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Η μάχη του Γρανικού. Κεφ. 13, 3-7

«Ἐμοί δοκεῖ, βασιλεῦ, ἀγαθόν εἶναι ἐν τῷ 
παρόντι

Νομίζω, βασιλιά, ότι είναι καλό αυτή τη στιγμή

καταστροπεδεῦσαι ἐπί τοῦ ποταμοῦ τῇ ὄχθῃ να στρατοπεδεύσουμε στην όχθη του ποταμού
ὡς ἔχομεν. Οὐ  γάρ δοκῶ όπως είμαστε (οπλισμένοι). Δε νομίζω ότι 

τούς  πολεμίους τολμήσειν αὐλισθῆναι, οι εχθροί θα τολμήσουν να στρατοπεδεύσουν
πλησίον ἡμῶν λειπομένους πολύ τῷ πεζῷ κοντά μας, γιατί υστερούν πολύ στο πεζικό,

καί ταύτῃ παρέξειν τῷ στρατῷ ἕωθεν και γι’ αυτό θα μπορέσει ο στρατός το πρωί
εὐπετῶς διαβαλεῖν τόν πόρον· να περάσει εύκολα το ποτάμι·

ὑποφθάσομεν γάρ αὐτοί περάσαντες θα προλάβουμε να περάσουμε
πρίν ἐκείνους ἐς τάξιν καθίστασθαι. πριν εκείνοι να παραταχθούν για μάχη.
Νῦν δε οὐκ  ἀκινδύνως μοι δοκοῦμεν 

ἐπιχειρήσειν τῷ ἔργῳ,
Τώρα όμως νομίζω ότι θ’ αρχίσουμε τη διάβαση 
με  κίνδυνο

ὅτι οὐχ οἷόν τε διά τοῦ ποταμοῦ ἄγειν τόν 
στρατόν ἐν μετώπῳ.

γιατί δεν  είναι δυνατό να οδηγήσουμε μέσα από 
τον ποταμό το στρατό σε εκτεταμένη γραμμή.

Πολλά μέν  γάρ αὐτοῦ ὁρᾶται βαθέα, Πολλά μέρη του ποταμού φαίνονται βαθιά
αἱ δέ ὄχθαι αὗται ὁρᾷς ὅτι ὑπερύψηλοι και βλέπεις ότι οι όχθες είναι πολύ ψηλές

καί κρημνώδεις εἰσίν αἵ αὐτῶν· και μερικές απ’ αυτές είναι απόκρημνες·
ἐκβαίνουσιν ἀτάκτως τε οὖν καί κατά κέρας, καθώς  θα  βγαίνουμε  έξω  άτακτα  και  ο  ένας 

μετά τον άλλο
ἐπικείσονται τῶν πολεμίων οἱ ἱππεῖς, θα μας επιτίθενται οι ιππείς των εχθρών,

ἐς φάλαγγα ξυντεταγμένοι, παραταγμένοι σε φάλαγγα, 
ᾗπερ ἀσθενέστατον · όπου η παράταξή μας είναι πιο αδύνατη·

καί τό πρῶτον σφάλμα ἔς τε τά παρόντα 
χαλεπόν

και  η  πρώτη  αποτυχία  θα  είναι  επιζήμια  γι’ 
αυτήν τη στιγμή 

καί ἐς  τήν ὑπέρ παντός τοῦ πολέμου κρίσιν 
σφαλερόν».

και  επικίνδυνη  για  την  έκβαση  όλου  του 
πολέμου.

Ἀλέξανδρος δέ ἔφη, «ταῦτα μέν ὦ Παρμενίων, 
γιγνώσκω·

Ο  Αλέξανδρος  όμως  είπε,  «τα  ξέρω  αυτά 
Παρμενίων·

αἰσχύνομαι δέ, εἰ τόν μέν Ἑλλήσποντον διέβην 
εὐπετῶς,

ντρέπομαι  όμως,  αν  τον  μεν  Ελλήσποντο 
πέρασα εύκολα,

τοῦτο δέ, σμικρόν ῥεῦμα, αυτό  όμως το μικρό ρεύμα  
-οὕτω τῷ ὀνόματι τόν Γρανικόν ἐκφυλίσας- - με τέτοια περιφρονητικά λόγια μίλησε για το 

Γρανικό - 
εἴρξει ἡμᾶς τό μή οὐ διαβῆναι ὡς ἔχομεν. θα μας εμποδίσει να περάσουμε όπως είμαστε.

Καί τοῦτο οὔτε πρός Μακεδόνων τῆς δόξης Κι αυτό δεν ταιριάζει στη δόξα των Μακεδόνων
οὔτε πρός τῆς ἐμῆς ἐς τούς κινδύνους ὀξύτητος 

ποιοῦμαι·
ούτε και στη δική μου  ορμητικότητα προς τους 
κινδύνους·

ἀναθαρρήσειν τε δοκῶ τούς Πέρσας και νομίζω ότι  οι Πέρσες θα πάρουν θάρρος
<ὡς> ἀξιομάχους Μακεδόσιν ὄντας, γιατί θα νομίσουν ότι είναι ικανοί να μάχονται 

με τους Μακεδόνες
ὅτι οὐδέν ἔπαθον ἐν τῷ παραυτίκα γιατί δεν έπαθαν τίποτα τη στιγμή αυτή

ἄξιον τοῦ σφῶν δέους». αντάξιο του φόβου τους.
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Κεφ 15, 3-5

Και οἱ μέν πρῶτοι τῶν Μακεδόνων ξυμμίξαντες Και  οι  πρώτοι  από  τους  Μακεδόνες  οι  οποίοι 
συγκρούστηκαν

τοῖς Πέρσαις κατεκόπησαν πρός αὐτῶν, 
γενόμενοι

με τους Πέρσες, φονεύτηκαν, αν και φάνηκαν

ἄνδρες ἀγαθοί, ὅσοι γε αὐτῶν μη ἀπέκλιναν άνδρες  γενναίοι,  όσοι  βέβαια  απ’  αυτούς  δεν 
κατέφυγαν

πρός Ἀλέξανδρον πελάζοντα. στον Αλέξανδρο που πλησίαζε.
Ἀλέξανδρος γάρ ἤδη πλησίον ἦν, Γιατί ο Αλέξανδρος ήταν ήδη κοντά
ἅμα οἷ ἄγων τό  κέρας τό δεξιόν, οδηγώντας μαζί του τη δεξιά πτέρυγα

καί ἐμβάλλει ἐς τούς Πέρσας πρῶτος, και ορμά πρώτος εναντίον των Περσών,
ἵνα τεταγμένοι ἦσαν τό πᾶν στῖφος τῆς ἵππου όπου  είχαν  παραταχθεί  όλο  το  πλήθος  του 

ιππικού
καί αὐτοί οἱ ἡγεμόνες τῶν Περσῶν· και οι ίδιοι οι αρχηγοί των Περσών·

καί ξυνειστήκει περί αὐτόν μάχη καρτερά· και γύρω του είχε συναφθεί πεισματώδης μάχη·
καί ἐν τούτῳ ἄλλαι ἐπ’ ἄλλαις τῶν τάξεων τοῖς 

Μακεδόσι
και στο μεταξύ το ένα μετά το άλλο τα τάγματα 
των Μακεδόνων

διέβαινον οὐ χαλεπῶς ἤδη. περνούσαν εύκολα (το ποτάμι).
Καί ἦν μέν ἀπό τῶν ἵππων ἡ μάχη, Και γινόταν βέβαια από τα άλογα η μάχη,

πεζομαχίᾳ δέ μάλλόν τι ἐῴκει. έμοιαζε προς περισσότερο με πεζομαχία.
Ξυνεχόμενοι γάρ ἵπποι τε ἵπποις Γιατί συμπλεκόμενοι άλογα με άλογα

καί ἄνδρες ἀνδράσιν ἠγωνίζοντο, και άνδρες με άνδρες αγωνίζονταν
οἱ μέν, οἱ Μακεδόνες, ἐξῶσαι εἰς ἅπαν ἀπό τῆς 

ὄχθης 
αυτοί, οι Μακεδόνες, να απομακρύνουν εντελώς 
από την όχθη 

καί Πέρσας ἐς πεδίον βιάσασθαι, προς Πέρσες και να προς απωθήσουν βίαια στον 
πεδιάδα,

οἱδέ, οἱ Πέρσαι, εἶρξαί τε αὐτῶν τήν ἔκβασιν ενώ  εκείνοι,  οι  Πέρσες,  να  εμποδίσουν την 
έξοδό προς

καί ἐς ποταμόν αὖθις ἀπώσασθαι. και να προς σπρώξουν πάλι στον ποταμό.
Καί ἐκ τούτου ἐπλεονέκτουν ἤδη οἱ σύν 

Ἀλεξάνδρῳ
Και από τότε πλεονεκτούσαν ήδη οι στρατιώτες 
με τον Αλέξανδρο

τῇ τε ἄλλῃ ῥώμῃ καί ἐμπειρίᾳ καί ὅτι ἐμάχοντο και για την άλλη ανδρεία και την εμπειρία και 
γιατί μάχονταν

ξυστοῖς κρανεΐνοις προς παλτά. με  δόρατα  φτιαγμένα  από  ξύλο  κρανιάς 
απέναντι σε μικρά ακόντια (των Περσών).
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Η γενναιότητα του Αλεξάνδρου. Κεφ 15, 5-8

Ἔνθα δή και Ἀλεξάνδρῳ ξυντρίβεται τό δόρυ ἐν 
τῇ μάχῃ·

Τότε λοιπόν το δόρυ του Αλεξάνδρου σπάει στη 
μάχη·

ὁ δέ ᾔτει δόρυ ἕτερον Ἀρέτην, ἀναβολέα τῶν 
βασιλικῶν·

κι αυτός ζητούσε άλλο δόρυ από τον Αρέτη, που 
ήταν ένας από τους ιπποκόμους του βασιλιά·

τῷ δέ καί αὐτῷ πονουμένῳ συντετριμμένον τό 
δόρυ ἦν,

αλλά κι  αυτού  το  δόρυ  είχε  σπάσει  τη  στιγμή 
που αγωνιζόταν με κόπο

ὁ δέ τῷ ἡμίσει κεκλασμένου τοῦ δόρατος κι αυτός με το μισό του σπασμένου δόρατος
οὐκ ἀφανῶς ἐμάχετο, καί τοῦτο δείξας 

Ἀλεξάνδρῳ
μαχόταν  γενναία,  και  αφού  το  έδειξε  στον 
Αλέξανδρο

ἄλλον αἰτεῖν ἐκέλευεν· τον παρακαλούσε να ζητήσει από άλλον·
Δημάρατος δέ, ἀνήρ Κορίνθιος, τῶν ἀμφ’ αὐτόν 

ἑταίρων,
ο  Δημάρατος  ο  Κορίνθιος,  από  τους  εταίρους 
γύρω απ’ αυτόν

δίδωσιν αὐτῷ τό αὐτοῦ δόρυ. του δίνει το δόρυ του.
Καί ὅς ἀναλαβών καί ἰδών Μιθριδάτην τόν 

Δαρείου 
Κι αυτός αφού το πήρε και είδε το Μιθριδράτη το 
γαμπρό του 

γαμβρόν πολύ πρό τῶν ἄλλων προϊππεύοντα 
καί

Δαρείου   να  προχωρεί  έφιππος  μπροστά  από 
τους άλλους

ἑπάγοντα ἅμα οἷ ὥσπερ ἐμβολον τῶν ἱππέων και να οδηγεί  μαζί του σε σφηνοειδή παράταξη 
τους ιππείς

ἐξελαύνει καί αὐτός πρό τῶν ἀλλων, καί παίσας ορμά  κι  ίδιος  μπροστά  από  τους  άλλους,  και 
αφού χτύπησε

τόν Μιθριδάτην ἐς τό πρόσωπον τῷ δόρατι 
καταβάλλει.

το  Μιθριδάτη  στο  πρόσωπο  με  το  δόρυ,  τον 
σκοτώνει

Ἐν δέ τούτῳ Ῥοισάκης μέν ἐπελαύνει τῷ 
Ἀλεξάνδρῳ

Σ’ αυτή  τη  στιγμή  ο  Ροισάκης  ορμά  κατά  του 
Αλεξάνδρου

καί παίει Ἀλεξάνδρου τήν κεφαλήν τῇ κοπίδι· και  χτυπά  το  κεφάλι  του  Αλέξανδρου  με  το 
(καμπύλο) σπαθί·

καί τοῦ μέν κράνους τι ἀπέθραυσε, κι απ’ το κράνος βέβαια έσπασε ένα κομμάτι,
τήν πληγήν δέ ἔσχε τό κράνος. το χτύπημα όμως το ανέκοψε το κράνος.

Καί καταβάλλει καί τοῦτον Ἀλέξανδρος Και τον σκοτώνει κι αυτόν ο Αλέξανδρος
παίσας τῷ ξυστῷ διά τοῦ θώρακος ἐς τό 

στέρνον.
αφού  τον  κτύπησε  με  το  δόρυ  στο  στήθος 
διαμέσου του θώρακα.

Σπιθριδάτης δέ ἀνετέτατο μέν ἤδη τήν κοπίδα Ο  Σπιθριδάτης  όμως  είχε  σηκώσει  ήδη  το 
(καμπύλο) σπαθί 

ἐπ’ Ἀλέξανδρον ὄπισθεν, από πίσω εναντίον του Αλέξανδρου,
ὑποφθάσας δέ αὐτόν Κλεῖτος ὁ Δρωπίδου αλλά ο Κλείτος ο γιος  του Δρωπίδη,  αφού τον 

πρόφτασε,
παίει  κατά τοῦ ὤμου καί ἀποκόπτει τόν ὦμον 

τοῦ 
τον  χτυπά  στον  ώμο  και  κόβει  τον  ώμο  του 
Σπιθριδάτη 

Σπιθριδάτου ξύν τῇ κοπίδι· μαζί με το σπαθί·
καί ἐν τούτῳ ἐπεκβαίνοντες κατά τόν ποταμόν 

ἀεί 
στο  μεταξύ  βγαίνοντας  έξω  από  το  ποτάμι 
συνέχεια 

τῶν ἱππέων ὅσοις προὐχώρει όσοι από τους ιππείς μπορούσαν
προσεγίγνοντο τοῖς ἀμφ’ Ἀλέξανδρον. ενώνονταν  μ’ αυτούς  που  ήταν γύρω από τον 

Αλέξανδρο.
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Κεφ. 16, 4-7

Μακεδόνων δέ τῶν μέν ἑταίρων ἀμφί τούς 
εἴκοσι και πέντε

Κι από τους Μακεδόνες, από τους εταίρους γύρω 
στους είκοσι πέντε

ἐν τῇ πρώτῃ προσβολῇ ἀπέθανον· σκοτώθηκαν κατά την πρώτη επίθεση·
καί τούτων χαλκαῖ εἰκόνες ἐν Δίῳ ἑστᾶσιν, και χάλκινα αγάλματά τους στήθηκαν στο Δίο

Ἀλεξάνδρου κελεύσαντος Λύσιππον ποιῆσαι, αφού  διέταξε  ο  Αλέξανδρος  το  Λύσσιπο  να  τα 
κατασκευάσει

ὅσπερ καί Ἀλέξανδρον μόνος προκριθείς 
ἐποίει·

ο οποίος μόνος προτιμήθηκε και κατασκεύαζε τους 
ανδριάντες του Αλέξανδρου·

τῶν δέ ἄλλων ἱππέων ὑπέρ τούς ἑξήκοντα, και  από  τους  ιππείς  (σκοτώθηκαν)  γύρω  στους 
εξήντα,

πεζοί δέ ἐς τούς τριάκοντα. ενώ από τους πεζούς τριάντα.
Καί τούτους τῇ ὑστεραίᾳ ἔθαψεν Ἀλέξανδρος Κι αυτούς τους έθαψε την επομένη ο Αλέξανδρος

ξύν τοῖς ὅπλοις τε καί ἄλλῳ κόσμῳ· με τα όπλα τους και με άλλες στρατιωτικές τιμές·
γονεῦσι δέ αὐτῶν καί παισί ἀτέλειαν ἔδωκε στους  γονείς  τους  και  τα  παιδιά  τους  έδωσε 

απαλλαγή από το φόρο
τῶν τε κατά τήν χώραν καί ὅσαι ἄλλαι των γεωργικών προϊόντων και από κάθε άλλο 

ἤ τῷ  σώματι λειτουργίαι ἤ κατά τάς κτήσεις 
ἑκάστων εἰσφοραί.

ή  από  σωματικές  υπηρεσίες  ή  από  έκτακτες 
συνεισφορές  ανάλογα  με  την  περιουσία  του 
καθενός.

Καί τῶν τετρωμένων δέ πολλήν πρόνοιαν 
ἔσχεν,

Φρόντισε πολύ και για τους τραυματισμένους

ἐπελθών τε αὐτός ἑκάστους καί τά τραύματα 
ἰδών

αφού επισκέφτηκε ο ίδιος τον καθένα και είδε τα 
τραύματα

καί ὅπως τις ἐτρώθη ἐρόμενος καί ὅ τι 
πράττων

και ρωτούσε πώς τραυματίστηκε ο καθένας και τι 
έκανε

παρασχών οἱ εἰπεῖν τε καί ἀλαζονεύσασθαί. επιτρέποντας  στον καθένα να διηγηθεί  και να 
υπερηφανευτεί

Ὁ δέ καί τῶν Περσῶν τούς ἡγεμόνας ἔθαψεν· Έθαψε όμως και τους αρχηγούς των Περσών·
ἔθαψε δέ καί τούς μισθοφόρους Ἕλληνας, έθαψε και τους μισθοφόρους Έλληνες,

οἵ ξύν τοῖς πολεμίοις στρατεύοντες ἀπέθανον· οι  οποίοι  σκοτώθηκαν πολεμώντας μαζί  με  τους 
εχθρούς·

ὅσους δέ αὐτῶν αἰχμαλώτους ἔλαβε, κι όσους απ’ αυτούς τους έπιασε αιχμαλώτους,
τούτους δέ δήσας ἐν πέδαις αυτούς αφού τους έδεσε με χειροπέδες 

εἰς Μακεδονίαν ἀπέπεμψεν ἐργάζεσθαι, τους  έστειλε  στη  Μακεδονία  να  καλλιεργούν  τη 
γη,

ὅτι παρά τά παρά τά κοινῇ δόξαντα τοῖς 
Ἕλλησιν

γιατί  παρά τις κοινές αποφάσεις των Ελλήνων,

Ἕλληνες ὄντες ἐναντία τῇ Ἑλλάδι ενώ ήσαν Έλληνες εναντίον της Ελλάδας 
ἐμάχοντο ὑπέρ τῶν βαρβάρων. μάχονταν υπέρ των βαρβάρων.

Ἀποπέμπει δέ καί εἰς Ἀθήνας τριακοσίας 
πανοπλίας

Στέλνει και στην Αθήνα τριακόσιες πανοπλίες 

Περσικάς ἀνάθημα εἶναι τῇ Ἀθηνᾷ ἐν πόλει· περσικές  ως  αφιέρωμα  στην  ακρόπολη  της 
Αθήνας·

καί ἐπίγραμμα ἐπιγραφῆναι ἐκέλευσε τόδε· και διέταξε να γραφτεί αυτό το επίγραμμα·
Ἀλέξανδρος Φιλίππου καί οἱ Ἕλληνες Ο Αλέξανδρος ο γιος του Φίλιππου και οι Έλληνες

πλήν Λακεδαιμονίων εκτός από τους Λακεδαιμονίους
ἀπό τῶν βαρβάρων τῶν τήν Ἀσίαν 

κατοικούντων.
από τους βαρβάρους που κατοικούν στην Ασία.
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