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Corcyra). . . . Twenty-one had died on the first day. The twenty-six others died 
the following morning.' (Part 5. p. 170). 

On the other hand, where the exasperation is not so great, prisoners in the 
Peloponnesian War appear frequently to have been used as barter 'because of 
political and strategic expediency' ( Panagopoulos p. 101). Even so, the Spartan 
captives from Sphacteria, for the sake of whon the Spartans were prepared to 
make very favourable terms, were not fully exploited by the Athenians, who 
thought that they could get what they wanted by fighting, 'and so they thought 
that the treaty would be ready for them whenever they liked' (Panagopoulos 
p. 80 ; Thucydides IV. 2 1 . 2). 

The whole problem of whether it was dishonourable to be captured at all is 
touched on by Panagopoulos in his emphasis on the Athenians' surprise at the 
capture of the Spartans on Sphacteria (p. 81), and in his mention on the story 
of the Spartan captive at Athens, who, when asked whether the Spartans who had 
fallen were brave (καλοί κάγαθοί), replied that the arrow was valuable if it only 
picked out the brave (τους αγαθούς. Panagopoulos p. 81 n. 2 : Thucydides 
IV. 40. 1—2). He makes no contrast with the modern notion that it is the duty 
of an officer and a gentleman to escape. Indeed, the most notable escape in the 
Peloponnesian War was that of Alcibiades (Panagopoulos pp. 154—5 ; Xenophon, 
Hellenica I . 1. 10), and he was no gentleman! This notion of having a duty 
to escape is so strong in present day thinking that the shooting of fifty priso
ners of war, officers of the Royal Air Force, who were captured while attempting 
to escape from «Stalag Luft III» at Sagan, and shot after their capture . . . in the 
night of 24th—25th March 1944' ( The Trial of the German Major Criminals, 
HMSO 1946, Part 7, p. 326) was considered a crine even by German officers 
(e.g. General von Graevenitz, loc. cit. Part 11, p. 95). Panagopoulos makes 
the further point that the occasional liberation by the Athenians of slaves who 
fell into their hands was not a case of humanity, but was done for reasons of pro
paganda, and to gain the services of the slaves in question (e .g . p. 149, the 
captives taken on the Chian ships in 412). 

It is not often apparent that Panagopoulos is writing in a language which is 
not his own, and the book contains a fair number of references to works of 
scholarship in French and German. There are a few misprints (one of them 
rather serious, ρ 189, 'You must think of their land as though it was a hostage 
in your position' — for 'possession'), but the general standard of presenta
tion is high. The work should provide a useful collection of evidence, for the 
sociologists, perhaps, as well as for classical scholars. 

M. J. ALDEN, University of Belfast. 

* 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑ, To αύτοκέφαλον της év 'Αλβανία 'Ορ
θοδόξου Εκκλησίας επί τη βάσει ανεκδότων εγγράφων. 'Ιωάννινα 

1978, σχ. 8ο, σσ. 446 + 8 εικόνες. (Έκδοσις ΙΜΙΑΧ, άρ. 2). 

Το παρελθόν έτος εξεδόθη ύπο του 'Ιδρύματος Μελετών Ιονίου και Άδριατι-
κοΰ χώρου της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών καί υπ' αΰξ. αριθ. 2 περισπού-
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δαστος εργασία του θεολόγου 'Αποστόλου Γλαβίνα υπό τον ώς άνω τίτλον, ανα
φερομένη εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν της 'Αλβανίας καΐ το αυτοκέφαλων αυτής. 

Άφορμήν δια να γράψη τήν μελέτην του αυτήν ό συγγραφεύς ελαβεν έκ του 
αυθαιρέτου Διατάγματος του Προεδρείου της 'Αλβανίας, του εκδοθέντος τήν 13 
Νοεμβρίου τοϋ 1967, δια τοϋ οποίου επαυεν ή ισχύς προτέρων Διαταγμάτων άφο-
ρώντων είς τάς εν 'Αλβανία θρησκευτικάς κοινότητας και κατηργεΐτο πάσα εξω
τερική εκφρασις της θρησκευτικής συνειδήσεως των 'Αλβανών. Έ κ τοϋ μέτρου 
τούτου έπλήγη βεβαίως και ή εν 'Αλβανία 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία, ή οποία άπο τοϋ 
Σεπτεμβρίου τοϋ 1922 είχεν άνακηρυχθή πραξ'κοπηματικώς εις το Βεράτιον αυτο
κέφαλος υπό των Άλβανιστών 'Ορθοδόξων επικουρουμένων υπό της Κυβερνή
σεως των Τιράνων, μέχρι τοϋ έτους 1937, δτε το Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον 
δι' ειδικού Τόμου άνεκήρυξεν επισήμως τήν Άλβανικήν Έκκλησίαν αύτοκέφαλον. 

"Η ολη εργασία τοϋ συγγραφέως διαιρείται εις πέντε μέρη περιλαμβάνοντα 
δέκα πέντε εν συνόλω κεφάλαια μετά τοϋ Επιλόγου, τοϋ Παραρτήματος περι
λαμβάνοντος άνθολογίαν ανεκδότων κειμένων, καΐ τοϋ Καταλόγου εικόνων. 

Δια να κατατόπιση βχθύτερον τον άναγνώστην του ό συγγρ. παρέχει εν αρχή 
τοϋ βιβλίου (κεφάλ. Α') τεκμηριωμένας ίστορικας πληροφορίας περί τής 'Αλβα
νίας και τών 'Αλβανών, τους όποιους θεωρεί απογόνους τών αρχαίων 'Ιλλυριών, 
άναμιχθέντας κατά τήν διαδρομήν τών αιώνων μετ' άλλο^ν λαών. Τα γεωγραφικά 
βρια τών γνησίων 'Αλβανών καθορίζει νοτιώτερον, είς τον ποταμόν Γενοΰσον 
(Σκούμπης), προς Ν. τοϋ οποίου, και μάλιστα εις τήν περιοχήν κάτωθεν τοϋ 'Αώου 
πόταμου, τοποθετεί τους αρχαίους Ήπειρώτας Πελασγούς, απόγονοι τών όποιων 
είναι οι σημερινοί Έλληνο-'Αλβανοί. 

Κατά τον συγγραφέα, οί κατοικοΰντες είς τάς ανωτέρω διαγραφείσας περιοχας 
τής 'Αλβανίας έστεροΰντο εθνικής συνειδήσεως καί επομένως και οιασδήποτε εθνι
κής ιδέας. Γνωρίζομεν άλλως τε έκ πολλών πηγών, δτι κατά τας αρχάς κυρίως 
τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως οί 'Αλβανοί είχον διχασθή καί έμάχοντο άλλοι 
υπέρ τών 'Οθωμανών καί άλλοι υπέρ τών Ελλήνων. Έδημοσιεύθησαν υπ' έμοΰ 
είς το Α' τόμον τόμον τοϋ Ίστορικοϋ 'Αρχείου Μαυροκορδάτου «στάρτια», δηλ. 
συνθήκαι συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων καί 'Αλβανών (1821 ) ι . 'Απέστειλαν μά
λιστα οί 'Αλβανοί καί εκπροσώπους των εις τήν Α' έν Έπιδαύρω Έθνικήν Συνέ-
λευσιν. 'Αλλ' δταν οί 'Αλβανοί ούτοι αντελήφθησαν το νόημα τής Ελληνικής 
'Επαναστάσεως (ελληνική πατρίς—όρθόδ. χριστιανική πίστις), άπεκολλήθησαν 
άπο τών Ελλήνων καί εστράφησαν προς τήν άλλην πλευράν. 'Από τής εποχής 
αυτής ήρχισε πνευματική τις κίνησις 'Αλβανική με κέντρον το Λονδΐνον, δπου 
κατά το 1828 εξεδόθη είς το άλβανικόν ιδίωμα ή Παλαιά καί ή Καινή Διαθήκη, 
άλλα δια γραμμάτων τοϋ έλληνικοΰ αλφαβήτου, εφ' όσον άλβανικόν άλφάβητον 
δεν ύπήρχεν εισέτι. 

Ή έμφάνισις 'Αλβανικής εθνικής κινήσεως είναι κατά πρώτον έργον τών Κα
θολικών 'Αλβανών, άλλ' Άλβανικόν Ζήτημα δημιουργείται εμφανώς μετά το Συνέ-
δριον τοϋ Βερολίνου, δτε ή Τουρκία, δια ν' άποφύγη τον πλήρη διαμελισμόν τής 
Αλβανικής επαρχίας της, εξώθησε τους Αλβανούς είς τήν συγκρότησιν τοϋ Έθνι-
κοΰ 'Αλβανικού Συνδέσμου τής Πρισρένης, ό όποιος δια πρώτην φοράν κατήρτισε 
πολιτικόν πρόγραμμα εθνικού αλβανικού προσανατολισμοΰ. 

Είς τη εξαρσιν τοϋ έθνικοΰ φρονήματος τών Αλβανών συνέβαλον μεγάλως οί 

1. Βλ. ' i . Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκίμιον "Ιστορίας περί τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως, Β', 

266. "Ιστορικόν Άρχεΐον Ά λ . Μαυροκορδάτου, §κδ. Έ . Γ . Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η , τόμ. 1, 

σελ. 61—63. 
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'Αλβανοί της διασποράς, και υπέρ πάντα άλλον è διαβόητος Φάν Νόλι κατά τάς 
αρχάς του αιώνος μας, δράσας κυρίως έν Αμερική. 

Έ ν συνεχείς ό συγγρ. εκθέτει τάς προσπαθείας τών 'Αλβανών δια την καλ-
λιέργειαν της αλβανικής γλώσσης και τήν δημιουργίαν 'Αλβανικής 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας, δηλ. τών μέσων εκείνων, τα όποια θα τους έπέτρεπον να απελευθερώ
σουν τήν Άλβανίαν καί διατηρουντες τήν έθνικήν των ταυτότητα νά αντιδράσουν 
κατά τών Ελλήνων καί Σέρβων, τους οποίους έθεώρουν εχθρούς των. 

Ή προσπάθεια τών εθνικιστών 'Αλβανών προς δημιουργίαν 'Αλβανικής 'Ορθο
δόξου Εκκλησίας έπέρασεν άπο πολλάς φάσεις καί διήρκεσε μακρόν χρόνον. Άρ-
ξαμένη περί το 1900 είς το Βουκουρέστιον ηύξήθη τα μέγιστα είς 'Αμερικήν δια 
της πρωτοβουλίας του Φαν Νόλι· καί τών συνεργατών του άπο του 1908, δτε μετά 
το κίνημα τών Νεότουρκων έξεδηλώθη έντονος ό εθνικισμός τών 'Αλβανών εντός 
τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. "Εκτοτε διεξήχθη τραχύς άγων μεταξύ τών * Αλ
βανών άφ' ενός καί του Οικουμενικού Πατριαρχείου άφ' ετέρου έπιζητουντος να 
καλύψη δι' ιδίων ικανών επισκόπων τάς ακέφαλους Μητροπόλεις τής 'Αλβανίας. 
'Αποτέλεσμα του αγώνος ήτο ή άλβανοποίησις τής 'Εκκλησίας, ως επίσης καί τής 
παιδείας. Έκπληξιν προεκάλεσε το θράσος του έν 'Αμερική φανατικού Άλβα-
νιστου Φάν Νόλι, ό όποιος άνεκηρύχθη υπό τών ομοϊδεατών του επίσκοπος τής έν 
Β. 'Αμερική "Ορθοδόξου 'Αλβανικής 'Εκκλησίας, ή οποία μέχρι τότε ύπήγετο εις 
τήν Ρωσσικήν Έκκλησίαν. Ό ίδιος αυτός, έπανελθών μετά τήν άνεξαρτοποίησιν 
τής Αλβανίας (1921) είς τήν χώραν του καί γενόμενος επανειλημμένως υπουργός, 
ενεφανίσθη μετ' ολίγον ως άρχιερεύς Κορυτσάς. Πράγματι ό αύτοχειροτόητος Φάν 
Νόλι συνετέλεσε τα μέγιστα είς το έργον του έξαλβανισμοΰ τής έν Άλβανίςι 'Εκ
κλησίας καί τής αποσπάσεως αυτής άπο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Είς τό Β' μέρος του βιβλίου του ό συγγρ. εκθέτει τάς περιστάσεις, αιτινες 
προεκάλεσαν τό έν Βερατίω συνελθόν άπο 10 Σεπτεμβρίου 1922 Κληρικολαϊκόν 
Συνέδριον, τό όποιον συνέταξε τό προσωρινόν καταστατικόν τής 'Αλβανικής Ε κ 
κλησίας, δια του οποίου ή διοίκησις τής 'Εκκλησίας τής 'Αλβανίας άνετίθετο είς 
οκταμελές Άνώτατον Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον, μέχρι τής ένθρονίσεως επι
σκόπου είς τάς τέσοαρας επαρχίας τής 'Αλβανίας, μέ κέντρον τήν Κορυτσάν. Α5τη 
ύπήρξεν ή πρώτη πραξικοπηματική άνακήρυξις ώς αυτοκέφαλου τής «'Εθνικής 'Αλ
βανικής Εκκλησίας», τήν οποίαν άνεγνώρισεν ή 'Αλβανική Κυβέρνησις δι' απο
φάσεως της άπο 18 Σεπτεμβρίου 1922. 

Αϊ αποφάσεις αύται του Συνεδρίου του Βερατίου εδρον σοβαράς αντιδράσεις 
μεταξύ τών ορθοδόξων τής 'Αλβανίας, οι όποιοι έθεώρουν τό μέν Συνέδριον παρά-
νομον, τάς δέ αποφάσεις του έπιζημίους δια μίαν τόσον μικράν χριστιανικήν μειο
νότητα. 'Υπήρξαν δμως αντιδράσεις έτι σοβαρώτεραι, άπό μέρους του Οικουμε
νικού Πατριαρχείου ( Μελέτιος Μεταξάκης ), τής Ελληνικής καί τής Σερβικής Κυ
βερνήσεως, τάς οποίας εκθέτει ό συγγραφεύς λεπτομερώς, άντλών τάς πληροφορίας 
εκ τών επισήμων πατριαρχικών καί κρατικών αρχείων καί άλλων πηγών. 

Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, επιθυμούν νά έξεύρη λύσιν τινά περί επανόδου 
τών ορθοδόξων 'Αλβανών είς τους κόλπους του, άπέστειλεν έξαρχον είς Άλβα
νίαν (Κορυτσάν) τον Έπίσκοπον Μιλητουπόλεως Ίερόθεον, όστις κατήγετο εκ Πρε-
μετής άλλ' ή αποστολή αοτη απέτυχε λόγω τών άκαιρων φιλοδοξιών, τών αλβα
νικών φρονημάτων καί τής άνειλικρινείας του έξάρχου. Διό καί μετά πολλάς δια
κυμάνσεις καί συζητήσεις μετά τής είς Κων/πολιν μεταβάσεως επιτροπής Άλβα-
νιστών ('Απρίλιος 1823) απεφάσισε νά παραχώρηση ουχί τό αύτοκέφαλον άλλ' αύ-
τοδιοίκησιν. Οί 'Αλβανοί δμως απέρριψαν τάς προτάσεις του Οίκουμ. Πατριαρ
χείου καί κατέφυγον είς τήν Κοινωνίαν τών 'Εθνών, δπου ουδέν έπέτυχον. — Λίαν 

22 
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ενδιαφέροντα εΐναι δσα εκθέτει ο συγγρ. περί πραξικοματικής συγκροτήσεως Συνό
δου έν τη Μητροπόλει Κορυτσάς υπό των Μιλητουπόλεως 'Ιεροθέου καί Συνάδων 
Χριστόφορου, καταγόμενου και τούτου έξ 'Αλβανίας και μεταβάντος άνευ αδείας 
είς Άλβανίαν, κατά την οποίαν εξέλεξαν τον αρχιμανδριτών Φαν Νόλι μητροπο-
λίτην Δυρραχίου (Νοέμβρ. 1923). Οοτως εμφανίζεται αιφνιδίως τριμελής έξ επι
σκόπων σύνοδος της 'Ορθοδόξου 'Αλβανικής 'Εκκλησίας. 

Προ τοιούτων περιπλοκών και ατερμόνων διαβουλεύσεων, το Οίκουμενικόν Πα-
τριαρχεΐον λαβον υπ' Οψιν καί τάς σώφρονας προτάσεις του δις μεταβάντος είς 
Άλβανίαν Χρύσανθου Μητροπολίτου Τραπεζουντος ως καί του Παντελή Κοτόκου 
— μετέπειτα 'Αργυροκάστρου Παντελεήμονος - απεφάσισε να άναγνωρίση το Αύ-
τοκέφαλον τής 'Ορθοδόξου 'Αλβανικής 'Εκκλησίας 12 'Απριλίου 1937). Έ άπόφα-
σις αΰτη τής Ίερας Συνόδου κατεγράφη είς είδικον Πατριαρχικον καί Συνοδικόν 
Τόμον, τον όποιον ό Πατριάρχης Βενιαμίν ενεχείρισεν έν τελετή εις τον 'Αρχιε-
πίσκοπον Τιράνων καί πάσης 'Αλβανίας Χριστόφορον (πρώην έπίσκοπον Συνάδων). 

Τοιαύτη υπήρξε, δια βραχέων, ή έξέλιξις του ζητήματος τής 'Ορθοδόξου 'Αλ
βανικής Εκκλησίας, το όποιον ό κ. Γλαβίνας έξέθεσεν αναλυτικώς, έν πάση λε
πτομέρεια, μετά κριτικού πνεύματος καί επιστημονικής αμεροληψίας. Είς τούτο 
έβοηθήθη άπο το πλήθος των σχετικών πηγών, τάς όποιας ήρεύνησε. 'Υπήρξε 
πράγματι ευτυχής είς τάς έρευνας του, διότι πλην τών σχετικών εγγράφων τα 
όποια έμελέτησεν είς το Άρχειοφυλακεΐον του Οικουμενικού Πατριαρχείου ένθα 
φυλάσσονται οι κώδικες τής πατριαρχικής αλληλογραφίας καί τών διοικητικών 
πρακτικών τής Ίερας Συνόδου, συνεβουλεύθη τους σχετικούς φακέλους του 'Αρ
χείου του 'Υπουργείου τών 'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, δπου άνευρε σημαντικά 
κείμενα. Ή ερευνά του συνεπληρώθη δια τής μελέτης του πολυτίμου έν προκει
μένου αρχείου του επισκόπου Μιλητουπόλεως 'Ιεροθέου Γιαχοπούλου, έπί έπταετίαν 
(1922-1929) χρηματίσαντο; πατριαρχικού έξάρχου έν 'Αλβανία. Το άρχεΐον 
τούτο (αλληλογραφία) του Γιαχοπούλου περισυνελέγη υπό του ακαμάτου λογίου 
καί μεγάλου Ήπειρώτου Κωνσταντίνου Φρόντζου, φυλάσσεται δε εις την Έται-
ρείαν Ηπειρωτικών Μελετών. Έκλογήν εκ τών πολυτίμων τούτων έγγραφων πα
ρέχει δ συγγραφεύς έν παραρτήματι του βιβλίου του, σελ. 395 422. Εύκταΐον θα 
ήτο να αναζήτηση ό συγγραφεύς συμπληρωματικάς ειδήσεις είς τα εκκλησιαστικά 
καί κρατικά αρχεία του Βελιγραδίου καί του Βουκουρεστίου. 

ΕΙχεν υπ' Οψιν του επίσης ό συγγρ. έκτενεστάτην επί του θέματος βιβλιογρα-
φίαν, ή οποία τυγχάνει πλουσιωτάτη. Του δλου έργου επιτάσσονται οκτώ εικό
νες άναφερόμεναι είς τα κυριώτερα πρόσωπα, τα όποια διεδραμάτισαν σπουδαΐον 
πρόσωπον είς την έξέλιξιν του ζητήματος τής αύτοκεφαλίας τής 'Ορθοδόξου 'Εκ
κλησίας τών 'Αλβανών. 

Περαίνων τήν σύντομον αυτήν θεώρησιν θέλω να επιστήσω την προσοχήν τών 
αναγνωστών μου έπί δύο έξ ϊσου λαμπρών βιβλίων σχετικών προς τό θέμα, το 
όποιον έπεξειργάσθη ό κ. Ά θ . Γλαβίνας. Τό πρώτον, το όποιον αναφέρει είς τήν 
βιβλιογραφίαν του καί ό κ. Γλαβίνας, είναι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
Κίτρουί Β α ρ ν ά β α Τ ζ ω ρ τ ζ ά τ ο υ καί επιγράφεται: « Ή Αυτοκέφαλος'Ορθό
δοξος 'Εκκλησία τής 'Αλβανίας καί οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως αυτής», έν 'Αθή
ναις 1975. Είς τοΰτο εξιστορείται δια βραχέων ή γέννησις τοϋ 'Αλβανικού εκκλη
σιαστικού ζητήματος καί παρατίθενται σπουδαία επίσημα έγγραφα, μεταξύ τών 
οποίων ό «Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος περί ευλογίας του Αυτοκέφαλου 
τής έν 'Αλβανία 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας (σσ. 35—38) καί τό «Καταστατικόν τής 
'Ορθοδόξου Αυτοκέφαλου Εκκλησίας τής 'Αλβανίας» τό εγκριθέν υπό του Προε
δρείου τής Λαϊκής Βουλής τής 'Αλβανίας δια του υπ' άρ. 1065 Διατάγματος άπο 
4 Μαΐου 1950 (σσ. 45-60). 
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Tò δεύτερον σχετικόν βιβλίον είναι ή πολύτιμη πολυσέλιδος (σσ. 420) εργα
σία της διδάκτορος της Φιλοσοφικής Σχολής 'Ιωαννίνων Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς Ι. Νι-
κ ο λ α ΐ δ ο υ , έπιγραφομένη : «Ξένες προπαγάνδες καί εθνική 'Αλβανική κίνηση 
στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου καί Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ου αιώνα». "Εκδοσις ΙΜΙ&Χ, 'Ιωάννινα 1978. 

Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗς 

* * * 

ΓΕΡ. ΜΑ.ΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Σοφοκλέους Αντιγόνη, Κριτική καί ερμηνευ

τική έκθεσις, Gutenberg, Αθήνα 1979. 

Ό συγγραφεύς, εκλεκτός φιλόλογος καί γνωστός εκ των δημοσιευμάτων του 
εις τον «Πλάτωνα», είχεν εκδώσει το 1978 τον Οιδίποδα Τύραννον κριτικώς καί 
έρμηνευτικώς. 'Ασχολούμενος ιδιαιτέρως μέ τους μεγάλους τραγικούς μας έχει δώ
σει τα πιστά της στενής προς το πνευμά των επαφής. 

Ή παρούσα Ικδοσις είναι αξία προσοχής κατά τοΰτο, δτι ό συγγραφεύς έμε-
λέτησε μετά προσοχής δλας τάς σχετικάς εκδόσεις καί μελετάς ξένας καί ημετέ
ρας καί έξήτασε μικροταινίας καί φωτοτυπίας των κυριωτέρων χειρογράφων του 
έργου διά να κατάρτιση το κείμενον καί το κριτικον υπόμνημα μέ τάς κυριωτέ-
ρας παραλλαγάς. Ό προτασσόμενος κατάλογος των φιλολογικών περιοδικών ξέ
νων καί ημετέρων καθώς καί ή έπιτασσομένη πλούσια εκλογή βιβλιογραφίας μαρ
τυρούν μέ πόσην έπιμέλειαν ήσχολήθη ό σ. μέ τήν έ'κδοσιν. 

Προηγείται εμπεριστατωμένη Εισαγωγή, σελ. 13 82 διά τήν χρονολόγησιν του 
δράματος, δια τον μυθον της Αντιγόνης είς τήν άρχαίαν καί τήν νεωτέραν λογο-
τεχνίαν, διά τήν δραματοποίησιν του μύθου μέ εκθεσιν των διαδραματιζομένων εις 
τον Πρόλογον, τήν πάροδον, τα πέντε επεισόδια, τά πέντε στάσιμα καί τήν έξο-
δον. 'Ακολούθως προβαίνει είς άνάλυσιν του δράματος κατά τμήματα (σ. 30—56) 
εξετάζει τήν δομήν τής τραγωδίας καί τά προκύπτοντα προβλήματα (5 J—70) καί 
τέλος προβαίνει είς σύντομον μετρικήν άνάλυσιν (70—82). 

'Ακολούθως μετά τήν παράθεσιν του πίνακος τών κωδίκων καί των τριών υπο
θέσεων παρατίθεται το κείμετον (αριστερά) καί ή μετάφρασις (δεξιά) άπο τών 
σελ. 88—175. "Υπό το κείμενον υπάρχει καί το κριτικον υπόμνημα. Τέλος άπο 
σελ. 179 265 παρατίθενται κατά ενότητας πλούσια καί διαφωτιστικά σχόλια, είς 
τά όποια εξετάζονται καί αϊ διάφοροι απόψεις τών αρχαίων, τών νεωτέρων καί 
τών συγχρόνων φιλολόγων. 

Δύναται να εϊπη τις, δτι ή παρούσα έκδοσις έχει τον χαρακτήρα σοβαρός φι
λολογικής εργασίας καί ακριβώς το γεγονός δτι μία τοιαύτη εκλεκτή εργασία εί
ναι γεγραμμένη λόγω τής δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητος του συγγραφέως μέ όρθο-
γραφίαν δχι τήν ίστορικήν καί μέ μετατολήν του γένους τών θηλυκών του πλη
θυντικού είς άρσενικον καί τινας άλλας ιδιοτυπίας, πού έπέβαλεν ή Κυβέρνησις από 
του 1966 υποχρεωτικώς μέ τήν Γραμματικήν του προφορικού λόγου τών παρελ
θόντων αιώνων πού καθιέρωσε, προκαλεί α'ίσθημα λύπης δι' δσους τουλάχιστον 
κατά τον μέχρι σήμερον βίον των είχαν συνηθίσει είς τήν γραφήν τής γλώσσης μας 
σύμφωνα μέ τήν ίστορικήν παράδοσιν αιώνων καί είς τήν άκρίβειαν τής εκφοράς 
τών δρων (πρβλ. του Σοφοκλή, του γραφέα, ό κώδικας, του Σωφρόνιου, τής μετά
φρασης κλπ.). 

'Ασχέτως δμως προς τήν ίστορικήν όρθογραφίαν, πού διαστρεβλώνεται κρατική 


