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l'explication de l'importance du texte de Sextus pour la compréhension de certaines 
tendances de la pensée (para)philosophique de son temps, conjointement avec l'im
portance que présentent d'autres sources contemporaines, et définit les principes 
philologiques de son édition. Celle-ci, accompagnée d'une traduction en italien, à la 
fois fidèle et élégante (pp. 54-97), est conforme aux règles définitivement établies. 
L'apparat critique, impeccable, contient, ça et là, des lectures intéressantes. Mais ce 
sont les Notes et Commentaires (pp. 99-180) qui présentent les aspects les plus 
substantiels de cette édition. E. Spinelli s'applique, de la manière la plus discursive 
et la plus exhaustive, à mettre en relief tous les problèmes d'un texte difficile à 
déchiffrer du point de vue de son contenu relatif à l'histoire des idées et réussit à 
intégrer les considérations éparses de Sextus dans l'ensemble de son questionnement 
épistémologique. Fondée par Gabriele Giannantoni, la Collection «Elenchos» dans 
laquelle le présent volume porte le n° XXXII, et dont j'avais, il y a longtemps, 
présenté certaines publications à l'Académie d'Athènes, (Actes de l'Académie 
d'Athènes, 1986, pp. 200-202 et 214-218), maintient son niveau initial, ce qui lui vaut 
une haute appréciation internationale. 

E. MOUTSOPOULOS 

Suzanne Saïd, Monique Trédé, Alain le Bolluec, Ιστορία της Ελληνικής Αογοτε-
χνίας, Μετάφραση: Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, Δ. Τσιλιβερδής, Β. Πόθου, Επιστη
μονική Επιμέλεια: Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, τ. 1, 'Αθήνα Εκδόσεις Παπαζή-
ση, 2001, 397 σσ. + 30 σσ. εγχρ. φωτογρ. 

Είναι σπάνια τα έργα πού από τήν πρώτη στιγμή της εκδόσεως των κατα
κτούν τον τίτλο των κλασσικών. Το θαυμάσιο αυτό βιβλίο των τριών έξοχων γάλ
λων ελληνιστών, τέσσερα μόλις χρόνια άπό τήν έκδοση του στο Παρίσι, εκδίδε
ται και στην Ελλάδα άφοϋ έπρόλαβε να έπιβληθή παγκοσμίως ώς έργον ανα
φοράς. Ό εκδοτικός οργασμός του οίκου Παπαζήση ήταν αδιανόητο να τό αγνόη
ση· τό περιέλαβε συνεπώς στην σειρά «'Αρχαία ελληνική γραμματεία, Μεταφρά
σεις ξένων έργων» ευθύς ώς αυτό έκυκλοφορήθη, αναθέτοντας τήν μεταφραστι-
κήν του επεξεργασία και τήν έπιστημονικήν επιμέλεια της όλης εκδόσεως στην δο-
κιμασμένην άπό τα πολυάριθμα έργα της στον τομέα της έρευνας της ελληνικής 
φιλολογίας Καθηγήτριαν του Πανεπιστημίου 'Αθηνών Καν Γεωργίαν Ξανθάκη-Κα
ραμάνου, πού επί δεκαετίαν σχεδόν είχε διευθύνει τίς επιστημονικές εκδόσεις του 
Κέντρου Εκδόσεως "Εργων Ελλήνων Συγγραφέων της 'Ακαδημίας Αθηνών, στις 
όποιες είχαν περιληφθή καί σημαντικές ιδικές της ερευνητικές εργασίες. Προς τα
χύτερη και πληρέστερη διεκπεραίωση της εκδόσεως ή Κα Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου 
συνεκρότησεν ομάδα άποτελουμένην άπό τους ώς ανω δύο· διδάκτορες φιλολό-
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γους. Tò αποτέλεσμα της δραστηριότητος αυτής εΐναι ó κομψός την έμφάνισιν κι 
από πολλές πλευρές άκρως ενδιαφέρων τόμος πού ήδη προσφέρεται προς μελέ-
την στο ελληνόφωνο κοινό φιλολόγων και πνευματικών ανθρώπων γενικώτερα. 
Τό ερευνητικό φάσμα του πρώτου αύτοϋ τόμου διήκει άπό τής αρχαϊκής εποχής 
μέχρι του τέλους τής στενώς νοούμενης κλασσικής περιόδου. Μονάχα ακροθιγώς 
είναι δυνατόν να γίνη αναφορά στην δόμηση τής ύλης του. Τα Προλεγόμενα τής 
Monique Trédé, τής οποίας τό άλλο, κλασσικό πιά, βιβλίο περί τής εννοίας τού 
καιροϋ συνετέλεσε στην διεθνή εμπέδωση τής περί καιρικότητος φιλοσοφικής θε
ωρίας τού γράφοντος, ακολουθούνται άπό τον πρόλογο τής μεταφράστριας κι 
άπό την Εισαγωγή στο όλον εγχείρημα, όφειλόμενην εις την γραφίδα τής αυτής 
γαλλίδος καθηγήτριας. Στο πρώτο μέρος τού τόμου εξετάζονται οι ποιητικές μορ
φές πού άνεπτύχθησαν κατά την άρχαϊκήν εποχή, σε σχέση και προς τά κοινω
νικά και πολιτιστικά πλαίσια εντός τών οποίων αυτές εκαλλιεργήθησαν. Μ" ίδι-
αίτερην έμφαση τονίζεται ή σπουδαιότης τού ομηρικού ζητήματος καί τών ομη
ρικών επών, άλλα καί τής ησιόδειου παραδόσεως. Ακολουθεί ή διερεύνηση τού 
αρχαϊκού λυρισμού και τών επί μέρους μορφών του, και τό πρώτο αυτό μέρος 
ολοκληρώνεται με μιαν ούσιαστικήν εισαγωγή στην γέννηση τής φιλοσοφίας, 
όπως αύτη αποτυπώθηκε στ' αποσπάσματα τών Προσωκρατικών. Είναι εκπλη
κτική ή γνώση τού φιλοσοφικού λόγου άπό τους γάλλους αυτούς φιλολόγους, 
όταν οι έλληνες φιλόλογοι κατά κανόνα απαξιούν ν' ασχοληθούν όχι βέβαια με 
την περί αυτού ερευναν αλλά καί μέ την απλή θεώρηση του, καί μάλιστα επιδει
κτικούς. Ή Monique Trédé εκθέτει έναργώς καί κατά τρόπον άνανεωτικόν τά τής 
εμφανίσεως καί τής αναπτύξεως τής σοφιστικής καί τής διαμορφώσεως τού ιππο
κρατικού corpus, ενώ ή Suzanne Said πραγματεύεται τά τής αθηναϊκής δραμα
τουργίας πλην τής κωμωδίας περί τής οποίας γράφει καί πάλιν ή Trédé. Ή ίδια 
ακάματη φιλόλογος πραγματεύεται μέ σαφήνειαν καί πληρότητα, καταδεικτικές 
τής ικανότητος της, τά τής αναπτύξεως τού πεζού λόγου: τής ιστορίας, τής ρητο
ρείας καί, προπάντων τής φιλοσοφίας, εκδηλώνοντας τον θησαυρό τής λεγομένης 
μεγάλης σωκρατικής σχολής καί τονίζοντας ιδιαίτερα την σχέση τού φιλοσοφικού 
στοχασμού προς τό πολιτικό γίγνεσθαι τής εποχής. Θα ηύχετο κανείς πληρέστε-
ρην αναφορά στις «μικρές» σωκρατικές σχολές πού ουκ ολίγον συνετέλεσαν στην 
διαμόρφωση τών ελληνιστικών φιλοσοφιών τής επόμενης περιόδου, καί προσεχή 
απάλειψη τής αδικίας πού συντελείται έναντι τής λογικής καί τής οντολογίας τού 
'Αριστοτέλους. Ό,τι όμως αναγιγνώσκει κανείς έδώ φέρει την σφραγίδα τής αυθε
ντικής προσφοράς. Ό επίλογος τού πρώτου τόμου άπό την M. Trédé συνιστά 
συγχρόνως κι άνοιγμα προς την θεματική τού επόμενου τόμου διασφαλίζοντας τό 
συνεχές τής πορείας τού ελληνικού πνεύματος άπό τον κίνδυνο διακοπής τής 
άποτυπώσεώς της σ' ενα έργο τμηματικώς έκδιδόμενον. Αυτού τού κλασσικής βα-
ρύτητος καινοφανούς έργου έρχεται ή μετά χείρας μετάφραση να καταστήση τήν 
επιστημονική προσφορά προσιτήν. Ή μετάφραση είναι τόσο επιτυχής κι επιμελη
μένη, ώστε σε πολλά σημεία να συμπληρώνη ακόμη καί τεχνικές καί ώρισμένες 
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άλλες ατέλειες τοϋ πρωτοτύπου. Ό μόχθος της επιμελήτριας της μεταφράσεως 
και των συνεργατών της δεν έχει άποβή μάταιος: ή ελληνική βιβλιογραφία έχει 
καιρίως έμπλουτισθή εν προκειμένω. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Jacqueline de Romilly, Έκτωρ (μετάφραση Μπάμπη 'Αθανασίου και Κατερίνας 

Μηλιαρέση), Εκδόσεις «Το άστυ», 'Αθήνα 1998, σσ. 314. Τίτλος πρωτοτύπου: 

Hector (éditions Fallois), Paris 1997. 

Ή σπουδαία ελληνίστρια Jacqueline de Romilly, χαλκέντερη και ακάματη 
(είναι γεννημένη το 1913) διάκονος της ελληνικής παιδείας, επανέρχεται με το 
προκείμενο βιβλίο της στον "Ομηρο1, και δπως ή ίδια γράφει στην Εισαγωγή (σ. 
16), «...τοϋτο το βιβλίο θά είναι ενα ξαναδιάβασμα τοϋ Όμηρου, πιστό κι προ
σεκτικό» και σ' αυτό το ξαναδιάβασμα «...βρίσκεται ή χαρά, την οποία μια 
ελληνίστρια στο τέλος της ζωής της δέν θά μπορούσε να αρνηθεί στον εαυτό 
της» (σ. 13). 

Θέμα τοϋ βιβλίου είναι ή μορφή τοϋ Εκτορα, για τον όποιο δέν ξέρουμε τί
ποτα «παρά μόνο οσα αναφέρει γι' αυτόν ενα ποίημα ηλικίας είκοσι οκτώ αιώ
νων» (ο. 13), ή Ίλιάδα, και κάποιες μεθομηρικές φιλολογικές παραδόσεις, πού 
συνδέονται με τον Όμηρο. Όμως, ή τέχνη τοϋ Όμηρου συνετέλεσε, όπως γράφει 
ή συγγραφέας (σ. 13), ώστε ή μορφή τοϋ ήρωα να έμπνευση ποικίλα έργα σέ πολ
λές χώρες και να συγκίνηση γενεές αναγνωστών μέχρι τήν εποχή μας. Ό λόγος 
είναι ή μοναδικότητα της μορφής τοϋ "Εκτορα, όπως τήν παρέστησε ó Όμηρος. 
Καίτοι είναι ένας «εχθρός», εμφανίζεται τόσο ανθρώπινος και συμπαθής, και δέν 
υπάρχει ανάμεσα σ' αυτόν καί τον 'Αχιλλέα ή συνήθης στις εποποιίες διάκριση σέ 
«κακόν» καί «καλόν». «Αύτη η φροντίδα», γράφει ή συγγραφέας, «να δοξαστεί 
ένας ήρωας τοϋ εχθρικού στρατοπέδου, να προκαλέσει οίκτο ένας ηττημένος, ένας 
άνθρωπος καταδικασμένος σε θάνατο καί σε μεταθανάτιους βασανισμούς, η φρον
τίδα νά φανεί ως άνθρωπος χτυπημένος από τον πόλεμο καί ô θάνατος του νά 
σκορπίζει ενα πένθος σπαρακτικό, αποτελεί στην έναρξη της δυτικής λογοτεχνίας, 
αναφορά εξαιρετικής ανθρωπιάς» (σ. 15). 

Για τον τρόπο δουλειάς της ή συγγραφέας, άφοϋ επισημαίνει τίς δυσκολίες 
πού συνεπάγεται ó όγκος της τεράστιας αναφορικά με τό θέμα βιβλιογραφίας, 

1. Προηγούμενα βιβλία της μέ θέμα τον Όμηρο: Perspectives actuelles sur l'épopée 
homérique ou comment la recherche peut renouveler la lecture des textes, P.U.F., Paris 1983. 
Ελληνική έκδοση: Σημερινές προοπτικές για το 'Ομηρικό έπος ή πώς ή έρευνα μπορεί νά ανα
νεώσει τήν ανάγνωση τών κειμένων (μετάφρ. Άναστ. Στέφου), εκδ. Καρδαμίτσα, 'Αθήνα 1986, 
21992 —Homère, P.U.F. (σειρά "Que sais-je?"), Paris '1985, 21992. Ελληνική έκδοση: "Ομηρος 
(μετάφρ. Φ. Βρανίκου), εκδ. Δαίδαλος-Ζαχαρόπουλος, 'Αθήνα 1994. 


