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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 
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έπιταγή, ή εργασία είναι ευσυνείδητος εις δλα της τα τμήματα και ό σ. εξετάζει 
μετά περισκέψεως δλας τάς έπί των προκυπτόντων προβλημάτων έξενεχθείσας 
γνώμας και εκφέρει άνευ δισταγμού την ίδικήν του γνώμην. Τοΰτο ιδιαιτέρως πα
ρατηρείται εις τήν περιοχήν της Εισαγωγής, εις τάς λεπτομέρειας της οποίας 
έχουν διατυπωθή διάφοροι καί συγκρουόμεναι απόψεις ως προς τε τήν χρονολόγη-
σιν καί τα συναφή προς αυτήν θέματα, ως προς τον μυθον καί τήν άφορμήν καί 
ιδία εις το θέμα της δραματοποιήσεως και τα προβλήματα της δομής. Ό σ. άνε-
μετρήθη ικανοποιητικώς καί με τήν δέουσαν εύλάβειαν προς τους παλαιούς έρευ-
νητάς. 'Επαινετή εϊναι ή προσπάθεια του να συσχετίση το μέτρον τών διαφόρων 
τμημάτων του έργου προς τα διέποντα τα ανάλογα κείμενα συναισθήματα. Άξιέ-
παινον το περί της παραδόσεως του κειμένου κεφάλαιον, ένθα εξαίρεται ή συμ
βολή τών βυζαντινών λογίων καί ή στοργή των προς τα αρχαία κείμενα, χωρίς 
τήν μεσολάβησιν τών οποίων οι αρχαίοι θα μας ήσαν άγνωστοι καί ή άναγέννησις 
του πολιτισμού δι' αυτών θά ήτο αδύνατος. 

Το κείμενον, ως κατηρτίσθη, ότέ μέν κατά τους κώδικας, ότέ δέ κατά τους 
ίκανωτέρους διορθωτάς, ότέ δέ κατά τήν κρίσιν του συγγραφέως είναι ίκανοποιη-
τικον καί αποδίδει νόημα Σοφόκλειον. Τάπαροράματα ελάχιστα, λ. χ. στίχ. 1265 
ανοβλα αντί ανολβα, στίχ. 1301 βωμία αντί βωμία. "Οτι το δεύτερον τούτο είναι 
άβλέπτημα, προκύπτει καί έκ της ερμηνείας του συγγραφέως, ό όποιος εις τον 
στίχον τούτον έπροτίμησε τους διορθωτάς αντί τών κωδίκων. 

Ώ ς προς τήν νεοελληνικήν παρουσίασιν του κειμένου, δηλαδή τήν μετάφρασιν, 
αυτή έν γενικαΐς γραμμαΐς είναι ακριβής καί σαφής. "Ισως πού καί που θά ήτο 
δυνατόν ή διατύπωσις να είναι ακριβεστέρα, λ. χ. εις τον στίχ. 38 το ευγενής δεν 
θά έπρεπε να άποδοθή με το ευγενικός της NE, έν στ. 332 το πολλά τα δεινά 
αποδίδεται μέ χαλαρότητα δια τ^υ πολλά τα θαυμαστά ή έν 342 το κουφονόων 
ορνίθων κατά λέξιν μέ το έ?.αφρόμυαλων πουλιών αντί λ. χ. του απερίσκεπτων ή 
έν 887 ει τε χργ) θανεϊν δια του εϊτε θέλει να πεθάνη (το χργ) δέν σημαίνει θέλει). 
'Επίσης κάπου κάπου ή μετάφρασις αλλάζει τήν δομήν του ποιητικού λόγου, 
π. χ. εις στίχ. 1350 μεγάλοι δε λόγοι .. . j?(5t<5afav (μέ προσωποποίησιν τών λό
γων) αποδίδεται : 01 αλαζονικοί άνθρωποι . . . μαθαίνουν άφοϋ πληρώσουν τα 
φουσκωμένα λόγια τους τους ανθρώπους, δηλ. άλλο το ύποκείμενον εις τον ποιητήν 
καί άλλο εις τον μεταφραστήν. 'Αλλά καί προς τον γενικώτερον τρόπον της απο
δόσεως του κειμένου, τον αγαμον γάμον, ώς τον χαρακτηρίζει ό σ. «πεζής φιλο
λογικής μετάφρασης καί λογοτεχνικής απόδοσης», διατηρώ επιφυλάξεις έκ λόγων 
καθαρώς διδασκαλικών. Νομίζω δτι άπο της εποχής του Γληνού 1922 καί έξης 
οί διδάσκαλοι επήραμε τον κακόν δρόμον καί αντί να ώθουμεν τους μαθητάς εις 
άντικειμενικήν, νηφαλίαν καί άντικειμενικήν άπόδοσιν του νοήματος, τους έξοικειώ-
νομεν εις τον γλυκύζοντα λυρισμον καί το ψευδοποιητικον υφός. "Ετσι καί έδώ εις 
τον άκροτελεύτιον στίχον το γήρα το φρονεϊν εδίδαξαν κατά τήν γνώμην μου 
θα έπρεπε νά άποδοθή λογικώς «εδίδαξαν τήν φρονιμάδα εις τήν ήλικίαν τών 
γηρατείων», άλλα ό συγγραφεύς έπροτίμησε τήν λογοτεχνικήν μορφήν «στα γερά
ματα φρόνιμοι νά 'ναι μαθαίνουν». Άλλα καί οί περισσότεροι μεταφρασταί έτσι 
ποιητικώς καί λογοτεχνικώς μεταφράζουν κατ' έθος της εποχής μας. Νομίζω οτι 
πρέπει νά άλλάξωμεν τακτικήν δια νά κάμωμεν θετικωτέρους είς τήν άπόδοσιν 
τών σκέψεων των τους νέους μας, άλλα καί τους ενήλικας. 

Είς τήν περίπτωσιν λοιπόν του «άγαμου γάμου» ή γνώμη μου είναι αντίθετος, 
Οχι διότι θέλω τήν «πνιγηρή φρασεολογία τής κατά λέξη μεταφοράς του αρ
χαίου λόγου», κάθε άλλο, άλλα νομίζω δτι από τον πεζόν λόγον ημπορεί νά λείπη 
ή «λογοτεχνική» άπόδοσις πού συνηθίζουν οί σύγχρονοι μεταφρασταί ξένων θεα
τρικών έργων πού έχει καταντήσει ((τυπολογική». 
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At τελευταΐαι παρατηρήσεις, πού γράφονται δι' δλους τους μεταφραστάς τών 
αρχαίων Ελληνικών έργων, διότι βλοι κάμνουν «άγαμους γάμους» πολύ περισσό-
τερον επιτηδευμένους και εξεζητημένους—είναι δέ άλλως τε παρατηρήσεις ενός 
παλαιού διδασκάλου — δέν μειώνουν την πραγματικώς έπιστημονικήν, έπιμελε-
στάτην και γενικώς ίκανοποιητικήν εργασίαν του κ. Μαρκαντωνάτου, ή όποια 
εκτυπωμένη καλαΐσθήτως ύπο του οίκου Gutenberg των Αθηνών αποτελεί μίαν 
λαμπράν προσφοράν εις την υπό ευρύτερων στρωμάτων της Κοινωνίας μας μελέ-
την τών αθανάτων δημιουργημάτων της πατρογονικής μας σοφίας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 

GEORGES J. KAY AS, Eucl ide, L e s E l e m e n t s . Εύκλβίδου Στοιχεία, 
τόμοι 2. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 

Paris 1978. 'Εκδόσεις του 'Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρεύνης 

( τής Γαλλίας). 

Ό έν Παρισίοις από πολλών ετών εργαζόμενος εις το Έργαστήριον τής Πυ
ρηνικής Φυσικής του Πολυτεχνείου τών Παρισίων, διακεκριμένος "Ελλην επιστή
μων κ. Γεώργιος Καγιας ασχολείται παραλλήλως λίαν επιτυχώς καΐ μέ προβλή
ματα άφορώνται είς τα Μαθηματικά τών αρχαίων Ελλήνων. Προ ολίγων ετών 
έδημοσίευσε πραγματείαν άφορώσαν είς τους γεωμετρικούς ή νυμφικούς αριθμούς 
τής Πολιτείας του Πλάτωνος (546 Β). "Ηδη έξέδωκεν εις δύο μεγάλους τόμους 
τα Στοιχεία του Εύκλείδου. Είς την εκδοσιν αυτήν περιλαμβάνεται το άρχαΐον 
Έλληνικον κείμενον τών Στοιχείων του Εύκλείδου επί τη βάσει τών κωδίκων οί 
όποιοι έχρησιμοποιήθησαν εις τήν Λειψίαν πχλαιότερον (Τ. Heiberg 1883—85). 
Κατά τήν νεωτέραν εκδοσιν τής Λειψίας (Ι. Heiberg —Ε. S. Stamatis, 1969 — 
1973) έχρησιμο7τοιήθησαν οί αυτοί κώδικες. Είς έκάστην άριστεράν σελίδα τής 
εκδόσεως του κ. Καγια παρατίθεται το άρχαΐον κείμενον, έν φ είς έκάστην δεξιάν 
σελίδα παρατίθεται ελευθέρα μετάφρασις εις τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Τα Στοιχεία 
του Εύκλείδου περιλαμβανόμενα εις δεκατρία βιβλία, εκδίδονται κατά τους τελευ
ταίους αιώνας είς τεσσάρας τόμους. Εις τον πρώτον τόμον περιέχεται ή επίπεδος 
Γεωμετρία. Εις τον δεύτερον τόμον περιέχεται ή θεωρία τών αναλογιών, συνέχεια 
τής επιπέδου Γεωμετρίας καΐ τα αριθμητικά βιβλία ύπ' αριθμ. 7, 8, 9. Είς τον 
τρίτον τόμον περιέχεται το δέκατον βιβλίον, το όποιον περιλαμβάνει τήν θεωρίαν 
τών ασύμμετρων. Τέλος εις τον τέταρτον τόμον περιέχονται τα βιβλία 11, 1 2, 13, 
τα όποια περιλαμβάνουν τήν ολην τής Στερεομετρίας. Ό κ. Καγιας, δια πρώτην 
φοράν εις τήν ίστορίαν τής εκδόσεως τών Στοιχείων του Εύκλείδου έπρωτοτύ-
πησε Είς τον πρώτον τόμον περιέλαβε τήν Έπιπεδομετρίαν και τήν Στερεομε-
τρίαν (σελίδες 258, σχ. 8), ενώ εις τον δεύτερον περιέλαβε τά αριθμητικά βιβλία 
(7, 8, 9) και το δέκατον βιβλίον, περί ασύμμετρων (σελ. 186). 

'Ακολούθως ό κ. Καγιας ασχολείται μέ τον καθορισμον τών βιογραφικών 
στοιχείων του έν 'Αλεξάνδρεια άκμάσαντος συγγραφέως τών Στοιχείων και 
συμφωνεί προς τήν γνώμην, δτι ταύτα εγράφησαν περί το 320 π. Χ., έν φ μερι
κοί τών 'Ιστορικών τής Μαθηματικής 'Επιστήμης τοποθετούν τήν συγγραφήν 
αύιήν περί το 300 π. Χ. Δια τήν άπήχησιν τών Στοιχείων του Εύκλείδου, κατά 


