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ΑΤΡ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ, Ερμηνεία 'Αντιγόνης, Επιμέλεια Γιάννη Κορίδη, 

Εκδόσεις «Ίωλκός», 'Αθήνα, 1975, σχ. 8ον, σσ. 268. 

Ή λαμπρά καί εξαίρετος τραγωδία του Σοφοκλέους «Αντιγόνη» επανειλημ
μένως άπετέλεσεν άντικείμενον μελέτης των φιλολόγων δια το άνυπέρβλητον κάλ
λος, την τεχνικήν της αρτιότητα καί τά πολλά της διδάγματα. ΠολλαΙ έρμηνευ-
τικαί εκδόσεις καί λογοτεχνικά^ μεταφράσεις έξεδόθησαν διά να αποκαλύψουν τά 
αιώνια διδάγματα του έργου τούτου. 

'Από της απόψεως αυτής θα ήτο δυνατόν να θεωρήσωμεν τήν παροΰσαν μελέ-
την της «Αντιγόνης» ως μίαν τών πολλών, αί όποΐαι κατά καιρούς είδον το φως 
της δημοσιότητος. Και το πράγμα βεβαίως εν μέρει έχει οοτως. Ή εργασία δμως 
του κ. Εύστρατιάδη δεν περιορίζεται εντός τών ορίων μιας απλής λογοτεχνικής με
ταφράσεως, άλλα προχωρεί κατά ίδιαίτερον τρόπον είς τήν βαθυτέραν έρμηνείαν 
και κατανόησιν του αθανάτου αύτοΰ έργου. 

Εις τον άναγνώστην γίνεται αμέσως άντιληπτόν, 6τι ή προσφορά του συγγρα
φέως περιέχε·. νέον τι" καί τούτο συνειδητοποιείται περισσότερον, καθώς προχω-
ροΰμεν είς τήν μελέτην της εργασίας. Ό ίδιος ό συγγραφεύς δηλοΐ ευθύς εν αρχή 
είς τον πρόλογόν του (σ. 5), δτι ή αύτοβεβαίωσις καί μόνον περί προσφοράς νέου 
τινός ώδήγησεν αυτόν είς τήν δημοσίευσιν τής εργασίας του. 

Μετά το προλογικον σημείωμα του συγγραφέως καί του εκδότου είς το Πρώ
τον Μέρος εν ε'ίδει εισαγωγής εξετάζεται το «κοινωνικό καί ατομικό πρόσωπο τής 
Αντιγόνης». Ό συγγραφεύς θεωρεί τήν Άντιγόνην ως μίαν περίπτωσιν διαμαρ
τυρίας κατά τής τυραννικής εξουσίας του Κρέοντος. Έ π ' αύτου επιμένει, αναλύει 
δ' επιτυχώς τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τών Θηβών μετά την κατά-
ληψιν τής εξουσίας ύπο του τυράννου καί τήν φονικήν μάχην τών τειχών. Τονίζει 
επίσης, δτι πέρα τής αδελφικής αγάπης, ή οποία έπρυτάνευσεν είς τήν άπόφασιν 
καί ένέργειαν τής 'Αντιγόνης, ενυπάρχει μεν καί ή ιδεολογική άντίδρασις, ή ήρωίς 
δμως άντέδρασεν είς το «πολιτικό νόημα» τής διαταγής του Κρέοντος μάλλον 
άσυνειδήτως. 

'Ακολουθεί ή λογοτεχνική άπόδοσις τής τραγωδίας διά τον σύγχρονον σκηνο-
θέτην. Είναι βεβαίως γνωστόν, δτι ουδεμία μετάφρασίς πεζή ή έ'μμετρος δύναται 
πλήρως να χρωματίση το αίσθητικον καί νοηματικον περιεχόμενον τών κλασσικών 
ιδία έργων καί να άναστήση το πρωτότυπον άνευ απωλειών. Ή λογοτεχνική μετά-
φρασις του συγγραφέως έφιλοτεχνήθη με πολλήν έπιμέλειαν καί προσεπάθσσε να 
ζωντανεύση το πρωτότυπον με γλώσσαν άπλήν καί ρέουσαν χωρίς ακρότητας. Ή 
αύτη μορφή γλώσσης χαρακτηρίζει δλην τήν έργασίαν. 

Είς το Δεύτερον Μέρος εξετάζονται ύπο το σχήμα άνάλυσις καί σύνθεσις α 
διάφοροι αντιθέσεις τής τραγωδίας, τάς οποίας ό συγγραφεύς θεωρεί μάλλον ώς 
στοιχεία δραματικής εξελίξεως ή ώς αισθητικούς τρόπους. Παρατίθενται ή ταξινο
μημένη συγκέντρωσις τών αντιθέσεων (κατά το ποσόν, αντιθέσεις προσώπων) καί 
ή διαλεκτική τών αντιθέσεων, εν συνεχείς δέ γίνεται νοηματική άνάλυσις καί 
σύνθεσις εκάστου τμήματος τής τραγωδίας. 

Μετά ταΰτα εξετάζεται το πρόβλημα του χρόνου. Γνωρίζομεν βεβαίως, δτι ή 
τραγωδία χρονικώς άρχεται αφ' ής στιγμής ή 'Αντιγόνη άντιδρώσα είς τήν δίατα-
γήν του Κρέοντος σχετικώς προς τήν ταφήν του Πολυνείκους καλεΐ τήν άδελφήν της 
είς συνεργασίαν προς ένταφιασμον αύτοΰ, λήγει δέ μετά τήν αύτοκτονίαν τής Ευ
ρυδίκης καί τήν ψυχικήν κατάρρευσιν του τυράννου. 'Αλλά πόσος χρόνος άπητήθη 
προς τούτο ; πότε δηλαδή εξεδόθη ή διαταγή του Κρέοντος ; πότε ή 'Αντιγόνη έ
λαβε τήν άπόφασιν ; πότε έγινε ή πρώτη καί ή δευτέρα ταφή ; πόσος χρόνος παρήλ-
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θεν άπο της φυλακίσεως της 'Αντιγόνης μέχρι της εκτελέσεως ; Αυτά και άλλα 
ερωτήματα ανακύπτουν, τα όποια εξετάζων ό συγγραφεύς καταλήγει εις το γενι-
κον συμπέρασμα, Οτι «δ χρόνος της τραγωδίας αποτελείται άπο δύο νύχτες και δύο 
μέρες. "Αρχισε την πρώτη νύχτα μετά τή φυγή των Άργείων καί τελείωσε περί 
το εσπέρας της δεύτερης μέρας» (σ. 212). 

Έ ν τέλει παρατίθενται πλούσιαι σημειώσεις, στοιχεία διά τήν σκηνοθεσίαν 
καί τήν διδασκαλίαν της ηθοποιίας καί βιβλιογραφία. 

Γενικώς Ι'χομεν να παρατηρήσωμεν, δτι è συγγραφεύς είργάσθη μέ πολλήν 
άγάπην προς το άρχαϊον χείμενον, έστοχάσθη δημιουργικώς έπ' αύτοΰ και προσέ
φερε μίαν άξιόλογον έργασίαν, ή οποία αποτελεί χρήσιμον βοήθημα δια τους φιλο
λόγους καί δια πάντα έραστήν τοϋ αρχαίου λόγου και βοηθεϊ σημαντικώς εις τήν 
κατανόησιν του αθανάτου αύτου έργου του μεγάλου μας τραγικού Σοφοκλέους. 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, δ. φ. 

* 

ΔΙΟΤΙΜΑ, IV, 1976, σσ. 211. Έκδοσις της Ελληνικής Εταιρείας Φι

λοσοφικών Μελετών. 

Ό τόμος ούτος της Διοτίμας, ως καί οί προηγούμενοι, περιέχει φιλοσοφικάς 
εργασίας υψηλής στάθμης, cd όποΐαι οφείλουν τήν προέλευσίν των εις τήν γραφίδα 
μερικών εγκρίτων φιλοσόφων του καιρού μας. Αϊ έν λόγω έργασίαι στρέφονται 
κυρίως περί τήν νεοπλατωνικήν σχολήν καί διαφωτίζουν πολλά, μέχρι τούδε, σκο
τεινά σημεία του νεοπλατωνισμου. Ό Ε. Μουτσόπουλος έρευνφ (σσ. 11—22) τήν 
δυναμικήν δομοκρατίαν εις τήν περί φανταστικού θεωρίαν του Πλωτίνου. Ό 
I. Gobry εξετάζει (σσ. 23—31) τήν θεωρίαν περί της ελευθερίας της βουλήσεως 
του θεού έν αναφορά προς τάς άμεσους καί εμμέσους επιδράσεις του Πλωτίνου 
έπί τών ίσχοληθέντων μέ τήν θεωρίαν ταύτην Γάλλων φιλοσόφων. Ό Α. C. Lloyd 
προσπαθεί νά έρμηνεύση ( σσ. 32—36) τήν αρχήν του Ficino, καθ' ην το primum in 
aliquo genere έχει τάς ιδιότητας της τάξεως του «δι' εαυτό» καί ολικώς. Ό 
Κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται (σσ. 37—46) εις τον Jaspers καί Πλωτϊνον, καί είδι-
κώτερον έπί της αντιλήψεως καί εμπειρίας του υπερβατικού ενός. Ή G. Aujac 
ανατρέχει (σσ. 47—52) εις τον Γεμινον τον Ρόδιον ως πηγήν της επιστημονικής 
διανοήσεως του Πρόκλου. Ό Γ. Μποζώνης αποπειράται (σσ. 53-57) μίαν κρι-
τικήν τών δύο επιχειρημάτων του ' Αττικού* εναντίον του 'Αριστοτέλους. "Η Χ. 
Μπανάκου— Καραγκούνη μελέτα (σσ. 58—64) τήν κάθοδον τών ψυχών εις τα 
σώματα κατά τά διδασκόμενα ύπο του Πλωτίνου. Ό Ρ· M. Schuhl ασχολείται 
επίσης {ησ. 65—68) μέ τήν κάθοδον της ψυχής παρά Πλωτίνω. Ό Ν. Μπού
σουλας αντιμετωπίζει ( σσ. 69 77) το πρόβλημα της ελευθερίας εις τήν μετα-
φυσικήν του Πλωτίνου. Ό P. Aubenque πλησιάζει τον Πλωτϊνον (σσ. 78—86) 
από τήν πλευράν του φιλοσόφου της χρονικότητος. Ό R. Ε. Witt εξετάζει (σσ. 
8 7 - 9 7 ) τον πλατωνισμόν μετά τον Πλωτϊνον. Ό Μ. Α. Lahbabi αναφέρεται (σσ. 
98—103) εις τήν κίνησιν του Fârâbi έν σχέσει μέ τον νεοπλατωνισμόν. Ό J. 
Trouillard έρευνα (σσ. 104—115) τήν πρόοδον του χρόνου κατά Πρόκλον. Ό Λ. 
Μπαρτζελιώτης αντιμετωπίζει (σσ. 116—125) το πρόβλημα του κακοΰ παρά Πλή-
θωνι καί τέλος ό R. Β. Harris ασχολείται (σσ. 126—138) μέ τον νεοπλατωνικών 
άνθρωπον του Dean Inge. 

Εις τον παρόντα τόμον ευρίσκει τις επίσης εις το κεφ. τών «Συζητήσεων» 


