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την διδασκαλίαν των μαθηματικών» διερευνό* μετά μεγάλης ακριβολογίας το θέμα 

του άπο της έπόψεως του αντικειμένου της μαθηματικής επιστήμης, του σκοπού 

της διδασκαλίας της, του σπουδάζοντος σπουδαστοΰ και του διδάσκοντος διδα

σκάλου. Καταλήγει δέ εις το συμπέρασμα δτι κατά την διδασκαλίαν των μαθημα

τικών τίθενται προβλήματα αναφερόμενα εις την διδασκαλίαν καί την μάθησιν, τα 

όποια υπάγονται εις την αρμοδιότητα της φιλοσοφίας καί της επιστημολογίας. Ώ ς 

προς το σημεΐον τοΰτο ή φιλοσοφία παρέχει σημαντικήν έπικουρίαν δια την διδα

σκαλίαν της μαθηματικής επιστήμης. 

'Εξετάζων το θέμα «Επιστήμη καί φιλοσοφία» ό καθηγητής Earle αποφαί

νεται δτι υπάρχουν προβλήματα, εις τα όποια μόνον ή φιλοσοφία έχει την αρμο

διότητα να απάντηση. Δια τούτο πρέπει να διαχωρίζωνται σαφώς τα εις την φι-

λοσοφίαν υπαγόμενα προβλήματα άπο τα προβλήματα, τα όποια μόνον ή επιστήμη 

έχει την αρμοδιότητα να διερεύνηση. 

Είναι αρκετός, νομίζομεν, ό παρασχεθείς σύντομος κατατοπισμος επί μερικών 

κυρίων θεμάτων συζητηθέντων κατά το Συμπόσιον, δια να κατάδειξη πόσον γόνιμοι 

καί μεσταί εύστοχων συμπερασμάτων υπήρξαν αι κατ' αυτό άνακοινωθεΐσαι ειση

γήσεις. Δια τον "Ελληνα άναγνώστην το συζητηθέν θέμα τών σχέσεων μεταξύ 

επιστήμης καί φιλοσοφίας είναι κατ' εξοχήν καί ενδιαφέρον καί γνώριμον. Καί 

τοΰτο, διότι ή ιστορία τής αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας πιστοποιεί δτι οι περισ

σότεροι άπο τους αρχαίους Έλληνας φιλοσόφους ήσαν συγχρόνως οχι μόνον μεγά

λοι φιλόσοφοι άλλα προσέτι μεγάλοι καί δημιουργικοί επιστήμονες. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΎΛΗΣ 

* * * 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΟΐ, γυμνασιάρχου, Μεταμορφώσεις τοϋ Όβιδίον. 
'Επιλογή ο* ί'μμετρη μετάφραση, 'Αθήναι 1966, σελ. 197. 

Ή εις λογοτεχνικον ΰφος άπόδοσις ενός ποιητικού έργου τής κλασσικής 

αρχαιότητος είναι εγχείρημα δυσχερέστατον. 'Απαιτεί δύο χαρίσματα, τα όποια 

είς σπανίας περιπτώσεις συμπίπτει να συνυπάρχουν. Το Ιν είναι ή λογοτεχνική 

ιδιοφυΐα, το δέ δεύτερον ή ακριβέστατη γνώσις τών αρχαίων γλωσσών. Ό μέγας 

γερμανός φιλόλογος Wilomowitz αποδίδων εξαιρετικήν σημασίαν είς το δεύτερον 

τούτο αίτημα, έσυνήθιζε να λέγη, δτι μόνον οι κλασσικοί φιλόλογοι οι άφιερώ-

σαντες τήν ζωήν των εις τήν σπουδήν τών αρχαίων γλωσσών ημπορούν να πα

ρουσιάσουν τα έργα τής αρχαίας λογοτεχνίας δια μεταφραστικών αποδόσεων. 

"Οσα συμβαίνουν κατά τάς ημέρας μας, με τήν είσαγωγήν είς τα σχολεία μετα

φραστικών αποδόσεων, αίτινες έχουν γίνει άπο μεταφραστάς, οίτινες δεν εΐχον ώς 

έργον τής ζωής των τήν ένασχόλησίν των με τάς κλασσικάς γλώσσας, επιβεβαιώ

νουν τήν εκ μέρους του μεγάλου εκείνου λληνομαθοΰς καί αρχαιομαθούς εκφρασθεί-
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σαν γνώμην. Δια τοΰτο πρέπει να χαιρετίζεται ως εξαιρετικώς εύχάριστον γεγονός, 

δταν μέσα εις την μεταφραστικήν σύγχυσιν των ήμερων μας παρουσιάζωνται 

αποδόσεις αρχαίων λογοτεχνικών έργων φιλότεχνη μένα ι άπο λογίους, οι όποιοι 

έχουν άμεσον και προσωπικήν έπαφήν με τα αρχαία λογοτεχνήματα. 

Μίαν τοιαύτην εύχάριστον έξαίρεσιν αποτελεί ή ανωτέρω σημειούμενη έμ

μετρος άπόδοσις εκλεκτών τεμαχίων από τας «Μεταμορφώσεις» του Λατίνου 

ποιητοϋ Όβιδίου, την οποίαν μας παρουσιάζει ό κ. Θεόδωρος Ί . Γιαννατος γυ

μνασιάρχης. 'Ανήκει ό Θ. Γιαννατος εις τους ολίγους κλασσικούς φιλολόγους μας, 

οίτινες ημπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλον τοϋ «γενικού φιλολόγου». Τυγχάνει 

άριστος γνώστης τών αρχαίων κλασσικών γλωσσών, καί ιδίως της Λατινικής, της 

οποίας ή σπουδή κατά τους τελευταίους καιρούς έχει, κατόπιν τών κηρυγμάτων 

της μεταρρυθμίσεως, εις ύπερβολικον βαθμον κακοπαθήσει. Εφάμιλλος προς 

την άρχαιομάθειάν του είναι καί ή εκ μέρους του κατοχή της Νέας Ελληνικής ως 

οργάνου λογοτεχνικής εκφράσεως. Τοΰτο πιστοποιείται άπο τήν ώραίαν εμμετρον 

άπόδοσιν τών εκλεκτών τεμαχίων άπο τάς «Μεταμορφώσεις» του Όβιδίου. Κα-

τώρθωσε να άποδώση το ευγενές πάθος, το όποιον χαρακτηρίζει τήν ποιητικήν 

διάθεσιν του ρωμαίου ποιητοΰ καθώς καί τήν άφηγηματικήν του δεξιότητα καί 

ένάργειαν. Το μεταφραζόμενον κείμενον παρέχει μεγάλας δυσχέρειας, διότι είναι 

κατάφορτον άπο μυθολογικον ύλικον καί επηρεάζεται συνεχώς άπο ελληνικά πρό

τυπα. Ό μεταφραστής πρέπει να έ'χη τήν ικανότητα να κατευθύνη το βλέμμα 

του καί πέρα άπο το λατινικον κείμενον προς τα ελληνικά υποδειγματικά πρό

τυπα, τα όποια είχε προ οφθαλμών ό ρωμαίος ποιητής. Εις το δύσκολον τούτο 

έργον ή επιτυχία της αποδόσεως του Θ. Γιαννάτου ύπήρξεν εξαιρετική. Κα

τέδειξε πόσον ευεργετική καί δια τήν διαμόρφωσιν τοϋ λογοτεχνικού νεοελληνι

κού ύφους είναι ή γνώσις τών αρχαίων γλωσσών. Είναι ουτοπία ευρισκομένη εξω 

άπο τήν πραγματικότητα ή άντίληψις δτι ημπορεί να διαμορφωθή ό νέος ελληνι

κός λόγος αυτοτελώς χωρίς τήν μόρφωσιν, ή οποία αποκτάται άπο τήν σπουδήν 

τών παλαιοτέρων σταδίων της εξελίξεως της γλώσσης καί της λογοτεχνίας μας. 

*Η πνευματική παράδοσις του "Εθνους είναι μία καί ενιαία έκδηλουμένη με τον 

άνεξάντλητον πλουτον διαρκώς άνανεουμένων εκφραστικών μορφών. Ή επιστροφή 

εις αυτήν είναι συγχρόνως καί μία άνανέωσις. Ή άπόδοσις, τήν οποίαν μας έπα-

ρουσίασεν ό Θ. Γιαννατος έπιμαρτυρεΐ τήν διαπίστωσιν αυτήν καί θα εχη γενι-

κωτέραν εύεργετικήν επίδρασιν. 'Ιδιαιτέρως εις έποχήν κατά τήν οποίαν τα Λατι

νικά γράμματα ευρίσκονται εις Ινα άδικαιολόγητον ίσοορικώς καί πολιτιστικώς 

διωγμόν, ό Θ. Γιαννατος με τήν άπόδοσίν του έ'ρχεται νά υπόμνηση δτι πρέπει να 

αναθεωρηθούν αί επί του θέματος τούτου κυριαρχήσασαι άνεδαφικαί καί επιβλα

βείς δια τήν μόρφωσιν προκαταλήψεις. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΤΛΗΣ 


