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Χρήστου Π. Μπαλόγλου, Ό Μέγας 'Αλέξανδρος καί ή Φιλοσοφία. Ό επηρεασμός του 

από τήν Φιλοσοφία καί οι φιλόσοφοι του -περιβάλλοντος του. Βραβεΐον της Ακαδημίας 

'Αθηνών, έκδ. Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 50, θεσσαλονίκη 2003, 195 σσ. 

Ή μελέτη αποτελείται από οκτώ άνισομεγέθη κεφάλαια. 
Προτάσσεται ó Πίνακας των Περιεχομένων (σσ. 11-13), ακολουθεί 
ένας κατατοπιστικός πίνακας βραχυγραφιών (σσ. 15-18) καί ή 
«Εισαγωγή» (σσ. 19-21), στην οποία περιγράφεται ή δομή τοϋ έργου. 

Με βάση τήν ρήση τοϋ Ισοκράτους προς τον νεαρον διάδοχο τοϋ 
Μακεδόνικου θρόνου 'Αλέξανδρο «ακούω δε σε πάντων λεγόντων 
ώς φιλάνθρωπος ει καί φιλαθήναιος καί φιλόσοφος» (σ. 19) καί τον 
χαρακτηρισμό τοϋ Πλουτάρχου, οτι ó 'Αλέξανδρος κατώρθωσε να 
άναδειχθή «φιλοσοφώτατος πάντων» (σ.3), διερεύνησε ó συγγραφέ
ας τήν σχέση τοϋ Αλεξάνδρου με φιλοσόφους, ρήτορες καί ιστορι
κούς της εποχής του καί τήν συναναστροφή του μέ αυτούς. 

Ή κυνική φιλοσοφία μέ κυριότερους εκπροσώπους της τον 
Διογένη τον Σινωπέα, τον Κράτητα τον Θηβαίο, τον Φιλίσκο τον 
Αιγινήτη, πού υπήρξε εκ των διδασκάλων τοϋ 'Αλεξάνδρου, αλλά 
καί τον Όνησίκριτο από τήν 'Αστυπάλαια, τον αξιωματούχο τοϋ 
'Αλεξάνδρου, ó όποιος ώς ιστορικός παρακολούθησε τήν εκστρα
τεία, αποτελεί τήν πρώτη γνωριμία τοϋ 'Αλεξάνδρου μέ τήν φιλο
σοφία της εποχής του (Κεφάλαιο 1, σσ. 23-65) 

Ό συγγραφέας αναλύει κατά τρόπο ενδελεχή καί συστηματικό 
τήν προσπάθεια εξευρέσεως διδασκάλου από τον Φίλιππο για τον 
γυιό του 'Αλέξανδρο. Ή 'Ακαδημία μέ τον Σπεύσιππο καί ή 
Ρητορική Σχολή τοϋ 'Ισοκράτους προσπαθούν να προβληθούν ώς 
επικρατέστερες γιά τήν αγωγή τοϋ νεαρού διαδόχου. Ό Φίλιππος 
δεν θα έπιλέξη δάσκαλο από τις δύο πλέον προβεβλημένες σχολές 
της εποχής του καί θα στραφή στην Λέσβο, οπού βρίσκεται καί 
εργάζεται ο 'Αριστοτέλης, μετακινούμενος εκεί μετά τήν τριετή 
παραμονή του στην "Ασσο, δίπλα στον Ερμεία (Κεφάλαια 2 καί 4) 

'Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή ή προσπάθεια τοϋ συγγραφέα όπως 
ανίχνευση τήν τυχόν επίδραση τοϋ 'Αριστοτέλους στο έργο καί τήν 
πολιτική τοϋ 'Αλεξάνδρου. Παραλλήλως, εξηγείται ή αρνητική θέση 
τοϋ Περιπάτου έναντι τοϋ 'Αλεξάνδρου (Κεφάλαιο 5). 

Δεν λησμονεί ó συγγραφέας νά αξιολόγηση τήν συμβολή των δύο 
φιλοσόφων Άναξάρχου καί Πύρρωνος καί νά άναλύση τήν παρου
σία τους στην εκστρατεία (Κεφάλαιο 6). 
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Σέ μικρότερα κεφάλαια αναλύεται ή αναφορά του ρήτορα 
Αισχίνη στον 'Αλέξανδρο (Κεφάλαιο 3), ή επίδραση τοΰ 
"Αλεξάνδρου στους Στωικούς, άφοϋ ο 'Αλέξανδρος κατόρθωσε νά 
καταστήση την οικουμένη μία ενιαία «πόλιν» (Κεφάλαιο 7), καθώς 
και ή βασιζόμενη στο μυθιστόρημα τοΰ (Ψευδο)Καλλισθένους 
συνάντηση τοΰ 'Αλεξάνδρου με τον Πλάτωνα, τον Δημόκριτο και 
τον Μενέδημο (Κεφάλαιο 8). 

'Αναλυτική βιβλιογραφία έργων Ελλήνων (σσ. 171-174) και 
ξένων συγγραφέων (σσ. 174-184) και χρηστικά ευρετήρια ονομάτων 
(σσ. 185-195) κατακλείουν τήν μελέτη, πού αναμφιβόλως συμβάλλει 
στην εξέταση μιας άλλης πτυχής μιας προσωπικότητος με δράση 
κοσμοϊστορική. 
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