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"Οασης καΐ των Καμβουνίων και περισφίνγόμενοι ύπο βαρβαρικυΰ κόσμου, έξειλίχθη-
ο*αν, μάλιστα δέ ol του εσωτερικού της Μακεδονίας, κατά τάς υπαγορεύσεις των δρων 
τούτων διαβιώσεως. "Οθεν, κατά τους κλασσικούς χρόνους, του λόγου οντος περί Μα
κεδόνων, ή πρωτεύουσα σημασία άπεδίδετο etc τόν βαθμόν του πολιτισμού, ουχί δέ είς 
τήν φυλετικήν προέλευσιν καί κατανωνήν, έλέγοντο οδτοι βάρβαροι. Τό ονομα των 
Μακεδόνων καί ή εθνική αυτών διάπλασις, ol γείτονες καί αί διαφοραί αυτών άπα τών 
Μακεδόνων, ό πολιτικός βίος τών Μακεδόνων καί αί περί αύτοΟ αρχαίοι πηγαί, περι
λαμβάνονται είς τα ειδικά θέματα του μέρους αύτοΟ. 

Το δεύτερον μέρος (σ. 101—154) άφορα" εις τήν γλώσσαν τών Μακεδόνων. Ό σ. 
μετ* έπισκόπησιν τών γλωσσικών στοιχείων, εισέρχεται εις τήν έξέτασιν τών άφ' ιστο
ρικών πηγών προερχομένων επιχειρημάτων, τα όποια δια κατηγορηματικών αποδεί
ξεων άποκλείουσι τήν οπαρξιν έν Μακεδονία γλώσσης ξένης προς τήν έλληνικήν, άρα 
δέ μή καταληπτής δια τους "Ελληνας. Επειδή δέ ύπεστηρίχθη ύπό τίνων καί δτι 
υπήρχε μέν ιδία Μακεδόνικη γλώσσα, άλλ' αϋτη έξεθλίβη ύπό τήν πίεσιν του εξελλη
νισμού τής Μακεδονίας, ό σ. παρατηρεί, δτι προ τών χρόνων, καθ* οΰς ή ελληνική 
γλώσσα ώμιλείτο αποδεδειγμένως έν Μακεδονία, ή συνάφεια Μακεδόνων καί άλλων 
παρ' αυτούς 'Ελληνικών φύλων ήτο περιωρισμένη καί δέν ήδύνατο, άρα, να έπέλθη 
εξελληνισμός. Ωσαύτως δ* δτι, ôcv συνέβαινεν εξελληνισμός, αί διασωθεΐσαι λέξεις· 
αϊτινες ήσαν έν χρήσει εις τήν κρατικήν διοίκησιν καί τον στρατόν, δέν θα ανήκον είς 
τήν δωρική ν διάλ,εκτον, άλλ' εις άλλην, χρησιμοποιουμένην είς τάς πόλεις τής Χαλκι
δικής. Κατ' άκολουθίαν δέ συνάγει ό σ., δτι τά περί εξελληνισμού τών Μακεδόνων άν· 
τίκεινται καί προς τήν άλληλουχίαν τής εξελίξεως έν Μακεδονία ιστορικών γεγονότων 
καί προς τους νόμους τής εξελίξεως τών λαών. Έν συνεχεία εξετάζονται τά του επει
σοδίου του Ευμενούς, τά τής δίκης του Φιλώτα, αί μαρτυρίαι τών Ρωμαίων καί ή σιωπή 
του Δημοσθένους, ή γλώσσα τών Μακεδόνων του Φιλίππου καί του 'Αλεξάνδρου, κ. ά. 
Περιλαμβάνεται δέ είς ταύτα καί ή γνώμη τοΟ σ , δτι ό Πλούταρχος, λέγων περί του 
'Αλεξάνδρου, δτι <άνεβόα Μακεδονιστί>, έννοεΐ ουχί τήν χρήσιν Μακεδόνικης γλώσσης 
ή 'Ελληνικής διαλέκτου ομιλούμενης έν Μακεδονία, άλλα χρήσιν συνθήματος στρα
τιωτικού, αποτελούντος έν Μακεδονία «σύμβολον θορύβου μεγάλου». 

Τό τρίτον μέρος (σ. 155—243), έπιγραφόμενον «Άργεάδαι · Τημενίδαι», αναφέρε
ται είς τήν ΐδ,τυσιν του Μακεδόνικου κράτους καί τήν καταγα>γήν του πρώτου βασιλι
κού οίκου, μετά τής όποιας συνδέεται ^τενώς τό δλον έθνολογικόν θέμα τής 'Αρχαίας 
Μακεδονίας καί τών κατοίκων αυτής. 'Ελλείψει άλλων παλαιοτέρων στοιχείων, πρώτη 
φέρεται ή ύπό του 'Ηροδότου μνημονευομένη παράδοσις, κατά τήν οποίαν άπό ~ών 'Ηρα
κλείδων - Τημενιδών του "Αργούς προήλθεν ό ηγεμονικός οίκος τών Αιγών τής Μα
κεδονίας. Μετά τούτο ό σ. λέγει περί του πανάρχαιου θρύλου, τής μεταναστεύσεως τών 
Τημενιδών έξ "Αργούς τής Πελοποννήσου είς Μακεδονίαν καί Ιδρύσεως του βασιλικού 
οίκου τών Αιγών, ώς καί περί τής μεταπλάσεως τοΟ θρύλου τούτου ύπό του Εύριπί-
δου, δστις έπενόησε τά περί 'Αρχελάου. "Επονται μετ' άλλων τά περί Όρεστικου "Αρ
γούς, τών πρώτων βασιλέων καί τής γενεαλογίας αυτών, καί τά έκ τής παραδόσεως 
εξαγόμενα ιστορικά πορίσματα. 

Κατά τά πορίσματα ταύτα, μετά τήν έν Πελοποννήσω, άρα δέ καί έν "Αργεί, 
έγκατάστασιν Δωριέων, κλάδος δωρικός, έ'χων έπίγνωσιν τής συγγενείας αυτού μετά 
τών έν "Αργεί Δωριέων, ευρισκόμενος δέ προς νότον τής Πίνδου, εστράφη προς βορραν 
καί συνηνώθη μετά Δωριέων, οίτίνες, καθ' Ήρόδοτον, κατφκουν έν Πίνδω καί έκα-
λουντο Μ α κ ε δ ν ό ν Ιθνος. Ά π ό τής συνενώσεως ταύτης προήλθε τό έλληνομακε-
δονικόν κράτος τών Αιγών, τό όποιον έξετάθη βαθμιαίως καί έπί άλλων περιοχών, ώς ή 
Πιερία, ή Βοττιαία, ή Λυγκηστίς, κ ά. Ούτω διεμορφώθη ή παράδοσις περί Ήρακλείδουώς 
Ιδρυτού τοΟ Μακεδόνικου κράτους, ήτις έγένετο πανηγυρικώς αποδεκτή καί έν "Ολυμπία. 

"Ιδιον μέρος, τό τέταρτον (σ. 245—368), περιλαμβάνει τά κατά τον βασιλέα τής 
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Μακεδονίας Άλέξανδρον Α', τον Φιλέλληνα, καΐ τήν Μακεδονίαν κατά τους Περσικούς 
πολέμους. Παρατηρείται δέ, δτι προ των πολέμων έκρίνων ό 'Αλέξανδρος, χρησιμοποιών 
τήν εονοιαν του Περσικού κράτους, εΐχεν επεκτείνει τήν αρχήν αυτού καί επί γειτόνων» 
ot δποΐοι άπετέλουν πρότερον άνεξάρ-ητα κράτη. Οοτω, δια προσκτήσεως ή υπαγωγής 
είς κατάστασιν ύποτελείας, της Μυγδονίας, της Κρηστωνίας, της Βισαλτίας, της 'Αλμω
πίας, της Λυγκηστίδος, της Όρεστιάδος, της 'Ελίμειας καί των άλλων παραλίων του 
Θερμαϊκού κόλπου, το Μακεδονικόν κράτος κατέστη ό ισχυρότερος παράγων της πέραν 
του 'Ολύμπου πολιτικής καταστάσεως, άλλως καί διότι είς τήν έδαφικήν έπέκτασιν 
προσετέθη ή διοικητική καί στρατιωτική αυτού όργάνωσις καί ή προαγωγή της οικονο
μίας δια των πλουσίων μεταλλείων. 

Πολύς λόγος έγένετο μέχρι τούδε περί δσων είπον κατά καιρούς οι ρήτορες 
περί των Μακεδόνων ώς βαρβάρων. Δια τούτο ό σ. εξετάζει τα ύπό των Ρητόρων λε
χθέντα είς ίδιον μέρος, το πέμπτον (σ. 369—446), αρχόμενος άπό διασωθέντος αποσπά
σματος τοΟ «υπέρ Λαρισαίων» λόγου του θρασυμάχου, ένθα ό βασιλεύς της Μακεδο
νίας 'Αρχέλαος καλείτα ι βάρβαρος. Καταλήγει δέ ό σ. είς το συμπέρασμα, δτι ή λέξις 
βάρβαρος έχρησιμοποιήθη υπό σημασίαν πολιτικήν καί κοινωνικήν καί πνευματικήν, 
ουχί δέ έθνικήν, άφοΰ μάλιστα ή καταγωγή των προγόνων του 'Αρχελάου ήτο ανεγνω
ρισμένη ώς ελληνική. 'Ακολούθως ό σ. εξετάζει τον είς Ήρώδην άποδιδόμενον λόγον 
«περί πολιτείας» καί κρίνει, δτι πρόκειται περί πολιτικού λιβέλλου, έν τω δποίω ό χα
ρακτηρισμός τών Μακεδόνων ώς βαρβάρων ε ίναι δάνειος άπό του Θρασυμάχου καί 
«προδημοσθένειος». Ωσαύτως δ' δτι δια της προβολής της εκπολιτιστικής καθυστερή
σεως τών Μακεδόνων επιδιώκεται ή διατύπωσις δυσμενών κρίσεων. "Επονται τα περί 
χωρίου του 'Ισοκράτους (Φίλ. 108) καί της παρ' άλλων αποδιδομένης εις αυτό σημα
σίας, τήν οποίαν ό σ. απορρίπτει, ίνα μετά τούτο έρμηνεύση άλλως τα πράγματα. 

'Εν τέλει εξετάζονται δσα ύπό του Δημοσθένους ελέχθησαν περί βαρβαρισμού τών 
Μακεδόνων, τα όποια έχρησιμοποιήθησαν παρ' άλλων δια τήν συναγωγήν συμπερασμά
των άφορώντων είς τήν καταγωγήν τών Μακεδόνων. 'Εν τούτω δ σ. σκιαγραφεί τήν 
κρατούσαν έν 'Ελλάδι πολιτικήν κατάστασιν, καθ* ον χρόνον ό Δημοσθένης έξαπέλυεν 
άπό του βήματος της Πνυκος μύδρους κατά του Φιλίππου. Άθετών δέ τήν γνησιότητα 
του ψηφίσματος, δπερ φέρεται έν τώ «περί στεφάνου» λόγω του Δημοσθένους, παρατη
ρεί δτι ό Δημοσθένης, περί βαρβάρων λέγων, δέν αμφισβητεί τήν γνωστήν τοις πάσι 
έλληνικήν καταγωγήν του Φιλίππου, ά λ λ α χαρακτηρίζει τους έν γένει, κυρίως δέ τους 
πολιτικούς, τρόπους τοΟ ανδρός εκείνου. 

Τοιούτο είναι έν συνόψει τό περιεχόμενον του περί Μακεδονίας βιβλίου τοΰ καθη
γητού Δασκαλάκη. 

Ή παλαιοτέρα περί Μακεδονίας βιβλιογραφία έχει προέλθει άπό διττού ενδιαφέ
ροντος. Τό μέν τούτων είναι αμιγώς έπιστημονικόν καί ώς τοιούτο αναζητεί, δπως δι* 
έπστημονικών μεθόδων προαγάγη τάς περί τού βίου έν γένει τών Μακεδόνων γνώσεις. 
Τό έτερον ε ίναι σύμμεικτον καί ώς τοιούτο άφορμάται μέν άπό της επιστήμης, αναπτύσ
σεται δέ καί έκδηλοΰται, κατ' άλλοτ ' άλλο μέρος, ύπό τήν έπίδρασιν προκαταλήψεων. 
Έ ν ε κ α τούτου ή επιστήμη, άπό της όποιας άφορμάται, περιέρχεται ενίοτε είς ήσσονα, ή 
καί δλως υποτελή, θέσιν. 

Ό καθηγητής Δασκαλάκης, ώς άπό τού προλόγου του Ιργου προκύπτει, θέτει ώς 
σκοπόν τήν συλλογήν, τήν κριτικήν έπεξεργαοίαν καί τήν έρμηνευτικήν άπόδοσιν παν
τός στοιχείου, δπερ δύναται να άντληθή άπό τών αρχαίων πηγών. Τούτο δέ διότι, ώς 
λέγει έν τώ προλόγω, «πολλά θέματα, αναφερόμενα ού μόνον είς τήν γλώσσαν καί τήν 
έθνικήν συγκρότησιν, ά λ λ α καί είς τον έν γένει βίον τών αρχαίων Μακεδόνων, παρέμε-
νον είσέτι ανεξερεύνητα ή ουχί πλήρως έξηρευνημένα, πολλά δέ προβλήματα της Ιστορίας, 
Ιδία τών πρώτων αίώνων τού Μακεδόνικου βίου, έξηκολούθουν να παραμένουν άλυτα». 

Κατά τήν διαπραγμάτευσιν τών θεμάτων, τα όποια περιλαμβάνονται είς τό έργον 
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αυτού, ό σ. άφορμάται πάντοτε άπό των πηγών, ώς εΐναι (ανάγκη να συμβαίνη περί έρ
γων Ιστορικών. Δια τούτο δέ ή θεμελίωσις του έργου είναι συνεχής καΐ σταθερά, εις 
ιιάσας τάς περιπτώσεις, κατά τάς οποίας ή οπαρξις αρχαίων πηγών επιτρέπει τούτο. ΕΙς 
την δια της χρήσεως τών πηγών θεμελίωσιν έ'πεται ή ερμηνεία αοτών, ήτις, ώς συμβαί
νει περί θεμάτων Ιστορικών, δέον να έλέγχηται δια του γλωσσικού, άλλα και του Ιστο
ρικού γνώμονος, όστις, εκφράζων τήν ίστορικήν κριτικήν καί το Ιστορικώς σκέπτεσθαι, 
κατευθύνει, ενίοτε δέ καί ελέγχει, τον γλωσσικόν γνώμονα. Ό σ. παρέχει πράγματι 
άξιόλογον συμβολήν εις τήν έρμηνείαν χωρίων. Προ παντός δέ χρησιμοποιεί δεξιός τήν 
κριτικήν αύτοΰ Ικανότητα καί πείραν, διότι δύναται ώς Ιστορικός να άναδράμη είς τους 
χρόνους, περί τών οποίων γράφει, να άναπαραστήση τα γεγονότα, να συλλαβή τήν σκέ-
ψιν τών δρώντων προσώπων καί να αίσθανθη τήν έπίδρασιν τών γεγονότων ώς σύγ
χρονος αυτών. "Ενεκα τούτων, τό βιβλίον του καθηγητού Δασκαλάκη αποτελεί άξιολο· 
γώτατον απόκτημα της περί αρχαίας Μακεδονίας βιβλιογραφίας. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

OTTO WEINREICH, τακτικού καθηγητού της κλασσικής φιλολογίας έν τφ πανε-
πιστημίω Τυβίγγης : Gebet und Wunder . . . (=«Προσευχή καί θαύμα . . . » ) . 
Tübingen 1929. 

Μέγα μέρος τών κλασσικών σπουδών έν Ευρώπη, μάλιστα δ' έν Γερμανία καί 
Γαλλία, καταλαμβάνουσιν αί θρησκειολογικά! έ'ρευναι έπ! της περιοχής του αρχαίου 
βίου έν γένει. Έκ τών αναρίθμητων σχετικών έ*ργων * έσκόπουν, δπως μεταφράσω είς 
τήν έλληνικήν εν καί δή καί τό έκτενέστερον, ίνα οϋτω δοθη καί παρ' ήμΐν αφορμή 
συστηματικωτέρας τινός ασχολίας περί τάς τοιαύτας σπουδάς. Ή δίτομος «Ιστορία 
της ελληνικής θρησκείας» του Μ. Ρ. Ν i 1 s s ο n έδελέαζέ με πλέον πάντων τών 
λοιπών έργων του επιστημονικού τούτου κλάδου Παρά ταύτα μετά πολλάς σκέψεις 
ουχί ευχερής έφάνη μοι ή πραγματοποίησις του οίκείου σχεδίου. Μέγα είναι όντως τό 
έργον του Nilsson καί τοιούτον τι τολμηρόν εγχείρημα μεταγλωττίσεως τούτου είς τήν 
έλληνικήν θα άπ^τει χρόνον μακρόν, καθ' δν θά έδει, δίχως νεκρωθη πάσα άλλη προ
σωπική καί πρωτότυπος εργασία. 'Επί πλέον σαφή είχον συνείδησιν τούδε του πράγμα-
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