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πίεσιν τής έξεγέρσεως των Μακεδόνων; Ποϊαι ήσαν αί τελικαί απόψεις του διά τον όρθόν
τρόπον διοικήσεως των κατακτηθέντων λαών καί κατά πόσον διαχωρίζει μεταξύ των τάς
φυλάς τάς όποιας κατέκτησεν; Πόσον σοβαραί ήσαν αί ταραχαί μεταξύ των Μακεδόνων
του, αί όποϊαι προεκάλεσαν τήν έξέγερσιν εις Ώπιν καί τήν άντικατάστασιν αρκετών έκ
των κυβερνητών κατά τά δύο τελευταία έτη; Διατί έδημοσίευσεν εις τήν Ελλάδα τό ψή
φισμα διά τήν έπιστροφήν τών Ελλήνων έξορίστων εις τάς πόλεις των τό 324; Διατί έζήτησεν άπό τάς Έλληνικάς πόλεις νά τόν άναγνωρίσουν έπισήμως ώς θεόν (αν πράγματι
τό έζήτησε); Καί πόσον μακράν έξετείνοντο τά κατακτητικά σχέδιά του δτε άπέθανεν;».
Εκείνος ό όποιος νομίζει ότι είναι ευχερής ή άπάντηοις εις τά έρωτήματα αυτά δέν
έχει παρά νά άναγνώση τά εις τήν συλλογήν τοϋ Griffith περιλαμβανόμενα άρθρα διά νά
διαπίστωση πόσον διαφωνούν μεταξύ των έπί τών θεμάτων αυτών επιστήμονες άφιερώσαντες μακρά ετη σπουδών διά τήν έρμηνείαν τής δράσεως καί τών ιδεών τοϋ Μεγάλου
’Αλεξάνδρου.
Αί δυσχέρειαι προς έπίλυσιν τών προβλημάτων αυτών όφείλονται, όπως παρατηρεί
ό κ. Griffith, εις τήν άτέλειαν τών ύπαρχουσών πηγών, άτέλειαν προερχομένην κατά κύ
ριον λόγον άπό τήν χρονικήν άπόστασιν, ή όποια τάς χωρίζει άπό τήν έποχήν τοϋ Μεγά
λου ’Αλεξάνδρου, καί κατά δεύτερον άπό τήν άσυμφωνίαν μεταξύ των. Έξ άλλου καί
άπολεσθεϊσαι πηγαί, έπί τών οποίων έβασίσθησαν αί μέχρις ήμών διασωθεΐσαι, δέν ήσαν
πάντοτε άπολύτως αξιόπιστοι, διότι άλλαι μέν είχον γραφή διά νά έξάρουν τήν προσωπι
κότητα τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, άλλαι δέ διά νά τήν ύποτιμήσουν. Χρειάζεται λοιπόν
μεγίστη προσοχή εις κάθε άπόπειραν έρμηνείας τής παραδόσεως, όπως άπέδειξεν μεταξύ
άλλων ό έλεγχος τής παραδόσεως περί τοϋ Γορδίου δεσμοϋ ύπό τοϋ W. W. Tarn, δστις
τελικώς κατέληξεν εις τό συμπέρασμα δτι ή παράδοσις αϋτη έδημιουργήθη ύπό τών έχθρών τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέ σκοπόν νά φανή δτι ούτος ύπήρξεν άσεβής. Ή ύπό
τινων νεωτέρων ιστορικών προβληθεϊσα έρμηνεία, δτι ή εις τό Γόρδιον πράξις τοϋ ’Αλε
ξάνδρου ήτο θαρραλέα άντιμετώπισις ένός δυσχερούς προβλήματος, ουδόλως άνταποκρίνεται προς τάς προθέσεις τών πηγών, αί όποϊαι άναφέρουν αύτό τό έπεισόδιον.
Ωραία ώς εμπνευσις καί έπιτυχής ώς άποτέλεσμα ή πρωτοβουλία τοϋ κ. Griffith θά
βοηθήση πολύ εις τήν προώθησιν τών μελετών διά τόν ’Αλέξανδρον, κυρίως διότι θά καταστήση σαφές εις όσους δέν τό γνωρίζουν ήδη, δτι ή κρίσις περί τοϋ ’Αλεξάνδρου είναι εν
άπό τά δυσκολώτερα άλλά καί δι’ αυτό τά ώραιότερα θέματα τής ιστορικής έπιστή^ς.
ΒΑΣ. ΛΑΟΤΡΔΑΣ

Jacques Benoist Mechin, Alexander the Great. The Meeting of East and
West. Hawthorne Books, Inc., New York 1966, σελ. 254.
Τό βιβλίον τοϋ κ. Mechin, τό όποιον έξεδόθη άρχικώς εις τήν γαλλικήν γλώσσαν
καί τώρα, κατόπιν τής έπιτυχίας του, είς τήν άγγλικήν, κατά μετάφρασιν τής κ. Mary
Ilford, δέν προσφέρει τίποτε τό νέον είς τήν έπιστημονικήν ερευνάν περί τοϋ Μεγάλου
’Αλεξάνδρου, έχει όμως γραφή είς τόσον ώραϊον ΰφος καί μέ τόσην άγάπην, ώστε νά δι
καιούται ιδιαιτέρας μνείας. Ό συγγραφεύς όρμώμενος άπό Ιδέας καί άπό προβλήματα
τής έποχής μας έρμηνεύει τόν μεγάλον Μακεδόνα ώς φορέα τής προσπάθειας συνδέσεως
’Ανατολής καί Δύσεως. Άντιθέτως προς άλλους μελετητής τοϋ ’Αλεξάνδρου, έκ τών
όποιων μερικοί έρμηνεύουν τήν έκστρατείαν είς ’Ασίαν ώς ώμήν εισβολήν μέ κατακτητι
κούς σκοπούς, άλλοι ώς πόθον νά ύπερβή τά γνωστά δρια, άλλοι ώς άλυσσον πολεμικών
έπιχειρήσεων καί άλλοι ώς έκδίκησιν, ό συγγραφεύς τής παρούσης μονογραφίας παρου
σιάζει τόν ’Αλέξανδρον ώς βαθμιαίως άνακαλύπτοντα τήν ϋπαρξιν κοινότητος πνεύματος
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μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως καί ώς άγωνισθέντα διά τήν σύνδεσίν των. Δύσκολον είναι
να άντισταθή κανείς εις τήν γοητείαν, τήν όποιαν προκαλεΐ τό ώραϊον Οφος τού βιβλίου.
Τά έπιχείρηματα δέν είναι πάντοτε πειστικά, ή έρμηνεία ώρισμένων στοιχείων τής παραδόσεως είναι συζητήσιμος καί εύρυτέρα γνώοις τής βιβλιογραφίας θά ήνάγκαζεν ίσως
τόν κ. Mechin νά είναι περισσότερον έπιφυλακτικός εις πολλά σημεία, ιδίως γεωγραφικά
καί χρονολογικά. ’Αλλά όλας αύτάς τάς άτελείας τάς υπερνικά τό ώραϊον ύφος καί ή βαθεΐα πνευματική καλλιέργεια τού ουγγραφέως.
ΒΑΣ. ΛΑΟΤΡΔΑΣ

S. R. Hamilton, Plutarch, Alexander. A commentary, Oxford at the Clarendon
press 1969, σελ. 231.
Αί συγκρουόμεναι άπόψεις δι’ έπί μέρους ζητήματα άναφερόμενα εις τήν προσωπικό
τητα καί τήν δρασιν τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, απόψεις παρουσιάζουσαι θεμελιώδεις
μεταξύ των διαφοράς, έχουν καταστήσει άπό μακρού άναγκαϊον τόν άκριβή έλεγχον των
ΐ^ιγών. Ή έργασία τού κ. Hamilton άνταποκρίνεται πλήρως εις τήν ανάγκην αύτήν. 'Υπο
δειγματική ώς θέμα καί ύποδειγματική ώς διαπραγμάτευσις, άποτελεΐ λεπτομερή, φράσιν
μέ φράσιν, άνάλυσιν τής υπό τού Πλουτάρχου συγγραφείσης βιογραφίας τού ’Αλεξάνδρου.
Τά ζητήματα, τά όποια παρουσιάζει ή βιογραφία, είναι πολλά καί δυσχερή. Αί πηγαί τού
Πλουτάρχου, ή ύπ’ αυτού χρήσις των, ό έπί των πηγών άσκηθείς υπό τού ίδιου έλεγχος,
αί κρίσεις του καί όχι όλιγώτερον αυτή αΰτη ή παράδοσις τού κειμένου, άποτελοΰν ζη
τήματα, άνευ τής λύσεως των όποιων ή γνώμη τού Πλουτάρχου διά τήν προσωπικότητα
καί τήν δρασιν τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου είναι άδύνατον νά έρμηνευθή έπαρκώς, τό δέ
κύριον πρόβλημα, τό όποιον θέτουν όλα αυτά τά έπί μέρους ζητήματα, είναι αν ό ιστο
ρικός τής έποχής μας δύναται νά οτηριχθή εις όσα παραδίδει ό Πλούταρχος, ό όποιος
γράφει αιώνας όλοκλήρους έπειτα άπό τόν Μεγάλον ’Αλέξανδρον καί μέ θεωρητικός
άρχάς, αί όποϊαι πολύ απέχουν άπό τάς θεωρητικός άρχάς τής έποχής, εις τήν οποίαν
άναφέρεται.
Έπειτα άπό βραχύν πρόλογον, εις τόν όποϊον ό κ. Hamilton εκθέτει τό ιστορικόν
τής έργασίας του, περιγράφει έν συνεχείμ τόν βίον τού Πλουτάρχου, άναλύει τούς δύο
λόγους του, οϊτινες είναι γνωστοί ύπό τόν τίτλον De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute
(Περί τής ’Αλεξάνδρου τύχης ή άρετής λόγος α', β') έκθέτει τήν τεχνικήν καί τάς προ
θέσεις γενικώς τών Παραλλήλων βίων (έκλογή ηρώων, χρονολογία τών βίων,
βιογραφικοί σκοποί καί μέθοδος ιστοριογραφίας), συζητεΐ διεξοδικώς τό πρόβλημα τών
πηγών εις τόν βίον τού ’Αλεξάνδρου, καί συνθέτει τά πορίσματα τών έρευνών αύτών
καταλήγων είς τό συμπέρασμα ότι, δν καί εις τήν βιογραφίαν αύτήν περιέχεται πλήθος
όρθών πληροφοριών, έν τώ συνόλω της όμως παρουσιάζει καί έλλείψεις (π.χ. έλάχισται
είναι αί πληροφορίαι διά τά στρατιωτικά επιτεύγματα τού ’Αλεξάνδρου, διά τάς πολιτικός
έξελίξεις έν Έλλάδι, διά τάς πολιτικός προθέσεις τής έκσιρατείας, διά τήν διοίκησιν τού
κράτους, διά τήν σημασίαν τών γάμων είς Σοΰσα κ.ά.) καί αποδίδει είς τόν ’Αλέξανδρον
σκέψεις καί ιδέας, αί όποϊαι άνήκουν περισσότερον είς τόν Πλούταρχον καί τήν έποχήν
του, παρά είς τόν ’Αλέξανδρον. Τό συμπέρασμα τής άναλύσεως αυτής είναι ότι ό ύπό τού
Πλουτάρχου συνταχθείς βίος τού ’Αλεξάνδρου πρέπει νά χρησιμοποιήται μετά πολλής
προσοχής καί πάντοτε έν συσχετισμφ μέ τάς δλλας ύπαρχούσας πηγάς.
Είς τό διεξοδικόν ύπόμνημα τού κειμένου, ό κ. Hamilton έλέγχει έπακριβώς καί έν
συνεχεϊ άναφορμ προς τάς άλλας πηγάς όσα παραδίδει ό Πλούταρχος. Τό πρώτον, τό
όποιον δέον νά έξαρθή, είναι ή λαμπρά έλληνομάθεια τού συγγραφέως, ή όποια τόν βοη-
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