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δμως ή ιστορία συνδεθή προς τήν χρονικότητα καί ιστορικότητα της υπάρξεως, ή 
ιστορία χάνει τον ύπερβατικόν της χαρακτήρα καί ίστορικοποιεΐται. 

Τέλος, εις τον έπίλογον (σσ. 22—88) ό συγγραφεύς επιχειρεί άνακεφαλαίωσιν 
της ερμηνείας της 'Ιστορίας άπο πλευράς γνωσιολογικής καί μεθοδολογικής, ώς 
καί εν σχέσει προς τα προβλήματα του συγχρόνου άνθρωπου. 

Σκοπός τής μελέτης του κ. Κούτρα είναι'νά μας είσαγάγη εις τήν φιλοσοφίαν 
τής Ιστορίας καί τήν άντιμετώπισιν τών σχετικών προς αυτήν προβλημάτων. Τοϋ 
σκοπού τούτου ό συγγραφεύς επιτυγχάνει πλήρως χάριν εις τήν λιτήν διατύπωσιν 
καί τήν όρθήν διάρθρωσιν τής ΰλης, πράγμα πού βοηθεϊ άποτελεσματικώς εις τήν 
προσπέλασιν τών προβλημάτων τής φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας. "Η ανωτέρω εργα
σία αποτελεί λίαν σημαντικήν προσφοράν εις τήν έλληνικήν βιβλιογραφίαν τής 
φιλοσοφίας τής 'Ιστορίας καί εκ του γεγονότος δτι αυτό το πεδίον τής φιλοσοφίας 
δεν έχει διερευνηθή εις εκτασιν μεγάλην. Γενικώς ειπείν, ή μελέτη του Δ. Κούτρα 
αποτελεί πρότυπον εισαγωγής εις τήν προσπέλασιν καθορισμού τής εννοίας τής 
'Ιστορίας ώς αύτη έπεχειρήθη κατά τους αρχαίους καί νεωτέρους χρόνους. 

ΘΕΟΔΌΣΙΟς Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗς 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Exeter 

* * * 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ, Όμηρου Ίλιάδα Α-Ω, έμμετρη μετάφραση, 

'Αθήνα, 1976, σελ. 508. 

Δεν έστέγνωσε καλά καλά ή μελάνη άπο τήν εμμετρον μετάφρασιν τής 'Οδύσ
σειας, πού ό φιλότιμος αυτός εργάτης τών γραμμάτων έκυκλοφόρησε το 1972, καί 
δ Πανταζής Κοντομίχης, φιλόλογος, λυκειάρχης Λευκάδος, θέτει εις τήν διάθεσιν 
του αναγνωστικού κοινού το δεύτερον μέγα έπος του ιδίου ποιητοϋ μεταφρασμέ-
νον εις τήν ζωντανήν νεοελληνικήν, τήν 'Ιλιάδα με τους 15.695 στίχους της. Το 
εγχείρημα ε!\αι έντυπωσιακόν, αν κριθή αυτό καθ' εαυτό, γίνεται δμως σημαντι-
κώτερον δι' εκείνον πού θα εχη τήν εύκαιρίαν να μελετήση το έργον καί να εκτί
μηση τον καταβληθέντα μόχθον. Πράγματι, ή μετάφρασις του κ. Κοντομίχη οχι 
μόνον ώς πλεονάζουσα δέν δύναται να χαρακτηρισθή έπειτα άπο τόσας προηγου-
μένας προσπάθειας άλλων μεταφραστών, άλλα καί εμφανίζεται ώς εν αξιόλογο ν 
επίτευγμα εις τον χώρον τής αποδόσεως τών ομηρικών κειμένων. Προτού όμως 
τήν ίδωμεν εις τάς λεπτομέρειας, ας κάμωμεν μίαν σύντομον άναδρομήν εις τάς 
προηγηθείσας μεταφράσεις τής Ίλιάδος, τάς έμμετρους καί καλύπτουσας όλό-
κληρον το έργον. 

"Αν άφήσωμεν κατά μέρος παλαιοτέρας απόπειρας (Ρουσιάδης, Αποστολίδης), 
φθάνομεν εις τον Πολυλαν. 'Από το 1890 ήρχισε να δημοσιεύεται, τμηματικώς, ή 
μετάφρασις τής Ίλιάδος του Ίακ. Πολυλά, άφοΰ είχε προηγηθή όμοια τής 'Οδύσ
σειας. Ό μεταφραστής χρησιμοποιεί τον δεκαπεντασύλλαβον κατά τρόπον ελεύθε
ρον, οχι κατά τήν παράδοσιν του δημοτικού τραγουδιού. Τδού ή αρχή : 

Ψάλλε, Θεά, τον τρομερον θυμον τον Άχιλλέως, 
πώς έγινε στους 'Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων. 

Ή μετάφρασις χαρακτηρίζεται άπο μίαν συνειδητήν τάσιν προς τήν άρχαϊκήν 
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μεγαλοπρέπειαν καί μας εμπνέει εν είδος θαυμασμού, αναλόγου προς εκείνον πού 
εμπνέει το πρωτότυπον. "Εχει σεμνότητα και αρχοντιά άλλα το στοιχεΐον της 
χάριτος απουσιάζει' κατηγορείται δι' άκαμψίαν και ψυχρότητα. 

Σταθμον έσημείωσεν ή έμφανισθεΐσα το 1904 Ίλιάδα του Άλεξ. Πάλλη. Ό 
Πάλλης ακολουθών θεωρίας της εποχής του παρέλειψεν ίκανον αριθμόν στίχων, πού 
εθεωρούντο νόθοι, άλλα τοΰτο δεν είναι το σημαντικότερον. Επηρεασμένος άπο 
τάς εν λόγω θεωρίας και διαποτισμένος άπο την άγάπην του δημοτικού τραγουδιού, 
ηθέλησε να δώση εις το άρχαΐον έπος τήν μορφήν ενός κλεφταρματωλικοΰ ηρωι
κού ποιήματος. Μας εδωσεν ωραίους στίχους καί ή γλωσσοπλαστική ικανότης του 
έχει ευρέως άναγνωρισθή. 'Αλλ' έκτος του Οτι άπεμάκρυνε τήν μετάφρασιν, ως 
σύνολον, άπο το νόημα του πρωτοτύπου, παρουσιάζει εις το λεξιλόγιον και το 
τυπικόν — κατά το πνεύμα του εφηβικού δημοτικισμού —• ακρότητας αι όποΐαι άπο 
κανένα σχεδόν δεν έγιναν άποδεκταί (κύρια ονόματα : Πηλιάς, Μαχάς, Νιδιός, 
Άπόλλος, Μενέλας, Λενιώ, Λεφτερώ, Σκοτωσού, Λωλιά αντί των : Πηλεύς, Μαχάων, 
Ίδαΐος, 'Απόλλων, Μενέλαος, 'Ελένη, ΕΙλεί'&υια, Έννώ, "Ατη κλπ.). CH αρχή : 

Μοϋσα, τραγονοα το θυμό τοϋ ξακουστού Άχιλέα, 
τον έρμο Ι π δλονς πότισε τους 'Αχαιούς φαρμάκια. 

Το 1955 είδε το φως ή Ίλιάδα τών Καζαντζάκη - Κακριδή. Καθώς φέρει τάς 
ύπογραφάς ενός διεθνούς φήμη'ς συγγραφέως καί ενός ακαδημαϊκού διδασκάλου καί 
όμηριστοΰ, παρέχει ολα τά εχέγγυα δια μίαν έγκυρον καί εύστοχον άναβίωσιν του 
πρωτοτύπου. Ή μετάφρασις διαθέτει εμττνευσιν, ευρηματικότητα καί έκφραστικον 
πλοΰτον. 'Αλλ' ό δεκαεπτασύλλαβος, τον όποιον έπροτίμησαν οι μεταφρασταί δια 
τήν άπόδοσιν τών έξαμέτρων : 

Τή μάνητα, θεά, τραγουδά μας τοϋ ξακουστού 'Αχιλλέα, 
ανάθεμα τη, πίκρες πού 'δωκε στους 'Αχαιούς περίσσιες, 

πού είναι άκουστικώς άναφομοίωτος δια τους πολλούς, ώρισμένοι ιδιωματισμοί εις 
τήν γλώσσαν καί άλλα αίτια συνετέλεσαν ώστε να μή κριθή μέχρι σήμερα ή μετάφρα-
σις κατάλληλος δια νά είσαχθή εις τα σχολεία—πράγμα πού συνέβη κατά καιρούς 
με τάς δύο προηγουμένας μεταφράσεις (τελευταίους έχει άποφασισθή ή εισαγωγή 
εις τήν δευτέραν τάξιν τής Ίλιάδος του Πολυλά έπειτα άπο εν είδος επισκευής— 
πράγμα, νομίζω, άνεπίτρεπτον). "ίσως το έργον θεωρείται βαρύ καί μή προσιτον 
εις παιδιά τής μαθητικής ηλικίας. 

Το ^τος 1970 έκυκλοφόρησεν ή έμμετρος μετάφρασις τής 'Αγγελικής Πανωφο-
ροπούλου—Σιγάλα εις δεκαεπτασυλλάβους καί πάλιν στίχους 

Θεά, τραγούδαγε μας τήν οργή, τήν άγρια, τοϋ 'Αχιλλέα, 
γιου τοϋ Πηλέα. . . . , 

προϊόν βαθείας αγάπης προς τον ποιητήν καί πολυετούς αναστροφής με τους μα-
θητάς εις τους οποίους έδιδάσκετο. Καί το αυτό έτος, 1970, ό Πάικος Νικολαΐ-
δης ένεφάνιζεν εις το κοινον τήν ίδικήν του Ίλιάδα, «έμμετρη λογοτεχνική μετά
φραση», επανερχόμενος εις τον δεκαπεντασύλλαβο ν : 

Τήν ξορκισμένη τήν οργή παρακαλώ σε, ώ Μούσα, 
του 'Αχιλλέα ψάλλε μου, τοϋ τρομερού Πηλείδη 

Ό Π. Ν. είναι συνταξιούχος υπάλληλος μιας ξένης προς τήν έκπαίδευσιν υπηρε
σίας, άλλα δεν εϊναι ξένος προς τον "Ομηρον, τον όποιον καί ήγάπησε καί έμελέτησε 
πολύ. Χωρίς νά είναι άπηλλαγμένη άπο ατέλειας τεχνικάς (χασμωδίαι) ή νοημα
τικού χαρακτήρος, ή μετάφρασις τιμά τον γράψαντα καί αποτελεί έπαινετήν συμ
βολή ν εις τήν προσπάθειαν μεταφοράς τών ποιητικών κειμένων εις τήν νεοελληνική ν. 
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ΚαΙ του Π. Κοντομίχη ή μετάφρασις πορεύεται με τον τόσον οίκεΐον εις δλους 
καί ριζωμένον εις την έθνικήν μας ποιητικήν παράδοσιν δεκαπεντασύλλαβον. 
'Ολίγοι στίχοι του άπο το Α : 

Τραγούδησε μας τη βαρειάν οργή τοϋ 'Αχιλλέα, 
θεά, τήν τρισκατάρατη, πδρριξε μύρια πάθη 
στους 'Αχαιούς. . . . 
Kai ποιος λοιπόν αθάνατος τους ερριξε τήν έχθρα 
και γίναν ΐτσι αντίμαχοι ; Ό γιος, μαθές, τοϋ Δία 
και της Λητώς . . . . 
Αυτά είπε, κι 6 'Απόλλωνας άκουσε τήν ευχή του 
κι απ τις κορφές κατέβηκε τον 'Ολύμπου θυμωμένος 
με μια φαρέτρα όλόσκεπη στους όψους κι ενα τόξο' 
κι ώς διάβαινε, απ τήν ξέχειλην οργή του άντιβοοϋσαν 
τα βέλη άπά' στον ώμο του, και χύνονταν ψηλάθε 
ϊδιος ή σκοτεινή νυχτιά. Ξέμακρα απ' τα καράβια 
εκάάισε... 
Και γύρω οι νεκρικές φωτιές άνέπαυα εφλογίζαν. 

Μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα : 
Ή γλώσσα της μεταφράσεως είναι απλή, φυσική, ρέουσα και, θα έλεγε κανείς, 

προσηρμοσμένη προς το έπίπεδον του μέσου άναγνώστου. 'Αποφεύγει ό μεταφρασήτς 
τάς ακρότητας, τήν έπιτήδευσιν καί τον λογοτεχνισμόν. Δυσκόλως θα σταθής 
εις λέξεις ή εκφράσεις πού ξενίζουν ή άποστασιοποιοΰν. Δεν επικιώκεται ό εντυ
πωσιασμός τοϋ άναγνώστου με εκφραστικά πυροτεχνήματα. 

3,Ας ελθωμεν εις εν άλλο σημεΐον. 

Τα ομηρικά επίθετα, άπλα καί σύνθετα, ιδίως τα δεύτερα, ε'ίτε κοσμητικά καί 
τυπικά ( επαναλαμβανόμενα στερεοτύπως) είναι, ε'ίτε χαρακτηριστικά καί περιγρα
φικά δϊος Άχιλλεύς, νήες είσαι, περίφρων Πηνελόπεια, ροδοδάκτυλος 'Ηώς, 
ύψίκερως ελαφος, Τρωάδας ελκεσιπέπλους, ποταμός άργνροδίνης) είναι πάντοτε 
δύσκολα εις τήν άπόδοσιν. Προηγούμενοι μεταφρασταί, πού υπήρξαν καί οι 'ίδιοι 
δόκιμοι τεχνΐται τοΰ λόγου, έχουν έπαινεθή δια τήν γλωσσοπλαστικήν εύχέρειαν 
καί τήν ευρηματικότητα των. 'Αλλά κοντά εις τάς εύστοχου; άποδόσεΐΰ τών ομη
ρικών επιθέτων υπάρχουν άρκεταί πού δυσκόλως γίνονται άποδεκταί (Πολυλάς : 
άνδράγαθες ψυχές, τα πικροφόρα ακόντια, τοϋ μακροβόλου Φοίβου' Πάλλης : της 
πυκνοπλέξουδης Λητός, ή κρουσταλλόκορφη "Ηρα, τοϋ στειροτρύγητου γιαλού1 

Καζαντζάκης - Κακριδής : καλαντρειωμένοι 'Αργίτες, τοϋ Δία τοϋ βροντοσκού-
ταρον, στή δοξαντρούσα σύναξη— δλα τά παραδείγματα άπο το Α). Ό Π. Κον-
τομίχης τηρεί κατά κάποιον τρόπον τήν μεσότητα άποφεύγων τήν έκζήτησιν καί 
τάς τολμηράς μεταφοράς. Τοΰτο δμως οδηγεί κάποτε εις 6χι άκριβολογικήν άπό
δοσιν τοΰ πρωτοτύπου : τοϋ Άπόλλοινα τοϋ αλάθεντου τοξότη : εκηβόλου 'Απόλ
λωνος, ή πανέμορφη θεά, ή "Ηρα : λενκώλενος "Ηρη, τήν ώρια Βρισηίδα : Βρι
σηίδα καλλιπάρηον, οι χαρωποί 'Αργίτες : ελίκωπες 'Αχαιοί κ. ά. 

Καί ό στίχος της μεταφράσεως τοΰ Π. Κ. είναι ρυθμικός, ευλύγιστος, γενι
κώς σωστός καί σύμφωνος προς τάς απαιτήσεις της νεοελληνικής στιχουργικής. 
Άπαντοΰν εν τούτοις μερικαί χασμωδίαι (ενδεικτικώς άπο το Α : θερμά - ικέτευε, 
στή στιγμή - ερριξε μια σαγίτα, τοϋ βασιλιά - 'Απόλλωνα, τοιμάστε μου - ευθύς, 
Ίσκιερά βουνά - ανάμεσα μας, να πάρουμε - εκδίκηση, θα μάθεις πόσο - είμαι, 
αν σοϋ - αντιλογήσει, δλοι αυτοί - ήταν στην άντρειοσύνη αταίριαστοι κ. ά. ), ε'ίτε 
διότι ήτο δύσκολον να υπερκερασθούν με εκθλιψιν, κράσιν, συνίζησιν κ.λ.π., ε'ίτε 
διότι ό μεταφραστής δεν το εκρινεν άναγκαιον. Πράγματι ό βαθμός αύστηρότητος 
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ή επιεικείας, μέ τον όποιον κρίνονται αϊ χασμωδίαι, κυμαίνεται. Εις την καθημε-
ρινήν όμιλίαν είναι συχναι («άλλο είναι αυτό», «φέρε ενα όμοιο»), εις δε το λεγό-
μενον «λαϊκό» τραγούδι (πού είναι εν τούτοις έπώνυμον) αϊ έπαλληλίαι φωνηέν
των ενδημούν, χωρίς κανείς να άνησυχή δι' αύτάς («όλα είναι ενα ψέμα, μια ανάσα 
μια πνοή»). "Ομως το δημοτικό τραγούδι αποφεύγει την χασμωδίαν («Μας ήρθ* 
ή γιάνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μανρο», «"Ενας, μωρέ νενάς, ένας αϊτός καθότανε», 
«Να πάμε να πατήσουμε ναντά τα τούρκο χώρια») και ή έντεχνη νεοελληνική 
ποίηση (συχνά και ή πεζογραφία) τήν θεωρεί άσυγχώρητον ψεγάδι. ,νΑν κάμωμεν 
μίαν άναδρομήν εις τάς προηγηθείσας μεταφράσεις της Ίλιάδος, θα ϊδωμεν ότι οί 
Πολυλάς, Πάλλης, Καζανζάκης, Σιγάλα ουδέποτε — ή σπανιώτατα μόνον —επι
τρέπουν να είσδυση εις τους στίχους των χασμωδία, ενώ το φαινόμενον είναι 
συχνον εις τήν μετάφρασιν του Π. Νικολαΐδη. Θα συνίστων εις τον κ. Κοντομίχην, 
εις τυχόν έπανέκδοσιν του έργου, να έξαλείψη τα ολίγα κατάλοιπα κακοφωνίας 
πού διατηρούνται. 

Οϊ μεταχειριζόμενοι τον δεκαπεντασύλλαβον δια τήν άπόδοσιν των δακτυλικών 
έξαμέτρων του 'Ομήρου επιτυγχάνουν να έχουν εις τήν μετάφρασιν ίσον αριθμόν 
στίχων μέ το πρωτότυπον. Το πράγμα δεν είναι τόσον ευκολον μέ τον δεκαπεντα
σύλλαβον, αν ληφθή ύπ' όψιν και ή υφή της νεοελληνικής. 'Αποτελεί κατόρθωμα 
διά τους Πολυλάν και Πάλλην το να αποδώσουν τήν Ίλιάδα μέ ϊσον (ή σχεδόν 
'ίσον) αριθμόν στίχων προς το πρωτότυπον κείμενον, αλλά βεβαίως ή πυκνότης αυτή 
δυσχεραίνει ενίοτε τήν πλήρη κατανόησιν. Ό ΓΙ. Κοντομίχης αποδίδει τους 611 
στίχους του Α μέ 771 ιδικούς του και ή έπαύξησις αυτή (σύνολον 20.000 περί
που) ισχύει και διά τήν ύπόλοιπον μετάφρασιν. Τοΰτο είναι πλεονέκτημα εις δτι 
άφορα τήν άποσαφήνισιν τών εννοιών, φέρει κοντά εις το υφός του νεοελληνικού 
λόγου καί δημιουργεί άνεσιν εις τον μεταφραστήν. Άλλ' έχει μειονεκτήματα, διότι 
επιτρέπει πλατειασμούς καί οδηγεί ενίοτε εις χαλαράν διατύπωσιν. Ούτως ή άλλως 
είναι ένας άπο τους λίγους διά τους οποίους ή μετάφρασις αΰτη θα είναι προσι-
τωτέρα εις τους μαθητάς παρ' δ,τι άλλαι μνημονευθεΐσαι. 

"Αν τώρα ετίθετο το ερώτημα ποία άπο τάς υπάρχουσας μεταφράσεις είναι ή 
καλύτερα ή ποία είναι ή καταλληλότερα διά νά είσαχθή εις το γυμνάσιον, ή άπάν-
τησις είναι απλή. Καμμία δέν έ'χει το στοιχεϊον της τελειότητος (είναι καί άλλως 
γνωστόν δτι ή μετάφρασις είναι μία συνθηκολόγησις ή έ'νας συμβιβασμός ή ενα 
νόμισμα φιλοτεχνηθέν άπο άριστοτέχνην παραχαράκτην) καί καμμία δέν είναι έπι-
τρεπτον νά έγκατασταθή μονοπωλιακώς εις το σχολεΐον. Τούτο ισχύει καί δι' άλ
λους αρχαίους συγγραφείς καί δι' άλλα σχολικά μαθήματα. Τό êv καί μόνον δι' 
έ'καστον μάθημα διδακτικον βιβλίον οδηγεί εις έ'να άπαράδεκτον διδακτικον όλο-
κληρωτισμόν, ακόμη καί αν είναι καλόν. *Αν είναι κακόν, αποτελεί συμφοράν. 
Δύο ή τρία, εγκρινόμενα υπό αρμοδίας επιτροπής, διά το αυτό μάθημα ή τον αυτόν 
συγγραφέα βιβλία είναι αναγκαία, διά νά ίσχύση, κατά τήν πρακτικήν χρησιμο
ποίησα, ό νόμος της επιλογής καί νά επικράτηση, μέ τήν βούλησιν διδασκόντων 
καί διδασκομένων, το καλύτερον. Τοιαύτη ήτο καί ή πρότασις της υπό τον καθη-
γητήν κ. Θεοδωρακόπουλον Επιτροπής Παιδείας, εις τήν οποίαν συνέπεσε νά περι
λαμβάνεται καί ό υπογράφων. **Av δέν έπανέλθωμεν εις αυτήν τήν πολλαπλότητα, 
τροποποιουμένου βεβαίως του νόμου περί 'Οργανισμού εκδόσεως διδακτικών βι
βλίων, δέν πρέπει νά άναμένωμεν βελτίωσιν είς τον τομέα του σχολικού βιβλίου' 
διότι οί συγγραφείς ουδόλως προθυμοποιούνται νά μετάσχουν εις μίαν περιπέτειαν 
ή οποία ολίγας ελπίδας έ'χει νά άποβή καλώς, ενώ μικρά επίσης είναι καί τα 
αναμενόμενα ωφελήματα. 
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