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Ή συγγραφή του Ά. Χρυσοβέργη, ής το πλουσιώτατον παρά τήν φειδωλήν βρα· 
χυλογίαν περιεχόμενον καΐ ή άδεής καΐ εοιολμος παρρησία δικαιούται νά έπισύρη τον 
άνεπιφύλακτον του μελετητοΟ ëttaivov καΐ έγκωμιασμόν, θέτει προς συζήτησιν σοβαρώ 
τατον πρόβλημα. Πας τις μετά τήν άνάγνωσίν της θα διερωτηθώ, αν εΤναι κατορθωτή ή 
επαναφορά της παλαιάς ελληνικής προφοράς. 'Εάν λάβωμεν Οπ* δψιν δτι at παρ' ήμΐν 
περί του γλωσσικού φαινομένου σήμερον δεσπόζουσαι δοξασίαι τυγχάνουν λίαν καθυ
στερημένοι, ουδέ κατ" ελάχιστον μετακινηθεΐσαι άπό τάς φυσιοκρατικός αντιλήψεις, at. 
τίνες έδιδάσκοντο κατά το 1860 άπό τον γερμανόν γλωσσολόγον Schleicher, θά δυσκο-
λευθωμεν νά δώσωμεν καταφατικήν είς το τεθέν ερώτημα άπάντησιν. 'Εάν δμως έξ άν. 
τιθέτου άποβλέψωμεν είς τήν έπιτευχθεΐσαν είς τήν περιοχήν της γλωσσικής επιστήμης 
πρόοδον, ουδέν δικαίωμα Ιχομεν νά Θεωρήσωμ3ν ώς έξω της πραγματικότητος το προ-
βαλλόμενον αίτημα. Προ ημών πρόκειται το παράδειγμα τοΟ νεαρού Κράτους τοΰ 
"Ισραήλ, είς τήν έστίαν του οποίου επετελέσθη το θαΰμα της άναβιώσεως της παλαιάς 
'Εβραϊκής. ΑΙ γλώσσαι, επειδή δέν είναι γεν\ήματα της φυσικής καΐ βιολογικής τάξεως 
άλλα δημιούργημα ta του πνεύματος, δέν είναι ορθόν νά διακρίνωνται είς ζώσας καΐ 
νεκράς, έφ' Οσον τό πνεύμα ουδέποτε άποθιήσκει. Βάσις της διαιρέσεως των πρέπει νά 
λαμβάνεται τό γεγονός της χρησιμοποιήσεως ή της μή χρησιμοποιήσεως των. Τα συ-
στηματικώς κατόπιν ενδελεχούς πνευματικής προσπαθείας άπαρτισθέντα γλωσσικά συ 
στήματα ανήκουν είς τό άντικειμενικοποιημένον πνεύμα, είς τό όποιον εΐναι δυνατόν νά 
εμφυσηθώ ζωή άπό τό ζών πνεύμα. 'Απαιτείται κατά ταοτα παρά τήν άσθένειαν της 
σαρκός «πνεύμα πρόθυμον», δια νά επιχειρηθώ §ν εγχείρημα είς τόσον μέγαν βαθμόν με
γαλειώδες καΐ πνευματικόν. Ερωτάται όμως : υπάρχει σήμερον εντός τοΟ άντιπνευμα· 
τικου καΐ βαρβαροφώνου ορυμαγδού τό ζωοποιοΰν πνεύμα ; Ένφ είς τάς Δυτικός χώ
ρας είς τά φροντιστήρια τά λειτουργούντα είς τός Πανεπιστημιακός σχ^λάς τών κλασ
σικών γλωσσών ακούεται κατά τάς έπισχημονικάς συνδιαλέξεις ή λατινική γλώσσα, είς 
tòv έλληνικόν χώρον ουδέποτε κατωρθώθη νά συσταθί) σποι,δαστήριον είς τό όποιον νά 
λαληθή ή αρχαία ελληνική. "Ολοι φιλοτιμούνται, τρέμοντες μήπως θεωρηθούν «καθυ 
στερημένοι>, νά συντελέσουν τό κατά δύναμιν είς τήν άπομάκρυνσιν άπό φραστικός 
μορφάς ύπομιμνησκούσας τήν άρχαίαν φωνήν. Μίαν μόνον φοράν έπεχειρήθη νά χρη 
σιμοποιηθη είς τήν Σχολήν τών Κυδωνιών ή αρχαία διάλεκτος ώς όργανον συνδιαλέ 
ξεως. Τοοτο όμως ένένετο αφορμή νά επισύρουν ε\ς εαυτούς ot μεγάλοι εκείνοι του 
Γένους Διδάσκαλοι τά σκώμματα καΐ τάς λοιδορίας. 'Ενώπιον μιας τοιαύτης καταστά 
σεως δέν πρέπει νά έγκαταλείπη ήμδς ή έλπίς. Ή Ικδοσις τοΟ βιβλίου του *Α. Χρυσο
βέργη είναι σημεΐον τό όποιον δηλοί ότι ή κατολίσθησις φθάσασα είς τήν κατωτάτην 
βαθμίδα της πτώσεως κατέστησεν εντόνως συνειδητήν τήν ανάγκην της προς τά άνω 
πορείας. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

Λ 

ΑΠ. Β. ΔΑΣΚΑΛ.ΑΚΗ, Ό Μέγας 'Αλέξανδρος παι δ 'Ελληνισμός, "Αθήναι, 1963, 
1-379. 

"Av ό Μ. 'Αλέξανδρος, περιερχόμενος προ του θανάτου εις κατάστασιν έκστά-
σεως καΐ άναμιμνησκόμενος τών κ η ρ ώ ν του προγόνου αύτοΟ Άχιλλέως, έπανελάμ-
βάνε δι" εαυτόν τον Όμηρικόν στίχον 

"Ωλετο μέν μοι νόστος, άτάρ κλέος δφθιτον έσται (')ι 

1) Όμ. Ίλ. Ι. 413. 
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τοιαύτη τις πρόρρηαις θα άπέβανεν άψ=υδεστάτη Ή περί τούτου δέ απόδειξις θα 
ήδύνατο να προέ\9η καί μόνον άτό του αριθμού των φερομένων έν τη διεθνεΐ βιβλιο
γραφία δημοσιευμάτων περί της προσωπικότητος καΐ του έργου του μεγάλου τούτου 
ανδρός. 

"Ενεκα του αριθμού των σχετικώς παλαιοτέρων δημοσιευμάτων, θα ένόμιζέ τις 
δτι το δλον περί του Μ. 'Αλεξάνδρου θέμα έχει έξαντληθή οδτω δέ θα Ιβλεπεν είτα 
μετά τίνος απορίας νά προστίθενται συνεχώς είς τά παλαιότερα νέα δημοσιεύματα. Το 
πράγμα δμως τούτο κατ' άλήθειαν δέν είναι περίεργον, διότι το μέγεθος του έργου του 
Μ. "Αλεξάνδρου καί ή μέχρι των ορίων του υπερφυσικού άνατείνουσα προσωπικότης 
αύτοΟ, επιτρέπουν νέας θεωρήσεις καί συνθέσεις κοί ερμηνείας. 'Αλλά καί ή άντίληψις 
δτι συγγραφεύς τις δέν κατώρθωσε να άνοχθρ μέχρι πλήρους καί κατ' ακριβή άξίαν 
παραστάσεως καί ερμηνείας έργων μεγάλων, άποτε>εΐ δύνσμιν έλκύουσαν συνεχώς 
νέους μελετητάς καί τρέπουσαν αυτούς είς συγγραφικήν au λλαν. 

Είς τά νεώτερα περί Μ 'Αλεξάνδρου δημοσιεύματα ά\ήκει καί το ύπό του* καθη
γητού 'Απ. Δασκαλάκη δημοσιευθέν βιβλίον <δ Μέγας 'Αλέξανδρος καί ό Ελληνισμός», 
του οποίου ή πρώτη αξία προέρχεται άπό τοΟ δτι τούτο αποτελεί έλληνικήν ουμβολήν 
είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν περί θέματος παρουσιάζοντος, π>ήν τοΟ >ενικο0 έπιοτη-
UOVIKOG, καί είδικόν, έλληνικόν, ενδιαφέρον. Τό αυτό βιβλίον έ'χει ώς ύποχείμενον τήν 
έξέτασιν τής προσωπικότητος καί του έργου τοΟ Μ. 'Αλεξάνδρου άπό πολλών πλευρών 
al όποΐαι, θεωρούμενοι καί άναλυόμεναι, μορτυροΰν δτι άλλοτε μέν γνωρίσματα τοΰ 
χαρακτήρος, άλλοτε δέ al κινοΟσαι προς έργα καί διελοονχυσαι τοΟτα ίδέαι καί δυ= 
νάμεις εΤνάι κατά τόν τύτον αυτών ελληνικά. 

Τό δλον βιβλίον άποτεληται έξ εννέα έπί μέρους μελετών, έκ ιών οποίων πρώ
τη, κατά σειράν καί σημασίαν είναι «ή νεότης τοΟ Μ. Αλεξάνδρου» (σ. 17—48). Περι
λαμβάνει δέ αδτη τά τής καταγωγής καί τής αγωγής ή οποία, ώς ύπό του συγγρα
φέως εκτίθεται, δεικνύει δτι παραλλήλως προς τόν πλουτιομόν τοΟ ύπερφίοΟς εκείνου 
νοός δια γνώσεων, έγίνετο καί γαλούχησις του παιδός δι' ελληνικών παραδόσεων Δια 
τούτο, ό άπό πατρός μέν "Ηρακλείδης, άπό μητρός δέ ΑΙαχίδης έδιδάχθη πάντα δσα 
ύπό του θρύλου καί τής παραδόσεως άπεδίδοντο είς τόν Ήρακλέα και τόν 'Αχιλλέα 
καί έφιλοτιμείτο δπως πράττη κατά τά προγονικά ταύτα πρότυπα. 'Από τής αγωγής 
δέ ταύτης διέπεται καί κατευθύνεται και προσδιορίζεται αμέσως ή εμμέσως ή καθόλου 
διαγωγή του Μ. 'Αλεξάνδρου, ή εκτιθέμενη ύπό τοΟ συγγραφέως είς έπομένας μελε
τάς, ώς «ό 'Αλέξανδρος καί ol "Ελληνες» (σ. 49 | 76), «ή Ελληνική παράδοσης του 
κατά τών βαρβάρων αγώνος» (σ. 215—256), «τό Έλληνικόν φρόνημα κατά τήν κυριαρ-
χίαν τής 'Ασίας» (σ. 257—256), «ol θεοί τής 'Ελλάδος οδηγούν τόν "Αλέξανδρον είς τάς 
Ινδίας» (σ. 295—316), co Έλλην βασιλεύς καί ή παγκόσμιος κυριαρχία» (σ. 317—336), 
«τό Έλληνικόν πνεύμα καί ό εξελληνισμός του αρχαίου κόσμου» (337—361). 

Διαρκεστέρα, άλλα καί εμφανεστέρα παντός άλλου ήτο ή έπίδρασις τής Ίλιάδος 
τοΟ *Ομήρου, τήν οποίαν ό Μ 'Αλέξανδρος ένόμι£ε καί ώνόμαζε κατά τόν Πλούταρ-
χον «τής πολεμικής αρετής έφόδιον» ('Αλέξ 8. 2). Δια τούτο ό συγγραφεύς λέγει δτι co 
'Αλέξανδρος άπό παιδικής ηλικίας έλάτρευε καί έθαίμσζε ιόν θεωρούμενον άπό μη
τρός πρόγονον "Αχιλλέα, προς τόν όποιον έφλέγετο πάντοτε έκ πόθου να όμοιάση είς 
τήν μορφήν καί τάς πράξεις. Είς δέ τήν Ίλιάδα άνε>ίγνωσ<εν άπλήστως καί άπεστή-
θιζε τά θρυλικά κατορθώματα, τάς γενναιοψύχους πράξεις καί τους γενναιόφρονος λό
γους του Άχιλλέως» (σ. 37). Πράγματι δέ είς πολλός περιπτώσεις ό "Αλέξανδρος, λέ
γων ή πράττων, ύπομιμνήσκει λόγους καί πράξεις ού μόνον του 'Αχιλλέας, άλλα καί 
άλλων "Ομηρικών ηρώων. 

ΑΙ δύο υπόλοιποι μελέται, έκ τών περιλαμβανομένων είς τό αύιό βιβλίον του κα-
θηγητοΟ Δασκαλάκη («ή θεοποίησις τοΟ 'Αλεξάνδρου έν Αίγύπτφ καί 'Ασία», σ. 77— 
160, €τά σχέδια Έλληνοασιατικής αυτοκρατορίας καί ή αντίδραση έν 'Ελλάδι», σ. 
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161—214), αναφέρονται κατά το πλείστον είς τήν πολιτικήν του Μ. 'Αλεξάνδρου. Κατά 
τήν διαπραγμάτευση» των θεμάτων αυτών ô συγγραφεύς, άφορμώμενος άπό συγκεκριμέ
νων πράξεων, υποβάλλει αοτάς είς κριτικήν έπεξεργασίαν δια νά άνευρη και προσδιο 
ρίση τά πολιτικά αίτια. Οοτως, ή μέν θεοποίησις του "Αλεξάνδρου αποδίδεται είς τήν 
ανάγκην δπως οοτος έμφανισθή ώς εθνικός ήγεμών, αϊ δέ είς Βαβυλώνα θυσίαι ερμη
νεύονται ώς δείγμα σεβασμού προς τήν θρησκείαν τών κατοίκων, χρήσιμον διά τήν 
άφοσίωσιν αυτών είς τον νέον ηγεμόνα. 'Επίσης διαπιστούται δτι ή δι* Ελλήνων επι
βολή του κράτους καΐ άσκησις εξουσίας επί τοσούτων λαών ή το αδύνατος. Κατά ταΟτα 
δέ, άφοο ή αυτοκρατορία δέν ήδύνατο νά προσλάβη καθαράν Έλληνικήν μορφήν, ô 
"Αλέξανδρος έχρησιμοποίησε παλαιά "Ασιατικά σχήματα διοικήσεως. 'Αλλά, ώς παρα
τηρεί δ συγγραφεύς, «6 "Αλέξανδρος, παρά τήν νέαν θέσιν του έν 'Ασία ώς κατακτη-
τοΰ ηπείρων καΐ κυριάρχου λαών, παρά τήν φιζικήν μεταβολήν πολιτικών στοχασμών 
καΐ σχεδίων διακυβερνήσεως, παρέμεινεν "Ελλην καΐ έκυριαρχεΐτο ύπό του ελληνικού 
Φρονήματος> (σ. 340). 

Κατά τήν άνάπτυξιν δλων τών περί Μ. 'Αλεξάνδρου θεμάτων δ συγ>ραφευς εισ
δύει είς τήν ψυχολογίαν του πρώταγωνιστου, ίνα προσδιορίζη τά συναισθήματα τών 
όποιων ή μορφή δέν Εχει καθολικόν τίνα, πανανθρώπινον, τύπον, άλλ" είναι ειδική, οία 
διεπλάσθη άπο τών παιδικών χρόνων τοο Μ. 'Αλεξάνδρου ύπο τήν έπίδρασιν 'Ελληνι
κών θρύλων καΐ παραδόσεων καΐ γενικώτερον Ελληνικής αγωγής. Διά τούτο δέ και 
συμπεραίνει έν τέλει δτι «το έργον τούτο δ Μέγας "Αλέξανδρος δέν θα έπεχείρει, ουδέ 
θα διενοείτο ποτέ νά επιχείρηση, αν ή ελληνική συνείδησις, ή ελληνική, εθνική καΐ οίκο 
γενειακή παράδοσις, ή ελληνική μόρφωσις, δέν διέπλαττον έξ απαλών ονύχων τον ψυ 
χικόν του κόσμον καΐ δέν διήνοιγον τους υψηλούς εκείνους πνευματικούς ορίζοντας, 
έ>/τός τών οποίων έκινήθη ή μεγαλουργός του διάνοια» (σ. 361). Το συμπέρασμα δέ 
τούτο τοο συγγραφέως εΐναι σύμφωνον καΐ προς τήν σημασίαν τήν οποίαν, κατά τον 
μέγαν του "Αλεξάνδρου διδάσκαλον, τον "Αριστοτέλη, έχει διά τήν παίδευσιν ou μόνον 
ή φ ύ σ ι ς καΐό λ ό γ ο ς , άλλα καί το έ* θ ο ς. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

*** 

Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Ν Ε Γ Ρ Ε Π Ο Ν Τ Η , 'Αρχαίων 'Ελλήνων ποιητών, 'Επιγράμματα (Πρόλο

γος—'Αρχαίο κείμενο—Μετάφραση—Σχόλια). 

Τό ύπό κρίσιν βιβλίον, σχήματος 8ου του 0,75X100, αποτελείται έκ σελίδων 112, 
«πλην τών του εξωφύλλου. "Εχει έκτυπωθή μετ' επιμελείας επί χάρτου άριστης ποιότη
τος, περιλαμβάνει δέ πρόλογον καί τό κείμενον μετά μεταφράσεως έπιτυμβίων επι
γραμμάτων Αντιπάτρου του Σιδωνίου, Παύλου του Σιλενταρίου, Δαμαγήτου, Με
λεάγρου, Τυλλίου τοο Λαυρέα, 'Αντιπάτρου του θεσσαλονικέως, Έρυκίου, 'Αλκαίου, 
Σιμίου, Διογένους του Λαερτίου, Καλλιμάχου, Ξενοφάνους του Κολοφωνίου καί άλ
λων όλιγώτερον γνωστών έπιγραμματοποιών της 'Αλεξανδρινής καί Βυζαντινής πε
ριόδου. 

Είναι λίαν παρήγορον τό γεγονός δτι έπ' έσχατων παρατηρείται ευρεία κίνησις 
προς παρουσίασιν μιας αγνώστου εις τό πολύ κοινόν λογοτεχνικής παραγωγής του 
ελληνικού πνεύματος. Διό καί είναι άξιος συγχαρητηρίων δ συλλογεύς καί μεταφρα
στής τών αρχαίων έπιγραμματοποιών. Τά ύπ* αύτοΟ είς τον δημοτικόν λόγον μετα-
γλωττιζόμμενα καί σχολιαζόμενα επιγράμματα δχουν έπιλεγή μετ' αξιέπαινου προσο 
χής, ή δέ φροντίς νά παρουσίαση τοσαύτην ποικιλίαν ποιητών κατά χρονικός έποχάς 
τόσον διαφόρους είναι προς τιμήν του σ. άναλαμβάνοντος τό έπίμοχθον δργον ν' 


