
ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Μετά τη γλωσσική ανάλυση (γραμματική, σύνταξη, ετυμολογία), ή οποία 
επιβάλλεται να γίνεται διεξοδικά και εμπεριστατωμένα, ακολουθεί το δεύτερο και 
συνθετότερο άπο τα στάδια της προσεγγίσεως του αρχαίου κειμένου: ή μεταφρα
στική διαδικασία. 

Ή ορθή μετάφραση των κλασσικών μας συγγραφέων, πού θεμελιώνεται με 
τήν άσκηση και πρακτική στή Μέση 'Εκπαίδευση και καρποφορεί ως γραπτός 
λόγος σε ωριμότερες περιόδους της ζωής του μεταφραστή, είναι πνευματική 
δημιουργία πρωταρχικής σημασίας, παιδευτική ενέργεια και ταυτόχρονα το 
κεντρικότερο πρόβλημα τής διδασκαλίας τών αρχαίων ελληνικών. 'Ιδιαίτερα 
στην κρίσιμη, μεταβατική περίοδο τήν οποία διανύει ή διδασκαλία τής 
κλασσικής μας γραμματείας σήμερα όταν άπό όλους σχεδόν τους κοινωνικούς 
φορείς (μαθητές, γονείς, δασκάλους) επιτακτικό προβάλλεται τό αίτημα τής 
επαναφοράς τής διδασκαλίας τών αρχαίων ελληνικών και τών λατινικών κατά 
κύριο λόγο άπό τό πρωτότυπο, ή ορθή μεταφραστική διαδικασία ως ó κύριος 
μοχλός για τήν άμεση προσέγγιση του αρχαίου κειμένου αποκτά ακόμα 
μεγαλύτερη βαρύτητα. 

"Οταν λέμε μετάφραση αρχαιοελληνικών κειμένων ευθύς έξ αρχής πρέπει 
μεθοδολογικά να διακρίνουμε δύο περιοχές: τήν π ρ ο φ ο ρ ι κ ή μετάφραση, 
τής οποίας μια μορφή γίνεται στην 'Εκπαίδευση, Μέση και 'Ανώτατη, και έχει 
παροδικό, εφήμερο χαρακτήρα, και τή γ ρ α π τ ή μετάφραση, πού έχει 
μονιμότητα και διάρκεια ζωής. Στα δύο αυτά επίπεδα, σε αντιστοιχία μέ τό γενικό 
θέμα του Συνεδρίου, θα κινηθή ή εισήγηση μας: α) στο θεωρητικό επίπεδο, όπου 
θα όρισθή ή ορθή μεταφραστική διαδικασία, ή αναγκαιότητα, ή σημασία, ó 
σκοπός και τα αποτελέσματα της, και β) στο επίπεδο τής χρήσεως και πρακτικής 
τής μετάφρασης στην Εκπαίδευση. Τα δύο επίπεδα αναπόφευκτα επικαλύπτον
ται, εφόσον ή θεωρητική γνώση του πολύπτυχου αύτοϋ θέματος είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση τόσο για τήν έντεχνη γραπτή μετάφραση όσο και για τήν πρόσφορη 
εφαρμογή στην 'Εκπαίδευση μιας γόνιμης μεταφραστικής διαδικασίας τών αρ
χαίων κειμένων. 

Ή εφαρμογή τής ορθής μεταφραστικής μεθόδου αποτελεί σήμερα, μετά άπό 
πολλές προσπάθειες μεταφράσεως αρχαίων ελληνικών κειμένων, ανάγκη επιτα
κτική στην ελληνική πραγματικότητα. Και αυτό γιατί, παρά τήν όχι ευκαταφρό
νητη μεταφραστική παραγωγή, στην οποία πρωτοστατούν κυρίως εκδοτικές 
επιχειρήσεις, ή γενική διαπίστωση πού κυριαρχεί είναι ή κατά κύριο λόγο 
χαμηλή ποιότητα, ή ανευθυνότητα, ή προχειρότητα και ή έλλειψη φιλολογικής 
μεθόδου, ακόμη και στοιχειώδους σεβασμού προς τό πρωτότυπο κείμενο. Ή θήρα 
τοϋ εύκολου κέρδους, ή πρόχειρη κάλυψη στοιχειωδών παιδευτικών αναγκών, 
χωρίς σύστημα, εμβάθυνση και προβληματισμό, είναι μερικές άπό τις κύριες 
αιτίες για τήν εικόνα πού παρουσιάζουν οί περισσότερες νεοελληνικές μεταφρά
σεις τών αρχαίων κλασσικών μας. Οί λίγες καλές εξαιρέσεις μεταφράσεων πού 
εκπονήθηκαν άπό φιλολόγους ή φιλολόγους-λογοτέχνες —ó δεύτερος συνδυα
σμός είναι ó ιδανικός— καλό θα ήταν να αποτελέσουν πρότυπο σε μελλοντικές 
προσπάθειες. 
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Με σεβασμό στεκόμαστε οί νεοέλληνες στις λογοτεχνικές μεταφράσεις του 
Ί . Γρυπάρη, του Θ. Σταύρου, του Σ. Μενάνδρου, του Ή . Βουτιερίδη, οί όποιες 
συνδυάζουν τό πλούσιο ποιητικό τάλαντο μέ τή φιλολογική κατάρτιση άλλα πού 
δύσκολα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί συχνά τους λείπει ή 
απαιτούμενη για την 'Εκπαίδευση πιστότητα. Ή οπωσδήποτε υπεύθυνη εργασία 
πού κατά κανόνα'επιτελείται σέ 'Ανώτατα 'Ιδρύματα δέν έχει ούτε στο ελάχιστο 
καλύψει τις παιδευτικές ανάγκες των νέων μας. Οί λόγοι για τήν περιορισμένη 
παρουσία έγκυρων μεταφράσεων βρίσκονται συχνά έξω άπό τις δυνατότητες και 
αρμοδιότητες των 'Ανωτάτων 'Ιδρυμάτων Ή στοργή και ή άμεση προτεραιότητα 
άπό μέρους της Πολιτείας στο εθνικό έργο της νεοελληνικής αποδόσεως τής 
κορυφαίας πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα έπιτρέψη στον πνευματικό κόσμο να 
θεώρηση πρώτιστο μέλημα και να θέση ως εφικτό πλέον στόχο τήν υπεύθυνη και 
προσεγμένη μετάφραση των κλασσικών μας κειμένων. 

"Αν τώρα αναλογισθούμε τήν παρουσία αυτών τών ελαχίστων καλών 
νεοελληνικών μεταφράσεων, συνειδητοποιούμε τό βάρος τής εργασίας πού 
επωμίζεται ό διδάσκων στή Μέση άλλα και στην 'Ανωτάτη 'Εκπαίδευση, όταν 
οφείλει αυτός να φέρη έξ ολοκλήρου εις πέρας, πολλές φορές χωρίς κανένα 
υπεύθυνο βοήθημα, τό έργο τής ορθής νεοελληνικής αποδόσεως του διδασκο
μένου κειμένου. Ή κατάσταση αυτή πού επικρατεί σήμερα στον ελληνικό πνευ
ματικό χώρο καθορίζει τήν αναγκαιότητα τής ορθής μεταφραστικής μεθόδου, ή 
οποία πρέπει να εφαρμόζεται στην 'Εκπαίδευση. Γιατί αν άπό τή Μέση 'Εκπαί
δευση δέν γίνη σωστά και μεθοδικά ή μεταφραστική προσπάθεια, είναι ουτοπία να 
άναμένωμε οτι θα βελτιωθή ή ποιότητα τών νεοελληνικών μεταφράσεων τών 
κλασσικών κειμένων. 

Ά π ό τις ουσιαστικότερες αδυναμίες τής διδασκαλίας τών αρχαίων ελλη
νικών στή Μέση 'Εκπαίδευση, ή οποία εντάθηκε μετά τήν κατάργηση του 
πρωτοτύπου στο Γυμνάσιο, είναι ή προχειρότητα μέ τήν οποία αντιμετωπίζεται 
συνήθως ή μετάφραση. Τό σχολείο —ó δάσκαλος τήν χρησιμοποιεί απλώς και 
μόνο ως τό μέσο για να καταλάβη ó μαθητής τό νόημα του κειμένου. Πόσο 
ανεύθυνα γίνεται συχνά ή επεξεργασία τής μεταφράσεως γίνεται αντιληπτό άν 
άκούσωμε πώς μεταφράζει ó μέσος ορός τών αποφοίτων του Λυκείου ή και κάποιο 
ποσοστό άπό τους πρωτοετείς φοιτητές τών Φιλοσοφικών Σχολών: ή φράση 
ακολουθεί μέ δουλική προσήλωση τήν περίοδο του αρχαίου κειμένου, τό όποιο 
δέν αντιμετωπίζεται ώς ένα νοηματικά ενιαίο οργανικό σύνολο, άλλα ως ένα 
ακατάστατο, χωρίς συνοχή, άθροισμα άπό λέξεις μεμονωμένες και λογικά 
ασύνδετες μεταξύ τους1. ' Η αντιμετώπιση αυτή επιβάλλεται να άναθεωρηθή 
ριζικά για να έχη ή διδασκαλία τών αρχαίων ελληνικών γονιμότερα αποτελέ
σματα άπό οσα είχε ώς τώρα, ιδιαίτερα μετά τή συρρίκνωση της τα τελευταία 
χρόνια. 

Ή επεξεργασία τής μεταφράσεως ενός αρχαίου κειμένου, τόσο σέ γραπτός ο 
λόγο οσο και στή σχολική πράξη, είναι πόνημα πνευματικό διττής σημασίας και 
ώφελίας: είναι τό μέσον για τή γνώση του πνεύματος και τή βίωση τών άξιων πού 
πηγάζουν άπό τό κείμενο-συμπορεύεται δηλ. προς αυτό τό στόχο μέ τήν ερμηνεία, 
όπως θα δούμε,— και άσκηση για τήν καλύτερη δυνατή μεταφορά του πολιτι
στικού κόσμου του πρωτοτύπου σέ ορθό και αβίαστο νεοελληνικό λόγο. Οί ιδέες, 
τα βιώματα, τό υφός, ó ήχος, ó ρυθμός, ό κόσμος όλος, τό μήνυμα του πρωτοτύ
που, για να χρησιμοποιήσομε τον εύστοχο γλωσσολογικό ορο, επιβάλλεται να 
μεταδίδονται μέ τις μικρότερες δυνατές αλλοιώσεις2. Επειδή όμως ό στόχος για 
αναλλοίωτη απόδοση του αρχαίου κειμένου είναι ανέφικτος και στή γραπτή, 
έντεχνη μετάφραση, πολύ δέ περισσότερο στή σχολική πράξη, και εφικτός είναι 
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ó στόχος της προσεγγίσεως του νοήματος, των βιωμάτων και του ύφους του πρω
τοτύπου, θα αναφερθούμε με συντομία στις βασικότερες δυσκολίες πού συναντά ó 
μεταφραστής αρχαίων ελληνικών κειμένων και στις αποκλίσεις άπό τήν πιστό
τητα πού, κατά τή γνώμη μας, του είναι θεμιτές. 

Πρωταρχική δυσκολία είναι ή αδυναμία και της πιο πλούσιας και επεξερ
γασμένης γλώσσας να άπο-δόση και να μετα-δόση σε πληρότητα όλες τις αξίες 
ενός κειμένου γραμμένου σε λόγο διαφορετικό δομικά, συχνά δε και σημασιολο
γικά, όπως είναι ή σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής. Οι πολλές έπί μέρους 
δυσχέρειες για τήν νεοελληνική απόδοση, οί όποιες αυξάνονται όταν μεταφρά
ζονται ποιητικά έργα της αρχαίας μας γραμματείας, μπορούν να κατηγοριοποιη
θούν σέ: 1) δυσκολίες στην απόδοση μιας μεμονωμένης λέξης, 2) ενός γραμ
ματικού τύπου, π.χ. της γενικής αφηρημένων ουσιαστικών, και 3) μιας ορισμένης 
συντάξεως, π.χ. δυσκολίες στην απόδοση τής παθητικής συντάξεως τής αρχαίας 
ελληνικής στή νέα ελληνική. Ή απόδοση τοΰ συνθετικού αρχαιοελληνικού 
λόγου στή νέα ελληνική μας γλώσσα είναι κύριο στάδιο τής μεταφραστικής δια
δικασίας. 

Δυσχέρειες στην απόδοση τής λέξης 

Γενική διαπίστωση αποτελεί ότι οί λέξεις είναι μοναδικές σέ κάθε λόγο, έστω 
και τής ίδιας γλώσσας, όπως συμβαίνει με τήν αρχαία και τή νέα ελληνική. Κάθε 
λέξη περιέχει τό δικό της γνωστικό και βιωματικό φορτίο καί έχει προσλάβει τή 
δική της υφολογική απόχρωση καί μουσικότητα μέσα στο συγκεκριμένο γλωσ
σικό περιβάλλον στο όποιο ανήκει (στα συμφραζόμενα). "Ετσι ~κάθε λέξη τής 
αρχαίας ελληνικής, καθώς λέγεται ή ακούγεται ώς μέρος ενός νοηματικού 
συνόλου, προσλαμβάνει δική της αισθητική ποιότητα πού είναι συχνά εξαιρετικά 
δύσκολο να ξαναβρεθή ακριβώς ή ίδια στο νεοελληνικό λόγο. Έκτος άπό τό 
υφός, καί ή σημασία, τό νοηματικό περιεχόμενο μιας λέξης, μεταπλάθεται καί 
διαχρονικά άλλα καί συγχρονικά, για παράδειγμα σέ διάφορα όμόγλωσσα άτομα. 

Οί διαχρονικές σημασιολογικές μεταβολές μιας λέξης γίνονται ιδιαίτερα 
ορατές στις α φ η ρ η μ έ ν ε ς έ ν ν ο ι ε ς . "Ο μεταφραστής στην περίπτωση 
αυτή επιβάλλεται να έξεύρη τή νεοελληνική λέξη πού αποδίδει τήν αφηρημένη 
έννοια τοΰ αρχαίου ελληνικού κειμένου με τό ιδιαίτερο γνωστικό καί υφολογικό 
της ένδυμα, τό «ήθος», με τό όποιο απαντάται στο συγκεκριμένο κείμενο πού 
μεταφράζεται. Έτσι αλλιώς θα μεταφρασθή, για παράδειγμα στον "Ομηρο καί 
στον Πίνδαρο, ή έννοια άγαθός-άρετή πού δηλώνει διάκριση σέ πολεμικούς 
αγώνες καί ειρηνικές αθλήσεις, αναφέρεται δηλ. κυρίως στην υλική διάσταση τοΰ 
άνθρωπου, καί αλλιώς θα μεταφρασθή στον Ευριπίδη καί ιδίως στον Πλάτωνα, 
'Αριστοτέλη καί Στωικούς, όπου καθορίζει τό ηθικά ανώτερο άτομο, τό προικι
σμένο μέ πνευματική καί ψυχική καλλιέργεια3. 

Παρόμοια δυσκολία δημιουργεί στον μεταφραστή ή επιβεβλημένη επιδίωξη 
να μεταφέρη σέ νεοελληνική απόδοση τό μεγαλόπρεπο, υψηλό ύ φ ο ς τοΰ 
'Ομήρου, τοΰ Αισχύλου, τοΰ Πινδάρου, τοΰ Όρατίου. "Ηδη άπό τή Μέση 
Εκπαίδευση τό πρόβλημα πρέπει να εντοπίζεται καί να μεταφράζεται διαφορε
τικά, για παράδειγμα, ή γλώσσα τοΰ Ευριπίδη, ή οποία απηχεί σέ μεγάλο βαθμό 
τον απλό, καθημερινό λόγο τής εποχής του, καί αλλιώς τό «ποιόν» τής γλώσσης 
τοΰ Αισχύλου, όπου δεσπόζουν τα «ίππόκρημνα, επαχθή ρήματα» καί ai «μεγάλαι 
γνώμαι καί διάνοιαι» (Άριστοφ. Βάτρ. 929, 940, 1059 αντίστοιχα). 

Ή απόδοση τής π ο ι η τ ι κ ή ς λ έ ξ η ς ενέχει καί τις περισσότερες 
δυσκολίες, γιατί λειτουργεί εξω άπό τον καθομιλούμενο, πεζό λόγο. Συγκεκρι
μένα: τό κ ο σ μ η τ ι κ ό ε π ί θ ε τ ο , κυρίως τό πολυσύλλαβο, είναι δύσκολο να 
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μεταφρασθή με επιτυχία στην πληρότητα του, γιατί περιέχει σύνθετα νοήματα 
πού πλουτίζουν τον νοηματικό όγκο του ουσιαστικού. Πολυσύλλαβα ομηρικά 
επίθετα, όπως άργυρόπεζα, έϋκνήμιδες, καλλιπάρηος, οδηγούν σέ μεταφραστικό 
αδιέξοδο. Ή απόλυτα πιστή μετάφραση δημιουργεί τραγελαφικούς γλωσσικούς 
σχηματισμούς, ένώ ή ελεύθερη απόδοση συχνά καταλήγει σέ παρερμηνεία. "Ετσι > 
το σταθερά αποδιδόμενο στην "Ηρα επίθετο λευκώλενος 'έχει μεταφρασθή άπο 
τους Καζαντζάκη-Κακριδή «κρουσταλλοβραχιονάτη» ή «κρουσταλλοβράχιονη» ^ 
(Α 551) ή «κρουσταλλόχερη» (Α 195) για να διατηρηθή ó σχηματισμός πού απαν
τάται στο δημοτικό τραγούδι (Ν. Πολίτη, Έκλογαί, 195 στ. 4). Κρυστάλλινος 
δμως είναι γνωστό ότι δεν σημαίνει μεταφορικά λευκός, άλλα δροσερός, παγω
μένος. Είναι ευχής έργον βέβαια να βρίσκομε αποδόσεις άπο τον πλούτο τής 
δημώδους και λογίας νεοελληνικής γραμματείας, άλλα αυτό δεν πρέπει να 
άποβαίνη είς βάρος τής ποιοτικής αποδόσεως τοΰ αρχαίου επιθέτου ούτε να 
όδηγή σέ σοβαρές αλλοιώσεις τοΰ νοήματος. Το λευκοχέρα4, χωρίς να διατηρή 
στην πληρότητα του τον όγκο τοΰ ομηρικού λευκώλενος, οπωσδήποτε είναι 
προτιμότερη απόδοση, ιδιαίτερα στή σχολική πρακτική. Ή διατήρηση πάντως 
τοΰ λευκώλενος θα ήταν ή καλύτερη λύση. Παρόμοια ó τερπικέραυνος Ζευς 
μπορεί να μεταφρασθή, σέ ποιητικό σχηματισμό τοΰ επιθέτου, «κεραυνόχαρος 
Δίας»5, ένώ κακόηχες παρερμηνείες άποτελοΰν και τό «βροντορίχτης» τοΰ Πάλλη 
και το «χαιρεβρόντης» τοΰ Πολυλά. 

ΟΙ μ ε τ α φ ο ρ έ ς , πού προσιδιάζουν κυρίως στην ποιητική γλώσσα, 
παρουσιάζουν δυσχέρειες στην επιτυχή απόδοση τους. Στή μετάφραση ή μετα
φορά για να είναι ακριβής και επιτυχής πρέπει να αντλείται άπο τήν ίδια νοημα-j 
τική-βιωματική περιοχή και να απεικονίζεται μέ τήν ί'δια υφολογική απόχρωση,.) 
επιδίωξη ή οποία δεν είναι όμως συχνά εφικτή. "Ετσι, για παράδειγμα άπο τήν 
τραγική ποίηση ή μεταφορά «κανθούς έξέτηξεν δακρύοις» (Μοσχίωνος άπόσπ. 
9 NauckVSnell)6 ή «όμμα δ ' έκτήξουσ' έμόν/δακρύοις» (Εύρ. Ορέστ. 134-35) 
μεταφράζεται μέ επιτυχία «έλιωσε στο κλάμμα», δπως και ή μεταφορική απο
φθεγματική ρήση «χρόνος μαλάσσει πάντα...» (Χαιρήμονος άπόσπ. 22 Nauck2/ 
Snell) αποδίδεται σέ νεοελληνική ακριβή αντιστοιχία «ό χρόνος ολα τα μαλα
κώνει». Συχνά όμως, αναγκαστικά μετατοπίζεται ή νοηματική περιοχή και «ό 
ποιμήν λαών» τοΰ 'Ομήρου δέν μπορεί να μεταφρασθή παρά ως «ό ηγέτης τών 
ανθρώπων», ή φράση άπο τον Περί του στεφάνου λόγο τοΰ Δημοσθένη (§ 23) «ουθ 
ύγιες περί τούτων είρηκεν ουδέν» θα άποδοθή «δέν είπε γ ι ' αυτά τίποτε λογικό» (όχι 
βέβαια υγιεινό), το «έπεκλώσαντο θεοί οϊκόνδε νέεσθαι», «τοΰ όρισαν» και οχι 
«τοΰ κλωσάνε οί θεοί στο Θιάκι να γυρίσει. "Ετσι απέδωσε ό Ζ. Σιδερής τό α 
17 τής 'Οδύσσειας προκαλώντας τήν εύλογη απορία τών σημερινών μαθητών τής 
Α ' Γυμνασίου, πού διδάσκονται άπό τή μετάφραση του 'Οδύσσεια, εφόσον το 
«κλωσάνε» οδηγεί σέ εντελώς διαφορετική έννοια στή νέα ελληνική γλώσσα άπο 
τό «έπεκλώσαντο». Και βέβαια δέν είναι αυτή ή μόνη αδυναμία τών μεταφράσεων 
μέσω τών οποίων κατ ' αποκλειστικότητα επιβάλλεται σήμερα στα 'Ελληνόπουλα 
ή γνωριμία μέ τον κόσμο τών αρχαίων κειμένων. 

Ό ή χ ο ς , ό ρ υ θ μ ό ς , ή μ ο υ σ ι κ ό τ η τ α ενός κειμένου κυρίως 
ποιητικοΰ άλλα καί ρητορικοΰ μόνο στοιχειωδώς μποροΰν να αποδοθούν. 
'Εφόσον ή αρχαία και ή νέα ελληνική συνδέουν τή μουσικότητα καί τον ήχο μιας 
λέξης μέ εντελώς διαφορετικό τρόπο μετά τήν επικράτηση τοΰ δυναμικού 
τονισμού καί τήν κατάργηση τής προσωδίας, σύμπτωση είναι να όμοηχοΰν οί 
νοηματικά ισοδύναμες λέξεις καί εκφράσεις. 'Ενώ όμως επιβάλλεται ή κατά τό 
δυνατόν προσέγγιση τοΰ ήχου καί ρυθμού τοΰ πρωτοτύπου, ή απόδοση τών 
αλλεπαλλήλων ίσοκώλων καί ίσοτελεύτων τοΰ 'Ισοκράτη, για παράδειγμα, θα 
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προσέδιδε τυπικότητα και σχηματικότητα εντελώς ανοίκεια στον νεοελληνικό 
λόγο. 

Οί δυσκολίες πού δημιουργούν στον μεταφραστή τα κ ύ ρ ι α ο ν ό 
μ α τ α αφορούν την εκφραστικότητα και την ετυμολογική σημασία τους. "Ετσι ó 
Πενθεύς συνδέεται με το πένθος (Εύρ. Βάκχ. 367), ó 'Απόλλων με το άπόλλυμι 
(Αίσχ. Άγαμ. 1080-82), ó Τήλεφος με τό τηλοΰ (μακράν) (Page GLP 17. 11-13) 
κ.τ.λ. Ή ετυμολογική όμως διαφάνεια των κυρίων ονομάτων έχει ξεθωριάσει, 
εφόσον οί λέξεις άπό τις όποιες παράγονται δεν έχουν επιβιώσει στα νέα 
ελληνικά. "Ετσι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή ή ετυμολογική προέλευση της 
'Ελένης άπό το έλεϊν (Αίσχ. Άγαμ. 687 κ.έξ.), του 'Οδυσσέα άπό τό ώδυσσάμην 
(Σοφ. Αϊ. 430-33, άπόσπ. 965 Radt) κ.τ.λ. Κατά συνέπεια ή μετάφραση τών 
έκφρασ „ικών κυρίων ονομάτων, πού έ^ει προταθεί ως λύση7, συχνότατα οδηγεί σέΑ 

ακρότητες και παρερμηνείες. Ή απόδοση, για παράδειγμα, του Άστυάναξ μέ τόΥ 
Καστραφέντης, τήν οποία υιοθέτησαν οί Καζαντζάκης-Κακριδής (Ζ 402), σαφώς 
παραποιεί τήν έννοια του ονόματος και παραπλανά τους μαθητές, στους οποίους ó 
γιος του "Εκτορα είναι γνωστός άπό τή μυθολογία ως Άστυάναξ. Σε ακρότητες 
πού εγγίζουν τα όρια του κωμικού έφθασαν ορισμένες νεοελληνικές αποδόσεις 
ομηρικών κυρίων ονομάτων' π.χ. ό Πάλλης τή Χίμαιρα,τό γνωστότατο μυθολο
γικό τέρας πού σκότωσε ό Βελλεροφόντης, τήν μετέφρασε Κατσίκα (Ζ 179) και τις; 
Σκαιές Πύλες Ζερβοπόρτι, για να δήλωση άσκοπα τήν ετυμολογική προέλευση 
του τοπωνυμίου. 

Ή ακριβής θ έ σ η τών επιμέρους λ έ ξ ε ω ν μέσα στην πρόταση 
καθορίζει τό υφός του λόγου, ένώ ή πρόταξη μιας λέξης προσθέτει έμφαση στο 
νόημα πού εκφράζει ή λέξη αύτη. Για καλύτερη νεοελληνική απόδοση, ή θέση 
πού έχει μια λέξη στο αρχαίο κείμενο εϊναι συχνά απαραίτητο να μετακινηθή, 
πράγμα πού εξαφανίζει ορισμένες υφολογικές ιδιαιτερότητες του πρωτοτύπου, 
βοηθεΐ όμως στή σαφή, φυσική και αβίαστη μετάφραση. Ή ευκαμψία πάλι πού 
διακρίνει τήν αρχαία και τή νέα ελληνική γλώσσα στή θέση τών συντακτικών 
δρων της προτάσεως επιτρέπει συχνά να διατηρηθή ή ίδια μέ τό πρωτότυπο σειρά 
τών λέξεων και ή ϊδια κλίμακα στην έμφαση. Για παράδειγμα, ή πρόταξη του άν
δρα ή του μήνιν, στην αρχή της 'Οδύσσειας και της Ίλιάδος αντίστοιχα, καθορίζει 
αμέσως τον θεματικό πυρήνα τών έργων, εφόσον μέ τήν πρώτη λέξη του κειμένου 
προβάλλεται ό κεντρικός ήρωας, ό 'Οδυσσεύς, ή ή κινητήριος δύναμη της 
πλοκής, ή μήνις. Ή μετάφραση πρέπει οπωσδήποτε να διατήρηση τήν πρόταξη 
τών καίριων αυτών λέξεων («τον άνδρα τραγουδά μου, Μούσα, τον πολυμήχανο», 
«τήν οργή τραγουδά, Θεά, του 'Αχιλλέα»), γιατί οποιαδήποτε μετατόπιση τους θα 
μετέβαλλε τή λειτουργικότητα τους ως κεντρικών συστατικών μορφής του 
κειμένου. 

'Απόδοση του συνθετικού λόγου 

Βασική διαφορά ανάμεσα στον αρχαίο και νέο ελληνικό λόγο είναι οτι ό 
πρώτος είναι συνθετικός, εκφράζει τα νοήματα μέ πυκνότητα, πληρότητα και 
πειθαρχία, είναι ό κατ' εξοχήν λόγος του φιλοσοφικού στοχασμού και τής 
επιστημονικής σκέψης. 'Αντίθετα, ό νεοελληνικός λόγος είναι αναλυτικός, 
εκφράζεται πλατειά αναπτύσσοντας μέ άνεση τα νοήματα. 

Στην προσπάθεια να έπιτευχθή ή πιστότερη δυνατή μεταφορά του αρχαίου 
ελληνικού πρωτοτύπου μέ μία αβίαστη νεοελληνική απόδοση, ή ουσιαστική 
διαρθρωτική διαφορά του συνθετικού αρχαίου και του αναλυτικού νεοελληνικού 
λόγου δημιουργεί ορισμένα άπό τα σημαντικότερα προβλήματα τής δλης 
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μεταφραστικής διαδικασίας. Oí μονολεκτικοί τύποι, ονοματικοί καί ρηματικοί 
τού αρχαίου ελληνικού λόγου (πτωτικοί προσδιορισμοί, απαρέμφατα, μετοχές, 
μακρές περίοδοι κ.α.) πρέπει να αποδοθούν αβίαστα στη νέα ελληνική γλώσσα, 
ή οποία ελάχιστους πτωτικούς προσδιορισμούς καί μετοχές έχει, έχει εξαφανίσει 
σχεδόν εντελώς το απαρέμφατο, δεν ανέχεται τον μακρό, καθ ' υπόταξη λόγο καί 
προτιμά τη ρηματική άπό τήν ονοματική έκφραση. 

Ή προσπάθεια για ορθή αντικατάσταση τών τύπων του συνθετικού αρχαίου 
λόγου με τους αντίστοιχους τύπους της αναλυτικής νέας ελληνικής, ένα άπό τα 
κυριότερα στάδια τής μεταφραστικής διαδικασίας, θα άσκηση πολύ αποδοτικά 
τους μαθητές στην εξεύρεση τών γραμματικών καί συντακτικών αντιστοιχιών 
ανάμεσα στον αρχαίο καί στο νεοελληνικό λόγο, στην ολοκληρωμένη εκμάθηση 
υοΰ γλωσσικού τυπικού διαχρονικά καί κατ' επέκταση στην καλύτερη χρήση καί 
Γής νέας ελληνικής γλώσσης, σέ ένα δηλ. τομέα οπού σημειώθηκαν εξαιρετικά 
ανησυχητικά δείγματα φραστικής αδυναμίας καί λεξιπενίας, ιδιαίτερα τα τελευ
ταία χρόνια μετά τήν άσκοπη συρρίκνωση τής διδασκαλίας τών αρχαίων 
Ελληνικών άπό το πρωτότυπο στή Μέση 'Εκπαίδευση. 

'Εξετάσθηκαν γενικά μερικά άπό τα κύρια εμπόδια τα όποια καθιστούν 
ανέφικτη τήν τ έ λ ε ι α μετάφραση, τήν αναλλοίωτη νεοελληνική μεταφορά του 
αρχαίου κειμένου. "Ετσι, παρά τίς προσπάθειες για τήν επιτυχέστερη δυνατή 
γλωσσική αναβίωση του πρωτοτύπου, ή μετάφραση δέν μπορεί άπό τή φύση της 
να έχη αυθυπαρξία καί αυτοτέλεια. Είναι, αντίθετα, μία διαρκής προσπέλαση του 
πρωτοτύπου, ένας αέναος νόστος για το αρχαίο κείμενο, για τήν διαρκώς 
καλύτερη προσέγγιση, κατανόηση καί νεοελληνική απόδοση του. Καί ή 
καλύτερη μετάφραση δέν είναι οριστική ούτε αναντικατάστατη. Καί άφου ή 
μετάφραση δέν έχει ποτέ αυθεντικότητα καί αδυνατεί να μετα-δόση δυναμικά καί 
σέ όλες της τις διαστάσεις τήν πνευματική καί γλωσσική αξία του πρωτοτύπου, τή 
λογική καί αισθητική του ποιότητα, εύκολα εξηγείται ή αποτυχία ως προς τό 
βασικό αυτό στόχο τής διδασκαλίας τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας άπό 
μετάφραση. Γιατί εκείνο πού θα δώση στον σπουδαστή ενός κλασσικού κειμένου 
τήν επιζητούμενη ανθρωπιστική καλλιέργεια είναι ακριβώς αυτό πού χάνεται άπό 
τή μετάφραση, καί τήν πιο καλή, είναι το «ήθος» του αρχαίου λόγου, τό 
κορύφωμα τής αύταξίας καί τής παιδευτικής αρετής του πρωτοτύπου. 

" Η αδυναμία όμως για πιστή μεταφορά του αρχαίου κειμένου δέν πρέπει σέ 
καμμία περίπτωση, όπως δυστυχώς συμβαίνει σέ πολλές άπό τίς σύγχρονες 
μεταφράσεις καί σέ αρκετές άπό αυτές πού διδάσκονται στο Γυμνάσιο, να όδηγή 
σέ αλλοτριωμένες παραφράσεις ή καί αναχρονιστικούς πειραματισμούς πού 
αλλοιώνουν τήν ιδεολογία καί διαχρονικότητα του κειμένου8. Ή μέθοδος κατά 
τήν οποία ή νεοελληνική απόδοση του αρχαίου λόγου εμβολιάζεται μέ έννοιες 
πού ανήκουν σέ ένα πεδίο χρονικά καί κοινωνικο-πολιτικά διαφορετικό άπό 
Εκείνο του αρχαίου κειμένου δέν προσθέτει ενάργεια, άλλα προδίδει βάναυσα τό 
πρωτότυπο καί προσδίδει ένα στείρο λαϊκισμό στο μεταφραστικό αποτέλεσμα. 

Πρώτιστο μέλημα του μεταφραστή καί στή γραπτή μετάφραση καί στή 
σχολική πρακτική είναι να άποστασιοποιεΐ όσο μπορεί τα υποκειμενικά του 
στοιχεία καί να προσπαθεί να άποδόση τήν αντικειμενική φυσιογνωμία καί 
τις ατομικές ιδιαιτερότητες του έργου πού μεταφράζει. "Οταν ή διατήρηση τών 
εκφραστικών μέσων του αρχαίου κειμένου δέν είναι δυνατή στή νεοελληνική 
απόδοση, εξευρίσκονται οί κατά τό δυνατόν εγγύτεροι εκφραστικοί τρόποι για 
τήν υφολογική αντιστοιχία. Μέ τέτοιους επιτυχείς εκφραστικούς τρόπους μπορεί 
νά μας έφοδιάση σέ σημαντική έκταση ή νεώτερη λογοτεχνική παραγωγή, 
ιδιαίτερα ή πεζογραφία άπό τή γενιά του 30 ως τίς μέρες μας καί ó άρτια 
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δουλεμένος ποιητικός λόγος του Κάλβου, του Καβάφη, του Καρυωτάκη, τοϋ 
Σεφέρη, του 'Ελύτη κ.ά\ Τα νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα, ιδιαίτερα τα 
ποιητικά, χρησιμοποιούνται θετικά έτσι ως δ ι α - κ ε ί μ ε ν α— σύμφωνα μέ 
τον εύστοχο όρο της σημειολογίας —ανάμεσα στο σημαινόμενο, το αρχαίο 
κείμενο δηλ., και στο σημαίνον, τη νεοελληνική του απόδοση. Ή μετάφραση τών 
λυρικών και του Αισχύλου, για παράδειγμα, ενισχύεται σημαντικά μέ τον 
εκφραστικό πλούτο του Σολωμού, του 'Ελύτη και του Κάλβου αντίστοιχα. Ό 
φιλόλογος πού μεταφράζει πρέπει έτσι να είναι γνώστης οχι μόνο του αρχαίου 
ελληνικού λόγου, άλλα και τών εκφραστικών μέσων της νέας ελληνικής γλώσσας, 
κατάκτηση πού μέ μόνη τή συνεπή μελέτη τής νεοελληνικής μας γραμματείας, 
λογίας και δημώδους, μπορεί να επιτυχή. 

Στην προσπάθεια αύτη τής αρίστης δυνατής προσπελάσεως του πρωτοτύπου 
ή παιδευτική αξία τής μεταφραστικής διαδικασίας στην 'Εκπαίδευση είναι 
διπλής κατευθύνσεως: και τ6ν μαθητή θά μόρφωση, βοηθώντας του να έμβαθύνη 
σε όλες τις πτυχές του κόσμου του αρχαίου κειμένου και να κατανόηση την 
απόλυτη αξία του, και τόν. διδάσκοντα θα μόρφωση μέ τον αγώνα πού αυτός 
καταβάλλει να εξίσωση όσο μπορεί τή νεοελληνική του απόδοση μέ το 
πρωτότυπο. Μέ τον τρόπο αυτό μέ τή μετάφραση ερμηνεύεται το κείμενο. 

'Ερχόμαστε έτσι στην σημαντικότατη για τή διδασκαλία τών αρχαίων 
ελληνικών σχέση μεταφράσεως και ερμηνείας. Για τήν επιλογή τής κατάλληλης 
νεοελληνικής αποδόσεως ó μεταφραστής τόσο στή γραπτή μετάφραση δσο και 
στην μεταφραστική πρακτική στην 'Εκπαίδευση έχει —πρέπει να έχη— ως 
αφετηρία τήν υπεύθυνη ερμηνεία του κειμένου. Μετάφραση και ερμηνεία 
βρίσκονται σέ σχέση άλληλοεξαρτήσεως. Ή μεθοδολογική πορεία πού ακολου
θείται είναι παλινδρομική και μπορεί σχηματικά να παρασταθή διαιρημένη στα 
έξης στάδια: 

Α' 'Ερμηνεία - Α' μεταφραστική δοκιμή - ερμηνεία βελτιωμένη (μετά τήν 
πρώτη μεταφραστική δοκιμή) - μετάφραση βελτιωμένη. 

Ή μετάφραση έτσι προϋποθέτει ως ένα βαθμό τήν ερμηνεία, δηλ. τήν 
πληρέστερη δυνατή κατανόηση τοϋ αρχαίου κειμένου, μέ υπόβαθρο τήν άρτια 
γλωσσική του ανάλυση πού έχει προηγηθή. Μετά το προκαταρκτικό στάδιο τής 
πρώτης ερμηνευτικής προσπάθειας, μιας δηλ. φιλολογικής αναλύσεως τών 
επιμέρους συστατικών μορφών τοϋ κειμένου (εκφραστικών τρόπων, θεματικών 
μοτίβων, πάσης φύσεως ιδεών και αξιών), ή πρώτη μεταφραστική δοκιμή θά 
οδήγηση σέ μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία. Στο στάδιο αυτό άπο 
τις επιμέρους λέξεις και εκφράσεις, τα θεματικά και ιδεολογικά μοτίβα και τα 
υφολογικά χαρακτηριστικά, ό μεταφραστής-έρμηνευτής δάσκαλος θά κατευθύνη 
τον μαθητή να προσέγγιση, να κατανόηση και να συλλαβή το νόημα-μήνυμα τοϋ 
έργου στο σύνολο του. ' Η βελτιωμένη ερμηνεία αυτή θά φέρη μέ τή σειρά της σέ 
μια βελτιωμένη νεοελληνική απόδοση, πού θά βασίζεται στην καθαρότητα τής 
ερμηνείας. 

Ή ερμηνεία θά εξήγηση μέ δση έκταση χρειάζεται τήν ασυνήθιστη έκ
φραση, τή δύσκολη σύνταξη, θά συμπλήρωση τή βραχυλογία, θά φωτίση τήν 
υπαινικτική διατύπωση. Στή συνέχεια ή βασιζόμενη στην ερμηνεία βελτιωμένη 
μετάφραση μέ τή μέγιστη δυνατή πυκνότητα, σαφήνεια και ποιητικότητα θά 
έκφραση το γνωστικό και συγκινησιακό περιεχόμενο, το ϋφος, το ρυθμό και τή 
μουσικότητα τοϋ πρωτοτύπου. Τό νόημα και τό ΰφος τοϋ έργου πρέπει να / 
αναδύεται μέσα άπό τή μετάφραση άμεσα και αβίαστα, χωρίς τή μεσολάβηση πια 
καμιάς ερμηνείας. Ή τελική μετάφραση είναι και ή αμεσότερη ερμηνεία τοϋ 
αρχαίου κειμένου. 
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V 
Μετάφραση και ερμηνεία είναι δύο ενέργειες σε αλληλεπίδραση, πού 

συγκλίνουν, αλληλοσυμπληρώνονται και εκφράζουν τη νοηματική και αισθητική 
[Όΐότητα τοϋ πρωτοτύπου. Οί λέξεις του αρχαίου κειμένου δεν χρησιμοποιούνται 
ίβασάνιστα και τυχαία. Φωτίζουν με συγκεκριμένες αποχρώσεις το νόημα και 
χρειάζεται γερή φιλολογική υποδομή για να αποδοθούν ορθά' π.χ. τα ρήματα πού 
Ιηλώνουν τήν ενέργεια της οράσεως —όρώ, άθρώ, θεώμαι, οσσομαι, δέρκομαι, 
>ενδίλλω, λεύσσω, παπταίνω— χρειάζεται να ερμηνευθούν σε συνάρτηση πάντοτε 
ιέ το εκάστοτε γλωσσικό περιβάλλον (τα συμφραζόμενα). 

Ή άμεση σχέση μεταφράσεως και ερμηνείας αποτελεί έτσι τή βάση της 
ιεταφραστικής διαδικασίας και στή Μέση 'Εκπαίδευση. Ή κατανόηση τοΰ 
^ σ μ ο υ τοΰ αρχαίου κειμένου στην πληρότητα του, γνωστικά, ηθικά, αισθητικά, 
cai ή βίωση των άξιων πού αυτό περικλείει, δηλ. ό κύριος σκοπός ~τ"ής 
ηδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό ερμηνείας 
cai μεταφράσεως. Είναι βέβαια περιττό να τονισθή πόσο απολύτως αναγκαίος 
ίθλος είναι για τον διδάσκοντα να συμπεριλάβη αποδοτικά στην τακτή ώρα διδα
σκαλίας τών αρχαίων ελληνικών τό τρίπτυχο γλωσσικής άναλύσεως-ερμηνείας-
ιεταφράσεως. e Η γόνιμη αυτή διδακτική με τήν οποία θα μεταδοθή δυναμικά ή 
γνησιότατη ουσία τοΰ αρχαίου ελληνικού λόγου ως νοήματος και γλώσσας 
ιπορεϊ να καρποφορήση μόνο αν έφαρμοσθή ή διδασκαλία τών αρχαίων 
ελληνικών και άπό τό πρωτότυπο στο Γυμνάσιο, όταν δηλ. ή γλωσσική 
προσπέλαση τοΰ αρχαίου κειμένου θα έχη αβίαστα και μεθοδικά έπιτευχθή. 
'Αντίθετα, σήμερα ή διδασκαλία άπό μετάφραση καθιστά τον αρχαίο λόγο 
στατικό, άκαμπτο και άγονο, στερεί τή δυναμογόνο αποκάλυψη τοΰ «ήθους» του 
αέσω της έρμηνευτικής-μεταφραστικής πορείας. Ή μετάφραση είναι άπό τή 
ρύση της ανήμπορη να άσκηση τήν ϊδια με τό πρωτότυπο δύναμη και επίδραση. 

Μέ τήν επιδίωξη αυτή της καλύτερης δυνατής μεταφοράς τής νοηματικής και 
αισθητικής ποιότητας τοΰ πρωτοτύπου στή νέα ελληνική, ό μαθητής μορφώ
νεται εμβαθύνοντας σε όλες τις πτυχές —γλωσσικές, υφολογικές, γνωστικές, 
βιωματικές— τοΰ αρχαίου κειμένου και στή χρήση τής νεοελληνικής μας 
γλώσσας. Συνειδητοποιεί τον εκφραστικό της πλούτο καί τις δυνατότητες της για' 
ττ\ μεταφορά τών αρετών τοΰ αρχαίου λόγου, τήν πυκνότητα και τήν ευκαμψία 
του, τή συμμετρία, τή λεξιλογική ευστοχία και ποικιλία. 'Αναφαίνεται έτσι ή 
διττή μορφωτική αξία τής μεταφράσεως9 πού επιβάλλει και τή σοβαρότητα τής , 
Επεξεργασίας της, δηλ. ή προσπέλαση τοΰ αρχαίου κειμένου και ή γνωριμία μέ 
τον εκφραστικό πλούτο τής νέας ελληνικής. Στο στάδιο αυτό ιδιαίτερη 
προσπάθεια άπό μέρους τοΰ διδάσκοντος πρέπει να καταβάλλεται για τή 
διατήρηση τής αρχαίας λέξεως καί εκφράσεως όταν ή σημασία της παραμένει 
αναλλοίωτη στο νέο ελληνικό λόγο, όπως π.χ. προκειμένου για τις αρχαίες λέξεις ι 
δάπεδο, λευκός, αυλός, σιγή καί τόσες άλλες. Είναι ευνόητο πόσο χρήσιμο είναι Ι 
στην περίπτωση αυτή —καί υπάρχουν πάμπολλες τέτοιες περιπτώσεις λεκτικών 
επιβιώσεων— αντί να αντικαθίσταται αυθαίρετα ή θάλλουσα καί στο νεοελληνικό 
λόγο αρχαία λέξη, να τονίζεται στους μαθητές ή διαχρονικότητα τής ελληνικής 
γλώσσης στο τυπικό καί στή σημασία. 

Συνοψίζοντας, Κυρίες καί Κύριοι: Κατά τήν έρμηνευτική-μεταφραστική 
διαδικασία μπορεί να όρισθή ώς πρωταρχικό χρέος τοΰ διδάσκοντος: α) να 
όδηγήση τους μαθητές του στην ολόπλευρη γνώση τοΰ πρωτοτύπου καί τή βίωση 
τών άξιων πού αυτό αναδύει' καί β) να τους ύποδείξη τα κατάλληλα εκφραστικά 
μέσα για τήν καλύτερη δυνατή νεοελληνική απόδοση τοΰ αρχαίου κειμένου. Ή 
μεταφραστική προσπάθεια ενισχύει ουσιαστικά τή σχέση μας μέ τήν αρχαία . 
ελληνική προσφέροντας ταυτόχρονα καί τή βαθύτερη γνώση τής νεοελληνικής 

7 
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μας γλώσσης. "Ασκηση και εμβάθυνση και στην αρχαία και στην νέα ελληνική, 
να ποια είναι ή υψίστη μορφωτική αξία και σημασία της μεταφράσεως. Είναι έτσι( 

αυτονόητο ότι ó φιλόλογος μεταφραστής-έκπαιδευτικός πρέπει να κατέχη σε 
αρτιότητα και τήν αρχαία και τή νέα ελληνική, για να επιτυχή τή μύηση των 
μαθητών του σε αυτές. 'Από αυτή τήν οπτική της γωνία ή διδασκαλία τών , 
αρχαίων ελληνικών άπο το πρωτότυπο φέρει σε πέρας το γλωσσικό μάθημα στη 
πληρέστερη και αρτιότερη μορφή του. 

"Αν ή διαδικασία αυτή της παράλληλης έμβαθύνσεως στην αρχαία και νέα 
ελληνική έφαρμοσθή και καθιερωθή, πιστεύομε δτι θα βελτίωση σημαντικά το s 

απογοητευτικά χαμηλό επίπεδο στο όποιο βρίσκονται οί γλωσσικές γνώσεις τών 
μαθητών, οί όποιοι, αντί να είσδέχονται γλωσσική παιδεία, διαπιστώνουν, για 
παράδειγμα στή μετάφραση του 'Ομήρου πού διδάσκονται, τήν πλήρη γλωσσική 
ασυδοσία και αυθαιρεσία10. 

' Η συνδυασμένη διδασκαλία της αρχαίας και της νέας ελληνικής, της κοινώς 
ομιλούμενης, χωρίς ακρότητες και ιδιωματισμούς, θα βοηθήση έτσι τους νέους να 
κατανοήσουν και να κινηθούν άνετα σε όλη τήν έκταση της ελληνικής 
γραμματείας άπό τον "Ομηρο, τον Αισχύλο και τον Πλάτωνα ως τήν Καινή 
Διαθήκη, τόν Παπαδιαμάντη (πού σήμερα τον θεωρούν απροσπέλαστο), τον 
Καβάφη και τόν 'Ελύτη. 

Άπό τις απλές αυτές διαπιστώσεις κατανοεί κανείς εύκολα πόσο αβάσιμος 
και άντιεπιστημονικός είναι ó ισχυρισμός οτι ή επαναφορά στο Γυμνάσιο της 
διδασκαλίας και άπό τό πρωτότυπο θα αποδυνάμωση τήν εκμάθηση, τήν 
πλαστικότητα και εμπέδωση της νέας ελληνικής. 'Αντίθετα θα τήν ενίσχυση και 
θα τήν στήριξη στα στερεά, φυσικά της θεμέλια: στή συνείδηση της ενότητας της 
ελληνικής γλώσσας. 'Η μέσω της μεταφραστικής διαδικασίας συνεχής αναβά
πτιση της νεοελληνικής γλώσσας στή γενεσιουργό της αφετηρία ενεργοποιεί τα 
ποικίλα στρώματα του νοήματος και προσφέρει πολυσημία και ακρίβεια. Σε 
αντιστοιχία ελαττώνεται ή λεξιλογική ένδεια πού μαστίζει τό νεοελληνικό μας 
λόγο, ενισχύεται ή αποσαφήνιση τής σκέψεως και ή ευκρινής διατύπωση της και 
καλλιεργείται ó λ ό γ ο ς ύπό τή δισημία του ως λογική σκέψη και γλώσσα. 

Ή άπό τό πρωτότυπο προσέγγιση τών αρχαίων ελληνικών κειμένων μέσω 
τής μεταφραστικής-έρμηνευτικής όδοϋ εξασφαλίζει τή γλωσσική και πνευματική 
επιβίωση και ανάπτυξη και τήν ανθρωπιστική καλλιέργεια όχι ως μουσειακή 
αναβίωση τών άξιων του παρελθόντος άλλα ως δυναμογόνο αφετηρία για ενα 
σύγχρονο αποδοτικό προβληματισμό. Γιατί ή ανθρωπιστική παιδεία, σέ συνδυα
σμό με τα όποια νεοελληνικά πνευματικά επιτεύγματα, είναι ή θετική δύναμη πού 
μπορεί να επιβεβαίωση τήν πολιτιστική μας παρουσία στον σύγχρονο κόσμο. 
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