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Η μαρτυρία ενός βυζαντινού χειρογράφου»

 “THE LEGEND OF 

ALEXANDER THE GREAT 
A S  B Y Z A N T I N E  L E G A C Y
The testimony of a byzantine manuscript”

Με την ψηφιακή έκθεση: «Ο θρύλος του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου ως Βυζαντινή κληρονομιά. Η μαρτυρία ενός 

βυζαντινού χειρογράφου» προβάλλονται επιλεκτικά 

μικρογραφίες που σκιαγραφούν τα βασικά στοιχεία της 

ζωής του μεγάλου Μακεδόνα στρατηλάτη. Ο θεατής έχει τη 

δυνατότητα να δει με σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές τις 

μικρογραφίες, να περιηγηθεί και να θαυμάσει τις σελίδες 

του χειρογράφου και να λάβει πληροφορίες για τη διάδοση 

του θρύλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον βυζαντινό 

κόσμο.

Τhe digital exhibition “The Legend of Alexander the Great 

as a Byzantine legacy. The testimony of a byzantine 

manuscript”, will showcase selected miniatures which 

outline the basic facts of the Great Macedonian ruler’s life. 

Visitors will have the opportunity to see these miniatures 

using state-of-the-art digital media thus being able to go 

through and admire the manuscript’s pages and at the 

same time acquire information on how the legend of 

Alexander the Great spread through the Byzantine world. 

O Γάμος του Μεγάλου Αλεξάνδρου με την Ρωξάνη

Τhe Marriage of Alexander the Great with Roxxane

Ο Μέγας Αλέξανδρος εισέρχεται στο βασίλειο του Ινδού βασιλιά Πώρου 

και οι Ινδοί υποτάσσονται σε αυτόν.

Alexander the Great enters the Indian kingdom of Poros, and the Indians 

declare their submition to him
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:



Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Σπουδών της Βενετίας διασώζει το μοναδικό βυζαντινό 

χειρόγραφο που εξιστορεί και εικονογραφεί εκτενώς με 

πλήθος μικρογραφιών τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

του Έλληνα Μακεδόνα στρατηλάτη που γεννήθηκε στην 

αρχαία Πέλλα το 356π.Χ. και έμελλε να γίνει κοσμο- 

κράτορας της Οικουμένης και να διαδώσει στα πέρατα της 

γης τα ελληνικά ιδεώδη.

Ο Παραγγελιοδότης του χειρογράφου Αλέξιος Γ’ Μέγας Κομνηνός.

Emperor Alexios III Megas Komnenos of Trebizond, who ordered a copy of the manuscript

Οι πόλεις της Μικράς Ασίας παραδίδονται στον Μέγα Αλέξανδρο

Τhe cities of Asia Minor surrenders to Alexander the Great 

Η Μάχη στον Γρανικό Ποταμό

Τhe Battle in the Granikos River

The Hellenic Institute of Byzantine and post-Byzantine 

Studies of Venice holds a unique byzantine manuscript 

with a large number of miniatures which depict the life of 

Alexander the Great, the Hellenic Macedonian military 

commander who was born in Pella in 356B.C. and was 

meant to become a ruler of the whole Oecoumene and to 

spread the Hellenic ideas and values to the edge of the 

world.

Το χειρόγραφο αντιγράφηκε κατά παραγγελία του 

αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Αλεξίου Γ’ Μέγα 

Κομνηνού, ο οποίος στα 40 χρόνια της βασιλείας του, από 

τον Δεκέμβρη του 1349 μέχρι τον Μάρτιο του 1390, 

διακρίθηκε, μεταξύ άλλων, για την καλλιέργεια των 

γραμμάτων και των τεχνών. Μετά την κατάληψη της 

Τραπεζούντας το 1461, ενσωματώθηκαν σε κάθε σελίδα 

του χειρογράφου, σε παλαιοθωμανική γραφή επεξηγήσεις 

όλων των μικρογραφιών, ώστε να είναι αναγνώσιμες και 

από τους Οθωμανούς Τούρκους..

The manuscript was copied for the emperor of Trebizond, 

Alexios III Megas Komnenos, who within his 40-year reign, 

between December 1349 and March 1390, was                      

distinguished, inter alia, for being the patron of the Arts 

and Literature. After the conquest of Trebizond by the 

Ottomans in 1461, notes in early ottoman scripture were 

added, complementing and explaining all the miniatures 

so that they could be read by the Turks. 

Στις 250 μικρογραφίες του χειρογράφου,  

εικονογραφούνται όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου: η γέννηση, η αναγόρευσή του σε 

βασιλιά της Μακεδονίας, η τεράστια εκστρατεία του σε 

Ανατολή και Δύση, οι μάχες  του με τους Πέρσες, η υποταγή 

σε αυτόν όλων των πόλεων της Μικράς Ασίας, της 

Ιουδαίας, της Αφρικής, της Μεγάλης Αρμενίας, των 

ορεσίβιων κατοίκων της Βακτριανής, της Σογδιανής και της 

Ινδικής, οι μάχες του με μυθικά πλάσματα και τέρατα, τα 

οποία εξουδετερώνει, η επιστροφή του στη Βαβυλώνα και 

τελικά ο θάνατός του και η διαίρεση του βασιλείου του 

στους διαδόχους του. 

In the 250 miniatures that accompany the text of the          

Narration, the most important facts of the life of Alex-

ander the Great are depicted: the birth, his proclamation 

as King of Macedonia, his campaign to the East and West, 

his fights with the Persians, the submission to him of all the 

cities of Asia Minor, Judea, Africa, Great Armenia, Baktriani,          

Sogdiani and Indica, his fights with mythical monsters, 

which he defeats, his return to Babylon, and finally his 

death and the division of his kingdom by his successors.     


