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to this kind is a highly debatable issue. Therefore, to support his charge of a 
chasm would require Koutras to come up with stronger evidence. So long as 
Koutras insists on this charge, he must face another problem, an equally complex 
issue : he needs to show that Aristotle's two celebrated statements, viz. that 
man is by nature a political animal and a theoretical animal, cannot constitute 
a consistent set. 

Although the above issue does not figure largely in Koutras' otherwise able 
discussion, the reader will find much in this book that is genuinely informative. 
The book is in many respects helpful towards understanding not only Aristotle's 
position on social ethics but also how his philosophical treatment of this vital 
area still constitutes a viable alternative in the face of the puzzles that confront 
contemporary man. 

JOHN. P . ANTON 
Emory University 

Atlanta, Georgia — U. S. A. 
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΙΓΑΛΑ, Καθηγητού Πανεπιστημίου, Ιστορία της ελληνικής 
γραφής. Μετά Εισαγωγής. Πρόδρομοι καί άρχαΐ τής γραφής. Δευ

τέρα εκδοσις βελτιωμένη. Θεσσαλονίκη (Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών) 

1974, (Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται, 12), σχήμα 8ον, σσ. XV-j-3^7. 

. Ή δευτέρα εκδοσις τής εργασίας αυτής είναι βελτιωμένη δσον άφορα εις τα 
πορίσματα τών άπο του 1934 και εντεύθεν γενομένων σχετικών επιστημονικών 
ερευνών καί ιδίως είς την σχέσιν τής ελληνικής γραφής προς τήν τής μινω-μυκη
ναϊκής καί δη μετά τήν άπο του 1951—1952 άποκρυπτογράφησιν καί άνάγνωσιν 
τής μινωικής - μυκηναϊκής γραμμικής γραφής Β υπό του άρχιτέκτονος Michael 
Ventris εν συνεργασία μετά του γλωσσολόγου καθηγητού John Chadwick καί κα
τόπιν υπ' άλλων επιστημόνων. 

Ή σύλληψις του θέματος, ή διάταξις τής ύλης, ή δομή, ή αρχιτεκτονική τής 
μελέτης αυτής είναι μεθοδική, συστηματική, επιτυχής. Αποτελείται άπο δύο προ
λόγους, τής πρώτης καί τής δευτέρας εκδόσεως, είσαγωγήν, κύριον μέρος καί 
δύο παααρτήματα. 

Μετά τήν είσαγωγήν, εις τήν οποίαν πραγματεύεται τους προδρόμους καί τάς 
αρχάς τής γραφής, διερευνά τήν προέλευσιν τής ελληνικής γραφής *αί τήν έξέλι-
ξιν αυτής άπο τής εμφανίσεως της, ήτοι άπο τής μινωικής καί μυκηναϊκής επο
χής μέχρι τής εισαγωγής, έπικρατήσεως καί διαδόσεως τής τυπογραφίας, ώ ; καί 
τήν διάδοσιν αυτής. Είς το Α' παράρτημα εκθέτει τα περί τών βραχυγραφιών, τής 
ταχυγραφίας ή στενογραφίας, τών υποβοηθητικών σημείων τής αναγνώσεως, τής 
αλφαβητικής αριθμήσεως καί τών αρχικών γραμμάτων. Είς το Β' παράρτημα ομι
λεί δι' ολίγων περί τών συριστικών σάδε καί ύάμεχ προς συμπλήρωσιν των περί 
αυτών λεχθέντων υπ' αύτοΰ είς τάς σελίδας 90—93, χωρίς όμως καί να εξαντλή 
το θέμα. Το τέλος τής εισαγωγής καί εκάστου κεφαλαίου κλείεται με πλουσίαν 
βιβλιογραφίαν δι' όσους επιθυμούν είδικωτέραν ένημέρωσιν. 

Είς το τέλος του βιβλίου παραθέτει σημείωμα περί τών κατακεχωρισμένων 
είς αυτό 254 εικόνων, πίνακα πηγών καί χειρογράφων, πίνακα λέξεων καί πραγμά
των καί πίνακα συγγραφέων, τα όποια καθιστούν το έργον λίαν εύχρηστον. Προσ-
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θέτει τέλος αποσπάσματα 23 βιβλιοκρισιών τής πρώτης εκδόσεως του 1934, ή 
οποία έβραβεύθη ύπο του εν Παρισίοις Συλλόγου προς ένίσχυσιν των Ελληνικών 
Σπουδών (Association pour l'encouragement des Études grecques) και έπηνέθη 
υπό της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

Είδικώτερον ομιλεί περί της προελεύσεως της σημιτικής γραφής και τονίζει 
δτι αυτή δεν είναι δάνειον εκ τίνος τών μέχρι τούδε γνωστών συστημάτων γραφής, 
δπως είναι ή σφηνοειδής, ή μινωική καί μυκηναϊκή, ή χεττιτική κλπ., άλλ' δτι 
έγεννήθη έπί σημιτικού εδάφους, πιθανώς εις την Χαναάν, καί καταλήγει εις τήν 
διαπίστωσιν δτι οι αρχαίοι "Ελληνες παρέλαβον το άλφάβητον από τους Φοίνικας 
καί μάλιστα το άλφάβητον τών Βορειοσημιτών. 

Κατόπιν προσπαθεί να καθορίση τον χρόνον της παραλαβής του σημιτικού 
αλφαβήτου υπό τών Ελλήνων καί δέχεται δτι ή παραλαβή πρέπει να έγινε μεταξύ 
του εποικισμού τών 'Ιώνων καί τών Δωριέων, δηλαδή κατά τον ΐΟον π. Χ. αιώνα. 
Συγχρόνως καθορίζει καί τους λόγους της παραλαβής. Προχωρών δέχεται δτι ή 
έξέλιξις της ελληνικής γραφής μέχρι του 4ου π. Χ. αιώνος συνδέεται στενώς προς 
την φωνητικήν έξέλιξιν τής ελληνικής γλώσσης καί δτι ή ιστορία τών μεταβολών 
του ελληνικού αλφαβήτου μέχρι τής αποδοχής του ιωνικού είναι καί ιστορία τών 
φωνητικών μεταβολών τής ελληνικής γλώσσης. 

"Οσον άφορα τέλος εις τήν παρουσιαζομένην σήμερον τάσιν προς άντικατάστα-
σιν τής εθνικής γραφής, ήτοι τών εθνικών αλφαβήτων δια του λατινικού προς ένο-
ποίησιν τής γραφής δια τήν διευκόλυνσιν τής παγκοσμίου επικοινωνίας, τάσιν τήν 
οποίαν άσπασθέντες ατυχώς καί τίνες Έλληνες ένόμισαν καί νομίζουν δτι δήθεν 
είναι ανάγκη να άντικαστήσωμεν καί ημείς τήν έθνικήν μας γραφήν δια τής λατι
νικής, ό νηφάλιος συγγραφεύς εις το Δ' κεφάλαιον (σσ. 320—322) τονίζει πολύ 
ορθώς δτι «ή εθνική γραφή συχνά αποδεικνύεται ισχυρότερα καί αυτής τής έθνι
κήν γλώσσης, αποτελεί δέ μετά τής θρησκείας το τελευταΐον έθνικον κειμήλιον, 
το όποΐον εγκαταλείπει ένας λαός τότε μόνον, όταν άποφασίση να εγκατάλειψη 
καί τον ίδιαίτερόν του πολιτισμόν Εις τήν γραφήν», επισημαίνει, «απεικονί
ζεται ή ιστορική ζωή, έν μέρει δέ καί ή ύπόστασις κάθε πολιτισμένου καί μακράν 
ίστορίαν έχοντος λαοΰ». 

"Εχει γραφή εις γλώσσαν καθαρεύουσαν άπλήν, όμαλήν. ρέουσαν, έκφρασπκήν. 
Το υφός είναι άπλουν άπέριττον, γλαφυρόν, προσωπικόν. 

Ή α'ίσθησις του περιττού, ή ακρίβεια τής διατυπώσεως, ή σαφήνεια τής εκ
φράσεως, ή ενάργεια τών διανοημάτων ή ελλειψις υποκειμενισμού καί δογματισμού, 
ή αντικειμενική εκθεσις τών θέσεων του, ή επιστημονική τεκμηρίωσις, ή πειστικότης 
τών επιχειρημάτων, ή σεμνότης καί ή ευγένεια δια τών οποίων γίνεται ό έλεγχος 
τών απόψεων άλλων δοκίμων συγγραφέων, ή πίστις εις τήν έπιστημονικήν Ι'ρευ-
ναν καί διακρίβωσιν τής αληθείας, ή κριτική διάθεσις, ή πλήρης ένημέρωσις έπί 
τών παλαιοτέρων καί συγχρόνων πτυχών του υπό διαπραγμάτευσιν αντικειμένου 
του, ò εμπλουτισμός του έργου μέ 254 εικόνας επιγραφών, χειρογράφων καί γραμ
μάτων καί ό σχολιασμός καί ή ερμηνεία τής εγχάρακτου καί χειρογράφου γραφής 
τών εικόνων αυτών καθιστούν το σύγγραμμα τοΰτο πολύτιμον απόκτημα τής ελ
ληνικής επιστήμης, τήν οποίαν καί τίμα, ασφαλώς δε καί ή δευτέρα έ'κδοσις θα 
καταλάβη θέσιν έπίζηλον ε'ις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν. 

Ή Ιστορία τής Ελληνικής γραφής του κ. Άντ. Σιγάλα είναι λίαν χρήσιμος 
δχι μόνον εις τους φοιτητάς τής Φιλοσοφικής Σχολής, άλλα καί εις πάντα επι
στήμονα επιθυμούντα να ένημερωθή επαρκώς έπί τοιούτων καί τόσον σοβαρών 
επιστημονικών θεμάτων. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΚΑΑΑΪΤΖΑΚΗΣ 


