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Περίληψη 
 Στην εργασία µας αυτή θα µας απασχολήσει η πρώτη λατινική 
µετάφραση του έργου του Αρίσταρχου «Περί µεγεθών και αποστάσεων του 
Ηλίου και της Σελήνης» και ο µεταφραστής G. Vallas.  
 Θίγεται όµως και το ερώτηµα κατά πόσον η µετάφραση αυτή ήταν η 
πρώτη µετάφραση του έργου αυτού και αν υπήρξαν προηγούµενες 
µεταφράσεις. 
 Γίνεται αναφορά στις µεθόδους µετάφρασης της εποχής εκείνης, αλλά 
και αυτής του έργου του Αρίσταρχου καθώς και της µετάφρασης του ίδιου 
του έργου από τον Commandino.  
 Τέλος υπάρχουν σύντοµες αναφορές στο έργο του µεγάλου ουµανιστή 
G. Valla και κάποια ερωτηµατικά για την καταγωγή του. 
 
 

1. Εισαγωγή 
 Η πρώτη αξιόπιστη µετάφραση του έργου «Περί µεγεθών και 
αποστάσεων . . .» του Αρίσταρχου του Σάµιου στη λατινική γλώσσα ήταν 
του σπουδαίου φιλολόγου και ουµανιστή Γεωργίου Βάλλα (1447−1500), 
του οποίου τα ενδιαφέροντα επεκτείνονται και στις θετικές επιστήµες, 
ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά και στην Αστρονοµία, που σε πρώτη έκδοση 
κυκλοφόρησε στην πόλη Piacenza της Ιταλίας το 1488 και σε δεύτερη 
αναθεωρηµένη έκδοση το 1499−1500 στη Βενετία, όπου είχε εγκατασταθεί 
από το 1480 ο Βάλλας. 
 Προηγήθηκε µια έκδοση το 1498 στην οποία περιέχονται και τα σχόλια 
του Πάππου για το έργο του Αρίσταρχου. 
 Είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι η µετάφραση ένος τόσου σηµαντικού 
έργου, όπως το «Περί µεγεθών και αποστάσεων . . . .», το οποίο κατά τον 
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T.L. Heath και άλλους ιστορικούς µπορεί να θεωρηθεί υπόδειγµα εργασίας, 
καθυστέρησε επί τόσο µεγάλο διάστηµα, τη στιγµή µάλιστα που λιγότερο 
σηµαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας είχαν ήδη µεταφρασθεί 
στη λατινική ήδη από τον 12ο αιώνα, κυρίως από µεταφραστές της 
µεταφραστικής «σχολής του Τολέδο» (1114−1187). Για να εξηγηθεί η 
καθυστέρηση αυτή, έχει διατυπωθεί από ελάχιστους ιστορικούς η άποψη ότι 
η µετάφραση του Βάλλα δεν ήταν η πρώτη λατινική µετάφραση του έργου 
του Αρίσταρχου. Μάλιστα πιθανολογούνται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις 
που αυτό θα ήταν δυνατό να συµβεί. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής: 
 
(i)  Υπάρχει η πιθανότητα ότι το έργο του Αρίσταρχου µετάφρασε ο 

Gerhard Cremona . 
 Όµως στον κατάλογο των µεταφράσεων του Cremona (87 τον αριθµό) 

έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, αν και 11 έργα ανήκουν σε 
µαθηµατικούς (όπως ο Αυτόλυκος, ο Υψικλής και ο Θεοδόσιος), δεν 
βρέθηκε το έργο του Αρίσταρχου. Η άποψη ότι το όνοµά του 
αποδόθηκε λανθασµένα δεν είναι σοβαρή δικαιολογία. Την υπόθεση 
αυτή διετύπωσε ο Γερµανός Steinschneider παρατηρώντας ότι το όνοµα 
του Αρχιµήδη εµφανίζεται σαν Αρχιµενίδης, Ερσενίδης κ.λπ. ενώ του 
Αρίσταρχου ως Αρσοντότειος. 

 
(ii)  Στην Σικελία τον 12ο αιώνα αποδεδειγµένα µεταφράσθηκαν από την 

ελληνική στη λατινική τα έργα του Ευκλείδη «∆εδοµένα», «Οπτικά» 
και «Κατοπρικά» και µάλιστα τα έργα αυτά υπάρχουν στο χειρόγραφο 
που περιέχει και το έργο του Αρίσταρχου. Κατά τη γνώµη µας το 
γεγονός της µη µετάφρασης του έργου αυτού οφείλεται µάλλον στη 
βαριά σκιά της Ιεράς εξέτασης, η οποία την περίοδο εκείνη ασκούσε 
ασφυκτικό έλεγχο σε κάθε επιστηµονικό και γενικότερα πνευµατικό 
θέµα που άπτονταν θρησκευτικών ζητηµάτων. Ήταν άλλωστε γνωστές 
οι θέσεις του Αρίσταρχου για το κρίσιµο θέµα της ηλιοκεντρικής 
θεωρίας που ήταν αντίθετη τόσο στην γεωκεντρική θεωρία της Παλαιάς 
∆ιαθήκης όσο και στις θρησκευτικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων 
και για το λόγο αυτό ο Αρίσταρχος είχε κατηγορηθεί από τον 
Κλεισθένη ως άθεος. 

(iii)  Η τρίτη συγκυρία στα πλαίσια της οποίας θα ήταν δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί η µετάφραση του έργου του Αρίσταρχου στη λατινική 
γλώσσα έλαβε χώρα στα µέσα του 13ου αιώνα και συγκεκριµένα το 
1266. Το έτος αυτό ο Karl Anjou µετά τη µάχη του Benevant δώρισε 
στον Πάππα Ουρβανούν τον 4ο πολλά χειρόγραφα µε έργα της αρχαίας 
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ελληνικής γραµµατείας, µεταξύ των οποίων υπήρχε ο παλαιότερος 
κώδικας (Vaticanus, Gr 204 όπως είναι σήµερα γνωστός) του έργου 
«Περί µεγεθών και αποστάσεων . . .» του Αρίσταρχου. 

 
 Την ίδια εποχή που ο Ουρβανός απέκτησε το πολύτιµο χειρόγραφο µε 
το έργο του Αρίσταρχου ο σπουδαίος µεταφραστής Wilhem von Moerbeke 
εκτελούσε χρέη εξοµολογητή και βοηθού εφηµέριου στην αυλή του Πάππα 
και συγκεκριµένα από το έτος 1261 έως και το έτος 1268. Από σύγχρονες 
έρευνες προκύπτει ότι όλα τα χειρόγραφα της παππικής βιβλιοθήκης έχουν 
µεταφρασθεί από τον von Moerbeke, πλην του έργου του Αρίσταρχου. Και 
στην περίπτωση αυτή η Ιερά εξέταση απέτρεψε τη µετάφραση του έργου 
του «αιρετικού Αρίσταρχου, ενώ πραγµατοποιήθηκαν µεταφράσεις έργων 
των Αρχιµήδη, Ήρωνα, Πτολεµαίου κ.ά. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουµε 
ως γεγονός ότι η µετάφραση του Γ.Βάλλα ήταν η πρώτη λατινική 
µετάφραση του έργου του Αρίσταρχου. 
 

2.  Οι Τεχνικές της µετάφρασης στην Αρχαιότητα, στο Μεσαίωνα 
και στην Αναγέννηση 

 Στα τέλη του Μεσαίωνα και στις αρχές της Αναγέννησης διακρίνουµε 
δύο κυρίαρχα ρεύµατα, όσον αφορά στη µετάφραση κειµένων από τα 
λατινικά στα ελληνικά, δύο κυρίαρχες µεταφραστικές σχολές. Η πρώτη 
σχολή ακολουθεί την κατά λέξη µεταφορά του κειµένου από τη µία γλώσσα 
στην άλλη (de verbum ad verbo), ενώ η δεύτερη αποδεσµεύεται από τη 
στενή απόδοση γλωσσικά ή συντακτικά του πρωτοτύπου και επιµένει στην 
όσο το δυνατόν πιστότερη µεταφορά του νοήµατός του (ad sententiam). Η 
κατά λέξη µετάφραση έχει µία µεγάλη παράδοση πίσω της, που διασχίζει 
όλη την περίοδο των µεσαιωνικών χρόνων. Όπως συνάγεται από το 
κείµενο, οι συντηρητικότεροι ακαδηµαϊκοί κύκλοι έµεναν προσκολληµένοι 
στην τεχνική της κατά λέξης µετάφρασης (de verbo ad verbum). Το 
προοδευτικό, ωστόσο, πνεύµα της Αναγέννησης και του Ανθρωπισµού 
(humanismus) εκφράζεται πληρέστερα µε την ελεύθερη µετάφραση (ad 
sententiam), η οποία αρχίζει σταδιακά να αποκτάει ερείσµατα στους 
λογίους της εποχής. Για πρώτη φορά ο Leonardo Bruni Aretino (1369-
1444), ένας µαθητής του Μανουήλ Χρυσολωρά, θα υπερβεί την 
παραδοσιακή τεχνική της κατά λέξης µετάφρασης του Μεσαίωνα µε την 
ελεύθερη µεταφορά του πλατωνικού Φαίδωνα στα λατινικά. Το εγχείρηµά 
του αντανακλά την αγωνία και τις αναζητήσεις και άλλων προσωπικοτήτων 
του πνευµατικού χώρου τον 14ο / 15ο αιώνα στη ∆ύση, όπως του Coluccio 
Salutati, ο οποίος ώθησε προφανώς τον Bruni στην εκπόνηση της 
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συγκεκριµένης µετάφρασης. Ας σηµειωθεί, τέλος ότι οι θιασώτες της 
µετάφρασης ad sententiam µπορούσαν να επικαλεστούν υπέρ της τεχνικής 
τους την κλασική λατινική γραµµατεία: ο ίδιος ο Κικέρωνας και ο Οράτιος 
επιχειρηµατολογούν µε σαφήνεια στα έργα τους υπέρ µιας µετάφρασης από 
τα ελληνικά στα λατινικά που φιλοδοξεί να µεταφέρει πιστά το νόηµα παρά 
το γράµµα του πρωτότυπου κειµένου. 
 Οι αποκλίνουσες απόψεις την εποχή της Αναγέννησης σχετικά µε το 
σωστό τρόπο µετάφρασης έχουν ένα διαφορετικό γλωσσολογικό και 
φιλοσοφικό υπόβαθρο. Η µετάφραση de verbo ad verbum, που κυριάρχησε 
όπως είπαµε την περίοδο του Μεσαίωνα, θεµελιώνεται θεωρητικά στον 
Πλάτωνα και οι δοµές από την παρακάτω παραδοχή: Οι φθόγγοι και δοµές 
µιας συγκεκριµένης γλώσσας αντιστοιχούν απόλυτα µε τους φθόγγους και 
τις δοµές µιας άλλης, εφόσον αποτελούν απλά σύµβολα (ή αισθητές 
απεικονίσεις, θα λέγαµε, µένοντας πιο κοντά στην πλατωνική ορολογία) 
των αιώνιων και απαράλλακτων αντικειµένων της Νόησης, των νοητών. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση φιλοσοφικών και θεολογικών έργων, που 
στηρίζονται σε µια υψηλή έµπνευση, το λεξιλόγιο, η συντακτική δοµή και η 
γενικότερη γλωσσική εκφορά του πρωτοτύπου εκλαµβάνονται, σύµφωνα µε 
την παραπάνω θεωρία, ως ένα είδος επιφάνειας της επέκεινα υπερβατικής 
πραγµατικότητας στον αισθητό κόσµο. 
 Εξυπακούεται ότι ο µεταφραστής είναι υποχρεωµένος να αντιµετωπίσει 
µε θρησκευτική ευλάβεια την παραµικρή γλωσσική λεπτοµέρεια ή 
ιδιορρυθµία του πρωτότυπου κειµένου, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 
αλλάξει τίποτα κατά την µεταφραστική εργασία. Η θεωρία της γλώσσας, 
από την άλλη µεριά, του Ανθρωπισµού, την οποία ασπάζεται ο Leonardo 
Bruni και οι υπόλοιποι λόγιοι που ακολουθούν τη µέθοδο µετάφρασης al 
sententiam, διαρρηγνύοντας τους δεσµούς µε το µεσαιωνικό παρελθόν η 
θεωρία, λοιπόν, της γλώσσας του Ανθρωπισµού έχει µια ολότελα 
διαφορετική αφετηρία. Η γλώσσα αποτελεί προϊόν της πολιτιστικής 
εξέλιξης του ανθρώπου, γι΄ αυτό υπόκειται σε τροποποιήσεις και αλλαγές 
και δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως απαύγασµα µιας υπερβατικής και 
αναλλοίωτης πραγµατικότητας που υπάρχει πέρα από τον άνθρωπο και την 
ιστορία του. Η αξία της έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει στον άνθρωπο 
να εκφράσει τον συναισθηµατικό και πνευµατικό του κόσµο σε κάθε 
διαφορετική εποχή. Συνεπώς µια σωστή µετάφραση προϋποθέτει την 
τοποθέτηση του πρωτοτύπου κειµένου στα ιστορικά του πλαίσια και την 
πιστή µεταφορά του νοήµατός του, ακολούθως, στα δεδοµένα της 
σύγχρονης εποχής, στην οποία µεταφράζεται. Είναι φυσικά, αυτονόητη η 
ελευθερία, την οποία επέτρεψαν οι Ανθρωπιστές στον εαυτό τους, 
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µεταφράζοντας κλασσικά κείµενα της ελληνικής αρχαιότητας στα λατινικά. 
Από τα µέσα, ωστόσο του 15ου αιώνα δηµιουργείται µία νέα τάση ανάµεσά 
τους, την οποία υιοθετούν προσωπικότητες, όπως π.χ. ο Candido 
Decembrio, o Francesco Filelfo ή ο Γεώργιος Τραπεζούντιος Συγκεκριµένα 
επιδιώκεται ένας συγκερασµός των δύο µεταφραστικών τεχνικών, της 
ελεύθερης (ad sententiam) και της κατά λέξη (de verbo ad verbum). 
Κοσµικά και λογοτεχνικά κείµενα της αρχαιότητας µεταφράζονται µε 
µεγαλύτερη ελευθερία ad sententiam, ενώ θεολογικά και επιστηµονικά 
κείµενα κατά λέξη, ώστε να διατηρηθεί ακέραιο όσο είναι δυνατόν το 
γνωστικό περιεχόµενό τους. 
 Τέλος υπάρχει και µια µεικτή µέθοδος όπου η µετάφραση ήταν verbum 
ad verbum για τα επιστηµονικά τµήµατα ενός βιβλίου και ad sententiam 
όπου αυτό ήταν δυνατό και βοηθούσε την πληρέστερη κατανόηση του 
κειµένου. 
 
 3.  Η µετάφραση του Γεωργίου Βάλλα. 
 Οι πολυάριθµες µεταφράσεις αρχαίων επιστηµονικών κειµένων του 
Βάλλα έχουν χαρακτηρισθεί σαν πρότυπα της µεθόδου «de verbo ad 
verbum», δηλαδή είναι κατά λέξη µεταφράσεις. Πολλοί ιστορικοί, όπως π.χ. 
ο γνωστός ∆ανός ιστορικός J. Heiberg επικρίνουν την έλλειψη 
γλαφυρότητας και άλλων λογοτεχνικών αρετών των µεταφράσεων του 
Βάλλα και τη θεωρούν σαν συνέπεια του γεγονότος ότι δεν ήταν 
µαθηµατικός. Άλλοι όµως εκτιµούν τη µέθοδο αυτή γιατί µας µεταφέρει 
επακριβώς το αρχαίο κείµενο. Αυτό κατά τη γνώµη µας είναι περισσότερο 
σηµαντικό προκειµένου για µαθηµατικά κείµενα, άλλωστε κανείς ιστορικός 
εξ όσων γνωρίζουµε δεν εξέφρασε την παραµικρή αµφισβήτηση για το 
µαθηµατικό περιεχόµενο των µεταφράσεων του Βάλλα. 
 Η µέθοδος de verbo ad verbum που χρησιµοποίησε ο Γεώργιος Βάλλας 
είναι όπως παραπάνω αναφέραµε η παλαιότερη και το θεωρητικό της 
υπόβαθρο πηγάζει όπως ο ίδιος έγραψε, από τη θεωρία των ιδεών του 
Πλάτωνα κατά την οποία οι ιδέες και οι µαθηµατικές έννοιες είναι αθάνατες 
και αµετάβλητες, συνεπώς κάθε παρέµβαση καταστρέφει την αθανασία 
τους. Η άποψη αυτή δικαιολογεί εν µέρει βέβαια την υιοθέτηση της 
µεθόδου αυτής για επιστηµονικά (κυρίως µαθηµατικά) κείµενα. 
 Όπως ήδη αναφέραµε το Βατικανό κατείχε τον κώδικα Vat. Gr.204,  
όµως ο Βάλλας χρησιµοποίησε άλλο χειρόγραφο και συγκεκριµένα τον 
κώδικα Vaticanus Barberianus Gr. 186.  Ο κώδικας αυτός εκτός από 
πολυάριθµες σηµειώσεις του ίδιου του Βάλλα σε δύο φύλλα, φέρει την 
ιδιαίτερη σφραγίδα που ο Βάλλας χρησιµοποιούσε για τα βιβλία της 
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Βιβλιοθήκης του (Γεωργίου τοῦ Βάλλα ἔστι το βιβλίο). 
 Εποµένως ο Βάλλας είναι ο πιο παλιός ιδιοκτήτης του χειρογράφου, ο 
οποίος µας είναι γνωστός. Είναι πιθανό το χειρόγραφο αυτό να αποκτήθηκε 
την τελευταία περίοδο της ζωής του Βάλλα, που διέµενε στη Βενετία (ίσως 
το 1481). 
 Η ιστορικός Giovanna Derenzini απέδειξε ότι ο κώδικας αυτός ήταν το 
κείµενο που χρησιµοποίησε ο Βάλλας για τη µετάφραση του έργου «Περί 
µεγεθών . . .» του Αρίσταρχου ενώ ο J. Mogenet προβαίνει σε µια ανάλογη 
υπόθεση για τη λατινική µετάφραση του έργου του Αυτόλυκου «Περί 
κινουµένων σφαιρών». 
 
 Η µετάφραση του «Περί µεγεθών και αποστάσεων» του Γεωργίου 
Βάλλα µοιάζει κάπως κλασσικίζουσα και απαρχαιωµένη σε µια πρώτη 
µατιά. Ευθυγραµµίζεται, ωστόσο, απόλυτα µε τα ρεύµατα που επικρατούν 
στη ∆ύση τον 15ο  αιώνα µ.Χ. και, ειδικότερα, µε την πάγια αντίληψη 
ανάµεσα στους λογίους της Αναγέννησης για τη µετάφραση καθαρά 
επιστηµονικών κειµένων (και της ορολογίας που περιέχουν) στα λατινικά. 
Οι πολλοί «ελληνισµοί» (Grärismen) που περιέχει η µετάφραση του Βάλλα 
και ο ελάχιστα οικείος τρόπος, µε τον οποίο ηχούν τα λατινικά σε ορισµένα 
σηµεία της, σίγουρα δεν ξενίζουν έναν ερευνητή εξοικειωµένο µε την 
περιρρέουσα πνευµατική ατµόσφαιρα στην Ευρώπη κατά την αυγή των 
νεοτέρων χρόνων.  
  
 Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο, ότι η δεύτερη λατινική έκδοση του 
έργου του Αρίσταρχου που πραγµατοποιήθηκε το 1572 σε µετάφραση του 
F.Commandino δεν είναι τίποτε άλλο από τη µετάφραση του Βάλλα στην 
οποία έχουν γίνει ελάχιστες διορθώσεις γλωσσικού περιεχοµένου 
προκειµένου να αφαιρεθούν κάποιοι «ελληνισµοί» που αφθονούσαν στο 
κείµενο της µετάφρασης του Βάλλα, αν και ο Commandino, όπως 
παρατηρεί ο Heath, δεν αναφέρει καν το όνοµα και την προγενέστερη 
µετάφραση του Βάλλα. 
 ∆εν ήταν µόνο η µέθοδος «de verbo ad verbum» που έκανε  τις 
µεταφράσεις του Βάλλα αξιόπιστες, αλλά και η βαθιά γνώση του 
αντικειµένου. Άλλωστε η µέθοδος αυτή δεν είναι πάντα δυνατόν να 
εφαρµοσθεί προκειµένου ν’ αποδοθούν λεπτές µαθηµατικές έννοιες, όπως 
π.χ. η έννοια της ευθείας γραµµής, όπως παρουσιάζεται στα «Στοιχεία του 
Ευκλείδη». Η ευθεία γραµµή «ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐξ΄ ἑαυτοῖς 
σηµεῖοις κεῖται» (Βιβλίο Ι, “La linea retta e per que ex aequo intra sua 
concluditur puncta”. Η µετάφραση αυτή αποδίδει πιστά το νόηµα του 
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Ευκλείδη ενώ αντίθετα η µετάφραση του G. Campano το παραποιεί 
αποδίδοντας τον ορισµό ως “linea tecta est ab uno puncto ad alium 
brevissima extensio, in extremitates suas eam recipiens”. Η ίδια κατάσταση 
συµβαίνει και στη µετάφραση του βιβλίου V όπου ο µεν Βάλλας διακρίνει 
τις δύο έννοιες «αναλογία» και «λόγος» και τις αποδίδει µε τους όρους 
«proportio» και «ratio» αντίστοιχα, ενώ ο Campano ο οποίος ήταν και 
επαγγελµατίας µαθηµατικός, χωρίς να διακρίνει τη διαφορά, τις αποδίδει µε 
τον όρο «proportionalitas». Στο βιβλίο V ο Βάλλας αποδίδει τον ορισµό 1 
των οµολόγων µεγεθών µε τον όρο «homologae», ενώ ο Campano 
χρησιµοποιεί τον ορισµό «µεγέθη που έχουν τον ίδιο λόγο» (quantitates que 
sunt in proportione una). Στο προηγούµενο παράδειγµα γίνεται κατανοητή η 
σηµασία της de verbo ad verbum µετάφρασης του Βάλλα, στη διατήρηση 
της ελληνικής µαθηµατικής ορολογίας στη λατινική και στις ευρωπαϊκές 
γλώσσες κατ’ επέκταση. Την ίδια τακτική ακολουθεί ο Βάλλας και στους 
περισσότερους µαθηµατικούς όρους, όπως π.χ. τον όρο «παράλληλες» 
αποδίδει µε τον όρο «parallelae» ενώ ο Campano µε τον όρο «rectae 
aequidistantes» (ευθείες ισαπέχουσες)κ.λ.π. Τέλος η µεγάλη αγάπη του 
Βάλλα για τον Αριστοτέλη φαίνεται πως τον παρακίνησε να µεταφράσει τον 
όρο «αίτηµα» µε τον όρο αξίωµα όρος που έκτοτε παρέµεινε. Πιστεύουµε 
λοιπόν ότι το έργο του Βάλλα αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό 
παράδειγµα της προσφοράς του Ουµανισµού στη νεότερη επιστήµη. 
 

4.  Το έργο του Γεωργίου Βάλλα 
 Το έργο του Βάλλα είναι τεράστιο και αναφέρεται σε όλες τις 
επιστήµες και τις τέχνες, όπως εξάλλου αρµόζει σε έναν επιφανή 
ουµανιστή. 
 Όταν το 1501 µετά τον θάνατό του τυπώθηκαν τα άπαντά του (των 
µεταφράσεων) σε δυο µεγάλου µεγέθους τόµους από τους οποίους ο πρώτος 
περιείχε 300 σελίδες και ο δεύτερος 336, διαπιστώθηκε η µεγάλη προσφορά 
του Βάλλα στην πνευµατική κληρονοµιά του 15ου αιώνα . 
 Το όλο έργο αποτελούνταν από 49 βιβλία, από τα οποία το βιβλίο Ι 
ήταν εισαγωγικό, τα βιβλία ΙΙ – IV Αριθµητικά, τα βιβλία V – IX Μουσικά, 
τα βιβλία X – XV Γεωµετρικά, τα βιβλία XVI – XIX Αστρονοµικά, τα 
βιβλία XX – XXIII Φυσικά, τα βιβλία XXIV – XXX Γραµµατικά, τα βιβλία 
XXXI – XXXIV ∆ιαλειρικά, τα βιβλία XXXV – XXXVII ποιητικά, τα 
βιβλία XXXVIII περί Ρητορικής, το βιβλίο XLI περί ηθικής Φιλοσοφίας, τα 
βιβλία XLII – XLIV περί οικονοµίας, το βιβλίο XLV περί οικονοµίας, το 
βιβλίο XLV περί πολιτικής, ενώ τα υπόλοιπα XLVI – XLIX διάφορα. 
 Τα έργα αυτά του Βάλλα ήταν προϊόντα ολόκληρης της ζωής του, που 
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εξ ολοκλήρου ήταν αφιερωµένη στην κατάκτηση της γνώσης, αν 
σκεφθούµε ότι πριν από κάθε µετάφρασή του συνήθιζε να προτάσσει µια 
εκτενή εισαγωγή για το έργο και τον επιστηµονικό κλάδο στον οποίο 
αναφέρεται. Οι εισαγωγές αυτές δείχνουν βαθιά γνώση του αντικειµένου 
στο οποίο αναφέρονται. 
 Είναι χαρακτηριστικά και θα λέγαµε επαναστατικά για την εποχή τους, 
τα σχόλια του Βάλλα στο βιβλίο του Πρόκλου, όπου σχολιάζεται το πρώτο 
βιβλίο των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. Έτσι στην πρόταση Ι 45, όπου ο 
Πρόκλος σχολιάζει για το πώς οι αρχαίοι µαθηµατικοί οδηγήθηκαν στη 
διατύπωση του προβλήµατος για τον τετραγωνισµό του κύκλου, ο Βάλλας 
παρατηρεί ότι το πρόβληµα αυτό δεν ήταν αντίθετο µε τις απόψεις του 
Αριστοτέλη και ότι τελικά ίσως τέθηκε από αυτόν. 
 Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι τα σχόλια και οι εισαγωγές που ο 
Βάλλας έγραφε για τα βιβλία που µετέφραζε και που δείχνουν έναν 
πανεπιστήµονα και πιθανόν τον χαρακτηριστικό εκπρόσωπο του 
Ουµανισµού  
 
 5.  Η καταγωγή του Γεωργίου Βάλλα 
 Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η οικογένεια Βάλλα, που στις τάξεις 
της περιλαµβάνει δύο µεγάλους ουµανιστές  τον Γεώργιο και τον Λορέντζο 
Βάλλα ήταν ελληνικής καταγωγής. 
 Οι ενδείξεις αυτές είναι:  
α) Το όνοµα Βάλλας υπάρχει και σήµερα στον ελλαδικό χώρο, είναι 
µάλιστα αρκετά διαδεδοµένο στην Ήπειρο στη Μακεδονία καθώς και στη 
Θράκη. 
 
β) Το όνοµα Γεώργιος που χρησιµοποιεί ο Βάλλας και όχι το ιταλικό 
Giorgio µας δίνουν ένα ισχυρό επιχείρηµα για την ελληνική καταγωγή του 
Βάλλα. Τέλος όπως ήδη αναφέραµε ο Βάλλας χρησιµοποιούσε την 
ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική γραφή του ονόµατός του σε 
σηµαντικές υποθέσεις, όπως λόγου χάριν στην καταγραφή των βιβλίων της 
βιβλιοθήκης του. 
 
γ) Μια επιστολή του καθηγητή Κωνσταντίνου Λάσκαρη στο Γεώργιο 
Βάλλα όταν ο τελευταίος ήταν µαθητής του στην Βενετία. Η επιστολή αυτή 
που στη συνέχεια παραθέτουµε είναι στην ελληνική γεγονός µάλλον 
ασύνηθες για µια περίοδο όπου η λατινική ήταν η επίσηµη ακαδηµαϊκή 
γλώσσα.  Στην επιστολή διακρίνουµε µιαν οικειότητα και τη χρήση 
εκφράσεων που δεν συναντώνται συχνά σε µη Έλληνες. 
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 Γεωργίω Πλακεντίνω. 
 Προσεκοµίσθη µοι τα σά γράµµατα, οις και απών τα των πελαργών 
µιµούµενος την περί εµί σου ευγνωµονύνην ώσπερ παρών ανέφηνας πάντα, 
ποιείν υπισχνούµενος ού τοσαύτην οίδα σοι χάριν, όσην αν εί έργοις αυτοίς 
τα υπεσχηµένα εποίεις συγχαίρω σε σοι περί την ιεράν φιλοσοφίαν 
σπουδάζοντι, ήν άκρον αγαθού οί παλαιοί νοµίζαντες ούκ άνευ λόγου 
τέχνην και επιστήµην επιστηµών προσηγόρευσαν και έτι οµοίωσιν θεώ 
κατά το δυνατόν ανθρώπω, δι΄ αυτής γάρ είδησιν των πάντων λαβόντες και 
εαυτούς ρυθµίσαντες άνδρες θείοι εφάνησαν, ταύτα τοί σε παραινώ παντί 
σθένει αυτής µετασχείν, δι΄ ήν τάλλα µεµάθηκας ώσπερ γάρ πολλάς µέν 
πόλεις, ιδείν χρήσιµον, ενσικήσαι δε τη καλλίστη βέλτιστον, ούτω µετά 
τάλλα αυτήν ειδέναι χρεών, ίνα µη πάθεις, ό Βίων ο φιλόσοφος έλεγε τους 
γάρ τάλλα µέν µαθόντες, φιλοσοφίας δε αµελήσαντας ταυτόν παθείν τοίς 
µνηστήρσι της Πηνελόπης έφασκεν, οί µη δυνηθέντες αυτή πλησιάσαι ταίς 
θεραπαίναις εµίγνυντο, σπουδαστέον δή και πονητέου τα δυνατά άµα τοίς 
δούλοις και την βασιλίδα καρπούσθαι, ης τέλος τε θείων και ανθρωπίνων 
πραγµάτων ο σοφός έφησε Πλάτων Eine wortlich entsprechende Stelle 
Linde ich with. Έρρωσο  και την βίβλον του ∆ιογένους µοι πέµψον. 
 
 Migne, Patrologia Greca, CLXI,  Σελ. 959 
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Abstract 
 
 In this paper we examine the first latin translation of Aristarchus work  
“On the sizes and distances of the Sun and Moon” as well as the tarnslator 
G. Vallas.  
However, an important question is raised whether this is the first translation 
of his work, or there were previous translations. 
 The methods of  the translation of that period are considered, as well as 
the translation of  Aristarchus work by Commandino. 
 Finally, there are brief  references to the work of the great humanist 
G.Valla with concerns about his origin. 
 


