ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ¨ΟΡΚΟΥ¨ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

“όλβιος όστις της ιστορίας έσχε µάθησιν”
Ευριπίδης

Υπάρχουν παρά πολλές στιγµές στην ζωή ενός ανθρώπου, όπου κυριαρχεί το αίσθηµα
του ένστικτου από αυτό της λογικής και της αληθοφάνειας.
Έτσι ακριβώς έγινε και µια µέρα όταν είδα αναρτηµένο σε δηµόσιο χώρο, ένα
κείµενο που από κάτω έλεγε :
"Ο όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου" ΟΠΙΣ, 324 ΠΧ.
Αν και ήταν η πρώτη φορά που διάβαζα τον περίφηµο αυτόν λόγο του Αλέξανδρου,
µπορώ να πω ότι τα λεγόµενα του δεν µε άφησαν και τόσο αδιάφορο, όµως το
προσπέρασα δίχως να επεκτείνω τις σκέψεις µου. Πέρασαν αρκετά χρόνια, µέχρι που
ξαναείδα ακριβώς αυτό που είχα διαβάσει και τότε, όµως αυτή την φορά αντέδρασα
τελείως διαφορετικά. Όπως και τότε, έτσι και τώρα κάτω από την νεοελληνική
µετάφραση, δεν υπήρχε η παράθεση του αρχαίου κειµένου, ούτε έστω η παραποµπή
του.
Παραθέτω ολόκληρο το κείµενο του "Όρκου", έτσι ακριβώς όπως το διάβασα για
πρώτη, αλλά και για δεύτερη φορά!
«...Σας εύχοµαι τώρα που θα τελειώσουν οι πόλεµοι να είστε ευτυχισµένοι µέσα
σε ειρήνη.
0λοι οι θνητοί από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός µονιασµένος για την
κοινή προκοπή, να έχετε την οικουµένη για πατρίδα σας, µε νόµους κοινούς, όταν
θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτητα απ τη φυλή.
∆ε χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόµυαλοι, Έλληνες και
βάρβαρους.
∆εν µ’ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν, τους
καταµερίζω µε µοναδικό κριτήριο την αρετή, για µένα κάθε καλός ξένος είναι
Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο.
Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, Παρά θα τις
λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ διαιτητής σας.

Το θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά Σαν κοινό
πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να µοιάζει µε τη ζωή που κάνουν τ αδέλφια
µέσα στην οικογένεια.
Απ τη µεριά µου όλους σας Θεωρώ ίσους, λευκούς και µελαψούς και θα θελα να
µην αισθάνεστε µόνο σαν υπήκοοι της κοινοπολιτείας µου, αλλά να νοιώθετε όλοι
σαν µέτοχοι και συνέταιροι.
0σο περνά απ το χέρι µου, θα προσπαθήσω να γίνουν πραγµατικότητα αυτά που
υπόσχοµαι. Αυτό τον όρκο που δώσαµε απόψε µε σπονδές κρατήστε τον σαν
σύµβολο αγάπης...»
Πραγµατικά ήµουν πολύ περίεργος να βρω την αναφορά του κειµένου, και κάτω από
ποιες συνθήκες είχαν ειπωθεί αυτά τα λόγια από τον Μ. Αλέξανδρο.
Άρχισα πλέον δειλά-δειλά να αναζητώ τον ΄΄όρκο΄΄ στα κείµενα της Ελληνικής
γραµµατείας.
Για να πω την αλήθεια µέχρι στιγµής δεν είχα διαβάσει ένα µεγάλο κοµµάτι της
ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρά µόνο µερικά αποσπάσµατα από διάφορα
έργα που είχαν πέσει στα χέρια µου.
Άρχισα την αναζήτηση µε αυτά που διέθετα, δηλαδή τα έργα του Πλουτάρχου:
Περί Αλεξάνδρου τύχης και αρετής και Αλέξανδρος - Καίσαρ, τα βιβλία της
ιστορίας του ∆ιόδωρου Σικελιώτη, και κάποια έργα συγχρόνων ερευνητών και
ιστορικών.
Νόµιζα ότι θα ήταν εύκολη η εντόπιση, η έστω η αναφορά του γεγονότος, αλλά
έπεσα πολύ έξω γιατί κανένα από τα κείµενα που διέθετα, δεν ανέφεραν τίποτα περί
αυτού.
Το ένστικτο άρχισε να γίνεται πλέον βάσιµη υποψία..
Άρχισα να προµηθεύοµαι και να µελετάω ότι κείµενο προ-χριστιανικό και µη υπάρχει
για τον Μ. Αλέξανδρο, ξεκινώντας από τον Αρριανό ‘Αλεξάνδρου ανάβασις’ τον
Καλλισθένη, και τελειώνοντας σε Χριστιανικά κείµενα.
Άρχισα να πιστεύω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βρω τον ΄΄όρκο΄΄ πουθενά, αλλά
ήταν αρκετά νωρίς για να υποστηρίξω κάτι τέτοιο.
Μου πήρε πολλές µέρες, η για την ακρίβεια νύχτες, να µελετήσω και να διαβάσω όλα
αυτά τα συγγράµµατα, και σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο!
Αποτέλεσµα;;;

Άφαντος ο "όρκος"
‘Όχι µόνο δεν έβρισκα πουθενά το κείµενο, αλλά και καµία απολύτως αναφορά για
το γεγονός του 324 π.Χ
Ούτε καν για την πόλη Ιόππη που δήθεν ειπώθηκε ο "όρκος".
Ήµουν σίγουρος πλέον ότι δεν υπάρχει γραµµένο σε κάποιο κείµενο, και άρχισα να
ψάχνω σε fragmenta (µισοχαµένα κείµενα) σε διάφορες παραποµπές, και σε κάποιες
διάσπαρτες αναφορές ιστορικών και σχολιαστών σχετικά µε τον βίο του Μ.
Αλεξάνδρου.
Φαντάζοµαι ότι έχει γίνει κατανοητό το αποτέλεσµα και αυτής µου της έρευνας !
Το επόµενο βήµα, ήταν η επίσκεψη σε διάφορες βιβλιοθήκες, µήπως και υπάρχει

κάποιο έργο νεότερου ιστορικού που να µην το γνωρίζω, εφόσον η αναφορά δεν
υπάρχει σε κανέναν αρχαίο συγγραφέα.
Τα µόνα που δεν είχα ύπ’ όψιν µου και που βρήκα εκεί, ήταν το βιβλίο του Brunt
P.A "History of Alexander and Indica" και του Γαρδελά ∆.Π "Ιστορία του Μ.
Αλεξάνδρου κατά τους ανατολίτες συγγραφείς µε σχόλια γεωγραφικά και
ιστορικά ", όπου το τελευταίο είναι εξαιρετικό.
Σε κανένα από τα δύο έργα δεν αναφέρετε το γεγονός του ΄΄όρκου΄΄.
∆εν ήθελα κάτι άλλο πλέον, από το να δηµοσιεύσω την συγκεκριµένη εργασία,
φέρνοντας άλλους σε απορία, και άλλους σε αµηχανία....
∆εν είχα όµως µέχρι στιγµής βάλει την τεχνολογία να ψάχνει αντί για έµενα, και έτσι
µπήκαν τα µεγάλα µέσα που δεν ήταν άλλο από το ∆ιαδίκτυο, (όπου και βρήκα
πράµατα και θαύµατα που θα τα µιλήσουµε γι αυτά αργότερα), και κάποια tlg
προγράµµατα όπου βοήθησαν την ερευνά µου κατά το µέγιστο.
Στο διαδίκτυο βρήκα πολλές σελίδες µε τον "όρκο" αλλά το περίεργο που φυσικά το
περίµενα, είναι ότι..

δεν υπάρχει πουθενά σε Αρχαία Ελληνική γραφή, παρά µόνο σε µια
και µοναδική νεοελληνική µετάφραση !!!
Και εξηγούµε....
Εάν π.χ. αναζητήσουµε τον γνωστό όρκο του Ιπποκράτη στο διαδίκτυο, θα τον
βρούµε σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές µεταφράσεις, που η καθεµία διαφέρει από
την άλλη σε κάποια σηµεία, για τον απλό λόγω ότι έχει γίνει από διαφορετικούς
µεταφραστές και φιλολόγους.
Τον λόγο του ΄΄Αλέξανδρου΄΄ όµως θα τον βρούµε σε µία και µοναδική µετάφραση,
που αυτό το γεγονός από µόνο του λέει πολλά !
Το πρόγραµµα mousaios (tlg - tlg32) ήταν η ταφόπλακα και το τελειωτικό χτύπηµα
στο "όρκο", µε ορατή την απόδειξη πλέον, ότι

είναι στην φαντασία ή στην ύποπτη ευρυµάθεια και αµάθεια
κάποιον "ιστορικών" και Ταγών του τόπου.
Τo TLG (Thesaurus Linguae Graecae - θησαυρός της Ελληνικής γλώσσης) είναι
µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων πλήρους κειµένου που περιλαµβάνει όλα τα
σωζόµενα αρχαία ελληνικά κείµενα από τον 8ο αι. π.Χ. µέχρι και το 600 µ.Χ., καθώς
και ιστοριογραφικά και λεξικογραφικά κείµενα, και πολλά άρθρα σχολιαστών της
περιόδου 600 µ.Χ. έως 1453 µ.Χ.
Το TLG αποτελεί προϊόν ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου της
Καλιφόρνια (Irvine) και είναι ένα σηµαντικότατο βοήθηµα για όλα τα πανεπιστήµια
του κόσµου.
Το χρησιµότερο στο πρόγραµµα αυτό, είναι ότι πληκτρολογώντας µία λέξη στην
αναζήτηση π.χ. Ιόππη, σου αναφέρει αυτόµατα, σε ποιό κείµενο την συναντάµε,
ποιός την έγραψε, σε ποιό στοίχο είναι γραµµένη, και σε ποιά λεξικά αναφέρεται...
Με λίγα λόγια αν έχεις όρεξη και χρόνο για αναζήτηση, δύσκολα θα σου ξεφύγει
κάτι.

Πληκτρολόγησα λοιπόν τις λέξεις..."όρκος" βγάζοντάς µου 1.345 αναφορές και την
λέξη "Ιόππη" βγάζοντάς µου 150 αναφορές.
Και εφόσον εκεί δεν βρήκα τίποτα, άρχισα να ψάχνω λέξεις που βρίσκονται µέσα στο
κείµενο του "όρκου" π.χ. ‘βάρβαρο’ βγάζοντάς µου 6.345 (!!) αναφορές, ‘ειρηνικά’
µε 135 αναφορές, κοκ.
Μου πήρε πολλά βράδια σκυµµένος πάνω από τον υπολογιστή µέχρι να ελέγξω όλες
αυτές τις αναφορές, αλλά το αποτέλεσµα ήταν θεαµατικό.

Καµία απολύτως νύξη για τον "όρκο"
Εφόσον σιγουρεύτηκα ότι o "όρκος" είναι 100% πλαστός και χαλκευµένος, άρχισα να
ψάχνω τις παραποµπές που δίνουν οι υποστηρικτές του ΄΄όρκου΄΄ , και εάν δίνουν...
Θα αναφέρω πρώτα τον κ. Γιώργο Αθ. Ράπτη, φιλόλογο και µεταφραστή του έργου
Αρριανού "Αλεξάνδρου ανάβασις" και του Πλουτάρχου "Περί Αλεξάνδρου τύχης
και αρετής" των εκδόσεων Ζήτρου Θεσσαλονίκης.
Στο σχόλια του έργου του Πλουτάρχου, και στην σελίδα 203, αναφέρει:
«..Αυτή ακριβώς η υπέρβαση µε κριτήριο στην αξιοκρατία την αρετή και όχι την
καταγωγή η το χρώµα, η άκρως αντιρατσιστική, κάνει µερικούς συγχρόνους
υπερεθνικιστές αναλυτές να αµφισβητούν το πνεύµα και το γράµµα του Όρκου στην
Ώπη, που σε πλάγιο λόγω περίπου αναφέρει ο Αρριανός (Ζ’ 9-10), ενώ ο φιλόσοφος
Ερατοσθένης, τρίτος στην σειρά διευθυντής της Αλεξανδρινής βιβλιοθήκης, τον έχει
διασώσει αυτούσιο..»
Ας αρχίσουµε από την λέξη Ώπη, όπου µας λέει ο κ Ράπτης πως είναι η ονοµασία της
πόλης που δόθηκε ο περίφηµος αυτός "όρκος" του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 324
π.Χ, δηλαδή ένα χρόνο πριν αναχωρήσει ο Μέγας Αλέξανδρος, όπου εκεί είναι η
σηµερινή πόλη Γιάφα, κοντά στο Τελ-Αβίβ.
Εάν ψάξουµε στις εγκυκλοπαίδειες και στα λεξικά στο λύµα Ώπη, θα βρούµε
αναφορά για την ώπη η κοινός τρύπα.
Στο λύµα Ωπις, η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου µας λέει...
«...στην δωρική διάλεκτο, όπου είναι επίθετό της Αρτέµιδος, συνδεόµενον µε την
αρχαία δοξασίαν, ότι η Άρτεµις ήτο θέα «ωκυτόκος», δηλαδή ότι υπεβοήθει τας
επιτόκους γυναίκας να γεννούν ταχέως και άνευ πολλών ωδίνων. Υπό την ιδιότητα
αυτή ελατρεύετο η θέα, προ πάντων εις την Τροιζήνα, την Λακεδαίµονα, την Κρήτη, την
Έφεσον και αλλού.
(2) Όνοµα υπερβορείου παρθένου ακολούθου η τροφού της Αρτέµιδος και του
Απόλλωνος. Ο τάφος της εδεικνύετο εις ∆ήλον. Έπ’ αυτού αι παρθένοι της νήσου
κατέθετον τας κόµας των, τας οποίας έκοπτον προς τιµήν της.
(3) Εις τους Έλληνας των µεταγενεστέρων χρόνων επίθετον και της Νεµέσεως...»

Τα ίδια περίπου λέει ο Πυρσός και ο Ελευθερουδάκης, µη έχοντας καµία αναφορά
για την πόλη αφού δεν ονοµάζεται Ώπη η Ώπις, αλλά η ονοµασία της είναι Ιόππη!
Ούτε καν στον κόπο δεν µπήκε ο κ. Ράπτης για να βρει την σωστή ονοµατολογία της
πόλεως.
Το όνοµα της πόλης Ιόππης, µε µια απλή αναζήτηση σε εγκυκλοπαίδειες την βρίσκεις
πολύ εύκολα, αλλά καµιά δεν αναφέρει για τον µεγάλο γεγονός του ΄΄όρκου΄΄.

Στην Μυθολογία αναφέρεται από τους Παυσανία, Στράβων, Πλάτων και άλλους,
ότι εκεί ο Περσέας ξέπλυνε το αίµα µετά τον φόνο του κήτους, γι’ αυτό το νερό εκεί
αναβλύζει κόκκινο.
Στην Ελληνική γραµµατεία την πόλη Ιόππη την συναντάµε σε πολλούς συγγραφείς,
αλλά κάνεις (τι σύµπτωση) δεν αναφέρει το γεγονός του ΄΄όρκου΄΄, παρά µόνο
αρκούνται σε γεωγραφικές αναφορές.

«...τους γυναικείους χύτρους, νερό κόκκινο που καθόλου σχεδόν δεν διαφέρει στο
χρώµα από το αίµα παρέχει η χώρα των εβραίων, παρά την πόλη Ιόππη. Είναι µία
πηγή πολύ κοντά στην θάλασσα όπου κατά την τοπική παράδοση ο Περσέας
απέπλυνε το αίµα µετά τον φόνο του κήτους, χάριν του οποίου είχε εκτεθεί η κόρη
του Κηφέα Ανδροµέδα. Νερό µαύρο να ξεπηδάει από πηγές ξέρω στα Άστυρα,
όπου το είδα ο ίδιος. Τα Άστυρα είναι θερµά λουτρά αντίκρυ στην Λέσβο, στον
λεγόµενο Αταρνέα το µέρος δηλαδή που είχαν πάρει οι Χιώτες ως ανταµοιβή από
του Μήδους όταν παρέδωσαν ένα ικέτη το Λύδο Πακτύη...»
Παυσανίας, Μεσσηνιακά, 35, 6 -10
Φυσικά ο Παυσανίας και παρακάτω ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης όπου µάλιστα έχει
αφιερώσει 4 από τα 19 βιβλία του στην ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου, είναι και οι δύο
µεταγενέστεροί του, 1ος και 2ος αιώνας µ.Χ αντίστοιχα, και αν είχαν γνώση του
γεγονότος, πιθανότατα θα υπήρχε από αυτούς η καταγραφή του.

«...για την συνέχιση της πολιορκίας, ενώ ο ίδιος µε τον στρατό του αναχώρησε και
κυρίευσε κατά κράτος την Ιόππη και τη Γάζα που έδειχναν ανυπακοή. Όσους από
τους στρατιώτες του Πτολεµαίου αιχµαλώτισε, τους διεµοίρασε στα δικά του
στρατιωτικά σώµατα και στις πόλεις εγκατέστησε φρουρά που θα ανάγκαζε τους
κατοίκους να πειθαρχούν. Ο ίδιος τότε επέστρεψε στο στρατόπεδο της Παλαιτύρου
και έκανε προετοιµασίες για την πολιορκία...»
∆ιώδορος Σικελιώτης 19, 59, 2

«...την Άκη της Φοινικικής Συρίας και την Ιόππη τη Σαµάρεια και την Γάζα της
Συρίας. Ο ίδιος αναλαµβάνοντας το στράτευµα και παίρνοντας όσα από τα
πράγµατα µπορούσε να λεηλατήσει επέστρεψε στην Αίγυπτο. Ο Αντίγονος αφού
ανέκτησε χωρίς κίνδυνο όλη τη Συρία και την Φοινίκη, σχεδίαζε να εκστρατεύσει
εναντίον την χώρας των Αράβων των ονοµαζόµενων Ναβαταίων...»
19, 93, 7

Ένας από τους σηµαντικότερους συγγραφείς που αναφέρει γεγονότα από την ζωή και
το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, και συνάµα ο ποιο αξιόπιστος, είναι ο Αρριανός, όπου
από τα ιστορικά του βιβλία, το σπουδαιότερο και το καλύτερο που µας διασώθηκε
ολόκληρο, είναι η "Αλεξάνδρου Ανάβασις".
Αποτελείται από επτά βιβλία γραµµένα στην αττική διάλεκτο.

Περιγράφεται όχι µόνο η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον της
Περσίας, αλλά και ολόκληρη την ιστορία του µε τα πιο κύρια στοιχεία. Ο Αρριανός
πίστευε πως τα κατορθώµατα του Μακεδόνα στρατηλάτη ήταν θέληση και έργο της
ειµαρµένης και πως κανένας από τους ανθρώπους δεν έκανε έργα µεγαλύτερα από
αυτόν. Στα ιστορικά αναφέρονται επίσης τα Μετά τον Αλέξανδρον, δέκα βιβλία, που
αποσπάσµατα τους υπάρχουν σήµερα, τα Βιθυνιακά και τα Παρθενικά που είναι
χαµένα.
Το ποιό σηµαντικό για την ερευνά µας είναι, ότι µέσα σε αυτά πουθενά

δεν αναφέρει τις λέξεις Ιόππη και όρκος !
Η αναφορά της Ιόππης γίνεται και από πολλούς νεότερους συγγραφείς και ερευνητές,
όπως ο Παπαρηγόπουλος στην ¨Ιστορία του Ελληνικού Έθνους¨ στον τόµο
Αλεξανδρινά χρόνια, ο Αθανάσιος Σταγειρίτης στο έργο του ¨Ωγυγία¨, η Εκδοτική
Αθηνών στον πέµπτο τόµο της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, ο Αλ. Ραγκαβής στο
¨Λεξικό της Μυθολογίας¨, και ο Νέστωρας Μάτσας στο έργο του ¨Το χειρόγραφό
της Βαβυλωνίας¨, αλλά κανείς από αυτούς δεν αναφέρει για κάποιο "όρκο" στην
περιοχή αυτήν.
Είναι όντος πολύ παράξενο να έχει γίνει ένα τόσο µεγάλο γεγονός στην πόλη Ιόππη
το 324 π.Χ, και όχι µόνο να µην το έχει καταγράψει κανείς από αυτούς που
προείπαµε, αλλά να αγνοούν και την πόλη...
Η αναφορά για την πόλη Ιόππη δεν έχει γίνει µόνο από Έλληνες αρχαίους και µη,
αλλά υπάρχει και σε χειρόγραφα πολλών Χριστιανών, που χάρη της έρευνας τα
µελέτησα όλα (!) µήπως και βρεθεί κάτι εκεί.
Άδικος κόπος

Ουδεµία νύξη…
Πολλές αναφορές για την πόλη, αλλά καµία για τον "όρκο"...
Οι Χριστιανοί που µέσα στα κείµενα τους έχουν αναφορά για την Ιόππη, είναι οι,
Φλάβιος Ιώσηπος, Οριγένης, Θεόγνωστος, Κύρριλος, Ευσέβιος, Ιωάννης
Χρυσόστοµος, και πολλοί άλλοι.
Ας πάµε τώρα στην πρώτη παραποµπή που µας δίνει ο κ. Ράπτης, λέγοντας ότι ο
΄΄όρκος΄΄ αναφέρεται στον
Αρριανό βιβλίο Ζ(7ο) 9-10.
Παραθέτω το κείµενο µε την µετάφραση του ιδίου του κ. Ράπτη.
«...Αυτός ο λόγος µου, Μακεδόνες, δεν θα εκφωνηθεί για να σταµατήσει την
επιθυµία σας για επιστροφή στην πατρίδα - γιατί µπορεί ο καθένας σας να φύγει
όπου θέλει µε την έγκρισή µου - αλλά για να καταλάβετε τι λογής είµαστε εµείς και
τι λογίς γίνατε εσείς και φεύγετε.
Και θα αρχίσω πρώτα την οµιλία µου µε αναφορά στον πατέρα µου Φίλιππο, όπως
είναι φυσικό, ο Φίλιππος λοιπόν, αφού σας παρέλαβε περιφεροµένους και φτωχούς,
που βοσκούσατε τα λίγα σας πρόβατα στα βουνά ντυµένοι µε προβιές και που
πολεµούσατε µε δυσκολία γι’ αυτά εναντίον των Ιλλυριών και των Τριβαλλών και
των γειτόνων Θρακών, σας αξίωσε να φορέσετε χλαµύδες αντί για τα δέρµατα και
σας κατέβασε από τα βουνά στις πεδιάδες, καθιστώντας σας αξιωµατούχους
(αντιπάλους) απέναντι των γειτόνων βαρβάρων, έτσι που να στηρίζετε τη σωτηρία
σας πια όχι στην οχυρότητα της τοποθεσίας αλλά στην προσωπική σας ανδρεία,
και σας κατέστησε πολίτες πόλεων και σας εκπολίτισε µε νόµους και χρυσά ήθη.

Και απέναντι αυτών των βαρβάρων, από τους οποίους υποφέρατε εσείς και τα
υπάρχοντάς σας, σας ανέδειξε σε ηγεµόνες από δούλους και υπηκόους και
πρόσθεσε τα περισσότερα µέρη της Θράκης στην Μακεδονία και,
καταλαµβάνοντας τα πιο επίκαιρα σηµεία των παραθαλασσίων περιοχών,
ανέπτυξε το εµπόριο στη χώρα και εξασφάλισε για εσάς την χωρίς κινδύνους
(εξωτερικούς) εκµετάλλευση των µεταλλείων και σας κατέστησε κυρίαρχους των
Θεσσαλών, που παλιότερα πεθαίνατε από τον φόβο σας, και ταπεινώνοντας το
έθνος των Φωκέων άνοιξε διάπλατα και ευκολοδιάβατο το δρόµο για την Ελλάδα
αντί του αρχικά στενού και αδιάβατου, και τους Αθηναίους και Θηβαίους, που
ταλαιπωρούσαν πάντα την Μακεδονία µε τις επιδροµές τους, τους ταπείνωσε σε
τέτοιο βαθµό, και µε δική σας ήδη συµµετοχή σ’ αυτά ώστε αντί να πληρώνετε
φόρους στους Αθηναίους και να είστε υπήκοοι των Θηβαίων, να εναποθέτουν
εκείνοι την ασφάλειά τους σε σας ως επί το πλείστον.
Και αφού κατέβηκε στην Πελοπόννησο, διευθέτησε τις εκεί υποθέσεις και, αφού
ανακηρύχθηκε στρατηγός µε απεριόριστες αρµοδιότητες όλης της υπόλοιπης
Ελλάδας για το στράτευµα εναντίον του Πέρση βασιλιά, πρόσθεσε περισσότερο
αυτή τη δόξα όχι στον εαυτό του περισσότερο παρά στο κοινό των Μακεδόνων.
Αυτές τις υπηρεσίες έχει προσφέρει ο πατέρας µου σε εσάς, ώστε να τις εκτιµήσει
κανείς σπουδαίες αυτές καθαυτές, αλλά µικρές σε σύγκριση µε τις δικές µας.
Γιατί εγώ, παραλαµβάνοντας από τον πατέρα µου ελάχιστα χρυσά και ασηµένια
σκεύη, ούτε εξήντα τάλαντα στα ταµεία, χρέη του Φιλίππου πάνω από πεντακόσια
τάλαντα και, αφού δανείστηκα ο ίδιος επιπλέον άλλα οχτακόσια, ξεκινώντας από
τη χώρα µας που δεν επαρκούσε ούτε για τις βοσκές σας, αµέσως σας άνοιξα τον
δρόµο του Ελλησπόντου, ενώ οι Πέρσες τότε ήταν παντοδύναµοι στην θάλασσα,
και κατανικώντας µε το ιππικό τους σατράπες του ∆αρείου, προσάρτησα όλη την
Ιωνία στην δική σας επικράτεια και όλη την Αιολία και τις δύο Φρυγίες και τους
Λυδούς και κυρίευσα την Μίλητο µε πολιορκία και όλα τα άλλα µέρη, που
προσχώρησαν σε µας µε την θέλησή τους, τα πήρα και τα παρέδωσα σε εσάς να τα
καρπώνεσθε και τα αγαθά από την Αίγυπτο και την Κυρήνη, όσα απόχτησα χωρίς
µάχη, ανήκουν σε εσάς, και η Κοίλη Συρία και η Παλαιστίνη και η χώρα ανάµεσα
στα ποτάµια (Μεσοποταµία) είναι δικό σας κτήµα, και η Βαβυλώνα και τα Βάκτρα
και τα Σούσα δικά σας, και ο πλούτος των Λυδών και οι θησαυροί των Περσών
και τα αγαθά των Ινδών και η έξω θάλασσα δική σας, εσείς είστε σατράπες, εσείς
στρατηγοί, εσείς ταξίαρχοι.
Γιατί για µένα τι υπάρχει παραπάνω ύστερα από αυτούς τους κόπους πέρα από
αυτή την πορφύρα και το διάδηµα αυτό;
Προσωπικά δεν έχω τίποτε άλλο και κανείς δεν µπορεί να µιλήσει για δικούς µου
θησαυρούς παρά µόνο γι’ αυτά, δικά σας αποκτήµατα η όσα φυλάγονται για εσάς.
Γιατί δεν υπάρχει λόγος να φυλάξω τους θησαυρούς προσωπικά για µένα, που
σιτίζοµαι το ίδιο µε εσάς και προτιµώ τον ίδιο µε εσάς ύπνο, και µάλιστα νοµίζω
ότι ούτε καν τρώω τα ίδια φαγητά µε όσους από εσάς έχουν κοιλιόδουλες
προτιµήσεις, και ξέρω ότι για σας, για να µπορείτε εσείς να κοιµάστε ήσυχοι.
Αλλά µήπως απόχτησα αυτά διοικώντας ο ίδιος άκοπα και χωρίς ταλαιπωρίες, ενώ
εσείς κοπιάζατε και ταλαιπωρούσασταν; Και ποιός από εσάς αναγνωρίζει ότι
κουράστηκε περισσότερο για µένα, από ότι εγώ για εκείνον;
Εµπρός λοιπόν, και οποίος από εσάς έχει τραύµατα, ας βγάλει τα ρούχα του και ας
τα δείξει, και εγώ θα δείξω τα δικά µου σχετικά, γιατί, από έµενα κανένα µέρος του
σώµατος µετωπικά και απόµεινε χωρίς τραύµατα, ούτε υπάρχει όπλο η από τα
χειριζόµενα µε το χέρι η από αυτά από εκτοξεύονται, που να µη φέρω πάνω µου τα
ίχνη του, αλλά και µε ξίφος από χέρι έχω πληγωθεί και τόξα έχω δεχτεί ήδη και µε

βλήµατα µηχανών χτυπήθηκα και µε πέτρες πολλές φορές και µε καδρόνια
βαλλόµενος για εσάς και για δική σας δόξα και για δικό σας πλούτο σας οδηγώ
νικητές ανάµεσα από κάθε στεριά και θάλασσα και από όλους τους ποταµούς και
τα όρη και όλες τις πεδιάδες, και τέλεσα τους ιδίους γάµους µε σας και τα παιδιά
µου. Και απέναντι σε οποίον υπήρχαν χρέη, χωρίς να πολυεξετάσω για ποιόν λόγο
δηµιουργήθηκαν, ενώ τόσα πολλά εισπράττατε ως µισθό και τόσα πολλά
ιδιοποιούσουνταν όταν γινόταν λεηλασία µετά από πολιορκία, όλα τα εξόφλησα.
Και υπάρχουν χρυσά στεφάνια για τους περισσοτέρους από σας, αθάνατα ενθύµια
και της δικής σας ανδρείας και της από µένα επιβράβευσή σας. Και οποίος
σκοτώθηκε, έπεσε ένδοξα, και έγινε µεγαλοπρεπής η ταφή του, και χάλκινοι
ανδριάντες έχουν τιµηθεί, απαλλαγµένοι από εκτάκτους φόρους και κάθε
οικονοµική υποχρέωση, γιατί, πράγµατι, κανείς από εσάς δεν σκοτώθηκε
υποχωρώντας, όταν εγώ πρωτοστατούσα στις µάχες.
Και τώρα εγώ σκόπευα να στείλω πίσω τους απόµαχους από σας αξιοζήλευτους
από τους συµπατριώτες σας, αλλά αφού θέλετε να επιστρέψετε όλοι σας, φύγετε
όλοι και στην επιστροφή ανακοινώστε ότι το βασιλιά σας Αλέξανδρο, που
κατανίκησε τους Πέρσας και τους Μήδους και τους Βάκτριους και τους Σάκες,
που κυρίευσε τους Ουξίους και Αραχώτους και ∆ράγγες, που υπόταξε τους
Παρθυαίους και τους Χορασµίους και τους Υρκανίους µέχρι την Κασπία θάλασσα,
που πέρασε τον Καύκασο πέρα από τις Κασπίες πύλες, που διάβηκε τον Όξο
ποταµό και τον Ταναί, ακόµη και τον Ινδό ποταµό που δεν πέρασε κανένας άλλος
εκτός από τον ∆ιόνυσο και τον Υδάσπη και τον Ακεσίνη και τον Υδραώτη, και που
θα περνούσε και τον Ρφαση, αν εσείς δεν αντιδρούσατε, και που προχώρησε στη
µεγάλη θάλασσα και από τα δυό στόµια του Ινδού, και που διέσχισε την έρηµό της
Γαδρωσίας, απ’ όπου κανείς ποτέ νωρίτερα δεν πέρασε µε στρατό, και που στο
πέρασµα του κατέκτησε την Καρµανία και τη χώρα των Ωρειτώ, και που το
εγκαταλείψατε και φύγατε, παραδίδοντας τον στους κατανικηµένους βαρβάρους να
τον φυλάγουν.
Ίσως αυτά θα είναι για εσάς δόξα εκ µέρους των ανθρώπων και (θεωρηθούν) όσια
βέβαια, όταν θα τα αναγγείλετε. Φύγετε...»

Με λίγα λόγια ο Μ. Αλέξανδρος αναφέρει ότι αυτός παρέλαβε µία δυνατή
στρατιωτική χώρα αλλά χρεωµένη.
Παρ' όλα αυτά τους οδήγησε µόνο σε νίκες που πλούτισαν την Μακεδονία. Απ' όλους
τους τεράστιους θησαυρούς που βρήκαν, αυτός δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό του
αλλά έδωσε όλα τα χρήµατα στους Μακεδόνες. Ύστερα ανέφερε πως τους οδήγησε
σε ανεπανάληπτες στρατιωτικές νίκες και πως δεν ξεχωρίζει σε τίποτα απ' αυτούς.
Τα λόγια του χαρακτηριστικά ήταν ότι τρώει τα ίδια φαγητά µε τους στρατιώτες του,
ότι έχει το ίδιο ύπνο που έχουν κι αυτοί και ότι γενικά ζει όπως αυτοί. Έπειτα τους
ρώτησε αν αυτά τα κατόρθωσε χωρίς κόπο. Τους έδειξε τα τραύµατά του που ήταν
όλα από µπροστά (ήταν µέγιστη προσβολή να έχεις τραύµα στην πλάτη), και µετά
τους ρώτησε αν είχε άλλος κανείς περισσότερα απ' αυτόν. Τελικά τους έφερε στο
φιλότιµο και οι Μακεδόνες συµφιλιώθηκαν µε τον βασιλιά τους. Υπενθυµίζω, ότι η
διαµάχη είχε ξεκινήσει από το γεγονός ότι στην Ιόππη ο Μ. Αλέξανδρος είχε
ανακοινώσει στους Μακεδόνες ότι θα επέστρεφαν πίσω στην πατρίδα µε τιµές. Αυτό
οι στρατιώτες το παρεξήγησαν, γιατί νόµιζαν ότι τους παρατούσε γι αυτό και κάποιοι
του φώναξαν ειρωνικά, ότι δεν τους είχε ανάγκη επειδή θα συνέχιζε µε τον πατέρα
του τον Άµµωνα

Όπως γίνεται αντιληπτό καµία σχέση δεν έχουν οι στίχοι του κειµένου µε τον
"όρκο"...
Φυσικά ο κ. Ράπτης δεν είναι ο µόνος που αναφέρει σαν πηγή τον Αρριανό, αλλά
σχεδόν όλοι οι υποστηρικτές του ανύπαρκτου "όρκου".

Περί Ερατοσθένη ο λόγος

Μια δεύτερη εφεύρεση που έχει κάνει ο κ. Ράπτης και κάποιοι "ιστορικοί", είναι η
αναφορά του "όρκου" στα έργα του Ερατοσθένη (!!) Μαθηµατικού, Φυσικού,
Αστρονόµου του 276 π.Χ, που σχεδόν κανένα χειρόγραφό του δεν έχει σωθεί, εκτός
από κάποια αποσπάσµατα και fragmenta. Το µοναδικό σωσµένο κείµενο που έχουµε
αυτούσιο στα χέρια µας είναι "Οι καταστερισµοί του Ερατοσθένους" και µερικά
αποσπάσµατα από το έργο "Ακροθεσία" που καµιά σχέση δεν έχουν και τα δύο µε
τον Μ. Αλέξανδρο, αλλά είναι καθαρά αστρονοµικά βιβλία - εγχειρίδια.
Παράλληλα µε τις θετικές επιστήµες ο Ερατοσθένης ασχολήθηκε και µε τη
φιλοσοφία και την ιστορία. Έγραψε στίχους ο ίδιος και ερµήνευσε τον Όµηρο.
Έγραψε ακόµα το έργο Χρονογραφίες, το οποίο είναι µία εξιστόρηση των πιο
σηµαντικών γεγονότων, από την άλωση της Τροίας µέχρι την εποχή του Μ.
Αλεξάνδρου.
Αρκετοί σε αυτό του το έργο έχουν προσάψει το γεγονός του "όρκου" αλλά
δυστυχώς, δεν έχει διασωθεί....
Από που λοιπόν έγινε γνωστή η αναφορά του γεγονότος;
Ίσως από αυτούς που στα έργα τους έχουν αποσπάσµατα από την ζωή και το έργο
του Κυρηνέου Επιστήµονα Ερατοσθένη ;
Θα δούµε παρακάτω..
Φυσικά και αυτή µου η αναζήτηση έγινε στο tlg (musaios), για να βρω ποιός και σε
ποιό κείµενο, έχει αναφέρει το γεγονός ότι ο Ερατοσθένης τον άκουσε και τον
διέσωσε η ότι τον άκουσε από πολλούς γέροντες...που συνηθίζουν να λένε αυτοί που
θέλουν να φορτώσουν αυτό το ψέµα στον µεγάλο Αστρονόµο της εποχής.
Το όνοµα Ερατοσθένης - Ερατοσθένην και Ερατοσθένους, το συναντάµε 746 (!)
φορές σε αρχαία κείµενα και δοκίµια, από διαφόρους Ιστορικούς, Φιλοσόφους,
χριστιανούς συγγραφείς και σχολιαστές, από την εποχή του Μεγαλοπολίτη
Ιστορικού Πολύβιου, µέχρι τον Φώτιο.
Αυτό που βρέθηκε σε αυτήν την έρευνα, είναι κάποιος σχολιασµός του Γεωγράφου
Στράβων (63 π.χ. - 23 μ.Χ), για κάποιο χαμένο έργο του Ερατοσθένη που αναφέρετε
στην παγκόσμια γεωγραφία, όπου τα λεγόμενα του έχουν να κάνουν με τον Μ.
Αλέξανδρο, και με τις φυλετικές διαφορές που πρεσβεύει και το κείμενο του
"όρκου".
«..Επί τέλει δε του υποµνήµατος (ο Ερατοσθένης) ουκ επαινέσας τους δίχα
διαιρούντας άπαν το των ανθρώπων πλήθος εις τε Έλληνας και βαρβάρους, και
τους Αλεξάνδρω παραινούντας τοις µεν Έλλησι ως φίλοις χρήσθαι τοις δε
βαρβάροις ως πολεµίοις, βέλτιον είναι φησίν αρετή και κακία διαιρείν ταύτα.

Πολλούς γαρ και των Ελλήνων είναι κακούς και των βαρβάρων αστείους, καθάπερ
Ινδούς και Αριανούς, έτι δε Ρωµαίους και Καρχηδονίους ούτω θαυµαστώς
πολιτευοµένους. ∆ιόπερ τον Αλέξανδρον αµελήσαντα των παραινούντων, όσους
οίόν τ’ήν αποδέχεσθαι των ευδοκίµων ανδρών και ευεργετείν. Ώσπερ δι’ άλλο τι
των ούτω διελόντων τους µεν εν ψόγω τους δ’ εν επαίνω τιθεµένων, η διότι τοις
µεν επικρατεί το νόµιµον και το παιδείας και το λόγων οικείων, τοις δε ταναντία.
Και ο Αλέξανδρος ουν ουκ αµελήσας των παραινούντων, αλλ’ αποδεξάµενος την
γνώµην τα ακόλουθα, ου τα εναντία εποίει, προς την διάνοιαν σκοπών την των
επεσταλκότων..»
Στράβων 1.4.9.
[Στο τέλος της (γεωγραφικής) αναφοράς του (ο Ερατοσθένης) µη ασπασθείς τη γνώµη
εκείνων που διαιρούν την ανθρωπότητα σε Έλληνες και βαρβάρους, και εκείνων που
συµβούλευαν τον Αλέξανδρο να συµπεριφέρεται προς µεν τους Έλληνες ως εις φίλους
προς δε τους βαρβάρους ως εις εχθρούς, διατυπώνει την άποψη ότι είναι καλύτερα να
διακρίνουµε τους ανθρώπους σε καλούς και κακούς. ∆ιότι πολλοί από τους Έλληνες
είναι κακοί ενώ πολλοί από τους βαρβάρους είναι πολιτισµένοι, όπως συµβαίνει µε
τους Ινδούς και τους Αριανούς και επίσης µε τους Ρωµαίους και Καρχηδονίους που
τόσο θαυµάσια πολιτεύονται. Για τον λόγο αυτόν βέβαια ο Αλέξανδρος, µη δίνοντας
βαρύτητα σε τέτοιες προτροπές, προτιµούσε να αποδέχεται και να ευεργετεί τους
ευδοκίµους άνδρες όποιοι και αν ήσαν αυτοί. Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, οι
διαχωριζόµενοι µε αυτόν τον τρόπο, ετίθεντο άλλοι µεν σε ευµένεια άλλοι δε σε
δυσµένεια. ∆ιότι σε άλλους επικρατούσε η νοµιµότητα και η παιδεία και η λογική και σε
άλλους τα αντίθετα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος δεν αγνόησε τους συµβουλάτορες αλλά
αποδεχθείς το σκεπτικό των συµβουλών έκανε αυτά που ήταν συνεπαγόµενα µάλλον
παρά αντίθετα, στοχεύοντας στη λογική αφετηρία των µηνυµάτων που έπαιρνε]
Αληθινά και βάσιμα τα μηνύματα του Ερατοσθένη δια στόματος Στράβωνα αλλά
όπως και να έχει το πράγμα…

δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά για τον "όρκο" της
Ιόππης!!!
Που λοιπόν βρίσκεται αυτή η αναφορά;
Που την διάβασαν;
Που την άκουσαν;
∆ική τους εφεύρεση;;
Είναι πάγια τακτική κάποιων, πλέον, αυτά που θέλουν να περάσουν να τα αποδίδουν
σε χαµένα κείµενα..
Ας πάµε παρακάτω και στο τέλος θα βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας.

Ένας άλλος υποστηρικτής του "όρκου" είναι ο κ. Κωνσταντινίδης Υποστράτηγος
ε.α που αναφέρει:
...Επειδή ο Όρκος αυτός αµφισβητείται από πολλούς αναφέρω τις αρχαίες πηγές
α/ Αλεξανδρινός φιλόσοφος Ερατοσθένης(375-194 π. Χ) τρίτος διευθυντής
Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας. Τον άκουσε από πολλούς γέροντες, αυτήκοους

ακροατές,
β/ Καλλισθένης βιβλίο Γ'...

Ο Καλλισθένης, ανεψιός του µεγάλου φιλόσοφου Αριστοτέλη, ακολούθησε µετά από
προτροπή του θείου του, τον Αλέξανδρο στην Περσία, για να καταγράψει τα
γεγονότα µε την ειδικότητα του ιστορικού.
Με αυτό το όνοµα φέρεται στην γραµµατολογία ως ο συγγραφέας της περί του
Μεγάλου Αλεξάνδρου φανταστικής ιστορίας, η οποία αποδίδεται στον στρατηγό του
Αλεξάνδρου Καλλισθένη, κατά άλλη λατινική µετάφραση σε κάποιον ιστορικό
Αίσωπο.
Ο πρώτος πυρήνας της ιστορίας αυτής γράφτηκε πιθανότατα κατά τους χρόνους των
Πτολεµαίων στην Αλεξάνδρεια, έπειτα αναπτύχθηκε, διαµορφώθηκε και
διασκευάστηκε κατά τον 3ο αιώνα και πήρε µεγάλη διάδοση µέσω των µεταφράσεων
σε πολλούς άλλους λαούς.
Εκτός της λατινικής µετάφρασης που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι γνωστές η
συριακή, η αρµενική και άλλες διάφορες Ελληνικές παραλλαγές.
Στα χέρια µας έχουµε τα γραπτά του, που πίσω από αυτά υπάρχει πάντα ένας µύθος,
για το αν ήταν αληθινά η όχι, αλλά όπως και να έχει το πράγµα, µέσα στο βιβλίο των
εκδόσεων Κάκτου "Καλλισθένης" και στο tlg musaio..

δεν γίνεται κανένας λόγος για τον "όρκο"
Ο µοναδικός που έχει µείνει πλέον και που θα µπορούσε να έχει τον "όρκο" η την
αναφορά του, σε κάποιο κείµενο, είναι ο φιλόσοφος – ιστορικός από την Χαιρώνια,
που έχει καταγράψει ιστορικά στοιχεία από την ζωή του Μ. Αλεξάνδρου, ο
Παµµέγιστος Έλλην, Πλούταρχος (45 – 120μ.Χ) στα έργα του:
Περί Αλεξάνδρου τύχης και αρετής
και στους βίους παράλληλους
Αλέξανδρος - Καίσαρ

Ίσως φανεί κάπως κουραστικό και επαναλαµβανόµενο, αλλά ούτε
και εδώ αναφέρεται πουθενά ο "όρκος" από τον Πλούταρχο.

Αιδώς Αργείοι, µελετήστε ιστορία......

‘’τά µεν διδακτά µανθάνω,
τα δ’ εύρετά ζητώ,
τα δε εύκτά παρά θεών ήτησάµην’’
Σοφοκλ.απ.759

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ¨ΟΡΚΟΥ¨

1 «..Σας εύχοµαι τώρα που θα τελειώσουν οι πόλεµοι να είστε ευτυχισµένοι
µέσα σε ειρήνη..»
Το κείµενο µε τα παραπάνω λεγόµενα, δίνει στον αναγνώστη να καταλάβει, πως ο
Αλέξανδρος ένα χρόνο πριν αναχωρήσει 324 π.Χ (σύµφωνα µε την χρονολογία του
"όρκου") µε την φράση ‘’τώρα που θα τελειώσουν οι πόλεµοι’’ αφήνει να εννοηθεί
πως οι εκστρατείες µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα θα σταµατήσουν, το ίδιο
και οι επεκτατικές τάσεις των Μακεδόνων. Όµως ο Αρριανός στα βιβλία των
ιστοριών του, µας µεταφέρει άλλες φράσεις και σκέψεις του Αλέξανδρου, ακόµη και
τις ηµέρες που ήδη είχε αρχίσει να έχει υψηλό πυρετό!

«..εν τούτω δε πολλάκις µεν του ναυτικού απεπειράτο..»
7,23,5,1
(Στο µεταξύ, πολλές φορές προχώρησε σε ασκήσεις του ναυτικού)
«..λέγει δε ότι και άλλος αυτώ εναυπηγείτο στόλος τέµνοντι τας κυπαρίσσους τας
εν τη Βαβυλωνία…..λιµένα τε ότι προς Βαβυλώνι εποίει ορυκτόν όσον χιλίαις ναυσί
µακραίς όρµον είναι και νεωσοίκους επί του λιµένος..»
7,19,4,1
(γράφει ακόµη ότι του προετοιµαζόταν και άλλος στόλος µε ξυλεία από τα
κυπαρίσσια της Βαβυλώνας….και ότι διάνοιγε και λιµάνι στην Βαβυλώνα, για να
είναι όρµος για χίλια πολεµικά πλοία και δηµιουργούσε ναύσταθµους στο λιµάνι)
«..ολίγον τι εµφαγείν και καθευδείν αυτού, ότι ήδη επύρεσσεν…..εν τούτο δε τοις
ηγεµόσι παραγγέλλειν υπέρ της πορείας και του πλου, τους µεν ως πεζή ιόντας
παρασκευάζεσθαι ες τετάρτην ηµέραν, τους δε άµα οι πλέοντας ως εις πέµπτην
πλευσουµένους…..κοµισθέντα δε αυθίς ες την κάµαρα πυρέσσειν ήδη ξυνεχώς την
νύκτα όλην…Νέαρχο δε και τοις άλλοις ηγεµόσι παραγγείλαι τα αµφί τον πλουν
όπως έσται ες τρίτην ηµέραν. τη δε υστεραία λούσασθαι αυθίς και θύσαι τα
τεταγµένα, και τα ιερά επιθέντα ουκέτι ελινύειν πυρέσσοντα, αλλά και ως τους
ηγεµόνας εισκαλέσαντα παραγγέλειν τα προς τον εκπλούν όπως αυτώ έσται
έτοιµα…»
7,25,1,6
(Έφαγε λίγο και αποκοιµήθηκε εκεί, γιατί ήδη παρουσίαζε πυρετό… παράλληλα
έδωσε διαταγή στους στρατηγούς για την πεζική και ναυτική πορεία, στους πρώτους
να προετοιµασθούν για αναχώρηση την τέταρτη µέρα και στους δεύτερους που θα
τον ακολουθούσαν ότι θα αποπλεύσουν την Πέµπτη µέρα…. αφού µεταφέρθηκε πάλι
στο θολωτό οίκηµα, ψήθηκε στον πυρετό όλη την νύχτα… και στον Νέαρχο και
στους άλλους στρατηγούς ανακοίνωσε να ετοιµασθούν για τον απόπλου την Τρίτη

µέρα. Την επόµενη λούσθηκε πάλι και θυσίασε τα καθιερωµένα, και αφού
τοποθέτησε τα σφάγια πάνω στα ιερά, εξακολουθούσε να έχει υψηλό πυρετό. Αλλά
και σε αυτή την κατάσταση της υγείας του συγκάλεσε τους στρατηγούς και τους
παράγγειλε να είναι έτοιµοι για τον απόπλου)
Βλέπουµε ότι όχι µόνο δεν είχε σαν σκέψη να τελειώσουν οι πόλεµοι ένα χρόνο πριν,
αλλά µέχρι και την τελευταία στιγµή της ζωής του στην Γη, έκανε σχέδια Μάχης!

2

«..να είστε ευτυχισµένοι µέσα σε ειρήνη..»

Όποιος επιθυµεί την ειρήνη προετοιµάζεται για πόλεµο

3 0λοι οι θνητοί από εδώ και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός µονιασµένος για
την κοινή προκοπή, να έχετε την οικουµένη για πατρίδα σας, µε νόµους κοινούς,
όταν θα κυβερνούν οι άριστοι ανεξάρτητα απ τη φυλή.
∆ε χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόµυαλοι, Έλληνες και
βάρβαρους.
∆εν µ ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που γεννήθηκαν, τους
καταµερίζω µε µοναδικό κριτήριο την αρετή, για µένα κάθε καλός ξένος είναι
Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρο..»
«..Απ τη µεριά µου όλους σας Θεωρώ ίσους, λευκούς και µελαψούς και θα θελα
να µην αισθάνεστε µόνο σαν υπήκοοι της κοινοπολιτείας µου, αλλά να νοιώθετε
όλοι σαν µέτοχοι και συνέταιροι..»
Ολόκληρη η παραπάνω παράγραφος είναι ελεγχόµενη εφ’ όλης της ύλης, όντας σε
πλήρη αντίθεση µε τα λεγόµενα του δασκάλου και µύστη του, Αριστοτέλη, και είναι
αρκετά δύσκολο έως απίθανο να είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξανδρος.
Μην ξεχνάµε ότι ο Μ. Αλέξανδρος έλεγε ότι στον Φίλιππο χρωστάει το «ζην» αλλά
στον Αριστοτέλη το «ευ ζην».
Ο Πλούταρχος στο ¨Περί της Αλεξάνδρου τύχης και αρετής¨ 329,β, 7 µας λέει
ξεκάθαρα τις διδασκαλίες του Σταγειρίτη Φιλόσοφου προς τον Αλέξανδρο για το
θέµα των βαρβάρων...
«...ως Αριστοτέλης συνεβούλεβεν αυτώ (τω Αλέξανδρο) τολις µεν Ελλήνιση
ηγεµονικώς, τοις δε βαρβάροις δεσποτικώς χρώµενος και των µεν ως φίλων και
οικείων επιµελούµενος, τοις δε ως ζώις η φυτοίς προσφερόµενος, πολεµοποιών
φυγών ενέπλησε και στάσεων υπούλων την ηγεγεµονίαν, αλλά κοινός...»

Αλλά και ο ίδιος ο Αλέξανδρος είπε σε έναν λόγο του στους Έλληνες...
«...Όταν τα άκουσε αυτά ο Αλέξανδρος, συγκάλεσε συνέλευση και αφού έβαλε το
περσικό στράτευµα χωριστά και το Μακεδονικό µαζί µε τους υπολοίπους Έλληνες
είπε..
αν µε διατάζατε να βαδίσω µόνος εναντίον των βαρβάρων, τούτο σας υπενθυµίζω,
ότι και εκείνους τους πολέµους µόνος µου τους κέρδισα και όσους θέλω και πάλι
να αναλάβω κατά των βαρβάρων µόνος µου θα τους κερδίσω. Γιατί µόνο η σοφή
αποφασιστικότητά µου για την µάχη έδωσε θάρρος στις ψυχές όλων σας που ήδη
δείλιαζαν µπροστά στα πλήθη του ∆αρείου. Εγώ πρώτος δεν υπερασπιζόµουν το
στράτευµα στις µάχες; ∆εν πήγα απεσταλµένος του εαυτού µου στον ∆αρείο; ∆εν
διακινδύνευσα στις επικίνδυνες περιστάσεις; Πηγαίνετε τώρα µόνοι σας στη
Μακεδονία να σώσετε τους εαυτού σας, χωρίς να διαφωνείτε µεταξύ σας, για να
µάθετε ότι ο στρατός δεν µπορεί τίποτα χωρίς τη φρόνηση του Βασιλιά...»
Καλλισθένης Γ,5 Κάκτος σελίδα 383

«...Έτσι διάβασε δηµόσια ο Αλέξανδρος και είπε... ¨Άντρες συστρατιώτες, µήπως
πάλι σας τροµάζει το γράµµα του Πώρου που διάβασα; Θυµηθείτε λοιπόν και όσα
έγραφε ο ∆αρείος πραγµατικά, κοινό χαρακτηριστικό των βαρβάρων είναι η
αναισθησία. Γιατί, όπως τα ζώα τους, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις, τα λιοντάρια
και οι ελέφαντες, υπερηφανεύονται για τη γενναιότητα και την οµορφιά του
σώµατός τους και συλλαµβάνονται εύκολα από την εξυπνάδα του ανθρώπου, έτσι
και οι βασιλιάδες των βαρβάρων υπερηφανεύονται για το πλήθος της στρατιάς
τους και υποτάσσονται εύκολα από την εξυπνάδα των Ελλήνων¨...»
Καλλισθένης Γ,2,6
Σε πολλούς λόγους του ο Αλέξανδρος διεχώριζε του Έλληνες από τους βαρβάρους,
και ακριβώς αυτό έκανε και η µητέρα του Ολυµπιάδα στις επιστολές τις προς τον γιο
της.
Εξάλλου σε κάθε πόλη που καταλάµβανε, και πριν αναχωρήσει για την επόµενη,
διόριζε κάποιους στρατηγούς του, η αλλιώς σατράπες από την εκεί ορολογία, σαν
βασιλιάδες και αρχηγούς της κατακτηµένης πόλης, που φυσικά ήταν µόνο
Μακεδόνες και κανένας τους βάρβαρος.
Η δε λέξη που χρησιµοποίει ο ποιητής του όρκου «µελαµψοί» προκαλεί άφθονο
γέλιο και ακουµπά το γελείον!

‘’Άνευ γαρ γελοίων, τα σπουδαία μαθείν, ου δυνατόν’’
Πλάτων

4 «..Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, Παρά
θα τις λύσετε ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ διαιτητής σας..»
«.. 0σο περνά απ το χέρι µου, θα προσπαθήσω να γίνουν πραγµατικότητα αυτά
που υπόσχοµαι. Αυτό τον όρκο που δώσαµε απόψε µε σπονδές κρατήστε τον σαν
σύµβολο αγάπης..»
Αυτοί που µεταξύ άλλων όπου κατ’ επάγγελµα προωθούν τον ψευδέστατο , "όρκο"
είναι οι λεγόµενοι νεοεποχήτες, και κάθε µορφή παγκοσµιοποιητές, και υποστηρικτές
της παγκόσµιας ειρήνης και αγάπης.

Στην Ελληνίδα Φωνή δεν υπάρχει ρήµα αγαπώ - αγάπη.
Το αγαπάτε αλλήλους είναι ένα από τα πρωτόγονα µηνύµατα της
πρωτόγονης Παγκοσµιοποιήσεως και όµογεννοποιήσεως...
Στην Ελληνίδα Φωνή υπάρχει µόνο η λέξη Φιλότητα.
Κάποιοι ακόµη φανατικοί υποστηρικτές του "όρκου" που εντοπίζονται πολύ εύκολα
µε µια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, είναι και οι παρακάτω…
∆ΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΓΜΑ
¨ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΙΚΑΙΟ¨
Ιδρύθηκε την 4η Απριλίου 1893
LE DROIT HUMAIN
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
http://www.droit-humain.gr
http://www.droit-humain.gr/greek/files/alexander_oath.htm
Μόνο όταν µπεις στα ενδότερα τους, αρχίζεις πλέον να αντιλαµβάνεσαι ξεκάθαρα την
βαθύτερη έννοια του "όρκου"!

5 «..Το θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά Σαν κοινό
πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να µοιάζει µε τη ζωή που κάνουν τ αδέλφια
µέσα στην οικογένεια..»

Τα λεγόµενα της πρότασης αυτής, όχι µόνο µε βρίσκουν σε πολύ µεγάλο βαθµό
σύµφωνο, αλλά και µε πρεσβεύουν!

‘’Aτελη σοφίας καρπόν δρέπειν’’
Πίνδαρος

‘’τά τ’ έοντα,τα τ’ έσοµενα, πρότ’ έοντα’’

ΠΟΙΗΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ

Ποιητική άδεια, αφηγηματική άδεια, poetica licentia, ή απλά άδεια, είναι ένας
κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει τη διαστρέβλωση ή την πλήρη
άγνοια του γεγονότος. Ο Τζον Ντράιντεν στα τέλη του 17ου αιώνα όρισε την
ποιητική άδεια ως την ελευθερία που παραχωρούν στον εαυτό τους οι ποιητές
κάθε εποχής για να λένε σε έμμετρη μορφή πράγματα που ξεπερνούν την
αυστηρότητα της πρόζας. Στην πιο κοινή χρήση του ο όρος περιορίζεται στο
λεκτικό, προκειμένου να δικαιολογεί την απόκλιση του ποιητή από τους κανόνες
του τυποποιημένου προφορικού και γραπτού λόγου, σε θέματα όπως η σύνταξη,
η σειρά των λέξεων κ.λ.π.

Κάποτε ο Αλέξανδρος, σε κάποιον από τους µαθητικούς περιπάτους µε τον δάσκαλο του
Αριστοτέλη, τον παρακάλεσε να του µάθει τα Ουράνια. Πριν ακόµη του απαντήσει ο
Αριστοτέλης, ο Αλέξανδρος σκόνταψε σε µια πέτρα και έπεσε κατά γης. Και τότε
αποκριθείς ο Αριστοτέλης είπε..

τι αλλαζών πλάσµα ο άνθρωπος…ενώ δεν ξέρει τι γίνεται κάτω από τα
πόδια του, θέλει να µάθει τι γίνεται εκεί που δεν µπορεί να φτάσει ούτε
η ορασή του΄΄

Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε τον λεγόµενο "όρκο" της Ιόππης. Τον ψάχναµε στον
ουρανό, και στην Γη τον βρήκαµε… Με όλες αυτές τις αναζητήσεις στο χαρτί και
στην οθόνη, ο περίφηµος "όρκος" που τον κυνηγάνε µερικοί σαν την rara avis, σαν το
σπάνιο πουλί, επιτέλους βρέθηκε. ∆εν βρέθηκε όµως εκεί που τον ψάχνουν οι
περισσότεροι, αλλά εκεί που πραγµατικά είναι. Θα ήταν πολύ βολικό και πολύ αρεστό
να πούµε ότι ήταν γραµµένος σε κάποιον άρτι ανακαλυφθέντα οξύρρυγχο πάπυρο, ή
σε κάποιο µυστικό και απόκρυφο δωµάτιο του Βατικανού. Εδώ και 56 χρόνια είναι
µπροστά στα µάτια µας, αλλά ποτέ κανείς δεν έκανε τον κόπο να τον αναζητήσει.
Είναι αποτυπωµένος σε κάποιο έργο του 1951 µε τον τίτλο:
"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Ο ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ". Εκδ. Εστία 1993.
Το έργο είναι του Χρήστου Π. Ζαλοκώστα (1896-1975).
Ο Ζαλοκώστας ήταν χηµικός, πολιτευόµενος, πρωταθλητής διαφόρων αγωνισµάτων
και συγγραφεύς. ∆ιετέλεσε και µέλος της Ολυµπιακής επιτροπής από το 1935. Είχε
σπουδάσει χηµεία εις την Γερµανία. Κατά την περίοδο 1947 – 1949 διετέλεσε
πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του τουρισµού. Από τα πρώτα έτη της
Γερµανό-ιταλικής κατοχής 1941 – 1944, ανεµίχθει εις τας οργανώσεις εθνικής
αντιστάσεως διακινδυνεύσας δια την µεταφορά όπλων εις τας ακτάς της Αττικής και
λαβών µέρος εις πολλάς επικινδύνους αποστολάς. Από του 1946 µέχρι το 1950 ηταν
βουλευτής Αθηνών του Λαικού Κόµµατος και το 1952 βουλευτής του Ελληνικού
Συναγερµού. Ο Ζαλοκώστας συνέγραψε και εξέδωσε µέχρι το 1950 πολλά έργα όπως
Το χρονικό της σκλαβιάς, Γύρω από την Ελλάδα, Ο βασιλεύς Αλέξανδρος,
1946.Ηλιόλουστη φτώχεια, 1952, Μαρίνα, 1957, Το περιβόλι των θεών, Πίνδος,
Μέγας Αλέξανδρος ο πρόδροµος του Ιησού.
Εγκυκλοπαιδικό λεξικό Ηλίου
Εκεί λοιπόν, στο έργο αυτό του πατριώτη Ζαλοκώστα, λαμβάνει σάρκα και οστά
για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητος ο λεγόμενος κατά του ειδικούς
και ιστορικούς ¨όρκος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ιώππη το 324 π.Χ.¨, όπου ο
Ζαλοκώστας τον έγραψε βάση ποιητικής αδείας.
Οφείλουµε να θεωρούµε εθνικόν ότι είναι αληθές", είχε πει ο ∆ιονύσιος Σολοµός.
Λυπούµε δια το ότι ο περίφηµος αυτός όρκος δεν είναι παρά ένα χάλκευµα και έτσι
το "διεθνιστικό image" του Μεγάλου Αλεξάνδρου πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι
νεόκοποι διεθνιστές να αντιληφθούν ότι άλλο οικουµενικό πνεύµα όπως το
εννοούσαν οι Έλληνες και ο Αλέξανδρος, και άλλο ο στείρος, εξουσιαστικός
διεθνισµός και πολυπολιτισµός που επιβάλλει ο διεθνιστικός εξουσιασµός. ∆εν
νοµιµοποιούνται οι δηµοκόποι να αναφέρονται στο λογοτεχνικό αυτό κατασκεύασµα
του Ζαλοκώστα, ο οποίος ήθελε τον Αλέξανδρο προποµπό του ...Ιησού.
Αυτό πολύ θα διασκέδαζε τον Αλέξανδρο, όπως διασκεδάζουν και εµάς οι
διάφοροι ¨γνώστες και ιστορικοί¨ µε βαρύγδουπα ονόµατα, προϊόντα της νέοελλαδικής, χρεοκοπηµένης προ πολλού ψευδό-διανοήσεως, οι οποίοι
αναφέρονται σ' αυτόν τον Όρκο σαν σε πραγµατικό γεγονός.

‘’Μη παιδί µάχαιραν µη απαιδεύτω εξουσίαν.’

Το σίγουρο είναι ότι δεν φταίει σε τίποτα ο ποιητής για την σηµερινή κατάντια
µερικών νεοραγιάδων.
∆εν µπορούσε να φανταστεί µετά από τόσα χρόνια, ότι το γεγονός αυτό θα λάµβανε
τέτοιες διαστάσεις.
∆εν µπορούσε να φανταστεί ότι τον λόγο του όρκου θα τον έβλεπε σε περίοπτη θέση
στις εισόδους των πανεπιστηµίων, των υπουργείων, ακόµη και στρατοπέδων!

“Εξ ιστορίας αναιρεθείσης της αληθείας, το
καταλειπόµενον
αυτής ανωφελές γίνεται διήγηµα”
Πολύβιος Α, 14,6

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

«...οι χώρες που δεν γνώρισαν τον Αλέξανδρον, είναι σαν να
µην είδαν το φως του ηλίου...»
Πλούταρχος

Εδώ που τα λέµε, τελικά ίσως να είχαν δίκιο τα λεγόµενα του "όρκου" !
Ο Αλέξανδρος δεν διεχώριζε τους βάρβαρους από τους Έλληνες, γιατί πολύ απλά και
αυτοί είχαν γίνει Έλληνες. Ακόµη και σήµερα στα βάθη της ανατολής, εκεί που δεν
πατάνε το πόδι τους τουρίστες και ξένοι, οι κάτοικοι µόλις ακούνε το όνοµα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου δακρύζουν και λένε πως είναι απόγονοί του...
«...Είναι πράγµατι αξιοθαύµαστη η φιλοσοφία, µε την οποία οι Ινδοί προσκυνούν
θεούς Ελληνικούς, οι Σκύθες θάβουν και δεν τρώνε τους νεκρούς τους.
Θαυµάζουµε τη δύναµη του Καρνεάδη, που εξελλήνισε τον Κλειτόµαχο, ο οποίος

νωρίτερα ονοµαζόταν Ασδρούβας και ήταν Καρχιδόνιος στην καταγωγή,
θαυµάζουµε την ικανότητα του Ζήνωνα, που έπεισε το ∆ιογένη το Βαβυλώνιο να
ασχοληθεί µε την φιλοσοφία. Αλλά µε την εξηµέρωση της Ασίας από τον
Αλέξανδρο, ο Όµηρος ήταν το αναγνωστικό της, και τα παιδιά των Περσών και
των Σουσιανών και των Γεδρωσίων έπαιζαν τις τραγωδίες του Ευριπίδη και του
Σοφοκλή, και ο Καύκασος προσκύνησε τους θεούς των Ελλήνων. Έκτισε πάνω από
εβδοµήντα πόλεις µέσα σε βαρβαρικά έθνη και γέµισε την Ασία µε Ελληνικά ήθη
και επιβλήθηκε στο άγριο και θηριώδη τρόπο ζωής τους...»
«Περί της Αλεξάνδρου τύχης και αρετής» 5, 2

«...Θεέ των Θεών και κυρίαρχε ολόκληρής της κτίσης, εσύ που δηµιούργησες µε τον
Λόγο σου το σύµπαν, τον ουρανό και την γη. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για εσένα, αφού
όλα υποτάσσονται δουλικά στον λόγο του προστάγµατός σου, γιατί µίλησες και
δηµιουργήθηκαν, έδωσες εντολή και γεννήθηκαν, εσύ µόνο είσαι αιώνιος, άναρχος,
αόρατος, µοναδικός Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από εσένα, γιατί µε το όνοµα
και το θέληµά σου έκανα και εγώ όσα θέλησες, και έδωσες στο χέρι µου ολόκληρο τον
κόσµο, παρακαλώ λοιπόν το πολυύµνητο όνοµά σου και τούτη την δέησή µου
εκπλήρωσε και ας θελήσεις να κατέβω σύντοµα για δεύτερη φορά στην χθόνα, διατί
η Αµφικτιονία προς ανατολή και βορρά είδη έχει αρχίσει και πραγµατοποιείτε, και
µην παραβλέψεις έµενα τον άθλιο που έχω τολµήσει να ξεστοµίσω τέτοια λόγια, γιατί
γνωρίζω την φροντίδα σου για µένα και την τέλεια αγαθότητά σου...»
Καλλισθένης 26, 29, 41

Φυσικά τα µαυρισµένα λόγια του Αλεξάνδρου είναι εµβόλιµα και δικά µου

Βαση

λ ο γ ο τε χ ν ι κ η ς α δ ε ι α ς

αλλά αυτή είναι η δική πεποίθηση για τα εσσόµενα!

Εµπρός ! Στις φλόγες ! Εµπρός !
Ας τρέξει το αίµα βρύση.
Ως πέρα ανάστασις ή ως πέρα ξολοθρεµός !
Αλοί, σε όποιον µας πη ‘’Σταθήτε’’
Θα τον ρουφήση ο ολοφούσκωτος ποταµός.
Κωστής παλαµάς
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