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Κικέρων, Ad Att., 13, 4: Quid? Tu non vides ipsum illum 

Aristoteli discipulum summo ingenio, summa modestia, 

posteaquam rex appellatus sit, superbum, crudelem, 

immoderatum fuisse? Quid? Tu hunc de pompa Quirini 

contubernalem his nostris moderatis epistulis laetaturum 

putas?“  

Λοιπόν; Δεν βλέπεις πως ακόμη και ο ίδιος ο μαθητής του 

Αριστοτέλη, ο τόσο ιδιοφυής και εγκρατής, μόλις 

αναδείχτηκε σε βασιλιά (εννοείται των Περσών) έγινε 

αλλαζών, σκληρός και ασυγκράτητος; Λοιπόν, πιστεύεις 

τώρα πως ο συγκάτοικος του (θεού) Κυρίνου θα χαρεί με τις 

δικές μας μετριοπαθείς επιστολές;  

 

Πρβλ. Κούρτ., 8, 7, 13: Persarum ergo, non Macedonum 

regem occidere voluimus  





Μιθριδάτης Στ΄ Εὐπάτωρ. (121 – 63 π.Χ.) 

 



Γναῖος Πομπήιος. (106 – 48 π.Χ.) 



• Πλούτ., Ηθ., 330 E: Οὐκοῦν πρώτη μὲν ἡ τῆς στρατείας 

ὑπόθεσις φιλόσοφον τὸν ἄνδρα συνίστησιν, οὐχ ἑαυτῷ 

τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν ἀλλὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμόνοιαν 

καὶ εἰρήνην καὶ κοινωνίαν πρὸς ἀλλήλους παρασκευάσαι 

διανοηθέντα. 

 

• Πλούτ., Ηθ., 329 C: κοινὸς ἥκειν θεόθεν ἁρμοστὴς καὶ 

διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε 

τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος <καὶ> εἰς ταὐτὸ συνενεγκὼν τὰ 

πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μίξας τοὺς βίους 

καὶ τὰ ἤθη καὶ τοὺς γάμους καὶ <τὰς> διαίτας, πατρίδα μὲν 

τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ 

καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθούς, 

ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηρούς… ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν 

ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι  
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Αρρ., Αν., 7, 11, 8-9: θοίνην δημοτελῆ ἐποίησε, καθήμενός τε αὐτὸς 

καὶ πάντων καθημένων, ἀμφ’ αὐτὸν μὲν Μακεδόνων, ἐν δὲ τῷ ἐφεξῆς 

τούτων Περσῶν, ἐπὶ δὲ τούτοις τῶν ἄλλων ἐθνῶν ὅσοι κατ’ἀξίωσιν ἤ 

τινα ἄλλην ἀρετὴν πρεσβευόμενοι, καὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κρατῆρος αὐτός 

τε καὶ οἱ ἀμφ’ αὐτὸν ἀρυόμενοι ἔσπενδον τὰς αὐτὰς σπονδὰς 

καταρχομένων τῶν τε Ἑλλήνων μάντεων καὶ τῶν Μάγων. εὔχετο δὲ τά 

τε ἄλλα [καὶ τὰ] ἀγαθὰ καὶ ὁμόνοιάν τε καὶ κοινωνίαν τῆς ἀρχῆς 

Μακεδόσι καὶ Πέρσαις. εἶναι δὲ κατέχει λόγος τοὺς μετασχόντας τῆς 

θοίνης ἐννακισχιλίους, καὶ τούτους πάντας μίαν τε σπονδὴν σπεῖσαι καὶ 

ἐπ’ αὐτῇ παιωνίσαι. 

Αρρ., Αν., 7, 30, 3: ἐπεὶ καὶ αὐτὸς ἐμεμψάμην ἔστιν ἃ ἐν τῇ 

ξυγγραφῇ τῶν Ἀλεξάνδρου ἔργων, ἀλλὰ αὐτόν γε 

Ἀλέξανδρον οὐκ αἰσχύνομαι θαυμάζων· τὰ δὲ ἔργα ἐκεῖνα 

ἐκάκισα ἀληθείας τε ἕνεκα τῆς ἐμῆς καὶ ἅμα ὠφελείας τῆς ἐ 

ἀνθρώπους· ἐφ’ ὅτῳ ὡρμήθην οὐδὲ αὐτὸς ἄνευ θεοῦ ἐς τήνδε 

τὴν ξυγγραφήν 
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Αρρ., Αν., 5, 8, 1-2: Ῥωμαίοις μὲν δὴ οὕτω ταῦτα 

ἐκ παλαιοῦ ἐπήσκηται· Ἀλεξάνδρῳ δὲ ὅπως 

ἐζεύχθη ὁ Ἰνδὸς ποταμὸς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, ὅτι μηδὲ 

οἱ συστρατεύσαντες αὐτῷ εἶπον. ἀλλά μοι δοκεῖ ὡς 

ἐγγυτάτω τούτων ἐζεῦχθαι, ἢ εἰ δή τινι ἄλλῃ 

μηχανῇ, ἐκείνῃ ἐχέτω. 

 



Καρακάλλας 

Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Σεβῆρος Ἀντωνῖνος Πῖος 

Αὔγουστος (211 – 217 μ.Χ.)  



Alexander as Heracles, Golden Medaillion, 2nd -3rd c. AD 






