος»)161· ανάλογες σκέψεις πιστεύει πως έκανε και για τη διάλυση του στόλου του 
αργότερα (κόστος συντήρησης, αδυναµία επικράτησής του επί του περσικού σε 
ναυµαχία, καθώς και αποµάκρυνση της δυνατότητας υποχώρησης για τους άντρες του 
– κάτι που είδαµε ήδη στο Φρεαρίτη), πράξη που ο συγγραφέας κρίνει ότι «υπήρξε 
στρατιωτικόν σφάλµα ή τουλάχιστον ήτο πρόωρος»162. 

Από ’κεί και πέρα, ο Λάµπρος, χωρίς να σχολιάζει ιδιαίτερα τα σχετικά µε τις 
µάχες του Αλεξάνδρου ή την αξία του ως στρατιωτικού ηγέτη, παρουσιάζει θετική 
εικόνα του µόνο ως προς το πολιτικό πεδίο, ενώ ως προς τα υπόλοιπα φαίνεται 
επηρεασµένος από την κριτική θέση της λίγο παλιότερης ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας 
(όχι όµως την ακραία, όπως στους συγχρόνους του Λαµπίση και Ευαγγελίδη της α΄ 
οµάδας, η οποία και δεν ταιριάζει σ’ έναν επιστήµονα ιστορικό, όπως αυτός· δεν 
πρέπει φυσικά να ξεχνάµε πως δεν είναι ειδικός επί της αρχαίας αλλά επί της 
µεσαιωνικής ιστορίας, οπότε, γράφοντας για µια ιστορία ενός λαού διάρκειας 
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τρεισήµισι χιλιετιών, είναι λογικό ότι για τις περιόδους που δε γνωρίζει καλά, θα 
καταφεύγει στα έργα της ξένης βιβλιογραφίας που θεωρεί πιο έγκυρα). 

Στο πολιτικό πεδίο λοιπόν πιστεύει ότι «ο Αλέξανδρος ηννόησεν ότι (… ) δεν 
έπρεπε δε να συνεχισθεί εν τη διοικήσει η κατάκτησις», και επιθυµώντας «να 
οικοδοµήσει και ουχί να καταστρέψει» και παρακινηµένος από την «ιδέα 
εκπολιτιστικής τινός εντολής, αλλά και από το συµφέρον της ελληνιζούσης 
Μακεδονίας», προχώρησε στην εφαρµογή µιας «κοσµοπολιτικής» πολιτικής, µε την 
«συγκέρασιν και την ανάµιξιν του βίου και των θεσµών, των ηθών και εθίµων της 
στασίµου Ανατολής προς τον ελληνικόν πολιτισµόν, ού αντιπρόσωπος 
παρουσιάζετο», µε τη χρήση «µειλιχίου ήθους (… ) προς τους ηττηθέντας» και «διά 
της προστασίας των Περσών µεγιστάνων», ώστε να γίνει αποδεκτός ως «διάδοχος 
των Αχαιµενιδών» και «διά της κτίσεως αποικιών ελληνικών»163. 

Η πολιτική του αυτή πιστεύει πως «προσέκρουε εις τα αισθήµατα και τα 
συµφέροντα (… ) των µεγιστάνων της Μακεδονίας»164 και προκαλούσε, σε 
συνδυασµό µε «την αλλοίωσιν του τρόπου του Αλεξάνδρου, µεταβληθέντος επί το 
ασιανότερον και δεσποτικότερον (… ) ένεκα των µεγάλων νικών» του165, την 
αντίδρασή τους, πράγµα όµως που εκείνος «δεν ηνείχετο». Η «ύποπτος διαγωγή του 
Φιλώτα», «η οργή και ο οίνος [που] παρέσυραν τον Κλείτο εις ύβρεις και 
χλευασµούς» και «ο αγέρωχος τρόπος» του Καλλισθένη στο ζήτηµα «της 
προσκυνήσεως, ήν απήτει»166 ο Αλέξανδρος, υπήρξαν αποτελέσµατα αυτής της 
πολιτικής αλλά και της αλλαγής του. 

Αρνητική είναι ως προς τον Αλέξανδρο η στάση του και σε διάφορα άλλα 
περιστατικά του βίου του που έχουν δώσει αφορµές για κριτική. Στη Θήβα πιστεύει 
πως επιθυµούσε την καταστροφή, αλλά «ήθελε να επιρρίψει εις Έλληνας την ευθύνην 
της φοβεράς των Θηβαίων τιµωρίας, ην εχρειάζετο να προστήσει ως φόβητρον της 
Ελλάδος»167. ∆έχεται επίσης το (προφανώς µυθώδες168) περιστατικό της 
εγκληµατικής τιµωρίας του διοικητή της Γάζας, Βάτι169 (το µόνο από τα έως τώρα 
βιβλία που είδαµε, και ένα από τα ελάχιστα της νεοελληνικής βιβλιογραφίας). 
Επικρίνει ακόµη την εκστρατεία του κατά των Κοσσαίων ότι «απέβη θήρα µάλλον 
και κυνηγεσία ανθρώπων», ως είδος παρηγοριάς για το θάνατο του Ηφαιστίωνα (µαζί 
µε την προηγούµενη αποτελούν πολύ συνηθισµένες κατηγορίες στην επικριτική προς 
αυτόν ξένη βιβλιογραφία, όπως δείχνουν οι πολύ συχνές αναφορές για την αναίρεσή 
τους στην ελληνική). Τέλος, επικριτικός είναι και ως προς την αιτία θανάτου του: το 
σώµα του, καταβεβληµένο ήδη από «τας πολυετείς κακοπαθείας των πολέµων», 
«υπενοµεύθη» από την ακόλαστη ζωή του («ακρασία») και δεν κατάφερε να 
αντιδράσει στον «πυρετό»170. Αντίθετα, δεν είναι επικριτικός µιλώντας για το 
Αµµώνιο, όπου βλέπει ως κίνητρο της επίσκεψης µια «βαθεία προς τα µυστήρια της 
θεότητος τάσιν», αλλά και «σκοπόν τινα πολιτικόν»171, ενώ πουθενά δεν αναφέρεται 
σε τυχόν πίστη του Αλεξάνδρου περί θείας του καταγωγής ή έστω προορισµού. 

 
Η συγκεκριµένη αλλαγή στον τρόπο αντιµετώπισης του Αλεξάνδρου από τα 

σχετικά µε αυτόν βιβλία της τελευταίας εικοσαετίας του 19ου αι. βρίσκεται προφανώς 
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171 ό.π., σ. 378 



 47 

στη βάση ενός νέου βιβλίου γι’ αυτόν - που αποτελεί έκδοση του «Συλλόγου προς 
διάδοσιν ωφελίµων βιβλίων», ο οποίος στοχεύει στη µέσω της εκλαϊκευµένης 
παρουσίασης επιστηµονικών θεµάτων προς τον πολύ λαό «θρησκευτικήν, ηθικήν και 
επιστηµονικήν αυτού εξύψωσιν» - γραµµένου αυτή τη φορά όχι από κάποιον απλό 
λόγιο µε εθνικές ευαισθησίες, αλλά από έναν ειδικό επιστήµονα, τον ιστορικό 
(καθηγητή αργότερα, από το 1912, της αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
και αρχαιολόγο (µε σηµαντική ανασκαφική δραστηριότητα, στη Βοιωτία και αλλού) 
Γεώργιο Σωτηριάδη, µε τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1902). Στο βιβλίο 
αυτό κύριο µέληµα του συγγραφέα του, πέρα από την αρκετά λεπτοµερή 
πληροφόρηση για τα γεγονότα και την καλλιέργεια της αγάπης και του θαυµασµού 
(που και ο ίδιος νιώθει) προς τον Αλέξανδρο, είναι να αντικρούσει τα όσα αρνητικά 
έχουν γραφτεί γι’ αυτόν, ανατρέχοντας σ’ αυτό που θεωρεί ως ρίζα τους, την 
ελληνιστική ιστοριογραφία και την τάση της προς την παραµόρφωση της αλήθειας µε 
σκοπό τον εντυπωσιασµό.  

Για το Σωτηριάδη ο Αλέξανδρος είναι ο «ήρως της Μακεδονίας, του οποίου η 
εµφάνισις είχε τι το θείον και υπερφυσικόν», µια «στρατηγική µεγαλοφυΐα», 
περισσότερο όµως ένας πολιτικός νους «άνευ ορίων» και ένας άνθρωπος ο οποίος 
ήταν «τέλειος καθ’ όλα»172. Εµµένει κυρίως στον τοµέα της πολιτικής του 
Αλεξάνδρου, «η οποία αποτελεί και το αληθές µεγαλείο του», όπως πιστεύει, στους 
στόχους που είχε και στα µέτρα που πήρε για την υλοποίησή τους, τα οποία «κανείς 
Έλλην έως τότε ουδέ (… ) εφαντάσθη»173. Μιλά για την «αναµόρφωσιν» των 
ασιατικών εθνών µέσω της µετάδοσης των «αγαθών της διοικήσεως και του 
πολιτισµού» της Ελλάδας, τη «διοικητική, οικονοµική και στρατιωτική διοργάνωσιν 
του κράτους», την επιδίωξη της «υλικής ευηµερίας» απεράντων χωρών και τη 
συγχώνευση όλων των εθνών «εις µίαν µεγαλοπρεπή κοινωνίαν», τονίζοντας πως 
«έως σήµερα ο πολιτισµός του κόσµου είναι µία αδιάκοπος συνέχεια του έργου του 
Αλεξάνδρου»174. 

Η τέτοιου είδους προσέγγιση του Αλεξάνδρου δε µας επιτρέπει φυσικά να 
αναµένουµε κάποια αρνητική θέση είτε όσο αφορά τη σχέση του µε την Ελλάδα είτε 
ως προς τα λεγόµενα “µελανά σηµεία” της ζωής του. Οι Μακεδόνες χαρακτηρίζονται 
ξεκάθαρα φύλο δωρικό (και όχι πλέον πελασγικό, όπως στα παλιότερα βιβλία αυτής 
της οµάδας), ενώ ο Φίλιππος δηλώνεται πως ακολούθησε «υπέροχον µακεδονικήν 
αλλά και εθνικήν πολιτικήν» ενώνοντας µε τη βία τις ελληνικές πόλεις, κάτι που ήταν 
γι’ αυτές «το µεγαλύτερον ευτύχηµα», απαραίτητο για να βγουν από τη «διχόνοια και 
την εσωτερικήν αθλιότητα»175. Όσο αφορά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν το 
θάνατό του και την ανάληψη της εξουσίας από τον Αλέξανδρο, τονίζει πως στην 
Ελλάδα «κάθε συγκέντρωσις εθνική υπό την απαραίτητον ηγεµονία ενός (… ) είχε 
ανέκαθεν θεωρηθεί ως ζυγός ανυπόφορος» και εµφανίζονταν παντού «ρήτορες και 
δηµαγωγοί, οργανωτές µωρών κινηµάτων», όπως εκείνων του 335, κι αυτό 
δικαιολογεί αυτό που έγινε στη Θήβα, καθώς «εις τοιαύτην Ελλάδα ήτο αναγκαίος 
ένας βαρύς σωφρονισµός, όσον και αν ήτο βαρύς, προς εξαγοράν απείρως 
µεγαλυτέρων εθνικών και ατοµικών ωφελειών»176. Στην ίδια βάση κρίνει ως απόλυτα 
αναγκαία και τα µέτρα που πήρε ο Αλέξανδρος το 324 (διατάγµατα θεοποίησής του 
και επιστροφής εξορίστων), καθώς «η Ελλάς είχεν ανάγκη δραστικοτάτων 
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φαρµάκων», ώστε «να εκλείψουν οριστικώς αι παραδόσεις της µικροπολιτικής των 
πόλεων», γιατί αυτή «θα ήτο και η µόνη δυνατή σωτηρία της»177. 

Τα γραφόµενα τώρα από τις αρχαίες πηγές περί µεταβολής του χαρακτήρα 
του στην Ασία και µετατροπής του σε ανατολίτη δεσπότη και άνθρωπο κλονισµένο 
σωµατικά και ηθικά τα θεωρεί µυθεύµατα των ιστοριογράφων της εποχής του, οι 
οποίοι δεν µπορούσαν να «βρίσκουν χάριν και αξίαν εις την αλήθειαν αλλά µόνον εις 
τον κατά τας ιδέας των στολισµόν αυτής, δηλαδή την παραµόρφωσιν µε όλα τα µέσα 
της ρητορείας» ούτε ήταν «ικανοί να εµβαθύνουν εις την εξέτασιν του χαρακτήρος 
και των πράξεων ενός µεγάλου ανδρός»178. Οι θάνατοι των συνεργατών του 
θεωρούνται από’ κεί και πέρα αποτέλεσµα δικών τους σφαλµάτων179, η εισαγωγή της 
ασιατικής αυλικής εθιµοτυπίας «ανάγκη επιβεβληµένη»180, οι εκστρατείες στην Ινδία 
ή στο Ιράν αποτέλεσµα της ανάγκης για συνοριακή ασφάλεια και καλύτερη 
εσωτερική διοργάνωση (το ίδιο και όσες πιστεύει πως σχεδίαζε λίγο προτού πεθάνει), 
η πορεία της Γεδρωσίας στήριγµα του Νέαρχου στην αναζήτηση νέων θαλάσσιων 
οδών και η ανταρσία στον Ινδό «µύθευµα»181.  

Βλέπουµε λοιπόν πως ο συγγραφέας, στο προσεγµένο από άποψη µορφής και 
περιεχοµένου βιβλίο του, φροντίζει, µε το κύρος του επιστήµονα, να σταθεί κριτικά 
απέναντι σε όσα αρνητικά για τον Αλέξανδρο γράφονται, όχι τόσο στην Ευρώπη, 
καθώς αυτά δεν επηρεάζουν άµεσα το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, αλλά στην 
Ελλάδα και από Έλληνες συγγραφείς, όπως οι δύο προηγούµενοι αυτής της οµάδας, 
τους οποίους έχει φυσικά υπόψη, παρόλο που δεν το λέει άµεσα. Τα έργα αυτά, 
καθώς ήταν εκλαϊκευτικά, θα είχαν αρκετή απήχηση, κάτι που κρίθηκε αρκετά 
επικίνδυνο αλλά και αντεθνικό από ανθρώπους όπως οι ιθύνοντες του Συλλόγου προς 
∆ιάδοσιν ωφελίµων βιβλίων και ο Σωτηριάδης, γι’ αυτό και απαντούν µε ένα 
αντίστοιχου επιπέδου βιβλίο - γραµµένο όµως µε τον τρόπο και το ύφος ενός ειδικού- 
σε µια εποχή που το ζήτηµα της Μακεδονίας φτάνει στην τελική του κορύφωση και 
οι Έλληνες, και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αναγκαιότητα του αγώνα 
για την ενσωµάτωσή της, και πρέπει να τονωθούν αρκετά, ώστε µετά την πρόσφατη 
αποτυχία σε µια ανάλογη διεκδίκηση (της Κρήτης το 1897) να µη διστάσουν να 
επιχειρήσουν µια νέα όταν παρουσιαστούν οι συνθήκες. 

 
Λίγα χρόνια πριν από τη µονογραφία του αυτή για τον Αλέξανδρο ο 

Γεώργιος Σωτηριάδης είχε εκδώσει και µια «Ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών 
και της Ελλάδος» (Αθήνα 1894). Με το βιβλίο αυτό σταµατά (για αρκετά µάλιστα 
χρόνια) η τακτική της συγγραφής µιας συνολικής ιστορίας του ελληνισµού. Το 
συγκεκριµένο φιλοδοξούσε (µε το σχετικά συνοπτικό τρόπο του και την καλή γραφή 
του) ν’ αποτελέσει κυρίως βοηθητικό εγχειρίδιο για καθηγητές γυµνασίου και για 
φοιτητές. 

Καθώς αποτελεί φυσικά συνολική ιστορία, δεν έχει τη λεπτοµερή παρουσίαση 
του ειδικού βιβλίου του, ούτε και την πολύ συγκεκριµένη του στόχευση (την 
αντίκρουση των κατά του Αλεξάνδρου κατηγοριών, όπως είδαµε), αλλά δεν έρχεται 
κάπου σε αντίθεση µαζί του ως προς αυτά που γράφονται. 

Ως προς την ελληνικότητα των Μακεδόνων είναι σαφής (στηριζόµενος στα 
«τε ήθη και την διάλεκτον, συγγενή προς την δωρικήν»)182. Το ίδιο και για την 
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άσχηµη κατάσταση της Ελλάδας της εποχής, για τον «συνετόν πολιτικόν, άµα και 
έξοχον στρατηγόν», Φίλιππο και για «τον πάσης στρατηγικής άµοιρον» και µακριά 
της «αληθούς πανελληνίου πολιτικής» ∆ηµοσθένη183. 

Ο ίδιος ο Αλέξανδρος υπήρξε κατ’ αυτόν «ο τελειότατος τύπος του Έλληνος 
της αρχαίας Ελλάδος»184. Ως στρατηγός «ανήκει εις τους σηµαντικοτάτους του 
κόσµου», όµως «ουχ ήσσον έξοχος οργανωτής υπήρξεν και του κράτους αυτού»185. 
Σηµειώνει πως «ουχί η υποδούλωσις της Ασίας υπό της Ελλάδος, αλλά το θαυµαστόν 
έργον της τελικής συνδιαλλαγής του ελληνικού και βαρβαρικού κόσµου και της 
συγχωνεύσεως αυτού εις µίαν µεγάλην εθνικότητα, απολαµβάνουσα τα ευεργετήµατα 
πάντα του υπερόχου ελληνικού πολιτισµού, ήτο ο σκοπός της πολιτικής του», µιας 
πολιτικής που τη βλέπει ήδη από την εποχή της κατάκτησης της Μ. Ασίας να είναι 
διαµορφωµένη στο µυαλό του186. 

Από ’κεί και πέρα, γίνεται αναφορά στη Θήβα («κατ’ απόφασιν των 
συµµάχων»)187, στη σχέση του µε το θείο (η πολιτικού περιεχοµένου ιδέα περί θεϊκής 
του καταγωγής «ηδύνατο να καταστεί πεποίθησις και αυτού του Αλεξάνδρου», όπως 
και το «να θεωρήσει εαυτόν τον υπό της θεότητος προορισµένον βασιλέα του 
κόσµου»)188. Ο Φιλώτας κι Καλλισθένης πιστεύει πως ήταν ένοχοι και σωστά 
τιµωρήθηκαν, ο φόνος του Κλείτου ατυχές περιστατικό (όπως σηµειώνει, αυτό «το 
πρώτον ολέθριον βήµα εν τη οδώ της δεσποτικής παρανοµίας ήτο και το 
τελευταίον»), αλλά ο θάνατος του Παρµενίωνα ήταν άδικος και «ηµαύρωσε» τη δόξα 
του189. Αυτή είναι άρα και η µοναδική αρνητική πράξη του που δέχεται. Για το 
θάνατό του τέλος, δηλώνει πως προήλθε «εκ πυρετού». 

 
Από ανάλογη βάση ξεκινά και το επόµενο βιβλίο της α΄ οµάδας για τον 

Αλέξανδρο, που κυκλοφόρησε µόλις δύο χρόνια µετά το ανάλογο του Σωτηριάδη, «Ο 
Μεγ’ Αλέξαντρος» (Αθήνα 1904) του Χαράλαµπου Αντρεάδη. 

Ο Αντρεάδης είναι ένας δηµοτικιστής λόγιος που αγωνίζεται για την 
επικράτηση  της δηµοτικής και την ανύψωση του πνευµατικού επιπέδου του απλού 
λαού, και στην προσπάθειά του αυτή επιµελείται µιας σειράς βιβλίων µε τον τίτλο 
«βιβλία για το λαό», από τα οποία πρώτο ήταν το δικό του για τον Αλέξανδρο. Η 
επιλογή όµως του προσώπου του Αλεξάνδρου ως αρχής µιας τέτοιας σειράς δεν έχει 
τόσο να κάνει ούτε µε το γλωσσικό αγώνα της εποχής ούτε µε την πνευµατική άνοδο 
του λαού, όσο µε τις ιστορικές συγκυρίες της εποχής, και πιο συγκεκριµένα, το 
διαφαινόµενο Μακεδονικό Αγώνα, που ξεκίνησε ταυτόχρονα σχεδόν µε την έκδοση 
του βιβλίου. Μέσα από το βιβλίο του, όπως τονίζει, «µπορούµε να διαβάσουµε και να 
µάθουµε εκείνα που κατόρθωσε ο Μεγ’ Αλέξαντρος µε τους αντρειωµένους του 
στρατιώτες, να γνωρίσουµε σαν τι λογής προγόνους έχουµε και να πασκίσουµε µε 
κάθε τρόπο να γινόµαστε κι εµείς άξιοι σαν κι εκείνους». Ο Αλέξανδρος, όπως 
γράφει, «ήρθε να ξοφλήσει τις παλιές διαφορές που’ χαµε µε τους Πέρσες», να δώσει 
«τη λευτεριά (… ) στ’ αδέρφια µας [της Μικρασίας] που’ ταν στη σκλαβιά» και να 
χαρίσει «µεγάλη και αθάνατη δόξα στο δικό µας έθνος»190. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος 
του: θέλει να δείξει στους Έλληνες γιατί πρέπει ν’ αγωνιστούν για τη Μακεδονία, την 
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189 ό.π., σ. 275-6, 278 
190 Αντρεάδης, Χ., Ο Μέγ’ Αλέξαντρος, Αθήνα 1904, σ. 13, 12 
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αλύτρωτη ακόµα ελληνική χώρα, και να τους τονώσει το ηθικό µετά τον 
αποτυχηµένο ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897, παρουσιάζοντάς τους τον «πιο 
µεγάλο απ’ όλους τους βασιλιάδες», γέννηµα µιας χώρας που «ήταν από τους παλιούς 
καιρούς µέρος ελληνικό», τον «καλό, δοξασµένο και αθάνατο βασιλιά» τους, το 
«µεγάλο στρατηγό», που «πολεµούσε τους εχθρούς των Ελλήνων» για να 
«εκδικηθεί», τον «πιο µεγάλο από τους µεγάλους Έλληνες του καιρού του», που 
έκαναν τόσα πολλά και σπουδαία, τα οποία «µπορούν όµως κι οι σηµερινοί Έλληνες 
να κάνουν (… ) για να γίνουν κι αυτοί µεγάλοι σαν κι εκείνους»191. 

Από ’κεί  και πέρα, η παρουσίαση της ιστορίας του Αλεξάνδρου είναι σε 
γενικές γραµµές περιεκτική και ικανοποιητική, στα πλαίσια βέβαια των στόχων που 
έθεσε ο συγγραφέας της (σε ορισµένα σηµεία ξεφεύγει βέβαια σε περιττολογίες ή 
υπεραπλουστεύσεις). Αξίζει φυσικά να σηµειώσουµε και κάποια ακόµη µέρη του 
έργου – όχι φυσικά πολλά – που αφορούν τα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου. Αναφερόµενος στην τότε κατάσταση της Ελλάδας µιλά µε πικρία για 
την παρακµή της, τις συνεχείς συγκρούσεις µεταξύ των πόλεων και τις εσωτερικές 
συγκρούσεις µεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων µέσα στις πόλεις (παραλληλίζει 
µάλιστα µε την εποχή του, λέγοντας: «και τότες είχαµε τα κοµµατικά µας, τρώγονταν 
ο ένας µε τον άλλον»), αγανακτεί για το ότι ο βασιλιάς της Περσίας κυβερνούσε 
ουσιαστικά την Ελλάδα και θεωρεί πολύ µεγάλη προσφορά στον ελληνισµό το 
επίτευγµα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου «που ένωσαν όλες τις ελληνικές πόλεις, 
έπαψαν εκείνους τους παντοτινούς πολέµους κι έδωσαν στους Έλληνες να 
καταλάβουν (… ) τι θα πει αληθινή λευτεριά»192 (ερχόµενος έτσι σε άµεση αντίθεση 
µε την παλιότερη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστοριογραφία που µιλούσε για στέρηση 
ελευθερίας των Ελλήνων από τους Μακεδόνες βασιλείς). Σχετική µε αυτά είναι και η 
αιτιολόγησή του της καταστροφής της Θήβας: «Πολλοί τον κατηγόρησαν για την 
ασπλαχνιά που έδειξε, µα δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά, επειδή, αν δεν είχαν οι 
Έλληνες φόβο, µπορούσαν να σηκωθούνε άµα θα περνούσε αυτός στην Ασία»193. 
Αναφορές κάνει ακόµα στην εκτέλεση του Φιλώτα και του Παρµενίωνα (πιστεύει 
πως «σκοπό είχαν (… ) να δολοφονήσουν τον Αλέξανδρο (… ) για να µένουν στη 
θέση του αυτοί»194), στο ζήτηµα της θεοποίησης του Αλεξάνδρου («ήταν 
θεοφοβούµενος (… ) όχι όµως και δεισιδαίµονας» και «ο παπάς εκείνου του µαντείου 
[του Άµµωνα] τον είπε παιδί του ∆ία και (… ) τον έβαλε ο ίδιος ο Αλέξανδρος (… ) 
για να τον φοβηθούν οι άλλοι λαοί (… ) ο ίδιος δεν πίστευε τέτοιο πράµα»195) και 
στην πολιτική του της προσέγγισης, της «συνεργασίας» και του «εκπολιτισµού» των 
κατακτηµένων λαών196, ενώ προβαίνει και σε σύγκρισή του µε τους άλλους µεγάλους 
στρατηλάτες, η οποία αποβαίνει υπέρ του, όχι τόσο για τις σπουδαίες νίκες του, όσο 
για «το φέρσιµό του προς τους νικηµένους»197. 
 

Θα τελειώσουµε την εξέταση των έργων αυτής της πρώτης περιόδου µε το 
µοναδικό της ε΄ οµάδας, εκείνο του γνωστού ελληνολάτρη λόγιου και στοχαστή των 
αρχών του 20ου αι., Περικλή Γιαννόπουλου, µε τίτλο «Έκκλησις προς το 
Πανελλήνιον Κοινόν» (Αθήνα 1907)198. Με το έργο του αυτό, που εντάσσεται στις 

                                                
191 ό.π., σ. 11, 13, 187 
192 ό.π., σ. 30-33, 34-5 
193 ό.π., σ. 31 
194 ό.π., σ. 122 
195 ό.π., σ. 185 
196 ό.π., σ. 105 
197 ό.π., σ. 184 
198 βλ. Γιαννόπουλος, Π., Άπαντα, επιµ. Λαζογιώργος, ∆., Νέα Θέσις, 6η έκδ., Αθήνα 1993. 
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πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Ελληνικό κράτος κατά την 
περίοδο της διεξαγωγής του Μακεδονικού Αγώνα, ο Γιαννόπουλος προσπαθεί για µία 
ακόµη φορά (µε το µαχητικό και ιδιάζοντα γραπτό του λόγο) να συντελέσει στην 
αφύπνιση των συµπατριωτών του και στο ξεκίνηµα µιας νέας µεγάλης πορείας του 
Ελληνισµού, αντίστοιχης µε εκείνης της Αλεξανδρινής ή της Βυζαντινής εποχής, 
βασικά χαρακτηριστικά της οποίας θα ήταν η αυτόνοµη πολιτική και πολιτιστική 
πορεία του µε την εδαφική επέκταση και την πνευµατική αναγέννηση και προβολή. 
Στην προσπάθεια αυτή ο Αλέξανδρος του χρησιµεύει ως το κατ’ εξοχήν πρότυπο. 
Παραµερίζοντας την Κλασσική Ελλάδα, δηλώνει πως «ο Αλέξανδρος αρχίζει την 
πραγµατική Ελληνική Ιστορία», καθώς αυτός είναι που ενώνει τη «φυλή εις έν όλον 
εθνικώς και πολιτικώς» και τη βοηθά «να εκταθεί µέχρι των άκρων ορίων της διά να 
είναι ασφαλής»199, αλλά και για να πραγµατώσει αυτό που θεωρεί την «αληθώς 
τρισµεγίστη αποστολή» της στον κόσµο, τον «εξανθρωπισµό του κόσµου» και την 
«πνευµατική κυριαρχία επί της γης»200. Ο Αλέξανδρος είναι γι’ αυτόν «θεόπνευστος 
και θεοείκελλος (… ) ο ωραίος ήρως, ο ωραίος θεός (… ) Άρης µεν Έλλην (… ) και ο 
µέγιστος πολιτικός νους της φυλής», «ο µόνος άξιος του ονόµατος “κοσµοκράτωρ”», 
ο «ώριµος ανδρικός εγκέφαλος του Ελληνισµού (… ) [που] σπείρει σοφότατα τον 
ελληνικόν σπόρον» ιδρύοντας πόλεις στη «βάρβαρο οικουµένη» που κατέκτησε201. 
Καθώς το έργο έχει αυτή τη συγκεκριµένη οπτική και στοχοθεσία, και καθώς ανήκει 
και στην ε΄ οµάδα (έργα µε ευρύτερο θέµα, που κάνουν αναφορά και στον 
Αλέξανδρο), δεν περιέχονται σ’ αυτό περισσότερες πληροφορίες για τον Αλέξανδρο. 

 
 
Γ) Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 
 
Έχοντας ολοκληρώσει την εξέταση των σχετικών µε τον Αλέξανδρο έργων 

της περιόδου 1830-1908, µπορούµε αρχικά να προβούµε στις εξής παρατηρήσεις:  
Ο αριθµός των έργων κατ’ αρχήν είναι µικρός, µόλις 14 σε µια χρονική 

περίοδο 78 χρόνων 202 (κατά µέσο όρο 1 βιβλίο κάθε 5,5 περίπου έτη). Αυτό φυσικά 
δεν πρέπει να το κρίνουµε µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, καθώς δεν υπάρχει 
συγκρισιµότητα ούτε στον αριθµό των κατοίκων της χώρας ούτε στο ποσοστό των 
εναλφάβητων ανάµεσά τους ούτε στον αριθµό των επιστηµόνων και των ειδικών 
µελετητών και συγγραφέων ούτε στις δυνατότητες και το µηχανισµό αναπαραγωγής, 
έκδοσης και διακίνησης βιβλίων. Για τα δεδοµένα της περιόδου ο συνολικός αριθµός 
έργων για ένα συγκεκριµένο ιστορικό θέµα και, ακόµα περισσότερο, για ένα 
συγκεκριµένο ιστορικό πρόσωπο, πρέπει να κριθεί µάλλον ως σχετικά µεγάλος, 
καθώς, από όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο 
προερχόµενο από την ελληνική ιστορία (αρχαία, µεσαιωνική και νεότερη) που να 
έτυχε µεγαλύτερης (εκφρασµένης σε γραπτό λόγο ως αυτοτελές βιβλίο) µελέτης 
αυτήν την περίοδο. 

Όσο αφορά την κατανοµή τους τώρα κατά είδη και κατά έτος έκδοσης, 
έχουµε να επισηµάνουµε πως από τα 14 βιβλία τα µισά (τα 7) ανήκουν στην α΄ οµάδα 
(ιστορίες του Αλεξάνδρου), τα 5 στις οµάδες β΄ (αρχαίες ελληνικές ιστορίες) και γ΄ 

                                                
199 ό.π., σ. 165, 167 
200 ό.π., σ. 167 
201 ό.π., σ. 171 
202 Να σηµειώσουµε εδώ πως την  περίοδο αυτή, από τα βιβλία που θα εξετάσουµε στο  β΄ µέρος της 
     έρευνάς µας (τα µη ιστορικά έργα) δεν υπάρχουν καθόλου έργα που να ανήκουν στις οµάδες η΄, θ΄  
     και ι΄ (βιβλία γνώσεων), ενώ υπάρχει µόνο 1 έργο της  στ΄ οµάδας (λογοτεχνικά κείµενα)  και λίγα  
     στον αριθµό της  ζ΄(σχολικά εγχειρίδια). 
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(ιστορίες της Μακεδονίας) – 4 και 1 αντίστοιχα – και τα 2 στις οµάδες δ΄ (ειδικές 
µελέτες) και ε΄ (γενικότερες µελέτες). Ο αριθµός των έργων της α΄ ειδικά οµάδας 
έρχεται να στηρίξει περισσότερο την παρατήρηση πως ο Αλέξανδρος είναι η 
ευρύτερα µελετηµένη και παρουσιασµένη προσωπικότητα του ελληνικού 
παρελθόντος αυτήν την περίοδο. Η χρονική κατανοµή τους πάλι βοηθάει στο να 
εντοπίσουµε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους που το ενδιαφέρον για τον 
Αλέξανδρο και τη µελέτη του µπορεί να είναι µεγαλύτερο· έτσι, έχουµε 4 έργα στη 
δεκαετία του 1880, 3 στου 1900, από 2 στις δεκαετίες του 1850 και του 1890, από 1 
στις δεκαετίες του 1840, 1860 και 1870 και κανένα έργο στη δεκαετία του 1830. 

Για τους 13 συγγραφείς των 14 αυτών έργων µπορούµε να εντοπίσουµε πως 
προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης: οι 5 είναι 
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι (οι 3 από τους οποίους µάλιστα ιστορικοί), ενώ άλλοι 7 
είναι εκπαιδευτικοί στη µέση βαθµίδα της εκπαίδευσης της εποχής (γυµνάσια και 
ελληνικά σχολεία). Ο όγκος των έργων της α΄ οµάδας είναι από αρκετά ως πολύ 
µεγάλος (ειδικά στο Φρεαρίτη), ενώ αντίστοιχη σε µέγεθος είναι και η αναφορά στον 
Αλέξανδρο και σε ένα από τα έργα της β΄ οµάδας (Παπαρρηγόπουλο), έτσι, ώστε να 
µπορούµε να πούµε πως στα περίπου 80 χρόνια της περιόδου που εξετάσαµε σ’ αυτό 
το Α΄ κεφάλαιο έχουµε 8 εκτενείς µελέτες για τον Αλέξανδρο. Από αυτές οι 2 είναι 
γραµµένες από ιστορικούς, ενώ οι υπόλοιπες 6 από εκπαιδευτικούς (κυρίως 
φιλολόγους). Στα υπόλοιπα 6 έργα οι αναφορές στον Αλέξανδρο, συγκριτικά µε το 
µέγεθος του κάθε έργου, είναι – µε εξαίρεση 1 (εκείνο του Γιαννόπουλου) - αρκετά 
µεγάλες. 

Οι συγγραφείς των έργων, όντας εκπαιδευτικοί της ανώτατης και µεσαίας 
βαθµίδας, προέρχονται από την ελληνική αστική τάξη. Είναι φυσικά όλοι τους 
µορφωµένοι, όµως µόνο οι 6 από αυτούς έχουν κάποια – περισσότερο ή λιγότερο – 
γερή βάση και πείρα ως ιστορικοί. Η από µέρους τους γνώση των αρχαίων πηγών και 
της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας κυµαίνεται από µέτρια (σε 3) ως 
πολύ καλή (σε 6), πάντως σε κανέναν δεν είναι ανεπαρκής. Από την άλλη, η επαφή 
τους µε τις σχετικές µε την ιστορική επιστήµη θεωρίες (είτε τις παλιότερες είτε το 
θετικισµό, που τότε επικρατούσε στην Ευρώπη) δε φαίνεται να είναι σοβαρή, καθώς 
ούτε υπάρχουν σχετικές αναφορές στα έργα τους αυτά ούτε είναι φανερή στους 
περισσότερους κάποια µεθοδολογία που να ανταποκρίνεται σε µια στέρεη 
επιστηµονική βάση (παρά µόνο µόνο κάποιες µικρές επιρροές από το θετικισµό σε 
λίγους). Η πιο διαδεδοµένη µάλιστα στα έργα αυτά αντίληψη ως προς το νόηµα και 
το σκοπό της ιστορίας είναι αυτή της ύπαρξης θείου σχεδίου και της θείας 
παρέµβασης και φανέρωσης µέσω αυτής, η οποία συνδέεται εδώ µε το βίο και τα 
σχέδια του Αλεξάνδρου, αλλά και µε έναν θείο προορισµό του ελληνικού έθνους. 

Η από µέρους των συγγραφέων γνώση του θέµατος είναι από γενικά καλή ως 
πολύ καλή, πάντως κανέναν δε θα µπορούσαµε να τον κρίνουµε ως αδαή. 
Πρωτότυπες ιδέες και διάθεση προώθησης της έρευνας (λιγότερη ή περισσότερη) 
υπάρχουν σε λίγους (4: Φρεαρίτη, Σωτηριάδη, Παπαρρηγόπουλο, Ασώπιο), ενώ 
µικρή είναι πάλι στους περισσότερους η διάθεση κριτικής από µέρους τους στις πηγές 
και στην ξένη βιβλιογραφία, και σε όσους γίνεται, περιορίζεται κυρίως σε µια 
διάθεση απάντησης σε κατηγορίες και επικρίσεις εναντίον του Αλεξάνδρου. Η 
διάθεση αυτή απάντησης σε επικριτικές απόψεις αρχαίων και νεότερων συγγραφέων 
είναι πολύ χαρακτηριστική των ελληνικών βιβλίων αυτής της περιόδου. Από την 
άλλη, υπάρχει σε µερικούς συγγραφείς (σε 3) και µια αντίθετη διάθεση, επικριτική, 
όχι όµως συνολικά απέναντι στον Αλέξανδρο, αλλά επιλεκτικά, συµφωνώντας µε 
ορισµένες µόνο από τις εναντίον του κατηγορίες (κυρίως αυτές περί µεταβολής του 
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χαρακτήρα του στην Ασία και των συνεπακόλουθων αρνητικών πράξεών του), 
αντλούµενη από παλιότερα κυρίως ευρωπαϊκά έργα.  

Η γενική τους διάθεση απέναντι στον Αλέξανδρο είναι από ιδιαίτερα θετική 
έως ενθουσιαστική (µε πιο συγκρατηµένο µόνο 1, το Λάµπρο). Γενικά προβάλλεται 
ως άνθρωπος πρότυπο, ως ο χαρακτηριστικότερος τύπος του αρχαίου Έλληνα, ως ο 
ενωτής σωτήρας (µία µόνο εδώ η εξαίρεση, ο Ευαγγελίδης) και ο ήρωας του 
Ελληνισµού, ως ο µεγαλύτερος πολέµαρχος όλων των εποχών, ως ο εκλεκτός του 
Θεού, ως η πιο ένδοξη µορφή της ελληνικής ιστορίας. Η ηθικοπλαστική διάθεση των 
συγγραφέων προς την πλευρά των αναγνωστών τους (των νέων κυρίως) είναι φανερή. 
Ιδιαίτερα όµως η προβολή του ως ανίκητου στρατιωτικού ηγέτη είναι πάρα πολύ 
έντονη σε όλους τους συγγραφείς. Η διάθεσή τους αυτή έρχεται να προστεθεί στην 
ιδιαίτερα θετική εικόνα του ελληνικού λαού για τον Αλέξανδρο (ως ανίκητου 
πολεµιστή, δίκαιου βασιλιά, ελευθερωτή των σκλαβωµένων Ελλήνων και νικητή των 
εξ Ανατολών εχθρών), εικόνα που καλλιεργήθηκε επί αιώνες µέσα από τη 
«Φυλλάδα»203, την οποία µάλιστα διορθώνει πλέον µε την παρουσίαση του ιστορικού 
προσώπου του Αλεξάνδρου. Συγχρόνως έρχεται να προστεθεί στην εικόνα που είχε 
διαµορφωθεί από τα σχολικά εγχειρίδια (προερχόµενα από την Ευρώπη και 
πεπερασµένα πλέον) σε ορισµένους Έλληνες - σε πολύ λίγους βέβαια, καθώς τα 
βιβλία αυτά ήταν λίγα σε αριθµό και η διακίνησή τους δύσκολη, το µάθηµα της 
Ιστορίας δε διδασκόταν στην κατώτερη βαθµίδα αλλά µόνο στη µέση, κι εκεί όχι 
παντού και συνήθως ευκαιριακά204, ενώ ήταν πολύ λίγοι αυτοί που ήταν σε θέση να 
τα διαβάσουν εξαιτίας του υπερβολικά µεγάλου αναλφαβητισµού του ελληνικού 
πληθυσµού – και να την τροποποιήσει, καθώς δεν ήταν σε τέτοιο βαθµό όσο σε αυτά 
θετική. 

Ως προς τα επτά σηµεία τώρα που έχουν προβληµατίσει τη σχετική µε τον 
Αλέξανδρο έρευνα, τα βιβλία αυτής της περιόδου έχουν γενικά σταθεί απέναντί τους, 
µε µια περισσότερο ή λιγότερο κοινή για το καθένα θέση (µε ελάχιστες κάθε φορά ή 
και καθόλου εξαιρέσεις). Για το ζήτηµα της ελληνικότητας των αρχαίων Μακεδόνων 
η θέση τους είναι κοινή υπέρ της. Για την Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ., όπου γίνονται 
αναφορές, τονίζεται ότι βρισκόταν σε παρακµή, και στα περισσότερα εξαίρεται ο 
ρόλος του Αλεξάνδρου (σε µερικά και του Φιλίππου) ως εκείνου του προσώπου που 
την έβγαλε απ’ αυτήν (εξαιρείται µόνο ένα βιβλίο, του Ευαγγελίδη, που απηχώντας 
θέσεις της παλιότερης ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, µιλά για στέρηση της ελληνικής 
ελευθερίας και για τέλος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας το 338 π.Χ.). Στο ζήτηµα 
της αξίας του ως στρατηγού, πέρα από την πλειοψηφία που τον θεωρεί ανυπέρβλητο, 
υπάρχουν και λίγοι που αν και συµφωνούν µε τη γενική περί της αξίας του παραδοχή, 
του κάνουν επιπλέον µικρή κριτική σε µερικά επιµέρους σηµεία (µε κυρίαρχο το 
κατά τη γνώµη τους άστοχο ή έστω άκαιρο της διάλυσης του στόλου του). Και για το 
µεγαλείο του στον πολιτικό τοµέα υπάρχει γενική οµοφωνία, που απλά κυµαίνεται 
στο µέγεθος της εξυµνητικής διάθεσης (από µικρό ως εξαιρετικά υπερβολικό, µέχρι 
του σηµείου να αναφέρονται σε θεία επιλογή και καθοδήγηση, που, για µερικούς, 
ήταν κάτι που έγινε αντιληπτό από τον ίδιο). Ιδιαίτερη µνεία γίνεται από όλους στο 
ότι ηθεληµένα σχεδίασε και ακολούθησε την πολιτική της συµφιλίωσης και της 
ανάµιξης των εθνών. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης και η άποψη (που πρωτοεµφανίζεται 
την περίοδο αυτή στην ελληνική βιβλιογραφία µε τον Ασώπιο και τον Παπαγεωργίου, 
                                                
203 Να σηµειώσουµε εδώ πως δεν  υπήρξε αντίστοιχο ελληνικό κείµενο της λόγιας  λογοτεχνίας    ούτε  
    επί Τουρκοκρατίας ούτε και στο 19ο αι., µε εξαίρεση ένα ποίηµα του Γ. Τερτσέτη του 1856, µε τίτλο      
    «Οι γάµοι του Μ. Αλεξάνδρου» (που θα εξετάσουµε στο Β΄ Μέρος της έρευνάς µας ),  που  είχε όµως  
    ελάχιστη διάδοση. 
204 Κουλούρη, ό.π., σ. 15 
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για να φτάσει σε πλήρη σχεδόν επικράτηση στα έργα από τα µέσα του 20ου αι. και 
µετά) ότι πραγµατοποίησε την εκστρατεία του στην Ασία µε στόχο τον εκπολιτισµό 
των βαρβάρων, άποψη που δικαιολογεί ηθικά και τη χρησιµοποίηση του επιθετικού 
πολέµου ως µέσου για την επίτευξη ανώτερων σκοπών (εξάπλωση πολιτισµού, 
απελευθέρωση υπόδουλων αδελφών), πολύ φυσική σε µια εποχή που άκµαζε 
άλλωστε η αποικιοκρατία. Στο ζήτηµα τώρα του αν αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του 
στην Ασία λόγω των εκεί επιρροών και της µέθης της εξουσίας, υπάρχουν 3 από τα 
βιβλία που το αποδέχονται, ενώ από τα υπόλοιπα, άλλα το αρνούνται, επικρίνοντας 
µάλιστα ή και ανταπαντώντας σε όσους το υποστηρίζουν, και άλλα δεν το 
σχολιάζουν καν (αγνοώντας το, ως µη υπάρχον). Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται 
τα ίδια βιβλία και στο ζήτηµα της θεοποίησης, των φόνων των συνεργατών του και 
στις καταστροφές που προκάλεσε, όπως της Θήβας (η οποία και κυρίως αναφέρεται)· 
έτσι, η πλειοψηφία των βιβλίων θεωρεί τη θεοποίηση πολιτικό µέτρο και όχι 
µεγαλοµανία, τους φόνους των συνεργατών πολιτική σύγκρουση που βαρύνει 
ουσιαστικά εκείνους και όχι δείγµα σκληρότητας και ακραίου απολυταρχισµού και 
την καταστροφή της Θήβας είτε άθελη αλλά υποχρεωτική τιµωρία είτε σκληρό µέσο 
παραδειγµατισµού των νοτίων Ελλήνων κατά την απουσία του στην Ασία, αλλά όχι 
πολεµικό έγκληµα. Γενικά, αυτοί που δείχνουν επικριτική διάθεση, το κάνουν µε 
κάποια πικρία, δείχνοντας πως θα προτιµούσαν το συγκεκριµένο ιστορικό πρόσωπο, 
το οποίο κατά τα άλλα θαυµάζουν, να µην είχε υποπέσει στα ατοπήµατα που 
πιστεύουν ότι υπέπεσε. Όσο αφορά το θάνατό του όλοι αποδέχονται την εκδοχή της 
ασθένειας (3 µάλιστα θεωρούν σκόπιµο να αρνηθούν την εκδοχή της δηλητηρίασης). 
Τέλος, υπάρχει οµοφωνία ως προς το ότι ή δράση του αποτέλεσε κάτι ιδιαίτερα 
σηµαντικό και για την ελληνική και για την παγκόσµια ιστορία.  

Ένα τελευταίο σηµείο που αξίζει να παρατηρήσουµε στα έργα αυτά είναι οι 
τυχόν αναφορές τους σε σύγχρονά τους ιστορικά γεγονότα που απασχολούν ή 
προβληµατίζουν τους συγγραφείς τους. Η πιο συχνή αναφορά, η οποία υπάρχει, 
περισσότερο ή λιγότερο έντονη, σε όλα αυτά τα βιβλία, είναι εκείνη της 
αναγκαιότητας απελευθέρωσης των αλύτρωτων ακόµα ελληνικών περιοχών και 
κυρίως της πατρίδας του Αλεξάνδρου, της Μακεδονίας (περισσότερο έντονες στα 
έργα που εκδίδονται λίγο πριν και λίγο µετά και από τον Κριµαϊκό πόλεµο – τα 4 
πρώτα που εξετάσαµε - και από το ρωσοτουρκικό πόλεµο του 1877-8 και τα µετά την 
ήττα του 1897 και την περίοδο διεξαγωγής του Μακεδονικού αγώνα (τα 3 τελευταία 
χρονολογικά). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι αναφορές και η 
επιχειρηµατολογία τους ως προς την αµφισβητούµενη τότε από µεγάλο µέρος της 
ξένης βιβλιογραφίας ελληνικότητα της Μακεδονίας. Αρκετές είναι και οι αναφορές 
στη διχόνοια και τον κοµµατισµό ως βασικό ελάττωµα των Ελλήνων. ∆ε λείπουν και 
δύο αναφορές στον Όθωνα ως έκφραση ελπίδων και ως ατοµική παρακίνηση (µίµηση 
του Αλεξάνδρου) για την ενοποίηση του Ελληνισµού. 

Ύστερα από αυτές τις παρατηρήσεις πιστεύουµε ότι µπορούµε πλέον να 
καταλήξουµε, µέσα από τα σχετικά µε τον Αλέξανδρο ιστορικά έργα της περιόδου 
1830–1908, σε ορισµένες διαπιστώσεις για την ελληνική κοινωνία της περιόδου. 

Βλέπουµε κατ’ αρχήν ένα µικρό αριθµό βιβλίων να κυκλοφορεί, όχι µόνο για 
ένα ειδικό ιστορικό θέµα, όπως ο Αλέξανδρος, αλλά και για πολύ ευρύτερα, όπως η 
ιστορία της ελληνικής αρχαιότητας και η ιστορία της Μακεδονίας, κάτι που δείχνει 
ένα σχετικά µικρό ρόλο του βιβλίου στην κοινωνία αυτής της εποχής ως µέσου 
διακίνησης των ιδεών (πράγµα που δεν ίσχυε στις χώρες της δυτικής Ευρώπης), και, 
συνεπώς, ένα όχι ιδιαίτερα υψηλό πνευµατικό επίπεδο, κάτι αναµενόµενο φυσικά, 
καθώς µόλις είχε βγει από µία µακρότατη περίοδο υποδούλωσης σε ξένο και 
καθυστερηµένο πολιτισµικά δυνάστη και ήταν µικρή σε µέγεθος και διέθετε 
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περιορισµένες δυνατότητες (και καµία σχεδόν προηγούµενη βάση) σε όλους τους 
τοµείς της κρατικής οργάνωσης.  

Το συµπέρασµά µας αυτό δεν µπορεί βέβαια να µας οδηγήσει στην 
επισήµανση σοβαρής πολιτισµικής καθυστέρησης, καθώς, όπως ήδη εντοπίσαµε 
παραπάνω, ο αριθµός των βιβλίων δεν είναι στην ουσία υπερβολικά µικρός, αν 
σκεφτούµε µε βάση τα δεδοµένα του µικρού πληθυσµού της χώρας, του υψηλότατου 
ποσοστού αναλφαβητισµού των κατοίκων της, του µικρού αριθµού ειδικών 
επιστηµόνων και µελετητών και των περιορισµένων δυνατοτήτων έκδοσης και 
διακίνησης βιβλίων. Αυτό που ουσιαστικά διαφαίνεται είναι µια κοινωνία που κάνει 
σχετικά αργά βήµατα στον πνευµατικό τοµέα (και όχι µόνο) και που το ειδικευµένο  
βιβλίο, αν και είναι µη επαρκές σε παραγωγή, υπάρχει και προσπαθεί να παίξει 
κάποιο ρόλο, µικρότερο ή µεγαλύτερο, στην πνευµατική της πρόοδο, καθώς και στην 
πληροφόρηση και στην ευαισθητοποίηση επάνω σε ουσιώδη ζητήµατα που την 
απασχολούν. 

Όσο αφορά τώρα το ιστορικό βιβλίο, η ύπαρξή του, ειδικά αυτή των γενικών 
έργων ελληνικής ιστορίας, αλλά και των περισσότερο ειδικών, δείχνει µία διάθεση 
των ανθρώπων που κατοικούν στο νεοϊδρυθέν κράτος να ξεκαθαρίσουν και να 
γνωρίσουν την ταυτότητά τους γνωρίζοντας το παρελθόν τους, το παρελθόν του 
γεωγραφικού χώρου που κατοικούν και των ανθρώπων που το έζησαν και αποτελούν 
τους προγόνους τους, το οποίο µάλιστα είναι και ένδοξο και πολύ γνωστό και 
αγαπητό στην Ευρώπη, στα πλαίσια της οποίας (και µε τη στήριξή της) επιθυµούν ως 
χώρα να κινηθούν. Σύµφωνα µε τις κρατούσες στην Ευρώπη αντιλήψεις κατά την 
εποχή την οποία διανύουν, το κράτος πρέπει να κατοικείται από ένα έθνος, το οποίο 
οφείλει να διαθέτει ιστορία, ρίζες δηλαδή αποδεδειγµένες στην περιοχή και 
ταυτότητα και συνείδηση συλλογική, καθώς και εξωτερική αναγνώριση. Τα ελληνικά 
βιβλία γενικής ιστορίας, τα οποία σ’ όλο σχεδόν το 19ο αι. αποτελούν έργα συνολικής 
ελληνικής ιστορίας, από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονή τους εποχή, δείχνουν 
ακριβώς αυτήν την τάση και θέληση του λαού που τα παράγει, όπως την εκφράζουν 
οι λόγιοί του και οι ειδικοί επιστήµονες και µελετητές. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό 
πως τα ιστορικά έργα δεν παράγονται παρά από ιστορικούς ή έστω άτοµα που είτε 
έχουν επιστηµονική παιδεία είτε είναι φιλόλογοι (και γενικότερα εκπαιδευτικοί), κάτι 
που δείχνει ότι η κοινωνία αυτή τα θεωρεί αρκετά σοβαρή υπόθεση.  

Κάτι ακόµα που αξίζει να προσέξουµε εδώ, είναι ότι αυτοί οι ιστορικοί και οι 
υπόλοιποι µελετητές που παράγουν ιστορικά έργα, αποσκοπούν πρώτιστα όχι στο να 
µελετηθούν αυτά από άλλους ειδικούς, αλλά στο να διαβαστούν από το ευρύ κοινό 
(του οποίου οι γνώσεις για την ιστορία του είναι προφανώς πάρα πολύ µέτριες) και να 
διαδοθούν (γι’ αυτό και είναι κατάλληλα γραµµένα), έτσι, ώστε να συντελέσουν στην 
αύξηση των σχετικών γνώσεων και στη γενικότερη πνευµατική άνοδο των 
συµπατριωτών τους, αντίληψη παιδευτική, για την εκλαΐκευση της γνώσης, που 
προέρχεται απευθείας από την παράδοση του Νεοελληνικού και του Ευρωπαϊκού 
∆ιαφωτισµού. Η διαδικασία πνευµατικής αφύπνισης του Ελληνισµού που 
συντελέστηκε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. για να οδηγήσει στην 
Επανάσταση του 1821 και στην εθνική απελευθέρωση, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει 
διακοπεί, καθώς ο στόχος της δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Οι εθνικοί πόθοι δεν 
ευοδώθηκαν µε τη δηµιουργία του ανεξάρτητου κράτους το 1830, αφού αυτό εδαφικά 
περιέκλειε µικρό µόνο µέρος των χωρών όπου κατοικούσαν – έχοντας µάλιστα την 
πλειοψηφία – Έλληνες. 

Η διάθεση αυτή αλυτρωτισµού, όπως φαίνεται ιδιαίτερα καθαρά και µέσα από 
τα βιβλία αυτής της περιόδου που µελετήσαµε στην παρούσα έρευνά µας, αποτελεί 
ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό για την ελληνική κοινωνία αυτών των χρόνων, το 
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οποίο σχεδόν δε διαφοροποιείται διόλου καθ’ όλη τη διάρκειά της, αλλά απλά τίθεται 
εντονότερο κάθε φορά που εξωτερικοί παράγοντες την ωθούν προς υποχρεωτική 
δράση (συγκρούσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων, εντεινόµενος εθνικισµός και σχετικές 
προσπάθειες των άλλων βαλκανικών λαών που συνδιεκδικούν αυτές τις περιοχές, 
εξεγέρσεις των αλύτρωτων Ελλήνων κατά των Οθωµανών).  

Η κυρίαρχη ιδεολογία του αλυτρωτισµού µπορεί ως ένα βαθµό να εξηγήσει 
πολύ καλά και την ιδιαίτερη προβολή του Αλεξάνδρου από την ιστορική 
βιβλιογραφία της περιόδου. Σε µια Ελλάδα όπου κύριο ιδεολογικό ρεύµα είναι στο 
µεγαλύτερο µέρος του 19ου αι. ο κλασικισµός, και η προσπάθεια για µίµηση της 
ελληνικής αρχαιότητας και για σύνδεση του νεοελληνικού κράτους µαζί της φτάνει 
και σε ακραία ακόµη µορφή, είναι λογικό να ανέµενε κανείς πως τα προβαλλόµενα 
ιστορικά πρότυπα θα προέρχονταν ακριβώς από την κλασική αρχαιότητα, από την 
Αθήνα ή έστω τη Σπάρτη του 5ου αι. π.Χ. (Περικλής, Μιλτιάδης, Λεωνίδας, Ξενοφών, 
Βρασίδας, Θεµιστοκλής, Κίµων κ.ά.). Αντί γι’ αυτούς, κυρίαρχη µορφή στην 
ιστορική βιβλιογραφία είναι ο Αλέξανδρος, τον οποίο η παλιότερη ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία, µε την οποία ήταν µεγαλωµένοι όλοι οι µε ιστορικές ανησυχίες 
Έλληνες λόγιοι του πρώτου µισού του 19ου αι., θεωρούσε ουσιαστικά ως αυτόν που 
κατέλυσε τελειωτικά την ελευθερία των ελληνικών πόλεων-κρατών και αποτέλεσε 
την αρχή µιας µακρότατης περιόδου παρακµής και το χρονικό ορόσηµο του τέλους 
της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Για την ελληνική διανόηση όµως ο εκτοπισµός του 
µακεδονικού ελληνισµού από τα πλαίσια της αρχαιοελληνικής ιστορίας δεν µπορεί να 
γίνει αποδεκτός, από τη στιγµή που η Μακεδονία αποτελεί µια περιοχή που 
διεκδικείται από το ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα, η αλυτρωτική ελληνική πολιτική, 
εφόσον στρέφεται στο αρχαίο παρελθόν για να βρει ιστορικά πρότυπα (κάτι απόλυτα 
σύµφωνο µε την ιδεολογία της εποχής), είναι λογικό πως θα αναζητήσει τη µορφή 
ενός ισχυρού στρατιωτικού ηγέτη που µε επιθετικό πόλεµο πέτυχε σηµαντικές νίκες 
εναντίον του ανατολικού εχθρού του έθνους και οδήγησε στην εδαφική αύξηση της 
Ελλάδας. Από την Ελλάδα του 5ου αι. προσφερόταν βέβαια ως τέτοιος ο Κίµων, όµως 
από τη στιγµή που υπήρχε µία άλλη ιστορική προσωπικότητα, ο Αλέξανδρος, ο 
οποίος ήταν γνωστός όχι µόνο σε όσους γνώριζαν την ιστορία της ελληνικής 
αρχαιότητας αλλά και στον κάθε απλό και αµόρφωτο Έλληνα εντός και εκτός των 
ελληνικών συνόρων και επιπλέον και στους ξένους, και ο οποίος είχε πετύχει 
συγκλονιστικές στρατιωτικές επιτυχίες και πολύ µεγάλες κατακτήσεις που είχαν 
αλλάξει τη µορφή του αρχαίου κόσµου, και που µετά το φυσικό του τέλος πέρασε 
στη σφαίρα του µύθου και συνέχισε ως τέτοιος να ζει  ανάµεσα στους κατοίκους του 
ελλαδικού χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια και της ρωµαιοκρατίας, και του Βυζαντίου, 
και της τουρκοκρατίας, και ο οποίος, ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής 
δύσκολης περιόδου, αποτέλεσε, µέσα κυρίως από ένα διάσηµο λαϊκό βιβλίο γι’ αυτόν 
αλλά και από άλλες οδούς, εκφραστή των ελπίδων του σκλαβωµένου γένους για 
απελευθέρωση και κατά συνέπεια βασικό του στήριγµα, ήταν λογικό πως θα 
επιλεγόταν είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα αυτός ως το πρότυπο του Έλληνα 
πολεµάρχου που θα µπορούσε να εµπνεύσει στην ελληνική νεολαία την αγωνιστική 
διάθεση, το θάρρος, την ορµή και τη θέληση για τον αγώνα για ένταξη των 
αλύτρωτων περιοχών στην Ελλάδα. Όπως είδαµε, όλοι οι συγγραφείς που γράφουν 
αυτήν την περίοδο για τον Αλέξανδρο προβάλλουν έντονα τις µάχες, τις νίκες και τη 
στρατηγική του αξία, ενώ παράλληλα κάνουν πάντα αναφορές στην αναγκαιότητα 
του αλυτρωτικού πολέµου. 

Έτσι, ο Αλέξανδρος παγιώνεται και µέσα από την επίσηµη επιστηµονική οδό 
ως ο ιδεώδης πολεµικός ήρωας του ελληνικού έθνους, ενός έθνους που ετοιµάζεται 
για νέους δύσκολους και ζωτικούς πολεµικούς αγώνες και αναζητά στο ιστορικό του 
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παρελθόν αυτό που µπορεί να το στηρίξει και να το βοηθήσει (καθώς αυτά που έχει 
να προσφέρει το παρόν δεν είναι αρκετά για να εµπνεύσουν τη θέληση και τη 
βεβαιότητα για επιτυχή προσπάθεια). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια γίνεται περισσότερο 
κατανοητή και η τάση των συγγραφέων να µην αναγνωρίζουν καµία οι περισσότεροι 
αρνητική πτυχή στο βίο του και να απαντούν πάντα – και συχνά µε εµπάθεια – σε 
όσες αρνητικές κρίσεις έχουν γίνει σε βάρος του είτε από αρχαίους συγγραφείς είτε 
από νεότερους Ευρωπαίους ιστορικούς. Το εθνικό πρότυπο οφείλει να είναι άµεµπτο, 
ώστε το βλέµµα των νέων που θα παραδειγµατιστούν από αυτό να πέφτει καθαρά 
πάνω του, χωρίς να ενοχλείται από αρνητικές πληροφορίες που µπορούν να 
αποσπάσουν την προσοχή από αυτό που ουσιαστικά έχει να δώσει και να µην 
επιτρέψουν τελικά την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. 

Η σύγκρουση αυτή µε την παλιότερη ευρωπαϊκή ιστοριογραφία µας δείχνει 
και κάτι ακόµα: ότι η ελληνική διανόηση γενικότερα και η ελληνική ιστοριογραφία 
ειδικότερα, η οποία αναπτύχθηκε µέσα από την επιρροή του ευρωπαϊκού 
διαφωτιστικού πνεύµατος για να οδηγηθεί έτσι στην εθνική αναγέννηση και η οποία 
είχε συνηθίσει να δέχεται αυτό που προερχόταν από τη φωτισµένη Ευρώπη ως σωστό 
και αληθινό, είναι αυτή τη στιγµή αρκετά ώριµη, ώστε να πάψει να αποδέχεται 
άκριτα αυτό που προέρχεται από την πνευµατική της ρίζα, ειδικότερα από τη στιγµή 
που αυτό έρχεται σε σύγκρουση µε τα εθνικά ιδεώδη που έχει αναπτύξει και τους 
στόχους που έχει θέσει. Το ότι επιπλέον αυτή η ίδια Ευρώπη, στο διπλωµατικό 
επίπεδο, δε στηρίζει συνήθως αυτά τα ιδεώδη και τους στόχους, αλλά αντίθετα 
έρχεται σε σύγκρουση µε τον ελληνισµό είτε άµεσα (στηρίζοντας η κάθε δύναµη τα 
δικά της συµφέροντα φανερά) είτε έµµεσα (στηρίζοντας τα συµφέροντα αντιπάλων 
των Ελλήνων λαών), προκαλώντας µια φανερή (και στην ιστορική βιβλιογραφία) 
πικρία στον ελληνικό λαό (που δεν έχει προφανώς ωριµάσει ακόµα αρκετά πολιτικά, 
ώστε να µπορεί να αποβάλει τη συναισθηµατική αντιµετώπιση των όσων συµβαίνουν 
στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής) έρχεται να βοηθήσει περισσότερο στο να 
πραγµατοποιηθεί σταδιακά αυτή η πνευµατική χειραφέτηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄:  
 
ΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  1909 - 1949. 
 

 
Α) Η ΕΠΟΧΗ 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο του Α΄ µέρους της έρευνάς µας θα εξετάσουµε τα 

ιστορικά έργα της περιόδου 1909 – 1949. Η τεσσαρακονταετία αυτή αποτελεί την πιο 
συνταρακτική περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας µε την πληθώρα και το 
µέγεθος των εξαιρετικά σηµαντικών γεγονότων και των σοβαρών αλλαγών που 
συντελούνται τότε.  

Η περίοδος µπορούµε να πούµε ότι αρχίζει µε το κίνηµα στο Γουδί, 
πρωτοβουλία ενός στρατιωτικού Συνδέσµου που, µπροστά στις συνεχείς αποτυχίες 
της εθνικής πολιτικής κατά τα προηγούµενα χρόνια, τις χρεωκοπίες και την 
οικονοµική εξάρτηση, την ανεπάρκεια των πολιτικών της περιόδου, την παραµέληση 
του στρατού και την παρεµβατικότητα σ’ αυτόν του παλατιού, καθώς και τη µεγάλη 
λαϊκή δυσαρέσκεια1, τον Αύγουστο του 1909, κατά το παράδειγµα των Νεοτούρκων2, 
απαιτεί µε τελεσίγραφο από την κυβέρνηση και το βασιλιά την εξυγίανση της 
πολιτικής ζωής και του στρατού. Μπροστά στην πίεση η κυβέρνηση υποχωρεί σε 
όλες τις απαιτήσεις του, όµως η αδράνεια στην ουσιαστική εφαρµογή τους κάνει τα 
µέλη του Συνδέσµου να ζητήσουν τη σύµπραξη του Ελευθέριου Βενιζέλου, 
πρωθυπουργού της αυτόνοµης κυβέρνησης της Κρήτης3.  

Ο Βενιζέλος έρχεται στην Ελλάδα και στις εκλογές για αναθεωρητική βουλή 
που προκηρύσσονται τον Οκτώβριο του 1910 επικρατεί µε το κόµµα του των 
Φιλελευθέρων και σχηµατίζει κυβέρνηση. Η επικράτησή του ανοίγει νέα περίοδο 
στην ελληνική ιστορία4. Στόχοι του Βενιζέλου είναι ο εκσυγχρονισµός του κράτους, η 
εξυγίανση των πολιτικών και κοινωνικών θεσµών, η δηµιουργία κράτους δικαίου, η 
αναδιοργάνωση όλων των κρατικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη της οικονοµίας, η 
βελτίωση της παιδείας και η ενδυνάµωση του στρατού5, πράγµατα που κατορθώνει µε 
το Σύνταγµα του 1911 και µε τη συνολική πολιτική του6, που τον διαφοροποιούν 
πολύ από τους προηγούµενους πολιτικούς της περιόδου, που δεν είχαν καθαρές και 
σαφείς ιδέες για το τι πολιτική έπρεπε να ακολουθήσουν7. 

Την περίοδο αυτή οι χριστιανικοί πληθυσµοί της Οθωµανικής αυτοκρατορίας 
– µεταξύ αυτών και οι Έλληνες - πιέζονταν έντονα και ποικιλότροπα από την 
εθνικιστική προσπάθεια των Νεοτούρκων να τους αφοµοιώσουν8. Αυτό, σε 
συνδυασµό µε τους εθνικούς στόχους του κάθε βαλκανικού κράτους για επέκταση 
των εδαφών του και τις ευνοϊκές εξωτερικές συγκυρίες του ιταλοτουρκικού πολέµου 
στη Λιβύη και τα ∆ωδεκάνησα (1911-12) και της στροφής της βρετανικής πολιτικής 
στο Ανατολικό Ζήτηµα (που µπροστά στο γερµανικό κίνδυνο προσεγγίζει τη Ρωσία 

                                                
1 Σβορώνος, Ν., Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα χ.χ., σ.110 και Βακαλόπουλος,  
  Α., Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1975), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 318, 314. 
2 Σβορώνος, ό.π., σ. 110 
3 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 318-9 
4 Σβορώνος, ό.π., σ. 111 
5 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 320 και Σβορώνος, ό.π., σ. 115 
6 Σβορώνος, ό.π., σ. 115 
7 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 314 
8 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 309 
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και τη Γαλλία και δεν ενδιαφέρεται πλέον για την ακεραιότητα της φίλης των 
Γερµανών Οθωµανικής αυτοκρατορίας9), έδωσε την ευκαιρία στα βαλκανικά κράτη 
για µια νέα προσέγγιση, που καταλήγει σε διµερείς αµυντικές συµµαχίες µεταξύ 
Βουλγαρίας, Σερβίας και Ελλάδας και στην έναρξη ενός επιθετικού πολέµου από την 
πλευρά τους (µε τη σύµπραξη και του Μαυροβουνίου) εναντίον των Οθωµανών τον 
Οκτώβριο του 1912. Ο αναδιοργανωµένος ελληνικός στρατός νικά τους Τούρκους 
και προελαύνει προς Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, ενώ ο ελληνικός στόλος κυριαρχεί 
στο Αιγαίο. Ανάλογες νίκες πετυχαίνουν και οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Με τη 
Συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 1913) τα τουρκικά σύνορα µεταφέρονται στον Έβρο, 
όµως το πρόβληµα της διανοµής της Μακεδονίας και της Θράκης οδηγεί σε νέα 
σύγκρουση, αυτή τη φορά µεταξύ των Βαλκάνιων πρώην συµµάχων, την οποία 
προκαλεί µε τις υπερβολικές απαιτήσεις της η Βουλγαρία. Ο ελληνικός στρατός νικά 
τους επιτιθέµενους Βουλγάρους, το ίδιο και ο σερβικός (ενώ την ευκαιρία 
εκµεταλλεύονται για να επιτεθούν κατόπιν στη Βουλγαρία και οι Τούρκοι µε τους 
Ρουµάνους)· µε τη συνθήκη του Βουκουρεστίου που ακολουθεί (Αύγουστος 1913) η 
Ελλάδα παίρνει το τµήµα της Μακεδονίας που κατέχει και σήµερα (51%  του 
συνολικού εδάφους της Μακεδονίας· έχουµε την επίλυση ουσιαστικά του 
µακεδονικού ζητήµατος10), τη νότια Ήπειρο και τα νησιά του Αιγαίου (πλην των 
∆ωδεκανήσων, που µένουν στους Ιταλούς, ενώ και η Βόρεια Ήπειρος παραχωρείται 
στο νεοϊδρυµένο Αλβανικό κράτος, οπότε ο ελληνικός στρατός υποχρεώνεται να την 
εγκαταλείψει, παρά τον αγώνα των κατοίκων της το 1914 για αυτονοµία), ενώ η 
Σερβία παίρνει το βόρειο τµήµα της Μακεδονίας και η Βουλγαρία ένα µικρό τµήµα 
της και τη δυτική Θράκη. Με τους νικηφόρους πολέµους του 1912-13 η Ελλάδα 
εξελίσσεται σε υπολογίσιµο παράγοντα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ συγχρόνως 
διπλασιάζει σχεδόν το έδαφος και τον πληθυσµό της και τονώνει την οικονοµία της 
µε την προσάρτηση των µακεδονικών αστικών κέντρων και των µεγάλων νησιών του 
Αιγαίου11 (σ’ αυτό συντελούν και τα οικονοµικά και κοινωνικά µέτρα του 
Βενιζέλου12). 

Οι Βαλκανικοί πόλεµοι µπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν το προοίµιο 
του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου13. Στα 1914 η Ευρώπη, διαιρεµένη σε δύο στρατόπεδα 
(από τις εθνικές φιλοδοξίες, τον επεκτατισµό, τις πολιτικές αντιθέσεις και τις 
οικονοµικές συγκρούσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων14), την Αντάντ (Entente: Αγγλία, 
Γαλλία και Ρωσία) και τις Κεντρικές ∆υνάµεις (Γερµανία, Αυστροουγγαρία), ξεκινά 
το Μεγάλο Πόλεµο. Οι δύο παρατάξεις προσπαθούν µε υποσχέσεις να προσελκύσουν 
µε το µέρος της η καθεµιά τα µικρά κράτη· έτσι, από την περιοχή της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Οθωµανική Τουρκία και η Βουλγαρία τάσσονται µε τις 
Κεντρικές ∆υνάµεις (οι οποίες υπόσχονται στην τελευταία τη Θράκη και τη 
Μακεδονία, κάτι που είχε κάνει προηγουµένως και η Αντάντ προσπαθώντας  - 
ανεπιτυχώς - να την προσεταιριστεί), ενώ η Σερβία µε την Αντάντ15. Στην Ελλάδα 
υπάρχει σοβαρή διχογνωµία µεταξύ του Βενιζέλου, που πιστεύει στη νίκη της Αντάντ 
και πιέζει για συµµετοχή της χώρας στον πόλεµο υπέρ της (ακόµα και χωρίς εκ των 
προτέρων εγγυήσεις της για τα κέρδη της χώρας από την επικείµενη νίκη και παρά 
                                                
 9 Σβορώνος, ό.π., σ. 117 
10 Βακαλόπουλος, Κ., Η Μακεδονία στα πλαίσια της βαλκανικής πολιτικής (1830-1986),  
    Μπαρµπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 63 
11 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 326-7 
12 Σβορώνος, ό.π., σ. 115-6 
13 Σβορώνος, ό.π., σ. 119 
14 βλ. Burns, E.M ., Εισαγωγή στην ιστορία και τον πολιτισµό της Νεότερης Ευρώπης, τ. Β΄, ελλ.  
    µετάφρ. ∆αρβέρης, Τ., Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 249-252. 
15 Σβορώνος, ό.π., σ. 119-20  
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την αρχική πολύ φανερή προτίµησή της για τη Βουλγαρία και την Τουρκία ως 
πιθανούς συµµάχους αντί της Ελλάδας, αλλά και παρά τις αντιρρήσεις του ενός από 
τα µέλη της, της Ρωσίας, που έχοντας την έγκριση των άλλων δύο για τη µελλοντική 
απόκτηση της Κωνσταντινούπολης και της ευρύτερης περιοχής, έβλεπε τους Έλληνες 
ως ανταγωνιστές) και του βασιλιά Κωνσταντίνου, που τρέφοντας γερµανόφιλα 
αισθήµατα και πιστεύοντας στην τελική επικράτηση των Κεντρικών ∆υνάµεων, 
επιθυµεί, όπως οι τελευταίες του ζήτησαν, να µείνει η χώρα ουδέτερη16.  

Η διχογνωµία αυτή, µπροστά και στην πίεση των γεγονότων, µεταβάλλεται 
σύντοµα σε σύγκρουση και, τελικά, στο ∆ιχασµό του 1916-17. Η Αντάντ αποβιβάζει 
τον Οκτώβριο του 1915 ύστερα από έγκριση (και παρακίνηση) του Βενιζέλου µεγάλο 
εκστρατευτικό σώµα στη Θεσσαλονίκη17, την οποία και χρησιµοποιεί ως βάση για το 
τρίτο µέτωπο που ανοίγει στην Ευρώπη (µετά το δυτικό και το ανατολικό), το 
µακεδονικό. Αυτό κάνει τον πιστό στην πολιτική της ουδετερότητας Κωνσταντίνο να 
υποχρεώσει το Βενιζέλο να παραιτηθεί, χωρίς να καταλαβαίνει πως η πολιτική αυτή 
δεν έχει πλέον νόηµα, καθώς η παρουσία των δυνάµεων της Αντάντ οδηγεί τους 
Γερµανούς και τους Βουλγάρους σε εισβολή στην ανατολική Μακεδονία, στην οποία 
ο ελληνικός στρατός της περιοχής, λόγω της αµηχανίας της κυβέρνησης, δεν 
αντιστέκεται και έτσι αιχµαλωτίζεται18. Ο κίνδυνος κατάληψης της Μακεδονίας από 
τους Βουλγάρους προκαλεί στη Θεσσαλονίκη το σχηµατισµό του κινήµατος της 
Εθνικής Αµύνης (Αύγουστος 1916), το οποίο συνενώνεται µε την προσωρινή 
κυβέρνηση που σχηµάτισε Τριανδρία υπό τον αποφασισµένο να αντιδράσει Βενιζέλο 
στα Χανιά. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1916 η Ελλάδα είναι και τυπικά διχασµένη, σε 
ένα βενιζελικό και σε ένα βασιλόφρον τµήµα. Ο Βενιζέλος, θέλοντας να προλάβει τις 
βλέψεις ορισµένων Σέρβων και των Ιταλών στη βόρεια Ελλάδα (οι τελευταίοι είχαν 
ήδη καταλάβει µεγάλο τµήµα της Ηπείρου) φροντίζει για την οργάνωση στρατού19, ο 
οποίος πολεµά στο πλευρό της Αντάντ. Στο µεταξύ στην Αθήνα, η απόβαση 
γαλλικών στρατευµάτων, ο αποκλεισµός της χώρας και η αδέξια πολιτική των 
βασιλικών κυβερνήσεων και των ξένων πρεσβευτών οδηγούν σε συγκρούσεις 
στρατευµάτων της Αντάντ µε ελληνικά και σε σοβαρές εσωτερικές συγκρούσεις 
µεταξύ των Ελλήνων, που καταλήγουν στον εξαναγκασµό του Κωνσταντίνου από 
τους Γάλλους σε παραίτηση (υπέρ του γιου του Αλέξανδρου) και σε φυγή από τη 
χώρα (Ιούνιος 1917) και σε επανένωση τελικά της Ελλάδας, αλλά µε το λαό της 
βαθιά διαιρεµένο20. Ο Βενιζέλος  δεν προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσµα, αλλά 
προβαίνει σε διωγµούς αντιφρονούντων για να ελέγξει την κατάσταση21, ενώ ο 
ελληνικός στρατός συµµετέχει µε εξαιρετική επιτυχία στις µεγάλες συγκρούσεις του 
µακεδονικού µετώπου το Μάιο και το Σεπτέµβριο του 1918, συντελώντας ουσιαστικά 
στην τελική νίκη της Αντάντ. 

Στο συνέδριο ειρήνης των Βερσαλλιών που ακολουθεί (και ενώ η Ρωσία έχει 
πλέον αποσυρθεί από τον πόλεµο λόγω της επανάστασης των µπολσεβίκων) ο 
Βενιζέλος, κινούµενος µεταξύ των αντιθέσεων Άγγλων και Γάλλων, των επιδιώξεων 
των Ιταλών και των πιέσεων των Αµερικανών, πετυχαίνει για την Ελλάδα - µε τις 
συνθήκες του Neuilly (Νοέµβριος 1919) και των Σεβρών (Αύγουστος 1920) - την 
παραχώρηση της ∆υτικής και Ανατολικής Θράκης και την ανάθεση κυριαρχικών 
δικαιωµάτων στην περιοχή της Σµύρνης, µε δυνατότητα οριστικής προσάρτησης 

                                                
16 Σβορώνος, ό.π., σ. 120-1 
17 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 330 
18 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 331 
19 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 332-3 
20 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 333-4 
21 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 335, 339 
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κατόπιν δηµοψηφίσµατος του πληθυσµού της µετά την παρέλευση µιας πενταετίας (η 
Β. Ήπειρος όµως έµενε στην Αλβανία, τα ∆ωδεκάνησα στην Ιταλία και η Κύπρος 
στην Αγγλία)22. Στο µεταξύ στη Μ. Ασία δηµιουργείται υπό την ηγεσία του Κεµάλ  
εθνικό κίνηµα αντίστασης των Τούρκων, που σκοπό έχει το διωγµό όλων των ξένων 
(Ελλήνων, Άγγλων, Γάλλων και Ιταλών) από τα παράλια εδάφη της χώρας και τη 
δηµιουργία ισχυρού εθνικού τουρκικού κράτους. Η πίεση που δέχονται από αυτόν οι 
Γάλλοι και οι Ιταλοί, που νιώθουν αδικηµένοι από την αγγλική πολιτική και τρέφουν 
εχθρικά αισθήµατα προς τη δορυφόρο της την περίοδο αυτή και ανταγωνίστρια στις 
διεκδικήσεις τους Ελλάδα23, τους ωθεί σε συνεννόηση µαζί του και σε ανάκληση των 
στρατευµάτων τους από τη Μ. Ασία (οι Γάλλοι µάλιστα του αφήνουν και το πολεµικό 
υλικό τους· το ίδιο έκαναν και τα ρωσικά στρατεύµατα που είχαν αποχωρήσει 
προηγουµένως, αφήνοντας τους Τούρκους χωρίς τον κίνδυνο πλέον του προαιώνιου 
βόρειου εχθρού τους24). Την ίδια εποχή έχουµε πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα µετά 
την ήττα του Βενιζέλου από τα φιλοβασιλικά κόµµατα στις εκλογές του Νοεµβρίου 
1920 (ο Βενιζέλος, στο απόγειο των εξωτερικών επιτυχιών της χώρας, πέφτει θύµα 
της πολιτικής του διχασµού και της κούρασης του λαού από τους συνεχείς 
πολέµους25)· ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επιστρέφει ύστερα από δηµοψήφισµα, κι αυτό 
δίνει την αφορµή στους πρώην συµµάχους της Αντάντ να άρουν την όποιου είδους 
υποστήριξη προς τη χώρα, η οποία οδηγείται σε αποµόνωση26. Ταυτόχρονα, οι 
φιλοβασιλικές κυβερνήσεις συνεχίζουν – παρά τις προεκλογικές τους δεσµεύσεις – 
τις εναντίον των Τούρκων στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Μ. Ασίας27, 
τις οποίες µάλιστα και εντείνουν, εκτείνοντας σε πολύ µεγάλο µήκος και βάθος τη 
γραµµή του µετώπου28. Όλα αυτά οδηγούν σε µια αναπόφευκτη ήττα κατά την τελική 
επίθεση των Τούρκων τον Αύγουστο του 1922. Ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη 
Μ. Ασία και τον ακολουθούν µυριάδες προσφύγων που προσπαθούν να σωθούν από 
τη γενική σφαγή. Ο πανάρχαιος µικρασιατικός ελληνισµός ξεριζώνεται, κι αυτό 
αποτελεί τη µεγαλύτερη συµφορά για τον ελληνισµό στα νεότερα χρόνια29. 

Στα χρόνια αυτά των συνεχών πολέµων έχουµε σηµαντικές αλλαγές και στο 
εσωτερικό της χώρας. Ο Βενιζέλος ακολουθεί πολιτική που ευνοεί την ίδρυση και 
ανάπτυξη βιοµηχανιών. Ο Παγκόσµιος πόλεµος µάλιστα συντελεί στην περαιτέρω 
ζωογόνηση αυτού του κλάδου30. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα και τη µεγάλη αύξηση του 
αριθµού των εργατών, οι οποίοι, υπό την επίδραση των σοσιαλιστικών ιδεών και των 
εργατικών κινηµάτων της Ευρώπης, κατανοούν την κοινωνική τους ισχύ, 
συνδικαλίζονται και προβάλλουν διεκδικήσεις31, που έχουν ως αποτέλεσµα και 
νοµοθετικές µεταβολές υπέρ τους32. Ο πληθυσµός των αστικών κέντρων αυξάνεται 
συνεχώς33. Η εµφάνιση νέων πολιτικών και κοινωνικών ιδεών έχει ως αποτέλεσµα 
και την εµφάνιση νέων κοµµατικών σχηµατισµών, όπως των “Ιαπώνων” (∆. 
Γούναρης) και των “κοινωνιολόγων” (Α. Παπαναστασίου), αλλά και του 

                                                
22 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 340-2 και Σβορώνος, ό.π., σ. 122 
23 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 342 
24 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 343-4 
25 βλ. Σβορώνος, ό.π., σ. 123 
26 Σβορώνος, ό.π., σ. 123 
27 Σβορώνος, ό.π., σ. 124 
28 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 344 
29 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 345 
30 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 335-6 
31 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 339-40 
32 Σβορώνος, ό.π., σ. 116 
33 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 315 



 62 

Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόµµατος (που µετεξελίχθηκε στο Κ.Κ.Ε.)34. Ταυτόχρονα, 
ο Βενιζέλος φροντίζει για την εφαρµογή συνεπούς αγροτικής πολιτικής, 
συντάσσοντας διατάγµατα για τη διανοµή µεγάλων κτηµάτων σε ακτήµονες35 και 
ιδρύοντας δασολογική και γεωπονική σχολή36 (τα µέτρα αυτά περιορίζουν ως ένα 
βαθµό το φαινόµενο της µετανάστευσης, που είχε ενταθεί ιδιαίτερα στην 
προηγούµενη δύσκολη για την οικονοµία – και ειδικά για τους εργάτες και τους 
αγρότες - περίοδο37). Η όλη θετική προσπάθεια στην οικονοµία της χώρας δέχεται 
σοβαρό πλήγµα από τα σοβαρή οικονοµική εξάντληση που προκαλεί ο µικρασιατικός 
πόλεµος38. Το τραγικό για τον ελληνισµό τέλος του οδηγεί στην Ελλάδα 1.500.000 
πρόσφυγες (προκαλώντας για πρώτη φορά συµπύκνωση των ελληνικών πληθυσµών 
στην ελληνική χερσόνησο39), δηµιουργώντας, µέσα στις τότε δύσκολες συνθήκες, και 
ξαφνικό πρόβληµα υπερπληθυσµού40. 

Η αγανάκτηση που διακατέχει τα υποχωρούντα από τη Μ. Ασία ελληνικά 
στρατεύµατα εναντίον της πολιτικής ηγεσίας, που τη θεωρούν υπεύθυνη για την 
καταστροφή, οδηγεί σε εξέγερση το Σεπτέµβριο του 1922 (υπό την ηγεσία των Ν. 
Πλαστήρα, Σ. Γονατά και Α. Χατζηκυριάκου), που αναλαµβάνει την εξουσία, διώκει 
τον Κωνσταντίνο από τη χώρα (βασιλιάς γίνεται ο γιος του Γεώργιος Β΄)και εισάγει 
σε δίκη οκτώ µέλη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, από τα οποία τα έξι 
καταδικάζονται και εκτελούνται άµεσα (“δίκη των έξι”)41. Ακολουθούν 
διαπραγµατεύσεις µε τις ∆υνάµεις και τους Τούρκους (που η επαναστατική 
κυβέρνηση αναθέτει στο Βενιζέλο), κατά τις οποίες ορίζεται ο Έβρος ως σύνορο 
Ελλάδας-Τουρκίας (ανακωχή των Μουδανιών, Οκτώβριος 1922), οριστικοποιείται η 
εγκατάλειψη της Μ. Ασίας από την Ελλάδα, υπογράφεται σύµβαση για την 
ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσµών (Ιανουάριος 1923) και συνθήκη 
ειρήνης (συνθήκη της Λωζάννης, Ιούλιος 1923)42.  

Ακολουθεί φιλοβασιλικό πραξικόπηµα που καταστέλλεται43 (∆εκέµβριος 
1923). Υπό την πίεση της επαναστατικής επιτροπής και προοδευτικών πολιτικών µε 
πρωτοστάτη τον Α. Παπαναστασίου διώκεται και ο Γεώργιος από τη χώρα και 
κηρύσσεται η αβασίλευτη δηµοκρατία (Μάρτιος 1924). Ο Παπαναστασίου επιδιώκει 
µια εξυγίανση της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας, όµως ο σκληρός 
ανταγωνισµός των πολιτικών κοµµάτων της περιόδου και οι παρεµβάσεις 
αδιάλλακτων στρατιωτικών στην πολιτική ζωή δεν το επιτρέπουν44. Τον Ιούνιο του 
1925 καταλαµβάνει δικτατορικά την εξουσία ο στρατηγός Θ. Πάγκαλος, που 
ανατρέπεται ένα χρόνο αργότερα, για να επικρατήσει για µια διετία µια συνεχής 
πολιτική κρίση, µε εναλλαγές κυβερνήσεων (από κόµµατα και πάλι προσωποπαγή, 
χωρίς ξεκαθαρισµένες αρχές και πρόγραµµα, µε µέλη – νοµικούς στην πολύ µεγάλη 
πλειοψηφία τους - που δεν έχουν τη διάθεση να ενσκήψουν στα λαϊκά προβλήµατα 
αλλά µόνο στις υποθέσεις των ψηφοφόρων τους, αναπτύσσοντας φαινόµενα 
συναλλαγής, που οδηγούν στη βουλευτοκρατία· ο διοικητικός µηχανισµός της χώρας 
γεµίζει από ακατάλληλους υπαλλήλους που διορίζουν οι ισχυροί βουλευτές, κάτι που 
                                                
34 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 316 και Σβορώνος, ό.π., σ. 127 
35 Σβορώνος, ό.π., σ. 125 
36 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 338 
37 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 314 
38 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 344-5 
39 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 358 
40 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 347 
41 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 347 
42 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 348 
43 Σβορώνος, ό.π., σ. 127 
44 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 349-50 
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εµποδίζει τις προσπάθειες ανασυγκρότησης· ταυτόχρονα, διεισδύουν στο δηµόσιο 
µηχανισµό πολλοί απόστρατοι στρατιωτικοί, αυξάνοντας τη συνολική επιρροή των 
στρατιωτικών στα πολιτικά πράγµατα της χώρας45- και των εν ενεργεία και αυτών 
που είχαν µεταπηδήσει στην πολιτική, όπως οι Κονδύλης, Μεταξάς, Χατζηκυριάκος 
και αργότερα ο Πλαστήρας).  

Στα χρόνια αυτά πραγµατοποιείται και η εγκατάσταση και ενσωµάτωση των 
προσφύγων στη χώρα µε τη βοήθεια της Κοινωνίας των Εθνών· οι πρόσφυγες 
εγκαθίστανται κυρίως στη Μακεδονία και τη ∆. Θράκη (που ο πληθυσµός τους 
γίνεται πλέον κατά 90%  ελληνικός46, καθώς αποχωρούν και οι Τούρκοι και Σλάβοι, 
κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς τώρα επαναπροβάλλονται οι διεκδικήσεις της 
βουλγαρικής διπλωµατίας για ανεξάρτητο µακεδονικό κράτος, αυτή τη φορά µέσα 
από άλλο δρόµο, την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή, στα 1923, άποψη που υποχρεώνονται 
από τους Σοβιετικούς να αποδεχτούν και τα Κοµµουνιστικά κόµµατα της 
Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας47), και σε αστικές και σε αγροτικές περιοχές, 
κτίζονται γι’ αυτούς οικισµοί, δίνονται γαίες και πραγµατοποιούνται σ’ αυτές πλήθος 
µεγάλων έργων, ένα «ειρηνικό έπος» (που βελτιώνει την εικόνα της Ελλάδας στο 
εξωτερικό)48. Στα χρόνια αυτά προχωρεί και η εκβιοµηχάνιση, ενώ βελτιώνεται 
παράλληλα και η εργατική νοµοθεσία49 (καθώς το εργατικό ζήτηµα έπαιρνε τώρα 
µεγαλύτερες διαστάσεις)50 και παίρνονται κι άλλα µέτρα για τους αγρότες (όπως η 
ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας51). 

Τον Ιούλιο του 1928 γίνεται ξανά πρωθυπουργός ο Βενιζέλος για να διανύσει 
µια θητεία τεσσάρων χρόνων στην εξουσία. Στα χρόνια αυτά, πέρα από τα µέτρα 
εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ο Βενιζέλος κινείται µε ευελιξία στο εξωτερικό: 
έχοντας κατανοήσει ότι η πολιτική της Μεγάλης Ιδέας ήταν πια ουτοπική και 
θεωρώντας ότι ο εξωτερικός κίνδυνος προέρχεται πλέον από το Βορρά, προβαίνει 
στην αποκατάσταση φιλικών σχέσεων µε την Τουρκία (υπογραφή ελληνοτουρκικού 
συµφώνου φιλίας τον Ιούλιο του 1930), ενώ συγχρόνως πετυχαίνει εξοµάλυνση των 
σχέσεων και µε την Ιταλία (Σεπτέµβριος 1928) και µε τη Γιουγκοσλαβία (Μάρτιος 
1929), διατηρώντας ταυτόχρονα τις καλές σχέσεις µε την Αγγλία (µε το να 
αποδοκιµάσει την εξέγερση στην Κύπρο το 1931)52. Το 1932 ο Βενιζέλος 
αντιµετωπίζοντας µεγάλες δυσκολίες, κυρίως λόγω του οικονοµικού Κραχ του 1929, 
του οποίου οι συνέπειες έπληξαν και την Ελλάδα, χάνει τις εκλογές, το ίδιο και το 
1933. Ακολουθεί ένα πραξικόπηµα του Πλαστήρα που αποτυχαίνει και µια 
δολοφονική απόπειρα κατά του Βενιζέλου, δείγµατα της ταραγµένης και ασταθούς 
πολιτικής ζωής της χώρας, που συνεχίζει έτσι ως το 1935, οπότε έχουµε ένα νέο 
αποτυχηµένο πραξικόπηµα Πλαστήρα – Βενιζέλου, το οποίο αποτέλεσε πλήγµα κατά 
της δηµοκρατίας53, καθώς έδωσε την ευκαιρία στον Κονδύλη να επαναφέρει 
πραξικοπηµατικά το βασιλιά (∆εκέµβριος 1935). Η συνεχιζόµενη πολιτική αστάθεια 
και οι κοινωνικές ταραχές οδηγούν στην επιβολή δικτατορίας από τον Ι.  Μεταξά, µε 
την έγκριση και του Γεωργίου (Αύγουστος 1936)54. 

                                                
45 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 354-6 
46 Σβορώνος, ό.π., σ. 128 
47 βλ. Βακαλόπουλος, Κ., ό.π., σ. 69 
48 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 357-61 
49 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 361-2 
50 Σβορώνος, ό.π., σ. 126 
51 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 352 
52 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 366-7 
53 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 371-3 
54 Σβορώνος, ό.π., σ. 131 
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Ο Μεταξάς, επηρεασµένος από τα ολοκληρωτικά καθεστώτα της Ευρώπης 
(χιτλερική Γερµανία και φασιστική Ιταλία), ακολουθεί ολοκληρωτική πολιτική, 
προσπαθεί ν’ αποκτήσει ερείσµατα στις λαϊκές µάζες, ντύνει ιδεολογικά το καθεστώς 
του µε το σύνθηµα του τρίτου ελληνικού πολιτισµού (µετά από της αρχαίας Ελλάδας 
και του Βυζαντίου), καταπνίγει κάθε αντιστασιακή προσπάθεια, ασκεί έντονη 
λογοκρισία όχι µόνο στον τύπο αλλά και στα όποιου είδους βιβλία, προσελκύει τους 
νέους µε την Ε.Ο.Ν., εορτάζει µε λαµπρότητα πανηγυρικές επετείους κ.ά., ενώ  
ταυτόχρονα φροντίζει για την καλή αµυντική προετοιµασία της χώρας και παίρνει 
µέτρα για τους εργαζόµενους και για τον τουρισµό55. Ως προς την εξωτερική του 
πολιτική όµως είναι απόλυτα στραµµένος προς την Αγγλία56. 

Την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από το Μεταξά, και ενώ το καθεστώς 
του έχει παγιωθεί εσωτερικά, στο διεθνές προσκήνιο συµβαίνουν σοβαρά γεγονότα, 
που επηρεάζουν και την Ελλάδα. Η Γερµανία του Χίτλερ προσαρτά (υπό την ανοχή 
Άγγλων και Γάλλων, που επιθυµούν να διασώσουν την ειρήνη) την Αυστρία και την 
Τσεχοσλοβακία (Μάρτιος 1938 και Μάρτιος 1939 αντίστοιχα), ενώ η Ιταλία του 
Μουσολίνι επιτίθεται κατά της Αβησσυνίας (1935) και καταλαµβάνει την Αλβανία 
(Απρίλιος 1939). Στη Βαλκανική, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία προσεγγίζουν και 
συµφωνούν τη µεταξύ τους διανοµή της ελληνικής Μακεδονίας και Θράκης 
(Νοέµβριος 1939), ενώ η Τουρκία ασκεί καιροσκοπική πολιτική· η Ελλάδα βρίσκεται 
διπλωµατικά αποµονωµένη, ενώ ο Μουσολίνι εντείνει ολοένα τις εναντίον της 
απειλές, τόσο, ώστε να γίνεται πλέον κατανοητό από την ηγεσία της πως ο πόλεµος 
είναι αναπόφευκτος57. 

Το Σεπτέµβριο του 1939 ξεκινά ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος µε την επίθεση της 
Γερµανίας εναντίον της Πολωνίας, την οποία διαµοιράζεται µε τη Σοβιετική Ένωση. 
Ακολουθεί η επίθεση της τελευταίας κατά της Φινλανδίας (Νοέµβριος 1939 -Μάρτιος 
1940), και της Γερµανίας κατά ∆ανίας και Νορβηγίας (Απρίλιος 1940). Οι εύκολες 
επιτυχίες των Γερµανών συνεχίζονται µε την ταχύτατη κατάληψη Βελγίου και 
Ολλανδίας και κατόπιν και της ίδιας της Γαλλίας (Μάιος 1940), ενώ οι Σοβιετικοί 
προσαρτούν Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία, καθώς και τµήµα της Ρουµανίας 
(Αύγουστος 1940). Η ορµή των Γερµανών ανακόπτεται προσωρινά µε την ανεπιτυχή 
αεροπορική τους επίθεση εναντίον της Αγγλίας (Ιούλιος –Σεπτέµβριος 1940), της 
δύναµης που σηκώνει µόνη πλέον το βάρος του αντιφασιστικού αγώνα58.  

Στο µεταξύ ο Μουσολίνι θέλει να αντισταθµίσει τις επιτυχίες του Χίτλερ 
επιβεβαιώνοντας τη δική του επιρροή στη νοτιοανατολική Ευρώπη µε µια επιχείρηση 
εναντίον της Ελλάδας, που τη θεωρούσε εύκολη υπόθεση59. Οι προκλήσεις και οι 
εκφοβισµοί του εναντίον της χώρας (µε αποκορύφωµα τον τορπιλισµό της “Έλλης”) 
δεν έχουν το αναµενόµενο αποτέλεσµα, κι έτσι το τελεσίγραφό του της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, µε το οποίο η Ιταλία ζητά ελεύθερη δίοδο των στρατευµάτων της, 
απορρίπτεται απ’ το Μεταξά60. Οι Έλληνες ενωµένοι και µε ενθουσιασµό, όχι µόνο 
αντιµετωπίζουν επιτυχώς την ιταλική επίθεση στα βουνά της Πίνδου, αλλά περνούν 
και στην αντεπίθεση, απωθώντας τους Ιταλούς 60 χλµ. πέρα από τα αλβανικά 
σύνορα61. Οι ελεύθερες ακόµη χώρες πανηγυρίζουν την ελληνική νίκη, την πρώτη 
κατά του Άξονα. Η µεγάλη εαρινή επίθεση των Ιταλών που ακολουθεί (Μάρτιος 

                                                
55 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 383-4 
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1941), συντρίβεται επίσης62. Την κατάσταση έρχεται να σώσει γι’ αυτούς ο Χίτλερ, 
που θέλοντας να διασώσει το γόητρο του συµµάχου του και να επιταχύνει τη 
σχεδιαζόµενη επίθεσή του στη Ρωσία, εισβάλει τον Απρίλιο του 1941 µέσω 
Βουλγαρίας στην Ελλάδα (και ταυτόχρονα στη Γιουγκοσλαβία), υποχρεώνοντας τις 
ελληνικές µονάδες της γραµµής Μεταξά σε παράδοση, ύστερα από ηρωικό αγώνα. 
Αυτό αναγκάζει και το νικηφόρο στρατό του αλβανικού µετώπου να συµπτυχθεί. Η 
ελληνική άµυνα καταρρέει63. Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση Τσουδερού (ο Μεταξάς 
έχει στο µεταξύ πεθάνει) αφήνουν τη χώρα για την Αίγυπτο, ενώ η στρατιωτική 
ηγεσία συνθηκολογεί (24 Απριλίου 1941). Τελευταίο πεδίο µάχης γίνεται η Κρήτη 
(Μάιος 1941)64. 

Ακολουθεί, ως τον Οκτώβριο του 1944, η τριπλή κατοχή της χώρας από τους 
Γερµανούς, Ιταλούς και τους συµµάχους τους Βουλγάρους. Οι πόροι της χώρας 
κατάσχονται, η πείνα προκαλεί χιλιάδες θανάτους, ενώ και η καταπίεση είναι 
έντονη65 (ιδίως στις βουλγαροκρατούµενες Α. Μακεδονία και ∆. Θράκη, όπου 
εφαρµόζεται συστηµατικό πρόγραµµα απεθνικοποίησης, µε διώξεις, εκτελέσεις, 
κατασχέσεις και φυλακίσεις66). Η δύσκολη αυτή κατάσταση δεν πτοεί τη θέληση του 
λαού για αντίσταση67. Το Σεπτέµβριο του 1941 ιδρύεται από αριστερά κόµµατα, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικές και άλλες προσωπικότητες το Ε.Α.Μ. και 
λίγο αργότερα ο στρατιωτικός του κλάδος, ο Ε.Λ.Α.Σ., που συνενώνει πλήθη 
Ελλήνων που επιθυµούν να αντισταθούν στους κατακτητές. Σύντοµα ιδρύονται και 
άλλες αντιστασιακές οργανώσεις, κυρίως από παλιούς αξιωµατικούς, µε κυριότερες 
τον Ε.∆.Ε.Σ. και την Ε.Κ.Κ.Α. Αναβιώνοντας την τακτική του κλεφτοπολέµου, ιδίως 
στην ύπαιθρο (κύρια στην ορεινή ∆. Ελλάδα), αλλά και στις πόλεις, προκαλούν µε 
πλήθος δολιοφθορές παρακώλυση των µεταφορών προς την Αφρική και απώλειες 
στους Γερµανούς (µε αποκορύφωµα την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταµου 
(Σεπτέµβριος 1942), ενώ οργανώνουν και µαζικές διαδηλώσεις και απεργίες στις 
πόλεις.  

Η οµόνοια όµως του ελληνικού λαού, που επανήλθε το 1940 µπρος στον 
εξωτερικό κίνδυνο, χάνεται και πάλι. Η πολιτική αντιπαλότητα, που σταµάτησε επί 
Μεταξά, επανέρχεται τώρα στις αντιστασιακές οµάδες68, που συγκρούονται πλέον 
µεταξύ τους αντί µε τους Γερµανούς. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στον 
ελληνικό στρατό που πολεµά επιτυχώς µε τους συµµάχους στη Β. Αφρική69. Η 
εξόριστη κυβέρνηση Παπανδρέου συγκαλεί το συνέδριο του Λιβάνου (Μάιος 1944) 
µε αντιπροσώπους από όλα τα κόµµατα και τις κύριες αντιστασιακές οργανώσεις µε 
στόχο την ανασύνταξη του ένοπλου αγώνα σε Ελλάδα και Μ. Ανατολή και την 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για οµαλή πολιτική ζωή και ελεύθερη έκφραση του 
λαού µε την απελευθέρωση, κάτι που συµφωνήθηκε από όλους70 (και µε τη συµφωνία 
της Καζέρτας, Σεπτέµβριος 1944), αλλά η καχυποψία δεν επέτρεψε να λειτουργήσει. 
Τον Οκτώβριο του 1944 αποχωρούν από την Ελλάδα οι Γερµανοί (που ηττώνται 
πλέον και από τους Αγγλοαµερικάνους και από τους Σοβιετικούς) και επιστρέφει 
στην Αθήνα η εξόριστη κυβέρνηση µαζί µε µια βρετανική ταξιαρχία. Όµως η 
καχυποψία και η πολιτική αντιπαλότητα των ελληνικών πολιτικών οµάδων και 
                                                
62 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 393 
63 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 393-4 
64 Σβορώνος, ό.π., σ. 138 
65 Σβορώνος, ό.π., σ. 138 
66 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 398 
67 βλ. Σβορώνος, ό.π., σ. 139-41 και Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 400-3 
68 Σβορώνος, ό.π., σ. 140 
69 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 406-7 
70 βλ. Ιατρίδης, Ι., (επιµ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-50., Θεµέλιο, Αθήνα 1984, σ. 205-23 
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αντιστασιακών οργανώσεων, η θέληση των Βρετανών να ελέγχουν τη χώρα (ύστερα 
και από τη συµφωνία της Μόσχας για τις σφαίρες επιρροής µε τους Σοβιετικούς71) 
και η επιλογή του Κ.Κ.Ε. (σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά) για βίαιη 
κατάληψη της εξουσίας, οδηγούν σε εµφύλιες συγκρούσεις στην Αθήνα (και αλλού) 
το ∆εκέµβριο του 194472. Προσωρινό τέλος στη σύγκρουση βάζει η συµφωνία της 
Βάρκιζας (Φεβρουάριος 1945) που όριζε τις προϋποθέσεις για οµαλή µετάβαση στην 
πολιτική ζωή73.Οι ποικίλες όµως παραβιάσεις της και από τις δύο πλευρές οδηγούν 
σε έναν νέο, τρίχρονο αυτή τη φορά, εµφύλιο πόλεµο (φθινόπωρο 1946 - φθινόπωρο 
1949), που λήγει τελικά µε την επικράτηση των κυβερνητικών δυνάµεων. Την 
προσπάθεια των κυβερνητικών στηρίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες74, οι οποίες, 
ξεκινώντας αµέσως µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου τον ανταγωνισµό µε τη 
Σοβιετική Ένωση για παγκόσµια επικράτηση, προσπαθούν στην περιοχή της 
Βαλκανικής, µετά το πέρασµα στη σοβιετική σφαίρα επιρροής της Γιουγκοσλαβίας, 
της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, να διατηρήσουν – έχοντας αντικαταστήσει από το 
1947 στην περιοχή την Αγγλία ως προστάτιδα δύναµη – υπό τη δική τους επιρροή την 
Ελλάδα και την Τουρκία (∆όγµα Τρούµαν, Μάρτιος 194775). Η Ελλάδα βγαίνει 
κατεστραµµένη και βαθιά διχασµένη από τον πόλεµο µε τον Άξονα, την τριπλή 
τρίχρονη κατοχή και τον σκληρό εµφύλιο: χιλιάδες νεκροί (16.000 µάχιµοι και 7.000 
άµαχοι κατά τον ελληνοϊταλικό και ελληνογερµανικό πόλεµο, 70.000 εκτελεσµένοι 
κατά την κατοχή και 300.000 θύµατα της ασιτίας, 158.000 κατά τον εµφύλιο76), 
πολλοί πρόσφυγες (περίπου 100.000), χιλιάδες κατεστραµµένα χωριά, δηµιουργία 
κύµατος αστυφιλίας και εξωτερικής µετανάστευσης, παράλυση κάθε προσπάθειας για 
πολιτική εξυγίανση, οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική και πνευµατική πρόοδο77 
(την περίοδο αυτή έχουµε και την τελευταία εδαφική επέκταση της χώρας, µε την 
παραχώρηση των ∆ωδεκανήσων από την Ιταλία στα 1947). 

 
Αν θελήσουµε τώρα να δούµε την πνευµατική ζωή της Ελλάδας σ’ αυτήν την 

τεσσαρακονταετία της ιστορίας της, µπορούµε να πούµε ότι είναι αρκετά σηµαντική 
και ενδιαφέρουσα. Στα πριν το 1922 χρόνια εξακολουθεί να επικρατεί στην ποίηση το 
κίνηµα του δηµοτικισµού, µε κυρίαρχη µορφή και πάλι τον Παλαµά. Μαζί µε τον 
αγώνα για τη λαϊκή γλώσσα και την πνευµατική πρόοδο του λαού δένονται τώρα και 
ιδέες για κοινωνική και πολιτική ανανέωση, ταυτόχρονα µε τις προσπάθειες διάλυσης 
της φενάκης της Μεγάλης Ιδέας78. Χαρακτηριστική είναι η ίδρυση στα 1910 του 
“Εκπαιδευτικού Οµίλου” που αγωνίζεται, µε όπλο και πάλι το γλωσσικό, για µια 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, που υπό την επήρεια µελών του, όπως ο ∆. Γληνός και ο 
Α. ∆ελµούζος, γίνεται κατά ένα µέρος πράξη από το Βενιζέλο το 191779 (τότε 
καθιερώνεται η δηµοτική στο δηµοτικό σχολείο, όµως µόνο προσωρινά). Χτίζονται 
ακόµη πολλά συγχρονισµένα σχολεία και ιδρύεται και το δεύτερο πανεπιστήµιο της 
χώρας, στη Θεσσαλονίκη (1926)80. Η κυριαρχία της δηµοτικής στην ποίηση 
επεκτείνεται τώρα και στην πεζογραφία. Σηµαντικότεροι ποιητές της περιόδου είναι ο 
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72 Σβορώνος, ό.π., σ. 142 
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Ά. Σικελιανός και ο Κ. Καβάφης (ο οποίος µάλιστα δεν κινείται στο µοναδικό 
πνευµατικό κέντρο του ελληνικού κράτους, την Αθήνα, αλλά έξω από αυτό, στην 
πολυπληθή τότε ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο). Στη δεκαετία 
του 1920 επικρατεί µια ποίηση της παρακµής, του ανικανοποίητου και πεσιµιστική 
(µε κύρια µορφή τον Κ. Καρυωτάκη)81, καθώς και ένα ρεύµα κοσµοπολιτισµού, 
µακριά από τις εθνικές ρίζες, στον αντίποδα του οποίου όµως εµφανίζονται ένα 
ρεύµα ολοκληρωµένου εθνικισµού (που κηρύττει τη λατρεία της ιδέας του 
ελληνισµού, σαν µιας µεταφυσικής οντότητας, και προβάλλει τους Έλληνες ως τον 
εκλεκτό λαό της ιστορίας) και ένα λαϊκιστικό ρεύµα (που υπό την επίδραση της 
λαογραφίας, επιζητεί τη δηµιουργία ενός εθνικού πολιτισµού θεµελιωµένου 
αποκλειστικά στη λαϊκή τέχνη)82. Η γενιά του 1930 ανανεώνει και την ποίηση (µε 
σπουδαίους ποιητές, επηρεασµένους από τον υπερρεαλισµό, όπως οι Σεφέρης, 
Ελύτης, Ρίτσος, Βρεττάκος, Εµπειρίκος, Εγγονόπουλος) και την πεζογραφία 
(Μυριβήλης, Βενέζης, Κόντογλου, Τερζάκης, Θεοτοκάς, Καζαντζάκης, Πολίτης, 
Καραγάτσης, ∆ούκας  κ.ά.)83. Αξιόλογα επίσης επιτεύγµατα παρουσιάζονται και στην 
περιοχή των καλών τεχνών, αρχικά µέσα από την επίδραση της καλλιτεχνικής 
επανάστασης που έφερε ο ιµπρεσσιονισµός (Κ. Παρθένης), κι αργότερα µέσα από τη 
στενή δηµιουργική επαφή µε τις νέες δυτικές κατευθύνσεις84. 

 
Όσο αφορά ειδικότερα την καλλιέργεια της επιστήµης της Ιστορίας στη χώρα, 

η κατάσταση, αν κρίνουµε από τον αριθµό των νέων έργων, δεν είναι αυτή που θα 
αναµενόταν µε βάση την αργή µεν αλλά σταθερά ανοδική πορεία των περασµένων 
ετών, κάτι που µπορούµε να το εξηγήσουµε µε γνώµονα τις ιδιαίτερα ταραγµένες 
συνθήκες αυτής της περιόδου. Το όποιο ενδιαφέρον, µετά το 1923, αφορά κυρίως τη 
νεότερη και σύγχρονη ιστορία (και την τοπική), λόγω των συγκλονιστικών για τον 
ελληνισµό γεγονότων, και όχι την ιστορία της αρχαιότητας. Η θεωρητική κατάρτιση 
των συγγραφέων κινείται και πάλι στα πλαίσια του θετικισµού (όταν φυσικά υπάρχει 
αυτή η κατάρτιση και δεν έχουµε να κάνουµε µε λόγιους µε ιστορικά ενδιαφέροντα) 
και το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία, αρχίζει όµως σιγά 
σιγά να διαφαίνεται και η επίδραση της µαρξιστικής ιστοριογραφίας, µε εισηγητή το 
Γ. Κορδάτο (στα χρόνια αυτά στη ∆. Ευρώπη ο µαρξισµός στην ιστοριογραφία, 
«υπερβαίνοντας τον οικονοµισµό, µετατρέπεται σε µια ευέλικτη, ανοικτή και 
πολυεστιακή µεθοδολογία προσέγγισης και ανάλυσης των κοινωνικών 
φαινοµένων»85). 

Για τη µελέτη της αρχαίας ιστορίας και του Αλεξάνδρου ειδικότερα έχουµε 
αρκετά σηµαντικά έργα στα χρόνια αυτά στην Ευρώπη (κυρίως στη Γερµανία, όπου ο 
Αλέξανδρος γίνεται σύµβολο εθνικής ενότητας αλλά και υπεροχής των βόρειων 
λαών86), ειδικά για την ελληνιστική εποχή (που κινεί και πάλι έντονα το ενδιαφέρον 
των ιστορικών), που όµως, καθώς δε µεταφράστηκαν στα ελληνικά (παρά µόνο 
ελάχιστα και αυτά σε κατοπινότερη περίοδο) δεν άσκησαν σηµαντική επίδραση, παρά 
µόνο έµµεση και µικρή, µέσα από τις σποραδικές µεταφορές απόψεών τους σε 
ελληνικά έργα (κυρίως άρθρα). Αναφέρουµε ενδεικτικά τα έργα αρχαίας ιστορίας των 
Γερµανών J. Kaerst (1909, για την ελληνιστική εποχή), U. v.W ilam owitz (1924, για 
τον ελληνιστικό πολιτισµό), J. Burckhardt (1902, που διατυπώνει την ιδέα της 
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υποταγής των δηµιουργικών δυνάµεων του Έλληνα πολίτη στον κυρίαρχο οργανισµό 
που αποτελούσε η αρχαία πόλη), Η. Berve (1931) και V. Ehrenberg (1942, για την 
αθηναϊκή κοινωνία), του Γάλλου G. Glotz (1925), του Βρετανού W .W .Tarn (1927, 
για τον ελληνιστικό πολιτισµό) και τη σπουδαία βρετανική συλλογική Cambridge 
Ancient History (1924-39), του Ρώσου M . Rostovtzeff (το σπουδαίο“Social and 
economic history of the Hellenistic world”, 1941) και του Σουηδού Μ.Ρ. Nilsson 
(1941, για την αρχαία θρησκεία). Ειδικά για τον Αλέξανδρο σηµαντικά έργα έχουµε 
των Η. Βerve (M όναχο 1927, σοβαρό και αξιόπιστο), U. W ilcken (Λειψία 1931, έργο 
σηµαντικό και καλά θεµελιωµένο), Th. Birt (1924, πολυδιαβασµένο, αλλά µε έντονα 
ανεκδοτολογικό χαρακτήρα) και G. Radet (Παρίσι 1931, στηριγµένο στην παράδοση 
του Κλειτάρχου και του Κουρτίου), ενώ διαφωτιστικές και σηµαντικές είναι οι 
µεγάλες αναφορές σ’ αυτόν στη συνολική αρχαία ιστορία του Βerve, αλλά και των 
Γάλλων Glotz-Roussel-Cohen (1938)87. 

 
 
Β) ΤΑ ΕΡΓΑ 

  
 Την περίοδο 1909-49 εκδίδονται 11 έργα που ανήκουν στις 5 πρώτες οµάδες 
βιβλίων για τον Αλέξανδρο, στα ιστορικά έργα. Από αυτά, τα 2 είναι της α΄ οµάδας, 1 
της β΄, άλλο 1 της γ΄, ενώ 2 ανήκουν στην δ΄ οµάδα και 5 στην ε΄. Πρόκειται για τις 
ιστορίες του Αλεξάνδρου της Α. Παπαδοπούλου (1930), του ∆. Πετρακάκου (1944) 
και του Π. Ιωαννίδη (1949), την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας του Α. Στρατη-
γόπουλου (1933), την ιστορία της Μακεδονίας του Κ. Νικολαΐδη (1923), τις ειδικές 
µελέτες των Μ. Σπυροµίλιου (1927) και Μ. Κοιµήση (1930) και τις γενικότερες των 
Σ. Γυαλίστρα (1928), Α. Ανδρεάδη (1930), Ν. Καρυδάκη (1939), Σ. Γκοτζαµάνη 
(1940) και Ι. Παπασταύρου (1945) (θα εξετάσουµε επίσης ένα ακόµη κείµενο, µη 
αυτοτελές, του Π. Καρολίδη, από το 1925, εντασσόµενο στην ε΄ οµάδα). 

 
Θα χρειαστεί να περάσουν είκοσι έξι χρόνια από το τελευταίο βιβλίο της α΄ 

οµάδας για τον Αλέξανδρο (εκείνο του Χ. Αντρεάδη, του 1904, που είδαµε στο Α΄ 
κεφάλαιο), για να κάνει την εµφάνισή του στην Ελλάδα ένα καινούριο βιβλίο για 
αυτόν, «Ο δηµιουργός του Ελληνικού Έθνους (Μέγας Αλέξανδρος)», της φιλολόγου 
Αρσινόης Παπαδοπούλου (Αθήνα 1930). Στα ενδιάµεσα χρόνια, χρόνια συνεχών 
πολεµικών συγκρούσεων (Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεµοι, Α΄ 
Παγκόσµιος Πόλεµος, Μικρασιατικός Πόλεµος), εσωτερικών αντιθέσεων (∆ιχασµός) 
και µεγάλων δοκιµασιών (Μικρασιατική Καταστροφή, προσφυγικό πρόβληµα, 
προσπάθειες ανασυγκρότησης, πολιτική αστάθεια), δεν εκδόθηκε κανένα βιβλίο για 
τον Αλέξανδρο, καθώς οι συνθήκες της εποχής δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές ούτε για 
την επιστηµονική έρευνα ούτε για την έκδοση βιβλίων. Η εικόνα άλλωστε του 
Αλεξάνδρου ως ιστορικού εθνικού προτύπου και ως πολεµικού συµβόλου είχε πλέον 
παγιωθεί και µέσα από τη βιβλιογραφία και µέσα από άλλες οδούς (σχολεία, οµιλίες, 
τύπος κτλ.) και δε χρειαζόταν ιδιαίτερα επιπλέον βιβλιογραφική στήριξή της, ενώ η 
όποια διάθεση για επιπλέον πληροφόρηση γι’ αυτόν καλυπτόταν από επανεκδόσεις 
παλιότερων έργων (όπως για παράδειγµα η β΄ έκδοση της ιστορίας του Σωτηριάδη, το 
1912, ή οι συνεχείς επανεκδόσεις της ιστορίας του Παπαρρηγόπουλου και κυρίως η 
αναθεωρηµένη από τον Π. Καρολίδη, του 1925). Στην περίοδο όµως εθνικής 
ανασυγκρότησης που ακολουθεί τη µικρασιατική καταστροφή η ανάγκη αναβίωσης 
της εθνικής αυτοπεποίθησης φέρνει σιγά σιγά στο προσκήνιο την επαναπροβολή των 
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πολεµικών εθνικών προτύπων, ενώ και οι νέες σοσιαλιστικές ιδέες που κέρδιζαν τότε 
και στην Ελλάδα έδαφος (τόσο, ώστε ο προλογίσας το βιβλίο αυτό καθηγητής Π. 
Καρολίδης να σηµειώνει ότι «κυκλούµεθα πανταχόθεν υπό της ολεθριοτάτης 
επιδροµής του ηθικού υλισµού»88) έκαναν τους αστούς λόγιους να νιώθουν έντονη 
την ανάγκη να προβάλουν µέσα από έργα τους ιστορικές προσωπικότητες ως 
πρότυπα ηθικής (και πολιτικής) διαπαιδαγώγησης των νέων (κάτι που ξεκάθαρα 
διαφαίνεται στον πρόλογο αυτού του βιβλίου). 

Έτσι λοιπόν, η Παπαδοπούλου παρουσιάζει έναν Αλέξανδρο ο οποίος «όλων 
εις σοφίαν υπερέχει (… ), στρατηλάτης και πολιτικός όµοιον του οποίου δεν είδεν έως 
τότε η οικουµένη», που «δε ζει, δεν αγωνίζεται, παρά διά το µεγαλείον των Ελλήνων 
όλων»89. Η Ελλάδα της εποχής του ήταν, όπως λέει, «εξηντληµένη από τον 
αλληλοσπαραγµόν», τόσο, ώστε αναρωτιέται «τι θα απεγίνετο αν δεν ήρχετο ακριβώς 
τότε εις τον κόσµον ο Αλέξανδρος», ο «νεαρός βασιλεύς της Μακεδονίας» που ένωσε 
«µε την σιδηράν του θέλησιν τους Έλληνας όλους» και προχώρησε «κατά του 
εθνικού των Ελλήνων προαιωνίου εχθρού», αναλαµβάνοντας «τας θυσίας της 
εκστρατείας αυτής όλας»90, όχι µόνο «διά να τιµωρήσει τους Πέρσας», αλλά και για 
«να εξαπλώσει εις την οικουµένην τον Ελληνισµόν» και να πραγµατοποιήσει «το 
όνειρόν του όπως ενώσει εις µίαν οικογένειαν την ανθρωπότητα»91. 

Η πολιτική του να µη γίνεται «ουδεµία διάκρισις µεταξύ νικητών και 
νικηµένων» και να τιµά «όσα εκείνοι εσέβοντο» τον κάνει, όπως σηµειώνει η 
συγγραφέας, να «στέκει διαµέσου των αιώνων µε φωτοστέφανον εις την κεφαλήν, 
διότι ευεργετών και αδελφώνων τα έθνη, προητοίµασεν αυτά να δεχθούν το 
κήρυγµα» του Χριστού92. Υπολανθάνει δηλαδή εδώ η αντίληψη περί της 
παρεµβάσεως της θείας πρόνοιας στην ιστορία, που την είχαµε δει στα βιβλία του 
19ου αι., ενώ δηλώνεται για πρώτη φορά κάτι που θα το δούµε και σε κατοπινά βιβλία 
(κυρίως της α΄ οµάδας), η προβαλλόµενη σχέση του Αλεξάνδρου µε τη χριστιανική 
θρησκεία, ότι λειτούργησε δηλαδή ουσιαστικά γι’ αυτήν ως ένα είδος προδρόµου 
(άποψη που έχει την αρχή της στον Droysen). 

Η προσφορά του Αλεξάνδρου προς τις µελλοντικές εποχές δε σταµατά κατά 
τη συγγραφέα σ’ αυτό το σηµείο, καθώς θεωρεί ότι ο δηµιουργηµένος από αυτόν 
ελληνιστικός κόσµος είναι αυτός που υπέταξε πολιτιστικά τη Ρώµη και αυτός ο 
οποίος «απεσπάσθη» από αυτήν για να δηµιουργήσει «το Βυζαντινόν κράτος», του 
οποίου «εξακολούθησις είναι το Νεοελληνικόν ιδικόν µας», όπως παρατηρεί· 
συνεπώς ο Αλέξανδρος είναι γι’ αυτήν «ο µέγας δηµιουργός του Ελληνικού έθνους»93 
(κάτι που δηλώνεται και στον τίτλο του βιβλίου). Στο τέλος του έργου της προχωρά 
µάλιστα στην προσπάθεια να απαντήσει στο υποθετικό ερώτηµα «ποίον θα ήτο το 
µέλλον του κόσµου όλου αν έζη ο Αλέξανδρος και έφερεν εις πέρας τα σχέδιά του», 
προβαίνοντας σε ατεκµηρίωτες φυσικά υποθέσεις περί Ρώµης, Μεσαίωνα, Τούρκων, 
Ελλάδας και παγκόσµιας αρµονίας94 (συχνές και σε κατοπινά βιβλία), που καθόλου 
σχέση δεν µπορούν να έχουν µε ένα ιστορικό σύγγραµµα και που δείχνουν απλά την 
πίστη της στο µεγαλείο του έθνους στο οποίο ανήκει και την πικρία της για το τι θα 

                                                
88 Παπαδοπούλου, Α., Ο δηµιουργός του Ελληνικού Έθνους (Μέγας Αλέξανδρος), Καλλέργης, Αθήνα  
    1930, σ. 6 
89 ό.π., σ. 116, 8 
90 ό.π., σ. 189, 31, 37 
91 ό.π., σ. 31, 57, 291 
92 ό.π., σ. 40, 192, 51 
93 ό.π., σ. 191 
94 ό.π., σ. 331 
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µπορούσε να είναι αυτό αλλά δεν τα κατάφερε – πικρία προερχόµενη από τα 
πρόσφατά της γεγονότα που συγκλόνισαν και αυτήν µαζί µε όλους τους Έλληνες. 

Τελειώνοντας, να σηµειώσουµε και τις αναφορές της (µε απολογητική 
διάθεση), πρώτα στην «τιµωρία» των συνεργατών του, που µην καταλαβαίνοντας την 
πολιτική του της προσέγγισης και επιθυµώντας την καταπιεστική εκµετάλλευση των 
κατακτηµένων (η «ηθική αποµόνωσις» αποτελεί τη µοίρα των µεγάλων ανδρών, όπως 
λέει), προχώρησαν «εις ανταρσίας και συνώµοσαν εναντίον αυτής της ζωής του», 
ώστε «ηναγκάσθη να [τους] τιµωρήσει», κάτι που «υπήρξεν η µεγαλυτέρα οδύνη της 
ζωής του»95. Έπειτα, στην πυρπόληση των ανακτόρων της Περσέπολης (για «να 
ανταποδώσει τον εµπρησµόν του Παρθενώνος [και] να καταλύσει συγχρόνως και 
συµβολικώς την επί της Ασίας εξουσίαν των Περσών»), στην αιτία της εκστρατείας 
στην Ινδία («εδηµιούργει (… ) φραγµόν εναντίον ξένων επιδροµέων») και του 
περάσµατος της Γεδρωσίας (στήριξη του στόλου)96. Τέλος, όσο αφορά το θάνατό 
του, θεωρεί αιτία το «σφοδρό πυρετό» από την ελονοσία µαζί µε τους «µεγάλους 
σωµατικούς κόπους»97. 

 
Όπως και στην α΄ οµάδα, έτσι και στη β΄, το πρώτο βιβλίο αυτής της περιόδου 

(και πρώτο για τον 20ο αι.) θα εκδοθεί πολύ µετά από εκείνο του Σωτηριάδη (που, 
στα 1894, ήταν και το τελευταίο για το 19ο αι.), κάτι που επιβεβαιώνει τη σχετικά 
επαρκή κάλυψη του όχι και µεγάλου κοινού που ενδιαφερόταν για το θέµα από τα 
παλιότερα βιβλία, όπως παρατηρήσαµε προηγουµένως, αλλά και µια σχετική 
αδράνεια της επιστηµονικής ιστοριογραφίας στη χώρα µέσα στις δύσκολες συνθήκες 
της πρώτης τριακονταετίας του 20ου αι. Πρόκειται για την «Ιστορία της Ελλάδος, τ. 
∆΄» (Αθήνα 1933) ενός πρώην στρατιωτικού, του Αναστάσιου-Μιλάνου 
Στρατηγόπουλου, έργο µε το οποίο σηµειώνεται και µια επιστροφή στις συνολικές 
ελληνικές ιστορίες.. 

Ο συγγραφέας φιλοδοξεί να παρουσιάσει «εκλαϊκευµένην την επιστήµην, 
απλουστευµένην την πολύπλοκον ιστορικήν έρευναν», θεωρώντας ότι µε το έργο του 
«πρώτην φοράν (… ) εγράφη πλήρης ιστορία της Ελλάδος»98· οι δυνάµεις του όµως, 
δεν επαρκούν για κάτι τέτοιο (η φλυαρία, τα κάποια λάθη και οι παρακινδυνευµένες 
ερµηνείες του χαλούν το έργο). 

Σηµειώνει αρχικά πως η Ελλάδα της εποχής παρουσίαζε «θέαµα θλιβερόν 
παρακµής», ενώ ήταν φανερός «κίνδυνος τροµερός αποσυνθέσεως του ελληνικού 
έθνους», από τον οποίο σώθηκε χάρη στο φύλο των Μακεδόνων, του οποίου την 
ελληνικότητα τονίζει (σηµειώνοντας πως «η παλαιά ιδέα ότι (… ) υπήρξε χώρα 
βαρβάρων, χώρα εντελώς ξένη προς την Ελλάδα (… ) δεν θεωρείται πλέον σήµερα 
αξία συζητήσεως»), και στην πολιτική του Φιλίππου, που έθετε ως «κύριον σκοπόν 
του την αναβίωσιν του ελληνισµού»99. 

Ο Αλέξανδρος είναι γι’ αυτόν «ο µεγαλύτερος από τους ηγεµόνας που 
αναφέρει µέχρι σήµερον η ιστορία του κόσµου», µια «στρατηγική µεγαλοφυΐα», ο 
«µεγάλος συνεχιστής της ελληνικής παραδόσεως [και] απόστολος του ελληνικού 
πολιτισµού», ο οποίος ονειρευόταν «τους Έλληνας ενωµένους» και «εµισούσε και 
εφιλοδοξούσε να συντρίψει» τους Πέρσες100. Σχολιάζοντας την εκστρατεία του, 
παρατηρεί πως «δεν πρόκειται περί κατακτήσεως χωρών και υποδουλώσεως λαών 

                                                
 95 ό.π., σ. 192-3 
 96 ό.π., σ. 145, 246, 280 
 97 ό.π., σ. 325 
 98 Στρατηγόπουλος, Α.-Μ., Ιστορία της Ελλάδος, τ.∆΄, Αθήνα 1933, σ. ι΄ 
 99 ό.π., σ. 100, 108, 139 
100 ό.π., σ. 166, 141, 159, 145 
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προς συγκοµιδήν πλούτου και ικανοποίησιν µαταιοδοξιών (… ), αλλά περί αγώνος 
ιδεών ενός υπερτάτου πολιτισµού εναντίον κόσµου ενστίκτων»101, εκφράζοντας έτσι 
µια εξιδανικευτική άποψη γι’ αυτήν, που γενικά δε συναντιέται συχνά στην ελληνική 
βιβλιογραφία. Άξια προσοχής είναι παράλληλα και η – πρωτότυπη – άποψη που 
εκφράζει όταν αιτιολογεί την αδράνεια των Περσών κατά την αρχική αντιµετώπιση 
του Αλεξάνδρου στη Μ. Ασία: πιστεύει πως οι Πέρσες είχαν σχηµατίσει ήδη µια 
εικόνα του Αλεξάνδρου ως ανίκητου και «υπερανθρώπου ήρωος» από όσα άκουσαν 
γι’ αυτόν και για τις νίκες του (µεταξύ 338 και 335) στην Ελλάδα, ο οποίος «είχε 
σταλεί από τους θεούς στη γη δια να υποτάξει και να κυβερνήσει τον κόσµον 
ολόκληρον», είτε ως κατακτητής για µερικούς είτε ως εκπολιτιστής κατ’ άλλους, και 
µ’ αυτές τις φήµες «είχαν αυθυποβληθεί και µειωθεί ηθικώς»102 (άποψη µε την οποία 
µάλιστα αντιφάσκει λίγο παρακάτω, όταν λέει πως ο ∆αρείος «δεν επίστευε ποτέ ότι 
ήτο δυνατή µία τέτοια ξαφνική συµφορά»103). Ο θαυµασµός αυτός προς το πρόσωπο 
του Αλεξάνδρου καταλήγει στην εξύµνηση του ρόλου της µεγάλης προσωπικότητας 
στην ιστορία («ποίος είπεν ότι η ολότης είναι το µέλλον της ανθρωπότητος και όχι το 
µέγα άτοµον;», γράφει), καθώς και στον τονισµό της διάκρισης µεταξύ των 
πολιτισµών («συστηµατική εξόρµησις της ανωτέρας Ευρώπης εναντίον της 
κατωτέρας Ασίας»)104. 

Η άκρως εξυµνητική αυτή εικόνα του Αλεξάνδρου αλλάζει όµως αναπάντεχα 
στη συνέχεια, καθώς αρχίζει να µιλά περί της «θλιβεράς µεταβολής που επήλθε στον 
χαρακτήρα και την ζωήν του πανισχύρου Αλεξάνδρου», την οποία εντοπίζει στην 
«έντασιν της οξύτητος του χαρακτήρος» του και στη «συγχώνευσιν ασιατικών και 
ελληνικών λαών, µε συνέπειαν την επικράτησιν της ασιατικής χλιδής, τρυφηλότητος 
και δουλοπρεπείας» στη ζωή του105. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Αλέξανδρος κυριεύθηκε 
από τον ανατολικό τρόπο ζωής, ότι άλλαξε ο χαρακτήρας του, έχασε την ελληνική 
λιτότητα και το µέτρο, έγινε απολυταρχικός και  καχύποπτος, και ότι σταδιακά 
«εβυθίζετο εις πλήρη νάρκην (… ), από την οποίαν δεν τον αποσπούσαν παρά τα 
γεµάτα ποτήρια και τα όργια»106. Έχουµε δηλαδή εδώ πλήρη αποδοχή της γνωστής 
ήδη από τις αρχαίες πηγές πλήρους αντίθεσης ανάµεσα σ’ ένα αρχικό στάδιο του βίου 
του Αλεξάνδρου, που φτάνει ως την κατάκτηση της Περσίας, κι ένα τελικό, αυτό της 
απόλυτης επιρροής της Ανατολής στο χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του, η οποία 
φυσικά ταιριάζει περισσότερο σ’ ένα µυθιστόρηµα, κι όχι σ’ ένα ιστορικό έργο. 

Όπως είναι αναµενόµενο, στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, ερµηνεύει και 
τους φόνους των συνεργατών του ως άδικους, και την εκστρατεία κατά των 
Κοσσαίων ως «αρχέγονον εξιλαστήριο θυσία προς την ψυχήν του νεκρού» 
Ηφαιστίωνα107, και το θάνατό του ως αποτέλεσµα της «γενικής εξαντλήσεως του 
οργανισµού»108 του από τον ακόλαστο βίο (ενώ αντίθετα, σε πράξεις του από τις 
συνηθισµένες που δέχονται επίκριση από άλλους, όµως είναι πριν την κατάκτηση της 
Περσίας, όπως η εξόντωση των ανταπαιτητών και η καταστροφή της Θήβας, τον 
δικαιολογεί109). 
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Το 1944, λίγο πριν το τέλος της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα, εκδίδεται – 
σε µια περίοδο που θα µπορούσαµε να την πούµε µη αναµενόµενη – το δεύτερο 
(µέτριο ως προς το τελικό του αποτέλεσµα) έργο της α΄ οµάδας για τον Αλέξανδρο, 
γραµµένο από τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Επίτροπο της Ιεράς 
Συνόδου ∆ηµήτριο Πετρακάκο, µε τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1944). 

Αυτό που κυρίως εκφράζεται µέσα από αυτό το βιβλίο είναι ο θαυµασµός, 
τόσο προς το πρόσωπο του Αλεξάνδρου, όσο και προς το µεγαλείο και την ιδέα του 
ελληνισµού, του οποίου εκφραστή θεωρεί τον Αλέξανδρο. Αυτό είναι που επιδιώκει 
να προβάλει ο συγγραφέας σε µια περίοδο κατά την οποία, ύστερα από µια φοβερή 
περιπέτεια του ελληνικού λαού, η κατάσταση δείχνει πως πλησιάζει προς το τέλος 
της, και για την ανασυγκρότηση και την παραπέρα πορεία του χρειάζονται κάποια 
σύµβολα δόξας, δηµιουργίας και ενότητας. 

Η Ελλάδα της εποχής του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου τονίζεται πως «είχε 
φθάσει προ πολλού εις τον κολοφώνα µιας επιγείου ακµής» και πως «εις την 
ελληνικήν γενναιότητα, επιµέλειαν και οξυδέρκειαν ουδεµία από τας νοητάς τότε 
δυνάµεις ηδύνατο να αντισταθεί», όµως «ο εσωτερικός σάραξ βραδέως υπέσκαπτε τα 
θεµέλια του εσωτερικού οικοδοµήµατος». Από την κατάσταση αυτή της «παρακµής» 
έβγαλε την Ελλάδα ο Φίλιππος, ο οποίος «κατόρθωσεν έργον ηράκλειον ενώσας τους 
Έλληνας» και στοχεύοντας σε «ιδανικούς σκοπούς τής κατά των βαρβάρων 
στρατείας», τους οποίους «εκληρονόµει» και ο Αλέξανδρος110. 

Ο Αλέξανδρος όµως, «ο µεγαλοφυέστερος των στρατηγών και βασιλέων», δεν 
υπήρξε «απλούς νέων χωρών κατακτητής, απλούς της πατρίδος του εκδικητής», αλλά 
επιδίωξε την «συγχώνευσιν της δύσεως και της ανατολής», καθώς στην 
«µιξελληνικήν ιδέα (… ) διέβλεπε την δύναµιν και διάρκειαν του κράτους του», και 
έδειξε έτσι, παράλληλα µε την «πατρικήν του στοργήν υπέρ των κατακτωµένων 
λαών», και µεγάλη «πολιτική σύνεσιν», τόσο, ώστε να µην ξέρει «τι να 
πρωτοθαυµάσει τις εν τω Μεγάλω Αλεξάνδρω, τον στρατηλάτην ή τον πολιτικόν, 
οργανωτήν και κυβερνήτην», ο οποίος «ως πολιτικός νους υπερέβαλε» και το 
δάσκαλό του Αριστοτέλη, του οποίου «η κρατερά διάνοια δεν ηδυνήθη να αρθεί εις 
τους πολιτικούς ορίζοντας του Μ. Αλεξάνδρου»111. 

Ως προς τα προβληµατικά σηµεία τώρα της ιστορίας του Αλεξάνδρου, 
θίγονται λίγα από αυτά και σε µικρό βαθµό, καθώς για το συγγραφέα, µέσα στο 
πλαίσιο της εξιδανικευµένης εικόνας του Αλεξάνδρου που παρουσιάζει, δεν 
αποτελούν καθόλου προβλήµατα (κι αφού δεν τα αντιµετωπίζει ως τέτοια, ούτε και η 
προσέγγισή του έχει το χαρακτήρα απάντησης σε επικρίσεις, όπως σε πολλούς 
άλλους συγγραφείς που είδαµε ή θα δούµε). Στη Θήβα π.χ. θεωρεί αίτιους για τη 
σφαγή τους συµµάχους. Για τη διάλυση του στόλου προβάλει τους οικονοµικούς 
λόγους. Για τους φόνους των συνεργατών του δε γράφει απολύτως τίποτα (κάτι 
εξαιρετικά σπάνιο στο σύνολο των έργων που θα εξετάσουµε). Τέλος, για το θάνατό 
του αναφέρει πως προήλθε από πυρετό112. 

Ένα τελευταίο σηµείο που αξίζει να σταθούµε είναι η και σ’ αυτό το έργο 
παρουσία της θείας πρόνοιας στην ελληνική ιστορία γενικότερα και στην περίπτωση 
του Αλεξάνδρου ειδικότερα: «Ο Θεός συνήγαγε πάσας τας δυνάµεις του εκλεκτού 
λαού των Ελλήνων εις τας χείρας του Μ. Αλεξάνδρου προς διάδοσιν του πολιτισµού 
εις τας βαρβάρους χώρας και επικράτησιν του ελληνικού πνεύµατος» και 
«παρεσκεύαζεν ούτως (… ) την µετέπειτα ευχερεστέραν διάδοσιν του 
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χριστιανισµού»113. Η εικόνα του ελληνικού λαού ως περιούσιου και του Αλεξάνδρου 
ως οργάνου της θείας πρόνοιας αποτελεί µόνιµο µοτίβο σε πάρα πολλά ελληνικά 
έργα αυτής (και όχι µόνο) της περιόδου, αντικατοπτρίζοντας παλιές και ξεπερασµένες 
πλέον την περίοδο αυτή αντιλήψεις για το νόηµα της ιστορίας, καθώς και µια µεγάλη 
εθνική αυταρέσκεια ενός λαού µε ένδοξο παρελθόν και ταπεινό παρόν που νιώθει 
αποµονωµένος µέσα στις τότε διεθνείς πολιτικές συνθήκες και στις δικές του 
ιστορικές περιπέτειες. 

 
Αυτό που παρατηρήσαµε στα βιβλία της α΄ και β΄ οµάδας, ισχύει, όπως θα 

δούµε, και για εκείνα της γ΄. Μισό αιώνα περίπου µετά το βιβλίο του ∆ήµιτσα θα 
κυκλοφορήσει το επόµενο ελληνικό βιβλίο σχετικά µε τη µακεδονική ιστορία 
(αφιερωµένο «εις τας µακαρίας ψυχάς των υπέρ της Μεγάλης Ελλάδος πεσόντων»), 
τη χρονιά που η Συνθήκη της Λωζάνης έβαζε οριστικό τέλος στην ελληνική “µεγάλη 
ιδέα”, από έναν Έλληνα επιστήµονα και δηµοσιογράφο που ζούσε στο εξωτερικό, τον 
καθηγητή της Ακαδηµίας Ανατολικών Γλωσσών και του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, 
Κλεάνθη Νικολαΐδη, µε τίτλο «Ιστορία του Ελληνισµού µε κέντρον και βάσιν την 
Μακεδονίαν» (Αθήνα 1923). Το έργο ασχολείται κυρίως µε τρεις περιόδους της 
ιστορίας της Μακεδονίας, τον 4ο αι. π.Χ. (Φίλιππο και Αλέξανδρο), το 10ο αι. µ.Χ. 
(Μακεδονική δυναστεία στο Βυζάντιο) και το 19ο και 20ο αι. (Μακεδονικό Ζήτηµα), 
αποτελώντας, σύµφωνα µε τα λόγια του συγγραφέα, «ανασκόπησιν των 
κεφαλαιωδεστάτων εκείνων θεµάτων του Μακεδονικού και των της λοιπής 
Ελληνικής Ιστορίας ζητηµάτων, εφ’ ων οι εχθροί ηµών νοµίζουσιν ότι δύνανται να 
στηριχθώσιν διά τας κατά των ελληνικών δικαίων επιθέσεις αυτών ή προς 
δικαιολογίαν των παιδαριωδών αυτών επινοήσεων και των της αληθείας 
διαστρεβλώσεων, όπως εξ αυτών αντλήσωσιν δίκαια ανύπαρκτα» (αποτελεί στην 
ουσία, όπως το χαρακτηρίζει κι ο ίδιος, «έργον πολεµικόν»)114. 

Ο Νικολαΐδης πιστεύει ότι η αρχαία Μακεδονία αποτέλεσε κατά την περίοδο 
των µεταναστεύσεων των ελληνικών φύλων την πρώτη κοιτίδα του Ελληνισµού, και 
πως αιώνες αργότερα, ύστερα από τις αποτυχηµένες προσπάθειες της Αθήνας και της 
Σπάρτης, τη «ρίζα της εις γνησίως ενιαίου κράτους αναπτύξεως του Ελληνικού 
Έθνους»115. Το φαινόµενο της διαίρεσης των αρχαίων ελληνικών πόλεων τον 
προβληµατίζει ιδιαίτερα, καθώς το παραλληλίζει µε τα σύγχρονά του διχαστικά 
φαινόµενα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Πιστεύει πως οι Έλληνες, πολύ πριν το 
Φίλιππο, θα µπορούσαν, αν ήταν ενωµένοι, να κατακτήσουν ολόκληρη τη Μ. Ασία 
και «να ιδρύσωσιν ούτω µεγάλην ελληνικήν κοσµοκρατορίαν», όµως δεν το επέτρεψε 
η φιλοπρωτία και η αρχοµανία τους απ’ τη µια και η «µικρόνοια και στενοκαρδία» 
από την άλλη, που τα θεωρεί (εκφράζοντας τη δική του πικρία από το ∆ιχασµό του 
1916) «το χρόνιον και, ως φαίνεται, ανίατον νόσηµα της ελληνικής φυλής»116. 

Ο συγγραφέας παρουσιάζει στη συνέχεια µια αξιοσηµείωτη θεωρία: ότι το 
ελληνικό έθνος είχε µια ιστορική «αποστολή», να καταστήσει την «πρόσω Ασία, από 
του Αιγαίου πελάγους µέχρι των Ιµαλαΐων, (… ) χώρα Αρίου πολιτισµού», κάτι που 
δεν κατάφεραν οι Πέρσες, «καίπερ όντες Αρίας και αυτοί» φυλής, διότι «έκλιναν», 
όπως εξηγεί, «ταχέως προς την βαρβαρότητα των σηµιτικών λαών». Αυτήν την 
αποστολή πιστεύει πως την «συνησθάνετο πληρέστατα» ο Αλέξανδρος, ο οποίος, 
κατ’ αυτόν, «δεν ήθελε να γίνει κατακτητής απλώς, αλλ’ ο µέγας σκαπανεύς 
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ελληνικού πολιτισµού»117. Σηµειώνει πως αυτός ο «θεοείκελος» και «µεγαλοφυής 
νεανίας, ο εν τη ευρυτάτη αυτού διανοία ολόκληρον την ελληνικήν παιδείαν 
χωνεύσας», «δεν εξεστράτευσεν όπως υποτάξει ξένας χώρας (… ), αλλ’ εζήτει να 
ιδρύσει νέαν µεγάλην κοσµοκρατορίαν του πολιτισµού, της πνευµατικής ελευθερίας 
και της ευηµερίας της ανθρωπότητος»118. ∆ιέδωσε έτσι τον ελληνικό πολιτισµό, ο 
οποίος «θα ανύψου τους λαούς εις υψηλότερον βαθµίδα» και µε την όλη δράση του 
υπέρ των εθνών απέβη «η λαµπροτέρα έκφανσις του κοσµοπολιτικού χαρακτήρος του 
Ελληνικού έθνους»119. 

Αντίρρηση έχει ο συγγραφέας µόνο για µία πράξη του Αλεξάνδρου, που τη 
χαρακτηρίζει «σφάλµα στοιχειώδους φύσεως», ότι µετέθεσε το «κέντρον του νέου 
αυτού κράτους εις σηµείον, όπερ ουδέν είχε το κοινόν µετά της φυσικής βάσεως και 
του θεµελίου του κράτους», το οποίο «δύναται να κείται» µόνο στην ελληνική Μ. 
Ασία, όπως πιστεύει120. Από ’κεί και πέρα δε γίνεται κάποιος λόγος για τα ζητήµατα 
που έχουµε θέσει, ενώ και η εκστρατεία παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές. 

 
Πολύ περισσότερη καθυστέρηση παρουσιάζεται και στο επόµενο έργο που 

εντάσσεται στα πλαίσια της δ΄ οµάδας, καθώς αυτό θα εκδοθεί επτά δεκαετίες 
αργότερα από το προηγούµενό του, του Κ. Ασώπιου (κάτι που δείχνει µειωµένη τάση 
της έρευνας προς τη συγγραφή ειδικών µελετών επί ιστορικών θεµάτων, άρα και 
περιορισµένη παρουσία της ιστορικής επιστήµης). Είναι το βιβλίο του Μιλτιάδη 
Σπυροµίλιου «Ο Μέγας Αλέξανδρος στες Ινδίες» (Αθήνα 1927), έργο γραµµένο στην 
Ινδία από Έλληνα επιχειρηµατία που ζούσε εκεί, το οποίο περιλαµβάνει «µια 
σύντοµη (… ) ιστορία της εποχής και του έργου του Αλεξάνδρου και µια λεπτοµερή 
έκθεση της ινδικής εκστρατείας του»121, η οποία αποτελεί και το κύριο θέµα του. 

Όσο αφορά το κύριο θέµα του πρώτα, ο συγγραφέας εξετάζει λεπτοµερώς τις 
µάχες που έδωσε ο Αλέξανδρος εκεί, ψάχνει για συγκεκριµένες τοποθεσίες που 
αναφέρονται στις αρχαίες πηγές, ερευνά τις διαδροµές που ακολούθησε και εξετάζει 
τις πολιτικές και πολιτιστικές επαφές που είχε.  

Όσο αφορά έπειτα τη γενικότερη δράση του Αλεξάνδρου, πολιτική και 
στρατιωτική, και τα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του, που µας απασχολούν σ’ 
αυτήν την έρευνα, ο Σπυροµίλιος κάνει κάποιες αναφορές, συνήθως όµως όχι 
εκτενείς, και τις περισσότερες φορές στερούµενες ξεκάθαρης προσωπικής άποψης. 
Στο στρατιωτικό τοµέα θεωρεί πως ο Αλέξανδρος ήταν «µοναδικός κάτοχος της 
στρατιωτικής τέχνης και τα κατορθώµατά του είναι οι παλαιότερες αποδείξεις που 
έχουµε για µια επιστηµονική στρατιωτική οργάνωση σε µεγάλη κλίµακα και µε 
εκπληκτικά αποτελέσµατα»122. Στον πολιτικό τοµέα λέει πως ήταν «ο πιο µεγάλος 
Έλληνας βασιλιάς», που δηµιούργησε µια «πανίσχυρη ελληνική αυτοκρατορία», 
ξεπερνώντας «και τα πιο µεγάλα όνειρα των σοφών, των πολιτικών και των 
στρατιωτικών των περασµένων γενεών» των Ελλήνων, την οποία οργάνωσε µε βάση 
την πολιτική του της συνεργασίας και της συγχώνευσης, µεταφέροντας παντού τον 
πολιτισµό123. Θεωρεί πολύ σπουδαίο κατόρθωµα την ένωση των Ελλήνων από το 
Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, που τους έσωσε από την καταστροφή των διχαστικών 
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εµφυλίων (στο σηµείο αυτό παραλληλίζει µε το διχασµό «βασιλικών και βενιζελικών 
της νεότερης Ελλάδας»124).  

Από ’κεί και πέρα η εξυµνητική διάθεση κάπως περιορίζεται. Ασκεί πρώτα 
κάποια (αβέβαιη είναι η αλήθεια) κριτική στον Αλέξανδρο, θεωρώντας «συζητήσιµο 
αν εξυπηρέτησε και τα πραγµατικά συµφέροντα της Ελλάδας» µε τις «ασύµφορες 
εκστρατείες» που επιχείρησε, αντί να περιοριστεί σε «µια µικρή αλλά συµπαγή 
ελληνική αυτοκρατορία αρκετή για τα υλικά συµφέροντα της Ελλάδας»125. Τα 
ελληνικά συµφέροντα θεωρεί πως ήταν και η πραγµατική αιτία της εκστρατείας, ενώ 
η εκδίκηση προβαλλόταν απλά για να αποτελέσει ενοποιητικό στοιχείο των 
Ελλήνων126. Τη θανάτωση του Φιλώτα τη θεωρεί σωστή ενέργεια, για του 
Παρµενίωνα εκφράζει αµφιβολίες127, ενώ του Κλείτου δεν τη σχολιάζει. Από την 
άλλη, παρατηρεί κάποια αλλαγή του στην Ασία, την αρχή της οποίας εντοπίζει στην 
επίσκεψή του στο Αµµώνιο, όπου τον «κατέλαβε ένας αυτοθαυµασµός»128. Στη 
συνέχεια φροντίζει να τον δικαιολογήσει για τη σφαγή των Μασαγετών (γεγονός που 
πολύ σπάνια αναφέρεται στα ελληνικά βιβλία) λέγοντας πως πρέπει να παρέβησαν τη 
συµφωνία τους129, και σηµειώνει πως από τη Γεδρωσία πέρασε «επειδή ήθελε να 
είναι κοντά στο στόλο και (… ) να βρει νέο δρόµο γλήγορης συγκοινωνίας µε τις 
Ινδίες», είναι σίγουρος όµως  πως θα συντέλεσαν και οι παραδόσεις για τον Κύρο και 
τη Σεµίραµη130. Για το θάνατό του τέλος, πιστεύει πως ευθύνονται οι κόποι, οι 
νυχτερινές καταχρήσεις και τα τραύµατά του, που αδυνάτισαν τον οργανισµό του. 

 
Επόµενο έργο της περιόδου αυτής που θα εξετάσουµε είναι το βιβλίο του 

Σέργιου Γυαλίστρα «Μακεδονία (Μελέτη στρατιωτική-ιστορική)» (Αθήνα 1928), 
ενταγµένο στην ε΄ οµάδα. Ο συγγραφέας, ανώτερος αξιωµατικός του στρατού (και το 
έργο του αυτό απευθύνεται κυρίως σε στρατιωτικούς), επιχειρώντας µια «εντός του 
κύκλου της στρατιωτικής φιλολογίας» επιλεκτική προσέγγιση της ιστορίας της 
Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, το βυζάντιο και τη νεότερη εποχή, προσπαθεί να 
δείξει ότι ανέκαθεν υπήρξε «η Πρωσία της Ελλάδος»131.  

Στα πλαίσια αυτά προσεγγίζει στο πρώτο από τα τρία µέρη του έργου του τον 
Αλέξανδρο και την εκστρατεία του. Περιγράφει τις τρεις µεγάλες µάχες του 
Αλεξάνδρου κατά των Περσών, αναλύει τις ενέργειές του και επισηµαίνει πως αυτός 
«υπήρξεν ο θεµελιωτής των αρχών του πολέµου αίτινες ισχύουσι µέχρι σήµερον». 
Εντοπίζει το σχέδιό του για την «διά της ξηράς» εκµηδένιση του περσικού στόλου, το 
επιθετικό του πνεύµα και τη δυνατότητά του να το χαλιναγωγεί, την από µέρους του 
πρώτη εφαρµογή της προπαρασκευής πυροβολικού κ.ά.132 Εντοπίζει όµως και 
σφάλµατά του· τέτοια θεωρεί τη διάλυση του στόλου του (από κακό υπολογισµό) και 
την κύκλωσή του πριν την Ισσό (τονίζει εδώ ότι «η ιδιοφυΐα δεν ισοδυναµεί προς το 
αναµάρτητον»)133.  

Συγκρίνοντας τα – κατά τη γνώµη του - αρχικά του σχέδια µε τα τελικά, 
βρίσκει σηµαντικές αλλαγές. Πιστεύει ότι «αι βλέψεις του Αλεξάνδρου εν τη αρχή 
(… ) απέβλεπον απλώς και µόνον εις την επέκτασιν και ισχυροποίησιν του βασιλείου 
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του, ανευρισκοµένων ούτως διεξόδων διά τον ασφυκτιόντα (… ) Ελληνισµόν, όστις 
είχεν αρχίσει ήδη να εκπίπτει λόγω των εσωτερικών του ερίδων»134. Λέει πως 
µεταβαίνει στην Ανατολή «ως τιµωρός, ως εκδικητής του Ελληνισµού», όµως εκεί, 
επηρεασµένος από την επίσκεψη στο Αµµώνιο και τις νίκες του, πιστεύει ότι είναι 
γιος θεού, κάτι που τον κάνει να θελήσει «να καταστεί απόλυτος κυρίαρχος του τότε 
γνωστού κόσµου» και να επιδιώξει την πολιτική της συγχώνευσης Ελλήνων και 
Περσών, κάτι που, όπως εξηγεί, εξεγείρει την αγανάκτηση του στρατού του135. Ο 
συγγραφέας, αναρωτώµενος περί του τελικού αποτελέσµατος της εκστρατείας του για 
τον Ελληνισµό, πέρα από το σπουδαίο ρόλο του στον εκπολιτισµό «αγρίων», όπως 
δηλώνει, και στην παγκόσµια διάδοση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού 
πολιτισµού, πιστεύει πως «εάν περιόριζεν ούτος την κυριαρχίαν του εντός 
στενοτέρων ορίων (… ) ήθελεν είσθαι περισσότερον σύµφωνος προς τα συµφέροντα 
του Ελληνισµού»136. ∆υο τελευταία σηµεία που πρέπει να σηµειώσουµε είναι η πίστη 
του ότι ως κυβερνήτης ο Αλέξανδρος είναι περισσότερο αξιοθαύµαστος από 
στρατηλάτης (αυτό είναι κατ’ αυτόν που τον κάνει ασύγκριτο ως προς τους άλλους 
µεγάλους στρατηγούς), καθώς και η κριτική του στους ιστορικούς που (αν και όχι 
επαρκείς γνώστες του στρατιωτικού τοµέα) δε δέχονται τον αριθµό των 600.000 
στρατιωτών που παραδίδει για το στράτευµα του ∆αρείου στην Ισσό ο Αρριανός137. 

 
Επόµενο βιβλίο της ε΄ οµάδας είναι το κλασσικό πλέον έργο του Ανδρέα 

Ανδρεάδη «Ιστορία της Ελληνικής δηµόσιας οικονοµίας» (τόµος Β΄, µέρος Α΄, Αθήνα 
1930). Ο συγγραφέας, καθηγητής οικονοµολόγος στο πανεπιστήµιο της Αθήνας (από 
το 1906 ως το 1934) µε σπουδαίο ερευνητικό έργο, προσπαθεί στο συγκεκριµένο 
τόµο του ευρύτερου αυτού έργου του να ερευνήσει «ποίας δαπάνας συνεπήγετο και 
µε ποίους πόρους διεξήχθη» η εκστρατεία του Αλεξάνδρου, καθώς και «ποία 
δηµοσιονοµικήν οργάνωσιν έδωκεν ο Αλέξανδρος εις το νέον αυτού κράτος», ώστε 
να εξακριβώσει τελικά ποιες µεταρρυθµίσεις «επήνεγκον αι ελληνικαί αντιλήψεις επί 
της σοφής, αλλά φερούσης την σφραγίδαν της Ανατολής, οργανώσεως του 
∆αρείου»138.Το πρώτο σοβαρό σηµείο που εντοπίζει είναι η ελλιπής οικονοµική 
προπαρασκευή του Αλεξάνδρου για µια τέτοια εκστρατεία· επισηµαίνει πως «δεν 
δυνάµεθα να παραδεχθώµεν ότι ο Αλέξανδρος έπραξε συνετώς επιληφθείς τοιούτου 
εγχειρήµατος άνευ αναλόγων πόρων», και για να στηρίξει τη θέση του αυτή φέρνει 
ως τεκµήριο τη διάλυση του στόλου του λόγω έλλειψης χρηµάτων, η οποία θα 
µπορούσε, όπως πιστεύει, να «συνεπιφέρει καταστροφήν του όλου εγχειρήµατος» αν 
δεν ακολουθούσε «σπανία συρροή ευτυχών γεγονότων» γι’ αυτόν139.  

Από ’κεί και πέρα, επισηµαίνει ως θετικά στοιχεία τις υλικές παροχές προς 
τους στρατιώτες του «όπως γεννήσει τον δι’ υπεράνθρωπα εγχειρήµατα απαραίτητον 
φανατισµόν» τους, καθώς και τη µη καταφυγή του «εν στιγµαίς στενοχωρίας» στην 
«αργυρολογίαν και τους εξανδραποδισµούς» λόγω της «φυσικής του ευγενείας»140. 
Υπολογίζει παρακάτω πως δεν µπορεί «να είχε προσόδους κατωτέρας των 15 
χιλιάδων ταλάντων»141. Μιλά έπειτα για την πολιτική του, που τη χαρακτήριζαν η 
επιθυµία συγχώνευσης των λαών, εµπορικής ανάπτυξης και συνεργασίας, καθώς και 
                                                
134 ό.π., σ. 34-35 
135 ό.π., σ. 71, 35-36 
136 ό.π., σ. 37 
137 ό.π., σ. 90, 51, 60-61 
138 Ανδρεάδης, Α., Ιστορία της Ελληνικής ∆ηµόσιας Οικονοµίας, τ.Β΄: Οι Ελληνοµακεδονικοί χρόνοι.  
     Μέρος Α΄: Η δηµόσια οικονοµία του Μ. Αλεξάνδρου, Αθήνα 1930, σ. 2 
139 ό.π., σ. 34-5 
140 ό.π., σ. 29, 43 
141 ό.π., σ. 59 
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πολιτιστικής επίδρασης µέσω των αποικιών που ίδρυε, τονίζοντας πως τα έξοδά του 
σ’ αυτούς τους τοµείς είναι τα µόνα «εγκριτέα απολύτως».  

Αντίθετα, οι δαπάνες της αυλής (που τις δικαιολογεί εν µέρει από την ανάγκη 
άσκησης «πολιτικής γοήτρου»), καθώς και εκείνες «εκ της µεγαλοδωρίας του» και 
της τάσης του «προς το υπέρογκον», κρίνονται από το συγγραφέα ως µη αναγκαίες, 
καθώς θα οδηγούσαν σταδιακά σε µεγάλα ελλείµµατα, που θα αναγκαζόταν, κατά τη 
γνώµη του, ο Αλέξανδρος να καλύψει µε δραστικές αλλαγές στο φορολογικό 
σύστηµα142. Η ροπή του Αλεξάνδρου προς µη αναγκαία και υπερβολικά δαπανηρά 
εγχειρήµατα τον κάνει τέλος να αποδεχτεί την άποψη πως «περί το τέλος του βίου 
του ο Αλέξανδρος δεν είχε πλήρη την πνευµατικήν ισορροπίαν»143 (καθιστώντας 
τελικά το έργο του κατά ένα µεγάλο µέρος ενταγµένο στα επικριτικά προς αυτόν 
έργα, κυρίως όσο αφορά τις κρίσεις του που δεν άπτονται άµεσα του δικού του 
επιστηµονικού πεδίου, του οικονοµικού). 

 
Το επόµενο έργο, προερχόµενο από τη δ΄ οµάδα, έχει ως αποκλειστικό θέµα 

του το στρατιωτικό έργο του Αλεξάνδρου. Είναι γραµµένο από ανώτατο αξιωµατικό 
του στρατού, τον υποστράτηγο Μ. Κοιµήση, αποτελούσε τµήµα σειράς διαλέξεών 
του (η δεύτερη από οκτώ) προς αξιωµατικούς µε θέµα τη µελέτη των αρχών του 
πολέµου από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή (και τη διαπίστωση ότι έχουν 
«ελληνικήν γέννησιν και καταγωγήν»144) και είχε τίτλο «Το Αλεξάνδρειον έργον (334 
-331)» (Αθήνα 1932).  

Ο συγγραφέας µελετά  µόνο τις µάχες του Αλεξάνδρου (έχοντας ως κύρια 
πηγή του τον Αρριανό), προβαίνει όµως και σε αρκετά άλλα σχόλια για εκείνον και 
την εποχή του. Τον θεωρεί φυσικά «υπέροχον και ασύλληπτον», «το µάλλον 
κολοσσιαίον στρατηγικόν δαιµόνιον», έναν αληθινό «Ηµίθεον» και την εποχή του 
«το φωτεινότερον σηµείον της πολεµικής τέχνης»145. Για τις ελληνικές πόλεις της 
εποχής του πιστεύει ότι καθώς «ηυρίσκοντο διηρηµέναι (… ) αναµφισβητήτως θα (… ) 
εξεµηδενίζοντο»146.  

Ερευνώντας ο Κοιµήσης τα αίτια της ανατολικής εκστρατείας, καταλήγει στο 
ότι «οφείλεται (… ) εις το οικονοµικόν συµφέρον εν συνδυασµώ προς το 
εκπολιτιστικόν έργον». Παρόλο που αναλύει αρκετά την αναγκαιότητα επέκτασης 
του µακεδονικού βασιλείου και του ελληνισµού γενικά, τονίζει ιδιαίτερα πως 
«ουδεµία εκστρατεία (… ) είχεν ηθικότερα, ευγενέστερα και ιδανικότερα αίτια»147. 
Όσο αφορά τα καθαρά στρατιωτικά, να σηµειώσουµε πως θεωρεί πως κάνουν λάθος 
όσοι ιστορικοί κατεβάζουν τον αριθµό των περσικών στρατευµάτων στις 
συγκρούσεις µε τον Αλέξανδρο, επειδή θεωρούν τα παραδοµένα από τις πηγές 
νούµερα υπερβολικά, γιατί, όπως παρατηρεί, ο πολύς στρατός αποτελεί «αδυναµία», 
καθώς δε µετέχει στη µάχη148. Σηµειώνει τέλος, πως σφάλουν όσοι υποστηρίζουν 
(όπως και ορισµένοι από τους προηγούµενους συγγραφείς αυτής της περιόδου) πως 
«το έργον του θα ήτο επωφελέστερον εάν περιορίζετο εντός στενοτέρων ορίων», 
γιατί «τότε δε θα ήτο Μέγιστος, θα ήτο Μέγας»149. 

 

                                                
142 ό.π., σ. 64, 68, 69, 73, 74 
143 ό.π., σ. 70 
144 Κοιµήσης, Μ., Το Αλεξάνδρειον έργον (334-331), Αθήνα 1930, σ. 3 
145 ό.π., σ. 25, 108, 7 
146 ό.π., σ. 7 
147 ό.π., σ. 98, 97 
148 ό.π., σ. 109 
149 ό.π., σ. 107 
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Προτού προχωρήσουµε σε κάποιο άλλο αυτοτελές βιβλίο της δ΄ ή της ε΄ 
οµάδας, θα θέλαµε να εξετάσουµε ένα έργο που δεν εκδόθηκε ξεχωριστά αλλά 
συνδυασµένο µε ένα άλλο, ασκώντας όµως επίδραση (που φτάνει από τον έπαινο ως 
την υπερβολική αντίθεση και τον αφορισµό) σε όσους το διάβασαν. Αναφερόµαστε 
στα εκτενή συνοδευτικά σχόλια και τις προσθήκες του Παύλου Καρολίδη, καθηγητή 
της νεότερης ιστορίας στο πανεπιστήµιο της Αθήνας (φηµισµένου στην εποχή του και 
πολυγραφούς) στη µε δική του επιµέλεια έκδοση της «Ιστορίας του Ελληνικού 
Έθνους» του Κ. Παπαρρηγόπουλου (5η έκδ., τ. Γ΄, Αθήνα 1925). Τα σηµεία που 
κυρίως θίγει ο Καρολίδης στα σχόλιά του αυτά (ερχόµενος µάλιστα σε αντίθεση στο 
ένα µε τον Παπαρρηγόπουλο – αλλά και µε την πλειοψηφία των Ελλήνων 
συγγραφέων που αναφέρονται στο ίδιο θέµα) είναι πρώτα ο ελληνικός χαρακτήρας 
της εκστρατείας και έπειτα ο εξελληνισµός της Ανατολής. 

Όσο αφορά στο πρώτο, τονίζει αρχικά πως «τα λεγόµενα περί καταλύσεως 
δήθεν του Ελληνισµού υπό Φιλίππου και Αλεξάνδρου» δεν είναι αληθή, ενώ θεωρεί 
την εκστρατεία έργο και σκέψη «κυρίως µακεδονική», στην οποία µετείχε και κάποιο 
«γενικόν ελληνικόν ιδεώδες», όχι τόσο για τη συµµετοχή ελληνικών πόλεων σ’ 
αυτήν, αλλά «διότι ο ηγούµενος της στρατείας είχεν ελληνικήν µόρφωσιν», είχε 
δεχτεί την επιρροή στοχαστών όπως ο Ισοκράτης που έβλεπαν στους Μακεδόνες την 
ελπίδα της Ελλάδας για κοινή ειρήνη και πόλεµο κατά των Περσών και «ήτο 
εµπεφορηµένος της ιδέας του εκδικητικού κατά των Περσών πολέµου», όλα αυτά 
«ως Έλλην ήρως και κρατερός αιχµητής, πρότυπον µιµήσεως στησάµενος εαυτώ τους 
οµηρικούς ήρωας»150. 

Στο σηµείο αυτό συνεχίζει δηλώνοντας πως ο Αλέξανδρος δεν ενδιαφερόταν 
να αναµορφώσει τον κόσµο «διά της τούτου εξελληνίσεως», άσχετα αν τελικά 
συντέλεσε πολύ σ’ αυτήν. Την άποψή του αυτή τη στηρίζει στο ότι κανένας από τους 
συγχρόνους του ή και µεταγενέστερους ιστορικούς ή και φιλοσόφους δεν αναφέρει 
κάτι τέτοιο. Κίνητρά του θεωρεί την εκδίκηση, τον αποικισµό της Μ. Ασίας, τις 
αντάξιες των προγόνων του ηρωικές πράξεις και τον πόθο ανακαλύψεων νέων 
χωρών. Αρνείται επίσης όσα γράφονται για παγκόσµιο κράτος, νέα κατακτητικά 
σχέδια και πολιτική ισονοµίας µεταξύ Ελλήνων και Ασιατών151 (την οποία θεωρεί 
ξένη στην ελληνική σκέψη). Η διάδοση του Ελληνισµού θα πραγµατοποιούνταν κατ’ 
αυτόν και χωρίς τον Αλέξανδρο, χάρη στην «ενοικούσαν εν αυτώ υψηλοτέραν 
ηθικήν» δύναµη, που τον καθιστούσε «θρησκείαν του υψηλοτέρου πνευµατικού 
βίου»152. Η θεώρηση του Αλεξάνδρου ως ανίκητου στρατηλάτη και µόνο, σε µια 
εποχή ήττας του Ελληνισµού και ξεριζωµού του από την Ασία, παράλληλα µε τη 
θεωρία για την πανίσχυρη εσωτερική αφοµοιωτική του δύναµη (και τη µονόπλευρη 
θεώρηση των πηγών), δείχνει τη διάθεση του (από την Καππαδοκία καταγόµενου) 
συγγραφέα για τόνωση του εθνικού αισθήµατος και της αυτοπεποίθησης των 
συµπατριωτών του. 

 
Επόµενο αυτοτελές βιβλίο που περνούµε να εξετάσουµε είναι ο «Νέαρχος» 

του Νικόλαου Καρυδάκη (Αθήνα 1939). Κύριο κίνητρο του συγγραφέα να 
εµφανίσει «την ζωήν και την δράσιν ενός εκλεκτού τέκνου της Κρήτης»153, από την 
οποία και κατάγεται. Για να φτάσει ως τον περίπλου του Νεάρχου, κάνει πρώτα µια 
σύντοµη συνολική παρουσίαση της δράσης του Αλεξάνδρου, η οποία και µας αφορά.  
                                                
150 Παπαρρηγόπουλος, K., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 8η έκδ., επιµ. Καρολίδης, Π., εκδ. Νίκας, τ.  
     Γ΄, Αθήνα χ.χ., σ. 129-30 
151 ό.π., σ. 150-1 
152 ό.π., σ. 157 
153 Καρυδάκης, Ν., Νέαρχος, Αθήνα 1939, σ.V 



 79 

Ο συγγραφέας εµµένει στη δράση του Αλεξάνδρου («της µεγαλυτέρας 
φυσιογνωµίας της Ελληνικής φυλής»154) ως κυβερνήτη των χωρών που κατέκτησε, η 
οποία κατ’ αυτόν δε θυµίζει δορυκτήτορα, καθώς ενδιαφέρθηκε µόνο για την 
ανάπτυξή τους, χωρίς να τις καταπιέσει, ακολουθώντας µάλιστα πολιτική 
συνεργασίας, ισότητας και φυλετικής ανάµιξης155.  

Όσο αφορά τώρα σε µερικούς ειδικότερους τοµείς: για τη Θήβα ρίχνει την 
ευθύνη στη στάση των ίδιων των Θηβαίων, για την εκστρατεία στην Ινδική θεωρεί ως 
βασικά κίνητρα τον πόθο της κατάκτησης και της εξερεύνησης, αλλά και την 
προσπάθεια οικονοµικής ανάπτυξης του κράτους του µέσω της οικονοµικής 
σύνδεσης Ασίας και Ευρώπης, ενώ για τη Γεδρωσία τη διάθεση στήριξης του στόλου 
του Νεάρχου156. Ιδιαίτερα στέκεται στα αίτια θανάτου του, καθώς θεωρεί «άκρως 
λυπηρόν (… ) να υπάρχουν Έλληνες λέγοντες, εντελώς επιπολαίως και αβασανίστως, 
ότι ο Αλέξανδρος απέθανεν από διαφόρους καταχρήσεις, ασεβούντες (… ) προς την 
µνήµην του µεγίστου των Ελλήνων»· ο ίδιος αναφέρει τις σχετικές έρευνες και τα 
συµπεράσµατα του Γαλλικού Υγειονοµικού Ινστιτούτου» (1842) για θάνατο από τον 
«ψευδοσυνεχή πυρετό»157, αλλά και του Έλληνα γιατρού Α.Θ. Σαµοθράκη158 (1928) 
για θάνατο από «προσβολή βαρείας ελονοσίας». 

 
Θα τελειώσουµε µε δύο έργα που έχουν ως κεντρικό θέµα τους την 

προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης του Ελληνισµού κατά το δεύτερο ήµισυ του 4ου αι. 
π.Χ. 

Το πρώτο είναι ένα το έργο του Σωτήριου Γκοτζαµάνη µε τίτλο «Η 
Πανελλήνιος Ιδέα» (Θεσσαλονίκη 1940). Ο συγγραφέας (βορειοελλαδίτης νοµικός,  
που κατόπιν ασχολήθηκε µε την πολιτική) εξετάζει το ρόλο του Ισοκράτη στη 
σύλληψή της και, κυρίως, του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου στην εξέλιξη και την 
εφαρµογή της. Κάνει αναφορές και στην ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων και 
στην άσχηµη κατάσταση της Ελλάδας του 4ου αι. (συγκεκριµένα, χαρακτηρίζει τους 
Έλληνες «ανωρίµους πολιτικώς» και αντιδρά στη γνωστή άποψη ξένων ιστορικών 
περί απώλειας της ελευθερίας των Ελλήνων µετά τη Χαιρώνεια, τονίζοντας πως 
έχασαν µόνο την ελευθερία «του κακοποιείν (… ) και εξανδραποδίζειν αλλήλους», 
ενώ διέφυγαν τον κίνδυνο ολοσχερούς καταστροφής τους και προχώρησαν σε νέες 
στιγµές δόξας159). Συγκρίνει µάλιστα την Πανελλήνια Ιδέα µε τη Μεγάλη Ιδέα του 
19ου αι., θεωρώντας την πρώτη ως άρνηση «µιας καταστάσεως εµφυλίων 
σπαραγµών» και «κήρυγµα των διανοουµένων», ενώ τη δεύτερη «κίνηµα οµαδικόν 
του έθνους (… ) πηγαίον και αυθόρµητον», γέννηµα της «ξενικής κατακτήσεως», που 
αποσκοπούσε στο «να αναβιώσει το ενιαίον εθνικόν κράτος»160. 

Ο Αλέξανδρος, οδηγώντας «τον ηνωµένον Ελληνισµόν εις την Ασίαν», δίνει 
κατ’ αυτόν στην Πανελλήνια Ιδέα «διαστάσεις πέραν πάσης προσδοκίας»161. Ο 
συγγραφέας στοχεύει να δείξει «κατά πόσον το έργον» του Αλεξάνδρου σχετίζεται µ’ 
αυτήν. Θεωρεί ότι «ο Αλέξανδρος είναι Πανέλλην». Πιστεύει ότι αν από τα έργα του 
«αφαιρεθεί η Πανελλήνιος Ιδέα, (… ) η πίστις του (… ) ότι κατά θείαν πρόνοιαν (… ) 
ενεσάρκωνε την Πανελλήνιον Ιδέαν και τα όνειρα της Φυλής», µένουν τότε 
                                                
154 ό.π., σ. 328 
155 ό.π., σ. 145 
156 ό.π., σ. 43, 53-5, 161 
157 ό.π., σ. 330-4 
158 βλ. Σαµοθράκης, Α.Θ., «Περί των ασθενειών, των τραυµάτων και του θανάτου του  Μ. 
    Αλεξάνδρου», στην Ελληνική Ιατρική, 1928, σ. 525-541. 
159 Γκοτζαµάνης, Σ., Η Πανελλήνιος Ιδέα, Θεσσαλονίκη 1940, σ. 30-31 
160 ό.π., σ. 10-12 
161 ό.π., σ. 36 
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«ξεκάρφωτα»162. Εξηγεί πως ο Αλέξανδρος «ζητεί την ολοσχερή κατάλυσιν του 
περσικού κράτους (… ) ως πραγµατικός µυστικοπαθής πανελληνιστής», για να 
λυτρώσει και να εκπολιτίσει τους ασιατικούς λαούς, σύµφωνα µε «το αφαντάστου 
ιδανικότητος και ανιδιοτελείας πνεύµα του αποικιακού προγράµµατος της 
Πανελληνίου ιδέας»163.   

Πέρα από αυτά, ο συγγραφέας κάνει και τρεις ακόµα αναφορές που µας 
ενδιαφέρουν: στη Θήβα (µιλά για την ευθύνη των Βοιωτών αλλά και για την τελική 
ωφέλεια από τον παραδειγµατισµό των υπόλοιπων Ελλήνων), στην Περσέπολη 
(συµβολική ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του πανελληνίου προγράµµατος) και στο 
θάνατό του (από «κακοήθη πυρετόν»)164. 

 
Σχετικό µε το παραπάνω είναι και το κοντινό του χρονικά έργο του 

γυµνασιάρχη τότε (και αργότερα καθηγητή της αρχαίας Ιστορίας στο Α.Π.Θ.) 
Ιωάννη Παπασταύρου «Οι αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των 
Ελλήνων ενώσεως» (Θεσσαλονίκη 1945) (η ύπαρξη τέτοιων έργων που αφορούν την 
ενότητα του Ελληνισµού είναι πολύ φυσιολογική για µια περίοδο που αυτή η ενότητα 
δείχνει να είναι πλέον σχεδόν χαµένη).  

Ο συγγραφέας αναφέρεται εδώ στην άµεση αναγκαιότητα της ένωσης των 
ελληνικών πόλεων στον 4ο αι. π.Χ., στην αδυναµία τους να την πραγµατοποιήσουν 
από µόνες τους και στο ρόλο του Φιλίππου σ’ αυτήν165, ενώ θεωρεί τον Αλέξανδρο 
«εκτελεστή» του µεγάλου σχεδίου του πατέρα του, ο οποίος, επηρεασµένος από το 
πρόγραµµα του Ισοκράτη και από τη γενική αντίληψη των Ελλήνων ότι οι βάρβαροι 
είναι κατώτερα όντα, πραγµατοποιεί την εκστρατεία του και την κυριαρχία του 
ελληνικού πνεύµατος στην Ανατολή, συντελώντας ταυτόχρονα καταλυτικά µέσα από 
αυτήν στην ιδέα της εθνικής ενώσεως των Ελλήνων166. 

 
Το τελευταίο βιβλίο για τον Αλέξανδρο σ’ αυτήν την περίοδο ανήκει στην α΄ 

οµάδα, έχει ως συγγραφέα του τον Παντελή Ιωαννίδη και τιτλοφορείται 
«Αλέξανδρος ο Μέγας. Μορφή και ορίζοντες ενός µεγάλου δηµιουργού» (Θεσσαλονίκη 
1949· επανεκδόσεις του, το 1958 και 1976). Ο Ιωαννίδης είναι ∆υτικοµακεδόνας, 
ανώτερος αξιωµατικός του στρατού, που ασχολήθηκε παράλληλα µε τις ιστορικές 
σπουδές (έχει γράψει και µια ιστορία του Φιλίππου Β΄, που εκδόθηκε το 1954). Το 
έργο εκδόθηκε µε δαπάνες του Συλλόγου των εν Θεσσαλονίκη ∆υτικοµακεδόνων η 
«Ένωσις» και µε την υποστήριξη του Υπουργείου Β. Ελλάδος, και στόχο του έχει, 
όπως τονίζεται στον πρόλογο, «την έξαρσιν της φυλετικής υπερηφανείας του 
Ελληνικού λαού»167 (µην ξεχνάµε πως βρισκόµαστε πια στη µετεµφυλιακή Ελλάδα). 

Ο συγγραφέας επιλέγει να δώσει στο έργο έναν ενδιάµεσο χαρακτήρα 
ιστορικής µελέτης και ιστορικού µυθιστορήµατος, «ώστε να είναι πιο 
ευκολοδιάβαστο από τον οποιονδήποτε Έλληνα»168, για να περάσει έτσι πιο εύκολα 
τις πληροφορίες και τα µηνύµατα που θέλει. Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως «ο 
άριστος των κατακτητών», ταυτόχρονα όµως κι «ο λαµπρότερος κοσµοκυβερνήτης» 
που έχοντας ως «εµπνευστή τη θεία βούληση», επεδίωξε «ένα παράτολµο πρωτοπόρο 
                                                
162 ό.π., σ. 39 
163 ό.π., σ. 39 
164 ό.π., σ. 37-8, 42, 43 
165 Παπασταύρου, Ι., Οι αρχαίοι Μακεδόνες ως συντελεσταί της εθνικής των Ελλήνων ενώσεως, 
     Θεσσαλονίκη 1945, σ. 5-10 
166 ό.π., σ. 17-18 
167 Ιωαννίδης, Π., Αλέξανδρος ο Μέγας, µορφή και ορίζοντες ενός µεγάλου δηµιουργού, β΄ έκδ.,  
     Θεσσαλονίκη 1958, σ. 7 
168 ό.π., σ. 8 
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όνειρο, την παγκόσµια πολιτεία κάτω από την ηγεσία της ελληνικής φυλής»169. 
Σύµφωνα µε το συγγραφέα, «ο Ελληνισµός ήταν ο λαός της θείας Αποκαλύψεως, ο 
προορισµένος να οδηγήσει την ανθρωπότητα προς την ελευθερία και την 
αναγέννηση», και σ’ αυτό τον οδήγησε ο Αλέξανδρος, βγάζοντάς τον από την 
«αφάνεια», στην οποία «πορευόταν σταθερά (… ) ζαρωµένος στην Αθήνα, ανήµπορος 
να διαδοθεί στη γη, για την οποία προοριζόταν»170. Η πίστη του συγγραφέα στο 
µεγαλείο της ελληνικής φυλής είναι έκδηλη, όπως έκδηλη είναι και η άποψή του ότι 
το µεγαλείο αυτό που υπάρχει µέσα της εµποδίζεται να εκδηλωθεί από «τον 
επικατάρατο κοµµατισµό, την εθνική διαίρεση, το αδελφοκτόνο αλληλοφάγωµα, το 
σαράκι αυτό που καταστρέφει τη µεγαλειώδη δυναµικότητά της»171, αναφορά φυσικά 
στους εµφύλιους πολέµους της αρχαιότητας, που έχει όµως ως αποδέκτες τους 
σύγχρονούς του Έλληνες της µετεµφυλιακής Ελλάδας, που ζουν κι αυτοί, όπως και οι 
αρχαίοι πρόγονοί τους της προ του Φιλίππου Β΄ εποχής, σε µια χώρα «νεκρή από 
τους εµφυλίους», η οποία όµως έχει τη δύναµη να γίνει και πάλι, όπως και τότε, «µια 
ισχυρή αυτοκρατορία». 

Η τέτοια πατριδοκεντρική θεώρηση του Αλεξάνδρου δεν επιτρέπει φυσικά 
την όποια επιστηµονική προσέγγιση του θέµατος από το συγγραφέα (στόχος του 
άλλωστε είναι να διαβαστεί το έργο του από τον «οποιονδήποτε Έλληνα», στον οποίο 
αποσκοπεί να µεταδώσει το µήνυµά του). Το έργο δεν αποτελεί τελικά µια καθαυτό 
ιστορία του Αλεξάνδρου, είναι σε µεγάλο βαθµό ένα πατριωτικό µανιφέστο (όχι όµως 
τόσο έκδηλο όσο άλλα σύγχρονά του περίπου έργα που εντάσσονται σε άλλες οµάδες 
και µε τα οποία θα ασχοληθούµε παρακάτω). Σ’ ένα τέτοιο έργο δε χωράει φυσικά 
λεπτοµερής µελέτη της ζωής, του έργου και της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου, 
ούτε βέβαια και η οποιαδήποτε αρνητική νύξη γι’ αυτόν (δεν ταιριάζουν φυσικά 
ανθρώπινες αδυναµίες και ελαττώµατα σ’ έναν «θεόσταλτο» αναµορφωτή ηγέτη του 
Ελληνισµού), έστω και µε τη µορφή αντίκρουσης άδικων κατηγοριών. Η ενασχόληση 
µη ιστορικών µε ιστορικά θέµατα, αν και αποτελεί δείγµα ενθαρρυντικό της στροφής 
ενός λαού προς το παρελθόν του και έχει ως αποτέλεσµα τη σχετική µ’ αυτό 
πληροφόρησή του, κρύβει κάποιους κινδύνους, καθώς πολύ σπάνια ένας µη ειδικός 
συγγραφέας θέτει στον εαυτό του επιστηµονικές προϋποθέσεις προσέγγισης, έρευνας 
και παρουσίασης του θέµατός του. 

 
Γ) Παρατηρήσεις – Συµπεράσµατα. 
 
Η ολοκλήρωση της µελέτης των βιβλίων της περιόδου 1909-1949 µας 

επιτρέπει να προβούµε στις εξής παρατηρήσεις: 
Την περίοδο αυτή εκδόθηκαν, όπως είδαµε, συνολικά 12 έργα (κατά µέσο όρο 

1 περίπου κάθε 4 έτη), αριθµός πολύ µικρός και µη αναµενόµενος εκ πρώτης όψεως, 
αν αναλογιστούµε πως από τα 14 βιβλία της περασµένης ογδοηκονταετίας που 
εξετάσαµε στο Α΄ κεφάλαιο, τα 9 εκδόθηκαν κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια της, 
κάτι που δείχνει µια οµαλή αυξητική πορεία, που είναι λογικό να αναµέναµε ότι θα 
συνεχιστεί. Συνεπώς, πρέπει να υπήρξε κάτι που ανέκοψε αυτή την οµαλά αυξητική 
πορεία, κι αυτό δεν είναι παρά τα συνταρακτικά γεγονότα που συγκλόνισαν τον 
ελληνισµό αυτήν την περίοδο. Σε µια εποχή συνεχών (επιθετικών και αµυντικών) 
πολέµων για τη χώρα, διχασµού και εµφυλίων συγκρούσεων, οικονοµικών και 
κοινωνικών κρίσεων, πολωτικών πολιτικών αντιθέσεων και δικτατοριών, κατοχής και 
καταστροφών, παγκόσµιων αναστατώσεων και βαλκανικών κρίσεων, είναι λογικό 
                                                
169 ό.π., γ΄ έκδ., Θεσσαλονίκη 1978, σ. 36, 173, 16, 39 
170 ό.π., σ. 157, 154 
171 ό.π., σ. 54 
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πως οι δυνάµεις του έθνους αφιερώνονται όλες σχεδόν εκεί, και ο τοµέας της 
πνευµατικής ζωής, που έτσι κι αλλιώς εκ των πραγµάτων παραµελείται συνολικά σε 
εποχές κρίσεις, δέχεται ακόµα µεγαλύτερο πλήγµα στο τµήµα του που αφορά την 
πρόοδο των επιστηµών, και µάλιστα των κοινωνικών· οι άνθρωποι που θα µπορούσαν 
να τις προωθήσουν, επιστήµονες και λόγιοι, είναι συνήθως λόγω των συνθηκών 
απασχοληµένοι µε κάτι άλλο, πιο υλικό, που δεν τους επιτρέπει να αφιερωθούν στη 
µελέτη και την πνευµατική παραγωγή, ενώ ταυτόχρονα ούτε η µεγάλη πλειοψηφία 
του πληθυσµού θα µπορούσε και θα ενδιαφερόταν µέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να 
στηρίξει µια τέτοια προσπάθεια, αλλά ούτε και οι µηχανισµοί έκδοσης βιβλίων θα 
ήταν σε θέση να την αναλάβουν µε ευκολία. 

Η κατά είδη τώρα κατανοµή των βιβλίων που εκδόθηκαν τελικά αυτήν την 
περίοδο µας οδηγεί και σε άλλες παρατηρήσεις. Κατ’ αρχήν, έχουµε µόνο ένα 
καινούριο βιβλίο αρχαίας ελληνικής ιστορίας (και µάλιστα τµήµα µιας συνολικής 
ελληνικής ιστορίας), µε ένα κενό 30 χρόνων από το τελευταίο της προηγούµενης 
περιόδου, και άλλων 20 από το επόµενο, που θα δούµε στο Γ΄ κεφάλαιο, δηλαδή 1 
µόνο νέο βιβλίο για την ελληνική αρχαιότητα σε µία πεντηκονταετία, πράγµα το 
οποίο δείχνει µια ξεκάθαρη παραµέλησή της, αποτέλεσµα όχι µόνο της τάσης 
αποκοπής της ελληνικής διανόησης από τη στείρα προγονολατρεία της προηγούµενης 
περιόδου, στην οποία εξωθούσε ο κλασικισµός, αλλά και της ολοένα αυξανόµενης 
διάθεσης των λογίων γενικά για µελέτη της νεότερης και σύγχρονης περιόδου, την 
οποία, λόγω των συνταρακτικών γεγονότων τα οποία ζούσαν, έσπευδαν να 
µελετήσουν για να τη γνωρίσουν και να τα κατανοήσουν. 

Από τα υπόλοιπα βιβλία, τα 3 αποτελούν ιστορίες του Αλεξάνδρου και άλλα 2 
ειδικές ιστορικές µελέτες γι’ αυτόν, κάτι που δείχνει ότι ως ιστορική προσωπικότητα 
συνεχίζει να κινεί το ενδιαφέρον, έντονα θα µπορούσαµε να πούµε, αν 
συνυπολογίσουµε τις δυσκολίες για τη µελέτη  της ιστορίας που εντοπίσαµε αυτήν 
την περίοδο και την παραµέληση της αρχαίας ιστορίας, άρα υπάρχει πια παγιωµένη η 
αντίληψη περί της σπουδαιότητάς του (να σηµειώσουµε εδώ µάλιστα πως την 
περίοδο αυτή έχουµε και 2 λογοτεχνικά έργα γι’ αυτόν – χωρίς όµως σοβαρή 
απήχηση – καθώς και τις 3 πρώτες ελληνικές εγκυκλοπαίδειες, που αυξάνουν κάπως 
τους φορείς παροχής πληροφοριών γι’ αυτόν, όπως θα δούµε στο Β΄ Μέρος της 
έρευνάς µας, όχι όµως ακόµα δραστικά). Έχουµε ακόµη 2 ειδικά βιβλία για την 
ιστορία της Μακεδονίας (µια επιλεκτική ιστορία της και µια στρατιωτική ιστορική 
µελέτη), που όχι µόνο αυξάνουν τα σχετικά µε τον Αλέξανδρο βιβλία – καθώς έχει σ’ 
αυτά σηµαντική θέση – αλλά και δείχνουν ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την 
ιστορία της Μακεδονίας, το οποίο συµπίπτει χρονικά µε τις αµφισβητήσεις για την 
ελληνικότητά της και για το δίκαιο της κατοχής της από την Ελλάδα που 
διατυπώνονται από βουλγαρικούς (αλλά και γιουγκοσλαβικούς) εθνικιστικούς 
κύκλους µέσα από τη θέση της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς, στα 1923, για ίδρυση µιας 
ανεξάρτητης Μακεδονίας (και Θράκης). Στα υπόλοιπα 4 γενικότερα έργα η θέση του 
Αλεξάνδρου έρχεται και πάλι να επιβεβαιώσει το σταθερό ενδιαφέρον γι’ αυτόν και 
τη διαπίστωση που κάναµε στο προηγούµενο κεφάλαιο πως είναι η ευρύτερα 
µελετηµένη προσωπικότητα του ελληνικού ιστορικού παρελθόντος. 

Όσο αφορά τη χρονική κατανοµή αυτών των έργων, µπορούµε να 
παρατηρήσουµε πως δεν υπάρχει κανένα στα χρόνια 1909-1922, υπάρχουν 8 κατά το 
Μεσοπόλεµο (1923-1939) και µόλις 4 την περίοδο 1940-1949, και µάλιστα και τα 3 
στα χρόνια 1940-45, κανένα στα χρόνια διεξαγωγής του Εµφυλίου, και ένα που 
εκδίδεται µε το τέλος του.  

Όσο αφορά τώρα την προέλευση των συγγραφέων, µπορούµε και πάλι να 
µιλάµε για αστούς, όπως την προηγούµενη περίοδο, όµως τώρα έχει κάπως 
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διαφοροποιηθεί ο επαγγελµατικός-κοινωνικός χώρος από τον οποίο προέρχονται: δεν 
είναι πλέον όλοι εκπαιδευτικοί της µέσης και ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά από τους 
13 συγγραφείς που εξετάσαµε, οι 5 είναι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι (από τους 
οποίους οι 2 είναι ιστορικοί), οι 2 εκπαιδευτικοί της µέσης, υπάρχουν 1 νοµικός και 1 
επιχειρηµατίας, ενώ οι 4 είναι πρώην στρατιωτικοί (κλάδος του οποίου την ιδιαίτερα 
αυξηµένη επιρροή στη δηµόσια ζωή τονίσαµε ήδη κατά την περιγραφή της περιόδου 
στην αρχή του κεφαλαίου). Η ενασχόληση µε την ιστορία λογίων προερχόµενων και 
από άλλους κλάδους πέρα από εκείνον των ιστορικών ή των φιλολόγων δείχνει, πέρα 
από κάποια αύξηση του συνολικού πνευµατικού επιπέδου στη χώρα, και µια 
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για την ιστορία (που θα συνεχιστεί εντονότερη, όπως 
θα δούµε, και στην επόµενη περίοδο). 

Ο όγκος των έργων είναι για όλα σχεδόν αρκετά µεγάλος (µε εξαίρεση τα 2 
τελευταία της ε΄ οµάδας, που αποτελούν έντυπη έκδοση διαλέξεων), δεν υπάρχει 
όµως ανάµεσά τους κάποιο ιδιαίτερα σπουδαίο, που να είχε µεγάλη απήχηση στην 
εποχή του ή προσφορά στην έρευνα (µε εξαίρεση του Ανδρεάδη). Η τελευταία 
άλλωστε δεν αφορά ιδιαίτερα τους συγγραφείς, καθώς κύριος στόχος τους είναι η 
πληροφόρηση ή η ευαισθητοποίηση του κοινού (σωστότερα, του µορφωµένου 
κοινού), κάτι στο οποίο µοιάζουν µε εκείνους της προηγούµενης περιόδου. Η γνώση 
του θέµατος από τους συγγραφείς, όταν πραγµατεύονται τα σχετικά µε τον 
Αλέξανδρο, είναι από µέτρια έως καλή, περιορισµένη συνήθως σε µερικές από τις 
αρχαίες πηγές (Πλούταρχο και Αρριανό κυρίως) και σε κάποια από τα ελληνικά έργα 
της περασµένης περιόδου (που ήδη εξετάσαµε) και τις µεταφράσεις-διασκευές ξένων 
βιβλίων που ως τα τέλη του 19ου αι. περίπου χρησίµευαν κυρίως ως σχολικά ή 
φοιτητικά εγχειρίδια (στις οποίες επίσης αναφερθήκαµε). Η θεωρητική τους 
κατάρτιση πάλι ως προς την ιστορία περιορίζεται στους περισσότερους σ’ αυτό που 
θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε “αναγνωστική πείρα”, καθώς γράφουν µιµούµενοι 
τον ακολουθούµενο στα ιστορικά έργα που µελέτησαν τρόπο γραφής, ο οποίος 
µπορεί να τους καθοδηγήσει ως προς την περιοδολόγηση ή την παράθεση 
πληροφοριών, αλλά όχι ως προς την κριτική αυτών ούτε ως προς τη διατύπωση 
σωστά αιτιολογηµένων απόψεων και κρίσεων για το θέµα τους. Έτσι, µπορούν να 
δικαιολογηθούν και τα υπερβολικά αυθαίρετα συµπεράσµατα µερικών, τα λάθη, οι 
παραλείψεις, η εµµονή σε θέµατα που απασχολούσαν τα παλιότερα βιβλία και η 
επιβίωση παλαιότερων απόψεων (όπως αυτή της θείας παρέµβασης, που 
εµπλουτίζεται όµως τώρα µε τη θεία επιλογή του ελληνικού έθνους ως εκλεκτού της 
ιστορίας). Οι νέες τάσεις της ιστοριογραφίας της εποχής (µαρξιστική ιστοριογραφία, 
σχολή των Annales, κοινωνική ιστορία, µικροϊστορία172) δεν µπορούν να διακριθούν 
σ’ αυτά τα έργα. Συνεχίζει επίσης στους συγγραφείς της περιόδου αυτής και η τάση 
απάντησης σε επικρίσεις εναντίον του Αλεξάνδρου, οι οποίες, καθώς παραµένουν 
ίδιες (δεν υπάρχουν πια, καθώς φαίνεται, νέες επικρίσεις που µπορούν να 
διατυπωθούν), δέχονται παρόµοιες απαντήσεις µε αυτές των παλιότερων έργων (από 
τα οποία και πάλι αντλούν, κυρίως του Παπαρρηγόπουλου, του Ασώπιου και του 
Σωτηριάδη). Λιγοστές επίσης είναι και οι εναντίον του επικρίσεις, και σίγουρα πολύ 
λιγότερες και πολύ µετριότερες από εκείνες της περασµένης περιόδου. 

Αν θελήσουµε να δούµε αναλυτικότερα τους επτά τοµείς αµφισβητούµενων 
ζητηµάτων της ιστορίας του Αλεξάνδρου στα έργα αυτής της περιόδου, θα πρέπει να 
σταθούµε στα εξής: η ελληνικότητα της Μακεδονίας είναι κάτι που θίγεται από 
όλους, ως αναφορά είτε µικρή είτε περισσότερο αναλυτική, ενώ σε ορισµένους 
κρίνεται σκόπιµο να εξηγηθεί το γιατί προβαίνουν σ’ αυτή την αναφορά, 

                                                
172 βλ. Iggers, G., Η ιστοριογραφία στον 20ο αιώνα, ελλ. µετάφρ., Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 50-155 
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παρουσιάζοντας τις εναντίον τις ελληνικότητας της Μακεδονίας θεωρίες και 
προσπαθώντας (µε αίσθηµα µεγάλης βεβαιότητας) να τις ανατρέψουν. Πολλές είναι 
επίσης και οι αναφορές στην παρακµή του ελληνισµού τον 4ο αι. π.Χ. και στη θετική 
γι’ αυτόν ενέργεια του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου να τον ενώσουν (στο ένα από 
τα βιβλία µάλιστα κρίνεται σκόπιµο να επικριθεί η παλιά οριοθέτηση του τέλους της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας στη Χαιρώνεια), η οποία τονίζεται πως αποτελεί µια νέα 
αρχή για τον ελληνισµό µε την εξωτερική του εξάπλωση· δεν υπάρχουν αναφορές σε 
τυχόν διστακτικότητα των Ελλήνων να τον αποδεχτούν ως ηγεµόνα ή σε σοβαρή 
εχθρική διάθεση εναντίον του, ούτε και σε ποιο βαθµό ήταν τελικά συνολική 
ελληνική υπόθεση η εκστρατεία στην Ανατολή. Σε αρκετά βιβλία υποστηρίζεται πως 
αυτή η θέληση εξάπλωσης του ελληνικού πολιτισµού στην Ασία για τον εκπολιτισµό 
και την αναµόρφωσή της αποτέλεσε τη βάση της εκστρατείας του Αλεξάνδρου 
(ανώτερο ηθικό ελατήριο), ενώ σε κάποια συµπληρώνεται και η επιθυµία εκδίκησης 
των Ελλήνων (κατώτερο ηθικό ελατήριο) και σε λιγότερα η επιτακτική ανάγκη 
εξάπλωσής του (υλικό ελατήριο). Για την αξία του Αλεξάνδρου ως στρατηγού 
ακούγονται από όλους εξυµνητικές κρίσεις, αφού τον θεωρούν τη µεγαλύτερη 
στρατηγική διάνοια όλων των εποχών· στον 1 από τους 4 περισσότερο ειδικούς για το 
θέµα, τους στρατιωτικούς, ασκείται κάποια κριτική σε δύο επιµέρους ενέργειές του 
(διάλυση στόλου, περικύκλωση πριν την Ισσό· µε αφορµή την πρώτη τού ασκεί 
κριτική για πληµµελή προετοιµασία της εκστρατείας και ο Ανδρεάδης), ενώ οι 2 
(Γυαλίστρας, Κοιµήσης) εκφράζουν την άποψη πως η τάση των σύγχρονων 
ιστορικών να κατεβάζουν ως υπερβολικούς τους αριθµούς των περσικών 
στρατευµάτων που παραδίδουν οι πηγές δεν είναι σωστή και προέρχεται από τη µη 
πραγµατική σχέση τους µε το στρατιωτικό τοµέα, γιατί, όπως εξηγούν, ο υπερβολικός 
αριθµός ανδρών δεν αποτελεί πλεονέκτηµα αλλά µειονέκτηµα για έναν µαχόµενο, αν 
µόνο υπάρχει χωρίς να χρησιµοποιείται. Ο ένας µάλιστα από τους 2 συγγραφείς (ο 
Κοιµήσης) ασκεί κριτική και σε µία άποψη του άλλου (του Γυαλίστρα) αλλά και 
άλλων Ελλήνων συγγραφέων αυτής της ίδιας περιόδου (όπως ο Σπυροµίλιος), ότι ο 
Αλέξανδρος δεν εξυπηρέτησε τα πραγµατικά συµφέροντα του ελληνισµού µε το να 
συνεχίσει τις εκστρατείες του τόσο ανατολικά (φαίνεται εδώ η επίδραση της 
υπερβολικής προέλασης του ελληνικού στρατού στην Ανατολία, πριν την 
καταστροφή του 1922), εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε στρατηγικό 
σφάλµα και θα τον αποµάκρυνε και από τους στόχους που είχε θέσει. Άκρως 
εξυµνητική είναι η διάθεση όλων σχεδόν των συγγραφέων και για την αξία του ως 
πολιτικού ηγέτη, αφού τον θεωρούν σ’ αυτό το πεδίο είτε ισάξιο είτε και ανώτερο 
ακόµα από το στρατιωτικό, εµµένοντας στη θέλησή του για οικουµενικό κράτος και 
παγκόσµια ειρήνη και υποστηρίζοντας ότι σχεδίασε και ακολούθησε την πολιτική της 
συγχώνευσης, της ισονοµίας, της διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού και 
πολιτιστικής αφοµοίωσης και της συνεργασίας όλων των εθνοτήτων (αυτά τα 
αρνείται µόνο ένας, ο Καρολίδης). Ως προς το ζήτηµα αν επηρεάστηκε και αν άλλαξε 
ο χαρακτήρας του στην Ασία, έχουµε 2 συγγραφείς που τον επικρίνουν γι’ αυτό 
απροκάλυπτα (ο ένας µάλιστα, ο Στρατηγόπουλος, µε µυθιστορηµατική περιγραφή, 
ενώ ο δεύτερος, ο Ανδρεάδης, ως αντικειµενικά ψυχρό – αλλά στην ουσία αυθαίρετο 
και όχι αβίαστο αλλά ηθεληµένο - συµπέρασµα από την ειδική του έρευνα), ενώ 
άλλος 1 (Σπυροµίλιος) αναφέρεται σε κάποια αλλαγή, αλλά διακριτικά και χωρίς 
έντονη επίκριση. Συνδεδεµένη µε τα παραπάνω είναι και η άποψη του πρώτου και 
του τρίτου από τους τρεις πως ο θάνατος του προήλθε ή επισπεύσθηκε από τις 
ποικίλες καταχρήσεις· αντίθετα, στους περισσότερους από τους υπόλοιπους τονίζεται 
ότι ο θάνατός του προήλθε από πυρετό η ελονοσία, ο Καρυδάκης µάλιστα επικρίνει 
όσους αποδέχονται την εκδοχή των καταχρήσεων και παραπέµπει σε δύο ειδικά 
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επιστηµονικά άρθρα (ένα γαλλικό και ένα ελληνικό· είναι αξιοσηµείωτο πως και την 
περίοδο αυτή δε τίθεται από κανέναν Έλληνα συγγραφέα η εκδοχή της δολοφονίας). 
Ένας µόνο από τους συγγραφείς που αποδέχονται τη µεταβολή του στην Ασία τον 
επικρίνει και για τους φόνους των συνεργατών του (Στρατηγόπουλος), ενώ οι 
αναφορές των υπόλοιπων στο θέµα, όταν γίνονται, είναι για να τον δικαιολογήσουν. 
Το ίδιο συµβαίνει και µε όσες αναφορές γίνονται στην καταστροφή της Θήβας και 
της Περσέπολης, στο φόνο των ανταπαιτητών, στη σφαγή των Μασσαγετών, στην 
εκστρατεία της Ινδίας και στο πέρασµα της Γεδρωσίας. Για το ρόλο του στην εξέλιξη 
της παγκόσµιας ιστορίας τονίζεται απ’ όλους η επίδραση της εξάπλωσης του 
ελληνικού πολιτισµού, ενώ σε δύο βιβλία (Παπαδοπούλου, Γκοτζαµάνης) 
προβάλλεται η θεία επιλογή του Αλεξάνδρου και του ελληνικού έθνους, σε άλλο ένα 
η ιστορική αποστολή και των δύο (Νικολαΐδης) και σε ένα η ανεξαρτήτως προσώπων 
εσωτερική ισχύς του ελληνισµού (Καρολίδης). 

Οι αναφορές των 12 αυτών έργων τώρα σε σύγχρονά τους γεγονότα δεν είναι 
πολλές και περιορίζονται σε όσες αφορούν το διχασµό του 1916-17 και τον εµφύλιο, 
πάντα µε µια διάθεση επίκρισης της διχόνοιας ως αρνητικού διαχρονικού 
χαρακτηριστικού της ελληνικής φυλής (και µε αφορµή αντίστοιχη αναφορά στην 
Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ.). 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις τώρα µπορούµε να προχωρήσουµε και σε 
κάποια συµπεράσµατα για την ελληνική κοινωνία της περιόδου, όπως αυτά µπορούν 
να προκύψουν από τα παραγόµενα εντός αυτής και από µέλη της έργα για τον 
Αλέξανδρο.  

Αυτό που πρώτα πρέπει να µας κινήσει την προσοχή είναι ότι έχουµε να 
κάνουµε µε µια κοινωνία που στην κοινωνική και πνευµατική της ζωή έχει δεχτεί 
σηµαντική επίδραση από έναν αλυτρωτικό, όπως τον ένιωθε, πόλεµο, ένα σφοδρό 
εσωτερικό διχασµό µέσα στη δίνη ενός παγκοσµίου πολέµου και µια συµµετοχή στον 
πόλεµο αυτόν, έναν επιθετικό πόλεµο µακριά από τα σύνορά της, µια σφοδρή ήττα µε 
συνεπακόλουθο µια καταστροφή και το προσφυγικό πρόβληµα, ένα πραξικόπηµα και 
πολιτειακή αλλαγή, µια δικτατορία, σοβαρή οικονοµική κρίση, έντονα πολιτικά πάθη 
και αστάθεια, νέα πραξικοπήµατα, άλλη µια δικτατορία, επίθεση από δύο µεγάλες 
δυνάµεις κατά τη διάρκεια ενός νέου παγκοσµίου πολέµου, κατοχή τρεισήµισι 
χρόνων µε έντονη εθνική αντίσταση και, τέλος, έναν αιµατηρό εµφύλιο. Μέσα σε 
τέτοιες συνθήκες όλες οι δυνάµεις ατόµων και οµάδων µέσα σ’ αυτήν στρέφονται και 
αφιερώνονται σε κάτι από τα προαναφερθέντα, ανάλογα µε τη θέση τους στην 
κοινωνία και την ακριβή χωροχρονική τους τοποθέτηση. Μια κοινωνία που 
αγωνίζεται είτε για την ίδια την επιβίωσή της είτε για την πραγµάτωση ιδιαίτερα 
υψηλών στόχων, είναι ευνόητο πως αφιερώνει όλες τις δυνάµεις εκεί και πως τα µέλη 
της δεν έχουν τη θέληση, τη διάθεση, το χρόνο, το κουράγιο, το κίνητρο να 
ασχοληθούν µε τους τοµείς του πνεύµατος, τουλάχιστο σε τέτοιο βαθµό ώστε να τους 
προωθήσουν. Ο πνευµατικός τοµέας υπό τέτοιες συνθήκες είτε παραµελείται και 
παρακµάζει είτε µένει στάσιµος και συντηρείται. Αυτό το τελευταίο φαίνεται πως 
συνέβη και στην ελληνική κοινωνία της περιόδου: δεν έχουµε οπισθοδρόµηση των 
κοινωνικών επιστηµών, αλλά στασιµότητα, συντήρηση, επαναφορά των παλιότερων 
έργων ή ακόµα και συγγραφή λίγων νέων µε πνεύµα αντίστοιχο των παλιών. Ακόµα 
κι αυτό όµως είναι προτιµότερο από την οπισθοδρόµηση, στην οποία η ελληνική 
κοινωνία δεν έπεσε, αν και διαµορφωµένη εδώ και λίγες µόνο δεκαετίες στα πλαίσια 
του νεοελληνικού κράτους, χωρίς ισχυρές πνευµατικές ρίζες και χωρίς µεγάλη νέα 
πνευµατική παραγωγή,. 

Το ότι σοβαρό ρόλο στην παραµέληση µπορούµε να επισηµάνουµε στην 
ιστορία, και προπάντων στην παλιότερη, µας δείχνει ότι αυτή η κοινωνία διατρέχει 
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ένα σοβαρό κίνδυνο. Τα λίγα νέα ιστορικά έργα που γράφονται, και τα ακόµη 
λιγότερα για την αρχαιότητα, για την ιστορική ρίζα δηλαδή του έθνους που 
αγωνίζεται για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ή για την ανόρθωση ή και την 
επιβίωσή του (σε συνδυασµό και µε τον περιορισµένο ρόλο της εκπαίδευσης), 
αντικατοπτρίζουν έναν κίνδυνο είτε για απώλεια ταυτότητας – µακρινό βέβαια – είτε 
κούραση και απογοήτευση από τη µη ύπαρξη επαρκών επιτυχιών ή τις συνεχιζόµενες 
δοκιµασίες. Η περίοδος ξεκινά µε µεγάλους αγώνες και πολλές ελπίδες και αυτό 
βέβαια που µπορούσε να προσφέρει η σύνδεση µε το ιστορικό παρελθόν το είχε ήδη 
κάνει µε την έντονη παρουσία της κατά την προηγούµενη περίοδο (µε την τόνωση 
του εθνικού φρονήµατος και µε το ξεκαθάρισµα της οριοθέτησης των εδαφικών 
στόχων βάσει και των ιστορικών δικαιωµάτων του έθνους), που αποτέλεσε στάδιο 
προετοιµασίας γι’ αυτήν, κι έτσι µπορεί να εξηγηθεί η ελλιπής σύνδεση µε το 
παρελθόν, καθώς αυτή υπήρχε ήδη στο νου των αγωνιζόµενων και δοκιµαζόµενων 
ανθρώπων και δεν ήταν απαραίτητη η βιβλιογραφική επανασύνδεσή της· κατά τα 
µετά τη σοβαρή αποτυχία στην επίτευξη του πολύ υψηλού εδαφικού στόχου αρχίζει 
όµως σταδιακά αυτή η επανασύνδεση, αλλά τώρα µε διαφορετική στόχευση, την 
τόνωση της εθνικής αυτοπεποίθησης που είχε πληγεί, για άλλη µια φορά, πολύ 
σοβαρά, ώστε να συντελεστεί η εθνική αναδόµηση. Σε εποχές κρίσης και αποτυχιών 
η καταφυγή στην ιστορία είναι φυσιολογική, καθώς τότε από τη µια έρχεται στο 
προσκήνιο ο ρόλος της ως συµβούλου για αποφυγή λαθών ή για αντιµετώπιση 
δυσκολιών µέσα από τα παραδείγµατα ανάλογων καταστάσεων που µπορεί να 
προσφέρει (αντίληψη πολύ παλιά, που ξεκινάει από το Θουκυδίδη) και από την άλλη, 
µε την υπόµνηση παλιότερων ένδοξων στιγµών και επιτυχιών µπορεί να συντελεστεί 
η ανύψωση του ηθικού και να βοηθηθεί, περισσότερο ή λιγότερο, η έξοδος από 
κάποια κρίση και η δηµιουργική προσπάθεια ενός δοκιµαζόµενου λαού. Ο ελληνικός 
λαός στα χρόνια από τη µικρασιατική καταστροφή µέχρι και το τέλος της κατοχής, 
χρόνια κρίσιµα και γεµάτα προβλήµατα, φαίνεται, µέσα από τα συγκεκριµένα βιβλία 
που είδαµε, να κατέφυγε στην παλιότερη ιστορία του, αποσκοπώντας κυρίως στο 
δεύτερο από τους δύο προηγούµενους ρόλους της, την εθνική τόνωση. Η καταφυγή 
αυτή γίνεται περισσότερο φανερή από το ότι τώρα η ιστορική µελέτη και η παραγωγή 
ιστορικών έργων δεν αφήνονται πια µόνο στους ειδικούς, αλλά ασκούνται και από 
διαφορετικής προέλευσης λόγιους συγγραφείς, που γράφουν, ενσυνείδητα ή και 
υποσυνείδητα, µε εθνικό στόχο. 

Κάτι ακόµα που αποτελεί γνωστό χαρακτηριστικό αυτής της κοινωνίας και 
φαίνεται έντονα στα βιβλία που εξετάσαµε είναι ο πολύ µεγάλος διχασµός, η 
διαίρεσή της σε αντίπαλες οµάδες, που δεν της επιτρέπει να θέσει αβίαστα το σύνολο 
των δυνάµεών της στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της και που 
συντελεί στις όποιες αποτυχίες της. Η διαίρεση αυτή απασχολεί έντονα τα µέλη της, 
όµως, στα χρόνια αυτά, δε στάθηκε δυνατό να ξεπεραστεί. Οι εκκλήσεις για ενότητα 
από το λόγιο κόσµο είναι πολλές, αλλά όχι ισχυρές και δεν εισακούονται. Σε µια 
τέτοια κοινωνία η ουσιαστική πρόοδος καταντά µακρινό όνειρο, ενώ αυξάνονται οι 
ευκαιρίες για πιθανή εκµετάλλευση της κατάστασης από εσωτερικούς εχθρούς του 
αδύναµου πολιτικού καθεστώτος, καθώς και από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά και για 
εξάρτηση από ισχυρές ξένες δυνάµεις.  

Όσο αφορά τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει αυτή η κοινωνία και 
αφιερώνεται στην επίτευξή τους, διαπιστώνουµε πως δεν έχουν διαφοροποιηθεί και 
πολύ από εκείνους της προηγούµενης περιόδου, αλλά αφορούν και πάλι την εδαφική 
επέκταση της χώρας κυρίως και την ένταξη των αλύτρωτων αδελφών, όπως αυτή 
εκφράστηκε από τη Μεγάλη Ιδέα. Η τελευταία έχει διαποτίσει τα µέλη αυτής της 
κοινωνίας, εµποδίζοντας τη θεώρηση και την αντιµετώπιση των λοιπών 
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προβληµάτων της, τόσο πολύ µάλιστα, ώστε ακόµα και µετά την οριστική χρεοκοπία 
της στα 1923, εξακολουθούν για καιρό να ακούγονται φωνές ατόµων που δεν 
µπορούν να την ξεπεράσουν και νιώθουν την ανάγκη αυτό να το εκφράσουν. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά κατανοούµε και το ρόλο του Αλεξάνδρου µέσα σ’ 
αυτή την κοινωνία, ρόλο που δεν έχει διαφοροποιηθεί σοβαρά από την προηγούµενη 
περίοδο, καθώς, αφού οι στόχοι παραµένουν αρχικά οι ίδιοι και σ’ αυτήν την περίοδο, 
προβάλλεται και πάλι η εικόνα του πολεµικού ηγέτη του ενωµένου ελληνισµού που 
λύτρωσε τους υπόδουλους Έλληνες της Μ. Ασίας και επέκτεινε τα όρια του 
ελληνισµού, εικόνα που συντελεί στην τόνωση του εθνικού φρονήµατος και στο 
ηθικό όσων αγωνίζονται άµεσα για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Ταυτόχρονα 
προβάλλεται και πάλι ως πρότυπο ανθρώπου και Έλληνα, πρότυπο που αγγίζει την 
τελειότητα, δείχνοντας την αντίληψη της εποχής πως η παρουσίαση θετικών 
προτύπων από το ιστορικό παρελθόν ενός λαού µπορεί να αποτελέσει τη βάση της 
ηθικής διαπαιδαγώγησης των νέων. Η οριστική διάψευση των µεγάλων εθνικών 
πόθων δε σταµατά έτσι την παρουσία της µελέτης του Αλεξάνδρου, αλλά αντίθετα 
την επιτείνει, και µε βάση την παρουσία του και πάλι ως ηθικού προτύπου (απόλυτα 
απαραίτητου τώρα σε µια κοινωνία που η κρίση που περνούσε µετά την αποτυχία 
προκαλούσε και κάποια έντονη σύγκρουση παλιών και νέων ιδεών και την 
αναγκαιότητα συντήρησης µε όσα µέσα διέθετε της µορφής και της ταυτότητας που 
είχε πριν), αλλά και ως ένα είδος εθνικής τόνωσης για την προσπάθεια 
ανασυγκρότησης που έπρεπε να ακολουθήσει (µε την οποία ταιριάζει η 
προβαλλόµενη εικόνα του Αλεξάνδρου ως εκπολιτιστή, οργανωτή και σπουδαίου 
πολιτικού). Είναι αξιοσηµείωτο πως το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου δε 
χρησιµοποίησε έντονα τον Αλέξανδρο ως µέρος της προπαγάνδας του, παρόλο που 
µεταχειρίστηκε την αρχαιότητα γενικά ως τµήµα της ιδεολογίας του περί των τριών 
ελληνικών πολιτισµών (αρχαίο, βυζαντινό, σύγχρονο) και που µπορούσε ως πρόσωπο 
να αποδώσει την εικόνα του φωτισµένου ηγέτη, και µάλιστα βασιλέα και όχι 
εκλεγµένου, ίσως γιατί είχε γίνει ήδη έντονη χρήση του κατά την προηγούµενη 
περίοδο και είχε ταυτιστεί και µε τα όνειρα της αλυτρωτικής επέκτασης, µε τα οποία 
δεν ήθελε να σχετίζεται το καθεστώς. Προς το τέλος της περιόδου, όταν αρχίζουν 
ξανά οι πολεµικοί αγώνες, έχουµε και πάλι την επιστροφή στο πρότυπο του νικητή 
πολεµικού ηγέτη. 

Μέσα από τα έργα αυτά µπορούµε όµως να διακρίνουµε και τη θέση της 
ελληνικής κοινωνίας ως προς το ρόλο της προσωπικότητας στη διαµόρφωση του 
ιστορικού γίγνεσθαι. Η θέση είναι σαφώς υπέρ τού ότι τα σηµαντικά πρόσωπα είναι 
αυτά που ωθούν την ιστορία προς τα εµπρός, αυτά που εµπνέουν στους λαούς 
υψηλούς στόχους και τους οδηγούν σε µεγάλα έργα, θέση απόλυτα φυσιολογική για 
µια κοινωνία που είχε θέσει και προσπαθούσε να πραγµατώσει υψηλούς στόχους, 
χωρίς όµως µεγάλη επιτυχία, την οποία κατέληξε να περιµένει από την εµφάνιση 
ικανών ηγετών, ανάλογων µε τον σπουδαίο εθνικό ήρωα του παρελθόντος, που 
έβγαλε την Ελλάδα της αρχαιότητας δυναµικά από το διχασµό και την οδήγησε σε 
λαµπρά πολεµικά κατορθώµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄:   
 
ΤΑ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  1950 - 2000. 
 

 
Α) H ΕΠΟΧΗ 
 
Η περίοδος αυτή, της δεύτερης πεντηκονταετίας του 20ου αι., µπορεί να 

διακριθεί σε µια πρώτη φάση, τη µετεµφυλιακή, ως το 1974, µια δεύτερη, µετά την 
πτώση της χούντας κι ως το 1989, µε κύριο χαρακτηριστικό της την ένταξη της χώρας 
στην Ευρωπαϊκή ένωση, και µια τρίτη, από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισµού 
στα 1989 και µετά, µε κύριο χαρακτηριστικό τη θέση της χώρας σε έναν κόσµο 
ολοένα επηρεαζόµενο περισσότερο από την παγκοσµιοποίηση. 

Το τέλος του Εµφυλίου βρίσκει την Ελλάδα σε άσχηµη κατάσταση, µε 
µεγάλες απώλειες του πληθυσµού, αποδιοργανωµένη οικονοµία και κατεστραµµένη 
κρατική υποδοµή 1. Η οικονοµική βοήθεια του προγράµµατος Τρούµαν και η εισροή 
ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων βοηθά στην ταχύτατη οικονοµική ανασυγκρότηση2. 
Ταυτόχρονα, αρχίζει η σταδιακή µεταβολή των κοινωνικών δοµών, καθώς µειώνεται 
το ποσοστό των ασχολούµενων µε τη γεωργία προς όφελος της βιοµηχανίας και των 
υπηρεσιών, ενώ αυξάνει ο αστικός πληθυσµός3. 

Όσο αφορά την πολιτική ζωή, η οµαλότητα, µετά από έναν εµφύλιο, είναι 
δύσκολο να αποκατασταθεί γρήγορα. Το 1952 γίνεται πρωθυπουργός ο Α. Παπάγος 
που φροντίζει για την αναδιοργάνωση της χώρας, ενώ την εντάσσει στο Ν.Α.Τ.Ο.4. 
Τον διαδέχεται το 1955 ο Κ. Καραµανλής, που ως το 1963 επιδιώκει την οικονοµική 
ανάπτυξη και διαπραγµατεύεται την είσοδο της χώρας στην ευρωπαϊκή Κοινή 
Αγορά5. Το 1964 καταλαµβάνει την εξουσία η Ένωση Κέντρου (Ε.Κ.)6. Ο 
πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου προσπαθεί να ασκήσει κοινωνική πολιτική υπέρ των 
κατώτερων στρωµάτων και να αναδιοργανώσει την οικονοµία, όµως µε ρυθµό αργό7 
και εν µέσω σύγκρουσης µε το νέο βασιλιά8. 

Την ίδια περίοδο οξύνεται το ζήτηµα της Κύπρου. Από το 1949 ο ελληνικός 
πληθυσµός του νησιού (82%  του συνολικού πληθυσµού του) ζητά από τους Άγγλους 
την ένωση µε την Ελλάδα, εκείνοι όµως αρνούνται, καθώς τη θεωρούν απαραίτητη 
για τον έλεγχο της Μ. Ανατολής9. Έτσι, αρχίζει ο ένοπλος αγώνας εναντίον των 
βρετανικών στρατευµάτων, ενώ η Ελλάδα φέρνει το ζήτηµα ανεπιτυχώς στον Ο.Η.Ε. 
Η Αγγλία προβάλει το πρόβληµα του τουρκικού πληθυσµού του νησιού, κάτι που 
εξάπτει τον τουρκικό εθνικισµό και οδηγεί σε προστριβές Ελλάδας και Τουρκίας, µε 
αποκορύφωµα τους ανθελληνικούς διωγµούς στην Κωνσταντινούπολη το 195510. Το 
1960 η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος, όµως οι προστριβές µεταξύ των 

                                                
1 Σβορώνος, Ν.,  Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεµέλιο, Αθήνα χ.χ., σ. 145 
2 Βακαλόπουλος, Α., Νέα Ελληνική Ιστορία (1204-1975), Θεσσαλονίκη 1979, σ. 415 
3 Σβορώνος, ό.π., σ. 145-7 
4 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 423 
5 Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 425-6 
6 βλ. Σβορώνος, ό.π., σ.  148 
7 Σβορώνος, ό.π., σ.  149 
8 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  428 
9 Σβορώνος, ό.π., σ.  149 και Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  424 
10 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  424 
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δύο κοινοτήτων της δεν παύουν και προκαλούν διαρκή ένταση στις ελληνοτουρκικές 
σχέσεις11. 

Από τον Ιούλιο του 1965, που ο Γ. Παπανδρέου παραιτείται, µέχρι το Μάρτιο 
του 1967, επικρατεί πολιτική κατάσταση ασταθής, που προκαλεί έντονα πολιτικά 
πάθη και λαϊκές αντιδράσεις12. Μέσα σ’ αυτό το κλίµα επιβάλλεται στρατιωτικό 
κίνηµα συνταγµαταρχών (21 Απριλίου 1967) µε επικεφαλής το Γ. Παπαδόπουλο, που 
επιχειρεί (για τρίτη φορά στον 20ο αι.) τη µε τη βία και από στρατιωτικούς επίλυση 
των προβληµάτων της χώρας13, δηµιουργώντας ένα καθεστώς που µένει επτά χρόνια 
στην εξουσία, προκαλώντας εσωτερικές αναστατώσεις και εξωτερικές αντιδράσεις14. 
Το στρατιωτικό καθεστώς πέφτει τον Ιούλιο του 1974, όταν µε το πραξικόπηµα που 
οργανώνει στην Κύπρο δίνει στους Τούρκους την ευκαιρία να εισβάλουν και να 
καταλάβουν το 40%  του εδάφους της15. 

Στην εξουσία επανέρχεται ο Κ. Καραµανλής (µε το κόµµα της Ν.∆.). Το 
∆εκέµβριο του 1974 ο ελληνικός λαός σε δηµοψήφισµα κηρύσσεται µε ποσοστό 70%  
υπέρ της δηµοκρατίας, και έτσι η µοναρχία καταργείται. Οι κυβερνήσεις Καραµανλή 
έχουν στόχο την εδραίωση της δηµοκρατίας και την εξάλειψη των τραυµάτων του 
εµφυλίου. Eπιχειρείται ανόρθωση της οικονοµίας και αποδέσµευση από την 
αµερικανική εξάρτηση, ενώ εντάσσεται η χώρα στην Ε.Ο.Κ.(1980). Το 1981 έρχεται 
στην εξουσία ο Α. Παπανδρέου µε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο διατηρεί την εξουσία κατά 
το µεγαλύτερο τµήµα της περιόδου ως το 2000.  

Το τελευταίο τέταρτο του 20ου αι. για την Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την 
ιδιαίτερη ένταση των σχέσεων µε την Τουρκία (λόγω της αδυναµίας επίλυσης του 
Κυπριακού και των προβαλλόµενων διεκδικήσεών της στο Αιγαίο). Χαρακτηρίζεται 
επίσης από την αναζήτηση εθνικής ταυτότητας, που συνδέεται µε µια τάση για 
επιστροφή στις ρίζες, η οποία προέρχεται από τη θέληση για εθνική ανεξαρτησία, 
αλλά οδηγεί συχνά σε µια ιδεολογία υπερεθνική16.  

Την τελευταία δεκαετία του αιώνα έντονη είναι η προσπάθεια για 
εκσυγχρονισµό της χώρας. Tην περίοδο αυτή η εµφάνιση του κράτους των Σκοπίων 
(1992), µε τη διεκδίκηση από µέρους του του ονόµατος «Μακεδονία», δηµιουργεί 
έντονες κινητοποιήσεις στο εσωτερικό της χώρας και δυσεπίλυτο διπλωµατικό 
πρόβληµα στο εξωτερικό. Τέλος, την περίοδο αυτή η χώρα υποδέχεται µεγάλους 
αριθµούς παλιννοστούντων Ελλήνων και ξένων οικονοµικών µεταναστών. 

 
Η πνευµατική ζωή στην Ελλάδα στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αι. κάνει 

σηµαντικές προόδους. Η λογοτεχνική παραγωγή17 χαρακτηρίζεται από την ανανέωση 
των εκφραστικών µέσων, την τάση επιστροφής στις ρίζες της φυλής και τον 
προβληµατισµό για τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας (κατοχή και εµφύλιο). Οι 
ποιητές της γενιάς του ’30 παρουσιάζουν τώρα το σπουδαίο έργο της ωριµότητάς 
τους (Νόµπελ λογοτεχνίας από Σεφέρη και Ελύτη το 1963 και 1979 αντίστοιχα), ενώ 
εµφανίζεται µια νέα µεταπολεµική γενιά σηµαντικών ποιητών. Οι πεζογράφοι 
στρέφονται στη µελέτη του σύγχρονου κοινωνικού περίγυρου, ενώ παρουσιάζεται 
αναγέννηση του θεάτρου, ανανέωση της µουσικής, γέννηση του ελληνικού 
κινηµατογράφου, ταχύτατη εξέλιξη της ζωγραφικής και άνθιση των άλλων 

                                                
11 βλ. Σβορώνος, ό.π., σ.  150 
12 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  427-9 
13 Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  430 
14 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  431-3 
15 βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ.  435 
16 βλ. Κρεµµυδάς, Νεότερη Ιστορία, Γνώση, δ΄έκδ., Αθήνα 1987, σ. 273-4 και 276-7 
17 βλ. Πολίτης, Λ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ., δ΄έκδ., Αθήνα 1985, σ.333-67 
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εικαστικών τεχνών. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η εξέλιξη και των ανθρωπιστικών 
επιστηµών: Καλλιεργείται η φιλοσοφία, συνεχίζεται η µελέτη της κλασικής 
φιλολογίας και συστηµατοποιείται εκείνη της µεσαιωνικής ελληνικής και της 
νεότερης, ακµάζει η αρχαιολογία και εµφανίζεται συγκροτηµένη η κοινωνιολογία.  

 
Στενά δεµένη µε τις δύο τελευταίες, η επιστήµη της ιστορίας στην Ελλάδα την 

περίοδο αυτή γνωρίζει ανάπτυξη, που τη βλέπουµε κυρίως στην πολύ µεγάλη αύξηση 
του συνολικού αριθµού των εκδιδόµενων βιβλίων. Συνεχίζει να µελετάται 
περισσότερο η νεότερη και σύγχρονη περίοδος της ελληνικής ιστορίας 
(τουρκοκρατία, 19ος αι., α΄ µισό 20ου), αυξάνει όµως πολύ και η µελέτη και η 
συστηµατική επιστηµονική έρευνα και της βυζαντινής και της αρχαίας, η οποία και 
µας αφορά. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται ένα ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον του 
κοινού για την ιστορία και εκδίδονται πολλές µεταφράσεις ξένων έργων.  

Σταδιακά επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη γραφή των ελληνικών έργων 
και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύµατα: µαρξιστική ιστοριογραφία, σχολή των Annales, 
συνολική ιστορία, ιστορία πολιτισµού, τοπική ιστορία, ιστορία καθηµερινού βίου 
κλπ.18. Η σχολή των Annales οδήγησε παγκοσµίως σε ριζικό επαναπροσανατολισµό 
της επιστήµης της ιστορίας σε σχέση µε τη θετικιστική ιστοριογραφία (που 
επικεντρωνόταν στην πολιτική ιστορία), προχωρώντας σε µια υλιστική εκδοχή της 
ιστορίας, µε κύρια γνωρίσµατά της «τον αναλυτικό χαρακτήρα του ιστορικού λόγου, 
την ολιστική θεώρηση των ιστορικών φαινοµένων και των κοινωνικών 
µετασχηµατισµών και τη µέριµνα για την ανάδειξη των µαζών», αρνούµενη την 
προσέγγιση του παρελθόντος ως αµετάβλητης κατάστασης που έκανε ο θετικισµός 
και την από την πλευρά του παροντισµού αντιµετώπιση του παρελθόντος ως 
αντανάκλασης των πεποιθήσεων του ιστορικού, προχωρώντας στη συνάρθρωση του 
πολιτικού µε το κοινωνικοοικονοµικό στοιχείο και τις κοινωνικές επιστήµες19. 

Η αρχαία ιστορία γνωρίζει την ύπαρξη αρκετών ελληνικών γενικών έργων 
στα χρόνια αυτά - αλλά λίγων σηµαντικών - και πάρα πολλών ειδικών µελετών 
(µεταξύ των οποίων πολλές αξιόλογες, που την προωθούν ως επιστηµονικό κλάδο). 

Όσο αφορά τη µελέτη της αρχαίας ιστορίας στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο 
κόσµο συνεχίζει το ίδιο εντατική και ενδιαφέρουσα. Από τα πολλά αξιόλογα έργα, 
στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν µεταφρασµένα την περίοδο αυτή (ασκώντας συνεπώς 
µεγαλύτερη επίδραση), και κυρίως από το 1975 και µετά, τα γενικά έργα των U. 
W ilcken, H.Bengtson, G.W .Botsford – C.A.Robinson, J.B.Bury – R.M eiggs, N.G.L. 
Hamm ond,  G.Glotz – P.Roussel – R.Cohen, Ν.Α.Μάσιν-Α.Β.Μισούλιν κ.ά., και 
σηµαντικές ειδικές µελέτες, όπως των Α.Andrews, J.de Rom illy, C.M osse, 
M .Rostovtzeff, W .W .Tarn, R. Flaceliere, F.W allbank, M .P.Nilsson, Α.Ράνοβιτς κ.ά. 

 Ο Αλέξανδρος συνεχίζει ως ιστορικό θέµα να προκαλεί το ενδιαφέρον των 
ιστορικών παγκοσµίως, καθώς εµφανίζονται πάρα πολλά έργα, και για το βίο και τη 
δράση του συνολικά, και για ειδικές πτυχές τους, από συγγραφείς περισσότερο ή 
λιγότερο αξιόλογους (επικρατούσα εικόνα του εκείνη του ιδεαλιστή, που ονειρευόταν 
την ενοποίηση της ανθρωπότητας, ενώ προς το τέλος της περιόδου µένουν  πλέον 
περισσότερο στην προσπάθεια αποκατάστασης των γεγονότων παρά ερµηνείας του 
προσώπου του20). Από τα γενικά έργα πολύ σηµαντικό έχουµε του W .W .Tarn (1948· 
µια θαυµάσια σύνθεση της ιστορίας του, και ειδικές µελέτες για τις πηγές και 
µεµονωµένα προβλήµατά της21), ενώ σηµαντικά είναι και τα έργα του Αυστριακού 
                                                
18 βλ. Iggers, G., Η ιστοριογραφία στον 20ο αι., ελλ.µετάφρ., Νεφέλη, Αθήνα 1999 
19 βλ. Κόκκινος, Γ., Από την Ιστορία στις Ιστορίες, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σ. 226, 233-4 
20 M osse, C., Αλέξανδρος, το πεπρωµένο ενός µύθου, ελλ. µετάφ.,Παπαδήµας, Αθήνα 2002, σ. 281, 284 
21 βλ. Bengtson, Η., Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, ελλ. µετάφρ., β΄έκδ., Μέλισσα, Αθήνα 1991, σ. 300 
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F.Schachermeyer (1949), των Γάλλων G.Radet (1950), L.Homo (1951), P.Cloche 
(1953), P.Briant (1977), P.Faure (1985), του Γερµανού F. Altheim  (1953) και των 
Βρετανών A.R.Burn (1951), C.B.W elles (1970), P.Green (1970), J.R.Hamilton (1973) 
και N.G.L.Hamm ond (1981 και 1997). Πολλοί επίσης ειδικοί ερευνητές, πέρα από 
τους παραπάνω, έχουν δώσει σηµαντικό αριθµό αξιόλογων µελετών ή άρθρων, όπως 
οι Βρετανοί A.B. Bosworth, V.Ehrenberg, G.T.Griffith, R.L.Fox, R.M ilns, L.Pearson, 
οι Αµερικανοί E. Badian, J.F.C.Fuller, C.A.Robinson, οι Γερµανοί A. Heuss, 
F.Pfister, E.Bickermann, ο Γάλλος P. Jouguet κι οι Ιταλοί R.Andreotti, M .Levi, 
P.Treves και G.Nenci. Στην Ελλάδα µεταφράστηκε στα χρόνια αυτά (και άσκησε 
εποµένως άµεση επίδραση στους µελετητές και το κοινό) ένας αριθµός έργων - 
γενικών κυρίως - για τον Αλέξανδρο, προερχόµενα όµως τα περισσότερα από την 
προηγούµενη περίοδο· οι ιστορίες του Αλεξάνδρου των J.G.Droysen (1988), Th.Birt 
(1956), A.R.Burn (1963), P.Cloche (1968) A.W eigall (χ.χ.) και N.G.L.Hammond 
(1999), τα γενικότερα έργα για τον Αλέξανδρο και την Ελληνιστική εποχή των 
Α.Ράνοβιτς (1954) και F.W .W albank (1993) και οι ειδικότερες µελέτες (για το 
στρατό του Αλεξάνδρου) των Ρ. Faure (1988) και D.W . Engels (1986) (εκδίδεται 
επίσης το τρίτοµο ιστορικό µυθιστόρηµα της M . Renault). 

 
 
Β) ΤΑ ΕΡΓΑ 
 
Την περίοδο 1950-2000 εκδίδονται 73 έργα που ανήκουν στις 5πρώτες οµάδες 

βιβλίων για τον Αλέξανδρο, τα ιστορικά έργα, και πιο συγκεκριµένα 10 ιστορίες του 
(α΄ οµάδα), 12 ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας (β΄ οµάδα), 7 ιστορίες της Μακεδονίας 
(γ΄ οµάδα), 25 ειδικές για τον Αλέξανδρο ιστορικές µελέτες (δ΄ οµάδα) και 19 
γενικότερες ιστορικές µελέτες που αναφέρονται και στον Αλέξανδρο (ε΄ οµάδα). 

Έτσι, η περίοδος αυτή περιλαµβάνει έργα των εξής συγγραφέων (κατά οµάδα 
και έτος έκδοσης): 

Α΄ οµάδα: Ε.Σδράκας (1953), Ν.Παπαδόπουλος (1963), Θ.Σαράντης (1970-1), 
Χ.Ζαλόκωστας (1971), Γ.Μπακόπουλος (1973), Β.Αρτεµιάδης (1975), 
Γ.Κιτσόπουλος (1981-6), ∆.Τσιµπουκίδης (1982), Θ.Προβατάκης (1992) και 
Κ.Βελόπουλος (1998). 

Β΄ οµάδα: Μ.Καραγάτσης (1952), Φ.Τζωρτζάκη (1953), Γ.Κορδάτος (1956), 
Π.Κανελλόπουλος (1963), Ι.Μενουδάκος (1967), Ι.Παπασταύρου (1968), Εκδοτικής 
Αθηνών, Ι.Ε.Ε. (1973), Κ.Άµαντος (1977), Γ.Παπαντωνίου (1979), Εκδόσεων 
Μαλλιάρη (1981), ∆.Τσιµπουκίδης (1995) και Σ.Καργάκος (1999). 

Γ΄οµάδα: ∆.Κανατσούλης (1962), Γ.Σταυρίδης (1964), Γ.Θεοχαρίδης (1965), 
Εκδοτικής Αθηνών (1982), Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1983), Εκδόσεων 
Ελληνική Εθνική Γραµµή (1993) και Εκδοτικής Αθηνών (1993). 

∆΄ οµάδα: Φ.Αλεβίζος (1950), Σ.Γκοτζαµάνης (1957), Γ.Ρουµάνης (1958), Α. 
∆ασκαλάκης (1963), Ε.Μικρογιαννάκης (1969), Ε.Σταµάτης (1970), Ε.Σδράκας 
(1971), Β.Λαουρδάς (1971), Π.Σκουφάκης (1973), Α.Κωστόπουλος (1974), ∆. 
Αυρηλιώνης (1974), Σ.Θωµόπουλος (1977), Υπουργείου Πολιτισµού-Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης (1980), Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1980), Τ. 
Βουρνάς (1981), Ε.Ρόζος (1984), Ζ.Σαµολαδάς (1992), Σ.Καργάκος (1993), ∆. 
Καψάλας (1993), Ι.Χολέβας (1994), Ν.Σοφιανός (1995), Π.Τσαούσογλου (1995), Π. 
Γρηγοριάδης (1997), Ι.Βαρνάκος (1997) και Γ.Ζώρζος (1998).  

Ε΄ οµάδα: Σ.Κουγέας (1952), Εκδόσεων Τζηρίτα (1959), Κ.Γιαννακόπουλος 
(1961), Ν.Γρηγοριάδης (1961-2), Γ.Θεοχαρίδης (1962), ∆ιευθύνσεως Ιστορίας 
Στρατού (1970), Π.Σκουφάκης (1971), Ρ.Θεοχάρης (1983), Ν.Μάρτης (1983), Κ. 
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Κανακάρης (1986), Σ.Παπαθεµελής (1989), ∆.Βελισσαρόπουλος (1990), Ε. 
Βρανόπουλος (1992), Β.Γεωργίου (1995), Μ.Βερέττας (1996), Κ.Σιµόπουλος (1996), 
∆.Αλεξάνδρου (1996), Ι.Βολωνάκης (1997) και Α.Σακαλής (1999). 

 
 
Α΄ οµάδα. 
 
Το πρώτο από τα 10 βιβλία της α΄ οµάδας για την περίοδο αυτήν, γραµµένο 

από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης (και µετέπειτα πρύτανη του 
Α.Π.Θ.) Ευάγγελο Σδράκα, είναι αξιοσηµείωτο, και γιατί αποτελεί το πρώτο κατά το 
δεύτερο ήµισυ του 20ου αι. και πρώτο µεταπολεµικό, και γιατί ο τόπος έκδοσής του 
δεν είναι - όπως σε όλα τα υπόλοιπα που εξετάζουµε - κάποια ελληνική πόλη, αλλά η 
Νέα Υόρκη, µια αµερικανική πόλη όπου η ελληνική οµογένεια είναι πολυπληθής και 
ισχυρή (γι’ αυτό και η εκεί έκδοσή του κάνει το έργο αξιοσηµείωτο και από την 
άποψη της διαµόρφωσης της εικόνας του Αλεξάνδρου όχι πρώτα και κύρια στους 
Έλληνες της Ελλάδας, αλλά στους µετανάστες και τους απογόνους τους των Η.Π.Α.). 
Τίτλος του έργου είναι: «Μέγας Αλέξανδρος, το θαύµα των αιώνων» (Ν. Υόρκη 1953, 
β΄ έκδοση Θεσσαλονίκη 1996). 

Ο Σδράκας προσεγγίζει και αυτός το θέµα του µέσα από το πρίσµα του 
θαυµαστή του Αλεξάνδρου από τη µια και του θαυµαστή του Ελληνισµού από την 
άλλη. Παρουσιάζει έναν Αλέξανδρο διαποτισµένο από την Ελλάδα και τον πολιτισµό 
της, δηµιούργηµά της και εκφραστή της, οδηγό της στην εκπλήρωση της «υψηλής 
αποστολής» της, και που, ακόµα κι όταν οι επιλογές του µοιάζουν να 
αποµακρύνονται από αυτήν, είναι τελικά και πάλι κάτω από την επιρροή της22. 

Η Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ. παρατηρεί πως βασανιζόταν από τον «χωρισµό των 
Ελλήνων εις πόλεις και κρατίδια», ο οποίος «επέφερε µοιραίως την διάσπασιν των 
δυνάµεών των (… ) και την άσκοπον κατανάλωσιν των ικµάδων των οργανισµών 
των», κάτι που δείχνει κατ’ αυτόν «τα ολέθρια αποτελέσµατα του θεσµού της 
πόλεως» και που εµπόδιζε την εκπλήρωση της αποστολής της φυλής και την 
«πραγµατοποίησιν των ονείρων» της. Από αυτό το αδιέξοδο έβγαλε το «καταρρέον 
οικοδόµηµα» η πολιτική του Φιλίππου, του βασιλέα που «αποδείχθηκε κατά πολύ 
υπέρτερος όλων των προ αυτού µεγάλων ανδρών». Η ένωση, που αποτελούσε, όπως 
λέει, «το µεγάλο όνειρο της φυλής», πραγµατοποιήθηκε23.  

Χρειάζεται στο σηµείο αυτό να σταθούµε λίγο στις πολιτικές του αντιλήψεις, 
όπως αυτές προκύπτουν από τη σύγκριση δηµοκρατίας και µοναρχίας που γίνεται στο 
έργο του και που, µαζί µε την ορολογία που χρησιµοποιεί, παραπέµπουν στην 
πολιτική ιδεολογία που κυριαρχούσε στη χώρα στα πρώτα µετεµφυλιακά χρόνια. Από 
την τελική επικράτηση του Φιλίππου στη Χαιρώνεια παρατηρεί πως πρέπει να 
εξάγουµε «το δίδαγµα ότι µία πολιτική ή και στρατιωτική προσωπικότης ικανή ν’ 
άρχει και να δρα, είναι εις θέσιν να επιτελεί µεγάλας πράξεις (… ) µόνον εφόσον θα 
συνοδεύεται και υπό απεριορίστου εξουσίας και ότι το µοναρχικόν πολίτευµα εις 
κρισίµους περιστάσεις (… ) είναι κατά πολύ υπέρτερον του δηµοκρατικού»24. Η 
ανάπτυξη πάλι της Μακεδονίας αποδίδεται στο ότι «εκεί δεν υπήρχεν ο θεσµός των 
µεγάλων πόλεων» και «οι ρήτορες και οι πολιτικοί άνδρες δεν είχον ουδεµίαν 
θέσιν»25. Οι ίδιοι οι Μακεδόνες ήταν, γι’ αυτόν, αγνοί άνθρωποι της «υπαίθρου», 
ένας «ελεύθερος λαός» µε «ανεπτυγµένο το εθνικό φρόνηµα», που «εγνώριζε πολύ 
                                                
22 Σδράκας, Ε., Μέγας Αλέξανδρος, το θαύµα των αιώνων, β΄έκδ, Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη 1996, σ.19 
23 ό.π., σ.15, 25, 44 
24 ό.π., σ.46 
25 ό.π., σ.26 
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καλώς ότι η υπακοή µόνον εις έναν ηγεµόνα και η εκπλήρωσις των υποχρεώσεων 
(… ) προς την πατρίδα αποτελεί το αδιάσειστον θεµέλιον της κοινωνίας». Γι’ αυτό και 
σ’ αυτή την ελληνική χώρα εξηγεί ότι «προωθείτο η µεγάλη ιδέα και 
συνελαµβάνοντο τα τολµηρά σχέδια διά την εξόρµησιν της Ελληνικής Φυλής»26. 

Η ελληνικότητα της φυλής των Μακεδόνων δε δηλώνεται στο έργο έµµεσα 
µόνο, µε τα «αγνά εθνικά φρονήµατα» του στρατού ή του λαού, αλλά δηλώνεται ρητά 
και αναλυτικά, µέσα από την ειρωνική προσέγγιση των κατηγοριών του ∆ηµοσθένη, 
την παρουσίαση των απόψεων για τη συγγένειά τους µε τους ∆ωριείς και τους 
παλιότερους Πελασγούς κατοίκους, το χαρακτηρισµό ως «παιδαριώδους θεωρίας» 
της άποψης για τη βαρβαρική τους καταγωγή και την απόδοσή της σε πολιτικά 
ελατήρια (γεγονός ασυνήθιστο και για την εποχή του αλλά και για τις επόµενες 
τέσσερις περίπου δεκαετίες), καθώς αποτελεί, όπως λέει, µέρος µιας προσπάθειας «η 
οποία έχει σκοπόν να καταπατήσει ξένα δίκαια», και την τελική διαπίστωση ότι η 
Μακεδονία «απετέλει ανέκαθεν αναπόσπαστον τµήµα της ελληνικής γης και οι 
κάτοικοι αυτής ήσαν µόνον γνήσιοι Έλληνες»27. 

Όσο αφορά τώρα τον ίδιο τον Αλέξανδρο, τον «Έλληνα Τιτάνα», η 
προσέγγιση του Σδράκα είναι ιδιαίτερα θετική. Σηµειώνει πως «η ιστορία διέκρινεν 
εις το πρόσωπον του Αλεξάνδρου τον ιδεώδη άνθρωπον» και πως «η πίστις του προς 
τους θεούς, η αγάπη προς την Πατρίδα και η ακατάσχετος ορµή προς τους ηρωισµούς 
και τα µεγάλα έργα ήσαν αι δυνάµεις αι οποίαι [τον] καθοδήγουν», προβάλλοντάς τον 
έτσι κατ’ αρχήν ως ένα πρότυπο προς µίµηση για τους νέους, µε πολύ συγκεκριµένα 
βέβαια χαρακτηριστικά28.  

Τον θαυµάζει αρχικά ως «µέγα πολέµαρχον», ο οποίος εγκαινίασε «νέαν 
περίοδον εις την ιστορίαν της πολεµικής τέχνης». Τον δείχνει (ερχόµενος έτσι σε 
κάποια αντίφαση) από τη µια ψύχραιµο και υπολογιστή να ακολουθεί επακριβώς τα 
στρατηγικά του σχέδια χωρίς να παρασύρεται (όπως µετά το Γρανικό ή την Ισσό που 
δεν κινείται προς την Ασία) και από την άλλη, στις επιµέρους µάχες κυρίως, να 
δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, ενεργώντας χωρίς προηγούµενο ειδικό σχέδιο, αλλά µε 
αυτοσχεδιασµούς και υπό «το κράτος του νεανικού σφρίγους και της ψυχικής 
ρώµης». Το ίδιο βλέπει και σε άλλες ενέργειές του, όπως η διάλυση του στόλου του, 
που την αποδίδει, όπως ο Φρεαρίτης παλιότερα, στην καταστροφή «παν µέσου προς 
υποχώρησιν»29. Προβαίνει και σε συγκρίσεις του µε άλλες µεγάλες στρατιωτικές 
προσωπικότητες, όπως τον Αννίβα, το Ναπολέοντα ή τον «κατακτητήν του παρόντος 
αιώνος» (τον Χίτλερ δηλαδή, τον οποίο αποφεύγει να ονοµατίσει), οι οποίοι τονίζει 
πως καθοδηγούνταν «υπό της ανταυγείας των κατορθωµάτων του», όµως δεν πέτυχαν 
ό,τι αυτός, γιατί δε διέθεταν «ηθικά ερείσµατα» ούτε τη δική του «πολιτική τέχνη»30. 

Στο σηµείο αυτό, την πολιτική και τα σχέδιά του, βλέπει αυτό που κάνει τον 
Αλέξανδρο πραγµατικά µεγάλο και το έργο του «γιγάντιον» και «µοναδικόν και µη 
επαναλαµβανόµενον». Για το Σδράκα ο Αλέξανδρος «εγένετο ο πρώτος άνθρωπος ο 
οποίος συνελάµβανε την ιδέαν µίας παγκοσµίου πολιτείας». «Ο σκοπός της 
εξορµήσεως δεν ήτο η ένωσις των Ελλήνων ούτε η τιµωρία (… ) των βαρβάρων, αλλά 
η υπαγωγή όλων των ανθρώπων της γης υπό µίαν ενιαίαν και ισχυράν διοίκησιν, υπό 
τον αυτόν νόµον, ήτοι τον νόµον της ηθικής», όπως παρατηρεί. Έτσι, ο Αλέξανδρος 
«εδηµιούργει (… ) έναν τελείως νέον κόσµον (… ) συνθέτων την δοµήν ενός αληθούς 
και σταθερού πολιτικού και κοινωνικού παγκοσµίου οργανισµού, ο οποίος θα 
                                                
26 ό.π., σ.26, 28 
27 ό.π., σ.21-6 
28 ό.π., σ.71, 157, 59 
29 ό.π., σ.68, 169 
30 ό.π., σ.176-83 
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απετέλει ένα ενιαίον όλον και ουχί απλούν συνονθύλευµα λαών», που θα στηριζόταν 
στην «ιδέα του περί συναδελφώσεως όλων των λαών της γης» και που θα είχε ως 
«ηγέτιδα τάξιν» µια «νέαν ιδιόµορφον φυλήν ανθρώπων, η οποία θα ήνωνε τας 
αρετάς (… ) Ελλήνων και Περσών». Με την αλλαγή αυτή των σχεδίων του σηµειώνει 
πως προχωρά πολύ πέρα και από «τα σχέδια του Φιλίππου» και από «τους πολιτικούς 
πόθους του Περικλέους», οι οποίοι απέβλεπαν, όπως πιστεύει, στον έλεγχο της 
Ανατολικής Μεσογείου και στη δηµιουργία και διατήρηση «µιας ισχυράς 
στρατιωτικής Μεσογειακής Ελληνικής ∆υνάµεως»31. 

Τα νέα σχέδια του Αλεξάνδρου παρατηρεί πως γίνονται για πρώτη φορά 
φανερά µε την επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα (είναι το πρώτο βιβλίο της α΄ 
οµάδας που δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στο σηµείο αυτό της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου, για το οποίο αργότερα θα γραφτεί από τον ίδιο και ειδικό έργο, που θα 
το δούµε παρακάτω), καθώς πήγε εκεί επιδιώκοντας τη θεϊκή αναγνώριση, για να 
έχουν οι παραπέρα ενέργειές του και «το ανάλογον κύρος». Πιστεύει όµως πως πέρα 
από την πολιτική σκοπιµότητα «ανέβλυζε και ο πόθος του Τιτάνος όπως αναζητήσει 
τον Θεόν και πλησιάσει αυτόν (… ) και να εκλιπαρήσει την συνδροµήν του. Ήτο µία 
εσωτερική ανάγκη», ενός βαθιά θρησκευόµενου ατόµου, που στο εξής όµως δείχνει 
να έχει πειστεί «περί της θείας αποστολής του, ότι είναι δηλαδή ο υιός του Θεού»32. 

Αυτή όµως δεν είναι κατά το Σδράκα και η µοναδική αλλαγή στον πνευµατικό 
κόσµο του Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, αλλά σταδιακά 
«υπέκυπτεν εις την ασιατικήν ζωήν» και «εσηµειούτο (… ) µετατροπή των πολιτικών 
φρονηµάτων του, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της εν γένει στάσεώς του 
έναντι των λαών της Ασίας»33. Στο σηµείο αυτό εντοπίζει και τον «πυρήνα» των 
εναντίον του συνωµοσιών (τις οποίες θεωρεί υπαρκτές, και αυτή του Φιλώτα και του 
Παρµενίωνα, και εκείνη του Καλλισθένη), οι οποίες οφείλονταν «εις την αντίδρασιν 
εκείνην, η οποία εγεννάτο όταν ο Αλέξανδρος επωµίζετο το αξίωµα του ∆αρείου και 
εζήτει να υιοθετήσει την ζωήν των Περσών ηγεµόνων»34. 

Μια παραπέρα µεταβολή του στην Ασία, την οποία θεωρούν ότι υπήρξε και 
την εντοπίζουν ελάχιστοι από τους Έλληνες συγγραφείς που έγραψαν για τον 
Αλέξανδρο, είναι και αυτή που πιστεύουν ότι προκλήθηκε στον ψυχικό του κόσµο 
από τον αντίκτυπο του θανάτου του Ηφαιστίωνα (βλέπουµε ότι γενικά ο Σδράκας 
εµµένει στην ψυχογράφηση του Αλεξάνδρου). ∆εν εννοούµε εδώ την απογοήτευση ή 
τον υπερβολικό πόνο για το χαµό του αγαπηµένου φίλου, που αποτελούν κοινή 
αναφορά στα περισσότερα βιβλία, αλλά την άποψη ότι «ο θάνατος του οµοίου του 
(… ) παρείχεν εις αυτόν αφορµάς διά να µετατρέψει τας αντιλήψεις του περί του 
προσώπου του, και εν γένει περί του ανθρωπίνου βίου», καθώς «τότε µόνον (… ) 
επείθετο ότι και ο υιός του Άµµωνος δε θα παραµείνει αθάνατος» και ότι «εις µάτην 
ούτος ηγωνίζετο (… ) εφόσον όλα (… ) σβήνουν, εποµένως και το τιτάνιον έργον» 
του. Στα συναισθήµατά του αυτά, και όχι στη θέλησή του να ελαττώσει τη θλίψη του, 
αποδίδει ο συγγραφέας και την εκστρατεία («κυνήγι ανθρώπων» το αποκαλεί) κατά 
των Κοσσαίων, µε τη σφαγή των οποίων επεδίωκε, όπως µε κάποια υπερβολή 
πιστεύει, «να εκδικηθεί την Φύσιν ή το Θείον, διότι εναπέθετον αυτόν και ολόκληρον 
το ανθρώπινον γένος µετ’ ατελειών και αδυναµιών επί της γης»35. 

Ως προς τις κάποιες άλλες βίαιες ενέργειές του στις οποίες εµµένει και η 
ελληνική βιβλιογραφία, ο Σδράκας παρατηρεί πως η καταστροφή της Θήβας ήταν µια 
                                                
31 ό.π., σ.190-3 
32 ό.π., σ.82 
33 ό.π., σ.99 
34 ό.π., σ.107-8 
35 ό.π., σ.137-8 



 95 

συνειδητή (και σωστή) πολιτική πράξη που αναγκάστηκε να κάνει για να υποχρεώσει 
«τους αντιπάλους ν’ αλλάξουν στάσιν και φρονήµατα», ενώ η πυρπόληση της 
Περσέπολης ήταν ενέργεια που «ουδόλως συνεφώνει προς τας αρχάς» της πολιτικής 
του και οφείλεται στην παρότρυνση της εταίρας Θαΐδος36. Από ’κεί και πέρα 
σηµειώνει πως η εκστρατεία στην Ινδία έγινε εξαιτίας της «ορµής του προς τα 
εµπρός», της ανάγκης του «να εύρει την ψυχικήν του ικανοποίησιν» µε νέα δράση 
και της θέλησής του να «εκβιάσει τας πύλας των µύθων», ενώ δεν τη συνέχισε 
ύστερα από ώριµη σκέψη, διότι «περιέκλειε κινδύνους, και γι’ αυτό προτίµησε να 
σχεδιάσει νέες εκστρατείες προς την Αφρική και την Ευρώπη (οι δυο διαφορετικές 
αυτές αποφάσεις του και τα κίνητρά του είναι φυσικά αντιφατικά κι ο συγγραφέας τα 
εξηγεί πληµµελώς µε την αποδοχή µιας διπλής προσωπικότητας – του ονειροπόλου 
παράτολµου και του διορατικού και ψυχρού υπολογιστή – στον Αλέξανδρο)37. Για το 
θάνατό του τέλος, αναφέρει πως οφείλεται σε «ασθένεια», που δε στάθηκε δυνατό να 
διαπιστωθεί38. 

Ένα τελευταίο σηµείο του βιβλίου αυτού που αξίζει να σταθούµε είναι και η 
άποψη του συγγραφέα (την οποία σχεδόν αυτός µόνο µέσα σε ολόκληρη την 
ελληνική βιβλιογραφία προβάλει) πως οι ιδέες του Αλεξάνδρου περί 
κοσµοκρατορίας, συναδέλφωσης των λαών και  αφοµοίωσης Ελλήνων και βαρβάρων 
αποτελούσαν «δόγµα του Αριστοτέλους», συνεπώς «δεν πρέπει να θεωρηθούν µόνον 
δηµιουργήµατα της προσωπικότητάς του, αλλά και ως καρπός πολλών αιώνων»39. 
Προσπαθεί δηλαδή εδώ, υποστηρίζοντας κάτι που δεν ισχύει, να προβάλει την ιδέα 
του Ελληνισµού πάνω από τα άτοµα.  

 
Το επόµενο βιβλίο της α΄ οµάδας για τον Αλέξανδρο – που εκδίδεται στην 

Ελλάδα αυτή τη φορά – έχει ως συγγραφέα του τον Νικόλαο Παπαδόπουλο, ο 
οποίος επίσης δεν είναι ιστορικός, όµως προσπαθεί να τηρήσει, όσο του είναι δυνατό, 
τις επιστηµονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται. Πρόκειται για το δίτοµο έργο 
«Αλέξανδρος ο Μέγας, ιστορία και θρύλοι» (Αθήνα 1963). Ο συγγραφέας αποσκοπεί 
να συγγράψει µια πραγµατική ιστορία του Μακεδόνα βασιλιά, θίγοντας – κι αυτό 
είναι σηµαντικό – όλα τα σηµεία που έχουν προβληµατίσει την ιστορική έρευνα.  

Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται κατ’ αρχήν σαν «ένας από τους λίγους 
µεγάλους στρατηγούς όλων των αιώνων», που όµως διαφέρει από άλλους µεγάλους 
κατακτητές, γιατί αυτοί «συνταίριασαν κατάκτηση µε καταστροφή», ενώ ο 
Αλέξανδρος την «πιο καταπληκτική εξάπλωση µε παράλληλη άνοδο του βιοτικού 
επιπέδου [και] τη διάδοση του πολιτισµού»40. Συνεχίζει, κατά το συγγραφέα, το έργο 
του πατέρα του – που συγχώνευσε Μακεδόνες και Έλληνες «σ’ ένα ενιαίο σύνολο», 
βγάζοντάς τους από την «παρακµή» στην οποία τους οδήγησαν οι συγκρούσεις για 
την ηγεµονία – οδηγώντας τους Έλληνες στην Ασία, ως «ανταπόδοση για εκείνο που 
είχε κάνει ο Ξέρξης»41. Στην κατακτηµένη Ασία εφαρµόζει, κατά τον Παπαδόπουλο, 
µια «καινούρια πολιτική, µιας πολιτικής ισορροπίας», στηριγµένη σε «ελληνικά 
πρότυπα», αλλά και στις «περσικές ιδέες αναφορικά µε τη διοίκηση και (… ) τη φύση 
του ηγεµόνα», µε στόχο να προσεταιρισθεί την «ανώτερη τάξη των Μήδων για να 
µπορέσει να διοικήσει το απέραντο Μακεδονικό κράτος που ίδρυε». Θεωρεί πως θα 
τον βοηθούσε σ’ αυτό «η µείξη κυρίως των Ελλήνων και Μακεδόνων µε τους Πέρσες 

                                                
36 ό.π., σ.56-7, 100 
37 ό.π., σ.109 
38 ό.π., σ.147 
39 ό.π., σ.166 
40 Παπαδόπουλος, Ν., Αλέξανδρος ο Μέγας, ιστορία και θρύλοι, Εστία, Αθήνα 1963, τ. Α΄, σ. 9, 5 
41 ό.π., σ. 26-7, 78 
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µε το µέσο του γάµου, εφαρµόζοντας τις ιδέες του Πλάτωνα, που χειρίζεται το θέµα 
του γάµου µηχανικά»42. 

Ο Παπαδόπουλος αναλώνει µεγάλο µέρος του έργου του για να ασχοληθεί µε 
τα λεγόµενα µελανά σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου, έχοντας ως στόχο να 
δώσει απάντηση στις όποιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί από τους αρχαίους και 
νεότερους ιστορικούς εναντίον του. Επιλέγει δηλαδή τη µέθοδο της αντίκρουσης και 
όχι της απόκρυψης των κατηγοριών. Προσπαθεί µάλιστα να απαντήσει σε όλες 
σχεδόν αυτές τις κατηγορίες. Στην κατηγορία για βίαια εγκλήµατα κατά των 
ανταπαιτητών του θρόνου, απαντά πως βρισκόταν σε «νόµιµη άµυνα», καθώς κι 
εκείνοι σχεδίαζαν να τον εξοντώσουν43. Σχετικά µε την περίπτωση συµµετοχής του 
στη δολοφονία του Φιλίππου, ο συγγραφέας, κρίνοντάς την προφανώς ως µη σοβαρή, 
δεν κάνει λόγο. Όσο αφορά την καταστροφή της Θήβας, θεωρεί τις «κατηγορίες κατά 
του Αλεξάνδρου άδικες», γιατί όπως γράφει, «δεν επιθυµούσε τη σύγκρουση», η 
οποία τελικά «άρχισε χωρίς τη θέλησή του», ενώ οι σφαγές και το ψήφισµα για την 
καταστροφή της είχαν ως δράστες τους Βοιωτούς συµµάχους44 (είναι οι συνηθισµένες 
αιτιάσεις που προβάλλονται από τους περισσότερους συγγραφείς που στέκονται 
απολογητικά στο συγκεκριµένο γεγονός, ενώ δεν κάνει αναφορά σε τυχόν θέληση 
του Αλεξάνδρου να δώσει ένα παράδειγµα στους νότιους Έλληνες, ώστε να µην 
επιχειρήσουν έναν ανάλογο ξεσηκωµό όταν θα έλειπε στην Ασία). Στη συνέχεια 
υπερασπίζει τον Αλέξανδρο από τις κατηγορίες για τυχοδιωκτισµό ή κακές 
στρατηγικές εκτιµήσεις κατά την εκστρατεία του: τονίζει αρχικά πως «ήξερε πως 
γρήγορα θα έβρισκε όσα χρήµατα θα ήθελε» (καθώς η κατηγορία για τυχοδιωκτισµό 
βασίζεται κυρίως στην κακή οικονοµική προετοιµασία του), ενώ για το ότι θεωρούν 
λάθος του πως µετά το Γρανικό κινήθηκε προς τα λιµάνια της Μ. Ασίας και δεν 
καταδίωξε τους Πέρσες, ο συγγραφέας απαντά πως «γνώριζε το σχέδιο του 
Μέµνονα» για αντιπερισπασµό στην Ελλάδα (απαντά έτσι έµµεσα και σ’ όσους 
θεωρούν πως ο Μέµνων ήταν ικανός να τον απωθήσει από τη Μ. Ασία και ότι 
εποµένως ο Αλέξανδρος φάνηκε τυχερός εξαιτίας του πρόωρου και ξαφνικού 
θανάτου του αντιπάλου του)45. Τις ανάλογες όµως κατηγορίες για τις µετά τη µάχη 
της Ισσού κινήσεις του ο Παπαδόπουλος δεν τις θίγει. Την εκστρατεία του στις 
ανατολικές σατραπείες τη θεωρεί «αδυσώπητη στρατιωτική ανάγκη» (για την 
προστασία των συνόρων) και «µαζί κι ένα βασιλικό καθήκον» (τιµωρία των 
δολοφόνων του προκατόχου του), την πορεία µέσα από τη Γεδρωσία προσπάθεια 
στήριξης του στόλου του Νεάρχου, κατά την οποία ο Αλέξανδρος στέκεται 
«ψύχραιµος και νηφάλιος», ενώ όσο αφορά την ινδική εκστρατεία, θεωρεί ως αιτία 
της «την απληστία του για µάθηση» και το ότι «γοητευόταν από το άγνωστο και το 
φανταστικό» (και όχι κάποια στρατιωτική ή πολιτική ανάγκη)46. Για τις καταστροφές 
των ινδικών πόλεων δεν κάνει λόγο (όπως και η πλειοψηφία των συγγραφέων), την 
καταστροφή της Περσέπολης τη θεωρεί αποτέλεσµα του «θυµού» που ένιωσε 
«βλέποντας τους ακρωτηριασµένους Έλληνες και όχι από υπολογισµό για να φανεί 
αρεστός στους Έλληνες» (κρίνει βέβαια τη διαταγή του αυτή ως «σκληρή, 
αποτρόπαιη και άδικη»), ενώ όσο αφορά την πυρπόληση των ανακτόρων της δέχεται 
το επεισόδιο της Θαΐδος47. 

                                                
42 ό.π., σ. 174-5 και τ.Β΄, σ. 107 
43 ό.π., τ.Α΄, σ. 57 
44 ό.π., σ. 72-5 
45 ό.π., σ. 78, 84 
46 ό.π., τ.Α΄, σ. 220, τ.Β΄, σ. 88, 15 
47 ό.π., τ.Α΄, σ. 179, 181 
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Σχετικά τώρα µε τις κατηγορίες που αφορούν τις µεταβολές στην 
προσωπικότητά του: τονίζει πρώτα ότι «είναι αβάσιµο το ότι άφησε την παλιά 
απλότητα για χάρη της µεγαλοπρέπειας», αλλά ζούσε αναγκαστικά µε πολυτέλεια 
γιατί η θέση του το απαιτούσε48. Για την επίσκεψή του στο Αµµώνιο λέει πως «ήταν 
ένα τάµα, ένα προσκύνηµα αποφασισµένο από πριν, (… ) ουδέποτε έδειξε πως 
πίστευε τάχα στη θεϊκή του καταγωγή (… ). Η θεοποίησή του ήταν πολιτικό µέτρο για 
να κρατήσει την πειθαρχία ανάµεσα στους παράταιρους λαούς της αυτοκρατορίας 
του» και απλά «πίστευε πως είχε να εκπληρώσει µια µεγάλη αποστολή, πως τον 
παρότρυνε και τον οδηγούσε ο θεός» (όπως το Σωκράτη). Για το ότι αξίωσε θεϊκές 
τιµές από τις ελληνικές πόλεις τονίζει (µάλλον άκριτα) πως «δύσκολα µπορούµε να 
το πιστέψουµε (… ), επειδή σε κανένα αξιόπιστο ιστορικό δεν το έχουµε 
απαντήσει»49.  

Για την άποψη ότι «άλλαξε χαρακτήρα (… ) µεθυσµένος τάχα απ’ τη δύναµη 
και τις επιτυχίες του και τις κολακείες» τονίζει ότι είναι «φήµες», που τις κάνουν 
όµως «πιστευτές οι τέσσερις φόνοι, τέσσερις κηλίδες στην προσωπική ιστορία του 
Αλεξάνδρου». Όπως σηµειώνει, αιτία όλων αυτών είναι η αδυναµία των συνεργατών 
του να κατανοήσουν την ανατολική πολιτική του και να δεχτούν να περάσουν από τη 
θέση του κατακτητή, στη θέση του ισότιµου συνεργάτη µε τους Πέρσες και του 
απλού υπηκόου του Αλεξάνδρου. Εξετάζοντας τους φόνους παρατηρεί επιπλέον πως 
ο Φιλώτας «οµολόγησε την ενοχή του και του Παρµενίωνα», πως όσο αφορά τον 
δεύτερο ο Αλέξανδρος «δεν ήταν σίγουρος», όµως «δε θα µπορούσε να εκθέσει έτσι 
θανάσιµα το έργο του», πως για το επεισόδιο του Κλείτου ευθύνεται το πιοτό, η 
οξυθυµία και των δύο και το κλίµα του Τουρκεστάν και πως ο Καλλισθένης ήταν 
ηθικός αυτουργός της συνωµοσίας των παίδων. Έτσι, όλοι «οι φόνοι αποτελούσαν 
τιµωρίες δίκαιες»50. Οι τιµωρίες τώρα των σατραπών µετά την επιστροφή του από 
την Ινδία ήταν κατ’ αυτόν απαραίτητες, γιατί ο Αλέξανδρος «έπρεπε να ξαναφέρει 
την τάξη και την ασφάλεια» γρήγορα και να δείξει στους υπηκόους του πως «ο 
βασιλιάς ήταν αλήθεια ο προστάτης τους» και πως υπήρχε δικαιοσύνη51. 

Το έργο του Ν. Παπαδόπουλου τελειώνει µε µια αναφορά στα αίτια θανάτου 
του Αλεξάνδρου. Ο συγγραφέας πιστεύει – όπως και οι περισσότεροι ερευνητές – ότι 
«πέθανε από ελονοσία» και «όχι φυσικά από πιοτό (… ) ούτε από δηλητηρίαση» και 
ότι ευθύνεται και η κακή (αν όχι ανύπαρκτη) θεραπευτική αγωγή του52.  
 

∆ιαφορετικός είναι ο στόχος µε τον οποίο ξεκινά τη συγγραφή του δίτοµου 
έργου του «Ο Μέγας Αλέξανδρος. Από την Ιστορία έως το θρύλο» (Αθήνα 1970)  ο 
επόµενος συγγραφέας αυτής της οµάδας που θα εξετάσουµε, ο Θεόδωρος Σαράντης. 
Συνταγµατάρχης πεζικού ε.α. (που µετέσχε στον πόλεµο του 1940-41, στην 
αντίσταση και στον εµφύλιο) και τέως βουλευτής (1951 και 1952) καταγόµενος από 
τα Γρεβενά, ο συγγραφέας ξεκίνησε την έρευνά του για τον Αλέξανδρο το 1934 µε 
αρχικό στόχο του ένα πρωτότυπο επιστηµονικό έργο µε τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος 
ως στρατηγός». Επί µία τριακονταετία µελέτησε όλη την ξένη και ελληνική σχετική 
µε τον Αλέξανδρο βιβλιογραφία και ταξίδευσε ο ίδιος στα πεδία των µαχών του. 
Ύστερα όµως από παρακίνηση φίλων αποφάσισε να µην περιοριστεί στον τοµέα της 
στρατηγικής, αλλά να γράψει µια ολοκληρωµένη ιστορία του Αλεξάνδρου. 

                                                
48 ό.π., τ.Α΄,σ. 205, 202 
49 ό.π., σ. 139-40, 217, τ.Β΄, σ. 126 
50 ό.π., τ.Α΄, σ. 204, 246, 238-9, 285-6, 306 
51 ό.π., τ.Β΄, σ. 100-1 
52 ό.π., σ. 143 
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Το έργο, που πρωτοεκδόθηκε το 1970, έτυχε ενθουσιώδους κριτικής και 
υποδοχής και µιας δεύτερης έκδοσης το 1974, και µπορούµε να πούµε µε απόλυτη 
βεβαιότητα πως είναι το πιο αξιόλογο από όλα τα βιβλία της πρώτης οµάδας. Ο 
συγγραφέας, αν και ερασιτέχνης ιστορικός ερευνητής, είναι ιδιαίτερα κατατοπισµένος 
επάνω στο αντικείµενό του (που αποτέλεσε γι’ αυτόν έργο ζωής), διεισδυτικός στις 
παρατηρήσεις του, σαφής και αναλυτικός στις διατυπώσεις του, προσφέροντας στο 
µέσο αναγνώστη και στον ειδικό ερευνητή ένα έργο αντάξιο του κόπου του (η 
ενασχόλησή του µε τον Αλέξανδρο και µε την ελληνιστική περίοδο γενικότερα 
συνοδεύτηκε και από πλήθος ιστορικών άρθρων και επιστηµονικών ανακοινώσεων 
σε συνέδρια). 

Μέσα από το πρίσµα του ειδικού παρουσιάζει καταρχήν τον Αλέξανδρο ως 
στρατηγό, όχι µε απλές νύξεις ή µικρές αναφορές αλλά µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια. 
Οι µάχες του περιγράφονται και αναλύονται διεξοδικά και ο συγγραφέας προσπαθεί 
να ρίξει φως σε µερικά σκοτεινά σηµεία σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής τους. 
Ταυτόχρονα αναλύονται τα στρατηγικά του σχέδια και διευκρινίζονται κάποιες 
ενέργειές του που δίνουν σε ορισµένους µελετητές αφορµή για τη διατύπωση 
κατηγοριών. Για το συγγραφέα ο Αλέξανδρος «υπήρξε ο πρώτος που δίδαξε τις αρχές 
του πολέµου που από τότε παραµένουν αναλλοίωτες» και ακόµη, «ένας χαρισµατικός 
στρατιωτικός ηγέτης» που ενθουσίαζε τους άνδρες του και που ήξερε συγχρόνως να 
τους παρασύρει «χρησιµοποιώντας υλικές παροχές». Την πορεία του προς το νότο 
µετά την Ισσό τη χαρακτηρίζει «πολύ σωστή» ενέργεια, ιδιοφυές στρατηγικό σχέδιο 
που αποσκοπούσε στην εξουδετέρωση του περσικού στόλου και στον «έλεγχο των 
µετόπισθεν» προτού προχωρήσει ανατολικά. Αναφορικά µε το Μέµνονα και το κατά 
πόσο θα κινδύνευε απ’ αυτόν ο Αλέξανδρος, ο Σαράντης τονίζει πως γνώριζε τα 
σχέδιά του και «είχε ήδη πάρει µέτρα»53. Για το ότι έθετε τον εαυτό του σε «αλόγιστο 
κίνδυνο» κατά τις µάχες σηµειώνει πως η κατηγορία αυτή είναι λανθασµένη και πως 
η απάντηση βρίσκεται στις διαφορετικές από τις σηµερινές «συνθήκες πολέµου της 
εποχής». Σ’ εκείνους πάλι που τον κατηγορούν ως έξαλλο τυχοδιώκτη, που ξεκίνησε 
χωρίς σχέδιο επιχειρήσεων και που ευνοήθηκε από την τύχη απαντά πως είχε 
συγκεκριµένα σχέδια επιχειρήσεων για την κάθε περιοχή όπου προχωρούσε και πως 
από την αρχή της εκστρατείας του είχε «σχέδιο παγκόσµιας κυριαρχίας»54. 

Όσο αφορά τώρα τον Αλέξανδρο ως πολιτικό, σηµειώνει ότι «πρέπει να 
θαυµαστεί και για το πολιτικό του αισθητήριο που τον οδήγησε να µεταχειρισθεί µε 
θαυµαστό τρόπο τους λαούς που υπέταξε». Θεωρεί ότι ο Αλέξανδρος «προχώρησε 
στην εφαρµογή ενός µεγαλόπνοου σχεδίου που απέβλεπε στη συγχώνευση όλων των 
λαών, Ελλήνων και βαρβάρων, και στη δηµιουργία ενός και ενιαίου λαού υπό κοινό 
βασιλέα». «Προηγήθη κατά πολλούς αιώνες της εποχής του» µιλώντας για 
«πανανθρώπινη κοινωνία», βασισµένη βέβαια στο µεγαλείο και στην «ιδέα του 
ελληνισµού». Το ότι τα όνειρά του αυτά δεν αναφέρονται από τους αρχαίους 
ιστορικούς, δε στέκει, κατά το συγγραφέα, ως επιχείρηµα για το ότι δεν υπήρξαν, 
γιατί, όπως λέει, ο Αλέξανδρος «δεν ανακοίνωνε τα απώτερα σχέδιά του», τα τόσο 
τολµηρά και δύσκολα, ούτε στους συνεργάτες του55. 

Σ’ αυτούς τώρα που τον θεωρούν «απλό κατακτητή και το έργο του 
συµπτωµατικό» απαντά παρουσιάζοντας τα µέτρα που πήρε για την οργάνωση της 
αυτοκρατορίας του, την οικονοµική και στρατιωτική της ανάπτυξη και τη µετάδοση 
του ελληνικού πνεύµατος σ’ αυτήν. Ιδιαίτερα πικραίνεται από το ότι ανάµεσα σ’ 
                                                
53 Σαράντης, Θ., Ο Μέγας Αλέξανδρος. Από την ιστορία έως το θρύλο, Αθήνα 1970, τ.Β΄, σ. 373, 188,  
    64, τ.Α΄, σ. 340-1, 294-6 
54 ό.π., τ.Β΄, σ. 234, 287-8, τ.Α΄, σ. 216-7 
55 ό.π., τ.Β΄, σ. 47, τ.Α΄, σ. 123, 215, 365, τ.Β΄, σ. 101 
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αυτούς τους µελετητές βρίσκεται κι ένας Έλληνας, ο Π. Καρολίδης, για τον οποίο 
δηλώνει ότι «θα έπρεπε γι’ αυτήν την περικοπή όλο το έργο [του] να εξοστρακίζεται 
για να µη βεβηλώνει την εθνική µας παρακαταθήκη»56 (αναφέρεται στα 
συµπληρωµατικά σχόλιά του στην Ιστορία του Παπαρρηγόπουλου, που εξετάσαµε 
παραπάνω). Όπως σηµειώνει, χρειάστηκε «δεκατρία µόλις χρόνια για τη δηµιουργία 
µιας αυτοκρατορίας που υπάκουε στη θέλησή του», ενώ άλλες µεγάλες 
αυτοκρατορίες, όπως η ρωµαϊκή ή η βρετανική, χρειάστηκαν αιώνες για να το 
πετύχουν57. 

Σχετικά τώρα µε τις κατηγορίες που έχουν εκτοξευθεί κατά καιρούς εναντίον 
του Αλεξάνδρου, ο Σαράντης τις βλέπει κι αυτός (όπως και ο Παπαδόπουλος) µε 
διάθεση αντίκρουσης. Την καταστροφή της Θήβας τη θεωρεί (σε αντίθεση µε τον 
Παπαδόπουλο) συνειδητή πράξη του Αλεξάνδρου, που δεν έγινε όµως για εκδίκηση, 
αλλά αποτελούσε «ενέργεια ιστορικά επιβεβληµένη µε αναµφισβήτητα ευεργετικά 
αποτελέσµατα για τον Ελληνισµό», καθώς για τους νότιους Έλληνες µετρούσε, όπως 
γράφει, «πιο πολύ από τη λογική ο φόβος»58. Για τη δολοφονία του Φιλίππου δηλώνει 
πως ο Αλέξανδρος, «αν και είχε συµφέρον», «αποκλείεται να συµµετείχε»59. 

Την επίσκεψη στο ιερό του Άµµωνα τη θεωρεί «προσκύνηση ενός βαθιά 
θρησκευόµενου όντος», το οποίο όµως πρέπει και να πίστευε ότι «έφερε δυνάµεις 
θεϊκές», ενώ τη θεοποίηση και την προσκύνηση µέτρα «πολιτικής σκοπιµότητας»60. 
Πολιτική σκοπιµότητα έκρυβε κατ’ αυτόν και η καταστροφή της Περσέπολης, ως 
«απόδειξη στους λαούς της Ανατολής ότι η δύναµη της Περσίας είχε οριστικά 
εκπέσει, έτσι µόνο θα γινόταν στέρεη η κυριαρχία του»61.  

Μέσα από αυτή την προοπτική της ψυχρής αντιµετώπισης κάθε κατάστασης 
µε κριτήριο το πολιτικό όφελος και την πραγµατοποίηση των σχεδίων του βλέπει ο 
συγγραφέας και το ζήτηµα των φόνων των συνεργατών του. Κατά το Σαράντη, ο 
Αλέξανδρος καταλάβαινε ότι οι επιτελείς του ενοχλούνταν από την ανατολική 
πολιτική του, την εξύψωση του προσώπου του και τη συνέχιση της εκστρατείας και 
ήταν έτοιµοι να αντιδράσουν, γι’ αυτό «έπρεπε να πάρει σκληρά µέτρα», κυρίως 
«κατά των στρατηγών». Ήταν «απόφαση ώριµης σκέψης και όχι στιγµιαία έκρηξη 
πάθους. Περίµενε την κατάλληλη ευκαιρία». Κατά το συγγραφέα, ο Φιλώτας 
πράγµατι «οργάνωσε τη συνωµοσία» και ήταν ένοχος, ο Παρµενίων γινόταν στη 
συνέχεια «επικίνδυνος, εποµένως σωστά έπραξε ο Αλέξανδρος». «Επικίνδυνος» ήταν 
και ο Αλέξανδρος Λυγκηστής, ενώ το επεισόδιο του Κλείτου, όπου µεγάλο ρόλο 
έπαιξε «το κρασί», δείχνει καθαρά «πως οι Μακεδόνες ήταν αδύνατο να 
κατανοήσουν τον Αλέξανδρο». Ο Καλλισθένης τέλος, ήταν πράγµατι «υποκινητής» 
των παίδων62. 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο συγγραφέας σε διάφορους «αναλυτές της 
προσωπικότητας» του Αλεξάνδρου, που για να εξηγήσουν την εγκράτειά του άλλοι 
τον είπαν «καθυστερηµένο σεξουαλικά» και άλλοι οµοφυλόφιλο. Ο συγγραφέας (που 
στο σηµείο αυτό χάνει για δεύτερη φορά τη νηφαλιότητά του µετά το σχόλιο για τον 
Καρολίδη) σηµειώνει ότι αυτά είναι απλές «εικασίες», «διαστροφή της 
πραγµατικότητας», που δε βρίσκουν επιβεβαίωση στις πηγές, αποτελούν «ύβρι» κατά 
του µεγάλου ήρωα και οφείλονται στο ότι «η εποχή µας, εποχή εκτραχηλισµού των 

                                                
56 ό.π., τ.Β΄, σ. 377 
57 ό.π., τ.Β΄, σ. 375 
58 ό.π., τ.Α΄, σ. 207 
59 ό.π., τ.Α΄, σ. 153 
60 ό.π., τ.Α΄, σ. 385, 376, τ.Β΄, σ. 306-8 
61 ό.π., τ.Β΄, σ. 63 
62 ό.π., τ.Β΄, σ. 102-7, 140-1, 151-3 
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ηθών και παντοδυναµίας του σεξουαλικού ενστίκτου (… ) αναζητεί µετά µανίας 
ιστορικά πρότυπα και δε διστάζει (… ) να κακοποιεί βάναυσα την ιστορία»63. 

Για το ζήτηµα του θανάτου του ο Σαράντης δηλώνει πως πέθανε από τον 
«συνεχή ή διαλείποντα πυρετό», που τον προκάλεσε «το θερµό υγρό κλίµα της 
Βαβυλώνας», ενώ συντέλεσαν η «διαιτητική ακαταστασία του» και η κούρασή του. 
Τις απόψεις ότι δηλητηριάστηκε ή ότι αυτοκτόνησε ή ότι ο θάνατός του οφείλεται 
στη «δήθεν ασωτία του» τις θεωρεί «καθαρά υποθετικές δοξασίες»64. 

Τελειώνοντας το έργο του ο συγγραφέας κάνει µια αναφορά στις συγκρίσεις 
του Αλεξάνδρου που έχουν επιχειρήσει διάφοροι µε άλλους «στρατηλάτες και 
κατακτητές». Το θεωρεί «ατόπηµα µέγα», που µαρτυρεί «έλλειψη ιστορικής κρίσης», 
όχι γιατί κι οι άλλοι δεν ήταν «µεγάλοι στρατηγοί ή ηγήτορες», αλλά γιατί 
«µεγαλούργησαν µεν, όµως (… ) σ’ ορισµένους µόνο τοµείς της ανθρώπινης δράσης. 
Ουδείς είχε τις συνθετικές ικανότητες του Αλεξάνδρου», που «είναι το φαινόµενο 
των αιώνων και όχι µόνο της εποχής του», καθώς «δηµιούργησε έναν καινούριο 
κόσµο και άλλαξε τον ρου της Ιστορίας»65. 

 
Παρόµοιες απόψεις µε του Σαράντη όσο αφορά την προσφορά του 

Αλεξάνδρου στην ανθρωπότητα και το µέγεθος του πολιτικού του µεγαλείου 
παρουσιάζει και ο επόµενος συγγραφέας της πρώτης οµάδας που θα εξετάσουµε, ο 
Χρίστος Ζαλόκωστας, στο έργο του «Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδροµος του Ιησού» 
(Αθήνα 1971), σ’ αυτόν όµως τα ζητήµατα τούτα αποτελούν και το κύριο µέρος του 
έργου του (οι δυο συγγραφείς είναι γνώριµοι µεταξύ τους, όπως φαίνεται από την 
ευχαριστήρια αναφορά του δεύτερου προς τον πρώτο για την προσφορά των εικόνων 
που συνοδεύουν το βιβλίο αυτό). 

Ο συγγραφέας ξεκινάει εξηγώντας γιατί επέλεξε να γράψει το βιβλίο αυτό για 
τον Αλέξανδρο. Στόχος του είναι να δείξει «την αληθινή µορφή και το µεγαλείο του 
Αλεξάνδρου πέρα από τις κατηγορίες και τις συκοφαντίες που του έχουν φορτώσει 
από την αρχαιότητα ως σήµερα διάφοροι συγγραφείς» (σηµειώνει πως οι δυο µεγάλες 
αθηναϊκές φιλοσοφικές σχολές τον αντιπαθούσαν εξαιτίας «της καταδίκης του 
Καλλισθένη», έτσι, την ιστορία του έγραψαν κυρίως άνθρωποι «που δεν τον 
χώνευαν»)66. Για το συγγραφέα ο Αλέξανδρος είναι «µία από τις µεγαλύτερες µορφές 
που έδωσε η Ελλάδα», που «τα προτερήµατά του ξεπερνούν τα ανθρώπινα µέτρα και 
εξαφανίζουν τα λίγα λάθη του»67. Το µεγαλείο του δεν περιορίζεται, όπως 
επισηµαίνει, στο στρατηγικό του δαιµόνιο (το οποίο και εκθειάζει ο συγγραφέας 
χαρακτηρίζοντας «αστραπή νοηµοσύνης» την απόφασή του να νικήσει τον περσικό 
στόλο από την ξηρά και το ότι κρατά το δικό του «ναυτικό αµάχητο, σαν απειλή» - η 
τακτική των Άγγλων “Fleet in being”, όπως παρατηρεί – και «µοναδικό κατόρθωµα» 
την κατάπνιξη της επανάστασης της Κεντρικής Ασίας, εκεί όπου αργότερα 
«εξευτελίστηκε η πανίσχυρη Ρώµη», και όπου ο Αλέξανδρος πολεµούσε σε συνθήκες 
σκληρού ανταρτοπoλέµου, στον οποίο απέτυχε ο Ναπολέων στην Ισπανία68), 
δυστυχώς όµως, παρατηρεί, πως οι Έλληνες αυτό µόνο γνωρίζουµε, γιατί «στα 
ελληνικά γυµνάσια (… ) τις νίκες του µας έµαθαν, όχι ένα βασιλιά γεµάτο νου όταν 
δηµιουργεί»69. 

                                                
63 ό.π., τ.Α΄, σ. 331 
64 ό.π., τ.Β΄, σ. 358-9 
65 ό.π., τ.Β΄, σ. 371-2 
66 Ζαλόκωστας, Χ., Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδροµος του Ιησού, Εστία, Αθήνα 1971, σ. 5 
67 ό.π., σ. 6 
68 ό.π., σ. 64, 62, 169-170 
69 ό.π., σ. 259 
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Αυτό το δηµιουργικό έργο του Αλεξάνδρου και η παρουσίασή του στον 
Έλληνα αναγνώστη αποτελεί το βασικό µέληµα αυτού του βιβλίου. Ο συγγραφέας 
υποστηρίζει πως ο Αλέξανδρος από την αρχή της εκστρατείας του «ονειρευόταν να 
ιδρύσει οικουµενικό κράτος». Αν και στρατηλάτης, «τον οδηγούσε καλόκαρδη 
σκέψη», όπως λέει, και πάνω απ’ όλα επιθυµούσε «να σταµατήσει τη δυστυχία που 
φέρνει το αιµατοκύλισµα» και «να ευτυχήσουν όλοι οι λαοί». Την Ανατολή, που οι 
Έλληνες σοφοί τη θεωρούσαν βάρβαρη, ο Αλέξανδρος τη «βλέπει πολιτισµένη, 
πειθαρχική και (… ) οργανωµένη» και σκέφτεται ότι µε οδηγό «το υπέροχο ελληνικό 
πνεύµα» µπορούσε «να σηκώσει ψηλότερα τον πολιτισµό της»70. Θέλει τη 
δηµιουργία «ενός Κράτους» αλλά και «ενός Λαού», «αποζητά όχι µόνο τη 
συµφιλίωση των λαών, αλλά και τη συγχώνευση, την ανάµειξη, (… ) µια νέα ράτσα» 
ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι στο κράτος του «όχι µόνο υπήκοοι, αλλά µέτοχοι και 
συνέταιροι, ευαγγελιζόµενος έτσι το σοσιαλισµό», όπως πιστεύει ο συγγραφέας71. 

Τα µέτρα που πήρε, κατά το Ζαλόκωστα «τον δείχνουν ριζοσπάστη πολιτικό», 
και «ο γρήγορος ρυθµός αλλαγής που επέβαλε τον φανερώνει και σπουδαίο 
επαναστάτη». «Έκφρασε το πρώτο κήρυγµα αγάπης που ακούστηκε στον κόσµο πριν 
φανεί ο Ιησούς», ετοίµασε τον κόσµο «για περισσότερη καλοσύνη», για την πίστη 
στον «Ένα Θεό Πατέρα όλων», για τη µείωση των εθνικών διαφορών και για την 
επικοινωνία των λαών (χάρη στη «µία κοινή γλώσσα). Κατά το συγγραφέα, ο 
Αλέξανδρος αποτελεί «πρόδροµο του Ιησού» και «το έργο του µοιάζει να έχει 
ευλογηθεί από το ∆ηµιουργό» και «αυτό αρκεί για να δείξει το πραγµατικό του 
µεγαλείο»72. Βλέπουµε εδώ να επανέρχονται µε ιδιαίτερη ένταση ιδέες και αντιλήψεις 
που συναντήσαµε σε βιβλία αυτής της οµάδας αρκετά παλιότερα και που θα περίµενε 
κανείς µε την παρέλευση των ετών, και µε την είσοδο στη δεκαετία του 1970, να 
έχουν πλέον εκλείψει.  

Όσο αφορά τώρα τα υπόλοιπα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου που έχουµε εντοπίσει, ο συγγραφέας κάνει φυσικά αναφορές, αλλού 
σύντοµες και αλλού λεπτοµερέστερες. Την Ελλάδα της εποχής του τη θεωρεί 
παρηκµασµένη, «που φθείρει τη δύναµή της σε στείρες εσωτερικές διαµάχες», γι’ 
αυτό και «η ένωση των Ελλήνων ήταν πανελλήνια ανάγκη»73. Την καταστροφή της 
Θήβας τη θεωρεί ουσιαστικά έργο των Βοιωτών, στο οποίο όµως «ο Αλέξανδρος δεν 
έφερε αντίρρηση για να δώσει µια και καλή γερό µάθηµα σε όσους θα αποφάσιζαν να 
επαναστατήσουν όταν θα έλειπε στην Ανατολή», ενώ την πυρπόληση της 
Περσέπολης «συµβολική τιµωρία (… ) εκδίκηση για την Ελλάδα»74. 

Για τους φόνους των συνεργατών του υποστηρίζει: για το Φιλώτα πως «ήταν 
ένοχος για τη συνωµοσία και καταδικάστηκε µε δίκαιο τρόπο», για τον Παρµενίωνα 
ότι «ο στρατός (και όχι µόνος του ο Αλέξανδρος) αποφάσισε να θανατωθεί» και, 
άσχετα µε την αλήθεια, «ο Αλέξανδρος δεν µπορούσε να διστάσει», για το φόνο του 
Κλείτου ότι ήταν «ατυχές γεγονός» και το «φταίξιµο κυρίως του Κλείτου, που ήταν 
θυµωµένος από την πολιτική της συµφιλίωσης του Αλεξάνδρου, που δεν την 
καταλάβαινε», και για τον Καλλισθένη ότι ήταν ηθικός αυτουργός της συνωµοσίας 
των παίδων, τους οποίους «ώθησε στην τυραννοκτονία ως πράξη αρετής»75. 

Για την επίσκεψή του στο µαντείο του Άµµωνα εξηγεί πως «ένιωσε µια 
µυστική ανάγκη να πάει (… ) να [το] συµβουλευτεί», γιατί παρά το «καθαρό µυαλό 
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του, (… ) είχε επηρεαστεί από τη µυστικοπαθή Ολυµπιάδα κι έδειχνε συµπάθεια σε 
(… ) απόκρυφες λατρείες». Κατά το Ζαλόκωστα, δεν πίστευε ότι ήταν γιος θεού, µόνο 
«ότι του είχε δοθεί θεία εντολή να κατακτήσει την οικουµένη για να τη µονοιάσει», 
γι’ αυτό και τη θεοποίησή του τη θεωρεί «πολιτική πράξη» (αντιφάσκει όµως, όταν, 
µιλώντας για το ζήτηµα της προσκύνησης, εκφράζει την υποψία πως «ίσως κινήθηκε 
εξαιτίας των κολάκων», γιατί, µετά από τέτοιες επιτυχίες, «ποιος δε θα πίστευε ότι 
ήταν γιος θεού, σ’ εποχή που οι θεοί κατέβαιναν στη γη») 76. Αξιοσηµείωτη είναι µια 
αναφορά που κάνει για το χαρακτήρα του, ότι «είχε την ακατάπαυστη µανία να βάζει 
τον εαυτό του σε δυσκολίες, για να νιώθει τη χαρά να ξεφεύγει, ένα είδος 
µαζοχισµού, που τον έσπρωχνε να παίζει κορώνα – γράµµατα τη ζωή του (… ), 
υπολογιστής µαζί και ασυλλόγιστος»77, ενώ για το θάνατό του δηλώνει ότι προήλθε 
«από ελώδη πυρετό και υπερκόπωση» και «τα περί δηλητηριάσεως είναι φήµες»78. 
Τέλος, πιστεύει πως την Ελλάδα την ίδια τελικά την έβλαψε µε τα µεγαλεπήβολα 
παγκόσµια όνειρά του, γιατί η έξοδος πλήθους Ελλήνων στην Ανατολή την έκανε να 
«παρακµάσει από λειψανδρία» (κατηγορία όχι ιδιαίτερα στηριγµένη, που όµως 
συναντάται σε ορισµένους συγγραφείς, όπως είδαµε ήδη σε βιβλία της προηγούµενης 
περιόδου).  

 
Ο επόµενος συγγραφέας βιβλίου της α΄ οµάδας που θα εξετάσουµε, ο 

Γεώργιος Μπακόπουλος, είναι κι αυτός ανώτερος αξιωµατικός του στρατού (ο 
τρίτος, µετά τον Ιωαννίδη, το 1949, και το Σαράντη, το 1970). Γράφει επιδιώκοντας 
να απαλλάξει, όπως λέει, τον Αλέξανδρο «από τα οµιχλώδη σύννεφα των θρύλων», 
για να τον παρουσιάσει στους Έλληνες αναγνώστες, «µικρούς και µεγάλους», «όπως 
ακριβώς ήταν», ώστε να κάνουν µια «πραγµατική γνωριµία µαζί του»79. Το αν το 
βιβλίο του αυτό, «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1973), καταφέρνει ακριβώς αυτό 
του το στόχο είναι οπωσδήποτε αµφισβητήσιµο, αποτελεί πάντως µια καλή πρώτη 
γνωριµία ενός απληροφόρητου αναγνώστη µε τη ζωή και το έργο του µεγάλου 
βασιλιά της Μακεδονίας. 

Ο Μπακόπουλος παρουσιάζει τον Αλέξανδρο ως το «µεγαλύτερο κατακτητή» 
και «µέγιστο στρατηγό», που µπροστά στο πολεµικό έργο του «ο στρατιωτικός 
µελετητής του σήµερα µένει κατάπληκτος»80. Αν και στρατιωτικός όµως, δεν 
επιµένει στο στρατηγικό µεγαλείο του Αλεξάνδρου, αλλά, όπως και ο προηγούµενος 
συγγραφέας, ο Χρ. Ζαλόκωστας, αναφέρεται κυρίως στο πολιτικό του έργο, µια τάση 
που θα µπορούσε να εξηγηθεί µε την (από άτοµα που αποδέχονταν λίγο ή πολύ την 
πολιτική ιδεολογία του κυρίαρχου τότε καθεστώτος) προβολή ως πολιτικού προτύπου 
ενός µη εκλεγµένου δηµοκρατικά ηγέτη, που επιβάλλεται µε τη βία στην πολιτική 
ζωή της χώρας (της Ελλάδας) και την οδηγεί έπειτα σε στιγµές δόξας και µεγαλείου 
χάρη στις µεγάλες του ικανότητες. 

Θεωρεί λοιπόν ο Μπακόπουλος πως από την αρχή της εκστρατείας στην 
Ανατολή οι σκοποί του Αλεξάνδρου δεν περιορίζονταν «στην απελευθέρωση µόνο 
των καθαρά ελληνικών περιοχών» και «στην απλή τιµωρία των Περσών (… ) για τις 
άδικες αρπακτικές τους επιδροµές κατά της Ελλάδας», αλλά ονειρευόταν «εκείνο το 
οποίο αποτελεί το σηµερινό ιδανικό οραµατισµό της πολιτισµένης ανθρωπότητας», 
τη «συνένωση όλου του κόσµου σ’ ένα Κράτος (… ) κάτω από τη δική του µοναδική 
παγκόσµια διοίκηση». Το όνειρό του αυτό «δεν το ανακοίνωσε ούτε στους δικούς 
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του, γιατί ασφαλώς θα τον θεωρούσαν τρελό (… ), το αποδεικνύουν όµως οι πράξεις 
του», σύµφωνα µε το συγγραφέα. Η εφαρµογή του προγράµµατός του αυτού και η 
«κατάκτηση των συνειδήσεων» κι όχι µόνο των σωµάτων των λαών της Ανατολής 
τον δείχνουν και «µέγιστο» και «οξυδερκή πολιτικό» και ο «πολιτικός άθλος» που 
επεδίωξε τον φέρνει, όπως µας λέει, πιο ψηλά από οποιαδήποτε µεγάλη 
προσωπικότητα της ιστορίας. Για τον Μπακόπουλο, ο Αλέξανδρος δεν είναι απλά 
Μέγας, αλλά «Μέγας και Ανεπανάληπτος»81. 

Είναι αναµενόµενο ύστερα από αυτήν την εξύµνηση του προσώπου και του 
έργου του Αλεξάνδρου, ότι, όσο αφορά τις εναντίον του κατηγορίες, ο συγγραφέας 
θα στέκεται από την πλευρά αυτών που δεν τις δέχονται και προσπαθούν ν’ 
αποδείξουν ότι δε στέκουν. Τους ανταπαιτητές λοιπόν του θρόνου ο Μπακόπουλος 
θεωρεί ότι ο Αλέξανδρος «σωστά [τους] εξόντωσε», αφού σε τέτοιες περιπτώσεις 
«δίνεται πάντα λύση δυναµική [και] το δίκαιο ανήκει στον πιο ισχυρό»82. Στην 
περίπτωση της Θήβας εξηγεί ότι ο Αλέξανδρος «δεν ονειρευόταν τιµωρίες», όµως 
ήταν «αναπόφευκτο», έπρεπε να φανεί «αποφασιστικός», καθώς προείχε το έργο του. 
Άλλωστε, η απόφαση για την καταστροφή ήταν, όπως γράφει, των Βοιωτών και 
κανείς τελικά δε λυπήθηκε τη Θήβα λόγω της «ανθελληνικής νοοτροπίας της»83.  

Η καταστροφή της Περσέπολης τώρα θεωρεί πως ήταν τιµωρία που δόθηκε 
«εξαιτίας της αλαζονείας των Περσών και των κακών που προξένησαν στην 
Ελλάδα»84. Η επίσκεψή του στο Αµµώνιο εξηγείται ως επιδίωξη επικοινωνίας «µε το 
Θεό, που τον θεωρούσε πατέρα του» (γνώριζε φυσικά, όπως πιστεύει, «ότι θεός δεν 
ήταν»)85. Τη θανάτωση του Φιλώτα και του Παρµενίωνα θεωρεί τιµωρίες «δίκαιες», 
ενώ το φόνο του Κλείτου αποτέλεσµα λογοµαχίας πάνω σε «γενναία οινοποσία». Για 
τον Καλλισθένη δεν αναφέρει τίποτε, παρόλο που µιλά για το περιστατικό των 
παίδων86. Ασαφείς ως και ανύπαρκτες είναι και οι αναφορές του στην εναντίον του 
Αλεξάνδρου αντιπολίτευση των ανδρών του, που «έβλεπαν τα πράγµατα 
τοπικιστικά»87. Την πορεία µέσα από τη Γεδρωσία την εξηγεί ως προσπάθεια 
ανεφοδιασµού του στόλου88, ενώ πουθενά δεν κάνει αναφορά σε κατηγορίες σχετικές 
µε αυταρχισµό, απολυταρχισµό ή ροπή του προς την Ανατολή. 

Τέλος, αιτία του θανάτου του θεωρεί το «αρρωστιάρικο περιβάλλον της 
Βαβυλώνας». Αναφορικά µε το θάνατό του είναι αξιοσηµείωτη µια κατηγορία που 
διατυπώνει ο ίδιος εναντίον του Αλεξάνδρου, ότι «ύστερα από τόσα δεινά, κακουχίες 
και κινδύνους, δε θέλησε να προσέξει ότι οι στενοί του συνεργάτες πέθαιναν ο ένας 
µετά τον άλλον από αρρώστιες», αλλά «συνέχισε να υποβάλλεται σε δοκιµασίες κατά 
τρόπο προκλητικό για την ανθρώπινη φύση»89, και το αποτέλεσµα ήταν ότι «αδίκησε 
τροµερά, έτσι, την ελληνική φυλή που την αποστέρησε από την ολοκλήρωση της 
κοσµοκρατορίας της». Όπως χαρακτηριστικά λέει, «θα πετύχαινε το παγκόσµιο 
κράτος, όλος ο κόσµος θα είχε εκπολιτισθεί, σήµερα η ελληνική γλώσσα θα ήταν η 
µοναδική παγκόσµια»90.  Με οδηγό αυτήν την ελληνοκεντρική αντίληψη αρκετοί 
συγγραφείς, όπως ο Μπακόπουλος ή, παλιότερα, η Αρσ. Παπαδοπούλου (όπως 
είδαµε), µη ιστορικοί κυρίως, µπαίνουν στον πειρασµό µιας υποθετικής ιστορίας και 
                                                
81 ό.π., σ. 56-7, 184 
82 ό.π., σ. 32 
83 ό.π., σ. 54-5 
84 ό.π., σ. 132 
85 ό.π., σ. 116, 180 
86 ό.π., σ. 139-40, 143 
87 ό.π., σ. 172 
88 ό.π., σ. 168 
89 ό.π., σ. 180 
90 ό.π., σ. 186-7 
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προβαίνουν σε ατεκµηρίωτες απόψεις αυτού του είδους που καθόλου σχέση δεν 
έχουν µε την ιστορική έρευνα. 

 
Μικρής αξίας ως ιστορικό έργο είναι το επόµενο βιβλίο που θα εξετάσουµε, ο 

«Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1975) του Βασιλείου Αρτεµιάδη. Αφορµή για τη 
συγγραφή του στέκονται οι παιδικές µνήµες του Μικρασιάτη συγγραφέα από την 
ανάγνωση του βίου «του µεγίστου των ηρώων της αρχαιότητας»91. Το έργο του όµως 
µοιάζει µε απλό χρονικό, καθώς περιορίζεται στην απλή παράθεση των γεγονότων, 
πολύ σύντοµη µάλιστα και ξερή, χωρίς να προβαίνει σε καµία ανάλυση (έχουµε 
ουσιαστικά µια περιληπτική παρουσίαση του Αρριανού). 

∆ε γίνεται λόγος για τα στρατηγικά του σχέδια ούτε για την πολιτική του. 
Υπάρχουν βέβαια ορισµένες αναφορές σε κάποιες από τις εναντίον του κατηγορίες, 
όχι όµως µε τη µορφή απαντήσεων. Σχετικά µε την καταστροφή της Θήβας θεωρεί 
τον Αλέξανδρο αµέτοχο, ενώ στην Περσέπολη πιστεύει ότι παρασύρθηκε από τη 
Θαΐδα. Το ότι παρουσίασε τον εαυτό του ως γιο θεού µας λέει ότι ήταν «µάλλον 
τέχνασµα»92. Οι τιµωρίες των συνεργατών του κρίνονται δίκαιες, παρ’ όλα αυτά 
όµως ο συγγραφέας δέχεται την άποψη ότι «η όλη πολιτεία του Αλεξάνδρου (… ) δεν 
ήταν πρέπουσα», «έθιγε» τους Μακεδόνες και δεν αρκεί «η πολιτική του για χάρη 
των Περσών» για να τον δικαιολογήσει, καθώς «άλλαξε συµπεριφορά στην 
Ανατολή»93. Για το θάνατό του θεωρεί ως πιθανότερη αιτία τον «πυρετό», δεν 
αποκλείει όµως και τη «δηλητηρίαση» (µε δράστη τον Αντίπατρο). Τελειώνει 
λέγοντας πως, παρά τα σφάλµατα που έκανε, λίγα και δικαιολογηµένα, ο Αλέξανδρος 
είναι ένας «καταπληκτικός άνδρας», άξιος θαυµασµού «για το µεγάλο έργο του», ο 
οποίος δίκαια χαρακτηρίστηκε Μέγας94. 

 
Αρκετά διαφορετικό από όλα τα προηγούµενα (και από τα τρία επόµενα) έργα 

της α΄ οµάδας είναι ο «Αλέξανδρος ο Μακεδών...» του ιστορικού ∆ηµήτριου 
Τσιµπουκίδη. Κατ’ αρχήν, το έργο δεν µπορεί να ενταχθεί κανονικά στα πλαίσια της 
ελληνικής βιβλιογραφίας, γιατί είναι πρωτότυπα γραµµένο στα ρωσικά (α΄ έκδοση, 
Μόσχα 1980) και σε συνεργασία µε το Σοβιετικό ακαδηµαϊκό Β. Γκαφούρωφ, από τη 
στιγµή όµως που έχει γραφτεί και από Έλληνα ιστορικό (διδάκτορα ιστορίας στην 
Ακαδηµία Επιστηµών της Ε.Σ.Σ.∆. από το 1977), µε πλούσια παρουσία στην 
ελληνική βιβλιογραφία (έχει γράψει µεταξύ άλλων έργα για το Φίλιππο Β΄, για την 
Ελληνιστική εποχή, και για τους Μακεδόνες στρατηγούς του Αλεξάνδρου, ενώ θα 
τον δούµε και ως συγγραφέα έργου της β΄ οµάδας) και που η α΄ ελληνική έκδοσή του 
στέκει πολύ κοντά χρονικά στην α΄ ρωσική (Αθήνα 1982, σε µετάφραση Γ. Στεργίου) 
δε θα ήταν αταίριαστο να το εντάξουµε στα υπό µελέτη έργα για τον Αλέξανδρο. 

Η διαφορά όµως του βιβλίου του ∆. Τσιµπουκίδη από τα υπόλοιπα της α΄ 
οµάδας δεν έγκειται µόνο στα όσα εντοπίσαµε παραπάνω (ρωσική α΄ έκδοση, 
συγγραφέας πανεπιστηµιακός ιστορικός ερευνητής). Ο συγγραφέας είναι οπαδός της 
µαρξιστικής ιστορικής σχολής (και µάλιστα, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί στην 
πρώην Σοβιετική Ένωση) και, όπως είναι αναµενόµενο, αντιµετωπίζει µε έναν 
αρκετά διαφορετικό τρόπο από τους υπόλοιπους την ιστορία του Αλεξάνδρου. 

Οι διαφορές ξεκινούν ήδη από τον τρόπο που βλέπει τον ελληνικό κόσµο του 
4ου αι. π.Χ. και την εκστρατεία που αυτός πραγµατοποίησε στην Ανατολή. Ο 
συγγραφέας θεωρεί ότι ο ελληνικός κόσµος βρισκόταν σε κρίση εξαιτίας της 
                                                
91 Αρτεµιάδης, Β., Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1975, σ. 9 
92 ό.π., σ. 34-6, 76, 14 
93 ό.π., σ. 81, 89-90 
94 ό.π., σ. 144 
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οικονοµικής κάµψης και αναζητούσε διέξοδο, και ως τέτοια παρουσιάστηκε η 
εκστρατεία στην Ανατολή, που θα έδινε στην ελληνική άρχουσα τάξη την ευκαιρία 
«να απαλλαγεί» από τον κίνδυνο των φτωχών. Τα συµφέροντα αυτής έρχονται σε 
σύµπνοια µε αυτά του Μακεδονικού κράτους του Φιλίππου Β΄, που ήρθε, κατ’ αυτόν, 
σε «αναπόφευκτη σύγκρουση µε το περσικό λόγω της επεκτατικής πολιτικής του». 
Κατά το συγγραφέα, ο Φίλιππος δεν ήταν ανιδιοτελής ειρηνοποιός και ενοποιός των 
Ελλήνων, αλλά χρειαζόταν τους Έλληνες για την εκστρατεία του, ήταν «ένας 
χαρακτηριστικός κατακτητής της αρχαιότητας» που ενεργούσε για τα συµφέροντα 
του κράτους του95. 

Το ίδιο ακριβώς κάνει, κατά τον Τσιµπουκίδη, και ο Αλέξανδρος όταν τον 
διαδέχεται. Πρωταρχικός σκοπός του θεωρεί πως ήταν η κατάκτηση της Μικράς 
Ασίας. ∆ε δέχεται ότι από την αρχή της εκστρατείας είχε «συγκεκριµένο σχέδιο όλης 
της εκστρατείας», αλλά οι προθέσεις του για παραπέρα κατακτήσεις αυξάνονταν 
σταδιακά µετά από κάθε επιτυχία, για να καταλήξει στην απόφαση της δηµιουργίας 
ενός παγκόσµιου κράτους πριν εκστρατεύσει στην Ινδία96. 

Όσο αφορά τώρα τους στόχους που έθετε αναφορικά µε αυτό το κράτος, οι 
απόψεις του συγγραφέα και εδώ διαφέρουν αισθητά από αυτές των προγενέστερων 
Ελλήνων µελετητών. Πιστεύει πως ο Αλέξανδρος αποφάσισε να γίνει διάδοχος των 
Αχαιµενιδών, γι’ αυτό και υπέταξε τα συµφέροντα της Μακεδονίας και της 
υπόλοιπης Ελλάδας97. Αποτέλεσµα αυτής της σύγκρουσης ήταν η δηµιουργία 
«αντιπολίτευσης» εναντίον του, που επιδίωκε τον παραµερισµό ή και την εξόντωσή 
του. Μέσα από αυτό το πρίσµα εξηγεί ο Τσιµπουκίδης τους φόνους των τεσσάρων 
στενών του συνεργατών, παρατηρώντας πως «ο Αλέξανδρος ήταν υποχρεωµένος µε 
την παραµικρή υποψία να εξοντώνει όσους µπορούσαν να βρεθούν πολύ γρήγορα 
εχθροί του»98. 

Σχετικά µε τα υπόλοιπα αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου ο Τσιµπουκίδης υποστηρίζει τα εξής: Η εξόντωση των ανταπαιτητών 
του θρόνου ήταν φυσιολογικά, κατ’ αυτόν, το πρώτο του καθήκον. Την υπόθεση 
συµµετοχής του στη δολοφονία του Φιλίππου τη θεωρεί απίθανη (ως ενόχους θεωρεί 
τις αριστοκρατικές οικογένειες της άνω Μακεδονίας)99. Η καταστροφή της Θήβας 
δεν ήταν κάτι που επεδίωκε από την αρχή, αποφάσισε όµως να δώσει ένα τέτοιο 
µάθηµα στους Θηβαίους, ώστε να φύγει η επιθυµία για εξέγερση από «όσους είχαν 
διάθεση να επιβουλευτούν τη σταθερότητα της µακεδονικής κυριαρχίας στην 
Ελλάδα». Η καταστροφή της Περσέπολης πιστεύει πως δεν έγινε για εκδίκηση, αλλά 
ήταν µάλλον πολιτική «πράξη προµελετηµένη» που δείχνει το τέλος της εκδικητικής 
εκστρατείας στην Ανατολή και την επικείµενη «χρεοκοπία της περσικής 
µοναρχίας»100. Γενικά, θεωρεί ότι οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου συνοδεύονται από 
υπερβολικές καταστροφές και θανάτους, καθώς, όπως παρατηρεί, «τιµωρούσε χωρίς 
συµπόνια όχι µόνο τους υπερασπιστές των πόλεων και των φρουρίων αλλά και» τους 
αµάχους, ενώ «η αυθαιρεσία και η βία των πολεµιστών του δε γνώριζαν όρια», 
παρόλο που το δίκαιο είναι, κατά το συγγραφέα, µε την πλευρά των λαών της 
Ανατολής, που «υπεράσπιζαν το σπίτι τους»101 (από τη στιγµή που ο συγγραφέας δε 

                                                
95 Γκαφούρωφ, Β., - Τσιµπουκίδης, ∆.,  Αλέξανδρος  ο  Μακεδών  και  η  Ανατολή,  ελλ.µετάφρ.,  
    Παπαδήµας, Αθήνα 1982, σ. 86, 120-1 
96 ό.π., σ. 20, 459 
97 ό.π., σ. 25, 334  
98 ό.π., σ. 354-68, 379 
99 ό.π., σ. 112-3 
100 ό.π., σ. 141-2, 147, 315 
101 ό.π., σ. 27 
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δέχεται στόχους εκπολιτισµού και παγκόσµιας συναδέλφωσης και ειρήνης, όπως 
άλλοι µελετητές, δεν του είναι δυνατό να δικαιολογήσει ως απαραίτητες θυσίες τις 
όποιες καταστροφές, κάπου όµως παρουσιάζει µε µια δόση υπερβολής τα γεγονότα). 

Για το ζήτηµα τώρα της θεϊκής του καταγωγής πιστεύει πως η επίσκεψη στο 
ιερό του Άµµωνα ήταν «πολιτικός υπολογισµός» και «όχι βαθύ θρησκευτικό 
αίσθηµα», καθώς ήθελε να ανακηρυχτεί γιος του Άµµωνα «για να δικαιώσει 
θεωρητικά την κατακτητική πολιτική των Μακεδόνων στην Ανατολή και να 
θεµελιώσει την ιδεολογική βάση των σχεδίων του για δηµιουργία καθολικής 
µοναρχίας». Το διάταγµα πάλι της θεοποίησής του αποσκοπούσε κατ’ αυτόν κι αυτό 
σε πολιτικούς στόχους, καθώς «καθόριζε ενιαία θεότητα σε όλη την έκταση της 
αυτοκρατορίας του»102. Την εκστρατεία στην Ινδία την εξηγεί ως προσπάθεια 
«ολοκλήρωσης της παγκόσµιας κυριαρχίας στην Ανατολή», ενώ αιτία για τη 
«σκληρή τιµωρία» των σατραπών µετά την επιστροφή του από αυτήν θεωρεί το φόβο 
του Αλεξάνδρου «για διάσπαση της αυτοκρατορίας» (και όχι τη θέλησή του για 
δικαιοσύνη απέναντι στους υπηκόους)103. Για το θάνατό του τέλος θεωρεί ως 
πιθανότερη αιτία τη δηλητηρίαση, ως ένα «λογικό τέρµα των προσπαθειών των 
αντιπολιτευόµενων»104. 

Ως ένα γενικό συµπέρασµα έχουµε να παρατηρήσουµε πως ο Τσιµπουκίδης 
δεν αµφισβητεί τις στρατηγικές ή πολιτικές ικανότητες του Αλεξάνδρου, ως οπαδός 
όµως της µαρξιστικής αντίληψης αρνείται την από µέρους του συνειδητή 
διαµόρφωση του µέλλοντος του κόσµου, ενώ ως ανατολιστής προβάλλει το δίκαιο 
των κατοίκων της Ανατολής στον αγώνα τους µε τον Αλέξανδρο και την από µέρους 
της Ανατολής προσέλκυση του Αλεξάνδρου, και όσο αφορά το χαρακτήρα του, και 
όσο αφορά τα σχέδια και την πολιτική του. 

 
Πρωτότυπο στη σύλληψη και τους στόχους που θέτει είναι και το επόµενο 

βιβλίο, ο «Αλέξανδρος ο Μέγας» (τ.Α΄-Γ΄, Θεσσαλονίκη 1981-86), του 
Θεσσαλονικιού Γιώργου Κιτσόπουλου, που δεν είναι ιστορικός (έχει σπουδάσει 
γεωπόνος, εργαζόταν σε εµπορικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις και διετέλεσε 
διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδος), αλλά έχει ασχοληθεί µε το 
µυθιστόρηµα, την κριτική (βιβλίου και θεάτρου), το θέατρο και το κινηµατογραφικό 
σενάριο. Στο έργο του αυτό έχει δώσει µια ενδιάµεση µορφή µελέτης και 
µυθιστορηµατικής βιογραφίας (θυµίζει σ’ αυτό το βιβλίο του Π. Ιωαννίδη που 
εξετάσαµε, η επιλογή του όµως αυτή δεν οφείλεται στην ίδια µε εκείνον αιτία – την 
ευκολότερη προσέγγιση του θέµατος από τον αναγνώστη – αλλά στις λογοτεχνικές 
του καταβολές) και απώτερος σκοπός του είναι να αναζητήσει «το πρόσωπό του 
Αλεξάνδρου»,  «ποιος ήταν και τι να ένιωθε». Αν και, όπως λέει, «δε διεκδικεί 
τίτλους ιστορικού», η έρευνά του αυτή αποτέλεσε έργο ζωής (ξεκίνησε γύρω στο 
1960, ταξίδεψε στους τόπους που πέρασε ο Αλέξανδρος105 και µελέτησε το 
µεγαλύτερο µέρος της νεότερης σχετικής βιβλιογραφίας - θυµίζει σε όλα αυτά την 
ανάλογη προσπάθεια του Θ. Σαράντη) και επιπλέον, έργο αξιόλογο και πρωτότυπο, 
προερχόµενο από ένα βαθύ γνώστη του θέµατος. 

Ο Κιτσόπουλος δε βλέπει τον Αλέξανδρο ως έναν απλό κατακτητή αλλά ως 
έναν «ξεχωριστό πνευµατικό άνθρωπο», ένα «φιλόσοφο», του οποίου «η πνευµατική 
δύναµη ξεπερνούσε τα χαρίσµατά του στον τοµέα της πολιτικής και της διπλωµατίας 
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104 ό.π., σ. 546 
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αλλά και τη σπάνια στρατιωτική του ιδιοφυΐα»106. Κατά το συγγραφέα, η εκστρατεία 
του «δεν είχε για κίνητρο τη λεηλασία» ούτε την ανάγκη διατήρησης της ισχύος του 
Μακεδονικού κράτους ούτε την εκδίκηση107, ήταν µια «πνευµατική εκστρατεία». Θα 
«χάριζε την ελευθερία» στις κατακτηµένες χώρες και θα επεδίωκε «πολιτιστική 
επαφή» µαζί τους, που δεν αποσκοπούσε στην «πνευµατική κατάκτηση», αλλά στην 
«ανταλλαγή», ίσως και στη «συγχώνευση». Η συνεργασία µε το περσικό στοιχείο και 
ο σεβασµός που δείχνει προς τους ξένους θεούς δεν είναι γι’ αυτόν ενέργειες που 
γίνονται από «πολιτική σκοπιµότητα». Ονειρευόταν «τη συνένωση των λαών», «την 
ευτυχία και την ειρήνη»108. Τα όνειρά του αυτά, η «αποστολή» του, όπως αυτός – 
σύµφωνα µε τον Κιτσόπουλο – την έβλεπε, το άνοιγµα «µιας καινούριας εποχής στην 
ιστορία της Γης», τον έφερναν «αιώνες» µπροστά από την εποχή του, γι’ αυτό και 
«κανείς από το περιβάλλον του δεν µπορούσε να τον καταλάβει». Ήταν ένα πνεύµα 
που δεν µπορούσε να «προσαρµοστεί» στην εποχή του, όµως ζούσε αναγκαστικά 
µέσα σ’ αυτήν και αγωνιζόταν να την οδηγήσει µπροστά, «επειδή δεν ήταν ένας 
φιλόσοφος ή ένας καλλιτέχνης που θα του ήταν εύκολο να αυτοαποµονωθεί αλλά 
ένας στρατιωτικός ηγέτης»109. 

Για το σκοπό αυτό έριχνε τον εαυτό του σε κόπους και θυσίες, και σ’ όλα 
αυτά ήταν, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, µόνος. Εξηγεί ότι δεν ήταν ένας 
«µανιακός», όπως έχουν ισχυριστεί πολλοί ούτε άνθρωπος µε «σύµπλεγµα 
ανωτερότητας» ούτε «απλησίαστος τύραννος», αλλά, όπως τονίζει, ο µοναχικός του 
αυτός δύσκολος αγώνας του προκαλούσε µεγάλη ψυχική πίεση και «φοβερά 
ξεσπάσµατα και µεταπτώσεις» στη συµπεριφορά του. ∆υστυχώς γι’ αυτόν, εξηγεί, οι 
λαοί δεν ήταν δυνατό ν’ ακολουθήσουν το όνειρό του για συνένωση, γι’ αυτό και «το 
είδε να καταρρέει, οπότε ζητά στη συνέχεια κάτι πιο συµβατό, να δηµιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για µια σταθερή προσέγγιση και επαφή, για µια συνύπαρξη των λαών», 
µέσα σε καθεστώς «ισότητος» και µε εφαρµογή σταδιακή110.  

Η µελέτη από το συγγραφέα του µεγαλύτερου µέρους της ξένης 
βιβλιογραφίας για τον Αλέξανδρο τον κάνει ενήµερο των προβληµατικών σηµείων 
της ιστορίας του και προσπαθεί να δώσει – µέσα από το δικό του οπτικό πρίσµα – 
εξηγήσεις σ’ όλα αυτά και πολύ συχνά και απαντήσεις σε διάφορους επικριτές. Τη 
δολοφονία λοιπόν του Φιλίππου τη θεωρεί έργο των Περσών (εποµένως ο 
Αλέξανδρος θα ήταν αµέτοχος), ενώ το φόνο του Αττάλου (ενός από τους 
ανταπαιτητές του θρόνου) ως απαραίτητη άµυνα του Αλεξάνδρου111. Την 
καταστροφή της Θήβας τη βλέπει ως ενέργεια αναγκαστική, καθώς οι Έλληνες, αν 
δεν έπαιρνε «απόφαση τόσο σκληρή» θα το θεωρούσαν «αδυναµία», ενώ η 
καταστροφή της Περσέπολης ήταν αναγκαία, γιατί αυτό θα «φαινόταν σωστό στους 
στρατιώτες του», αλλά και θα τον θεωρούσαν οι Ασιάτες «ως νικητή»112. Την 
επίσκεψή του στο Αµµώνιο τη θεωρεί «ζήτηµα πνευµατικό και τελείως προσωπικό», 
άσχετο µε «νοσηρή µεγαλοµανία ή πολιτική σκοπιµότητα». Εκεί ο Αλέξανδρος, κατά 
το συγγραφέα, «µυήθηκε ουσιαστικά στον αιγυπτιακό µυστικισµό και βρήκε 
απαντήσεις που ούτε η ελληνική θρησκεία ούτε ο Αριστοτέλης του είχαν προσφέρει». 
«Θα του µίλησαν», όπως λέει, «για τον Όσιρη», που ταξίδεψε «για να εκπολιτίσει τον 
κόσµο (… ), καθώς και για µερικά διαλεχτά άτοµα που τα κατευθύνει το θείο πνεύµα 

                                                
106 ό.π., τ.Α΄, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 34, τ.Β΄, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 97, 103 
107 ό.π., τ.Α΄, σ. 100, τ.Γ΄, σ. 24 
108 ό.π., τ.Α΄, σ. 149, 110, τ.Γ΄, σ. 316, 384 
109 ό.π., τ.Α΄, σ. 34, τ.Β΄, σ. 102 
110 ό.π., τ.Β΄, σ. 70, 10 
111 ό.π., τ.Α΄, σ. 47, 54-5 
112 ό.π., τ.Α΄, σ. 85, 90-1, τ.Β΄, σ. 24, 26 
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για να βελτιώσουν τη µοίρα του κόσµου», υπήρχε δηλαδή, όπως πιστεύει, «µια 
σύµπτωση ανάµεσα σε όσα ο ίδιος σχεδίαζε» και όσα άκουσε113.  

Το ζήτηµα της αλλαγής του χαρακτήρα του το θεωρεί υπαρκτό, δεν το εξηγεί 
όµως µε βάση την επιρροή της ανατολικής πολυτέλειας και του ανατολικού 
δεσποτισµού, αλλά, όπως είπαµε, ως αποτέλεσµα της ολοένα αυξανόµενης 
απογοήτευσής του από την αδυναµία των συγχρόνων του να κατανοήσουν, να 
αποδεχτούν και να εφαρµόσουν τα όνειρά του, πράγµα που τον έκανε να 
αποµονώνεται, να ξεσπά συχνά µε βίαιο τρόπο σε άτοµα ή οµάδες, αλλά και να 
«πλησιάζει το κρασί» ως καταφυγή114.  

Τους φόνους των συνεργατών του τους βλέπει επίσης µέσα από το πρίσµα της 
σύγκρουσης των σχεδίων του Αλεξάνδρου µε το περιβάλλον του. Το Φιλώτα και τον 
Παρµενίωνα πιστεύει πως ήταν «αναγκασµένος» να τους εξοντώσει  για «να 
αµυνθεί», «χωρίς να’ ναι βέβαιος» για την ενοχή τους. Ο φόνος του Κλείτου λέει πως 
ήταν µια «άτυχη συγκυρία», παρασύρθηκε «αδικαιολόγητα» από το θυµό. Ο 
Καλλισθένης πάλι επηρέασε τους παίδες «έµµεσα» µιλώντας τους «για τον τύραννο» 
(«κι αυτοί δεν είχαν άλλο υπόδειγµα κυβερνήτη από τον Αλέξανδρο)», όπως εξηγεί, 
ενώ ο ίδιος αδυνατούσε να κατανοήσει την πολιτική του Αλεξάνδρου, καθώς µάλιστα 
είχε σχηµατίσει ένα είδωλο του Αλεξάνδρου ενώ έγραφε την ιστορία του «και κάθε 
παρέκκλισή του από αυτό τον δυσαρεστούσε»115. 

Οι δίκες της Καρµανίας πιστεύει ότι «δεν έχουν καµία σχέση µε (… ) 
αντεκδικήσεις ενός σκοτισµένου µυαλού», αλλά έχουν ως αιτία την «ανάγκη όλα να 
λειτουργούν τέλεια» στα µετόπισθεν και τη θέλησή του «να τον εµπιστευτούν» οι 
υπήκοοι116. Το διάταγµα της θεοποίησής του δεν το θεωρεί πολιτική πράξη, αλλά 
πιστεύει ότι µάλλον παρασύρθηκε από «αδυναµία ανθρώπινη» (ο συγγραφέας δέχεται 
µάλιστα – µάλλον άκριτα – και την πληροφορία του Κουρτίου ότι σκόπευε «ν’ 
ανακηρύξει θεά» τη µητέρα του)117. 

Την κατηγορία ορισµένων µελετητών ότι όταν εκστράτευε στην Ινδία ήταν 
«ψυχικά ράκος» τη θεωρεί λάθος, καθώς είχε ξαναβρεί, όπως λέει, «την παλιά του 
διάθεση» κοντά στους άνδρες του. Την πορεία µέσα από τη Γεδρωσία την εξηγεί µε 
την ανάγκη «να εξασφαλίσει την ινδική χώρα» (σηµειώνει ότι η «φιλοδοξία να 
συναγωνιστεί τον Κύρο και τη Σεµίραµη (… ) δεν αποκλείεται βέβαια να υπήρχε», 
όµως δεν ήταν η αιτία)118. Τις «γνώµες κάποιων συγγραφέων πως στον Αλέξανδρο 
κυριαρχούσε το θηλυκό στοιχείο» τις θεωρεί «παραποίηση» της ιστορίας µε 
«µονόπλευρη διάθεση», αποτέλεσµα «της µανίας της σκανδαλοθηρίας» των 
τελευταίων χρόνων «που προκαλεί αηδία σ’ οποιονδήποτε µελετήσει τις πηγές». 
Αντιστρέφει µάλιστα την κατηγορία υπογραµµίζοντας πως «οι περισσότεροι από τους 
συγγραφείς που αποδίδουν θηλυπρέπεια στον Αλέξανδρο έχουν αποδεδειγµένα οι 
ίδιοι το χαρακτηριστικό στίγµα και µάλλον επαναλαµβάνουν τον αισώπειο µύθο της 
αλεπούς που έκοψε την ουρά της»119. Όσο αφορά τέλος το θάνατό του, θεωρεί ως 
πιθανή την «εκδοχή της συνωµοσίας των γιων του Αντιπάτρου για τη δηλητηρίαση 
του Αλεξάνδρου»120.  

                                                
113 ό.π., τ.Α΄, σ. 270, 282-4 
114 ό.π., τ.Β΄, σ. 10 
115 ό.π., τ.Β΄, σ. 102, τ.Γ΄, σ. 173, 203 
116 ό.π., τ.Β΄, σ. 86, 100, τ.Γ΄, σ. 173, 203 
117 ό.π., τ.Γ΄, σ. 216, 271, 75 
118 ό.π., σ. 231, 134 
119 ό.π., σ. 249 
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Ο Κιτσόπουλος τελειώνει σηµειώνοντας πως «ο Αλέξανδρος ήταν µέγας», όχι 
τόσο για τη «σπάνια στρατηγική του ικανότητα» και τις µεγάλες νίκες του, αλλά γιατί 
ανήκει σ’ εκείνα τα πρόσωπα που «η παρουσία και η προσφορά τους στην εποχή τους 
προώθησε µε συνέπειες ανεκτίµητες τον ιστορικό χρόνο της γης». Με το θάνατό του 
«έκλεινε µια εποχή πολέµων αλλά και ελπίδας για ένα µέλλον ευτυχίας των λαών και 
ειρήνης»121. 

 
Η επόµενη ιστορία του Αλεξάνδρου που εξετάζουµε γράφτηκε από τον 

ιστορικό (και διευθυντικό στέλεχος του Υπουργείου Πολιτισµού) Θεοχάρη 
Προβατάκη και έχει τίτλο «Μακεδονία – Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1992). Όπως 
φαίνεται και στον τίτλο, εµµένει περισσότερο από άλλα βιβλία της α΄ οµάδας στην 
ιστορία της Μακεδονίας, δεν µπορούµε όµως γι’ αυτό να την εντάξουµε στα ειδικά 
έργα της γ΄ οµάδας, εφόσον κύριο θέµα της είναι ο Αλέξανδρος. Το έργο αυτό δεν 
επιχειρεί πρωτότυπη έρευνα ή πρόταση σε κάποιον τοµέα, όπως άλλα προηγούµενα 
της α΄ οµάδας, αλλά µια περιεκτική παρουσίαση του θέµατος (χωρίς λεπτοµερείς 
αναλύσεις και περιττές λεπτοµέρειες) που απευθύνεται στο µη ειδικό αναγνώστη. 

Ο Προβατάκης παρουσιάζει τον Αλέξανδρο ως έναν ηγέτη του οποίου «κανείς 
δεν µπορεί ν’ αµφισβητήσει τη στρατηγική του ικανότητα». Χαρακτηρίζει 
«µεγαλοφυείς» τους χειρισµούς του στις µάχες, τον ίδιο «κορυφαίο στο συνδυασµό 
των όπλων» και σηµειώνει ότι κατανοούσε πόσο σηµαντικό ήταν να είναι υψηλό «το 
ηθικό του στρατού»122. 

∆ύσκολο να απαντηθεί είναι σύµφωνα µε το συγγραφέα το «ερώτηµα αν ήταν 
µεγάλη πολιτική προσωπικότητα», καθώς «η ενεργητικότητά του ήταν στραµµένη ως 
το θάνατό του στον πόλεµο, όχι στην κρατική διοίκηση» και τα «κάποια επιτυχή 
πολιτικά µέτρα» του δεν είναι αρκετά για να τον κρίνουµε123. Παρ’ όλα αυτά ο 
συγγραφέας δεν αρνείται ότι ο Αλέξανδρος «ονειρεύτηκε να συγχωνεύσει όλο το 
βαρβαρικό κόσµο µε τον ελληνικό σ’ ένα µεγάλο κράτος, όπου όλοι ο λαοί θα είχαν 
τα ίδια δικαιώµατα, µε κύρια χαρακτηριστικά τους την ελληνική γλώσσα και τον 
ελληνικό πολιτισµό»124. Λέγοντας «βαρβαρικό κόσµο» ο συγγραφέας, εννοεί τους 
λαούς της Ασίας, καθώς, όπως αλλού τονίζει, είναι µεταγενέστερη επινόηση το ότι 
σχεδίαζε την κατάκτηση όλων των χωρών γύρω από τη Μεσόγειο. Ο Προβατάκης 
υποστηρίζει πως ο Αλέξανδρος «δεν είχε κανένα σχέδιο να κατακτήσει τον κόσµο» 
και να ιδρύσει µια κοσµοκρατορία (γενικά, η άποψή του στο σηµείο αυτό δεν είναι 
και τόσο ξεκάθαρη, καθώς βρίσκεται προφανώς αναποφάσιστος κάπου ανάµεσα στις 
αντιτιθέµενες σχετικές απόψεις της βιβλιογραφίας)125. 

Σχετικά τώρα µε τα υπόλοιπα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου, και κυρίως αυτά που έχουν επιφέρει τα εναντίον του επικριτικά σχόλια, 
ο συγγραφέας κάνει, όπως είναι φυσικό, αναφορές. Την καταστροφή της Θήβας τη 
θεωρεί «έργο των Βοιωτών», ο Αλέξανδρος όµως κατ’ αυτόν «δεν άλλαξε την 
απόφαση για να πειθαρχήσουν οριστικά οι Έλληνες στην ιδέα της εθνικής ενότητας». 
Την Περσέπολη πιστεύει πως την καταστρέφει «ύστερα από ώριµη σκέψη για 
πολιτικούς λόγους µεγάλης σηµασίας»126. Η επίσκεψη στο Αµµώνιο αποτελεί γι’ 
αυτόν «πράξη ευσέβειας και ηθική υποχρέωση», ενώ «ουδέποτε αποκάλεσε τον 
εαυτό του γιο του Άµµωνα» και «φυσικά δεν πίστευε» κάτι τέτοιο. Από την άλλη 

                                                
121 ό.π., σ. 129, 384 
122 Προβατάκης,Θ., Μακεδονία–Μέγας Αλέξανδρος, Ελληνική Εθνική Γραµµή, Αθήνα 1992, σ.189,127 
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«ίσως σκόπευε ν’ ανακηρυχθεί επίσηµα θεός όλης της αυτοκρατορίας», όµως «για 
λόγους εξολοκλήρου πολιτικούς». Έτσι εξηγεί ο συγγραφέας και την προσκύνηση, 
ενώ όσο αφορά την Ελλάδα, επισηµαίνει πως «δεν εκδόθηκε διάταγµα θεοποίησης, 
το ζήτηµα τέθηκε από τους οπαδούς του» και ήταν φυσικά κι αυτό «πολιτικό µέτρο». 
Για τον Προβατάκη, η σχέση του µε το θείο βασίζεται στην πίστη «πως τον 
καθοδηγούσε ο θεός Άµµωνας, πως ήταν όργανο των θεών στη γη»127. 

Όσο αφορά τους φόνους των συνεργατών του, θεωρεί το Φιλώτα και τον 
Καλλισθένη ενόχους για συνωµοσίες, για τον Παρµενίωνα σηµειώνει ότι τον 
καταδίκασε ο στρατός, ενώ την περίπτωση του Κλείτου τη χαρακτηρίζει άτυχο 
περιστατικό. ∆ηλώνει πως αυτές «οι πράξεις που στιγµατίζουν τον Αλέξανδρο είναι 
εγκλήµατα ενός νεαρού ανθρώπου που ήθελε να κυβερνήσει τον κόσµο όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα», κι έτσι τις δικαιολογεί128. Την πορεία µέσα από την έρηµο της 
Γεδρωσίας την εξηγεί ως προσπάθεια «στήριξης του στόλου» από τη µια και ως 
αποτέλεσµα της βιασύνης του «να επιστρέψει λόγω των πληροφοριών για ανυπακοή 
των σατραπών» από την άλλη129. 

Αναφορά κάνει ο συγγραφέας και στο χαρακτήρα του Αλεξάνδρου: δηλώνει 
πως είχε «σιδερένια θέληση» και πως χάρη σ’ αυτήν, «κατόρθωσε να δαµάσει το 
σώµα του», από την άλλη όµως ήταν ανυπόµονος και οργιζόταν εύκολα130. Στα αίτια 
του θανάτου του δεν αναφέρεται. 

Τελειώνει σηµειώνοντας πως ο Αλέξανδρος «εγκαινίασε µια νέα εποχή» και 
πως «οι συνέπειες της προσφοράς του στην ανθρωπότητα υπήρξαν τεράστιες», αφού 
µεταλαµπάδευσε στους βαρβαρικούς λαούς (… ) το ελληνικό φως», δηµιούργησε 
«την πρώτη ιστορική οικουµένη», «άνοιξε µε το παράδειγµά του το δρόµο» για τη 
δεύτερη (τη ρωµαϊκή) και το έργο του αποτέλεσε την «προϋπόθεση για την τρίτη» (τη 
χριστιανική)131. 

Ένα τελευταίο σηµείο του έργου αυτού που πρέπει να αναφερθούµε είναι η 
αρκετά εκτενής αναφορά του στην αρχαία ιστορία της Μακεδονίας (στο πρώτο µέρος 
του), µε κύριο σκοπό να προβάλει την ελληνικότητά της σε µια χρονική στιγµή που 
άρχισε να γίνεται στην ελληνική κοινωνία ιδιαίτερα έντονο το ζήτηµα, µετά την 
προσπάθεια του Κράτους των Σκοπίων να ανεξαρτητοποιηθεί ως  «∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας»132. 

 
Η τελευταία ιστορία του Αλεξάνδρου της περιόδου που εξετάζουµε γράφτηκε 

από το δηµοσιογράφο και συγγραφέα Κυριάκο Βελόπουλο και έχει τίτλο 
«Αλέξανδρος, ο Μέγιστος των Ελλήνων» (Θεσσαλονίκη 1998). 

Ο σκοπός της συγγραφής ενός έργου για τον Αλέξανδρο είναι για το 
συγγραφέα διπλός: από τη µία το παράδειγµα ενός µεγάλου ιστορικού προτύπου για 
τον Ελληνισµό και από την άλλη η απάντηση στις εναντίον του κατηγορίες, οι οποίες, 
σε αντίθεση µε τις έως τώρα διατυπωµένες που οι περισσότεροι από τους 
παλιότερους Έλληνες συγγραφείς που ήδη εξετάσαµε ένιωσαν την ανάγκη να 
απαντήσουν, προέρχονται κυρίως από νέες πηγές.  

Ως προς τον πρώτο σκοπό δηλώνει στην εισαγωγή του: «Κάθε Έλληνας έχει 
χρέος να κλείσει στη δική του ψυχή την αξεπέραστη δόξα και το µεγαλείο του ιδρυτή 
της Ελληνικής κοσµοκρατορίας, αποβλέποντας στην επανοικοδόµηση και 
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αναγέννηση του εθνικού µας µεγαλείου» και στην «ενίσχυση του εθνικού 
φρονήµατος». Για να το πετύχει καλύτερα αυτό δηµιουργεί, όπως δηλώνει, «ένα 
σύγγραµµα (… ) εκλαϊκευµένο, έτσι, ώστε να γίνεται απόλυτα κατανοητό απ’ 
όλους»133, στο οποίο τα γεγονότα της ιστορίας του Αλεξάνδρου παρουσιάζονται 
αρκετά καλά και λεπτοµερώς (κάποτε όµως λίγο φλύαρα και µε συναισθηµατική 
έξαρση). 

Σχετικά τώρα µε το δεύτερο σκοπό, που αποβαίνει τελικά για το συγγραφέα 
εξίσου – αν όχι και περισσότερο – σηµαντικός µε τον πρώτο, αναφέρεται σε έργα των 
Ν.∆ήµου, ∆.Μίχα, Κ.Σιµόπουλου κ.ά. (των δύο πρώτων αποτελούν άρθρα στον τύπο, 
ενώ το σχετικό βιβλίο του τρίτου θα το δούµε παρακάτω), που πιστεύει πως 
«επιχειρούν να µας ευνουχίσουν ιστορικά» και «να µας αφελληνίσουν», καθώς 
προβαίνουν σε µια «επιχείρηση εκστρατείας στιγµατισµού» του Αλεξάνδρου, 
προσπερνώντας «σκόπιµα (… ) όλες τις κοσµογονικές αλλαγές που επέφερε» και 
κατηγορώντας τον, µε βάση «κριτήρια της σηµερινής εποχής», ως «κίναιδο, πότη 
µέθυσο, αιµοχαρή (… ), ιµπεριαλιστή, σοβινιστή, οµοφυλόφιλο (… ), τυραννικό και 
αντιδηµοκράτη»134. Η µαζική αυτή επίθεση κατά του Αλεξάνδρου που εντοπίζει ο 
συγγραφέας αποτελεί κατά τη δεκαετία του 1990 µια πραγµατικότητα, προερχόµενη 
προφανώς από µια όχι πετυχηµένη διάθεση αντίδρασης διεθνιστών λογίων σε 
ορισµένα φαινόµενα εθνικιστικής έξαρσης που συνόδευσαν τις µεγάλες λαϊκές 
αντιδράσεις που ακολούθησαν τη νέα προβολή του µακεδονικού ζητήµατος, εξαιτίας 
της διπλωµατικής προσπάθειας του Κράτους των Σκοπίων να αναγνωριστεί ως 
«Μακεδονία», και στα οποία φαινόµενα είναι εύλογο ότι θα χρησιµοποιούταν ως 
εθνικό σύµβολο το πρόσωπο του µεγάλου βασιλιά της Μακεδονίας. Ο συγγραφέας 
βέβαια χαρακτηρίζει το γεγονός «περίεργο» και προερχόµενο από «ύποπτους 
κύκλους», σηµειώνει πως για τα πρόσωπα που έγραψαν αυτούς τους χαρακτηρισµούς 
ευθύνεται είτε «η διεθνιστική τους αντίληψη και η ψευδοειρηνοφιλία τους» είτε η 
µικρότητά τους που τους κάνει να φθονούν και «να εχθρεύονται (… ) αυτά που δεν 
µπορούν να πλησιάσουν», ενώ παρατηρεί παραπέρα πως η κύρια ευθύνη βρίσκεται 
σε παγκόσµιους συνωµοτικούς κύκλους που επιχειρούν, προβάλλοντας ιδέες (που 
κατ’ αυτόν πρωτοπροβλήθηκαν από τον Αλέξανδρο), όπως η οικουµενικότητα και η 
παγκόσµια ειρήνη, «σαν να πρόκειται για πρωτοτυπία», να «παγιδεύσουν τους 
λαούς»135 (ο σχολιασµός θεωριών περί παγκόσµιας συνωµοσίας, θέµα στο οποίο ο 
συγγραφέας έχει αφιερώσει πολύ µεγάλο µέρος της συνολικής δραστηριότητάς του – 
συγγραφικής, τηλεοπτικής και άλλης - ξεφεύγει φυσικά από τα πλαίσια ενός έργου 
που επιχειρεί, µέσα από το συγκεκριµένο πλαίσιο που θέτει η ιστορική επιστήµη, να 
ερµηνεύσει το ζήτηµα της παρουσίας ενός συγκεκριµένου θέµατος στην παραγόµενη 
σε συγκεκριµένη κοινωνία βιβλιογραφία συγκεκριµένης χρονικής περιόδου). 

Από ’κεί και πέρα, όσο αφορά τώρα τα σχετικά µε την ιστορία του 
Αλεξάνδρου ζητήµατα, ο συγγραφέας έχει να παρατηρήσει τα εξής: 

Σχετικά µε την εκστρατεία του Αλεξάνδρου τονίζει πως «σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ιµπεριαλιστική», αφού σκοπός του ήταν «η 
απελευθέρωση των µικρασιατικών ελληνικών πόλεων» και η εξουδετέρωση «της 
περσικής απειλής». Ο δεύτερος αυτός στόχος αποτελεί κατ’ αυτόν και την αιτία για 
τη συνέχιση της εκστρατείας στην ασιατική ενδοχώρα, αφού αν δεν καταλυόταν το 
περσικό κράτος θα ήταν «αδύνατο να παγιωθεί η ασφάλεια στη Μ. Ασία» (την 

                                                
133 Βελόπουλος, Κ., Αλέξανδρος, ο µέγιστος των Ελλήνων, Βιβλιογνωσία, Θεσσαλονίκη 1998, σ.13, 17 
134 ό.π., σ. 16 
135 ό.π., σ. 16, 12 
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ασφάλεια του κράτους του πιστεύει πως είχε στόχο αργότερα και η εκστρατεία στην 
Ινδική)136. 

Σταδιακά ο Αλέξανδρος αναπτύσσει, όπως πιστεύει ο Βελόπουλος, την ιδέα 
για παγκόσµιο κράτος, κάτι που τον καθιστά µεγάλο πολιτικό, έναν «ηγέτη µε 
οράµατα». Σηµειώνει: «Το πολιτικό του πρόγραµµα είναι ένας µεγαλόπνοος 
σχεδιασµός, που αποκαλύπτει την οργανωτική του ικανότητα, την πολιτική σύνεση, 
τη διπλωµατική ευστροφία, τη στρατηγική ιδιοφυΐα (… ) και τη µεγαλοψυχία του, η 
οποία λειτούργησε (… ) ως πολιτική αρετή. Λίγο πριν το θάνατό του τα σχέδιά του 
χαρακτηρίζονται κοσµοκρατορικά. Ο συγκεντρωτισµός και ο αποκεντρωτισµός σ’ 
ένα συγκερασµό αποτελούν τον άξονα διοικήσεως της αυτοκρατορίας του. 
Ονειρευόταν τον εαυτό του κοσµοκράτορα, µε κυρίαρχους λαούς τους Έλληνες και 
τους Πέρσες, ενώ όλοι οι άλλοι λαοί θα ήταν αυτόνοµοι και µερικώς 
αυτοδιοικούµενοι. Στο συγκεντρωτισµό διακρίνεται ο περσικός δεσποτισµός και στον 
αποκεντρωτισµό το δηµοκρατικό πνεύµα των ελληνικών πόλεων». Έχοντας ως µέσο 
«την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισµού» (και γινόµενος έτσι και µέγας 
«εκπολιτιστής»), αγωνίστηκε, σύµφωνα µ’ αυτόν, «ώστε οι άνθρωποι να ζουν 
αδελφωµένοι, µε ισότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη, σ’ έναν κόσµο χωρίς σύνορα»137. 

Στο στρατιωτικό τοµέα τον χαρακτηρίζει το «µεγαλύτερο στρατηλάτη όλων 
των εποχών». Περιγράφει τις νίκες του, επαινεί συγκεκριµένες ενέργειές του (όπως 
ότι µετά την Ισσό δεν «παρασύρθηκε από το µέγεθος της νίκης», αλλά προτίµησε 
πρώτα να «εξουδετερώσει τον κίνδυνο του περσικού στόλου»), αυτό όµως δεν τον 
εµποδίζει να επικρίνει άλλες (όπως τη «βιαστική» κατ’ αυτόν διάλυση του στόλου 
του) ή να δηλώσει ότι αν ακολουθούσαν οι Πέρσες το σχέδιο του Μέµνονα, «τότε ο 
Αλέξανδρος είναι περισσότερο από πιθανό ότι θα αντιµετώπιζε την ήττα»138. 

Όσο αφορά τώρα τις κάποιες σκληρές του ενέργειες: την καταστροφή της 
Θήβας θεωρεί έργο των Βοιωτών και την πυρπόληση των ανακτόρων της 
Περσέπολης «εκδίκηση» που «πάντοτε ζητούσαν οι Έλληνες»139. Για τους φόνους 
των συνεργατών του, θεωρεί γενικά ως κύριο λόγο τη δυσφορία τους για την πολιτική 
του. Το φόνο του Κλείτου θεωρεί πράξη που πραγµατοποιήθηκε σε «βρασµό ψυχής», 
του Καλλισθένη αποτέλεσµα της «αγανάκτησης» του Αλεξάνδρου εναντίον του, 
τόσο, «ώστε να του προσάψει την κατηγορία του συνωµότη» µε την πρώτη ευκαιρία, 
ενώ το Φιλώτα και τον Παρµενίωνα θεωρεί ενόχους, και πίσω από την πράξη τους 
βλέπει, πέρα από την προαναφερόµενη πολιτική αντίθεση, «και τη φιλοδοξία, την 
αρχοµανία και την προσωπική έχθρα»140.  

Σχετικά τώρα µε το θέµα της αλλαγής της προσωπικότητάς του στην 
Ανατολή, ο Βελόπουλος το θεωρεί υπαρκτό. Σηµειώνει πως µετά τα Γαυγάµηλα 
«υποδηλώνεται µια µεταβολή στη συµπεριφορά του» ως αποτέλεσµα της απότοµης 
επιτυχίας και της επίδρασης του περσικού τρόπου ζωής, αυτό όµως «δεν τον 
απογύµνωσε εντελώς από τις αρετές του»141. Ειδική αναφορά κάνει και στο θέµα της 
πίστης του ή όχι στη θεία του φύση: το θεωρεί απλό ισχυρισµό «που δεν 
αποδεικνύεται» και δηλώνει πως ο Αλέξανδρος απλά πίστευε «ότι η αποστολή του 
είχε θεϊκή φύση»142. 

                                                
136 ό.π., σ. 64, 66-7 
137 ό.π., σ. 261, 339, 252 
138 ό.π., σ. 11, 151, 168, 102 
139 ό.π., σ. 52-4, 159 
140 ό.π., σ. 201-3, 205, 206 
141 ό.π., σ. 159 
142 ό.π., σ. 256, 258 
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∆υο ακόµα σηµεία που οφείλουµε να αναφερθούµε είναι το τι πιστεύει για το 
θάνατό του, καθώς και για τις συνέπειες που είχε η δράση του για την Ελλάδα. Για το 
πρώτο απλά δηλώνει πως δεν «καθίσταται δυνατή η διάγνωση της αλήθειας για την 
πραγµατική αιτία του θανάτου του»143. Όσο αφορά το δεύτερο, παρατηρεί πως για 
πρώτη φορά η Ελλάδα, απαλλαγµένη από τις φθοροποιούς συγκρούσεις και «τους 
πολιτικάντηδες τύπου ∆ηµοσθένη» (οι οποίοι δηλώνει πως του «θυµίζουν τους 
πολιτικούς της τελευταίας δεκαπενταετίας»), «προβάλει ως ενιαίο κράτος και µε 
ενιαία εθνική συνείδηση», ενώ ταυτόχρονα «έπαψε η εξ ανατολών απειλή» και 
λύθηκαν «σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα»144. 

 
 
Β΄ και Γ΄οµάδες. 
 
Θα συνεχίσουµε την εξέταση των έργων αυτής της τρίτης περιόδου που 

αφορούν τον Αλέξανδρο µε εκείνα της β΄ οµάδας. Μεγάλη είναι στην οµάδα αυτή η 
χρονική απόσταση για άλλη µια φορά (τελευταία όµως) µεταξύ του προηγούµενου 
βιβλίου αρχαίας ιστορίας (του Στρατηγόπουλου, του 1933) και εκείνου που το 
ακολουθεί, το οποίο εκδίδεται αφού περάσουν τα ταραγµένα χρόνια του Β΄ 
Παγκοσµίου πολέµου, της Κατοχής και του Εµφυλίου. Πρόκειται για το βιβλίο του 
Μ. Καραγάτση «Η Ιστορία των Ελλήνων. Α΄. Ο Αρχαίος Κόσµος» (Αθήνα 1952). Ο 
συγγραφέας του έργου είναι φυσικά πολύ γνωστός, αλλά όχι βέβαια ως ιστορικός· 
πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πεζογράφους της γενιάς του ’30. Ο λόγος 
που τον παρακίνησε να ασχοληθεί µε την ιστορία της Ελλάδας, πέρα από το ότι η 
ιστορία «πάντα κινούσε το ενδιαφέρον» του, όπως λέει (κάτι που φαίνεται κι από το 
ότι τα πέντε από τα δεκαοκτώ έργα του είναι ιστορικά µυθιστορήµατα), είναι για «να 
πληροφορηθούν οι σύγχρονοι Έλληνες την ιστορία του Έθνους τους, επειδή δεν 
υπάρχει ούτε ένα βιβλίο στη γλώσσα µας κατάλληλο να τους κατατοπίσει». Σκόπευε 
δηλαδή να γράψει µια συνολική ιστορία των Ελλήνων, από την αρχαιότητα ως την 
εποχή του, κάτι ανάλογο µε τα τέσσερα από τα πέντε προηγούµενα έργα της οµάδας 
αυτής και κυρίως εκείνο του Παπαρρηγόπουλου, που το θεωρεί «το µοναδικό 
αξιόλογο» του είδους, αλλά «σχεδόν απρόσιτο στον µη ειδικευµένο µελετητή» και, 
δυστυχώς, γραµµένο σε «καθαρώς αρχαΐζουσα γλώσσα» και πεπαλαιωµένο145. Την 
πρόθεσή του αυτή δεν µπόρεσε να την πραγµατοποιήσει, αφού µόνο ένας τόµος 
αυτού του έργου εκδόθηκε, ο σχετικός µε την ελληνική αρχαιότητα. Ο συγγραφέας, 
αν και δεν είναι ειδικός, µελέτησε, όπως είναι φανερό, πολύ για να µπορέσει να 
παρουσιάσει αυτό του το έργο, απλό και ευχάριστο για τον αναγνώστη, συχνά όµως 
συνοδευόµενο από κάποιες περιττολογίες (χαρακτηριστικό αυτό ενός λογοτέχνη και 
όχι αναγκαστικά κακό, αφού αποσκοπεί προφανώς στο να κάνει πιο ευχάριστη την 
ανάγνωση του έργου, το οποίο είναι εκλαϊκευτικό και όχι επιστηµονικό). 
Περισσότερα προβλήµατα όµως δηµιουργούν στο συγκεκριµένο έργο δυο βασικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του συγγραφέα Καραγάτση, η ροπή του (κατά τον Α. 
Καραντώνη) προς τις αλήθειες, δυσάρεστες ίσως αλλά ανέκλητες (κάτι που, 
δυστυχώς, τον κάνει να θέλει να αποδέχεται ως “δυσάρεστη αλήθεια” κάτι που συχνά 
δεν είναι αληθινό), καθώς και η εµµονή του στο σεξουαλικό στοιχείο (οι συχνές 
αναφορές του αυτού του είδους και η τάση του να αποκαλύπτει σκάνδαλα, στερεί 

                                                
143 ό.π., σ. 269 
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145 Καραγάτσης, Μ., Η Ιστορία των Ελλήνων. Α΄.Ο Αρχαίος Κόσµος, επανέκδ., Εστία, Αθήνα 1985, σ.5 
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κάποιες φορές το έργο του από ιστορική σοβαρότητα, κάνοντάς το απλό λαϊκό 
ανάγνωσµα) 146. 

Ο συγγραφέας θεωρεί τους Μακεδόνες φύλο ελληνικό και τα στοιχεία που 
υπάρχουν για την ελληνική καταγωγή τους «λίγα αλλά πειστικότατα»· όµως, «δεν 
µπόρεσαν να µπουν µέσα στα πλαίσια του ελληνικού έθνους» κι έτσι «απόµειναν για 
πολλούς αιώνες µιξοβάρβαροι, βίαιοι, άκριτα πολεµοχαρείς, αδιόρθωτοι µπεκρήδες», 
όπως χαρακτηριστικά γράφει147. Για την Ελλάδα του 4ου αι. κάνει αρνητικές 
αναφορές σχετικά µε τον «πολιτικό κονιορτό» της και τη διχόνοιά της, 
χαρακτηρίζοντας τους Έλληνες «ξεπεσµένους, δίχως εθνικά όνειρα», που «δε 
θέλησαν να βοηθήσουν τον Αλέξανδρο», µην κατανοώντας τη σηµασία που είχαν γι’ 
αυτούς οι κατακτήσεις του, και προτιµούσαν την επιστροφή στο παλιό καθεστώς των 
πόλεων· όπως σηµειώνει µε κάποια πικρία (που προέρχεται από την κατάσταση της 
σύγχρονής του µετεµφυλιακής Ελλάδας), «η ιδεολογία της µικράς Ελλάδος αλλ’ 
εντίµου έχει βαθιές ρίζες». Την εκστρατεία συνεπώς στην Ανατολή δεν τη θεωρεί 
πανελλήνια µε σκοπό την απελευθέρωση των µικρασιατικών ελληνικών εδαφών, 
αλλά «καθαρά κατακτητική» επιχείρηση των Μακεδόνων148. 

Εξετάζοντας το έργο του Αλεξάνδρου από στρατιωτικής απόψεως, σηµειώνει 
πως «η Περσία απέναντι σ’ ενωµένη Ελλάδα ήταν µοιραίο να διαλυθεί», εποµένως «η 
καταπληχτική εποποιία του Μεγαλέξαντρου δεν είναι και τόσο καταπληχτική (… )· το 
θαυµαστό στοιχείο της περιορίζεται στη διεξαγωγή των πολεµικών επιχειρήσεων που 
αποδείχνουν τη µεγαλοφυΐα του» (αναφέρει χαρακτηριστικά ως «πρωτοφανή στα 
χρονικά του πολέµου» τη διά της ξηράς εξουδετέρωση του περσικού στόλου). 
«Αρχικό σχέδιο τέλεια επεξεργασµένο δεν είχε», σύµφωνα µε το συγγραφέα, αλλά 
«είχε δηµιουργήσει µια ολόκληρη συλλογή από σχέδια αρκετά ασαφή, που 
αντιµετώπιζαν όµως κάθε ενδεχόµενο από την ήττα στην πρώτη µάχη ως τη 
δηµιουργία µιας παγκόσµιας αυτοκρατορίας». Πιστεύει πως ως την Ισσό βάδιζε 
«βλέποντας και κάνοντας», ενώ από ’κεί και πέρα προχωρά µε τη «σιγουριά της 
επιτυχίας»149. 

Όσο αφορά στα πολιτικά του µέτρα, θεωρεί «σωστή» κι αναγκαία την 
πολιτική της προσέγγισης (άσχετα αν την παρεξηγούσαν οι Μακεδόνες), ενώ πιστεύει 
πως «συνέλαβε το σχέδιο να συγχωνεύσει Έλληνες και Πέρσες σ’ ένα έθνος κοινό», 
«όνειρο µεγαλεπήβολο, όχι όµως χιµαιρικό», καθώς «η ιστορική εξέλιξη τον 
δικαίωσε»150. Κατακρίνει όµως ως «πολιτικό του λάθος» το ότι έφυγε να κυνηγήσει 
το Βήσσο στις ανατολικές επαρχίες πριν στερεώσει την εξουσία του στις δυτικές, το 
ίδιο κι όταν εκστράτευσε στην Ινδία ή όταν σχεδίαζε να εκστρατεύσει στην Αραβία⋅ 
λάθος του θεωρεί και τη µη πρόβλεψη για διάδοχο, καθώς, σε συνδυασµό µε τα 
προηγούµενα, οδήγησε στη διάλυση του κράτους του151. 

Σχετικά µε τις λεγόµενες αρνητικές ενέργειες ή πλευρές του λέει τα εξής: Για 
τη στερέωσή του στο θρόνο σηµειώνει πως «κάθε ηγεµόνας θα κοίταζε να 
ξεκαθαρίσει κάθε πιθανό διεκδικητή», κι αυτό έκανε, αλλά «µε σκληράδα µοναδική», 
ενώ µε το φόνο του Φιλίππου δηλώνει πως δεν έχει καµία σχέση (θεωρεί υπόπτους 
τους Πέρσες και την Ολυµπιάδα)152. Την καταστροφή της Θήβας τη θεωρεί ως 

                                                
146 βλ. Καραντώνης, Α., Πεζογράφοι και πεζογραφήµατα της γενιάς του ’30, Αθήνα 1962, και Πολίτης,  
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απόφασή του «να δοθεί µάθηµα σκληρό στους Έλληνες», ενώ της Περσέπολης ως 
αποτέλεσµα «τρελού θυµού» από τη θέα των ακρωτηριασµένων οµήρων (για τα 
ανάκτορα δέχεται το επεισόδιο της Θαΐδος)153. Σχετική µ’ αυτήν την ερµηνεία είναι κι 
η άποψή του ότι αν και είναι εγκρατής και λογικός, διακρίνεται από «άκρατο 
αυθορµητισµό», «πίνει το καταπέτασµα» και «τον πιάνουν κρίσεις θυµού που αγγίζει 
τα όρια της παραφροσύνης»154. Τονίζει ακόµα πως ο Αλέξανδρος «πίστευε πως ήταν 
θεός» κι οργιζόταν µ’ όποιον το αµφισβητούσε· αυτή ήταν κατά τον Καραγάτση κι η 
αιτία που σκότωσε τον Κλείτο και τον Καλλισθένη155. Αντίθετα, το Φιλώτα τον 
εξόντωσε γιατί αρνιόταν να γίνει υπηρέτης του· όπως λέει, ο Φιλώτας ήταν «αθώος» 
κι ο θάνατός του ήταν «καθαρή δολοφονία»156 (δεν αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό 
στον Αλέξανδρο). Τέλος, ο συγγραφέας δέχεται (άκριτα) τις απόψεις ότι αν και «είχε 
κάµποσες ερωµένες», ήταν όµως «οµοφυλόφιλος» και «φιλόπαιδας» (χαρακτηριστικό 
των τάσεών του, στις οποίες αναφερθήκαµε πριν)157. 

Για το θάνατο του Αλεξάνδρου ο συγγραφέας δέχεται ότι πέθανε από 
«προσβολή ελονοσίας» (και πως συντέλεσε όµως και το ότι «ο αλκοολισµός είχε 
σαπίσει το φοβερό οργανισµό του»)158. Μετά το θάνατό του «τα πράγµατα δεν 
ξαναγύρισαν ποτέ στην παλιά τους µορφή», σύµφωνα µε τον Καραγάτση. «Έλληνες 
και Ασιάτες συγχωνεύτηκαν σε σύνολο όχι αυτοκρατορικό µα ελληνικά εθνικό». 
Είναι, λέει, πιθανό, πως αυτό που πέτυχε ο Αλέξανδρος θα το πετύχαινε 
«οπωσδήποτε – πιο αργότερα ίσως – ο απρόσωπος και παντοδύναµος παράγοντας του 
ελληνικού έθνους και του πολιτισµού του», άποψη αυτή συγγραφέων (όπως ο Π. 
Καρολίδης, στα σχόλιά του στην επιµεληµένη από αυτόν έκδοση της Ιστορίας του 
Παπαρρηγόπουλου, του 1925, που είδαµε) που πιστεύουν στην εσωτερική δύναµη 
της ελληνικής φυλής και θέλουν να περιορίζουν το ρόλο των µεγάλων 
προσωπικοτήτων· ο Καραγάτσης όµως, σκεπτόµενος σωστά (και παραµερίζοντας τη 
διάθεση αφηρωισµού που χαρακτηρίζει το υπόλοιπο έργο αλλά και τα ιστορικά του 
µυθιστορήµατα159), χαρακτηρίζει τελικά τον ισχυρισµό αυτόν «παράλογα τολµηρό» 
και πως το τελικό γεγονός είναι πως «ο εξελληνισµός της οικουµένης (… ) έγινε χάρη 
στις κατακτήσεις του Αλεξάνδρου». Όπως πιστεύει, «µέσα σ’ όλη την ιστορία της 
οικουµένης κανείς άλλος προσωπικός παράγοντας δε δηµιούργησε ό,τι κι όσα ο 
Αλέξανδρος ο Μέγας»160. 

 
Αντίθετα µε τον Καραγάτση, η συγγραφέας του επόµενου βιβλίου, µε τον 

τίτλο «Αρχαία Ελληνική Ιστορία», που εκδόθηκε την ίδια χρονιά µε το δικό του 
(Αθήνα 1952), η Φωτεινή Τζωρτζάκη, δεν είναι ερασιτέχνιδα ιστορικός. Είναι 
µάλιστα η µοναδική γυναίκα συγγραφέας, µαζί µε την Α.Παπαδοπούλου και τις δύο 
συναδέλφους της που γράφουν στην «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής 
Αθηνών, που συµµετέχει στον κατάλογο των βιβλίων που ανήκουν στις πέντε πρώτες 
οµάδες. Η Τζωρτζάκη γράφει ένα βιβλίο σύντοµο και περιεκτικό, που έχει ως σκοπό 
να εισάγει τον µη ειδικό αναγνώστη στην ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσµου. 
Γενικά το καταφέρνει, γράφοντας λιτά, χωρίς περιττά στοιχεία, λογοτεχνικά 
στολίσµατα ή ιστορικά ανέκδοτα (όπως ο Καραγάτσης), προσπαθώντας να µένει στα 
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κύρια σηµεία (κάτι που στερεί φυσικά το έργο από λεπτοµερείς και καµιά φορά 
ουσιαστικές αναλύσεις που θα ικανοποιούσαν έναν πιο ενηµερωµένο αναγνώστη). 

Τους Μακεδόνες τους θεωρεί φυσικά Έλληνες, «συγγενείς µε τους ∆ωριείς», 
ενώ τον ελληνικό κόσµο του 4ου αι. πιστεύει πως «τον οδηγούσε στον αφανισµό ο 
εµφύλιος σπαραγµός»161. Τα «κίνητρα» της εκστρατείας στην Ασία πιστεύει πως 
ήταν δύο: «ένα καθαρά ιδεολογικό, η αγαπηµένη ιδέα πολλών εκλεκτών Ελλήνων να 
σταµατήσουν τον εµφύλιο και να ενωθούν για να πολεµήσουν τους Πέρσες και να 
πάρουν την εκδίκησή τους» και «το άλλο η ανάγκη» της Μακεδονίας να εξασφαλίσει 
«την κυριαρχία στη Μεσόγειο θάλασσα» για να µη χάσει τη δύναµή της (η ίδια 
ανάγκη, κατά τη συγγραφέα, που έφερε και τους Πέρσες στην Ελλάδα και τον 
Κίµωνα στη Μ. Ασία)162. 

Ως στρατηγό, τον Αλέξανδρο τον θεωρεί «µεγαλοφυΐα», κάτι που φαίνεται, 
όπως δηλώνει, από την οριστική νίκη του επί των Περσών163 (είναι χαρακτηριστικό 
της τάσης της για συντοµία πως δεν αναφέρει τίποτα για τις εκστρατείες του στο 
Βορρά και στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένης και της καταστροφής της Θήβας). 
Σηµειώνει όµως, πως «δεν περιορίστηκε να κατακτά χώρες», αλλά ζήτησε και «να 
εξασφαλίσει την κατοχή», και η «πολιτική του φρόνηση» και ο «οργανωτικός και 
πλατύς νους» του τον ώθησαν στο να θελήσει «να διαλλάξει τον κόσµο της Ανατολής 
µε τους Έλληνες», «το ασιατικό πνεύµα µε τον ελληνικό πολιτισµό»164. Τονίζει πως ο 
Αλέξανδρος «δεν είναι βέβαια ο πρώτος που φέρνει σε επικοινωνία την Ελλάδα µε τις 
χώρες της Ανατολής», καθώς το ελληνικό πνεύµα είχε ήδη εισδύσει «στα παράλια 
της Μεσογείου» (κάτι φυσικά αναµφισβήτητο), αλλά και στο εσωτερικό της Ασίας 
«µε την εκστρατεία των Ελλήνων µισθοφόρων του Κύρου» (κάτι ιδιαίτερα 
αµφισβητήσιµο, έως και παράλογο), κι η Ανατολή ήταν έτοιµη «να δεχτεί την 
πνευµατική κοσµοκρατορία του Ελληνισµού»165 (άποψη ανάλογη µε αυτήν που 
είδαµε πριν στον Καραγάτση, και κοινής προφανώς προέλευσης - που εδώ όµως 
γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή – που µεγεθύνει τη δύναµη του ελληνικού πνεύµατος 
και µειώνει ταυτόχρονα τη σηµασία του έργου του Αλεξάνδρου). 

Η συγγραφέας κατηγορεί στη συνέχεια τον Αλέξανδρο πως, ενώ «το 330 π.Χ. 
µπορούσε να σταµατήσει τις κατακτήσεις του και να γυρίσει θριαµβευτής στην 
Ελλάδα», προτίµησε, υπακούοντας στην «άσβεστη κατακτητική του δίψα», να 
προχωρήσει κι άλλο, να κατακτήσει «όλο τον κόσµο»166. Η παραµονή του αυτή στην 
Ανατολή «αλλοίωσε το ήθος του», κατά την Τζωρτζάκη, τον έκανε και «ξέχασε το 
γνήσιο ελληνικό πνεύµα», «το µέτρο και την αρµονία», και επεδίωξε «να επιβληθεί 
ως απόλυτος µονάρχης», τόσο, ώστε ζήτησε «να τον προσκυνούν» και να «του 
δείχνουν λατρεία θεϊκή». «Η αλλαγή του αυτή ψύχρανε», όπως πιστεύει, «τους λιτούς 
Έλληνες συµπολεµιστές του, τόσο, ώστε µερικοί δε διστάζουν να οργανώσουν και 
συνωµοσία». Θύµα της έπεσε ο Φιλώτας, µόνο γιατί «δεν είχε φανερώσει την ύπαρξή 
της», ενώ τον Παρµενίωνα τον θανάτωσε «χωρίς καµιά αιτία, από φόβο µήπως 
ζητήσει εκδίκηση». Ως «το πιο βαρύ έγκληµα» θεωρεί το φόνο του Κλείτου, «επειδή 
δε δείλιασε να τον ψέξει για τον ανατολικό τρόπο ζωής του». Όπως είναι φανερό, η 
συγγραφέας καταδικάζει τον Αλέξανδρο (ενώ δεν αναφέρεται και στις άλλες 
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αρνητικές λεγόµενες πράξεις του, πέρα από την «αποτελεσµατική» εξόντωση των 
ανταπαιτητών «του θρόνου του»)167. 

Ως αιτία του θανάτου του θεωρεί ότι ξεπέρασε «τα όρια µέσα στα οποία 
µεγαλουργεί η ανθρώπινη φύση» (το αρχαίο ελληνικό µέτρο, του οποίου θαυµάστρια 
είναι προφανώς η συγγραφέας), εξαντλήθηκε πρόωρα από τους κόπους, τις 
συγκινήσεις, τον ασιατικό τρόπο ζωής του και την έξαψη των παθών του, ώστε δεν 
άντεξε και «πέθανε ξαφνικά, ύστερα από σύντοµη αρρώστια»168. Τονίζει 
τελειώνοντας πως «το έργο του ήταν προσωπικό και υπεράνθρωπο», η εµφάνισή του 
στην ιστορία «µοιάζει µε πέρασµα ηµιθέου», γι’ αυτό και «η διαδοχή του από ένα 
θνητό ήταν αδύνατη» (έτσι εξηγεί και τη διάλυση του κράτους του, που βασίστηκε 
στη µοναρχία, «ιδέα εντελώς ξένη στο ελληνικό πνεύµα», κατά τη συγγραφέα)169. 

 
Το επόµενο έργο που θα εξετάσουµε είναι η «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, τ. 

∆΄» (Αθήνα 1956) του ιστορικού Γιάνη Κορδάτου. Ο Κορδάτος αποτελεί µια 
ιδιαίτερη περίπτωση ιστορικού. Μαρξιστής (ο πρώτος στην ελληνική έρευνα) και 
αυτοδίδακτος (οι σπουδές του ήταν στη νοµική επιστήµη), διετέλεσε Γενικός 
Γραµµατέας του Σοσιαλεργατικού (κατόπιν Κοµµουνιστικού) κόµµατος (καθώς και 
διευθυντής του “Ριζοσπάστη”), από το οποίο αποχώρησε όταν αυτό υιοθέτησε την 
άποψη της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς περί αυτονοµίας της Μακεδονίας (που 
συνεπαγόταν τον κίνδυνο να χαθεί η περιοχή για τον ελληνισµό και να προσαρτηθεί 
µελλοντικά από τη Βουλγαρία), για να αφοσιωθεί στην ιστορία. Ασχολήθηκε µε 
ολόκληρη την ελληνική ιστορία από την αρχαιότητα ως την εποχή του, εκδίδοντας 
πλήθος γενικών έργων και ειδικών µελετών, που χαρακτηρίζονται από την απλή 
γλώσσα (απευθύνονται κυρίως στο µέσο αναγνώστη, τον οποίο επιθυµεί να 
πληροφορήσει), τη λεπτοµέρεια, την τόλµη, την ευρυµάθεια, συχνά όµως και από τη 
µονοµέρεια και τις λανθασµένες κρίσεις. 

Παρά τους αγώνες του για τη Μακεδονία, ο Κορδάτος, όσο αφορά στην 
αρχαιότητα, δε θεωρεί τους Μακεδόνες καθαρούς Έλληνες αλλά «µιγάδες» (είναι ο 
δεύτερος Έλληνας ιστορικός, µετά το Λάµπρο, που δηλώνει κάτι τέτοιο, όσο αφορά 
αυτόν όµως η ανάµιξη τούτη έχει πολύ µεγαλύτερη έκταση), που αποτελέστηκαν από 
«Έλληνες ∆ωριείς, καθώς και από Θρακοφρύγες, Ιλλυριούς και Παίονες» (άποψη 
που δεν ευσταθεί), που σταδιακά, ως τον 4ο αι. π.Χ., εξελληνίστηκαν εντελώς170 
(παρ’ όλα αυτά, η άποψή του έρχεται και πάλι σε αντίθεση µε τις ατεκµηρίωτες 
γνώµες ξένων συγχρόνων του ιστορικών, κυρίως Βουλγάρων, που δέχονται, όσο 
αφορά στη φυλετική καταγωγή των Μακεδόνων, µόνο τις τρεις τελευταίες εθνότητες 
κι όχι τους Έλληνες, ενώ µιλούν µόνο για επιφανειακό εξελληνισµό τους, που 
περιοριζόταν µάλιστα στην άρχουσα τάξη τους). 

Σχετικά τώρα µε τον Αλέξανδρο και την εποχή του: θεωρεί τους πολέµους 
µεταξύ των Ελλήνων πραγµατική µάστιγα που τους εµπόδιζε να αναπτυχθούν, ενώ 
την πανελλήνια ιδέα «αίτηµα των ολιγαρχικών Ελλήνων», µε το οποίο συµφωνούσε 
και η «µακεδονική εµπορική και στρατιωτική παράταξη» και που για τον Αλέξανδρο 
ήταν απλά το «ιδεολογικό περιεχόµενο της εκστρατείας του»171.  

Τον ίδιο τον Αλέξανδρο τον θεωρεί ως έναν «από τους πιο µεγάλους 
στρατηγούς του κόσµου», χαρακτηρίζοντας µάλιστα «µωρολογίες» τις κατηγορίες ότι 
ήταν άµυαλος και τυχοδιώκτης, που ξεκίνησε µια τέτοια εκστρατεία χωρίς πόρους και 
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εφόδια και µε µικρό στρατό, εξηγώντας πως ήξερε ότι «θα έβρισκε όσα ήθελε στο 
εχθρικό έδαφος» και πως είχε εµπιστοσύνη στην ποιοτική ανωτερότητα του στρατού 
του και στη δική του στρατηγική ικανότητα172.  

Την απόφαση να γίνει κύριος της Περσικής αυτοκρατορίας και 
«κοσµοκράτορας» την πήρε, σύµφωνα µε τον Κορδάτο, στην Ανατολή, «θαµπωµένος 
από τον πλούτο, τη µεγαλοπρέπεια, τα ήθη και τη χαρούµενη ζωή» της. Για το λόγο 
αυτό ακολούθησε την πολιτική της συµφιλίωσης, πολιτική που ο συγγραφέας 
χαρακτηρίζει «σωστή», γιατί αλλιώς «δε θα µπορούσε να κρατήσει ως Μακεδόνας 
κατακτητής» (δεν του αναγνωρίζει φυσικά όνειρα παγκόσµιας συναδέλφωσης και 
ειρήνης). Όπως πιστεύει ο συγγραφέας, το να µπορέσει «τ’ απέραντο κράτος του να 
γίνει ένα σύνολο ήταν δύσκολο, έκανε όµως καλή αρχή», κάτι που φυσικά τον δείχνει 
και ικανό οργανωτή και πολιτικό173. 

Στον τοµέα των αρνητικών πλευρών του χαρακτήρα και της δράσης του ο 
Κορδάτος στέκεται από την πλευρά αυτών που τον επικρίνουν, όχι όµως από εχθρική 
διάθεση (ή από εθνική απογοήτευση), όσο από την τάση του (ως µαρξιστή) να 
παραγνωρίζει το µέγεθος και τη σηµασία των µεγάλων προσωπικοτήτων στην 
ιστορία και να προσπαθεί, ανακαλύπτοντας λάθη και ανθρώπινες αδυναµίες, να τους 
φέρει στο επίπεδο ενός συνηθισµένου ανθρώπου, απλά ιδιαίτερα ικανού. Πιστεύει 
λοιπόν πρώτα-πρώτα πως ήταν ο Αλέξανδρος (µαζί µε την Ολυµπιάδα) που 
οργάνωσε το φόνο του Φιλίππου, επειδή τον έβλεπε «να θέλει να τον παραµερίσει» (ο 
συγγραφέας µάλιστα ανακαλύπτει – άγνωστο πώς – ότι και ο Αντίπατρος κι ο 
Παρµενίων «ήταν κρυφοί εχθροί του Φιλίππου»)174. Σηµειώνει στη συνέχεια, χωρίς 
ιδιαίτερη επικριτική διάθεση, πως στο εσωτερικό «τσάκισε κάθε αντίδραση» και πως 
«πνίγει στο αίµα κάθε εξωτερική αντίδραση και ανταρσία» (σηµειώνει πως στην 
περίπτωση της Θήβας οι σύνεδροι «ψήφισαν ό,τι τους πρόσταξεν ο Αλέξανδρος», 
που είχε ως στόχο του να τροµοκρατήσει τους Έλληνες)175. Κατηγορεί έπειτα τον 
Αλέξανδρο πως κατά τις εκστρατείες του οι άντρες του τρέπονταν σε όργιο σφαγών, 
λεηλασιών και βιασµών (µάλλον άστοχη κατηγορία, ιδιαίτερα όσο αφορά το 
τελευταίο, ενάντια στο εξαιρετικά πειθαρχηµένο µακεδονικό στράτευµα και τον 
αρχηγό του που απεχθανόταν την περιττή βία). Για περιττή βία τον κατηγορεί και 
στην περίπτωση της Περσέπολης, που την κατέστρεψε «εξαγριωµένος από την 
αντίσταση» που προέβαλε και «από το θέαµα των Ελλήνων οµήρων» (για την 
πυρπόληση των ανακτόρων της δέχεται αβασάνιστα το επεισόδιο της Θαΐδος, ενώ 
κατακρίνει τους νεότερους ιστορικούς, που «οι πιο πολλοί δεν παραδέχονται τα όσα 
λένε οι αρχαίοι ιστοριογράφοι για τη Θαΐδα και το µεθύσι του Αλέξανδρου και 
προσπαθούν να τον δικαιολογήσουν»)176. Η επίσκεψή του στο Αµµώνιο πιστεύει πως 
κρύβει «απ’ τη µια την κληρονοµηµένη απ’ τη µάνα του θρησκοληψία και 
µεγαλοµανία και απ’ την άλλη τους πολιτικούς υπολογισµούς του», να παρουσιάσει 
την κοσµοκρατορία του «ως θεϊκή επιταγή». Θεωρεί επίσης «πιθανό µετά τις νίκες 
του να πίστεψε πως είναι γιος του Άµµωνα», κι έτσι εξηγεί το ότι «επέβαλε στους 
Έλληνες και Ασιάτες να τον τιµούν σαν θεό»177. Την εξόντωση των συνεργατών του 
τη θεωρεί αποτέλεσµα της αντίθεσης της µακεδονικής αριστοκρατίας στην ανατολική 
πολιτική του. Κατά τον Κορδάτο, ο Φιλώτας πράγµατι προετοίµαζε συνωµοσία, όχι 
όµως και ο Παρµενίων, που την εξόντωσή του χαρακτηρίζει «καθαρή δολοφονία» και 
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αποτέλεσµα του φόβου του. Για τον Κλείτο πιστεύει ότι αυθαδίασε, όχι «γιατί ήταν 
µεθυσµένος», αλλά από δυσαρέσκεια. Τον Καλλισθένη σηµειώνει πως τον θεώρησε ο 
Αλέξανδρος «ηθικό αυτουργό» της συνωµοσίας των παίδων· ο συγγραφέας δεν 
παίρνει θέση στο ζήτηµα αν ήταν ένοχος, εξηγεί όµως πως δε θεωρεί τον Καλλισθένη 
«µάρτυρα της ελευθερίας», όπως «τον ανακήρυξαν οι Περιπατητικοί», αλλά 
«υποστηρικτή και απολογητή της πανελλήνιας ιδέας», που άρχισε να εχθρεύεται τον 
Αλέξανδρο όταν κατάλαβε τα ανατολικά σχέδιά του178. Ο συγγραφέας θεωρεί επίσης 
δεδοµένο πως στην Ανατολή ο Αλέξανδρος πράγµατι έγινε «φιλοασιάτης» και πως 
έπινε και «οργίαζε µέρα νύχτα», ενώ κάνει νύξη και για οµοφυλοφιλικές σχέσεις του, 
καθώς έτσι πρέπει να εκλάβουµε αυτό που ισχυρίζεται για τον Ηφαιστίωνα, πως «η 
αρχαία παράδοση λέει πως ήτανε κάτι παραπάνω από φίλος, επειδή ο Αλέξανδρος 
τον µεταχειριζότανε σαν γυναίκα»179· γενικά, ο Κορδάτος δε χάνει ευκαιρία για 
σεξιστικές αναφορές, είτε όπως τα παραπάνω σκανδαλώδη για οµοφυλοφιλισµό ή για 
όργια του Αλεξάνδρου µε πλήθος παλλακίδων, είτε µε τη συχνή και αναλυτική 
αναφορά του σε βιασµούς γυναικών (τρεις φορές στο κεφάλαιο για τον 
Αλέξανδρο180)· δε γνωρίζουµε αν το κάνει γιατί το βρίσκει ο ίδιος ενδιαφέρον ή για 
να κινήσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών του (σίγουρα ακατάλληλος ο τρόπος για 
ιστορικό έργο), όµως οι τέτοιου είδους αναφορές στερούν ως ένα βαθµό το κείµενό 
του από ιστορική σοβαρότητα. 

Σχετικά τώρα µε το θάνατο του Αλεξάνδρου ο συγγραφέας πιστεύει πως η 
συνήθης εκδοχή για «ελονοσία» δεν ευσταθεί (γιατί αλλιώς θα έπρεπε, όπως λέει, να 
αναφέρονταν στις πηγές και θάνατοι πολλών στρατιωτών του από την ίδια ασθένεια), 
γι’ αυτό και κλίνει προς την εκδοχή της δηλητηρίασης (ως αποτέλεσµα συνωµοσίας 
οργανωµένης από τον Αντίπατρο και τον Κάσσανδρο)181. 

Ως µαρξιστής ιστορικός ο Κορδάτος τονίζει ότι δεν µπορούµε να κρίνουµε το 
έργο του Αλεξάνδρου «µε υποκειµενικά κριτήρια». Μπορεί να ήταν «ένας από τους 
πιο µεγάλους στρατηγούς του κόσµου, οι κατακτήσεις του όµως προετοιµάστηκαν 
στην προηγούµενη περίοδο», γι’ αυτό κι ένας οποιοσδήποτε άλλος ικανός στρατηγός 
µε βάση τις «ευνοϊκές αντικειµενικές συνθήκες» θα µπορούσε να λύσει «το 
πρόβληµα της κατάκτησης της Ανατολής», απλά «θ’ αργούσε και δε θα ’φερνε τα 
ίδια αποτελέσµατα», όντας διαφορετικός και κατώτερος του Αλεξάνδρου. Μπροστά 
στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου κι ο ίδιος ο Κορδάτος τονίζει πως «η άνοδός του στο 
µακεδονικό θρόνο άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο, όχι µόνο στην ιστορία της Ελλάδας αλλά 
και της Ανατολής», καθώς «µέσα σε δέκα χρόνια συντελέσθηκαν πολιτικά και 
στρατιωτικά γεγονότα που άλλαξαν την όψη του µεσογειακού και ανατολικού 
κόσµου»182. 

 
Το επόµενο βιβλίο που θα εξετάσουµε το έγραψε ο Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας στη Νοµική Αθηνών, που διετέλεσε δυο 
φορές πρωθυπουργός και επανειληµµένα αντιπρόεδρος κυβερνήσεων, υπουργός και 
αρχηγός κοµµάτων κατά την περίοδο 1935-67. Το τρίτοµο έργο του που µας αφορά 
έχει τίτλο «Από τον Μαραθώνα στην Πύδνα και ως την καταστροφή της Κορίνθου, 
490-146 π.Χ.» (Αθήνα 1963· στη β΄ έκδοσή του, το 1982, ο τίτλος άλλαξε σε «Ιστορία 
της Αρχαίας Ελλάδος, 490-146 π.Χ.»· το σχετικό µε τον Αλέξανδρο κεφάλαιο 
βρίσκεται στον α΄ τόµο). Ο συγγραφέας, ως πολιτικός, επικέντρωσε περισσότερο το 
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ενδιαφέρον του στην πολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας και στους πρωταγωνιστές 
της, προσπαθώντας να αντλήσει διδάγµατα και εµπειρίες, και µέσα από αυτά 
καλύτερη γνώση των ανθρώπων και της ζωής, χρήσιµη και στον ίδιο, όπως γράφει, 
και στον αναγνώστη του έργου του183. 

Για τους Μακεδόνες ο συγγραφέας δηλώνει πως «ήταν Έλληνες» (∆ωριείς), 
ενώ εξηγεί ότι οι Αθηναίοι τους «ονόµαζαν βαρβάρους» (όπως και τους Ηπειρώτες, 
τους Αιτωλούς και τους Ακαρνάνες) «µε κριτήριο την παιδεία και όχι την 
καταγωγή»184. Οι ελληνικές πόλεις την εποχή του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου 
τονίζει πως βρίσκονταν σε περίοδο παρακµής, για την οποία «έφταιξαν οι ίδιες» και 
όχι «η µάχη της Χαιρώνειας ούτε η κάθοδος του Αλεξάνδρου το 335», ενώ εξηγεί 
πως η συµµετοχή τους στην εκστρατεία του στην Ανατολή «ήταν µόνο 
συµβολική»185. 

Εξετάζοντας τον Αλέξανδρο, ο Κανελλόπουλος δεν ενδιαφέρεται για τα 
στρατιωτικά του κατορθώµατα αλλά για τις πολιτικές του πράξεις, τα σχέδιά του και 
την προσωπικότητά του. Θεωρεί ότι ο Αλέξανδρος πράγµατι αποσκοπούσε στη 
δηµιουργία ενός παγκόσµιου κράτους, πιστεύει όµως ότι δεν είναι δυνατό να 
γνωρίζουµε αν επεδίωκε συνειδητά και τη συναδέλφωση των λαών «πριν από κάθε 
φιλόσοφο» (το ότι «ζήτησε να παραµερίσει τη διάκριση Ελλήνων και βαρβάρων» και 
το ότι σεβόταν τα ήθη των ξένων λαών, δεν τα θεωρεί αρκετά για να στηριχθεί αυτή η 
υπόθεση). Ο συγγραφέας πιστεύει πως στο κράτος του δεν υπήρχαν ενοποιά στοιχεία 
πέρα από το πρόσωπό του (όπως ήταν η νοµοθεσία, το πολίτευµα και η παράδοση της 
Ρώµης, που έφτιαξε µια ανάλογη αυτοκρατορία), γι’ αυτό και ήταν καταδικασµένο να 
διαλυθεί· ο ελληνικός πολιτισµός που προσπαθούσε «να επιβάλει», δεν µπορούσε, 
κατ’ αυτόν, να παίξει αυτό το ρόλο µέσα σε τόσο σύντοµο διάστηµα όσο η ζωή ενός 
ανθρώπου186. Μεγάλο µέρος του έργου αναλώνει ο συγγραφέας για να αναπτύξει και 
να κρίνει τις σκέψεις του Τίτου Λίβιου σχετικά µε το τι αποτέλεσµα θα είχε µια 
σύγκρουση του Αλεξάνδρου µε τη Ρώµη (ελέγχει τους συλλογισµούς του τελευταίου, 
δε θεωρεί όµως πιθανή µια ήττα του Αλεξάνδρου187· γενικά, ασχολείται στο σηµείο 
αυτό µ’ ένα ζήτηµα χωρίς ουσιαστικό νόηµα). 

Τις αρνητικές πλευρές της ιστορίας του Αλεξάνδρου τις θίγει, όχι όµως όλες. 
Κατ’ αρχήν τον θεωρεί «αθώο» για το φόνο του Φιλίππου, ενώ για την καταστροφή 
της Θήβας δηλώνει πως ευθύνονται οι Βοιωτοί188. Τα ανάκτορα της Περσέπολης 
αντίθετα (δεν αναφέρεται στην ίδια την πόλη) τα κατέστρεψε, όπως λέει, ύστερα από 
παρακίνηση της Θαΐδος, για να εκδικηθεί τον Ξέρξη. Την πράξη του αυτή ο 
Κανελλόπουλος τη χαρακτηρίζει «ανόητη» και «διόλου ελληνική», για να 
προχωρήσει περισσότερο, λέγοντας ότι «αν και τέκνο του ελληνικού µέτρου», πολλές 
φορές αποµακρυνόταν απ’ αυτό, παρασυρµένος από «το ασιατικό άπειρο» που είχε 
κυριεύσει189. Τους φόνους των συνεργατών του τους θεωρεί αποτέλεσµα του ότι 
«είχε φθάσει πια τόσο ψηλά που άρχισε να κυριεύεται από υποψίες και φόβους»: η 
ενοχή του Φιλώτα είναι, κατά το συγγραφέα, αβέβαιη, ενώ ο Παρµενίων, ο Κλείτος 
και ο Καλλισθένης δεν είχαν κάνει καµία εναντίον του ενέργεια, αλλά για τον 
Παρµενίωνα φοβήθηκε ότι θα γινόταν επικίνδυνος και τον θανάτωσε «χωρίς κανένα 

                                                
183 Κανελλόπουλος, Π., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος (490-146π.Χ.), β΄έκδ., Αθήνα 1982, σ.219-20 
184 ό.π., σ. 258-9 
185 ό.π., σ. 287 
186 ό.π., σ. 354-7, 364-6 
187 ό.π., σ. 358-64 
188 ό.π., σ. 278, 284-5 
189 ό.π., σ. 295-6 



 121 

δισταγµό», τον Καλλισθένη δεν τον συγχώρησε για τη στάση του στο ζήτηµα της 
προσκύνησης και «υιοθέτησε πρόθυµα τη φήµη» ότι παρότρυνε τους παίδες190. 

Πέρα από τα προηγούµενα, ο Κανελλόπουλος τονίζει ότι ο Αλέξανδρος «ποτέ 
δεν πίστεψε ότι ήταν θεός», ενώ σηµειώνει πως τον έθελγε ο κίνδυνος («σαν οµηρικό 
ήρωα») και το άγνωστο (έτσι εξηγεί τη Γεδρωσία)191. Στο θάνατό του δεν αναφέρεται 
(άρα υιοθετεί µάλλον τη συνηθέστερη εκδοχή για ασθένεια) ούτε και κάνει κάποια 
ιδιαίτερη ανάπτυξη σχετικά µε τη σηµασία του για την ελληνική ή την παγκόσµια 
ιστορία. Το σίγουρο είναι πως µέσα από το βιβλίο αυτό ο αναγνώστης δε θα 
µπορούσε να πετύχει µια καλή και ξεκάθαρη εικόνα του ποιος ήταν ο Αλέξανδρος και 
τι σήµαινε το έργο του. 

 
Σύγχρονα περίπου µε του Κανελλόπουλου είναι και τα 3 πρώτα βιβλία αυτής 

της περιόδου που αφορούν την ιστορία της Μακεδονίας, συνολική ή µόνο αρχαία. Το 
πρώτο από αυτά, το βιβλίο του Μακεδόνα ιστορικού (καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ∆ηµήτριου Κανατσούλη, µε τίτλο «Ιστορία της 
Μακεδονίας µέχρι του Μ. Κωνσταντίνου» (Θεσσαλονίκη 1962) θα κυκλοφορήσει 
περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα από το τελευταίο βιβλίο αυτής της οµάδας (του 
Νικολαΐδη, 1923). Ο Κανατσούλης γράφει το έργο αυτό για να καλύψει «το κενό που 
δηµιουργείται από τη µη ύπαρξη µιας πλήρους και αυτοτελούς ιστορίας της αρχαίας 
Μακεδονίας» (καθώς µέχρι τότε η ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας εξεταζόταν ως 
ειδικό κεφάλαιο στα πλαίσια βιβλίων αρχαίας ελληνικής ιστορίας). Ο συγγραφέας 
επισηµαίνει ότι το έργο «γράφτηκε για ευρύτερο κοινό, θίγονται όµως και βασικά 
σηµεία της έρευνας»192 (δείγµα όλα αυτά της ανάγκης για µια στροφή του 
ενδιαφέροντος προς την ιστορία της Μακεδονίας, και ως έρευνα και ως παρουσίαση, 
τη στιγµή που αρχίζει να γίνεται έντονα αντιληπτό ότι το µακεδονικό ζήτηµα δεν 
αποτελεί πια παρελθόν αλλά επανέρχεται στο προσκήνιο µε νέα µορφή και από νέο 
αντίπαλο, που χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό την ιστορική έρευνα για την προβολή 
των θέσεών του). 

Η αναφορά που κάνει το αρκετά αξιόλογο (ως προς τους στόχους που θέτει) 
αυτό βιβλίο στον Αλέξανδρο είναι µικρή (µόλις τρεις σελίδες), κι αυτό γιατί δεν 
περιλαµβάνει την εκστρατεία του που, όπως φαίνεται, ο συγγραφέας δεν τη θεωρεί 
µέρος της καθαυτό ιστορίας της Μακεδονίας. ∆εν προχωρεί σε κρίσεις περί του 
Αλεξάνδρου και της πολιτικής του (σε αντίθεση µε το Φίλιππο, τον οποίο θαυµάζει 
ως «λαµπρό στρατηγό, µέγα οργανωτή και ικανότατο πολιτικό και διπλωµάτη»193). 
Αναφέρεται στην τιµωρία των Θηβαίων, τους οποίους «το συνέδριο της Κορίνθου» 
(και όχι µόνος του ο Αλέξανδρος) «τιµώρησε σκληρά για παραδειγµατισµό», επειδή 
«οργάνωσαν την αντίδραση και υποστηρίζονταν χρηµατικά από τους Πέρσες»194.  

Μιλά στη συνέχεια για τις σχέσεις του Αλεξάνδρου µε τον Αντίπατρο, τις 
οποίες χαρακτηρίζει «καλές» και την επιλογή του από τον Αλέξανδρο σωστή. Με την 
ευκαιρία αυτής της αναφοράς κάνει κάποιες νύξεις για την ανατολική πολιτική του 
Αλεξάνδρου (όταν µιλά για την «αντίθεση του συντηρητικού Αντιπάτρου προς τις 
νέες πολιτικές ιδέες του Μ. Αλεξάνδρου») και αναφέρει: «αποδοχή της περσικής 
εθιµοτυπίας, εισαγωγή της ασιατικής προσκύνησης στους Έλληνες και Μακεδόνες, 
εξίσωση των Περσών και των Μακεδόνων στο στράτευµα και τη διοίκηση, πολιτική 
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αναµίξεως των λαών της Ασίας µε τους της Ευρώπης κλπ.»195, µην κάνοντας κανένα 
παραπέρα σχόλιο (τις απόψεις του συγγραφέα για το πολιτικό κα πολιτιστικό έργο 
του Αλεξάνδρου θα µπορέσουµε να τις δούµε σ’ ένα άλλο έργο του που θα 
εξετάσουµε στο επόµενο τµήµα του κεφαλαίου). 

 
Από ’δώ και στο εξής τα βιβλία που αφορούν την ιστορία της Μακεδονίας, 

αρχαία µόνο ή συνολική (ή και µόνο νεότερη, η οποία βέβαια δε µας αφορά) 
εκδίδονται µε φυσιολογικό και καθόλου αραιό ρυθµό. Έτσι, δυο µόλις χρόνια µετά το 
βιβλίο του Κανατσούλη εκδόθηκε η «Ιστορία της Μακεδονίας (850-146 π.Χ.)» 
(Θεσσαλονίκη 1964) του Γεώργιου Σταυρίδη, τέως Υποστρατήγου της 
Χωροφυλακής και Ανωτέρου ∆ιοικητή Χωροφυλακής Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σκοπός του (ερασιτέχνη βέβαια) συγγραφέα ήταν, όπως γράφει στον πρόλογό του, να 
αποκρούσει «τας σλαβικάς και ξένας εκδόσεις της ιστορίας της Μακεδονίας, αι 
οποίαι αλλοιώνουν ταύτην και αναγράφουν τα γεγονότα συµφώνως προς τας 
πολιτικάς και εδαφικάς αυτών βλέψεις επί της Μακεδονίας» (αναφέρεται εποµένως 
χωρίς συγκάλυψη σε ένα ζήτηµα στο οποίο το επίσηµο Ελληνικό κράτος εκείνη την 
εποχή αντιδρούσε µε ιδιαίτερη διακριτικότητα και σχεδόν εθελοτυφλούσε) και να 
προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό ένα βιβλίο που να περιέχει «την ακριβή ιστορία 
της Μακεδονίας προς πλουτισµόν των ιστορικών γνώσεών των»196 (θεωρεί δηλαδή 
την ιστορική αλήθεια και τη γνώση της όπλο σε τέτοιου είδους συγκρούσεις 
γειτονικών λαών για διαφιλονικούµενες περιοχές). Από ’κεί και πέρα όµως το έργο 
του είναι ιδιαίτερα σύντοµο και η επιστηµονική του αξία σχεδόν ανύπαρκτη, όµως η 
πρόθεση του συγγραφέα (να πληροφορήσει ανίδεους, θα λέγαµε, αναγνώστες επάνω 
στο ζήτηµα και να τους µεταδώσει τη δική του αγωνιστική διάθεση) γενικά 
επιτυγχάνεται. 

Η παρουσίαση του Αλεξάνδρου και του έργου του είναι φυσικά σύντοµη. 
Μιλά µε θαυµασµό για τις «απαραδειγµάτιστες» νίκες του, ενώ αναφέρει ως 
«φρόνιµον» ενέργεια την από ξηράς εξουδετέρωση του περσικού στόλου. Στόχος του 
πιστεύει πως ήταν «να συστήσει µίαν οικουµενικήν επικράτεια», ενώ χαρακτηρίζει 
«σοφή» σκέψη την εµπορική και οικονοµική ένωσή της και την ίδρυση πόλεων197. 
Επισηµαίνει πως ζητούσε «πάντοτε την εύνοιαν των νέων αυτού υπηκόων», κάνει 
όµως στο σηµείο αυτό και µία περίεργη αναφορά: µιλώντας για τη µεγάλη επιρροή 
του Αριστοτέλη στον Αλέξανδρο λέει και ότι «αυτός εδίδαξε στον Αλέξανδρο να 
θεωρεί όλους τους Έλληνας ως φίλους και όλους τους βαρβάρους ως εχθρούς, δόγµα 
τούτο πολιτικής, το οποίον ο Αλέξανδρος ακολούθησε παρρησία»198, κάτι που 
φυσικά δεν ισχύει και είναι παράξενο πώς κατέληξε ο συγγραφέας σ’ αυτό το 
συµπέρασµα (τα σφάλµατα είναι κάτι συνηθισµένο σε µη ειδικούς συγγραφείς, 
σπάνια όµως τόσο σοβαρά· αν δεν είναι σφάλµα, τότε ίσως εκφράζει τις απόψεις του 
συγγραφέα για το ποια µορφή πρέπει να έχει η εξωτερική πολιτική της χώρας). 

Από τις αρνητικά σχολιαζόµενες πράξεις του κάνει αναφορές µόνο στις 
καταστροφές των δύο πόλεων, Θήβας και Περσέπολης, και σε τίποτε άλλο (µόνο 
δηλαδή στις σκληρές ενέργειές του ως πολεµιστή και όχι σε τυχόν αδυναµίες του ως 
ανθρώπου ή κυβερνήτη). Η καταστροφή της πρώτης, πράξη «φρικτή», εξηγείται µε 
τη βιασύνη του «διά την κατάκτησιν της Ασίας» (από ’δώ εξάγεται ότι, κατά το 
συγγραφέα, αυτός θα ήταν και ο στόχος της εκστρατείας του), ενώ της δεύτερης 
χαρακτηρίζεται ως «άλογος καταστροφή», κατόπιν «προτροπής Αθηναίου τινός 
                                                
195 ό.π., σ. 34 
196 Σταυρίδης, Γ., Ιστορία της Μακεδονίας (850-146 π.Χ.), Θεσσαλονίκη 1964, σ. 10 
197 ό.π., σ. 163, 166, 172-3 
198 ό.π., σ. 172 
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αυλικού όταν µετά την νίκην διασκέδαζεν εις συµπόσιον»199 (βλέπουµε πως δέχεται 
το επεισόδιο της Θαΐδος, αλλά το παραλλάσσει, προφανώς για να µη δώσει στους 
αναγνώστες του την πληροφορία ότι ο Μέγας Αλέξανδρος διασκέδαζε µε συντροφιά 
εταίρες). 

Για το θάνατό του τέλος αναφέρει ότι «πέθανε από θανατηφόρον πυρετόν, ο 
οποίος προήλθεν από τας κακουχίας, και εν µέρει από τον πότον, ελάττωµα τούτο 
κοινόν κατά την εποχήν εκείνην εις τους πλείστους Μακεδόνας»200. Για την 
προσφορά του στον κόσµο αναφέρει την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και 
τέχνης και την πρόοδο των επιστηµών. 

 
Τον αµέσως επόµενο χρόνο έχουµε, και πάλι στη Θεσσαλονίκη, την έκδοση 

του επόµενου έργου της γ΄ οµάδας, τη «Σύντοµη Ιστορία της Μακεδονίας έως την 
Τουρκοκρατία» (Θεσσαλονίκη 1965) του φιλολόγου και συνεργάτη της Ε.Μ.Σ. και 
του Ι.Μ.Χ.Α. (των οποίων έκδοση και αποτελεί) Γεώργιου Θεοχαρίδη. Το βιβλίο 
έχει ως σκοπό «να κατατοπισθεί στο θέµα γρήγορα και εύκολα» ο «µέσος 
αναγνώστης, που δε διαβάζει µεγάλα βιβλία, αλλά που ζαλίζεται από την πολιτική 
εκµετάλλευση του ονόµατος Μακεδονία»201.  

Στο έργο αυτό ο συγγραφέας, ακολουθώντας το λίγο προγενέστερό του έργο 
του γνωρίµου του ∆. Κανατσούλη (στο οποίο και παραπέµπει για πληρέστερη 
ενηµέρωση σχετικά µε τη Μακεδονία στην αρχαιότητα), δεν κάνει σχεδόν καθόλου 
λόγο για τον Αλέξανδρο και την εκστρατεία του, αιτιολογώντας το ως εξής: «Η 
αφήγηση όµως της ιστορίας των καταπληκτικών αυτών κατακτήσεων, από τις οποίες 
προήλθε ο εξελληνισµός της Ανατολής στα κράτη των ∆ιαδόχων και η αλλαγή της 
όψεως του αρχαίου κόσµου, ξεφεύγει από τα όρια µιας ιστορίας σε σκιαγραφία της 
κυρίως µακεδονικής πατρίδας»202. Η µοναδική νύξη γίνεται όταν µιλά για την 
«ψυχρότητα» των σχέσεων του Αντιπάτρου µε τον Αλέξανδρο (προς το τέλος της 
ζωής του) «λόγω της αντιθέσεως του Αντιπάτρου προς την καινοτόµο ασιατική 
πολιτική του Αλεξάνδρου, την πολιτική δηλαδή αναµείξεως των λαών της Ασίας και 
της Ευρώπης»203 (και πάλι ακολουθεί τον Κανατσούλη). 

Το µόνο άλλο σηµείο του έργου που αφορά το δικό µας θέµα είναι η δήλωσή 
του ότι «οι Μακεδόνες ήταν ελληνικό δωρικό φύλο και η γλώσσα τους ήταν 
διάλεκτος ελληνική», παρά τις «λίγες εσφαλµένες γνώµες που [το] έχουν 
αµφισβητήσει», ενώ αναφέρει συνοπτικά ως αποδείξεις τις πληροφορίες από την 
αρχαία παράδοση και τα πορίσµατα που δίνει «η νεότερη επιστήµη»204. 

Η παρουσία αυτή τριών έργων της γ΄ οµάδας στα πέντε πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας του 1960 δείχνει µια εξαιρετική ανάπτυξη του ελληνικού ενδιαφέροντος 
για το θέµα, εξαιτίας φυσικά εξωτερικών συγκυριών, της πίεσης του Βελιγραδίου και 
των Σκοπίων και της από µέρους τους διπλωµατικής και επιστηµονικής προβολής του 
θέµατος, και µιας εσωτερικής πολιτικής αδράνειας, ή καλύτερα διπλωµατικής 
διακριτικότητας, γι’ αυτό και χώρος παραγωγής τους είναι η Θεσσαλονίκη, όπου 
είναι λογικό να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το ζήτηµα στους τοπικούς 
επιστηµονικούς και ιδιωτικούς φορείς.  

 

                                                
199 ό.π., σ. 162, 164 
200 ό.π., σ. 167 
201 Θεοχαρίδης, Γ., Σύντοµη Ιστορία της Μακεδονίας έως την Τουρκοκρατία, Ε.Μ.Σ.-Ι.Μ.Χ.Α., 
     Θεσσαλονίκη 1965, σ. 7 
202 ό.π., σ. 26 
203 ό.π., σ. 26 
204 ό.π., σ. 9-10 
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Συνεχίζουµε µε τα βιβλία της β΄ οµάδας και το έργο του Κωνσταντίνου 
Μενουδάκου «Η Ελλάς διαµέσου των αιώνων» (Αθήνα 1967), µια εκλαϊκευτική και 
σύντοµη συνολική ελληνική ιστορία, γραµµένη περιεκτικά και κατανοητά από ένα 
σοβαρό αλλά όχι ειδικό συγγραφέα (και εκπαιδευτικό). 

Για τους Μακεδόνες ο Μενουδάκος παρατηρεί πως εµφανίστηκαν ως «µία 
νέα ελληνική φυλή», που πήρε «οριστικά πια την ηγεµονία στην Ελλάδα», που 
«µιλούσαν την ίδια γλώσσα, είχαν την ίδια θρησκεία και πολλά ήθη και έθιµα κοινά 
µε τους άλλους Έλληνες» και που πραγµατοποίησαν «το όνειρο για την πολιτική 
ένωση όλων των Ελλήνων»205. 

Ο Αλέξανδρος είναι, όπως λέει, ο ηγέτης που πιο δίκαια από τον καθένα  
κέρδισε «τον τίτλο του µεγάλου», «ο µεγαλύτερος στρατηλάτης των αιώνων», 
ταυτόχρονα όµως «και µέγας πολιτικός», που «ονειρεύθη να συγχωνεύσει όλους τους 
λαούς που κατοικούσαν στον τεράστιο γεωγραφικό χώρο που κατέκτησε και να 
δηµιουργήσει ένα νέο παγκόσµιο κράτος, θεµελιωµένο πάνω στις ηθικές και 
πνευµατικές αξίες του υπέροχου ελληνικού πολιτισµού»206. 

Από ’κει και πέρα, η περιγραφή των µαχών και των λοιπών ενεργειών του 
γίνεται µε πολύ συνοπτικό τρόπο και χωρίς περαιτέρω αναλύσεις (όπως και στα 
υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου), ενώ δεν αναφέρει τίποτε για τα αρνητικά σηµεία 
της ιστορίας του.  

 
Το επόµενο βιβλίο της β΄ οµάδας που θα εξετάσουµε είναι η «Ιστορία της 

Αρχαίας Ελλάδας» (Αθήνα 1969) του Ιωάννη Παπασταύρου, καθηγητή της Αρχαίας 
Ιστορίας επί µία εικοσιπενταετία στα Πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης και Αθηνών (από 
το 1939 ως το 1964). Ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί σε αρκετά βιβλία του µε την 
αρχαία ιστορία της Μακεδονίας και είναι γνώστης του θέµατος, όµως στο εγχειρίδιό 
του αυτό δεν προβαίνει σε λεπτοµερείς αναλύσεις, καθώς αποσκοπεί στη γενική 
πληροφόρηση του αναγνώστη, τηρώντας φυσικά τις επιστηµονικές προϋποθέσεις. 

Όπως είναι φυσικό, ο Παπασταύρου µιλά µε απόλυτη βεβαιότητα για την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας (χρησιµοποιεί ως τεκµήρια τα λιγοστά γλωσσικά 
κατάλοιπα της µακεδονικής διαλέκτου)207. Ελληνική θεωρεί και την εκστρατεία του 
Αλεξάνδρου, τουλάχιστο στην αρχή της, καθώς πιστεύει πως αποσκοπούσε στο «να 
οδηγήσει ενωµένους τους Έλληνας» στην εκδίκηση κατά των Περσών και να 
διαδώσει το ελληνικό πνεύµα ανατολικότερα, συγχρόνως όµως απέβλεπε και στην 
εξασφάλιση των ανατολικών κτήσεων του µακεδονικού κράτους και στην 
προσάρτηση νέων εδαφών. ∆εν είχε φυσικά, κατά τον Παπασταύρου, από την αρχή 
αντικειµενικό σκοπό του την κατάκτηση του κράτους των Περσών, «αλλά κάθε 
επιτυχία του τον ώθει εις νέαν επιχείρηση»208. Ως «µεγαλοφυής στρατηλάτης» 
κατόρθωσε εύκολα να κατανικήσει τους αντιπάλους του (να σηµειώσουµε πως ο 
συγγραφέας θεωρεί «εύνοια της τύχης διά τον Αλέξανδρο» το θάνατο του Μέµνονα, 
«του µεγαλοφυούς αυτού Έλληνος»)209.  

Οι πολιτικές του ικανότητες πιστεύει πως δεν είναι εύκολο να κριθούν, όµως, 
όπως φαίνεται από τα µέτρα που πήρε για τη διοίκηση του κράτους του, «είχε και 
πολιτικάς αρετάς µεγάλας». Για να στερεώσει την εξουσία του λέει ότι προσπάθησε 
«να προσεταιρισθεί την περσικήν αριστοκρατίαν» και να συνεργαστεί µαζί της, ενώ 

                                                
205 Μενουδάκος, Κ., Η Ελλάς διαµέσου των αιώνων, Αθήνα 1967, σ. 28 
206 ό.π., σ. 31-32 
207 Παπασταύρου, Ι., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, εκδ. Χιωτέλλη, Αθήνα 1969, σ. 343 
208 ό.π., σ. 376 
209 ό.π., σ. 382 
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θεωρεί ότι επεδίωξε και τη συγχώνευση Ελλήνων και βαρβάρων (τους οποίους, όπως 
σηµειώνει, δε θεωρούσε κατώτερους από τους Έλληνες)210.  

Η επαφή του όµως αυτή µε την Ανατολή έκανε, κατά τον Παπασταύρου, τον 
Αλέξανδρο να γίνει «δεσποτικός και επιδεκτικός στις κολακείες». Θεωρεί γεγονός 
την «αλλαγή» στο χαρακτήρα του και υποστηρίζει ότι γινόταν έτσι «αντιπαθής σε 
πολλούς»211. 

Αναφορά κάνει ο συγγραφέας και σε κάποια άλλα από τα αρνητικά σηµεία 
της ιστορίας του. Σχετικά µε τη Θήβα τον δικαιολογεί ρίχνοντας την ευθύνη στους 
ίδιους τους Θηβαίους και τους Βοιωτούς212. Την επίσκεψη πάλι στην όαση της Σίβα 
την αποδίδει στη µυστικοπαθή και ροµαντική του διάθεση και στη θέλησή του να 
συµβουλευτεί (όπως κι άλλοι σπουδαίοι στρατηγοί) το µαντείο, πριν συνεχίσει την 
εκστρατεία του213. Σχετικά µε τις εναντίον του συνωµοτικές κινήσεις θεωρεί πως ο 
Φιλώτας πράγµατι συµµετείχε, πως για τον Παρµενίωνα δεν υπάρχουν στοιχεία και 
µάλλον τον εξόντωσε από το φόβο ενδεχόµενης αντίδρασής του, το φόνο του Κλείτου 
τον χαρακτηρίζει «θλιβερόν επεισόδιον, χαρακτηριστικόν της αλλαγής του 
Αλεξάνδρου», ενώ το θάνατο του Καλλισθένη αποτέλεσµα της αντίδρασής του στην 
προσκύνηση214 (γενικά, το βάρος το ρίχνει στον Αλέξανδρο είτε άµεσα είτε έµµεσα). 
Για τα υπόλοιπα σκοτεινά σηµεία που εντοπίσαµε, όπως και για το θάνατό του, δεν 
κάνει λόγο, ενώ τονίζει, όπως είναι φυσικό, πως η εξέλιξη του κόσµου της Ανατολής 
και της ∆ύσης τέθηκε σε νέες βάσεις από τον Αλέξανδρο215. 

Σαν τελικό συµπέρασµα πρέπει να σηµειώσουµε πως είναι πολύ δύσκολο ένα 
γενικό εγχειρίδιο αρχαίας ιστορίας να συνδυάζει τη συντοµία και το µικρό όγκο µε 
την πλήρη και ξεκάθαρη παρουσίαση ενός επιµέρους θέµατος, και τη δυσκολία αυτή 
δεν καταφέρνει να ξεπεράσει ούτε αυτό το βιβλίο, παρόλο που είναι γραµµένο από 
ειδικό επιστήµονα. 

 
Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει µε το έργο που θα περάσουµε να εξετάσουµε 

στη συνέχεια, την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (Ι.Ε.Ε.) της Εκδοτικής Αθηνών, 
ένα δεκαεπτάτοµο συλλογικό έργο που προσπαθεί να παρουσιάσει τη «διαχρονική 
ιστορία του ελληνισµού και του ελλαδικού χώρου µέσα στους αιώνες». Το σχετικό µε 
τον Αλέξανδρο κεφάλαιο βρίσκεται στον ∆΄ τόµο του έργου (Αθήνα 1973), 
καλύπτοντας πάνω από 200 σελίδες (έχουµε δηλαδή, λεπτοµερέστατη παρουσίαση 
της ζωής και του έργου του, ανάλογη µε αυτήν που κάνουν τα βιβλία της α΄ και όχι 
της β΄ οµάδας), και δεν είναι γραµµένο από έναν αλλά από τέσσερις συγγραφείς: την 
Αθηνά Καλογεροπούλου, τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (που τον έχουµε ήδη δει 
ως συγγραφέα βιβλίου της οµάδας αυτής, κατά δέκα έτη προγενέστερου), τον 
Αλέξανδρο ∆εσποτόπουλο και τη Λουΐζα Πολυχρονίδου-Λουκοπούλου. Το 
µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου είναι γραµµένο από την Καλογεροπούλου 
(ιστορικό και αρχαιολόγο), ενώ οι υπόλοιποι συγγραφείς ασχολούνται µε ειδικά 
υποκεφάλαια: ο Κανελλόπουλος µε την προσωπικότητα του Αλεξάνδρου και τη 
σηµασία του έργου του, ο ∆εσποτόπουλος (ιστορικός και νοµικός) µε το στρατιωτικό 
του έργο και τις µάχες του και µε την εκστρατεία της Ινδικής, και η Πολυχρονίδου 
(ιστορικός) µε την εκστρατεία του στις ανατολικές σατραπείες και µε την Ελλάδα τον 
καιρό της απουσίας του στην Ανατολή. 

                                                
210 ό.π., σ. 411, 393, 405-6 
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Για το ότι φυσικά το έργο αυτό αναφέρεται στην ελληνικότητα της 
Μακεδονίας δε χρειάζεται να γίνει εδώ ιδιαίτερος λόγος· αυτό άλλωστε αναπτύσσεται 
σε προηγούµενο τόµο, όπως και τα σχετικά µε την κατάσταση του ελληνισµού στα 
χρόνια πριν την άνοδο του Αλεξάνδρου στο µακεδονικό θρόνο. Για τη σχέση του µε 
τους Έλληνες γίνεται φυσικά κι εδώ λόγος. Ο Κανελλόπουλος τονίζει (όπως και στο 
βιβλίο του που ήδη εξετάσαµε) πως δεν ευθύνεται αυτός ή ο Φίλιππος για την 
παρακµή τους, αλλά οι ίδιες οι πόλεις και οι συγκρούσεις τους, και σηµειώνει 
µάλιστα πως ο Αλέξανδρος ήταν «πολύ λιγότερο πιεστικός ως ηγεµών» των 
ελληνικών πόλεων από ό,τι η Αθήνα, η Σπάρτη και η Θήβα παλιότερα216. Ο 
πανελλήνιος χαρακτήρας που δόθηκε στην εκστρατεία του ήταν ένας τρόπος «για να 
διατηρηθεί η πανελλήνια ενότητα» που επιτεύχθηκε «µε τα όπλα», όπως πιστεύει η 
Καλογεροπούλου, ενώ ο ∆εσποτόπουλος σηµειώνει τη µικρή συµµετοχή των 
Ελλήνων σ’ αυτήν, εκφράζοντας την άποψη πως µεγαλύτερη συµµετοχή τους «ίσως 
να µην ήταν επιθυµητή, γιατί θα επηρέαζε την κυριαρχική θέση των Μακεδόνων», 
άποψη που δεν την έχουµε συναντήσει αλλού, καθώς άλλοι συγγραφείς εξηγούν τη 
µικρή συµµετοχή είτε µε την απροθυµία των Ελλήνων είτε µε την έλλειψη 
εµπιστοσύνης του Αλεξάνδρου προς αυτούς. Στην απροθυµία τους να νιώσουν τα 
όσα συνέβαιναν και να συµµετάσχουν σ’ αυτά κάνει αναφορά και η Πολυχρονίδου217. 

Όσο αφορά στον ίδιο τον Αλέξανδρο, και πρώτα στο στρατιωτικό τοµέα, ο 
∆εσποτόπουλος, που εξετάζει και αναλύει διεξοδικά τις µάχες του, τον χαρακτηρίζει 
«άριστο (… ) έξοχο στρατιωτικό ηγέτη», ενώ η Καλογεροπούλου επισηµαίνει πως 
από την αρχή της εκστρατείας του φαινόταν πως δε σκόπευε «να κάνει περιορισµένης 
κλίµακας επιχειρήσεις», είχε ευρύτερα σχέδια, που δεν µπορούµε όµως να ξέρουµε 
ως πού έφταναν, αλλά είναι πολύ πιθανό κατ’ αυτήν να αποσκοπούσε «στην 
κατάλυση του περσικού κράτους»218. 

Για το πολιτικό του έργο ο Κανελλόπουλος παρατηρεί πως «ο πολιτικός µέσα 
του ήταν ισάξιος µε τον πολεµιστή». Στον τοµέα της οργάνωσης του κράτους του και 
της ενοποίησής του, η Καλογεροπούλου σηµειώνει πως «ήταν ο πρώτος που 
αντιµετώπισε τέτοιο κολοσσιαίο πρόβληµα»· γνωρίζοντας από κοντά την Ανατολή, 
«θαύµασε τους ανατολικούς πολιτισµούς και τους ανθρώπους», «έδειξε σεβασµό στα 
εθνικά χαρακτηριστικά και στους θεσµούς» τους και εφάρµοσε το σχέδιο της 
«συνεργασίας και συγχώνευσης των λαών». Το έργο του αυτό το βάσισε και στη 
«διάδοση της ελληνικής παιδείας», την οποία, όπως λέει ο Κανελλόπουλος, 
«θεωρούσε αναγκαία». Σκόπευε, κατά την Καλογεροπούλου, να δηµιουργήσει µια 
παγκόσµια αυτοκρατορία, όπου όλοι οι λαοί θα ζούσαν µε οµόνοια. Κατά το 
∆εσποτόπουλο, θεωρούσε «προορισµό του να εκπολιτίσει και να συναδελφώσει 
όλους τους λαούς». Ο Κανελλόπουλος σηµειώνει πως αν και «δεν πρόλαβε» να 
ολοκληρώσει το οργανωτικό του έργο, «ωστόσο µέσα σ’ ελάχιστα χρόνια, αν και 
πολεµούσε αδιάκοπα, επιτέλεσε (… ) ό,τι οι Ρωµαίοι χρειάστηκαν πολλές γενεές, 
πολλούς υπάτους και αυτοκράτορες για να το επιτελέσουν»219. 

Περνώντας στον τοµέα των αρνητικών του χαρακτηριστικών και πράξεων, οι 
συγγραφείς της Ι.Ε.Ε. παρατηρούν τα εξής: «Με τη δολοφονία του Φιλίππου δεν είχε 
καµία σχέση», όπως παρατηρεί ο Κανελλόπουλος, «αλλιώς δε θα τον βοηθούσαν 
στην αιµατηρή», όπως τη χαρακτηρίζει, «επικράτησή του οι Αντίπατρος και 
Παρµενίων, αφοσιωµένοι φίλοι του Φιλίππου»220. Σχετικά µε τη Θήβα, η 
                                                
216 Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.∆΄, Αθήνα 1973, σ. 35, 219 
217 ό.π., σ. 36, 48, 214 
218 ό.π., σ. 48, 40,  
219 ό.π., σ. 226, 137-8, 204, 224, 165, 222 
220 ό.π., σ. 22 
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Καλογεροπούλου θεωρεί «µέτρο τροµερά σκληρό» το ότι «επικύρωσε την απόφαση 
των συµµάχων», πιστεύει όµως πως ήταν αναγκασµένος «να δείξει µε τρόπο 
αποφασιστικό πως δε θα ήταν ανεκτές οι αποστασίες πόλεων»221. «Άστοχη και 
αδικαιολόγητη» όµως θεωρεί την καταστροφή της Περσέπολης, µια «µελανή κηλίδα» 
στην ιστορία του, που προσπαθεί να την ερµηνεύσει µε την «ταραχή» που προκάλεσε 
στην ψυχή του «το θέαµα των ακρωτηριασµένων, η σθεναρή αντίσταση, η 
επιδεικτική χλιδή και ο υπεροπτικός τόνος των περσικών επιγραφών» (δεν τη θεωρεί 
πολιτική πράξη)222. Από την άλλη όµως αρνείται το ότι ο Αλέξανδρος πίστεψε πως 
ήταν γιος του Άµµωνα, αποδίδοντας στον ισχυρισµό του αυτό πολιτικούς λόγους (και 
µόνο για την Αίγυπτο)· ο Κανελλόπουλος απαντά επίσης και στην υπόθεση κάποιων 
ότι «τοποθέτησε τις ξένες θεότητες πάνω από τις ελληνικές», θεωρώντας την 
«αυθαίρετη» και εξηγώντας πως η στάση του απέναντι στις θρησκείες των 
κατακτηµένων λαών δεν περιορίστηκε στην «ανεξιθρησκία» και στην 
«ανεκτικότητα», αλλά «φάνηκε ν’ ασπάζεται ο ίδιος την πίστη και να υιοθετεί τις 
λατρείες» τους, κάτι που δείχνει σωστό πολιτικό αισθητήριο. Τονίζει µάλιστα ότι 
«δεν πίστευε ότι ήταν θεός ή γιος θεού», ενώ το διάταγµα της θεοποίησής του 
πιστεύει πως αποσκοπούσε στο «ν’ αποκτήσει συµβολική εξουσία» στις ελληνικές 
πόλεις, ενώ έδειχνε συγχρόνως την πίστη του «ότι η αποστολή του ήταν τόσο µεγάλη, 
ώστε ισοδυναµούσε µε θεία αποστολή»223. 

Η Καλογεροπούλου από την άλλη, πιστεύει ότι η παραµονή του στην 
Ανατολή και η αύξηση της εξουσίας του τον έκαναν να «υιοθετεί ανατολικές 
συνήθειες» και να γίνεται «απολυταρχικότερος», ενώ οι «µηχανορραφίες των 
αυλοκολάκων διαβίβρωσκαν την ψυχή του», αποµονώθηκε και έγινε καχύποπτος224. 
Έτσι, και την εξόντωση των στενών συνεργατών του δεν τη θεωρεί αποτέλεσµα 
συνωµοσιών. Τη θανάτωση του Φιλώτα τη χαρακτηρίζει «τραγικό σφάλµα», ενώ του 
Παρµενίωνα «δολοφονία εν ψυχρώ». Προσπαθούσε προφανώς, όπως λέει, «να 
συντρίψει κάθε απειλή» εναντίον του, αυτό όµως δεν τον δικαιολογεί. 
∆ικαιολογηµένο απ’ την άλλη τον θεωρεί για τους φόνους των σατραπών, που δεν 
είναι γι’ αυτήν «προσπάθεια τροµοκρατίας» αλλά τιµωρία της «αυθαιρεσίας»225. Για 
την εκστρατεία τέλος στην Ινδία, σκοπός του, κατά το ∆εσποτόπουλο, ήταν η παροχή 
«στρατιωτικής ασφάλειας για τις κατακτήσεις του στην Ασία»226. 

Για το θάνατό του η Καλογεροπούλου πιστεύει  πως προήλθε «από ελώδεις 
πυρετούς ή από τύφο», στους οποίους δεν άντεξε και υπέκυψε «ο ταλαιπωρηµένος 
οργανισµός του»227. Ο Κανελλόπουλος στη συνέχεια αναιρεί την άποψη ότι «έβλαψε 
τον ελληνισµό επειδή τον σκόρπισε» και πως θα ήταν καλύτερο για τους Έλληνες αν 
περιόριζε τις κατακτήσεις του στις µεσογειακές χώρες, σηµειώνοντας πως κανείς δεν 
µπορεί να πει µε βεβαιότητα «ποιο θα ήταν τότε το αποτέλεσµα» και «αν Ελλάδα και 
Περσία θα συνυπήρχαν ειρηνικά», οπότε είναι πολύ πιθανό πως «θα χάνονταν οι 
προϋποθέσεις του ελληνιστικού πολιτισµού». Σηµειώνει πως η Ελλάδα «δε θα 
γινόταν χωρίς τον Αλέξανδρο Ελληνισµός» και πως ο Αλέξανδρος µε το έργο του 
«εγκαινίασε µια νέα εποχή» και «έδωσε στον κόσµο ένα νέο πρόσωπο»228. 

 

                                                
221 ό.π., σ. 32-3 
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225 ό.π., σ. 160, 162, 203 
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Θα περάσουµε στη συνέχεια στην εξέταση του έργου «Ιστορία της Ελλάδος 
από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι του 1071 µ.Χ.»(Αθήνα 1977) του βυζαντινολόγου 
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Κωνσταντίνου Άµαντου. Το έργο δε 
γράφτηκε φυσικά τότε που εκδόθηκε αλλά περίπου µια εικοσαετία πιο πριν. Ο 
Άµαντος σκόπευε να συγγράψει µια ελληνική ιστορία που να περιλαµβάνει όλες τις 
ιστορικές περιόδους, δεν πρόλαβε όµως να την ολοκληρώσει (σταµάτησε να γράφει 
το Νοέµβριο του 1959, δύο µήνες πριν το θάνατό του). Το έργο εκδόθηκε έτσι 
αργότερα (αν και ηµιτελές) από τα παιδιά του. Στόχος του συγγραφέα, όπως 
δηλώνεται στο σηµείωµα του επιµελητή Α. Άµαντου, είναι µέσα από τη µελέτη του 
παρελθόντος να «κατανοήσουµε το παρόν και να σώσουµε το µέλλον», ώστε να 
πραγµατοποιήσουµε «µία νεοελληνική αναγέννηση»229. Ο συγγραφέας είναι φυσικά 
επιστήµονας ιστορικός, αυτό όµως δεν τον κάνει και ειδικό στην έρευνα για την 
αρχαία Ελλάδα, καθώς άλλος είναι ο τοµέας της ειδικότητάς του (το Βυζάντιο). Αυτό, 
µαζί µε τη µεγάλη ηλικία του όταν το έγραψε (ήταν 85 ετών), τους 
πατριδοκεντρικούς στόχους του και το γενικό και σύντοµο περιεχόµενό του (30 
αιώνες ιστορίας συµπυκνωµένοι σ’ έναν τόµο µικρού σχετικά µεγέθους, 11 µόλις 
σελίδες αφιερωµένες στον Αλέξανδρο) στερούν το έργο του από την αξία που θα 
µπορούσε να έχει. 

Ο Άµαντος θεωρεί τους Μακεδόνες «φυλή ελληνική», συγγενείς µε «τους 
∆ωριείς», ενώ βλέπει µε αρνητικό µάτι τις συνεχείς συγκρούσεις των Ελλήνων230. 
Τον Αλέξανδρο, ως στρατιωτικό ηγέτη τον χαρακτηρίζει «µεγαλοφυΐα» που µπόρεσε 
και «αχρήστευσε» τη µεγάλη ποσοτική διαφορά που είχαν σε στρατό και στόλο οι 
Πέρσες231. Την εκστρατεία του στην Ανατολή τη χαρακτηρίζει πανελλήνια και 
πιστεύει πως στόχο είχε την τιµωρία των Περσών. «∆εν επήγε [όµως] να 
καταστρέψει, όπως έκαµαν διάφοροι Ασιάται κατακτηταί (… ), αλλά να συµφιλιώσει 
τους λαούς», παρατηρεί. Κατά τον Άµαντο, ο Αλέξανδρος θέλει να αναπτύξει τους 
λαούς της Ασίας, να τους φέρει κοντά στον ελληνικό πολιτισµό232 (δεν κάνει όµως 
περαιτέρω ανάλυση της πολιτικής και των σχεδίων του). Τον θεωρεί ικανό οργανωτή, 
κρίνει όµως πως η τάση του για προσέγγιση γινόταν υπερβολική (µε την αποδοχή 
περσικών συµβόλων και εθίµων), γι’ αυτό και ενόχλησε τους Μακεδόνες και τους 
άλλους Έλληνες233. 

Αναφορά κάνει και σε ορισµένα από τα σηµεία εκείνα της δράσης του 
Αλεξάνδρου που έδωσαν λαβή για αρνητικές κρίσεις. Την εξόντωση των 
ανταπαιτητών του θρόνου θεωρεί τιµωρία, ενώ για την καταστροφή της Θήβας 
θεωρεί «αιτία το νέον σφάλµα του ∆ηµοσθένους»234. Η επίσκεψή του στο Αµµώνιο, η 
προσκύνηση και το διάταγµα της θεοποίησης κρύβουν γι’ αυτόν πολιτική 
σκοπιµότητα. Αρνητικά βλέπει «την καταδίκη ονοµαστών στρατηγών», ως 
αποτέλεσµα της απολυταρχικότητάς του, της πίστης του «ότι η θέλησή του αποτελεί 
νόµον του κράτους, όπως επίστευσαν κατά διαφόρους εποχάς µονάρχαι και άλλοι 
αυθαίρετοι αρχηγοί κρατών»235. Σηµειώνει µάλιστα ότι «η οξύτης και η ορµητικότης 
του χαρακτήρος του ήτο τόση, ώστε ενίοτε διετρύπα ο ίδιος τους στρατηγούς του»236 
(αναφέρεται φυσικά στον Κλείτο, η φράση όµως, έτσι που γενικεύει, δεν είναι 
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πετυχηµένη). Την εκστρατεία στην Ινδία τη θεωρεί περισσότερο αποτέλεσµα 
περιέργειας. Τη µεγάλη αυτή προέλαση του Αλεξάνδρου στα βάθη της Ανατολής 
θεωρεί ότι «πρέπει από ελληνικής απόψεως να την κατακρίνουµε», γιατί «εσκόρπισε 
τον ελληνισµό σε περιοχές αφιλόξενες», όπου «πολύ γρήγορα εχάθη»237. Γενικά όµως 
πιστεύει ότι η εκστρατεία του είχε πολύ ευεργετικά αποτελέσµατα για την 
ανθρωπότητα, καθώς χωρίς αυτόν «δε νοείται ούτε χριστιανισµός ούτε ρωµαϊκό ούτε 
βυζαντινό κράτος ούτε καν ισλαµική τέχνη». Για το θάνατό του τέλος, πιστεύει ότι 
προήλθε «εκ πυρετού ισχυρού, ελειογενούς ίσως», κι έτσι έµειναν ανεκτέλεστες οι 
νέες εκστρατείες που σχεδίαζε στη ∆ύση238. 

 
Το επόµενο βιβλίο της β΄ οµάδας εκδόθηκε δυο χρόνια µετά από εκείνο του 

Άµαντου και είναι η τετράτοµη «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» (Αθήνα 1979) του 
Γεώργιου Παπαντωνίου, πρώην καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο 
της Αθήνας. Ο ∆΄ τόµος του έργου είναι ολόκληρος αφιερωµένος στα χρόνια από το 
359 ως το 323 π.Χ., στη Μακεδονία, το Φίλιππο Β΄ και τον Αλέξανδρο.  

Η Μακεδονία είναι για το συγγραφέα αναµφισβήτητα χώρα ελληνική, ενώ ο 
Φίλιππος, ο ηγέτης που έβγαλε τους Έλληνες από τον εµφύλιο σπαραγµό. Από ’κεί 
και πέρα όµως δεν τον θεωρεί ανιδιοτελή, καθώς πιστεύει πως σκοπός της περσικής 
εκστρατείας του δεν ήταν η εκδίκηση (αυτό το χαρακτηρίζει «πρόφαση», για να µην 
προκαλέσει «την αδιαφορίαν και την αντίδρασιν των άλλων Ελλήνων»), αλλά να 
καταστεί το περσικό κράτος «ανίκανον όπως συµπράττει µεθ’ ελληνικών πόλεων» 
εναντίον του και να «παύσει να αποτελεί αντίπαλον δύναµιν αξιόλογον». Πρώτος 
στόχος του πιστεύει πως ήταν «η απόσπασις των κατά τα δυτικά και βορειοδυτικά 
παράλια της Μ. Ασίας πόλεων»239, ενώ θεωρεί πως «ουχί διάφορος της προθέσεως 
ταύτης του Φιλίππου ήτο ο σκοπός της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εις Ασίαν», 
όµως είναι άγνωστος «ο βαθµός µέχρι του οποίου θα καθίστατο ανίσχυρον, άρα δε 
και ακίνδυνον, το περσικόν κράτος»· όπως λέει, οι αρχικές προθέσεις του 
Αλεξάνδρου µπορεί να συνέπιπταν µε του Φιλίππου, µπορεί όµως και να 
προχωρούσαν στην κατάκτηση όλης της Μ. Ασίας ή και της Συρίας και της Φοινίκης, 
από όπου προέρχονταν ο περσικός στόλος, ή και άλλων σατραπειών, ίσως να έφταναν 
και ως την «κατάλυσιν του περσικού κράτους»· είναι πάντως σίγουρος πως είχε κι 
«άλλους σκοπούς κατά τον χρόνον του θεωρητικού της εκστρατείας σχεδιασµού, 
όµως ούτοι παρέµενον σε υποτυπώδη κατάστασιν». Απόλυτα βέβαιο θεωρεί ότι «το 
σχέδιον κατακτήσεως είχεν καλώς µελετηθεί και (… ) δεν προχωρούσε ως 
τυχοδιώκτης». Για τα προβλήµατα «της περσικής υπεροχής στη θάλασσα και των 
κακών οικονοµικών του µακεδονικού κράτους» λέει πως ήδη «είχε σκεφτεί την λύσιν 
τους». Απέµενε η διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, που την έφερε σε 
πέρας µε επιτυχία χάρη στη «στρατηγικήν µεγαλοφυΐα, την πρωτοφανήν δι’ 
άνθρωπον ενεργητικότητα αλλά και την ανυπέρβλητον ανδρείαν του». Μετά την 
Ισσό, νιώθοντας, όπως νοµίζει, βέβαιος πια, «είχεν ως δεδηλωµένον σκοπόν της 
εκστρατείας την κατάλυσιν του περσικού κράτους» 240. 

Σύµφωνα όµως µε τον Παπαντωνίου, ο Αλέξανδρος «δεν περιόριζε τον 
σκοπόν του µόνον στην κατάκτησιν του περσικού κράτους, απέβλεπε σε γενικήν 
αναµόρφωσιν του πολιτικού και άλλου των Ασιατών βίου», η οποία «θα ηδύνατο να 
επιτελεσθεί µόνον αν αφορµάτο από ασιατικών θεσµών» και στη συνέχεια να 
«εγκαταµείξει µετ’ αυτών νέα, ελληνικά», και µε την προϋπόθεση ότι ο ίδιος δε θα 
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εµφανιζόταν ως Μακεδόνας κατακτητής αλλά «ως Ασιάτης βασιλεύς». Γνωρίζοντας 
πως οι Μακεδόνες και οι υπόλοιποι Έλληνες δεν επαρκούσαν για να στερεώσει την 
εξουσία του, επεδίωξε, κατά το συγγραφέα, «την ανάκρασιν Ελλήνων και Ασιατών 
εκ των ανηκόντων εις τα ισχυρότερα γένη και φύλα» «διά της εγκαταστάσεως (… ) 
Ελλήνων» και «δι’ επιγαµιών», αλλά και µε τη «συµµετοχήν Περσών εις το 
στράτευµα». Κύρια πολιτική επιδίωξή του, για τον Παπαντωνίου, ήταν «η 
αναµόρφωσις και η ειρηνική διαβίωσις πάντων υπό την (… ) εξουσίαν» του, κι έτσι 
εξηγεί και το ότι ήταν αµείλικτος σε όσους αντιδρούσαν, άτοµα ή λαούς241. 

Σχετικά µε τις πράξεις του που έχουν κριθεί αρνητικά, ο Παπαντωνίου 
αναφέρει τα εξής: τους φόνους για τη διαδοχή τους θεωρεί κάτι «φυσικό όταν 
υπάρχουν πολλοί ανταπαιτητές· άλλωστε και οι αντίπαλοί του επεδίωκαν τον δικό 
του φόνο», όπως παρατηρεί. Στη Θήβα θεωρεί τις σφαγές έργο κυρίως των Βοιωτών, 
που φάνηκαν σαν «θεία δίκη» για τις προηγούµενες σκληρότητες των Θηβαίων και 
προκάλεσαν «φόβο» στους Έλληνες242. Για την επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα 
πιστεύει πως αιτία ήταν «η πίστη του στους χρησµούς» και η σύνδεσή του «ως 
βασιλέως της Αιγύπτου» µε τον Άµµωνα, ενώ πουθενά δεν κάνει λόγο για τυχόν 
πίστη του σε θεία καταγωγή243. Την καταστροφή της Περσέπολης την εξηγεί 
λέγοντας ότι έτσι «αναγκάζονταν συχνά οι στρατηγοί» στους αρχαίους χρόνους να 
ικανοποιούν τη «ληστρικήν διάθεσιν» που είχαν οι στρατιώτες τους, ενώ για την 
πυρπόληση των ανακτόρων της πιστεύει πως τον επηρέασε το πλήθος, το κρασί και η 
εικόνα των ακρωτηριασµένων244.  

Για τη φονική σύγκρουση µε τους επιτελείς του θεωρεί αρχικά ότι ο Φιλώτας, 
αν και είναι «αµφίβολο» το αν συµµετείχε στη συνωµοσία, πάντως την απέκρυψε, 
ενώ από παλιά έδειχνε δυσαρέσκεια κατά του Αλεξάνδρου φανερά· η δίκη του πάλι, 
ήταν «τίµια». Τη διαταγή θανάτωσης όµως του Παρµενίωνα πιστεύει πως την 
εξέδωσε για «να αποφύγει τυχόν κίνδυνο», χωρίς να γνωρίζει αν πραγµατικά ήταν 
ένοχος. Ο φόνος του Κλείτου «ξεκινά από τη δυσαρέσκεια µέσα στο στράτευµα για 
την εισαγωγή περσικών συνηθειών» και ο Αλέξανδρος, που «είχε λίγο αλλάξει λόγω 
της Ασίας, είχε γίνει πιο οξύθυµος», «θύµωσε πολύ και δεν συγκρατήθη»· φυσικά, 
και οι δύο είχαν πιει πολύ, όπως προσθέτει. Τη θανάτωση του Καλλισθένη τη θεωρεί 
αποτέλεσµα διαβολής, καθώς είχε γίνει ύποπτος εξαιτίας του περιστατικού της 
προσκύνησης245. 

Αναφερόµενος τέλος στο θάνατό του, ο συγγραφέας πιστεύει πως «οφείλεται 
σε νόσο που εκδηλωνόταν µε συνεχή και επιτεινόµενο πυρετό, εις την οποία ο εκ 
τραυµάτων και πολλών κακουχιών καταπεπονηµένος οργανισµός του δεν ηδυνήθη να 
αντιδράσει», ενώ «τα περί δηλητηριάσεως» τα χαρακτηρίζει «φήµες συκοφαντών και 
διαβολέων», καθώς, όπως εξηγεί, «ο θάνατος από τα δηλητήρια της εποχής δεν ήτο 
βραδύς ως του Αλεξάνδρου»246. Σχετικά µε τη σηµασία του για τον ελληνισµό ή την 
παγκόσµια ιστορία δεν κάνει κάποια ειδική αναφορά πέρα από όσα έχει ήδη πει (για 
τη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού και της ελληνικής γλώσσας και την πολιτιστική 
άνοδο των κατακτηµένων). 

 
Περνάµε στη συνέχεια σ’ ένα µεγάλο εννιάτοµο γενικό έργο που φιλοδοξεί να 

παρουσιάσει µια «συστηµατική µελέτη του χώρου» και της «ιστορικής πορείας του 

                                                
241 ό.π., σ. 325, 403, 405, 420 
242 ό.π., σ. 188-9, 217, 220-1 
243 ό.π., σ. 297 
244 ό.π., σ. 318-9 
245 ό.π., σ. 332-4, 348, 352 
246 ό.π., σ. 416-7 



 131 

Ελληνισµού» µε τρόπο «κατανοητό και ευχάριστο», αλλά και «χωρίς να θυσιάζεται η 
επιστηµονικότητα»247, την «Ελλάδα, Ιστορία και Πολιτισµός» των Εκδόσεων 
Μαλλιάρης-Παιδεία (Θεσσαλονίκη 1981). Το κείµενο για τον Αλέξανδρο, σύντοµο 
σχετικά αλλά περιεκτικό και κατατοπιστικό, είναι γραµµένο από το φιλόλογο 
Λάµπρο Τσακτσίρα (ο οποίος είναι και ο γενικός επιµελητής του έργου, και από τον 
οποίο είναι γραµµένα τα σχετικά µε ολόκληρη την περίοδο 1100-323 π.Χ.· πρόκειται 
επίσης να τον δούµε και ως συγγραφέα σχολικού εγχειριδίου στο Ε΄ κεφάλαιο της 
έρευνάς µας) και βρίσκεται στο Β΄ τόµο της σειράς. 

Ο Τσακτσίρας πιστεύει πως «ο Αλέξανδρος ήταν ο µεγαλύτερος κατακτητής 
όλων των εποχών και ένα από τα πιο µεγάλα στρατηγικά µυαλά» και χαρακτηρίζει 
την εκστρατεία του ως «έναν άθλο», που «η επιτυχία της ήταν βασικά προσωπικό του 
κατόρθωµα». «Φανερός σκοπός» της εκστρατείας του λέει πως ήταν η «εκδίκηση», 
πραγµατική του φιλοδοξία όµως ήταν «η εκµηδένιση του περσικού κράτους και η 
δηµιουργία κοσµοκρατορίας»248. Κρίνοντάς τον στη συνέχεια «σαν πολιτικό και σαν 
οργανωτή» υποστηρίζει ότι «είχε διαγνώσει τον πιο σωστό τρόπο για να οργανώσει 
και να διατηρήσει το απέραντο κράτος του, τη συγχώνευση, την ενοποίηση 
κατακτητών και κατακτηµένων, το τέλος της διάκρισης Ελλήνων και βαρβάρων». 
Σχεδίαζε κατά το συγγραφέα, να δηµιουργήσει «ένα κράτος παγκόσµιο», «όχι µόνο 
εδαφικά, αλλά αν ήταν δυνατό και εθνολογικά», στο οποίο «ήταν βέβαιο ότι θα 
επικρατούσε ο ανώτερος ελληνικός πολιτισµός»249. 

Η από µέρους του Τσακτσίρα εξέταση των λεγόµενων αρνητικών πλευρών 
και ενεργειών του δεν είναι πλήρης, ενώ η διάθεση προσέγγισής τους είναι γενικά 
θετική για το πρόσωπο του Αλεξάνδρου. Την εξόντωση των ανταπαιτητών «µε 
ταχύτητα και αποφασιστικότητα» τη θεωρεί φυσιολογικά ως «πρώτη του φροντίδα», 
αν ήθελε «να στεριώσει την εξουσία του». «Η τύχη της Θήβας» σηµειώνει πως ήταν 
αποτέλεσµα της κρίσης του «Συνεδρίου της Κορίνθου», ενώ η λεηλασία της 
Περσέπολης και η πυρπόληση των ανακτόρων της θεωρούνται «εκδίκηση των 
Ελλήνων»250. Την κατηγορία ότι έγινε «απόµακρος ανατολίτης µονάρχης», 
«περισσότερο Ασιάτης απ’ όσο χρειαζόταν», την αποκρούει, εξηγώντας ότι «η 
επίδραση της Ανατολής ήταν αναπόφευκτη» σ’ αυτή τη «µεταβατική εποχή 
εξάπλωσης του ελληνισµού στην Ανατολή» και ότι κάτω από τις συγκεκριµένες 
συνθήκες «η προσαρµογή στις τοπικές συνήθειες ισοδυναµούσε µ’ επιβίωση»251. Την 
εξόντωση του Φιλώτα και του Παρµενίωνα (δεν αναφέρεται στον Κλείτο και τον 
Καλλισθένη) τη θεωρεί αποτέλεσµα της φυσιολογικής αδυναµίας των ανδρών του 
Αλεξάνδρου να καταλάβουν την αναγκαιότητα αυτής της ανατολικής του πολιτικής· 
χαρακτηρίζει τα περιστατικά αυτά «θλιβερά γεγονότα» και δε δείχνει διάθεση να 
επικρίνει ούτε τη µια ούτε την άλλη πλευρά (επισηµαίνει πως ο Φιλώτας 
καταδικάστηκε «από τη συνέλευση του µακεδονικού στρατού» και πως ο 
Αλέξανδρος αποφάσισε τη δολοφονία του Παρµενίωνα «για να προλάβει την 
αντίδρασή του»)252. Την εκστρατεία του τέλος στην Ινδία την εξηγεί ως αποτέλεσµα 
του «απεριόριστου πάθους της φιλοδοξίας του» και της επιθυµίας του «να φτάσει εκεί 
όπου κανένας δεν είχε φτάσει» πριν και «να ολοκληρώσει την κοσµοκρατορία»253. 
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Για το θάνατό του ο Τσακτσίρας αναφέρει µόνο πως «αρρώστησε ξαφνικά και 
ύστερα από µια σύντοµη αλλά δραµατική µάχη µε το θάνατο, πέθανε». Τελειώνει 
λέγοντας πως «όπως και αν εξετάσουµε την προσωπικότητά του, δεν µπορούµε παρά 
να δεχτούµε ότι η προσωνυµία “Μέγας” που του έδωσε η Ιστορία ταιριάζει σ’ αυτόν 
περισσότερο από κάθε άλλον»254. 

 
Συλλογικά έργα αποτελούν και οι 4 επόµενες ιστορίες της Μακεδονίας, που 

εκδίδονται µάλιστα σε διάστηµα 11 µόλις χρόνων, καθώς η διεθνής επιστηµονική (ως 
βοηθητική της πολιτικής) θέση του ζητήµατος δεχόταν σταδιακά µεγαλύτερη 
προβολή από τη γιουγκοσλαβική πλευρά, πράγµα που έφερε αλλαγή στην ελληνική 
πολιτική στάση255 και παράλληλη αύξηση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων 
επιστηµόνων αλλά  και του ευρύτερου κοινού. Απότοκος αυτού του ενδιαφέροντος 
είναι πρώτα ο πολύ σηµαντικός συλλογικός τόµος της Εκδοτικής Αθηνών µε τίτλο 
«Μακεδονία, 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού» (Αθήνα 1982). 
Σύµφωνα µε τον πρόλογο του εκδότη Γ. Χριστόπουλου, ο τόµος παρουσιάζει «για 
πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία την ιστορία της συγκεκριµένης περιοχής από 
τους πανάρχαιους χρόνους ως σήµερα», εκθέτοντας όχι µόνο τα ιστορικά γεγονότα 
αλλά και τους θεσµούς και γενικά τον πολιτισµό, αποκαλύπτοντας στον αναγνώστη 
«έναν ιστορικό χώρο µε αναµφισβήτητη ελληνικότητα»256. Το σύντοµο αλλά πολύ 
κατατοπιστικό κεφάλαιο για τον Αλέξανδρο δεν είναι γραµµένο από Έλληνα, αλλά 
από έναν ξένο επιστήµονα, τον Αυστραλό ιστορικό J. R. Ellis, αυτό όµως δεν αρκεί 
για να µην ενταχθεί στην ελληνική βιβλιογραφία (οπότε θα ξέφευγε από τα πλαίσια 
της έρευνάς µας)· άλλωστε, είναι λογικό µε τα γραφόµενα και τη γενική τοποθέτηση 
του συγγραφέα σ’ ένα τέτοιο έργο να συµφωνούν τόσο ο έχων τη γενική εποπτεία του 
Μ. Σακελλαρίου, όσο και οι υπεύθυνοι σύνταξης του κεφαλαίου για την Αρχαία 
Μακεδονία ιστορικοί, Λ. Λουκοπούλου και Μ. Χατζόπουλος. 

Σε αντίθεση µε τους προηγούµενους συγγραφείς της οµάδας, Κανατσούλη και 
Θεοχαρίδη, ο Αυστραλός συγγραφέας εξετάζει (συνοπτικά) τις κατακτήσεις του 
Αλεξάνδρου, αν και «ξεφεύγουν από τα όρια αυτού του βιβλίου», όπως λέει, γιατί «η 
φύση τους και οι συνέπειές τους επηρεάστηκαν από τη µακεδονική ιστορία και 
αµοιβαία συνέβαλαν ριζικά στη µετέπειτα εξέλιξή της»257. Για το συγγραφέα, τα 
«στρατιωτικά επιτεύγµατα του Αλεξάνδρου είναι αδιαφιλονίκητα», ενώ σηµειώνει ότι 
«είναι δύσκολο να δοθεί απάντηση στο ερώτηµα ποιοι ήταν οι αρχικοί του στόχοι, 
επειδή αυτοί διευρύνθηκαν αναµφίβολα ανάλογα µε τις δυνατότητες που 
παρουσιάστηκαν». Σαφέστατη αλλαγή εντοπίζει µετά την Ισσό, οπότε θεωρεί πως ο 
Αλέξανδρος φαίνεται αποφασισµένος ότι «θα γινόταν βασιλεύς της Ασίας»258. Στον 
τοµέα της διακυβέρνησης του κράτους του, θεωρεί ότι αντιµετωπίζοντας «το 
πρόβληµα της έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού», αναγκαστικά «δεν επέβαλε 
ελληνικά σχήµατα, αλλά χρησιµοποίησε ντόπιους διοικητικούς αποδεδειγµένης 
αξίας, τοποθετώντας δίπλα τους οικονοµικούς αξιωµατούχους δικούς του», λύση που 
ο συγγραφέας τη χαρακτηρίζει «δηµιουργική και ασυνήθιστη για την εποχή»259. Για 
τον Ellis, «ο Αλέξανδρος θεωρούσε τον εαυτό του κάτι πολύ περισσότερο από έναν 
απλό κατακτητή», στόχευε στη «συγχώνευση Ανατολής και ∆ύσεως», όµως για το αν 
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είχε ευρύτερα σχέδια για παγκόσµια κατάκτηση επισηµαίνει πως «οι µαρτυρίες δεν 
είναι αξιόπιστες»260. 

Από τις αρνητικές του πράξεις αναφέρεται µόνο στην καταστροφή της Θήβας 
(που τη χαρακτηρίζει «σκληρή», εµµένοντας όµως στο θετικό για τον Αλέξανδρο 
αποτέλεσµα), ενώ σηµειώνει ότι «υπήρξε µέχρι τέλους Έλληνας και Μακεδόνας», ο 
οποίος δεν επηρεάστηκε από την Ασία, παρόλο που εκτιµούσε τον πολιτισµό της261. 
Σηµαντική είναι η σύγκρισή του που κάνει µε το Φίλιππο ως προς το πώς τους 
έβλεπαν οι Μακεδόνες και ποια ήταν η προσφορά τους στη χώρα τους: επισηµαίνει 
πως «από ορισµένες απόψεις η συµβολή του Φιλίππου υπήρξε µεγαλύτερη» και πως 
για τους ίδιους τους Μακεδόνες «ο µεγαλύτερος βασιλεύς» τους ήταν ο Φίλιππος262. 
«Καίριος» πιστεύει πως ήταν «ο ρόλος του Αλεξάνδρου στη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισµού», στην προσπάθειά του για «οµοιογενή πολιτισµό» στην αυτοκρατορία 
του, και στα πλαίσια αυτά εντάσσεται  η συνειδητή, κατά το συγγραφέα, ίδρυση 
αποικιών ως φορέων πολιτισµού263. Για το θάνατό του τέλος, αιτία θεωρεί την 
ελονοσία, ενώ αρνείται τις σχετικές αφηγήσεις για δηλητηρίασή του ή για 
«προσωπική του ευθύνη µε την άκρατη οινοποσία και την παραµέληση του εαυτού 
του»264. 

 
Ακολουθεί ένα ακόµη βιβλίο από την Ε.Μ.Σ., η «Ιστορία της Μακεδονίας, 

από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912» (Θεσσαλονίκη 1983), σε εποπτεία του 
καθηγητή νεότερης ιστορίας του Α.Π.Θ. Απόστολου Βακαλόπουλου (και µε 
συντάκτες του άλλους εννιά διδάσκοντες του ίδιου Πανεπιστηµίου και συνεργάτες 
της Εταιρείας), το οποίο γράφτηκε ύστερα από την «εκφρασθείσαν επιθυµίαν του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κων. Καραµανλή», µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα 
έργο που «να είναι σύντοµον, συγχρόνως περιεκτικόν και απλούν», αλλά «χωρίς να 
χάσει απολύτως τίποτε από την επιστηµονικήν του αξίαν», ώστε «να γνωρίσουν όλοι 
οι Έλληνες (αλλά και οι ξένοι) την (… ) ιστορίαν της Μακεδονίας», η οποία «ιστορία 
είναι ελληνική» (όπως γράφεται στον πρόλογο του Κ. Βαβούσκου)265. 

Το κεφάλαιο για τη Μακεδονία στα αρχαία χρόνια είναι γραµµένο από το 
∆ηµήτριο Κανατσούλη, και επαναλαµβάνονται σ’ αυτό, και στα σχετικά µε τον 
Αλέξανδρο βέβαια, µε συντοµότερη όµως τώρα µορφή, αυτά που έγραφε στο δικό 
του έργο του 1962. Συνεπώς, η εκστρατεία και πάλι δεν εντάσσεται στο (δύο 
σελίδων) κείµενο του συγγραφέα266, ενώ παραµένουν ως είχαν οι αναφορές στη Θήβα 
και στις σχέσεις του Αλεξάνδρου µε τον Αντίπατρο. 

 
Τα έργα για τη Μακεδονία κλείνουν µε δύο βιβλία, που αποτελούν επίσης 

συλλογικά έργα και εκδίδονται την ίδια χρονιά, το 1993. 
Το ένα είναι η «Μακεδονία, τ. Α΄: Ιστορία» (Αθήνα 1993) των εκδόσεων 

Ελληνική Εθνική Γραµµή (υπάρχει και ο τόµος Β΄: Αρχαιολογία-Πολιτισµός). Ο 
επόπτης του έργου καθηγητής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Αθαν. Παλιούρας, 
αναφερόµενος στο στόχο του έργου, σηµειώνει: «Ετούτη η συλλογική έκδοση είναι 
µια επιτοµή της ιστορίας της, (… ), των πολιτιστικών αγαθών της (… ). Απευθύνεται 
στον Ευρωπαίο, τον Αµερικανό (… ) που ερευνά τις ρίζες του παγκόσµιου πολιτισµού 
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(… ) στο Βαλκάνιο που είναι απαλλαγµένος από εθνικιστικά “φορτώµατα” για να 
µάθει την ιστορική αλήθεια»267. Η χρονική σύµπτωση του έργου µε την κορύφωση 
στη νεοελληνική κοινωνία της αντίδρασης σχετικά µε τη νέα –προβαλλόµενη από την 
ανεξάρτητη πλέον πρώην γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας - φάση του 
µακεδονικού ζητήµατος, δεν είναι φυσικά τυχαία, και το έργο σκοπεύει ακριβώς στην 
εντός συνόρων ευαισθητοποίηση και απόκτηση γνώσης επάνω στο ζήτηµα και εκτός 
συνόρων στη µέσω της ιστορικής επιστήµης στήριξη και προβολή των ελληνικών 
θέσεων και αναίρεση των χαλκευµένων αλλά πολυπρόβλητων θέσεων της αντίπαλης 
πλευράς, είναι δηλαδή στην ουσία ένα έργο µαχητικό. 

Το κείµενο για τον Αλέξανδρο είναι γραµµένο από τον οµότιµο καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών Θεόδωρο Σαρικάκη. Αν και σχετικά σύντοµο (λόγω του 
συνολικού όγκου του έργου όπου εντάσσεται), είναι καλογραµµένο και 
κατατοπιστικό. Ο Αλέξανδρος είναι για το συγγραφέα «µεγαλοφυής στρατηγός, 
ρηξικέλευθος πολιτικός, διαπρεπής οικονοµολόγος και µεγάλος οραµατιστής –
εκπολιτιστής»268. Ο πρώτος από τους τοµείς αυτούς επισηµαίνει πως είναι ο µόνος 
που έχουµε «ολοκληρωµένα επιτεύγµατα» και ύστερα από σχετική ανάλυση 
οδηγείται στο συµπέρασµα ότι είναι «ο µεγαλύτερος στρατηγός της αρχαιότητας, 
ίσως δε και της παγκόσµιας ιστορίας». Ως προς τα υπόλοιπα, σηµειώνει ότι «ως 
πολιτικός επέτυχε» να ενοποιήσει το κράτος του «µε τη διάδοση της ελληνικής 
γλώσσας και παιδείας, µε την ίδρυση ελληνικών πόλεων (… ), µε τους µικτούς γάµους 
[και τη συνεργασία µε τους βαρβάρους και] (… ) µε τη θεοποίηση του προσώπου 
του», στον οικονοµικό τοµέα «εµφανίζεται δηµιουργός µιας νέας εποχής» και ως 
εκπολιτιστής είναι µοναδικός ως προς αυτά που πέτυχε και την επίδραση που επί 
αιώνες αργότερα άσκησε269. 

Ως προς τα διαφιλονικούµενα σηµεία της ιστορίας του, γίνεται λόγος για 
ορισµένα, όχι όµως µε τον εντοπισµό ότι είναι τέτοια, και συνήθως, χωρίς να εκφέρει 
προσωπική θέση γι’ αυτά. Έτσι, για τη Θήβα αναφέρεται στο ότι έχουµε 
«παραδειγµατική τιµωρία» ύστερα «από απόφαση των συµµάχων», αρχική του 
πρόθεση κατά την εκστρατεία του πιστεύει πως ήταν «να απελευθερώσει τις 
ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας», οι φόνοι των συνεργατών του θεωρεί πως 
οφείλονταν «στην αντίδραση των συντηρητικών Μακεδόνων κατά της φιλοπερσικής 
πολιτικής» του, την οποία «δεν κατανοούσαν» και τέλος, ότι πέθανε από «ένα κοινό 
πυρετό», στον οποίο δεν µπόρεσε ν’ αντέξει ο ταλαιπωρηµένος από τις κακουχίες, τα 
τραύµατα και τις τεράστιες ευθύνες της εξουσίας οργανισµός του270. 

 
Το επόµενο και τελευταίο βιβλίο της γ΄ οµάδας είναι και πάλι συλλογικό έργο, 

που αφορά όµως µόνο την αρχαία ιστορία της Μακεδονίας. Πρόκειται για τον 
εκδοµένο από την Εκδοτική Αθηνών τόµο «Η Μακεδονία από το Φίλιππο Β΄ έως τη 
ρωµαϊκή κατάκτηση» (Αθήνα 1993). Το έργο αποτελεί έµπνευση των επιστηµόνων 
του Εθνικού Κέντρου Επιστηµονικής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS), που µε τη 
συνεργασία υψηλού κύρους Ελλήνων επιστηµόνων δηµιούργησαν ένα έργο που 
κοιτάζει «την ελληνική ιστορία από την οπτική γωνία της Μακεδονίας». ∆ιευθυντής 
σύνταξης του έργου είναι ο Γάλλος ιστορικός R. Ginouves και στη συγγραφή του 
συµµετείχαν άλλοι τρεις Γάλλοι και εννέα Έλληνες επιστήµονες (οι εξής: Ι. 
Ακαµάτης, Μ. Ανδρόνικος, Αικ. ∆εσποίνη, Στ. ∆ρούγου, Γ. Καραµήτρου-Μεντεσίδη, 
Κ. Λαζαρίδου, ∆. Παντερµαλής, Μ. Σακελλαρίου και Μ. Χατζόπουλος), γράφοντας ο 
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καθένας κεφάλαιο αντίστοιχο µε την ειδικότητά του. Το έργο κυκλοφόρησε 
ταυτόχρονα σε Γαλλία και Ελλάδα από την Εκδοτική Αθηνών (πρωτότυπη γλώσσα 
τα γαλλικά⋅ ελληνική µετάφραση των Ε. Ατζέµη, Κ. Χριστοφή και Ι. Γαλάνη). Η 
κυκλοφορία του αυτή και η πλειοψηφία των Ελλήνων επιστηµόνων που συµµετείχαν 
στη συγγραφή του µας επιτρέπει να το εντάξουµε χωρίς προβληµατισµό στην 
ελληνική βιβλιογραφία.  

Το κείµενο για τον Αλέξανδρο είναι γραµµένο από τον καθηγητή της Αρχαίας 
Ιστορίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας Μιχαήλ Σακελλαρίου (ενταγµένο στο τρίτο 
κεφάλαιο, «Ο Μ. Αλέξανδρος και οι ∆ιάδοχοι»· µετάφραση Εύης Ατζέµη) και 
διακρίνεται για τον τρόπο που κατορθώνει να παρουσιάσει µε πληρότητα (και 
νηφαλιότητα) ένα µεγάλο θέµα σε πολύ λίγες σελίδες.  

Ο Σακελλαρίου επισηµαίνει πως «η προσωπικότητά του, το εύρος του έργου 
που επιτελέστηκε, οι συνέπειες των κατακτήσεών του για ένα µεγάλο µέρος της 
ανθρωπότητας, καθιστούν τον Αλέξανδρο ιστορική µορφή µοναδική στην 
Αρχαιότητα»271. Παρουσιάζει και το στρατιωτικό και το πολιτικό έργο του και, από 
’κεί και πέρα, προβαίνει σε κρίσεις γι’ αυτό, προσπαθώντας, και στην πληροφόρηση 
και στην κριτική, να είναι όσο πιο κοντά γίνεται σ’ ό,τι µπορεί να επιβεβαιωθεί από 
τις πηγές και να µην αναλώνεται σε θεωρητικές συλλήψεις ή περιττές αναλύσεις. 

Ένα πρώτο σηµείο που εντοπίζει είναι πως «η εκστρατεία του Αλεξάνδρου 
στην Ασία υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο της µακεδονικής ιστορίας». Τονίζει πως 
η εκστρατεία αυτή «δεν υπαγορεύθηκε από εθνικές αναγκαιότητες αλλά από 
παράγοντες προσωπικής τάξεως», καθώς, «αν και είχε αποφασιστεί από το Φίλιππο 
στα πλαίσια ενός πανελλήνιου σχεδίου, υπήρξε ουσιαστικά έργο του Αλεξάνδρου και 
δεν εξηγείται παρά από µερικές πτυχές του χαρακτήρα του και από την ιδεολογία 
του»272.  

Από την άλλη όµως θεωρεί (ερχόµενος σε αντίθεση µε παλιότερα βιβλία, 
όπως του Κανατσούλη) πως είναι άµεσα δεµένη µε τη µακεδονική ιστορία, αφού 
«θίγεται και αυτή από την ασιατική εκστρατεία και για πολλούς λόγους». Ο πρώτος 
από αυτούς πιστεύει πως είναι η αποµάκρυνση «ζωτικών δυνάµεων του µακεδονικού 
έθνους» από τα πλαίσιά του. Επισηµαίνει κατόπιν πως «οι πολιτικές πρωτοβουλίες 
του βασιλέα αλλοίωσαν τη µακεδονική συνταγµατική τάξη και ενέταξαν τη 
Μακεδονία σ’ ένα σύστηµα που υπερέβαινε κατά πολύ τα παραδοσιακά γεωγραφικά, 
εθνικά και πολιτικά σύνορά της». Καθώς το µακεδονικό κράτος αποτελούταν από το 
βασιλιά και τους στρατιώτες του (τους ενεργά πολιτικούς άνδρες του έθνους), 
εντοπίζει πως η διαίρεσή τους σε δύο τµήµατα (ένα στην Ασία και ένα στη 
Μακεδονία), η συνεχής µεταφορά του τόπου άσκησης της εξουσίας και η λήψη από 
τον Αλέξανδρο «εν αγνοία» τους αποφάσεων που τροποποιούσαν το θεσµικό 
καθεστώς «ενισχύοντας τα δικαιώµατα του βασιλέα έναντι» των Μακεδόνων, είχαν 
πολύ σοβαρές συνέπειες. Πολύ περισσότερο παρατηρεί ότι επηρέασε η απόφαση του 
Αλεξάνδρου να «ενεργεί ως ανατολίτης δεσπότης, ακόµα και απέναντι στους 
Μακεδόνες» και «αντί να προσαρτήσει τις κατακτηµένες χώρες στο Μακεδονικό 
κράτος, [να] θέτει τις βάσεις µιας προσωπικής και πολυεθνικής αυτοκρατορίας», 
όπου οι Μακεδόνες θα αποτελούσαν, µαζί µε τους Πέρσες, τους κυρίαρχους πόλους 
της εξουσίας, µοναδική πηγή της οποίας θα ήταν βέβαια ο ίδιος, και όπου οι λαοί θα 
ζούσαν «µε οµόνοια». Η ίδια η Μακεδονία εξηγεί πως θα έµπαινε στο περιθώριο, 
όντας «σε µια περιφερειακή ζώνη της αυτοκρατορίας»273. 

                                                
271 Εκδοτικής Αθηνών, Η Μακεδονία από το Φίλιππο Β΄ως τη ρωµαϊκή κατάκτηση, Αθήνα 1993, σ. 62 
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Όσο αφορά τις σκληρές ή αµφισβητούµενες πράξεις του (όπως τη Θήβα, τους 
φόνους ανταπαιτητών και συνεργατών ή το θάνατό του), κάνει λόγο αλλά χωρίς να 
εκφέρει τελική άποψη (η οποία θα απαιτούσε εκτεταµένη επιχειρηµατολογία που θα 
ξέφευγε από τα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου). Τελειώνει σηµειώνοντας πως ο 
Αλέξανδρος «µέσα σε λίγο περισσότερο από δώδεκα χρόνια βασιλείας, είχε 
ανατρέψει την όψη του κόσµου»274. 

 
Το επόµενο βιβλίο που θα εξετάσουµε, της β΄ οµάδας πλέον, είναι άλλο ένα 

έργο του ∆ηµήτρη Τσιµπουκίδη (πρωτότυπα γραµµένο στα ελληνικά αυτή τη φορά) 
µε τίτλο «Από τον Όµηρο στον Αλέξανδρο» (Αθήνα 1995). Γενικότερο σε περιεχόµενο 
από το προηγούµενο (της α΄ οµάδας) και έχοντας µια χρονική απόσταση από εκείνο, 
εµµένει σε συγκεκριµένες πτυχές του έργου του Αλεξάνδρου, µη διαφέροντας σε 
κάποιο σηµείο πολύ από τις προγενέστερές του απόψεις. 

Σηµειώνει λοιπόν πως ο Αλέξανδρος «υπήρξε επιφανής στρατηλάτης και 
δηµόσιος άνδρας, [που] κάθε άλλο παρά τυχαία ονοµάστηκε Μέγας», ο οποίος  
«εγκαινίασε ένα νέο στάδιο στην ιστορία των λαών της Ανατολικής Μεσογείου»275. 
Οι απόψεις του για την ελληνικότητα των Μακεδόνων παραµένουν σταθερές. Για τον 
ελληνικό κόσµο της εποχής τονίζει ότι «σπαρασσόταν από τις πολιτικές διαµάχες και 
αναζητούσε τρόπους για την εξάλειψη της οικονοµικής κρίσης» και πως µέσα σ’ 
αυτή την αναζήτηση εντάσσεται και η ιδέα της πανελλήνιας εκστρατείας. Η µάχη της 
Χαιρώνειας δηλώνει πως «σήµανε το τέλος της ελληνικής ανεξαρτησίας και την 
ένταξη των ελληνικών πόλεων στην τροχιά των συµφερόντων της Μακεδονίας», η 
οποία και πραγµατοποίησε την εκστρατεία στην Ανατολή για την προάσπισή τους, 
έχοντας όµως ως «ιδεολογικό σύµβολο (… ) τα συνθήµατα για την εκδίκηση των 
Περσών (… ) και για την απελευθέρωση των ελληνικών πόλεων»276. 

Εξετάζοντας το στρατιωτικό µέρος της εκστρατείας του Αλεξάνδρου, 
σχολιάζει αρχικά «σε τι στηριζόταν» όταν την άρχισε. Σηµειώνει πως την έλλειψη 
πολεµικών µέσων και οικονοµικών πόρων την αντιστάθµιζε η πίστη του «για την 
πολεµική υπεροχή του στρατού του» και ο υπολογισµός εύρεσης πόρων και εφοδίων 
από τη «συσσώρευση λείας», κάτι που αποδείχτηκε στην πράξη από τις πρώτες 
επιχειρήσεις. Σωστή κίνηση θεωρεί και τη γρήγορη διάλυση του στόλου του, αφού «η 
συντήρησή του στοίχιζε πολύ ακριβά» και η «επιτυχία του πολέµου µπορούσε να 
κριθεί µόνο στην ξηρά»277. Επισηµαίνει στη συνέχεια ότι «είναι ελάχιστα πιθανή η 
άποψη ότι περνώντας τον Ελλήσποντο είχε ήδη εκπονήσει σχέδια εκστρατείας στα 
βάθη της Ανατολής» (καθώς «αυτό µάλλον δεν µπορούσε να το σκεφτεί τότε, ούτε 
απασχολούσε τους συµµαχητές του»), αλλά «επρόκειτο µόνο για σχέδιο κατάκτησης 
των παραλίων της Μ. Ασίας και µετατροπής του Αιγαίου σε ασφαλή θαλάσσια ζώνη» 
(φυσικά «είχε σκοπό να παραµείνει στην Ανατολή µεγάλο χρονικό διάστηµα», κάτι 
που, κατά το συγγραφέα, φαίνεται από το επιστηµονικό και πνευµατικό επιτελείο που 
τον ακολούθησε). Μετά την Ισσό, οπότε ολοκληρώθηκε αυτό που θεωρεί πως ήταν 
«και ο κύριος στόχος του µακεδονικού επιτελείου», υποθέτει πως θα άρχισε να κάνει 
τη «σκέψη για τη δηµιουργία ενός παγκόσµιου κράτους ή τουλάχιστο για την 
κατάληψη της περσικής µοναρχίας», κάτι που πιστεύει πως φαίνεται πια καθαρά, 
τόσο στην απόρριψη των προτάσεων του ∆αρείου στην Τύρο, όσο και στην ίδρυση 
της Αλεξάνδρειας. «Η ιδέα ίδρυσης παγκόσµιου κράτους» πιστεύει πως παγιώνεται 
µετά την ολοκλήρωση της κατάλυσης της περσικής αυτοκρατορίας και πως 
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περιλαµβάνει τις περιοχές «από τις Ηράκλειες Στήλες (… ) στη µακρινή Ινδία»278 
(µετά την άρνηση του στρατού του στην Ινδία θεωρεί πως «άρχισε να συνειδητοποιεί 
τη µαταιότητα των προσπαθειών του να γίνει κοσµοκράτορας», λέει όµως πως αυτό 
δεν τον σταµάτησε να κάνει νέα σχέδια για τη Νότια Αραβία και τη ∆υτική 
Μεσόγειο, τα οποία ο συγγραφέας πιστεύει ότι «ήταν ρεαλιστικά»279). 

Για την πολιτική του στην Ασία ο Τσιµπουκίδης γράφει: «Μετά την 
κατάληψη της Μ. Ασίας και της Αιγύπτου άρχισαν να διαφαίνονται τα 
χαρακτηριστικά του νέου κράτους του Αλεξάνδρου: στήριξη στους εκπροσώπους της 
εγχώριας αριστοκρατίας, προσέλκυση του ιερατείου, αποκέντρωση της 
διακυβέρνησης των σατραπειών, διαίρεση της πολιτικής και της στρατιωτικής 
εξουσίας, αποκέντρωση του συστήµατος κοπής νοµισµάτων και είσπραξης φόρων, 
πολεοδοµική δραστηριότητα και ανακήρυξη της ελευθερίας ενάντια σε κάθε περσική 
εξάρτηση». Κρίνει ότι «αυτό ήταν κάτι νέο σε σύγκριση µε τη µακεδονική µοναρχία 
και µε τις κλειστές ελληνικές πόλεις, καθώς και µε τη µισοεξαρτηµένη ύπαρξη των 
περσικών σατραπειών» και ότι δείχνει την «οξυδέρκειά» του280. Για να µπορέσει στη 
συνέχεια «να ιδρύσει δικό του τεράστιο κράτος» όφειλε «να εξασφαλίσει την 
υποστήριξη της περσικής άρχουσας τάξης» και γι’ αυτό, πέρα από τα µέτρα υπέρ της, 
µετέβαλε και τον τρόπο ζωής του, όπως εξηγεί: «Ντυνόταν τώρα αλά περσικά. Τα 
βράδια διάλεγε κάποια απ’ τις πανέµορφες ανατολίτισσες (… ). ∆ανείστηκε την 
περσική εθιµοτυπία, καθιέρωσε τη γονυκλισία (… ) και την αποθέωση του προσώπου 
του (… ), ενθάρρυνε (… ) τους µικτούς γάµους (… ), καθόταν σε χρυσό περσικό 
θρόνο… ». Τονίζει πως «τον απασχολούσε περισσότερο από κάθε άλλο η συνοχή του 
κράτους του» και θεωρούσε απαραίτητη «την εξάλειψη της προκατάληψης των 
Ελλήνων που θεωρούσαν τους µη Έλληνες βαρβάρους»281. 

Αυτή όµως η «πολιτική αποµάκρυνσης από τα ήθη και έθιµα των Μακεδόνων 
προκάλεσε την αποδοκιµασία των συµµαχητών του», όπως γράφει, και σε συνδυασµό 
µε τη «συνέχιση του πολέµου» και τη «νοσταλγία της επιστροφής», οδήγησε την 
παραµερισµένη µακεδονική αριστοκρατία στην «εκπόνηση ενός σχεδίου για την 
εξόντωσή του», µε κύριους εκφραστές «προφανώς» τον Παρµενίωνα και το Φιλώτα. 
Η αντιδικία αυτή αναφέρει πως σταµάτησε «προσωρινά», αλλά συνεχίστηκε 
αργότερα, µε νέα θύµατα τον Κλείτο και τον Καλλισθένη282. 

Η τελική αποτυχία του για την ίδρυση ενός παγκόσµιου κράτους µε «πολιτική 
και, πολύ περισσότερο, οικονοµική συνοχή», παρά τα «αρκετά κοινωνικοοικονοµικά 
και πολιτικά µέτρα» που πήρε, οφείλεται, κατά το συγγραφέα, στο ότι «δεν υπήρχαν 
ακόµα αρκετές οικονοµικές και πολιτικές προϋποθέσεις γι’ αυτό»283. 

Σχετικά µε τις υπόλοιπες αµφισβητούµενες πράξεις του κάνει αρκετές αλλά 
σύντοµες αναφορές. Στη Θήβα κάνει «εύστοχη πολιτική» κίνηση, βάζοντας το 
συµβούλιο ν’ αποφασίσει την παραδειγµατική καταστροφή της. Την Περσέπολη πάλι 
την «παρέδωσε στο έλεος των πολεµιστών του», δείχνοντας «το αληθινό πρόσωπο 
του δορυκτήτορα», για να πάρει «συγκεκριµένη έκφραση», όπως πιστεύει, η 
πανελλήνια εκδίκηση284. Όσο αφορά στη «ροµαντική επίσκεψη του Αλεξάνδρου στην 
όαση Σίβα», εξηγεί πως «οφειλόταν επίσης σε κάποιο πολιτικό υπολογισµό», την 
ανάγκη του για «επίσηµη αναγνώριση της θεϊκής εξουσίας του», στην οποία έβλεπε 
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«κάποια θεωρητική θεµελίωση (… ) των σχεδίων του για την κατάκτηση της 
Ανατολής». Πολιτικοί λόγοι και µόνο (η «πιο εύρυθµη ένταξη των ελληνικών 
πόλεων») πιστεύει πως βρίσκονται και πίσω από το διάταγµα για τη θεοποίησή 
του285. Για το θάνατό του τέλος, δεν κάνει αναφορά (σε αντίθεση µε το παλιότερο 
έργο του, όπου κλίνει προς την εκδοχή της δολοφονίας). 

 
Το τελευταίο βιβλίο της β΄ οµάδας για τον 20ο αι. είναι η «Ιστορία του 

Ελληνικού κόσµου και του µείζονος χώρου, τ. Α΄» (Αθήνα 1999) του φιλολόγου και 
ιστορικού Σαράντου Καργάκου. Ο συγγραφέας, που ασχολείται µε τον Αλέξανδρο 
λεπτοµερέστερα σε άλλο βιβλίο του (της δ΄ οµάδας), τον παρουσιάζει εδώ, στα 
πλαίσια ενός συνοπτικού σχετικά έργου, που συνεχίζει την παράδοση της συνολικής 
ελληνικής ιστορίας, αναγκαστικά αρκετά σύντοµα. 

Για το συγγραφέα, ο Αλέξανδρος είναι ο άνθρωπος που «µε το ξίφος άλλαξε 
τη µορφή του κόσµου», «ο άνθρωπος των µεγάλων οραµάτων και της ρεαλιστικής 
αντιµετώπισης των πραγµάτων (… ), κράµα στρατιωτικής ιδιοφυΐας και πολιτικής 
µεγαλοφυΐας», που η ιστορία «δίκαια του απένειµε τον τίτλο του Μεγάλου» για «τα 
όσα ως πολιτικός (… ) προσέφερε στον πολιτισµό και την ανθρωπότητα και για τα 
απαράµιλλα στρατιωτικά του κατορθώµατα»286. 

Επισηµαίνει πως «µετά τη µάχη της Ισσού ο Αλέξανδρος αρχίζει να 
συλλαµβάνει τα κοσµοκρατορικά του σχέδια», τα οποία έγιναν πιο συγκεκριµένα 
µετά τα Γαυγάµηλα. Πιστεύει πως σταδιακά από τότε «οραµατίστηκε µια παγκόσµια 
ενότητα µε τη δηµιουργία µιας απέραντης αυτοκρατορίας, ενιαίας από διοικητική, 
φυλετική, πολιτιστική και θρησκευτική άποψη»· τη διοικητική ενότητα εξηγεί πως θα 
την έδινε η «δηµιουργία αυστηρού συγκεντρωτικού συστήµατος, ώστε κάθε εξουσία 
να απορρέει από τον ίδιο», τη φυλετική η «πρόσµειξη Ελλήνων και Περσών», την 
πολιτιστική «η διάδοση του ελληνικού πολιτισµού, η ελληνική γλώσσα και η 
εξάπλωση του ελληνικού στοιχείου» (των οποίων την «εξηµερωτική δύναµη» 
γνώριζε) και τη θρησκευτική το «να προβάλει τον εαυτό του σαν θεό»287. 

Από ’κεί και πέρα όµως, αυτό που επισηµαίνει είναι «η µεταβολή του 
Αλεξάνδρου» στην Ανατολή. Πιστεύει πως η «άνοδος στο θρόνο των Αχαιµενιδών», 
τα «εγκώµια» του περιβάλλοντός του και η σωµατική και πνευµατική του 
«εξάντληση» τον έκαναν ν’ αλλάξει χαρακτήρα, να «χάσει την παλιά του απλότητα», 
να συµπεριφέρεται απολυταρχικά και να γίνει «ευέξαπτος, ακρατής και βίαιος». 
Εντοπίζει όµως σ’ αυτή τη µεταβολή του χαρακτήρα του και κάποια άλλα στοιχεία 
ως συµπτώµατα που δύσκολα θα µπορούσαµε να τα δούµε έτσι: την προτίµηση 
περσικής ενδυµασίας και εθιµοτυπίας, την υπερίσχυση του ρόλου του βασιλέα της 
Ασίας έναντι του στρατηγού-αυτοκράτορα των Ελλήνων, την απόλυση των Ελλήνων 
συµµάχων και τη χρήση Περσών στη διοίκηση288. 

Αποτέλεσµα αυτής του της αλλαγής ήταν, κατ’ αυτόν, η δυσαρέσκεια των 
συνεργατών του, που ως κατάληξή της είχε να πέσουν κάποιοι από αυτούς θύµατα 
συκοφαντίας και να βρουν «οικτρό τέλος», όπως οι Φιλώτας, Παρµενίων, Κλείτος και 
Καλλισθένης (επισηµαίνει µάλιστα πως αυτό επέτεινε το κακό ως προς τη µεταβολή 
στο χαρακτήρα του, καθώς ένιωθε φοβερές τύψεις που τον ταλάνιζαν ψυχικά)289. 

Η αρνητική αυτή θέση του στο συγκεκριµένο σηµείο δεν πηγάζει από 
επικριτική διάθεση, γι’ αυτό και στα υπόλοιπα από τα αµφισβητούµενα σηµεία που 
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θίγονται δεν έχουµε αρνητική στάση. Για τη Θήβα γράφει πως η καταστροφή της 
«υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να µείνει ο Αλέξανδρος απερίσπαστος κατά τη 
διάρκεια της µεγάλης εκστρατείας» του. Η καταστροφή της Περσέπολης αποτελεί 
πράξη εκδίκησης, αλλά ειδικά για «την πυρπόληση της ακροπόλεως των Αθηνών»290. 
Η επίσκεψη στη Σίβα, πέρα από την προσωπική του επιθυµία (αποτέλεσµα της 
επιρροής της µητέρας του, όπως εξηγεί), έκρυβε πολιτική σκοπιµότητα (την 
ανετότερη διακυβέρνηση των δεισιδαιµόνων Ανατολιτών), το ίδιο και η «χωρίς 
συγκεκριµένο στρατιωτικό λόγο» αλλαγή πορείας του από τα παράλια προς το κέντρο 
της Μ. Ασίας για να επισκεφτεί το Γόρδιο. Την εκστρατεία στην Ινδία τέλος, πιστεύει 
πως την επέβαλαν «η δίψα για συνεχείς κατακτήσεις και το ακόρεστο πολεµικό 
µένος»291. 

Όσο αφορά στο θάνατό του, πιστεύει ότι «µάλλον πέθανε από ελονοσία», 
καθώς ο οργανισµός του είχε φθαρεί από τις «κακουχίες» των εκστρατειών, αλλά και 
την «οδύνη» από το θάνατο του Ηφαιστίωνα και τις εφιαλτικές αναµνήσεις των 
φόνων των συνεργατών του292 (δεν κάνει λόγο για καταχρήσεις και άσωτη διαβίωση, 
καθώς η συνολική εικόνα του Αλεξάνδρου που προκύπτει από το έργο του αυτό 
αντιστοιχεί σ’ εκείνη του προτύπου που προβαλλόταν από προηγούµενες εποχές). Για 
την προσφορά του τέλος, δηλώνει ότι ωφέλησε τον ελληνισµό ανακόπτοντας την 
πορεία παρακµής του και ανοίγοντας δρόµους προς τα έξω για το πλεονάζον 
δυναµικό του, ενώ οδήγησε και σε πολιτιστική ανάπτυξη τις χώρες που κατέκτησε, 
αλλά και τον παγκόσµιο πολιτισµό γενικότερα (στο σηµείο αυτό αποδέχεται και τη 
µάλλον ξεπερασµένη πλέον άποψη ότι «η εκστρατεία αυτή έχει λιγότερο στρατιωτικά 
και περισσότερο επιστηµονικά αποτελέσµατα, γι’ αυτό και δίκαια ονοµάζεται ένοπλη 
επιστηµονική εξερεύνηση»)293. 

 
  

∆΄ και Ε΄ οµάδες. 
 
Περνάµε για τη συνέχεια στο τελευταίο τµήµα του Γ΄ κεφαλαίου, που αφορά 

τις ειδικές ιστορικές µελέτες για τον Αλέξανδρο (δ΄ οµάδα) και τις γενικότερες 
ιστορικές και άλλες µελέτες που περιέχουν και κάποιο κεφάλαιο γι’ αυτόν (ε΄ οµάδα), 
οι οποίες εκδόθηκαν την περίοδο 1950-2000. 

 
Η πρώτη από αυτές, εντασσόµενη στη δ΄ οµάδα, είναι και το πρώτο σχετικό 

µε τον Αλέξανδρο έργο αυτής της τρίτης περιόδου που εξετάζουµε. Ο συγγραφέας 
του είναι στρατιωτικός, ο αντισυνταγµατάρχης Φώτιος Αλεβίζος, όµως το βιβλίο του 
δεν έχει ανάλογο µε την ιδιότητά του αυτή περιεχόµενο. Τιτλοφορείται «Η Ελλάς τότε 
και τώρα. Μέγας Αλέξανδρος – Νεοέλληνες, εν τη αιωνία προθέσει του Θεού» (Αθήνα 
1950) και αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο «πρώτος 
βασιλεύς» του ελληνικού έθνους και «Μέγας των Ελλήνων Εθνάρχης», «ήτο 
απεσταλµένος της Θείας Προνοίας», µια «εκλεκτή ανθρωπίνη φωτοβόλος µορφή, την 
οποίαν ο παντοδύναµος Θεός εν τη αιωνία Του προθέσει προαπέστειλεν (… ) ως 
πρόδροµον» του Χριστού, «ίνα προετοιµάσει την οδόν Αυτού» µέσα από 
«εκπολιτιστικόν έργον του». Σ’ αυτήν την «αποστολήν» του  Αλεξάνδρου πιστεύει 
ότι «αντικατοπτρίζεται (… ) και η θέσις του Ελληνισµού εν τω κόσµω», ο οποίος 
επίσης έχει µιαν «ιεράν αποστολήν», να «ηγηθεί των εθνών διά την επικράτησιν του 
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χριστιανικού ιδεώδους εν τω κόσµω», κι αυτό εξηγεί γιατί πάντα «επιτέλεσε 
θαύµατα»294. 

Η µονοµερής αυτή παρουσίαση του Αλεξάνδρου ως απεσταλµένου του Θεού 
συµφωνεί µε αρκετά παλιότερες του βιβλίου αυτού αναφορές στην ελληνική 
βιβλιογραφία (επηρεασµένες από τις πολύ παλαιότερες αντιλήψεις για το ρόλο του 
Θεού στην Ιστορία), τις οποίες έχουµε ήδη δει στα προηγούµενα έργα όλων των 
οµάδων. Στην περίπτωση αυτή όµως συνδέεται µε τις παρουσιαζόµενες (ακόµα και 
µέχρι τις µέρες µας) θεωρίες περί του ελληνικού λαού ως περιουσίου, στερώντας έτσι 
το έργο από οποιαδήποτε σοβαρότητα. 

 
Απόλυτα ελληνοκεντρικό και µε ανάλογη µε του προηγούµενου εθνικιστική 

έξαρση αλλά και θεοκρατική ιστορική αντίληψη είναι και το βιβλίο του Γεώργιου 
Ρουµάνη «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1958). Παρά το γενικότερο τίτλο του, που 
παραπέµπει σε περιεχόµενο βιβλίου της α΄ οµάδας, το έργο αυτό, µικρό σε όγκο, δεν 
αποτελεί µια καθ’ αυτό ιστορία του Μακεδόνα βασιλιά, αλλά είναι περισσότερο ένας 
ύµνος στο πρόσωπό του, γραµµένος από έναν µη ειδικό (ο συγγραφέας ήταν 
δικηγόρος, τέως βουλευτής Λακωνίας την εποχή εκείνη, ερασιτέχνης ιστορικός και 
λογοτέχνης – θα δούµε µάλιστα κι ένα θεατρικό του έργο για τον Αλέξανδρο στο 
επόµενο κεφάλαιο). Αποσκοπεί όχι τόσο στην πληροφόρηση για τη ζωή και το έργο 
του Αλεξάνδρου (καθώς οι αναφορές που κάνει σ’ αυτό είναι πολύ σύντοµες), όσο 
στην παρότρυνση προς τους άλλους ν’ ασχοληθούν µ’ αυτό. «Το θεόσταλτο αυτό 
φαινόµενο πρέπει να µελετηθεί πλατιά και συστηµατικά»295, όπως τονίζει. Οι 
λογοτεχνικές εξάρσεις είναι έκδηλες, καθώς, πέρα από το λογοτεχνίζοντα λόγο του 
συγγραφέα, το έργο είναι γεµάτο από σχετικά αποσπάσµατα του Παλαµά, του 
Σικελιανού, του Τερτσέτη και του Π. Γιαννόπουλου, και αποσκοπούν στη µετάδοση 
προς τον αναγνώστη των αισθηµάτων θαυµασµού που τρέφει ο συγγραφέας για το 
αντικείµενό του.  

Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται όχι ως «µια µεγαλοφυΐα απλή» αλλά ως 
«καθαρή θεοφυΐα», «κάτι µεταξύ θεού και ανθρώπου, αληθινά θεόσταλτος, ο 
εκλεκτός του Θεού», ο µόνος που δίκαια αποκλήθηκε µέγας από την Ιστορία. «Η πιο 
ολοκληρωµένη και ακέραια ελληνική συνείδηση», που συνεχίζοντας το έργο του 
πατέρα του, σώζει την «άλλη Ελλάδα από το φαρµάκι της διχόνοιας» και οδηγεί το 
Γένος στους «θεϊκούς προορισµούς του», στην «εκδίκηση κατά των βαρβάρων», στη 
«σύγκρουση (… ) του φωτός µε το σκοτάδι», ελευθερώνοντας «µάζες λαών 
δυστυχισµένες» και χαρίζοντας «το θείο ελληνικό φως στη µακρινή Ασία». «Η 
Μεγάλη Ιδέα του», όπως τονίζει ο συγγραφέας, «ήταν η συµφιλίωση της Ασίας και 
της Ευρώπης (… ) στηριγµένη απάνω σε µία επιστηµονική Εξουσία»296. 

Ο ουσιαστικός στόχος του συγγραφέα είναι έκδηλος. Η µετακατοχική και 
µετεµφυλιακή Ελλάδα του 1958, που βρίσκεται, όπως γράφει, «σε έκδηλη αντίθεση 
προς το πνεύµα της Ασιατικής κτηνωδίας και της Ρωσοκοµµουνιστικής 
δολοφονικότητας», εννοώντας τους από Ανατολή και Βορρά εχθρικούς γειτονικούς 
λαούς, την οποία όµως, όπως δηλώνει, «µισούν και οι Άγγλοι και οι άλλοι 
Ευρωπαίοι», γιατί φοβούνται, όπως υποστηρίζει, ενδεχόµενο δυνάµωµά της, πρέπει, 
µέσα από την «καθιέρωση της λατρείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου», να τονώσει την 
πίστη της στο «µεγαλείο» της ελληνικής φυλής και να αγωνιστεί, µέσα από ένα 
«πνεύµα επιθετικότητας για το δίκιο», ώστε «να γίνει και πάλι µεγάλη, δυνατή και 
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ευτυχισµένη. «∆εν είναι δίκαιο», όπως τονίζει, «να µένουµε µικροί για να 
λατρεύουµε έτσι αδύναµοι τους µεγάλους που γεννά η Φυλή µας. Η Βόρειος 
Ήπειρος, η Σερβική Μακεδονία, η Ανατολική Ρωµυλία και η Κύπρος καρτερούν να 
ενωθούν µε τη µητέρα Ελλάδα»297. Μ’ αυτό το µήνυµα κλείνει το έργο του. 

Γράφοντας αυτό το βιβλίο ο Ρουµάνης επιτελεί όχι επιστηµονικό ούτε 
συγγραφικό ή µορφωτικό αλλά εθνικό έργο. Προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τον 
Αλέξανδρο ως παράδειγµα προς τους συµπατριώτες του, να αναπτύξει σ’ αυτούς 
αισθήµατα λατρείας και θαυµασµού προς το πρόσωπό του και µέσα από αυτό και 
προς την πατρίδα και το µεγαλείο της, αποσκοπώντας στην εδαφική της (όχι 
κατακτητική αλλά αλυτρωτική) επέκταση και στη γενικότερη ανάπτυξή της. Σε 
εποχές κρίσης, όπως αυτή που γράφει ο συγγραφέας (µέσα στο µετεµφυλιακό και 
ψυχροπολεµικό κλίµα, λίγο µετά τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης του 1955 και 
µε την αντίσταση του Κυπριακού λαού κατά των Άγγλων στο αποκορύφωµα της), τα 
παραδείγµατα µέσα από την ιστορία του χρησιµοποιούνται πάντα για την τόνωση του 
φρονήµατος και της αγωνιστικότητας ενός λαού. 

 
Επίσης σχετικό µε το πνεύµα των παραπάνω βιβλίων είναι και το ανήκον στην 

ε΄ οµάδα έργο του καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Αθήνας Σωκράτη Κουγέα «Η 
υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης» 
(Θεσσαλονίκη 1952). Ο Κουγέας παρατηρεί πως κατά τον 4ο αι π.Χ. «ο αρχαίος 
ελληνικός κόσµος [ήταν] εξαντληµένος από τις εµφύλιες έριδες και ξεπεσµένος 
ηθικά» και πως ο Φίλιππος, «ένας από τους µεγίστους Έλληνας», επεδίωκε «όχι να 
κατακτήσει και να υποδουλώσει, αλλά να ενώσει εις κοινήν ειρήνην» τους Έλληνες. 
Το Κοινόν των Ελλήνων αποτελεί γι’ αυτόν έναν «πανελλήνιον πολιτικόν 
σύνδεσµον»298.  

Σχετικά µε τον Αλέξανδρο σηµειώνει πως δεν είχε τα φρονήµατα του πατέρα 
του, που «ειλικρινώς µερίµνησε περί των ελληνικών συµφερόντων», αλλά ανέκοψε 
τη σταδιοδροµία του Κοινού λόγω «των κοσµοκρατορικών και µοναρχικών τάσεών 
του». ∆εν τον κατακρίνει όµως ως αρνητή της Ελλάδας, αφού, όπως λέει, ήταν αυτός 
που «ανόρθωσε την ιδέαν του Ελληνισµού» µε τη «διάδοσίν» του στην Ασία και µε 
την «εµπέδωσίν» του από το βαρβαρικό κόσµο, τον οποίο και «εκπολίτισε»299. 
Χαρακτηριστική είναι ακόµη η αναφορά του (όπως και των συγχρόνων του έργων 
των άλλων οµάδων) στη δύσκολη (περίοδο των πολιτικών ανωµαλιών και των 
κοινωνικών ανησυχιών» που περνά η χώρα και η ευχή του να εµφανισθεί και πάλι 
από τη Μακεδονία, όπως και στην Αρχαιότητα και στο Βυζάντιο, «η µεγαλουργός 
πολιτική ηγεσία» που θα ανορθώσει τον Ελληνισµό300. 

 
Στη συνέχεια θα εξετάσουµε δύο βιβλία της δ΄ οµάδας αρκετά σηµαντικά και 

ως προς το µέγεθος και ως προς την αξία τους (ιδίως το δεύτερο), που 
πραγµατεύονται τη σχέση του Αλεξάνδρου µε τον Ελληνισµό. Το πρώτο είναι το 
βιβλίο του Σωτήριου Γκοτζαµάνη «Η παρά των Ελλήνων κατάκτησις της Ασίας υπό 
την ηγεσίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου» (Θεσσαλονίκη 1957) και το δεύτερο το βιβλίο 
του Απόστολου ∆ασκαλάκη «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ελληνισµός» (Αθήνα 1963). 

Ο πρώτος από τους συγγραφείς, ο Σωτήριος Γκοτζαµάνης, ήταν πρώην 
υπουργός οικονοµικών (καταγόµενος από την Πέλλα), που έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα 
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για το βορειοελλαδικό χώρο και που ασχολήθηκε και µε τη µελέτη της ελληνικής 
ιστορίας (έργο του είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο). Στο έργο του αυτό µελετά 
την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, βλέποντάς την µέσα από ελληνικό 
πρίσµα. Πιστεύει ότι η «καταπονηµένη από τους εµφυλίους» Ελλάδα, χάρη στο 
Φίλιππο, δηµιούργησε στην Κόρινθο «για πρώτη φορά κράτος ενιαίο», το οποίο όµως 
«δε θα ηδύνατο να επιζήσει αν δεν αφαιρείτο από τους Πέρσας η δυνατότης να 
διαταράσσουν (… )την µεταξύ των Ελλήνων οµόνοιαν». Για το συγγραφέα εποµένως, 
«ο πόλεµος αυτός υπήρξε αµυντικός»· ήταν ακόµα «απελευθερωτικός (των Ελλήνων 
της Μ.Ασίας)» και προσπάθεια δηµιουργίας «ζωτικού χώρου δια να µην αποθάνει η 
ελληνική φυλή εκ πείνης». Αποσκοπούσε ακόµη στην «εκδίκηση και τιµωρία των 
Περσών». Σε καµία περίπτωση δεν πιστεύει πως ήταν αποικιοκρατικός, ούτε 
«επινόηση» του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, αλλά ήταν «όνειρον εθνικόν»301.  

Την εκτέλεση αυτού του ονείρου ανέλαβε ο Αλέξανδρος. Η εκστρατεία του 
ήταν για τον Γκοτζαµάνη «ένα αριστοτέχνηµα από απόψεως στρατηγικής και 
τακτικής»302. Τον ίδιο τον Αλέξανδρο τον θεωρεί «µία από τας µεγαλυτέρας 
φυσιογνωµίας της ανθρωπότητος», που κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 
«συνέλαβε την ιδέα της παγκοσµίου αυτοκρατορίας, η οποία προσπερνούσε κατά 
πολύ τας αντιλήψεις των πανελληνιστών». Από ’κεί και πέρα εξηγεί ότι «ενώνει τους 
λαούς άλλους µε την πειθώ και άλλους διά των όπλων» και τους κηρύσσει τη 
συµφιλίωση και την αγάπη κάτω από το στέµµα του. ∆ιαδίδει τον ελληνικό πολιτισµό 
και ανυψώνει το βιοτικό τους επίπεδο. Για το συγγραφέα, το πολιτικό του έργο «είναι 
εφάµιλλον, αν όχι ανώτερον, του στρατιωτικού»303. 

Από τα µελανά σηµεία της ιστορίας του αναφορά γίνεται από το συγγραφέα 
µόνο στην καταστροφή της Περσέπολης και στη σχέση του µε το θείο. Την 
Περσέπολη πιστεύει πως την έκαψε «δια να αναγγελθεί στην Ελλάδα και όλη την 
ανθρωπότητα ότι η εκδίκηση των Ελλήνων υπήρξεν πλήρης», κι εκεί «έληξε η 
σύµβασις της Κορίνθου» για τον Αλέξανδρο304. Για τη σχέση του µε το θείο πιστεύει 
πως ο Αλέξανδρος «είχε απόλυτον πεποίθησιν ότι η καταγωγή του ήτο υπερφυσική, 
ότι ήτο εκλεκτός του θείου δια να επιτελέσει έργα» µεγάλα και πως «µία αόρατος 
δύναµις παρηκολούθει και καθοδήγει το έργον του». Για το θάνατό του πιστεύει ότι 
προήλθε από ελονοσία305. 

Η προσφορά του Αλεξάνδρου στον ελληνισµό είναι για το συγγραφέα 
τεράστια, καθώς παύει η κατάρρευση, σταµατούν οι κίνδυνοι εξ Ανατολών και 
ανοίγονται απέραντοι οικονοµικοί ορίζοντες. Αλλά και στην ανθρωπότητα πιστεύει 
πως πρόσφερε πολλά, αφού, όπως δηλώνει (συµφωνώντας µε τη συντριπτική 
πλειοψηφία των ελληνικών έργων για τον Αλέξανδρο), χωρίς τη διάδοση του 
ελληνικού πολιτισµού δε θα υπήρχε ούτε χριστιανισµός ούτε ευρωπαϊκός πολιτισµός. 

Ο συγγραφέας τελειώνει το έργο του µ’ ένα πατριωτικό µήνυµα (θυµίζοντας 
το προηγούµενο του Ρουµάνη, µε το οποίο συµπίπτουν σχεδόν χρονικά) 
καταφερόµενος κατά των «ξένων Μεγάλων ∆υνάµεων» που «εκµεταλλεύονται την 
Ελλάδα», παρατηρώντας πως «όποτε την έχουν ανάγκη της θυµίζουν» το Μαραθώνα 
ή το Λεωνίδα, «ποτέ όµως την Ισσό», για να µη νιώθουµε οι Έλληνες, όπως λέει, τι 
είµαστε ικανοί να κάνουµε όταν είµαστε ενωµένοι306· έχουµε δηλαδή άλλη µια 
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αναφορά στην ανάγκη ενότητας του ελληνισµού σε µια περίοδο δύσκολη, γεµάτη από 
αγώνες για την επίλυση των προβληµάτων του και την άνοδο της ισχύος του. 

 
Ο δεύτερος συγγραφέας, ο Απόστολος ∆ασκαλάκης, είναι καθηγητής της 

Ιστορίας των Νεοτέρων Χρόνων στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Το βιβλίο του αυτό 
δεν αποτελεί, όπως λέει, «εξιστόρηση του βίου και των πράξεων του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, αλλά ιστορική έρευνα επί παντός αναφεροµένου (… ) στις εν γένει 
σχέσεις του (… ) µετά του ελληνικού έθνους». Εξετάζει την αγωγή του, τις σχέσεις 
του µε τις ελληνικές πόλεις (και κυρίως την Αθήνα), το πώς επηρεάστηκε από τις 
ελληνικές παραδόσεις, τις χαρακτηριζόµενες αντίθετες προς τις ελληνικές παραδόσεις 
πράξεις του, τις εκδηλώσεις του ελληνικού του φρονήµατος στην Ασία, τη συµβολή 
του ελληνικού πνεύµατος στην οργάνωση της αυτοκρατορίας του και τον 
εξελληνισµό που επιχείρησε του αρχαίου κόσµου. 

Τους Μακεδόνες τους θεωρεί καθαρούς Έλληνες (έχει ασχοληθεί εκτενώς µε 
το θέµα στο έργο του «Ο ελληνισµός των αρχαίων Μακεδόνων», Αθήνα 1960), το ίδιο 
και τον Αλέξανδρο, απαντώντας σε κάποιες θεωρίες περί ιλλυρικής εν µέρει 
καταγωγής του, είτε από την πλευρά του πατέρα του είτε από την πλευρά της µητέρας 
του307. Σηµειώνει τη σηµασία που είχε για τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του η 
ελληνική αγωγή που έλαβε από τον Αριστοτέλη και το πόσο τον επηρέασε η 
ελληνική φιλοσοφία και φιλολογία και η ελληνική πολιτική σκέψη. Η ενότητα των 
Ελλήνων και η από κοινού εκστρατεία τους στην Ασία γράφει πως ήταν όνειρο του 
Αλεξάνδρου «από τα παιδικά του χρόνια» και το έκανε πράξη η συνθήκη της 
Κορίνθου, «η πλέον φιλελεύθερη και δηµοκρατική εξ όσων είχεν ίδει έως τότε ο 
ελληνισµός»308, κατά το συγγραφέα. 

Ο Αλέξανδρος είναι για το ∆ασκαλάκη «ο µεγαλύτερος και 
καταπληκτικότερος στρατηλάτης εξ όσων είδε µέχρι σήµερα η ανθρωπότης», όµως το 
«κοσµοϊστορικής σηµασίας» έργο του δεν µπορεί να περιοριστεί στους «πολεµικούς 
θριάµβους του». Ο συγγραφέας πιστεύει ότι, ενώ ξεκίνησε επηρεασµένος από τα 
πανελλήνια ιδεώδη, µετά τις µεγάλες νίκες του «πήγασαν επιτόπου» τα σχέδια για 
«κυριαρχία επί Αιγύπτου και Ασίας»309. Έτσι, η πολιτική του αλλάζει, επιδιώκει 
πλέον τη «συνεργασία, τη συνδιοίκηση και την ισότητα Ελλήνων και Περσών», κάτι 
αντίθετο µε τις ιδέες του Αριστοτέλη περί βαρβάρων και που ο Ισοκράτης θα το 
χαρακτήριζε «εθνική ιεροσυλία», όµως ο ∆ασκαλάκης τονίζει ότι «η Ασία δεν 
µπορούσε να κυβερνηθεί βάσει των πανελληνίων διακηρύξεων του Ισοκράτους και 
των φιλοσοφικών δογµάτων του Αριστοτέλους». Η πολιτική του αυτή χαρακτηρίζεται 
«µεγαλοφυής» από το συγγραφέα και πετυχηµένη, καθώς «κινεί την εµπιστοσύνη των 
ισχυρών παραγόντων του Περσικού κράτους», που συνεργάζονται µαζί του. Η νέα 
αυτή πολιτική του καθόλου δε σηµαίνει, όπως µας λέει, ότι «απαρνιέται τα ελληνικά 
ιδεώδη», γιατί η διάνοιά του προχωρά πια σε «ασύλληπτα εις ανθρώπινον νουν 
σχέδια, ιδρύσεως κοσµοκρατορίας, ενώσεως κάτω από το σκήπτρο του των λαών του 
κόσµου και διά της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισµού επιδίωξης συνενώσεως, 
ίσως και συγχωνεύσεως όλων των λαών της Γης, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας και 
εθνικών παραδόσεων». Μόνο «διάνοια τεθραµµένη διά των ελληνικών παραδόσεων» 
µπορούσε κατά το συγγραφέα να συλλάβει και να επιδιώξει τέτοια σχέδια και ο 
ελληνικός πολιτισµός θα αποτελούσε – συνειδητά – για τον Αλέξανδρο «σχεδόν το 
µοναδικό µέσο πραγµατοποιήσεως των σχεδίων του»310. Στα πλαίσια των σχεδίων 
                                                
307βλ.Βotsford,G.W .-Robinson,C.A., Aρχαία Ελληνική Ιστορία,ελλ.µετάφρ.,Μ.Ι.Ε.Τ.,Αθήνα 1979,σ.354 
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309 ό.π., σ. 79, 82 
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αυτών θεωρεί σχεδόν βέβαιη την εκστρατεία του στη ∆ύση, ως τις Ηράκλειες στήλες 
(στα «ίχνη του προγόνου του» Ηρακλή), ώστε «να σώσει τον Ελληνισµό της Σικελίας 
και της Μεγάλης Ελλάδος από την απειλούµενη ολική καταστροφή υπό των 
βαρβάρων»311. 

Εκτενή αναφορά επιχειρεί ο συγγραφέας και στις εναντίον του Αλεξάνδρου 
γνωστές κατηγορίες όσο αφορά το χαρακτήρα του ή διάφορες ενέργειές του, καθώς 
αυτός τις αντικρίζει υπό το πρίσµα της αντίθεσης ή µη «προς τις ελληνικές 
παραδόσεις». Την καταστροφή της Θήβας τη θεωρεί απόρροια όχι τόσο του «µίσους» 
που θα ένιωσε για την αδιαλλαξία των Θηβαίων αλλά πολιτικής ανάγκης 
«παραδειγµατισµού» (τονίζει κι αυτός ότι µετάνιωσε), ενώ στην Περσέπολη 
σηµειώνει πως «για τελευταία φορά κυριαρχεί στην ψυχή του το αίσθηµα του 
Έλληνος, όπως το είχαν θρέψει οι ελληνικές παραδόσεις και η ελληνική αγωγή του 
και ξεχνά κάθε σκοπιµότητα που πήγαζε από τη νέα ελληνοασιατική πολιτική του», 
«νιώθει ως Έλλην ότι θέλει να εκδικηθεί»312. Την επίσκεψή του στο µαντείο του 
Άµµωνα την εξηγεί ως αποτέλεσµα «βαθιάς θρησκευτικότητος», καθώς ο 
Αλέξανδρος ήταν «ευσεβής Έλλην» που έδειχνε πίστη «στα σηµάδια των θεών και 
τις µαντείες» και «ήθελε να επισκεφθεί και το τρίτο από τα πιο φηµισµένα µαντεία» 
της εποχής. Τονίζει πως δεν πίστευε ότι ήταν θεός ή γιος θεού, και τη θεοποίησή του 
στην Ελλάδα τη θεωρεί πολιτική ενέργεια, που αποσκοπούσε στη σταδιακή και χωρίς 
αντιδράσεις επιβολή «µοναρχικής εξουσίας» στους Έλληνες313. Τις ασιατικές 
συνήθειες πάλι τις υιοθετεί, κατά το ∆ασκαλάκη, µόνο «για να παρέχει στους Ασιάτες 
την εικόνα του εθνικού µονάρχη», προκαλεί όµως κατά τη γνώµη του έτσι την 
αντίδραση του περιβάλλοντός του, την οποία όµως είναι «αποφασισµένος να 
πατάξει». Θύµατα αυτής της σύγκρουσης σχεδίων του Αλεξάνδρου και µακεδονικής 
αντίδρασης ήταν κατά το συγγραφέα οι τέσσερις στενοί συνεργάτες του: ο Φιλώτας 
«φαινόταν ο πιο ενδεδειγµένος αρχηγός της αντίδρασης», γι’ αυτό και εξοντώθηκε· 
θύµατα της ίδιας πάλης ήταν και ο Παρµενίων και ο Κλείτος, ενώ ο Καλλισθένης της 
όχι ανεκτής αντίδρασής του στο ζήτηµα της προσκύνησης314. Η «µοναδική 
αυστηρότητα» πάλι στις τιµωρίες των σατραπών µετά την επιστροφή του από την 
Ινδία γράφει πως οφείλεται στο ότι «εξεµάνη διότι έχανε έτσι την εµπιστοσύνη των 
λαών της Ασίας και κινδύνευε ολόκληρο το µεγαλεπήβολο έργο του». Σηµειώνει 
ακόµη ότι ουδέποτε «ελάτρευσε άλλους θεούς πλην εκείνων του ελληνικού 
πανθέου»315. 

Για το θάνατο του Αλεξάνδρου επισηµαίνει ότι οι σχετικές µε τη δηλητηρίασή 
του από τον Αντίπατρο και τον Αριστοτέλη φήµες δεν έχουν «καµία σοβαρότητα»316. 
Το έργο του Αλεξάνδρου το θεωρεί πραγµατικά «καταπληκτικό», καθώς οδήγησε 
στην «εκ βάθρων αναδηµιουργία του κόσµου». Το χαρακτηρίζει έργο «καθαρά 
πνευµατικό, που πηγάζει εκ του ελληνικού πολιτισµού», τον οποίο χάρη σ’ αυτόν 
έλαβε η Ρώµη και όλος ο κόσµος. Χωρίς αυτόν, όπως µας λέει, το ελληνικό πνεύµα 
θα καταπνιγόταν µέσα στον αλληλοσπαραγµό και την παρακµή των πόλεων317. Η 
µοναδική του αντίρρηση είναι πως «αν µετά την Ισσό ο Αλέξανδρος βάδιζε στα ίχνη 
της πολιτικής σκέψεως του Φιλίππου και ακολουθούσε µέχρι τέλους το πανελλήνιο 
εκείνο φρόνηµα που τον οδήγησε στην Ασία, τότε οι Έλληνες θα είχαν θέσει υπό 
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έλεγχο την Ανατολική Μεσόγειο και θα είχαν οδηγηθεί σε µεγάλη ανάπτυξη αντί για 
διασπορά στην Ασία, κάτι που θα τους επέτρεπε να αντιµετωπίσουν νικηφόρα τους 
Ρωµαίους»318 (εικασία που δεν έχει θέση σε ένα σοβαρό επιστηµονικό έργο). 

 
Συγγραφέας του έργου που θα εξετάσουµε στη συνέχεια είναι ο καθηγητής 

της Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας Εµµανουήλ Μικρογιαννάκης. 
Το έργο του «Αι µεταξύ Αλεξάνδρου Γ΄ και ∆αρείου Γ΄ διπλωµατικαί επαφαί» (Αθήνα 
1969) αποτέλεσε τη διδακτορική του διατριβή και στόχος του ήταν «να διερευνηθεί ο 
διακρατικός διάλογος στην αρχαιότητα»319. Ο συγγραφέας σηµειώνει πως «όσο 
περισσότερα στοιχεία υπάρχουν περί διπλωµατικών ενεργειών (… ) κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας προς υποστήριξιν του δικαίου αυτής, τόσο αποµακρύνεται από την 
ιδέα του ληστρικού πολέµου», κατηγορία που πολλάκις εκτοξεύθηκε κατά του 
Αλεξάνδρου από την εποχή του Niebuhr320. Επισηµαίνει την προσπάθεια του 
Αλεξάνδρου µέσα από την αλληλογραφία του αυτή µε το ∆αρείο να προβάλει το 
δίκαιο του αγώνα του (κάτι σηµαντικό, αφού «ο δίκαιος αγών ενισχύεται από τους 
θεούς») και παρατηρεί πως επειδή «η Μακεδονία ουδέποτε ηπειλήθη σοβαρά από 
τους Πέρσες» (αναφορά µάλλον παράξενη, αν σκεφτούµε την κατάληψή της από τον 
Ξέρξη), «ο Αλέξανδρος δεν µπορεί να προβάλει δίκαιο αγώνα κατά των Περσών» ως 
βασιλιάς της Μακεδονίας, γι’ αυτό και «προβάλλει τον τίτλο του ηγεµόνος των 
Ελλήνων» (όπως και ο Φίλιππος). Αυτή είναι κατά το συγγραφέα «η σηµασία της 
συµπράξεως των νοτίων Ελλήνων» για το Φίλιππο και τον Αλέξανδρο321 (άλλη µια 
σχετικά παράξενη αναφορά, που, για τον πρώτο τουλάχιστο, δεν ισχύει). 

Πέρα από τα παραπάνω, ο συγγραφέας εξετάζει το πόσες και ποιες επιστολές 
περιλαµβάνει η αλληλογραφία των δύο βασιλέων και ποιο το περιεχόµενό της, κάτι 
που δεν αφορά φυσικά άµεσα την έρευνά µας. Μέσα από όσα λέει, πρέπει να 
σηµειώσουµε την πεποίθησή του ότι «ο Αλέξανδρος κατείχετο από την ιδέαν της 
κοσµοκρατορίας» και την άποψή του ότι η εκστρατεία του αποτέλεσε «νίκη της 
Ευρώπης επί της πολυάνδρου Ασίας», σηµειώνοντας µάλιστα «βαθεία τοµή», καθώς 
η Ανατολή που «ηγεµόνευε παγίως» ως τότε, χάνει την ηγεµονία της, την οποία 
κρατά η Ευρώπη «µέχρι του 20ου αιώνος»322. 

 
Θα συνεχίσουµε µε άλλη µία οµάδα πέντε έργων, της ε΄ οµάδας αυτή τη 

φορά, που αφορούν τη στρατιωτική ιστορία της Ελλάδας, αρχαίας µόνο ή και 
µεταγενέστερης µαζί. 

Το πρώτο είναι το αξιόλογο συλλογικό έργο (των εκδόσεων Τζηρίτα) µε τίτλο 
«Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος» (Αθήνα 1959), στη συγγραφή του οποίου 
συνεργάστηκαν έξι συγγραφείς, όλοι τους στρατιωτικοί (µε επιµέλεια του διευθυντή 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ε. Φωτιάδη και του συνταγµατάρχη Κ. Τσόλακα). Τα 
κείµενα που αφορούν την Αρχαιότητα (αλλά και το Βυζάντιο) είναι γραµµένα από 
τον ταγµατάρχη Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο.  

Όσο αφορά το στρατιωτικό τοµέα ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως µία 
«απαράµιλλος στρατιωτική ιδιοφυΐα» µε «καταπληκτική στρατιωτική σταδιοδροµία» 
και τεράστια συµβολή στην «προαγωγήν του πολέµου», «πραγµατικός αριστοτέχνης 
(… ) εις την επιλογήν των εκάστοτε ενδεικνυοµένων σωµάτων ως και εις τον 
συνδυασµόν τούτων», ο οποίος «εγκαινιάζει νέον στοιχείον εις την διεξαγωγήν του 
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πολέµου: την κίνησιν»323. Ο Αγγελόπουλος κρίνει σκόπιµο να αιτιολογήσει και δύο 
συγκεκριµένες ενέργειές του, τη διάλυση του στόλου του (λόγω έλλειψης χρηµάτων) 
και τη µη καταδίωξη του ∆αρείου µετά την Ισσό (καθώς όφειλε, όπως τονίζει, να 
ακολουθήσει το αρχικό του σχέδιο περί πλήρους κατάληψης των µεσογειακών 
παραλίων)324. Ο συγγραφέας εµµένει όµως περισσότερο στο πολιτικό του έργο, την 
πολιτική συγκρότηση της αυτοκρατορίας του, όπου στάθηκε κατ’ αυτόν αµίµητος· 
περισσότερο µάλιστα στέκεται στη γεµάτη σεβασµό και διάθεση συνεργασίας 
συµπεριφορά του προς τους κατακτηµένους και στην «απολύτως ενσυνείδητο 
προσπάθεια» για τον εκπολιτισµό τους325. 

Όσο αφορά τα υπόλοιπα σηµεία που µας αφορούν, υπάρχουν στο έργο 
αρκετές αναφορές (χωρίς επικριτική διάθεση). Για την Ελλάδα της εποχής πιστεύει 
ότι «ήχθη πράγµατι εις το χείλος της καταστροφής», από την οποία την έσωσαν οι 
Μακεδόνες326. Κάνει αναφορά στην εκτέλεση των ανταπαιτητών του θρόνου, 
θεωρώντας την νόµιµη άµυνα, στην καταστροφή της Θήβας, για την οποία ρίχνει την 
ευθύνη στη στάση των Θηβαίων και τους Βοιωτούς (αναγνωρίζει βέβαια ότι «υπήρξε 
τη αληθεία βαρεία»), στην Περσέπολη, θεωρώντας την καταστροφή της συµβολική 
εκδίκηση, στη θεοποίησή του, την οποία βλέπει ως αποκλειστικά πολιτική πράξη µε 
στόχο την καλύτερη διακυβέρνηση των κατακτηµένων, και στις εναντίον του 
συνωµοσίες, στη ρίζα των οποίων βλέπει την αδυναµία των συντρόφων του να 
κατανοήσουν και να αποδεχτούν την πολιτική του (θεωρεί το Φιλώτα µάλλον ένοχο, 
αλλά άδικο το φόνο του Παρµενίωνα και ατυχή του Κλείτου)327. Την εκστρατεία τη 
θεωρεί πράγµατι πανελλήνια και τα σχετικά αισθήµατα του Αλεξάνδρου ειλικρινή, 
ενώ ως κύριους λόγους διεξαγωγής της διακρίνει την «ζωτικήν διά το έθνος ανάγκην» 
επεκτάσεως, την «οριστικήν εµπέδωσιν του αισθήµατος ασφαλείας από παντός εξ 
Ανατολών κινδύνου και τη διάθεση εκδίκησης. Πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος θα 
επεδίωκε να κατακτήσει όλο το γνωστό κόσµο, ενώ εικάζει πως εύκολα σχετικά θα 
µπορούσε να νικήσει τους Ρωµαίους όταν εκστράτευε εναντίον της ∆ύσης328. Για το 
θάνατό του τέλος αναφέρει πως οφείλεται σε ασθένεια που έπληξε τον κουρασµένο 
από την «κοπιώδη ζωήν» οργανισµό του329. 

 
Το δεύτερο βιβλίο που αναφέρεται στην αρχαία στρατιωτική ελληνική ιστορία 

(και µοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία µε αυτήν ως αποκλειστικό θέµα του) είναι 
το δίτοµο έργο «Η στρατιωτική Αρχαία Ελλάς» (Αθήνα 1961-62), γραµµένο από το 
Νεόκοσµο Γρηγοριάδη, υποστράτηγο ε.α. και τέως βουλευτή Πέλλας και Αθηνών 
(και µετέχοντα στους εθνικούς πολέµους από το 1897 ως το 1922). 

Όπως θα ήταν αναµενόµενο, ο συγγραφέας αναφέρεται µε ιδιαίτερη 
λεπτοµέρεια και ακρίβεια στο πολεµικό έργο του Αλεξάνδρου (κάτι που από τους 
υπόλοιπους συγγραφείς µόνο ο Θ. Σαράντης το κάνει, αναλυτικότερα βέβαια και πιο 
αντικειµενικά). Θεωρεί ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του – που τον διαφοροποιεί από 
τις προγενέστερές του µεθόδους πολέµου – την «αιφνιδιαστικήν στρατηγικήν 
επίθεσιν», που δεν αφήνει την πρωτοβουλία στον εχθρό. Ειδική αναφορά κάνει 
ακόµα στον «ορεινόν πόλεµον», όπου ο Αλέξανδρος «υπ’ ουδενός προκατόχου ή 

                                                
323 Φωτιάδης, Ε.,- Τσόλακας, Κ.(επιµ.), Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος, εκδ.Τζηρίτα, Αθήνα 1959, σ.  
     235-6, 163 
324 βλ. ό.π., σ. 174, 187-8 
325 ό.π., σ. 220, 233 
326 ό.π., σ. 157 
327 ό.π., σ. 147, 152-3, 212, 195, 218-9 
328 ό.π., σ. 160-1, 237 
329 ό.π., σ. 231 
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µεταγενεστέρου υπερεβλήθη», όπως πιστεύει, καθώς και στο ότι άφηνε πρωτοβουλίες 
στους στρατηγούς του σε κρίσιµες στιγµές της µάχης, κάτι που κατ’ αυτόν τον 
ξεχωρίζει και τον κάνει να υπερέχει του Ναπολέοντα. Στις συγκρίσεις του που κάνει 
µε άλλους στρατηγούς της αρχαιότητας, όπως τον Πύρρο, τον Αννίβα ή το Σκιπίωνα, 
ακόµα και το Φίλιππο Β΄, τον θεωρεί «και κατά την στρατηγικήν και κατά την 
τακτικήν ασύγκριτον» και «παντός υπέρτερον» σε όλες τις εποχές330. 

Αναφορικά µε την πολιτική του, θεωρεί ως «µεγαλειοδεστάτη πράξη» την 
πολιτική προσέγγισης και την εκµετάλλευση κάθε ικανού ξένου στοιχείου, γιατί 
διαφορετικά δε θα ήταν σταθερή η κατάκτηση «υπό της δρακός των Μακεδόνων 
στρατιωτών» (κυρίως πιστεύει ότι ενδιαφέρθηκε για τη συνεργασία των Περσών). 
∆έχεται επίσης ότι επεδίωκε την «κατάκτησιν όλου του κόσµου»331. 

Σχετικά µε τις αρνητικές του πράξεις, ο Γρηγοριάδης εντοπίζει µόνο τρεις 
«κηλίδες» στο βίο του Αλεξάνδρου, την καταστροφή της Θήβας, την πυρπόληση των 
ανακτόρων της Περσέπολης (πράξη που τη χαρακτηρίζει «ακατανόητο» και για την 
οποία δέχεται ως κίνητρο το επεισόδιο της Θαΐδος) και τον µετά βασανιστηρίων 
φρικτό θάνατο του Βήσσου (είναι ο δεύτερος µόλις Έλληνας συγγραφέας των πέντε 
πρώτων οµάδων που εντοπίζει αυτό το περιστατικό). Από ’κεί και πέρα τονίζει ότι 
«δεν βλέποµεν όµως ως εγκλήµατα και τας άλλας πράξεις του Αλεξάνδρου» για τις 
οποίες τον κατηγορούν οι «δριµείς επικριταί» του, όπως «τας κατά Φιλώτα και 
Κλείτου ενεργείας». Θεωρεί το Φιλώτα ένοχο, που καταδικάστηκε ύστερα από τίµια 
δίκη, ενώ για το επεισόδιο του Κλείτου ρίχνει το βάρος στον τελευταίο που 
δυσανασχέτησε µε «τους επαίνους προς τον Αλέξανδρον» και θέλησε να τον µειώσει. 
Θεωρεί και αυτόν και όλους όσους αντιδρούσαν στην πολιτική του Αλεξάνδρου 
«στενής διανοητικότητος στρατιωτικούς» που θεωρούσαν πως η κατάκτηση έγινε 
«µόνον ένεκα της συµµετοχής των», αξίωναν «έκαστος δι’ εαυτόν τα πρωτεία των 
αµοιβών» και δεν «υπετάσσοντο εις το κοινόν συµφέρον»332. 

Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι αναφορές του συγγραφέα στην Ελλάδα και 
τη Μακεδονία. Σχετικά µε την Ελλάδα, αναφέρεται στις εσωτερικές συγκρούσεις και 
στον τοπικισµό της, για τον οποίπο µε πικρία παρατηρεί ότι είναι «δυστυχώς 
ελληνικόν έθιµον» (αναφορά που καλύπτει και τη σύγχρονή του πραγµατικότητα), 
ενώ όσο αφορά στη Μακεδονία, αναφέρεται στην ελληνικότητά της χρησιµοποιώντας 
ως επιχειρήµατα τα ονόµατα και τη στρατιωτική ορολογία των Μακεδόνων, που είναι 
καθαρά ελληνικά333. 

 
Το τρίτο βιβλίο που αναφέρεται στη στρατιωτική ελληνική ιστορία είναι το 

δίτοµο έργο της ∆ιευθύνσεως Ιστορίας Στρατού (δεν αναφέρεται το όνοµα του 
συντάκτη των κειµένων) µε τίτλο «Έκθεσις της Πολεµικής Ιστορίας των Ελλήνων» 
(Αθήνα 1970). Πρόκειται για την παρουσίαση µιας έκθεσης πολεµικού υλικού από 
την αρχαιότητα ως τη νεότερη εποχή που διοργάνωσε το Γ.Ε.ΕΘ.Α. στο Ζάππειο το 
1968, και η οποία συνοδεύεται από σύντοµο σχετικό κείµενο (ανυπόγραφο). 

Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται σ’ αυτό ως σπουδαίος στρατηγός. Ο συντάκτης 
του κειµένου αναφέρεται στο σχέδιό του λέγοντας ότι «απέβλεπεν εις την µετά την 
διάβασιν του Ελλησπόντου ραγδαίαν προέλασιν προς Μικράν Ασίαν διά την ταχίστην 
κατάληψιν ταύτης» και πως «εν συνεχεία εσχεδίαζε προχώρησιν προς την καρδίαν 
του Περσικού κράτους»334 (κάτι που και αν ακόµα εξαρχής το σκόπευε, δεν ήταν ο 
                                                
330 Γρηγοριάδης, Ν., Η στρατιωτική Αρχαία Ελλάς, τ.Β΄, Αθήνα 1962, σ. 236-9 
331 ό.π., σ. 248, 84 
332 ό.π., σ. 136-44 
333 ό.π., σ. 173, 176 
334 ∆.Ι.Σ., Έκθεσις της πολεµικής Ιστορίας των Ελλήνων, τ. Α΄, Αθήνα 1970, σ. 211 
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αµέσως επόµενος µετά την ολοκλήρωση της κατάληψης της Μ. Ασίας στόχος του, 
εφόσον αποσκοπούσε πρώτα στην εξασφάλιση των µεσογειακών παραλίων· ο 
συντάκτης δηλαδή λαθεύει, είτε από διάθεση συντοµίας είτε από έλλειψη προσοχής). 
Για τα πολιτικά του σχέδια αναφέρει ότι «απέβλεπεν εις συγχώνευσιν του 
βαρβαρικού και του ελληνικού κόσµου εις µίαν εθνότητα διά της εις τους βαρβάρους 
µεταδόσεως του ελληνικού πολιτισµού», ενώ δέχεται ότι προετοίµαζε µεγάλη 
εκστρατεία στη ∆ύση335.  

Από τις αρνητικές του πράξεις αναφέρει µόνο την καταστροφή της Θήβας, όχι 
όµως µε αρνητική διάθεση, καθώς λέει απλά ότι «εµαταίωσεν τας εξεγέρσεις των 
Ελλήνων». Αναφερόµενος τέλος στο θάνατό του, λέει ότι «αίφνης αρρώστησεν εκ 
πυρετού σφοδρού και µετά ένδεκα ηµέρας υπέκυψεν»336.  

 
Τη στρατιωτική ιστορία της αρχαία Μακεδονίας ειδικότερα, µέσα στα πλαίσια 

της ευρύτερης ελληνικής,  έχει ως βασικότερο θέµα του και το βιβλίο του Γεώργιου 
Θεοχαρίδη (που τον είδαµε και στη γ΄ οµάδα) µε τίτλο «Ο ρόλος της Μακεδονίας εις 
την πολιτικήν και στρατιωτικήν ιστορίαν της Ελλάδος» (Θεσσαλονίκη 1962). Ο 
συγγραφέας, αφού επισηµαίνει πως οι Έλληνες «υπήρξαν αι µεγαλύτεραι 
στρατιωτικαί µεγαλοφυΐαι του αρχαίου κόσµου», τονίζει πως οι Μακεδόνες «και από 
στρατιωτικής απόψεως ήσαν ελληνικότεροι των Ελλήνων και οι ικανότεροι 
στρατιωτικοί όλης της αρχαίας Ελλάδος», καθώς µε το Φίλιππο και τον Αλέξανδρο 
«διά πρώτην φοράν εις την ελληνικήν στρατιωτικήν ιστορίαν εµφανίζεται η 
δηµιουργία ενός στρατού ο οποίος είναι ζωντανός οργανισµός (… ), ένα µέγα 
στράτευµα το οποίον, παρά την ποικιλίαν της συνθέσεώς του, διοικείται ενιαίως από 
την χείραν ισχυρού αρχηγού και του οποίου έκαστον τµήµα (… ) έχει ίδιον 
προορισµόν»337· επισηµαίνει ακόµη τις διαφορές της τακτικής των Μακεδόνων από 
τους στρατούς των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων. Τέλος, στην αρχή του έργου του, 
κάνει εκτενή αναφορά στην ελληνική (δωρική) καταγωγή των Μακεδόνων και στα 
γεωγραφικά όρια της χώρας τους, καθώς και στα σχετικά «πολιτικά κατασκευάσµατα 
των Σλάβων σωβινιστών» που προβάλλουν «ανιστορήτους και θρασείας αξιώσεις», 
όπως λέει338. 

 
Στη στρατιωτική ιστορία αναφέρεται τέλος και το βιβλίο του καθηγητή της 

Σχολής Ευελπίδων υποστρατήγου Κωνσταντίνου Κανακάρη µε τίτλο «Στρατιωτική 
Ιστορία» (Βάρη 1986), το οποίο λειτουργεί ως διδακτικό εγχειρίδιο µόνο των 
σπουδαστών της σχολής. Σε µια παγκόσµια και διαχρονική επιλογή µαχών ο 
συγγραφέας επιλέγει τη µάχη των Γαυγαµήλων ως τη χαρακτηριστικότερη όσων 
έδωσε ο Αλέξανδρος, καθώς σ’ αυτήν φανερώνεται κατ’ αυτόν «κατά µοναδικό ίσως 
τρόπο η ανυπέρβλητη στρατιωτική µεγαλοφυΐα του». Επισηµαίνει πως «στις πολλές 
µάχες που ο µεγάλος αυτός στρατηλάτης έδωσε επικεφαλής των ενωµένων δυνάµεων 
του ελληνισµού, διακρίνεται ως ο ∆άσκαλος της Στρατηγικής – Τακτικής», καθώς σε 
όλες «εφαρµόζονται για πρώτη φορά οι αρχές του πολέµου»339. Θεωρεί ακόµα 
χρήσιµο να επισηµάνει πως ο αντίπαλός του, το περσικό κράτος, «ήταν η µεγαλύτερη 
και καλύτερα οργανωµένη δύναµη από όλες όσες είχαν εµφανιστεί ως την εποχή 
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εκείνη στον κόσµο» και πως ο Αλέξανδρος θεµελίωσε «νέους τύπους πολιτειακού και 
εθνικού βίου»340. 

 
Θα περάσουµε στη συνέχεια στην εξέταση δύο βιβλίων της δ΄ οµάδας µε 

κοινό θέµα και αρκετά στενό (γι’ αυτό και είναι µικρά σε όγκο): το έργο του 
Βασίλειου Λαούρδα «Η προσωπικότης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τον Αρριανόν» 
(Θεσσαλονίκη 1971) και το έργο του Πέτρου Σκουφάκη «Ο Μέγας Αλέξανδρος κατά 
τον Αρριανόν» (Θεσσαλονίκη 1973). Και οι δύο συγγραφείς είναι ειδικοί ερευνητές 
(και συνεργάτες της Ε.Μ.Σ.). 

Το πρώτο από τα δύο έργα, αυτό του Λαούρδα, ελάχιστα µπορεί να 
απασχολήσει την έρευνά µας, καθώς ο συγγραφέας µένει απόλυτα προσηλωµένος στο 
θέµα του, το πώς παρουσιάζει ο Αρριανός τον Αλέξανδρο, και σπανιότατα εκφέρει 
δικές του κρίσεις είτε περί του Αλεξάνδρου είτε περί των λεγοµένων του Αρριανού. 
Από τα γραφόµενά του µπορούµε να εξάγουµε το συµπέρασµα πως θεωρεί την 
εκστρατεία του Αλεξάνδρου ελληνική (µιλάει για τη «στρατιά των Ελλήνων που 
διέσχιζε θριαµβευτικά την Ασία»), ενώ συµπεραίνει πως είχε στόχο του «να 
καταλάβει ολόκληρη την περσική επικράτεια» και σταδιακά, µέσα από την πολιτική 
της φυλετικής ανάµιξης και της συνεργασίας, να γίνει «ηγεµών της ανθρωπότητος». 
Αναφέρεται στη «λαµπρή στρατηγική» του και τη «βαθιά θρησκευτικότητά» του. 
Πιστεύει ακόµη πως ο Αλέξανδρος πέθανε από «βαριά µορφή ελονοσίας», ενώ 
σηµειώνει πως είναι µια «θαυµαστή προσωπικότητα που µέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε 
την όψη του κόσµου»341. 

 
Το δεύτερο έργο, του Σκουφάκη, είναι πιο λεπτοµερές από του Λαούρδα, ενώ 

συγχρόνως ο συγγραφέας προβαίνει σε περισσότερες δικές του κρίσεις για τον 
Αλέξανδρο. «Κυριότερο γνώρισµά του» θεωρεί τη στρατηγική του µεγαλοφυΐα, 
καθώς τον χαρακτηρίζει ως τη «µεγαλυτέρα στρατηγική µεγαλοφυΐα της Ιστορίας», 
όµως πιστεύει πως και «η πολιτική του µεγαλοφυΐα είναι παράλληλος προς τη 
στρατηγική». Για το Σκουφάκη «ο Αλέξανδρος δε θεωρείται ως κατακτητής αλλ’ ως 
συµφιλιωτής λαών και εθνών, ως αναµορφωτής του βίου των ανθρώπων και ως 
σπορεύς υψηλού πολιτισµού»342. «Την ιδέαν του Ελληνισµού» ο συγγραφέας 
πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος συνειδητά επιδίωξε να την εφαρµόσει, αποµακρυνόµενος 
µετά τα Γαυγάµηλα από την πανελλήνια ιδέα. Σκόπευε κατ’ αυτόν «να υπαγάγει υπό 
το κράτος του το ανθρώπινο γένος». Επεδίωξε «να προσεταιρισθεί τους Ασιάτας (… ) 
[και] να φαίνεται ιδικός των βασιλεύς», γι’ αυτό και προσαρµόστηκε «προς τον 
περσικόν τρόπον ζωής»343. Πολιτική σκοπιµότητα (πέρα από την επιθυµία του «να 
µάθει το µέλλον του» ως άνθρωπος που «επίστευε απολύτως εις το θείον») έχει για το 
συγγραφέα και η επίσκεψή του στο Αµµώνιο: «να πεισθούν οι πάντες ότι ήτο 
δεδοµένο εκ του ∆ιός να άρξει της Ασίας»· το ίδιο και η θεοποίησή του344. Φυσικά, 
σηµειώνει πως «διέπραξε και ηθικά σφάλµατα», όπως τους φόνους του Φιλώτα (που 
τον θεωρεί «µάλλον ένοχο»), του Κλείτου και του Καλλισθένη (η αιτία των φόνων 
ήταν για το συγγραφέα πολιτική, η σύγκρουσή τους µε τα σχέδιά του) και γι’ αυτό 
πιστεύει πως φταίνε κυρίως «αι τεράστιαι ευθύναι που είχεν επωµισθεί και το 
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341 Λαούρδας, Β., Η προσωπικότης του Μ. Αλεξάνδρου κατά τον Αρριανόν, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1971,  
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ευέξαπτον του νεαρού της ηλικίας του», όµως, όπως σηµειώνει, «διέπραξεν τα 
λιγότερα ηθικά σφάλµατα από όλους τους δορυκτήτορας»345. 

 
Έργο του Πέτρου Σκουφάκη είναι και το λίγο προγενέστερο (της ε΄ οµάδας) 

«Η Πανελλήνιος Ιδέα» (Θεσσαλονίκη 1971), όµως σ’ αυτό είναι πιο εκτενής η 
αναφορά που κάνει στον Αλέξανδρο. Τον θεωρεί ξανά «απροσµάχητον στρατηγόν» 
αλλά και «µεγαλοφυήν πολιτικόν», που συνεχίζει «το πανελλήνιον πρόγραµµα του 
πατρός του συµπληρώσας µάλιστα τούτο διά του πολιτιστικού µέρους» (έρχεται έτσι 
ως ένα βαθµό σε αντίθεση µε το αντίστοιχου θέµατος προγενέστερο βιβλίο του 
Κουγέα) και πως χάρη στην πίστη του στην πανελλήνια ιδέα (που τη θεωρούσε 
αποστολή στην οποία «ήτο θεόθεν τεταγµένος») κατέλυσε το περσικό κράτος 
(µοιάζει σ’ αυτό µε τις απόψεις του Γκοτζαµάνη). Στη συνέχεια όµως έχει την άποψη 
πως αυτή η «υλοποίηση της πανελληνίου ιδέας» δεν τον ικανοποιεί πλέον και «τη 
διευρύνει σε οικουµενική», κι αυτό ο συγγραφέας το θεωρεί «ευτύχηµα διά τον 
Ελληνισµόν»346. Τονίζει τέλος ότι «ανύψωσε το πνευµατικό επίπεδο των 
κατακτηθέντων λαών» µε τη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού και σηµειώνει πως 
«άνευ της ενεργείας του αυτής (… ) ή δεν θα υπήρχον ή δεν θα απέδιδον» ούτε η 
Ρωµαϊκή αυτοκρατορία ούτε η Βυζαντινή ούτε ο χριστιανισµός ούτε και ο αραβικός 
πολιτισµός347.  

Από τις αρνητικές του πράξεις κάνει αναφορά στους φόνους των τεσσάρων 
συνεργατών του, δικαιολογώντας τον, αφού αιτία θεωρεί το ότι «δεν ηδυνήθησαν να 
κατανοήσουν τους νεωτερισµούς» του κι έτσι «ηναγκάσθη να τιµωρήσει τούτους 
σκληρότατα»348.  Συγκρίνοντας το έργο του αυτό µε το κατά δύο έτη µεταγενέστερο 
της δ΄ οµάδας που είδαµε, πρέπει να σηµειώσουµε πως τα λεγόµενά του στα δύο αυτά 
έργα δεν έρχονται σε κάποια αντίφαση µεταξύ τους, αντίθετα συµπληρώνουν το ένα 
το άλλο. 

 
Θα συνεχίσουµε εξετάζοντας πέντε ακόµα βιβλία της δ΄ οµάδας που έχουν 

κοινό θέµα, καθώς όλα τους αναφέρονται στο θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (ο 
αριθµός τους κάνει το θέµα αυτό το συχνότερα παρουσιαζόµενο· καθώς αποτελεί 
σηµείο που δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισµένο, µπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον ενός 
ειδικού, περισσότερο όµως συγγραφέων που αρέσκονται στο σχολιασµό µυστηρίων): 
πρόκειται για τα βιβλία των Ευάγγελου Σταµάτη «Ο θάνατος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1970), ∆ιονύσιου Αυρηλιώνη «Αίτια θανάτου του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1974), Σώζοντα Θωµόπουλου «Τρεις θάνατοι µε πολλά 
ερωτηµατικά: Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Λόρδου Βύρωνος» 
(Αθήνα 1977), Παντελή Τσαούσογλου «Μέγας Αλέξανδρος: ποιοι τον δηλητηρίασαν» 
(Θεσσαλονίκη 1995) και Π.∆. Γρηγοριάδη «Η δολοφονία του Αλεξάνδρου» (Αθήνα 
1997). Από τα πέντε αυτά βιβλία σοβαρή µελέτη (γραµµένη µάλιστα από ειδικό) 
αποτελεί το δεύτερο, ενώ µε αρκετή σοβαρότητα είναι γραµµένο και το πέµπτο. Το  
πρώτο και το τρίτο περιορίζονται στο να µιλήσουν σε κάποιον άσχετο µε το θέµα 
αναγνώστη για την πιθανότητα βίαιου θανάτου του Αλεξάνδρου, λειτουργώντας 
περισσότερο ως σκανδαλοθηρικά έντυπα ή ως βιβλία µυστηρίου παρά ως σοβαρές 
µελέτες· αλλά και το τέταρτο, ενώ επιχειρεί µια γενικότερη παρουσίαση του 
Αλεξάνδρου, µε τα τελικά του συµπεράσµατα, που εντάσσονται στα πλαίσια των 
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346 Σκουφάκης, Π., Η Πανελλήνιος Ιδέα, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1971, σ. 104, 100, 103, 115 
347 ό.π., σ. 104 
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ευρέως διαδεδοµένων στην εποχή µας θεωριών περί παγκοσµίων σιωνιστικών 
συνωµοσιών, χάνει σε µεγάλο βαθµό τη σοβαρότητά του. 

 
Στο πρώτο από τα πέντε βιβλία ο Ευάγγελος Σταµάτης αναφέρεται στο ότι 

«οι νεότεροι ιστορικοί απορρίπτουν µετ’ αγανακτήσεως την εκδοχή» της 
δηλητηρίασης και όλοι τους «µιλούν για ελώδη πυρετό, χωρίς όµως να προσκοµίζουν 
αποδείξεις»349. Παρουσιάζει στη συνέχεια τις αρχαίες πηγές που αναφέρουν την 
εκδοχή της δηλητηρίασης (Τάκιτο, Πλούταρχο, Πασχάλιο χρονικό), για να καταλήξει 
στο ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η εκδοχή αυτή ν’ αποδίδει την αλήθεια. 

 
Ανάλογες απόψεις έχει και ο Σώζων Θωµόπουλος, ιστοριοδίφης, που κι 

αυτός δεν πείθεται από τις «ιστορικές πραγµατείες» για την εκδοχή της «βαρείας 
ελονοσίας ή τύφου ή πνευµονίας». Θεωρεί ως πολύ «πιθανό το βίαιο θάνατο», αν και 
σηµειώνει πως δεν υπάρχουν «αποδείξεις»350. Γι’ αυτό το λόγο αναζητά – ως 
ιδιωτικός αστυνοµικός ερευνητής – τα κίνητρα των δραστών της δολοφονίας. 
Παρατηρεί λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος «κατά τα τελευταία κυρίως έτη της βασιλείας 
του είχε δηµιουργήσει πολλούς εχθρούς» ανάµεσα στους «Μακεδόνες αξιωµατικούς» 
εξαιτίας «της άκρως απολυταρχικής συµπεριφοράς του, του απότοµου χαρακτήρα του 
και των βίαιων παθών του», καθώς και της «απαίτησής του να τον προσκυνούν όλοι 
ως θεό». Ενοχληµένοι ήταν επίσης, όπως λέει, γιατί «τιµούσε περισσότερο τους 
Πέρσες από τους φίλους του» και «εµφανιζόταν συχνά µε στολή Πέρση», καθώς και 
για το ότι «καταδίκασε κατ’ απαίτηση δήθεν του µακεδονικού στρατού ως ενόχους 
εξυφανθείσης (αλλά µη αποδειχθείσης) συνωµοσίας τρεις ικανότατους συνεργάτες 
του, το Φιλώτα, τον Παρµενίωνα και τον Κλείτο»351.  

Από τα γραφόµενά του βλέπουµε πως αποδέχεται το ότι η συµπεριφορά του 
Αλεξάνδρου άλλαξε στην Ανατολή, έγινε απολυταρχικός και τυραννικός, 
εντυπωσιάστηκε από την ασιατική πολυτέλεια και φέρθηκε σκληρά και άδικα σε 
στενούς του φίλους. Φυσικά, ο συγγραφέας δεν κατέληξε στο συµπέρασµα αυτό 
ύστερα από ιστορική έρευνα, αλλά από την τάση του να ανακαλύψει κίνητρα (έτσι 
εξηγείται φυσικά και το λάθος που κάνει για τον Κλείτο). 

 
Περισσότερο σοβαρή προσπάθεια αποτελεί το έργο του ∆ιονύσιου 

Αυρηλιώνη, ιατρού χειρούργου, αρχίατρου του ελληνικού στρατού ε.α., ο οποίος 
θεωρεί ως αιτία θανάτου του Αλεξάνδρου «το τραύµα του πνεύµονος στους 
Μαλλούς», εξαιτίας του οποίου υπήρξε «παραµονή ξένου σώµατος εντός του 
πνεύµονος» (οστού ή κοµµατιού υφάσµατος), το οποίο και «προκάλεσε λοίµωξη». 
Συντέλεσε κατ’ αυτόν και ο τρόπος ζωής του Αλεξάνδρου µε την «εξαντλητική 
σωµατική προσπάθεια, συνεχή πνευµατική εργασία και ψυχική ταλαιπωρία, 
οινοποσία», καθώς και η πλήρης έλλειψη υπεύθυνης θεραπευτικής αγωγής (ο 
συγγραφέας πιστεύει πως δεν υπήρχαν γιατροί γύρω του ύστερα από το θάνατο του 
Ηφαιστίωνα)352. 

Το βιβλίο όµως του Αυρηλιώνη δεν περιορίζεται σ’ αυτό που δηλώνει ο 
τίτλος του, αλλά επιχειρεί µια αρκετά λεπτοµερή παρουσίαση του έργου και (κυρίως) 
της προσωπικότητας του Αλεξάνδρου (ως ένα είδος ιστορικού του ασθενούς). Τον 
θεωρεί φυσικά ως µια στρατιωτική και πολιτική µεγαλοφυΐα, η οποία προκαλεί το 
θαυµασµό του, όµως δεν επιµένει σ’ αυτό. Μιλά για «πνευµατική του καθίζηση» 
                                                
349 Σταµάτης, Ε., Ο θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου, Αθήνα 1970, σ. 9 
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κατά τα τελευταία χρόνια του, που φαίνεται ήδη στη Γεδρωσία (τη διάβαση της 
οποίας πιστεύει πως επεχείρησε για να ξεπεράσει τον Κύρο και τη Σεµίραµη), ενώ πιο 
πριν τον κατηγορεί για «ενέργειες µη λογικές και επικίνδυνες» για τον ίδιο και το 
στρατό του, οι οποίες πηγάζουν «από τον ορµητικό χαρακτήρα» του353. Τον 
κατηγορεί ακόµα (και απορεί µάλιστα) πώς πίστεψε «µε τόση παιδική αφέλεια και 
ευπιστία στις θρησκόληπτες δοξασίες της µητρός του» για τη θεϊκή του καταγωγή 
(έτσι εξηγεί και την επίσκεψη στο µαντείο του Άµµωνα)354. Τους φόνους του Φιλώτα 
και των υπολοίπων τους θεωρεί ως αντίποινα του Αλεξάνδρου στις αντιδράσεις τους 
για τη συµπεριφορά του στην Ανατολή και τη συνέχιση της εκστρατείας του355. Την 
καταστροφή της Περσέπολης τη θεωρεί «αλόγιστη και εν ψυχρώ καταστροφή» που 
δε δικαιολογείται από «το επιχείρηµα των αντιποίνων», ενώ τέλος, τον κατηγορεί πως 
προχώρησε πάρα πολύ, εξαιτίας της δίψας του για κατακτήσεις, µην επιτρέποντας µια 
«διαφορετική (… ) πορεία του ελληνικού έθνους και του κόσµου ολόκληρου»356. 

Είναι γενικά φανερό πως ο συγγραφέας ανήκει στην πλευρά εκείνων που 
επικρίνουν τον Αλέξανδρο. Οι απόψεις του βέβαια αυτές, καθώς προέρχονται από µη 
ειδικό µελετητή, δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία, σε αντίθεση βέβαια µε τα 
συµπεράσµατά του σχετικά µε τον κύριο στόχο του έργου του, την έρευνα των αιτιών 
θανάτου του Αλεξάνδρου (στον οποίο θα ήταν καλύτερα να περιοριζόταν). 

 
Στο αρκετά µεταγενέστερο έργο του Παντελή Τσαούσογλου από την άλλη δε 

γίνονται δεκτές αυτές οι απόψεις περί αλλαγής του Αλεξάνδρου στην Ασία. Όπως 
επισηµαίνει, «ο κύριος λόγος αναφοράς στον Αλέξανδρο και το έργο του ήταν η 
προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η πλαστή εικόνα που δίνεται από σατανικούς 
εγκεφάλους για το πρόσωπό του και το έργο του, ενώ συγχρόνως να φανερωθεί ο 
ρόλος του στον εκπολιτισµό (… ) των λαών της Ασίας (… ) της Ευρώπης και της 
Αφρικής»357. Στα πλαίσια αυτής του της πρόθεσης εξηγεί την καταστροφή της Θήβας 
(αποδίδοντάς την στους Βοιωτούς και στην έχθρα των υπόλοιπων Ελλήνων κατά των 
Θηβαίων επειδή «βοήθησαν τους Πέρσες», αλλά και στην πρόθεση του Αλεξάνδρου 
«να τροµάξει τους ελάχιστους Έλληνες που ήθελαν να ξεσηκωθούν»), την 
καταστροφή της Περσέπολης («είχε σκοπό να τιµωρήσει τους Πέρσες για όσα ανόσια 
έπραξαν όταν κατέλαβαν τις ελληνικές πόλεις»)358 και την εξόντωση των συνεργατών 
του (πιστεύει πως «οι στενόµυαλοι σύντροφοί του (… ) αδυνατούσαν να συλλάβουν 
το σχέδιό του να προσεγγίσει φιλικά τους ξένους λαούς»· το Φιλώτα τον θεωρεί 
ένοχο, ενώ οι φόνοι του Παρµενίωνα και του Κλείτου σηµειώνει ότι αποτελούν 
µελανά σηµεία του βίου του, όµως τον δικαιολογεί λέγοντας πως για τον πρώτο 
«πίστευε ότι γνώριζε για τη συνωµοσία», ενώ για το δεύτερο πως έδειξε υπερβολική 
«θρασύτητα»)359, ενώ αρνείται τις κατηγορίες «ότι υπήρξε σκληρός κατακτητής, ότι 
είχε οµοφυλοφιλικές σχέσεις, ότι ήταν µέθυσος και ακόλαστος, ότι πίστευε τον εαυτό 
του θεό, ότι υπήρξε απάνθρωπος… »360. Από την άλλη τονίζει πως ο Αλέξανδρος, 
«µεγαλωµένος µε την ελληνική παιδεία (… ), αγωνίσθηκε για την εξάπλωση του 
ελληνικού πνεύµατος, ώστε οι άνθρωποι να ζουν αδελφωµένοι, µε ισότητα, 
αδελφοσύνη και ειρήνη, σ’ έναν κόσµο χωρίς σύνορα»361. 
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Πέρα όµως από αυτά, συνηθισµένα για την ελληνική βιβλιογραφία, ο 
συγγραφέας αναφέρεται και στο θάνατο του Αλεξάνδρου, αρνούµενος την εκδοχή της 
ασθένειας και αποδεχόµενος εκείνη της δηλητηρίασης – όπως δηλώνει άλλωστε και ο 
τίτλος του έργου. Η ερµηνεία όµως που δίνει για το ποιοι ήταν οι δολοφόνοι του 
διαφέρει από τη γνωστή στις πηγές και στους υπόλοιπους σύγχρονους συγγραφείς 
που την αποδέχονται. Αφού πρώτα καταφερθεί κατά των Ισραηλιτών, 
χαρακτηρίζοντας άθλια «παραποίηση της αληθινής ιστορίας» τα όσα έγραψε ο 
Ιώσηπος, θεωρώντας πως (µέσα στα πλαίσια κάποιων σιωνιστικών συνωµοσιών) 
έχουν ως στόχο «να δείξουν σε όλη την ανθρωπότητα να τους προσκυνά ο 
µεγαλύτερος άνδρας της Ιστορίας» και στο πρόσωπό του και ο ελληνισµός, καταλήγει 
στο ότι αυτοί που τον δολοφόνησαν ήταν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι, όπως λέει, «ήταν οι 
πρόγονοι των Εβραίων»362 (που ευθύνονται τελικά κατ’ αυτόν για ένα ακόµα µεγάλο 
έγκληµα· τέτοιες απόψεις θα ήταν καλύτερο να λείπουν από ιστορικά έργα, καθώς τα 
στερούν από τη σοβαρότητα που θα όφειλαν να έχουν). 

 
Το τελευταίο από τα πέντε αυτά έργα που έχουν ως κύριο θέµα τους το 

θάνατο του Αλεξάνδρου, εκείνο του Π.∆. Γρηγοριάδη, θυµίζει αρκετά τον τρόπο 
προσέγγισης του Αυρηλιώνη, και ως προς τη σοβαρότητα του ύφους και ως προς το 
ότι κατά τα τρία τέταρτά του επιχειρεί µια γενικότερη προσέγγιση του Αλεξάνδρου, 
τα τελικά συµπεράσµατά του όµως και στους δύο τοµείς είναι διαφορετικά.  

Κατά τον Γρηγοριάδη, ο Αλέξανδρος «συνέλαβε την εφαρµογή της ιδέας του 
κοσµοπολιτισµού, µε την ίδρυση παγκόσµιου κράτους, στο οποίο όλοι οι λαοί 
ενωµένοι σε µια νέα τάξη πραγµάτων θα ζούσαν ειρηνικά, αδελφωµένοι, κάτω από 
τις αναλλοίωτες αξίες του ελληνικού πνεύµατος». Στάθηκε έτσι, κατ’ αυτόν, 
«απόστολος των ελληνικών ιδεών» και προέβη στο «συστηµατικό εκπολιτισµό των 
βαρβάρων» και στην πολιτική της συνεργασίας µαζί τους (καθώς δεν επαρκούσαν οι 
ελληνικές δυνάµεις που διέθετε για µια σταθερή κατάκτηση), καθώς και στην 
πολιτική της φυλετικής συνένωσης µε τους Πέρσες (που αποτελούσαν οργανωµένη 
δύναµη και διατηρούσαν «αγαθές σχέσεις µε το ελληνικό πνεύµα», όπως πιστεύει)363.  

Από ’κεί και πέρα ο Γρηγοριάδης στέκεται από την πλευρά αυτών που 
δικαιολογούν τον Αλέξανδρο σχετικά µε τα µελανά σηµεία του βίου του. Τους 
συνεργάτες του που εξόντωσε (Φιλώτα, Παρµενίωνα, αλλά και Κλείτο και 
Καλλισθένη), τους θεωρεί όλους ενόχους συνωµοσιών, που οφείλονται στο ότι «δεν 
µπόρεσαν να συλλάβουν το νόηµα και το σκοπό της συµπεριφοράς του Αλεξάνδρου 
προς τους Πέρσες»364. Για την καταστροφή της Θήβας προβάλλει ως δράστες το 
συνέδριο των Ελλήνων (και ηθικό αυτουργό το ∆ηµοσθένη), ενώ για την Περσέπολη 
δηλώνει πως αποτέλεσε «αντίποινα για την εκστρατεία των Περσών εναντίον της 
Ελλάδας και του προγόνου του Αλεξάνδρου Α΄»365. Τέλος, θεωρεί οργανωτή της 
δολοφονίας του Αλεξάνδρου τον Αντίπατρο, που όντας φιλόδοξος και αυταρχικός, 
επιδίωκε την περίοδο της απουσίας του Αλεξάνδρου τη δική του στερέωση στην 
εξουσία, και όταν είδε πως θα τον παραγκώνιζε αποφάσισε να τον εξοντώσει 
(διαφωνούσε άλλωστε, όπως σηµειώνει, και µε τη συνολική πολιτική του και τη 
δράση του)366. Ένα τελευταίο σηµείο που αξίζει να αναφέρουµε είναι η µοναδική 

                                                
362 ό.π., σ. 82-3, 99, 105 
363 Γρηγοριάδης, Π., Η δολοφονία του Αλεξάνδρου, Νέα Θέσις, Αθήνα 1997, σ. 27, 36, 50 
364 ό.π., σ. 52-4 
365 ό.π., σ. 18, 48 
366 ό.π., σ. 68-9 
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στην ελληνική βιβλιογραφία (και χωρίς στήριγµα στις πηγές) αναφορά πως και ο 
Ηφαιστίων έπεσε θύµα δολοφονίας από τους ίδιους κύκλους367. 
 

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε δύο έργα που αφορούν τον Αριστοτέλη και τη 
σχέση του Αλεξάνδρου µαζί του. Το πρώτο είναι το έργο του Κωνσταντίνου 
Γιαννακόπουλου «Ο Αριστοτέλης ως παιδαγωγός και διδάσκαλος» (Θεσσαλονίκη 
1961). Ο συγγραφέας, εκπαιδευτικός και γενικός επιθεωρητής για την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, που έγραψε το έργο για να προβάλει µια λιγότερο γνωστή πλευρά του 
Αριστοτέλη (ως δασκάλου, πέρα από φιλοσόφου) και για να παρουσιάσει την ανάγκη 
µιας «παιδείας ανθρωπιστικής σε µια εποχή υλιστική»368, αναφέρεται, όπως είναι 
φυσικό, σε ειδικό κεφάλαιο στη σχέση δασκάλου – µαθητή µεταξύ Αριστοτέλη και 
Αλεξάνδρου. Αναφέρεται εκτενώς στο τι δίδαξε και πώς επηρέασε ο πρώτος τον 
δεύτερο. Τον Αλέξανδρο τον θεωρεί «µεγάλη µορφή» και τονίζει πως «από τις 
διδασκαλίες και αντιλήψεις του Αριστοτέλους ασφαλώς πολλά δεν απεδέχετο και δεν 
εφήρµοσε» και κυρίως την αντίληψη «περί µεσότητος των αρετών» (καθώς ο 
Αλέξανδρος «µόνο τας ακρότητας εγνώριζε», όπως καθ’ υπερβολή παρατηρεί) και 
περί υπεροχής των Ελλήνων έναντι των βαρβάρων (καθώς, όπως σηµειώνει, 
«εξετίµησε τους Πέρσας τόσο όσο και τους Μακεδόνας»)369. Επισηµαίνει τέλος ότι ο 
Αλέξανδρος «µετέφερε το ελληνικόν πνεύµα» που γνώρισε από τον Αριστοτέλη και 
«διέδωσε τον ελληνικόν πολιτισµόν» σε «έναν κόσµο απέραντο βαρβαρικό»370. 

 
Επόµενο είναι το βιβλίο του Αριστοτέλη Κωστόπουλου «Μέγας Αλέξανδρος 

και Αριστοτέλης» (Θεσσαλονίκη 1974). Ο συγγραφέας αναφέρεται πρώτα στην 
ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, στα γεωγραφικά της όρια, στην προσφορά 
της ως προστατευτικής ασπίδας προς τη νότιο Ελλάδα, στο «µεγαλεπήβολο σχέδιο» 
του Φιλίππου να «ενώσει τον ελληνισµό σ’ ένα ισχυρό κράτος» και να εκστρατεύσει 
εναντίον των Περσών371, καθώς και στην αδυναµία του ∆ηµοσθένη (τον οποίο 
αντιπαθεί, όπως και αρκετοί άλλοι από τους συγγραφείς που εξετάσαµε) να 
αντιληφθεί όλα αυτά και να ξεπεράσει την εµπάθειά του (όπως σηµειώνει 
χαρακτηριστικά - εκφράζοντας και την προσωπική του πικρία που απορρέει από τη 
σύγχρονη πια και συνηθισµένη έκφραση παραπόνων των κατοίκων της βόρειας 
Ελλάδας προς το συγκεντρωτισµό του ελληνικού κράτους – «τι χρεωστούσε η πόλη 
του σε αυτούς τους ‘‘βαρβάρους’’ ουδέποτε το διανοήθηκε ο ∆ηµοσθένης, όπως δεν 
µπορούν να το συλλάβουν και πολλοί σηµερινοί κάτοικοι του αττικού 
λεκανοπεδίου»372). Στη συνέχεια αναφέρεται ξεχωριστά στα δύο πρόσωπα που 
αποτελούν το θέµα του έργου του και κυρίως στον Αλέξανδρο. 

Αυτό που πρώτα τον απασχολεί είναι «τι δίδαξε ο Αριστοτέλης στον 
Αλέξανδρο». Υποθέτει ότι θα «προσπάθησε να µεταδώσει στο µεγάλο µαθητή του το 
πανελλήνιο πνεύµα και να του προσφέρει τον πυρήνα µιας γενικής µόρφωσης», στην 
οποία θα περιλαµβάνονταν «η παροχή γενικής φύσεως εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, η 
ρητορική τέχνη, η πολιτική και η φιλοσοφία (… ) [και] η διδασκαλία αρχαιότερων και 
συγχρόνων του συγγραφέων και ποιητών»373.  

                                                
367 ό.π., σ. 73 
368 Γιαννακόπουλος, Κ., Ο Αριστοτέλης ως παιδαγωγός και διδάσκαλος, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 5 
369 ό.π., σ. 13-5 
370 ό.π., σ. 16 
371 Κωστόπουλος, Α., Μέγας Αλέξανδρος και Αριστοτέλης, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 13-5 
372 ό.π., σ. 30 
373 ό.π., σ. 45 
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Στη συνέχεια, αναφερόµενος στον Αλέξανδρο και το έργο του, επισηµαίνει 
πως «έπρεπε να ηγηθεί των Ελλήνων ένας µεγαλοφυής άνδρας, στο πρόσωπο του 
οποίου να αδερφωθεί η µακεδονική αλκή µε την ελληνική παιδεία, για να µπορέσει ο 
Ελληνισµός να ξεχυθεί πέρα από το γνωστό ζωτικό χώρο του και ν’ αρχίσει το 
οικουµενικό έργο του (… ), να θεµελιώσει τη Μεγάλη, την πανανθρώπινη Ιδέα της 
Ελληνικής φυλής, να αφυπνίσει τη νωθρή Ανατολή (… ), να πραγµατοποιήσει το 
παγκόσµιο κράτος, µέσα στο οποίο τα αγαθά του πολιτισµού θα καταστούν κοινόν 
κτήµα όλων των ανθρώπων». Ο Αλέξανδρος πιστεύει πως ήταν «φαινόµενο µοναδικό 
και ανεπανάληπτο στην παγκόσµια ιστορία», µια «στρατιωτική και πολιτική 
µεγαλοφυΐα καταπληκτική», «ένας βασιλιάς ποιητής, ένας δηµιουργός νέων 
κόσµων». Πιστεύει πως στα πλαίσια αυτού του τού οράµατος, και δρώντας 
διαφορετικά από τις υποδείξεις του δασκάλου του, προσπάθησε «να συµφιλιώσει 
τους πολλούς και ποικίλους λαούς του αχανούς κράτους του»374. 

Στην πολιτική του αυτή εξηγεί πως αντέδρασαν πολλοί από τους Μακεδόνες, 
επειδή αδυνατούσαν να τη συλλάβουν· έτσι ερµηνεύει τις εκτελέσεις Φιλώτα, 
Παρµενίωνα και Καλλισθένη, τους οποίους θεωρεί οργανωτές συνωµοσιών, ενώ το 
φόνο του Κλείτου τον αποδίδει στην αυθάδη διαµαρτυρία του375. Ως προς τις άλλες 
αµφισβητούµενες πράξεις του που αναφέρεται, γράφει τα εξής: για τη Θήβα ότι 
ευθύνονται οι Βοιωτοί, για την Περσέπολη αµφισβητεί πως αυτός έδωσε εντολή για 
κάτι τέτοιο, για τη θεοποίησή του πιστεύει πως είναι πολιτική πράξη σύµφωνη µε τη 
διδασκαλία του Αριστοτέλη πως «ένας εξαιρετικός άνδρας είναι για το κράτος του 
όµοιος µε θεό», ενώ για την αλλαγή του βίου του προς το ασιατικότερο εξηγεί πως 
«είχε ξεπεράσει οριστικά τους φραγµούς των εθνικοτήτων [και] έγινε πολίτης του 
κόσµου»376. Για το θάνατό του έχει την άποψη πως οφείλεται σε «κακοήθη 
ελονοσία». Καταλήγει λέγοντας πως «τα µεγαλεπήβολα πολιτικά του σχέδια 
κατέρρευσαν βέβαια µε τον πρόωρο θάνατό του, το όνειρο όµως του Αριστοτέλη να 
καταστεί ο Ελληνισµός πνευµατικός οδηγός της ανθρωπότητας έγινε 
πραγµατικότητα»377. 

 
Επιστρέφοντας στην εξέταση µεµονωµένων ως προς το θέµα τους βιβλίων, θα 

εξετάσουµε ένα έργο γραµµένο από τον καθηγητή θεολογίας του Α.Π.Θ. Ευάγγελο 
Σδράκα (που τον έχουµε ξαναδεί και στην α΄ οµάδα, µε ένα έργο κατά 18 έτη 
παλαιότερο αυτού). Έχει τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άµµωνος» 
(Θεσσαλονίκη 1971) και θέµα του τη σχέση του Αλεξάνδρου µε το θείο. 

Ο συγγραφέας επισηµαίνει πως οι ιστορικοί και οι φιλόλογοι που 
ασχολήθηκαν µε τη θεοποίηση του Αλεξάνδρου «δεν µπόρεσαν να ερµηνεύσουν τη 
µορφή και το χαρακτήρα της, γιατί η έρευνά τους δεν ήταν θρησκειολογική»378. 
Πιστεύει πως στην ψυχή του υπήρχαν δύο ισχυρές δυνάµεις, «η µία η ακατάσχετη 
ορµή που τον καθοδηγούσε σε ηρωισµούς και µεγάλα έργα» και «η άλλη η 
θρησκευτική αύρα που τον ωθούσε σε αναζήτηση και επαφή µε το θείο». Παρατηρεί 
πως ο Αλέξανδρος από παιδί έδειχνε «µεγάλη ευσέβεια», και την επίσκεψή του στο 
Αµµώνιο τη θεωρούσε «εκπλήρωση απαράβατου και ιερού καθήκοντος», όπως 
παλιότερα, όταν πήγε στους ∆ελφούς. ∆εν υπάρχει δηλαδή πολιτική σκοπιµότητα 
ούτε ροµαντισµός. Όσο αφορά αυτά που άκουσε στο µαντείο, ο συγγραφέας θεωρεί 
πως ο Αλέξανδρος «πίστευε στους χρησµούς ότι θα κατακτήσει τον κόσµο και ότι 
                                                
374 ό.π., σ. 35, 79, 106, 109 
375 ό.π., σ. 79-80, 87 
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378 Σδράκας, Ε., Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άµµωνος, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 5 
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έχει θεία καταγωγή»379. Με βάση την πίστη του αυτή για τη θεϊκή καταγωγή του 
εξηγεί ο Σδράκας και «το διάταγµα περί θεοποιήσεως του 324», τονίζοντας πως «δεν 
δύναται να θεωρηθεί προϊόν των ανατολικών ή των αιγυπτιακών αντιλήψεων, αλλά 
πήγασε από το θρησκευτικό και το γενικό πνευµατικό βίο των Ελλήνων. Μιλώντας 
τέλος για την προσκύνηση, δεν πιστεύει πως έχει σχέση µε την προσπάθεια λατρείας 
του, αλλά µε το σεβασµό των Ανατολιτών προς τον ηγεµόνα (που δεν τον  
θεωρούσαν φυσικά θεό)380. Πέρα από τα σχετικά µε το θέµα του, πρέπει να 
σηµειώσουµε και την παρατήρηση του συγγραφέα σχετικά µε τα αρχικά σχέδια του 
Αλεξάνδρου: πιστεύει πως «το αρχικό του πρόγραµµα ήταν περιορισµένο, η 
εκδίκηση κατά των βαρβάρων», µετά όµως, εµπνεόµενες από τις νίκες του, 
συλλαµβάνει την «ιδέα της Οικουµένης» και πραγµατοποιεί «µεγαλεπήβολα 
σχέδια»381. 

 
Θα προχωρήσουµε στην εξέταση δύο συλλογικών έργων. Το πρώτο είναι  

εκδοµένο από το Υπουργείο Πολιτισµού και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, έχει τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος⋅ Ιστορία και Θρύλος στην Τέχνη», 
περιλαµβάνει κείµενα των Κ. Ρωµιοπούλου, Μ. Ανδρόνικου και Ν. Γιαλούρη 
(Θεσσαλονίκη 1980) και αφορά τα ευρήµατα της Βεργίνας και δάνεια έργα (αρχαία 
και νεότερα) από άλλα µουσεία που προέρχονται ή εµπνέονται από τη Μακεδονία και 
παρουσιάστηκαν σε σχετική έκθεση του Μουσείου Θεσσαλονίκης στα 1980. 

Στα συνοδευτικά κείµενα η Ρωµιοπούλου τονίζει πως «οι εκστρατείες του Μ. 
Αλεξάνδρου επηρέασαν κάθε πλευρά της ελληνικής ζωής και φυσικά και εκείνη που 
είχε σχέση µε την τέχνη»382, ο Ανδρόνικος περιγράφει τα ευρήµατα της Βεργίνας, 
σηµειώνοντας πόσο στηρίζουν πλέον την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ενώ ο 
Γιαλούρης κάνει µια γενικότερη αναφορά στον Αλέξανδρο (καθώς και στην επίδραση 
που είχε ως προσωπικότητα από την ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα ως  την 
Αναγέννηση και την Τουρκοκρατία), από την οποία αξίζει να επισηµάνουµε πως 
θεωρεί ότι ο Αριστοτέλης διείδε «σ’ αυτόν το “σκεύος εκλογής” για τα πεπρωµένα 
του ελληνικού πνεύµατος», ότι συνειδητά έγινε «ο φορέας του ελληνικού πολιτισµού 
ως τα πέρατα του αρχαίου κόσµου»383. 

 
Το άλλο συλλογικό έργο αποτελεί έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών, τιτλοφορείται «Μέγας Αλέξανδρος, αφιέρωµα στα 2300 χρόνια από το 
θάνατό του» (Θεσσαλονίκη 1980) και περιλαµβάνει οκτώ άρθρα Ελλήνων και 
δώδεκα άρθρα ξένων συγγραφέων (οι οποίοι και τα γράφουν στη δική τους γλώσσα, 
γι’ αυτό και δε θα µας απασχολήσουν στην έρευνά µας αυτή). Στα οκτώ ελληνικά 
κείµενα περιλαµβάνονται ένας εκτενής «Πρόλογος» του Κωνσταντίνου Βαβούσκου, 
καθηγητή του Α.Π.Θ. και προέδρου της Ε.Μ.Σ. και επτά εργασίες έξι ειδικών 
ερευνητών (τρεις από τους οποίους έχουµε ήδη δει στα προηγούµενα κεφάλαια): «Το 
πολιτιστικόν έργον του Μ. Αλεξάνδρου» και «Η αλληλογραφία Αλεξάνδρου και 
Αντιπάτρου» του ∆. Κανατσούλη, «Ο Αλέξανδρος στον Ύφαση» του Αγαπητού 
Τσοπανάκη, «Ο Μ. Αλέξανδρος και η ψυχολογική οργάνωση του στρατού του» του 
∆ηµήτριου Σαµσάρη, «Οι προ του Αριστοτέλους διδάσκαλοι του Μ. Αλεξάνδρου» 
του Θ. Σαρικάκη, «Η ελληνική Άπω Ανατολή» του Θ. Σαράντη και «Η δήθεν 
αιθιοπική καταγωγή του Μ. Αλεξάνδρου» του Α. Λώλου. Από αυτά θα µας 
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απασχολήσουν τα έξι πρώτα (στα δύο τελευταία δε γίνονται αναφορές στην ιστορία 
του Αλεξάνδρου). 

Στον πρόλογο ο Κ. Βαβούσκος αναφέρεται φυσικά στην ελληνικότητα της 
Μακεδονίας τονίζοντας ότι «η αµφισβήτηση της ελληνικότητος των Μακεδόνων δεν 
θα ήτο δυνατόν να αντέξει, ως και δεν άντεξε γενικώς εις κριτικήν». Για τον 
Αλέξανδρο πιστεύει ότι «ως Έλλην» ανέλαβε «την αρχιστρατηγίαν όλων των 
Ελλήνων κατά του κληρονοµικού εχθρού του Έθνους». Η νίκη του ήταν, όπως 
θεωρεί, µεγάλη, και παρόλο που «εύρε κατά πάντα ετοιµοπόλεµον στρατιωτικήν 
δύναµην», «φέρει την σφραγίδα της µεγαλοφυΐας του»384. Πέρα όµως από 
στρατηλάτης σηµειώνει πως ήταν «και εκπολιτιστής», καθώς «µετεφύτευσε 
σταθερώς τον ελληνικόν πολιτισµόν εις την Ασίαν (… ) συγχωνεύσας αυτόν µε τον 
κατά τα λοιπά προηγµένον πολιτισµόν κυρίως των Περσών»385. Παρ’ όλα αυτά ο 
συγγραφέας πιστεύει πως «η τεραστία ακτινοβολία της προσωπικότητος του 
Αλεξάνδρου δεν εµποδίζει εις το να µη γίνουν παραδεκταί ορισµέναι πράξεις του, ως 
είναι αι θανατικαί καταδίκαί ή ο φόνος απλώς επιλέκτων στραταρχών του (… ), ούτε 
η τακτική της εξοντώσεως πληθυσµών διά στρατηγικούς λόγους» (στη Βακτριανή) 
«ούτε η πυρπόλησις της Περσεπόλεως», σηµειώνει όµως πως οι πράξεις του αυτές, 
αν και λανθασµένες και κατακριτέες, «δεν απετέλουν παγίαν τακτικήν»386. 
Αναφέρεται τέλος στο ότι ο Αλέξανδρος µε το έργο του «εδηµιούργησε τας βάσεις 
επί των οποίων εστηρίχθη ο σύγχρονος πολιτισµός», καθώς και στο ότι «εκ της όλης 
δράσεώς του ευηργετήθη το σύνολον του Ελληνισµού»387. 

Στο πολιτιστικό έργο του Αλεξάνδρου αναφέρεται – εκτενώς βέβαια – και το 
πρώτο από τα δύο άρθρα του ∆. Κανατσούλη (που τον έχουµε δει ως συγγραφέα δύο 
έργων για την ιστορία της Μακεδονίας, στα οποία πολύ λίγο αναφερόταν στον 
Αλέξανδρο). Επισηµαίνει ότι «ο Αλέξανδρος αναµφιβόλως ήτο µία µεγαλοφυΐα 
πολιτική και στρατιωτική µοναδική εν τω κόσµω», στέκεται όµως στη «διάδοση του 
ελληνικού πολιτισµού» και στην εκπολιτιστική του δράση στην Ασία388. Εκτενή 
αναφορά κάνει και στην απόφαση του Αλεξάνδρου «αντί της πολιτικής της εθνικής 
εκδικήσεως (… ) [να] εισάγει την πολιτικήν της συµφιλιώσεως και συγκυριαρχίας» 
(την πυρπόληση της Περσέπολης τη θεωρεί την «τελευταίαν συµβολικήν έκφρασην 
του πολέµου της εθνικής εκδικήσεως»389). Την «ηπίαν πολιτικήν» του Αλεξάνδρου 
στην Ανατολή την εξηγεί µε βάση τη «λογική των πραγµάτων» (το µικρό αριθµό 
Ελλήνων) αλλά και µε την «πατροπαράδοτον (… ) γενναιοφροσύνη» των Μακεδόνων 
«έναντι των λαών µε τους οποίους ήλθον εις σύγκρουσιν». Την ανατολική εθιµοτυπία 
την εισήγαγε, κατά το συγγραφέα, στην αυλή του για να µη µείνει «η εντύπωσις (… ) 
εις τους Ανατολίτας ότι επρόκειτο περί ξένου κυριάρχου», ενώ για να εδραιώσει την 
κυριαρχία του στην Ελλάδα εισάγει το µέτρο της θεοποιήσεως (φυσικά «ο ίδιος δεν 
έτρεφεν αυταπάτας περί της θείας προελεύσεώς του», όπως λέει)390. Εκτενή αναφορά 
κάνει τέλος ο συγγραφέας και στη µεγάλη σηµασία που είχε το έργο του Αλεξάνδρου 
για τη διάδοση και επικράτηση του χριστιανισµού391. 

Στο άλλο άρθρο του ο Κανατσούλης µελετά πέντε επιστολές από την 
αλληλογραφία Αλεξάνδρου και Αντιπάτρου που έχουν σωθεί στις πηγές, 

                                                
384 Ε.Μ.Σ., Μ.Αλέξανδρος, αφιέρωµα στα 2300 χρόνια από το θάνατό του, Θεσσαλονίκη 1980, σ. ζ΄-θ΄  
385 ό.π., σ. θ΄ 
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391 βλ. ό.π., σ. κα΄-κδ΄ 
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καταλήγοντας στο ότι είναι γνήσιες, ενώ κάνει αναφορά στην «εξαιρετική σηµασία» 
που είχαν για τον Αλέξανδρο «αι υπηρεσίαι του Αντιπάτρου»392. 

Από τους άλλους τρεις συγγραφείς, ο ∆. Σαµσάρης αναφέρεται στη 
«στρατηγική ιδιοφυΐα» του Αλεξάνδρου και µιλά ιδιαίτερα για τη σηµασία που έδινε 
στον ψυχολογικό παράγοντα κατά την προετοιµασία του στρατού του για τη µάχη393. 
Ο Α. Τσοπανάκης πάλι, αναφέρεται κι αυτός στη στρατηγική µεγαλοφυΐα του, καθώς 
και στην ελληνικότητα των Μακεδόνων, ενώ κίνητρο της εκστρατείας του στην 
Ανατολή θεωρεί την «εξόφληση ενός χρέους του Ελληνισµού». Πέρα όµως από αυτά, 
ο συγγραφέας κατακρίνει τη θέληση του Αλεξάνδρου «να επιβάλει τον πολιτισµό του 
σε ξένους ανθρώπους», ενώ θεωρεί ως δεδοµένο ότι επηρεάστηκε αρνητικά από τον 
περσικό τρόπο ζωής και την εξουσία που απέκτησε (βασικό του επιχείρηµα αποτελεί 
το ότι προσπάθησε να επιβάλει και στους Έλληνες την «προσκύνηση, δηλαδή τη 
θεοποίηση του βασιλιά», όπως – λανθασµένα – λέει)394. Ο Θ. Σαρικάκης τέλος 
µελετά το «πώς διεµορφώθη η πολυσύνθετος προσωπικότης» του Αλεξάνδρου και 
πώς συντέλεσε η παιδεία που έλαβε σ’ αυτό395. 

 
Στο επόµενο έργο, τα «Ιστορικά και φιλολογικά πορτρέτα» του ιστορικού 

Τάσου Βουρνά (Αθήνα 1981), το οποίο αποτελεί συλλογή διαφόρων κειµένων του, 
περιέχεται και µια µελέτη µε τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος: στρατηλάτης και 
εκπολιτιστής», η οποία αποτελεί µια σύντοµη (20 σελίδων) γενική παρουσίαση του 
έργου και της ζωής του Μακεδόνα βασιλιά. Ο συγγραφέας, του οποίου το ιστορικό 
έργο αφορά τη νεότερη ελληνική ιστορία (και κυρίως τον 20ο αι.), χρησιµοποιεί ως 
κύριες πηγές του, για ένα θέµα που δεν είναι βέβαια ειδικός, κυρίως τα σχετικά έργα 
των Droysen και Ράνοβιτς, και, δευτερευόντως, των Kaerst και Beloch (θέλοντας 
προφανώς να καλύψει έτσι όλες σχεδόν τις βασικές οπτικές προσέγγισής του). 

Παρουσιάζει τον Αλέξανδρο ως «µια µεγάλη προσωπικότητα» µε 
«καταπληκτική πολιτική και στρατιωτική δραστηριότητα», που  «επηρέασε µε την 
τιτανική του παρουσία την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη του αρχαίου κόσµου» µε 
την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισµού, την κατάκτηση του περσικού κράτους, την 
επανάσταση στην επιστήµη του πολέµου και την άνοδο του αρχαίου µιλιταριστικού 
κράτους396 (δεν κάνει όµως λόγο ούτε για παγκόσµιο κράτος ούτε για συνεργασία ή – 
ακόµη περισσότερο – συγχώνευση λαών). 

Από ’κεί και πέρα, παρατηρεί πως οι ελληνικές πόλεις κατέρρευσαν λόγω της 
εσωτερικής τους κρίσης, πως ο Αλέξανδρος διέθετε κατά την εκστρατεία του «την 
ολοκληρωτική υποστήριξη του ελληνικού κόσµου», πως τη Θήβα την κατέστρεψε για 
παραδειγµατισµό των ελληνικών πόλεων και την Περσέπολη ως «εκδίκηση για τα 
Μηδικά»397, ενώ στη συνέχεια, αποκτώντας απότοµα επικριτική διάθεση, ισχυρίζεται 
πως στην Ανατολή εγκαινίασε «ένα βίο ασύλληπτης ασιατικής χλιδής», πως σταδιακά 
έφτασε «στα ακρότατα όρια του δεσποτισµού», πως φαντάστηκε «πως ταυτίζεται µε 
θεό» και πως τους συνεργάτες του τους εξόντωσε οργισµένος από την αντίδρασή 
τους στην πολιτική του398. Για την τελευταία επισηµαίνει πως «δηµιούργησε ένα νέο 
τύπο κρατικού συγκεντρωτισµού, άγνωστο στα πολιτικά θέσµια της αρχαιότητας». 
Τελειώνοντας, να επισηµάνουµε πως κάνει µερικά λάθη στο κείµενό του, µικρά 

                                                
392 ό.π., σ. 107-16 
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βέβαια, αλλά όχι δικαιολογηµένα, καθώς µαρτυρούν κάποια βιασύνη στη συγγραφή 
και ελλιπή γνώση της περιόδου (π.χ. ονοµάζει «Αχαϊκή Συµπολιτεία» το συνέδριο της 
Κορίνθου399). 

 
Θα προχωρήσουµε µε δύο έργα που επιχειρούν παράλληλη παρουσίαση του 

Αλεξάνδρου µε κάποια άλλη σηµαντική ιστορική προσωπικότητα: το ένα µε το 
Μεγάλο Ναπολέοντα και το άλλο µε τον πατέρα του, το Φίλιππο Β΄. 

Το πρώτο από αυτά είναι γραµµένο από τον Ευάγγελο Ρόζο και έχει τίτλο 
«Αλέξανδρος και Ναπολέων, οµοιότητες και παραλληλισµοί» (Αθήνα 1984). Ο 
συγγραφέας δεν είναι ιστορικός ερευνητής, αφού έχει σπουδάσει πολιτικές και 
οικονοµικές επιστήµες, όµως τα συγγραφικά ενδιαφέροντά του επεκτείνονται και στη 
λογοτεχνία, τη λογοτεχνική κριτική και την ιστορία (έχει γράψει δυο ιστορικά 
µυθιστορήµατα και πολλά ιστορικά διηγήµατα). Με το βιβλίο του αυτό επιχειρεί να 
ασχοληθεί µε ένα ζήτηµα που έχει απασχολήσει πολλούς ιστορικούς, το «ρόλο των 
ηγετικών µορφών στη διαµόρφωση των γεγονότων και στη χάραξη µιας άλλης 
πορείας, που εκείνες την επιλέγουν, στην ιστορία των λαών»400 (εξετάζει µε τη σειρά 
τους δύο άνδρες, προβαίνοντας συχνά σε παραλληλισµούς, όχι όµως και σε 
συγκρίσεις µε στόχο την εξαγωγή αξιοκρατικών συµπερασµάτων). Έχει µελετήσει 
αρκετά σχετικά µε τον Αλέξανδρο ιστορικά έργα, όχι όµως τόσο καλά και τις πηγές, 
ενώ συγχρόνως δέχεται χωρίς ιδιαίτερη εξέταση κάποιες γνώµες ιστορικών που δεν 
είναι πάντα σωστά τεκµηριωµένες αλλά προκαλούν εντύπωση, γνώρισµα αυτό των 
περισσότερων µη ειδικών ερευνητών που ασχολούνται µε την ιστορία. 
Χαρακτηριστική είναι και η πολύ εκτενής λεκτική ανάλυση που κάνει, συνήθως όχι 
απαραίτητη, καθώς και ορισµένες αντιφάσεις στα λεγόµενά του, που προέρχονται 
από την προσπάθειά του να συγκεράσει τις διαφορετικές απόψεις των διαφόρων 
ιστορικών από τους οποίους αντλεί· αναφέρουµε χαρακτηριστικά πως από τη µια τον 
παρουσιάζει ως άνθρωπο µε σπάνιες αρετές και ικανότητες (Droysen) και από την 
άλλη ως «µέσο τύπο Μακεδόνα ευγενή»(Koρδάτος)401. 

Ο Ρόζος χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο «µεγάλο πολεµικό αρχηγό», 
«στρατηγική ιδιοφυΐα» και «απόλυτο γνώστη της στρατιωτικής τέχνης». Ως 
πολιτικός, πιστεύει ότι «οραµατίστηκε έναν ενωµένο και ειρηνικό κόσµο υπό τη 
διακυβέρνησή του». Τον χαρακτηρίζει «ιδεώδη πολιτικό» και «µεγάλο διπλωµάτη και 
κυβερνήτη», που επιχείρησε «ριζοσπαστική µεταµόρφωση» του κόσµου (από την 
άλλη όµως θεωρεί «ασύνετη» την ισότιµη συνεργασία µε τους Πέρσες)402. Πιστεύει 
όµως πως στην Ασία «οι αναπάντεχες επιτυχίες, ο πλούτος, η χλιδή, τον αλλάζουν 
απότοµα», τόσο, ώστε έγινε «απόλυτος µονάρχης», «συµπεριφερόταν σαν θεός και 
παντογνώστης», αναζητούσε «ψεύτικες συνωµοσίες» (η αναφορά αυτή αφορά τους 
φόνους των συνεργατών του), ενώ στράφηκε «σε φθηνές διασκεδάσεις µε πόρνες και 
οµοφυλόφιλους εταίρους και συχνές οινοποσίες»403 (δέχεται αβασάνιστα και αυτές 
τις απόψεις). Στο ζήτηµα της σχέσης του µε το θείο είναι βέβαιος πως ο Αλέξανδρος 
«πίστευε πως ήταν εκλεκτός της µοίρας και του θεού» και πως «ίσως ο ίδιος να 
φαντάστηκε πως ήταν θεός»404. Τον κατηγορεί ακόµη για «αχαλίνωτη φιλοδοξία», 
και για το ότι «οραµατιζόταν νέες κατακτήσεις δύσκολες, χωρίς άµεσο πρακτικό 
αντίκρισµα», ενώ επισηµαίνει πως «προκάλεσε µεγάλη σπατάλη ανθρώπινων ζωών». 

                                                
399 ό.π., σ. 248 
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Θεωρεί ακόµη «πιθανή τη συµµετοχή του στο φόνο του Φιλίππου» (αν και 
πιθανότερο ένοχο βλέπει την Ολυµπιάδα), από την άλλη όµως δεν τον επικρίνει για 
τους φόνους των ανταπαιτητών (είχε, όπως λέει, «νόµιµο δικαίωµα» στο θρόνο και 
βρισκόταν σε άµυνα) και τον χαρακτηρίζει τον «λιγότερο αιµοστάλαχτο ηγεµόνα της 
πατρίδας του»405. Σχετικά µε το θάνατό του δε δέχεται την εκδοχή της δηλητηρίασης, 
δηλώνοντας πως «πέθανε από την εξάντληση, τις κακουχίες και την υπερκόπωση που 
δεν του επέτρεψαν ν’ αντιδράσει στην ελονοσία». Μιλώντας τέλος για την προσφορά 
του, αναφέρει ως σηµαντικότερά του επιτεύγµατα την «ενοποίηση των ελληνικών 
πόλεων» (τον θεωρεί ειλικρινή Έλληνα που έγινε «εκπρόσωπος και εκδικητής του 
Ελληνισµού όχι µόνο από ιδιοτέλεια»), τη µεταφύτευση του ελληνικού πολιτισµού 
στα βάθη της Ασίας και τη βαθιά θετική αλλαγή του κόσµου406.  

 
Το επόµενο βιβλίο που επιχειρεί παράλληλη παρουσίαση του Αλεξάνδρου µε 

άλλη ιστορική προσωπικότητα είναι το έργο του Σαράντου Καργάκου (που τον 
είδαµε και στη β΄ οµάδα) «Φίλιππος και Αλέξανδρος ως στρατιωτικοί και πολιτικοί 
ηγέτες» (Αθήνα 1993). 

Για τον Καργάκο, ο Αλέξανδρος είναι «ένα κράµα στρατιωτικής ιδιοφυΐας και 
πολιτικής µεγαλοφυΐας», ο «µεγαλύτερος ποιητής της στρατηγικής τέχνης» και «ένας 
χαρισµατικός ηγέτης»407. Εξετάζοντας αρχικά την εκστρατεία του στην Ανατολή, 
θεωρεί σκόπιµο να τονίσει πως λαθεύουν όσοι ιστορικοί τη θεωρούν «αβασάνιστα» 
ιµπεριαλιστική, καθώς ο Αλέξανδρος απλά συνεχίζει έναν προϋπάρχοντα πόλεµο, 
που ο ίδιος τον µετατρέπει σε «επιθετικό» και «ολικό», γινόµενος «εκφραστής µιας 
πολιτικής revanche» που προέκυψε από την «πρώτη Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισµού» 
για έναν πόλεµο «ιερό», πόλεµο που θ’ αποτελούσε «εκδίκηση των Ελλήνων για τη 
βεβήλωση των ιερών τους και για την ταπείνωση της εθνικής τους φιλοτιµίας». ∆εν 
παραλείπει βέβαια να τονίσει ότι «φυσικά υπήρχαν και πολιτικοί λόγοι (επέµβαση 
των Περσών στα ελληνικά πράγµατα) και οικονοµικοί (εκτοπισµός των Ελλήνων από 
την Ανατολική Μεσόγειο)»408. Η συνέχιση της εκστρατείας αυτής πολύ πέρα από 
τους αρχικούς του στόχους οφείλεται κατ’ αυτόν στο ότι σταδιακά, από την Ισσό και 
µετά, άρχισε να συλλαµβάνει «κοσµοκρατορικά σχέδια» και να πιστεύει «µάλιστα σε 
κάποια στιγµή πως ο δικός του πόλεµος θα φέρει το τέλος όλων των πολέµων»409. 
Τονίζει πως η συνεχής του προώθηση προς τα εµπρός δεν ήταν απόρροια του 
ουτοπικού οράµατος ενός φαντασιόπληκτου κατακτητή, αλλά την επέβαλλε, και η 
εξασφάλιση της Ανατολικής Μεσογείου, κατά την αρχική φάση, και η ασφάλεια της 
αυτοκρατορίας του, κατά τη δεύτερη410. 

Σχετικά τώρα µε τα υπόλοιπα σηµεία της ιστορίας του που σε κάθε έργο 
εξετάζουµε, ο Καργάκος κάνει σε όλα σχεδόν αναφορές, και µάλιστα αρκετά 
εκτενείς. Όσο αφορά αρχικά τη σχέση του µε τους Έλληνες, τονίζει, αντικρούοντας 
τον G. Glotz, πως ποτέ δεν τους είδε «σαν πολεµικό υλικό (… ), σαν απλούς 
µαχητές», σηµειώνει πως «ανέκοψε την παρακµή των ελληνικών πόλεων», ενώ 
πιστεύει πως ποτέ δεν «έπαυσε η Ελλάς να αποτελεί το κέντρο του πολιτικού 
οράµατος» του Αλεξάνδρου, αλλά µετά την κατάκτηση και της ∆ύσης «αυτοµάτως 
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θα γινόταν το κέντρο της υφηλίου»411 (άποψη µάλλον παρακινδυνευµένη). Ο 
Καργάκος, παρά το θαυµασµό του, ασκεί κριτική στον Αλέξανδρο για τη µάχη του 
Γρανικού για συγκεκριµένα «λάθη τακτικής», ενώ λάθος τακτικής θεωρεί και την 
παρέκβαση που έκανε στην πορεία του για να επισκεφθεί το Γόρδιο, κάτι που 
δικαιολογείται όµως, όπως σηµειώνει, από τη θέλησή του να εντυπωσιάσει τις «ψυχές 
των λαών», πράγµα που µας δείχνει κατ’ αυτόν πως «µεταχειριζόταν όλα τα 
συστήµατα που χρησιµοποιεί η σύγχρονη προπαγάνδα»412. Τον θαυµάζει και ως 
πολιτικό, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στην πολιτική του της συγχώνευσης αλλά και στη 
θεοποίησή του ως «πράξη πολιτικού ρεαλισµού», και τονίζει πως είναι ο πρώτος 
Έλληνας που συνέλαβε την ιδέα κράτους ευρύτερου, καθώς και «ο πρώτος 
δηµιουργός κράτους που παρέχει ισότητα δικαιωµάτων στις εθνότητες»413. Από ’κεί 
και πέρα, πιστεύει πως στην Ανατολή «µεταβάλλεται σιγά σιγά και ο χαρακτήρας 
του», πως γίνεται «ευέξαπτος, ακρατής και βίαιος», επιρρεπής στις κολακείες και 
απολυταρχικός, πράγµα που προκάλεσε δυσαρέσκειες και αντιδράσεις των 
συνεργατών του, ώστε «µερικοί µάλιστα άρχισαν να συνωµοτούν εναντίον του ή 
έπεσαν θύµατα συκοφαντίας και βρήκαν οικτρό τέλος»414 (δε διευκρινίζει σε ποια 
κατηγορία ανήκουν οι τέσσερις συγκεκριµένοι). Για τη Θήβα σηµειώνει την ευθύνη 
των συµµάχων, ενώ για την Περσέπολη πως αποτέλεσε εκδίκηση για «την 
πυρπόληση της Ακροπόλεως των Αθηνών»415. Για το θάνατό του τέλος πιστεύει πως 
προκλήθηκε από τη φθορά του σώµατός του από τον εξαντλητικό τρόπο ζωής, τα 
τραύµατα και τις άσχηµες αναµνήσεις των θανάτων των φιλικών του προσώπων, που 
δεν του επέτρεψαν να αντέξει στον ελώδη πυρετό416 (σηµείο στο οποίο συµφωνεί µε 
το µεταγενέστερο και λιγότερο λεπτοµερές φυσικά βιβλίο του της β΄ οµάδας που 
είδαµε, όπως συµφωνεί και στα υπόλοιπα σηµεία που γίνεται και στα δύο βιβλία 
αναφορά). 

 
Ένα χρόνο πριν το βιβλίο του Ρόζου πρωτοεκδόθηκε ένα επιτυχηµένο 

εκδοτικά βιβλίο, αναφερόµενο στην τελευταία φάση του µακεδονικού προβλήµατος, 
στις βουλγαρικές αρχικά και σκοπιανές στη συνέχεια διεκδικήσεις σε βάρος της 
Μακεδονίας κατά τον 20ο αι. µε βασικό επιχείρηµα τη δήθεν ύπαρξη µακεδονικής 
εθνότητας και την άρνηση της ελληνικότητας των Μακεδόνων. Αναφερόµαστε στο 
βραβευµένο από την Ακαδηµία Αθηνών έργο του Νικόλαου Μάρτη «Η 
πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας» (Αθήνα 1983), το οποίο αποτελεί και 
το πρώτο από µία τριάδα βιβλίων µε το ίδιο θέµα, που κάνουν παράλληλα αναφορές 
και στον Αλέξανδρο. Ο συγγραφέας, δικηγόρος στο επάγγελµα, βουλευτής Καβάλας 
επί µία τριακονταετία (1951-1981), υφυπουργός εµπορίου και υπουργός βιοµηχανίας, 
και κατά τα επτά τελευταία έτη της πολιτικής του καριέρας υπουργός Βορείου 
Ελλάδος, στοχεύει µέσα από το έργο του αυτό «µε αδιάψευστα στοιχεία να δειχτεί η 
ελληνικότητα της Μακεδονίας και να διαλυθεί η πλάνη του µακεδονικού 
ψευδοκράτους», καθώς και «να αφυπνίσει τους Έλληνες και να ενηµερώσει τους 
ξένους» για το θέµα417. 

Αναφερόµενος στον Αλέξανδρο δηλώνει φυσικά πως δε γράφει την ιστορία 
του, αλλά παραθέτει «ορισµένα στοιχεία που φωτίζουν µερικώς το θέµα» του, την 

                                                
411 ό.π., σ. 80, 125, 116 
412 ό.π., σ. 85, 87 
413 ό.π., σ. 114 
414 ό.π., σ. 103-4 
415 ό.π., σ. 78, 98 
416 ό.π., σ. 111 
417 Μάρτης, Ν., Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας, 6η έκδ. Αθήνα 1992, σ. 1 
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ελληνικότητα της Μακεδονίας418. Γι’ αυτόν ο Αλέξανδρος είναι «η 
καταπληκτικότερη ίσως ιστορική µορφή». Σηµειώνει ότι όταν ξεκίνησε την 
εκστρατεία του «δεν εθεωρείτο µόνο ως βασιλεύς των Μακεδόνων αλλά και ως ο 
αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων». Τονίζει πως «για τον περισσότερο κόσµο και για 
τους Έλληνες ακόµη είναι ο µεγάλος στρατηλάτης όλων των εποχών» και πως έχει 
πράγµατι στον τοµέα αυτό µερικά µοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ότι «υπήρξε 
αήττητος, ουδέποτε πολέµησε αµυντικά και, το σπουδαιότερο, δεν µισήθηκε από τους 
λαούς που κατέκτησε, αλλά αντίθετα αγαπήθηκε». Αυτό, όπως σηµειώνει, «δεν είναι 
τυχαίο», αλλά «οφείλεται στη δηµιουργική και φιλελεύθερη πολιτική του»419. Για το 
συγγραφέα, ο Αλέξανδρος «οπλισµένος από τη διδασκαλία του Αριστοτέλη (… ) 
ξεχύθηκε (… ) όχι για να κατακτήσει πλούτη και να ικανοποιήσει πάθη, αλλά να 
ενώσει όλους τους ανθρώπους µε τα δεσµά της ειρήνης, της οµόνοιας και της 
αµοιβαίας επικοινωνίας»· θεώρησε όλους τους λαούς «ισότιµους», τους «εξύψωσε 
διανοητικά», τους χρησιµοποίησε στη διοίκηση της αυτοκρατορίας εξαλείφοντας 
βαθµιαία τη διάκριση κατακτητή και κατακτηµένου. «Οι κοινωνικές δοµές που 
εισήγαγε είναι σηµαντικότερες από τις µάχες που διεξήγαγε», όπως λέει. «Ξεκίνησε 
σαν µέγας κατακτητής και µεταµορφώθηκε σε υπέροχο διανοητή» και «φιλόσοφο», 
όπως χαρακτηριστικά γράφει, καθώς αυτός πρώτος «έδειξε ευσπλαχνία στους 
αδύνατους». Επισηµαίνει πως µε το έργο του και µε την επίδραση που άσκησε στους 
διαδόχους του και στις κατοπινές αυτοκρατορίες των Ρωµαίων και των Βυζαντινών 
«άλλαξε τη ζωή και την πορεία της ανθρωπότητας»420. Τονίζει ακόµη, σαν ένα είδος 
απάντησης σε επικρίσεις, πως «δεν µέθυσε από την εξουσία και δεν έκανε κατάχρηση 
της δύναµής του». ∆εν κάνει αναφορά σε αρνητικές του ενέργειες ή πλευρές, παρά 
µόνο στην επίσκεψη στη Σίβα, η οποία όµως δηλώνει πως έγινε από σεβασµό προς 
την «οικουµενική θεότητα»421. 

Ο συγγραφέας τελειώνει το έργο του µε µια παρότρυνση που αφορά το χώρο 
της παιδείας. ∆ιαπιστώνει «άγνοια» της ιστορίας της Μακεδονίας από τους 
Νεοέλληνες, που οφείλεται κατ’ αυτόν στην ελλιπή αναφορά σ’ αυτήν από τα 
σχολικά εγχειρίδια και στο ότι δεν προλαβαίνουν οι µαθητές να τη διδαχτούν (επειδή, 
όπως λέει, βρίσκεται στο τέλος των βιβλίων) και κρίνοντας απαραίτητη τη σωστή 
γνώση από ένα λαό της ιστορίας του, ζητά να πάψει αυτό το φαινόµενο (µε την 
παρατήρησή του αυτή θ’ ασχοληθούµε εκτενέστερα στο επόµενο µέρος της έρευνάς 
µας, το δεύτερο κεφάλαιο του οποίου αναφέρεται στα σχολικά εγχειρίδια αρχαίας 
ιστορίας). 

 
Στα άλλα δύο βιβλία µε θέµα ανάλογο του προηγούµενου οι αναφορές στον 

Αλέξανδρο είναι αρκετά µικρές. Στο πρώτο, το βιβλίο του επίσης διατελέσαντα – 
όπως και ο Μάρτης – υπουργού Βορείου Ελλάδος Στέλιου Παπαθεµελή «Έστιν ουν 
Ελλάς και η Μακεδονία» (Θεσσαλονίκη 1989), όπου ο συγγραφέας επιχειρεί την 
«καταγγελία της µεγαλύτερης ίσως διεθνώς παραχάραξης που έχει ποτέ επιχειρηθεί 
στην ιστορία»422, ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως «ο εκπολιτιστής και ειρηνοποιός», 
«ο µοναδικός στρατηλάτης ο οποίος επιχείρησε µια πολιτιστική εκστρατεία (… ) όχι 
για να καταλύσει τα κράτη (… ) εκεί, αλλά για να µεταλαµπαδεύσει τον ελληνικό 
πολιτισµό (… ), είναι ο µεγαλοφυής πολιτικός, ο οποίος είχε αυτή την εκπληκτική 

                                                
418 ό.π., σ. 49 
419 ό.π., σ. 49, 6 
420 ό.π., σ. 57-60 
421 ό.π., σ. 59, 55 
422 Παπαθεµελής, Σ., Έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία, Μπαρµπουνάκης, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 7 
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σύλληψη», να «µεταδώσει πολιτισµό», «να δώσει τη δικαιοσύνη και την ειρήνη του 
ελληνισµού»423. 

 
Στο άλλο, το έργο του Βασίλειου Γεωργίου «Η Μακεδονία στο µάτι του 

γιουγκοσλαβικού κυκλώνα» (Αθήνα 1995), προϊόν µαζί µε πολλά άλλα µιας περιόδου 
έξαρσης του ζητήµατος µε τα Σκόπια, οπότε η ελληνική κοινωνία αποζητούσε πλέον 
τη µελέτη ενός θέµατος που πριν λίγο αγνοούσε, γίνεται αναφορά και στην 
αρχαιότητα (που λείπει από τα υπόλοιπα του είδους). Πέρα από τα σχετικά µε τη 
δωρική καταγωγή των Μακεδόνων424, για τον Αλέξανδρο αναφέρει κυρίως πως ήταν 
ο «µεγαλύτερος στρατηλάτης των αιώνων» και πως συνειδητά «µετέφερε στους 
απελευθερωµένους από την περσική δεσποτεία λαούς της Ασίας τον ελληνικό 
πολιτισµό»425.  

 
Λίγο προγενέστερο του Γεωργίου είναι το βιβλίο του Ζάχου Σαµολαδά «Η 

κοσµοπολίτικη παιδεία, στρατηγική και πολιτική του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
(Θεσσαλονίκη 1992). Ο συγγραφέας επισηµαίνει σ’ αυτό πως οι νεότεροι Έλληνες 
µπορούν και πρέπει να γίνουν «συνεχιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου» θέτοντας «ως 
εθνικό ιδεώδες» τη «µετάδοση πνεύµατος»426. Πιστεύει πως ο Αλέξανδρος «δεν ήταν 
απλώς ένας µεγάλος στρατηλάτης (… ), αλλά ήταν παράλληλα ένας µεγάλος 
ανθρωπιστής, ένας κοσµοπολίτης φιλόσοφος (… ) [που] κληρονόµησε τα πλούσια και 
υψηλά δόγµατα της αρχαίας ελληνικής περιόδου, τα οποία µετ’ επιµονής εµελέτησε, 
βαθέως κατενόησε και ευφυώς εφήρµοσε και τελειοποίησε»427. Θεωρεί µάλιστα πως 
«ως προς τα αναπόφευκτα, στην τόσο πρωτότυπη εκστρατεία, σφάλµατα του 
Αλεξάνδρου, σ’ αυτά αιτία είναι η Ιλιάδα και ο Αχιλλέας της, τον οποίο έχοντας σαν 
πρότυπο, συχνά αντέγραψε την οργή του όταν του αµφισβητούσαν κάτι και όταν 
έβρισκε εµπόδια στην επιτυχία των στόχων και των βαθύτερων σχεδίων του για τη 
συναδέλφωση Περσών και Ελλήνων»428.  

Από ’κεί και πέρα, κάνει αναφορές στο ζήτηµα των Σκοπίων (το οποίο 
στάθηκε και η αφορµή για τη συγγραφή του βιβλίου του) και στην ελληνικότητα της 
Μακεδονίας, ενώ για τον Αλέξανδρο επιλέγει να παραθέσει πλήθος επιλεγµένα 
κείµενα άλλων συγγραφέων (που ήδη είδαµε ή θα δούµε), ώστε «ο αναγνώστης να 
σχηµατίζει µε το νου του εκείνη την εικόνα του Μ. Αλεξάνδρου που ήταν στο βάθος 
του ως άνθρωπος», η οποία και θα του χρησιµεύσει «σαν δίδαγµα αλλά και σαν 
πρότυπο για έναν κόσµο δίκαιο [και] ενωµένο»429 (συγκεκριµένα, παραθέτει κείµενα 
των: Π. Ιωαννίδη, Α. Κωστόπουλου, Ν. Παπαδόπουλου, Γ. Μπακόπουλου, Κ. 
Φρεαρίτη, ∆. Αλεξάνδρου, Ν. Μάτσα, Χ. Ζαλόκωστα, εγκυκλοπαίδειας «Υδρία» και 
Th. Birt· το κείµενο συµπληρώνουν διάφορα δικά του άρθρα για την παγκόσµια 
ειρήνη, αδελφοσύνη και πολιτισµό, χωρίς αναφορές στον Αλέξανδρο). 

 
Το επόµενο κείµενο, αρκετά προσεγµένο, είναι γραµµένο από τον ιστοριοδίφη 

και κοινωνιολόγο ∆ηµήτριο Καψάλα, έχει τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος ο Κατακτητής» 
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424 Γεωργίου, Β., Η Μακεδονία στο µάτι του γιουγκοσλαβικού κυκλώνα, Αθήνα 1995, σ. 15 
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(Θεσσαλονίκη 1993) και προσεγγίζει το θέµα του µ’ έναν διαφορετικό από την 
πλειονότητα των έργων για τον Αλέξανδρο τρόπο. 

Ο Καψάλας, αφού δηλώνει ότι ο Αλέξανδρος «υπήρξε κατακτητής» και µόνο 
(ο «µεγαλύτερος» µάλιστα), επιτίθεται µε αγανάκτηση ενάντια σε όσους τον 
χαρακτηρίζουν «εκπολιτιστή». ∆ηλώνει πως αυτό οφείλεται στην υιοθέτηση από την 
πνευµατική ηγεσία της Ελλάδας της «διεθνιστικής άποψης ότι κάθε κατακτητικός 
πόλεµος είναι άδικος και ατιµωτικός», εποµένως, για να γίνει αποδεκτή η εκστρατεία 
του, έπρεπε να βρεθεί να έχει έναν θετικό στόχο. Ο ίδιος, πέρα από το ότι διαφωνεί µε 
την άποψη αυτή, δηλώνοντας πως κάθε πόλεµος που είναι ωφέλιµος για ένα έθνος, 
που συντελεί στην επιβίωσή του, είναι δίκαιος430, παρουσιάζει αυτές που κατά τη 
γνώµη του ήταν οι πραγµατικές αιτίες της εκστρατείας: «η απελευθέρωση των 
υποδουλωµένων Ελλήνων» της Μ. Ασίας, η εξασφάλιση «ζωτικού χώρου» για τον 
πλεονάζοντα πληθυσµό, η µετατροπή του Αιγαίου σε «κλειστή ελληνική θάλασσα» 
και η οριστική απαλλαγή από την περσική απειλή431. Βασικό του λογικό επιχείρηµα 
είναι πως ο Αλέξανδρος δεν ήταν «ανόητος», ώστε να υποστεί τόσες ταλαιπωρίες και 
θυσίες µόνο για να εκπολιτίσει τους «αγρίους» κατοίκους της Ασίας. Φυσικά και το 
έκανε κι αυτό, όπως δηλώνει, έχοντας «θαυµαστό» εκπολιτιστικό έργο, αλλά µόνο 
για την καλύτερη διακυβέρνηση του κράτους του, ήταν δηλαδή «παρεπόµενο» και όχι 
κίνητρο της εκστρατείας του432. Την εκστρατεία την ξεκίνησε, όπως γράφει, για «τη 
δόξα της Ελλάδος», για να υλοποιήσει τη «Μεγάλη Ιδέα του Ελληνισµού». Εξηγεί 
πως η συνέχισή της στα βάθη της Ανατολής δεν µπορούσε εξαρχής να αποτελούσε 
στόχο του Αλεξάνδρου, καθώς διέθετε πολύ µικρές στρατιωτικές και οικονοµικές 
δυνάµεις, αλλά προχώρησε  τόσο εκµεταλλευόµενος τις επιτυχίες του και επειδή 
αναζητούσε τα «ασφαλή σύνορα» για το κράτος του στη θάλασσα. Αυτό αποτελεί 
κατ’ αυτόν απόδειξη και του ότι η εκστρατεία του δεν ήταν ιµπεριαλιστική, όπως 
ορισµένοι τον κατηγορούν (τονίζει επίσης ότι δεν ήταν ούτε ληστρική, πράγµα το 
οποίο θα την µετέτρεπε σε άδικη) 433.  

Παραπέρα, ο συγγραφέας κάνει ορισµένες ακόµα παρατηρήσεις που µας 
αφορούν. Αναφέρεται κατ’ αρχήν σε αρκετές ακόµα από τις κατηγορίες που 
αποδίδονται στον Αλέξανδρο και είτε τις αρνείται ως ανάξιες λόγου (όπως αυτές περί 
συµµετοχής του στη δολοφονία του Φιλίππου ή περί αλκοολισµού) είτε τις 
ανασκευάζει (για τη Θήβα π.χ. δηλώνει πως η απόφασή του αποτέλεσε τιµωρία για το 
φόνο των αιχµαλώτων Μακεδόνων και θέληση παραδειγµατισµού των υπόλοιπων 
Ελλήνων· για την Περσέπολη πως ήταν αντίποινα για την καταστροφή της Αθήνας 
και υποδήλωση του τέλους της περσικής αυτοκρατορίας434· για την ύπαρξη φόνων 
και λεηλασιών κατά την εκστρατεία δηλώνει πως είναι κάτι απόλυτα φυσικό για έναν 
πόλεµο, ενώ συµπληρώνει πως κανείς από τους Έλληνες της εποχής «δεν πρόβαλε 
αντίρρηση ηθικής τάξεως» για τον πόλεµο αυτό· για την πολιτική του τέλος απέναντι 
στους κατακτηµένους λέει πως επιβαλλόταν από τις συνθήκες, πως «χρειαζόταν τη 
συνεργασία των Περσών» και την αποδοχή των υπόλοιπων βαρβάρων για να 
µπορέσει να κυβερνήσει, αλλά σε καµία περίπτωση δεν τους θεωρούσε «ισότιµους» 
µε τους Έλληνες, ούτε επεδίωξε τη δηµιουργία νέας φυλής µε την ανάµιξή τους – 
κάτι που το χαρακτηρίζει «φαιδρό»435). 
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Το ουσιαστικότερο όµως είναι η τελική του πρόταση. Εξηγεί πως στη 
σηµερινή εποχή επικρατούν εντυπωσιακά όµοιες συνθήκες για την Ελλάδα µε τον 4ο 
αι. π.Χ.: η ύπαρξη επικίνδυνου ισχυρού εχθρού στις µικρασιατικές ακτές και η 
προσπάθεια των προς βορρά εχθρικών φυλών για να πετύχουν διέξοδο προς τη 
θάλασσα δηµιουργούν µια κατάσταση «τραγική» για την Ελλάδα. Προτείνει λοιπόν η 
ελληνική πολιτική να αλλάξει και να βαδίσει σύµφωνα µε τον τρόπο δράσης του 
Αλεξάνδρου, επιζητώντας την «απελευθέρωση των ελληνικών εδαφών, τα οποία 
κατέχονται από αλλοφύλους», όχι πλέον µε την επιδίωξη πολέµου, αλλά µε την 
καταφυγή σε διεθνείς οργανισµούς436. 

Οι απόψεις του Καψάλα, αν και εκ πρώτης όψεως θα µπορούσαν να 
ενταχθούν στο συρµό των έργων που τα διακατέχει έντονος εθνικισµός, διαφέρουν 
από αυτά, καθώς δεν τις διακρίνει ο συνηθισµένος σε εκείνα έντονα φορτισµένος 
συναισθηµατικά, ελάχιστα σοβαρός και χωρίς ουσιαστικά επιχειρήµατα λόγος. 

 
Οι δύο επόµενες µελέτες αναφέρονται στον οικονοµικό τοµέα  του έργου του 

Αλεξάνδρου. Η πρώτη είναι ειδική, είναι γραµµένη από τον οικονοµολόγο Ιωάννη 
Χολέβα και, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, έχει ως θέµα «Τα οικονοµικά του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1994). 

Ο συγγραφέας, πριν περάσει στο κύριο θέµα του, επιχειρεί µια «σκιαγραφία 
της προσωπικότητάς του», θέλοντας να καταδείξει ότι ο Αλέξανδρος «υπήρξε όχι 
απλώς Μέγας, αλλά ο Μέγιστος». Τον θεωρεί µοναδικό στρατηγό, αλλά και µεγάλο 
πολιτικό, θεωρώντας ως «το µεγάλο πολιτικό του επίτευγµα την προσέγγιση 
Ανατολής – ∆ύσης [και] την ενοποίηση των κατακτηµένων λαών»437 στο τεράστιο 
κράτος του. Θεωρεί ότι τον αδικούν υπερβολικά όσοι αρνούνται το εκπολιτιστικό του 
έργο και εξηγεί πως το πραγµατοποίησε όχι «γιατί δήθεν απεµπόλησε την Ελλάδα και 
εναγκαλίσθηκε την Ανατολή», αλλά «για να εδραιωθεί η ελληνική κυριαρχία» (τον 
ίδιο τον θεωρεί υπόδειγµα Έλληνα)438. Απαντά στη συνέχεια σε πλήθος κατηγοριών 
που εκφράστηκαν εναντίον του, µε τη συνηθισµένη στα περισσότερα ελληνικά έργα 
επιχειρηµατολογία (ότι δεν ήταν ιµπεριαλιστής ούτε σφαγιαστής, ότι δεν 
παρασύρθηκε από την Ανατολή αλλά αντίθετα έβλεπε τον εαυτό του ως φορέα του 
Ελληνισµού, ότι στη Θήβα έφταιγαν οι Βοιωτοί, ότι το στόλο του το 334 τον διέλυσε 
για λόγους οικονοµίας και όχι από λανθασµένη ή πονηρή σύλληψη, ότι στη Γεδρωσία 
ήθελε να στηρίξει το στόλο κλπ.· από την άλλη, θεωρεί πως «πίστευε ότι ήταν γιος 
θεού»), εξηγώντας πως «η µικροψυχία και ο φθόνος οδηγούν πολλούς στη συσκότιση 
της κρίσης τους» και έτσι µένουν στα λίγα λάθη που έκανε και «δεν µπορούν να 
συλλάβουν το συνολικό έργο του»439. 

Στον οικονοµικό τοµέα τώρα, ο συγγραφέας πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος 
«πραγµατικά αναµόρφωσε τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες της εποχής». Τονίζει ότι 
«είχε αξιόλογες οικονοµικές συλλήψεις που δείχνουν ότι έβλεπε µακριά», ότι έδινε 
µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη του εµπορίου και της παραγωγής και ότι «ήταν αυτός 
που συνέλαβε την ιδέα του παγκόσµιου εµπορίου και της παγκόσµιας οικονοµικής 
συνεργασίας µέσα σ’ ένα πλαίσιο ελεύθερων οικονοµικών σχέσεων»440. 

 
Μικρή αναφορά στον Αλέξανδρο κάνει το βιβλίο της ε΄ οµάδας, η «Αρχαία 

και Βυζαντινή Οικονοµική Ιστορία» (Αθήνα 1983) του καθηγητή της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. 
                                                
436 ό.π., σ. 101, 82 
437 Χολέβας, Ι., Τα οικονοµικά του Μ.Αλεξάνδρου, Πελασγός, Αθήνα 1994, σ. 21, 26, 33 
438 ό.π., σ. 29, 33, 22 
439 ό.π., σ. 45-51, 82, 102, 110 
440 ό.π., σ. 37, 62 
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Ρηγίνου Θεοχάρη. Ο Θεοχάρης, αναφερόµενος στην «Ελληνική Οµοσπονδία» που 
ίδρυσαν ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, τονίζει πως «σκοπός της ήταν ο πόλεµος κατά 
των Περσών σε εκδίκηση για τις περσικές επιδροµές, για τη συνεχιζόµενη κατοχή 
των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας και τις επεµβάσεις των Περσών στις ελληνικές 
διαµάχες»441. Για τον ίδιο τον Αλέξανδρο και την πολιτική του σηµειώνει πως 
«διατήρησε τη σατραπική µορφή διοικήσεως και ακολούθησε πολιτική 
συµφιλιώσεως και συνεννοήσεως των Ελλήνων µε τους κατακτηµένους λαούς», ενώ 
όσο αφορά το δικό του τοµέα, την οικονοµία, τονίζει πως «πήρε ενσυνείδητα µέτρα 
για τη διεύρυνση της αγοράς»442. 

 
Τα επόµενα δύο έργα αφορούν τη σχέση Ελλήνων και Ινδών, όχι µόνο κατά 

την εποχή του Αλεξάνδρου, αλλά και αργότερα, και την πολιτιστική τους επαφή και 
αλληλεπίδραση. Το πρώτο είναι το δίτοµο έργο του ∆ηµήτριου Βελισσαρόπουλου 
«Έλληνες και Ινδοί, η συνάντηση δύο κόσµων» (Αθήνα 1990). Ο συγγραφέας 
υπηρέτησε επί µία τριακονταπενταετία στο διπλωµατικό σώµα· από το χρονικό αυτό 
διάστηµα, τα τέσσερα χρόνια τα πέρασε στην Ινδία (1959-63). 

Για το Βελισσαρόπουλο ο Αλέξανδρος ήταν «ο µεγαλύτερος στρατιωτικός και 
πολιτικός ηγέτης που είχε δει ως τότε ο κόσµος»443. Ο συγγραφέας δεν αναφέρεται 
φυσικά ολοκληρωµένα στο έργο του, αφού τον αφορά η δράση του στην Ινδία και το 
πώς επέδρασε στον ινδικό πολιτισµό, κάνει όµως κάποιες αναφορές στους πολιτικούς 
του οραµατισµούς. Πιστεύει πως «είχε την πρόθεση να συνενώσει τον κόσµο σε µία 
οικουµενική αυτοκρατορία» και «να καθιερώσει µια πολιτική παγκόσµιας 
συµφιλιώσεως και συνεργασίας µε όλους τους κατακτηµένους λαούς» (κι όχι «να 
ιδρύσει ένα συνεταιρισµό Ελλήνων και Ιρανών στην κυριαρχία της οικουµένης», 
όπως τονίζει, χρησιµοποιώντας ως αντεπιχείρηµα για την άποψη αυτή την «ευρεία 
αυτονοµία» που παραχώρησε σε Ινδούς βασιλείς). Σηµειώνει πως «επιδίωκε να 
καθιερώσει ένα βαθµό ισονοµίας» στην αυτοκρατορία του και πως «απέβλεπε στη 
διάδοση του ελληνικού πολιτισµού» και µάλιστα «όχι διά της βίας»444. Την 
εκστρατεία του στην Ινδία την εξηγεί µε βάση τα σχέδιά του για ολοκλήρωση  της 
κατάκτησης του κόσµου, συντελεί όµως, όπως λέει, «και το ηφαιστειώδες πνεύµα του 
και η ακόρεστη περιέργειά του». Η επαφή του τέλος µε την Ινδία δεν ήταν ιδιαίτερα 
γόνιµη, κατά το συγγραφέα, αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες που κατέκτησε, 
εξαιτίας της πολύ σύντοµης και γεµάτης πολεµικές συγκρούσεις παραµονής του σ’ 
αυτήν445.      

 
To άλλο σχετικό έργο, «Η Ινδία των Ελλήνων» του Μάριου Βερέττα (Αθήνα 

1996), στέκεται πολύ περισσότερο και στο έργο του Αλεξάνδρου, και στη σχέση του 
µε την Ινδία, καταλήγοντας µάλιστα σε διαφορετικό συµπέρασµα από εκείνο του 
Βελισσαρόπουλου ως προς αυτήν. 

Ο Βερέττας (πολυγραφότατος συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης) θεωρεί 
τον Αλέξανδρο «µοναδικό φαινόµενο στην ιστορία της ανθρωπότητας», τον άνθρωπο 
που αποτελεί την «ενσάρκωση της δόξας του Ελληνισµού» και των αρετών του, έναν 
«γνήσιο ηγέτη-φιλόσοφο» και «µέγιστο ηθικό υπόδειγµα». Στέκεται ιδιαίτερα στην 
πολιτική του, που πιστεύει πως τη χαρακτηρίζουν η προσέγγιση και η συνεργασία του 
προς τους κατακτηµένους λαούς και η προσπάθεια πολιτιστικής αλληλεπίδρασης 
                                                
441 Θεοχάρης, Ρ., Αρχαία και Βυζαντινή οικονοµική ιστορία, Παπαζήσης, Αθήνα 1983, σ. 123 
442 ό.π., σ. 124, 135 
443 Βελισσαρόπουλος, ∆., Έλληνες και Ινδοί, η συνάντηση δυο κόσµων, τ. Α΄, Εστία, Αθήνα 1990, σ. 17 
444 ό.π., σ. 126, 143 
445 ό.π., σ. 125-6, 133-5, 139, 146 
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χωρίς προκαταλήψεις446 (τονίζει µάλιστα, επικεντρώνοντας στο θέµα του, πως 
«γνήσιοι Έλληνες µιµητές του (… ) ορµητικοί κατακτητές, φορείς του ελληνικού 
πνεύµατος και συνάµα βασιλείς φιλόσοφοι µε την αριστοτελική έννοια, προέκυψαν 
µόνον» στην «λαµπρή Ελληνική Αυτοκρατορία των Ινδιών»447). 

Κατά τα λοιπά, στο έργο θίγονται και κάποια από τα ζητήµατα που µας 
ενδιαφέρουν. Την καταστροφή της Θήβας τη θεωρεί ενέργεια «συµβολική κατά ένα 
µεγάλο µέρος», από την άποψη της επιθυµίας αποδοχής του ως νέου ηγεµόνα από την 
πλευρά των ελληνικών πόλεων µε τη συντριβή του προηγούµενου (άποψη όχι 
προβληµένη στα ελληνικά βιβλία). Την καταστροφή της Περσέπολης την αποδίδει 
στην οργή των Μακεδόνων από τη θέα των Ελλήνων αιχµαλώτων448. Την επίσκεψή 
του στο Αµµώνιο τη βλέπει ως πράξη «υψίστης πολιτικής σηµασίας»449. Το Φιλώτα 
και τον Παρµενίωνα τους θεωρεί «θύµατα της καταστολής» που ακολούθησε την 
πρώτη συνωµοσία, ενώ τον Καλλισθένη «επικεφαλής» της δεύτερης. Το θάνατό του 
τον αποδίδει σε ασθένεια450. Για το πώς σκεφτόταν ο Αλέξανδρος για τη συνέχεια της 
εκστρατείας µετά την «απελευθέρωση της Ιωνίας» δεν είναι και τόσο ξεκάθαρος, 
σηµειώνει όµως πως επέµεινε να συνεχίσει για να πετύχει µια συντριπτική νίκη που 
θα αποµάκρυνε οριστικά τους Πέρσες από εκεί. Παρακάτω εξάγεται πως το σχέδιο 
για την κατάκτηση των µεσογειακών παραλίων προέκυψε µετά την περικύκλωσή του 
στην Ισσό από στεριά και θάλασσα. Σηµειώνει τέλος πως η συνέχιση της εκστρατείας 
στη Βακτριανή ή και στην Ινδία ουσιαστικά «δεν είχε σχεδόν κανένα νόηµα» αφού 
επρόκειτο «κυριολεκτικά για πολεµικό ταξίδι ανακαλύψεων»451.           

 
Ακολουθούν τρία έργα συγγραφέων που επιχείρησαν ένα οδοιπορικό στα 

χνάρια του Αλεξάνδρου στην Ανατολή (όπως και οι Σαράντης και Κιτσόπουλος της 
α΄ οµάδας, και ο Μάτσας και η Λίβα της στ΄). Το πρώτο είναι το βιβλίο του 
Επαµεινώνδα Βρανόπουλου «Οδοιπορικό στο Πακιστάν» (Αθήνα 1992). Σ’ αυτό το 
πολύ ενδιαφέρον και καλογραµµένο έργο, ο (εκπαιδευτικός και διδάκτορας 
ιστορικός) συγγραφέας κάνει και κάποιες αναφορές στον Αλέξανδρο που αφορούν 
την έρευνά µας, όπως στην «εκπληκτική στρατηγική ιδιοφυΐα του», την οποία 
πιστεύει ότι έδειξε κυρίως στη µάχη του Υδάσπη, στη «στρατηγική του τακτική 
αιφνιδιασµού» µε τη συνεχή κίνησή του και στην πολιτική του «για τη συγχώνευση 
των πολιτισµών και των θρησκειών», την οποία και θεωρεί ότι «πέτυχε»452. Θεωρεί 
το Πακιστάν τόπο που θυµίζει παντού τον Αλέξανδρο, ενώ µιλά και για τα χωριά των 
Καλάς, που τα χαρακτηρίζει «πολιτιστική όαση αρχαιοελληνικών επιβιώσεων»453. 

 
Οι Καλάς είναι το κύριο θέµα του δεύτερου έργου, του γραµµένου από τον 

∆ηµήτρη Αλεξάνδρου βιβλίου «Καλάς, οι Έλληνες των Ιµαλαΐων» (Αθήνα 1996). Ο 
συγγραφέας επιδιώκει σε µια δύσκολη, όπως τη χαρακτηρίζει, εποχή για τον 
ελληνισµό, να ξανακερδηθεί από αυτόν η χαµένη του περηφάνια µέσω της 
προσφυγής στο πρόσωπο του Αλεξάνδρου. Η επίσκεψή του στους Καλάς (που τους 
θεωρεί «ολοζώντανο κοµµάτι Ελλήνων») και η προβολή τους στην Ελλάδα πιστεύει 
πως θα προσδώσει «πρόσθετη ηθική δύναµη» στον ελληνισµό454. Πέρα από αυτά, στο 
                                                
446 Βερέττας, Μ., Η Ινδία των Ελλήνων, Βερέττας, β΄ έκδ, Αθήνα 2001, σ. 61, 245, 97 
447 ό.π., σ. 107 
448 ό.π., σ. 61, 73 
449 ό.π., σ. 69 
450 ό.π., σ. 75, 81, 105 
451 ό.π., σ. 62, 66-7, 82 
452 Βρανόπουλος, Ε., Οδοιπορικό στο Πακιστάν, Κ.Ε.Μ.Ε., Αθήνα 1992, σ. 92, 112, 9, 64 
453 ό.π., σ. 55 
454 Αλεξάνδρου, ∆., Καλάς, οι Έλληνες των Ιµαλαΐων, Τραπεζούς, Αθήνα 1996, σ. 28, 31, 174 
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γραµµένο από τον ίδιο και από το συνεργάτη του Αντώνη Ματζάρη κείµενο του 
βιβλίου, γίνονται ορισµένες αναφορές που µας αφορούν. Ο Αλέξανδρος 
παρουσιάζεται ως «η µεγαλύτερη ανθρώπινη φυσιογνωµία όλων των εποχών», «ο 
µεγαλύτερος στρατηλάτης» αλλά «και ο µεγαλύτερος οραµατιστής», που επιδίωξε 
τον εκπολιτισµό και τη φιλία των κατακτηµένων. Αναφορά γίνεται και στην 
αδυναµία των συνεργατών του να κατανοήσουν την πολιτική του και στην εξόντωσή 
τους ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος (η ευθύνη έτσι ρίχνεται σ’ εκείνους)455.    

 
Το τρίτο έργο είναι της δ΄ οµάδας· είναι το βιβλίο του Νίκου Σοφιανού «Ζει ο 

Αλέξανδρος;» (Αθήνα 1995). Ο συγγραφέας (πολεοδόµος, θεατρικός και τηλεοπτικός 
παραγωγός και συγγραφέας, και δηµιουργός στο χώρο του πολιτιστικού ντοκιµαντέρ) 
«µαγεµένος κυριολεκτικά», όπως χαρακτηριστικά γράφει, από τη 
«συναρπαστικότερη φυσιογνωµία της παγκόσµιας ιστορίας», ακολούθησε µαζί µε 
τους συνεργάτες του, στα πλαίσια της παραγωγής ενός (ιδιαίτερα αξιόλογου, όπως 
διαµορφώθηκε τελικά) ντοκιµαντέρ, «την πορεία της απαράµιλλης πανελλήνιας 
εκστρατείας από την Πέλλα ως τον Ινδό», θέλοντας να παρουσιάσει «την 
προσωπικότητα και το έργο» του Αλεξάνδρου, ταυτόχρονα όµως προσπαθώντας και 
ο ίδιος να τον γνωρίσει και να τον κατανοήσει456. Στο κείµενο, γραµµένο µε 
συναισθηµατική και - ενίοτε - ποιητική γραφή, παρουσιάζονται οι τόποι που πέρασε ο 
Αλέξανδρος όπως είναι σήµερα, παράλληλα µε τη σύντοµη εξιστόρηση των 
γεγονότων της εκστρατείας, των συναισθηµάτων που θα ένιωθε ο ίδιος ο 
Αλέξανδρος, οι άνδρες του, αλλά και οι λαοί των περιοχών αυτών, και την ανάµνηση 
των γεγονότων αυτών στους σηµερινούς κατοίκους τους. Το κείµενο συνοδεύεται 
από πλούσια εικονογράφηση.  

Αυτό που µπορούµε να συνάγουµε ως τελικό του συµπέρασµά του για τον 
Αλέξανδρο είναι πως τα µεγάλα σχέδιά του ήταν ακατανόητα για τους δικούς του 
ανθρώπους, κάτι που τον έκανε να αποµονωθεί, να γίνεται βίαιος και να επιδιώκει 
συνεχώς το ακατόρθωτο, καθιστώντας τον τελικά µία τραγική προσωπικότητα457. 
 

Στο προτελευταίο βιβλίο της δ΄ οµάδας, που έχει τον τίτλο «Αλέξανδρος Αιγές 
έστη» (Αθήνα 1997), ο Ιωάννης Βαρνάκος ερευνά το ζήτηµα του τόπου ταφής του 
Αλεξάνδρου, για να καταλήξει, βασισµένος στις πηγές, την προσωπικότητα του 
Αλεξάνδρου και τη «διδασκαλία των Πυθαγορείων» για τους αριθµούς, στο 
συµπέρασµα πως ο Αλέξανδρος είναι θαµµένος στην αρχαία µακεδονική 
πρωτεύουσα, τις Αιγές (Βεργίνα). Πέρα από το κύριο θέµα του όµως, κάνει αρκετές 
αναφορές στον Αλέξανδρο και το έργο του, στις οποίες οφείλουµε φυσικά να 
σταθούµε. 

Γι’ αυτόν ο Αλέξανδρος είναι «η µεγίστη των ηγετικών µορφών παγκοσµίως», 
ο «λαµπρότερος αστέρας του πανθέου της ελληνικής ιστορίας» αλλά και «το 
ροµαντικότερο παιδί της παγκόσµιας»458. Πιστεύει ότι επιχείρησε «το πρώτο ιστορικό 
πείραµα για την ένωση των λαών της ανθρωπότητας και την εµπέδωση ενός διεθνούς 
συστήµατος ασφαλείας και ειρήνης» και πως οδήγησε τους Έλληνες στον αγώνα τους 
για «τον εξανθρωπισµό της οικουµένης και την εξερεύνηση του πλανήτη»459. Το 
όραµά του αυτό θεωρεί πως δεν έγινε κατανοητό από τους άµεσους συνεργάτες του, 
τους στρατηγούς του, που δεν ήταν διατεθειµένοι να τον ακολουθήσουν από ένα 
                                                
455 ό.π., σ. 33, 22, 18, 21 
456 Σοφιανός, Ν., Ζει ο Αλέξανδρος;, Αντίθεση, Αθήνα 1995, σ. 7, 14 
457 ό.π., σ. 131 
458 Βαρνάκος, Ι., Αλέξανδρος Αιγές έστη, Πελασγός, Αθήνα 1997, σ. 181, 154, 17 
459 ό.π., σ. 108-9 
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σηµείο και µετά σε µια οδό µε «συνεχή αγώνα και θυσία», κι έτσι, όπως εξηγεί, 
οργάνωσαν και πραγµατοποίησαν τη δολοφονία του· πιστεύει µάλιστα πως αυτό το 
γνώριζε κι ο ίδιος, αλλά «δε θέλησε να αντιδράσει δυναµικότερα» για να µη µείνει 
στην ιστορία η εικόνα του ως «ενός στυγερού δολοφόνου-ηγέτη»460 (η τελευταία 
αυτή θέση του, µαζί µ’ εκείνη που αφορά τα κίνητρα της εκστρατείας από την πλευρά 
των Ελλήνων, παρουσιάζει εύλογα µεγάλο βαθµό αναληθοφάνειας). 

 
Το τελευταίο βιβλίο της δ΄ οµάδας είναι γραµµένο από τον µελετητή-

οικονοµολόγο Γρηγόρη Ζώρζο, τιτλοφορείται «Περί τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
(Αθήνα 1998) και επιδιώκει να παρουσιάσει «τα άγνωστα τεχνικά στοιχεία της 
εκστρατείας του»461. Στο έργο περιλαµβάνονται πληροφορίες για το στράτευµα και 
τις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και σχέδια πλήθους µηχανηµάτων και οπλικών 
συστηµάτων. Καθώς όµως αποτελεί το πρώτο και το µόνο εκδοµένο τµήµα ευρύτερης 
έρευνας του συγγραφέα, είναι γεµάτο και µε πλήθος άλλων πληροφοριών για τον 
Αλέξανδρο αλλά και την αρχαία Ελλάδα γενικά, κάτι που χαλά τη συνοχή του, ενώ 
επιδιώκει συνεχώς µε τα όσα παραθέτει τον εντυπωσιασµό του αναγνώστη. Όσο µας 
αφορά, θεωρεί τον Αλέξανδρο «µοναδικό φαινόµενο», µια «στρατιωτική ιδιοφυΐα» 
που πραγµατοποίησε όµως «τη µεγαλύτερη εκπολιτιστική εκστρατεία»462. 
Επισηµαίνει παράλειψη της σχετικής έρευνας ως προς «τη σηµαντική συµµετοχή του 
Μεγαλέξανδρου στο πλανητικό γίγνεσθαι σε όλες τις επιστήµες και σε όλους τους 
παραγωγικούς τοµείς», την οποία και θέλει να καλύψει463, ενώ τέλος καταφέρεται µε 
αγανάκτηση ενάντια σε όσους επιχειρούν να «γράφουν συκοφαντίες» γι’ αυτόν464. 
 

Το επόµενο έργο, της ε΄ οµάδας, παρόλο που θα επιθυµούσε να 
συγκαταλέγεται στα ιστορικά, είναι εντελώς ξένο ως προς τον τρόπο γραφής του από 
ένα ιστορικό έργο, καθώς στερείται της νηφαλιότητας σκέψης και έκφρασης και 
διακρίνεται από εµπάθεια, λαϊκισµό, διατύπωση αστήρικτων θέσεων και στρέβλωση 
των πηγών. Αναφερόµαστε στο έργο του πολυγραφή και ιδιαίτερα γνωστού 
συγγραφέα Κυριάκου Σιµόπουλου «Ο Μύθος των “Μεγάλων” της Ιστορίας» (Αθήνα 
1996). Με το έργο του αυτό ο Σιµόπουλος προσπαθεί να αποδείξει πως η ύπαρξη 
ηγετών που τους ταιριάζει ο χαρακτηρισµός του “µεγάλου” αποτελεί µία «από τις 
βδελυρότερες απάτες», καθώς το βασικότερο γνώρισµα όλων τους ήταν η εξόντωση 
τεράστιων πληθυσµών σε εκστρατείες, η σκληρότητα και ο απολυταρχισµός465. 

Στον Αλέξανδρο, τον πρώτο από τους «µεγάλους» που εξετάζει, αφιερώνει 
200 ολόκληρες σελίδες και µεγάλη προσωπική µελέτη πηγών και σχετικών νεότερων 
έργων. Από τις πηγές όµως επιλέγει και θεωρεί ως τέτοιες µόνον όσες συµβαδίζουν 
µε τις απόψεις του και τις στηρίζουν, ενώ επικρίνει όσες είναι αντίθετες· το ίδιο και 
ως προς τη νεότερη βιβλιογραφία: επικρίνει σκληρά όσα έργα εκφέρουν αντίθετες µε 
τις δικές του απόψεις και επαινεί  όσα συµφωνούν. 

Αυτή του η εµπάθεια λοιπόν και η θέληση να στηρίξει µε κάθε τρόπο αυτό 
που έθεσε ως ερευνητικό ζητούµενο, τον κάνει, ως προς τον Αλέξανδρο τουλάχιστο, 
να αποδέχεται οτιδήποτε έχει γραφτεί σε οποιαδήποτε εποχή εναντίον του. Τον 
θεωρεί έτσι ως τον «νεκροθάφτη του ελληνισµού», που προκάλεσε «την παρακµή του 
ελληνικού πολιτισµού» υποδουλώνοντας τις ελληνικές πόλεις, άνθρωπο «ολότελα 

                                                
460 ό.π., σ. 79-81 
461 Ζώρζος, Γ., Περί τεχνικών Μ. Αλεξάνδρου, Τ.Ε.Ε., Αθήνα 1998, σ. 19 
462 ό.π., σ. 341, 178 
463 ό.π., σ. 341 
464 ό.π., σ. 341-2 
465 Σιµόπουλος, Κ., Ο µύθος των Μεγάλων της Ιστορίας, Στάχυ, γ΄έκδ., Αθήνα 1997, σ. 11 
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ξένο στην ελληνική πολιτιστική παράδοση», «αχαλίνωτο πότη µε βίαιο και σχεδόν 
µανιακό χαρακτήρα» (τον αλκοολισµό θεωρεί και ως αιτία θανάτου του), παιδεραστή 
και οµοφυλόφιλο, παράλογο, απολυταρχικό ηγεµόνα, όχι ιδιοφυή στρατηγό (καθώς οι 
νίκες του οφείλονται στην οργάνωση, τον εξοπλισµό και την ικανή ηγεσία του 
στρατού του, όπως γράφει), εισηγητή του ιµπεριαλισµού και αιµοσταγή σφαγέα, 
άνθρωπο που πίστευε στη θεία του καταγωγή, µέτριο πολιτικό, κυνικό εκµεταλλευτή 
των λαών, που ποτέ δεν ακολούθησε πολιτική εξελληνισµού, συµφιλίωσης και 
συνεργασίας και που κατέστρεψε τη Θήβα για τροµοκράτηση και 
παραδειγµατισµό466. Φτάνει µέχρι το σηµείο, στρεβλώνοντας τη σχετική πηγή (την 
αναφορά του Πλουτάρχου στη λογοµαχία του µε τον Κλείτο), να τον κατηγορήσει για 
δειλία467. Σηµειώνει ακόµα πως όχι µόνο ανέκοψε την «προαιώνια ειρηνική 
διείσδυση του ελληνικού πολιτισµού στον ασιατικό χώρο», όπου και θεωρεί πως 
σταδιακά θα κυριαρχούσε, αλλά και την ανέστρεψε, οδηγώντας στον εξασιατισµό 
των Ελλήνων (και πρώτα του εαυτού του)· στέρησε έτσι από τον ελληνισµό τη 
δυνατότητα να ηγηθεί µελλοντικά της ανθρωπότητας και να βοηθήσει στην πρόοδο 
του παγκόσµιου πολιτισµού468.      

Το έργο αυτό είναι τελικά µοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία ως προς τις 
απόψεις που υποστηρίζει (µοναδικό όµως και στην ξένη ως προς την ποσότητα των 
επικρίσεων), είναι όµως γραµµένο και µε µη επιστηµονικό τρόπο (παρά την 
αποδεδειγµένη, από άλλα βιβλία, ικανότητα του συγγραφέα του), γι’ αυτό και η αξία 
του, παρά τον όγκο του και τη δουλειά που συνεπάγεται, αλλά και τη σχετικά 
σηµαντική απήχησή του (που οφείλεται στο όνοµα του συγγραφέα του), είναι 
µηδαµινή.  

 
Το προτελευταίο έργο που ανήκει στην ε΄ οµάδα είναι το βιβλίο του 

φιλολόγου Ιωάννη Βολωνάκη «Της Αρχαίας Ελλάδος οι µεγάλοι ηγέται» (Αθήνα 
1997). Ο Βολωνάκης, αντίθετα από το Σιµόπουλο, ξεκινά µε αφετηρία την πίστη πως 
«την ιστορία των [λαών] (… ) την δηµιουργούν (… ) ολίγοι άνθρωποι (… ) 
εκφράζοντες την δράσιν των πολλών (… ) οι χαρισµατικοί, οι µεγάλοι ηγέται», για να 
προσπαθήσει να παρουσιάσει «µε δέος και θαυµασµόν», αλλά «αντικειµενικώς», 
«αυτούς τους µεγάλους προδρόµους της αρχαίας Ελλάδος»469.  

Τον Αλέξανδρο τον βλέπει ως το «Μέγα σύµβολον του απανταχού 
ελληνισµού», άνθρωπο «µε συλλήψεις τιτανικάς» και «ηγέτη εξαίρετο». Σηµειώνει 
τη µεγάλη συµβολή του στην ιστορία του πολέµου, απαριθµώντας τα σηµεία όπου 
πρωτοπόρησε, αλλά και τις µάχες και τα ευρύτερα στρατηγικά του σχέδια470. Από 
’κεί και πέρα, µένει στην προσπάθειά του να ιδρύσει µια «υπερεθνική 
αυτοκρατορία», κυρίως µε το να επιδιώξει «να αφοµοιώσει τον ασιατικόν κόσµον 
προς το ελληνικόν πνεύµα» και να ακολουθήσει όχι «καθεστώς απολύτου δουλείας 
(… ) αλλά µεγαλοψυχίαν και αυστηράν πολιτικήν αυτονοµίαν και ανεξιθρησκείαν», 
προσπάθεια που ο συγγραφέας τη θεωρεί «καθ’ όλα ορθή»471. 

Ως προς τα λοιπά σηµεία που µας αφορούν, µιλά για το ότι «η υπόλοιπος 
Ελλάς ηκολούθει σταθερώς µίαν κατιούσαν κλίµακα παρακµής», τονίζει την 
ελληνικότητα των Μακεδόνων, θεωρεί την καταστροφή της Θήβας «συµβολικήν 

                                                
466 ό.π., σ. 31, 12, 75, 74, 132, 82-3, 80, 63, 34, 71, 115, 158, 56 
467 ό.π., σ. 108 
468 ό.π., σ. 158-63 
469 Βολωνάκης, Ι., Της αρχαίας Ελλάδος οι µεγάλοι ηγέται, Γεωργιάδης, Αθήνα 1997, σ. 11 
470 ό.π., σ. 364, 368-9 
471 ό.π., σ. 364, 395 
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προειδοποίησιν προς όλας τας πόλεις της Ελλάδος»472, πιστεύει πως ο Αλέξανδρος 
θαµπώθηκε από τον πλούτο της Ασίας και µέθυσε από τη δύναµή του τόσο, ώστε να 
ζει µε υπερβολική µεγαλοπρέπεια και να πιστέψει ότι ήταν γιος θεού, επισηµαίνει 
πως η στάση του αυτή, πολιτική στη βάση της, τον έφερε σε σύγκρουση µε πολλούς 
συνεργάτες του (µεταξύ αυτών αναφέρει όµως λανθασµένα και τον Ηφαιστίωνα και 
τον Κρατερό) και θεωρεί τους φόνους του Φιλώτα και του Παρµενίωνα άδικους 
(αποτέλεσµα συκοφαντίας και βιασύνης του Αλεξάνδρου)· τέλος, εξηγεί πως πέθανε 
από πυρετό473. 

 
Τελευταίο έργο για την ε΄ οµάδα (και τελευταίο ιστορικό έργο για τον 

Αλέξανδρο στον 20ο αι.) είναι «Οι Αργεάδες Μακεδόνες» (Θεσσαλονίκη 1999) του 
φιλολόγου Αθανάσιου Σακαλή. Ο συγγραφέας καταγράφει συνοπτικά την ιστορία 
των αρχαίων Μακεδόνων µέσα από τη δράση της βασιλικής δυναστείας των 
Αργεαδών και στη συνέχεια προβαίνει σε σύντοµη βιογραφική παρουσίαση των 
βασιλέων, στρατηγών και αξιωµατούχων της περιοχής της αρχαίας Ορεστίδας και σε 
ετυµολόγηση των ονοµάτων τους (µε στόχο να καταδείξει την ελληνικότητα των 
κυρίων αυτών ονοµάτων).  

Για τον Αλέξανδρο επισηµαίνει πως, σε µια εποχή που «το ελληνικό έθνος 
αιµορραγούσε, ανέκοπτε την πρόοδό του και ταυτόχρονα απειλούνταν από το φάσµα 
του αφανισµού του από την περσική πληµµυρίδα», «άδραξε στα στιβαρά του χέρια το 
δοιάκι των πεπρωµένων της ιστορίας και της ελληνικής φυλής και µε τη σοφία του 
πνεύµατός του οδήγησε (… ) ασυγκράτητο (… ) το σκάφος της ενωµένης Ελλάδος και 
άλλαξε ολόκληρο τον κόσµο». Πολιτική του επιδίωξη ήταν η «συνένωση των λαών», 
η οποία θα πραγµατοποιούνταν µε την επικοινωνία τους και τη διάδοση «του 
ελληνικού ανθρωπιστικού πολιτισµού», δείγµατα αυτά «του οικουµενικού πνεύµατος 
και των πανανθρώπινων αισθηµάτων του»474. 

Ειδική αναφορά κάνει τελειώνοντας σε όσους αποκαλούν τον Αλέξανδρο 
“σφαγέα” (όπως ο Σιµόπουλος, αλλά και άλλοι µελετητές, στους οποίους 
αναφερθήκαµε επ’ ευκαιρία της ανάλογης µε του Σακαλή αναφοράς του Βελόπουλου 
στο µόλις κατά ένα χρόνο προγενέστερο βιβλίο του της α΄ οµάδας, που είδαµε), 
εξηγώντας πως αυτό οφείλεται είτε σε «παχυλή αµάθεια» είτε στο ότι «εθελοτυφλούν 
(… ) από πολιτική σκοπιµότητα ή και άλλες θρησκευτικές ή δογµατικές σκοπιµότητες 
και φανατισµούς», καθώς «θέλουν να ιδιοποιηθούν τη θεωρία της συναδέλφωσης των 
λαών» που γοητεύει τη νεολαία, την οποία και θέλουν να παρασύρουν475 (εξήγηση 
που ευθυγραµµίζεται µε εκείνη του Βελόπουλου). 

 
 
Γ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 
 
Η ολοκλήρωση της µελέτης των έργων που έχουν ως θέµα τους – 

ολοκληρωµένα ή τµηµατικά – τον Αλέξανδρο κατά την περίοδο 1950-2000 µας 
επιτρέπει να προβούµε σε ορισµένες γενικές παρατηρήσεις. 

Την περίοδο αυτή, που χρονικά συµπίπτει µε το δεύτερο ήµισυ του 20ου αι., 
εκδόθηκαν 73 βιβλία που ανήκουν στις πέντε πρώτες οµάδες έργων για τον 
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474 Σακαλής, Α., Οι Αργεάδες Μακεδόνες της αρχαίας Ορεστίδας του άνω Αλιάκµονα πρωταγωνιστές  
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Αλέξανδρο, αυτές που ονοµάσαµε “ιστορικά έργα” (δηλαδή αναλογία περίπου 1 
βιβλίο κάθε 2/3 του έτους, ή 1½  βιβλία κατ’ έτος). Πιο συγκεκριµένα, έχουµε 10 
έργα της α΄ οµάδας, 12 της β΄, 7 της γ΄, 19 της δ΄ και 25 της ε΄.  

Αν συγκρίναµε τον αριθµό των έργων αυτών, συνολικά και κατά οµάδα, µε 
εκείνον των προηγούµενων δύο περιόδων από τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους, 
θα παρατηρούσαµε µια σοβαρότατη αύξηση. Πιο συγκεκριµένα, στα 130 χρόνια που 
περιλαµβάνονταν στις δύο προηγούµενες περιόδους που εξετάσαµε στα κεφάλαια Α΄ 
και Β΄ του Πρώτου Μέρους της έρευνάς µας, συγκριτικά µε τα 50 χρόνια που 
περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την τρίτη, έχουµε πριν 10 ιστορίες του Αλεξάνδρου έναντι 
των 10 τώρα, 5 ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας έναντι των 12, 2 ιστορίες της 
Μακεδονίας έναντι 7, 3 ειδικές ιστορικές µελέτες για τον Αλέξανδρο έναντι 19 και 6 
γενικότερες ιστορικές µελέτες που µέρος τους αφορά τον Αλέξανδρο έναντι 25, 
δηλαδή συνολικά, 26 βιβλία στις δύο προηγούµενες περιόδους έναντι 73 στην τρίτη 
(κατά µέσο όρο, 1 βιβλίο κάθε 5 έτη περίπου στα παλαιότερα 130 χρόνια έναντι 1 
βιβλίου κάθε 8 µήνες στα 50 πιο πρόσφατα, αναλογία περίπου 1 προς 3, αύξηση 
200% ).  

Ο συνολικός αριθµός των έργων των 5 πρώτων οµάδων που εξετάζουµε εδώ 
στηρίζει και πάλι την παρατήρησή µας στις δύο προηγούµενες περιόδους – πολύ πιο 
καθαρά τώρα µάλιστα – πως ο Αλέξανδρος είναι η περισσότερο µελετηµένη και 
παρουσιασµένη σε βιβλία ιστορικού περιεχοµένου προσωπικότητα του ελληνικού 
παρελθόντος476. 

Αν ελέγξουµε τώρα τη χρονική κατανοµή των 73 αυτών έργων στην 
πεντηκονταετία που περιλαµβάνεται στην τρίτη αυτή περίοδο που ερευνούµε, θα 
βλέπαµε ότι εκδόθηκαν 8 έργα στη δεκαετία του 1950, 13 στου 1960, 16 στου 1970, 
13 στου 1980 και 23 στου 1990, έχουµε δηλαδή µια σχεδόν οµαλή αυξητική πορεία. 
Η δεκαετία του 1990 γνωρίζει τη µεγαλύτερη παρουσία έργων για τον Αλέξανδρο 
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και ακολουθεί εκείνη του 1970· µια προσεκτικότερη 
µατιά θα µας έδειχνε πως στη δεκαετία του 1990 το είδος των βιβλίων που κυριαρχεί 
είναι εκείνα της δ΄ και της ε΄ οµάδας, 9 και 8 αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 17 από τα 
23 της δεκαετίας, ενώ αντίθετα παρήχθησαν σ’ αυτήν µόνο 2 έργα της α΄ οµάδας· 
αντίθετα, στη δεκαετία του 1970 έχουµε τα περισσότερα έργα της α΄ οµάδας, 4, ενώ 
στη δεκαετία του 1960 τα περισσότερα και της β΄ και της γ΄, 4 και 3 αντίστοιχα. 

Όσο αφορά τώρα τους συγγραφείς των έργων, είναι φυσικά πολύ 
περισσότεροι αυτήν την περίοδο συγκριτικά µε τις προηγούµενες, αφού πολύ 
περισσότερα είναι και τα έργα. Έτσι, για τα 73 αυτά βιβλία έχουµε 74 συγγραφείς, 
από τους οποίους οι 25 (το 1/3) είναι επιστήµονες ιστορικοί, ενώ από τους 
υπόλοιπους, οι 8 είναι στρατιωτικοί (και πάλι µεγάλος ο αριθµός τους, όπως και στη 
Β΄ περίοδο, αλλά δεν εµφανίζονται µετά το 1975), άλλοι 9 προέρχονται από άλλους 
επιστηµονικούς κλάδους (και είναι στην πλειοψηφία τους και πανεπιστηµιακοί) και οι 
υπόλοιποι 32 είναι λόγιοι ανήκοντες σε διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους, από 
τους οποίους περισσότεροι από τους µισούς είναι εκπαιδευτικοί, και κυρίως 
φιλόλογοι, κάτι που τους κάνει όχι άµοιρους της ιστορικής παιδείας· αυτό βέβαια δε 
θα µπορούσαµε να το πούµε για την πλειοψηφία των λογίων που δεν είναι ιστορικοί, 
καθώς ελάχιστοι από αυτούς γνωρίζουν, ύστερα φυσικά από προσωπική τους µελέτη 
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     περισσότερο. 
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και προσπάθεια, τον τρόπο και τη µέθοδο συγγραφής ενός ιστορικού έργου, ενώ 
αντίθετα οι περισσότεροι περιορίζονται στην άκριτη και ασύνδετη παράθεση 
γεγονότων και γνωµών (συχνά ακόµη και αντιφατικών) παρµένων από πρωτογενείς 
και δευτερογενείς πηγές, καθώς και στην αστήρικτη διατύπωση δικών τους 
προτάσεων και συµπερασµάτων, που συχνά δεν αποσκοπούν παρά στον 
εντυπωσιασµό, λειτουργώντας απλά ως - κακοί συνήθως - µιµητές των ιστορικών 
βιβλίων που έχουν αποτελέσει αναγνώσµατά τους. 

Η στάση τώρα αυτών των συγγραφέων απέναντι στον Αλέξανδρο δε φαίνεται 
να διαφοροποιείται και τόσο πολύ συγκριτικά µε τις δύο προηγούµενες περιόδους. Σ’ 
αυτή βέβαια έχουµε αρκετά περισσότερες προσπάθειες για πιο νηφάλια προσέγγιση, 
γενικά όµως υπάρχει µία διάθεση θαυµασµού, υπερβολικού σε πολλούς, που φτάνει 
και πάλι ως την εξύµνηση. Χαρακτηριστική είναι επίσης η προσπάθεια από αρκετούς 
από τους συγγραφείς να ερµηνεύσουν την προσωπικότητά του (καταλήγοντας οι πιο 
πολλοί στην εικόνα ενός φιλοσόφου-βασιλέα, που ερχόταν σε δραµατική σύγκρουση 
µε την κοινωνία που τον περιέβαλλε στην προσπάθειά του να την αλλάξει). Ιδιαίτερα 
προβάλλεται ακόµη ο υποτιθέµενος ρόλος του ως εκπολιτιστή των λαών της Ασίας. 
Συνεχίζει επίσης σε αρκετά έργα η σύνδεση της ιστορικής του παρουσίας µε κάποιο 
θείο θέληµα και ένα θείο σχέδιο – άµεση επίδραση των έργων των δύο 
προηγούµενων περιόδων – που για τους περισσότερους διαφαίνεται κυρίως µέσα από 
την εκπολιτιστική δράση του (που προετοιµάζει την ανθρωπότητα για την αποδοχή 
του χριστιανισµού). Ταυτόχρονα συνεχίζει έντονη στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία των 
έργων η προσπάθεια αναίρεσης των εναντίον του κατηγοριών, συχνά µάλιστα και µε 
οξύ τρόπο. Από την άλλη όµως εµφανίζονται και έργα που έχουν κάποια επικριτική 
διάθεση απέναντί του (προερχόµενα σχεδόν όλα από συγγραφείς που δεν είναι 
ιστορικοί), σε λίγους όµως τοµείς κι όχι συνολικά, κυρίως στην υποτιθέµενη αλλαγή 
του από την ασιατική επίδραση και στα συνεπακόλουθα που αυτή είχε (µε εξαίρεση 
ένα, που συνοψίζει σε βιβλίο όλες τις εναντίον του επικρίσεις - που έγιναν ευάριθµες 
και από Έλληνες λόγιους στις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, όµως όχι σε 
αυτόνοµα βιβλία, αλλά σε άρθρα κυρίως, σε εφηµερίδες και µη επιστηµονικά 
περιοδικά, όπου προεξάρχουσες κατηγορίες είναι εκείνες της υπερβολικής 
απολυταρχικότητας, του έντονα έκλυτου βίου και της µεγάλης του σκληρότητας ως 
πολεµάρχου). 

Η γνώση του θέµατός τους από τους συγγραφείς είναι στους περισσότερους  
γενικά καλή· έχουµε στους πιο πολλούς µια σχετικά επαρκή µελέτη και των αρχαίων 
πηγών και της σύγχρονης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, η οποία όµως σπάνια 
είναι ολοκληρωµένη στους µη ιστορικούς. Αντίθετα, αρκετοί από τους τελευταίους 
έχουν πολύ µέτρια γνώση των παραπάνω ή και ανεπαρκή για να ασχοληθούν σοβαρά 
µε το θέµα, χωρίς αυτό όµως να τους εµποδίζει να το επιχειρήσουν, απολήγοντας 
συχνά µάλιστα σε πρωτότυπες αλλά τραβηγµένες και ατεκµηρίωτες θεωρίες· έχουµε 
έτσι σ’ αυτήν την περίοδο και µια όχι αµελητέα ποσότητα έργων που θα µπορούσαµε 
να τα κρίνουµε ως κακά ή ακόµα και απαράδεκτα. 

Αναφορικά τώρα µε τα αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου, µπορούµε και στην περίοδο αυτή να δούµε µια κοινή στην πλειοψηφία 
των ελληνικών βιβλίων στάση απέναντί τους. Η ελληνικότητα της Μακεδονίας είναι 
κάτι που προβάλλεται µέσα από τα βιβλία για τον Αλέξανδρο πολύ εντονότερα από 
τις προηγούµενες περιόδους, και περισσότερο στις δεκαετίες του 1990 και 1960. Η 
κατάσταση της Ελλάδας του 4ου αι. π.Χ. χαρακτηρίζεται από όλους σχεδόν πολύ 
άσχηµη και επικίνδυνη για τον ελληνισµό, έτσι, ώστε εξαίρεται ο ρόλος του 
Αλεξάνδρου και του Φιλίππου ως ενωτών του και σωτήρων του· η εκστρατεία του 
στην Ανατολή θεωρείται από τους περισσότερους πανελλήνια και ο Αλέξανδρος 
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γνήσιο τέκνο του ελληνισµού και ιδανικός εκπρόσωπός του (είναι πολύ λίγες οι 
διαφορετικές θέσεις απέναντι στο ζήτηµα αυτό, που απλά όµως δεν έχουν εξυµνητική 
διάθεση και σηµειώνουν τις όχι καλές σχέσεις του µε τους νότιους Έλληνες και την 
υπεροχή της µακεδονικής σκοπιάς και των προσωπικών του βλέψεων στην πολιτική 
του).  

Για την αξία του ως στρατηγού, πέρα από τη γενική οµοφωνία, έχουµε αρκετά 
ειδικά έργα και εκτενείς αναφορές σε άλλα. Ως προς τον τοµέα της πολιτικής του, 
παρόλο που ακούγεται αρκετά στην περίοδο αυτή και η φωνή της κοινής λογικής πως 
δεν είναι εύκολο να τον κρίνουµε λόγω της µη ολοκλήρωσης του έργου του, η 
πλειοψηφία των συγγραφέων τον θεωρεί και εκεί επίσης ανυπέρβλητο και δέχεται την 
από µέρους του προσπάθεια δηµιουργίας οικουµενικού κράτους µε κύρια σηµεία της 
την ισότητα, τη συνεργασία, τη συναδέλφωση, την οικονοµική ανάπτυξη, την 
πολιτισµική προσέγγιση (µε βάση τον ελληνικό πολιτισµό) και την ανάµιξη των 
λαών. 

Περισσότερο µοιρασµένες είναι οι απόψεις στο ζήτηµα της αλλαγής της 
προσωπικότητάς του στην Ασία, καθώς γίνεται αποδεκτό από αρκετούς συγγραφείς 
ότι επηρεάστηκε αρνητικά, έγινε απολυταρχικός, ακόµα και σκληρός απέναντι στους 
συνεργάτες του. Οι περισσότεροι αντίθετα δε δέχονται κάτι τέτοιο, θεωρούν ότι η 
παρατηρούµενη αλλαγή οφείλεται στην αναγκαιότητα προσαρµογής στις νέες 
συνθήκες διακυβέρνησης και θεωρούν τη σύγκρουση µε τους επιτελείς του ως  
αποτέλεσµα της διαφωνίας τους στην ανατολική πολιτική του. Ως πολιτικό µέτρο 
δέχονται οι περισσότεροι και τη θεοποίησή του, ενώ σε λίγους υπάρχει η άποψη ότι 
πίστεψε πως ήταν θεός και σε άλλους πως ήταν καθοδηγούµενος από το θεό. Όσο 
αφορά το ρόλο του στην εξέλιξη του ελληνισµού, εκφράζεται και πάλι (όπως και την 
προηγούµενη περίοδο) από ορισµένους η άποψη πως είναι πιθανό να έβλαψε τελικά 
τον ελληνισµό µε το να προχωρήσει τόσο βαθιά στην Ασία. Για το θάνατό του τέλος 
δεν υπάρχει πια οµοφωνία ως προς την επικρατούσα εκδοχή της ασθένειας, όπως στις 
προηγούµενες περιόδους, αλλά προβάλλεται από αρκετούς συγγραφείς (ακόµα και σε 
ειδικές µελέτες) η εκδοχή της δηλητηρίασης.  

Όσο αφορά τώρα τις αναφορές των συγγραφέων σε σύγχρονά τους γεγονότα, 
γίνονται αρκετές στα πρώτα µετεµφυλιακά χρόνια και αφορούν κυρίως την ανάγκη 
ενότητας και αναδιοργάνωσης της χώρας, ενώ στις κατοπινότερες περιόδους 
περιορίζονται και αφορούν κυρίως σχόλια (αρνητικά συνήθως) για την πολιτική ζωή 
της. Ιδιαίτερα αυξηµένες παρουσιάζονται και πάλι στη δεκαετία του 1990, µε αφορµή 
το ζήτηµα των Σκοπίων και την έξαρση των αντιδράσεων στο εσωτερικό της 
Ελλάδας, που για µερικά χρόνια οδήγησαν σε έντονη παραγωγή κειµένων και άλλων 
πολιτισµικών εκδηλώσεων εθνικοπατριωτικού (κάποτε και εθνικιστικού) χαρακτήρα 
και απηχούν το πόσο συνταράχθηκε το διάστηµα εκείνο η ελληνική κοινωνία από την 
όξυνση της νέας φάσης του µακεδονικού ζητήµατος. 

Μια  ακόµα παρατήρηση που µπορούµε να κάνουµε είναι πως υπάρχει σ’ 
αυτή την περίοδο ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία, το οποίο εκφράζεται µε 
την ολοένα αυξανόµενη παραγωγή ιστορικών βιβλίων Στα πρώτα µετεµφυλιακά 
χρόνια αυτό µπορεί να εξηγηθεί ως προσπάθεια µιας κοινωνίας που βγήκε, διχασµένη 
ακόµα, από µεγάλες και συνεχείς ιστορικές περιπέτειες και η οποία µπαίνει σ’ έναν 
απαραίτητο δρόµο όχι µόνο αναδιοργάνωσης, αλλά και επαναδηµιουργίας της 
συλλογικής  της ταυτότητας. Η τελευταία δέχεται επιπλέον ποικίλες πολιτισµικές 
πιέσεις καθώς η χώρα υπάρχει στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα µέσα σε έναν κόσµο 
χαρακτηριζόµενο όλο και περισσότερο από το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης, ενώ 
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παράλληλα αποτελεί µέλος της προσπάθειας για µια ευρωπαϊκή ενοποίηση477. Σε 
πολλά από τα σχετικά µε τον Αλέξανδρο βιβλία της περιόδου που µελετήσαµε είναι 
αρκετά εµφανής - και µε ολοένα εντεινόµενη παρουσία όσο προχωράει η περίοδος - 
ένας φόβος για πολιτιστική απορρόφηση και απώλεια της εθνικής ταυτότητας, καθώς 
και µια διάθεση αντίδρασης και αρνητισµού προς τις ξένες επιρροές, και, ως 
αντίβαρο, µια προσπάθεια καταφυγής στην εγχώρια παράδοση. Μέσα στα πλαίσια 
αυτά ο Αλέξανδρος δεν παρουσιάζεται πια αποκλειστικά ως ο ανυπέρβλητος 
πολεµικός ηγήτορας, αλλά τονίζεται ιδιαίτερα και ο ρόλος του ως του ηγέτη του 
ελληνισµού που στάθηκε ο δηµιουργός µιας σχεδόν παγκόσµιας αυτοκρατορίας, της 
υπερδύναµης της εποχής, και ταυτόχρονα ο εµπνευστής της ιδέας ενός παγκόσµιου 
πολιτισµού και µιας παγκόσµιας κοινότητας των λαών, άρα και της 
παγκοσµιοποίησης (άσχετα αν αυτό δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί απόλυτα από τις 
πηγές µας), καθώς και ο εκπολιτιστής των λαών της Ασίας και ο άνθρωπος που 
στάθηκε στη βάση της εξαγωγής του ελληνικού κλασικού πολιτισµού στον υπόλοιπο 
κόσµο.  

Τέλος, ένα τελευταίο σηµείο που οφείλουµε να σταθούµε είναι η ολοένα 
αυξανόµενη παρουσία της προερχόµενης από διάφορους λογίους (µη ιστορικούς) 
ιστοριογραφίας. Το κατά πρώτον θετικό που εντοπίσαµε, η δίψα και το ενδιαφέρον 
για την εθνική ιστορία και την Ιστορία γενικότερα, και η συνεπαγόµενη καλλιέργεια 
και διάδοσή της, αναιρούνται ως ένα βαθµό από τη µη ουσιαστική στην 
πραγµατικότητα πρόοδο της ιστορικής επιστήµης, αφού περνά στα χέρια και 
ερασιτεχνών, που δε γνωρίζουν επαρκώς και δεν ακολουθούν τους κανόνες της. 
 

                                                
477 βλ. Βurns, E.M ., Εισαγωγή στην Ιστορία και τον πολιτισµό της Νεότερης Ευρώπης, τ.Β΄, ελλ.  
     µετάφρ., β΄έκδ., Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 370-1, 355 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο: 

 
 

ΤΑ  ΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
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 Εισαγωγικά 
 
  

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των πέντε πρώτων οµάδων έχουµε 
πλέον τελειώσει µε το πρώτο µέρος της έρευνάς µας, το οποίο αφορούσε τα 
καθ’ αυτό ιστορικά έργα που αναφέρονται στον Αλέξανδρο.  

Στη συνέχεια θα περάσουµε στις υπόλοιπες πέντε οµάδες βιβλίων που 
συµπεριλαµβάνονται στο δεύτερο µέρος της έρευνάς µας, το σχετικό µε τα µη 
ιστορικά έργα, στο οποίο ανήκουν:  

 
1. τα λογοτεχνικά κείµενα (στ΄ οµάδα),  
2. τα σχολικά εγχειρίδια (ζ΄ οµάδα),  
3. οι γενικές ιστορίες (η΄ οµάδα),  
4. οι εγκυκλοπαίδειες (θ΄ οµάδα) και  
5. τα παιδικά και εφηβικά βιβλία γνώσεων (ι΄ οµάδα). 

 
Το γιατί εξετάζουµε αυτά τα έργα, παρόλο που δεν είναι ιστορικά, είναι, 

νοµίζουµε, ευνόητο. Αυτό που, όπως από την αρχή δηλώσαµε, µας ενδιαφέρει 
είναι η από το σύνολο των ελληνικών βιβλίων διαµορφούµενη εικόνα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στη νεοελληνική κοινωνία. Εποµένως, οποιουδήποτε 
είδους βιβλίο µπορεί να πληροφορήσει έναν Έλληνα αναγνώστη για τον 
Αλέξανδρο και να τον βοηθήσει να σχηµατίσει µια εικόνα γι’ αυτόν, εντάσσεται 
στην έρευνά µας.  

 
Αν θέλαµε άλλωστε να προβούµε σε µία σύγκριση µεταξύ των έργων 

του πρώτου και του δεύτερου µέρους ως προς την απήχησή τους, θα βλέπαµε ότι 
εκείνα του δεύτερου διαβάζονται από πολύ ευρύτερο κοινό από ό,τι τα καθ’ 
αυτό ιστορικά, καθώς, και τα λογοτεχνικά έργα – και κυρίως εκείνα της 
παιδικής λογοτεχνίας – ανήκουν, ιδιαίτερα στο β΄ ήµισυ του 20ου αι., στα βιβλία 
ευρείας κυκλοφορίας, αλλά και τα παιδικά και εφηβικά βιβλία γνώσεων, και οι 
εγκυκλοπαίδειες, ενώ και τα σχολικά εγχειρίδια, από τη φύση τους, 
προορίζονται για να διαβαστούν από ολόκληρο το µαθητικό πληθυσµό της 
χώρας. Συνεπώς, στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, στη µεγάλη δηλαδή πλειοψηφία 
των Ελλήνων, η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σχηµατίζεται κυρίως από τα 
έργα αυτών των πέντε οµάδων, τα οποία και θα εξετάσουµε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆΄:    
 
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΕΣ   ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ   ΕΡΓΑ.                                               

 
Η στ΄ οµάδα βιβλίων αποτελείται από όλα τα λογοτεχνικά έργα που έχουν ως 

θέµα τους τη ζωή και την προσωπικότητα του Μακεδόνα βασιλιά (είτε ολόκληρα είτε 
ένα τµήµα τους), από τις οποίες και εµπνέονται και προσπαθούν µε το δικό τους 
τρόπο να αναπλάσουν. Τα περισσότερα είναι µυθιστορηµατικές βιογραφίες του, 
υπάρχουν όµως και θεατρικά έργα, ποιήµατα και διηγήµατα. Ο Αλέξανδρος αποτελεί 
στα περισσότερα το κύριο πρόσωπο και το βασικό θέµα του έργου και σπανιότερα ένα 
από τα δευτερεύοντα αλλά σηµαντικά (δεν περιλαµβάνουµε φυσικά όσα λογοτεχνικά 
έργα - ποιήµατα τα περισσότερα - κάνουν σ’ αυτόν µια µικρή µόνο αναφορά).  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να θίξουµε ένα σηµείο αυτών των έργων που θα 
µπορούσε ίσως – λανθασµένα βέβαια – να χαρακτηριστεί ως προβληµατικό. Τα 
ιστορικά µυθιστορήµατα - αλλά και τα θεατρικά ή και ποιητικά ακόµα έργα - που 
έχουν ως θέµα τους τη δράση ενός πραγµατικού ιστορικού προσώπου, θα µπορούσε 
κάποιος, κάπως παρακινδυνευµένα βέβαια, να πει πως δεν είναι µόνο λογοτεχνικά 
έργα, αλλά θα ήταν δυνατό σε κάποιο βαθµό να ειδωθούν και ως ιστορίες, ελεύθερα 
όµως πλασµένες και παρουσιασµένες από ένα λογοτέχνη. ∆εν µπορούµε φυσικά να 
περιµένουµε έρευνα πηγών και άψογη γνώση της σχετικής βιβλιογραφίας στα βιβλία 
αυτής της οµάδας, ούτε και πρωτότυπες παρατηρήσεις, χωρίς βέβαια και να 
αποκλείεται εκ των προτέρων κάτι τέτοιο (εξαρτάται από το σχετικό ενδιαφέρον, την 
προεργασία και τους στόχους του κάθε συγγραφέα· ας µην ξεχνάµε άλλωστε πως αυτό 
σχεδόν δεν υπήρχε ούτε στα ιστορικά έργα που γράφτηκαν από ερασιτέχνες 
ιστορικούς), αυτό όµως δεν µπορεί να µειώσει την αξία τους, που πρώτα είναι 
λογοτεχνική.  

Η ισορροπία ανάµεσα στο λογοτεχνικό πλάσιµο ενός συγγραφέα και στο 
ιστορικό γεγονός που αποτελεί την έµπνευση και το θέµα του είναι λεπτή και οι 
συγγραφείς, όταν δεν ενδιαφέρονται να την τηρήσουν ή αποφασίζουν ηθεληµένα να 
µην την τηρήσουν, προχωρούν - και έτσι πρέπει φυσικά - ως λογοτέχνες, σε 
µυθοπλασίες, που τις περισσότερες φορές βέβαια δεν ξεπερνούν πολύ τα όρια του 
ιστορικού γεγονότος. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί κάτι µεµπτό, καθώς είναι και ο µόνος 
τρόπος που µπορεί να εργαστεί ο λογοτέχνης που επιλέγει να κινηθεί στο χώρο του 
ιστορικού µυθιστορήµατος, και δεν είναι δυνατό ούτε και σωστό να ζητήσουµε να 
υπάρχει στο λογοτεχνικό έργο λογοκριτική παρέµβαση ενός ιστορικού ή και όποιου 
άλλου αναγνώστη µε καλή ή µη γνώση της ιστορικής περιόδου που πραγµατεύεται. 
Αυτό θα µπορούσαµε να πούµε ότι ισχύει και για τις άλλες τέχνες, όπως τη ζωγραφική 
ή τον κινηµατογράφο, στον τελευταίο µάλιστα πολύ εντονότερα λόγω της ευρύτερης 
απήχησης των παραγόµενων από αυτόν έργων στο ευρύ κοινό και της επιρροής που 
µπορούν να έχουν (οπότε, και περισσότερο γνωστά γίνονται από τα λογοτεχνικά έργα, 
και ευκολότερα µεταφέρουν απόψεις, άρα και ευκολότερα µπορούν να ξεσηκώσουν 
αντιδράσεις, αν οι απόψεις που περνάνε αντιβαίνουν στις κρατούσες αντιλήψεις µιας 
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κοινωνίας, όπως και έχει γίνει αρκετές φορές). Στη λογοτεχνία ειδικότερα, αν θέλαµε 
να δούµε τις απόψεις ορισµένων λογοτεχνών στο σηµείο αυτό, θα βλέπαµε πως 
θεωρούν ότι στο ιστορικό µυθιστόρηµα «η Ιστορία φιλτράρεται µέσα από την 
προσωπικότητα, την ευαισθησία, τις ιδέες και το τάλαντο του συγγραφέα, µε 
αποτέλεσµα το οποιοδήποτε ιστορικό πρόσωπο ή γεγονός – µικρό ή µεγάλο – να 
διαφοροποιείται στο πεζογραφικό έργο (… ) και να φωτίζεται διαφορετικά από όσα 
αντιπροσωπεύει αυτή καθαυτή η ιστορική αλήθεια»1, και πως στόχος του λογοτέχνη 
είναι «να προσωποποιήσει και να απογειώσει την ιστορική πραγµατικότητα, 
υπερβαίνοντάς την», έχοντας πάντα κατά νου ότι «η ιστορική πραγµατικότητα (… ) 
αποτελεί µέρος της ζωής όλων µας, κι εφόσον ουσία της πεζογραφίας (… ) παραµένει 
η αποτύπωση της ζωής, Ιστορία και πεζογραφία συγκλίνουν»2. Φυσικά, είναι ευνόητο 
πως  «στο λογοτεχνικό έργο υπάρχει µια κατασκευασµένη πραγµατικότητα», και πως 
η ιστορική αλήθεια «για το λογοτέχνη είναι µια επινόηση, µια συστηµατική και µε 
κανόνες κατασκευή (… ), που εµβαθύνει σε πράγµατα ήδη γνωστά (… ), 
προσπαθώντας να βρει µια διαφορετική ποιητική», µε την προϋπόθεση όµως ότι 
«µόνο η ευρεία και σε βάθος σπουδή της ιστορικής συγκυρίας, ο σεβασµός για το 
ιστορικό γεγονός, για το ιστορικό πρόσωπο και για τις όποιες καταγραφές τους, 
επιτρέπουν στο συγγραφέα να ξαναθέσει µέσα από το δικό του πρίσµα την ανθρώπινη 
περιπέτεια»3. Με την άποψη αυτή, ειδικά όσο αφορά τη µυθιστορηµατική βιογραφία, 
συντάσσεται και η κρατούσα άποψη στη θεωρία της παιδικής λογοτεχνίας: «Υπάρχει 
διαφορά της µυθιστορηµατικής βιογραφίας από το ιστορικό µυθιστόρηµα (… ). [Ο 
συγγραφέας] στη µυθιστορηµατική βιογραφία είναι υποχρεωµένος να δώσει µια 
εικόνα του βιογραφούµενου προσώπου όσο το δυνατό πιο πιστή και σύµφωνη µε τα 
ιστορικά δεδοµένα. ∆εν µπορεί να βάζει τον ήρωά του να κάνει πράξεις που στην 
πραγµατικότητα δεν θα έκανε ή να του βάζει λόγια που δεν θα είχε πει»4. 

∆εν πρέπει επίσης να µας διαφεύγει στο σηµείο αυτό πως από αυτούς που 
διαβάζουν µια µυθιστορηµατική βιογραφία, και πιο ειδικά, ένα έργο µε θέµα τη ζωή 
του Αλεξάνδρου, και στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά (ή έφηβοι), δεν το κάνουν 
µόνο για τη λογοτεχνική απόλαυση αλλά και για να µάθουν, και, αν δεν έχουν 
ασκηθεί κατάλληλα ως αναγνώστες, µπορεί και να πιστεύουν άκριτα τα όσα 
διαβάζουν ή και να µην είναι σε θέση να διακρίνουν στο σηµείο αυτό µια 
µυθιστορηµατική βιογραφία ενός ιστορικού προσώπου από µια βιογραφία του ίδιου, 
που και οι δυο απευθύνονται σε παιδιά· εποµένως, το λογοτεχνικό πλάσιµο σε µια 
τέτοια περίπτωση θα µπορούσε ίσως να µην ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της 
παραποίησης του ιστορικού γεγονότος ή, αν το κάνει, ίσως θα ήταν καλό και να το πει 
(σε µια εισαγωγική σηµείωση λ.χ.), αν τουλάχιστο εντάσσεται στην παιδική 
λογοτεχνία. ∆ε µιλάµε εδώ φυσικά για την παρεµβολή πλαστών χαρακτήρων στο έργο 
ούτε και πλαστών µικροεπεισοδίων από τη ζωή του ήρωα που σκοπό έχουν να 
παρουσιάσουν πληρέστερο το χαρακτήρα και την ιστορία του, ή να διανθίσουν απλά 
την αφήγηση, καθώς χωρίς αυτά το έργο δεν µπορεί να λειτουργήσει, δε θα είναι 
                                                           
1 Μπακόλας, Ν.,  εισήγηση  στον  τόµο   Επιστηµονικό  Συµπόσιο:  Ιστορική  πραγµατικότητα και  
  Νεοελληνική Πεζογραφία (1945-1995) , Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού πολιτισµού και Γενικής  
  Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 1995, σ. 30 
2 ∆ούκα, Μ., εισήγηση, ό.π., σ. 349-50 
3 Γαλανάκη, Ρ., εισήγηση, ό.π., σ. 16-19 
4 Βλ. Κανατσούλη, Μ., Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, University 
Studiο Press, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 81  
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λογοτέχνηµα· µιλάµε για την εισαγωγή επεισοδίων στη ζωή του ιστορικού προσώπου 
που δε θα ήταν ποτέ δυνατό να συµβούν, που αντιβαίνουν στα όσα είναι γνωστό ότι 
έκανε ή στα όσα θεωρείται πιθανό ότι θα µπορούσε να είχε κάνει. Πρόβληµα επίσης 
είναι δυνατό να προκληθεί και από τη µονοµερή αποδοχή από το λογοτέχνη µιας 
άποψης επάνω σ’ ένα ζήτηµα της ζωής του ήρωα που δεν είναι απόλυτα 
ξεκαθαρισµένο από τις πηγές και τη σύγχρονη ιστορική έρευνα (αυτό όµως είναι 
δυσκολότερο να επιλυθεί). 

 
Κατά την περίοδο που εξετάζουµε εκδόθηκαν συνολικά 26 λογοτεχνικά έργα 

σχετικά µε τον Αλέξανδρο, τα 2 κατά την περίοδο 1830-1908, άλλα 2 την περίοδο 
1909-1949 και 22 την περίοδο 1950-2000. Από αυτά τα 26 συνολικά έργα, τα 14 είναι 
ιστορικά µυθιστορήµατα, το 1 διήγηµα, τα 4 θεατρικά, τα 6 ποιήµατα και το 1 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Κατά χρονολογική σειρά, πρόκειται για τα έργα των : 

α) Γεωργίου Τερτσέτη (1856), β) Λέοντα Μελά (1858), γ) Κωστή Παλαµά 
(1912), δ) Νίκου Καζαντζάκη (1937), ε) Β. Αγγελάκη (1950), στ) Πηνελόπης 
Μαξίµου (1954), ζ) Σπύρου Μελά (1954), η) Γεώργιου Ρουµάνη (1955), θ) Κώστα 
Παπαπαναγιώτου (1957), ι) Όµηρου Μπεκέ (1959), ια) Ρίζου Β. Παπαρρίζου (1960), 
ιβ) Γιώργου Γεραλή (περ. 1965), ιγ) Γεωργίας ∆εληγιάννη-Αναστασιάδη (1972), ιδ) 
Γιάννη Γκίκα (1972), ιε) Παντελή Ιωαννίδη (1973), ιστ) Νίτσας Τζώρτζογλου (1976), 
ιζ) Νέστορα Μάτσα (1980), ιη) ∆αµιανού Αµανατίδη (1980), ιθ) Μπάµπη Γραµµένου 
(1992), κ) Ελένης ∆ικαίου (1993), κα) Σοφίας Ζαραµπούκα (1993), κβ) Σοφίας Λίβα 
(1994), κγ) Μπέσης Παντίνου (1995), κδ) Ζερµαίν Μαµαλάκη (1995), κε) Νικία 
Λειβαδά (1997) και κστ) Ελένης Θέµελη-Κιτσοπούλου (1999).  

 
Θα ξεκινήσουµε την εξέταση των έργων της στ΄ οµάδας µε τα δύο από αυτά 

που εκδόθηκαν στο 19ο αι., για να προχωρήσουµε στη συνέχεια σε µια κατά 
λογοτεχνικό είδος εξέταση εκείνων του 20ου. 

 
Το πρώτο λογοτεχνικό έργο για τον Αλέξανδρο στο νεοελληνικό κράτος είναι 

το εκτεταµένο ποίηµα (329 στίχοι) του φηµισµένου λόγιου της εποχής και νοµικού 
Γεώργιου Τερτσέτη µε τίτλο «Οι γάµοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1856). 
Στα «Προλεγόµενά» του στο ποίηµα αυτό (που γράφτηκαν την ίδια χρονιά, ως 
απάντηση στην επιτροπή του Ράλλειου ποιητικού διαγωνισµού, επειδή δεν βράβευσε 
το ποίηµα εξαιτίας της γλώσσας του, καθώς ήταν γραµµένο στη δηµοτική), ο 
Τερτσέτης γράφει: «Από τους θαυµαστούς άνδρας της Οικουµένης, όσους η φύσις 
πολύ επεµελήθη, η πρόνοια του Θεού ευλόγησε, η αθανασία της γης περιετύλιξε µε 
την χλαµύδα της (… ) ο θαυµαστότερος όλων είναι ο µέγας Αλέξανδρος»5. Η διάθεση 
αυτή υπερβολικού θαυµασµού κυριαρχεί και στο κάπως φλύαρο και ιδιαίτερα 
χριστιανοκεντρικό ποίηµα6, όπου, µε φόντο τους οµαδικούς γάµους των Σούσων, 
βλέπουµε την εικόνα ενός Αλεξάνδρου σοφού και ικανού ηγεµόνα, εκλεκτού του 
Θεού (που παρεµβαίνει στο έργο µέσω της παρουσίας του Ευαγγελιστή Ιωάννη), 
προορισµένου από τη θεία πρόνοια να µεταδώσει τον ελληνικό πολιτισµό και 
αποφασισµένου να φέρει κοντύτερα τις φυλές των ανθρώπων, οδηγώντας τους στην 

                                                           
5 Τερτσέτης, Γ., Άπαντα, τ. Β΄, επιµ. Κονόµος, Ντ., Αθήνα 1970, σ. 109 
6 βλ. ό.π., τ. Α΄, σ. 107-118  
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ελευθερία, τη συνεργασία, την ανάµιξη και την αγάπη. Αυτά είναι και τα µόνα σηµεία 
του έργου που σχετίζονται άµεσα µε τη δική µας έρευνα. 

 
Το έργο του Τερτσέτη είχε πολύ µικρή διάδοση. Το ακριβώς αντίθετο 

συµβαίνει µε το δεύτερο έργο του 19ου αι., τον «Γεροστάθη» (Αθήνα 1858), του 
Λέοντα Μελά, ανώτατου δικαστικού και πανεπιστηµιακού καθηγητή, που γνώρισε 
και γνωρίζει και µέχρι τις µέρες µας ακόµα πλήθος επανεκδόσεων. Μέσα στα πλαίσια 
του έντονου διδακτισµού της εποχής προς τους νέους, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα 
µεταµφιεσµένο σε λογοτέχνηµα εγχειρίδιο ηθικής διαπαιδαγώγησης, που 
λειτουργούσε µάλιστα από µια εποχή και µετά και ως βοηθητικό σχολικό εγχειρίδιο 
(και το οποίο µπορεί κατά µία άποψη να ενταχθεί στο παιδικό βιβλίο γνώσεων7).  

Μέσα στο µεγάλο αριθµό µικρών ιστοριών που περιλαµβάνει, οι οποίες και 
λειτουργούν ως είδος χρηστών παραδειγµάτων προς τους νέους, υπάρχουν και πολλές 
προερχόµενες από την ελληνική αρχαιότητα, µεταξύ των οποίων βρίσκονται και έξι µε 
πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο, ενώ υπάρχουν και κάποιες µικρές αναφορές σ’ αυτόν 
και σε ορισµένες από τις υπόλοιπες ιστορίες. Τα κείµενα αυτά αφορούν κυρίως την 
εκπαίδευσή του και τη σχέση µε τους δασκάλους του (Αριστοτέλη και Λεωνίδα), την 
αγάπη προς τη µητέρα του και τη µεγάλη εγκράτειά του, υπακούοντας έτσι πλήρως 
στην ηθικοπαιδαγωγική στοχοθέτηση του έργου και προβάλλοντας µια εικόνα του 
Αλεξάνδρου προς τους µικρούς αναγνώστες ιδιαίτερα θετική. 

Αναφορικά µε το βιβλίο αυτό αξίζει να σταθούµε επίσης και στην επανέκδοσή 
του από το Σύλλογο προς ∆ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων, µεταγλωττισµένο σε 
απλή καθαρεύουσα, στη δεκαετία του 1940 (β΄ έκδοση, Αθήνα 1954), όπου, σε 
κάποιες προσθήκες του επιµελητή της έκδοσης γίνεται αναφορά στον Αλέξανδρο ως 
το «δηµιουργό του Ελληνικού Έθνους»8, ενώ συµπληρώνεται η αναφορά του Μελά 
στην «αναγκαστική συνένωση» όλων των Ελλήνων, µε αναφορά στις δυνατότητες 
που υπάρχουν στον ελληνισµό για µεγαλουργία όταν είναι ενωµένος. 

 
Περνώντας τώρα στα λογοτεχνικά έργα του 20ου αι., θα προτιµήσουµε να τα 

εξετάσουµε κατά είδος: πρώτα τις 12 µυθιστορηµατικές βιογραφίες του (είδος που 
λείπει στο 19ο αι.), στη συνέχεια τα άλλα 3 πεζογραφήµατα (ιστορικό µυθιστόρηµα, 
διήγηµα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις), τα 4 θεατρικά έργα και τα 6 ποιήµατα. 

 
Η πρώτη νεοελληνική µυθιστορηµατική βιογραφία του Αλεξάνδρου είναι 

γραµµένη από το Νίκο Καζαντζάκη και έχει τίτλο «Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 
1937· νέες εκδόσεις του: 1978 και 1986). Ο συγγραφέας περιγράφει το συνολικό βίο 
και τη δράση του Αλεξάνδρου, σε τριτοπρόσωπη αφήγηση και ιδωµένο µέσα από την 
οπτική ενός πλαστού ήρωα συµπολεµιστή του, µια οπτική θαυµασµού, η οποία 
κυριαρχεί και σ’ ολόκληρο το έργο. Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως ένας 
πραγµατικός υπεράνθρωπος, ένα ανώτερο ον, ένας σοφός, χαρισµατικός, θεόπνευστος 
και αλάνθαστος ηγέτης µε µεγάλα όνειρα, στην πραγµατοποίηση των οποίων 
αφιέρωσε τη ζωή του. Αποτελούσε για το συγγραφέα το «τέλειο πρότυπο Έλληνα κι 

                                                           
7 Κανατσούλη, ό.π., σ. 98 
8 Μελάς, Λ., Ο Γεροστάθης (ή Αναµνήσεις της παιδικής µου ηλικίας), Σ.Π.∆.Τ.Ε.Γ., β΄ έκδ., Αθήνα  
  1954, σ. 281 και 427 
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ανθρώπου» και στόχευε στο «να κυριέψει τον κόσµο», για να «σκορπίσει το φως της 
Ελλάδας» και έτσι «να λευτερώσει» και τους «βαρβάρους»9. 

Από το έργο, που αποτελεί το µόνο του Καζαντζάκη που εντάσσεται στα 
πλαίσια της παιδικής λογοτεχνίας, δε λείπει ο απαραίτητος για τέτοια έργα 
διδακτισµός· γράφει χαρακτηριστικά: «το ανώτερο αγαθό του ανθρώπου(… )[είναι] να 
θέσεις ένα δύσκολο σκοπό στη ζωή σου και να τον πραγµατοποιήσεις(… ). Οι νέοι 
πρέπει (… )να’ χουν µεγάλες φιλοδοξίες, για το καλό της πατρίδας τους»10. ∆ε λείπουν 
επίσης και τα χαρακτηριστικά της εποχής πολιτικά µηνύµατα· λέει κάπου ο 
Αλέξανδρος: «Ω ∆ία, (… ) οι βασιλιάδες είναι αντιπρόσωποί σου επί της γης· βάνουν 
κι αυτοί τάξη, όσο µπορούν, στο χάος, πολεµούν κι αυτοί να επιβάλουν στους 
ανθρώπους τη θέλησή σου»· κι αλλού: «χρειάζεται ένας µεγάλος αρχηγός να βάλει 
τάξη στην αναρχία»11 (δεν πρέπει να µας διαφεύγει ότι το έργο πρωτοεκδόθηκε λίγο 
µετά την εγκαθίδρυση και εδραίωση του µεταξικού καθεστώτος). 

Πέρα από αυτά, στο έργο γίνονται αρκετές αναφορές σε ζητήµατα σχετικά µε 
την προβληµατική µας. Αναφέρεται στην ανάγκη σωτηρίας του ελληνισµού από την 
αναρχία και τη διχόνοια, στην ελληνικότητα των Μακεδόνων, στη συνειδητή 
απόφαση του Αλεξάνδρου να τιµωρήσει «σκληρά τους Θηβαίους» για να 
παραδειγµατίσει τους υπόλοιπους Έλληνες, καθώς και στην απόφασή του να 
λεηλατηθεί η Περσέπολη για να εκδικηθεί για τα δεινά του ελληνισµού12, στην 
πολιτική του της προσέγγισης, της συνεργασίας και της φυλετικής ανάµιξης ως 
τρόπου διατήρησης της εξουσίας του και πραγµατοποίησης των στόχων του για 
ειρήνη και πολιτιστική άνοδο των λαών, στην αδυναµία ορισµένων συνεργατών του 
να τον κατανοήσουν και στις προερχόµενες από αυτήν προστριβές τους (αναφέρει 
µόνο το περιστατικό του Καλλισθένη και των παίδων, όχι και του Φιλώτα), στην 
πίστη του ότι είχε θεία καταγωγή και στο θάνατό του από πυρετό13. 

 
Η επόµενη µυθιστορηµατική βιογραφία του Αλεξάνδρου είναι γραµµένη από 

την Πηνελόπη Μαξίµου και τιτλοφορείται «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1954). 
Αποτελεί έργο απλά γραµµένο (αφού κυρίως απευθύνεται σε παιδιά), όµως 

φροντισµένο και λεπτοµερές, που καταφέρνει να δώσει µια καλή εικόνα του 
Αλεξάνδρου και της εποχής του σε όποιον το διαβάσει, χωρίς να πέφτει σε 
υπερβολικές απλουστεύσεις ή σοβαρά σφάλµατα. Από την αρχή η συγγραφέας 
δηλώνει ότι η Μακεδονία είναι ένας ελληνικός («δικός µας») τόπος. Αναφέρεται στην 
παρακµή της Ελλάδας της εποχής εκείνης (θεωρώντας ως αιτία τους «εµφυλίους» και 
το σταµάτηµα «του εµπορίου προς τη Μικρά Ασία και τον Εύξεινο» εξαιτίας των 
Περσών) και στο «όνειρο του Φιλίππου να κατακτήσει την Ελλάδα», όχι για 
«αρπαγή», όπως γράφει, αλλά για να ενώσει τις πόλεις της «σ’ ένα κράτος και µαζί να 
πολεµήσουν τους Πέρσες», για να τους «τιµωρήσουν» για όσα τους είχαν κάνει14. 
Αναφορά κάνει και στις ιδέες του Ισοκράτη και στην πολεµική που άσκησε στο 
Φίλιππο ο ∆ηµοσθένης (χωρίς όµως να τον επικρίνει). 

                                                           
 9 Καζαντζάκης, Ν., Μέγας Αλέξανδρος, έκδ. Ε.Καζαντζάκη, γ΄ έκδ., Αθήνα 1986, σ. 30, 14, 142 
10 ό.π., σ. 186 
11 ό.π., σ. 59, 31 
12 ό.π., σ. 30, 62, 139, 231 
13 ό.π., σ. 252, 320, 253-5, 210, 327 
14 Μαξίµου, Π., Ο Μέγας Αλέξανδρος, β΄έκδ., Αστήρ, Αθήνα 1969, σ. 9, 26-7,  
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Μιλώντας για τον Αλέξανδρο, πέρα από όσα λέει για τα παιδικά και εφηβικά 
του χρόνια (πρέπει εδώ να τονίσουµε πως τα έργα αυτής της οµάδας ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για την περίοδο αυτή της ζωής του, καθώς τους προσφέρει πολλά 
περιστατικά που µπορούν να τα εκµεταλλευτούν λογοτεχνικά), αναφέρεται στις µάχες 
του – χωρίς και να κάνει συγκεκριµένες κρίσεις για την αξία του και την τακτική του 
ως στρατηγού, λέει όµως πως η εκστρατεία του δεν ήταν παράτολµη αλλά καλά 
σχεδιασµένη ενέργεια – και στην πολιτική του. Σηµειώνει πως επιδίωξε «οι ηττηµένοι 
να τον νιώθουν δικό τους» και πως «όνειρό του ήταν να ενωθούν όλοι οι άνθρωποι, να 
νιώσουν τον άλλο σαν συνάνθρωπο, ανεξάρτητα από πατρίδα και θρησκεία», «να 
συναδελφώσει όλους τους λαούς», µε κύριο µέσο το πλησίασµα των πολιτισµών µε 
βάση τον ελληνικό15. 

Εκτενώς αναφέρεται η συγγραφέας και στις περισσότερες από τις 
αµφισβητούµενες ενέργειες και πλευρές του Αλεξάνδρου και συνήθως στέκεται από 
την πλευρά εκείνων που τις βλέπουν θετικά. Μιλώντας για τη Θήβα, τονίζει πως «οι 
Θηβαίοι προτιµούσαν τους Πέρσες από τους Μακεδόνες» και πως η τελική της 
καταστροφή έγινε από τον Αλέξανδρο για «παραδειγµατισµό», ενώ αντίθετα πως η 
καταστροφή της Περσέπολης έγινε για να εκδικηθεί για όσα είχαν κάνει στην Ελλάδα 
οι Πέρσες, πως «ήταν η τελευταία τιµωρία» (στην απόφασή του αυτή πιστεύει ότι 
συντέλεσε και το θέαµα των ακρωτηριασµένων Ελλήνων αιχµαλώτων)16. Η επίσκεψή 
του στο Αµµώνιο θεωρεί ότι σήµανε γι’ αυτόν επιβεβαίωση «ότι ήταν γιος θεών» και 
πως θα έπρεπε πια όλοι «να τον σέβονται σαν ένα ηµίθεο»· το διάταγµα της 
θεοποίησης αντίθετα, το εξηγεί µε βάση πολιτικούς λόγους, «όχι από εγωισµό»17 
(κάπου αντιφάσκει, ίσως από κάποια λογοτεχνική έξαρση θαυµασµού προς τον 
Αλέξανδρο κατά την περιγραφή του επεισοδίου στο µαντείο του Άµµωνα). Την 
εξόντωση των συνεργατών του τη θεωρεί δικαιολογηµένη, καθώς πιστεύει πως έγινε 
εξαιτίας της σύγκρουσης των σχεδίων του Αλεξάνδρου µε την επιθυµία των 
Μακεδόνων να είναι «κατακτητές». Το Φιλώτα και τον Καλλισθένη τους θεωρεί 
ενόχους συνωµοσίας, για τον Παρµενίωνα πιστεύει πως ήταν πράγµατι υπαρκτός ο 
από µέρους του κίνδυνος για τον Αλέξανδρο, ενώ για το επεισόδιο του Κλείτου ρίχνει 
στον ίδιο το βάρος. Αξιοσηµείωτο είναι πως υποστηρίζει πως αυτοί που τελικά 
επηρεάστηκαν από την Ανατολή ήταν οι Μακεδόνες, που «ζούσαν µεγαλόπρεπα» και 
κατηγορούσαν άδικα γι’ αυτό τον Αλέξανδρο, ο οποίος «έµεινε λιτός», ενώ µόνο για 
πολιτικούς λόγους υιοθέτησε κάποιες ανατολικές συνήθειες18. Αυτά που λέει όµως 
εδώ έρχονται σε αντίφαση µε µια προηγούµενη αναφορά της, καθώς περιέγραφε έναν 
άλλο φόνο, αυτό του Βάτι, του υπερασπιστή της Γάζας· δέχεται λοιπόν αβασάνιστα ως 
γεγονός τη µετά φρικτών βασανιστηρίων θανάτωσή του από τον ίδιο τον Αλέξανδρο 
και θεωρεί ως πιθανή αιτία αυτής της «βάρβαρης και απίστευτης για τον Αλέξανδρο» 
πράξης ότι «άρχισε πια να ξεχνά τις ελληνικές συνήθειες και να επηρεάζεται σιγά σιγά 
από τα βάρβαρα έθιµα της Ασίας»19. Για το θάνατο τέλος του Αλεξάνδρου θεωρεί ως 
αιτία τον «ελώδη πυρετό», ενώ τονίζει πως «δεν είναι καθόλου αληθινό ότι ο 
Αντίπατρος έστειλε δηλητήριο»20.  
                                                           
15 ό.π., σ. 40, 158, 162, 325 
16 ό.π., σ. 37, 168-72 
17 ό.π., σ. 136-7, 326 
18 ό.π., σ. 193, 197, 209-10, 222 
19 ό.π., σ. 124-5 
20 ό.π., σ. 344 
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Θα περάσουµε στη συνέχεια σ’ ένα καλογραµµένο και κατανοητό (από παιδιά 

κυρίως) βιβλίο που προσφέρει µία καλή εικόνα του Αλεξάνδρου, τον «Μέγα 
Αλέξανδρο» του Γιώργου Γεραλή (Αθήνα, χωρίς χρονολογία έκδοσης, προφανώς 
κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1960). Ο Γεραλής µιλά µε πικρία για τη «διχόνοια» 
και τις «φιλονικίες» των ελληνικών πόλεων-κρατών, αν και ήταν «όλοι απ’ την ίδια 
φυλή», σε αντίθεση µε τους βαρβάρους που «ήταν ενωµένοι, παρόλο που ανήκανε σ’ 
ένα σωρό φυλές», κι έτσι, αν και οι Έλληνες ήταν υπέρτεροί τους, οι βάρβαροι τους 
απειλούσαν µε αφανισµό. Μόνη διέξοδος για την Ελλάδα ήταν, όπως λέει, «η 
υποταγή σ’ ένα δυνατό». Μόνο µε τη σύµπνοια σε ένα ηγετικό πρόσωπο «εθνικών 
ιδανικών και προσωπικών φιλοδοξιών», κατά το συγγραφέα, «πορεύονται οι λαοί» 
εµπρός και «γράφουν ιστορία»21 (ο συγγραφέας δείχνει εδώ τη λύση που θεωρεί 
σωστότερη για την άρση της πολιτικής διχόνοιας και την άνοδο της πατρίδας του). 
Αυτό το ρόλο εξηγεί πως κλήθηκε να παίξει ο Φίλιππος, που ένωσε τους Έλληνες για 
να τους στρέψει ενάντια στον «εχθρό της ελευθερίας», το «στυγνό µονάρχη της 
Ανατολής και τα βαρβαρικά στρατεύµατά του» από την «πάντοτε επίβουλη Ασία»22 
(κι εδώ έχουµε αναφορές που έχουν ισχύ και για τη σύγχρονη του συγγραφέα εποχή, 
καθώς ο κίνδυνος από τα ανατολικά της σύνορα υπάρχει πάντοτε για την Ελλάδα). 

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Αλέξανδρο, τον οποίο θεωρεί «έναν ηµίθεο» 
και τον αποκαλεί «βασιλιά των Ελλήνων», δεν εµµένει τόσο πολύ (όπως και τα 
περισσότερα λογοτεχνικά έργα άλλωστε) στην ανάλυση του στρατιωτικού και του 
πολιτικού του έργου. Περιγράφει τις µάχες του, όχι όµως την τακτική του και τα 
στρατηγικά του σχέδια (σχηµατίζεται έτσι στους αναγνώστες από τα βιβλία αυτού του 
είδους η λανθασµένη εντύπωση ότι οι νίκες κερδίζονται µόνο µε τη σφοδρή 
ορµητικότητα και τη γενναιότητα των πολεµιστών)· αναφορά κάνει µόνο στη διάλυση 
του στόλου του ως «περιττού εξόδου», καθώς, όπως λέει, «ήξερε πως τις νίκες του θα 
τις κέρδιζε µε το φοβερό µακεδονικό πεζικό»23. Μιλά έπειτα για την «πολιτική του 
ορθοφροσύνη», που τη δείχνει η «συγκατάθεση» από τους κατακτηµένους και η 
συνεργασία µαζί τους, και για το µεγάλο του «όραµα» να γίνει όλη η γη «ένα κράτος 
δίχως σύνορα», να πετύχει τη «συναδέλφωση των λαών µε τη γνώση και την 
αγάπη»24. 

Αναφορά κάνει ο συγγραφέας και σε ορισµένα από τα σηµεία της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου που έχουν δεχτεί αρνητική κριτική, τα οποία αυτός τα αντιµετωπίζει 
θετικά (όχι όµως και µε το να δίνει απαντήσεις στις αρνητικές κριτικές). Την 
«ανελέητη» εξόντωση των ανταπαιτητών τη θεωρεί δικαιολογηµένη, αφού αυτός ήταν 
ο νόµιµος διάδοχος και είχε «την αγάπη του λαού του». Της Θήβας «η τιµωρία ήταν 
σκληρή» κατ’ αυτόν, δεν έγινε όµως για εκδίκηση (παρόλο που «ποτέ δεν τη 
συµπάθησε ο Αλέξανδρος για τη στάση που έδειξε στους περσικούς πολέµους», όπως 
λέει), αλλά «για να επιβάλει την παρουσία του στο σπαραγµένο ελληνικό κόσµο»· 
αντίθετα, η τιµωρία της Περσέπολης θεωρεί πως ήταν εκδίκηση για την καταστροφή 
της Αθήνας από τον Ξέρξη25. Η επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα γράφει πως έγινε 

                                                           
21 Γεραλής, Γ., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Κένταυρος, Αθήνα χ.χ., σ. 32, 35 
22 ό.π., σ. 58 
23 ό.π., σ. 28, 105 
24 ό.π., σ. 115, 132 
25 ό.π., σ. 61, 62-3, 107 
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από σεβασµό, και για να µάθει αν «είναι γραµµένο να κατακτήσει την οικουµένη». 
Την εξόντωση τέλος, των «πολυαγαπηµένων» συνεργατών του την αναφέρει πολύ 
επιγραµµατικά, αποδίδοντάς την στην «απελπισία» τους, καθώς έβλεπαν την «ελπίδα 
του γυρισµού χαµένη»26. 

Για το θάνατό του ο συγγραφέας αναφέρει απλά ότι «αρρώστησε µε υψηλό 
πυρετό»27. Πρέπει τέλος να σηµειώσουµε ότι η συγγραφική του ελευθερία δε φτάνει 
τόσο µακριά όσο άλλων συγγραφέων αυτής της οµάδας, δεν τον εµποδίζει όµως να 
παρουσιάσει ένα φανταστικό - παρµένο από τη Φυλλάδα - περιστατικό άµεσης 
σύγκρουσης του Αλεξάνδρου µε το ∆αρείο στη µάχη της Ισσού28. 

 
Θα συνεχίσουµε µε το ιστορικό µυθιστόρηµα για παιδιά της Γεωργίας 

∆εληγιάννη-Αναστασιάδη «Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1972). Η ∆εληγιάννη 
επισηµαίνει πως «οι αντιζηλίες ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις εµπόδιζαν την 
ανάπτυξή τους», πιστεύει πως ο σκοπός του Φιλίππου ήταν «ευγενικός» και τονίζει 
πως «µε τη µάχη της Χαιρώνειας ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην ελληνική 
ιστορία»29. 

Τον ίδιο τον Αλέξανδρο τον θαυµάζει για τη «στρατηγική του µεγαλοφυΐα» 
(κάνει αναφορές σ’ αυτό όταν µιλά για την αλλαγή πορείας του µετά την Ισσό προς 
νότο, «για να µη βρεθεί ποτέ ανάµεσα σε δύο πυρά», και όταν περιγράφει τη µάχη του 
µε τον Πώρο)30. Για τις πολιτικές του επιδιώξεις και τα σχέδιά του σηµειώνει πως 
στην Περσία «κάτι αλλάζει µέσα του, βλέπει πως µε την άγρια βία δεν καταχτιέται 
ένας πολιτισµένος λαός», πως «δεν αρκούν τα όπλα» για να σταθεροποιηθεί η 
κατάκτηση, γι’ αυτό και προσπαθεί να πάρει τους Πέρσες «µε το µέρος του» και «να 
τους κερδίσει δείχνοντάς τους τον ελληνικό πολιτισµό». Αργότερα θεωρεί πως αρχίζει 
να πιστεύει πως «πατρίδα του είναι ολάκερος ο κατοικηµένος κόσµος»31 (δεν κάνει 
όµως αναφορά σε τυχόν πόθο του να τον κατακτήσει). 

Στις αναφορές της στα αρνητικά σηµεία της ιστορίας του η ∆εληγιάννη, σε 
αντίθεση µε τους προηγούµενους συγγραφείς της οµάδας, στέκεται από την πλευρά 
αυτών που δεν αντιµετωπίζουν θετικά τον Αλέξανδρο. Για τους Θηβαίους τονίζει πως 
αντιστάθηκαν γιατί «είχαν βαθιά ριζωµένο µέσα τους το αίσθηµα της ελευθερίας», 
προτιµούσαν να πεθάνουν «παρά να ζουν και να πληρώνουν φόρο στους Μακεδόνες», 
η καταστροφή της πόλης οφείλεται κατ’ αυτήν στην «οργή» του Αλεξάνδρου (πέρα 
από τη θέλησή του να «δώσει σ’ όλους τους Έλληνες ένα γερό µάθηµα»), ενώ τονίζει 
πως «µαζί µε τη Θήβα χάθηκε στην ουσία και η δηµοκρατία στην Ελλάδα». 
Κατηγορεί επίσης τον Αλέξανδρο για παραβιάσεις των όρων της Κορινθιακής 
συµµαχίας, που οφείλονταν στο ότι (όπως χαρακτηριστικά λέει) «όπως σε όλα, έτσι 
και στην εξουσία τρώγοντας έρχεται η όρεξη»32. Στο Αµµώνιο ισχυρίζεται πως ο 
Αλέξανδρος «εκστασιάζεται» ακούγοντας να τον χαιρετά ο ιερέας ως γιο του ∆ία 
(επειδή «δεν καταλαβαίνει», όπως λέει, «πως είχε κάνει γλωσσικό παραστράτηµα»). 
Τον κατηγορεί ακόµη για οικονοµική εκµετάλλευση των κατακτηµένων. Για την 
                                                           
26 ό.π., σ. 96, 117 
27 ό.π., σ. 133 
28 ό.π., σ. 86-8 
29 ∆εληγιάννη-Αναστασιάδη, Γ., Μέγας Αλέξανδρος, νέα έκδ., Μίνωας, Αθήνα 1995, σ. 45, 65, 47 
30 ό.π., σ. 104, 167 
31 ό.π., σ. 141, 180 
32 ό.π., σ. 66-8, 113 
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καταστροφή της Περσέπολης αναφέρει όλες σχεδόν τις εκδοχές αιτιολόγησης της 
πράξης (θέαµα των ακρωτηριασµένων, εκδίκηση για τα δεινά του ελληνισµού, 
ικανοποίηση των ελληνικών πόλεων που τότε αντιδρούσαν, προσφορά ευχαρίστησης 
προς τους κουρασµένους στρατιώτες του), χωρίς να δείχνει σίγουρη για κάποια από 
αυτές, ενώ για την καταστροφή των ανακτόρων της δέχεται το περιστατικό της 
Θαΐδος33. Κατηγορεί ακόµη η συγγραφέας τον Αλέξανδρο ότι στην Ανατολή «ζει µε 
την πολυτέλεια και τη χλιδή», «ξεµακραίνει απ’ τα πατροπαράδοτα», γίνεται εγωιστής 
και απολυταρχικός. Αυτό θεωρεί πως στενοχώρησε τους Μακεδόνες, που 
διαµαρτύρονται, και πιο φανερά απ’ όλους ο Φιλώτας, κι αυτό είναι, κατ’ αυτήν, η 
αιτία της δικής του άδικης εξόντωσης και του Παρµενίωνα, όπως και του Κλείτου, 
ενώ ο Καλλισθένης γίνεται ύποπτος επειδή «αρνήθηκε να προσκυνήσει, γιατί (… ) 
ήταν ελεύθερος άνθρωπος»34. 

Για το θάνατο του Αλεξάνδρου η ∆εληγιάννη αναφέρει πως «αρρώστησε 
βαριά µε πυρετό», ενώ σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µυθιστορηµατικές 
βιογραφίες που εξετάσαµε, σηµαντική είναι η αναφορά που κάνει στη µεγάλη 
προσφορά του προς την ανθρωπότητα. «Με τον Αλέξανδρο ο κόσµος αλλάζει», όπως 
λέει, και το έργο του «γίνηκε αφετηρία για νέο ξεκίνηµα»35. 

Είναι τέλος αξιοσηµείωτο πως, ενώ γενικά δεν πραγµατεύεται το θέµα της µε 
µεγάλη συγγραφική ελευθερία, τοποθετεί εντούτοις µέσα σ’ αυτό αρκετά ψευδή 
περιστατικά, όχι όµως πλάσµατα της φαντασίας της αλλά παρµένα από τον ψευδο-
Καλλισθένη (όπως το περιστατικό των Περσών απεσταλµένων που ζητούν το φόρο 
υποτελείας από τον Αλέξανδρο µόλις ανεβαίνει στο θρόνο, το περιεχόµενο της 
επιστολής του προς το ∆αρείο, καθώς και το περιστατικό της επίσκεψης του 
Αλεξάνδρου µεταµφιεσµένου ως «αποκρισάρη» στο ∆αρείο πριν από τη µάχη στα 
Γαυγάµηλα).  

 
Ένα χρόνο µετά το βιβλίο της ∆εληγιάννη εκδόθηκε το έργο του Γιάννη 

Γκίκα «Ζει και βασιλεύει» (Αθήνα 1973). Ο συγγραφέας προσπαθεί να δώσει µε απλή 
λογοτεχνική γλώσσα το πορτραίτο της θρυλικής όσο και τραγικής, όπως λέγεται και 
στον πρόλογο, µορφής του Αλεξάνδρου. Το έργο απευθύνεται «σε αναγνώστες κάθε 
ηλικίας, κυρίως όµως µεγάλα παιδιά»36. 

Ο Γκίκας µιλά αρχικά για το Φίλιππο, θεωρώντας τον «σπουδαίο στρατιωτικό, 
πραγµατική µεγαλοφυΐα», που «κυριάρχησε πάνω στις ελληνικές πόλεις» 
επιθυµώντας να πραγµατοποιήσει την «εκστρατεία κατά των Περσών, ως εκδίκηση» 
για όσα είχαν κάνει. Η εκδίκηση ήταν, κατά το συγγραφέα, και για τον Αλέξανδρο ο 
«πρώτος στόχος», όµως απ’ την αρχή «βαθύτερη σκέψη του ήταν η δηµιουργία µιας 
µεγάλης κοσµοκρατορίας που θα κυβερνιόταν κάτω από τη σιδερένια του θέληση». 
Το στόχο του αυτόν δε δυσκολεύτηκε να τον πραγµατοποιήσει γιατί ήταν, όπως 
γράφει, «δαιµόνιος στρατηλάτης, ο µεγαλύτερος από τους ηγεµόνες που αναφέρει 
µέχρι σήµερα η ιστορία του κόσµου»37. Θεωρεί όµως πως ο Αλέξανδρος «µετά το 
θάνατο του ∆αρείου σταµατά να σκέφτεται µόνο σαν µεγάλος κατακτητής και φέρεται 

                                                           
33 ό.π., σ. 119, 113, 144-8, 151 
34 ό.π., σ. 154, 157-62, 155 
35 ό.π., σ. 182, 183-4 
36 Γκίκας, Γ., Ζει και βασιλεύει, Αθήνα 1973, σ. 1 
37 ό.π., σ. 5, 17, 32 
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σαν ηγεµόνας µε πανανθρώπινες διαστάσεις», πως «πίστεψε πως αυτός ήταν ο 
άνθρωπος που θ’ άλλαζε τα πεπρωµένα των λαών» και πως «οραµατιζόταν την ίδρυση 
µιας παγκόσµιας κοινοπολιτείας που θα στηριζόταν στο σεβασµό του ανθρώπου και 
στην ειρηνική διαβίωση». Αρχίζει έτσι, κατ’ αυτόν, να «µην ξεχωρίζει Έλληνες από 
Ασιάτες» και επιδιώκει τη «συγχώνευση του ελληνικού πολιτισµού µε τον ασιατικό 
τρόπο ζωής». Πιστεύει επίσης, πως στόχευε παραπέρα σε µια εκστρατεία στη ∆ύση 
για «να σώσει τον Ελληνισµό της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας»38. 

Στα αρνητικά στοιχεία της δράσης του ο Γκίκας συνήθως στέκεται από την 
πλευρά εκείνων που τον δικαιολογούν. Για την καταστροφή της Θήβας επιρρίπτει την 
ευθύνη στην αδιαλλαξία των Θηβαίων, ενώ την καταστροφή της Περσέπολης τη 
θεωρεί «καθαρά εκδικητική ενέργεια», που άρµοζε στις «τότε συνθήκες του πολέµου» 
(όπως άλλωστε λέει, ο Αλέξανδρος «έχασε τον έλεγχο πάνω στο γλέντι από τις 
παροτρύνσεις της Θαΐδας και όλων των αξιωµατικών του»)39. Ενώ όµως γι’ αυτές τις 
δυο ενέργειες τον δικαιολογεί, δεν κάνει το ίδιο για τους φόνους των τεσσάρων 
συνεργατών του. Πιστεύει πως συνέβη µια µεταµόρφωση «στον ψυχικό του κόσµο» 
στην Ανατολή που τους έκανε να αντιδράσουν κι αυτό δεν τους το συγχώρεσε. Για το 
Φιλώτα θεωρεί πιθανότερο να έπεσε «θύµα συκοφαντίας», ενώ τον Παρµενίωνα πως 
τον εξόντωσε «φοβούµενος επανάσταση». Τον Κλείτο λέει πως τον σκότωσε «µην 
ελέγχοντας το θυµό του» εξαιτίας του πιοτού, ενώ ο Καλλισθένης έπεσε «άδικα θύµα 
µιας συνωµοσίας», ενώ «στην ουσία ήταν µάρτυρας του ορθολογισµού και της 
ελευθερίας του λόγου», καθώς αντιτάχθηκε στην προσκύνηση, την οποία επέβαλε ο 
Αλέξανδρος «λες και ήταν θεός»40 (πέρα από αυτή τη νύξη δεν αναφέρει κάτι άλλο 
για το ζήτηµα της σχέσης του µε το θείο). Τέλος, για το θάνατο του Αλεξάνδρου ο 
συγγραφέας δέχεται ως βασική αιτία την εξάντληση του οργανισµού του από «την 
κούραση, την υπερένταση και τις καταχρήσεις στο πιοτό και το ξενύχτι»41. 

 
Το επόµενο έργο της στ΄ οµάδας που ανήκει στις µυθιστορηµατικές βιογραφίες 

του Αλεξάνδρου είναι το βιβλίο του Νέστορα Μάτσα «Το χειρόγραφο της Βαβυλώνας 
ή Μεγαλεξάνδρου αποµνηµονεύµατα» (Αθήνα 1980). Ο συγγραφέας του έχει γράψει 
µελέτες σχετικά µε την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, µυθιστορήµατα, 
διηγήµατα, ποιήµατα, λαογραφικές µελέτες και κινηµατογραφικά σενάρια. Το 1975 
επιχείρησε ένα οδοιπορικό στην Ασία, στις χώρες όπου βάδισε ο Αλέξανδρος, µε 
στόχο «να προσεγγίσει τον “άλλο Αλέξανδρο”, όχι µε τον αντικειµενικό και ψυχρό 
οπλισµό του ιστορικού ερευνητή αλλά µε την ευαισθησία του προσκυνητή», όπως 
λέει. Αποτέλεσµα αυτού του οδοιπορικού του (πέρα από το αξιόλογο ντοκιµαντέρ, για 
το οποίο βασικά έγινε) αποτέλεσε κι αυτή η λογοτεχνική προσέγγιση του Αλεξάνδρου 
και της προσωπικότητάς του, για την οποία επιλέγει µια µορφή αρκετά διαφορετική 
από τους υπόλοιπους συγγραφείς βιογραφιών του, αυτή των υποτιθέµενων 
αποµνηµονευµάτων του ίδιου του Αλεξάνδρου, που περιγράφει πως τυχαία 
ανακάλυψε σ’ ένα χειρόγραφο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του42 (την ίδια µέθοδο, 
ψευδή δηλαδή αποµνηµονεύµατα, σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση και µε εσωτερική 
                                                           
38 ό.π., σ. 160, 220 
39 ό.π., σ. 23, 146-7,  
40 ό.π., σ. 160, 164, 173, 184 
41 ό.π., σ. 218 
42 Μάτσας, Ν., Το χειρόγραφο της Βαβυλώνας ή Μεγαλεξάνδρου αποµνηµονεύµατα, Εστία, Αθήνα 1980,  
    σ. 17-8, 22-5 
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εστίαση, χρησιµοποιεί ο συγγραφέας όταν γράφει κι ένα άλλο βιβλίο του σχετικά µε 
τη ζωή του Σωκράτη). 

Ο Μάτσας πιστεύει πως ο Φίλιππος «φλογιζόταν από ένα µεγάλο πόθο να 
ενώσει όλους τους Έλληνες», οι οποίοι, αν δεν ενώνονταν, θα «βάδιζαν ακάθεκτα 
στην καταστροφή». Για τον ίδιο τον Αλέξανδρο πιστεύει πως θεωρούσε «χρέος ιερό» 
να «λευτερώσει όλες τις σπουδαίες ελληνικές πολιτείες» της Μικράς Ασίας από τους 
Πέρσες και το κατάφερε. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, τη θεωρεί ως τη «στιγµή της 
εκδίκησης» των Ελλήνων. Ο µεγαλύτερος στόχος όµως του «µεγάλου ηγέτη» πιστεύει 
πως ήταν «ολόκληρος (… ) ο κόσµος να ενωθεί και όλοι να µιλούν µια γλώσσα, να 
µην υπάρχουν Έλληνες και βάρβαροι αλλά µονάχα άνθρωποι». Η µέθοδός του για να 
το πετύχει αυτό λέει πως ήταν η πολιτιστική επαφή και αλληλεπίδραση, η 
«επικοινωνία µέσα από την τέχνη και τη φιλοσοφία»43. 

Επιχειρώντας να προσεγγίσει την προσωπικότητά του και τις κάποιες 
αδυναµίες του και αρνητικές πλευρές του που βλέπει, καταλήγει στο ότι «ένας 
µεγάλος ηγέτης και αλύγιστος στρατιωτικός µπορεί κάποιες στιγµές από ανάγκη ή 
διάθεση φυγής να είναι ένας άνθρωπος που βρίσκει διέξοδο στις αδυναµίες και στα 
πάθη του». Μία από αυτές θεωρεί το ποτό, στο οποίο υποθέτει πως κατέφευγε, επειδή 
τον ξεκούραζε και επειδή ξέφευγε έτσι «από βασανιστικές σκέψεις»44. Για τα λάθη 
που πιστεύει ο συγγραφέας πως έκανε, ρίχνει την ευθύνη στις «κακές συµβουλές» του 
περιβάλλοντός του και στο ότι ήταν νέος. ∆εν πιστεύει ότι ο Αλέξανδρος υποτάχθηκε 
στη µηδική πολυτέλεια ούτε και ότι απαιτούσε απόλυτη υπακοή, από την άλλη όµως 
νοµίζει ότι ένιωθε βέβαιος για τη θεϊκή καταγωγή του και για το ότι είχε θεία 
αποστολή, και πιστεύει πως πικραινόταν που δεν τον κατανοούσαν οι άλλοι45. Το 
Φιλώτα λέει πως µε λύπη του τον εξόντωσε, γιατί τον κατηγορούσε συνεχώς πως δε 
σκόπευε να επιστρέψουν στην πατρίδα και πως έγινε περισσότερο Πέρσης παρά 
Μακεδόνας, κι αυτό έκανε κακό στο στράτευµα. Σηµειώνει πως κι αυτός, όπως κι ο 
Καλλισθένης, έβλεπαν την εκστρατεία «σαν µια πολεµική επιχείρηση» και δεν 
κατανοούσαν τα σχέδια και τη συµπεριφορά του. Το πέρασµα της Γεδρωσίας τέλος, 
το θεωρεί «σφάλµα», που πιστεύει πως οφειλόταν στην επιµονή του να ξεπεράσει τον 
Κύρο και τη Σεµίραµη46. 

Για το θάνατό του ο Μάτσας υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει υπεύθυνη 
απάντηση»47. Τέλος, η γνώµη του για τη σηµασία του έργου του για τον κόσµο 
φαίνεται έµµεσα από την αίγλη της προσωπικότητάς του, την οποία ο συγγραφέας είχε 
ο ίδιος την ευκαιρία να γνωρίσει και να µας παρουσιάσει ακόµα και στις µέρες µας 
κατά τη διάρκεια του οδοιπορικού του στην Ανατολή. 

 
Θα περάσουµε στην εξέταση ενός (µέτριου σχετικά) ιστορικού 

µυθιστορήµατος «για παιδιά και νέους» του Μπάµπη Γραµµένου, µε τίτλο «Μέγας 
Αλέξανδρος, τα παιδικά χρόνια» (Αθήνα 1992). Το έργο εκτείνεται από τη βρεφική 
ηλικία του Αλεξάνδρου µέχρι την άνοδό του στο θρόνο.  

                                                           
43 ό.π., σ. 146-7, 65-6, 102, 38, 185-6 
44 ό.π., σ. 48, 180 
45 ό.π., σ. 187, 50, 90-2 
46 ό.π., σ. 114-5, 49, 134, 141 
47 ό.π., σ. 189 
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Ο συγγραφέας θεωρεί τον Αλέξανδρο τη «µία και µοναδική µορφή στην 
ιστορία της ανθρωπότητας που επισκιάζει όλες τις άλλες»48. Τον παρουσιάζει να 
κατέχει από παιδί βασικά γνωρίσµατα της προσωπικότητάς του, όπως η δύναµη, η 
ισχυρογνωµοσύνη, η ευφυΐα, η πρόωρη ωριµότητα, η επιβλητικότητα, η γενναιότητα 
αλλά και ο θυµός που τον οδηγεί, σύµφωνα µε το συγγραφέα, σε βιαστικές και 
παράλογες αποφάσεις. Μιλά επίσης για το ότι τον διακατείχε ήδη από την ηλικία αυτή 
ο πόθος να κατακτήσει την Ασία και το όραµα «µιας πανανθρώπινης κοινωνίας, 
βασισµένης στον ελληνικό πολιτισµό», όπου όλοι οι άνθρωποι θα ζουν σαν αδέρφια, 
ευτυχισµένοι κάτω από ένα βασιλιά49 (παρουσιάζοντας έτσι στο σηµείο αυτό την 
επίδραση της -υπερβολικής µάλλον- άποψης του F. Schachermeyr, o οποίος πιστεύει 
πως η Ασία κυριαρχούσε στη σκέψη του από τα παιδικά του χρόνια50). 

Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε πως, σε σχέση µε το Φίλιππο, τον δείχνει 
ανώτερο, ακόµα και ως στρατηγό ήδη από τα 18 του χρόνια, καθώς πέφτει κι αυτός 
στο λάθος ν’ αποδίδει στον Αλέξανδρο τη νίκη στη Χαιρώνεια51. Αναφορά στις νίκες, 
στην πολιτική ή σε αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του δε γίνεται, καθώς αυτό 
δεν το επιτρέπουν τα χρονικά πλαίσια στα οποία περιορίζεται το έργο. 

 
Ακολουθεί το έργο της αξιόλογης στο χώρο του παιδικού βιβλίου συγγραφέως 

Ελένης ∆ικαίου «Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα» (Αθήνα 1993). Το έργο 
παρουσιάζει αρκετές λογοτεχνικές αρετές (το 1992 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο 
διαγωνισµό συγγραφής µυθιστορήµατος µε θέµα τη Μακεδονία που διοργάνωσε το 
Κέντρο Τέχνης Παιδιού), ενώ ως προς τις ιστορικές πηγές βασίζεται σε τρεις κυρίως 
αρχαίους συγγραφείς, τον Αρριανό, τον Πλούταρχο και τον Κούρτιο. 

Για τους Μακεδόνες η ∆ικαίου δηλώνει πως κατάγονταν από τους ∆ωριείς, 
ενώ η εκστρατεία του «βασιλιά των Ελλήνων» Αλεξάνδρου και των ενωµένων 
Ελλήνων αποτελούσε γι’ αυτήν «ιερό πόλεµο» που αποσκοπούσε στην απελευθέρωση 
των ελληνικών µικρασιατικών πόλεων και στην τιµωρία του κοινού εχθρού52. Ο 
Αλέξανδρος όµως, όπως πιστεύει, δεν περιορίστηκε εκεί, αλλά σκόπευε να ενώσει 
«τους Έλληνες µ’ όλους τους λαούς της Ασίας», επειδή, κατ’ αυτήν, «ήθελε ειρήνη, 
όχι κατάκτηση, θάνατο και εκµετάλλευση», ενώ υποστηρίζει πως στη συνέχεια θα 
επεδίωκε να ενώσει όλο τον κόσµο (σχεδίαζε κατ’ αυτήν εκστρατεία και στη ∆ύση)53.  

Για να το πετύχει αυτό εξηγεί πως ακολούθησε την πολιτική της προσέγγισης 
προς τους κατακτηµένους και κυρίως τους Πέρσες54. Η πολιτική του αυτή θεωρεί πως 
αποτέλεσε και την αιτία εξόντωσης του Φιλώτα και του Παρµενίωνα, που, όπως 
εξηγεί, δεν την κατανοούσαν και αρνούνταν να χάσουν τη θέση του «κυρίου της 
Ασίας» ή να αποδεχθούν ότι ο Αλέξανδρος, ως πριν πρώτος µεταξύ ίσων, ξέφυγε στην 
Ανατολή τόσο απ’ αυτούς, γι’ αυτό και αποφάσισαν τελικά ότι «έπρεπε να βάλουν 
κάποιον άλλο στη θέση του»· από την άποψη αυτή και η εξόντωση του Φιλώτα 

                                                           
48 Γραµµένος, Μ., Μέγας Αλέξανδρος, τα παιδικά χρόνια, Άγκυρα, Αθήνα 1992, σ. 6 
49 ό.π., σ. 50-1, 5, 91, 84 
50 βλ. Schachermeyr, F., Alexander der Grosse, Ingenium und M acht, W ien 1949, σ. 331. Για κριτική  
    της άποψης βλ. Γκαφούροφ. Β.,- Τσιµπουκίδης, ∆., Αλέξανδρος ο Μέγας και η Ανατολή, Παπαδήµας,  
    Αθήνα 1982, σ. 30 
51 Γραµµένος, ό.π., σ. 113 
52 ∆ικαίου, Ε., Οι θεοί δεν πεθαίνουνε στην Πέλλα, 11η έκδ., Παττάκης, Αθήνα 2001, σ. 50, 18, 88 
53 ό.π., σ. 90, 164 
54 ό.π., σ. 155 
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θεωρείται από τη συγγραφέα νόµιµη (αφού δέχεται ότι ετοίµαζε συνωµοσία), και του 
Παρµενίωνα, που, αν και πιστεύει πως δεν ήταν άµεσα συµµέτοχος, θεωρεί πως θα 
«µπορούσε να γίνει τροµερά επικίνδυνος αν αποφάσιζε να εκδικηθεί»55. Την ίδια 
διάθεση να δικαιολογήσει τον Αλέξανδρο δείχνει η ∆ικαίου και σε τρεις ακόµη 
ενέργειές του που δέχθηκαν ιδιαίτερα αρνητική κριτική, τις καταστροφές της Θήβας 
και της Περσέπολης και το πέρασµα της Γεδρωσίας. Τη Θήβα πιστεύει ότι «ήταν 
υποχρεωµένος να την τιµωρήσει» κι αυτό «δεν ήταν λάθος» για το οποίο θα έπρεπε να 
µετανιώσει, «αλλά το βαρύ τίµηµα που έπρεπε να πληρώσει για να µη µείνει µονάχα 
όραµα η εκστρατεία στην Ασία» (σοβαρές ευθύνες ρίχνει και στο ∆ηµοσθένη, τον 
οποίο δε φαίνεται να εκτιµά καθόλου ως πολιτικό). Αιτία της καταστροφής της 
Περσέπολης ήταν για τη συγγραφέα ο θυµός που πιστεύει πως ένιωσε ο Αλέξανδρος 
βλέποντας τους Έλληνες ακρωτηριασµένους αιχµαλώτους στις πύλες της, ενώ το 
πέρασµα της Γεδρωσίας θεωρεί πως έγινε στην προσπάθειά του «να εξασφαλίσει 
εφόδια και νερό στο στόλο»56. Αναφορά κάνει η ∆ικαίου και σε ένα ακόµα από τα 
αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του, την επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα. 
Πιστεύει πως η επίσκεψη αυτή έγινε για να βεβαιωθεί ο Αλέξανδρος πως ο θεός ήταν 
«πατέρας του πραγµατικός», όπως του έλεγε η Ολυµπιάδα, και, κατά τη συγγραφέα, 
πράγµατι βεβαιώθηκε57. 

Για το θάνατό του η ∆ικαίου γράφει πως προήλθε από «ένα πυρετό των 
βάλτων», στον οποίο δεν έδωσε «σηµασία» έγκαιρα, και «το χειρότερο, έπινε και 
κρασί», όπως λέει, ενώ συντέλεσε ακόµη το ότι «δεν ήθελε να ξαναδεί γιατρό µετά το 
θάνατο του Ηφαιστίωνα»· όπως τέλος σηµειώνει, κάποιο ρόλο πρέπει να έπαιξε κι 
«εκείνη η κακοκλεισµένη πληγή στο στήθος του»58 (εννοεί το τραύµα στους 
Μαλλούς, το οποίο, όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, θεωρεί ως αιτία του 
θανάτου του ο ∆.Αυρηλιώνης, του οποίου την επιρροή µπορούµε να εντοπίσουµε εδώ 
στα σχετικά µε το θάνατό του). Αξίζει τέλος να αναφέρουµε πως η ∆ικαίου είναι από 
τους λίγους συγγραφείς της στ΄ οµάδας που κάνει µια σχετικά λεπτοµερή αναφορά 
στην προσφορά του στην παγκόσµια ιστορία59. 

 
Την ίδια χρονιά µε της ∆ικαίου εκδίδεται άλλο ένα σχετικά αξιόλογο βιβλίο 

που επίσης κινείται στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας, «Ο Μεγαλέξανδρος» της 
Σοφίας Ζαραµπούκα (Αθήνα 1993). Πέρα από τη συνοπτική και µε απλά λόγια 
εξιστόρηση (υπεραπλουστευµένη όµως και µε στρεβλές γενικεύσεις σε κάποια 
σηµεία) των βασικών γεγονότων της ζωής του Αλεξάνδρου (που συνοδεύεται και από 
ιδιαίτερα αξιόλογη δική της εικονογράφηση), η Ζαραµπούκα µένει ιδιαίτερα σε τρία 
σηµεία της δράσης και της σκέψης του που πιστεύει ότι πράγµατι υπήρξαν: στην τάση 
του για προσέγγιση των λαών που κατακτούσε και για ουσιαστική γνωριµία µαζί τους, 
στην ειλικρινή αποδοχή από µέρους του της διαφορετικότητάς τους και στην επιθυµία 
του µέσα από την εκστρατεία του «να γνωρίσει τον κόσµο»60. 

Από ’κεί και πέρα, στα ειδικότερα ζητήµατα που µας αφορούν γίνονται 
περιορισµένες αναφορές αλλά ενδιαφέρουσες, που την τοποθετούν γενικά στους 
                                                           
55 ό.π., σ. 94-6 
56 ό.π., σ. 46, 84-5 
57 ό.π., σ. 70, 76 
58 ό.π., σ. 176-7 
59 ό.π., σ. 184-5 
60 Ζαραµπούκα, Σ., Ο Μεγαλέξανδρος, Κέδρος, Αθήνα 1993  [χωρίς σελιδαρίθµηση] 



 

 

191

συγγραφείς που προσεγγίζουν µε διάθεση κριτικής τον Αλέξανδρο. Αφού αναφέρεται 
αρχικά στον αλληλοσπαραγµό των ελληνικών πόλεων «για το ποιος θα πάρει την 
αρχηγία», δηλώνει στη συνέχεια ότι πιστεύει πως την Περσέπολη ο Αλέξανδρος την 
έκαψε «µετά από ένα γλέντι» πάνω στο µεθύσι του και έπειτα «δικαιολογήθηκε 
λέγοντας ότι αυτό ήταν τιµωρία των Περσών», ότι θεωρεί πως στην Ανατολή άλλαξε 
και έγινε «αληθινός Πέρσης δεσπότης» και πως σ’ αυτό οφείλεται και η κατόπιν 
διαταγής του θανάτωση του Φιλώτα που ήταν ο µόνος που «πήρε το θάρρος να 
φωνάξει δηµόσια αυτό που όλοι σκεφτόντουσαν αλλά δεν τολµούσαν να το πουν»61, 
τονίζει πως σταδιακά έγινε «πολύ σκληρός» απέναντι στους πολεµικούς του 
αντιπάλους, πληροφορεί πως στράφηκε στο ποτό και σε ξενύχτια και σηµειώνει τέλος 
πως «αρρώστησε βαριά» και πέθανε62. 

 
Το επόµενο βιβλίο της στ΄ οµάδας που καταπιάνεται µε το σύνολο του βίου 

του Αλεξάνδρου είναι γραµµένο από την Μπέσσυ Παντίνου και έχει τίτλο «Μέγας 
Αλέξανδρος: η ζωή και το έργο του (µια διαλογική αφήγηση)» (Αθήνα 1995). Η 
συγγραφέας δεν επιλέγει τη συνεχή αφήγηση, όπως όλοι οι προηγούµενοι, αλλά 
παρουσιάζει το θέµα της µέσα από µια συνεχή εναλλαγή αφηγητών (υπάρχει ένας 
βασικός απρόσωπος αφηγητής, ενώ αφηγούνται – σε συνεχείς µονολόγους - και πολλά 
από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα, µεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Αλέξανδρος), 
χρόνου (των αφηγητών) και οπτικής γωνίας (εσωτερικής και εξωτερικής), κερδίζοντας 
µε τον τρόπο αυτό σε πρωτοτυπία αλλά χάνοντας σε συνοχή, και επιδιώκοντας έτσι 
κυρίως να περιγράψει το «δύσκολο ψυχολογικά χαρακτήρα του Αλεξάνδρου»63. 

Η συγγραφέας παρουσιάζει τον Αλέξανδρο ως έναν ηγέτη µε µεγάλα οράµατα, 
που ξεκίνησε τον πόλεµο µε τους Πέρσες για να υλοποιήσει «τα όνειρα για εκδίκηση» 
των Ελλήνων, αλλά στη συνέχεια οδηγήθηκε από ένα «δαιµόνιο» ανάλογο µε του 
Σωκράτη στο «να κατακτήσει τον κόσµο», ώστε η Ελλάδα «να γίνει Μεγάλη ∆ύναµη» 
και να «γονιµοποιήσει τη γύρη των άλλων πολιτισµών»64. Επισηµαίνει ακόµη πως για 
τους κατακτηµένους στάθηκε «περισσότερο φίλος από κατακτητής», πως δε φάνηκε 
απέναντί τους «ρατσιστής σαν τον Αριστοτέλη» αλλά επεδίωξε τη δηµιουργία «µιας 
νέας φυλής» µέσα από τη φυλετική και την πολιτιστική ανάµιξη και πως ονειρευόταν 
την παγκόσµια ειρήνη και συναδέλφωση (κάτι που κατ’ αυτήν δείχνει πως «η ιδέα του 
Πανανθρώπινου δεν είναι σύγχρονη»)65. 

Αντιµετωπίζοντας τα αρνητικά σηµεία του βίου του στέκεται συνήθως θετικά 
(αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις αντιφατικά). Την καταστροφή της Θήβας την 
αποδίδει στη θέληση του Αλεξάνδρου να ειρηνεύσει οπωσδήποτε την Ελλάδα για να 
µπορέσει να εκστρατεύσει· ο ισχυρισµός για τη θεϊκή του καταγωγή πιστεύει πως 
ήταν καθαρά πολιτικό τέχνασµα66· το Φιλώτα και τον Παρµενίωνα τους θεωρεί 
ενόχους συνωµοσίας προερχόµενης από τη δυσαρέσκεια των υψηλόβαθµων 
συνεργατών του για τις παραχωρήσεις του προς τους Πέρσες· από την άλλη, στην 
περίπτωση του Κλείτου βλέπει «χάσιµο του ελληνικού µέτρου» από την πλευρά του 
                                                           
61 ό.π., σ. 
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64 ό.π., σ. 84, 125 
65 ό.π., σ. 43, 247 
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Αλεξάνδρου, που πιστεύει πως καταλήφθηκε από υπερβολική φιλοδοξία και 
«µεγαλοµανία»67· τον κατηγορεί επίσης και για κατάχρηση στο πιοτό, ενώ σηµειώνει 
(χολιάζοντας το χαρακτηρισµό του ως «εκπολιτιστή») πως ο κάθε λαός είχε 
«αναπτύξει το δικό του πολιτισµό» και δε χρειαζόταν τη βίαιη επιρροή του ελληνικού· 
τέλος, αρνείται κατηγορηµατικά την πιθανότητα οµοφυλοφιλίας του Αλεξάνδρου, ενώ 
πιστεύει πως ο θάνατός του προήλθε από δηλητηρίαση68. 

∆ύο τελευταία σηµεία που πρέπει να αναφέρουµε είναι από τη µια η ιδιαίτερα 
εκτενής αναφορά της στο ζήτηµα των Σκοπίων (που την εποχή που έγραφε το βιβλίο 
της γνώριζε ιδιαίτερη έξαρση) και στην ελληνικότητα της Μακεδονίας, και από την 
άλλη µια µοναδική στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορά στα κέρατα που (πιθανώς) 
φορούσε ο Αλέξανδρος όχι ως ενδεικτικά της καταγωγής του από τον Άµµωνα αλλά 
της θέλησής του να τιµήσει τον Πάνα69. 

 
Στο επόµενο βιβλίο της οµάδας, το «Αλέξανδρος, η τελευταία εξοµολόγηση», η 

συγγραφέας, η Ζερµαίν Μαµαλάκη, επιλέγει επίσης µια όχι γραµµική αφήγηση, 
αλλά µια διπλή εστίαση, εξωτερική και εσωτερική, καθώς έχουµε από τη µια έναν 
πλαστό ήρωα-αφηγητή που λειτουργεί ως καταγραφέας των αποµνηµονευµάτων του 
ετοιµοθάνατου Αλεξάνδρου και από την άλλη τον ίδιο τον Αλέξανδρο που διηγείται. 
Για τη συγγραφέα, ο Αλέξανδρος ήταν ένας «υπεράνθρωπος», µια «απαράµιλλη 
προσωπικότητα», «µεγάλος σε όλες του τις διαστάσεις», «ώριµος πολιτικός, 
εµπνευσµένος κυβερνήτης, ανθρωπιστής µε προοδευτικές αντιλήψεις για τη 
διακυβέρνηση και την ευηµερία των λαών, άξιος να πάρει θέση στον δικό µας 
Ο.Η.Ε.»70, όπως τονίζει.  

Η Μαµαλάκη θεωρεί πως ο Αλέξανδρος, αφού ξεκίνησε «για έναν πόλεµο 
αντεκδίκησης» κατά του προαιώνιου εχθρού του ελληνισµού, µετά τα Γαυγάµηλα 
συνέλαβε την ιδέα της κατάκτησης «της Οικουµένης» µε σκοπό να την αναπλάσει σε 
«κράτος πρωτότυπο», σύµφωνα µε τα «ελληνικά πρότυπα» και πως σταδιακά έφτασε 
να επιδιώξει τη «συγχώνευση όλων των κρατών για τη δηµιουργία µιας νέας ενότητας 
των λαών», «ένα µοναδικό κράτος» που θα στόχευε στην «ευηµερία και την ευτυχία 
όλων των ανθρώπων»71. Βασικές αρχές της προσπάθειάς του αυτής – της οποίας οι 
κατακτήσεις δεν αποτελούν γι’ αυτήν αυτοσκοπό αλλά µέσο - θεωρεί τη συνεργασία, 
τη συγχώνευση και την ισότητα των λαών, την εµπορική και οικονοµική ανάπτυξη 
των περιοχών, τον «εκπολιτισµό» και την «εκσυγχρόνιση του παλιού ανατολίτικου 
κόσµου» και τη δική του θεοποίηση72.  

Σχετικά µε τα υπόλοιπα σηµεία που ερευνούµε, επισηµαίνει: πως ο 
Αλέξανδρος πίστεψε τελικά ορισµένες φορές στη θεία καταγωγή του, πως νόµιµα 
εξόντωσε τους ανταπαιτητές του θρόνου, το ίδιο και το Φιλώτα (πρωτεργάτη της 
αντίδρασης εκ µέρους των συνεργατών του, που δεν κατανοούσαν την πολιτική και τα 
σχέδιά του) και τον Παρµενίωνα73, πως την Περσέπολη την έκαψε άθελά του 
παρασυρµένος από τη Θαΐδα, πως στο πέρασµα της Γεδρωσίας συντέλεσε σε µεγάλο 
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68 ό.π., σ. 242, 232, 126, 244 
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βαθµό η θέλησή του ν’ ανταγωνιστεί τον Κύρο και τη Σεµίραµη, πως στην Ασία 
µετεξελίχθηκε σε πραγµατικό ανατολίτη δεσπότη και πως ο θάνατός του οφείλεται σε 
ασθένεια74. Καταφέρνει έτσι τελικά, µέσα σε µικρό σχετικά όγκο σελίδων (και παρά 
την όχι πάντα πολύ καλή γνώση του θέµατος) να πετύχει µια ικανοποιητική πρώτη 
γνωριµία µε τον Αλέξανδρο. 

 
Η τελευταία και περισσότερο πρόσφατη από τις µυθιστορηµατικές βιογραφίες 

του Αλεξάνδρου που ασχολείται µε το σύνολο της ζωής του είναι γραµµένη από τον 
Κύπριο γιατρό και λογοτέχνη Νικία Λειβαδά κι έχει τίτλο «Αλέξανδρος ο Φιλίππου» 
(Αθήνα 1997). Το έργο εντάσσεται, όπως και τα δύο προηγούµενα, στη λογοτεχνία 
για ενήλικες και όχι για παιδιά (δείγµα αποµάκρυνσης από τη χρήση του Αλεξάνδρου 
από τους λογοτέχνες ως ηθικοπλαστικού προτύπου, και αύξησης του ενδιαφέροντος 
για την προσωπικότητα και την πολιτική του, στη βάση του οποίου βρίσκεται αυτήν 
την εποχή είτε η εθνικοπατριωτική στροφή προς την ιστορία του ενός λαού που 
αισθάνεται απειλούµενος από το εξωτερικό είτε η συνεχώς εντεινόµενη πολιτισµική 
πίεση και διάθεση αντίδρασης από τη διαδικασία της παγκοσµιοποίησης). Το έργο 
είναι γραµµένο µε τη µορφή αποµνηµονευµάτων, όχι τώρα του ίδιου του Αλεξάνδρου 
(όπως της Μαµαλάκη, ή παλιότερα του Μάτσα), αλλά ενός µέλους της προσωπικής 
του ακολουθίας (που υποτίθεται πως τον ακολούθησε από την Τύρο ως το τέλος της 
ζωής του) και προσπαθεί κυρίως να παρουσιάσει την προσωπικότητα, τα όνειρά του 
και την καθηµερινή ζωή του. 

Ο Λειβαδάς σηµειώνει πως ο Αλέξανδρος ήταν µια «ιδιοφυΐα στον πόλεµο και 
µεγαλοφυής πολιτικός», ένας άνθρωπος «ξεχωριστός και µοναδικός», προικισµένος 
µε όλα τα προτερήµατα που µπορεί να έχει ένας άνθρωπος στον υπέρτατο βαθµό75, ο 
οποίος, αφού ξεκίνησε µια εκστρατεία για να µπορέσουν οι Έλληνες να 
αποµακρύνουν µόνιµα τους Πέρσες από τα παράλιά τους, ένιωσε µετά την επίσκεψη 
στη Σίβα «πως ήταν ταγµένος από τους θεούς» να ενώσει «όλους τους ανθρώπους σ’ 
ένα κράτος», στο οποίο θα ζούσαν ειρηνικά και να τους δώσει «ένα κοινό 
πολιτισµό»76. Η εµµονή του στην παρουσίαση της προσωπικότητας και της 
καθηµερινής ζωής του Αλεξάνδρου καταλήγει στο να πλάσει µέσα από το λόγο του 
µια πολύ καθαρή εικόνα του πρωταγωνιστή του, από την οποία απουσιάζει όµως η 
εξίσου καλή παρουσίαση των σηµείων που αφορούν την πολιτική του. 

Σχετικά µε τα συγκεκριµένα σηµεία που εξετάζουµε, ο Λειβαδάς κάνει 
κάποιες αναφορές. Για τη σχέση του µε το θείο τονίζει πως η µητέρα του τον έκανε να 
πιστέψει στη θεϊκή καταγωγή του, αντίληψη που, κατ’ αυτόν, κατάφερε πολύ 
αργότερα και µε δυσκολία να ξεπεράσει, για να πιστέψει στην επιλογή του από τους 
θεούς για την πραγµατοποίηση µιας µεγάλης αποστολής77. Εξηγεί πως στον πόλεµο 
δεν ήταν παράτολµος, αφού προσχεδίαζε τα πάντα µε κάθε λεπτοµέρεια, και πως 
γινόταν στις µάχες «αδίσταχτος» όχι επειδή µισούσε τους αντιπάλους του, αλλά 
επειδή έπρεπε να ξεπεράσει οπωσδήποτε κάθε εµπόδιο που καθυστερούσε την 
ολοκλήρωση της αποστολής του. Την Περσέπολη εξηγεί πως την κατέστρεψε 
επίτηδες, ως ανταπόδοση στις συµφορές που είχε υποστεί από τους Πέρσες ο 
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Ελληνισµός (δέχεται µάλιστα το επεισόδιο της Θαΐδας, την οποία όµως παρουσιάζει 
ως όργανο της θέλησης του Αλεξάνδρου)78. Το Φιλώτα και τον Παρµενίωνα θεωρεί 
ενόχους για τη συνωµοσία, η οποία πιστεύει πως οφειλόταν στο ότι «οι πολλοί δεν 
ένιωθαν το σκοπό του». Αναφέρεται ακόµη στο πέρασµα της Γεδρωσίας, ως 
αποτέλεσµα της θέλησής του να στηρίξει το στόλο79. Αναφορές κάνει τέλος και στην 
πολιτική του: ότι προσπαθούσε µέσα από την ίδρυση πόλεων να «µεταφυτευτεί στην 
επαρχία ο ελληνικός πολιτισµός», ο οποίος θα έπαιζε το ρόλο του συνεκτικού κρίκου 
στο κράτος του, ενώ στον ίδιο σκοπό πιστεύει πως στόχευαν και οι πολιτικές του της 
συνεργασίας, της ισότητας και της φυλετικής ανάµιξης των υπηκόων του80. 

 
Το τελευταίο ιστορικό µυθιστόρηµα µε πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο δεν 

περιλαµβάνει χρονικά το σύνολο της ζωής του, ούτε καν ένα µεγάλο τµήµα της, όπως 
εκείνο του Γραµµένου. Πρόκειται για το έργο της Ελένης Θέµελη-Κιτσοπούλου «Ο 
νεαρός Αλέξανδρος» (Θεσσαλονίκη 1999).  

Στο έργο αυτό η συγγραφέας αφηγείται µια εντελώς πλαστή ιστορία, της 
συµµετοχής του Αλεξάνδρου στους Ολυµπιακούς αγώνες και της προηγούµενης 
καθόδου του από τη Μακεδονία στην Πελοπόννησο για το σκοπό αυτό, 
προσπαθώντας µέσα από αυτήν να µας δώσει την προσωπικότητά του αλλά και 
βασικά σηµεία ακόµη των στόχων της κατοπινής εκστρατείας του και της πολιτικής 
που ακολούθησε (κατάκτηση της Ασίας, οργάνωση σύγχρονου κράτους, συµφιλίωση 
και συνεργασία, µεταφύτευση του ελληνικού πολιτισµού, πολιτιστική 
αλληλεπίδραση81). Το έργο έτσι περιλαµβάνει και πολλούς αναγκαστικούς 
αναχρονισµούς για να µπορέσει να αποδώσει τη µελλοντική σκέψη του Αλεξάνδρου. 

 
Το δέκατο τέταρτο και τελευταίο εξεταζόµενο ιστορικό µυθιστόρηµα δεν έχει 

ως πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο, αλλά µια τριάδα παιδιών από την Έφεσο (πλαστών 
προσώπων) που οι περιπέτειές τους διασταυρώνονται µε το πέρασµα του Αλεξάνδρου 
και του στρατού του από τη Μικρά Ασία το 334. Είναι γραµµένο από τη σηµαντική 
στο χώρο του παιδικού βιβλίου λογοτέχνιδα Νίτσα Τζώρτζογλου και έχει τίτλο «Η 
λευτεριά µιας πολιτείας» (πρώτος τίτλος του, που δεν επιλέχθηκε τελικά στην α΄ 
έκδοση, ήταν: «Με το Μεγαλέξανδρο στη νίκη») (Αθήνα 1976). Οι αναφορές του 
ενδιαφέροντος αυτού βιβλίου που µπορούν να µας απασχολήσουν είναι σχετικές µόνο 
µε τη στρατηγική ικανότητα του Αλεξάνδρου και µε το θετικό αντίκτυπο της 
εκστρατείας του στους υποδουλωµένους στους Πέρσες Έλληνες82, ενώ αξιοσηµείωτη 
είναι και η ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον Αλέξανδρο που αποµένει στον αναγνώστη 
µε την ανάγνωση του έργου. 

 
Προτού περάσουµε στα θεατρικά έργα και στα ποιήµατα, θα εξετάσουµε κι 

άλλο ένα βιβλίο που εντάσσεται στα είδη του πεζού λόγου, όχι όµως στο µυθιστόρηµα 
ή στο διήγηµα, αλλά στην ταξιδιωτική περιγραφή. Πρόκειται για το βιβλίο της 
Σοφίας Λίβα «Στα βήµατα του Μεγάλου Αλεξάνδρου» (Αθήνα 1995), η οποία στα 
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τέλη της δεκαετίας του 1970, και σε ώριµη ηλικία, πραγµατοποίησε ένα µακρύ ταξίδι 
µε αυτοκίνητο από την Ελλάδα ως την Τάξιλα των Ινδιών, υλοποιώντας ένα παιδικό 
της όνειρο.  

Στο βιβλίο της, πέρα από τις πολύ ενδιαφέρουσες περιγραφές του παράτολµου 
αυτού ταξιδιού της και των όσων είδε, υπάρχουν και αρκετές αναφορές στον 
Αλέξανδρο, τον «ήρωα των ηρώων» και το «µεγαλύτερο στρατηλάτη όλων των 
εποχών»83. Οι αναφορές αυτές, αν εξαιρέσουµε τις καθαρά συγκινησιακού χαρακτήρα 
(από το ότι ακολουθεί τη διαδροµή του ινδάλµατός της) και όσες αφορούν την 
επιβίωση της µνήµης του στις περιοχές που πέρασε, περιορίζονται κυρίως στο 
πολιτικό του όνειρο, καθώς η συγγραφέας θεωρεί πως πραγµατοποίησε την 
εκστρατεία του όχι µόνο για «να τιµωρήσει τους Πέρσες για την αδικαιολόγητη 
εκστρατεία τους εναντίον της Ελλάδας», αλλά και γιατί πρώτος ονειρεύτηκε «να 
ενώσει όλους τους λαούς» και «να τους µυήσει» στον ελληνικό πολιτισµό84. Κατά τα 
λοιπά, υπάρχει κι άλλη µια αναφορά που µας ενδιαφέρει, όταν µιλώντας για την 
εκστρατεία του στις Ινδίες εξηγεί πως δεν έγινε από κατακτητικό µένος, αλλά από τη 
διάθεση αρχικά να συµπληρώσει την κατάκτηση της Περσικής αυτοκρατορίας, κι 
έπειτα από τη θέλησή του να γνωρίζει το καινούριο85. 

 
Στη συνέχεια θα περάσουµε στα 4 γνωστά σε µας θεατρικά έργα που έχουν ως 

θέµα τους τον Αλέξανδρο. Από αυτά, τα 3 είναι γραµµένα στη δεκαετία του 1950 και 
το τέταρτο στου 1970 και, από όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε, µόνο το πρώτο 
γνώρισε επίσηµη θεατρική παρουσίαση. 

Πρόκειται για την κωµωδία του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Σπύρου Μελά 
«Ο βασιλιάς κι ο σκύλος» (Αθήνα 1954) (το έργο ανεβάστηκε από το ∆. Ροντήρη στην 
Αθήνα και τον Πειραιά την περίοδο 1953-54). Το θέµα του δεν προέρχεται από το βίο 
του Αλεξάνδρου, αλλά πραγµατεύεται µια φανταστική δεύτερη συνάντησή του µε το 
∆ιογένη στην Κόρινθο στα 323 (σε εποχή που είχε ήδη πεθάνει), όταν, σύµφωνα µε 
την υπόθεση, ο Αλέξανδρος επέστρεψε λόγω της νοσταλγίας του για λίγο στην 
Ελλάδα µαζί µε τους παλαιµάχους του Κρατερού. Η συνάντηση αυτή παρουσιάζεται 
στην τρίτη πράξη του έργου, ενώ στις δύο πρώτες υπάρχει άλλου είδους δράση του 
∆ιογένη, ο οποίος είναι και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο.  

Στο διάλογο Αλεξάνδρου-∆ιογένη ο πρώτος αναφέρεται στο πολιτικό του 
όραµα, την ένωση των λαών, την παγκόσµια ειρήνη και τη διάδοση του ελληνικού 
πολιτισµού, εξυµνείται από άλλους για τη δόξα που χάρισε στην Ελλάδα, ενώ 
κριτικάρεται από το ∆ιογένη, ο οποίος, µε βάση τη δική του φιλοσοφική θεώρηση του 
κόσµου, πιστεύει, κατά το συγγραφέα, στην τελική αναποτελεσµατικότητα και το 
ανούσιο των σχεδίων του Αλεξάνδρου86. 

 
Επόµενο χρονικά έρχεται το θεατρικό έργο του Γεώργιου Ρουµάνη 

(συγγραφέα που είδαµε ήδη στην δ΄ οµάδα) «Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Τύρο» (Αθήνα 
1955). Και σ’ αυτό ο Αλέξανδρος δεν είναι το κύριο πρόσωπο, αλλά η δράση 
εκτυλίσσεται στην πολιορκηµένη αρχικά από αυτόν και κατακτηµένη στη συνέχεια 

                                                           
83 Λίβα, Σ., Στα βήµατα του Μ. Αλεξάνδρου, Βασιλόπουλος, Αθήνα 1994, σ. 444, 10 
84 ό.π., σ. 112 
85 ό.π., σ. 323, 325 
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Τύρο. Ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως ο «αιώνιος θριαµβευτής και νικητής» 
στρατηλάτης, που ακολουθώντας το «πρόσταγµα των θεών» γίνεται ο «δαµαστής» 
των ανθρώπων, καθώς µε την κατάκτηση τους επιβάλει την ειρήνη αλλά και «το νέο 
πνεύµα» το προερχόµενο από το φως του ελληνικού πολιτισµού87.  

 
Θα εξετάσουµε στη συνέχεια το θεατρικό ιστορικό δράµα του φιλολόγου 

Κώστα Παπαπαναγιώτου, γενικού επιθεωρητή µέσης εκπαίδευσης, µε τίτλο «Ο 
Μέγας Αλέξανδρος» (Αθήνα 1957). ∆ηµιουργώντας το έργο του αυτό ο 
Παπαπαναγιώτου είχε δύο στόχους: ο ένας ηθικός-διδακτικός, να αναπτύξει στους 
νέους το ένα από τα δύο απαραίτητα κατ’ αυτόν χαρακτηριστικά ενός «ιδεώδους» 
ανθρώπου, την «πατριδολατρεία» (το άλλο είναι γι’ αυτόν η «θρησκευτικότητα», και 
αυτό το καλύπτει µε ένα προγενέστερο θεατρικό του έργο, τις «Βιβλικές ιστορίες»)88· 
ο άλλος εθνικός, να καταδείξει την ελληνικότητα της Μακεδονίας (που, όπως λέει, 
«παρουσιάζεται λάθος» από τους παλιούς δασκάλους στους Έλληνες µαθητές, 
«αντιµακεδονικά», καθώς αυτοί «λάτρευαν την Αθήνα» και «επηρεάζονταν από το 
∆ηµοσθένη»· στο λάθος αυτό πιστεύει ότι είχε πέσει νέος και ο ίδιος) και «να νιώσουν 
οι νέοι Έλληνες εθνική υπερηφάνεια για τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο»89.  

Η λογοτεχνική αξία του έργου – που προοριζόταν άλλωστε κυρίως για σχολική 
χρήση - δεν είναι µεγάλη, καθώς ο συγγραφέας φροντίζει περισσότερο για τη 
µετάδοση πατριωτικών µηνυµάτων· τον δυσκολεύει ακόµα περισσότερο το ότι 
προσπαθεί µέσα στα περιορισµένα τοπικά (χώρος θεάτρου) και χρονικά (από τη 
γνωριµία Φιλίππου-Ολυµπιάδας µέχρι την έναρξη της ασιατικής εκστρατείας του 
Αλεξάνδρου) πλαίσια του έργου να πετύχει µια πλήρη γνωριµία µε την 
προσωπικότητα, τις ιδέες και το έργο του Αλεξάνδρου και αναγκάζεται έτσι να 
καταφεύγει σε πολλούς αναχρονισµούς στους διαλόγους του (όπως και ο Γραµµένος 
και η Θέµελη, που κινούνται στα ίδια περίπου χρονικά πλαίσια), που µαζί µε τα πολλά 
του µηνύµατα στερούν συχνά το έργο από την αληθοφάνεια. Αξίζει ακόµα να 
σηµειώσουµε πως κι αυτός εµφανίζει “συγγραφική αδεία” στο έργο του πρόσωπα που 
δεν υπήρξαν και περιστατικά που δεν έγιναν (όπως για παράδειγµα ένα διάλογο του 
Αλεξάνδρου µε το δολοφόνο του Φιλίππου, Παυσανία90).  

Ο συγγραφέας µιλά µε πικρία για το «θλιβερό µικροκοµµατισµό των 
ελληνικών πόλεων», ενώ πιστεύει πως ο Φίλιππος επεδίωκε την ένωση, «την ειρήνη 
και την ευτυχία των αδελφών του Ελλήνων» και πως ονειρευόταν επίσης «να 
κατακτήσει όλη τη γη» (κάτι που απείχε όµως από τους αληθινούς στόχους του, ειδικά 
εκείνη την εποχή). Το ∆ηµοσθένη τον παρουσιάζει ως σοβαρό πολιτικό άνδρα, αλλά 
στενοκέφαλο και «µυωπικό»91. 

Για τον ίδιο τον Αλέξανδρο πιστεύει πως από τη νεανική του ηλικία είχε θέσει 
ένα µεγάλο και «ιερό σκοπό» στη ζωή του, µια «µεγάλη ιδέα», να ενώσει τον κόσµο 
σε «ένα βασίλειο», να «φέρει τη γνώση στην αµάθεια», την «αγάπη», την 
«ελευθερία», «την πρόοδο και την ευτυχία στους λαούς». Έκανε έτσι κατ’ αυτόν την 
Ελλάδα µεγάλη και πρόσφερε τον πολιτισµό της στον κόσµο92. Άλλου είδους 
                                                           
87 Ρουµάνης, Γ., Ο Μ. Αλέξανδρος στην Τύρο, Αθήνα 1955, σ. 20, 21, 28 
88 Παπαπαναγιώτου, Κ., Ο Μ. Αλέξανδρος, Αθήνα 1957, σ. 7 
89 ό.π., σ. 9 
90 ό.π., σ. 34 
91 ό.π., σ. 24-5, 28 
92 ό.π., σ. 57, 74 
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αναφορές σε κάποιο από τα αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου δε 
γίνονται από το συγγραφέα. 

 
Το τελευταίο από τα θεατρικά έργα που εντοπίσαµε είναι γραµµένο από τον 

Παντελή Ιωαννίδη (συγγραφέα που είδαµε και σε έργο της α΄ οµάδας στην τρίτη 
περίοδο) και τιτλοφορείται «Αλέξανδρος ο Μέγας» (Αθήνα 1973). Όπως αναφέρεται 
στον πρόλογο του έργου, ο συγγραφέας επιχειρεί «να αποδοθεί ο Αλέξανδρος στις 
πλέον εκθαµβωτικές εκλάµψεις της δράσεώς του, των οραµατισµών του και της δόξας 
του»93. Ο συγγραφέας, καλός γνώστης του θέµατος, καταφέρνει µέσα στα 
περιορισµένα πλαίσια ενός θεατρικού έργου να δώσει µια ικανοποιητική εικόνα του 
Αλεξάνδρου, όπως φυσικά τον βλέπει ο ίδιος.  

Τονίζεται ιδιαίτερα από το συγγραφέα το όνειρο που πιστεύει πως είχε «για τη 
δηµιουργία ενός ηνωµένου βασιλείου», η θέλησή του να «αλλάξει την όψη του 
κόσµου» και να «υψώσει τον ελληνισµό στην ηγεσία του», να συντρίψει «τις 
σκοτεινές δυνάµεις που καταδυναστεύουν την ανθρωπότητα» και να γίνει, κατ’ αυτόν, 
«ένας νέος Προµηθέας» που θα φέρει στην ανθρωπότητα την ισότητα (ξεπερνώντας, 
όπως σηµειώνει, τις θεωρίες των Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης, περί 
φυλετικής ανωτερότητας), «την ελευθερία και τη δικαιοσύνη», δηµιουργώντας έτσι 
«µια επανάσταση στη γη»94. 

Πέρα από αυτά, γίνεται αναφορά  στην εξόντωση των συνεργατών του λόγω 
του συντηρητισµού τους (στον πρόλογο µόνο), στη µη πίστη του στη θεία καταγωγή 
του, στο εκπολιτιστικό του έργο, στο πέρασµα της Γεδρωσίας για τη στήριξη του 
στόλου και στο χαµό του «από υπερκόπωση»95. 

Η προβολή του ως υπεράνθρωπου σοφού ηγέτη, η έκδηλη λατρεία και ο 
θαυµασµός προς αυτόν και η εκ των άνωθεν σωτηρία των ανθρώπων, µαζί µε τη 
φρασεολογία σε αρκετές περιπτώσεις του συγγραφέα, παραπέµπουν άµεσα στα χρόνια 
και στην αντίστοιχη ιδεολογία και φρασεολογία της δικτατορίας των συνταγµαταρχών 
(µην ξεχνάµε άλλωστε και την ιδιότητά του ως απόστρατου αξιωµατικού του 
στρατού), καθιστώντας το έργο συγκαλυµµένο εθνικό δοκίµιο. 

 
Τελευταία από τα έργα της λογοτεχνίας στον 20ο αι. θα εξετάσουµε τα 

ποιητικά έργα που έχουν ως θέµα τους τον Αλέξανδρο. Συνολικά είναι 5, και το 
παλιότερο από αυτά ανήκει και στον διασηµότερο από τους λογοτέχνες που έγραψαν 
για τον Αλέξανδρο, τον εθνικό ποιητή και κύριο εκπρόσωπο της γενιάς του 1880, τον 
Κωστή Παλαµά.  

Ο χαρακτηρισµός ενός ποιητή ως εθνικού του αποδίδεται εφόσον σε 
συγκεκριµένες δύσκολες στιγµές του έθνους του ταυτίζεται µαζί του και θέτει την 
τέχνη του στην υπηρεσία του, αγωνίζεται µέσα από αυτήν γι’ αυτό και βοηθάει µε τον 
τρόπο του τους συµπατριώτες του. Η χρονική συγκυρία που ο Παλαµάς γράφει το 
ποίηµά του για τον Αλέξανδρο προσφέρεται ακριβώς για κάτι τέτοιο. Η ποιητική του 
συλλογή «Η Πολιτεία και η Μοναξιά» κυκλοφόρησε στα 1912, µε την έναρξη του Α΄ 
Βαλκανικού πολέµου, και συνδέεται άµεσα µ’ αυτόν. Το «Έχτο βιβλίο» της συλλογής 
αυτής τιτλοφορείται ακριβώς «Στη χώρα που αρµατώθηκε (Οχτώβρης-Νοέµβρης 
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1912)» περιλαµβάνει 27 ατιτλοφόρητα ποιήµατα, από τα οποία το 23ο, αποτελούµενο 
από 173 στίχους, αφορά τον Αλέξανδρο96. 

Ο σαφής στόχος αυτής της δουλειάς του Παλαµά υποτάσσει την τέχνη του και 
δεν την αφήνει να υπάρξει πέρα από αυτόν. Έτσι και το ποίηµα για τον Αλέξανδρο 
αποτελεί απλά µία παρότρυνση προς τους συµπατριώτες του, ένα πολεµικό 
παράδειγµα από την ιστορία τους για τον επερχόµενο νέο και σηµαντικότατο πόλεµο, 
πρώτο βήµα µιας νέας εθνικής εξόρµησης. Η προβολή εποµένως του «ήρωα των 
ηρώων», ο οποίος «γιοµίζει των εθνικών ονείρων τον αέρα» µέσα από «αντρειοσύνες, 
πολέµους, νίκες», δεν αποσκοπεί παρά στο «ν’ αναστηθεί» και να «χυµήσει, 
κυνηγητής του νέου Περσιάνου ως πρώτα»97. 

 
Το επόµενο ποίηµα προέρχεται από τον Βασίλειο Αγγελάκη και αποτελεί 

αυτό ακριβώς που κι ο τίτλος του δηλώνει, έναν ύµνο: «Μέγας Αλέξανδρος: Ύµνος 
Μακεδόνων και Θρακών» (Αθήνα 1950). Είναι λιγόστιχο, συνοδεύεται από νότες 
(καθώς αποτελεί τραγούδι) και δεν παρουσιάζει τον Αλέξανδρο παρά ως «ένα 
σύµβολο»98 που ενώνει τους Έλληνες (που µόλις έχουν βγει από τον Εµφύλιο) και 
τους ωθεί κατά το παράδειγµά του σε σπουδαία έργα.           

 
Τα επόµενα δύο ποιήµατα εκδόθηκαν πολύ κοντά χρονικά το ένα µε το άλλο. 

Το πρώτο είναι «Το τραγούδι του Μεγαλέξαντρου» του Όµηρου Μπεκέ (Αθήνα 1959), 
ένα αρκετά καλό ποίηµα, που περισσότερο όµως εµπνέεται από τον ψευδο-
Καλλισθένη παρά από τον ιστορικό Αλέξανδρο. Μιλά για την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας και για τη θέληση του Φιλίππου «να µονοιάσει τους Έλληνες και µαζί να 
πολεµήσουν την Ανατολή», ενώ παρουσιάζει τον Αλέξανδρο σαν γιο θεού, «ταγµένο» 
σε θεία αποστολή, να µεταφέρει τα φώτα του ελληνικού πολιτισµού στην Ανατολή, 
«που η πνευµατική της λαµπράδα πνίγηκε στο σκοτάδι». Αξίζει να σηµειώσουµε πως 
ο Μπεκές αφιερώνει το ποίηµά του στο Θ. Σαράντη (συγγραφέα έργου της α΄ 
οµάδας)99.  

 
Το δεύτερο, το «επικολυρικό» ποίηµα του δασκάλου από την Καστοριά Ρίζου 

Β. Παπαρρίζου, έχει τίτλο «Αντίλαλοι της Πέλλας» (Αθήνα 1960) και, σε αντίθεση µε 
τον Μπεκέ, βασίζεται περισσότερο στον ιστορικό Αλέξανδρο. Μιλά αρχικά για τον 
«άσκοπο αδελφοκτόνο πόλεµο που µειώνει τις δυνάµεις του έθνους» και για το 
σπουδαίο έργο του Φιλίππου100. 

 Όσο αφορά τον Αλέξανδρο, εµµένει κυρίως στην περιγραφή των επικών 
µαχών του και των µεγάλων νικών των «Ελλήνων», κάνει όµως αναφορές και στα 
οικουµενικά του όνειρα και σε κάποια από τα αµφισβητούµενα σηµεία του έργου του. 
∆έχεται ότι όνειρό του ήταν οι άνθρωποι «αδέλφια όλοι να γίνουν», ενωµένοι σ’ ένα 
παγκόσµιο κράτος, αγαπηµένοι και µονοιασµένοι. Αναφέρεται ακόµη στην 
καταστροφή της Θήβας και της Περσέπολης: για την πρώτη θεωρεί υπαίτιους τους 
Θηβαίους, ενώ τη δεύτερη τη βλέπει σαν «εκδίκηση» των Ελλήνων και σαν θέληση 
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 97 ό.π., σ. 509, 508, 512 
 98 Αγγελάκης, Β., Μ. Αλέξανδρος: ύµνος Μακεδόνων και Θρακών, Αθήνα 1950, σ.  
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του Αλεξάνδρου «να δείξει το τέλος της περσικής δόξας». ∆έχεται τέλος ότι ο 
Αλέξανδρος παρασύρθηκε από την Ανατολή, έγινε τυραννικός, έβλεπε παντού 
συνωµοσίες, και γι’ αυτό και σκότωσε άδικα το Φιλώτα, τον Παρµενίωνα και τον 
Κλείτο101.  

 
Το τελευταίο ποιητικό έργο που εξετάζουµε είναι και το ευρύτερο σε έκταση 

(1090 στίχοι)· έχει τίτλο «Ουκ έστιν άλλος» (Θεσσαλονίκη 1980) και είναι γραµµένο 
από το ∆αµιανό Αµανατίδη.  

Ο ποιητής του µένει κυρίως στις µάχες και στα συναισθήµατα του 
Αλεξάνδρου, αποδίδοντάς τα αρκετά καλά. Θαυµάζει πολύ τον Αλέξανδρο και τον 
εξυµνεί, ως µεγάλο ηγέτη και «της Ελλάδος απάσης ευεργέτη», όµως, παρ’ όλα αυτά, 
βρίσκει σ’ αυτόν και µελανά σηµεία («κι αν µελανές και κάποιες σου απόµειναν 
σκιές, έχει κι ο ήλιος τις δικές του»)102, σε αντίθεση µε τους περισσότερους 
συγγραφείς αυτής της οµάδας. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στην καταστροφή της 
Τύρου, στη βάναυση συµπεριφορά στο νεκρό Βάτη στη Γάζα, στην άδικη, όπως τη 
θεωρεί, θανάτωση των Φιλώτα, Παρµενίωνα, Κλείτου και Καλλισθένη, στην 
υποτιθέµενη αλλαγή του χαρακτήρα του στην Ανατολή και στον πόθο του να 
πετυχαίνει το ακατόρθωτο (όπως στη Γεδρωσία, κάτι που το θεωρεί ύβρη)103. 

 
 
Παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 
 
Η πρώτη από τις παρατηρήσεις µας οφείλει να είναι το ότι τα βιβλία της στ΄ 

οµάδας παρουσιάζουν στενή συγγένεια µε εκείνα της α΄, καθώς, και από αυτά, τα 
περισσότερα επιχειρούν µια συνολική παρουσίαση του έργου του Αλεξάνδρου, µέσα 
όµως από τη δική τους οπτική, ενός λογοτεχνικού έργου. Από τα 26 έργα που 
εξετάσαµε, τα 16 είναι πεζά (από τα οποία τα 14 ιστορικά µυθιστορήµατα), τα 4 
θεατρικά και τα 6 ποιήµατα. Συνολική παρουσίαση του έργου του Αλεξάνδρου 
επιχειρούν τα 12 από τα 14 ιστορικά µυθιστορήµατα. Τα 9 από αυτά (εξαιρούνται του 
Μάτσα, της Παντίνου και του Λειβαδά), καθώς και τα θεατρικά και τα διηγήµατα, 
απευθύνονται κυρίως σε µεγάλα παιδιά. Οι συγγραφείς τους προέρχονται όλοι σχεδόν 
από το λογοτεχνικό χώρο (αν και µπορεί αυτή να µην είναι η µοναδική τους 
ενασχόληση), όµως, µε εξαίρεση τους Παλαµά και Καζαντζάκη, δεν υπάρχει ανάµεσά 
τους κάποιο πάρα πολύ γνωστό όνοµα, ίσως γιατί είναι αποκλειστικά στραµµένοι οι 
περισσότεροι στο χώρο της παιδικής λογοτεχνίας104 ή πάλι γιατί δεν υπάρχουν στο 
έργο τους οι λογοτεχνικές εκείνες αρετές που θα το εκτόξευαν στην κορυφή της 
εκτίµησης του αναγνωστικού κοινού και των ειδικών (άλλωστε, και των δύο 
σπουδαίων Νεοελλήνων λογοτεχνών που αναφέραµε, τα σχετικά µε τον Αλέξανδρο 
έργα τους δεν ανήκουν στα περισσότερα γνωστά ή αξιόλογά τους). 

Η µείξη ιστορίας και λογοτεχνίας που υποχρεωτικά επιχειρούν αυτά τα έργα 
(αφού επιλέγουν ως θέµα τους µια ιστορική προσωπικότητα) τα καθιστά αναγκαστικά, 

                                                           
101 ό.π., σ. 
102 Αµανατίδης, ∆., Ουκ έστιν άλλος, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 44, 4 
103 ό.π., σ. 18, 20, 28-9, 31, 30, 33, 38 
104 Για την παιδική λογοτεχνία και τα προβλήµατά της βλ. Κανατσούλη, Μ., Εισαγωγή στη θεωρία και  
     κριτική της Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997. 
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όπως παρατηρήσαµε παραπάνω, µία ιδιότυπη µορφή ιστορικών έργων, από τα οποία 
λείπει φυσικά η ιστορική αξία, χωρίς αυτό βέβαια να είναι κατακριτέο, από τη στιγµή 
που δεν είναι αυτός ο σκοπός τους. Επιδιώκουν να τέρψουν τους αναγνώστες, αλλά 
και να µεταδώσουν κάποια µηνύµατα, καθώς η παιδική λογοτεχνία, στην οποία 
ανήκουν τα περισσότερα από αυτά τα έργα, έχει σχεδόν πάντα κατά νου, ειδικά σε 
λίγο παλιότερες εποχές, τη διάπλαση του χαρακτήρα των αναγνωστών της, η οποία 
συχνά επιδιώκεται µέσα από την προσφορά παραδειγµάτων (όπως εδώ του 
Αλεξάνδρου) είτε προς µίµηση είτε προς αποφυγή105. Κάποια από αυτά έχουν κατά 
νου και τη µετάδοση πατριωτικών µηνυµάτων και την καλλιέργεια της φιλοπατρίας. 

Ο όγκος των έργων αυτών δεν είναι ποτέ ιδιαίτερα µεγάλος, καθώς οι 
συγγραφείς τους δεν επιθυµούν να κουράσουν τους αναγνώστες τους, αλλά και 
γνωρίζουν συνήθως από ένστικτο, ως λογοτέχνες, πού δεν πρέπει να περιττολογούν. 

Η γνώση των αρχαίων πηγών και της σύγχρονής τους ελληνικής και ξένης 
σχετικής βιβλιογραφίας συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα καλή· άλλωστε δεν απαιτείται 
κάτι τέτοιο, αρκεί να µην είναι τόσο κακή, ώστε να καταλήγει στην εκούσια παράθεση 
ιστορικά λανθασµένων πληροφοριών ή συµπερασµάτων. Συνήθως βέβαια, αυτή η 
παράθεση περιστατικών που δε συνέβησαν πραγµατικά, οφείλεται στην ελευθερία µε 
την οποία πραγµατεύεται ο συγγραφέας το έργο του και, ενώ δεν µπορεί να είναι 
κατακριτέα στη λογοτεχνία – αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη -, µπορεί να έχει 
ως τελικό αποτέλεσµα την απόκτηση λανθασµένων ιστορικών γνώσεων από τον 
αναγνώστη, ο οποίος, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, όταν ξεκινά να διαβάσει ένα 
µυθιστόρηµα για τον Αλέξανδρο, ενδιαφέρεται πρώτα γι’ αυτόν και ύστερα για το 
µυθιστόρηµα ως έργο λόγου. 

Αξιοσηµείωτο είναι ακόµα πως στην στ΄ οµάδα βιβλίων έχουµε και αρκετές 
γυναίκες συγγραφείς (9 στους 26), κάτι που δε συνέβαινε στις προηγούµενες πέντε 
οµάδες. 

Η χρονική κατανοµή των έργων είναι σχετικά οµαλή: από 2 στο δεύτερο ήµισυ 
του 19ου αι. και στο πρώτο µισό του 20ου, ενώ από ’κεί και πέρα, 7 στη δεκαετία του 
1950 (εποχή έντονης πνευµατικής ζύµωσης του βγαλµένου από τον εµφύλιο και 
αγωνιζόµενου για τη θεραπεία των τραυµάτων και την ανασυγκρότηση έθνους), 2 
στου 1960, 4 στου 1970, 2 στου 1980 και 8 στου 1990 (δείγµα το τελευταίο µίας 
τάσης για τη συγγραφή έργων εµπνευσµένων από την ιστορία της Μακεδονίας, ως 
απόρροια µιας στροφής του ενδιαφέροντος του ελληνικού κοινού προς αυτήν µε την 
έξαρση του ζητήµατος µε τα Σκόπια). 

Αυτό που περισσότερο θα έπρεπε να µας ενδιαφέρει κατά τη µελέτη αυτών 
των έργων είναι το ποια είναι η εικόνα του Αλεξάνδρου που δίνουν και, παράλληλα, 
πώς αντιµετωπίζουν τα αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του. Το γενικό 
συµπέρασµα είναι πως η εικόνα του Αλεξάνδρου που περνάει µέσα από τα έργα αυτά 
είναι θετική ως προς το πρόσωπό του αλλά και ικανοποιητική ως αποτέλεσµα, αφού 
βασίζεται γενικά στην ιστορική πραγµατικότητα και µόνο σε λίγα η ελεύθερη 
λογοτεχνική πραγµάτευση του θέµατος φτάνει σε σηµείο αλλοίωσής της, όχι όµως 
τόσο έντονο, ώστε να παραπληροφορεί επικίνδυνα – χωρίς βέβαια και να το επιδιώκει 
- τον αναγνώστη (µε µία εξαίρεση). Σε αρκετά από τα έργα µάλιστα η γενική εικόνα 
τους είναι τόσο ικανοποιητική, όσο και από κάποια έργα της α΄ οµάδας. Ο 
Αλέξανδρος προβάλλεται ως πολύ σπουδαίος, υποδειγµατικός και καθολικά 
                                                           
105 ό.π., σ. 13-5 
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αποδεκτός ηγέτης, και στρατιωτικός και πολιτικός, άνθρωπος µε µεγάλα οράµατα 
αλλά και ρεαλιστής, άτοµο ικανό να εµπνεύσει µεγάλα έργα. Ιδιαίτερα προβάλλεται η 
εικόνα του ως εκπολιτιστή στα βιβλία από το 1950-55 και µετά, όπως και στα 
σύγχρονά τους ιστορικά έργα. Προβάλλεται όµως αρκετά σ’ αυτήν την οµάδα, συχνά 
µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση, και ο ρόλος του ως εκδικητή του Ελληνισµού, 
στην πλειοψηφία των έργων από το 1910 ως το 1980 περίπου, πράγµα που δε γίνεται 
στα σύγχρονά τους ιστορικά έργα, παρά µόνο λίγο και συνήθως συγκαλυµµένα (στις 
αναφορές για τους σκοπούς της πανελλήνιας εκστρατείας), ενώ αντίθετα σ’ αυτά είναι 
ξεκάθαρο ποιοι είναι οι σύγχρονοι αποδέκτες αυτών των – φανερών συνήθως και 
σπανιότερα ελαφρά συγκαλυµµένων – αναφορών (και αυτοί είναι βέβαια οι Τούρκοι, 
και στις περιόδους του αλυτρωτισµού, και αργότερα, σε περιόδους κρίσεων, διµερών 
ή και εσωτερικών). 

Όσο αφορά τώρα τα αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου, 
έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Κανείς φυσικά από τους 26 συγγραφείς δεν 
αµφισβητεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αρκετοί µάλιστα από αυτούς θεωρούν 
χρέος τους να την τονίσουν, κυρίως στη δεκαετία του 1950, όταν οι Έλληνες 
επιδιώκουν να δείξουν ακριβώς την ελληνικότητά της – για άλλη µια φορά – ύστερα 
από τον κίνδυνο που διέτρεξε µε τη βουλγαρική κατοχή αλλά και την έναρξη της 
προβολής των γιουγκοσλαβικών αξιώσεων κατά τον εµφύλιο, καθώς αρχίζουν τώρα 
να καταλαβαίνουν τι σήµαινε η ίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Μακεδονίας από τον 
Τίτο, και στη δεκαετία του 1990, όταν µε την ανεξαρτητοποίηση της τελευταίας, µετά 
τη διάλυση της Γιουγκοσλαβικής οµοσπονδίας, φάνηκαν τα τελικά αποτελέσµατα 
αυτής της ενέργειας των βορείων γειτόνων. 

Για τον ελληνικό κόσµο του 4ου αι. π.Χ. οι περισσότεροι συγγραφείς τονίζουν 
πως οδηγούταν στην παρακµή και την καταστροφή εξαιτίας της διχόνοιας (η Μαξίµου 
µάλιστα θέτει και οικονοµικά αίτια)· όλοι τους πάλι συµφωνούν στο θετικό ρόλο της 
Μακεδονίας για την έξοδο από την κρίση, κάποιοι κάνουν ειδική αναφορά στα 
ειλικρινή πανελλήνια αισθήµατα του Αλεξάνδρου, ενώ µερικοί αναφέρονται και στο 
∆ηµοσθένη είτε θετικά είτε αρνητικά. 

Στην αξία του Αλεξάνδρου ως στρατηγού αναφέρονται αρκετοί, λεπτοµερή 
περιγραφή όµως των µαχών του κάνουν µόνο 3 (Μαξίµου, Παπαρρίζος και Γεραλής· 
η πρώτη µάλιστα είναι και η µόνη αυτής της οµάδας που τον υπερασπίζει από µια 
κατηγορία στον τοµέα αυτό, εκείνη της παράτολµης και τυχοδιωκτικής εκστρατείας). 

Για την αξία του ως πολιτικού µιλά µόνο ένας (Γεραλής). Όλοι σχεδόν οι 
υπόλοιποι αναφέρονται στα θεωρούµενα ως βασικά σηµεία των πολιτικών του 
σχεδίων: τη θέλησή του να δηµιουργήσει παγκόσµιο κράτος και την πολιτική του της 
συγχώνευσης ή συµφιλίωσης.  

Στα αρνητικά σηµεία της ιστορίας του αναφέρονται οι περισσότεροι από τους 
συγγραφείς (ορισµένοι δε µιλούν γι’ αυτά, επειδή δεν περιγράφουν στο έργο τους την 
περίοδο που συνέβησαν). Η εξόντωση των ανταπαιτητών του θρόνου θεωρείται 
δικαιολογηµένη ενέργεια. Για την καταστροφή της Θήβας όλοι σχεδόν τον 
δικαιολογούν (εξαιρείται η ∆εληγιάννη), ενώ αναφέρονται και στην Περσέπολη, αυτή 
τη φορά όλοι µε θετική διάθεση. Την επίσκεψή του στο Αµµώνιο άλλοι τη θεωρούν 
απόρροια του σεβασµού του και της διάθεσής του να ζητήσει χρησµό σχετικά µε το 
ενδεχόµενο δηµιουργίας κοσµοκρατορίας, και άλλοι πιστεύουν ότι πήγε εκεί για να 
βεβαιωθεί για τη θεία καταγωγή του. Νύξη ότι µπορεί να πίστευε στη θεία καταγωγή 
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του κάνουν λίγοι. Την τυχόν αρνητική επίδραση που είχε πάνω του η Ανατολή 
ορισµένοι τη δέχονται, ενώ άλλοι την αρνούνται κατηγορηµατικά. Στους φόνους των 
συνεργατών του οι µισοί περίπου τον δικαιολογούν και οι υπόλοιποι τον κατακρίνουν 
(ένας, ο Γεραλής, δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση). Το πέρασµα της Γεδρωσίας είτε 
θεωρείται σφάλµα, αποτέλεσµα µαταιοδοξίας, είτε εξηγείται µε βάση την ανάγκη 
παροχής βοήθειας στο στόλο. Μια τελευταία αρνητική κατηγορία είναι αυτή (της 
Μαξίµου) για το φρικτό φόνο του Βάτι. 

Στις σχέσεις του µε το Φίλιππο και την Ολυµπιάδα αναφέρονται όλοι σχεδόν 
οι συγγραφείς (καθώς το θέµα προσφέρεται για δραµατοποίηση). Κανείς δε µιλά για 
το ενδεχόµενο συµµετοχής του Αλεξάνδρου στη δολοφονία του πατέρα του, ενώ δύο 
µόνο επιχειρούν συγκρίσεις τους. 

Αναφερόµενοι στο θάνατό του, δέχονται στην πλειοψηφία τους την ελονοσία ή 
γενικά τον πυρετό. Άλλοι προσθέτουν και το τραύµα στους Μαλλούς ή τις ποικίλες 
καταχρήσεις στις οποίες θεωρούν ότι εξέθετε τον οργανισµό του, ενώ η εκδοχή της 
δηλητηρίασης, γενικά, δε γίνεται αποδεκτή. 

Για τυχόν θετική ή αρνητική προσφορά του στον ελληνισµό κανείς από τους 
συγγραφείς δεν κάνει εκτενή λόγο, ενώ αντίθετα αρκετοί µιλούν για τη µεγάλη 
προσφορά του στην παγκόσµια ιστορική εξέλιξη. 

Τα συµπεράσµατά µας τώρα από τη µελέτη των λογοτεχνικών έργων που 
αφορούν τον Αλέξανδρο µπορούµε να πούµε πως έρχονται να συµπληρώσουν εκείνα 
του Α΄ µέρους της έρευνάς µας, χωρίς και να συγκρούονται ιδιαίτερα µαζί τους.  

Και στις τρεις περιόδους που µελετήσαµε αναφορικά µε τα ιστορικά έργα, 
καταλήξαµε στο ότι ο Αλέξανδρος ήταν στην καθεµιά η ευρύτερα µελετηµένη από τη 
σύγχρονη ελληνική ιστοριογραφία µορφή του ελληνικού ιστορικού παρελθόντος. 
Αυτό δεν ισχύει και στον τοµέα της µυθιστορηµατικής βιογραφίας και των λοιπών 
λογοτεχνικών έργων που αφορούν ένα ιστορικό πρόσωπο για τις δύο πρώτες 
περιόδους που ερευνήσαµε, από το 1830 ως το 1949, καθώς έχουµε όλα κι όλα 4 έργα, 
µία µυθιστορηµατική βιογραφία, 2 εκτενή ποιήµατα και λίγα κεφάλαια σε ένα παιδικό 
βιβλίο που προσεγγίζει λογοτεχνικά την ηθική ωφέλεια των παιδιών από την 
αρχαιογνωσία (µην ξεχνάµε βέβαια εδώ πως το ιστορικό µυθιστόρηµα, που, όπως 
σηµειώσαµε στην εισαγωγή του Α΄ Κεφαλαίου, γνωρίζει άνθιση στα τέλη του 19ου αι., 
δεν αντλεί τη θεµατολογία του από την αρχαιότητα, αλλά από τον Αγώνα του ’21, την 
Τουρκοκρατία και το Βυζάντιο). Η εικόνα αυτή αλλάζει όµως στην τρίτη περίοδο, 
καθώς σ’ αυτήν εµφανίζονται τα 22 από τα 26 συνολικά έργα της στ΄ οµάδας που 
εντοπίσαµε: άλλες 12 µυθιστορηµατικές βιογραφίες και 4 (εκτενή τα περισσότερα) 
ποιήµατα, καθώς και 4 θεατρικά έργα, 1 ιστορικό µυθιστόρηµα και 1 βιβλίο µε 
ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Οι αριθµοί αυτοί, και πιο ειδικά οι 12 µυθιστορηµατικές 
βιογραφίες, µαζί και µε την λίγο παλιότερη αλλά κοντινή τους χρονικά 13η (που αν 
και πρωτοεµφανίστηκε το 1937, είχε ουσιαστική διάδοση µε τις επανεκδόσεις της στις 
δεκαετίες του 1970 και 1980), δείχνουν ότι και στον τοµέα του ιστορικού 
µυθιστορήµατος που έχει ως πρωταγωνιστή ένα πραγµατικό ιστορικό πρόσωπο του 
ελληνικού παρελθόντος, ο Αλέξανδρος και πάλι είναι το ευρύτερα παρουσιαζόµενο 
πρόσωπο. Την εικόνα αυτή έρχονται να επιτείνουν και τα υπόλοιπα 11 λογοτεχνικά 
έργα που τον αφορούν. 

Ο µεγάλος αριθµός των λογοτεχνικών έργων δε σηµαίνει όµως και πολύ 
µεγάλη συµµετοχή στη διαµόρφωση της εικόνας του Αλεξάνδρου στη νεοελληνική 
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κοινωνία, ακόµα και σ’ αυτήν την τρίτη περίοδο, καθώς από τα έργα αυτά, µόνο τα 6 
γνώρισαν κάποια µεγαλύτερη διάδοση (Μαξίµου, Γεραλής και ∆εληγιάννη στις 
δεκαετίες του 1960 και 1970, ∆ικαίου, Γραµµένος και Ζαραµπούκα στη δεκαετία του 
1990). 

Οι λογοτέχνες που επιλέγουν να ασχοληθούν µε τον Αλέξανδρο δεν επιχειρούν 
κάποια τοµή ή έστω µικρή αλλαγή στον τρόπο παρουσίασής του που ακολούθησε η 
σύγχρονή τους ελληνική ιστοριογραφία, την οποία και, όπως είναι φυσικό, 
συµβουλεύονται για να µπορέσουν να προσεγγίσουν το θέµα τους και τελικά την 
ακολουθούν στις βασικές της επιλογές. Και τα βασικά σηµεία αναγνώρισης του 
Αλεξάνδρου που επιλέγει η ελληνική ιστοριογραφία, επιστηµονική και λόγια, όπως η 
στρατηγική δεινότητα και οι εκπληκτικές νίκες του, η δηµιουργία κοσµοκρατορίας και 
η ακολουθούµενη πολιτική σ’ αυτήν της συµφιλίωσης, της συνεργασίας και της 
ειρήνης, το µεγάλο εκπολιτιστικό του έργο, η εσωτερική σύγκρουσή του µε την 
ασιατική επιρροή και η αντιπαράθεσή του µε τους επιτελείς του, η αγάπη του για τον 
Ελληνισµό και η προσφορά του σ’ αυτόν, η σοφία και οι ικανότητές του, η ευσέβειά 
του, η θέλησή του να θέτει και να πραγµατώνει υψηλούς στόχους κλπ., τα 
ξαναβρίσκουµε όλα ως χαρακτηριστικά και των λογοτεχνικών κειµένων της ίδιας 
εποχής, πράγµα που τα καθιστά σηµαντικό βοηθό της ιστοριογραφίας µε την 
επαναπροβολή και ευρύτερη διάδοση των πορισµάτων της τελευταίας και της 
συνολικά προβαλλόµενης εικόνας της στο συγκεκριµένο θέµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄:   
 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ. 

 
 

Α) Σχολικά εγχειρίδια αρχαίας ιστορίας (ζ΄ οµάδα). 
 

Το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί «το πιο βασικό και πρόχειρο βοήθηµα που 
έχει στη διάθεσή του ο µαθητής για γνώση και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, 
άντληση πληροφοριών (… ), µύηση στην ιστορική έρευνα και το “ιστορικώς 
σκέπτεσθαι”»1 · αυτό, µαζί µε την ευρεία διάδοσή του στην ελληνική κοινωνία  
(κυρίως στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αι.), καθιστά αυτήν την οµάδα βιβλίων που 
αναφέρονται στον Αλέξανδρο, την ζ΄, ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς από τη φύση της 
αποτελεί το είδος βιβλίου µε τη µεγαλύτερη διάδοση και αναγνωσιµότητα. Συνεπώς, 
η εξέτασή της µπορεί να µας βοηθήσει σηµαντικά στην εξαγωγή της εικόνας του 
Αλεξάνδρου στη νεοελληνική κοινωνία.  

 
 
1) ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1830-1936. 

      
Στα χρόνια πριν την Επανάσταση του 1821 το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη 

µελέτη του ελληνικού παρελθόντος οδήγησε στην είσοδο της ιστορικής διδασκαλίας 
στα δευτεροβάθµια σχολεία, χωρίς όµως ενιαίο πρόγραµµα2. Με τη δηµιουργία του 
ανεξάρτητου κράτους, ο πρώτος νόµος που ρυθµίζει τα ζητήµατα της κρατικής 
εκπαίδευσης (1834) κατατάσσει την ιστορία στα προαιρετικά µαθήµατα, που στην 
πράξη σηµαίνει πως στην πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης διδασκόταν σε λίγα µόνο 
σχολεία στις πρωτεύουσες των επαρχιών, ενώ στη µέση εκπαίδευση η παρουσία του 
στα σχολεία εξαρτώταν από την ύπαρξη κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού και 
ειδικών βιβλίων3. 

Τα σχολικά βιβλία ιστορίας της περιόδου αποτελούσαν είτε µεταφράσεις 
ξένων εγχειριδίων είτε ερανίσµατα από παλιότερα, σχολικά ή µη, βιβλία (ερανίσµατα 
συνήθως κακότεχνα). Καθώς η νοµοθεσία το επέτρεπε και το σύστηµα ελέγχου δεν 
ήταν επαρκές, κυκλοφορούσε ένα πλήθος βιβλίων, εγκεκριµένων και µη, τα οποία 
είτε αποτελούσαν γενικές ιστορίες είτε ελληνικές (που αφορούσαν κυρίως την 
αρχαιότητα4). Η ξενική προέλευσή τους µάλιστα (αγγλική, γαλλική ή γερµανική) 
καθιστούσε την ελληνική εκπαίδευση δέσµια ως ένα βαθµό της εικόνας για την 
αρχαία Ελλάδα που είχαν οι Ευρωπαίοι5 (όπως παρατηρήσαµε ότι συνέβαινε και για 
την ελληνική ιστοριογραφία των αρχών του 19ουαι.). Τα ιστορικά εγχειρίδια επέλεγαν 
ως προς την αφηγηµατική τους µορφή αρχικά την ερωταπόκριση και αργότερα, κατά 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., τις σκηνογραφίες (ασύνδετα µεταξύ τους 
ανεκδοτολογικού περιεχοµένου αποσπάσµατα από την αρχαία και τη νεότερη 
ιστορία) και τις βιογραφίες ενδόξων ανδρών (µέθοδοι που αποσκοπούσαν πρώτιστα 
                                                
1 Αντωνιάδης, Λ., Η διδακτική της Ιστορίας, Πατάκης, Αθήνα 1995, σ. 63 
2 βλ. Κουλούρη, Χ., Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1830-1914), Ι.Α.Ε.Ν.- Γ.Γ.Ν.Γ.,  
    Aθήνα 1988, σ. 15 
3 βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 33, 19 
4 βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 45 
5 βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 22-5 
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στην ηθική διαπαιδαγώγηση του παιδιού διαµέσου της προβολής θετικών προτύπων 
δράσης και συµπεριφοράς)6.  

H Ιστορία αυτονοµήθηκε ως µάθηµα στα πρωτοβάθµια σχολεία το 1881 
(οπότε έχουµε και το πρώτο σχετικό Αναλυτικό Πρόγραµµα)7 και διδασκόταν στις 
δύο τελευταίες τάξεις του τετρατάξιου κοινού σχολείου, περιλαµβάνοντας στην ύλη 
από τους µυθικούς χρόνους ως το 1864. Συγχρόνως, προχωρά στο γυµνάσιο η 
αποδέσµευση της ελληνικής σχολικής ιστορίας από την ευρωπαϊκή επιρροή µε την 
απαγόρευση των µεταφράσεων και την κατάργηση (1884) των γενικών ιστοριών 
υπέρ των  ελληνικών ιστοριών, ενώ προωθείται (ως το 1897) η εξελικτική  
διάρθρωση  της  ύλης,  ώστε  κάθε  περίοδος  της  ελληνικής  ιστορίας,  αρχαία - 
µεσαιωνική - νεότερη  (η  ευρωπαϊκής  προέλευσης  τριπλή  διαίρεση  της  ιστορίας, 
που απέκτησε χρονικές τοµές χάρη στον Κ. Παπαρρηγόπουλο), να αντιστοιχεί σε µία 
τάξη. Στην κατανοµή αυτή η αρχαία ιστορία εξετάζεται στις µικρότερες τάξεις του 
γυµνασίου και στην ∆΄ δηµοτικού, όχι µόνο ως πρώτη χρονική βαθµίδα, αλλά και ως 
θεωρούµενη απλούστερη8 – άρα και ευκολότερα κατανοητή από τα µικρότερα παιδιά 
(µε βάση τη θεωρία του L.H.M organ για τον παραλληλισµό του βίου των ανθρώπων 
µε το βίο των εθνών). Το 1913 έχουµε το πρώτο Α.Π. που αφορά το µάθηµα της 
Ιστορίας στο εξατάξιο πλέον δηµοτικό σχολείο (τα πρώτα Α.Π. - και τα προερχόµενα 
από αυτά εγχειρίδια - ως προς το περιεχόµενό τους ακολουθούν την «ευθύγραµµη 
χρονολογική διάταξη» και δεν επιτρέπουν στο µάθηµα να ξεπεράσει το «επίπεδο του 
χρονικού»9, βασίζονται κυρίως στη «βιογραφία ως µέθοδο της ιστορικής 
αφήγησης»10 και προχωρούν σε επιλογή περιεχοµένων µε βάση και «εθνικούς, 
πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους»11, µετατρέποντας έτσι ουσιαστικά το µάθηµα 
«σε πολιτική πράξη»12). 

Ως το 1935 θα συνεχίσει να επικρατεί το πολλαπλό εγχειρίδιο, αφού 
υπάρχουν πάντα πολλά εγκεκριµένα από τις ειδικές επιτροπές του Υπουργείου, ενώ 
το µάθηµα συµπληρώνεται και από ειδικότερα εγχειρίδια που αφορούν είτε την 
τοπική ιστορία είτε την ιστορία συγκεκριµένων περιόδων, περιστατικών ή ιστορικών 
προσώπων. Με την επικράτηση του καθεστώτος του Ι. Μεταξά ιδρύεται ο Ο.Ε.Σ.Β. 
(1937), οπότε και έχουµε πλέον τη µε κρατική φροντίδα συγγραφή και έκδοση του 
ενός σχολικού εγχειριδίου, κοινού για όλους τους µαθητές της χώρας, πρακτική που 
συνεχίζεται ως το τέλος του 20ου αι. 

Όπως γίνεται κατανοητό, η εύρεση και παρουσίαση όλων των εγχειριδίων της 
περιόδου αυτής (και κυρίως πριν την ίδρυση του Ο.Ε.Σ.Β.) είναι πρακτικά σχεδόν 
αδύνατη και άλλωστε θα ξέφευγε από τα πλαίσια της παρούσης µελέτης. Η 
Κουλούρη13 παραθέτει εκτενή κατάλογο όλων των εγχειριδίων που βρήκε, είτε άµεσα 
σε βιβλιοθήκες ή συλλογές, είτε έµµεσα σε έγγραφα του υπουργείου παιδείας, των 
επιτροπών εγκρίσεως, των σχολείων κ.α. Θα παρουσιάσουµε ενδεικτικά 10 από αυτά 
που µπορέσαµε να βρούµε και να µελετήσουµε, µερικά από τα οποία είναι από τα 
σηµαντικότερα της περιόδου, και στο σύνολο τους αποδίδουν µε το περιεχόµενο και 
την ποικιλία των ειδών τους αρκετά ικανοποιητικά την εικόνα του Αλεξάνδρου που 
αποκόµιζαν οι µαθητές.  
                                                
 6 βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 56-60 
 7 Αβδελά, Έ., Ιστορία και Σχολείο, Εταιρεία ∆ηµοσιευµάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1995, σ. 14 
 8 Κουλούρη, ό.π., σ. 40-1 
 9 Μαυροσκούφης, ∆., Η σχολική ιστορία στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (1975-1995), Α.Κυριακίδη,  
  Θεσσαλονίκη 1997, σ. 41 
10 Ανδρέου, Α., Εκπαιδευτικοί θεσµοί και πολιτικές, ∆.∆.Ε.«∆.Γληνός», Θεσσαλονίκη 2001, σ. 266 
11 Αβδελά, ό.π., σ. 6 
12 Μαυροσκούφης, ό.π., σ. 15 
13 βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 587 κ.ε. 
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           Η Κουλούρη παραθέτει κατ’ αρχήν 14 εγχειρίδια που αποτελούν µεταφράσεις 
12 ξένων έργων: από αυτά, τα 6 αποτελούν γενικές ιστορίες, τα 4 συνολικές 
ελληνικές ιστορίες και τα υπόλοιπα 4 ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας, ενώ χρονικά 
εκτείνονται σε µια περίοδο από το 1836 ως το 1881. Εντοπίζει έπειτα άλλα 49 
εγχειρίδια γραµµένα από Έλληνες συγγραφείς, στα οποία µπορούµε να προσθέσουµε 
και άλλα 7 που βρήκαµε ύστερα από µικρή έρευνα. Από τα 56 αυτά εγχειρίδια, τα 9 
είναι γενικές ιστορίες, τα 18 συνολικές ελληνικές ιστορίες, τα 16 ιστορίες της 
αρχαίας Ελλάδας, τα 8 βιογραφικές ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας και τα 4 
ειδικότερες ιστορίες (2 για το Μέγα Αλέξανδρο και 2 για τη Μακεδονία). Τα 56 αυτά 
βιβλία είναι γραµµένα από 39 συγγραφείς, ενώ πρωτοεκδίδονται, τα 4 στη δεκαετία 
του 1840, 1 στου 1850, 4 στου 1860, 1 στου 1870, 25 στου 1880, 12 στου 1890, 6 
στου 1900 και 2 στου 1910. Τα  42 από αυτά φέρουν στον τίτλο τους και τον τύπο 
του σχολείου για το οποίο προορίζονται: έχουµε έτσι, 19 για το δηµοτικό σχολείο, 16 
για το ελληνικό και 7  για  το  γυµνάσιο.  
 

Θα ξεκινήσουµε την ενδεικτική παρουσίαση των 10 βιβλίων µε 2 από τα 
µεταφρασµένα, την «Επίτοµη Ελληνική Ιστορία» του Άγγλου Ο.Goldsm ith, 
µεταφρασµένη από τον Αλέξανδρο Ρίζο-Ραγκαβή (Αθήνα 1840) και την «Ιστορία 
της Αρχαίας Ελλάδος» του Γάλλου J.R. Lame-Fleury, µεταφρασµένη από το Μάρκο 
Σακκοράφο (Αθήνα 1860). Και τα δύο έργα γνώρισαν αρκετές επανεκδόσεις (καθώς 
και από µια δεύτερη µετάφραση, προγενέστερη κατά 2 χρόνια το πρώτο και 
µεταγενέστερη κατά 12 το δεύτερο) και έτυχαν ευρείας διάδοσης στα σχολεία. Και τα 
δύο προσεγγίζουν τον Αλέξανδρο µε παρόµοιο τρόπο, ενδεικτικό της τότε δυτικής 
ιστοριογραφίας. Κατ’ αρχήν, είναι ιδιαίτερα λεπτοµερή για διδακτικά εγχειρίδια. 
Εκφράζουν µεγάλο θαυµασµό για τον Αλέξανδρο και τις κατακτήσεις του, ενώ από 
το πέρας της κατάκτησης του περσικού κράτους και µετά διακρίνουν ριζική 
µεταβολή στα ήθη του και το χαρακτήρα του, παράδοσή του «εις την µέθην και 
ακολασίαν»14, άδικους φόνους σε στιγµές παραφοράς, σκληρούς σφαγιασµούς 
πλήθους αντιπάλων στις µάχες15 κ.ά. Το πρώτο µάλιστα αναφέρεται στην 
«υποδούλωσιν» της Ελλάδας από αυτόν (σηµειώνοντας µάλιστα πως κατέστρεψε την 
Θήβα για εκφοβισµό των υπόλοιπων Ελλήνων). Έντονος είναι σ’ αυτά ο 
διδακτισµός, στο δεύτερο µάλιστα ούτε καν συγκαλυµµένος, καθώς επιλέγει την 
µορφή άµεσων παροτρύνσεων και συµβουλών (σε β΄ πρόσωπο) προς τα παιδιά - 
αναγνώστες, εξαγόµενων από τα περιγραφόµενα γεγονότα. ∆εν προβαίνουν σε 
αναλύσεις περί της πολιτικής του (δε θα µπορούσαν άλλωστε, αφού δεν υπήρχαν 
στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία όταν γράφτηκαν). Και τα δύο τέλος, αναφέρουν - 
παρέχοντας λανθασµένη πληροφόρηση - ότι πέθανε από πυρετό «προξενηθέντα εκ 
πολυποσίας»16. Οι µεταφραστές παρεµβαίνουν κατά κάποιο τρόπο στη διασκευή του 
κειµένου (περισσότερο ο δεύτερος), χωρίς όµως ν’ αλλάζουν κάπου ούτε το 
γενικότερο πνεύµα του ούτε το περιεχόµενό του – τουλάχιστον στο συγκεκριµένο 
κεφάλαιο. Γενικά, τα δύο αυτά βιβλία δείχνουν τα τρωτά που είχε για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα το µεταφρασµένο ιστορικό εγχειρίδιο και δικαιολογούν την 
τελική του κατάργηση.    
             

Αυτού του είδους οι αναφορές δεν υπάρχουν στα µεταγενέστερα βιβλία, τα 
γραµµένα από Έλληνες συγγραφείς, και γιατί έχει αλλάξει πλέον η κατάσταση στην 
ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, και γιατί οι Έλληνες  διανύουν µια περίοδο έντονων 
                                                
14 Σακκοράφος, Μ., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα 1860, σ. 253 
15 Ραγκαβής, Α.-Ρ.,  Επίτοµη Ελληνική Ιστορία, Αθήνα 1840, σ. 155, 149 
16 Σακκοράφος, ό.π., σ. 257, βλ. και Ραγκαβής, ό.π., σ. 161 
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εθνικών αγώνων, που απαιτεί προσωπικότητες-σύµβολα ενότητας και δόξας, όπως ο 
Αλέξανδρος και δεν µπορούν πια να γίνουν εύκολα αποδεκτά από αυτούς τα εναντίον 
του γραφόµενα. Ήδη στο έργο του Θεαγένη Λιβαδά   «Στοιχεία   Γενικής  Ιστορίας»  
(Τεργέστη 1867) που  θα   εξετάσουµε  - πολύ κοντινό χρονικά µε τη µετάφραση του  
Σακκοράφου -  αυτό είναι αισθητό. Το κείµενο για τον Αλέξανδρο, όπως ταιριάζει σε 
µια γενική ιστορία  (τη µόνη που ενδεικτικά εξετάζουµε), είναι σύντοµο. 
Προηγούνται θετικότατες αναφορές στο Φίλιππο και στην ένωση από αυτόν  των 
Ελλήνων (των «εξαντλουµένων» από τους εµφυλίους), χωρίς µάλιστα να υπάρξει, 
όπως λέει, και κατάλυση της αυτονοµίας τους. Για τον Αλέξανδρο, πέρα από το 
στρατιωτικό του έργο, τονίζει ιδιαίτερα τα διοικητικά και οικονοµικά µέτρα για την 
οργάνωση της αυτοκρατορίας του και, κυρίως, τη θέληση του «να ανοίξει ευρύτερον 
στάδιον εις τον ελληνικόν πολιτισµόν» µε τη µετάδοση του στους Ασιάτες17. 
Παρατηρεί τέλος πως ο Αλέξανδρος, «ει και πολλάς έχων αρετάς, δεν εδείχθη πάντη 
άµοιρος ελαττωµάτων» και  αναφέρει χαρακτηριστικά τους φόνους των συνεργατών 
του, την πυρπόληση της Περσέπολης  και  το  φόνο του θεράποντος ιατρού  του 
Ηφαιστίωνα18 (παρά τη µεγάλη διαφοροποίηση, η επιρροή των παλαιότερων, 
ευρωπαϊκών, εγχειριδίων είναι ακόµη ισχυρή).  
            

Η µόνη από τις συνολικές ελληνικές ιστορίες που θα εξετάσουµε αποτελεί ένα 
βιβλίο σταθµό στην εξέλιξη της ελληνικής σχολικής ιστορίας, καθώς οδήγησε σε µια 
πλήρη ανατροπή των έως τότε δεδοµένων, όχι τόσο µε τη διάδοσή της στα σχολεία, 
όσο µε την τελική της επίδραση στους µεταγενέστερους συγγραφείς σχολικών 
εγχειριδίων. Πρόκειται για την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (Αθήνα 1853) του 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, το σχολικό εγχειρίδιο που αποτέλεσε προάγγελο 
της µεγάλης ιστορίας του συγγραφέα, µια δεκαετία περίπου αργότερα (την έχουµε 
εξετάσει στη β΄ οµάδα), και καθιέρωσε την ιστορική συνέχεια του Ελληνικού Έθνους 
µε την παρεµβολή του Βυζαντινού Ελληνισµού µεταξύ της Αρχαιότητας και της 
Νεότερης Ελλάδας.  
          Αναφορικά µε τον Αλέξανδρο και το Μακεδονικό Ελληνισµό γενικότερα, το 
εγχειρίδιο αυτό και πάλι καινοτοµεί, καθώς προωθεί τις απόψεις του Droysen, 
συγκρουόµενο έτσι  µε την παλαιότερη ευρωπαϊκή ιστοριογραφία και τα σχολικά 
εγχειρίδια ιστορίας, µεταφρασµένα και µη, που απηχούσαν τις απόψεις της. Έτσι, 
όσο αφορά τους Μακεδόνες, τονίζει ότι «αν και µη αναφερόµενοι εις τους 
αρχαιοτάτους χρόνους της Ελληνικής ιστορίας, ήσαν όµως Έλληνες», ενώ για το 
Φίλιππο σηµειώνει πως «σκοπός του δεν ήτο να γίνει δεσπότης της Ελλάδος (...)  
[αλλά]  να ενώσει µόνον όλας τας ελληνικάς πόλεις (… ) δια να εκστρατεύσωσιν όλοι 
οµού κατά των Περσών να κατακτήσωσι το µέγα εκείνο βασίλειον, και να 
εκδικηθώσιν»19. Για τον Αλέξανδρο (τον «βασιλέα των Ελλήνων», όπως τον 
αποκαλεί), τον οποίο θεωρεί ότι είχε «έτι µεγαλύτερον  πνεύµα από τον πατέρα του 
και περισσοτέρας αρετάς», εξηγεί ότι αποφάσισε να εκτελέσει το µεγάλο στόχο του 
Φιλίππου. Αφού παρουσιάζει σύντοµα την τελική του επικράτηση στην Ελλάδα, 
προχωρά στις προετοιµασίες του, εξηγώντας την οργάνωση µικρού σχετικά 
στρατεύµατος από αυτόν µε το σκεπτικό ότι «εστοχάσθη ότι ολίγοι στρατιώται 
αρκούν να νικήσωσι πολυαρίθµους εχθρούς, όταν είναι ανδρείοι, ευπειθείς εις τους 
ανωτέρους, καλώς γεγυµνασµένοι και έχωσι στρατηγούς επιτηδείους και 

                                                
17 Λιβαδάς, Θ., Στοιχεία   Γενικής  Ιστορίας, Τεργέστη 1867, σ. 38 
18 ό.π., σ. 40 
19 Παπαρρηγόπουλος, Κ.,  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1853), επιµ. ∆ηµαράς, Κ.Θ., Εστία, Αθήνα  
   1999, σ. 76, 78 
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πεπαιδευµένους»20  (παρότρυνση και προς τους σύγχρονούς του Έλληνες, ώστε να 
επιχειρήσουν κάτι ανάλογο). Προχωρά µετά στα στρατιωτικά του κατορθώµατα, 
τονίζοντας ότι «ουδείς των βασιλέων όσους αναφέρει η ιστορία όλου του κόσµου 
ειµπορεί να παραβληθεί µε αυτόν κατά τούτο». Από ’κει και πέρα, τονίζει ότι 
«σκοπός του  δεν ήτο µόνο να καθυποτάξει την Ασία, αλλά και να µεταδώσει εις τους 
κατοίκους αυτής τα καλά όσα είχον αποκτήσει οι Έλληνες»21 (δέχεται δηλαδή το 
ρόλο του ως συνειδητού εκπολιτιστή), ενώ τελειώνοντας, εξηγεί πως πέθανε από 
πυρετό, στον οποίο δεν άντεξε το εξασθενηµένο από τους υπερβολικούς κόπους της 
εκστρατείας σώµα του. 

 
Προχωρούµε µε την εξέταση τριών βιβλίων αρχαιοελληνικής ιστορίας, από τα  

οποία  τα δύο είναι  σε συνεχή, κατά  χρονική  εξέλιξη, αφηγηµατική µορφή - από 
ένα για το γυµνάσιο και το δηµοτικό -, ενώ το τρίτο είναι δοµηµένο βιογραφικά. 
Πρόκειται για τα εξής εγχειρίδια: «Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του 
ελληνικού έθνους µέχρι της ρωµαϊκής κατακτήσεως» (Αθήνα 1888) του Γεώργιου 
Τσαγρή, για την Α΄ και Β΄ γυµνασίου, «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος » (Αθήνα 1896) 
των Βλ. Σκορδέλη και Αρ. Κουρτίδη για την Γ΄ δηµοτικού και «Ιστορία της αρχαίας 
Ελλάδος (βιογραφικώς συντεταγµένη)» (Κωνσταντινούπολη 1898) του Π. 
Παπαρρούση. Και τα τρία βιβλία αναφέρονται στην ελληνικότητα των αρχαίων 
Μακεδόνων, στην παρακµή της Ελλάδας, στα σχέδια του Φιλίππου για ένωση των 
Ελλήνων, στην παιδεία του Αλεξάνδρου, στης καταπληκτικές νίκες του, στο ρόλο 
του ως εκπολιτιστή των Ασιατών και στο θάνατό του από πυρετό που πρόσβαλε                                   
το εξασθενηµένο από τις κακουχίες σώµα του. Στο πρώτο βιβλίο, του Τσαγρή, 
τονίζεται επίσης ότι τα περί θεϊκής του καταγωγής έκρυβαν βούληση πολιτική, ότι η 
σύγκρουσή του µε τους συνεργάτες του οφειλόταν στην αντίδραση τους στην 
πολιτική του (επικρίνονται και εκείνοι, γιατί πιστεύει πως µεµψιµοιρούσαν, και 
αυτός, για το βίαιο ολίσθηµά του) και ότι προσπαθούσε να «θέσει διαρκή και µόνιµα 
θεµέλια συµβίωσης και διοικήσεως επ’ αγαθού και ευδαιµονία της όλης 
ανθρωπότητος»22. Οι Σκορδέλης-Κουρτίδης αναφέρονται ακόµα στη Θήβα, 
θεωρώντας την ενέργειά του «τιµωρία», την οποία κρίνουν αυστηρή, ενώ ο 
Παπαρρούσης κρίνει επιπλέον σκόπιµο να µιλήσει για τις αδυναµίες του περσικού 
κράτους. Και τα τρία βιβλία είναι σύντοµα και βασίζονται σε παλιότερά τους 
ελληνικά εγχειρίδια. 
           

Τα επόµενα τρία βιβλία εντάσσονται στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας, η 
οποία διδασκόταν στα σχολεία πέρα από την πανελλήνια και παράλληλα µ’ αυτήν. 
Τα δύο είναι ιστορίες της Μακεδονίας και το τρίτο ιστορία του ίδιου του Μ. 
Αλεξάνδρου.  Από τις δύο ιστορίες της Μακεδονίας, η πρώτη είναι η «Επίτοµος 
Ιστορία της Μακεδονίας (από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι της Τουρκοκρατίας)» 
(Αθήνα 1879) για τα δηµοτικά και ελληνικά σχολεία, του Μαργαρίτη ∆ήµιτσα (του 
γνωστού λόγιου του 19ου αι., που τον είδαµε και στην γ΄ οµάδα) και η δεύτερη η 
«Ιστορία της Μακεδονίας, τεύχος Α΄» (Αθήνα 1935) για την Ε΄ δηµοτικού, του 
Επιθεωρητή των δηµοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης Κ.Λ. Λαγουµιτζάκη. Ο 
∆ήµιτσας εκδίδει το βιβλίο του «προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και 
παρθεναγωγείων  της Μακεδονίας», των οποίων οι µαθητές «εν αγνοία της 
προγονικής ιστορίας διανύουσι τας σπουδάς αυτών», κάτι που θεωρεί ανεπίτρεπτο, 
                                                
20 ό.π., σ. 78-9 
21 ό.π., σ. 79-80 
22 Τσαγρής, Γ., Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του ελληνικού έθνους µέχρι της ρωµαϊκής  
    κατακτήσεως, Αθήνα 1888, σ. 181 
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καθώς, όπως γράφει, «η πατρίς του Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους εν ταις καθ’ 
ηµάς  ηµέραις  κατέστη το µήλον της έριδος και η πολιτική παλαίστρα ξένων και 
οθνείων στοιχείων»23 (βρισκόµαστε µόλις ένα χρόνο µετά τις Συνθήκες του Αγίου 
Στεφάνου και του Βερολίνου). Αναφερόµενος στο έργο του Αλεξάνδρου, τονίζει 
κυρίως την, κατ’ αυτόν, ύπαρξη εκπολιτιστικού σχεδίου των Ασιατών 
(συνεπικουρούµενου και από τη θεία επιλογή), γράφοντας πως «τοσαύτα και τοιούτα 
κατόρθωσε µεγαλουργήµατα όσα ουδείς ποτε άλλος άνθρωπος εφαντάσθη ότι είναι 
δυνατά», καθώς «εξ υψηλοτέρων αρχών της φιλοσοφίας ορµώµενος και ως υπό της 
θείας προνοίας εµπνεόµενος, τον µεν  τελικόν σκοπόν του Φιλίππου, ήτοι την 
κατάλυσιν και κατάκτησιν, έθεσεν ως µέσον, σκοπόν δε υψηλότατον, 
φιλανθρωπότατον και ιερότατον ανέγραψεν επί της βασιλικής σηµαίας του την 
εξηµέρωσιν και εκπαίδευσιν των αγρίων και βαρβάρων της Ανατολής εθνών δια 
παντός µέσου και πάσης θυσίας»24.  
           Ο Λαγουµιτζάκης από την άλλη, πεντέµισι δεκαετίες αργότερα, και ενώ το 
εδαφικό καθεστώς στη Μακεδονία έχει πλέον από καιρό παγιωθεί, θεωρεί ότι «η 
διδασκαλία της ιστορίας του τόπου καθίσταται επιτακτική», επειδή «εις την 
Μακεδονία έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων». Τονίζει ότι «οι 
δε Μακεδόνες είναι Έλληνες από τους µυθικούς ακόµα χρόνους» και πως ο Φίλιππος 
είχε ως σκοπό «να ενώσει τους Έλληνας»  για  «να τιµωρήσουν τους Πέρσας»25. Για 
τον Αλέξανδρο σηµειώνει πως «είναι ο µεγαλύτερους άνθρωπος από όσους  
εγεννήθησαν εις τον κόσµον µέχρι σήµερον», επειδή «έκαµε τόσους πολέµους και 
κατέκτησε τον κόσµο όχι διότι ήτο πολεµοχαρής, αλλά διότι ήθελε να εκπολιτίσει 
τους λαούς»26 (γενικά, τα σχολικά εγχειρίδια µέχρι αυτήν την περίοδο εµµένουν στο 
εκπολιτιστικό του έργο, χωρίς να κάνουν καθόλου αναφορές σε τυχόν θέλησή του να 
δηµιουργήσει ένα παγκόσµιο κράτος και να εδραιώσει την ειρήνη, τη συναδέλφωση 
και τη συνεργασία των λαών· τέτοιες αναφορές όµως γίνονται στα σύγχρονά τους  
έργα των τεσσάρων πρώτων  οµάδων, κάτι που σηµαίνει πως οι συγγραφείς των 
σχολικών εγχειριδίων ιστορίας, εκπαιδευτικοί όλοι τους, τουλάχιστο ως προς το 
συγκεκριµένο θέµα -αλλά όχι µόνο- έχουν άγνοια της σύγχρονής τους ελληνικής 
ιστοριογραφίας, επιστηµονικής και µη, και γράφουν τα βιβλία τους βασισµένοι σε 
πολύ ή λίγο παλιότερα σχολικά εγχειρίδια). Από ’κεί και πέρα, οι µοναδικές του 
αναφορές στα ζητήµατα που εντοπίσαµε έχουν να κάνουν µε την καταστροφή της 
Θήβας (ως τιµωρία, επειδή οι Θηβαίοι «ηθέλησαν να διαλύσουν την ένωσιν») και µε 
το θάνατό του (δέχεται την ασθένεια, κάνει όµως  αναφορά και στην εκδοχή της 
δηλητηρίασης, κάτι που δεν υπάρχει σε άλλα σχολικά εγχειρίδια)27· στα ίδια 
ζητήµατα έκανε αναφορά και  ο ∆ήµιτσας, εκφράζοντας τις ίδιες απόψεις28.  
           

Το τελευταίο από τα σχολικά βιβλία της προ του 1936 περιόδου που θα 
εξετάσουµε είναι ο «Μέγας Αλέξανδρος» για την Ε΄ δηµοτικού (Αθήνα 1914), που 
έγραψε ο Παντελής Οικονόµος, διδάκτορας της φιλοσοφίας και γενικός 
επιθεωρητής δηµοτικών σχολείων. Κίνητρό του είναι από τη µια η παιδαγωγική 
αντίληψη πως «µεγάλοι γινόµεθα µετά µεγάλων συναναστρεφόµενοι» και από την 
άλλη η εθνική ιδεολογία και το συµφέρον της πατρίδας: «Είναι αδύνατον και 

                                                
23 ∆ήµιτσας, Μ., Επίτοµος Ιστορία της Μακεδονίας, Αθήνα 1879, σ. α΄-β΄ 
24 ό.π., σ. 26 
25 Λαγουµιτζάκης, Κ., Ιστορία της Μακεδονίας, τ. Α΄, Αθήνα 1935 (Ε΄ δηµοτικού), Αθήνα 1935, σ. 7,  
    30-1 
26 ό.π., σ. 49 
27 ό.π., σ. 39, 48 
28 ∆ήµιτσας, ό.π., σ. 25 
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σήµερον ακόµα µετά τόσους αιώνας να µην αισθάνεται ο αναγνώστης ενδοµύχως 
ακατάσχετον τάσιν να λατρεύσει το ίνδαλµα τούτο του ελληνικού κόσµου, όπερ ως 
φάρος τηλαυγής θα δεικνύει δια των αιώνων εις τους Έλληνας την οδόν, δι’ ης τα 
έθνη εκ µικρών γίνονται µεγάλα και εξ ασήµων ένδοξα», υποστηρίζει. Καθώς γράφει 
σε µια εποχή µεγάλης ευφορίας, αµέσως µετά τις επιτυχίες των Βαλκανικών 
πολέµων, εκφράζει την ικανοποίησή του γι’ αυτές αλλά και τα  όνειρά του για ακόµη 
µεγαλύτερες: «∆οξάζω τον Θεόν ότι µε ηξίωσε να ίδω το όνειρόν µου 
εκπληρούµενον και το έθνος µου αναφαινόµενον και πάλιν  µεγαλουργούν και 
ελευθερούν λαούς αδελφούς από αιώνων δεδουλωµένους»29.  

Ο Αλέξανδρος είναι γι’ αυτήν σύµβολο ενότητας και ισχύος και υπόδειγµα 
αγωνιστικότητας και επιτυχίας, το οποίο δεν το θέτει µόνο για τη νέα γενιά, αλλά το 
βλέπει και πραγµατωµένο από τη σύγχρονη ηγεσία· γράφει χαρακτηριστικά: «Εις τα 
παλαιά έργα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βλέποµεν κατοπτριζόµενα τα πρόσφατα έργα 
του µεγάλου βασιλέως µας. Οι αιώνες αντιγράφουσιν αλλήλους»30. Όσο αφορά τώρα 
την καθαυτό εξιστόρηση του βίου του Αλεξάνδρου, είναι προφανές πως µέσα σ’ αυτό 
το πατριωτικό-πολεµικό κλίµα θα προχωρά σε ανάλογη παρουσίαση. Έτσι, κίνητρο 
της εκστρατείας του Αλεξάνδρου αναφέρει πως ήταν το να απαλλάξει «της δουλείας 
τους Έλληνας» της Μικράς Ασίας και «να τιµωρήσει δε και τους Πέρσας δι’ όσα 
κακά εποίησαν» (ως επιστέγασµα της τιµωρίας θεωρεί την πυρπόληση των 
ανακτόρων της Περσέπολης)31. Στις 60 από τις περίπου 170 σελίδες του βιβλίου του 
περιγράφει µε λεπτοµέρειες τις πολεµικές συγκρούσεις του Αλεξάνδρου και τα 
στρατηγικά του σχέδια (όπως εκείνο της διά της ξηράς εξουδετέρωσης του εχθρικού 
στόλου).  

Από ’κει και πέρα, µιλά και για τον εκπολιτιστικό του ρόλο για «τους 
υποτασσόµενους προς αυτόν λαούς [καθώς] δεν έρχεται να καταστήσει αυτούς 
δούλους, αλλά τουναντίον να ανορθώσει και ανθρωπίσει αυτούς δια του ελληνικού 
πολιτισµού»32. Αναφέρεται µάλιστα στην αλληλογνωριµία, την αρµονική συνύπαρξη 
και τη συνεργασία Ανατολής και ∆ύσης στο κράτος του. Αναφορές άλλες στα 
αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του δεν κάνει (ούτε καν στη Θήβα ή στους 
φόνους των συνεργατών του, συνηθισµένες στα άλλα εγχειρίδια), ενώ για το θάνατό 
του δέχεται ως αιτία τον πυρετό και τη σωµατική του κόπωση. 
 
 
2) ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΑΡΧ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1936 – 2000. 
       

Τα εγχειρίδια της περιόδου αυτής, που, και αρκετά είναι, και κοινά για όλους 
τους µαθητές της χώρας, οπότε το καθένα τους ασκεί µεγαλύτερη επιρροή από τα 
παλιότερα, δεδοµένης µάλιστα και της σταδιακής και συνεχούς αύξησης του 
µαθητικού πληθυσµού κατά την περίοδο αυτή, θα τα εξετάσουµε λεπτοµερέστερα και 
χωρισµένα σε δύο οµάδες, µε βάση τη βαθµίδα της εκπαίδευσης που απευθύνονταν, 
κατώτερη και µέση. 
 
α) ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 
 

 Από την περίοδο αυτή θα µελετηθούν έξι βιβλία αρχαίας ιστορίας του 
δηµοτικού: α) Η «Ελληνική Ιστορία» (για τη Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού) του Ιωάννη 
                                                
29 Οικονόµος, Π., Μέγας Αλέξανδρος (Ε΄δηµοτικού), Αθήνα 1914, σ. 5, 176, 6 
30 ό.π., σ. 7 
31 ό.π., σ. 13, 82 
32 ό.π., σ. 58 
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Καµπανά (τέλη της δεκαετίας του 1940,  β) η «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος» (για τη 
∆΄ ∆ηµοτικού) του Ανδρέα Γιαννόπουλου (στις δεκαετίες του 1950 και 1960), γ) η 
«Ιστορία» (για τη Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού) της Βασ. Λυµπεροπούλου (στις δεκαετίες του 
1960 και 1970), δ) η «Αρχαία Ελλάδα» (για τη ∆΄ ∆ηµοτικού) της Γεωργίας 
Καµατερού-Γλύτση (α΄ έκδοση 1975), ε) το βιβλίο «Στα Αρχαία Χρόνια» των ∆. 
Ακτύπη, Α. Βελαλίδη, Θ. Κατσουλάκου, Κ. Χωρεάνθη (α΄ έκδοση 1987) και στ) η 
αναθεώρησή του (1996) από τους Θ. Κατσουλάκο, Α. Κυρκίνη και Μ. Σταµοπούλου. 
            

Το πρώτο από αυτά τα βιβλία, του Ι. Καµπανά, ακολουθώντας την παράδοση 
παλαιότερων σχολικών εγχειριδίων (µε τελευταία παραδείγµατα εκείνα στην πρώτη 
δεκαετία του 20ου αι., που προορίζονταν για το ελληνικό σχολείο), των 
επηρεασµένων από τα ανάλογά τους ευρωπαϊκά ή από ξεπερασµένα πλέον 
επιστηµονικά ιστορικά έργα του 18ου και 19ου αι. (που θεωρούσαν το Φίλιππο κατάρα 
για τον Ελληνισµό, τη µάχη της Χαιρώνειας ως το τέλος της αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας και τη µετέπειτα περίοδο ως εποχή παρακµής όχι άξια να ασχοληθούν µαζί 
της) σταµατά την εξιστόρηση της ελληνικής ιστορίας στα 362 π.χ. (µάχη της 
Μαντινείας), αφήνοντας εκτός ύλης ολόκληρη την περίοδο του Μακεδονικού 
Ελληνισµού. Στην τελευταία σελίδα του βιβλίου γίνεται αναφορά στο ότι την 
ιστορική σκυτάλη του Ελληνισµού θα αναλάβει στο εξής η Μακεδονία και ότι ο 
Ελληνισµός θα εξαπλωθεί χάρη στο Μέγα Αλέξανδρο. Το κενό που αφήνεται από το 
βιβλίο αυτό στη γνώση της ελληνικής ιστορίας από τους  µικρούς µαθητές είναι 
ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς, και δε γνωρίζουν για µια από τις σηµαντικότερες περιόδους 
της, και, το σπουδαιότερο, στην επόµενη τάξη (Ε΄ ∆ηµοτικού) συνεχίζουν µε τη 
Ρωµαϊκή και Βυζαντινή Ιστορία. Μένουν έτσι µ’ ένα µεγάλο κενό που αφηνόταν να 
καλυφθεί µετά τέσσερα χρόνια, στη Β΄ τάξη του Γυµνασίου (από το εγχειρίδιο του 
Χρ. Μαλλιαρού). Την παράλειψη κάνει εντονότερη το γεγονός ότι υπήρχε όλος ο 
απαραίτητος διδακτικός χρόνος για να καλυφθεί από τους µαθητές και η περίοδος 
αυτή, αφού το βιβλίο, και µικρό ήταν ως προς τον όγκο του, και προοριζόταν για να 
καλύψει την ύλη δύο τάξεων (Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού).  
            

Το σηµαντικό αυτό κενό που αφήνει το εγχειρίδιο αρχαίας ιστορίας του Ι. 
Καµπανά δε συνεχίζεται κι από το επόµενο, στα τέλη της δεκαετίας του 1950, την 
«Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος» του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Στο βιβλίο αυτό η 
Μακεδονία παρουσιάζεται ως «η βορειότερη, µεγαλύτερη και ωραιότερη περιοχή» 
της Ελλάδας, οι κάτοικοί της ως ελληνικό φύλο, συγγενικό µε τους ∆ωριείς και ο 
Φίλιππος ως ικανότατος βασιλιάς που φιλοδοξούσε να ενώσει υπό την αρχηγία του 
όλη την Ελλάδα και να εκστρατεύσει στην Ασία για να διαλύσει το Περσικό κράτος. 
Αξιοσηµείωτες είναι δυο αναφορές που κάνει - προτού αρχίσει να εξιστορεί τα 
σχετικά µε τον Αλέξανδρο - για τους γονείς του. Για το Φίλιππο δηλώνει ότι 
«αιφνιδίως απέθανε» επιστρέφοντας από την Κόρινθο, χωρίς να δηλώνει το πώς, ενώ 
η Ολυµπιάδα λέει πως ήταν µια «πολύ µορφωµένη και ενάρετη γυναίκα που 
φρόντισε να δώσει στο παιδί της καλή ανατροφή» (αναφορά παράξενη, που δεν την 
έχουµε συναντήσει σε κανένα άλλο βιβλίο, ούτε φυσικά και σε αρχαίες πηγές· ο 
συγγραφέας προφανώς  θεωρεί την ιστορία ως µέσο διάπλασης χαρακτήρων 
διαµέσου χρηστών παραδειγµάτων, γι’ αυτό και τα αρνητικά στοιχεία οποιασδήποτε 
προσωπικότητας θεωρείται καλό να µην αναφέρονται)33. 
           Το κεφάλαιο για τον Αλέξανδρο ξεκινά από µια αναφορά στα χαρίσµατα του 
νεαρού βασιλιά, ψυχικά και σωµατικά (πάλι έχουµε την τάση της παρουσίασης ενός 

                                                
33 Γιαννόπουλος, Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Αθήνα, σ. 102, 104 
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προτύπου για µίµηση προς τους νέους) και συνεχίζει µε  αναφορές στο επεισόδιο του 
Βουκεφάλα, στον Αριστοτέλη και στον πόθο του Αλεξάνδρου να πραγµατοποιήσει 
µεγάλα έργα. Στη συνέχεια µιλά για την επιβολή του στην Ελλάδα (χωρίς να γίνεται 
νύξη στις εσωτερικές δυσκολίες που αντιµετώπισε στην ίδια τη Μακεδονία) και την 
τιµωρία της Θήβας (χωρίς και να την κρίνει ως πράξη), για να περάσει στην 
περιγραφή της εκστρατείας στην Ανατολή. Στις τρεις µάχες εναντίον των Περσών 
µιλά περήφανα για τις µεγάλες στρατηγικές ικανότητες του Αλεξάνδρου,  ενώ τονίζει  
πως  στο  στρατό  του  συµµετέχουν  όλοι  οι  Έλληνες  πλην  των  Σπαρτιατών 
(χωρίς  να  επισηµαίνει  καθόλου  την  ιδιαίτερη  συµµετοχή  των  Μακεδόνων  στις  
ελληνικές  νίκες). ∆ηλώνει πως  στόχος  του  Αλεξάνδρου  ήταν  η  κατάκτηση  όλου  
του  κόσµου, όµως  αναγκάστηκε να  σταµατήσει  εξαιτίας  της  κούρασης  των  
στρατιωτών  του.  Μιλά  κατόπιν  για  τους  γάµους  των  Σούσων  (όπου  
λανθασµένα  µας  πληροφορεί  πως  ο  Αλέξανδρος  παντρεύτηκε  τη  Ρωξάνη) ως  
προσπάθειά  του να  συγγενεύσουν  οι  Έλληνες  µε  τους  Πέρσες,  για  να  πετύχει  
έτσι  γρηγορότερα  τον  εξελληνισµό  και  εκπολιτισµό  της  Ανατολής.  Αφού  
αναφερθεί,  τέλος,  στα  µελλοντικά  του  σχέδια  (την  κυριαρχία  σ’  όλο  τον  
κόσµο) και  στο  θάνατό  του  (τονίζει  ότι  εξαιτίας  της  κόπωσης  και  των  
κακουχιών  από  τις  συνεχείς  εκστρατείες  δεν  άντεξε  τον  πυρετό),  στην  
ανασκόπηση  που  κάνει  εµµένει  στο  «καταπληκτικό,  µοναδικό  και  άφθαστο»  
στρατιωτικό  του  έργο  (η  συνηθισµένη  παρότρυνση  προς  τους  νέους  περί  
µιµήσεως  των  ενδόξων  προγόνων), καθώς  και  στον  εκπολιτισµό  των  «βάρβαρων  
και  καθυστερηµένων  λαών»  της  Ασίας  (η  δυτική  άποψη  για  την  πρωτόγονη  
Ανατολή  και  τον  εκπολιτισµό  της  από  την  προηγµένη  πολιτιστικά  ∆ύση),  
χωρίς να κάνει  κάποια  νύξη  για  την  όποια  αξία  του  ή  τα  όποια  σχέδιά  του  
στον  τοµέα  της  πολιτικής, προβάλλοντας έτσι µια µονόπλευρη  εικόνα  του    
Μεγάλου  Αλεξάνδρου ως  µεγάλου  στρατιωτικού  ηγέτη  και µόνο34. Κατά  τα  
άλλα  µπορούµε  να  πούµε  ότι  ως  διδακτικό  εγχειρίδιο  δηµοτικού  παρέχει  
σχετικά  καλή  πληροφόρηση  στους  µαθητές  και  δείχνει - µε  εξαίρεση  τα  λίγα  
και  µάλλον  ηθεληµένα  σφάλµατά  του - καλή  γενικά  γνώση του  αντικειµένου  µε  
το  οποίο  ασχολείται. 
           

Στην  περίοδο  της  δικτατορίας  εκδίδεται η  «Ιστορία»  για  την  Γ΄ και  ∆΄ 
δηµοτικού  της  Βασιλικής Λυµπεροπούλου–Τζωρτζακάκη  (το  α΄  µέρος  του,  
που  περιλάµβανε  τη  Μυθολογία,  διδασκόταν  στην  Γ΄  τάξη,  ενώ  το  β΄  µέρος,  
το  σχετικό  µε  την  Αρχαία  Ιστορία,  στην  ∆΄· το  σχετικό  µε  τη  Μυθολογία  
τµήµα  του  βιβλίου  θα  επιβιώσει  ως  χωριστό  τεύχος  για  την  Γ΄  δηµοτικού  και  
µετά  το  1974,  σε  αντίθεση  µε  το  β΄  µέρος  του,  που, όπως  θα  δούµε,  θα  
αντικατασταθεί  αµέσως).  Σ’  ένα  σχετικά  εκτενές  κείµενο, παρουσιάζει  το  βίο  
του  Αλεξάνδρου  αρκετά  καλά,  χωρίς  όµως  να  κάνει  καµία  αναφορά,  όχι  µόνο  
σε  τυχόν  αρνητικές  πράξεις  του,  αλλά  ούτε  και  στα  αµφισβητούµενα  σηµεία  
της  ιστορίας  του.  Τονίζει  το  στρατιωτικό  του  έργο,  το  οποίο  χαρακτηρίζει  
«µοναδικό»  (περιγράφει  αρκετά  τις  µάχες,  αλλά  και  τα  στρατηγικά  του  
σχέδια),  περισσότερο  σπουδαίο  όµως  θεωρεί  το  εκπολιτιστικό  (ακολουθώντας  
έτσι  τη  γραµµή  όλων  των  έως  τότε  σχολικών  εγχειριδίων).  Αναφέρεται  τέλος  
στο  ότι  «µε  το  έργο  του  προετοίµασε  τη  διάδοση  του  χριστιανισµού»,  ενώ  ως  
αιτία  θανάτου  του  αναφέρει  τον  πυρετό  και  την  εξάντληση35.  

                                                
34 ό.π., σ. 105-112 
35 Λυµπεροπούλου-Τζωρτζακάκη, Β., Ιστορία (Γ΄και  ∆΄ δηµοτικού), ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ. 186-98 
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Γενικά, το βιβλίο, και στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, και στο σύνολό του, 
ακολουθεί προσεκτικά τις κυβερνητικές οδηγίες του νέου Α.Π. του 1969, που 
εντάσσεται στην προσπάθεια για καλύτερο έλεγχο της εκπαίδευσης· γι’ αυτό κρίθηκε 
απαραίτητη η αναδιαµόρφωση των περιεχοµένων της διδακτέας ύλης και η εκ νέου 
τοποθέτηση των σκοπών του µαθήµατος (έτσι, ως γενικός σκοπός του ορίζεται «το 
να καταστήσει ικανούς τους µαθητάς να κατανοούν τον ιστορικόν βίον του 
Ελληνικού Έθνους και να αντλούν διδάγµατα από την Ελληνικήν Ιστορίαν, να 
καλλιεργήσει το συναίσθηµα της φιλοπατρίας αυτών και να παρασκευάσει τούτους 
(… ), ώστε να αποβούν χρήσιµα µέλη της πολιτικής και εθνικής κοινότητος των 
Ελλήνων»36 και να τους καταστήσει ενθουσιώδεις πολίτες). Το Α.Π. ορίζει ακόµη να 
υπάρχει στην ύλη εκτενές κεφάλαιο για τους «παράγοντες της εθνικής και 
πνευµατικής ενότητος των Ελλήνων» (που δεν υπήρχε στο προηγούµενο), ειδική 
θετική αναφορά στην ένωσή τους από το Φίλιππο και ειδικό νέο κεφάλαιο για τους 
«Έλληνες της Μακεδονίας». 

 
Καλύτερη  πληροφόρηση  από  τα  δύο  προηγούµενα  πετυχαίνει  το  βιβλίο  

που  διαδέχεται  αυτό  της  Λυµπεροπούλου,  το  εγχειρίδιο  της  Γεωργίας  
Καµατερού-Γλύτση,  που  πρωτοεκδίδεται  το  1975,  τον  πρώτο  χρόνο  µετά  τη  
µεταπολίτευση.  Εγχειρίδιο  λιτό  και  σχετικά καλογραµµένο,  µε  επαρκή γνώση  
του  αντικειµένου  από  τη  συγγραφέα  και  καλό  γενικά αισθητήριο του  τι  είναι  
αρκετό  να  ειπωθεί  και  µε  ποιον  τρόπο  σε  παιδιά  ηλικίας  εννέα  ετών. 
           Οι  Μακεδόνες  τονίζεται  και  από  αυτό  το  βιβλίο  ότι είναι φύλο  δωρικό,  
που  έµεινε  καθυστερηµένο  πολιτιστικά  λόγω  της  γεωγραφικής  του  αποµόνωσης  
από  την  υπόλοιπη  Ελλάδα.  Ο  Φίλιππος  παρουσιάζεται  ως  εξαιρετικός  µονάρχης  
που  έθεσε  σκοπό  της  ζωής  του  να  ενώσει  τις  ελληνικές  πόλεις  που  
µαστίζονταν  από  την  κατάρα  του  εµφυλίου  πολέµου  και  να  οδηγήσει  τους  
Έλληνες  στην  Ασία· σε  καµία  περίπτωση  δεν  ήταν  εχθρός  της  δηµοκρατίας,  
όπως  ήθελε να  τον  παρουσιάσει  ο  ∆ηµοσθένης,  ο  οποίος,  κατά  τη  συγγραφέα,  
φαίνεται  να  ήταν  εκτός  της  πολιτικής  πραγµατικότητας  της  εποχής. 
           Σχετικά µε τον Αλέξανδρο τώρα37, ξεκινά και αυτό το βιβλίο µε µια αναφορά  
στα χαρίσµατά του, στην επιρροή του Αριστοτέλη (που λανθασµένα αναφέρεται πως  
ήταν παιδαγωγός του επί επτά χρόνια αντί για τρία), στην αγάπη του προς τον  
Αχιλλέα  και  στη  µεγάλη  φιλοδοξία  του,  για να καταλήξει λέγοντας πως ήταν  µια  
ιδιοφυΐα  απ’  αυτές  που  σπάνια  γεννιούνται  στη  γη. Μιλά  κατόπιν  για  την  
επικράτησή  του  στην  Ελλάδα  και  δηλώνει πως κατέστρεψε τη Θήβα  για  
παραδειγµατισµό.  Στις  µάχες  τώρα  στην  Ασία  φαίνεται  ξεκάθαρα  πως  οι  
πρωτεργάτες  των  νικών  ήταν  οι  Μακεδόνες  στρατιώτες  του  Αλεξάνδρου και όχι 
γενικευµένα όλοι οι Έλληνες. Κάνει  ακόµη  ιδιαίτερη  αναφορά  στην  Αίγυπτο, 
θεωρώντας ότι ο Αλέξανδρος έδειξε εκεί  µεγάλη πολιτικότητα και  πιστεύει  πως  
ένιωσε  κολακευµένος  από  την  προσφώνησή  του  από  τους  ιερείς  του  µαντείου  
του  Άµµωνα  ως  γιου  του  ∆ία. 
         Αφού  τελειώνει  στη  συνέχεια  µε  τα  σχετικά  µε  την  Ινδία  και  την  
αναγκαστική  επιστροφή  του  λόγω  κόπωσης  των  ανδρών  του,  τονίζει  πως  
σχεδίαζε νέες  εκστρατείες, όµως τον πρόλαβε ο θάνατος· ως αιτία αναφέρεται ο 
υψηλός  πυρετός,  στον  οποίο  δεν  άντεξε  το  «ταλαιπωρηµένο  από  τις  κακουχίες  
και  την  άτακτη  ζωή»  σώµα  του38.  Αυτό  το  τελευταίο  αποτελεί  και  την  πρώτη  
                                                
36 βλ. Ωρολόγιον και Αναλυτικόν Πρόγραµµα µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου (Β.∆. 702/1969),  
    έκδ. ∆.Ο.Ε., Αθήνα 1969 
37 Καµατερού-Γλύτση, Γ., Αρχαία Ελλάδα (∆΄ δηµοτ.), ΟΕ∆Β, Αθήνα 1975, σ. 153-65 
38 ό.π., σ. 162 
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- αν  και  ασχολίαστη -  νύξη  από  εγχειρίδιο  δηµοτικού  σχετικά  µε  την  άσωτη  
ζωή  που  ακολουθούσε  ο  Αλέξανδρος  στην  Ασία.  

Στη  γενική  κρίση  για  το  έργο  του  τονίζει  πως  ήταν  µεγάλος  κατακτητής  
και  µεγάλος  εκπολιτιστής  µε έργο  µοναδικό  στην  ιστορία και  πως το  απώτερο  
σχέδιό  του  ήταν  να  ενώσει  την  Ανατολή  και  τη  ∆ύση  και  να  οργανώσει  ένα  
απέραντο  κράτος,  στο  οποίο  θα  κυριαρχούσε  η  ελληνική  γλώσσα  και  ο  
ελληνικός  πολιτισµός.  

Και αυτό το εγχειρίδιο ακολουθεί ως προς τη στοχοθεσία του µαθήµατος και το 
περιεχόµενο της συγκεκριµένης ενότητας το νέο Α.Π., µε βάση το οποίο συντάχθηκε 
και εκδόθηκε σχεδόν ταυτόχρονα (το Α.Π. για το ∆ηµοτικό του 1977 αποτελεί 
ιδεολογικά προϊόν της µεταπολίτευσης και έρχεται να αντικαταστήσει εκείνο του 
1969· ταυτόχρονα, είναι στραµµένο προς την επικείµενη ένταξη της χώρας στην 
Ε.Ο.Κ.39, στοχεύοντας σε µια περισσότερο ευρωκεντρική προοπτική, γι’ αυτό και 
δηλώνεται ως σκοπός του µαθήµατος «η κατανόηση των πολιτικών γεγονότων και 
πολιτιστικών στοιχείων που συνθέτουν το ιστορικό παρελθόν και παρόν του Έθνους, 
η ανάπτυξη (… ) της φιλοπατρίας και η προετοιµασία για (… ) συµµετοχή των 
µαθητών στη ζωή του λαού µας και της ευρύτερης κοινότητας των Εθνών»40). 
            

Το  βιβλίο  αυτό  αντικαταστάθηκε  στα  1987  από  το  έργο  των  ∆ιονυσίου 
Ακτύπη,  Αριστείδη  Βελαλίδη,  Θόδωρου  Κατσουλάκου  και  Κωνσταντίνου  
Χωρεάνθη  µε  τίτλο  «Στα  Αρχαία  Χρόνια»,  βιβλίο  επηρεασµένο  από  τη  νέα  
θεώρηση  σχετικά  µε  τα  σχολικά  εγχειρίδια  του  δηµοτικού,  που  ξεκινά  από  τις  
αρχές  της  δεκαετίας  του  1980  και  δίνει  έµφαση  στην  εικόνα  ως  παράγοντα 
προσελκύσεως του ενδιαφέροντος του µαθητή, µειώνοντας  ταυτόχρονα  τον  όγκο  
του  κειµένου  και  συµπληρώνοντάς  το  (στο  µάθηµα  της  Ιστορίας) µε  µικρά 
αποσπάσµατα από κείµενα αρχαίων συγγραφέων αναφερόµενα στη σχετική περίοδο 
(τα οποία λειτουργούν εµπεδωτικά ή συµπληρωµατικά κατά διδακτική ενότητα – όχι 
όµως και για να στηρίξουν τα γραφόµενα41) και µε πολλές ασκήσεις. 
           Σχετικά  µε  τη  Μακεδονία  δηλώνεται  πως  είναι  ένα  άλλο  ελληνικό  
κράτος  (οι  κάτοικοι  του  οποίου  έχουν  δωρική  καταγωγή)  που  πρωταγωνιστεί  
µετά  την  παρακµή  της  Αθήνας,  της  Σπάρτης  και  της  Θήβας,  ενώ  για  το  
Φίλιππο  πως  ήταν  ένας  σπουδαίος  βασιλιάς  που,  «αφού»  νίκησε  τους  Έλληνες, 
σκέφτηκε  να  εκστρατεύσει  µαζί  τους  εναντίον  των  Περσών42. 
            Ξεκινώντας  στη  συνέχεια  τα  κεφάλαια  για  τον  Αλέξανδρο  (συνολικά 
τρία43) αναφέρεται  στη  µόρφωσή  του  (από  τον  Αριστοτέλη)  και  στο  θαυµασµό  
του  προς  τον  Αχιλλέα,  ενώ  την  περιγραφή  των  ψυχικών  και  σωµατικών  του  
χαρισµάτων  την  αφήνει  σ’ ένα  απόσπασµα  του  Πλουτάρχου  (το  ίδιο  και  τα  
επεισόδια  του  Βουκεφάλα  και  του  ∆ιογένη).  Τονίζει  στη  συνέχεια  πως  µετά  το  
θάνατο  του  Φιλίππου  ξεπέρασε  τις  εσωτερικές  και  εξωτερικές  δυσκολίες  χάρη  
στις  σπάνιες  ιδιότητές  του,  σηµειώνει  την  καταστροφή  της  επαναστατηµένης  
Θήβας  και  την  απόφαση  στη  συνέχεια  όλων  των  Ελλήνων  να  τον  βοηθήσουν  
στην  εκστρατεία  κατά  των  Περσών.  Το  Περσικό  κράτος  δηλώνεται  από  τους  

                                                
39 βλ. και Αβδελά, ό.π., σ. 17 
40 βλ. Αναλυτικό και Ωρολόγιο πρόγραµµα των διδασκοµένων µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου  
    (Π.∆. 1034/12-11-1977, Φ.Ε.Κ. 347), έκδ. Εθνικού Τυπογραφείου, Αθήνα 1977 
41 βλ. την κριτική της Ντεκάστρο, Μ., «Το παραµύθι της Ιστορίας. Ανάλυση του εγχειριδίου της ∆΄  
    ∆ηµοτικού», στο Η διδασκαλία της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, Γρηγόρης, Αθήνα 1988, σ. 108 
42 Ακτύπης, ∆., Βελαλίδης, Α., Κατσουλάκος, Θ, Χωρεάνθης, Κ., Στα Αρχαία Χρόνια (∆΄δηµοτικού) 
    ΟΕ∆Β, Αθήνα 1987, σ. 182 
43 βλ. ό.π., τα κεφάλαια 35-37, σ. 187-203 
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συγγραφείς  πως  βρισκόταν  σε  αδυναµία  εκείνη  την  εποχή44  (είναι  το  πρώτο  
εγχειρίδιο  δηµοτικού  που  δίνει  αυτήν  την  πληροφορία)  και  οι  Έλληνες  (όχι  
ειδικά  οι  Μακεδόνες)  µπόρεσαν  να  το  νικήσουν.  ∆ηλώνεται  στη  συνέχεια  πως  
ο  Αλέξανδρος  ανακήρυξε  τον  εαυτό  του  βασιλιά  των  Περσών  και  άρχισε  
µάλιστα  να  συµπεριφέρεται  ανάλογα,  πράγµα  που  δυσαρέστησε  τους  Έλληνες.  
Συγχρόνως, σηµειώνεται ότι έγινε  πιο  αυταρχικός  και  θύµωνε  συχνά,  και  πως το  
θυµό  του  αυτόν  τον πλήρωσαν  και  αρκετοί  στρατηγοί  του45  (είναι  το  µοναδικό  
και  πάλι  εγχειρίδιο  δηµοτικού  που  κάνει  αναφορά  σ’ αυτό  το  αρνητικό  σηµείο  
της  ιστορίας  του  Αλεξάνδρου,  όµως  πολύ  απλουστευµένα  και  γι’ αυτό  
µονόπλευρα,  οδηγώντας  τους  µαθητές  σε  βιαστικά  συµπεράσµατα· στο  «Βιβλίο  
για  το  δάσκαλο»,  που  συνοδεύει  αυτό  το  εγχειρίδιο,  τονίζεται  ιδιαίτερα  η  
αλλοίωση  της  συµπεριφοράς    του  Αλεξάνδρου  λόγω  των  επιτυχιών  του  και  
των  κολακειών  και  παρουσιάζονται  οι  φόνοι  των  συνεργατών  του  ως  
αποτέλεσµα  του  ότι  έδειξαν  τη  δυσφορία  τους  γι’  αυτή  του  την  αλλαγή46, 
συνεπώς, µε βάση αυτές τις οδηγίες, ο δάσκαλος οφείλει, αφού θέσει το σχετικό 
προβληµατισµό, να οδηγήσει τους µαθητές σε αντίστοιχο συµπέρασµα).   
           Το  µάθηµα  συνοδεύεται  και από  κάποια  κείµενα  του  Αρριανού  (για  το  
Γόρδιο  ∆εσµό,  την  ίδρυση  της  Αλεξάνδρειας  και  το  επεισόδιο  του  νερού  στη  
Γεδρωσία)  και  από  µια  εικόνα  που  παριστάνει  τον  Αλέξανδρο  ως  ∆ία  και  
ζητά  από  τους  µαθητές  να  σχολιάσουν  τα  σχετικά  µε  τη  θεοποίησή  του47  
(καθοδηγώντας τους όµως εκ των προτέρων σε αρνητικά συµπεράσµατα,  είτε στο  
ευκολότερο, πως πίστεψε πως ήταν θεός, είτε, αν ο δάσκαλος ακολουθήσει κι εδώ τις  
οδηγίες του «Βιβλίου για το δάσκαλο», πως λειτουργούσε αυταρχικά, ως βασιλιάς  
της  Ασίας48).  Σχετικά  τώρα  µε  το  θάνατό  του  λέει  απλά  πως, ενώ  σχεδίαζε  
νέες  εκστρατείες,  αρρώστησε  ξαφνικά  και  πέθανε. 
           Στη  γενική  επισκόπηση  του  έργου  του  που επιχειρεί στο  τέλος  του  
κεφαλαίου  τον  χαρακτηρίζει  µεγάλο  στρατηγό,  αλλά  και  µεγάλο  πολιτικό49  
(είναι  η  πρώτη  φορά  που  λέγεται  ξεκάθαρα  κι  αυτό σε σχολικό εγχειρίδιο του 
δηµοτικού, ενώ διαφοροποιείται από τα προηγούµενα και στο ότι δεν τον 
χαρακτηρίζει ανιδιοτελή εκπολιτιστή), που  για  να  εξασφαλίσει  την ενότητα  του  
κράτους  του  διατήρησε  το  περσικό  σύστηµα  διοίκησης,  χρησιµοποίησε  και  
ντόπιους  στις ανώτερες διοικητικές  θέσεις  και  σεβάστηκε  την  θρησκεία  και  τα  
έθιµα των κατακτηµένων. Ακόµη, τονίζεται πως πολύ σηµαντικά ήταν και τα  
πολιτιστικά αποτελέσµατα των κατακτήσεών του (ίδρυση πόλεων, διάδοση  
ελληνικής  γλώσσας,  παιδείας  και  πολιτισµού, πρόοδος επιστηµών)  και πως για 
όλο αυτό το  πολύπλευρο έργο του  η  Ιστορία  του  έδωσε  το επίθετο  Μέγας. 
           Στα  θετικά αυτού του εγχειριδίου  πρέπει  να  περιληφθεί  πως µιλά πρώτο για 
ορισµένα  ζητήµατα  σχετικά  µε την  ιστορία  του  Αλεξάνδρου  και  φροντίζει  για 
µια  πιο  γενική πληροφόρηση του µαθητή· αυτή  όµως  η γενικότητα   και  η  τάση  
του  για συντοµία  το  κάνουν  να  είναι αποσπασµατικό  και  ασύνδετο  και  γι’ αυτό  
                                                
44 ό.π., σ. 192 
45 ό.π., σ. 198 
46 βλ. Ακτύπης, ∆., κ.ά., Στα Αρχαία Χρόνια. Ιστορία ∆΄δηµοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, Ο.Ε.∆.Β.,  
    θ΄ έκδ., Αθήνα 1994, σ. 141 
47 Ακτύπης, ∆., Βελαλίδης, Α., Κατσουλάκος, Θ, Χωρεάνθης, Κ., Στα Αρχαία Χρόνια (∆΄δηµοτικού) 
    ΟΕ∆Β, Αθήνα 1987, σ. 199 
48 βλ. Ακτύπης, ∆., κ.ά., Στα Αρχαία Χρόνια. Ιστορία ∆΄δηµοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, Ο.Ε.∆.Β.,  
    θ΄ έκδ., Αθήνα 1994, σ. 141 
49 Ακτύπης, ∆., Βελαλίδης, Α., Κατσουλάκος, Θ, Χωρεάνθης, Κ., Στα Αρχαία Χρόνια (∆΄δηµοτικού) 
    ΟΕ∆Β, Αθήνα 1987, σ. 198 
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το λόγο  και  µονοµερές  σε  κάποια  σηµεία,  χωρίς  να καταφέρνει  τελικά  να  δώσει   
(και όχι µόνο στο σχετικό µε τον Αλέξανδρο κεφάλαιο) µια σαφή εικόνα της  αρχαίας  
ελληνικής ιστορίας  στους  µικρούς  αναγνώστες  του. 
           

Το  βιβλίο  αυτό  θα  αναθεωρηθεί  το  1996  από  τον  Θ. Κατσουλάκο (τον 
ένα από τους τέσσερις συγγραφείς του),  την  Α. Κυρκίνη και  τη  Μ. Σταµοπούλου,  
σε τέτοιο βαθµό όµως, ώστε, σε µερικά τουλάχιστον κεφάλαια, µεταξύ των οποίων 
είναι και αυτό για τον Αλέξανδρο, να µπορούµε να µιλάµε για ένα σχεδόν 
διαφορετικό βιβλίο. Το κύριο χαρακτηριστικό της  αναθεώρησης είναι ότι τα  κείµενα  
γίνονται µικρότερα και οι  ασκήσεις των κεφαλαίων µπαίνουν σε χωριστό τεύχος.   

Στα σχετικά µε τον Αλέξανδρο κεφάλαια (και πάλι τρία50) µειώνονται τα  
γραφόµενα για τις εκστρατείες του στο Βορρά και στη νότια Ελλάδα, για τη Θήβα  
γράφει ότι «την τιµώρησε αυστηρά» (ενώ πριν ότι «κυριεύτηκε και  καταστράφηκε»),  
παραλείπονται οι αναφορές στα διαδραµατιζόµενα στη Φοινίκη και την Αίγυπτο  
κατά την εκστρατεία του, ενώ αφαιρούνται εντελώς και τα σχετικά µε την αλλαγή  
στη συµπεριφορά του, το θυµό και  την  εξόντωση  των  συνεργατών  του (πράγµα 
που δεν έγινε όµως και στις οδηγίες του «Βιβλίου για το δάσκαλο»51)· µαζί  τους  
φεύγει και η άσκηση µε  την  εικόνα  του  ως  ∆ία.  Τα  συνοδευτικά  κείµενα - πηγές,  
παραµένουν ίδια (πλην ενός που αφαιρείται, του σχετικού µε την ίδρυση της 
Αλεξάνδρειας, η οποία αφαιρέθηκε και ως πληροφορία από το κείµενο του βιβλίου).  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να  πούµε  πως  στο βιβλίο αυτό, που ακολουθεί 
πιστά στο σχετικό κεφάλαιο τις οδηγίες του Α.Π. για τα περιεχόµενα και τους 
διδακτικούς στόχους, υπάρχει  κάποια  βελτίωση συγκριτικά µε το προηγούµενο,  
όµως  και  πάλι  το  εγχειρίδιο  δεν  έγινε  αυτό  που  θα  µπορούσε  και  θα  έπρεπε  
να  γίνει (όσο αφορά το τελευταίο Α.Π. του δηµοτικού της περιόδου που µας αφορά, 
ορίζει πρώτα κάποιες νέες γενικές αρχές για το µάθηµα της Ιστορίας, όπως την 
αναγκαιότητα αισθητοποίησης της έννοιας της αλλαγής στο χώρο και το χρόνο, την 
απόδοση έµφασης στα έργα πολιτισµού και τον καθηµερινό βίο και την προσέγγιση 
µέσα από απαλλαγµένο από τη µισαλλοδοξία πατριωτισµό, που προσπαθούν να 
διαφοροποιήσουν το µάθηµα µε την απαλλαγή από εντοπισµένες αδυναµίες του 
παρελθόντος· ως σκοπός του µαθήµατος στην ∆΄ τάξη δηλώνεται η γνωριµία των 
µαθητών µε την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων, ενώ στην αναλυτική παρουσίαση των 
επιµέρους στόχων που πρέπει να έχουν οι σχετικές µε τον Αλέξανδρο διδακτικές 
ενότητες, ορίζεται ότι πρέπει οι µαθητές να γνωρίσουν, να εκτιµήσουν και να 
κατανοήσουν στοιχεία από την παιδική ηλικία και τη µόρφωσή του, τα 
σηµαντικότερα πολεµικά γεγονότα της εκστρατείας του, τους λόγους στους οποίους 
οφείλονται οι νίκες των Ελλήνων, το οργανωτικό του έργο, το τέλος του, τους λόγους 
για το σταµάτηµα της εκστρατείας του, τα µέτρα του για την οργάνωση του κράτους 
του, τα αποτελέσµατα της εκστρατείας του για τον ελληνισµό και την ανθρωπότητα, 
αλλά και «να νιώσουν υπερηφάνεια για τη διάδοση των ελληνικών γραµµάτων και 
την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας» στον κόσµο52). 

 
 
 

                                                
50 Ακτύπης, ∆., κ.ά., Στα Αρχαία Χρόνια (Ιστορία ∆΄ δηµοτ.), αναθεώρηση από Κατσουλάκο , Θ.,  
   Κυρκίνη Α. και  Σταµοπούλου Μ., ΟΕ∆Β, Αθήνα 1996, τα κεφάλαια 30-32, σ. 89-97 
51 βλ. Ακτύπης, ∆., κ.ά., Στα Αρχαία Χρόνια. Ιστορία ∆΄δηµοτικού. Βιβλίο για το δάσκαλο, Ο.Ε.∆.Β., ια΄  
   έκδ., αναθεωρηµένη, Αθήνα 1996, σ. 123 
52 βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ – Π.Ι.:Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Ακτύπης, ∆., κ.ά., Στα Αρχαία Χρόνια,  
   Ιστορία ∆΄δηµοτικού, Βιβλίο για το δάσκαλο, Ο.Ε.∆.Β., ια΄έκδ., αναθεωρηµένη, Αθήνα 1996,σ.164-89 
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β) ΤΑ  ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΟΥ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ   ΛΥΚΕΙΟΥ.  
 
          Τα εγχειρίδια  του  δηµοτικού  σχολείου  εξαιτίας  φυσικά  του  ότι  
απευθύνονται  σε παιδιά  ηλικίας  οκτώ  και  εννέα  ετών  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  
σύντοµα  και  αποσκοπούν  µέσα  από  αυτόν  το  µικρό  όγκο  τους  να  δώσουν  µια  
όσο  γίνεται  σαφέστερη  παρουσίαση  στα  κύρια  σηµεία  της  τής  εικόνας  και  του  
έργου  του  Αλεξάνδρου, µην εµµένοντας  φυσικά  σε  κάποιες  λεπτοµέρειες  και  
µην  κάνοντας  αναφορές  και αναλύσεις σχετικά µε  κάποια  ζητήµατα,  τα  οποία  
δεν  είναι  δυνατόν  να  γίνουν  κατανοητά  από  παιδιά  αυτής  της  ηλικίας.  Τα  
εγχειρίδια  του  γυµνασίου  και  του  λυκείου  αντίθετα,  επειδή  απευθύνονται  σε  
µαθητές  δεκατριών  και  δεκαέξι  ετών  αντίστοιχα,  οι  οποίοι,  και  περισσότερες  
πληροφορίες  είναι  σε  θέση  να  δεχτούν, και κριτική σκέψη έχουν αρχίσει να 
αναπτύσσουν, και διψούν να µάθουν  περισσότερα  για την ιστορία  του τόπου τους,  
είναι  γι’  αυτό  το  λόγο  περισσότερο  λεπτοµερή  και  πιο  αναλυτικά. 
          Στην  περίοδο  που  εξετάζουµε  έχουν  συνολικά  κυκλοφορήσει  8  διδακτικά  
εγχειρίδια  αρχαίας  ιστορίας  για  τους  µαθητές  της  δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης: 
α) Η «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος» (για τη Β΄ και Γ΄ Γυµνασίου) του Ιωάννη  
Παπασταύρου  (α΄ έκδοση,  1939),  β) η  «Ιστορία  των  Ανατολικών  λαών  και  της  
Αρχαίας  Ελλάδος»  (για  τη  Β΄ Γυµνασίου)  του  Χρίστου  Μαλλιαρού,  που  
πρωτοεκδόθηκε το 1949,  γ) η «Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων» της Αθηνάς  
Καλογεροπούλου  (για  την  Α΄  και  ∆΄  Γυµνασίου:  α΄  έκδοση  1965  και  α΄  
επανέκδοση  1975),  δ)  η  «Αρχαία  ιστορία»  των  Χρ. Μαλλιαρού,  Α. Λαζάρου,  ∆. 
Χατζή  (για  την  Α΄  Γυµνασίου)  που  αντικατέστησε  προσωρινά  το  βιβλίο  της  
Καλογεροπούλου  κατά  τη  περίοδο  της  δικτατορίας,  ε)  η   «Ιστορία  των  Αρχαίων  
Χρόνων»  (για  την  Α΄  Γυµνασίου)  των  Λάµπρου  Τσακτσίρα  και  Μιχάλη  
Τιβέριου  (α΄  έκδοση  1983),  στ)  η «Ιστορία  των  Αρχαίων  Χρόνων»  του  
Επαµεινώνδα  Βρανόπουλου  (για  τη  Α΄  Λυκείου)  που  πρωτοεκδίδεται  το  1978,  
ζ)  το  βιβλίο  των  Β. Ασηµοµύτη,  Γ. Γρυντάκη,  Θ. Κατσουλάκου,  Σ. Κόνδη,  Χ. 
Μπουλιώτη  και  Β. Σκουλάτου  «Η  πολιτισµική  προσφορά  του  Ελληνισµού  από  
την  Αρχαιότητα  ως  την  Αναγέννηση» (για την  Α΄ Λυκείου) (Αθήνα  1997) και η)  η  
«Ιστορία  του  Αρχαίου  Κόσµου»  (για  την  Α΄  Λυκείου)  του  Αντώνη  Μαστραπά  
(Αθήνα  2000). 
            

Το  πρώτο  εγχειρίδιο  της  περιόδου  για  τους  µαθητές  του  εξατάξιου  
Γυµνασίου  ήταν  η  «Ιστορία  της  Αρχαίας  Ελλάδος»,  για  τη  Β΄  Γυµνασίου,  του  
Ιωάννη  Παπασταύρου,  γυµνασιάρχη  τότε  του  Αµερικανικού  Κολεγίου  
Θεσσαλονίκης  και  αργότερα  Καθηγητή  Αρχαίας  Ιστορίας  στα  Πανεπιστήµια  
Θεσσαλονίκης  και  Αθήνας  (τον  έχουµε  ξαναδεί  στη  β΄ και  στην  ε΄ οµάδα).  Ο  
Παπασταύρου  γράφει  ένα  αναλυτικό  εγχειρίδιο,  παρουσιάζοντας  καλά  το  θέµα  
του  (που  το  γνωρίζει  άλλωστε  επαρκώς),  δεν  ξεφεύγει  όµως  ιδιαίτερα  ως  προς  
το  περιεχόµενο  από  τη  παράδοση  των  παλαιότερων  εγχειριδίων,  κι  εδώ  δεν  
είναι  φυσικά  η  έλλειψη  γνώσεων  που  δεν  του  το  επιτρέπει,  όπως  ίσως σε  
άλλους  συγγραφείς  αυτής  της  οµάδας,  αλλά  οι  περιορισµοί  που  τίθενται  από  
το  είδος  του  βιβλίου  και  τους  κανόνες  που  ορίζουν  το  περιεχόµενο  και  τη  
δοµή  του.  Έτσι,  µιλά  για  τη  Μακεδονία  ως  «µία  µεγάλη  ελληνική  χώρα»  και  
για  τους  Μακεδόνες  ως  «µία  ελληνική  φυλή»,  που  «κατήγοντο  από  τους  
∆ωριείς» 53.  

                                                
53 Παπασταύρου, Ι., Ιστορία  της  Αρχαίας  Ελλάδος (Β΄ Γυµνασίου), Αθήνα, σ. 129 
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Ο Αλέξανδρος για τον Παπασταύρου «υπήρξεν ο µεγαλύτερος  στρατηλάτης  
από  όσους  εγνώρισεν  ο  κόσµος»,  ο  οποίος  έβγαλε  τον  ελληνισµό  από  την  
παρακµή  και  την  αφάνεια· γράφει  χαρακτηριστικά (χωρίς  να  αποφεύγει  µάλιστα  
το  συναισθηµατισµό): «Με  συγκίνησιν  πράγµατι  βλέποµεν  ότι  οι  Έλληνες,  ενώ  
πριν  από  δέκα  έτη  αλληλοεσπαράσσοντο (… ), τώρα  όλοι  ηνωµένοι  υπό  τον  
µέγαν στρατηλάτην των βασιλέα επολέµουν  εις  τα  Γαυγάµηλα δια  την κυριαρχίαν  
του  µεγάλου  κράτους  των  Περσών  και  των  θησαυρών  του»54 (η θέληση να 
περάσει στους µαθητές την άποψη ότι υπό την ηγεσία του ενός µπορεί να υπάρξει η 
ενότητα, που δεν υπάρχει στη δηµοκρατία, και να οδηγηθεί ένας λαός σε µεγάλα 
επιτεύγµατα, είναι ξεκάθαρη, και χαρακτηριστική της εποχής, αφού το βιβλίο 
γράφεται επί των ηµερών του Μεταξά). Αναφέρεται  αναλυτικά  στις  µάχες  του  και  
στα  στρατηγικά  του  σχέδια (όπως αυτό για την κυριαρχία στη θάλασσα), τονίζει 
όµως ότι «δεν είχε µόνον  µεγάλη  στρατιωτική  ικανότητα,  αλλά  είχε  και  
πολιτικόν  νουν»,  στον  οποίο  «είχε  συλλάβει  µέγα   σχέδιον· (… )  να  ιδρύσει  εις  
την  Ασίαν  έν  απέραντον  κράτος  και  να  διαδώσει  εις  αυτό  τον  ελληνικόν  
πολιτισµόν»55 (και πάλι ο ρόλος του εκπολιτιστή ως ουσιαστικός στη σκέψη και τα 
σχέδια του Αλεξάνδρου). Από ’κεί και  πέρα,  δεν  αναφέρεται  καθόλου  σε  
αρνητικά  του  σηµεία,  ούτε  στη  σύγκρουση  µε  τους  συνεργάτες του. Τονίζει  
µάλιστα  ότι  «όλοι  οι  Έλληνες ησθάνθησαν τότε µεγάλην υπερηφάνειαν (… ) [και] 
ανεγνώρισαν τον  Αλέξανδρο  ως  ευεργέτην  του  Ελληνισµού»56. Αναφορά  γίνεται  
µόνο  στην  καταστροφή της Θήβας (για παραδειγµατισµό) και στην πυρπόληση των 
ανακτόρων της Περσεπόλης (για  τιµωρία), ενώ και το θάνατό του τον αποδίδει στον  
πυρετό και τους κόπους. 
           

 Το  δεύτερο  από  τα  εγχειρίδια  αυτά,  η  «Ιστορία  της  αρχαίας  Ελλάδος»  
του  Χρίστου  Μαλλιαρού,  αποτέλεσε  το  βασικό  εγχειρίδιο  Αρχαίας  Ιστορίας  
επί  16  ολόκληρα  σχολικά  έτη  για  τα  παιδιά  του  εξατάξιου  γυµνασίου (1949 - 
1965). Η ύλη  του περιλάµβανε και τους Ανατολικούς λαούς, ενώ η εξιστόρηση της  
ελληνικής  ιστορίας  έφτανε  µέχρι  και  το  323 π.Χ.,  έτος  θανάτου  του  Μεγάλου  
Αλεξάνδρου (τη συνέχειά της, µέχρι και το 330 µ.Χ., την παρουσίαζε στους µαθητές  
της Γ΄ γυµνασίου  το εγχειρίδιο των  Α. Λαζάρου και ∆. Χατζή).  
           Το σχετικό µε τη Μακεδονία κεφάλαιό του αρχίζει µε µια παρουσίαση  των  
γεωγραφικών ορίων της περιοχής (προς Β. το όρος Σκάρδος, προς Ν. ο Όλυµπος,  
προς ∆. η Ιλλυρία - εδώ  διακρίνουµε  κάποια  ασάφεια  στην  οριοθέτηση  αφού  
επιλέγεται  όχι  φυσικό  σύνορο,  αλλά  το  όνοµα  µιας  γειτονικής  περιοχής -  και 
προς  Α. ο ποταµός Στρυµόνας) και συνεχίζει τονίζοντας πως οι Μακεδόνες  ήταν  
Έλληνες, συγγενείς των ∆ωριέων,  για  να  προχωρήσει  κατόπιν  στα  σχετικά  µε  τη  
δράση του Φιλίππου, ο οποίος  παρουσιάζεται  ως  ικανότατος  ηγέτης  που ωφέλησε  
τον Ελληνισµό, σώζοντάς τον «έστω και  δια  της  βίας»  από  την  καταστροφή  στην  
οποία τον οδηγούσαν οι συνεχείς εµφύλιοι πόλεµοι και τιθέµενος επικεφαλής του  
στον  «εθνικό  πόλεµο  κατά  των  βαρβάρων»57.              

Αρχίζοντας στη συνέχεια την παρουσίαση του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  ξεκινά  
µε  µια  σκιαγράφηση  του  χαρακτήρα  του,  εµµένοντας  στα  «πολλά  φυσικά  
προτερήµατά  του»  (δείγµα  κι  εδώ  της  αντίληψης  για  την  ιστορία  ως  µέσου  
διάπλασης  χαρακτήρων  µέσω  ιστορικών  παραδειγµάτων)  και  συνεχίζει  µε  τα  
σχετικά  µε  τη  µόρφωσή  του,  µη  διαφέροντας  µέχρι  εδώ  σηµαντικά  από  τα  
                                                
54 ό.π., σ. 159 
55 ό.π., σ. 154-5 
56 ό.π., σ. 159 
57 Μαλλιαρός, Χ., Ιστορία  της  αρχαίας  Ελλάδος, ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ. 196, 210-1 
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βιβλία  του  δηµοτικού.  Στέκεται  κατόπιν  ιδιαίτερα  στις  δυσκολίες  που  
αντιµετώπισε  µε  την  άνοδό  του  στο  θρόνο,  εξωτερικές  και  εσωτερικές,  
τονίζοντας  πως  από  τους  εσωτερικούς  ανταπαιτητές  του,  «άλλοι  φονεύθησαν  
και  άλλοι  κατέφυγαν  στην  Ασία»58  (στοιχείο  αυτό  που  για  πρώτη  φορά  γίνεται  
γνωστό  στους  µαθητές).  Για  το  επεισόδιο  της  καταστροφής  της  Θήβας  
επισηµαίνει  πως  ο  Αλέξανδρος  δεν  επιθυµούσε  να  µεταχειρισθεί  βία,  
υποχρεώθηκε  όµως  λόγω  της  αρνητικής  απάντησης  των  Θηβαίων  στην  
αµνηστία  που  τους  πρόσφερε.  Περνά  κατόπιν  στην  εκστρατεία  του  στην  
Ανατολή  και  δηλώνει  από  την  αρχή  (ως  απάντηση  προφανώς  στις  κατηγορίες  
για  τυχοδιωκτισµό)  πως  η  παρακµή  της  Περσικής  αυτοκρατορίας  ήταν  γνωστή  
στους  Έλληνες  από  την  εποχή  των  Μυρίων  και  του  Αγησιλάου  και  γι’  αυτό  ο  
Αλέξανδρος,  όπως  και  ο  Φίλιππος,  ήταν  βέβαιος  για  τη  νίκη59  (αυτή  η  
αναφορά  περί  παρακµής  των  Περσών δεν  περιλαµβανόταν  στα  βιβλία  του  
δηµοτικού  της  εποχής  εκείνης· ίσως  γιατί  θεωρούσαν  πως  αφηρωίζει  κατά  
κάποιο  τρόπο  την  εκστρατεία  του  Αλεξάνδρου,  αφού  µειώνει  κατά  ένα  µέρος  
την  αξία  των  αντιπάλων  του).  Θεωρεί  σηµαντική  την  παρουσία  και  το  ρόλο  
των  Ελλήνων  συµµάχων  του  Αλεξάνδρου  στην  εκστρατεία  (αποσιωπεί  έτσι  τη  
συγκριτικά µικρή  σηµασία  που  είχε  η  παρουσία  τους  στα  πεδία  των  µαχών),  
ενώ  δηλώνει  πως  αν  οι  Πέρσες  σατράπες  στο  Γρανικό  είχαν  αποδεχτεί  το  
σχέδιο  του  Μέµνονα  (την  τακτική  της  «καµένης  γης»)  ο  Αλέξανδρος  θα  
ερχόταν  σε  δύσκολη  θέση.  Σχετικά  µε  τον  Αλέξανδρο,  στις  µάχες  στην  Ασία  
τονίζει  την  «ανώτερη  τακτική  και  στρατηγική  µεγαλοφυΐα  του».  Όσο  αφορά  
τώρα  τα  κάποια  «µελανά»  σηµεία  της  ιστορίας  του:  σχετικά  µε  την  πίστη  στη  
θεϊκή  καταγωγή  του  δηλώνει  πως  ήταν  πολιτική  τακτική  του  για  να  εµπνέει  
σεβασµό  στους  δεισιδαίµονες  λαούς  της  Ανατολής  και  να  εξασφαλίζει  έτσι  την  
υποταγή  τους,  δηλαδή,  δε  βρίσκει  κάτι  τρωτό  στο  σηµείο  αυτό· τον  κατακρίνει  
όµως  ότι  µέθυσε  από  τους  θριάµβους  του  και  από  τις  κολακείες   Ασιατών  και  
Ελλήνων  και  θόλωσε  έτσι  η  κρίση  του,  γι’  αυτό  φερόταν  µε  άσχηµο  και  
προσβλητικό συχνά τρόπο στους άνδρες του, οι οποίοι δυσφορούσαν, και τη  
δυσφορία  αυτή  κάποιοι  κόλακες  του τη  µετέφεραν  παραµορφωµένη,  ως  τάση  
για  οργάνωση  συνοµωσίας  κατά  της  ζωής  του,  πράγµα  που  είχε  ως  
αποτέλεσµα  την  εξόντωση  επιφανών  στρατηγών  του60  (δηλαδή,  σχετικά  µε  το  
πρόβληµα  των  συνωµοσιών  δέχεται  ότι  δεν  υπήρξαν  στην  πραγµατικότητα  και  
ότι υπεύθυνος είναι ο Αλέξανδρος που έχασε το ελληνικό µέτρο, παρασύρθηκε  από  
την  ανατολική  χλιδή  και  έπεσε  θύµα  των  κολάκων  του).   

Αφού  τελειώνει  την  εξιστόρηση  των  εκστρατειών  του,  εξαίρει  το  
«µοναδικό  πολιτικό  νου»  του  Αλεξάνδρου,  ο  οποίος  είναι  κατά  το  Μαλλιαρό  ο  
µοναδικός  πολιτικός  της  αρχαιότητας  που  συνέλαβε  και  επεδίωξε  το  σχέδιο  της  
συγχώνευσης  όλων  των  λαών  του  κόσµου  σ’ ένα  κράτος,  χωρίς  φυλετικές  
διακρίσεις  και  µε  συνεκτικό  δεσµό  την  ελληνική  γλώσσα  και  τον  ελληνικό  
πολιτισµό61,  χωρίς  όµως  και  να  το  καταφέρει  εξαιτίας  του  πρόωρου  θανάτου  
του.  Ως  αιτία  του  θανάτου  του  αναφέρει  την  απώλεια  της  αντοχής  του  
οργανισµού  του  - εξαιτίας  των  συνεχών  αγώνων,  κακουχιών  και  στερήσεων  και  
της  θλίψης  του  για  τους  θανάτους  του  Ηφαιστίωνα  και  των  στενών  
συνεργατών  του  που  ο  ίδιος  είχε  στείλει  στο  θάνατο -  που  έτσι  δεν  άντεξε  σ’  
έναν  αιφνίδιο  υψηλό  πυρετό.  Τελειώνοντας,  τονίζει πως  καµιά  άλλη  ιστορική  
                                                
58 ό.π., σ. 212, 214 
59 ό.π., σ. 215-6 
60 ό.π., σ. 217, 219, 224, 228-9 
61 ό.π., σ. 234 
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προσωπικότητα  «δεν  έλαβε  τόσο  επαξίως  τον  τίτλο  του  Μεγάλου»  και  
σηµειώνει  την  τεράστια  σηµασία  του  εκπολιτιστικού  του  έργου  (που  το  θεωρεί  
σπουδαιότερο  και  από  το  στρατιωτικό  και  από  το  διοικητικό) και  την  αφύπνιση  
(όπως  λέει)  των  λαών  της  Ασίας  από  την  πνευµατική  τους  νάρκη62  χάρη  στη  
φιλική  τους  επαφή  µε  τον  ελληνικό  πολιτισµό  (και  εδώ  βλέπουµε ξανά  τη 
δυτική  άποψη  περί  απολίτιστης  Ανατολής  και  εκπολιτισµού  της  από  τη  ∆ύση). 
           Μέσα  από  το  βιβλίο  του  Χρ. Μαλλιαρού  οι  Έλληνες  µαθητές   γυµνασίου  
της  εποχής  έρχονται  σ’  επαφή,  για  πρώτη  φορά  οι  περισσότεροι,  µε  τη  µορφή  
του  µεγάλου  Μακεδόνα  βασιλιά,  µελετούν  αναλυτικά  το  έργο  του,  στέκονται  
µε  θαυµασµό  απέναντι  στην  προσωπικότητά  του,  αλλά  και  πληροφορούνται  και  
για κάποια λάθη του, τα οποία όµως παρουσιάζονται µονόπλευρα  από το συγγραφέα  
(που προφανώς δε συµφωνεί µε την ύπαρξη αρνητικών πλευρών στην  
προσωπικότητα  και  τη  δράση  των  µεγάλων  µορφών  του  έθνους). 
            

Το  βιβλίο  του  Χρ. Μαλλιαρού  αντικαθίσταται  στα  1965  από  αυτό  της  
Αθηνάς  Καλογεροπούλου («Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων»).  Είναι  η  εποχή  της  
εκπαιδευτικής  µεταρρύθµισης  που  συντελείται  κατά  τη  διάρκεια  της  
πρωθυπουργίας  του Γ. Παπανδρέου. Αυτός  είναι  άλλωστε  και  ο  λόγος  που  το  
εγχειρίδιο  αυτό  αποσύρθηκε  από  τη στρατιωτική  δικτατορία,  για να επανέλθει µε 
τη µεταπολίτευση. Στα  1965 που  πρωτοεκδόθηκε  προοριζόταν  για  τους  µαθητές  
της  Α΄  και  ∆΄  τάξης  του  Γυµνασίου  (περιλάµβανε  στην  ύλη  του  και  την  
ελληνιστική  περίοδο  ως  τη  ρωµαϊκή  κατάκτηση,  σε  αντίθεση  µε  τα  
προηγούµενα  χρόνια  όπου  γινόταν  άλλη  κατανοµή  της  ύλης  κατά  τάξη),  ενώ  
στα  1975  που  επανεκδίδεται  προορίζεται  µόνο  για  τους  µαθητές  της  Α΄  
Γυµνασίου. 
          Και στο βιβλίο αυτό τονίζεται ότι οι Μακεδόνες  είναι ∆ωριείς, που  κατοικούν  
αποκοµµένοι  από  τους  νότιους  Έλληνες  και  δεχόµενοι  συνεχώς  επιθέσεις  από  
«ξένους  απολίτιστους  λαούς»  στα  βόρεια  (είναι  το  πρώτο  σχολικό  βιβλίο  που  
κάνει  αυτή  την  αναφορά), ενώ εµφανίζονται  ως  πρωταγωνιστές  στην  ελληνική  
ιστορία  του  4ο αι. χάρη  στη  «συγκλονιστική  φυσιογνωµία» του Φιλίππου, 
«σπουδαίου στρατιωτικού και ασύγκριτου διπλωµάτη», κατ’ αυτήν, που  έσωσε  την  
Ελλάδα  από  την  καταστροφή  και  την  αναρχία  των  εµφυλίων,  την  ένωσε  
(χωρίς  να  προβεί  σε  άµεση  κατάκτησή  της)  και  την  οδήγησε  εναντίον  των  
Περσών63. 
           Για  τον  Αλέξανδρο  και  αυτό  το  βιβλίο  ξεκινά  µε  τα  σχετικά  µε  το  
χαρακτήρα  και  τη  µόρφωσή  του  και  περνά  στη  συνέχεια  στο  ξεπέρασµα  των  
πρώτων  δυσκολιών  που  αντιµετώπισε  ως  βασιλιάς  (αρχικά  στην  εξόντωση  των  
ανταπαιτητών  του,  που  δεν  παρουσιάζεται  ως  αρνητική  πράξη·  το  ίδιο  και  η  
καταστροφή  της  Θήβας),  για  να  ακολουθήσει  η  περιγραφή  της  µεγάλης  
εκστρατείας  του.  Το  εγχειρίδιο  αυτό  είναι  το  πρώτο που κάνει  αναφορά  σ’  έναν  
αρχικό  στρατηγικό  σκοπό του  Αλεξάνδρου  (που  στη  συνέχεια  µεταβλήθηκε):  
την  απελευθέρωση  των  ελληνικών  πόλεων  της  Μικράς  Ασίας  και  την  εκδίκηση  
των  Ελλήνων  κατά  των  Περσών  από  τη  µια  και  την  εξασφάλιση  του  
Ελλησπόντου  για  το  µακεδονικό  εµπόριο  από  την  άλλη64.  Στη  συνέχεια  
διευκρινίζεται  κι  εδώ  (όπως  κι  από  το  Μαλλιαρό)  ότι  η  εκστρατεία  δεν  ήταν  
τυχοδιωκτική,  γιατί  ο  Αλέξανδρος  γνώριζε  την  αδυναµία  του  περσικού  κράτους  
κι  ένιωθε  βέβαιος  για  την  επικράτησή  του.  Ευνοήθηκε  όµως  - κατά  την  
                                                
62 ό.π., σ. 238-9 
63 Καλογεροπούλου, Α., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων, ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ. 326-7 
64 βλ. ό.π., σ. 333 
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Καλογεροπούλου -  κι  από  το  ότι  οι  Πέρσες  δεν  άκουσαν  την  πρόταση  του  
Μέµνονα  (εδώ  η  Καλογεροπούλου  προχωρά  περισσότερο  από  το  Μαλλιαρό  -
που  δήλωνε  απλά  πως  ο  Αλέξανδρος  θα  ερχόταν  σε  δύσκολη  θέση -  
συµπεραίνοντας  πως η  τακτική  της  «καµένης  γης»  θα  τον  υποχρέωνε  να  
γυρίσει  πίσω,  συµπέρασµα  σχετικά  αµφισβητήσιµο,  που  όµως  εδώ  γίνεται δεκτό  
µε  µεγάλη  βεβαιότητα).  Αξιοσηµείωτη  είναι  επίσης  η  αναφορά  στην  
εγκαθίδρυση  δηµοκρατικών  πολιτευµάτων  από  τους  Μακεδόνες  στις  ελληνικές  
µικρασιατικές  πόλεις  (αναφορά  που  λείπει  από  το  εγχειρίδιο  του  Μαλλιαρού). 
Οι  τρεις  µεγάλες  µάχες  µε  τους  Πέρσες  παρουσιάζονται  ως  επιτυχίες  του  
«στρατηγικού  δαιµονίου»  και  της  «αλάθευτης  τακτικής»  του  Αλεξάνδρου65. 
          Ύστερα  από  τις  νίκες  του  αυτές  και  την κατάκτηση  της  Περσίας  οι  
στόχοι  του, κατά  την  Καλογεροπούλου,  άλλαξαν.  Θεωρεί πως σκόπευε  τώρα  να  
διατηρήσει  τη  µεγάλη  αυτοκρατορία  του  και  να  την  επεκτείνει  ως  τα  πέρατα  
του  κόσµου.  Οι  προσπάθειες  που  κατέβαλε  για  την  αποδοχή  της  κυριαρχίας  
του  από  τους  κατακτηµένους  λαούς  και  για  την  οργάνωση  του  κράτους  του  
(στηριγµένη  στα  περσικά  πρότυπα)  κρίνονται  από  τη  συγγραφέα  απόλυτα  
πετυχηµένες  και  δείγµατα  της  πολιτικότητάς  του.  Η  αποδοχή  όµως  του  
περσικού  τρόπου  ζωής  τον  έκανε,  όπως πιστεύει,  να  χάσει  το  ελληνικό  µέτρο· 
µεθυσµένος, όπως τον χαρακτηρίζει,  από  τις  επιτυχίες  του και  αποκοµµένος  από  
τους  ανθρώπους  του  περιβάλλοντός  του,  που  δεν  µπορούσαν  να  κατανοήσουν  
τα  σχέδια  του,  έγινε κατ’ αυτήν απολυταρχικός,  επιρρεπής  στην  κολακεία,  
πίστεψε  πως  είναι  ον  ανώτερο,  θεός,  ενώ έβλεπε  παντού  συνοµωσίες  και  
συµπεριφέρθηκε  µε  πρωτοφανή  οργή  στους  συνεργάτες  του  που  εκδήλωναν  τη  
δυσφορία  τους  γι’  αυτές  του  τις  ενέργειες66 (από ό,τι φαίνεται, η συγγραφέας - 
συµφωνώντας και µε τ’  ανάλογα συµπεράσµατα του Μαλλιαρού - θεωρεί ως 
πραγµατικό γεγονός την  αλλαγή στην  προσωπικότητα του Αλεξάνδρου, ως  µη 
σοβαρές τις κατηγορίες για συνοµωσίες και  ως  απόλυτα  υπεύθυνο  τον  Αλέξανδρο  
για  εγκληµατική  συµπεριφορά  προς  τους  επιτελείς του που εκτελέστηκαν· αυτή 
τουλάχιστον  η εικόνα περνά στους µαθητές, η  οποία όµως αποτελεί µία εκδοχή των 
γεγονότων, χωρίς να είναι η µόνη δυνατή, κι  αυτό είναι κάτι που θα µπορούσε να 
τονίζεται στους µαθητές σε περίπτωση αδυναµίας εξαγωγής ασφαλών 
συµπερασµάτων, όπως  αυτή). 
          Ύστερα  από   αυτές  τις  κρίσεις  το  βιβλίο  προχωρά  στην  εκστρατεία  στην  
Ινδία  και  στην  επιστροφή  στην  Βαβυλώνα,  καταλήγοντας  στο  θάνατο  του  
Αλεξάνδρου  (από  πυρετό· δε  γίνεται  κανένα  σχόλιο).  Στην  ανασκόπηση  του  
έργου  του  στο  τέλος  του  κεφαλαίου,  αφού  τονίζει  ξανά  τη  στρατιωτική  και  
πολιτική  ιδιοφυΐα  του και  παρουσιάζει  τα  µελλοντικά  του  σχέδια  (εκστρατεία  
στην  Αραβία,  στην  Καρχηδόνα  και  τη  ∆υτική  Μεσόγειο),  παρουσιάζει  ως  
πολιτικό  του  πρόγραµµα  τη  συνένωση  και  ανάµειξη  του  ελληνικού  πολιτισµού  
µε  τον  περσικό,  τη  δηµιουργία  παγκόσµιου  κράτους  και  την  επικράτηση  
οµόνοιας,  ειρήνης  και  φιλίας  µεταξύ  των  ανθρώπων,  σχέδια  που  δεν  πρόλαβαν  
να  πραγµατοποιηθούν εξαιτίας  του  πρόωρου  θανάτου  του.  Ως προς  τις  συνέπειες  
που  είχε  η  παρουσία  του  για  τον  Ελληνισµό,  η  Καλογεροπούλου  τονίζει  πως  
τον  εξασθένισε  στην  κυρίως  Ελλάδα  αποσύροντας  µεγάλο  αριθµό  ανδρών,  του  
έδωσε  όµως  νέα  πνοή  και  τον  βοήθησε  να  πραγµατοποιήσει  το  δεύτερο  
ελληνικό  θαύµα  που  σηµειώθηκε  στην  αρχαιότητα  και  να  προετοιµάσει  το  

                                                
65 ό.π., σ. 333, 334, 337 
66 ό.π., σ. 339 



 222 

δρόµο για τη διάδοση του Χριστιανισµού και τη θεµελίωση  του ελληνοχριστιανικού  
πολιτισµού67.  
           Το βιβλίο της Καλογεροπούλου είναι  ένα καλογραµµένο σχολικό  εγχειρίδιο,  
σαφώς  καλύτερο  από  αυτό  που  αντικατέστησε  και  ως  προς  το  περιεχόµενο  και  
ως  προς  τον  τρόπο  οργάνωσης  της  ύλης  και  παρουσίασής  του  στους  µαθητές,  
που  όµως  δεν  κατορθώνει  κι  αυτό  σε  κάποια  σηµεία  του  να  ξεφύγει  από  τη  
µονοµερή  παρουσίαση  κάποιων  γεγονότων  ή  κρίσεων  (πέφτοντας  στην  παγίδα  
της  “ιστορικής  αυθεντίας”, που  δυσκολεύει  στο  έργο  τους  πολλούς συγγραφείς 
σχολικών εγχειριδίων, και που στην ουσία δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί, παρά 
µόνο αν αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης της Ιστορίας ως σχολικού µαθήµατος στο 
Γυµνάσιο και το Λύκειο, ώστε οι µαθητές να προχωρούν ανακαλυπτικά στη γνώση). 
            

Το βιβλίο της Καλογεροπούλου αντικαταστάθηκε - όπως είπαµε - κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας από το βιβλίο των Χ.  Μαλλιαρού, Α. Λαζάρου και ∆. 
Χατζή «Αρχαία Ιστορία»  (για  την  Α΄ Γυµνασίου).  Το έργο αποτελεί συνένωση των 
δύο παλαιότερων διδακτικών εγχειριδίων της  δεκαετίας  του  1950,  τη  θέση  των  
οποίων  είχε  πάρει  το  βιβλίο  της  Καλογεροπούλου,  έχει  γίνει  όµως  κάποια  
διασκευή  τους  (χωρίς  να  αναφέρεται  από  ποιον  συγγραφέα):  διάφορες  
παράγραφοι  ή  µικρότερες  φράσεις  κόβονται,  ενώ  άλλες  παρουσιάζονται  
περιληπτικά  και  άλλες  όπως  ακριβώς  ήταν  και  στα  παλιά  βιβλία.  Στόχος  είναι  
η  µείωση  του  συνολικού  όγκου του  βιβλίου  (για  παράδειγµα,  το  κεφάλαιο  για  
τον  Αλέξανδρο  έχει  όγκο  19  σελίδων,  ενώ  στο  βιβλίο  του Μαλλιαρού  είχε  
όγκο  28  σελίδων ),  αλλά  και  ο  εξοβελισµός κάποιων  φράσεων  ή  παραγράφων  
που  δε  θεωρούνται  κατάλληλες  για  να  περιληφθούν  σ’  ένα  σχολικό  εγχειρίδιο  
από  τους  υπεύθυνους  της  δικτατορίας.  

Περί  Μακεδονίας  και  Φιλίππου  λέγονται  από  το  βιβλίο  αυτό  λιγότερα  
από  το  πρωτότυπο.  Τονίζεται  ότι  οι  Μακεδόνες  είναι  ελληνική  φυλή  και  
δίνεται  έµφαση  στις  καταστροφές  των  εµφυλίων,  χωρίς  να  µιλά  για  την  
πανελλήνια  ιδέα.  Μερικές  άλλες  διαφορές  του  από  το  πρωτότυπο  βιβλίο  είναι  
οι  εξής:  στα  γεγονότα  της  Θήβας  δεν  αναφέρεται  ότι  ο  Αλέξανδρος  δεν  
επιθυµούσε  βία· δεν  αναφέρονται  επίσης  τα  περί  παρακµής  του  περσικού  
κράτους· η εκστρατεία στην Ινδία σχεδόν παραλείπεται εντελώς68. Γενικά  οι  
διαφορές δεν είναι πολύ σηµαντικές· άλλωστε σκοπός δεν είναι η αλλαγή του  
βιβλίου του Μαλλιαρού, αλλά η αντικατάσταση του βιβλίου της Καλογεροπούλου  
από κάποιο κοντινότερο στην ιδεολογία των εχόντων την εξουσία (ως  
χαρακτηριστικό  παράδειγµα  σηµειώνουµε  το  ότι στο  βιβλίο  του  Μαλλιαρού  δεν  
αναφέρεται  η  αποκατάσταση  από  τον  Αλέξανδρο  του  δηµοκρατικού  
πολιτεύµατος  στις  ελληνικές  πόλεις  της  Μικράς  Ασίας). Οι γενικές κατευθύνσεις 
της αλλαγής δίνονται από το νέο Α.Π. του εξατάξιου γυµνασίου, το οποίο, αφού 
ανατρέπει τις διαφοροποιήσεις στη σκοποθεσία του µαθήµατος και την απεµπλοκή 
από τα στενά όρια του εθνοκεντρισµού που προώθησε µε το Α.Π. Ιστορίας για την Α΄ 
Γυµνασίου η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964, επιδεικνύει ιδιαίτερη επιµονή 
στους φρονηµατιστικούς και πατριωτικούς σκοπούς του µαθήµατος, ενώ εντάσσει µε 
έµφαση περιεχόµενα που προβάλλουν τις αρετές των αρχαίων Ελλήνων και τονίζουν 
την ελληνικότητα των Μακεδόνων και το εκπολιτιστικό έργο του Αλεξάνδρου69. 
Μετά  την  πτώση  της  δικτατορίας το βιβλίο της Καλογεροπούλου θα επανέλθει ως 
διδακτικό εγχειρίδιο του  γυµνασίου  µέχρι  και  το 1983.  
                                                
67 ό.π., σ. 341-3 
68 βλ. Μαλλιαρός, Χ., Λαζάρου, Α., Χατζής, ∆., Αρχαία Ιστορία, ΟΕΣΒ, Αθήνα 1971, σ. 243-61 
69 βλ. Μαυροσκούφης, ό.π., σ. 21-3 
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Το πιο πρόσφατο σχολικό εγχειρίδιο αρχαίας ιστορίας για το γυµνάσιο είναι  

η «Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων» (για την Α΄ γυµνασίου) που γνώρισε την πρώτη  
της  έκδοση  στα  1983. Τα  κεφάλαια  του  βιβλίου  αυτού  που  αναφέρονται  στην  
τέχνη  και  τον  πολιτισµό  είναι  γραµµένα  από  τον  πανεπιστηµιακό  καθηγητή  
Μιχάλη  Τιβέριο,  ενώ  τα  κεφάλαια  τα  σχετικά µε  την  πολιτική,  στρατιωτική  
και  κοινωνική  ιστορία  της  περιόδου  γράφτηκαν  από  το  φιλόλογο Λάµπρο  
Τσακτσίρα. Το έργο τους αυτό, καλογραµµένο και περιεκτικό, είναι, συγκριτικά µε 
της  Καλογεροπούλου, πιο  περιληπτικό  (στην  προσπάθειά  του  να  µη  φορτώνει  
τους  µαθητές  µε  την  εκµάθηση  περιττής  διδακτικής  ύλης), περιέχοντας  
συγχρόνως  πολλά  κείµενα  αρχαίων  συγγραφέων  (ως  απόπειρα  επαφής  των  
µαθητών  µε  τις  πηγές  της  ιστορίας). 
            Στο  κεφάλαιο  για  τη  Μακεδονία  ο  Τσακτσίρας  παρουσιάζει  τους  
Μακεδόνες  να  ανήκουν  στα  βορειοδυτικά  ελληνικά  φύλα  και  να  αποτελούν  για  
αιώνες,  εξαιτίας  της  θέσης  τους,  προκάλυµµα  για  τα  κράτη  της  υπόλοιπης  
Ελλάδας.  Ο  Φίλιππος  παρουσιάζεται  ως  ξεχωριστός  πολιτικός  και  στρατιωτικός  
ηγέτης,  του οποίου  σκοπός  ήταν  η  ένωση  των  ελληνικών  πόλεων  υπό  την  
ηγεσία  του  για  τον  πόλεµο  εναντίον  των  Περσών.  Η  Ελλάδα  της  εποχής  του  
απεικονίζεται  ως  χώρα  µαστιζόµενη  από  «σοβαρή  οικονοµική  και  
κοινωνικοπολιτική  κρίση»  λόγω  των  εµφυλίων  συγκρούσεων70. 
           Για  τον  Αλέξανδρο  ξεκινά  µε  µια  σύντοµη  αναφορά  στα  προτερήµατά  
του  και  στο  µεγάλο  του  πάθος  για  σπουδαία  έργα  και  το  ίδιο  σύντοµα  
περιγράφει  και  την  άνοδό  του  στο  θρόνο  και  την  «αυστηρή»  τιµωρία  της  
Θήβας,  για  να  περάσει  στην  εκστρατεία  στην  Ασία.  Σηµειώνει  ότι  το  περσικό  
κράτος  διένυε  περίοδο  παρακµής,  εξακολουθούσε  όµως  ν’  αποτελεί  µεγάλη  
δύναµη.  Μετά  τη  νίκη  στο  Γρανικό  αναφέρει  την  «παραχώρηση  αυτονοµίας»  
στις  ιωνικές  πόλεις  και  την  αποτυχηµένη  προσπάθεια  του  περσικού  στόλου  για  
αντιπερισπασµό στο Αιγαίο (είναι η πρώτη  φορά  που  αναφέρεται  αυτό  το  γεγονός  
σε σχολικό εγχειρίδιο)71. Οι νίκες στην Ασία αποδίδονται  στον  Αλέξανδρο  και  
στους  Μακεδόνες  του (όχι  στους  Έλληνες  συνολικά),  ενώ  εξηγείται  και  η  
στροφή  του  προς  Νότο  µετά  την  Ισσό  ως  προσπάθεια  εξουδετέρωσης  του  
περσικού  στόλου.  Μετά  την  ολοκλήρωση  της νίκης του επί  των Περσών ο 
Τσακτσίρας αναφέρει  πως  «η πανελλήνια εκστρατεία είχε  ολοκληρωθεί»  και  γι’  
αυτό  ο  Αλέξανδρος  έστειλε  πίσω στην  Ελλάδα τους  Έλληνες συµµάχους του, 
ενεργώντας στο εξής  «µόνο σαν  βασιλιάς της Μακεδονίας»72 (τη  µνεία αυτής της 
ενέργειας  του Αλεξάνδρου  δεν  την  έκαναν  τα  προηγούµενα  σχολικά  εγχειρίδια,  
προφανώς  για  να  φαίνεται  ο  αγώνας  του  στην  Ανατολή  ως  κατόρθωµα  όλων  
των  Ελλήνων).    
          Ο  Αλέξανδρος  ως  κυβερνήτης  παρουσιάζεται  να  έχει  ν’ αντιµετωπίσει  το  
πρόβληµα  της  διοίκησης  του  κράτους  του,  της  διατήρησης  της  ηρεµίας  σ’ αυτό  
και  της  ανάπτυξης  στους  ανοµοιογενείς  πληθυσµούς  του  αισθήµατος  ότι  είναι  
υπήκοοι του ίδιου κράτους, ενώ αναφέρεται ως πολιτική επιδίωξή του η συµφιλίωση  
κατακτητών  και  κατακτηµένων  και  η  διάδοση  του  ελληνικού  πολιτισµού,  
τονίζεται  όµως  από  τον  συγγραφέα  πως  ως  πολιτικό  δεν  είναι  εύκολο να  τον  
κρίνουµε,  γιατί  «ο  πρόωρος  θάνατος  του  δεν  τον  άφησε  να  ολοκληρώσει  το  
έργο  του  στον    τοµέα   αυτό»   (διαφέρει    δηλαδή  από   προηγούµενα    εγχειρίδια  
                                                
70 Τσακτσίρας, Λ., Τιβέριος, Μ., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων (Α΄ γυµνασίου), ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ. 73,  
    107, 221-2, 214 
71 ό.π., σ. 226-7, 228,  
72 ό.π., σ. 228, 230 
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- όπως  της  Καλογεροπούλου - που  τον  θεωρούν  µεγάλο  και  ως  πολιτικό,  
εξηγώντας  φυσικά  το  γιατί ). Ολοκληρωµένο  έργο  παρουσιάζει  ως  στρατιωτικός  
ηγέτης,  και  ο  Τσακτσίρας  τον  θεωρεί  «µια  από  τις  πιο  µεγάλες  στρατιωτικές  
ιδιοφυΐες»  και  την  εκστρατεία του  πραγµατικό  «άθλο» και «προσωπικό  του  
κατόρθωµα». Οι  δυσαρέσκειες  τώρα  από  την  πλευρά  των  συντρόφων  του  για  
τη  φιλική  συµπεριφορά  του  προς  τους  κατακτηµένους,  εξαιτίας  της  
προσπάθειάς  του  να  διοικήσει  καλύτερα  το  κράτος  του,  θεωρούνται  ως  
αναπόφευκτες,  αφού, όπως εξηγεί,  δεν  τους  ήταν  δυνατό  να  κατανοήσουν  αυτή  
του  την  πολιτική  και  η  αντίδραση  του  Αλεξάνδρου,  «που  δε  δίστασε  να  
εκτελέσει  ακόµα και µερικούς από τους πιο αξιόλογους  στρατηγούς του»,  
θεωρείται  σκληρή  ενέργεια,  ψυχρή  πολιτική  αντιµετώπιση  της  κατάστασης  από  
ένα  µονάρχη73 (στα σηµεία αυτά ο Τσακτσίρας ακολουθεί το W ilcken).      
           Για  τα  µελλοντικά  σχέδια  του  Αλεξάνδρου  ο  συγγραφέας  µας  αναφέρει  
την επιθυµία του να κατακτήσει και τη δυτική Μεσόγειο, ενώ σχετικά µε τα αίτια του  
πρόωρου  θανάτου  του  περιορίζεται   να  αναφέρει  απλά ότι  «αρρώστησε  ξαφνικά  
και  πέθανε».Το κεφάλαιο για τον Αλέξανδρο τελειώνει µε  την  επισήµανση  ότι  «η  
εκστρατεία  και  το έργο του Αλεξάνδρου (… ) άλλαξαν  τη  µορφή του κόσµου». 
           Το εγχειρίδιο των Τσακτσίρα-Τιβέριου επιχειρεί µια παρουσίαση των  
βασικών σηµείων του έργου του Αλεξάνδρου, χωρίς κουραστικές λεπτοµέρειες ή 
δυσνόητες  ερµηνείες, είναι όµως σχετικά  αποσπασµατικό και δεν καταφέρνει να 
δώσει µια όσο θα έπρεπε ολοκληρωµένη  εικόνα  του  Μακεδόνα  βασιλιά. 
            

Η  µεταπολίτευση  του  1974,  πέρα  από  τις  άλλες  αλλαγές,  έφερε  και  τον  
χωρισµό  της  δεύτερης  βαθµίδας  της  εκπαίδευσης  σε  Γυµνάσιο  και  Λύκειο. Στο  
τελευταίο  επίσης  εντάχτηκε  - κατά  περιόδους  όµως -  το  µάθηµα  της  αρχαίας  
ιστορίας.  Στα  1978  κάνει  την  εµφάνισή  της ως  εγχειρίδιο  για  τους  µαθητές  της 
Α΄ Λυκείου η «Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων» του Επαµεινώνδα  Βρανόπουλου,  
(εκδίδεται τα έτη 1978-84 και 1990-91). 
          Σχετικά  µε  τους  Μακεδόνες  ο  Βρανόπουλος  επισηµαίνει  πως  είναι  
ελληνικό  φύλο  και  πως  αυτό  φαίνεται  από  το  ότι  είχαν  την  ίδια  γλώσσα,  τους  
ίδιους  θεσµούς  και  τα  ίδια  ήθη  και  έθιµα  µε  τους  νότιους  Έλληνες  (στέκεται  
δηλαδή  σε  απτές  αποδείξεις  και  δε  µένει  στην  απλή  πληροφόρηση  όλων  των  
προηγούµενων εγχειριδίων ότι οι Μακεδόνες ήταν δωρικό φύλο). Για  το Φίλιππο  
λέει  ότι  βρήκε  την  πολιτική  κατάσταση  της  νότιας  Ελλάδας  πραγµατικά  χαώδη  
εξαιτίας  των  εµφυλίων  αλληλοσπαραγµών  και  της  περσικής  ανάµειξης  και  
επεδίωξε  την  ενότητα  των  Ελλήνων  και  την  κοινή  εκστρατεία  κατά  των  
Περσών  για  να  σταθεροποιήσει  αυτή  την  ενότητα  και  να  αποµακρύνει  την  
περσική  απειλή74. 
           Στη συνέχεια προχωρεί στον Αλέξανδρο αρχίζοντας κατευθείαν από την  
ενθρόνισή  του,  χωρίς  να  κάνει  µια  προηγούµενη  αναφορά  (όπως  γινόταν απ’  
όλα  τα  εγχειρίδια  του  δηµοτικού  και  γυµνασίου)  στην  καταγωγή  και  στη  
µόρφωσή  του  και  σε  κάποια  γνωστά  περιστατικά  του  βίου  του  ως  τα  είκοσί  
του  χρόνια.  Παρουσιάζει  επιγραµµατικά  και  χωρίς  σχόλια  τα  δύο  πρώτα  χρόνια  
της  βασιλείας  του,  για  να  προχωρήσει  στην  εκστρατεία  του  στην  Ασία,  ως  
σκοπό  της  οποίας  θεωρεί  την  απελευθέρωση  των  ελληνικών  πόλεων  της  Μ. 
Ασίας  και  την  οριστική  παύση  των  περσικών  παρεµβάσεων  στις  ελληνικές  
υποθέσεις75. 
                                                
73 ό.π., σ. 231-3 
74 Βρανόπουλος, Ε., Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων, (Α΄ Λυκείου), ΟΕ∆Β, Αθήνα, σ. 179-80, 183 
75 βλ. ό.π., σ. 184 
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           Οι  τρεις  νίκες  του  κατά  των  Περσών  παρουσιάζονται  ως  επιτυχίες  της  
στρατηγικής  του  Αλεξάνδρου  και  του  ηρωισµού  των  Μακεδόνων  (και  όχι  όλων  
των  Ελλήνων).  Εξυµνεί  την  πολιτικότητα  που  έδειξε  στην  Αίγυπτο76,  χωρίς  και  
να  κάνει  την  παραµικρή  µνεία  στην  επίσκεψή  του  στο  Αµµώνιο  (πρώτη  φορά  
που  παρατηρείται  αυτό  σε  σχολικό  εγχειρίδιο  της  περιόδου).  Μετά  την  
Περσέπολη  (την  πυρπόληση  της  οποίας  παρουσιάζει  ως  πράξη  επίσηµου  
τερµατισµού  του  εκδικητικού  πολέµου  των  Ελλήνων),  θεωρεί  πως  η  εκστρατεία  
άλλαξε  πια  µορφή: στόχος  της  έγινε  η  κοσµοκρατορία,  «για  να  πάρει  στο  
τέλος  το  χαρακτηριστικό της ένοπλης εξερεύνησης»77.Την υιοθέτηση από µέρους  
του  Αλεξάνδρου ανατολικών  συνηθειών  ως  µέσου  πολιτιστικής  προσέγγισης  µε  
τους  ντόπιους τη θεωρεί  σωστή και πετυχηµένη ενέργεια, η οποία  όµως  οδήγησε  
και  σε  δυσαρέσκειες των Μακεδόνων, που κατέληξαν σε συνωµοσίες εναντίον του 
και  στην  εξόντωση  των  συνεργατών  του.  Θεωρεί  δηλαδή,  τις  συνωµοσίες  ως  
γεγονότα  πραγµατικά  - και  όχι  ως  πλάσµατα  της  φαντασίας  του  Αλεξάνδρου  
και  των  συκοφαντιών  από  µέρους  των  αυλοκολάκων  του  όπως  τις  παρουσιάζει  
ο  Μαλλιαρός  και  η  Καλογεροπούλου -  που  είχαν  ως  αιτία  είτε  τη  δυσαρέσκεια 
των  Μακεδόνων  από  την  ανατολική  πολιτική  του  Αλεξάνδρου  είτε  προσωπικά  
κίνητρα  είτε  τον  παλιό  ανταγωνισµό  της  µακεδονικής  αριστοκρατίας  για  την  
εξουσία  και  επισηµαίνει  πως  «όσο  ρίζωνε  στον  Αλέξανδρο  η  ιδέα  της  
κοσµοκρατορίας,  τόσο  λιγόστευε  η  ψυχική  του  επαφή  µε  τους  Μακεδόνες,  
ίσως  γιατί  η  µοίρα  των  µεγάλων  είναι  να  πορεύονται  το  δρόµο  τους  µόνοι»78. 
           Στη  συνέχεια  κάνει  µια  λεπτοµερή  επισκόπηση  της  στρατηγικής  και  της  
πολιτικής  του  Αλεξάνδρου.  Όσο  αφορά  τη  στρατηγική  του  είναι  το  πρώτο  
σχολικό  εγχειρίδιο  που  επιχειρεί  µια  (όσο  είναι  δυνατό  φυσικά  από  ένα  βιβλίο 
αυτού  του  είδους)  αναλυτική  παρουσίασή  της,  για  να  καταλήξει  στο  πόσο  
ιδιοφυής,  ανυπέρβλητος  και  πρωτοπόρος  στρατηγός  ήταν.  Όσο  αφορά  την  
πολιτική  του,  θεωρεί  ότι  συνέλαβε  το  τολµηρό, για  την εποχή  του, σχέδιο  
συναδέλφωσης  των  λαών  και  συγχώνευσης  των  πολιτισµών  τους  (θεωρούσε  
φυσικά  βέβαιη  την  επικράτηση  του  ελληνικού  πολιτισµού  έναντι  αυτών  των  
λαών)  και  πήρε  πολλά  και  πετυχηµένα  µέτρα  για  την  επίτευξή  του,  µην  
προλαβαίνοντας  όµως  να  το  ολοκληρώσει  εξαιτίας  του  πρόωρου  θανάτου  του79.  
Στην  αιτία  του  θανάτου  του  διαφοροποιείται  από  τα  παλιότερα  εγχειρίδια,  
καθώς  δε  θεωρεί  τις  κακουχίες  και  τον  έντονο  ρυθµό  ζωής  µαζί  µε  τη  θλίψη  
του  από  το  θάνατο  του  Ηφαιστίωνα  αιτίες,  γιατί,  όπως  µας  λέει,  «λίγο  πριν 
είχε ξαναβρεί  τη  συνηθισµένη  του  ζωτικότητα  και  σχεδίαζε  νέες  επιχειρήσεις»,  
αλλά  τη  βαριάς  µορφής  ελονοσία  που  του  µετέδωσε  το  νοσογόνο  κλίµα  της  
Βαβυλώνας,  η  οποία  επιδεινώθηκε  λόγω  της  συνέχισης  των  πρωινών  θυσιών  
και  των  λουτρών  του.  Το  κεφάλαιο  τελειώνει  µε  µια  αναφορά  στο  τεράστιο  
εκπολιτιστικό  έργο  του  Αλεξάνδρου,  όπου  τονίζεται  πως  «ήταν  ο  µοναδικός  
κατακτητής  που  οι  κατακτήσεις  του  δεν  έφεραν  καταστροφές  αλλά  πολιτισµό». 
            

Από  το  1991  και  για  έξι  χρόνια  η  αρχαία  ιστορία  παύει  να  αποτελεί  
µέρος  της  διδακτέας   ύλης  του  Λυκείου.  Το  1997,  µε  τη  νέα   αλλαγή  που  
επιχειρείται  στη  δευτεροβάθµια   εκπαίδευση,  εντάσσεται  και  πάλι,  αρχικά  µε  το  
βιβλίο  των  Β. Ασηµοµύτη,  Γ. Γρυντάκη,  Θ.  Κατσουλάκου,  Σ. Κόνδη,  Χ. 
Μπουλώτη  και  Β. Σκουλάτου    «Η  πολιτισµική  προσφορά του  Ελληνισµού  από  
                                                
76 ό.π., σ. 184-7 
77 ό.π., σ. 186 
78 ό.π., σ. 187-8 
79 βλ. ό.π., σ. 188-9 
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την  Αρχαιότητα  ως  την  Αναγέννηση»  για  τη  Α΄  Λυκείου.  Το  βιβλίο  αποτελεί  
µια  επισκόπηση  της  ιστορίας  των  Ελλήνων,  εµµένοντας  περισσότερο  στον  
τοµέα  του  πολιτισµού.  Για  τους  Μακεδόνες  γράφει  πως  ανήκαν  στα  «βόρεια  
ελληνικά  φύλα»,  ενώ  για  τον  Φίλιππο  πως  είχε  «απώτερο  στόχο  να  ενώσει  
τους Έλληνες υπό την  ηγεµονία  του»  για  να  πραγµατοποιήσει  «τον  πόλεµο  κατά  
των  Περσών»  (ως  «πρόσχηµα»  πρόβαλλε  επίσηµα  «την  τιµωρία  των  Περσών»,   
παρουσιαζόµενος  έτσι  «ως  συνεχιστής  του  θρύλου  των  Περσικών  πολέµων»)80.  
          Την  εκστρατεία  του  Αλεξάνδρου  τη  διακρίνει  χρονικά  σε  τρεις  φάσεις,  
334-332,  331-327,  326-325,  περιγράφοντας  συνοπτικά  την  καθεµιά.  Όσο  αφορά  
την  πολιτική  του  δράση,  επισηµαίνει  πως   «κατανόησε  ότι  για  να  διατηρηθεί  η  
ενότητα και η ηρεµία αυτού  του  κράτους  έπρεπε  να  ακολουθήσει   νέα  πολιτική»,  
η  οποία  συνίστατο  στην  απόφασή  του  να  µη  «συµπεριφερθεί  ως  νικητής  προς  
ηττηµένους  αλλά  ως  βασιλιάς  προς  υπηκόους»,  επιδιώκοντας  τελικά  τη  
συµφιλίωση  και  τη  συγχώνευση  των  λαών. Τονίζεται  όµως  πως  η  πολιτική  του  
αυτή  «δε  γίνεται  κατανοητή  και  αποδεκτή  από  τους  Έλληνες»,  κι  αυτό  
προκάλεσε  την  εναντίον  τους  αντίδραση  του  Αλεξάνδρου,  η  οποία  «τον  
οδήγησε  σε  παράφορες  ενέργειες»  σε  βάρος  φίλων  του  και  συνεργατών  του81. 
Το  κεφάλαιο  για  τον  Αλέξανδρο  τελειώνει  µε  την  παράθεση  της  µεγαλύτερης, 
κατά  τους  συγγραφείς,  προσφοράς  του  στον  ελληνισµό,  την  «ίδρυση  νέων  
πόλεων  στα  κατακτηµένα  εδάφη»,  η  οποία  έγινε  για  στρατιωτικούς  λόγους,  στη  
συνέχεια  όµως  «µεταβλήθηκαν (… )  σε  οικονοµικές  και  πολιτιστικές  κυψέλες  
του  Ελληνισµού»,  ώστε  να  απλωθεί  για  πρώτη  φορά  ο  ελληνικός  πολιτισµός  
«στα  ενδότερα  της  Ανατολής»82  (δεν  αναγνωρίζεται  στον  Αλέξανδρο  συνειδητή 
πρόθεση  δηµιουργίας  κέντρων  διάδοσης  του  ελληνικού  πολιτισµού). Καθώς  το  
βιβλίο  δοµείται  κυρίως  γύρω  από  την  εξέταση  του  πολιτισµού,  δεν  προχωρά  
στην  ανάπτυξη  άλλων  σηµείων  της  ιστορίας  του  Αλεξάνδρου. 
           

Αυτό  δε  συµβαίνει  και  µε  το  βιβλίο  που  το  αντικατέστησε  τρία  χρόνια  
αργότερα, την «Ιστορία  του  Αρχαίου  Κόσµου (Από  τους  προϊστορικούς  πολιτισµούς  
της  Ανατολής  έως  την  εποχή  του  Ιουστινιανού)» του  Αντώνη  Μαστραπά (Αθήνα  
2000). Το  εγχειρίδιο  αυτό  αποσκοπεί  να  αποτελέσει  «ένα  εύχρηστο  και  
παιδαγωγικά  κατάλληλο  βοήθηµα»  που  θα  βοηθήσει  τους  «µαθητές  να  
γνωρίσουν  την  ελληνική  ιστορία  της  αρχαιότητας  παράλληλα  µε  την  ιστορία  
των  άλλων  λαών»,  ώστε  «να  κατανοήσουν  το  βαθµό  σύνδεσης  του  Ελληνισµού  
µε  τους  λαούς  της  Ανατολής  και  της Μεσογείου»83, κάτι  που  σε  σηµαντικό  
βαθµό  το  κατορθώνει (η  συνεξέταση  της  ιστορίας  ενός  λαού  µε  αυτήν  της  
ευρύτερης περιοχής όπου βρίσκεται, ώστε να  φανεί  η  µεταξύ  τους  αλληλεπίδραση  
και  να συνειδητοποιηθεί  η  πραγµατικότητα  και  η  αναγκαιότητα  της  συνύπαρξης  
των  λαών,  αποτελεί  νέα  ιστορική  πρακτική  - που  παγιώθηκε  µε  τα  έργα του  F.  
Braudel  για  τη  Μεσόγειο84 -  που  πέρασε  και  στη  σύγχρονη  σχολική  ευρωπαϊκή  
ιστοριογραφία). 

                                                
80 Ασηµοµύτης, Β., κ.ά., Η  πολιτισµική  προσφορά του  Ελληνισµού  από  την  Αρχαιότητα  ως  την   
    Αναγέννηση, (Α΄ Λυκείου), ΟΕ∆Β, Αθήνα 1997, σ. 82, 88 
81 ό.π., σ. 95-8 
82 ό.π., σ. 98 
83 Μαστραπάς, Α., Ιστορία  του  Αρχαίου  Κόσµου (Από  τους  προϊστορικούς  πολιτισµούς  της   
     Ανατολής  έως  την  εποχή  του  Ιουστινιανού), (Α΄ Λυκείου), ΟΕ∆Β, Αθήνα 2000, σ. 7 
84 Braudel, F., La M editerranee et le monde mediterraneen a l’ epoque de Philippe II, Paris 1947 και  
    του ίδιου, La M editerranee. (I) L’ espace et l’ histoire. (II) Les hommes et l’ heritage, Paris 1977 
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            Καθώς  το  βιβλίο  κινείται  µε  συνέπεια  στα  πλαίσια  που  έχει  θέσει,  δε  
µπορούµε  να  ζητήσουµε  από  αυτό  λεπτοµερή  παρουσίαση  στα  ειδικά  κεφάλαια  
και  µε  αναφορές  που  ξεφεύγουν  από  αυτά τα  ειδικά  πλαίσια.  Έτσι,  στο  πριν  
τον  Αλέξανδρο  κεφάλαιο,  αναφέρεται  στην  «παρακµή»  του  ελληνικού   κόσµου,  
στην  πανελλήνια  ιδέα  και  στην  πολιτική  του  Φιλίππου,  που  «αποσκοπούσε  
στην  ένωση  των  Ελλήνων  υπό  την  αρχηγία  του»85.  Στις  τέσσερις  σελίδες  που  
αφορούν   τον  Αλέξανδρο  µιλά  για  τη  δηµιουργία  του  οικουµενικού  του  
κράτους  και  για  τη  σηµασία  του  έργου  του.  Επισηµαίνει  πως  η  εκστρατεία  
του   «στην  αρχή  είχε  στόχο  την  αντιµετώπιση  του  περσικού  κινδύνου  και  στη  
συνέχεια  πέτυχε  την  κατάλυση  της  Περσικής  αυτοκρατορίας».  ∆ιακρίνει  τρεις  
φάσεις  στην  εκστρατεία  (όπως  και  το  προηγούµενο  εγχειρίδιο)  και  παρουσιάζει  
σύντοµα  τι  έγινε  σε  καθεµιά,  τονίζοντας  πως  τελικός  «στόχος  του  Αλεξάνδρου  
ήταν  να  φτάσει  µέχρι  τα  πέρατα  της  Οικουµένης».  Στη  συνέχεια  σηµειώνει  
πως  µε  την  επέκταση  του  Ελληνισµού  «δηµιουργήθηκαν  οι  προϋποθέσεις  για  
την  οικουµενική  ανάπτυξη»86.  Στο  στρατιωτικό  τοµέα,  χαρακτηρίζει  τον  
Αλέξανδρο  ως  «διορατικό  στρατηγό  µε  µεγαλοφυή  σκέψη»,  όχι  µόνο  για  τις  
κατακτήσεις  που  πέτυχε,  αλλά  κυρίως  για  «την  εφαρµογή  κατάλληλου  
σχεδιασµού  για  την  αντιµετώπιση  του  αντιπάλου».  Σ’  ό,τι  αφορά  την  πολιτική  
του  δράση,  επιλέγει  την  «άποψη  ότι  οι  πράξεις  του  αποσκοπούσαν  στην  
ανάµειξη  του  ελληνικού  µε  τον  ασιατικό  κόσµο  και  στην  ένωσή  τους  κάτω  
από µια  ισχυρή  διοίκηση».  Τέλος,  παρατηρεί  πως  το  έργο  του  «αποτέλεσε  τοµή 
για µια διαφορετική πορεία των  λαών  της  Ανατολής και της Μεσογείου»87. 
 

 
Παρατηρήσεις – Συµπεράσµατα (ζ΄ οµάδα). 

 
            Η γενική εικόνα που προκύπτει από τη συγκριτική  µελέτη των ελληνικών   
σχολικών  εγχειριδίων  αρχαίας  ιστορίας, όσο  αφορά  ειδικά  το  κεφάλαιο  τους  για  
τον  Αλέξανδρο  το  Μέγα, αναφορικά µε την περίοδο ως το 1935 σίγουρα δεν είναι 
θετική, ενώ όσο αφορά από ’κεί και πέρα, και κυρίως στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αι., 
δεν είναι ιδιαίτερα  ικανοποιητική.  

Στα παλιότερα έργα, τουλάχιστο σε όσα επιλεκτικά είδαµε, διακρίνεται µια 
σηµαντική επίδραση των παλιότερων - µεταφρασµένων ευρωπαϊκών πρώτιστα - 
εγχειριδίων, όχι όµως και τα σύγχρονής τους ελληνικής ειδικής ιστορικής 
βιβλιογραφίας. Η Ιστορία που παρουσιάζεται σ’ αυτά είναι µόνο η 
πολιτικοστρατιωτική, η οποία και δοµείται µε βάση τις βιογραφίες των σηµαντικών 
προσωπικοτήτων, µεταξύ των οποίων ο Αλέξανδρος έχει µια ιδιαίτερα υψηλή θέση 
(παρά την επικριτική διάθεση που δείχνουν σε µερικά σηµεία τα παλιότερα από αυτά, 
ευρωπαϊκής προέλευσης). 

Όσο αφορά τα νεότερα έργα, µετά το 1935, τα περισσότερα διακρίνονται από 
µιαν αναπόφευκτη  αποσπασµατικότητα  (δεν  είναι  άλλωστε  εύκολο  να  χωρέσουν  
µέσα  σε τόσο  περιορισµένο  αριθµό  σελίδων  όσα  θα  ήθελε  ίσως να  πει  ένας  
συγγραφέας  για  µια  µεγάλη  µορφή,  οπότε  είναι  υποχρεωµένος  να  κάνει  κάποια  
επιλογή,  η  οποία  είναι  δύσκολο  να  γίνει  απόλυτα  επιτυχηµένη),  ενώ  άλλα  
πέφτουν  στην  παγίδα  είτε  του  ιστορικού  διδακτισµού  (θεωρώντας  ως  έναν  από  
τους  κύριους  σκοπούς  της  µελέτης  της  ιστορίας  την  άντληση  θετικών  
παραδειγµάτων  χρήσιµων  για  τη  διάπλαση  του  χαρακτήρα  των  νέων)  είτε  της  
                                                
85 ό.π., σ. 104-6 
86 ό.π., σ. 108-9 
87 ό.π., σ. 109-11 
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ιστορικής  αυθεντίας  του  συγγραφέα,  που  επηρεασµένος  από  την  ανάγνωση  
κάποιων  θεωριών  σχετικά  µε  αµφισβητούµενα  ζητήµατα  της  ιστορίας  του  
Αλεξάνδρου,  τις  αποδέχεται  ως  αδιαµφισβήτητες και  έτσι  τις  παρουσιάζει  στους  
µαθητές. 
           Αν  θέλουµε  τώρα  να  εξετάσουµε  µία  µία  τις  οµάδες  ερωτηµάτων  που  
θέσαµε  και  στα  προηγούµενα  κεφάλαια  όσο  αφορά  τα  προβλήµατα  της  
σχετικής  µε  τον  Αλέξανδρο  ιστορικής  έρευνας,  µπορούµε  να  καταλήξουµε  στα  
εξής: σε όλα  τα  εγχειρίδια  τονίζεται ότι η  Μακεδονία  είναι  ελληνική  περιοχή  και  
οι  Μακεδόνες  ελληνικό  φύλο,  συγγενικό  των  ∆ωριέων· ο  Φίλιππος  προβάλλεται 
ως ο  µεγάλος  ηγέτης  που  ένωσε  το  σπαρασσόµενο  από  τους  εµφυλίους  και   
παρηκµασµένο  Ελληνισµό  του   4ου αι. π.Χ.· ο  Αλέξανδρος  θεωρείται  απ’  όλους  
ανεξαιρέτως  τους  συγγραφείς  ως  ανυπέρβλητος  στρατηγός,  ενώ  όσο  αφορά  τις  
ικανότητές  του  και  τα  οράµατά  του  ως  πολιτικού,  κάποια  παλιότερα  εγχειρίδια  
δεν  αναφέρονται  καθόλου,  ενώ  στα  νεότερα  γίνεται  γενικά  δεκτό  το  όραµά  του  
για  δηµιουργία  παγκόσµιου  κράτους,  συναδέλφωση  των  λαών  και  επικράτηση  
του  ελληνικού  πολιτισµού,  όσο  αφορά  όµως  το  µέγεθος  των  πολιτικών  του  
ικανοτήτων,  άλλα  τάσσονται  ανεπιφύλακτα  υπέρ  τού  ότι  ήταν  και  στον  τοµέα  
αυτόν  πραγµατικά  µεγάλος,  ενώ  ένα  (του  Τσακτσίρα)  δηλώνει  αδυναµία  
εξαγωγής  συµπερασµάτων  στο  ζήτηµα  αυτό  εξαιτίας  της  µη  ολοκλήρωσης  της  
πολιτικής  του  λόγω  του  πρόωρου  θανάτου  του· σχετικά  µε  τις  αρνητικές  του  
πράξεις  οι  γνώµες  πάλι  διχάζονται:  άλλα  εγχειρίδια  δεν  τις  αναφέρουν  καθόλου 
(κυρίως τα παλιότερα),  ενώ  απ’  αυτά  που  τις  αναφέρουν,  άλλα  τις  
παρουσιάζουν  ως  ψύχραιµες  πολιτικές  ενέργειές  του,  άλλα  ως  αποτέλεσµα  της  
αλλαγής  του  χαρακτήρα  του  εξαιτίας  της  αρνητικής  επίδρασης  που  άσκησαν  
πάνω  του  οι  επιτυχίες  και  η  χλιδή  της  Ανατολής  και  άλλα  ως υποχρεωτική 
αντίδρασή του σε  επιθέσεις και απειλές που δέχτηκε από δυσαρεστηµένους παλιούς 
του συνεργάτες·  για τις σχέσεις του µε τους γονείς του  δε  γίνεται  ιδιαίτερος  λόγος  
(αν εξαιρέσουµε την περίεργη αναφορά του εγχειριδίου του Γιαννόπουλου σχετικά  
µε την Ολυµπιάδα)· ο θάνατός του γενικά θεωρείται αποτέλεσµα ασθενείας  
(ελονοσίας),  την  οποία  επιδείνωσε  η  σχετική  αδυναµία  του  οργανισµού  του  
από  τις  κακουχίες  της  δεκάχρονης  εκστρατείας·  τέλος,  η  επίδρασή  του  στην  
παγκόσµια  ιστορία  θεωρείται  καταλυτική: ότι άλλαξε  τη  µορφή  του  κόσµου  και  
οδήγησε  την  ανθρωπότητα  σε  µια  νέα,  καλύτερη  εποχή.  

Οι συγγραφείς αυτών των διδακτικών εγχειριδίων είναι γενικά καταρτισµένοι 
άνθρωποι, φιλόλογοι κυρίως (οι περισσότεροι µε ειδίκευση ως ιστορικοί), 
εργαζόµενοι στην εκπαίδευση σχεδόν όλοι, τέκνα  της εποχής τους ως προς τη 
µεθοδολογία και τη στοχοθεσία του µαθήµατος της Ιστορίας ο καθένας τους, γνώστες 
του θέµατός τους. ∆εν είναι εύκολο να διακριθεί πόσα και ποια έργα για τον 
Αλέξανδρο γνωρίζουν, πάντως φαίνεται (και από αυτά τα έργα τους, και από άλλα 
τους) ότι έχουν µελετήσει έναν ικανοποιητικό αριθµό, καθώς και τις αρχαίες πηγές. 
Τα γραφόµενά τους δε διαφέρουν ιδιαίτερα από αυτά που εντοπίσαµε στα αντίστοιχα 
ιστορικά (και λογοτεχνικά ακόµα) έργα της κάθε περιόδου. Υπακούουν, όπως είναι 
φυσικό, απόλυτα στις επιταγές των Α.Π. και των εκάστοτε οδηγιών προς τους 
συγγραφείς σχολικών εγχειριδίων, όχι µόνο γιατί συµφωνούν προφανώς µ’ αυτές, 
αλλά και γιατί αλλιώς τα βιβλία τους δε θα ήταν δυνατό να εγκριθούν και να 
κυκλοφορήσουν. Η - διαπιστωµένη από τη σχετική µε τα ελληνικά σχολικά 
εγχειρίδια ιστορίας βιβλιογραφία 88 - εξωιστορική επιδίωξή τους για διάπλαση 

                                                
88 βλ. Αβδελά, ό.π., σ. 6, Μαυροσκούφης, ό.π., σ. 15, Κόκκινος, ό.π., σ. 314, Βώρος, ό.π., σ. 199 και 
     Σκουλάτος, ό.π., σ. 81 
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χρηστών χαρακτήρων και φιλοπάτριδων (και δηµοκρατικών) πολιτών παρουσιάζεται 
πάντα και στα σχετικά µε τον Αλέξανδρο κεφάλαιά τους, καθώς το πρόσωπό του, 
ανάλογα και µε την ιστορική περίοδο γραφής του κάθε βιβλίου, χρησιµοποιήθηκε 
έντονα, και ως υπόδειγµα ηθικής διαπαιδαγώγησης και διάπλασης χαρακτήρα, και ως 
πρότυπο ικανού και µεγάλου ηγέτη, εκφραστή της πολεµικής και πολιτισµικής δόξας 
του Ελληνισµού, που ωθούσε, µέσω της µίµησης, τους νέους, στη φιλοπατρία και στη 
γενικότερη διάθεση αγάπης και προσφοράς προς την πατρίδα, πολεµικής ή άλλης. 
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Β) Γενικές  Ιστορίες,  Εγκυκλοπαίδειες,  Ιστορικά  και  Βιογραφικά    
     Λεξικά ,  Παιδικό  και  Εφηβικό  βιβλίο  Γνώσεων . 
 
          

Στο  β΄ µέρος  του  τελευταίου  κεφαλαίου  της  έρευνάς  µας  θα  εξετάσουµε  
τρεις  ακόµα  οµάδες  βιβλίων  που  αναφέρονται  στον  Αλέξανδρο,    αρκετά  
διαδεδοµένων.  Σ’ ένα  πρώτο  µέρος  του  θ’  αναφερθούµε  στις  Γενικές  ή  
Επίτοµες  ή  Παγκόσµιες  ή  Συνοπτικές  Ιστορίες  (η΄  οµάδα)  που  κυκλοφορούσαν  
ευρύτατα  κυρίως  κατά  τις  δεκαετίες  του  1950  και  του  1960  αλλά  και  
αργότερα.  Τα  έργα  αυτά  δεν  αποτελούν  στην  πλειονότητά  τους  δηµιουργήµατα  
επιστηµόνων  ιστορικών  και  σκοπός  τους  δεν  είναι  η  προώθηση  της  ιστορικής  
έρευνας,  αλλά  το  να  βοηθήσουν υποψήφιους  για  τα  πανεπιστήµια  (δηλαδή  τους  
απόφοιτους  των  εξατάξιων  Γυµνασίων)  παρέχοντάς  τους  περιληπτικά  και  
µεθοδικά  όλη  την  ύλη  ιστορίας  που  διδάχτηκαν  στο  σχολείο,  συνοδευόµενη  
συχνά  και  από  ασκήσεις  και  ερωτήσεις  (µοιάζουν  έτσι  να  είναι  κατά  κάποιο  
τρόπο  συγγενικά  βιβλία  µε  τα  σχολικά  εγχειρίδια  ιστορίας)  είτε  το  να  
προσφέρουν  πολύ  γενικές  ιστορικές  γνώσεις  σ’  έναν  απληροφόρητο  αναγνώστη  
που  επιθυµεί  όµως  να  µάθει.  Η παραγωγή βιβλίων αυτού του είδους σχεδόν 
σταµατά µε την αλλαγή του εξεταστικού συστήµατος πρόσβασης στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στη δεκαετία του 1970. Τα περισσότερα από αυτά είναι πολύ  
περιληπτικά  και  µε πολλές ελλείψεις.             

Όχι  όµως  µόνο  από  αυτά  αλλά  και  από  µια  άλλη  πολύ  µεγάλη  οµάδα  
βιβλίων (θ΄ οµάδα), στην οποία ανήκουν οι εγκυκλοπαίδειες και τα ιστορικά  και 
βιογραφικά λεξικά. Ούτε τα εγκυκλοπαιδικά λήµµατα αποτελούν ιστορικά  
συγγράµµατα, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίπτωση που δεν υπογράφονται από  
ειδικούς επιστήµονες. Επιπλέον, χαρακτηρίζονται αναγκαστικά από σχετική 
συντοµία και  από απλούστευση, καθώς στόχος  τους  είναι να προσφέρουν γενική 
πληροφόρηση  σε µη ειδικούς αναγνώστες. Επειδή όµως αυτοί οι µη  ειδικοί  
αναγνώστες  είναι  η  πλειονότητα του ελληνικού  αναγνωστικού  κοινού  κι  επειδή  
όταν  αυτοί  θελήσουν  να  πληροφορηθούν  ή  να  µιλήσουν  για  τον  Αλέξανδρο  θα  
καταφύγουν  είτε  σ’  αυτού  του  είδους  τα  βιβλία  είτε  στις  σχολικές  τους  
µνήµες,  είµαστε  υποχρεωµένοι  να  ελέγξουµε  ποια  είναι  η  εικόνα  του  
Αλεξάνδρου  που  αυτά  παρουσιάζουν,  καθώς  και  κατά  πόσο  θίγουν  τα  σχετικά  
µε  την  ιστορία  του  προβλήµατα – ερωτήµατα  που  έχουµε  ήδη  θέσει  και  
εξετάσει.  

   Τέλος,  τα  ίδια  ακριβώς  ισχύουν  και  για  την  τελευταία  οµάδα  βιβλίων  
(ι΄  οµάδα),  στην  οποία  εντάσσουµε  το  παιδικό  και  εφηβικό  βιβλίο  γνώσεων.  Σ’ 
αυτό  περιλαµβάνονται  βιβλία  που  αποτελούν  βιογραφίες  του  Αλεξάνδρου  (όχι  
µυθιστορηµατικές)  γραµµένες  ειδικά  για  παιδιά,  ή  γενικότερα  βιβλία για παιδιά,  
είτε  αρχαίες  ιστορίες  είτε  συλλογές βιογραφιών  σηµαντικών  προσώπων.  
            Θα  ξεκινήσουµε  µε  την  εξέταση  των  Γενικών  Ιστοριών  και  στη  
συνέχεια  θα  προχωρήσουµε  στα  εγκυκλοπαιδικά  λήµµατα  και  στα  βιβλία  
γνώσεων.  Θα  εξετάσουµε  ενδεικτικά 10  έργα  της  η΄  οµάδας (καθώς δεν είναι 
απαραίτητο να  επιχειρήσουµε  πλήρη  κάλυψη  όλων  των  έργων  αυτής  της  
οµάδας, αφού αυτό  που  µας  ενδιαφέρει  είναι  η  γενική  εικόνα  που  δίνουν  και  
αυτή  µπορεί  εύκολα  να  εξαχθεί  από  την  επιλεκτική  εξέταση  ορισµένου  
αριθµού  έργων),  23  έργα  της  θ΄  και  7  έργα  της  ι΄  οµάδας (επιδιώκοντας στις 
οµάδες αυτές, ως περισσότερο διαδεδοµένες, όσο το δυνατό πληρέστερη κάλυψη). 
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η΄ οµάδα 
 
Θ’  αρχίσουµε  µε  την  εξέταση  του  βιβλίου  του  Γιάννη  Κούχτσογλου  

«Επίτοµος  Γενική  Ιστορία»  (πρωτοεκδόθηκε  το  1950,  αλλά  γνώρισε  πολλές  
επανεκδόσεις  στη  δεκαετία  του  1950  και  του  1960),  που,  όπως  δηλώνει,  
ανήκει  σ’  αυτά  τα  βιβλία  που  αποσκοπούν στη  διευκόλυνση  του  υποψήφιου  
σπουδαστή.  Για  τους  Μακεδόνες  αναφέρει  ότι  ανήκουν  στην  δωρική  φυλή  και  
ότι  αποµονώθηκαν  στο  βορρά.  Για  την  κρίση  του  ελληνικού  κόσµου  κάνει  
µικρή  αναφορά,  ενώ  για  τον  Αλέξανδρο  δηλώνει  αρχικά  πως  «τεθείς  
επικεφαλής  µακεδονικού  και  ελληνικού  στρατού  εξεστράτευσε  κατά  του  κοινού  
εχθρού»  και  στη  συνέχεια  συνέτριψε  τους  Πέρσες  χάρη  στην  «πολεµική   
τέχνη»  του89.  Πιστεύει  πως  είχε  σκοπό  «να  κατακτήσει  ολόκληρο  το  ασιατικό  
κράτος  και  να  διαδώσει  τον  ελληνικό  πολιτισµό».  ∆ε  γίνεται  λόγος  για  τη  
δηµιουργία   παγκόσµιου  κράτους.  Αναφορά  κάνει  στη  θέλησή  του  «να  
συγχωνεύσει  τους  Έλληνες  µε  τους  Πέρσες».  Από  τα  αρνητικά  σηµεία  της  
ιστορίας  του  µιλά  µόνο  για  τη  εξουδετέρωση  των  ανταπαιτητών,  τη  Θήβα  και  
το  Αµµώνιο,  χωρίς  όµως  να  τα  σχολιάζει  αρνητικά.  Για  το  θάνατό  του  αιτία  
θεωρεί  τους  ελώδεις  πυρετούς  και  την  εξάντληση  από  τις  ταλαιπωρίες90. 
             

Μια  δεύτερη  «Επίτοµος  Γενική  Ιστορία»  για  υποψήφιους  σπουδαστές  
που  κυκλοφόρησε  ευρύτατα  την  περίοδο  αυτή  είναι  εκείνη  του  Νικολάου  
Τζουγανάτου  (τ. Α΄ , β΄ έκδοση ,  Αθήνα  1955).  Ως  έργο  είναι  λεπτοµερέστερο  
από το προηγούµενο, αγγίζει αρκετά ερωτήµατα και προσφέρει αρκετά περιεκτικά  
τα  βασικά  σηµεία  της  ιστορίας  του  Αλεξάνδρου. Ο συγγραφέας δεν επιθυµεί  την  
περιληπτική παρουσίαση ασύνδετων  µεταξύ  τους  γνώσεων,  αλλά  έχει  φιλοδοξία,  
όπως  δηλώνει,  «να  παράσχει  αληθή  ιστορική  γνώση»91.   

Για  τους  Μακεδόνες  και  την  αποµόνωσή  τους  αναφέρει  ό,τι  κι  ο  
Κούχτσογλου.  Ο ίδιος ο Αλέξανδρος  είναι  για  τον  Τζουγανάτο  «µία  από  τας  
µεγαλυτέρας  φυσιογνωµίας  όλων  των  αιώνων  και  όλων  των  λαών».  Η  
εκστρατεία  στην  Ασία  αποτελεί  γι’  αυτόν  συνέχεια  της  µακεδονικής  
«επεκτατικής  πολιτικής»  του  Φιλίππου  που έφερε ως  πρόφαση  τον «εκδικητικό  
και  απελευθερωτικό  χαρακτήρα», ο Αλέξανδρος  όµως,  «λιγότερο  υπολογιστής  
από  τον  πατέρα  του»  κατά  τον  συγγραφέα,  «πίστευε  ενθουσιωδώς  στους  
σκοπούς  αυτούς»92.  

Το  στρατιωτικό  του  έργο  το  κρίνει  ως  «καταπληκτικό»  και  µοναδικό  
στην  ιστορία. Θεωρεί  όµως  ως  «µοναδικότερο  ακόµη  το  πολιτικό»,  καθώς  
πιστεύει πως ο  Αλέξανδρος «µέσα στις προκαταλήψεις  επεχείρησε το σχέδιο της 
συνεργασίας και συνενώσεως των  νικητών  και  ηττηµένων  σ’ ενιαίο κράτος», 
επεδίωξε  «να  αφοµοιώσει  τους  Πέρσες  δια  του  ελληνικού  πολιτισµού»,  
ακολούθησε  «µεγαλοφυές  πρόγραµµα  προσελκύσεως  των  υποταχθέντων»  και  
πήρε  πλήθος  επιτυχηµένων  µέτρων  για  την οργάνωση του  κράτους  του, το οποίο 
απέβλεπε στο να το κάνει παγκόσµιο93. Από  τις  αρνητικές  πράξεις  του  κάνει  
αναφορά  στην  Θήβα  και  στους  φόνους  των  συνεργατών  του. Για τη Θήβα  τον  
δικαιολογεί,  καθώς  θεωρεί  ενόχους  τους  συµµάχους του, όχι όµως και για τους  

                                                
89 Κούχτσογλου, Γ., Επίτοµος Γενική Ιστορία, Αθήνα 1950, σ. 50, 56 
90 ό.π., σ. 57-60 
91 Τζουγανάτος, Ν., Επίτοµος Γενική Ιστορία, τ. Α΄:Αρχαία Ελληνική – Ρωµαϊκή – Βυζαντινή –  
     Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή , β΄ έκδ., Αθήνα 1955, σ. 8 
92 ό.π., σ. 89-90 
93 ό.π., σ. 92-3 
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τέσσερις  φόνους. Κατηγορεί  τον  Αλέξανδρο  ότι  αντέδρασε  µε  «παράφορον  
οργή»  και  µε  «ωµότητας»  στην  δυσφορία  των  συµπολεµιστών του που δεν  
καταλάβαιναν  την  ανατολική  πολιτική  του  και  αυτές  «επεσκίασαν  την  δόξα  
του». Για  τον  συγγραφέα,  ο Φιλώτας  και  ο  Παρµενίων  έπεσαν «θύµατα  των  
καταγγελιών  των  λεγοµένων Αλεξανδροκολάκων»,  ο  φόνος  του  Κλείτου  ήταν  
εντελώς  άδικος,  ενώ  η  θανάτωση  του  Καλλισθένη  αποτελεί  «ασυγχώρητον 
έγκληµα»94.  

Για  το  θάνατό  του  ο  Τζουγανάτος  δέχεται  ως  αιτία  τους  «διαλείποντας  
πυρετούς»  στους  οποίους  δεν  άντεξε  ο οργανισµός  του,  που  τον  είχαν  
«πρόωρα»  καταβάλει  «οι  κόποι,  η  αδιάκοπη  εργασία,  η  κραιπάλη  και  οι  
αγρυπνίες». Μιλά  ακόµη  και  για  την  προσφορά  του  στον  κόσµο, τον  
εκπολιτισµό  της  Ανατολής  και  τη  διάδοση  του  ελληνικού  πολιτισµού,  για  την  
ίδια  την  Ελλάδα  όµως  θεωρεί  ότι  η  επίδραση  του  Αλεξάνδρου  ήταν  αρνητική,  
καθώς  «υπέστη  αληθινή  ερήµωση  και  εξάντληση»95. 
             

Τρίτη   στην   σειρά   «Επίτοµο   Γενική   Ιστορία»   θα   εξετάσουµε  του  Α. 
∆εληγιαννίδη (Θεσσαλονίκη 1954). Ο συγγραφέας µιλά  για  περίοδο  «νέας  δόξας»  
της  ελληνικής  ιστορίας  µε  τους  Μακεδόνες  βασιλείς,  αναφέρεται  στην  
παραδειγµατική  τιµωρία  της  Θήβας,  ενώ  θεωρεί  αντίθετα  την  πυρπόληση  στην  
Περσέπολη  συµβολική  δήλωση  «ότι έληξε  πλέον  το  Περσικό  κράτος». Μιλά  µε  
θαυµασµό  για  τα  στρατιωτικά  κατορθώµατα  του  Αλεξάνδρου,  στη  συνέχεια  
όµως θεωρεί ότι η Ανατολή άσκησε  «τεραστία  επίδρασιν  επί  του  χαρακτήρος  του  
µεγάλου κατακτητού», ο οποίος αποκτά «ασιατική νοοτροπία» και «δεσποτική  
συµπεριφορά», κάτι που προκαλεί «δυσαρέσκεια» στους  Μακεδόνες  κι  αυτή  µε  τη  
σειρά της οδηγεί τον Αλέξανδρο σε «βιαίας πράξεις»,στους φόνους  των συνεργατών  
του. Τέλος,  αναφέρεται  στην  πολιτική του  της  µετάδοσης  του  ελληνικού  
πολιτισµού  στην  Ασία  και  της  συγχώνευσης  των  βαρβάρων  µε  τους   
Έλληνες96.                   
            

Οι  αναφορές  του  επόµενου  βιβλίου  της  οµάδας  αυτής  στον  Αλέξανδρο,  
της  «Γενικής  Ιστορίας» (Αθήνα  1957) του  φροντιστή  Παναγιώτη  Χατζή, είναι  
ακόµα  πιο  σύντοµες. Θεωρεί  κατ’ αρχήν  ότι  µε  τη  µάχη  στη  Χαιρώνεια  
«κατελύθη οριστικώς  η  πολιτική ελευθερία  των  αρχαίων  ελληνικών  κρατών» 
(βλέπουµε εδώ την επιβίωση µιας άποψης που έχει από πολύ καιρό εγκαταλειφθεί 
από την ελληνική ιστοριογραφία, αλλά και από την ευρωπαϊκή), τονίζει  ότι  «το  
µεγαλεπήβολον  σχέδιον  του  Μ. Αλεξάνδρου  ήτο  να  ενώσει  όλους  τους  
Έλληνας,  να  οδηγήσει  τούτους  εναντίον  των    Περσών  διά  να  εκδικηθεί αυτούς 
(...)και να διαδώσει τον ελληνικόν πολιτισµόν  εις  τους βαρβάρους  λαούς της 
Ανατολής» (και εδώ ο υπερτονισµός του εκπολιτιστικού του σχεδίου), αναφέρεται  
στη  «στρατηγική  µεγαλοφυΐα»  του,  καθώς  και  στην  πολιτική  του  της  
συµφιλίωσης  και  της  συνένωσης  των  λαών,  εξηγεί  ότι  πέθανε  από  «πυρετό»  
και  τέλος,  σηµειώνει  πως  «την  δόξαν  του  κηλιδώνουν»  η  καταστροφή  της  
Θήβας  και  οι  φόνοι  των  τεσσάρων  συνεργατών  του97.                    
            

Περνώντας  στη  δεκαετία  του  1960,  εξετάζουµε  πρώτο  το  βιβλίο  του  
Ιωάννη Σαρρή  «Γενική  Συνοπτική  Ιστορία» (Αθήνα α.ε.). Ο  συγγραφέας  
                                                
94 ό.π., σ. 90, 94 
95 ό.π., σ. 95-6 
96 ∆εληγιαννίδης, Α.,  Επίτοµος Γενική Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 116-7, 120-2 
97 Χατζής, Π., Γενική Ιστορία, Αθήνα 1957, σ. 136-40 
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αντικρούει  τα  όσα  υποστήριζε  «η  αντιφιλιππική  εν  Αθήναις  µερίς»  ότι  οι  
Μακεδόνες  δεν  ήταν  γνήσιοι  Έλληνες,  παραπέµποντας στις  µελέτες  των  
Χατζηδάκη,  Ηoffman  και  Beloch  και  καταλήγοντας  στο  ότι ήταν  «συγγενείς  
των  ∆ωριέων». Για  το  Φίλιππο  σηµειώνει  πως  «φιλοδοξία  του  ήταν  να  γίνει  
αρχηγός  ενιαίου  Ελληνικού  έθνους»98. 

Όσο αφορά τον Αλέξανδρο, θεωρεί ότι πολιτικό του σχέδιο ήταν «να  
εκπολιτίσει  την  Ασία  και  να  συγχωνεύσει  τους  δύο  λαούς – Έλληνας και 
Ασιανούς».  Οι  αλλαγές  στη  συµπεριφορά  του  ως  συνέπεια αυτής της πολιτικής 
βρίσκονται, κατ’ αυτόν, στη  βάση  της  σύγκρουσής  του  µε τους  Μακεδόνες,  οι  
οποίοι  δυσαρεστήθηκαν  (θεωρεί  βέβαιες  τις  συνωµοσίες,  δεν  είναι  όµως  
βέβαιος  για  τη  συµµετοχή  σ’  αυτές  των  φονευθέντων  συνεργατών  του).  
Αναφορές  κάνει  και  στην  καταστροφή  της  Θήβας  «προς   παραδειγµατισµόν». 
Τονίζει ότι ο Αλέξανδρος ήταν «ο πρώτος στρατηγός  όλων  των  εποχών  και  όλων  
των  λαών»,  αλλά  και  ότι  ήταν  και  «ως  οικονοµολόγος  νεωτεριστής». Ο θάνατός 
του τέλος γράφει πως οφείλεται στον πυρετό και την  κόπωση99. 
            

Επόµενο  στη  σειρά  θα  εξετάσουµε  ένα  πολύ  σύντοµο  (όπως  τονίζει  και  
ο  τίτλος  του)  βιβλίο,  τις «Περιλήψεις  Ιστορίας  της  Αρχαίας  Ελλάδος»  (τ.Β’,  
Αθήνα  1965)  του  φιλολόγου  Σταµατίου  Παπασταµατίου.  Όπως  βλέπουµε,  δεν  
έχουµε  µια  γενική  ιστορία,  αλλά  µια  ιστορία  της  αρχαίας  Ελλάδας,  προς  
χρήση  όµως  µαθητών.  Ο  συγγραφέας  µιλά  για  τη  δωρική  καταγωγή  των  
Μακεδόνων,  ενώ  θεωρεί  το  Φίλιππο  «θεµελιωτή  της  ενότητος  των  Ελλήνων  
και  της  κατακτήσεως  της  Ασίας».  Σηµειώνει  επίσης  πως  στη  Χαιρώνεια  «οι  
Θηβαίοι  και  οι  Αθηναίοι αγωνίζονται για την ελευθερία τους». Την εκστρατεία  του  
Αλεξάνδρου  την  περιγράφει  περιληπτικότατα.  Τονίζει  πως  «µε  τόσες  µικρές  
δυνάµεις  πέτυχε  τη  διάλυση  της  Περσικής  αυτοκρατορίας  που  τόσες  συµφορές  
είχε  προξενήσει  στο  έθνος µας», ενώ παράλληλα σηµειώνει πως «η εκστρατεία  του  
δεν είναι µόνο στρατιωτική πορεία  αλλά  και  εκπολιτιστική  προσπάθεια» (που και 
πάλι τονίζεται),  που  είχε  ως  αποτέλεσµα  ότι  «οι  λαοί  της  Ανατολής  ξύπνησαν  
από  τη  νάρκη  που  τους  είχε  καταδικάσει  ο  περσικός  δεσποτισµός».  Αναφορά  
κάνει  και  στη  θέληση  του  Αλεξάνδρου  για  «συγχώνευση  του  ανατολικού  και  
δυτικού  κόσµου»  και  στα  σχέδιά  του  για  εκστρατεία  «στη  Βόρειο  Αφρική  και  
στη  ∆υτική  Ευρώπη».  Για  το  θάνατό  του  τέλος  αναφέρει  ότι  «αρρώστησε  από  
υψηλούς  πυρετούς»100. 
           

 Ένα  χρόνο  αργότερα  από  το  βιβλίο  του  Παπασταµατίου  (1966)  
εκδόθηκε  η  «Γενική  Ιστορία»  των  Ευθ.  Χριστόπουλου – ∆. Σιδέρη.  Μιλούν  κι  
αυτοί  για  τη  δωρική  καταγωγή  των  Μακεδόνων,  προχωρούν  όµως  περισσότερο  
τονίζοντας  πως  «είχαν  την  ίδια  γλώσσα,  θρησκεία,  ήθη  και  έθιµα  µε  τους  
αδερφούς τους στη νότια Ελλάδα» και πως  «η  ψυχή  τους  παλλόταν  από   ελληνικό  
πατριωτισµό  και  αυτό  περίτρανα  αποδείχτηκε  όχι  µόνο  µε  το  τολµηρό  σχέδιο  
του Φιλίππου Β΄ και του γιου του Αλεξάνδρου για  την εθνική ένωση των  Ελλήνων  
σ’  ένα  κράτος,  αλλά  και  µε  τον  πόλεµο  που  έκαναν  εναντίον  των  Περσών  για  
να  τους  τιµωρήσουν  επειδή  είχαν  εκστρατεύσει  εναντίον  της  Ελλάδος».  
Αναφερόµενοι  στον  Αλέξανδρο  µιλούν  για  τη  «στρατηγική  του  ικανότητα»,  
ενώ  πιστεύουν  πως  ο  αρχικός  του  σκοπός,  που  ήταν  η  τιµωρία  και  η  
κατάκτηση  της  Περσίας,  µε  την  ολοκλήρωσή  του  διευρύνθηκε· ο  Αλέξανδρος  
                                                
98 Σαρρής, Ι., Γενική Συνοπτική Ιστορία, Αθήνα, σ. 85-6 
99 ό.π., σ. 90-4 
100 Παπασταµατίου, Σ., Περιλήψεις Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας, τ. Β΄, Αθήνα 1965, σ. 64-7 
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ονειρευόταν τότε «να ενώσει την Ασία µε την Ευρώπη»,  αλλά  και  «να  κατακτήσει 
τη   Σκυθία   (Ρωσία),   την   Αφρική, την   Ιβηρική   χερσόνησο,  την  Ιταλία,  µε  
σκοπό  να  ενώσει  όλο  τον  κόσµο σ’ ένα  κράτος»,  σχέδια  που  «ο  πρόωρος  
θάνατός  του  µαταίωσε», όπως πιστεύουν101.   

Οι  συγγραφείς  θεωρούν ακόµη  ότι  «οι  θησαυροί   και  τα  µεγαλεία  της  
Ανατολής  γοήτευσαν  τόσο  πολύ  τον  Αλέξανδρο  που  άρχισε  να  ζει  κι  αυτός  
σαν  ανατολίτης»  και,  το  χειρότερο,  «παρασύρθηκε  στο  πιοτό  και  τις  
διασκεδάσεις,  πράγµατα  που  δυσαρεστούσαν  τους  Μακεδόνες», όπως περίεργα 
σηµειώνουν.  Τη  συνωµοσία  του  Φιλώτα  τη  θεωρούν  γεγονός,  κατηγορούν  όµως  
τον  Αλέξανδρο  πως  «έφτασε  σε  κατάσταση  παραφοράς»»   µόλις  την  
πληροφορήθηκε  και  «αφού  πέρασε  τυπικά  από  δίκη  το  Φιλώτα  και  τον  
εκτέλεσε»,  έκανε  σε  λίγο  το  ίδιο  και  για  τον  Παρµενίωνα. Το  φόνο  του  
Κλείτου  τον  θεωρούν  «το  αποκορύφωµα  των  εξάψεων  του  Αλέξανδρου»,  
πιστεύουν  όµως  ότι  «αµέσως  µετά»  συνήρθε  και  συνέχισε  το έργο  του.  Οι  
συγγραφείς  αναφέρονται  και  σε  δύο  άλλες  από  τις  αρνητικές  πράξεις  του,  την  
καταστροφή  της  Θήβας  και  της  Περσέπολης.  Την  πρώτη  την  αποδίδουν  στο  
θυµό  του  και  στη  διάθεσή  του  να  καταπνίξει  κάθε  επαναστατική  κίνηση  στην  
Ελλάδα,  ενώ  τη  δεύτερη  στη  θέλησή  του  «να  δείξει  ότι  τελείωσε  η  βασιλεία  
των  Αχαιµενιδών».  Παρατηρούν  τέλος  πως  παρόλο  που  δεν  ολοκλήρωσε  το  
έργο  του,  «οι  κατακτήσεις  του  όµως  στην  Ασία  και  την  Αίγυπτο  δηµιούργησαν  
ένα  καινούριο  κόσµο  που  ξεπετάχτηκε  µέσα  από  το  φως  που  σκόρπισε  ο  
Ελληνισµός  στην  Ανατολή»102. 
           

Το  τελευταίο  έργο  της  η΄ οµάδας που  ανήκει  στην  κατηγορία  των  
σχολικών  βοηθηµάτων  για  υποψήφιους  φοιτητές  (και το καλύτερο από όσα  
είδαµε) είναι η  «Ιστορία  Πολιτική  και  Εκκλησιαστική» του Γεράσιµου Βανδώρου  
(Αθήνα 1966), φιλόλογου–ιστορικού,  γνωστού και από το µεταφραστικό  και λοιπό 
του έργο. Το βιβλίο αυτό προσφέρει  πιο ολοκληρωµένη και πιο συγκροτηµένη 
πληροφόρηση  στον  αναγνώστη  και  αυτό  φαίνεται  και  στο  σχετικό  µε  τον  
Αλέξανδρο  κεφάλαιο  (στον  οποίο  αφιερώνει  διπλάσιες  τουλάχιστο  σελίδες  από  
τα  υπόλοιπα  βιβλία  που  είδαµε).   

Και  ο  Βανδώρος αναφέρεται στην ελληνική-δωρική καταγωγή  των  
Μακεδόνων,  ενώ  όσο  αφορά  την  Ελλάδα  του  4ου αι. π.Χ.  µιλά  για  τη  
«γενικότερη  παρακµή»  της  και  τους  «εµφυλίους  των  Ελλήνων»,  θεωρεί  το  
Φίλιππο  «µία  των  σπουδαιοτέρων  µορφών  της  αρχαίας  Ελλάδος»  και  το  
∆ηµοσθένη  «άξιο  θαυµασµού»  για  τη  φιλοπατρία  του,  όχι  όµως  και  για  την  
πολιτική  που  άσκησε,  η  οποία  δεν  ήταν  πανελλήνια,  ενώ  τέλος,  για  τη  µάχη  
της  Χαιρώνειας  σηµειώνει  πως  «κακώς  υπεστηρίχθη παλαιότερον»  ότι  ήταν  
«επιζηµία  διά  την  Ελλάδα»,  αλλά  ήταν  αντίθετα  κάτι  θετικό,  γιατί  «για  πρώτη  
φορά  η  Ελλάς  συνηνώθη»  και  «οι  εµφύλιοι  σταµατούν».  Μιλώντας  πάλι  για  
τους  Έλληνες  παρατηρεί  τη  «µάλλον  συµβολική»  συµµετοχή  τους  στην  
εκστρατεία  στην  Ανατολή103. 
           Περνώντας  στον  Αλέξανδρο  εξάρει  αρχικά  τα  «πνευµατικά  και  ψυχικά  
του  χαρίσµατα»,  ενώ  σηµειώνει  πως  «στη  Χαιρώνεια  πολέµησε  γενναιότατα  και  
συνέβαλε  πολύ  εις  την  νίκην»,  χωρίς  και  να  την  αποδίδει  λανθασµένα  σ’  
αυτόν.  Τον  χαρακτηρίζει  «έξοχο  αρχηγό»  που  διευθύνει  «εξαίρετα»  το  στρατό  
του  κατά  τη  µάχη.  Εξετάζοντας  σε  ειδική  παράγραφο  το «πολιτικό  πρόγραµµά  
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του»  αναφέρει  πως,  ενώ  «ξεκίνησε  ως  Έλλην  βασιλεύς  για  να  πραγµατοποιήσει  
τα  όνειρα των πανελληνιστών και να τιµωρήσει τους Πέρσες», σταδιακά  «στο  νου  
του  ωρίµασε ένα νέο σχέδιο, της συνενώσεως του ελληνικού και του  περσικού  
κόσµου»,  «όχι  διότι  έπαυσε  να  σκέφτεται  και  να  αισθάνεται  ως  Έλλην»,  αλλά  
γιατί  έπρεπε,  αναγκασµένος  από  τα  πράγµατα,  «να  προσελκύσει  τους  λαούς 
(… ) αν  ήθελε  να  τους  διατηρήσει  υπό  την  εξουσίαν  του  και  να  µεταδώσει  
συγχρόνως  εις  αυτούς  τον  ελληνικό  πολιτισµό  και  τον  ελληνικό τρόπο  ζωής».  
«Η  έναντι  των  υποταχθέντων  συµπεριφορά  του»,  «η  πολιτική  της  
συγχωνεύσεως»  και  η  «αρίστη  οργάνωση  των  υπ’  αυτού  κατακτηθέντων  
χωρών,  αποδεικνύουν  τις  µεγάλες  πολιτικές  και  οργανωτικές  του  ικανότητες»,  
κατά  τον  συγγραφέα104.           
          Σχετικά  µε  τις  αρνητικές  ενέργειές  του  κάνει  αναφορά  σε  µερικές  µόνο. 
Μιλώντας  για  την  εξόντωση  των  ανταπαιτητών  λέει  απλά  ότι  «µετά  τον  φόνο  
του  Φιλίππου  αντιµετωπίζει  µε  σθένος  τις  δυσκολίες». Την  καταστροφή  της  
Θήβας  τη  θεωρεί  «τιµωρία  παραδειγµατική»  ύστερα  από  την  απόρριψη  των  
«ευνοϊκών όρων» του. Αναφέρεται επίσης στην αντίδραση των συνεργατών του  
«διότι  δεν  ήταν  εύκολο  να  αντιληφθούν  τα  σχέδιά»  του,  τονίζει  όµως  ότι  κι  
αυτός «δεν ήταν διατεθειµένος να  υποχωρήσει»,  αλλά  «επάταξε  την  αντίδραση  µε  
βίαια µέσα· ούτω  κατεδίκασε  εις  θάνατον  το  Φιλώτα  και  τον  Παρµενίωνα»  (δεν  
εξηγεί γιατί), τον Κλείτο «φόνευσε ιδιοχείρως διότι ενέπαιξε τας περσικάς  συνηθείας 
του», ενώ σηµειώνει και ότι καταδίκασε «εις θάνατο» και τον Καλλισθένη105. 
            Για  το  θάνατό  του  ο  Βανδώρος  πιστεύει  ότι  «τον  κατέλαβε  πυρετός  
διαλείπων»,  ο  οποίος  όµως,  όπως  υποστηρίζει,  βρήκε  τον  οργανισµό  του  
εξασθενηµένο,  καθώς  «η  συνεχής  εργασία,  αι  αδιάκοποι  φροντίδες,  αι  
αγρυπνίαι  και  τα  µέχρι  πρωίας  παρατεινόµενα  συµπόσια  είχον  υποσκάψει  την  
υγείαν  του».  Το  έργο  του  το  χαρακτηρίζει  «µέγα,  αν  όχι  µοναδικό»  στην  
ιστορία  του  κόσµου· µιλά  για  τη  διάδοση  του  ελληνικού  πολιτισµού  που,  αν  
«και  προ  του  Αλεξάνδρου  βεβαίως  είχε  αρχίσει  να  διεισδύει  στην  Ασία», όπως 
πιστεύει (αντλώντας στο σηµείο αυτό από τον Καρολίδη), «χωρίς  τον  Αλέξανδρο  
δε  θα  ήτο  τόσο  µεγάλος  ο εξελληνισµός»  της,  και  για  τη  µεγάλη  οφειλή  προς  
αυτόν  του  χριστιανισµού,  τονίζοντας  πως  «δικαίως  η  Ιστορία  του  απένειµε  τον  
τίτλο  του  Μεγάλου».  Για  την  ίδια  την  Ελλάδα  όµως   πιστεύει  πως  η  δράση  
του  απέβη  τελικά  βλαβερή,  καθώς  «έχασε  το  µεγαλύτερο  και  ζωτικότερο  
τµήµα  του  πληθυσµού  της»,  κάτι  που, µαζί µε τον «οικονοµικό ανταγωνισµό  των  
νέων  χωρών»  οδήγησε  «στον  οικονοµικό  µαρασµό»  της  και  στην  «εύκολη  
υποταγή  της  στους  Ρωµαίους».  Νιώθει  όµως  την  ανάγκη  να  υποστηρίξει  τον  
Αλέξανδρο  από  την  κατηγορία  ότι  ήταν  «πολιτικό  λάθος»  του  να  εκστρατεύσει  
στην  Ασία,  καθώς,  όπως  λέει,   «προαιώνιοι  εχθροί  του  αρχαίου  ελληνισµού  
ήταν  µόνο  οι  Ασιάται»,  ενώ  συγχρόνως  η  εκστρατεία  αυτή  χρειαζόταν  ως  
διέξοδος  από την  «οξεία  οικονοµική  κρίση»  που  µάστιζε  τη  χώρα  (δέχεται  
δηλαδή  το  τελικό  αρνητικό  αποτέλεσµα, τον υπερασπίζει όµως από την  κατηγορία  
του  λάθους  θεωρώντας  την  ενέργειά του αναπόφευκτη  αλλά  και θετική  σε πρώτη  
φάση  για  τον  ελληνισµό)106. 
            

Τα  υπόλοιπα  δύο  έργα  της  η΄ οµάδας  που  θα  εξετάσουµε  δεν  ανήκουν  
στην  κατηγορία  των  σχολικών   βοηθηµάτων.  Το  ένα  αποτελεί  µια  γενική  
παγκόσµια  ιστορία  που  απευθύνεται  όµως  στο  ευρύτερο  αναγνωστικό  κοινό,  
                                                
104 ό.π., σ. 121, 127 
105 ό.π., σ. 122, 128 
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ενώ  το  άλλο  µια  εισαγωγή στην  αρχαία  ελληνική  ιστορία  γραµµένη  για  να  
διαβαστεί  από  µαθητές.  Το  πρώτο  από  τα  δύο  αυτά  βιβλία  είναι  η «Συνοπτική  
Ιστορία  των  Λαών»  (Αθήνα  1966)  του  Θανάση  ∆ιαµαντόπουλου.  Στόχος  του  
συγγραφέα είναι, όπως λέει, «οι  απλοί  άνθρωποι  χωρίς  να  χρειαστεί,  πράγµα  που  
είναι  σχεδόν  αδύνατο,  να  καταφεύγουν  σε  πολύτοµες  και  δύσχρηστες  ιστορικές  
µελέτες,  να  γνωρίσουν  σε  γενικές  γραµµές  την  ιστορία  της  ανθρωπότητας  και  
µ΄ αυτόν  τον  τρόπο  να  θεωρούν  και  τους  άλλους  λαούς  αδερφούς  τους»107. 
        Τον Αλέξανδρο  ο  ∆ιαµαντόπουλος  τον  χαρακτηρίζει  «µεγάλο  

στρατηλάτη»  µε  «άφταστες  στρατηγικές  ικανότητες»  που  κάνει  πράξη  «αυτό  
που  όλοι  οι  Έλληνες ονειρεύονταν  από  την  εποχή  του  Θεµιστοκλή  και  του  
Περικλή».   Είναι  όµως γι’ αυτόν και «µεγάλος πολιτικός», καθώς θεωρεί πως 
«εφάρµοσε πράγµατι σοφή πολιτική απέναντι στους νικηµένους, τους 
συµπεριφέρθηκε  σαν ελευθερωτής (...), σεβάστηκε τα ήθη και  τα έθιµά  τους»  και  
«θέλησε  να  τους  ενώσει»  µε  τους  νικητές108.   

Πιστεύει  όµως  από ’κεί και πέρα πως στην  Ανατολή  ο Αλέξανδρος  «έπαθε  
µια  σοβαρή  µεταβολή χαρακτήρα», καθώς «φώλιασε µέσα του  η  ιδέα  του  
απολυταρχισµού  και  της  θείας  καταγωγής  του»  και  φερόταν  άσχηµα  στους  
παλιούς  συµπολεµιστές  του,  πράγµα  που  οδήγησε  σε  «θλιβερά  γεγονότα»,  µια  
συνωµοσία  εναντίον  του  που «αποδόθηκε στο Φιλώτα, άνθρωπο ικανό και 
φιλελεύθερο», ο οποίος  εκτελείται,  ενώ  «ο  πατέρας  του  (… )  δολοφονείται  από  
ανθρώπους  του  Αλεξάνδρου».  Τον  Κλείτο το  σκοτώνει  «µεθυσµένος,  αλλά  στο  
βάθος  επηρεασµένος  απ’  τον  αυταρχισµό  του»,  ενώ  ο Καλλισθένης  εκτελείται  
«γιατί  αντιτάχθηκε  στις  δεσποτικές  τάσεις  του».  Βλέπουµε  δηλαδή  πως  ο  
συγγραφέας  αποδίδει  την  εξόντωση  των  συνεργατών  του  αποκλειστικά  στη  
µεταβολή  του  χαρακτήρα  και  τον  απολυταρχισµό  του  Αλεξάνδρου,  χωρίς  να  
ρίχνει  κάποιο  µέρος  της ευθύνης  σ’  εκείνους.  Αναφορά  σ’  άλλες  από  τις  
αρνητικές  πράξεις  του  δε  γίνεται.  Για  το  θάνατό  του  εξηγεί  ότι  προήλθε  «από  
άγνωστη  µολυσµατική  ασθένεια». Επισηµαίνει τέλος την άποψή του  πως  «το  τόσο  
µεγάλο ξάπλωµα  του  Ελληνισµού  ωφέλησε  βέβαια  πολύ  την  ανθρωπότητα,  γιατί  
µετάδωσε  τον  πολιτισµό  και  το  αθάνατο  ελληνικό  πνεύµα,  όµως  (… )  έβλαψε  
µελλοντικά  την  Ελλάδα,  γιατί  την  αδυνάτισε  πολύ  σε  έµψυχο  υλικό  κι  αυτό  
στάθηκε  η  κυριότερη  αιτία  που  δεν  µπόρεσε  ν’  αντέξει  στην  κατακτητική  
δύναµη  της  Ρώµης»109.    
            

Το  δεύτερο  από  τα  δύο  τελευταία  βιβλία  της  η΄  οµάδας  που  θα  
εξετάσουµε  είναι  αρκετά  µεταγενέστερο  των  προηγούµενων·  είναι  ο  «Αρχαίος  
Κόσµος· ανατολικοί  λαοί  και  Ελλάδα  ως  το  323 π.Χ.»  (Αθήνα  1982)  των  
Σοφοκλή  Μαρκιανού  και  Βασίλη  Κρεµµυδά.  Το  κεφάλαιο  για  τον  Αλέξανδρο  
είναι  γραµµένο  από  τον  πρώτο,  ιστορικό,  µε  µεταπτυχιακές  σπουδές  στις  
Η.Π.Α.,  που  εργάζεται  ως  καθηγητής  στην  ιδιωτική  µέση  εκπαίδευση.  Το  
βιβλίο  αποτελεί  ένα  γενικό  εγχειρίδιο  που  θυµίζει  κάπως  στη  µορφή  και  στο  
πνεύµα  τα  σύγχρονα  του  σχολικά,  επιχειρεί  όµως  πιο  λεπτοµερή  παρουσίαση  
και βαθύτερες αναλύσεις  απ’  αυτά  και  δεν  απευθύνεται  ειδικά  σε  µαθητές,  αλλά  
στον  οποιοδήποτε  αναγνώστη  επιθυµεί  να  αποκτήσει  πληρέστερη  και  υπεύθυνη  
γνώση  και  άποψη  για  την  ελληνική  ιστορία  (ο Β. Κρεµµυδάς  έχει  γράψει  - 
µόνος  του  ή,  όπως  εδώ,  σε  συνεργασία  µε  άλλους  συγγραφείς - µια  σειρά  από  
πέντε  τόµους  που  καλύπτουν  ολόκληρη  την  ελληνική  ιστορία,  µε  στόχο  την  
                                                
107 ∆ιαµαντόπουλος, Θ., Συνοπτική Ιστορία των Λαών, Αθήνα 1966,  σ. 8 
108 ό.π., σ. 60-1 
109 ό.π., σ. 63-6 
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καλύτερη  πληροφόρηση του  αναγνωστικού  κοινού  και  τη  δειγµατική  
παρουσίαση  του  πώς  θα  έπρεπε  να  γράφονται  τα  σχολικά  εγχειρίδια). 
           Ο  Μαρκιανός  είναι  επηρεασµένος  από  τη  µαρξιστική  αντίληψη  για  την  
ιστορία  (που  θεωρεί  ως  βάση  όλων  των  γεγονότων  τις  οικονοµικές  συνθήκες  
που  επικρατούν  σε  µια  κοινωνία)  και  µέσα  από  αυτό  το  πρίσµα  βλέπει  την  
Ελλάδα  του  4ου αι. π.Χ.  και  την  εκστρατεία  του  Αλεξάνδρου.  Η  Ελλάδα  λοιπόν  
της  εποχής  παρουσιάζεται  να  έχει  εξαντληθεί  «από  τις  στάσεις και τους  
πολέµους»,  αποτέλεσµα  της  «βαθιάς  οικονοµικής  και  κοινωνικής  κρίσης  που  
δηµιουργούσε  η  αξίωση  των  πλουσίων  να  διατηρήσουν  τα  κεκτηµένα  και  ν’  
αποκλείσουν  την  ανακατανοµή  του  πλούτου  και  της  εξουσίας».  Ως  λύση θεωρεί 
πως προβλήθηκε  «από  την  τάξη  των  εχόντων»,  «η  ιδέα  του  πολέµου  κατά  των  
βαρβάρων  όχι  πια  ως  αµυντικού  αλλά  ως  κατακτητικού  που  θα  δώσει  διέξοδο  
στους  φτωχούς».  Προϋπόθεση  φυσικά  ήταν  «η  κατάπαυση  των  εµφυλίων»  και  
η  «επικράτηση  της  οµόνοιας».  Τα  συµφέροντα  αυτά  της  ελληνικής  άρχουσας  
τάξης  συµβάδιζαν,  όπως  µας  λέει,  ως  ένα  σηµείο  µε  τις  «ηγεµονικές  τάσεις  
της  Μακεδονίας  απέναντι  στον  υπόλοιπο  Ελληνισµό»  και  µε  «τις  επεκτατικές  
τάσεις της» εναντίον των Περσών. Έτσι εξηγεί την εκστρατεία στην Ανατολή110. 
          Για τον Αλέξανδρο δεν  αναφέρει  τίποτα  σχετικά  µε  τον  τοµέα  της  
στρατηγικής. Σηµειώνει  πως  δεν  είχε  «προσχεδιασµένες  βλέψεις»  για  «κατάλυση  
του  περσικού  κράτους»  αλλά  «η  έκταση  των  κατακτήσεών  του  εξαρτήθηκε  
από  την  εξέλιξη  των  επιχειρήσεων».  Η  άποψή  του  αυτή  τον  κάνει  να  θεωρεί  
ως  πάρα  πολύ  πιθανό  ότι  «ο  Αλέξανδρος  δεν  είχε  προκαθορισµένα  οργανωτικά  
και  διοικητικά  σχήµατα  για  την  οργάνωση  των  χωρών  που  θα  κατακτούσε,  
αλλά  προσαρµοζόταν  στις  συγκεκριµένες  συνθήκες»,  κάτι  που  τον  οδηγεί  στο  
συµπέρασµα  πως  µ’  αυτήν  την  «πολυµορφία»  στη  διοίκηση  δεν  «επιδίωξε  [ο  
Αλέξανδρος]  συνειδητά   την  ενοποίηση  του  αχανούς  κράτους  του», έστω  και  αν  
την  επιθυµούσε.  Μέτρα  θετικά  ως  προς  την  ενοποίηση  θεωρεί  «τη  δηµιουργία  
στρατιωτικών  σωµάτων  από  ξένους  µε  το  µακεδονικό  τρόπο»,  το  «ενιαίο  
νοµισµατικό  σύστηµα»  και  την  «ίδρυση  πόλεων».  Παρατηρεί  ακόµα  πως  ο  
Αλέξανδρος  επεδίωκε  τη  «συγκυριαρχία  Μακεδόνων  και  Περσών  ως  το  
ισχυρότερο  στήριγµα  για  το  µέλλον  της  ασιατικής  αυτοκρατορίας  του»111.  ∆εν  
κάνει  καµιά  άλλη  αναφορά  στον  τοµέα  της  πολιτικής  του  ή  των  σχεδίων  του. 
          Μικρές  και  λίγες  είναι  κι  οι  αναφορές  που  γίνονται  στα  αρνητικά  
σηµεία.  Για  την  περίπτωση  της  Θήβας  σχολιάζει  απλά  ότι  έτσι  «αποθάρρυνε  
κάθε  αντιµακεδονικό  κίνηµα».  Υποστηρίζει  πως  στην  Ασία  ο  Αλέξανδρος  
µετατράπηκε  «σιγά  σιγά  σε  ηγεµόνα  ανατολικού  τύπου»,  ενώ  δηλώνει  πως  «δε  
θεωρούσε  τον  εαυτό  του  (… ) θεό»112. Για το θάνατό του δεν αναφέρει κάτι. 
Γενικά,  προσπαθεί ψυχρά και από µακριά να δώσει µια γενική εικόνα του 
Αλεξάνδρου,  χωρίς  λεπτοµέρειες  ή  συναισθηµατισµούς . Τελειώνει  σηµειώνοντας  
πως  «µε  τις  κατακτήσεις του Αλεξάνδρου η µορφή του κόσµου άλλαξε ριζικά» και 
πως χάρη σ’ αυτές «ο ελληνισµός αντιµετώπισε προσωρινά την κρίση» του113. 
            

 
 
 

                                                
110 Μαρκιανός, Σ., Κρεµµυδάς, Β., Αρχαίος Κόσµος: Ανατολικοί λαοί και Ελλάδα ως το 323 π.Χ.,  
     Γνώση, Αθήνα 1982, σ. 320, 322-3, 330 
111 ό.π., σ. 338, 340-1 
112 ό.π., σ. 336, 339-40 
113 ό.π., σ. 343, 344 
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θ΄ οµάδα 
 
Θα  περάσουµε  τώρα  στα  βιβλία  της  θ΄  οµάδας  έργων  για  τον  

Αλέξανδρο,  στην  οποία  ανήκουν  οι  εγκυκλοπαίδειες  και  τα  διάφορα  λεξικά.  
Θα  εξετάσουµε  ενδεικτικά  21  εγκυκλοπαίδειες,  1 ιστορικό  λεξικό  και  1 
βιογραφικό  λεξικό,  που  κυκλοφόρησαν  όλα  στον  20ο  αι.,  προσπαθώντας  να  
είµαστε  όσο  είναι  δυνατόν  περισσότερο  πλήρεις  ως  προς  το  σύνολο  των  
σχετικών  βιβλίων. 
           

Θα  ξεκινήσουµε  µε  το  σχετικό  µε  τον  Αλέξανδρο  λήµµα  της  
Εγκυκλοπαίδειας  «Ελευθερουδάκη»  (Αθήνα  1927),  γραµµένο  από  τον  
Χαράλαµπο  Θεοδωρίδη,  φιλόλογο,  καθηγητή  της  Φιλοσοφίας  στο  
Πανεπιστήµιο  Θεσσαλονίκης  από  το  1926.  Ο  Θεοδωρίδης  γράφει  ένα  
λεπτοµερές  άρθρο.  Αρχικά  προσπαθεί  να  παρουσιάσει  την  άποψή  του  για  το  
ρόλο  της  προσωπικότητας  στην  ιστορία,  άποψη  η  οποία  κλίνει  προς  τον  
παραµερισµό  του  ρόλου  της,  ταυτόχρονα  όµως  προσπαθεί  να  τη  συγκεράσει  µε  
το  δικό  του  θαυµασµό  προς  την  προσωπικότητα  του  Αλεξάνδρου.  Ο  
Αλέξανδρος  λοιπόν  είναι  γι’  αυτόν  «αντιπροσωπευτικός  τύπος  του  Μακεδόνα  
ευπατρίδη  των  χρόνων  του»,  ο  οποίος  «εµφανίσθη  σε  στιγµή  κατάλληλη  για  
µεγαλουργία»,  ταυτόχρονα  όµως  «και  ο  ίδιος  είναι  φαινόµενο  εξαιρετικό».  Το  
έργο  του,  αν  και  «κολοσσιαίο»,  πιστεύει  πως  µπορεί  να  ερµηνευθεί  «δια  των  
συνήθων  νόµων  της  ιστορίας»: ο  πόλεµος  εναντίον  των  Περσών  «ήταν  ανάγκη  
επιτακτική»  για  τη  Μακεδονία,  ενώ  και  η  εύκολη  τελική  του  νίκη  δεν  
εξηγείται  µόνο  από  τη  «στρατιωτική  ιδιοφυΐα  του»,  αλλά  και  από  την  «πλήρη  
παρακµή»  του  Περσικού  κράτους.   

Στη  συνέχεια  ο  Θεοδωρίδης  παρουσιάζει  όλες  σχεδόν  τις  πτυχές  της  
ζωής  και  του  έργου  του  Αλεξάνδρου,  σύντοµα  αλλά  µε  σαφήνεια.  Αναφέρεται  
αρχικά  στις  σχέσεις  του  µε  τους  Έλληνες,  τονίζοντας  πως  «ο  χαρακτήρας  
εθνικού  πανελληνίου  αγώνα»  που  πήρε  η  εκστρατεία  ήταν  επιτυχηµένη  
επινόηση  του  Φιλίππου,  πως  «το  συνέδριο  των  συµµάχων  ήταν  απλό  όργανο  
στα  χέρια  του  Αλεξάνδρου»,  πως  κατέστρεψε  τη  Θήβα  επειδή  ήθελε  «να  
εκµηδενίσει  τη  µόνη  σηµαντική  δύναµη  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας,  η  οποία  
µπορούσε  να  χρησιµεύσει  ως  πυρήνας  αντιµακεδονικού  συνασπισµού  και  
συγχρόνως  να  τροµοκρατήσει  τους  Έλληνες»  και  πως  οι  Αθηναίοι,  τους  
οποίους  περιποιήθηκε  επειδή  φοβόταν  τη  ναυτική  τους  δύναµη,  έµειναν  
ουσιαστικά  «ουδέτεροι».  Αναφερόµενος  έπειτα  στις  σχέσεις  του  µε  τους  
Ασιάτες,  τονίζει  πως  «πυρπόλησε  τ’  ανάκτορα  της  Περσέπολης  «λόγω  µεν  
αντεκδικούµενος (… ),  πράγµατι  δε  διά  να  γεννήσει  την  εντύπωσιν  ότι  έληξε  η  
δυναστεία  των  Αχαιµενιδών»,  πως  µετά  το  θάνατο  του  ∆αρείου  «έθεσε  νέους  
σκοπούς»,  θεωρεί  τον  εαυτό  του «συνεχιστή  της  περσικής  βασιλείας»  και  
προσπαθεί  «να  προσελκύσει  τους  ηττηµένους  και  να  συµφιλιώσει  τον  ελληνικό  
και  τον  ασιατικό  κόσµο».    Τα  σχέδιά  του  αυτά  για  τη  διοργάνωση  του  
κράτους  του,  κατ’  αυτόν  «δείχνουν  ότι  είχε  ανώτερο  πολιτικό  νου»  και  ότι  
πρώτος  από  τους  πολιτικούς  άνδρες  της  αρχαίας  Ελλάδας  συνέλαβε  «την  
έννοια  του  ευρύτερου  κράτους,  του  οποίου  οι  κάτοικοι  να  έχουν  τα  ίδια  
δικαιώµατα».  Η  προσπάθειά  του  όµως  αυτή,  λέει  πως  τον  έκανε  «να  
συµπεριφέρεται  ως  απόλυτος  µονάρχης»  κι  έτσι  «έδωσε  αφορµή  σε  προστριβές  
και  παρεξηγήσεις  προς  τους  Μακεδόνας»,  τους  οποίους  κρίνει  ότι  «πάταξε  
σκληρά»  (χωρίς  κατά  τη  γνώµη  του  να  είναι  ένοχοι).  Η  συµπεριφορά  του  
αυτή  θεωρεί  ότι  δείχνει  τη  «µεταβολή  του  χαρακτήρος»  του,  καθώς  και  ότι  
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«πίστευε  ότι  είναι  ον  υπέρτερον  των  άλλων  ανθρώπων».  Τέλος,  τονίζει  πως µε 
την εκστρατεία του «ο ελληνικός  πολιτισµός  ξεχύθηκε»  στην  Ανατολή  και  
«αφύπνισε τους λαούς», όµως «η ελληνική χώρα (… ) καταδικάσθηκε σε 
µαρασµό»114. 
             

Σύγχρονο  µε  το  προηγούµενο  είναι  και  το  σχετικό  µε  τον  Αλέξανδρο  
λήµµα  του  Αδαµάντιου  Αδαµαντίου  (καθηγητή  της  Ιστορίας  της  Βυζαντινής  
Τέχνης  στο  Πανεπιστήµιο  Αθηνών)  στη  «Μεγάλη  Ελληνική  Εγκυκλοπαίδεια»  
(Αθήνα  1927),  αρκετά  λεπτοµερές  κι  αυτό,  µε περισσότερες  όµως  αναφορές  
συγκριτικά  µε  το  προηγούµενο στα  ζητήµατα  που  θέσαµε.  Ο  συγγραφέας  
τονίζει  ότι  οι  αρχαίοι  Μακεδόνες  ήταν  «Έλληνες  εις  το  γένος»  (η  σχετική  
αναφορά  συνήθως  λείπει  από  τα  περισσότερα  εγκυκλοπαιδικά  λήµµατα  για  τον  
Αλέξανδρο,  καθώς  το  ζήτηµα  αναπτύσσεται  λεπτοµερώς  σε  άλλα  λήµµατα  της  
κάθε  εγκυκλοπαίδειας,  κυρίως  στα  «Μακεδονία»  και  «Μακεδόνες»)· αναφέρει  
ότι  ο  Αλέξανδρος  έδειξε  γενικά  «µεγάλη  σκληρότητα»  και  στους  φόνους  των  
ανταπαιτητών  και  στους  πολέµους  του  και  στους  φόνους  των  συνεργατών  του,  
όµως  οι  φόνοι  που  διέπραξε  ήταν  όλοι  «δικαιολογηµένοι»  («ρίχνουν  όµως  σκιά  
στην  αίγλη  του  ονόµατός  του»)· διευκρινίζει  πως  η  καταστροφή  της  Θήβας  
έγινε  για  «παραδειγµατισµό»· πιστεύει πως  η  επίσκεψή  του  στο  Αµµώνιο  και  η  
θεοποίησή  του  αργότερα  έκρυβαν  πολιτικούς  λόγους· εξηγεί  πως  η  πολιτική  
του,  αν  και  µοιάζει  ιµπεριαλιστική,  δεν  ήταν,  καθώς  πρώτος  σκοπός  του  ήταν  
«η  τιµωρία  των  Περσών»  και  «η επιτυχία  γέννησε  την  ιδέα  για  παγκόσµιο  
κράτος»,  στο  οποίο  «θέλησε  να  επιβάλει  νέα  τάξη»· πιστεύει  πως  «δεν  
κατάντησε (… ) Ασιανός  δεσπότης»· θεωρεί  πως  το  έργο  του  δεν  ήταν  
αποτέλεσµα  «τύχης»,  αλλά  σχεδίου  λογικού  (άρα  «αρετής»)· τέλος,  λέει  πως  
αρρώστησε  λόγω  των  ελών  και  ταλαιπωρηµένος  από  τους  κόπους,  τα  
τραύµατα,  την  ασωτία  του  βίου  και  τη  µέθη115. 
            

Το  επόµενο  άρθρο  είναι  γραµµένο  από  το  Ν.  Κορκοφίγκα  (διδάκτορα  
νοµικής,  διευθυντή  του  ΙΚΑ)  για  το  «Νεότερο  Εγκυκλοπαιδικό  Λεξικό  του  
ΗΛΙΟΥ»  (Αθήνα  1947).  Για  τον  Κορκοφίγκα  ο  Αλέξανδρος  είναι  ο  «µέγιστος  
στρατηλάτης»,  ταυτόχρονα  όµως  και  «µέγας  πολιτικός  και  κυβερνήτης  λαών»,  
ο  «τελειότερος  εκπρόσωπος  του  υπερχρονικού  ελληνικού  κόσµου».  Πιστεύει  
πως  κατά  τη  διάρκεια  της  εκστρατείας  του  «γίνεται  στο  πνεύµα  του  
πραγµατική  επανάσταση»  και  αποφασίζει  να  «γίνει  κοσµοκράτωρ»,  ενώ  το  
πρόβληµα  αργότερα  της  διοίκησης  και  επιβίωσης  του  κράτους  του  τον  ωθεί  
προς  «την  ένωση  του  ελληνικού  και  του  ασιατικού  κόσµου»  και  τον  
«εκπολιτισµό  των Ασιατών»  (κρίνει  όµως  πως  δύσκολα  θα  µπορούσε  να  
προκύψει  «ένα  βιώσιµο  ελληνικό  κράτος»). 
           Από ’κεί  και  πέρα,  σηµειώνει  πως  δεν  είχε  συµµετοχή  στο  φόνο  του  
Φιλίππου,  πως  κατέστρεψε  τη  Θήβα  για  να  παύσει  κάθε  εχθρική  κίνηση  στην  
Ελλάδα,  πως  επηρεάστηκε  βαθύτατα  από  τον  ανατολικό  µυστικισµό,  πίστεψε  
πως  είναι  γιος  θεού  και  µετατράπηκε  σε  απόλυτο  µονάρχη,  πως  αυτό  τον  
έφερε  σε  σύγκρουση  µε  το  περιβάλλον  του,  η  οποία  κατέληξε  στους  άδικους  
φόνους  των  συνεργατών  του  (πιστεύει  πως  στάθηκε  απέναντι  τους  σκληρός  και  

                                                
114 Βλ. Θεοδωρίδης, Χ., λήµµα «Αλέξανδρος ο Μέγας» στην Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, τ. 2, 
      σ. 749-757, Αθήνα 1927 
115 Αδαµαντίου, Α., λήµµα στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 3, σ. 639-664, Αθήνα 1927 
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αχάριστος)  και  τέλος,  πως  πέθανε  από  «µαλάρια»,  εξαντληµένος  πλέον  από  τις  
«κακουχίες, τα  τραύµατα [και] τις ακολασίες»116. 
            

Θα  προχωρήσουµε  στο  ανυπόγραφο λήµµα  της  «Μεγάλης  
Εγκυκλοπαίδειας  των  Νέων»  των  εκδόσεων  Χάρη  Πάτση  (Αθήνα  1956).  Το  
άρθρο  δίνει,  σχετικά  σύντοµα  βέβαια,  µια  ικανοποιητική  εικόνα  του  
Αλεξάνδρου.  Σηµειώνει  τη  φιλοδοξία  του  Φιλίππου  να  «ενώσει  όλους  τους  
Έλληνες  σ’ ένα  κράτος»,  υποστηρίζει  πως  ο  Αλέξανδρος  ξεκίνησε  την  
εκστρατεία  για  να  εκδικηθεί  τους  Πέρσες,  όταν  όµως  έφτασε  στο  στάδιο  της  
οργάνωσης  των  κατακτήσεων  αποφάσισε  ν’ ακολουθήσει  πολιτική  «συµφιλίωσης  
και  συνεργασίας»,  ώστε  «τα  δύο  κράτη  να  γίνουν  ένα  και  το  καθένα  να  δώσει  
στο  άλλο  ό,τι  καλύτερο  είχε,  το  περσικό  τον  πλούτο  του  και  το  ελληνικό  τον  
πολιτισµό  του  και  την  πολεµική  τέχνη».  Για  το  θάνατό  του  αναφέρει  ως  αιτία  
τον  πυρετό,  ενώ  από  τις  αρνητικές  του  πράξεις    αναφέρει  τη  Θήβα,  το  
Αµµώνιο  και  το  φόνο  του  Κλείτου  χωρίς  όµως  επικριτική  διάθεση,  ενώ  
αντίθετα  επικρίνει  τα  περσικά  ρούχα  και  την  προσκύνηση.  Σηµειώνει  τέλος  την  
προσφορά  του  στη  διάδοση  του  ελληνικού  πολιτισµού  και  της  ελληνικής  
γλώσσας.  Πρέπει  να  παρατηρήσουµε  πως  ο  συγγραφέας  πέφτει  δυστυχώς  σε  
αρκετά  σφάλµατα  και  ιστορικά  λάθη.  Ένα  ότι  αποδίδει  τη  νίκη  στη  Χαιρώνεια  
στον  Αλέξανδρο,  ενώ,  αναφερόµενος  στην  ίδια  µάχη,  µιλά  για  άτακτη  φυγή  
των  Ιερολοχιτών. Ένα  τελευταίο  σοβαρό  σφάλµα  είναι  η  πληροφορία  ότι  ο  
Αλέξανδρος στην Τροία έκαψε «τα καράβια του» για να µην ελπίζουν οι  άντρες  του  
σε σωτηρία και γυρισµό αν δε νικούσαν (τα τέτοιου είδους  σφάλµατα  µας δείχνουν  
ότι οι  εγκυκλοπαίδειες  δεν  είναι  πάντα  και  η  καλύτερη  πηγή  πληροφόρησης  για  
κάποιο θέµα, συχνά µάλιστα γίνονται πηγή αποδοχής λανθασµένων γνώσεων)117.   
             

Πέµπτο  στη  σειρά  έρχεται  το  περιεκτικό  άρθρο  του  φιλολόγου  
Βασίλειου  Καλαϊτζάκη  στη  «Θρησκευτική  και  Ηθική  Εγκυκλοπαίδεια»  (Αθήνα  
1963).  Ο  συγγραφέας  εξάρει  τη  «στρατιωτική  ιδιοφυΐα»  του  αλλά  και  την  
«πολιτική  διορατικότητά»  του,  που  τον  κάνει  «µετά  το  θάνατο  του  ∆αρείου»  
να  θεωρήσει  «λήξαντα  τον  εθνικό  πόλεµο  των  Ελλήνων  κατά  των  Περσών»  
και  να  προσπαθήσει  «να  πετύχει  τη  συµφιλίωση  και  συναδέλφωση   του  
ελληνικού  και  του  ανατολικού  κόσµου  και  τη  συγχώνευση  Ελλήνων  και  
Περσών».  Αναφορά  κάνει  και  στις  αρνητικές   πλευρές  του,  καθώς,  όπως  λέει,  
«προέβη όµως και εις  πράξεις  άκρως  λυπηράς».  Τέτοιες  θεωρεί  τους  φόνους  των  
συνεργατών  του  που  έγιναν «διότι  δεν  κατενόησαν  την  πολιτική  του  και  όχι  
µόνο  δεν  ενέκριναν,  αλλά  και  καυτηρίασαν  την  προς  τους  Μακεδόνας  έκτοτε  
συµπεριφορά  του».  Για  άλλες  του  όµως  ενέργειες  τον  δικαιολογεί.  Τη  «σκληρή  
τιµωρία», όπως τη θεωρεί,  των  Θηβαίων  την  αποδίδει  στη  θέληση του  
Αλεξάνδρου «να  εκµηδενίσει  την  ισχυρή  πόλη»  και  «να  κατατροµάξει  τους  
Έλληνες».  Την  επίσκεψη  στο  Αµµώνιο  την  εξηγεί  µε  βάση  τη  µεγάλη  του  
ευσέβεια  (την  οποία  θεωρεί  «θαυµαστή»),  ενώ  την  εκστρατεία  στην  Ινδία  µε  
το  ανικανοποίητο  του  χαρακτήρα   του  και  τη  διάθεση  να  συµφιλιώσει  στην  
πράξη  Έλληνες  και  Πέρσες.  Στον  επίλογο  του  άρθρου  του  ο  συντάκτης  εξάρει  
τα  θαυµαστά  αποτελέσµατα  της  δράσης  του  Αλεξάνδρου  για  τον  Ελληνισµό,  
που  δεν  την  περιορίζει  µόνο  στο  ότι  τον  ένωσε  και  στο  ότι  διέδωσε  τον  
πολιτισµό  του,  αλλά  και  στο  ότι  εδραίωσε  στις  ψυχές  των  Ελλήνων  «την  
                                                
116 Κορκοφίγκας, Ν., λήµµα στο Νεώτερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ηλίου, τ. 2, σ. 241-58, Αθήνα  
      1947 
117 Ανυπόγραφο λήµµα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια των Νέων- Χ.Πάτση, τ. 3, σ. 162-9, Αθήνα 1956 
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ανέκαθεν  ζώσαν  εν  αυταίς  συνείδησιν  της  υπεροχής»  τους  και  συνετέλεσε  έτσι  
«στη  γένεση  της  Μεγάλης  Ιδέας  του  Ελληνισµού»  που  οδήγησε,  κατά  τον  
Καλαϊτζάκη,  και  στη  δηµιουργία  της  Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας,  και  στο  1821,  
και  σε  όλους  τους  µετέπειτα  αγώνες  του  Ελληνισµού118. 
           

 Έκτο θα εξετάσουµε  το (ανυπόγραφο)  σύντοµο  άρθρο  της  
εγκυκλοπαίδειας  «Ο  Σύµβουλος  των  Νέων»  (Αθήνα  1964).  Ο  Αλέξανδρος  
χαρακτηρίζεται  «ο  πιο  µεγάλος  και  ο  πιο  ξακουστός  στρατιωτικός  της  
αρχαιότητας».  Όσο  αφορά  την  πολιτική του,  λέγεται  ότι  για  να  δηµιουργήσει  
«ενότητα  µες  στο  κράτος  του  έκρινε  σκόπιµο  ν’  αλλάξει  τακτική  έναντι  των  
Περσών»  ακολουθώντας  συµφιλιωτική  στάση.  Λόγος  για  τα  αρνητικά  του  
σηµεία  δε  γίνεται.  Για  τους  φόνους  όµως  των  συνεργατών  του  υπάρχει  µια  
νύξη,  όταν  λέει  πως  για  την  πολιτική  του  της  προσέγγισης  «φυσικά  δεν  
έλειψαν  οι  αντιδράσεις,  µα  ο  Αλέξανδρος  τις  εξουδετέρωσε  αποφασιστικά».  Για 
το  θάνατό  του  λέγεται  πως  προήλθε  «από  πυρετό  και  από  τη  θλίψη  για  το  
θάνατο  του  (...)  Ηφαιστίωνα».  Σχετικά  µε  το  έργο  του  τονίζεται  η  διάδοση  του  
ελληνικού  πολιτισµού  και  λέγεται  πως  άλλαξε  την  πορεία  της  Ιστορίας119. 
            

Το  επόµενο  άρθρο  δεν  είναι  τόσο  σύντοµο.  Είναι  γραµµένο  από  το  
φιλόλογο  και  ιστοριοδίφη  Άγγελο  Παπακώστα  για  την  εγκυκλοπαίδεια  
«Πάπυρος – Λαρούς»   (Αθήνα  1965).  Ο  Αλέξανδρος  χαρακτηρίζεται  «µέγας  
στρατηλάτης»  και  «στρατιωτική  ιδιοφυΐα».  Οι  µάχες  του  περιγράφονται  µε  
επάρκεια,  ενώ  λόγος  γίνεται  και  για  την  αδυναµία  µας  να  γνωρίσουµε  τα  
αρχικά  του  σχέδια.  «Μετά  το  θάνατο  του  ∆αρείου  θεωρούσε  τον  εαυτό  του  
νόµιµο  διάδοχο  του  περσικού  θρόνου»,  όπως  παρατηρεί  ο  συντάκτης  και  γι’  
αυτό  «ακολουθεί  φιλοπερσική  πολιτική»,  αποβλέποντας  στην «αφοµοίωση  των  
λαών».  Μετά  την  Ινδική  πιστεύει  πως  ονειρεύεται  να  γίνει  «κύριος  όλης  της  
οικουµένης»,  γι’  αυτό  και  σχεδίαζε  εκστρατεία  στη  ∆ύση.   

Λόγος  γίνεται  για  αρκετά  σκοτεινά σηµεία  της  ιστορίας  του.  Στη  Θήβα  
τονίζεται  ότι  ήθελε  «ειρηνική  λύση»,  τελικά  όµως  αναγκάστηκε  να  την  
καταστρέψει  για  «παραδειγµατισµό».  Η  επίσκεψη  στο  ιερό  του  Άµµωνα  
οφείλεται,  κατά    το   συγγραφέα,  στη    «ροµαντική   φύση    του»   και   στη  
«µυστικοπάθειά»  του,  που  τον  ώθησαν  να  ζητήσει  «συµβουλή»  από  το  
µαντείο,  όπως  κι  άλλοι  σπουδαίοι  στρατηγοί.  Σχετικά  µε  τους  φόνους  των  
τεσσάρων  συνεργατών  του  τον  δικαιολογεί  για  τους  τρεις:  το  Φιλώτα  τον  
θεωρεί  κύριο  οργανωτή  της  συνωµοσίας,  τον  Παρµενίωνα  ότι  ήταν  επικίνδυνος  
για  «σοβαρό  πραξικόπηµα»,  αφού  άλλωστε  «φθονούσε  τον  Αλέξανδρο», και  τον  
Καλλισθένη  ότι  πράγµατι  µετείχε  στη  συνωµοσία.  Το  φόνο  του  Κλείτου  όµως  
τον  θεωρεί  «χαρακτηριστικό»  της  «αλλαγής»  στους  τρόπους  αλλά  και  στο  
χαρακτήρα  του  στην  Ασία.  Στην  Ινδία  πιστεύει  ότι  πήγε  γιατί  «τον  ενδιέφερε  
η  γνώση  της  µυθώδους  χώρας»  (αλλού  όµως  µιλά  για  τις  τότε  εµφανιζόµενες  
κοσµοκρατορικές  του  τάσεις· κάπου  αντιφάσκει),  ενώ  το  πέρασµα  της  
Γεδρωσίας    γίνεται  για  τη  στήριξη  του  στόλου.  Τη  θεοποίησή  του  την  
αποδίδει  σε  «ελληνική  συνήθεια»  (άρα  όχι  σε  ασιατική  επιρροή),  ενώ  τέλος  
µιλά  και  για  το  διάταγµα  της  επιστροφής  των  εξορίστων  που  γι’  αυτόν  
«φανερώνει  την  απόλυτη  εξουσία  του  µονάρχη  µε  την  οποία  περιεβλήθη  ο  
Αλέξανδρος»120. 
                                                
118 Καλαϊτζάκης, Β., λήµµα στη Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, σ. 86-91, Αθήνα 1963 
119 Ανυπόγραφο λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Ο Σύµβουλος των Νέων, σ. 403-9, Αθήνα 1964 
120 Παπακώστας, Ά., λήµµα στην εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς, τ. 5, Αθήνα 1965, σ. 396-411 
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Στο επόµενο εξεταζόµενο  έργο,  τη  «Σύγχρονη  Εγκυκλοπαίδεια  Επιστηµών»   

(θεµατική  και  όχι  ληµµατική),  το  σχετικό   µε  τον  Αλέξανδρο  κείµενο  ανήκει  
στο  Βασίλειο  Κυριακίδη.  Ο  συγγραφέας  θεωρεί  τους  Μακεδόνες  «έν  από  τα  
ελληνικά  φύλα»  και  πιστεύει  ότι  µε  τη  νίκη  του  Φιλίππου  στη  Χαιρώνεια   
«ετέθη  τέρµα  (… )  εις  τον  ολέθριον  διχασµόν  και  επραγµατοποιήθη  η  ένωσις  
του  Ελληνισµού»,  µε  αποτέλεσµα  να  ωφεληθεί  τελικά  η  Ελλάδα. Για  τον  
Αλέξανδρο  σηµειώνει  πως  «η  κατάκτησις  της  Περσικής  αυτοκρατορίας  ήτο  το  
όνειρο  του»,  αλλά  αφού  το  πραγµατοποίησε,  η  «ακόρεστος  φιλοδοξία»  τον  
οδήγησε  σε  «νέα,  τολµηρά  σχέδια». Πιστεύει  πως  «εκτός  της  στρατιωτικής  του  
ιδιοφυΐας  είχε και  εξαίρετον  πολιτικό  νουν»,  χάρη  στον  οποίο  «ωνειρεύθη  ένα  
νέον  κράτος, χωρίς φυλετικάς διακρίσεις, µε κοινόν χαρακτηριστικό γνώρισµα (...)  
τον  ελληνικόν  πολιτισµόν». Στην  προσπάθεια  του  αυτή  «έπαυσεν  να  είναι  
απλούς  εις  τους  τρόπους»,  έγινε  σκληρός  και  µαταιόδοξος,  κάτι  που  
«προκάλεσε  σοβαράς  αντιδράσεις  εκ  µέρους  ορισµένων  στρατηγών»,  πράγµα  το  
οποίο  τον   δυσαρέστησε    και    τον    οδήγησε   στους     άδικους, κατ’ αυτόν,  
φόνους  τους. Τέλος,  σηµειώνει  πως  πέθανε  από  ασθένεια  και  πως,  αν  δεν  
πέθαινε,  το  πολιτικό  του  έργο  θα  ολοκληρωνόταν121. 
            

Πολύ  σύντοµο  είναι  και  το  επόµενο  λήµµα,  της  «Μεγάλης  Παιδικής  και  
Σχολικής  Εγκυκλοπαίδειας, Θησαυρός  των Γνώσεων» (Αθήνα 1967), που συνέταξε  
ο Κ. Λάζαρης. Ως  προς  τα  θέµατα  που  µας  αφορούν,  αναφέρεται  στην  πολιτική  
του  της  συµφιλίωσης,  στο  ότι  αυτή  δεν  έγινε  αρεστή  στους  Μακεδόνες (και 
«µερικοί από τους στρατηγούς του οργάνωσαν εναντίον του συνωµοσίες, που ο  
Αλέξανδρος  τις  ανακάλυψε  και  τιµώρησε  σκληρά  τους  πρωταίτιους») και στο  
ότι  το  εκπολιτιστικό  του  έργο  επέζησε  και  µετά  το  θάνατο  του122. 
           

Σειρά  έχει  χρονικά  η  «Εγκυκλοπαίδεια  του  ∆ηµοτικού  Σχολείο»  της  
Εταιρίας Ελληνικών Εκδόσεων (Αθήνα 1968), όπου  το  σχετικό µε  τον  Αλέξανδρο  
άρθρο  είναι  ανυπόγραφο. Ο Αλέξανδρος  χαρακτηρίζεται  ως  «ο  επιφανέστερος  
και  πιο  ξακουστός  βασιλιάς  της  Μακεδονίας  αλλά  και  ολόκληρης  της  
οικουµένης  στην  αρχαιότητα». ∆ηλώνεται  πως  «ήθελε  να  αποτελειώσει  το  έργο  
του  πατέρα  του,  να  ενώσει  δηλαδή  όλους  τους  Έλληνες  σ’ ένα  πανελλήνιο  
κράτος  και  µ’ όλη  τη  δύναµη  που  θα  έχει  να  χτυπήσει  τους  Πέρσες». Σκόπευε  
ακόµα  «να  κάνει  την  Ελλάδα  απέραντη  και  ν’ απλώσει  τον  Ελληνισµό  στα  
πέρατα  της  οικουµένης». Τονίζεται  πως  «δεν  πήγε  στην  Ασία  ως  κατακτητής»  
αλλά  «για  σκοπούς  πολιτικούς  και  εκπολιτιστικούς» (που και πάλι 
υπερτονίζονται)· πως  στόχευε  στο  «να  ενώσει  τον  ελληνικό  και  τον  περσικό 
(βαρβαρικό)  κόσµο  σ’ ένα  παγκόσµιο  έθνος»  και  στο  «να  ελευθερώσει  τους  
σκλαβωµένους».  Ιδιαίτερη  αναφορά  γίνεται  στα  µέτρα  που  πήρε  για  την  
οργάνωση  της  αυτοκρατορίας  του,  ενώ  αξιοσηµείωτη  είναι  και  η  λεπτοµερής  
επισήµανση  πιο  πριν  των  προβληµάτων  που  αντιµετώπισε  µόλις  ανέβηκε  στο  
θρόνο.  Για  το  θάνατό  του  τέλος  λέγεται  πως  «η  υγεία  του  κλονίσθη»  εξαιτίας  
των  κακουχιών  και  της  κόπωσης  και  πως  «αρρώστησε  από  πυρετό»123. 
           

                                                
121 Κυριακίδης, Β., λήµµα στη Σύγχρονο Εγκυκλοπαίδεια Επιστηµών, τ. 4, Αθήνα χ.χ., σ. 549-54 
122Λάζαρης, Κ., λήµµα στο Γ. Παπαϊωάννου, Θησαυρός Γνώσεων, Μεγάλη Παιδική και Σχολική  
     Εγκυκλοπαίδεια, τ. 1, σ. 196-9, Αθήνα 1967 
123 Ανυπόγραφο λήµµα στο Εταιρείας Ελληνικών Εκδόσεων-Εγκυκλοπαίδεια δηµοτικού Σχολείου,  
     Τάξη ∆΄, τ. 1, σ. 61-6, Αθήνα 1968 
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Το  ενδέκατο  άρθρο  της  θ΄  οµάδας  προέρχεται  από τη  «Βασική  
Εγκυκλοπαίδεια»  των  εκδόσεων   Κοντέου  (Θεσσαλονίκη  1969)  και  είναι  και  
αυτό  ανυπόγραφο.  Βασική  πηγή  του  συντάκτη  είναι  το  σχετικό  µε  τον  
Αλέξανδρο  βιβλίο  του  Th. Birt.  Για  το  συντάκτη  του  άρθρου  ο  Αλέξανδρος  
«αναµφισβήτητα  είναι  ο  µεγαλύτερος  στρατηλάτης  όλων  των  εποχών»,  µια  
«µεγαλοφυΐα  της  δράσης»,  που  µπροστά  του  «τα  ονόµατα  των  παλιότερών  του  
ενδόξων  Ελλήνων  ωχριούν».  Πιστεύει  πως  ο  Αλέξανδρος  από  τη  στιγµή  που  
ένιωσε  µέσα  του  ως  «πολίτης  του  κόσµου»,  µακριά  από  «στενές  εγωιστικές  
φυλετικές  αντιλήψεις»,  «συνέλαβε  το  παράτολµο  σχέδιο  µιας  παγκόσµιας  
επικράτησης  των  Μακεδόνων,  µιας  παγκόσµιας  Ελλάδας».  Μετά  την  
κατάκτηση,  ακολουθώντας  «ένα  σχέδιο  µελετηµένο»,  προχώρησε  στη  
«συµφιλίωση  των  αντιµαχοµένων»  και  ακόµα  «πιο  πέρα,  στη  συγχώνευσή  
τους»,  ώστε  «ζυµωµένος  µε  το  ελληνικό  πνεύµα  να  ξεπηδήσει  ένας  νέος  λαός,  
ο  ελληνιστικός».  Για  το  συγγραφέα  ο  Αλέξανδρος  «δεν  ήταν  απλός  
στρατηλάτης,  ήταν  ένας  πνευµατικός  άνθρωπος»,  ένας  «ένοπλος  ειρηνόφιλος»  
και  «εκπολιτιστής»,  «ο  Μέγας  των  Μεγάλων».  Σχετικά  µε  τις  αρνητικές  
πλευρές  του  παρατηρεί  µόνο  ότι  «µερικοί  στενοκέφαλοι  ιστορικοί  
ξεσκαλίζοντας  τα  ελαττώµατά  του  τον  χαρακτήρισαν  σκληρό,  απότοµο,  ακόµα  
και  δολοφόνο· άλλοι  πως  άλλαξε  στην  Περσία  τρόπο  ζωής  και  έγινε  
µεγαλοµανής.  ∆εν  εξετάζουν  όµως  γιατί  τα  έκανε  όλα  αυτά»,  όπως  λέει.  Την  
αλλαγή  στους  τρόπους  του  την  εξηγεί  µε  βάση  την  προσπάθειά  του  «να  
επιβληθεί»  στους  Πέρσες.  Σχετικά  µε  το  θάνατό  του  λέει  πως  «οι  συνεχείς  
αγώνες,  κακουχίες  και  στερήσεις  υπέσκαψαν  το  χαλύβδινο  οργανισµό  του»  και  
πως  «υψηλός  πυρετός  τον  κατέλαβε  αιφνιδιαστικά».  Τονίζει  τέλος  πως  µε  το  
έργο  του  «µετέβαλε  εντελώς  τη  µορφή  της  παγκόσµιας  ιστορίας»124. 
            

Θα  προχωρήσουµε  σ’  ένα  επίσης  ανυπόγραφο  άρθρο  που  προέρχεται  
από  την  εγκυκλοπαίδεια  «∆οµή»  (Αθήνα  1971).  Ο  συντάκτης  χαρακτηρίζει  τον  
Αλέξανδρο  «στρατηγική  ιδιοφυΐα»,  κάτι  που,  όπως  σηµειώνει,  φάνηκε  ήδη  από  
την  εκστρατεία  του  Βορρά,  το  335,  ενώ  εξηγεί  και  την  πορεία  του  προς  νότο  
µετά  την  Ισσό  µε  την  «ανάγκη  ν’  αποκτήσει  ασφάλεια στις  θαλάσσιες  
µεταφορές  και  τον  ανεφοδιασµό».  Όπως  όµως  τονίζει,  «δεν  είναι  µόνο  
κατακτητής». «Οι  νέες  συνθήκες  τροποποιούσαν  βαθµιαία  τη  νοοτροπία  του  και  
διόγκωναν τη φιλοδοξία του». Μετεβλήθη έτσι  σε  «οργανωτή  κυριαρχούµενο  από  
την  ιδέα  της  συγχωνεύσεως  των  λαών  του  κράτους  του».  Ονειρεύτηκε,  κατ’  
αυτόν, µια παγκόσµια  αυτοκρατορία  και  γι’  αυτό  πιστεύει  ότι  εκστράτευσε  κατά  
της  Ινδίας  και  ετοίµαζε  νέες  επιχειρήσεις  ενάντια  στην  Αραβία  και  στη  δυτική  
Μεσόγειο. Θεωρεί δεδοµένη την αρνητική επίδραση  της  Ανατολής  στο  χαρακτήρα  
του  τονίζοντας  κυρίως  ότι  «δεν  κατόρθωσε  ν’  αντιδράσει  στο  δηλητήριο  της  
κολακείας  και  του  δουλικού  θαυµασµού».  Στις  αντιδράσεις  που  υπήρξαν  στην  
πολιτική  του  ο  συντάκτης  τον  κατηγορεί  πως  αντέδρασε  «πολλές  φορές  µε  
αµείλικτη  βιαιότητα  δικάζοντας  και  θανατώνοντας  τους  έξοχους  στρατηγούς  και  
προσωπικούς  του   φίλους»  Φιλώτα,  Παρµενίωνα  και  Κλείτο.  Από  τις  αρνητικές  
πράξεις  του  αναφέρεται  µόνο  στη  Θήβα,  χωρίς  να  τον  κατακρίνει. Αναφέρεται 
ακόµη και  στο  Αµµώνιο,  το  οποίο  παρουσιάζει  απλά,  χωρίς  τη  µυθοπλαστική  
διάθεση  άλλων  συγγραφέων  της  οµάδας  αυτής.  Τονίζει  τέλος,  πως  παρόλο  που  
δεν  ολοκλήρωσε  το  έργο  του,  οδήγησε  σε  «µεταβολή  του  αρχαίου  κόσµου»125. 
                                                
124 Ανυπόγραφο λήµµα στη Βασική Εγκυκλοπαίδεια Κοντέου, τ. 1, σ. 461-73, Θεσσαλονίκη 1969 
125 Ανυπόγραφο λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια ∆ΟΜΗ, τ. 1, σ. 323-6, Αθήνα 1971 
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Το  επόµενο  άρθρο  προέρχεται  από  την  «Εγκυκλοπαίδεια  Χάρη  Πάτση»  

(Αθήνα  1972)  και  συντάκτριά  του  είναι η φιλόλογος  Θεώνη  Χριστοπούλου – 
Μικρογιαννάκη,  ενώ  συµπεριλαµβάνονται  και  δύο  µικρότερα  άρθρα,  του  
υποστράτηγου ε.α. Ιωάννη  Πολιτάκου  και  του  τέως  αρχηγού  Γ.Ε.Ν.  
αντιναυάρχου  Παναγιώτη  Κώνστα  για  το  στρατιωτικό  και  το  ναυτικό  σκέλος  
αντίστοιχα  των  κατακτήσεων  του  Αλεξάνδρου.   

Εξετάζοντας  τον  ως  στρατηγό  και  οι  τρεις  συντάκτες  τον  χαρακτηρίζουν  
µεγαλοφυή.  Ο  Πολιτάκος  περιγράφει  µε  σχετική  λεπτοµέρεια  τις  µάχες  του  και  
ο  Κώνστας  τους  ναυτικούς  του  αγώνες,  ο  δεύτερος  όµως  κρίνει  σκόπιµο  να  
σηµειώσει  ως  «σφάλµα»  του  την  «πρόωρη»,  κατά  τη  γνώµη  του,  «διάλυση  του  
στόλου».  Οι  άλλοι  δύο  συντάκτες  επιχειρούν  να απαντήσουν  στις  εναντίον  του  
κριτικές  στο  στρατιωτικό  επίπεδο.  Ο  Πολιτάκος  τονίζει  ότι  η  εκστρατεία, αν  
και  «µοιάζει  τυχοδιωκτική  εκ  πρώτης  όψεως»,  δεν  είναι,  καθώς  ο  Αλέξανδρος  
ακολουθούσε  ένα  καλά  «οργανωµένο  σχέδιο»  κι  έκανε  πάντα  «καλή  εκτίµηση»  
της  κατάστασης.  Η  Χριστοπούλου  επισηµαίνει  τις  µεγάλες  νίκες  του  στα  
Βαλκάνια  και  στο  Ιράν  που  έγιναν  χωρίς  τη  συνδροµή  του  Παρµενίωνα,  ενώ  
κατακρίνει  όσους  θεώρησαν  παράδοξο  και  άσκοπο  το  ότι  µετά  την  Ισσό  δεν  
κατεδίωξε  τους  Πέρσες,  σηµειώνοντας  πως  θα  ήταν  «παράτολµο»  να  δώσει  
στον  περσικό  στόλο  την  ευκαιρία  για  αντιπερισπασµό  στην  Ελλάδα.  Για  την  
ορµητικότητά  του  στη  µάχη  σηµειώνει  πως  «δεν  οφείλεται  σε  έλλειψη  
λογικής»  αλλά  σε  «ψύχραιµη  εκτίµηση  της  κατάστασης  και  γρήγορη  σκέψη».  
Παρατηρεί  όµως  πως  «ο  Μέµνων  θα  µπορούσε  ν’  αποβεί  πολύ  επικίνδυνος  για  
τον  Αλέξανδρο»,  αν  ζούσε.   

Πέρα  απ’  το  στρατιωτικό  πεδίο  η  Χριστοπούλου  παρατηρεί  πως  «µε  
θαυµασµό  τον  ατενίζουµε  και  ως  πολιτικό  και  ως  οικονοµολόγο,  αν  και  εκεί  
δεν  πρόλαβε  να  ολοκληρώσει  το  έργο  του».  Αναφέρει  την  επιθυµία  του  για  
«παγκόσµια  κυριαρχία»  (και  στη  ∆ύση),  ενώ  τονίζει  πως  επιδίωξε  «την  
ανάµιξη  και  τη  συµφιλίωση  των  λαών»  και  µάλιστα  τη  «φυλετική  ανάµιξη»,  
κάτι  που  τον  ξεχωρίζει  από  παλιότερους  κατακτητές.  Αναφορά  κάνει  η  
συντάκτρια  και  στα  αρνητικά  σηµεία  του,  συνήθως  δικαιολογώντας  τον.  Την  
καταστροφή  της  Θήβας  τονίζει  πως  δεν  την  επιθυµούσε,  ενώ  ρίχνει  την  
ευθύνη  στον  Περδίκκα,  που  επιτέθηκε  πρώτος,  και  στους  Βοιωτούς,  που  
αποφάσισαν  την  καταστροφή.  Η  καταστροφή της  Περσέπολης  έγινε  ως  
«εκδίκηση  για  την  πυρπόληση  των  ελληνικών  ιερών  απ’  τον  Ξέρξη»,  
φέρνοντας  έτσι  «ισορροπία  στη  σειρά  των  αντεκδικήσεων».  Στο  ιερό  του  
Άµµωνα  πιστεύει  ότι  πήγε  πειθαρχώντας  «στο  ισχυρό  του  θρησκευτικό  
συναίσθηµα»,  καθώς  «ήθελε  να  συµβουλευτεί  το  θεό  πριν  δώσει  την  
αποφασιστική  µάχη».  Ο  χαιρετισµός  του  προφήτη  ως  θεό  του  προκάλεσε  
«βαθιά  συγκίνηση»  κατά  τη  συγγραφέα,  καθώς  είδε  «την  αναγνώριση  της  
θεϊκής  δυνάµεως  που  δρούσε  µέσα  του»,  εξηγεί όµως πως δεν  πίστεψε  ότι  ήταν  
θεός.  Αναφορά  κάνει  και  στις  «εκτελέσεις»  των  συνεργατών  του,  που  γι’  
αυτήν  δείχνουν «αποµάκρυνση του Αλεξάνδρου  από  το  µακεδονικό  περιβάλλον»,  
καθώς  «είναι  η  µοίρα  των  µεγάλων  ανδρών  να  βαδίζουν  µόνοι» τους «στην  
επιδίωξη  των ονείρων τους». Κατά τη Χριστοπούλου, ο Φιλώτας «είναι  άγνωστο  αν  
ήταν  ένοχος»,  όµως  σίγουρα  «δεν  έβλεπε  µε  καλό  µάτι  την  τόση  δόξα  του  
Αλεξάνδρου  και  ο  Αλέξανδρος  σίγουρα  τον  υποπτευόταν  και  όχι  χωρίς λόγο». 
Τον Παρµενίωνα  τον  εξόντωσε  εξαιτίας  του  φόβου  από  ένα  πιθανό  ξεσηκωµό  
του,  όπως  πιστεύει,  ο  φόνος  του  Κλείτου  ήταν  µια  «άτυχη  στιγµή»,  ενώ  ο  
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Καλλισθένης  «τιµωρήθηκε»  γιατί  αντιτάχθηκε  στα  σχέδιά  του.  Μιλώντας  τέλος  
για  το θάνατό του η  Χριστοπούλου  γράφει  πως «πέθανε από ασθένεια»126.   
            

Από  τις  εκδόσεις  Χάρη  Πάτση  προέρχεται  και  η  επόµενη  
εγκυκλοπαίδεια,  η  «Παγκόσµια  Εγκυκλοπαίδεια  Άλφα – Ωµέγα»   (Αθήνα  1978),  
που  και  αυτής  το  άρθρο  είναι  ανυπόγραφο,  θυµίζει  όµως  σε  πολλά  αυτό  του 
συντάκτη  του  πρώτου  άρθρου  της  θ΄ οµάδας  που  είδαµε.  Ο  συγγραφέας  τονίζει  
το  όνειρο  του  Φιλίππου  «να  ενώσει  όλους  τους  Έλληνες  σ’ ένα  µεγάλο  κράτος  
ελληνικό»,  ενώ  µιλά  και  για  τις  «σπουδαίες  ηγετικές  ικανότητες»  του  
Αλεξάνδρου, που  φαίνονται  ήδη  στη  Χαιρώνεια.  Την  εκστρατεία  του  πιστεύει  
πως  την  ξεκίνησε  µε  σηµαία  την  εκδίκηση,  όµως,  επηρεασµένος,  κατ’  αυτόν,  
«απ’  τον  Αριστοτέλη»  που,  όπως  σηµειώνει,  έλεγε  πως  «ο  κυβερνήτης  πρέπει  
να  επιζητά (… )  µια  τάξη  που  να  µπορούν  να  ζουν  καλά  οι  πιο  πολλοί  
άνθρωποι»  και  πως  «ευκολότερο  είναι  να  διορθώσεις  µια  πολιτεία  παρά  να  
κάνεις  µια  άλλη  απ’  την  αρχή»,  άρχισε  την  οργάνωση  των  κατακτήσεων  του  
υψώνοντας  τώρα  τη  σηµαία  «της  συµφιλίωσης  και  της  συνεργασίας».  Απ’  τις  
αρνητικές  ενέργειές  του  κάνει  αναφορά  στους  φόνους  των  ανταπαιτητών,  στην  
καταστροφή  της  Θήβας,  στην  επίσκεψη  στο  Αµµώνιο  και  στο  φόνο  του  
Κλείτου,  σε  όλα  δικαιολογώντας  τον,  ενώ  και  την  εκστρατεία  στην  Ινδία  τη  
θεωρεί  προσπάθειά  του  «να  εξασφαλίσει  τα  ανατολικά  σύνορα».  Για  το  θάνατό  
του  λέει  πως  «οφείλεται  ίσως  σ’  ελονοσία»,  αναφέρει  όµως  και  ότι  «πολλοί  
υποπτεύθηκαν  δηλητήριο».  Σηµειώνει  τέλος  πως  «η  δράση  του  επηρέασε  
ανυπολόγιστα  τη  µοίρα  του  ελληνισµού  και  της  ανθρωπότητας».127 
            

Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε µια πολύτοµη σειρά, η εγκυκλοπαίδεια  
«Υδρία» (Αθήνα 1978). Το  σχετικό  µε  τον  Αλέξανδρο  άρθρο  της  είναι  γραµµένο  
από το φιλόλογο και πολιτικό  Ανδρέα  Λεντάκη,  ενώ  υπάρχουν  ως  
συµπληρωµατικά  δύο  κείµενα  για  τον  Αλέξανδρο  ως  στρατηγό  και  ως  
πολιτικό,  γραµµένα  αντίστοιχα  από  τον  Ι. Πολιτάκο  (τον  ξαναείδαµε  ως  
συντάκτη  παρόµοιου  κειµένου  στην  εγκυκλοπαίδεια  «Χάρη  Πάτση»  του  1972)  
και  τον  Κ. Αντάρα.  Ο  Λεντάκης  τονίζει  αρχικά  την  ελληνική  (δωρική)  
καταγωγή  των  Μακεδόνων  και  µιλά  µε  θαυµασµό  για  το  Φίλιππο  και  για  το  
σχέδιό  του  «να  συµπτήξει  ένα  συνασπισµό  των  ελληνικών  πόλεων»,  ενώ  η  
σχεδιαζόµενη  κατά  της  Περσίας  εκστρατεία  του  είχε  γι’  αυτόν  «καθαρά  
κατακτητικούς  σκοπούς»,  τους  οποίους  «κάλυψε  ιδεολογικά  και  
προπαγανδιστικά  κατά  έξοχο  τρόπο»  µε  την  ιδέα  της  εκδίκησης.  Ο  Αντάρας  
πάλι  τονίζει  ότι  η  εκστρατεία  αποτελεί  µια  νέα  προσπάθεια  του  κόσµου  του  
Αιγαίου  «να  ξανανοίξει  τον  εµπορικό  δρόµο  της  Ανατολής»,  που  τον  είχαν  
κλείσει  οι  Πέρσες,  οδηγώντας  τον  Ελληνισµό  «σε  βαθιά  κρίση».  Στην  αξία  του  
Αλεξάνδρου  ως  στρατηγού  αναφέρονται  µε  θαυµασµό  και  ο  Λεντάκης  και  ο  
Αντάρας,  ο  Πολιτάκος  όµως  στην  ειδική  παράγραφο  αναλύει  διεξοδικά  το  
ζήτηµα.  Πιστεύει  πως  «άφησε  µεγάλα  διδάγµατα  στην  πολεµική  τέχνη,  
ιδιαίτερα  στους  δύο  πόλους  της,  τη  µεγάλη  ή  υψηλή  στρατηγική»  (σ’  αυτήν  
εντάσσει  το  σχέδιό  του  για  πλήρη  κάλυψη  των  µετόπισθεν   - βόρεια  Βαλκάνια,  
Ελλάδα,  ανατολική  µεσογειακή  παραλία -  πριν  προχωρήσει  κατά  του εχθρού  και  
                                                
126 Χριστοπούλου-Μικρογιαννάκη, Θ., Πολιτάκος, Ι., Κώνστας, Π., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Χάρη  
     Πάτση, τ. 4, Αθήνα 1978, σ. 17-40 
127 Ανυπόγραφο λήµµα στην Παγκόσµια Εγκυκλοπαίδεια Α-Ω (Χ.Πάτση),τ. 2, σ. 148-65, Θεσσαλονίκη  
     1978 
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τη  θέλησή  του  να  κρίνει  τον  πόλεµο  µε  µια  αποφασιστική  σύγκρουση  µε  το  
σύνολο  των  εχθρικών  δυνάµεων)  «και  την  τακτική»  (τη  διεξαγωγή  των  µαχών),  
εκφράζει  όµως  κάποια  «ερωτηµατικά»  για  τη  δράση  του  στο  ενδιάµεσο  στάδιο,  
τη  «στρατηγική  των  επιχειρήσεων»,  όπου  παρατηρεί πως  ο  Αλέξανδρος  βαδίζει  
στη  µάχη  «αδιάφορος»,  µόνο  µε  τακτική.  Για  την  πολιτική  που  εφάρµοσε,  ο  
Λεντάκης  παρατηρεί  πως  «δείχνει  τη  διορατικότητά  του»  επιζητώντας  τη  
συνεργασία  των  ντόπιων,  τη  συγχώνευση  Περσών  και  Ελλήνων  και  την  
αφοµοίωση  των  Ασιατών,  που,  όπως  δηλώνει  και  ο  Αντάρας,  θα  γινόταν  «µε  
τον  ανώτερο  ελληνικό  πολιτισµό».  Σχετικά  µε  τα  αρνητικά  σηµεία  της  ιστορίας  
του ο Λεντάκης κάνει εκτενείς  αναφορές  και όχι  πάντα  θετικές.  Την καταστροφή  
της  Θήβας  τη  θεωρεί  «τροµακτική  ενέργεια  που  έγινε  εν  ψυχρώ  µε  πολιτικό  
υπολογισµό  για  να  µην  αφήσει  πίσω  του  περιθώρια  για  στάσεις».  Αναφέρεται  
µάλιστα  στις  σφαγές  και  τους  βιασµούς  που  πραγµατοποίησαν  οι  Μακεδόνες  
στρατιώτες  (υπάρχει  εδώ  η  βιβλιογραφική  επιρροή  του  Κορδάτου,  όπως  και σ’  
άλλα  σηµεία).  Την  πυρπόληση   του  ανακτόρου  του  Ξέρξη  τη  θεωρεί  «εκδίκηση  
για  την  Αθήνα»  (δέχεται  µάλιστα  το  επεισόδιο  της  Θαΐδος).  Για  την  επίσκεψή  
του  στο  ιερό  του  Άµµωνα  δέχεται  την  άποψη  του  Κορδάτου  ότι  έκρυβε  και  
θρησκοληψία  και  πολιτικό  υπολογισµό.  Τον  τελευταίο  βλέπει  ο  Λεντάκης  και  
στην  προσπάθειά  του  να  θεοποιηθεί  (είναι  κατ’ αυτόν  «ιδεολογική  επικύρωση  
της  κυριαρχίας  του»· ο  Αντάρας  πάλι  θεωρεί  τη  θεοποίησή  του  προσπάθεια  «να  
δώσει  ένα  στήριγµα  ενότητας  στους  ετερόκλητους  λαούς»).  Στην  εισαγωγή  
περσικών  συνηθειών  βλέπει  «λόγους  πολιτικούς»,  που  όµως  δεν  κατανοούσαν  
οι  άντρες  του  κι  εκεί  υπάρχει  γι’  αυτόν  η  ρίζα  των  φόνων  των  συνεργατών  
του.  Το  Φιλώτα  τον  θεωρεί  συµµέτοχο  στη  συνωµοσία,  δεν  εγκρίνει  όµως  τη  
θανάτωση  του  Παρµενίωνα,  ούτε  φυσικά  και  το  φόνο  του  Κλείτου,  ενώ  τον  
Καλλισθένη  τον  θεωρεί  άσχετο  µε  τη  συνωµοσία  των  παίδων.  Κάποιες  
υπόνοιες  εκφράζει  ο  Λεντάκης  (ακολουθώντας  πάλι τον Κορδάτο) και  για  
συµµετοχή  του  Αλεξάνδρου  στο  φόνο  του  Φιλίππου  (αν  και  πιθανότερο  ένοχο  
θεωρεί  την  Ολυµπιάδα),  ενώ  αναφερόµενος  στο  θάνατο  του  ίδιου  του  
Αλεξάνδρου  λέει  ότι  περισσότερο  αποκλίνει  προς  την  εκδοχή  της  
δηλητηρίασης.  Μιλώντας  τέλος  για  το  έργο  του  Αλεξάνδρου  τονίζει  πως  «το  
µεγαλύτερο  επίτευγµά  του  ήταν  ο  εξελληνισµός  της  Ανατολής»  και  επισηµαίνει  
πως  «οι  κατακτήσεις  του  επέφεραν  ολοκληρωτική  µεταβολή  του  τότε  κόσµου  
και  αποτέλεσαν  τη  βάση  για  την  κατοπινή  εξέλιξη  της  ανθρωπότητας»,  παρόλο  
που,  ως  µαρξιστής,  θέτει  ως  απαραίτητη  βάση  το  ότι  «οι  συνθήκες  ήταν  
ώριµες»  και  ότι  η  Ιστορία  «κοιλοπονούσε»  για  µια  τέτοια  αλλαγή  
(χρησιµοποιεί  και  πάλι  τα  λόγια  του  Κορδάτου).  Τελειώνοντας,  πρέπει  να  
επισηµάνουµε  δύο  σφάλµατα  που  κάνει:  ένα  το  ότι  λέει  πως  και  ο  Κλείταρχος  
συµµετείχε  στην  εκστρατεία  του  Αλεξάνδρου  και  το  άλλο  «πως  ο  Αλέξανδρος  
είχε  υποχρεώσει  τους  Πέρσες  και  τους  ξένους  να  τον  προσκυνούν  σαν  θεό»,  
κάτι  που  δεν  ισχύει  (ούτε  τους  υποχρέωσε  αλλά  ούτε  και  τον  προσκυνούσαν  
σαν  θεό,  αλλά  ως  µέγα  βασιλέα).  Αξίζει  τέλος  να  σηµειώσουµε  την  κριτική  
που  κάνει  σ’  έναν  ξένο  ιστορικό,  τον  A. Olmsted,  που  στην  Ιστορία  του  της  
Περσικής  αυτοκρατορίας  (1970)  ισχυρίζεται  πως  ο  Ώχος  θα  µπορούσε  ν’  
αντιµετωπίσει  τον  Αλέξανδρο,  γι’  αυτό  και  η  δολοφονία  του  απ’  το  Βαγώα  
ήταν  καταστροφή  για  την  Περσία· ο  Λεντάκης  επικρίνει  το  συγγραφέα  λέγοντας  
πως  «αυτό  είναι  υπερβολή»  και  πως  «ο  Olm sted  περσίζει  ανοιχτά  και  
αδικαιολόγητα»128. 

                                                
128 Λεντάκης, Α., Πολιτάκος, Ι., Αντάρας, Κ., λήµµα στη Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ, τ. 5,  
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Την  ίδια  χρονιά  µε  του  προηγούµενου  έργου  εκδίδεται  και  η  «Μεγάλη  

Εγκυκλοπαίδεια  Γιοβάνη»  (Αθήνα  1978).  Στο  ανυπόγραφο  λήµµα  της,  ο  
συντάκτης  του  χαρακτηρίζει  τον  Αλέξανδρο  «το  µεγαλύτερο  στρατιωτικό  της  
αρχαιότητας»,  έναν  «από  τους  πιο  µεγάλους  κατακτητές  της  παγκόσµιας  
ιστορίας»,  αλλά  και  «µέγα  πνεύµα,  από  αυτά  που  σηµειώνουν  µεγάλη  καµπή  
στην  ιστορία  του  ανθρώπινου  πολιτισµού»  και  «µεγάλο  πολιτικό».  Στο λήµµα  
αυτό  αξίζει  να  σταθούµε  στα  εξής  σηµεία:  στην  αναφορά  του  στη  Θήβα  (όπου  
γράφει  ότι  «κατέπνιξε  βίαιη  επανάσταση  των  Ελλήνων  που  υποκινήθηκε  από  
τους  Θηβαίους  (… ),  κατέστρεψε  το  κέντρο  τους,  τη  Θήβα,  έσφαξε  τους  
κατοίκους  της  (… )  [και]  από  τότε  [ήταν]  εξασφαλισµένος  πια  από  κάθε  
πλευρά»)· στη  λεπτοµερή  παρουσίαση  του  σχεδίου  µεθοδικής  αποµόνωσης  των  
Περσών  από  τα  µεσογειακά  παράλια· στην  άποψή  του  ότι  «ποτέ  δεν  πίστεψε  
στη  θεία  του  καταγωγή,  τη  χρησιµοποίησε  όµως  ως  πολιτικό  όργανο»· στη  
θέση  του  πως  παράλληλα  µε  την  υιοθέτηση  της  νέας  πολιτικής  του  για  τη  
«σταθεροποίηση»  των  κατακτήσεων  του,  «και  ο  ίδιος  ο  Αλέξανδρος  άλλαξε  
συµπεριφορά»,  ενώ  όσο  αφορά  τις  αντιδράσεις  εναντίον  του  γι’  αυτό,  πιστεύει  
πως  «φρόντισε  ν’  απαλλαγεί  από  τους  δυσαρεστηµένους  για  τις  καινοτοµίες  
του  Μακεδόνες  δολοφονώντας  τους  (Παρµενίωνας,  Κλείτος)  ή  µπλέκοντάς  τους  
σε  συνωµοσίες  (Φιλώτας,  Καλλισθένης)»·  στην  αποδοχή  από  µέρους  του  της  
άποψης  ότι  «πέθανε  από  πυρετό».  Αξίζει  τέλος  να  σηµειώσουµε  µια  σπάνια  
στην  ελληνική  βιβλιογραφία  αναφορά, ότι ο Αλέξανδρος προτίµησε «σε πείσµα 
των παραδόσεων της εποχής  του»  να  «παρουσιάζεται  αγένειος»,  κατορθώνοντας  
µάλιστα  «να  επιβάλει  το  ξύρισµα»  και  να  κατανικήσει  έτσι  «µια  από  τις  πιο  
στείρες  δοξασίες»129. 
            

Το  επόµενο  έτος  εκδίδεται  η  «Παγκόσµια  Σύγχρονη  Εγκυκλοπαίδεια  
ΠΑΙ∆ΕΙΑ»  των  εκδόσεων  Μαλλιάρη  (Θεσσαλονίκη1979),  το  σχετικό  λήµµα  της  
οποίας  υπογράφεται  από  τον  Γεώργιο  Κρήτο.  Για  το  συγγραφέα  ο  
Αλέξανδρος  είναι  «ο  µεγαλύτερος  στρατηλάτης  του  κόσµου»,  «µια  
κοσµοϊστορική  µορφή  που  η  δράση  της  επηρέασε  τις  τύχες  και  τα  πεπρωµένα  
όλης  της  ανθρωπότητας»,  «µια  ριψοκίνδυνη  και  ροµαντική  φύση,  για  την  
οποία  µόνο  το  ασυνήθιστο  και  το  σπάνιο  είχε  θέλγητρο».  Στη  συνέχεια  
εµµένει  στη  δυναµική  επικράτησή  του  το  336-5  και  στην  καταστροφή  της  
Θήβας  (ως  πράξη  εντασσόµενη  στην  παύση  «κάθε  εχθρικής  κίνησης»  εναντίον  
του),  εξαίρει  τη  «στρατηγική  ιδιοφυΐα»  του  για  τις  µάχες  του  Γρανικού  και  
της  Ισσού  και  για  την  εξουδετέρωση  του  περσικού  στόλου  (σηµειώνει  µάλιστα  
πως  αυτό  σήµαινε  ότι  «ανοίγονται  ευρύτατοι  ορίζοντες  για  την  ελληνική  
ναυτιλία  και  το  εµπόριο»),  δηλώνει  πως  από  την  άφιξή  του  στην  Αίγυπτο και  
εξής  «θεωρούσε  και  διακήρυττε  τον  εαυτό  του  σαν  γιο  του  Άµµωνα»  και  πως  
«από  την  επαφή  του  µε  την  Αίγυπτο,  τη  χώρα  της  απολυταρχικής  µοναρχίας  
των  Φαραώ,  είχε  την  ιδέα  µιας  παγκόσµιας  µοναρχίας  κάτω  από  το  σκήπτρο  
του»  και  πιστεύει  πως  στην  Περσέπολη  «εκδικήθηκε  την  πυρπόληση  των  
Αθηνών»· στη  συνέχεια  παρουσιάζει  την  πολιτική  του  για  τη  «ένωση  ελληνικού  
και  ασιατικού  κόσµου»  ως  τη  µόνη  λύση  για «να  διοικηθεί  και  να  επιζήσει»  
το  κράτος  του,  εξηγεί  όµως  πως  πλέον  «φέρεται  σαν  ανατολίτης  δεσπότης»  
και  µε  «υπεροψία»,  κάτι  που  δηµιουργεί  «έντονες  αντιδράσεις»  των  

                                                                                                                                       
     Αθήνα 1978, σ. 406-23 
129 Ανυπόγραφο λήµµα στη Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Γιοβάνη, τ. 2, σ. 173-7, Αθήνα 1978 
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Μακεδόνων,  τις  οποίες  καταπνίγει  µε  σκληρότητα  (οι  φόνοι  των  συνεργατών  
του  δηλαδή,  παρουσιάζονται  ως άδικες  ενέργειες  σε  βάρος  ελευθεροφρόνων  
ανθρώπων)· την  πολιτική  του  την  κρίνει  ως  σωστή  και  τονίζει  ότι  «επιβάλει  
παντού  την  ιδέα  του  δικαίου»·  για  το  θάνατό  του  θεωρεί  πως  «το  πιθανότερο  
είναι  πως  έπεσε  θύµα  των  κακουχιών  και  των  τραυµάτων  του»  (και  όχι  
δολοφονίας),  ενώ  καταλήγει  λέγοντας  πως  ο  Αλέξανδρος  είναι  «ο  πιο  τέλειος  
εκπρόσωπος  του  ελληνικού  κόσµου»130. 
           

Θα  προχωρήσουµε  σε  µια  πολύτοµη  εγκυκλοπαίδεια  «Πάπυρος – 
Larrousse – Brittanica»  (Αθήνα  1981),  στην  οποία  το  άρθρο  για  τον  Αλέξανδρο  
υπογράφεται  από  το  φιλόλογο  και  συγγραφέα  Νίκο  Μπουγά.  Ο  Μπουγάς  
θεωρεί  ως  αίτια  της  εκστρατείας  στην  Ασία  τον  «επεκτατισµό  του  µακεδονικού  
κράτους»,  «το  δηµογραφικό  αδιέξοδο  και  την  οικονοµική  αδυναµία  των  
ελληνικών  πόλεων»,  την  «πανελλήνια  ιδέα»  και  το  «χαρακτήρα  του  
Αλεξάνδρου».  Μιλά  στη  συνέχεια  για  τη  «στρατηγική  ιδιοφυΐα»   του,  ενώ  
θεωρεί  ως  «πολιτικό  του  όραµα»  την  «ενοποίηση  του  κόσµου»,  που  θα  την  
πετύχαινε  µε  τη  «συγχώνευση»  των  λαών  και  τις  νέες  εκστρατείες  που 
σχεδίαζε.  Αναφορά  γίνεται  και  σε  κάποια  αρνητικά  ή  σκοτεινά  σηµεία  της  
ιστορίας  του.  Για  τη  Θήβα  την ευθύνη  ρίχνει  στους  ίδιους  τους  Θηβαίους  και  
τους  Βοιωτούς.  Η  καταστροφή  της  Περσέπολης  οφείλεται  γι’  αυτόν  «µάλλον  
σε  συναισθηµατική  παραφορά  παρά  σε  ψυχρό  υπολογισµό,  ήταν  η εκδίκηση των  
Ελλήνων».  Το  ταξίδι  του  στο  µαντείο  του  Άµµωνα  πρέπει  κατά  το  συγγραφέα  
«να  αποδοθεί  µάλλον  στο  ροµαντισµό  του  Αλεξάνδρου  και  τη  µυστικοπαθή  
φύση  του»,  καθώς  θέλησε  να  επισκεφτεί  το  διάσηµο  ιερό  πριν  την  τελική  
αναµέτρηση.  Για  τους  φόνους  του  Φιλώτα  και  του  Παρµενίωνα  τον  δικαιολογεί  
(«ο  Φιλώτας  ήταν  αναµεµειγµένος»,  ενώ  ο  Παρµενίωνας  «τον  φθονούσε»),  ενώ  
το  επεισόδιο  του  Κλείτου  το  χαρακτηρίζει  «θλιβερό»  και  το  βρίσκει  
«ενδεικτικό  της  αλλαγής»  του  Αλεξάνδρου  που  στην  Ασία  έγινε  «περισσότερο  
δεσποτικός  και  επιδεκτικός  σε  κολακείες».  Για  το  θάνατό  του  τέλος  αναφέρει  
πως  «αρρώστησε  βαριά».  Γενικά,  έχουµε  ένα  άρθρο  λιτό  ,  που δίνει  όµως  µια  
αρκετά καθαρή  εικόνα  του  Αλεξάνδρου131.   
            

Θα  συνεχίσουµε  την  επιλεκτική  εξέταση  έργων  της  θ΄ οµάδας  µε  δυο  
λεξικά  και  πρώτα  το  «Παγκόσµιο  Βιογραφικό  Λεξικό»  της  Εκπαιδευτικής  
Ελληνικής  Εγκυκλοπαίδειας  της  Εκδοτικής  Αθηνών  (Αθήνα  1983).  Το  άρθρο  
για  τον  Αλέξανδρο  υπογράφεται  από  τον  ξένο  ιστορικό  A. R. Burn  και  από  
τον Π. Κανελλόπουλο (που είδαµε ήδη ως συγγραφέα δύο έργων της β΄ οµάδας). Ο  
Burn τον χαρακτηρίζει ως το «µεγαλύτερο στρατηλάτη της αρχαιότητας». Μιλά για  
την αποκάλυψη της ιδιοφυΐας  του ήδη από την εκστρατεία στο Βορρά, ενώ και τη  
νίκη στο Γρανικό τη θεωρεί «αποκλειστικά  έργο  της  στρατηγικής  του»  (αυτά  ως  
απάντηση σ’ όσους αποδίδουν τις νίκες του στον Παρµενίωνα). ∆έχεται πως τελικός  
σκοπός  του  ήταν  η  παγκόσµια  κυριαρχία  (γι’  αυτό  κι  ετοίµαζε  εκστρατεία  στη  
∆ύση,  όπως  λέει),  χωρίς  και  να  επιχειρεί  κάποια  ανάλυση  της  πολιτικής  του.  
Αναφορά  κάνει  σε  πολλές  από  τις  ενέργειές  του  που  δέχτηκαν  αρνητική  
κριτική,  σε  πολλά  συµφωνώντας  µ’  αυτήν.  Τη  Θήβα  πιστεύει  ότι  την  
κατάστρεψε  επιδιώκοντας  «να  εξασφαλίσει  τα  νώτα  του»,  ενώ  την  Περσέπολη  
                                                
130 Κρήτος, Γ., λήµµα στην Παγκόσµια Σύγχρονη Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΙ∆ΕΙΑ (Μαλλιάρη),τ. 8, σ. 144-50,  
     Θεσσαλονίκη 1979 
131 Μπουγάς, Ν., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larrousse-Brittanica, τ. 6, σ. 315-29, Αθήνα  
     1981 
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«για  εκδίκηση».  Τα  λόγια  του  ιερέα  στο  Αµµώνιο  θεωρεί  πως  αποτέλεσαν  γι’  
αυτόν  «επιβεβαίωση  των  διαδόσεων  της  µητέρας  του  για  τη  θεϊκή  προέλευσή  
του».  Την  εκστρατεία  στις  ανατολικές  σατραπείες  τη  θεωρεί  «απαραίτητη  για  
την  ολοκλήρωση  της  υποταγής  και  τη  στερέωση  της  εξουσίας  του»,  ενώ  το  
πέρασµα  της  Γεδρωσίας  το  αποδίδει  στη  θέλησή  του  να  στηρίξει  την  πορεία  
του  στόλου.  Η  θανάτωση  του  Φιλώτα  (που  κατά  το  συγγραφέα  έπεσε  «µάλλον  
θύµα  σκευωριών  και  αντιζηλιών  ανάµεσα  στους  εταίρους»)  και  η  «δολοφονία  
του  Παρµενίωνα»  φανερώνουν,  όπως  πιστεύει  ο  Burn,  τη  «βαθιά  διάσταση  
ανάµεσα  στο  βασιλιά  και  τα  στενότερα  στελέχη  του,  που  δεν  µπορούσαν  ν’  
αντιληφθούν  τη  σκοπιµότητα  της  πολιτικής  του».  Την  ίδια  ρίζα  έχουν  γι’  
αυτόν  και  οι  «προκλητικές  κατηγορίες»  του  Κλείτου,  στις οποίες «ο  Αλέξανδρος 
αντέδρασε βίαια». Σηµειώνει τέλος πως στην αντίδραση του στην  Ώπιδα κατά την 
εξέγερση των στρατιωτών του ο Αλέξανδρος «έδρασε όχι σαν   Μακεδόνας  βασιλιάς  
αλλά  σαν  Πέρσης  µονάρχης».  ∆εν  αρνείται εντελώς επίσης τις «υποψίες για ηθική 
αυτουργία» του Αλεξάνδρου στη δολοφονία του  Φιλίππου. Για το θάνατο του ίδιου 
του Αλεξάνδρου εξηγεί πως προήλθε «από  ελονοσία», αρνούµενος τις εκδοχές της 
οινοποσίας και της δηλητηρίασης. Για τη σηµασία του  Αλεξάνδρου για την 
παγκόσµια ιστορία µιλά στον επίλογο του άρθρου ο  Κανελλόπουλος, λέγοντας 
περίπου αυτά που λέει στην Ιστορία του Ελληνικού  έθνους132.  
            

Το  δεύτερο  λεξικό  που  θα  εξετάσουµε  είναι  το  «Λεξικό  του  αρχαίου  
κόσµου (Ελλάδα–Ρώµη)» (Αθήνα χ.χ.) του Γιάννη Λάµψα,  που  γράφει  (στη 
δεκαετία του 1980) το  εξάτοµο  αυτό  έργο  θέλοντας  να  γνωρίσει  ο  ίδιος,  αλλά  
και  να  παρουσιάσει,  τον  αρχαίο  ελληνικό πολιτισµό. Ο συγγραφέας δεν είναι 
ιστορικός,  γι’  αυτό  και  το  άρθρο  του  ούτε ολοκληρωµένη εικόνα  του 
Αλεξάνδρου δίνει ούτε ξεφεύγει από σφάλµατα  και  εύκολη αποδοχή κάποιων  
ανεξακρίβωτων  απόψεων.   

Χαρακτηρίζει  τον  Αλέξανδρο  ως έναν «από τους µεγαλύτερους  κατακτητές  
της Ιστορίας», δεν κάνει όµως λόγο για το πολιτικό του έργο. Στη συνέχεια κάνει  
αρκετές αναφορές σε αρνητικές πράξεις, σχολιάζοντας τες  µάλιστα  επικριτικά.  ∆εν  
αρνείται τις υποψίες για συµµετοχή του στο φόνο του Φιλίππου (αναφέρει µάλιστα  
κι ένα  διάλογό του µε  τον Παυσανία πριν από το φόνο). Για τη Θήβα δεν τον  
κατηγορεί, καθώς θεωρεί  υπεύθυνη  τη  θηβαϊκή  άρνηση,  ενώ  για  την  Περσέπολη  
δέχεται το επεισόδιο της Θαΐδος. Στο µαντείο του Άµµωνα πιστεύει ότι πήγε «για  να  
ρωτήσει  το  θεό  αν  ήταν  γιος  του».  Την  πολιτική  της  ίσης  αντιµετώπισης  των  
Περσών  την κρίνει  αρνητική,  ενώ  τον  κατηγορεί  πως  άρχισε  «να  συνηθίζει  στις  
δουλικές  τιµές  και  στην  υποτέλεια».  Για  το  θάνατό  του  δέχεται  ως  πιθανότερη  
αιτία  την  ελονοσία,  που  νίκησε  τον  εξαντληµένο  από  τις  «κακουχίες,  το  
τραύµα  στους  Μαλλούς  και  τις  ακολασίες»  οργανισµό  του,  αναφέρει  όµως  και  
την  εκδοχή  της  δηλητηρίασης.  Τονίζει  τέλος  πως  σ’  αυτόν  «οφείλεται  η  
εξάπλωση  του  ελληνικού  πολιτισµού  στην  Ανατολή»,  δέχεται  όµως  αβασάνιστα  
και  την  άποψη  πως  εξαιτίας  του  «οι  ελληνικές  πόλεις  έχασαν  την  ανεξαρτησία  
τους  και  έγιναν  ώριµες  για  τη  ρωµαϊκή  κατάχτηση»133. 
            

Οι  τρεις  τελευταίες  εγκυκλοπαίδειες  που  θα  εξετάσουµε  εκδίδονται  κατά  
τη  δεκαετία  του  1990,  και  πρώτα  η  «Σχολική  Υδρία» (Αθήνα  1990), της  οποίας  

                                                
132 Βurn, A.R., - Κανελλόπουλος, Π., λήµµα στην  Εκπαιδευτική  Ελληνική  Εγκυκλοπαίδεια  
      (Εκδοτικής Αθηνών), Παγκόσµιο Βιογραφικό Λεξικό, τ.1, σ. 139-49, Αθήνα 1983 
133 Λάµψας, Γ., λήµµα στο Λεξικό του Αρχαίου Κόσµου (Ελλάδα-Ρώµη), τ. 1, σ. 181-7, Αθήνα χ.χ. 
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το  λήµµα  έχει  συνταχθεί  από  τη  φιλόλογο  Σοφία Μαυροειδή – Παπαδάκη 
(είναι  γραµµένο  βέβαια  πριν  από  το  1977,  έτος  θανάτου  της).  

Η  Μαυροειδή  ξεκινά  τονίζοντας  πως  «ανάµεσα  στους  µεγάλους  της  
ιστορίας  την  πρώτη  θέση   κατέχει  αναµφισβήτητα  ο  Αλέξανδρος»,  ο  οποίος  
αποτελεί  «µια  στρατιωτική  και  πολιτική  µεγαλοφυΐα»,  κυρίως  όµως  «µια  
καταπληκτική  πνευµατική  φυσιογνωµία». Σηµειώνει  πως  είναι  «ο  µεγαλόπνοος  
εκπολιτιστής»,  που  επιδίωξε  τη  «συναδέλφωση  ηττηµένων  και  νικητών»  
γεφυρώνοντας  το  µεταξύ  τους  χάσµα  «µε  το  πάµφωτο  ελληνικό  πνεύµα». Υπό  
αυτό  το  πρίσµα  σχολιάζει  και  τη  σύγκρουσή  του  µε  τους  συνεργάτες  του,  που  
«είδαν  µε  πολλή  δυσαρέσκεια»  αυτή  του  την  αλλαγή,  τόση,  ώστε  «µερικοί  
µάλιστα (… )  έφτασαν  στα  άκρα»  συνωµοτώντας  και  ο  Αλέξανδρος  
αναγκαστικά  «τους  τιµώρησε  µε  σκληρότητα». Το  υπόλοιπο  λήµµα  δε  στέκεται  
ιδιαίτερα  σε  κάτι  που  αφορά  τη  δική  µας  έρευνα. Τελειώνει  γράφοντας  πως  
πέθανε  από  πυρετό134. 
            

Το λήµµα από τη «Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ – CAM BRIGE – ΗΛΙΟΣ» 
(Αθήνα  1991)  είναι  το  µόνο  σχετικό  µε  τον  Αλέξανδρο  που  είναι  γραµµένο  
από  ιστορικό,  το  ∆ηµήτρη Τσιµπουκίδη (έχουµε  δει  έργα  του  στην  α΄ και στη 
β΄ οµάδα).  

Το κείµενο είναι  ιδιαίτερα  σύντοµο και  σχεδόν υποδειγµατικά  γραµµένο  
ως  λήµµα  για  ιστορική  προσωπικότητα  σε  εγκυκλοπαίδεια  για  παιδιά  σχολικής  
ηλικίας. ∆ιαφοροποιείται  όµως  από  τα  υπόλοιπα  της  οµάδας,  καθώς  µεταφέρει  
τις    απόψεις  του  συγγραφέα, που  λίγο  συµφωνούν,  όπως  έχουµε  ήδη  δει,  µε  
όσα  οι  προηγούµενοι  γράφουν  για  τον  Αλέξανδρο. ∆ε δέχεται  εκπολιτιστική  
προσπάθεια,  παγκόσµιο  κράτος,  πολιτική  συµφιλίωσης κ.α.· τη  διάδοση  του  
ελληνικού  πολιτισµού  για  παράδειγµα,  τη  θεωρεί  «αντικειµενική  συνέπεια  των  
ελληνοµακεδονικών  κατακτήσεων». ∆εν  κάνει  επίσης  αναφορές  σε  γεγονότα  που  
θεωρεί  ότι  ξεφεύγουν  από  τα  πλαίσια  ενός  τέτοιου  είδους  κειµένου ( εκστρατεία  
στον  Βορρά, καταστροφή της Θήβας, φόνοι των συνεργατών κ.α.). Γι’ αυτόν ο  
Αλέξανδρος  αποτελεί  «µια  από  τις  πιο  κοσµοϊστορικότερες  µορφές»,  που  
επέδρασε  «περισσότερο  από  κάθε  άλλη  προσωπικότητα  στην  τύχη  και  το  
πεπρωµένο  της  ανθρωπότητας»135. 
            

Τελευταία για τη θ΄ οµάδα εξετάζουµε τη «Νέα  Μεγάλη  Εγκυκλοπαίδεια  
ΝΟΜΠΕΛ»  των  εκδόσεων  Γιοβάνη ( Αθήνα  1991),  στης  οποίας  το  ανυπόγραφο  
λήµµα ο  Αλέξανδρος  χαρακτηρίζεται  ως  «ο  µεγαλύτερος  στρατιωτικός  ηγεµόνας  
της  αρχαιότητας», αλλά  και  «µεγάλο  πνεύµα,  από  αυτά  που  σηµειώνουν  µεγάλη  
καµπή  στην  ιστορία  του ανθρώπινου  πολιτισµού». Τονίζεται  πως  χάρη  στην  
«πολιτική  του  διορατικότητα»  θέλησε  να  επιτύχει  την  προσέγγιση  των  Ελλήνων  
και  των  κατακτηµένων  λαών  και  «τη  συγχώνευσή  τους  σε  ενιαίο  πολιτιστικό  
σύνολο», ώστε  «να  επιβληθεί  πολιτικά  στους  κατακτηµένους». Την  πολιτική  του 
αυτή χαρακτηρίζει «ρεαλιστική» αλλά την εφαρµογή της «βεβιασµένη». Αποτέλεσµά  
της θεωρεί και τη δυσαρέσκεια των  συνεργατών  του  και  τις  συνωµοτικές  κινήσεις  
εναντίον του· όσο αφορά τώρα  τους  συγκεκριµένους  τέσσερις  συνεργάτες  του  δεν  
έχει ξεκάθαρη άποψη (κλίνει περισσότερο προς το ότι έπεσαν θύµατα «της  
                                                
134 Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ., λήµµα στην Εγκυκλοπαίδεια Σχολική Υ∆ΡΙΑ, Τ. 1, σ. 236-47, Αθήνα  
      1990 
135 Τσιµπουκίδης, ∆., λήµµα στη Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ-Cambridge-Ήλιος, τ. 1, σ. 185-6,  
     Αθήνα 1991 
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καχυποψίας  του»). Η δράση  του  ως  βασιλέα  στην  Ασία  πιστεύει  πως  τον  έκανε  
«αυταρχικό» και επιρρεπή στην κολακεία (ως  δείγµατα  αυταρχικότητας  βλέπει  και  
τα  διατάγµατα  προς  τις  ελληνικές  πόλεις  περί  θεοποίησης  και  περί  επιστροφής  
των εξoρίστων,  το 324). Καταλήγει  λέγοντας  πως «πέθανε  από  πυρετό»136. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
136 Ανυπόγραφο λήµµα στη Νέα Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια ΝΟΜΠΕΛ (Γιοβάνη), τ.3, σ.807-14, Αθήνα  
     1991 
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ι΄ οµάδα 
 
Η  ι΄ οµάδα  περιλαµβάνει  ένα  ευρύ  φάσµα  βιβλίων,  τα  οποία  µπορούµε  

να  τα  εντάξουµε  στο  λεγόµενο  παιδικό  (και  εφηβικό)  βιβλίο  γνώσεων. Το είδος 
αυτό βιβλίων, αρκετά διαδεδοµένο, ώστε να επηρεάζει τη διαµόρφωση της συνολικής 
εικόνας του Αλεξάνδρου στη νεότερη ελληνική κοινωνία (αποτελούν περίπου το 20%  
του συνόλου των ελληνικών παιδικών βιβλίων137) µπορεί να χωριστεί σε δύο κύριες 
κατηγορίες, µε βάση το περιεχόµενό τους: α) τα κοινά πραγµατογνωστικά βιβλία 
(αυτά στα οποία ανατρέχει κανείς για την ανεύρεση µιας πληροφορίας, όπως οι 
παιδικές εγκυκλοπαίδειες κ.ά., που η χρήση τους συνδέεται κυρίως µε το σχολείο) 
και β) τα µη πληροφοριακά βιβλία (όσα ασχολούνται µε την ιστορία, τον πολιτισµό, 
την αρχαιολογία, τις ανακαλύψεις, το φυσικό κόσµο, τις επιστήµες, τις τέχνες κλπ.), 
στα οποία εντάσσονται, ως σχετικά ανεξάρτητη κατηγορία, και οι βιογραφίες 
σηµαντικών προσωπικοτήτων138. Ως προς την τεχνική γραφής τους τώρα, µπορούµε 
και πάλι να τα διακρίνουµε σε δύο κατηγορίες: α) στα καθαρά βιβλία γνώσεων (αυτά 
που µοιάζουν περισσότερο µε τα σχολικά εγχειρίδια ή µε απλουστευµένα 
επιστηµονικά βιβλία) και β) σ’ εκείνα που παρουσιάζουν τη γνώση µέσα σ’ ένα 
διηγηµατικό πλαίσιο, θέλοντας να διδάξουν τέρποντας (βρισκόµενα έτσι συχνά στο 
µεταίχµιο µεταξύ λογοτεχνικού και µη βιβλίου)139. 

Τα  έργα  αυτής  της  οµάδας  που  σχετίζονται  µε  τον  Αλέξανδρο  και 
προέρχονται από Έλληνες συγγραφείς (ενώ η πλειοψηφία των βιβλίων αυτού του 
είδους που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά αποτελείται από µεταφράσεις140) 
ανήκουν σε τρεις  κατηγορίες: α) συλλογές (σύντοµων συνήθως) βιογραφιών 
ιστορικών  προσωπικοτήτων  (κατά  µίµηση  των  εγκυκλοπαιδειών· τις ίδιες τις 
παιδικές εγκυκλοπαίδειες, που θα µπορούσαν ως ένα βαθµό να ενταχθούν και εδώ, 
τις εξετάσαµε ήδη στην ζ΄ οµάδα),  β) γενικά  βιβλία  για  την  αρχαία  Ελλάδα  (κατά  
µίµηση  της  β΄ οµάδας  και  µεταφορά  της  στα  µέτρα  του  παιδιού – αναγνώστη)  
και  γ) ειδικά  βιβλία  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του  Αλεξάνδρου  (κατά  µίµηση  
και  µεταφορά  για  παιδιά  των βιβλίων της  α΄ οµάδας).  Η  από  µέρους  µας  
εξέταση  των  παραπάνω  έργων  θα  είναι  και  πάλι  ενδεικτική  (όπως  και  για  τις  
περισσότερες  οµάδες  έργων  του  Β΄ µέρους):  2  από  την  πρώτη  κατηγορία,  1  
από  τη  δεύτερη  και  4  από  την  τρίτη. 
            

Οι  συλλογές  βιογραφιών  σηµαντικών  ιστορικών  προσωπικοτήτων  
αποτελούν  και  την  παλιότερη  χρονικά  από  τις  τρεις  κατηγορίες.  Από  τις  2  που  
θα  εξετάσουµε  ενδεικτικά,  η  µία  είναι  γραµµένη  στη  δεκαετία  του  1950  και  η  
άλλη  στου  1970.  Η  πρώτη  είναι το  βιβλίο  των  Άλκη  Τροπαιάτη  και  ∆ηµήτρη  
Γιάκου  «Οι  µεγάλοι  της  ανθρωπότητας»  (Αθήνα  ά.έ.).  Στο  έργο  περιέχονται  
βιογραφικά  στοιχεία  για  έναν  µεγάλο  αριθµό  σηµαντικών  προσωπικοτήτων  
καθώς  και  διάφορα  περιστατικά  από  τη  ζωή  τους.  Για  τον  Αλέξανδρο  γίνεται  
αναφορά  στο  στρατιωτικό  του  έργο,  τονίζεται  όµως  ότι  «δεν  ήταν  ένας  κοινός  
δορυκτήτωρ»,  καθώς  δεν  επιθυµούσε  µόνο  «να  κατακτήσει  τον  κόσµο»  αλλά  
«και  να  εκπολιτίσει  τους  λαούς»,  «σχέδιο  που  συνέλαβε  όταν  ξεκίνησε  τους  
κατακτητικούς  πολέµους»  του.  Αναφορά  γίνεται  τέλος  και  στη  µεγάλη  του  
αξία  ως  κυβερνήτη  και  στον  αντίκτυπο  του  έργου  του141. 
                                                
137 βλ. Καρποζήλου, Μ., Το  παιδί  στη  χώρα  των  βιβλίων,  εκδ.  Καστανιώτη,  Αθήνα  1994, σ. 92 
138 βλ. ό.π., σ. 104 -9 
139 ό.π., σ. 111-2 
140 ό.π., σ. 105 
141 Τροπαιάτης, Ά., Γιάκος, ∆., Οι µεγάλοι της ανθρωπότητας, Αθήνα, σ. 152 
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∆εύτερο  βιβλίο  της  ίδιας  κατηγορίας  θα  εξετάσουµε  τις  «Μεγάλες  

Μορφές»  του  Όθωνα  Αργυρόπουλου  (Αθήνα  α.ε.).  Σ’  αυτό  ο  Αλέξανδρος  
χαρακτηρίζεται  «µοναδική  µορφή  µέσα  στην  παγκόσµια  ιστορία»,  που  
«αναδείχθηκε  µεγάλος  στρατηλάτης,  εκπολιτιστής  [και]  ανθρωπιστής»  και  που  
εµπνεόµενος  από  «πανανθρώπινα  ιδεώδη  (… )  άνοιξε  καινούριους  δρόµους  για  
την  ιστορική  πορεία»  της  ανθρωπότητας.  Εξετάζει  αρκετά  το  στρατιωτικό  του  
έργο  (τονίζει  µάλιστα  και  ορισµένα  σηµεία  σχετικά  µε  στρατηγικές  επιλογές  
του,  λέγοντας  πως  µετά  το  Γρανικό  βρέθηκε  σε  «δίληµµα  αν  πρέπει  να  
συνεχίσει προς  το  εσωτερικό  της  Ασίας  ή προς  το  Αιγαίο»,  πως  προτίµησε  
τελικά  να  επιχειρήσει  «ηπειρωτικό  αποκλεισµό»  του  περσικού  στόλου  και  πως  
γι’  αυτό,  µετά  την  Ισσό,  «δεν  παρασύρθηκε  από  τη  µέθη  της  νίκης»,  αλλά  
επέµεινε  στο  σχέδιό  του· από  την  άλλη,  πιστεύει  πως  αν  γινόταν  δεκτή  η  
πρόταση  του  Μέµνονα  πριν  το  Γρανικό,  «η  εκστρατεία  του  Μακεδόνα  βασιλιά  
θα  αποτύγχανε  από  τις  πρώτες  εβδοµάδες»).  ∆ε  γίνονται  αναφορές  στην  
πολιτική  του,  αλλά  ούτε  και  στα  αρνητικά  σηµεία  της  δράσης  του.  Σηµειώνει  
τέλος  πως  πέθανε  από  ασθένεια142.   
            

Το  µόνο  γνωστό  σε  µας  ελληνικό  βιβλίο  αρχαίας  ελληνικής  ιστορίας  
που  είναι  γραµµένο  για  παιδιά,  έχει  τίτλο  «Γνωριµία  µε  την  Αρχαία  Ελλάδα» 
(Αθήνα  α.ε.· πρωτοεκδίδεται  κατά  τη  δεκαετία  του  1980)  και  είναι  γραµµένο  
από  τον  Κώστα  Παπαδηµητρίου. Απευθύνεται  κυρίως  σε  (µικρά  ή  µεγάλα)  
παιδιά,  γι’  αυτό  και  δεν  περιέχονται  µέσα  του  µόνο  οι  βασικές  ιστορικές  
γνώσεις  για  την  περίοδο  που  εξετάζει  αλλά  και  πολλές  µικρές  ιστορίες  και  
περιστατικά  παρµένα  από  τους  αρχαίους  συγγραφείς,  για  να  γίνει  πιο  ζωντανή  
και  πιο  ενδιαφέρουσα  η  αφήγηση  και  πιο  καλή  η  γνωριµία  µε  τους  αρχαίους  
Έλληνες,  των  οποίων  τα  επιτεύγµατα  θαυµάζει.  Τον  Αλέξανδρο,  όπως  και  το  
Φίλιππο,  τους  βλέπει  ελληνοκεντρικά. Θεωρεί  σκοπό  του  Φιλίππου  όχι  την  
κατάκτηση  αλλά  την  ένωση  των  ελληνικών  πόλεων  και  την  από  κοινού  
εκστρατεία  τους  κατά  των  Περσών.  ∆ηλώνει  πως  ο  Αλέξανδρος  φτιάχνει  µια  
«ελληνική  αυτοκρατορία»,  ενώ  περιγράφοντας  τις  µάχες  µιλά  για  «το  πεζικό  
µας»  και  χαρακτηρίζει  τις  περσικές  απώλειες  «µια  θυσία  που  θα  χόρταινε  και  
ο  πιο  ανικανοποίητος  και  πολεµοχαρής  θεός»  (προσπαθεί  να  ενθουσιάσει  τον  
αναγνώστη).  Θεωρεί  ως  µυστικό  της  στρατηγικής  του  Αλεξάνδρου  µόνο  την  
«ορµή»,  ενώ  πιστεύει  πως  για  να  διατηρήσει  την  αυτοκρατορία  του  «σκέφτηκε  
να  ενώσει  την  Ελλάδα  και  την  Ασία  µε  συγγενικούς  δεσµούς».  Αρκετά  
περιστατικά  της  ιστορίας  του  (όπως  π.χ.  η  εκστρατεία  στο  Βορρά)  
παραλείπονται  (για  χάρη  της  συντοµίας  και  της  εµµονής  στα  βασικότερα  
σηµεία),  ενώ  υπάρχουν  και  κάποια  λάθη  (όπως  η  συµµετοχή  του  ∆αρείου  στη  
µάχη  του  Γρανικού).  Από  τα  αρνητικά  σηµεία  της  ζωής  του  λίγα  αναφέρονται  
και  γι’  αυτά  δεν  τον  κατακρίνει.  Για  τη  Θήβα  ρίχνει  το  φταίξιµο  στους  
κατοίκους  της· στο  Αµµώνιο  λέει  πως  πήγε  για  να  «συµβουλευτεί»  το  θεό,  ενώ  
τη  Γεδρωσία  ότι  την  πέρασε  για  να  στηρίξει  το  στόλο.  Από  τους  φόνους  των  
συνεργατών  αναφέρει  µόνον  αυτόν  του  Κλείτου,  χαρακτηρίζοντάς  τον  
«δραµατικό  επεισόδιο».  Ως  αιτία  θανάτου  του  αναφέρει  τον  πυρετό,  ενώ  την  
όλη  δραστηριότητά  του  τη  χαρακτηρίζει  «µεγάλη  στιγµή  στην  ιστορία  του  
ελληνισµού  και  ολόκληρης  της  ανθρωπότητας»143. 

                                                
142 Αργυρόπουλος, Ό., Μεγάλες µορφές, Μίνωας, Αθήνα χ.χ., σ. 82-7 
143 Παπαδηµητρίου, Κ., Γνωριµία µε την Αρχαία Ελλάδα, Σµυρνιωτάκης, Αθήνα χ.χ., σ. 284-319 
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Θα  τελειώσουµε  µε  την  εξέταση  των  τεσσάρων  τελευταίων  βιβλίων,  τα  

οποία  αποτελούν   όλα  βιογραφίες  του  Αλεξάνδρου  γραµµένες  για  παιδιά.  Τα  
έργα  αυτά,  όπως  είναι  λογικό,  είναι  συνοπτικά  και  απλά  γραµµένα  και  
συνοδεύονται  πάντα  από  πλούσια  εικονογράφηση,  η  οποία  µέσω  της  
οπτικοποίησης  των  ηρώων  και των πράξεών τους, δε συντελεί µόνο στην  καλύτερη 
κατανόηση των γραφοµένων, αλλά αποτελεί λειτουργικό και  αναπόσπαστο  µέρος  
του κειµένου. Γενικά, είναι σχετικά καλογραµµένα και προσεγµένα, αλλά και    
επαρκή ως προς το στόχο τους, να  δώσουν  µια  καλή  πρώτη  εικόνα στα  παιδιά – 
αναγνώστες  του  ήρωα – θέµατός  τους.   
            

Ξεκινάµε  µε  το  βιβλίο  του  Πότη  Στρατίκη  «Μέγας  Αλέξανδρος»  
(Αθήνα  1984),  βιβλίο  αρκετά  επιτυχηµένο  γι’  αυτό  το  είδος,  που  γνώρισε  
πολλές  επανεκδόσεις.  Ο  Αλέξανδρος  είναι  ο  Έλληνας  βασιλιάς,  που  µε  το  
«στρατηγικό  µυαλό»  του  συνέχισε  το  έργο  του  πατέρα  του  (που  «ένωσε  όλες  
τις  ελληνικές  πόλεις  - που  τις  κατασπάραζαν  οι  πόλεµοι  και  οι  εχθροί -  σ’  ένα  
µεγάλο  κράτος»)  και  έκανε  πράξη  την  «εκδίκηση»  των  Ελλήνων  για  όσα  τους  
έκαναν  οι  Πέρσες.  Με  το  πέρας  όµως  της  κατάκτησης  της  Περσίας  «κάποια  
αλλαγή  είχε  γίνει  µέσα  του»,  όπως  τονίζει  και  θέλησε  «να  γίνει  κυρίαρχος  
όλου  του  γνωστού  τότε  κόσµου»,  όµως  όχι  «µόνο  από  προσωπική  φιλοδοξία»,  
καθώς  πιστεύει  πως  «δεν  ήθελε  να  γίνει  βασιλιάς  όλου  του  κόσµου  σαν  
Αλέξανδρος,  αλλά  σαν  Έλληνας»,  για  «να  εξαπλώσει  παντού  τον  ελληνικό  
πολιτισµό  και  την  ελληνική  γλώσσα»  και  «να  φωτίσει    και  την  παραµικρή  
γωνιά  της  γης»144.  

Ο  συγγραφέας  προσεγγίζει  στη  συνέχεια  ορισµένα  από  τα  προβληµατικά  
σηµεία  του  βίου  του  Αλεξάνδρου,  όχι  όµως  µε  επικριτική  διάθεση.  Για  τη  
Θήβα  ρίχνει  την  ευθύνη  της  σφαγής  στους  Βοιωτούς  και  τονίζει  πως  ο  
Αλέξανδρος  «έπρεπε  να  φανεί  σκληρός,  για  να  µην  έχει  προβλήµατα  στην  
Ελλάδα»  κατά  την  απουσία  του.  Στην  Περσέπολη  λέει  πως  η  θέληση  για  
εκδίκηση  «µαζί  µε  την  τραγική  εικόνα  των  σακατεµένων  Ελλήνων  αιχµαλώτων,  
έκαναν  το  µίσος  του  Αλεξάνδρου  να  ξεσπάσει»  κι  έτσι  την  κατέστρεψε.  Στο  
µαντείο  του  Άµµωνα  εξηγεί  πως  πήγε  απλά  για  να  ζητήσει  «έναν  ακόµη  
χρησµό».  Τις  θανατώσεις  του  Φιλώτα  και  του  Παρµενίωνα  τις  θεωρεί  «λάθος»,  
ενώ  στο  φόνο  του  Κλείτου  επισηµαίνει  ιδιαίτερα  την  υβριστική  του  
συµπεριφορά  (γενικά,  τα  εντάσσει  όλα  στη  σύγκρουση  του   Αλεξάνδρου  µε  το  
περιβάλλον  του  λόγω  της  νέας  του  πολιτικής  της  «συγχώνευσης»  από  τη  µια  
και  της  συνέχισης  της  εκστρατείας  από  την  άλλη).  Την  πορεία  µέσα  από  τη 
Γεδρωσία  την  εξηγεί  µε  τη  θέλησή  του «να προσφέρει βοήθεια στο  Νέαρχο». 
Τέλος, γράφει πως πέθανε από πυρετό145. 
            

Επόµενο  παρόµοιο  βιβλίο,  «Ο  Μέγας  Αλέξανδρος»  του  ∆ηµήτρη  
Βαρδίκου  (Αθήνα  1986).  Ο  συγγραφέας  τονίζει  πως  «ο  Αλέξανδρος  δεν  ήταν  
µονάχα  ο  πιο  µεγάλος  στρατηγός,  αλλά  και  ο  πιο  έξυπνος  και  σοφός  
πολιτικός»,  που  από  όταν  ήταν  µικρό  παιδί  «φώλιασε  µέσα  του  η  ιδέα  µιας  
µεγάλης  εκστρατείας  για  να  ελευθερώσει  τους  Έλληνες  και  τους  άλλους  λαούς  
από τους  Πέρσες  σατράπες»,  η  οποία  ιδέα  συνδυάστηκε  µε  τη  θέληση  όλων  
των  Ελλήνων  «να  τιµωρήσουν  µια  για  πάντα  τους  Πέρσες  που  ρήµαζαν  κάθε  

                                                
144 Στρατίκης, Π., Μέγας Αλέξανδρος, εκδ. Στρατίκη, Αθήνα 1984, σ. 5-6, 54-5, 71-2 
145 ό.π., σ. 6-7, 47, 39, 58-61, 55, 69, 76 
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τόσο  την  Ελλάδα».  Επισηµαίνει  µάλιστα  πως  «η  Μακεδονία  ήταν  Ελλάδα»,  
αντικρούοντας  µε  επιχειρήµατα  την  αντίθετη  άποψη146.   

Όσο  αφορά  την  πολιτική  του  Αλεξάνδρου  εξηγεί  πως  «για  να  µπορέσει  
να  διοικήσει  το  απέραντο  βασίλειο  άρχισε  να  φέρεται  σαν  Πέρσης  βασιλιάς»,  
θέλοντας  «να  ξεκινήσει  το  πλησίασµα  της  Ανατολής  µε  την  Ελλάδα»  και  «να  
εκπολιτίσει  (… )  ελληνικά – δηµοκρατικά  την  Ασία»  (κάτι  που  πιστεύει  πως  
κάνει  «το  µεγάλο  Έλληνα,  τον  πιο  µεγάλο  στην  παγκόσµια  ιστορία,  σοφό  και  
γενναίο  στρατιώτη  του  πολιτισµού»).  Η  όλη  αυτή  αλλαγή  του  θεωρεί  πως  
δηµιούργησε  «έχθρα»  και  κατέληξε  στην  εξύφανση  δύο  συνωµοσιών,  στις  
οποίες  ήταν  αντίστοιχα  αναµεµιγµένοι  ο  Φιλώτας  και  ο  Καλλισθένης  (για  τον   
Παρµενίωνα  επισηµαίνει  πως  δολοφονήθηκε  µόνο  βάσει  υποψιών,  ενώ  για  τον  
Κλείτο  περιγράφει  ουδέτερα  το  επεισόδιο).  Από ’κει  και  πέρα,  αναφέρεται  στη  
Θήβα  (της  οποίας  την  καταστροφή  αιτιολογεί  µε  το  ότι  «οι  Θηβαίοι  πάρα  
πολλές  φορές  είχαν  συµµαχήσει  µε  τους  Πέρσες»  και,  επιπλέον,  «δεν  τήρησαν  
την  κορινθιακή  συµφωνία»),  την  Περσέπολη  (η  διάθεση  εκδίκησης  και  η  θέα  
των  αιχµαλώτων),  το  Αµµώνιο  (επιθυµία  να  ζητήσει  συµβουλή),  τη  Γεδρωσία  
(στήριξη  στόλου)  και  τελειώνει  µε  µια  εκτενή  αναφορά  στο  θάνατό  του,  
σχετικά  µε  τον  οποίο  δέχεται  την  εκδοχή  της  ελονοσίας  σε  συνδυασµό  µε  
«κάποιο  γερό  κρύωµα»,  ενώ  αρνείται  κατηγορηµατικά  τις  εκδοχές  της  
δηλητηρίασης  και  της  πολυποσίας,  θεωρώντας  πως  αυτές  «όλες  οι  θεωρίες  που  
γράφουν  σε  διάφορα  βιβλία  τους  σύγχρονοι  Ευρωπαίοι  και  Αµερικανοί  είναι  
ψεύτικες  [και]  µοναδικός  τους  σκοπός  είναι  να  στιγµατίσουν  από  ζηλοτυπία  το  
µεγάλο  Έλληνα»,  επειδή  νιώθουν  «µίσος  για  τους  Έλληνες  (… )  από  ζήλεια  
της  πνευµατικής  µας  ανωτερότητας»147.  
            

Πολύ  κοντινό  χρονικά  είναι  το  επόµενο  βιβλίο,  «Η  εκστρατεία  του  
Μεγάλου  Αλεξάνδρου»  (Αθήνα  1987)  του  Παύλου  Βαλασάκη.  Όπως  κι  όλοι  οι  
υπόλοιποι  συγγραφείς  και  της  ι΄ οµάδας και  των  δύο  συγγενικών  µ’  αυτήν  
προηγούµενων,  θεωρεί  πως  ο  Αλέξανδρος  «ήταν  µεγάλος  στρατηγός  και  
µεγαλοφυής»,  ο  «µεγαλύτερος  κατακτητής  και  στρατηλάτης  που  είδε  ποτέ  ο  
κόσµος»  και  πως  έκανε  την  εκστρατεία του  «για  να  ελευθερώσει  πρώτα  τη  Μ. 
Ασία  από  τους  Πέρσες  (… )  που  χρόνια  τώρα  (… )  ενοχλούσαν  τους  Έλληνες».  
Σχολιάζοντας  αυτόν  τον  πόλεµο,  επιλέγει  να  επαναλάβει  την  τυπική  από  τη  
σχολική  εξιστόρηση   των  µηδικών  πολέµων  διάκριση  περί  των  δύο  εµπόλεµων  
πλευρών  - η  οποία  όµως  δεν  ταιριάζει  στη  φάση  αυτή του  πολέµου,  που  είναι  
πλέον  επιθετική  από  την  πλευρά  των  Ελλήνων (αλλά επιλέγεται να µην 
παρουσιαστεί ως τέτοια, καθώς ο επιθετικός πόλεµος γενικά θεωρείται άδικος): πως  
«ο  στρατός  ο  δικός  µας  αποτελείται  από  ανθρώπους  ελεύθερους,  που  πολεµάνε  
για  µια  ελεύθερη  Ελλάδα  (… ),  ενώ  τον  Περσικό  στρατό  αποτελούν  ορδές από  
(… )  σκλάβους  και  µισθοφόρους». Από ’κει  και  πέρα,  παρουσιάζει  σ’  ένα  
συνοπτικό  και  κατανοητό  κείµενο (συνοδευόµενο από δική του εικονογράφηση) 
την εκστρατεία, χωρίς  ιδιαίτερες  αναλύσεις.  Από  τα  σηµεία  που  µας  αφορούν  
στέκεται  στους  φόνους  των  συνεργατών  του  (είναι  καταδικαστικός  για  το  
Φιλώτα,  που,  κατ’  αυτόν,  «είχε  οργανώσει  συνοµωσία  για  να  σκοτώσει  τον  
Αλέξανδρο»,  όχι  όµως  και  για  τον  Παρµενίωνα,  που  θεωρεί  πως  δεν  είχε  
«ανακατευτεί»,  ενώ  ουδέτερα  στέκεται  στο  επεισόδιο  του  Κλείτου),  στην  
πυρπόληση  των  ανακτόρων  της  Περσέπολης  («για  να  εκδικηθεί  τον  Ξέρξη»),  

                                                
146 Βαρδίκος, ∆., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Αθήνα 1986, σ. 14, 32, 35 
147 ό.π., σ. 57, 64, 67, 58-9, 38, 55, 50, 62, 72 
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στο  πέρασµα  της  Γεδρωσίας  (στήριξη  του  στόλου,  αλλά  και  διάθεση  να  «µην  
αφήσει  κανένα  κοµµάτι  γης  (… )  ανεξερεύνητο»),  στην  αλλαγή  της  
προσωπικότητάς  του  (δηλώνει  πως  «είχαν  πάρει  τα  µυαλά  του  αέρα  και  µε  το  
δίκιο  του»)  και  στο  θάνατό  του  (από  ελονοσία  και  όχι  δηλητηρίαση)148.   
            

Το  τελευταίο  βιβλίο  της  ι΄ οµάδας  - και  τελευταίο  που  εξετάζεται  στην  
έρευνά  µας -  είναι  «Ο  Μέγας  Αλέξανδρος»  του  ∆ηµήτριου  Μανίνη  (Αθήνα  
1997).  Το  έργο  αποτελείται  από  πέντε  µικρούς  τόµους  και  η  βασική  
πρωτοτυπία  του  σε  σχέση  µε  τα  υπόλοιπα  αυτής  της  οµάδας  έγκειται  στο  ότι  
προσπαθεί  να  παρουσιάσει  τον  Αλέξανδρο  όπως  παρουσιάζεται  αποκλειστικά  
και  µόνο  στις  αρχαίες  πηγές  (βασικά  στον  Αρριανό  και  δευτερευόντως  στους  
Πλούταρχο  και  Κούρτιο  Ρούφο),  τις  οποίες  στο  κείµενό  του  είτε  µεταφέρει  
αυτούσιες  είτε  παραφράζει  είτε  συνοψίζει,  έτσι,  «ώστε  το  παιδί  και  ο  έφηβος  
να  το  παρακολουθήσουν  χωρίς  την  παραµικρή  δυσκολία»,  όπως εξηγεί, χωρίς  
ταυτόχρονα  να  παρεµβάλλει,  όσο  του  είναι  δυνατό,  δικές  του  κρίσεις. Για  τον  
Αλέξανδρο  τονίζει  πως  µεταξύ  των  πολλών  στρατηλατών  που  «ο  πλανήτης  µας  
είδε (… ) η  περίπτωση  του  Αλεξάνδρου  είναι  τόσο  ξεχωριστή  που  δεν  µπορούµε  
να  τη  συγκρίνουµε  µε  οποιαδήποτε  άλλη»,  διότι  «η  στρατιωτική  του  ιδιοφυΐα  
συνδυαζόταν  µε  σπάνια  µόρφωση»,  καθώς  «η  προσωπικότητά  του  διαποτίσθηκε  
από  αγάπη  για  ό,τι  ελληνικό»  κι  αυτό  είχε  ως  αποτέλεσµα, κατ’ αυτόν,  να  
«οραµατίζεται  µια  νέα  κοινωνία»,  όπου  «οι  ενωµένοι  λαοί  θα  συναγωνίζονταν»  
για  την  κοινή  πρόοδο  και  ευηµερία  (πέρα  από  αυτή  του  τη  σύγκριση  µε  τους  
άλλους στρατηλάτες,  που  τον  καθιστά  γι’  αυτόν  µη  συγκρίσιµο,  θεωρεί  σκόπιµο  
να  τονίσει  πως  «ικανός  στρατηγός  όσο  αυτός  άλλος  δεν  υπήρξε»)149.   

Στο  εκτενές  κείµενό  του  οι  υπόλοιπες  αναφορές  στα  θέµατα  που  µας  
απασχόλησαν  είναι  γενικά  σπάνιες.  Τον  δικαιολογεί  για  την  καταστροφή  της  
Θήβας  (η  ευθύνη  ρίχνεται  στους  Θηβαίους,  τον  Περδίκα  και  τους  συµµάχους)  
και  για  το  θάνατο  των  συνεργατών  του,  για  την  αλλαγή  της  προσωπικότητάς  
του  ρίχνει  σοβαρή  ευθύνη  στις  συµβουλές  του  Ανάξαρχου  (αναφορά  
υπερβολικά  σπάνια  στο  σύνολο  των  από  εµάς  εξεταζόµενων  έργων)  για  το  πως  
πρέπει  να  σκέφτεται  και  να  λειτουργεί  ένας  µονάρχης,  ενώ  για  τη  Γεδρωσία  
τονίζει  την  επιθυµία  να  στηρίξει  την  αποστολή  του  στόλου,  αλλά  και  «να  
ανταγωνιστεί  ταυτόχρονα  τους  ηγεµόνες»  που  την  είχαν  παλιότερα  διασχίσει150.  
Αντιφατικές,  λόγω  της  σε  διαφορετικές  θέσεις  παράθεσης  δύο  διαφορετικών  
πηγών,  είναι  οι  αναφορές  του  στη  σχέση  του  µε  το  θείο  (γράφει  σ’  ένα  
σηµείο  ότι  «πίστεψε  ότι  πατέρας  του  δεν  ήταν  ο  Φίλιππος  αλλά  ο  Άµµωνας»  
και  αλλού  ότι  αυτό  «µπορεί  να  το  έκανε  για  να  τον  σέβονται  περισσότερο»)  
και  µε  το  πιοτό  (όπου  αλλού  λέει  πως  ήταν  η  δεύτερη,  µετά  την παραφορά, 
βασική αδυναµία του, ενώ αλλού γράφει πως «δεν έπινε πολύ»)151. 

 
 
 
 

 
 
 

                                                
148 Βαλασάκης, Π., Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αθήνα 1987 [χωρίς σελιδαρίθµηση] 
149 Μανίνης, ∆., Ο Μέγας Αλέξανδρος, Ακρίτας, Αθήνα 1997, τ. 1ος , σ. α΄-β΄, τ. 5ος , σ. 74 
150 ό.π., τ. 1ος , σ. 64-70, τ. 3ος , σ. 20 και 65, τ. 4ος , σ. 103 
151 ό.π., τ. 3ος , σ. 63 και 66 , τ. 5ος , σ. 75 
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Παρατηρήσεις  -  Συµπεράσµατα  (η΄,  θ΄ και ι΄ οµάδα). 
 
Τελειώνοντας  την  επιλεκτική  εξέταση  έργων  της  η΄ ,  της  θ΄ και της ι΄ 

οµάδας  µπορούµε  να  πούµε  πως  είναι δυνατό να σχηµατιστεί  µια  αρκετά  
ικανοποιητική  εικόνα  γι’ αυτά.  

Μια  πρώτη  παρατήρηση  που  έχουµε  να  κάνουµε  είναι  πως  οι  
συγγραφείς  τους  σε  καµία  σχεδόν  περίπτωση  δεν  είναι  ειδικοί  ερευνητές  που  
θα  µπορούσαν  να  καταλήξουν  σε  έγκυρα  συµπεράσµατα  για  τη  ζωή  και  το  
έργο  του  Αλεξάνδρου,  αλλά  γράφοντας  είτε   γενικά  είτε   συνοπτικά   άρθρα  ή 
βιβλία,  βασίζονται    αναγκαστικά   σε   κάποια - τυχαία  τις  περισσότερες  φορές  
και  όχι  εξειδικευµένη -  βιβλιογραφία,  την  οποία  ακολουθούν  µαζί  µε  τις  όποιες  
µονοµέρειες  και  τα  σφάλµατά  της.  

Η σχετική µονοµέρεια αποτελεί µειονέκτηµά τους, κυρίως των συγγραφέων 
της θ΄, αλλά και της η΄ οµάδας, ενώ θα  ήταν  αναµενόµενο,  τουλάχιστον από τα  
έργα  της θ΄ οµάδας,  να επιχειρούν  µια  γενικότερη  πληροφόρηση του  αναγνώστη  
γύρω από τις σχετικές εκδοχές  των προβληµατικών σηµείων και  να  µην  επιχειρούν  
µονοµερείς κρίσεις, που δε βασίζονται άλλωστε στη δική  τους προσωπική έρευνα.   

Ένα  άλλο  τους  µειονέκτηµα - αναγκαστικό σε τέτοιου είδους έργα και όχι 
ιδιαίτερα σοβαρό – είναι η συντοµία, αφού ο όγκος του σχετικού µε  τον  Αλέξανδρο  
κεφαλαίου ή  άρθρου στις εγκυκλοπαίδειες και τις γενικές ιστορίες είναι υποχρεωτικά  
περιορισµένος, ενώ σύντοµη πρέπει να είναι και η βιογραφία για παιδιά, οπότε 
εξαρτάται  αποκλειστικά από την ικανότητα ή µη του συγγραφέα αν θα καταφέρει να 
δώσει µια  γενική και περιεκτική ή µια αποσπασµατική και όχι κατανοητή εικόνα του 
Αλεξάνδρου (δυστυχώς, οι περισσότεροι από  τους  συγγραφείς  αυτούς  
προσεγγίζουν περισσότερο προς το δεύτερο είδος).  

Σε µερικούς  από  αυτούς  τους  συγγραφείς  παρατηρείται, λόγω  πρόχειρης 
έρευνας, αµέλειας ή κακής γνώσης, ακόµα και παράθεση λανθασµένων  
πληροφοριών,  που  οδηγούν  αναγκαστικά  τον  αναγνώστη  σε  κακή  γνώση  της  
ιστορίας.  Το  µοναδικό  τους  θετικό  είναι  πως  προσφέρουν  εύκολα  και  γρήγορα  
ορισµένες  γενικές  γνώσεις  στο  µη  ειδικό  και  χωρίς  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  
αναγνώστη,  παρακινώντας  τον  συγχρόνως  ν’  ασχοληθεί  σοβαρότερα  µε  τη  
µελέτη  της  Ιστορίας του Αλεξάνδρου,  διαβάζοντας  κάποια  πιο  αναλυτικά  και  
πιο  ειδικά  έργα (στα οποία όµως σπάνια παραπέµπουν).   

Όσο αφορά ειδικότερα τα βιβλία της ι΄ οµάδας µπορούµε να πούµε πως 
ανταποκρίνονται µε σχετική  επιτυχία  στον  ειδικό ρόλο που τίθεται γι’ αυτά εξαιτίας 
του παιδικού κοινού στο οποίο απευθύνονται, παρουσιάζουν ικανοποιητικά µια  
γενική εικόνα  του  Αλεξάνδρου,  ενώ τα  κενά  που (άλλοτε υποχρεωτικά και άλλοτε 
από συγγραφική αδυναµία) αφήνονται  µπορούν εύκολα να καλυφθούν από τους  
αναγνώστες  τους  - στους  οποίους  γενικά  µπορούν να κινήσουν το  ενδιαφέρον για  
το θέµα  τους - σε  µεγαλύτερες  ηλικίες.                                                                                                           

 
Αν  θελήσουµε  τώρα  να  εξετάσουµε  το πώς  στέκονται  τα έργα αυτών των 

οµάδων απέναντι  στις  επτά  οµάδες  προβληµατικών  σηµείων  της  ιστορίας  του  
Αλεξάνδρου,  έχουµε  να  παρατηρήσουµε τα εξής:  

Ένα πρώτο σηµείο που µπορούµε να σταθούµε είναι πως εµµένουν όλα στα 
ίδια περίπου  προβληµατικά  σηµεία  της  ιστορίας  του  (όπως  και  όλα τα έργα και 
των πέντε οµάδων του β΄ µέρους της έρευνάς µας). 

Τα έργα της  η΄ οµάδας  µιλούν  όλα  για  την  ελληνικότητα της Μακεδονίας 
(λίγα όµως αναλυτικά), το ίδιο και της ι΄, ενώ αντίθετα της θ΄ σπάνια  στο σχετικό µε 
τον Αλέξανδρο άρθρο, γιατί µιλούν γι’ αυτή στο σχετικό λήµµα. Σπάνια  
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αναφέρονται  τα  έργα της θ΄ οµάδας και στην κρίση του  ελληνικού  κόσµου  κατά  
τον  4ο  αι. π.Χ. (µερικά δείχνουν µάλιστα να την αγνοούν), ενώ της η΄ και της ι΄ 
οµάδας κάνουν  πάντα κάποια  αναφορά, που καταλήγει σε αποδοχή της ύπαρξής της.  

Εξετάζοντας τον  Αλέξανδρο  ως  στρατηγό  λίγα  έργα  φτάνουν  σε  
λεπτοµέρειες,  τα  πιο  πολλά  περιορίζονται  σε  λίγες  προτάσεις  ή  σε  απλή  
παράθεση  των  νικών  του·  όλα  όµως  τον  αποδέχονται  ως  πολύ  µεγάλο  
στρατηγό. Για την αξία του  ως  πολιτικού  µιλούν  αρκετά  από  τα  έργα  και  γενικά  
την  αποδέχονται,  µόνο  σε  λίγα  όµως  γίνεται  επαρκής  ανάλυση  των  πιθανών 
σχεδίων  του  (συγχώνευση,  συµφιλίωση,  παγκόσµιο  κράτος)  ή  των  µέτρων  που  
πήρε.   

Όλα  σχεδόν  τα  έργα  κάνουν  αναφορά  στις  αρνητικές  του  ενέργειες.  Τα  
πιο  πολλά  µιλούν  κυρίως για  τους  φόνους  των  συνεργατών  του,  την  
καταστροφή  της  Θήβας  και  της  Περσέπολης,  την  επίσκεψή  του  στο  Αµµώνιο  
και  το  ζήτηµα  της  επίδρασης  της  Ανατολής  πάνω  του,  δεν  µπορεί  όµως  να  
εξαχθεί  ένα  γενικό  συµπέρασµα,  καθώς  άλλα  τον  δικαιολογούν  κι  άλλα  τον  
κατακρίνουν.  Για  τη  σχέση  του  µε  το  Φίλιππο  δε  γίνονται  αναφορές,  ενώ  
σπανιότατες  είναι  οι  συγκρίσεις  τους·  σε  κάποια  µάλιστα υπάρχει  και η  υποψία  
(όχι  βεβαιότητα)  για  τη  συµµετοχή  του  στη  δολοφονία  του.  

Για  το  θάνατό  του  είναι  γενικά  παραδεκτή  η  ελονοσία  (σπανιότατη  η  
απόκλιση  προς  τη  δηλητηρίαση)  και  η  φθορά  του  οργανισµού  του.  Για  τη  
θετική  προσφορά  του  τέλος  στην  εξέλιξη  της  παγκόσµιας  ιστορίας  είναι  
οµόφωνη η αποδοχή, όχι  όµως  και  για  την  Ελλάδα,  όπου  εκεί  κάποιοι  από  τους  
συγγραφείς  τον  κατακρίνουν  για  την  πληθυσµιακή  αφαίµαξή  της. 

 
Η γενική εικόνα του Αλεξάνδρου που προκύπτει από τα έργα και των τριών 

αυτών οµάδων είναι κυρίως εκείνη του ανίκητου πολεµάρχου, της πιο ένδοξης 
µορφής της ελληνικής ιστορίας ανά τους αιώνες, του πιο αξιοθαύµαστου και 
αξιοµίµητου Έλληνα. Η εικόνα αυτή εξάγεται όχι µόνο από τα έργα της ι΄ οµάδας, 
που κρύβουν άλλωστε και κάποια συναισθηµατική φόρτιση µέσα στην εν µέρει 
λογοτεχνίζουσα παρουσίασή τους που αποσκοπεί στη συνειδητή γέννηση του 
θαυµασµού του παιδιού-αναγνώστη προς τον πρωταγωνιστή του βιβλίου και µέσω 
αυτής στην ηθική καλλιέργεια και τη φιλοπατρία (συντασσόµενα σ’ αυτό µε τα 
παλιότερα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και µε έναν από τους βασικούς στόχους των 
έργων της παιδικής λογοτεχνίας152), αλλά και από τη µεγάλη πλειοψηφία των έργων 
και της η΄ και της θ΄ οµάδας, που και σ’ αυτά δε λείπουν τα έντονα αισθήµατα 
θαυµασµού προς τον Αλέξανδρο, συχνά µάλιστα ούτε και οι παροτρύνσεις. 
Συντελούν έτσι σηµαντικά, λόγω της ευρείας διάδοσής τους, στην εµπέδωση από την 
ελληνική κοινωνία της κυριαρχικής παρουσίας του Αλεξάνδρου ως της πλέον 
σπουδαίας µορφής στην ελληνική ιστορία, ως του υπ’ αριθµόν ένα εκπροσώπου του 
Ελληνισµού, και έρχονται να προστεθούν, µαζί µε τη µεταφερόµενη από την 
Τουρκοκρατία εικόνα του στη συνείδηση των Νεοελλήνων ως συµβόλου των 
αγώνων και των ελπίδων του έθνους, στην εξαγόµενη από τη σχετική µ’ αυτόν 
νεότερη ιστορική βιβλιογραφία που εξετάσαµε κυριαρχική παρουσία του.                                             
 
             

 

                                                
152 βλ. Κανατσούλη, Μ., Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, University Studio  
     Press, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 13, 20 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

 
 

Με το τέλος και του Ε΄ κεφαλαίου, ολοκληρώσαµε τη σχετική µε τα 
αναφερόµενα στο Μέγα Αλέξανδρο ελληνικά βιβλία του 19ου και του 20ου αι. έρευνα, 
και των 10 οµάδων. Προτού προχωρήσουµε, βασισµένοι στα επιµέρους 
συµπεράσµατά µας σε καθένα από τα προηγούµενα κεφάλαια, στα γενικά 
συµπεράσµατα που µπορούν να προκύψουν από αυτή µας την έρευνα, πιστεύουµε 
πως θα είχε ενδιαφέρον, αλλά και θα βοηθούσε στην τελική τους εξαγωγή, να δούµε 
πρώτα τι µπορεί να προκύψει ως επιµέρους συµπέρασµα και για καθεµία από τις 
πέντε πρώτες οµάδες, που αποτελούσαν τα καθ’αυτώ ιστορικά έργα, όχι τώρα κατά 
χρονική περίοδο, αλλά κατά οµάδα σε όλο το χρονικό εύρος και των τριών 
εξεταζόµενων περιόδων (κάτι δηλαδή που έχουµε ήδη κάνει για τις πέντε τελευταίες 
οµάδες βιβλίων, τα µη ιστορικά, στο Β΄ µέρος της µελέτης µας). 
 
 
 
 
 
1) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  
    ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ   α΄,  β΄,  γ΄,  δ΄ ΚΑΙ  ε΄. 

 

 
- α΄ οµάδα 
 
Η µελέτη των είκοσι (20) έργων της α΄ οµάδας που αφορούν τον Αλέξανδρο 

σε ολόκληρη την περίοδο ύπαρξης του Νεοελληνικού κράτους (1830–2000) µπορεί 
να µας οδηγήσει στις εξής παρατηρήσεις και συµπεράσµατα:  

Κάτι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο είναι πως από τους είκοσι (20) συγγραφείς που 
συνέγραψαν τα έργα αυτά και στις τρεις περιόδους που είδαµε, µόνο οι δύο (2) είναι 
ιστορικοί (Σωτηριάδης, Τσιµπουκίδης), ενώ από τους υπόλοιπους, άλλοι τρεις (3) 
είναι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι σε άλλες επιστήµες, τη νοµική και τη θεολογία 
(Φρεαρίτης, και Πετρακάκος, Σδράκας), και οι υπόλοιποι δεκαπέντε (15) είναι 
ερασιτέχνες ερευνητές ή συγγραφείς ιστορικών έργων. ∆ηλαδή, ως θέµα, η συνολική 
θεώρηση της ζωής και του έργου του Αλεξάνδρου δε φαίνεται να έλκει τους 
νεότερους και σύγχρονους Έλληνες ιστορικούς (κανέναν στο 19ο αι., έναν στις αρχές 
και έναν προς το τέλος του 20ου), ίσως γιατί ένας επιστήµονας συνήθως αφιερώνεται 
σε µια έρευνα µικρότερου βεληνεκούς, που κι αυτή χρειάζεται συνήθως χρόνια για να 
την ολοκληρώσει· ίσως πάλι ο Αλέξανδρος ως θέµα έχει µελετηθεί τόσο ευρέως από 
πλήθος ξένων και Ελλήνων µελετητών, οπότε νιώθει κανείς πως δεν έχει κάτι 
πραγµατικά νέο να παρουσιάσει· ίσως πάλι και το αντίθετο, τα πολλά 
αµφισβητούµενα σηµεία και οι δυσκολίες στην ερευνητική αντιµετώπισή τους να 
αποτελούν τελικά σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για ορισµένους ιστορικούς. 
Αφήνεται λοιπόν το έργο της συνολικής παρουσίασης του βίου του σε µη ειδικούς.  

Από αυτούς τους µη ειδικούς συγγραφείς της α΄ οµάδας οι τρεις (3) είναι 
ανώτεροι αξιωµατικοί του στρατού (Ιωαννίδης, Σαράντης, Μπακόπουλος). 
Προφανώς, τα στρατιωτικά κατορθώµατα του µεγάλου βασιλιά της Μακεδονίας 
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έλκουν τους ειδικούς στον τοµέα αυτό, όχι όµως σε µια ειδική µελέτη, αλλά σε µια 
συνολική παρουσίαση, πράγµα που δείχνει πως γοητεύονται περισσότερο από την 
προσωπικότητα και το έργο του ως σύνολο. 

Από τους υπόλοιπους συγγραφείς, αξιοσηµείωτο είναι πως και οι πέντε που  
έγραψαν κατά το 19ο αι. είναι εκπαιδευτικοί, ενώ από αυτούς του 20ου, έχουµε µόνο 
µία εκπαιδευτικό (Παπαδοπούλου), που είναι και η µοναδική γυναίκα της οµάδας. Η 
κυριαρχία αυτή εκπαιδευτικών στα έργα του 19ου αι. έχει να κάνει (όπως ήδη 
σηµειώσαµε) µε τις αντιλήψεις περί των στόχων και των µεθόδων της εκπαίδευσης 
κατά την περίοδο εκείνη. Η εκπαίδευση στοχεύει στην ηθικοπλαστική διάπλαση των 
ελληνοπαίδων και στον εθνικό φρονηµατισµό τους µέσα από την προβολή 
υποδειγµάτων προς µίµηση (και σπανιότερα προς αποφυγή)· το πρώτο αποτελεί 
σταθερό παιδευτικό αξίωµα σε όλη την Ευρώπη ακόµα και κατά την περίοδο αυτή, 
ενώ για το δεύτερο έχουµε µια εντονότερη παρουσία του στην Ελλάδα εξαιτίας των 
πολλών πολεµικών αγώνων και των αλυτρωτικών ονείρων που κυριαρχούν στην 
ελληνική κοινωνία, φορέας των οποίων είναι ποικιλότροπα και η εκπαίδευση µε τους 
λειτουργούς της.  

Από τα είκοσι αυτά έργα της α΄ οµάδας πάλι, µόνο τα τέσσερα (4) έχουν 
κάποιο ερευνητικό χαρακτήρα  (Σδράκας, Σαράντης, Τσιµπουκίδης, Κιτσόπουλος), 
το ένα (Τσιµπουκίδης) στη συνολική θεώρηση των προβληµατικών σηµείων της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου (µε έµφαση σε κάποιες πτυχές της), το δεύτερο (Σαράντης) 
στο στρατιωτικό τοµέα (και δευτερευόντως και αλλού) και τα άλλα δύο στον τοµέα 
της προσωπικότητάς του. Τα υπόλοιπα δεκάξι (16) αποσκοπούν κυρίως στη γενική 
πληροφόρηση, θέτοντας βέβαια στην πλειοψηφία τους και κάποιους δευτερεύοντες 
στόχους, µε εξαίρεση ένα (1), που επιχειρεί µια απλή εξιστόρηση γεγονότων µε τη 
µορφή χρονικού (Αρτεµιάδης). 

Τέσσερις από τους συγγραφείς  (Παπαδοπούλου, Ιωαννίδης, Τσιµπουκίδης, 
Κιτσόπουλος) έχουν ασχοληθεί και µε τη λογοτεχνία, οι δύο µάλιστα (Ιωαννίδης, 
Κιτσόπουλος) επιλέγουν για το έργο τους µια ενδιάµεση µορφή µελέτης (κατά κύριο 
λόγο) µε στοιχεία µυθιστορηµατικής βιογραφίας. 

Σε αρκετούς από τους συγγραφείς είναι έκδηλες οι αναφορές στη σύγχρονή 
τους ελληνική πραγµατικότητα, τόσο σε όλους του 19ου αι., όσο και σ’ αυτούς του 
πρώτου µισού του 20ου, µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1950 (πολεµικά 
γεγονότα, όπως ο Κριµαϊκός πόλεµος, ο πόλεµος του 1897, ο Μακεδονικός αγώνας, 
οι Βαλκανικοί και ο Α΄ Παγκόσµιος, η Μικρασιατική Καταστροφή, η  Κατοχή⋅ 
πολιτικά και διπλωµατικά γεγονότα, όπως η αντιπαράθεση µε τη Βουλγαρία από το 
1878 κ.ε., ο ∆ιχασµός, το γλωσσικό ζήτηµα, η προσπάθεια ανασυγκρότησης µετά το 
1923, ο Εµφύλιος, η µετεµφυλιακή και ψυχροπολεµική περίοδος). Στη συνέχεια αυτό 
το χαρακτηριστικό παύει στα βιβλία αυτής της οµάδας, για να επανέλθει – µε πιο 
ήπια µορφή – στο τελευταίο της χρονικά. 

Η γνώση των αρχαίων πηγών και της σύγχρονης (ελληνικής και ξένης) 
βιβλιογραφίας είναι πάρα πολύ καλή σε λίγους από τους συγγραφείς, µόλις πέντε  
(Φρεαρίτη, Σωτηριάδη, Σαράντη, Τσιµπουκίδη, Κιτσόπουλο), σε άλλους τρεις 
(Σδράκα, Ζαλόκωστα, Παπαδόπουλο) αρκετά ικανοποιητική (ώστε να κατορθώσουν 
να πραγµατευτούν µε αξιώσεις το θέµα τους), ενώ στους υπόλοιπους µέτρια (σε 
κανέναν όµως κακή). 

Μεγάλα σε όγκο σελίδων είναι τα έξι (6) από τα είκοσι έργα (Φρεαρίτης, 
Παπαδοπούλου, Σαράντης, Παπαδόπουλος, Τσιµπουκίδης, Κιτσόπουλος), ενώ πολύ 
µικρό µόνο το ένα (Αρτεµιάδης). 

Η χρονική τους κατανοµή δείχνει µια µεγαλύτερη παρουσία τους στον 20ο 
έναντι του 19ου αι. (5 έναντι 15). Η παρουσία τους στο νεότερο ελληνικό κράτος δεν 
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αρχίζει µε την επίσηµη ύπαρξή του, το 1830, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, το 1846, 
για να συνεχιστεί µε ένα έργο στη δεκαετία του 1850, κανένα στις δεκαετίες του 1860 
και ’70, δύο στου 1880 και ένα στη δεκαετία του 1890 (για την ακρίβεια, δύο έργα 
στη δεκατετραετία 1846-59 και τρία στη δεκατετραετία 1880-93, µε κενά δεκαπέντε 
ετών στην αρχή της περιόδου, είκοσι στο ενδιάµεσο και επτά ως το τέλος του αιώνα, 
στους λόγους ύπαρξης των οποίων έχουµε ήδη αναφερθεί). Στο πρώτο ήµισυ του 20ου 
αι. έχουµε πάλι λίγα έργα (τέσσερα), ενώ αυξάνονται κατακόρυφα στο δεύτερο 
(έντεκα). Εξετάζοντας την κατανοµή τους κατά δεκαετίες, βλέπουµε πως έχουµε δύο 
νέες εκδόσεις στη δεκαετία του 1900, καµία στις δεκαετίες του 1910 και του 1920, 
από µία στις δεκαετίες του 1930 και ’40, δύο στου 1950, µία στου ’60, τέσσερις στου 
’70 (όπου συναντάµε και τη µεγαλύτερη κινητικότητα), και από δύο στου ’80 και 
στου ’90. 

Πέρα από όλα αυτά όµως, είναι απαραίτητο να εξετάσουµε συγκεντρωτικά το 
πώς αντιµετωπίζουν οι είκοσι συγγραφείς της α΄ οµάδας τα προβληµατικά σηµεία της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου, τις επτά οµάδες ερωτηµάτων που έχουµε από την αρχή 
παρατηρήσει πως απασχόλησαν και απασχολούν την ιστορική έρευνα.  

Η πρώτη από τις επτά οµάδες αναφερόταν στην ελληνικότητα της 
Μακεδονίας – άρα και του Αλεξάνδρου – την οποία µερικοί αµφισβητούν για 
διάφορους λόγους ως σήµερα, παρά την πρόοδο των επιστηµών της ιστορίας και της 
αρχαιολογίας. Στους δυο πρώτους συγγραφείς του 19ου αι., τον Πύρρο και το 
Φρεαρίτη, έχουµε αναφορές στο ζήτηµα (στον δεύτερο µάλιστα ιδιαίτερα εκτενείς) 
παρόλο που δεν υπάρχει ακόµα η πολιτικού περιεχοµένου αµφισβήτηση από την 
πλευρά γειτονικών κρατών µε στόχο την εδαφική διεκδίκηση (καθώς αυτά δεν 
υπάρχουν ακόµη), αλλά ως απάντηση στις σχετικές θεωρίες αρκετών Ευρωπαίων 
συγγραφέων (καθώς αποτελούσε από το 18ο αι. σηµαντικό πρόβληµα της ιστορικής 
και γλωσσολογικής έρευνας). ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτήν την περίοδο – και για 
αρκετές δεκαετίες ακόµη – η Μακεδονία αποτελεί τµήµα της Οθωµανικής 
αυτοκρατορίας, και είναι το Ελληνικό κράτος που βρίσκεται στη θέση του 
διεκδικητή, ο οποίος για να στηρίξει τη διεκδίκησή του, σε µια εποχή έντονης εθνικής 
έξαρσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, πρέπει να αποδείξει την κυριαρχία του ως 
εθνότητας στην περιοχή και τις ιστορικές του ρίζες εκεί. Στα τρία επόµενα βιβλία του 
19ου αι. οι αναφορές είναι επίσης αρκετές και σχετικά εκτενείς (κυρίως στον 
Παπαγεωργίου), αφού τώρα έχει πλέον παρουσιαστεί το Βουλγαρικό κράτος, 
προβάλλοντας δυναµικά τις διεκδικήσεις του για την περιοχή, τις οποίες προσπαθεί 
να στηρίξει και µέσω της επιστήµης, και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθµό στα δυο πρώτα 
βιβλία του 20ου αι, τα οποία συµπίπτουν χρονικά µε την έναρξη περίπου του 
Μακεδονικού αγώνα. Στα επόµενα δύο βιβλία (Παπαδοπούλου, Πετρακάκο) οι 
σχετικές αναφορές υπάρχουν και πάλι, όχι όµως έντονες, για να επανέλθουν όµως 
εντονότερες µε το Σδράκα, ο οποίος κάνει σαφή αναφορά στις πρόσφατες χρονικά 
(όταν έγραφε) νέας προέλευσης διεκδικήσεις, που προβάλλονται αυτή τη φορά από 
την ανήκουσα στη Γιουγκοσλαβική οµοσπονδία νεοδηµιούργητη ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας. Το ίδιο γίνεται, λιγότερο ή περισσότερο εκτενώς αλλά µε περισσότερη 
διακριτικότητα ως προς την εκτόξευση κατηγοριών, και στα επόµενα επτά βιβλία, για 
να φτάσουµε στα δύο τελευταία της οµάδας, όπου, ύστερα από την κορύφωση του 
ζητήµατος µε τα Σκόπια στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχουµε λεπτοµερείς 
(ειδικά στον Προβατάκη) και ξεκάθαρες αναφορές στο ζήτηµα. Γενικά, και οι είκοσι 
συγγραφείς είναι γνώστες των (εκάστοτε κατά την εποχή τους) αµφισβητήσεων και 
νιώθουν την ανάγκη να τονίσουν την ελληνική καταγωγή των Μακεδόνων, χωρίς 
κανείς τους να εκφράσει την παραµικρή αµφιβολία σχετικά µε το ζήτηµα αυτό (ο 
Τσιµπουκίδης µάλιστα, όπως αναφέρεται στον πρόλογο του έργου, έρχεται σε 
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αντίθεση πάνω σ’ αυτό το θέµα µε τον Β. Γκαφούρωφ, το συνεργάτη του στη 
συγγραφή του βιβλίου που εξετάσαµε). 

Το δεύτερο αµφισβητούµενο ζήτηµα έχει να κάνει µε τον ελληνικό κόσµο του 
4ου αι. π.Χ., κατά πόσο ήταν εποχή ακµής ή παρακµής και τι αποτελέσµατα είχε γι’ 
αυτόν η δυναµική παρέµβαση των Μακεδόνων. Οι προερχόµενες από την ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία του 18ου αι. επιδράσεις - η οποία έτρεφε υπερβολικό θαυµασµό για το 
σπουδαίο ρήτορα και φιλόπατρη ∆ηµοσθένη και την αθηναϊκή δηµοκρατία, και 
θεωρούσε το Φίλιππο (και τον Αλέξανδρο κατόπιν) κατάρα για τον ελληνισµό, και τη 
µάχη της Χαιρώνειας το χρονικό σηµείο που σήµανε το τέλος της ελευθερίας των 
ελληνικών πόλεων, άρα και το τέλος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, αγνοώντας πως 
ο αλληλοσπαρασόµενος για περισσότερο από έναν αιώνα από τις εµφύλιες 
συγκρούσεις ελληνικός κόσµος ήταν ήδη παρηκµασµένος – αρχίζουν να 
παραµερίζονται από την ελληνική βιβλιογραφία, χάρη στην επίδραση του Droysen, 
κάτι που φαίνεται ήδη ξεκάθαρα στο Φρεαρίτη, ενώ και ο Πύρρος πριν και ο 
Παπαγεωργίου µετά, δε µεταφέρουν τέτοιες απόψεις. Μια σύντοµη επιστροφή τους 
έχουµε µε το Λαµπίση και τον Ευαγγελίδη, που αποτελεί φυσικά όχι µια συνειδητή 
νέα θέση, αλλά µια απλή επιβίωση ξεπερασµένων απόψεων. Από ’κεί και πέρα, όλοι 
οι υπόλοιποι συγγραφείς στον 20ο αι. υποστηρίζουν ότι ο ελληνικός κόσµος 
βρισκόταν πράγµατι σε κρίση εξαιτίας των συνεχιζόµενων εµφυλίων. Η αναφορά 
όλων στο ζήτηµα αυτό είναι σχετικά σύντοµη, µε εξαίρεση το Σδράκα και, κυρίως, το 
Σαράντη και τον Τσιµπουκίδη, οι οποίοι το αναλύουν διεξοδικά (εξαίρεση αποτελεί 
και ο Αρτεµιάδης, ο οποίος δε θίγει καθόλου το ζήτηµα). Ορισµένοι από τους 
συγγραφείς βρίσκουν στο σηµείο αυτό την ευκαιρία να µιλήσουν για τη διχόνοια και 
τις στείρες διαµάχες ως επικίνδυνο διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής φυλής 
(Αντρεάδης, Παπαδοπούλου, Ιωαννίδης, Ζαλόκωστας, Κιτσόπουλος). Αρκετοί από 
τους συγγραφείς κάνουν ειδική αρνητική αναφορά στο ∆ηµοσθένη (ξεκινώντας από 
το Φρεαρίτη, και αργότερα οι Σδράκας, Σαράντης, Ζαλόκωστας, Προβατάκης, 
Βελόπουλος) ως στενοκέφαλο τοπικιστή που δεν κατανοούσε την εποχή του και 
ονειρευόταν τη διατήρηση ενός παλιού και επικίνδυνου πια για τον ελληνισµό 
καθεστώτος· οι δύο µάλιστα (Σαράντης, Βελόπουλος) τον κατηγορούν για προδοτική 
συνεργασία µε τους Πέρσες. Αξιοσηµείωτο είναι και το πώς αντιµετωπίζουν την 
πανελλήνια ιδέα και την αναγκαιότητα της εκστρατείας στην Ανατολή. Οι τέσσερις 
από αυτούς (Αντρεάδης, Παπαδόπουλος, Μπακόπουλος, Βελόπουλος) τονίζουν πως 
η πανελλήνια εκστρατεία στην Ανατολή έγινε για λόγους εκδίκησης κατά των 
Περσών και προστασίας του ελληνισµού. Για όλους σχεδόν η εκστρατεία είναι 
πράγµατι πανελλήνια (οι Σαράντης και Τσιµπουκίδης παρατηρούν ότι η συµµετοχή 
των υπόλοιπων Ελλήνων σ’ αυτήν ήταν πολύ µικρή). Απαραίτητη πιστεύουν όλοι 
σχεδόν πως ήταν και η προσπάθεια πολιτικής ενοποίησης της Ελλάδας και ειλικρινής 
η πρόθεση του Φιλίππου να την ενώσει (ο ίδιος ο Φίλιππος αντιµετωπίζεται από 
όλους σχεδόν µε θετικό τρόπο, τις περισσότερες φορές και µε µεγάλο θαυµασµό). 
∆ιαφορετική είναι η άποψη του Τσιµπουκίδη, που πιστεύει πως ο Φίλιππος δεν 
αγωνιζόταν για τη δόξα της Ελλάδας αλλά για την αύξηση της δύναµης του δικού του 
κατακτητικού κράτους και πως η πανελλήνια εκδίκηση ήταν ένα σύνθηµα που εφεύρε 
για να ενώσει και να παρασύρει τους Έλληνες που τους χρειαζόταν (επιχειρεί 
µάλιστα να τα εξηγήσει όλα αυτά µε βάση την οικονοµική κρίση του ελληνικού και 
του ανατολικού κόσµου, ξεφεύγοντας έτσι από τη συνηθισµένη οπτική των 
υπόλοιπων βιβλίων). 

Όσο αφορά τώρα στα προβληµατικά σηµεία που σχετίζονται µε τον ίδιο τον 
Αλέξανδρο, και πρώτα αυτό της αξίας του ως στρατηγού. Όλοι οι συγγραφείς της α΄ 
οµάδας τονίζουν το πόσο σπουδαίος στρατηγός ήταν, αρκετοί µάλιστα εξυµνώντας 
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τον. Οι περισσότεροι µάλιστα από αυτούς (εξαιρούνται οι του 19ου αι., πλην του 
Φρεαρίτη, και οι Αντρεάδης, Παπαδοπούλου, Ιωαννίδης και Αρτεµιάδης στον 20ο) δε 
µένουν µόνο σ’ αυτό, αλλά επιχειρούν κάποια ανάλυση µε στόχο κυρίως να 
απαντήσουν στις αρνητικές κριτικές περί τυχοδιωκτισµού, τύχης ή λανθασµένων 
κινήσεων. Ολοκληρωµένη όµως µελέτη στον τοµέα αυτό κάνει µόνο ένας (ο 
Σαράντης). Αρνητική κριτική από την πλευρά τους δε γίνεται (εξαιρούνται δύο 
σηµεία: η άποψη του Φρεαρίτη και του Βελόπουλου ότι κακώς διέλυσε το στόλο και 
η γνώµη του Βελόπουλου ότι ο Μέµνων θα νικούσε στη Μ. Ασία αν επιζούσε). Για 
το αρχικό του σχέδιο κάνουν ειδική αναφορά τέσσερις συγγραφείς: οι δύο (Σαράντης, 
Ζαλόκωστας) δηλώνουν πως από την αρχή είχε σχέδιο παγκόσµιας κατάκτησης (που 
φυσικά διαµορφωνόταν κατάλληλα, ανάλογα µε τις επιτυχίες του και τις τοπικές 
συνθήκες), ενώ οι άλλοι δύο (Τσιµπουκίδης, Προβατάκης) πως οι αρχικοί του στόχοι 
ήταν αδιευκρίνιστοι, αλλά δεν ξεπερνούσαν τις µεσογειακές χώρες και διευρύνονταν 
µετά από κάθε επιτυχία. Αναλυτικές συγκρίσεις του µε άλλους στρατηλάτες 
επιχειρούν αρκετοί (Σδράκας, Σαράντης, Ζαλόκωστας, Κιτσόπουλος, Προβατάκης) 
και όλες καταλήγουν υπέρ του (τον ξεχωρίζει ιδιαίτερα γι’ αυτούς το ότι δεν ήταν 
ένας απλός στρατιωτικός ηγέτης, αλλά µια πολύπλευρα µεγάλη προσωπικότητα). 

Το επόµενο αµφισβητήσιµο σηµείο είναι η αξία του ως πολιτικού. Όπως ήδη 
σηµειώσαµε, την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων εµποδίζει το ότι εξαιτίας του 
πρόωρου θανάτου του δεν πρόλαβε να παρουσιάσει ολοκληρωµένο έργο στον τοµέα 
αυτό. Αυτό όµως το σηµειώνει µόνο ένας από τους είκοσι συγγραφείς (Προβατάκης). 
Άλλος ένας (Αρτεµιάδης) δεν αναφέρεται καθόλου στο ζήτηµα. Από τους υπόλοιπους 
δεκαοκτώ, οι δεκαεπτά τον θεωρούν µεγάλο και ως πολιτικό, οι πιο πολλοί µάλιστα 
από αυτούς και πιο µεγάλο από ό,τι ήταν στο στρατιωτικό τοµέα, και αποδέχονται 
(όπως κι ο Προβατάκης) ότι αποτελούσε πολιτικό του όραµα η συγχώνευση των 
λαών σ’ ένα κράτος κάτω από τη δική του εξουσία, η παγκόσµια ειρήνη και τα ίσα 
δικαιώµατα για όλους, και η λειτουργία του ελληνικού πολιτισµού ως συνδετικού 
στοιχείου στην αυτοκρατορία του. Το όνειρό του για τη δηµιουργία κοσµοκρατορίας 
το αποδέχονται όλοι (επιφυλάξεις παρουσιάζει ο Προβατάκης). Ο Τσιµπουκίδης 
διαφέρει και πάλι από τους υπόλοιπους τονίζοντας πως ενδιαφερόταν µόνο γι’ αυτό 
(την κοσµοκρατορία) και όχι για τη δηµιουργία ενιαίου λαού και την ύπαρξη 
παγκόσµιας ειρήνης, συναδέλφωσης και εκπολιτισµού των λαών. Τον βλέπει δηλαδή 
απλά ως µεγάλο κατακτητή µε πολιτικές ικανότητες, όχι όµως και παγκόσµιο όραµα. 
Το παγκόσµιο αυτό όραµα, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την προβολή της 
εσωτερικής δύναµης του ελληνισµού, το αποδέχονται ανεπιφύλακτα (και µε 
ενθουσιασµό) οι υπόλοιποι Έλληνες συγγραφείς της α΄ οµάδας. 

Το πέµπτο αµφισβητούµενο σηµείο, και µάλιστα αυτό για το οποίο γίνεται 
περισσότερος λόγος από τους µελετητές, είναι η προσωπικότητά του, και κυρίως το 
πρόβληµα αν διαβρώθηκε ο χαρακτήρας του στην Ασία (εδώ εντάσσονται φυσικά και 
οι κάποιες βάναυσες πράξεις του). Από τους συγγραφείς του 19ου αι. αναφορά στο 
ζήτηµα κάνουν οι τρεις πρώτοι χρονικά µε απολογητική διάθεση, αρνούµενοι την 
αλλαγή, και οι δυο τελευταίοι µε επικριτική (θεωρούν, επηρεασµένοι από ξένα 
συγγράµατα της προ του Droyzen εποχής, ότι µετατράπηκε σε ανατολίτη απόλυτο 
µονάρχη). Από ’κεί και πέρα, µε εξαίρεση τους δυο συγγραφείς της  δεκαετίας του 
1980 (Τσιµπουκίδη, Κιτσόπουλο) και το Σδράκα στη δεκαετία του 1950 (που 
θεωρούν την αλλαγή υπαρκτή, προβάλλοντας διαφορετικούς λόγους ο καθένας και, 
φυσικά, όχι τους παραδοσιακούς), η στάση όλων των υπόλοιπων συγγραφέων του 
20ου αι. είναι πάντα αρνητική προς το ενδεχόµενο διάβρωσης του χαρακτήρα του και 
αφιερώνουν πολύ µεγάλο µέρος του έργου του ο καθένας για να απαντήσουν σε 
συγκεκριµένες κατηγορίες (που αποδίδονται γενικά σε ξένους και πιο σπάνια σε 
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συγκεκριµένους ιστορικούς), τις περισσότερες φορές όµως αφοριστικά και 
απαξιωτικά, χωρίς τη χρήση επιχειρηµάτων και µε έντονη αρνητική συναισθηµατική 
φόρτιση (συνήθως ως εθνικά θιγµένοι), αταίριαστη µε ιστορικό έργο. 

Όσο αφορά τώρα τις συγκεκριµένες ενέργειές του που δίνουν λαβή για τις 
όποιες κατηγορίες, µπορούµε να παρατηρήσουµε γενικά τα εξής:  

Στο ζήτηµα της εξόντωσης των ανταπαιτητών του θρόνου, το 336, 
αναφέρονται επτά συγγραφείς (Λαµπίσης, Σωτηριάδης, Παπαδόπουλος, Σαράντης, 
Μπακόπουλος, Τσιµπουκίδης, Κιτσόπουλος) και το παρουσιάζουν µε τον ίδιο τρόπο, 
ως νόµιµη άµυνα του Αλεξάνδρου απόλυτα φυσική σε ανάλογες περιπτώσεις και στις 
συγκεκριµένες συνθήκες.  

Στην καταστροφή της Θήβας οι Πύρρος, Φρεαρίτης, Παπαγεωργίου, 
Λαµπίσης, Ευαγγελίδης, Πετρακάκος και Βελόπουλος τον θεωρούν – µάλλον 
λανθασµένα – εντελώς αµέτοχο (η ευθύνη βαρύνει κατ’ αυτούς τους συµµάχους και 
τη συµπεριφορά των ίδιων των Θηβαίων)⋅ πιο κοντά στα πράγµατα οι Σωτηριάδης, 
Αντρεάδης, Σδράκας, Σαράντης, Ζαλόκωστας, Τσιµπουκίδης, Προβατάκης και 
Κιτσόπουλος, που πιστεύουν πως ήταν ενέργεια που δεν ήθελε, αλλά αναγκάστηκε να 
κάνει ως παραδειγµατισµό των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων.  

Σχετικά µε την Περσέπολη οι απόψεις διαφέρουν: ο Παπαδόπουλος (και εν 
µέρει ο Φρεαρίτης) την εξηγεί ως αποτέλεσµα της οργής που ένιωσε από τη θέα των 
ακρωτηριασµένων Ελλήνων αιχµαλώτων, ο Σδράκας κι ο Αρτεµιάδης δέχονται το 
επεισόδιο της Θαΐδος (ότι παρασύρθηκε κάτω από την επήρεια του κρασιού και του 
ενθουσιασµού), ο Μπακόπουλος πιστεύει ότι τον ώθησε η αλαζονεία των Περσών 
βασιλέων, ενώ ο Βελόπουλος (έν µέρει όµως και ο Φρεαρίτης) ότι το έκανε 
επιθυµώντας να εκδικηθεί τους Πέρσες για τις επιθέσεις τους στην Ελλάδα. Άλλοι 
επτά τέλος, (Ιωαννίδης, Σαράντης, Ζαλόκωστας, Κιτσόπουλος, Τσιµπουκίδης, 
Προβατάκης) θεωρούν ότι οι λόγοι είναι πολιτικοί, το να δείξει στους Ασιάτες το 
τέλος της περσικής κυριαρχίας και να ικανοποιήσει ταυτόχρονα τους Έλληνες µε µια 
ολοκλήρωση της εκδικητικής εκστρατείας.  

Για άδικες σφαγές και υπερβολική σκληρότητα κατά τις εκστρατείες του τον 
κατηγορεί (διαφέροντας από τους υπόλοιπους συγγραφείς της οµάδας αυτής) ο 
Τσιµπουκίδης, ενώ ο Κιτσόπουλος αναφέρεται επίσης στη σκληρότητά του, δεν την 
εξηγεί όµως ως σκληρότητα ενός απλού κατακτητή, αλλά ενός ανθρώπου που 
αγωνιζόταν να πραγµατοποιήσει γρήγορα τα µεγάλα όνειρά του και που 
απογοητευόταν από την έλλειψη κατανόησης των γύρω του ανθρώπων.  

Τους φόνους των συνεργατών του οι περισσότεροι δεν τους αποδίδουν σε 
απολυταρχική σκληρότητα, µε εξαίρεση τους Λαµπίση και Ευαγγελίδη στο 19ο αι. 
(ίσως και τον Αρτεµιάδη, λιγότερο το Σδράκα)⋅ οι πιο πολλοί τους θεωρούν ενόχους 
συνωµοσιών (Πύρρος, Παπαγεωργίου, Αντρεάδης, Παπαδοπούλου, Παπαδόπουλος, 
Σαράντης, Ζαλόκωστας, Μπακόπουλος, Προβατάκης, Βελόπουλος), ενώ τέσσερις 
(Τσιµπουκίδης και Κιτσόπουλος, λιγότερο έντονα οι Φρεαρίτης, Σωτηριάδης) 
εκφράζουν επιφυλάξεις για τα συγκεκριµένα πρόσωπα, θεωρούν όµως υπαρκτές τις 
συνωµοσίες και την εναντίον του αντιπολίτευση.  

Για τη σχέση του µε το θείο οι απόψεις τους και πάλι γενικά συµφωνούν, µε 
µικρές όµως αποκλίσεις. Οι Παπαδόπουλος, Σαράντης, Ζαλόκωστας, Κιτσόπουλος 
και Προβατάκης, θεωρούν την επίσκεψή του στο Αµµώνιο πράξη ευσέβειας, 
εσωτερική ανάγκη, και αρνούνται ότι πίστευε πως ήταν γιος θεού. Ο Τσιµπουκίδης 
αρνείται τη θρησκευτική ανάγκη και τη θεωρεί καθαρά πολιτική πράξη (για τη 
στήριξη της εξουσίας του)⋅ έτσι αντιµετωπίζουν κι όλοι οι προηγούµενοι συγγραφείς 
τη θεοποίησή του (καθώς και την προσκύνηση), ενώ περίπου παρόµοιες απόψεις 
έχουν και οι Φρεαρίτης και Αντρεάδης. Οι Σδράκας και Μπακόπουλος πάλι, 
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υποστηρίζουν πως πίστευε ότι ήταν γιος θεού. Οι Πύρρος και Ιωαννίδης τέλος, 
δηλώνουν πως πίστευε απλά ότι είχε θεία αποστολή (µ’ αυτό συµφωνούν και οι 
Σδράκας, Ζαλόκωστας, Προβατάκης και Κιτσόπουλος).  

Τις δίκες των σατραπών οι Παπαδόπουλος και Κιτσόπουλος τις αποδίδουν 
στην ανάγκη οµαλής λειτουργίας του κράτους και στην καλλιέργεια εµπιστοσύνης 
στους υπηκόους, απορρίπτοντας ως αστήρικτη την κατηγορία για αυταρχισµό ή 
τρέλα, ενώ ο Τσιµπουκίδης τις εξηγεί µε βάση το φόβο του για διάσπαση της 
αυτοκρατορίας του. Στις κατηγορίες για σεξουαλική καθυστέρηση ή για 
οµοφυλοφιλία αναφέρονται µόνο οι Σαράντης, Κιτσόπουλος (και λιγότερο ο 
Βελόπουλος) για να τις αντικρούσουν µε απέχθεια, χρησιµοποιώντας φυσικά 
επιχειρήµατα από τις πηγές. 

Για το ζήτηµα τώρα του θανάτου του Αλεξάνδρου: Οι Παπαδοπούλου, 
Ιωαννίδης, Ζαλόκωστας, Παπαγεωργίου, Πετρακάκος, Παπαδόπουλος, Σαράντης, 
Μπακόπουλος και Αρτεµιάδης τον αποδίδουν σε ελονοσία⋅ οι τρεις πρώτοι 
συµπληρώνουν και την υπερκόπωση. Όλοι αυτοί αρνούνται το ενδεχόµενο 
δηλητηρίασης. Σχεδόν σίγουροι για τη δηλητηρίαση (παρόλο που τονίζουν ότι δεν 
µπορεί να αποδειχθεί) φαίνονται οι Τσιµπουκίδης και Κιτσόπουλος, ενώ ο 
Βελόπουλος δηλώνει πως δεν µπορεί να καταλήξει σε συγκεκριµένο συµπέρασµα στο 
σηµείο αυτό. 

Τέλος, όσο αφορά την προσφορά του στον κόσµο και στον ελληνισµό, οι 
απόψεις τους και πάλι γενικά συγκλίνουν, µε κάποιες όµως µικροδιαφορές. Όλοι 
σχεδόν υποστηρίζουν πως οδήγησε σε νέους δρόµους την παγκόσµια ιστορία, ενώ ο 
Τσιµπουκίδης επισηµαίνει πως δεν έκανε κάτι τέτοιο συνειδητά, αλλά όλα ήταν 
αποτέλεσµα των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της εποχής. Αρκετοί (Πύρρος, 
Φρεαρίτης, Ευαγελίδης, Σωτηριάδης, Παπαδοπούλου, Πετρακάκος, Σδράκας, 
Ζαλόκωστας και Προβατάκης) τονίζουν ότι άνοιξε το δρόµο για το Χριστό. Για τη 
µεγάλη προσφορά του στον ελληνισµό συµφωνούν σχεδόν όλοι, µε εξαίρεση τους 
Λαµπίση και Ευαγγελίδη το 19ο αι. και τον Ζαλόκωστα τον 20ο, ο οποίος υποστηρίζει 
πως η Ελλάδα παρήκµασε εξαιτίας της µετακίνησης µεγάλου µέρους του πληθυσµού 
της προς την Ανατολή· ο Μπακόπουλος πάλι τον κατηγορεί πως µε την αδιαφορία 
του για τη ζωή του και τον πρόωρο έτσι θάνατό του αδίκησε την ελληνική φυλή, 
στερώντας την από την κοσµοκρατορία της.  

 
Γενικά, ο περισσότεροι από τους συγγραφείς της α΄ οµάδας έχουν παρόµοιες 

απόψεις όσο αφορά τη ζωή και το έργο του Αλεξάνδρου, καθώς και για τα 
αµφισβητούµενα σηµεία της ιστορίας του, µε λίγες και µικρές αποκλίσεις (πολύ 
σπάνια µεγαλύτερες), που µας επιτρέπουν να µιλάµε για µια κοινή θεώρηση του 
Αλεξάνδρου από την πλευρά της νεοελληνικής σχετικής έρευνας. 

 

 
 
- β΄ και γ΄ οµάδα. 
 
Όσο αφορά τώρα τα 17 έργα της β΄ και τα 9 της γ΄ οµάδας έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: 
Πρώτα µια σηµαντική αριθµητική διαφορά των πρώτων έναντι των δεύτερων 

(περίπου διπλάσια), που δείχνει ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον της έρευνας για την 
αρχαία ελληνική ιστορία συνολικά και όχι ειδικά για ένα κοµµάτι της, τη Μακεδονία 
(άλλωστε η ιστορία της τελευταίας περιλαµβάνεται ως ιδιαίτερο κεφάλαιο σε κάθε 
έργο αρχαίας ελληνικής ιστορίας). 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική τους κατανοµή. Όσο αφορά τη β΄ 
οµάδα, έχουµε 4 έργα στο δεύτερο µισό του 19ου αι., 1 µόλις στο πρώτο µισό του 20ου 
και 12 στο δεύτερο µισό του (4 στη δεκαετία του 1960, τα περισσότερα, 3 στου 1970, 
από 2 στου 1950 και 1990 και 1 στου 1980). Όσο αφορά τη γ΄ οµάδα, έχουµε 1 στο 
19ο αι., 1 στο πρώτο µισό του 20ου και 7 στο δεύτερο µισό του (3 στη δεκαετία του 
1960, τα περισσότερα και εδώ, και από 2 στις δεκαετίες του 1980 και 1990). Υπάρχει 
µια σηµαντική διαφορά του 20ου έναντι του 19ου αι. και στις δύο οµάδες, αλλά και 
συντριπτική διαφορά του δεύτερου µισού του 20ου έναντι του πρώτου· κυρίαρχη 
δεκαετία και στις δύο οµάδες είναι αυτή του 1960 (7 από τα 17 έργα συνολικά), 
περίοδος ανάπτυξης της χώρας και κατανόησης του προβλήµατος των Σκοπίων, και 
ακολουθεί η δεκαετία του 1990 (µε 4), οπότε έχουµε την έξαρση του ζητήµατος. 
Περισσότερο στείρες περίοδοι για τον 20ο αι. τα διαστήµατα 1900-1922 (η περίοδος 
των µεγάλων πολεµικών αναστατώσεων για τη χώρα, δεν έχουµε κανένα έργο) και 
1923-1939 (η περίοδος του µεσοπολέµου, εποχή ανασυγκρότησης και πολιτικής 
αστάθειας, 2 έργα). 

Κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο είναι η προέλευση των 
συγγραφέων των έργων αυτών. Από τους 28 συγγραφείς που µετείχαν στη 
δηµιουργία των 26 αυτών έργων µόνο οι 4 δεν είναι ιστορικοί (Νικολαΐδης, 
Στρατηγόπουλος, Καραγάτσης, Σταυρίδης), ενώ κι από τους υπόλοιπους, οι 2 δεν 
έχουν κάνει ιστορικές σπουδές, έχουν όµως να παρουσιάσουν σηµαντικό ιστορικό 
έργο (Κορδάτος, Κανελλόπουλος). Έχουµε δηλαδή εδώ µια έκδηλη αντίθεση µε την 
προέλευση των συγγραφέων της α΄ οµάδας, που στην πολύ µεγάλη πλειοψηφία τους 
δεν ήταν ιστορικοί, κι αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, καθώς δεν είναι δυνατό ν’ 
ασχοληθεί κανείς µε ένα τόσο ευρύ θέµα, όσο η αρχαία ιστορία, αν δεν είναι ειδικός. 
Από τους 24 αυτούς ιστορικούς οι 10 είναι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι 
(Παπαρρηγόπουλος, Λάµπρος, Σωτηριάδης, Παπασταύρου, Κανελλόπουλος,  
Άµαντος, Παπαντωνίου, Κανατσούλης, Σαρικάκης, Σακελλαρίου) και 6 εργάζονται 
στην εκπαίδευση (Βενιζέλος, ∆ήµιτσας, Τζωρτζάκη, Μενουδάκος, Καλογεροπούλου, 
Θεοχαρίδης, Καργάκος), ενώ όλοι τους ασχολούνται µε την ιστορική έρευνα. Τρεις 
από τους συγγραφείς έχουν και πολιτική δράση (Λάµπρος, Κανελλόπουλος, 
Κορδάτος), ενώ ο ένας δεν είναι Έλληνας (Ellis). 

Συγκρίνοντας τώρα τα 26 αυτά έργα και τους στόχους που θέτουν µπορούµε 
να καταλήξουµε και σε άλλες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Καταρχήν, από τις 17 
ελληνικές ιστορίες, αποκλειστικά στην αρχαία Ελλάδα αναφέρονται µόνο οι 6 
(Σωτηριάδης, Τζωρτζάκη, Κανελλόπουλος, Παπασταύρου, Παπαντωνίου, 
Τσιµπουκίδης), ενώ από τις υπόλοιπες, οι 10 αναφέρονται στο σύνολο της ελληνικής 
ιστορίας – όµως οι 2 από αυτές (Καραγάτσης, Άµαντος) δεν προλαβαίνουν να 
ολοκληρώσουν – ενώ µία (Κορδάτος) είναι έργο ειδικά για την αρχαία Ελλάδα που 
εντάσσεται όµως στο πλαίσιο ευρύτερης σειράς για την Ελληνική Ιστορία. Από τις 9 
ιστορίες της Μακεδονίας πάλι, οι 3 αναφέρονται αποκλειστικά στην αρχαιότητα 
(∆ήµιτσας, Κανατσούλης, Σακελλαρίου), ενώ οι υπόλοιπες στο σύνολο της ιστορίας 
της.  

Από τα 26 αυτά έργα, στα 15 (Βενιζέλος, Τζωρτζάκη, Μενουδάκος, Άµαντος, 
Τσακτσίρας, Καργάκος από τη β΄οµάδα και όλα της γ΄) το σχετικό µε τον Αλέξανδρο 
κεφάλαιο είναι γενικά σύντοµο (κάτω από 30 σελίδες) και συνεπώς δεν µπορεί να 
δώσει αναλυτική εικόνα της ζωής και του έργου του, συνήθως ούτε και το επιδιώκει 
(η συντοµία αυτή οφείλεται στο ότι έχουµε να κάνουµε µε γενικά και όχι ειδικά 
έργα), ενώ στα υπόλοιπα 11 η αναφορά στον Αλέξανδρο είναι ιδιαίτερα αναλυτική 
(ξεχωρίζουν εκείνη της Ι.Ε.Ε. και του Παπαντωνίου, µε περισσότερες από 200 
σελίδες, θυµίζοντας σε όγκο περισσότερο βιβλίο της α΄ οµάδας· ακολουθούν, µε όγκο 



 267  
 

γύρω στις 100 σελίδες, των Παπαρρηγόπουλου, Λάµπρου, Στρατηγόπουλου, 
Κορδάτου, Τσιµπουκίδη, κι έπειτα, µε όγκο περίπου 50 σελίδων των Σωτηριάδη, 
Καραγάτση, Κανελλόπουλου, Παπασταύρου), χωρίς φυσικά να είναι πάντα και 
απόλυτα επιτυχηµένη. 

Η γνώση των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας από την πλευρά των 
συγγραφέων είναι φυσικά καλή, αφού έχουµε να κάνουµε µε επιστήµονες ιστορικούς 
στην πλειοψηφία τους (και οι µη ειδικοί όµως παρουσιάζουν καλή γενικά γνώση 
τους). Όσο αφορά τώρα την ειδική για τον Αλέξανδρο βιβλιογραφία και τις σχετικές 
πηγές, δεν τις κατέχουν όλοι το ίδιο καλά, κι αυτό είναι φυσιολογικό, αφού έχουµε 
πλέον να κάνουµε µε ένα πιο ειδικό θέµα. Επιπλέον, κάποιοι από τους συγγραφείς 
(όπως οι Λάµπρος και Άµαντος) δεν έχουν ως ειδικότητά τους την έρευνα της 
αρχαίας ελληνικής ιστορίας και αυτό ίσως τους εµποδίζει. 

Τα λάθη που γίνονται είναι περιορισµένα σε λίγους και είναι και σ’ αυτούς 
σπάνια και ίσως κάποτε ηθεληµένα (όπως στο Σταυρίδη). Από τους 28 συγγραφείς, οι 
2 (Κορδάτος, Τσιµπουκίδης) είναι άµεσα επηρεασµένοι από τη µαρξιστική αντίληψη 
για την ιστορία, ενώ άλλος ένας (ο Καραγάτσης) παρουσιάζει µερικές ανάλογες 
βιβλιογραφικές επιρροές. Στους συγγραφείς του 19ου αιώνα, αλλά και σ’ εκείνους του 
πρώτου µισού του 20ου, µέχρι και τα µέσα του, υπάρχει άµεση αναφορά σε σύγχρονά 
τους γεγονότα (ενώ στους υπόλοιπους όχι): στον Παπαρρηγόπουλο και το ∆ήµιτσα 
στις αλυτρωτικές προθέσεις του τότε ελληνισµού, στο Νικολαΐδη και το 
Στρατηγόπουλο στο διχασµό και στις πληγές της µικρασιατικής καταστροφής, στον 
Καραγάτση, την Τζωρτζάκη και τον Κορδάτο στον εµφύλιο (ανάλογες αναφορές 
έχουµε δει και στα σύγχρονά τους βιβλία της α΄ οµάδας), στον Άµαντο και στον 
Κανελλόπουλο υπάρχει η τάση για προσφορά στο παρόν µέσα από τη µελέτη του 
παρελθόντος, στον Κανατσούλη θίγεται µια παράλειψη της έρευνας (µε πολιτικές 
προεκτάσεις), ενώ στο Σταυρίδη επιχειρείται η προβολή ενός συγκεκριµένου εθνικού 
ζητήµατος και η συµβολή στην αντιµετώπιση ενός εξωτερικού κινδύνου µε µέσο την 
ιστορική γνώση. 

Αν θελήσουµε τώρα να εξετάσουµε συγκεντρωτικά - όπως κάναµε και για 
τους συγγραφείς της α΄ οµάδας – το πώς αντιµετωπίζουν οι συγγραφείς των 26 έργων 
της β΄ και της γ΄ οµάδας τα προβληµατικά σηµεία της ιστορίας του Αλεξάνδρου, τις 
επτά οµάδες ερωτηµάτων που έχουν ιδιαίτερα απασχολήσει την έρευνα, µπορούµε να 
µείνουµε στα εξής: 

Στο ζήτηµα της ελληνικότητας της αρχαίας Μακεδονίας τα 24 από τα 26 
βιβλία είναι απόλυτα υπέρ της (µάλιστα στα 16 από αυτά οι συγγραφείς τους 
πραγµατεύονται την άποψή τους αυτή παρουσιάζοντας επιχειρήµατα) και µόνο αυτά 
του Λάµπρου και – περισσότερο – του Κορδάτου διαφέρουν, καθώς θεωρούν τους 
Μακεδόνες µιγάδες που συναποτελέστηκαν από Έλληνες και βαρβαρικά φύλα της 
περιοχής και που σταδιακά εξελληνίστηκαν εντελώς. 

Σχετικά µε το πώς βλέπουν την Ελλάδα του 4ου αι. π.Χ. και τη θέση των 
Μακεδόνων σ’ αυτήν έχουµε να παρατηρήσουµε πως και τα 17 βιβλία της β΄ οµάδας 
θεωρούν την Ελλάδα παρηκµασµένη εξαιτίας των εσωτερικών της συγκρούσεων ή 
των κοινωνικοοικονοµικών της συνθηκών (η διατύπωση των αιτιών εξαρτάται από 
την οπτική γωνία που εξετάζουν το ζήτηµα). Την πανελλήνια ιδέα οι Κορδάτος και 
Τσιµπουκίδης τη θεωρούν αίτηµα των ολιγαρχικών που το χρησιµοποίησαν ο 
Φίλιππος και ο Αλέξανδρος για να καλύψουν ιδεολογικά την εκστρατεία τους που 
ήταν καθαρά κατακτητική υπέρ της Μακεδονίας. Ως πρόφαση των Μακεδόνων 
βασιλέων βλέπουν την πανελλήνια ιδέα και οι Καραγάτσης και Παπαντωνίου· οι 
Άµαντος και Μενουδάκος αντίθετα, θεωρούν πραγµατικά πανελλήνια και εκδικητική 
την εκστρατεία, ενώ η Τζωρτζάκη επιχειρεί µια µείξη όλων των απόψεων. Ιδεολογική 
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πρόφαση τη θεωρεί και η Καλογεροπούλου στην Ι.Ε.Ε., που στόχευε όµως στη 
διατήρηση της ενότητας του ελληνισµού, ενώ οι Βενιζέλος, Παπασταύρου, 
Κανελλόπουλος, Τσακτσίρας και Καργάκος δεν κάνουν κάποια ιδιαίτερη νύξη. Ο 
Κανελλόπουλος είναι ο µόνος από τους νεότερους που απαντά στις παλιές κατηγορίες 
κατά των Μακεδόνων, πως υποδούλωσαν την Ελλάδα και την οδήγησαν στην 
παρακµή, σηµειώνοντας ότι οι Έλληνες φταίνε οι ίδιοι για την παρακµή τους. Από 
τους παλιότερους, ο Παπαρρηγόπουλος στο σηµείο αυτό τονίζει πως η δράση των 
Μακεδόνων ήταν ευεργετική και οδήγησε στην αναβίωση του ελληνισµού, ενώ και ο 
Στρατηγόπουλος σηµειώνει πως η δράση τους έσωσε τον ελληνισµό από τον έσχατο 
κίνδυνο στον οποίο είχε περιέλθει. Ο Κανελλόπουλος πάλι, ο Λάµπρος, αλλά και ο 
∆εσποτόπουλος (στην Ι.Ε.Ε.) αναφέρονται και στη συµβολική συµµετοχή των νότιων 
Ελλήνων στην εκστρατεία, ο πρώτος όµως θεωρεί απρόθυµους τους Έλληνες να 
συµµετάσχουν, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος τους Μακεδόνες να τους αποδεχτούν, 
είτε λόγω έλλειψης εµπιστοσύνης στις δυνατότητες προσφοράς τους είτε διότι δεν 
τους ήθελαν ως ισότιµους συνεργάτες. Τα 9 βιβλία της γ΄ οµάδας δεν κάνουν σχεδόν 
καθόλου αναφορές στα ζητήµατα αυτά. 

Περνάµε τώρα στα σχετικά µε τον ίδιο τον Αλέξανδρο ζητήµατα και πρώτα 
στο πώς τον βλέπουν ως στρατηγό. Από όλους τους συγγραφείς χαρακτηρίζεται ως 
στρατηγική µεγαλοφυΐα, από πολλούς µάλιστα και ως ο µεγαλύτερος στρατηγός της 
παγκόσµιας ιστορίας (ο Κανελλόπουλος δεν κάνει καµία τέτοιου είδους αναφορά στο 
βιβλίο του, καθώς ενδιαφέρεται κυρίως για την πολιτική και την προσωπικότητα των 
ηγετών, κάνει όµως µια σχετική νύξη στην Ι.Ε.Ε.). Λεπτοµερής παρουσίαση των 
µαχών του γίνεται προπαντός στην Ι.Ε.Ε. (και κυρίως από το ∆εσποτόπουλο), και 
δευτερευόντως από τους Παπαρρηγόπουλο και Στρατηγόπουλο. Για το ζήτηµα των 
αρχικών του στόχων ο Καραγάτσης υποστηρίζει ότι είχε µια συλλογή σχεδίων που 
έφτανε ως και την παγκόσµια αυτοκρατορία, η Καλογεροπούλου πιστεύει ότι 
αποσκοπούσε µόνο στην κατάλυση του Περσικού κράτους, ο Τσιµπουκίδης ότι 
σκόπευε αρχικά στην κατάκτηση µόνο της Μ. Ασίας και στο διωγµό των Περσών από 
το Αιγαίο, ενώ ο Τσακτσίρας ότι στόχευε από την αρχή, και στην κατάλυση του 
Περσικού κράτους, και στη δηµιουργία κοσµοκρατορίας. Οι Παπασταύρου και 
Παπαντωνίου λένε πως τα αρχικά του σχέδια ήταν ακαθόριστα, ενώ ο Ellis καταλήγει 
στο ότι δεν είναι δυνατό να τα γνωρίζουµε. Στα υπόλοιπα βιβλία δε γίνεται ιδιαίτερος 
λόγος γι’ αυτό. Οι Κορδάτος, Παπαντωνίου και Τσιµπουκίδης απαντούν και στις 
εναντίον του κατηγορίες για τυχοδιωκτισµό, σηµειώνοντας ότι είχε από πριν σκεφτεί 
τις λύσεις των προβληµάτων που θα αντιµετώπιζε και δε βάδιζε στην τύχη. Αναφορά 
τέλος στο σχέδιό του για εξουδετέρωση του περσικού στόλου από την ξηρά γίνεται 
από την Ι.Ε.Ε., τον Καραγάτση και το Σταυρίδη. 

Για την αξία του ως πολιτικού και για τα οργανωτικά του σχέδια οι γνώµες 
των περισσότερων συγγραφέων της β΄ και γ΄ οµάδας και πάλι γενικά συµπίπτουν. Ο 
Κανελλόπουλος (στην Ι.Ε.Ε.) χαρακτηρίζει τον πολιτικό µέσα του ισάξιο µε τον 
πολεµιστή, οι Παπαρρηγόπουλος, Μενουδάκος, Παπασταύρου, Καργάκος και 
Σαρικάκης µιλούν για τις µεγάλες πολιτικές αρετές του, ενώ οι Τζωρτζάκη, 
Κορδάτος, Τσακτσίρας και Ellis, πιο συγκρατηµένοι, θεωρούν επιτυχηµένα και 
ταιριαστά στις ανάγκες του κράτους του τα όσα µέτρα πρόλαβε να πάρει. Οι 
υπόλοιποι συγγραφείς δεν καταλήγουν γενικά σε κάποιες κρίσεις σχετικά µε την αξία 
του ως πολιτικού. Το ότι επιδίωξε τη συνεργασία και τη συµφιλίωση µε τους 
κατακτηµένους το αποδέχονται οι Παπαρρηγόπουλος, Βενιζέλος, Λάµπρος, 
Σωτηριάδης, Καραγάτσης, Τζωρτζάκη, Κορδάτος, Μενουδάκος, Κανελλόπουλος, 
Άµαντος, Παπασταύρου, Καλογεροπούλου, Τσακτσίρας, Τσιµπουκίδης, 
Κανατσούλης, Ellis και Σαρικάκης, ενώ όλοι τους σχεδόν (πλην της Τζωρτζάκη και 
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του Άµαντου, αλλά και των 4 πρώτων συγγραφέων του 19ου αι.) αποδέχονται και τα 
σχέδιά του για συγχώνευση, είτε Ελλήνων και βαρβάρων γενικά, είτε Ελλήνων και 
Περσών µόνο. Ο µόνος αντίθετος στο ότι επεδίωξε πολιτική συνεργασίας είναι ο 
Σταυρίδης, που λανθασµένα πιστεύει ότι ακολούθησε τη συµβουλή του Αριστοτέλη 
να φέρεται στους βαρβάρους ως δούλους. Ιδιαίτερη µνεία στο συνειδητό από την 
πλευρά του εκπολιτισµό των Ασιατών ως αποτέλεσµα της πολιτικής του (που το 
ένιωθε και ως ηθική αποστολή του) γίνεται και από τους 5 συγγραφείς του 19ου αι. Το 
ότι στόχευε στη δηµιουργία παγκόσµιας αυτοκρατορίας και για το σκοπό αυτό 
σχεδίαζε νέες εκστρατείες το δέχονται οι Παπαρρηγόπουλος, Καραγάτσης, Άµαντος, 
Κορδάτος, Κανελλόπουλος, Παπασταύρου, Ι.Ε.Ε., Παπαντωνίου, Τσακτσίρας, 
Τσιµπουκίδης και Σταυρίδης, ενώ ο Ellis δηλώνει πως δεν µπορούµε να είµαστε 
βέβαιοι. Κάποιου είδους κριτική του κάνουν ο Καραγάτσης (που θεωρεί πολιτικό 
σφάλµα του το ότι ξεκινούσε για νέες εκστρατείες προτού στερεωθεί σε κάποια 
περιοχή, καθώς και το ότι δε φρόντισε έγκαιρα για την ύπαρξη διαδόχου, οδηγώντας 
έτσι το κράτος του στη διάλυση· το πρώτο είναι συζητήσιµο, αλλά το δεύτερο δε 
στέκει), ο Κανελλόπουλος (που πιστεύει πως το κράτος του δε διέθετε ενοποιά 
στοιχεία και ήταν καταδικασµένο να διαλυθεί) και ο Σακελλαρίου (για αλλοίωση του 
πολιτειακού καθεστώτος της Μακεδονίας και αποδυνάµωσή της). 

Στο πέµπτο ζήτηµα, αυτό των αρνητικών πλευρών του χαρακτήρα του και των 
αρνητικών του πράξεων, τα έργα αυτών των οµάδων δείχνουν και πάλι να 
ακολουθούν γενικά µία κοινή γραµµή. Το ζήτηµα των ανταπαιτητών του θρόνου το 
θίγουν 5 βιβλία (Παπαρρηγόπουλος, Στρατηγόπουλος, Καραγάτσης, Παπαντωνίου, 
Τσακτσίρας) θεωρώντας τις πράξεις του σκληρές αλλά απαραίτητες και φυσιολογικές 
για τις υπάρχουσες συνθήκες. Την καταστροφή της Θήβας την αναφέρουν τα 20: από 
αυτά, τα 9 (Βενιζέλος, Σωτηριάδης, ∆ήµιτσας, Στρατηγόπουλος, Άµαντος, 
Κανελλόπουλος, Παπασταύρου, Τσακτσίρας, Κανατσούλης) ρίχνουν την ευθύνη σε 
άλλους (Βοιωτούς, Θηβαίους, Κορινθιακό συνέδριο, ∆ηµοσθένη) θεωρώντας τον 
Αλέξανδρο ουσιαστικά αµέτοχο, 10  θεωρούν αιτία την πρόθεση του Αλεξάνδρου να 
αποθαρρύνει τους Έλληνες από τυχόν νέες εξεγέρσεις όσο θα έλειπε (Λάµπρος, 
Καραγάτσης, Κορδάτος, Ι.Ε.Ε., Παπαντωνίου, Τσιµπουκίδης, Καργάκος, Σταυρίοδης, 
Ellis, Σαρικάκης), χαρακτηρίζοντας την πράξη του ως σκληρή αλλά απαραίτητη 
(εποµένως δεν τον επικρίνουν ούτε αυτοί), ενώ ένα µόνο (Παπαρρηγόπουλος) 
στέκεται επικριτικά, χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του βιαιοπραγία, χωρίς την 
αναγνώριση ελαφρυντικών. Στην καταστροφή της Περσέπολης αναφέρονται λιγότερα 
βιβλία, 8 συνολικά: τα 3 θεωρούν ως κίνητρο την εκδίκηση για τα περσικά 
εγκλήµατα σε βάρος της Ελλάδας (Κανελλόπουλος, Τσακτσίρας, Καργάκος), το 1 τη 
ληστρική διάθεση των στρατιωτών (Παπαντωνίου) και τα υπόλοιπα 4 (Καραγάτσης, 
Κορδάτος, Σταυρίδης, Καλογεροπούλου) το θυµό του από το θέαµα των οµήρων ή 
την αντίσταση των Περσών. Η Καλογεροπούλου κι ο Σταυρίδης τη θεωρούν ενέργεια 
άστοχη, ενώ οι Καραγάτσης, Κορδάτος και Κανελλόπουλος δέχονται ως γεγονός το 
επεισόδιο της Θαϊδος σχετικά µε την πυρπόληση των περσικών ανακτόρων (το ίδιο κι 
ο Σταυρίδης, αλλά παραλλάσσοντάς το). Στην επίσκεψή του στο ιερό του Άµµωνα 
αναφέρονται µόνο 6 συγγραφείς (Λάµπρος, Άµαντος, Τσιµπουκίδης, Κορδάτος, 
Παπασταύρου, Παπαντωνίου)⋅ οι τρεις πρώτοι βλέπουν πολιτικό υπολογισµό, οι δυο 
τελευταίοι πίστη στους χρησµούς, ενώ ο Κορδάτος και τα δύο. Σχετικά µε το αν 
πίστεψε ότι ήταν θεός ή γιος θεού, 5 το αρνούνται (Παπαρρηγόπουλος, 
Κανελλόπουλος, Παπασταύρου, Καλογεροπούλου, Τσιµπουκίδης), ένας το 
αποδέχεται (Καραγάτσης), ενώ 2 (Σωτηριάδης, Κορδάτος) το θεωρούν πιθανό. Στο 
ζήτηµα της εξόντωσης των συνεργατών του οι 13 (Παπαρρηγόπουλος, Βενιζέλος, 
Λάµπρος, Σωτηριάδης, Στρατηγόπουλος, Καραγάτσης, Τζωρτζάκη, Άµαντος, 
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Κορδάτος, Κανελλόπουλος, Καλογεροπούλου, Καργάκος, Σαρικάκης) γενικά τον 
κατακρίνουν - οι τρεις µάλιστα ανεπιφύλακτα (Λάµπρος, Στρατηγόπουλος, 
Καραγάτσης) - κυρίως όσο αφορά τον Παρµενίωνα και τον Κλείτο (το Φιλώτα 
µερικοί τον θεωρούν ένοχο συµµετοχής ή έστω απόκρυψης της συνωµοσίας, 
λιγότεροι τον Καλλισθένη), ο Παπασταύρου δηλώνει πως δεν έχει άποψη λόγω 
ασάφειας των πηγών, ενώ οι Παπαντωνίου, Σαρικάκης, Τσακτσίρας και 
Τσιµπουκίδης στέκονται ως ουδέτεροι παρατηρητές. Στην τιµωρία των σατραπών 
αναφέρεται αναλυτικά µόνο η Καλογεροπούλου, που τη θεωρεί σωστή, ενώ δύο 
συγγραφείς (Λάµπρος, Στρατηγόπουλος) αναφέρονται επικριτικά στη σφαγή των 
Κοσσαίων, ο πρώτος µάλιστα είναι και ο µόνος που δέχεται την εγκληµατική 
εκτέλεση του Βάτι. Αναφορικά µε το χαρακτήρα του, οι 8 από τους συγγραφείς 
(Λάµπρος, Στρατηγόπουλος, Τζωρτζάκη, Άµαντος, Παπασταύρου, Καλογεροπούλου, 
Παπαντωνίου, Καργάκος) πιστεύουν πως επηρεάστηκε αρνητικά από την επαφή του 
µε την Ανατολή και την ισχύ που απέκτησε κι έγινε απολυταρχικός και οξύθυµος, ο 
Κορδάτος επισηµαίνει ότι θαµπώθηκε από τον πλούτο και το πνεύµα της Ανατολής, 
ενώ αντίθετα, οι Τσακτσίρας και Ellis επισηµαίνουν πως, αν κα εκτιµούσε την 
Ανατολή, έµεινε ως το τέλος Έλληνας· οι 5 από τους συγγραφείς πάλι 
(Παπαρρηγόπουλος, Βενιζέλος, ∆ήµιτσας, Σωτηριάδης, Νικολαΐδης) δεν 
επισηµαίνουν αλλαγή του χαρακτήρα του, θεωρώντας τον αξεπέραστο πρότυπο 
ανθρώπου και υπόδειγµα Έλληνα. Αναφορά σε οµοφυλοφιλικές του σχέσεις κάνουν 
µόνο 2 από τους συγγραφείς, οι Καραγάτσης και Κορδάτος (κάτι που δεν τιµά φυσικά 
το έργο τους), ενώ οι ίδιοι, όπως κι η Καλογεροπούλου, αποδέχονται την έντονη 
στροφή του στο πιοτό· ο Κορδάτος µάλιστα τον επικρίνει και για τις πολλές 
διασκεδάσεις του µε παλλακίδες (ανάλογη αναφορά, αλλά όχι επικριτικά, υπάρχει και 
στον Τσιµπουκίδη). 

Για το θάνατό του οι Παπαρρηγόπουλος, Λάµπρος, Σωτηριάδης, Καραγάτσης, 
Παπαντωνίου, Τσακτσίρας, Ellis, Σαρικάκης δέχονται ως αιτία τον πυρετό από 
ελονοσία (συµπληρώνοντας µάλιστα µερικοί και τη φθορά του οργανισµού του από 
τις κακουχίες και τα τραύµατα, ο Λάµπρος όµως από την ακολασία), ενώ ο Κορδάτος 
δέχεται ως πιο πιθανή αιτία τη δηλητηρίαση (ενδεχόµενο που οι Παπαντωνίου και 
Ellis κατηγορηµατικά αρνούνται), ενώ η Τζωρτζάκη σηµειώνει απλά πως η υγεία του 
κλονίστηκε από τους κόπους και τον ασιατικό τρόπο ζωής. 

Την κατηγορία ότι έβλαψε τον ελληνισµό µε τη µεγάλη προώθησή του 
ανατολικά η Καλογεροπούλου την αρνείται, ενώ ο Άµαντος την αποδέχεται. Για το 
ότι µε το έργο του εγκαινιάστηκε µια νέα εποχή για τον κόσµο κάνουν αναφορά οι 
περισσότεροι από τους συγγραφείς. 

 

 
 
- δ΄ και ε΄ οµάδα. 
 
Σχετικά τώρα και µε τα έργα της δ΄ και της ε΄ οµάδας, µπορούµε κι εδώ να 

καταλήξουµε (όπως για τις τρεις προηγούµενες οµάδες) σε κάποια γενικά 
συµπεράσµατα και παρατηρήσεις. 

Από τους 34 συγγραφείς των 28 έργων της δ΄ οµάδας οι 11 είναι ιστορικοί 
ερευνητές (οι 4 µάλιστα από αυτούς πανεπιστηµιακοί), ενώ από τους υπόλοιπους οι 5 
είναι καθηγητές άλλων πανεπιστηµιακών σχολών, οι 2 πολιτικοί, ο ένας ανώτατος 
στρατιωτικός ιατρός και οι υπόλοιποι συγγραφείς-ερευνητές. Από τους 26 
συγγραφείς πάλι της ε΄ οµάδας ιστορικοί είναι µόνο οι 5 (ο ένας τους 
πανεπιστηµιακός), ενώ στους υπόλοιπους συγκαταλέγονται δύο πανεπιστηµιακοί 
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καθηγητές, 3 στρατιωτικοί (ο ένας τους και πολιτικός), καθώς και 1 εκπαιδευτικός, 1 
διπλωµάτης και 1 πολιτικός. Σε σύγκριση δηλαδή µε την α΄ οµάδα βιβλίων οι 
ιστορικοί είναι εδώ περισσότεροι, όχι όµως και µε τις β΄ και γ΄ οµάδες. Περισσότεροι 
είναι επίσης οι ιστορικοί στη δ΄ οµάδα έναντι της ε΄. Αυτό είναι εύκολο να εξηγηθεί, 
καθώς µε ένα ειδικό ιστορικό θέµα είναι λογικό ότι αρµόζει (κι έχει φυσικά και τη 
δυνατότητα) να ασχοληθεί ένας ειδικός ιστορικός ερευνητής, ενώ και η παρουσία µη 
ειδικών ιστορικών στη δ΄ οµάδα εξηγείται από το ότι µερικά από τα θέµατα που 
θίγονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις ή µακρόχρονη έρευνα ή, το αντίθετο, απαιτούν 
άλλου είδους ειδικές γνώσεις. Όσο αφορά τώρα την ε΄ οµάδα, εδώ έχουµε να 
κάνουµε µε θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, για τα οποία οι συγγραφείς τους 
είναι (τις περισσότερες φορές βέβαια) ειδικοί να τα συγγράψουν. 

Σχετικά τώρα µε τους στόχους και την αξία των 53 αυτών έργων. Από τα έργα 
της δ΄ οµάδας, τα 6 (Ασώπιος, ∆ασκαλάκης, Αυρηλιώνης, Μικρογιαννάκης, 
Σδράκας, Ε.Μ.Σ.) αποτελούν πρωτότυπες έρευνες που αποσκοπούν να φέρουν στο 
φως νέες απόψεις για κάποιο ειδικό ζήτηµα, τα 11 (Γκοτζαµάνης, Σπυροµίλιος, 
Κοιµήσης, ΥΠ.ΠΟ., Λαουρδάς, Σκουφάκης, Καργάκος, Βουρνάς, Καψάλας, 
Σοφιανίς, Χολέβας) σοβαρές µελέτες επάνω σε ένα θέµα, τα 4 (Ρόζος, Βαρνάκος, 
Σαµολαδάς, Ζώρζος) λεπτοµερή και πρωτότυπα γενικά ως προς τη σύλληψη όχι όµως 
και ως προς την ουσία έργα και τα 6 τελευταία (Αλεβίζος, Ρουµάνης, Σταµάτης, 
Θωµόπουλος, Τσαούσογλου, Π. Γρηγοριάδης) απλά δηµοσιεύµατα, δηλαδή µόνο τα 
17 πρώτα έργα µπορούµε να τα κρίνουµε ως πράγµατι άξια λόγου. Από τα έργα τώρα 
της ε΄ οµάδας, τα 10 (Ανδρεάδης, Κουγέας, Καρυδάκης, Σκουφάκης, Ν.Γρηγοριάδης, 
Γιαννακόπουλος, Βελισσαρόπουλος, Βερέττας, Βρανόπουλος, Σακαλής) αποτελούν 
έρευνες πρωτότυπες και τα υπόλοιπα 15 σοβαρά έργα που αποσκοπούν στη γενική 
πληροφόρηση (ορισµένα και στην αντιµετώπιση εθνικών προβληµάτων)· όλα τους 
σχεδόν είναι έργα αξιόλογα και σοβαρά, αποτέλεσµα κόπου, έρευνας και καλής 
γνώσης από την πλευρά των συγγραφέων τους. 

Η γνώση των πηγών και της σχετικής µε το θέµα τους βιβλιογραφίας από την 
πλευρά των συγγραφέων κρίνεται γενικά ως πολύ καλή (µε ελάχιστες εξαιρέσεις)· ο 
όγκος των έργων είναι φυσιολογικός (δε χωρούν άλλωστε σε τέτοιου είδους θέµατα 
ογκώδη πολύτοµα έργα· υπάρχουν αντίθετα κάποια σχετικά µικρά, όπως των 
Σταµάτη και Θωµόπουλου). Οι αναφορές στον Αλέξανδρο στα έργα της ε΄ οµάδας 
κυµαίνονται από ιδιαίτερα µεγάλες (Ν.Γρηγοριάδης, Σιµόπουλος) ως σχετικά µικρές 
(∆.Ι.Σ., Γιαννακόπουλος, Θεοχάρης, Βελισσαρόπουλος). Στην ελληνική 
πραγµατικότητα του καιρού τους γίνεται αναφορά στα παλιότερα έργα και των δύο 
οµάδων (Ασώπιος, Σπυροµίλιος, Αλεβίζος, Καρολίδης, Ρουµάνης, Γκοτζαµάνης, 
Γιαννόπουλος, Γυαλίστρας, Κουγέας) – όπως και στα σύγχρονά τους των 
προηγούµενων – καθώς και στα βιβλία των Μάρτη, Παπαθεµελή, Γεωργίου, 
Αλεξάνδρου, Σαµολαδά και Καψάλα (που αναφέρονται σ’ ένα σύγχρονο εθνικό 
πρόβληµα).  

Η χρονική κατανοµή των έργων είναι γενικά ανισοµερής και για τις δύο 
οµάδες. Για την δ΄ οµάδα έχουµε 1 έργο το 19ο αι., από 1 στις δεκαετίες του 1920 και 
του 1930, από 2 στου 1950 και 1960, 7 στου 1970, 4 στου 1980 και 9 στη δεκαετία 
του 1990. Από τα βιβλία της ε΄ οµάδας 1 εκδίδεται στην πρώτη δεκαετία του 20ου αι., 
άλλο 1 στη δεκαετία του 1920, από 2 στις δεκαετίες του 1930, 1940 και 1950, 3 στου 
1960, 2 στου 1970, 4 στου 1980 και 8 στη δεκαετία του 1990. Αν τα δούµε συνολικά 
και για τις δύο οµάδες, υπάρχει µια σαφής κυριαρχία της δεκαετίας του 1990, οπότε 
και εκδίδεται το ένα τρίτο των έργων (ως αποτέλεσµα κυρίως της έξαρσης του 
ενδιαφέροντος του ελληνικού κοινού προς οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε τη 
Μακεδονία). 
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Σχετικά τώρα µε τις επτά οµάδες προβληµατικών σηµείων της ιστορίας του 
Αλεξάνδρου, πρέπει εκ των προτέρων να σηµειώσουµε πως δεν είναι δυνατό να 
αναµένουµε από ειδικές µελέτες ή από έργα γενικότερου περιεχοµένου να 
παρουσιάζουν µια συνολική αντιµετώπισή τους, υπάρχουν όµως εδώ κι εκεί στο 
καθένα από αυτά κάποιες αναφορές σε ορισµένα από τα προβληµατικά ζητήµατα και 
αυτές θα προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε. 

Για το ζήτηµα της αδιαµφισβήτητης ελληνικότητας της Μακεδονίας δεν 
µπορούµε να πούµε πως κάποιος από τους συγγραφείς ανήκει στην πλευρά εκείνων 
που την αρνούνται, ιδιαίτερη όµως αναφορά σ’ αυτήν κάνουν οι Γκοτζαµάνης, 
∆ασκαλάκης, Βαβούσκος, Τσοπανάκης, Ν.Γρηγοριάδης, Μάρτης, Παπαθεµελής, 
Γεωργίου, Θεοχαρίδης, Αλεξάνδρου, Βολωνάκης και Σακαλής. 

Σχετικά µε το ζήτηµα της κρίσης του ελληνικού κόσµου τον 4ο αι. π.Χ. µιλούν 
οι Ασώπιος, Κοιµήσης, ∆ασκαλάκης, Γκοτζαµάνης, Ν.Γρηγοριάδης, Γυαλίστρας, 
Κουγέας, Βολωνάκης, Σακαλής, Σιµόπουλος, Βουρνάς και Καψάλας· οι 4 πρώτοι και 
οι 2 τελευταίοι από αυτούς βρίσκουν θετικό το ρόλο της Μακεδονίας στα ελληνικά 
πράγµατα, ενώ οι υπόλοιποι στέκονται κριτικά, κυρίως ως προς την υπερβολική 
επέκταση του κράτους του Αλεξάνδρου, και µόνο ο ένας (Σιµόπουλος) αποδέχεται 
πλήρως την αρνητική θέση την προερχόµενη από την ιστοριογραφία του 18ου αι. Οι 
περισσότεροι πάλι από τους συγγραφείς (Γκοτζαµάνης, ∆ασκαλάκης, Λαουρδάς, 
Σκουφάκης, Μικρογιαννάκης, Βαβούσκος, Ρόζος, Θεοχάρης, Μάρτης) θεωρούν ως 
ελληνική καθαρά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, αποτέλεσµα των 
εθνικών ονείρων των Ελλήνων. 

Για τη στρατηγική ικανότητα του Αλεξάνδρου κάνουν επίσης οι περισσότεροι 
από τους συγγραφείς λόγο (οι 24: Ασώπιος, Σπυροµίλιος, Κοιµήσης, Γκοτζαµάνης, 
Ρουµάνης, ∆ασκαλάκης, Σκουφάκης, Αυρηλιώνης, Γυαλίστρας, Ν.Γρηγοριάδης, 
Αγγελόπουλος, Κανακάρης, Γεωργίου, Θεοχαρίδης, Βρανόπουλος, Βουρνάς, 
Καργάκος, Καψάλας, Σαµολαδάς, Χολέβας, Ζώρζος, Αλεξάνδρου, Βολωνάκης και 
Σιµόπουλος), µόνο οι 4 όµως από αυτούς (Ν.Γρηγοριάδης, Γυαλίστρας, 
Αγγελόπουλος, Κανακάρης) περιγράφουν λεπτοµερώς µάχες του. Ορισµένοι κάνουν 
κριτική σε κάποιες ενέργειές του (π.χ. τη διάλυση του στόλου το 334), µόνο ένας 
όµως (Σιµόπουλος) αµφισβητεί την ικανότητά του στον τοµέα αυτό. Ορισµένοι (όπως 
οι Σδράκας, Καψάλας, Καργάκος, Ν.Γρηγοριάδης και ∆.Ι.Σ.) αναφέρονται στα 
αρχικά του σχέδια κρίνοντας πως δεν απέβλεπαν από την αρχή σε παγκόσµια 
κατάκτηση, ενώ 6 (Ασώπιος, Ανδρεάδης, Ν.Γρηγοριάδης, Μικρογιαννάκης, 
Καψάλας και Χολέβας) τον υπερασπίζονται από την κατηγορία για ληστρική και 
τυχοδιωκτική εκστρατεία.  

Αναφορά στη µεγάλη του αξία ως πολιτικού και στα πολιτικά του σχέδια 
κάνουν όλοι σχεδόν οι συγγραφείς και των δύο οµάδων, εµµένοντας µάλιστα σ’ 
αυτήν περισσότερο από εκείνην ως στρατιωτικού. Πολλοί (κυρίως της ε΄ οµάδας)  
αναφέρονται στο ότι ακολούθησε την πολιτική της συµφιλίωσης και της συνεργασίας 
(Καρυδάκης, Αγγελόπουλος, ∆ασκαλάκης, Ν.Γρηγοριάδης, Γιαννακόπουλος, 
Κανατσούλης, Ρόζος, Θεοχάρης, Μάρτης, Αλεξάνδρου, Βερέττας), ενώ το ότι 
αποσκοπούσε στη συγχώνευση των λαών το αποδέχονται οι Ασώπιος, Γυαλίστρας, 
Ανδρεάδης, Καρυδάκης, ∆ασκαλάκης, Βαβούσκος, Τσοπανάκης, ∆.Ι.Σ., Μάρτης, 
Βρανόπουλος, Βαρνάκος και Σακαλής. Για τη θέλησή του να δηµιουργήσει 
παγκόσµιο κράτος µιλούν οι 14 από τους συγγραφείς (Ασώπιος, Γυαλίστρας, 
Αγγελόπουλος, Γκοτζαµάνης, ∆ασκαλάκης, Μικρογιαννάκης, Ρόζος, Ν.Γρηγοριάδης, 
∆.Ι.Σ., Μάρτης, Βελισσαρόπουλος, Π.Γρηγοριάδης, Τσαούσογλου, Σαµολαδάς), ενώ 
αρκετούς τους απασχολεί το θέµα του συνειδητού από την πλευρά του ή µη 
εξελληνισµού των χωρών που κατέκτησε (οι Ασώπιος, Γιαλούρης, Τσαούσογλου, 
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Π.Γρηγοριάδης, Χολέβας, Βαρνάκος, Ζώρζος, Γκοτζαµάνης, Αγγελόπουλος, 
Παπαθεµελής, Αλεξάνδρου και Σακαλής αποδέχονται τον συνειδητό εξελληνισµό, 
ορισµένοι µάλιστα, από την ε΄ οµάδα κυρίως, τον θεωρούν - καθ’ υπερβολή - και ως 
αποκλειστικό σκοπό της εκστρατείας του· οι Καρολίδης, Καψάλας και Σιµόπουλος 
αντίθετα, αρνούνται το ότι συνειδητά ακολούθησε πολιτική εξελληνισµού).  

Σχετικά τώρα µε τις λεγόµενες αρνητικές πράξεις του: στο φόνο των 
ανταπαιτητών αναφέρονται µόνο 2 συγγραφείς (Αγγελόπουλος, Ρόζος) θεωρώντας 
την ενέργεια του Αλεξάνδρου σωστή, στην καταστροφή της Θήβας 13, οι 5 
δικαιολογώντας τον µε το να ρίχνουν αλλού την ευθύνη (Καρυδάκης, Αγγελόπουλος, 
Π.Γρηγοριάδης, Καργάκος, Χολέβας), οι 7 θεωρώντας την πράξη παραδειγµατισµού 
των Ελλήνων (∆ασκαλάκης, ∆.Ι.Σ., Τσαούσογλου, Βουρνάς, Καψάλας, Βολωνάκης, 
Σιµόπουλος) και 1 συµβολική πράξη του παραγκωνισµού της προηγούµενης 
ηγεµονεύουσας πόλης (Βερέττας) και στην Περσέπολη 12 (Γκοτζαµάνης, 
∆ασκαλάκης, Κανατσούλης, Τσαούσογλου, Π.Γρηγοριάδης, Καψάλας, 
Αγγελόπουλος, Βουρνάς, Καργάκος, Βερέττας, Βαβούσκος και Σιµόπουλος), από 
τους οποίους οι 10 πρώτοι την αντιµετωπίζουν θετικά, ως συµβολική εκδικητική 
ενέργεια, ενώ οι 2 τελευταίοι τη θεωρούν αρνητική ενέργεια. Στην επίσκεψή του στο 
Αµµώνιο αναφέρονται αρκετοί συγγραφείς (όπως οι Γκοτζαµάνης, ∆ασκαλάκης, 
Σδράκας κ.ά.), κι όλοι τους σχεδόν τη θεωρούν ως θρησκευτικό καθήκον, όταν όµως 
φτάνουν στο ζήτηµα της πίστης του στη θεία καταγωγή του, οι απόψεις τους 
διίστανται: οι ∆ασκαλάκης, Αγγελόπουλος, Κανατσούλης, Τσαούσογλου, Καργάκος 
και Βερέττας αρνούνται ότι πίστευε κάτι τέτοιο και θεωρούν ότι το διάταγµα της 
θεοποίησής του έκρυβε πολιτικά κίνητρα, ενώ οι Ανδρεάδης, Σδράκας, Αυρηλιώνης, 
Θωµόπουλος, Βουρνάς, Βολωνάκης, Χολέβας και Σιµόπουλος δέχονται ότι το 
πίστευε (ο Ρόζος πάλι θεωρεί κι αυτός ως πιθανότερο το δεύτερο). Στους φόνους των 
συνεργατών του αναφέρονται 16 συγγραφείς: οι 9 (Ασώπιος, Σπυροµίλιος, 
Αγγελόπουλος, Ν.Γρηγοριάδης, ∆ασκαλάκης, Αγγελόπουλος, Τσαούσογλου, 
Π.Γρηγοριάδης, Αλεξάνδρου) εξηγούν τις ενέργειές του ως σκληρή αλλά απαραίτητη 
πάταξη της εναντίον του αντίδρασης που προερχόταν από ανθρώπους που δεν 
κατανοούσαν τα σχέδιά του, ενώ οι 7 (Θωµόπουλος, Αυρηλιώνης, Ρόζος, Βαβούσκος, 
Βουρνάς,  Σιµόπουλος, Βολωνάκης) τις αντιµετωπίζουν αρνητικά, οι 3 πρώτοι 
µάλιστα ως άδικες εκδικητικές ενέργειες. Οι Ανδρεάδης, Θωµόπουλος, Ρόζος, 
Βολωνάκης, Βουρνάς, Καργάκος, Σοφιανός και Σιµόπουλος δέχονται ότι ο 
χαρακτήρας του αλλοιώθηκε κάτω από την επίδραση της Ανατολής (πράγµα που 
ρητά αρνούνται οι Σαµολαδάς και Χολέβας), ενώ οι Ρόζος και Σιµόπουλος είναι οι 
µόνοι που αναφέρονται σε σαρκικές διασκεδάσεις του µε παλλακίδες και 
«οµοφυλόφιλους εταίρους» και στο ότι στράφηκε έντονα προς το πιοτό. Για την 
πορεία του µέσα από τη Γεδρωσία µιλούν οι Ασώπιος, Καρυδάκης και Χολέβας, 
θεωρώντας πως την έκανε για να στηρίξει το στόλο του Νεάρχου, ενώ αντίθετα ο 
Αυρηλιώνης τη θεωρεί δείγµα απώλειας των λογικών του. Για την τιµωρία των 
σατραπών µιλά ο ∆ασκαλάκης, θεωρώντας την δίκαια και απαραίτητη ενέργεια, ο 
Σπυροµίλιος τον δικαιολογεί για τη σφαγή των Μασσαγετών, ενώ αντίθετα ο 
Ν.Γρηγοριάδης, αναφερόµενος στο φόνο του Βήσσου, τον κατακρίνει, και οι Ρόζος 
και Σιµόπουλος θεωρούν ότι συµµετείχε στο φόνο του πατέρα του. Τέλος, οι 
Βαβούσκος, Ρόζος και (κυρίως) Σιµόπουλος είναι οι µόνοι που µιλούν για πολλές και 
άσκοπες σφαγές κατά τις εκστρατείες του (κάτι που αρνούνται οι Τσαούσογλου, 
Χολέβας, Σακαλής, και θεωρεί ως φυσικό και όχι υπερβολικό ο Καψάλας). 

Σχετικά µε το θάνατο του Αλεξάνδρου οι Καρυδάκης, Γκοτζαµάνης, 
Λαούρδας, Βερέττας, Βολωνάκης, Καργάκος, ∆.Ι.Σ. και Ρόζος δέχονται ως αιτία την 
ελονοσία, ο Αυρηλιώνης πιστεύει πως ευθύνεται το σοβαρό τραύµα του στους 
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Μαλλούς, ενώ 5 άλλοι συγγραφείς κλίνουν προς τη δηλητηρίαση, οι Σταµάτης, 
Π.Γρηγοριάδης και Θωµόπουλος από τον Αντίπατρο, ο Τσαούσογλου από τους 
Χαλδαίους και ο Βαρνάκος από τους στρατηγούς του (την εκδοχή της δηλητηρίασης 
αρνούνται κατηγορηµατικά οι ∆ασκαλάκης και Ρόζος). Την προσφορά του στον 
ελληνισµό την κρίνουν ως θετική οι ∆ασκαλάκης, Ρόζος και Καργάκος, και ως 
αρνητική ο Αυρηλιώνης και ο Σιµόπουλος, ενώ τέλος για τη µεγάλη συµβολή του 
στην πρόοδο της ανθρωπότητας κάνουν λόγο κυρίως οι ∆ασκαλάκης, Λαουρδάς, 
Σκουφάκης, Κανατσούλης, Ρόζος και Μάρτης. 

  
 

 
 
 

2)  ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ύστερα και από τα επιµέρους κατά οµάδα συµπεράσµατα, µπορούµε, µε βάση 

αυτά και µε όσα κυρίως καταλήξαµε σε καθένα από τα προηγούµενα κεφάλαια, να 
προχωρήσουµε στα τελικά συµπεράσµατα της έρευνάς µας 

 
Εξετάσαµε συνολικά 10 οµάδες βιβλίων, στις οποίες συµπεριλαµβάνονταν 

189 έργα. Φυσικά, τις 4 τελευταίες από αυτές (σχολικά εγχειρίδια, γενικές ιστορίες, 
εγκυκλοπαίδειες, παιδικό και εφηβικό βιβλίο γνώσεων), στις οποίες και ανήκει ένα 
σηµαντικό µέρος από τα έργα που παρουσιάσαµε (τα 64), δεν µπορούµε να τις 
εντάξουµε στα βιβλία που αφορούν αποκλειστικά τον Αλέξανδρο, αλλά τις 
εξετάσαµε µόνο και µόνο γιατί µας ενδιαφέρει συνολικά η εικόνα του που 
προβάλλεται µέσα από τα ελληνικά βιβλία, και αυτές οι 4 οµάδες αποτελούν σίγουρα 
ένα πολύ σηµαντικό και ευρέως διαδεδοµένο µέρος της, καθώς από αυτά κυρίως 
προέρχεται η άµεση επαφή της µεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων αναγνωστών µε 
το πρόσωπο του Αλεξάνδρου. Αυτή είναι βέβαια η φύση των εκλαϊκευτικών έργων. 
Τα επιστηµονικά ή έστω ειδικευµένα βιβλία επηρεάζουν το ευρύ κοινό κυρίως 
έµµεσα, µέσα από την επίδραση που ασκούν στους συγγραφείς των εκλαϊκευµένων 
έργων. 

Στην άµεσα σχετική µε τον Αλέξανδρο βιβλιογραφία και πιο εξειδικευµένη, 
επιστηµονική και µη, εντάσσονται οι 6 πρώτες οµάδες. Αλλά και πάλι, οι 3 από 
αυτές, οι ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας, οι ιστορίες της Μακεδονίας και οι 
γενικότερες µελέτες, δεν ανήκουν βέβαια στην αποκλειστική γι’ αυτόν βιβλιογραφία, 
αφού δεν είναι ο Αλέξανδρος το ειδικό θέµα τους, αλλά απλά αποτελεί µέρος τους· 
καθώς όµως προέρχονται από ειδικούς ερευνητές και µιλούν σχεδόν πάντα γι’ αυτόν -  
και συνήθως αρκετά - µας ενδιαφέρουν άµεσα. Στις 3 αυτές οµάδες ανήκουν τα 51 
από τα έργα. 

Έτσι, η αποκλειστικά αναφερόµενη στον Αλέξανδρο ελληνική βιβλιογραφία 
βλέπουµε πως περιλαµβάνει τελικά 71 έργα, από τα οποία τα 48 αποτελούν είτε 
συνολικές ιστορίες του Αλεξάνδρου είτε ειδικές περί αυτού µελέτες, καθαρά δηλαδή 
ιστορικά έργα, ενώ τα υπόλοιπα 23 είναι λογοτεχνικά (από τα συνολικά 26), τα οποία 
έχουν αυτόν ως θέµα. Τα έργα που εντάσσονται στα καθαρά ιστορικά και ανήκουν 
στις 5 πρώτες οµάδες είναι συνολικά 99 (τα εξετάσαµε στο α΄ µέρος της έρευνάς 
µας), ενώ τα υπόλοιπα, των 5 τελευταίων οµάδων, τα µη ιστορικά (που τα εξετάσαµε 
στο β΄ µέρος της έρευνάς µας), είναι 90 (αυτά φυσικά που εντοπίσαµε και εξετάσαµε, 
καθώς σε ορισµένες από αυτές τις οµάδες περιλαµβάνονται φυσικά και άλλα βιβλία, 
που δε θεωρήσαµε απαραίτητο να µελετηθούν). 
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Η συνολική χρονική κατανοµή των έργων των 6 πρώτων οµάδων, οι οποίες 
συναποτελούν και την ουσιαστική περί Αλεξάνδρου βιβλιογραφία, ακολουθεί µια 
σχετικά οµαλή αυξητική πορεία. Κατά το 19ο αι.: κανένα έργο στη δεκαετία του 
1830, 1 στου 1840, 3 στου 1850 (το 1 λογοτεχνικό), από 1 στου 1860 και 1870, για να 
γίνουν 4 στου 1880 και 2 στου 1890. Έχουµε δηλαδή συνολικά 13 µόλις έργα στο 19ο 
αι., αριθµός µικρός µε την πρώτη µατιά, φυσιολογικός όµως ανάλογα µε τις συνθήκες 
της εποχής, και όσο αφορά το σύνολο των εκδιδόµενων βιβλίων, και όσο αφορά τα 
σχετικά µε την ιστορία βιβλία, και όσο αφορά ένα ειδικό ιστορικό θέµα (αυτό, 
εφόσον λάβουµε υπόψη το µικρό πληθυσµό, τον υψηλό αναλφαβητισµό, την ύπαρξη 
περιορισµένου αριθµού ερευνητών και τις µικρές δυνατότητες του εκδοτικού χώρου). 

Στον 20ο αι. τώρα έχουµε: 3 έργα στη δεκαετία του 1900, 1 στου 1910, 3 στου 
1920, 6 στου 1930 και 4 στου 1940, δηλαδή 17 µόνο έργα στο πρώτο ήµισυ του 
αιώνα. Τα υπόλοιπα 93 έργα των οµάδων αυτών κατανέµονται στο δεύτερο ήµισυ του 
αιώνα ως ακολούθως: 14 στη δεκαετία του 1950, 13 στου 1960, 19 στου 1970, 15 
στου 1980 και 30 στου 1990 (για τα έργα των 4 τελευταίων οµάδων που µελετήσαµε 
η χρονική κατανοµή έχει ως εξής: 8 στο 19ο αι., όλα σχολικά εγχειρίδια, 8 στο πρώτο 
ήµισυ του 20ου αι. και 48 στο δεύτερο, από τα οποία 6 στη δεκαετία του 1950, 15 
στου 1960, 16 στου 1970, 10 στου 1980 και 7 στου 1990).  

Άξια παρατήρησης είναι και η προέλευση των συγγραφέων των έργων των 6 
πρώτων οµάδων. Οι 23 φυσικά της στ΄ οµάδας είναι λογοτέχνες, στους υπόλοιπους 
όµως 98 συγγραφείς των 99 έργων των άλλων 5 οµάδων ανήκουν 31 ιστορικοί (οι 12 
µάλιστα πανεπιστηµιακοί), 10 στρατιωτικοί (δείγµα αυτό του υψηλού ρόλου τους 
στην κοινωνία της εποχής), 8 νοµικοί, 8 πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι διαφόρων 
επιστηµών, 10 εκπαιδευτικοί, 4 λογοτέχνες, 1 ιατρός, ενώ οι υπόλοιποι 26 
ερασιτέχνες ερευνητές προέρχονται από διάφορους άλλους επαγγελµατικούς κλάδους 
(να σηµειώσουµε πως από τους 18 στρατιωτικούς και νοµικούς, οι 6 έχουν ασχοληθεί 
και µε την πολιτική). Βλέπουµε δηλαδή πως σχεδόν το ένα τρίτο των συγγραφέων 
είναι ιστορικοί (ποσοστό που αυξάνει στο ένα δεύτερο για το δεύτερο ήµισυ του 20ου 
αι.), ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνται ερασιτεχνικά και, συνήθως, περιστασιακά µε την 
ιστορική έρευνα, και κυρίως µε θέµατα που τους θέλγουν ιδιαίτερα, όπως είναι 
φυσικά µια µεγάλη προσωπικότητα σαν τον Αλέξανδρο· οι ιστορικοί ανήκουν 
µάλιστα στις οµάδες β΄, γ΄ και δ΄, όπου απαιτείται περισσότερο εξειδικευµένη γνώση 
και µεθοδολογία για να ανταπεξέλθει κάποιος επιτυχώς, αλλά όχι στην α΄, κάτι 
ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο (και µάλλον οφειλόµενο σε συνδυασµό του µεγάλου όγκου 
µελέτης και συγγραφής µε το περιορισµένο προπάντων ενδιαφέρον που προκαλεί η 
πιθανότητα δυστοκίας στην εξαγωγή πραγµατικά πρωτότυπων συµπερασµάτων 
συνολικά). 

Η γνώση των πηγών και της σχετικής µε τον Αλέξανδρο βιβλιογραφίας είναι 
στους περισσότερους από τους συγγραφείς γενικά καλή, αλλά όχι φυσικά στο σύνολό 
τους ούτε και σε µεγάλο βαθµό. Οι περισσότεροι βασίζονται κυρίως στις πιο γνωστές 
και προσιτές από τις αρχαίες πηγές (τον Αρριανό και τον Πλούταρχο), και το ίδιο 
συµβαίνει κατά εποχή και µε τα νεότερα έργα· όποια δηλαδή ελληνικά βιβλία 
κυκλοφορούν σε κάθε περίοδο, επηρεάζουν και τους σύγχρονους και λίγο 
µεταγενέστερούς τους συγγραφείς, το ίδιο και τα σε ελληνικές µεταφράσεις ξένα, 
όπως του Droyzen ή του Birt· γνώση µεγάλου µέρους (ή του όλου) των σχετικών 
αρχαίων πηγών και της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας είναι πολύ σπάνια και 
αφορά κυρίως επιστήµονες ιστορικούς (και από αυτούς όχι όλους, αλλά αναγκαστικά 
µόνο τους ειδικευµένους στην αρχαία ιστορία) ή και λίγους από τους ερασιτέχνες, οι 
οποίοι όµως, µέσα από τον προσωπικό τους µόχθο και το πάθος τους για την ιστορία, 
έχουν περάσει σε επίπεδο υψηλότερο από αυτό του απλού µελετητή ή του µε 
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ιστορικά ενδιαφέροντα λογίου, ξεπερνώντας έτσι τον ερασιτεχνισµό και τις πολύ 
µεγάλες αδυναµίες που αυτός συνεπάγεται γι’ αυτούς στον τρόπο προσέγγισης και 
παρουσίασης του θέµατος που επέλεξαν. Είναι ευνόητο πως οι απλοί λόγιοι δε 
γνωρίζουν τον τρόπο δουλειάς του ιστορικού ούτε την επιστήµη της Ιστορίας, και 
γράφουν βασιζόµενοι απλά στο ένστικτο και στην πείρα τους από την ανάγνωση 
ιστορικών έργων, γεγονός που καθιστά τη διακύµανση της ποιότητας των έργων για 
τον Αλέξανδρο πολύ µεγάλη, ενώ συντελεί και στην εµµονή σε πολύ συγκεκριµένες 
απόψεις και στάσεις γι’ αυτόν. 

 
Τα όσα έγραψαν τώρα αυτοί οι συγγραφείς για τον Αλέξανδρο, θα µας 

απασχολήσουν εδώ συνολικά, όπως και στα επιµέρους κεφάλαια, σε δύο επίπεδα, 
δηλαδή, και ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης των προβληµατικών σηµείων της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου, και ως προς το τι στοιχεία µπορούµε να αποκοµίσουµε από 
αυτά για τη σύγχρονή τους ελληνική κοινωνία. 

Σχετικά λοιπόν πρώτα µε τις επτά οµάδες προβληµατικών σηµείων της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου στη νεοελληνική βιβλιογραφία, έχουµε να παρατηρήσουµε 
τα εξής: 

Όσο αφορά την πρώτη, την ελληνικότητα των Μακεδόνων (και του ίδιου του 
Αλεξάνδρου), κανένα από τα έργα και των δέκα οµάδων δεν την αµφισβητεί, τα 
περισσότερα µάλιστα θεωρούν απαραίτητο να την τονίσουν (κάτι που δείχνει την 
ανασφάλεια που νιώθουν οι Έλληνες για τη συγκεκριµένη περιοχή, λόγω των 
διεκδικήσεών της από τους Βουλγάρους στο 19ο και στο α΄ ήµισυ του 20ου αι., και 
των Γιουγκοσλάβων στο β΄ ήµισυ του 20ου), και πολλά από αυτά δεν αρκούνται µόνο 
σ’ αυτό, αλλά επιχειρούν - παρόλο που δεν είναι ειδικά έργα - να παρουσιάσουν 
περισσότερο ή λιγότερο λεπτοµερείς αποδείξεις περί των λεγοµένων τους, τις 
εκάστοτε κατά εποχή γνωστές (κυρίως τα γλωσσικά στοιχεία στο 19ο αι., σύµφωνα µε 
τις µελέτες του Γ. Χατζηδάκι1, και περαιτέρω ιστορικά επιχειρήµατα που έχουν τις 
ρίζες τους κυρίως στην ελληνική µετάφραση του έργου του O. Abel «Η µέχρι 
Φιλίππου Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας» (1860)2· περισσότερα ιστορικά 
επιχειρήµατα εµφανίζονται από τα µέσα του 20ου αι., που συµπληρώνονται από τα 
αρχαιολογικά, κυρίως µετά τις ανασκαφές του Μ. Ανδρόνικου στη Βεργίνα)· το 
τελευταίο δεν ισχύει µόνο για τα έργα της β΄ και γ΄ οµάδας (και για ορισµένα της ε΄ 
µε αυτό ως ειδικό θέµα), που από τη φύση τους είναι λογικό να περιέχουν τέτοιες 
αναφορές, αλλά και για την πλειοψηφία των έργων των υπόλοιπων οµάδων. 

Για τον ελληνικό κόσµο του 4ου αι. π.Χ. γίνεται αναφορά σε αρκετά βιβλία, 
λεπτοµερής φυσικά σ’ αυτά των β΄, γ΄ και ζ΄ οµάδων, αλλά και στα σχετικά ειδικά 
της ε΄ και της δ΄, ενώ σχετικές µικρές αναφορές γίνονται και σε βιβλία όλων σχεδόν 
των άλλων οµάδων. Όλα συµφωνούν στην ύπαρξη κρίσης στις ελληνικές πόλεις την 
εποχή αυτή, µερικά όµως του 19ου αι. και ελάχιστα του πρώτου ηµίσεως του 20ου, 
επηρεασµένα από την παλαιότερη ευρωπαϊκή βιβλιογραφία (έµµεσα κυρίως, µέσα 
από µεταφράσεις ή πρωτότυπες παρουσιάσεις Ελλήνων λογίων, όπως είδαµε), την 
αποδίδουν στην παρέµβαση των Μακεδόνων, τους οποίους φτάνουν να θεωρούν 
κατακτητές της Ελλάδας και τη νίκη τους στη Χαιρώνεια το τέλος της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας. Όλα τα υπόλοιπα ελληνικά βιβλία της περιόδου που εξετάζουµε 
δε θεωρούν υπεύθυνη την εξωτερική παρέµβαση για την κρίση αλλά ενδογενείς τους 
αδυναµίες (εµφύλιους, οικονοµική κρίση, κοινωνικές αναταραχές κτλ.), ενώ βλέπουν 
µε θετικό βλέµµα το Φίλιππο και το ρόλο του στα ελληνικά πράγµατα, καθώς τα 
                                                
1 βλ., Χατζηδάκις, Γ., Περί του Ελληνισµού των αρχαίων Μακεδόνων, Αθήνα 1896 και του  
   ίδιου, «Και πάλιν περί του Ελληνισµού των αρχαίων Μακεδόνων», Αθήνα 1911 
2 Abel, O., M akedonien vor konig Philipp, Leipzig 1847 
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περισσότερα χαρακτηρίζουν και αυτόν, και τον Αλέξανδρο, ενωτές των Ελλήνων, 
πράγµα που απηχεί την πράξη, αλλά προφανώς όχι και την πολιτική βούληση των 
Μακεδόνων βασιλέων· από ’κεί και πέρα παρουσιάζεται διαφοροποίηση στα κίνητρα 
των Μακεδόνων βασιλέων γι’ αυτήν την ενοποίηση, καθώς σε άλλα βιβλία 
προβάλλεται η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης της επεκτατικής τους εκστρατείας 
στην Ασία και σε άλλα - στα περισσότερα - η λύτρωση του ελληνικού κόσµου από τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά του προβλήµατα µέσα από την υποχρεωτική ενότητα και 
την πανελλήνια εκδικητική, απελευθερωτική και αµυντική (όπως τη χαρακτηρίζουν) 
εκστρατεία στη Μ. Ασία. Σε αρκετά πάλι έργα παρουσιάζονται και τα δύο είδη 
κινήτρων, δείγµα της αναποφασιστικότητας των (ερασιτεχνών) συγγραφέων τους 
απέναντι στην αντιφατική ως προς το θέµα βιβλιογραφία που µελέτησαν. 

Όσο αφορά τώρα τις άµεσα σχετικές µε τον Αλέξανδρο κατηγορίες 
προβληµατικών σηµείων, αν δούµε πρώτα εκείνη της αξίας και της ικανότητάς του 
ως στρατηγού, είναι οµόφωνη η αναγνώρισή του (µε µία µόνο εξαίρεση). Αρκετά 
έργα προβαίνουν σε λεπτοµερή παρουσίαση των µαχών του και λιγότερα σε 
αναλύσεις της στρατηγικής του, ενώ αρκετά πάλι επιχειρούν την υπεράσπισή του από 
κατηγορίες, αµφισβητήσεις και αρνητικές κριτικές ξένων ιστορικών στον τοµέα αυτό 
(που συνήθως ελάχιστα στέκουν) και πολύ λίγα επιχειρούν και µια δική τους (πολύ 
προσεκτική βέβαια) κριτική σε κάποιες (όχι κύριας σηµασίας συνήθως) ενέργειές του 
(όπως π.χ. στη διάλυση του στόλου του το 334 ή την περικύκλωσή του από τους 
Πέρσες πριν τη µάχη στην Ισσό). Αρκετά έργα πάλι τον συγκρίνουν µε άλλους 
στρατιωτικούς ηγέτες, βρίσκοντάς τον πάντα υπέρτερο. 

Σχετικά µε το ζήτηµα αν ήταν πολύ µεγάλος και ως πολιτικός, τα περισσότερα 
από τα ελληνικά έργα το θίγουν, είτε ως προβληµατισµό είτε ως αναφορά. Λίγα 
περισσότερα από τα µισά όσων το θίγουν, το δέχονται ανεπιφύλακτα, ενώ ελάχιστα 
δεν το δέχονται, και τα υπόλοιπα, πιο νηφάλια, δηλώνουν είτε ότι δεν µπορεί να 
εξαχθεί καθόλου συµπέρασµα ως προς το ζήτηµα αυτό είτε ότι δεν µπορεί να εξαχθεί 
ασφαλές συµπέρασµα. Σχετικά µε τα πολιτικά, οργανωτικά και οικονοµικά µέτρα που 
πήρε για την οργάνωση και διοίκηση της αυτοκρατορίας του, όλοι σχεδόν τα 
χαρακτηρίζουν επιτυχηµένα, ενώ οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς του αποδίδουν 
συνειδητή πολιτική συµφιλίωσης ή και συγχώνευσης των λαών και δηµιουργίας ενός 
παγκόσµιου κράτους. Το τελευταίο αυτό σηµείο απολήγει συχνά σε µία πολύ 
αδύναµη θέση της νεοελληνικής βιβλιογραφίας, καθώς σε µεγάλο αριθµό βιβλίων 
παρουσιάζεται η ιδέα της ενοποίησης και του εκπολιτισµού των λαών ως το µοναδικό 
κίνητρο της εκστρατείας του Αλεξάνδρου. 

Πολύ λόγο κάνουν τα περισσότερα από τα έργα και των δέκα οµάδων για τις 
αρνητικές πράξεις ή πλευρές του Αλεξάνδρου, για τις οποίες έχει δεχτεί ιδιαίτερα 
αρνητική κριτική από πολλούς - ξένους και πάλι κυρίως - συγγραφείς. Σε λίγα µόνο 
από τα ελληνικά έργα δε γίνεται καµία αναφορά (ιδίως παλιότερα), κυρίως σε όσα 
προσπαθούν να προβάλουν τον Αλέξανδρο ως απόλυτα θετικό πρότυπο. Και σε όσα 
όµως γίνεται αναφορά, τα περισσότερα τον αντιµετωπίζουν θετικά, κι έχουν την τάση 
να απαντούν στις εναντίον του επικριτικές αναφορές για να τις αποσείσουν. Λίγα 
είναι τα βιβλία που τον προσεγγίζουν και αρνητικά, κι αυτό σχεδόν ποτέ δε γίνεται 
για το σύνολο των κατηγοριών, αλλά για ορισµένες µόνο από αυτές. Αν τα 
εξετάσουµε αναλυτικότερα, θα παρατηρήσουµε µάλιστα πως δεν αναφέρονται όλα τα 
βιβλία σε όλα τα αρνητικά σηµεία αλλά σε µερικά µόνο από αυτά, από τα οποία 
κυριότερα είναι οι φόνοι των τεσσάρων συνεργατών του, η καταστροφή της Θήβας 
και της Περσέπολης, η τυχόν επίδραση της Ανατολής πάνω του και η σχέση του µε το 
θείο. 
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Για τους φόνους των συνεργατών του οι γνώµες διχάζονται: άλλοι θεωρούν 
ενόχους συνωµοσιών το Φιλώτα, τον Παρµενίωνα και τον Καλλισθένη και τη 
συµπεριφορά του Κλείτου άπρεπη, τις δίκες τους δίκαιες και τις ενέργειες του 
Αλεξάνδρου σωστές, ενώ άλλοι τους θεωρούν αθώα θύµατα του απολυταρχισµού του 
Αλεξάνδρου ή συκοφαντιών τρίτων ή της αντίθεσής τους στην πολιτική του, που δεν 
την κατανοούσαν (γενικά, στο σηµείο αυτό οι σωζόµενες πηγές ελάχιστα βοηθούν για 
την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων). Για την καταστροφή της Θήβας οι πιο 
πολλοί τονίζουν την ευθύνη των ίδιων των Θηβαίων αλλά και των Βοιωτών 
συµµάχων του Αλεξάνδρου, παίρνοντας έτσι την ευθύνη από τον ίδιο τον Αλέξανδρο, 
ενώ άλλοι - λιγότεροι - τη θεωρούν (πιο σωστά) ως ψύχραιµη και επιβεβληµένη 
ενέργειά του (µε στόχο την ηρεµία στα µετόπισθεν κατά την εκστρατεία του)· άλλοι 
πάλι τη θεωρούν επιβεβληµένη αλλά δραµατική πράξη του Αλεξάνδρου για την 
οποία µετάνιωσε, ενώ ελάχιστοι είναι όσοι (λανθασµένα) την εξηγούν ως αποτέλεσµα 
της οργής του. Και για την καταστροφή της Περσέπολης εκφράστηκαν πολλές 
γνώµες, οι πιο πολλοί όµως δέχονται τη συµβολική εκδίκηση του ελληνισµού 
(αξιοσηµείωτο είναι πάλι πως αρκετοί από τους συγγραφείς, αναφερόµενοι στην 
πυρπόληση των ανακτόρων της, δέχονται το µάλλον ανύπαρκτο επεισόδιο της 
Θαΐδος).  

Για το αν άσκησε επάνω του αρνητική επίδραση η Ανατολή, αρκετοί είναι 
αυτοί που το δέχονται (προσφέρει άλλωστε δραµατικό τόνο στο έργο τους αυτή η 
πιθανή αλλαγή του, ενώ συχνά µπορεί να συντελέσει και στη στήριξη των 
ηθικοπλαστικών στόχων που ίσως να έχει θέσει ένας συγγραφέας), τονίζοντας πως 
έγινε απολυταρχικός και εγωιστής, οι περισσότεροι όµως το αρνούνται. Συνδεδεµένο 
µ’ αυτό είναι και το ερώτηµα αν πίστευε στη θεία καταγωγή του: µερικοί το δέχονται 
(κυρίως µη ιστορικοί), λίγοι µάλιστα φτάνουν να θεωρήσουν ως δεδοµένο και το ότι 
πίστεψε πως ήταν κι ο ίδιος θεός· οι πιο πολλοί Έλληνες συγγραφείς όµως το 
αρνούνται, περιορίζοντας τη σχέση του µε το θείο στην έµφυτη ευσέβειά του και 
στην πίστη του ότι είχε µια θεία αποστολή, στην οποία οι θεοί τον βοηθούσαν 
(ελάχιστοι πάλι το βλέπουν ως ψυχρή πολιτική πρακτική, που αποσκοπούσε στην 
ευχερέστερη διακυβέρνηση των υπηκόων του). Ανάλογα µε την οπτική γωνία του 
κάθε συγγραφέα εξηγείται και η σχετική µε το θέµα επίσκεψή του στο Αµµώνιο, 
καθώς και το διάταγµα της θεοποίησής του, το 324. 

Υπάρχουν και άλλα αρνητικά σηµεία, πέρα από τα προηγούµενα, που θίγονται 
σε αρκετά ελληνικά βιβλία, όχι βέβαια στον ίδιο βαθµό µε τα προηγούµενα. ∆ύο από 
αυτά είναι η εξόντωση των ανταπαιτητών του θρόνου του, το 336, και οι δίκες των 
σατραπών µετά την επιστροφή του από την Ινδία, για τα οποία όλοι (και πάλι) τον 
δικαιολογούν. Ελάχιστοι πάλι βλέπουν αρνητικά την εκστρατεία του στην Ινδική και 
το πέρασµα της Γεδρωσίας, ως άσκοπες ενέργειες ενός ονειροπόλου (πολλοί 
αντίθετα, είναι αυτοί που τον δικαιολογούν), ενώ ακόµα πιο λίγοι (µετρηµένοι στα 
δάχτυλα του ενός χεριού) είναι εκείνοι που (αν και χωρίς επαρκείς αποδείξεις αλλά µε 
διάθεση συνήθως σκανδαλοθηρική ή πρόκλησης εντυπωσιασµού) τον κατηγορούν 
για ψυχική ανισορροπία, για αλκοολισµό ή για οµοφυλοφιλικές σχέσεις (αρκετοί 
αντίθετα είναι αυτοί που θεωρούν σκόπιµο να αντικρούσουν αυτές τις κατηγορίες, 
συνήθως όµως όχι µε ουσιώδη επιχειρήµατα αλλά µε αφορισµούς). Υπάρχει ακόµη 
και η κατηγορία για µεγάλη σκληρότητα κατά τις µάχες και η αρνητική προβολή του 
ρόλου του ως πολεµάρχου και κατακτητή (σε λίγα από τα πιο πρόσφατα ελληνικά 
έργα και σε παλαιότερα και νέα ξένα), που από άλλους απαντάται µε το επιχείρηµα 
της ένταξής του στα ιστορικά συµφραζόµενα της δικής του και όχι της νεότερης 
εποχής (δεν πρέπει να κρίνονται δηλαδή µε βάση τη σηµερινή ηθική οι πράξεις των 
ανθρώπων του παρελθόντος αλλά µε βάση τη δική τους), ενώ αντίθετα άλλοι 
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προβάλλουν υπερβολικά άλλες πλευρές του έργου του, και κυρίως εκείνη του 
εκπολιτιστή (αντικρούοντας µε ένα αδύναµο και ουσιαστικά µη πραγµατικό  
επιχείρηµα, µία το ίδιο αδύναµη και λανθασµένα διατυπωµένη επίκριση). 

Για το ζήτηµα του θανάτου του η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
συγγραφέων δέχεται την εκδοχή της ελονοσίας ή άλλης σχετικής ασθένειας µε το 
σύµπτωµα του πυρετού (φανερή εδώ, όπως αναφέραµε, η επιρροή του σχετικού 
ειδικού άρθρου του Α. Σαµοθράκη), που βρήκε τον οργανισµό του εξασθενηµένο από 
τους κόπους και τα τραύµατα (ειδική αναφορά γίνεται από ορισµένους στο τραύµα 
στους Μαλλούς, κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι., µετά την έκδοση του 
σχετικού βιβλίου του ∆. Αυρηλιώνη που εξετάσαµε)· µερικοί συµπληρώνουν εδώ τις 
καταχρήσεις και τα ξενύχτια. Λίγοι είναι οι συγγραφείς που δέχονται την εκδοχή της 
δηλητηρίασής του (ενώ αντίθετα πολλοί είναι εκείνοι που την αρνούνται 
κατηγορηµατικά· πέρα από τη µη επαρκή στήριξή της στις πηγές, µπορούµε να δούµε 
εδώ και µια συναισθηµατική αντίδραση, τη µη παραδοχή ήττας του ανίκητου ηγέτη 
έστω και µε ύπουλο τρόπο και από πολιτικούς του αντιπάλους). 

Γενικά, µπορούµε να πούµε πως απέναντι στα προβληµατικά σηµεία της 
ιστορίας του Αλεξάνδρου η νεοελληνική βιβλιογραφία στέκεται κάπως επιφυλακτικά: 
τα περισσότερα συνήθως δεν τα θίγει, ενώ όσα θίγει, τις περισσότερες φορές τα 
αντιµετωπίζει ως εχθρικές κατηγορίες, που οφείλει να τις αντικρούσει. Αυτό το 
τελευταίο µπορεί να µας οδηγήσει στη διαπίστωση για τα έργα αυτά πως 
προσεγγίζουν το θέµα τους µε συναισθηµατική φόρτιση και µε την πεποίθηση ότι 
πράττουν εθνικό έργο. 

 
Ως θέµα λοιπόν ο Αλέξανδρος έχει µελετηθεί και παρουσιαστεί ευρέως από 

την ελληνική σχετική έρευνα. Αυτό ισχύει όχι τόσο για το 19ο αι. ή το πρώτο ήµισυ 
του 20ου, αλλά κυρίως για το δεύτερο ήµισύ του, οπότε και εκδίδεται η µεγάλη 
πλειοψηφία των βιβλίων. Βέβαια, και στο 19ο αι., και στο πρώτο ήµισυ του 20ου, τα 
βιβλία γι’ αυτόν είναι και πάλι συγκριτικά πολλά (και ο περιορισµένος αριθµός 
οφείλεται στην όχι µεγάλη διάδοση του βιβλίου και στις δύσκολες συνθήκες που 
προκαλούσαν οι εξωτερικές και εσωτερικές ιστορικές περιπέτειες). Έχει λοιπόν ο 
Αλέξανδρος µελετηθεί και παρουσιαστεί πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
σηµαντική ιστορική προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας, αρχαίας, µεσαιωνικής 
και νεότερης, κάτι που δείχνει και την αναγνώριση της αξίας του από τους 
Νεοέλληνες, αλλά και τη µεγάλη σηµασία που έχει γι’ αυτούς. 

Το ποια είναι η αξία και η σηµασία που έχει γι’ αυτούς είναι κάτι που ποικίλει 
κατά περιόδους. Σε εποχές κρίσης και πολεµικών αναταραχών, όπως είναι ολόκληρο 
το δεύτερο ήµισυ του 19ου αι. και το πρώτο τέταρτο του 20ου, εποχή έντονα 
αλυτρωτική για το µικρό νεοελληνικό κράτος, που οραµατιζόταν, κάτω από την 
καταλυτική γι’ αυτό επίδραση της Μεγάλης Ιδέας, την προώθηση των συνόρων του 
προς Βορρά και Ανατολή και την ενσωµάτωση σ’ αυτό των ελληνικών πληθυσµών 
που εξακολουθούσαν να διαβιούν εντός των ορίων της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, η 
προσφυγή στο παρελθόν ως µέσο για τη συσπείρωση του λαού και για την ανάπτυξη 
θάρρους, αγωνιστικής διάθεσης και υψηλού ηθικού µε την προβολή προσώπων και 
εποχών που πέτυχαν κάτι ανάλογο µε το τότε επιδιωκόµενο, είναι εύλογη και έντονη, 
γι’ αυτό και ο Αλέξανδρος προβάλλεται  ως ο ανίκητος στρατιωτικός ηγέτης, ως ο 
ενωτής, ο σωτήρας και ο ήρωας του ελληνισµού, ο απελευθερωτής των Μικρασιατών 
Ελλήνων, ο εκλεκτός του Θεού και ο νικητής του εξ Ανατολών εθνικού εχθρού.  

Ανάλογη είναι η στάση της ελληνικής βιβλιογραφίας και σε εποχές που 
ακολουθούν κάποια εθνική συµφορά, όπως µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ή 
µετά τον Εµφύλιο: ο Αλέξανδρος τότε, µέσα από το στρατιωτικό του και πάλι κυρίως 
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έργο, προβάλλεται ως µέσο για την τόνωση του φρονήµατος, την ενότητα και την 
ηθική βελτίωση του λαού σε µια διαδικασία ανασυγκρότησης.  

Σε πιο πρόσφατες περιόδους, όταν έρχεται η τελευταία αµφισβήτηση της 
ελληνικότητας της Μακεδονίας από το κράτος των Σκοπίων, περισσότερο ή λιγότερο 
φανερή σε όλο το δεύτερο µισό του 20ου αι., η πλευρά του βασιλιά της Μακεδονίας 
Αλεξάνδρου που κυρίως προβάλλεται είναι εκείνη του Έλληνα: του ενωτή και ηγέτη 
του Ελληνισµού, του θαυµαστή και φορέα στον κόσµο του ελληνικού πολιτισµού, 
του δηµιουργού µιας ελληνικής αυτοκρατορίας, του οραµατιστή µιας παγκόσµιας 
κοινωνίας, του τέλειου τύπου του αρχαίου Έλληνα. Η προβολή του αυτή βέβαια 
σχετίζεται περισσότερο στην περίοδο αυτή µε έναν άλλου είδους εθνικό αγώνα, 
λιγότερο φανερό και κατανοητό: την επαναδηµιουργία, στα πρώτα µετεµφυλιακά 
χρόνια, της συλλογικής εθνικής ταυτότητας, και την αντίδραση αργότερα (άρνησης 
όµως και όχι δηµιουργικής αποδοχής) απέναντι σε αφοµοιωτικές πολιτισµικές 
δυνάµεις στις οποίες εντάσσεται η χώρα λόγω του ευρωπαϊκού της προσανατολισµού 
και της λειτουργίας της στα πλαίσια µιας παγκόσµιας κοινωνίας.  

Η πιο απλή και συνηθισµένη χρήση του Αλεξάνδρου όµως ως υποδείγµατος 
είναι εκείνη στα σχολικά εγχειρίδια και στα παιδικά βιβλία γενικότερα, τόσο στο 19ο 
αι., όσο και στα τρία πρώτα τέταρτα του 20ου, όταν οι ηθικοπλαστικοί στόχοι της 
παιδείας, ενδοσχολικής και µη, είναι πάντα ιδιαίτερα έντονοι.  

Η τόσο ποικιλότροπη χρήση ενός ιστορικού προσώπου δεν µπορεί φυσικά να 
θεωρηθεί  κάτι αρνητικό ή παράξενο, καθώς η ιστορία ενός λαού δεν είναι τελικά 
κάτι στατικό, αλλά ζει και εξελίσσεται µαζί του. Η τόσο έντονη ενασχόληση πάλι της 
ελληνικής βιβλιογραφίας µε µια µεγάλη ιστορική προσωπικότητα και η από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των έργων της προσέγγισή του µε αισθήµατα υπερβολικού 
θαυµασµού, µας δείχνει πως η θέση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο ρόλο της 
προσωπικότητας στην ιστορία είναι σε µεγάλο βαθµό εκείνη που θέλει τους 
πρωταγωνιστές της ιστορίας και δηµιουργούς της (άποψη που όχι απλά εξάγεται, 
αλλά και λέγεται σε πολλά από τα βιβλία), κάτι που µπορεί να ισχύει γι’ αυτήν όχι 
µόνο για τη θέαση του ιστορικού παρελθόντος, αλλά και για την από µέρους της 
βίωση του παρόντος. 

Ο Αλέξανδρος παραµένει πάντα η ευρύτερα µελετηµένη προσωπικότητα της 
Ελληνικής ιστορίας, και η εικόνα του που προβάλλουν τα ελληνικά ιστορικά έργα, 
του µεγάλου πολέµαρχου και κατακτητή, του προτύπου του Έλληνα και ανθρώπου, 
και του φορέα του ελληνικού πολιτισµού και εκπολιτιστή, έρχεται να προστεθεί στην 
από αιώνες διαµορφωµένη γι’ αυτόν αντίληψη στην ελληνική κοινωνία ως εθνικού 
ήρωα και εκφραστή ελπίδων, συνεπικουρούµενη και διαδιδόµενη ευρύτερα από τη 
λογοτεχνία, τα σχολικά βιβλία και τα βιβλία γνώσεων. 

 
Είναι εύλογο και αναµενόµενο πως η µελέτη του Αλεξάνδρου από την 

ελληνική βιβλιογραφία, επιστηµονική και µη, θα συνεχιστεί, µε ρυθµούς 
αυξοµειούµενους ανάλογα µε τις συγκεκριµένες κατά περίοδο επικρατούσες 
συνθήκες. Από την άποψη αυτή και η παρούσα µελέτη δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα τελικό και αντικειµενικό συµπέρασµα, αλλά ως κείµενο εντασσόµενο στη 
σχετική µε τον Αλέξανδρο ελληνική βιβλιογραφία, που µπορεί να συµπληρωθεί και 
να αναθεωρηθεί παράλληλα µε την εξέλιξη τη δική της και της ελληνικής κοινωνίας, 
αλλά και του ίδιου του γράφοντα. 
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