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και εΰχαρι χωρίς πολλάς άλλαγας του κειμένου. 'Επίσης με τέχνην έγκαταπλέ-

κει και τα παραλειπόμενα μέν, άλλ' εκ τών συμφραζομένων υπονοούμενα του 

κειμένου, δυσκόλως αντιληπτά εις τον μη ήσκημένον άναγνώστην. 

Το ευρύ κοινον θα αποκόμιση πολλήν ώφέλειαν εκ του βιβλίου, διότι εις 

αάτο διαφωτίζονται εκ πρώτης χειρός παλαιαΐ αντιλήψεις ζώσαι καΐ σήμερον. 

Βλέπων τις π.χ. τας περί δημιουργίας του κόσμου αντιλήψεις τών Ελλήνων θα 

διαπίστωση πόσον αύται είναι συγγενείς προς τάς της Π .Δ., τας οποίας και θα 

έννοήση καλύτερον, άλλα και πόσον είναι πλησίον και προς τα πορίσματα της επι

στήμης. 'Επίσης αναγιγνώσκων τις τα κεφ. 38—41 θα ιδη τι σημαίνει έλληνικον 

πνεύμα, διαπιστών μετά πόσης μεθοδικής συστηματικότητος εκτίθενται καί ελέγ

χονται αϊ έξενεχθεΐσαι μέχρι τότε θεωρίαι περί τών πλημμύρων του Νείλου με 

έκτίμησιν όλων τών πιθανών λόγων δια να κατάληξη ό συγγραφεύς εις την ορθο-

τέραν. Το βιβλίον του Κανάκη τούτο πρέπει να διαδοθή εις τάς λαϊκάς τάξεις, 

αί δε ευρύτατα άνα το Κράτος ίδρυθεΐσαι σχολικαί, δημοτικαί ή κοινοτικαί βιβλιο-

θήκαι δέν πρέπει να στερούνται τοιούτων αναγνωσμάτων, διανεμομένων αύταΐς 

υπό τών αρμοδίων Κρατικών 'Υπηρεσιών. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 

* * 

ITARU SEKIMOTO, Α M o d e m G r e e k G r a m m a r , 'Οσάκα (Ιαπωνίας) 
1968, σ. VIII—221 (ίαπωνιστί). 

«Καί μάλλον "Ελληνας καλεΐσθαι τους της παιδεύσεως της ημετέρας ή τους 

της κοινής φύσεως μετέχοντας». Την Ίσοκράτειον ρήσιν αρμόζει να άπευθύνω-

μεν εγκαρδίως προς τον 'Ιάπωνα καθηγητήν κ. Itaru Sekimoto, συγγραφέα της 

«Γραμματικής της Νέας Ελληνικής» καί ενθερμον μελετητήν τής νέας ελληνικής 

γλώσσης. Ό κ. Sekimoto, καθηγητής τής γλωσσολογίας εις το πανεπιστήμιον 

τής Χιροσίμα, ανήκει εις τήν χορείαν τών ολίγων, άλλ' εκλεκτών μελετητών τής 

ελληνικής εις τήν χώραν του ανατέλλοντος ηλίου. Τούτου προηγήθησαν ό καθη

γητής του πανεπιστημίου του Τόκιο κ. Hidenaka Tanaka, συντάκτης ελληνικής 

γραμματικής υπό τον τίτλον «Graecae Grammaticae rudimenta» (Τόκιον 1927), 

ελληνικής γραμματολογίας, μεταφράσεως εις τήν Ίαπωνικήν του 'Ομήρου κλπ. 1 

καί ό πτυχιούχος τής Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου 'Αθηνών κ. Akira Oda, 

συντάκτης του «Μικρού Έλληνοϊαπωνικου λεξικού τής Καινής Διαθήκης» 

('Οσάκα 1964). 

Το βιβλίον του κ. Sekimoto αποτελεί τήν πρώτην ίαπωνιστί συντεταγμέ-

1) Π β . τοϋ Ιδίου τελευταίως «On t h e suffix—σύνη», Journa l of tbe Classical So

ciety of J a p a n 16 (1968), 24—37 (ίαπων.), 170 κ.έξ. (αγγλ.). 
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νην γραμματικήν της νέας ελληνικής. Το γεγονός τοΰτο, δλως ιδιαζούσης ση

μασίας δια τάς εν γένει νεοελληνικας σπουδάς, επιβάλλει την σύντομον παρου-

σίασιν του Ιργου εις το κοινον των ελλήνων φιλολόγων. 

Ό συγγραφεύς αναφέρει εν τ ω προλόγω της γραμματικής του ι δτι άπέ-

βλεψεν εις την σύνταξιν «περιγραφικής γραμματικής» (descriptive grammar) τής 

δημώδους γλώσσης τής συγχρόνου Ε λ λ ά δ ο ς , συγκρίνων αυτήν προς την καθα-

ρεύουσαν και έπισημαίνων πολλάκις ομοιότητας και διαφοράς τής νέας ελληνικής 

προς την άρχαίαν. Ούτως ό Ί ά π ω ν συγκριτικός γλωσσολόγος συλλαμβάνει τήν 

ένιαίαν ύπόστασιν τής καθόλου ελληνικής γλώσσης και προσπαθεί, δσον δύναται, 

να φώτιση φαινόμενα καί εξελίξεις τής νέας ελληνικής δι' αναγωγής εις τήν άρ

χαίαν. Μολονότι δε δια λόγους τεχνικούς καί συστηματικούς ό συγγρ. παρακολου

θεί εις τήν γραμματικήν του το ύφος «δημοτική», εν τούτοις, ως είναι φυσικον 

καί άναγκαϊον, οδηγείται καί εις τήν έξέτασιν λογίων μορφολογικών συστημά

των, τα όποια χρησιμοποιεί ή σύγχρονος κοινή εκ του ύφους «καθαρεύουσα». 

Ούτω παρέχει τήν κλίσιν ονομάτων οίον καθηγητής, καθηγητού, καθηγητήν (sic), 

καθηγητά—καθηγηταί, καθηγητάς' "Ελλην, "Ελληνος' Έλληνίς, Έλληνίοος' συγ

γραφεύς, συγγραφέως κλπ. (σ. 48 κέξ.). 

Ό συγγρ. παρακολουθεί συστηματικώς κατά τήν περιγραφικήν (συγχρονι-

κήν) μέθοδον τα γλωσσικά φαινόμενα τής συγχρόνου δημώδους ελληνικής, εξετά

ζων εν γένει τήν φωνητικήν, μορφολογίαν, παραγωγήν καί σύνθεσιν αυτής, προσ

έτι δε στοιχεία εκ τής συντάξεως καί τής λειτουργίας αυτής. 

Τήν δλην γραμματικήν θεώρησιν χαρακτηρίζουν ή εφαρμογή συγχρόνων με

θόδων γλωσσικής έρεύνης καί πρωτοτυπία περί τήν παρουσίασιν καί πραγμάτευ-

σιν τής γραμματικής ύλης. Παραδείγματος χάριν άναφέρομεν τήν διάταξιν των 

ουσιαστικών κατά τήν θέσιν του τόνου (οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα) καί 

το ληκτικον φώνημα τής ενικής ονομαστικής (-a, -i, -ο, -e, -u) (σ. 28). Ω σ α ύ 

τως ό συγγρ. παρέχει ενδιαφέροντα στοιχεία περί των ξένων (δανείων) λέξεων τής 

ελληνικής, τα όποια αποκομίζει εκ τής μελέτης του υλικού τής α' εκδόσεως του 

ετυμολογικού λεξικού του συναδέλφου καθηγητού κ, Ν. 'Ανδριώτη. Ούτως ευρί

σκει (σ. 51 κ.εξ.) δτι εν αύτω περιέχονται 786 ίταλικαί λέξεις (τ. ε. ποσοστον 

2 9 , 1 °/0 του συνόλου των ξένων λέξεων), 740 τουρκικαί ( 2 7 , 4 ° / 0 ) , 387 γαλλικαί 

(14, 3 ο/ο), 3 3 4 λ α τ ι ν ι κ α ί ( 1 2 , 3 ο / 0 ) , 157 ένετικαί ( 5 , 8 ο/ο), 90 άγγλικαί ( 3 , 3 % ) , 

62 σλαβικαί (2, 2 °/0), 23 άραβικαί (0, 8 °/ο) καί τίνες άλλαι, εκ τούτων δε δτι 

το 85 °/ο είναι ουσιαστικά, ένω μόνον 7 °/ο είναι επίθετα καί ρήματα 2 . Μεθοδι-

κώς καί ύποδειγματικώς διδάσκονται επίσης αϊ προσωπικαί καταλήξεις καί ή 

λειτουργία τοΰ ρήματος (σ. 100 κ.εξ.), ένθα δίδεται ή ευκαιρία εις τον συγγρα-

1) Ευχαριστίας έκφράζομεν εις τον ιάπωνα φοιτητήν τοϋ Παν'μίου 'Αθηνών κ. Hideaki 
Ninomiya, όστις μετέφερεν εις τήν έλληνικήν προς χάριν μας ουσιώδη σημεία τοϋ έργου. 

2) Ό συγγρ. έχει άσχοληθή καί άλλοτε με το θέμα εις πραγματείαν του «περί των 
δανείων λέξεων της Νέας Ελληνικής εκ τής Τουρκικής» εν Htro ΒΚ (The Hiroshima 
University studies) 25 (1965), 267—78 (ίαπωνιστί). 
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φέα να διατύπωση χρησίμους παρατηρήσεις δια τους σπουδάζοντας την νέαν έλ-

ληνικήν. 

Τέλος 6 συγγρ. παρέχει πολλάς και επιτυχώς έπιλελεγμένας ασκήσεις, αι 

όποΐαι καθιστούν δυνατήν την χρησιμοποίησιν του βιβλίου προς διδακτικούς 

σκοπούς. 

Πλουσία βιβλιογραφία και εκτενείς πίνακες περιεχομένων ως και πραγμά

των καί λέξεων πλαισιώνουν το έργον και διευκολύνουν την χρησιμοποίησιν αύτοΰ. 

Βεβαίως, ως είναι φυσικον εις έργα τοιούτου είδους και ως ό 'ίδιος ό 

συγγρ. παραδέχεται εν τω προλόγω, το βιβλίον δεν είναι άπηλλαγμένον σφαλμά

των. Έ π ' αύτοΰ δμως δύναται ασφαλώς να λεχθη τοΰτο : Ό Ίάπων συγγραφεύς 

συνήθως δέν σφάλλει ειμή μόνον δταν άπαταται άπο τάς πηγάς του, τ.ε. άπο 

βοηθήματα τα όποια εχρησιμοποίησεν. Ούτω περιελήφθησαν εις το έργον τύποι 

εΐτε ανύπαρκτοι συγχρονικώς ε'ίτε σπανιωτάτης ή και διαλεκτικής χρήσεως, οίον 

λ. χ. ήμεστα/εϊμεστα (σ. 33), νονδες (σ. 35), μητεράδες (σ. 36). oi/τΐς Μαριόδες 

(πληθ. του Μαριό), τών Μαριόδων καί οι/τις Σνρμοδες, τών Σύρμοδων (σ. 41), 

τοϋ γραμμάτον, του στομάτων, των στοματιών (σ. 44), του τρεξιμάτον, τρεξιμά

των τών τρεξιματιών, του τρεξιμιον, τών τρεξιμιών, (σ. 45), το φώσι, του φω-

αωϋ (σ. 45), φέρνονμαι, φερνονμαστε (ως παράδειγμα κλίσεως τών βαρυτόνων 

ρημάτων, σ. 186), φερνονμενος (σ. 188) κ.ά. Σφάλματα τίνα περί τον τονισμον 

ως καί άσυνέπειαι περί την όρθογράφησιν τύπων, οϊον άγαπειέστε, άλλα να άγα-

ταέσαι (σ. 195), εχω, είχα, θα εχω φερθεί (σ. 186), γραφαί οίον βαθής, βαθί 

παρά το βαθύς, βαθν (σ. 61) κλπ. δύναται να διορθωθούν εις β' εκδοσιν τοϋ 

βιβλίου. 

Το βιβλίον του συναδέλφου κ. Sekimoto έρχεται ως ευπρόσδεκτος προσφο

ρά εις την διαρκώς όγκουμένην διεθνή βιβλιογραφίαν περί την νέαν έλληνικήν. 

'Επιστήμονες έκ πάσης γης εμφανίζουν κατά τα τελευταία έ'τη γραμματικά έργα 

καί λεξικά, δι' ών παρέχεται δυνατότης σπουδής της συγχρόνου ελληνικής, ενώ 

συγχρόνως ή νεοελληνική λογοτεχνία μεταφράζεται εις πλείστας γλώσσας καί 

γίνεται γνωστή άνά τον κόσμον. Καθήκον εχομεν να παρακολουθώμεν, να χαι-

ρετίζωμεν καί να ένισχύωμεν τήν διεθνή αυτήν κίνησιν περί τήν γλώσσαν καί 

τον πολιτισμόν μας. Να μή λησμονώ μεν δέ δτι το ενδιαφέρον αυτό παρακινεί ή 

παγκόσμιος ακτινοβολία τοϋ πολιτισμοΰ τον όποιον άνέδειξεν ή Χώρα μας, καί δστις 

δέν παύει νά άποτελή το άνθρωπιστικον κύτταρον τών ανθρώπων καί τών λαών 

της υφηλίου. 

Οι άνά τον κόσμον επιστήμονες καί λόγιοι κήρυκες του Ελληνισμού, ύφ' 

οιανδήποτε αύτοΰ έκδήλωσιν, είναι άξιοι τής αγάπης καί τής ευγνωμοσύνης μας, 

εφ* δσον εϊναι αναμφισβητήτως μεταλαμπαδευταί τοϋ δαιμονίου πνεύματος της 

φυλής τών Ελλήνων. 

"Οτε προ 30 περίπου ετών ό καί ανωτέρω μνημονευθείς Ίάπων καθηγητής 

κ. Hidenaka Tanaka άπέστειλεν ελληνικά έργα αύτοΰ προς τον καθηγητήν Άν-

τώνιον Κεραμόπουλλον, ό άοίδιμος διδάσκαλος ημών απηύθυνε προς αυτόν ελληνο

πρεπή χαιρετισμόν : 
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Ξεϊνε φίλ', αίδοίως δς εμήν περί κήρι φίλησας 

πατρίδα, αϊθε γένοιο θεοϊς τε βροτοΐς τ ερατεινός. 

αλλά με θυμός άπληστος εποτρννει σ' ερεείνειν : 

πώς ποτέ σοι γ3 δδ' έρως ποτι 'Ελλάδος ήλνθε κόσμον ; 

ου μεγάλη τε κλυτή θ' υπέρ ώκεανον βαθυδίνην 

ση γενεή τελέθει, δθι φωσφόρος δρνυται Ήώς, 

ίστορίην θ' δθι άνδρες αμύμονες εκτελέουσι 

νωλεμέως μεγάλην, παλαιήν τε νέην τ ' ερίτιμον ; 

ουκ εχετ ήέλιον φαεσίμβροτον ήδε σελήνην ; 

ου γήν άνθεμόεσσαν Ιδ' άμβροσίην ίδε νέκταρ, 

δένδρεα πολλά μάλ\ οϊσι κόμη καρποϊσι βεβρίθει, 

ήδ' δσα γαία μέλαινα βροτοΐς κεχαρισμένα φαίνει ; 

ου χρυσάνθεμα θάλλει ίδ' όδμή άνεισι γλυκεία 

πάντας υπέρ κήπους χλοερούς ήδ' άλσεα πάντα 

και ποταμιών δχθας και πίσεα ποιήεντα, 

ήχι κόραι Νύμφαισιν άλίγκιαι άμφιπολονσι, 

αϊ μεν άοιδής αϊ δ' όρχηστύος αϊ δε τ' έρωτος 

μνωόμεναι, καλαί, ών κλέος ονρανον εύρύν Ικάνει, 

μητέρες αύτ' άρετήν επιειμέναι, άγλαόκαρποι, 

των γόνων αίδέεται κρατερόφρονα γαία πελώρη, 

αΐεν άριστεύοντα καί εν προμάχοισιν άγητόν ; 

"Η σέ γε /άθρη έργα παλαιά παρήπαφ' άγήρω 

ημετέρων πατέρων, ους άμφεχύθης άγαπάζων, 

οϊά τε πασσάμενος μελιηδέα λωτοϊο καρπον ; 

Ξεϊνε φίλ3, ϊσθι παρ' άμμι φιλούμένος έξοχα πάντων 

τω γαρ άμείβεσθαι μεμαθήκαμεν άνδρας άγαυούς, 

ως κεν επ ανθρώπους πάντας νυν' καί μετόπισθεν 

εύκλείη τ3 αρετή θ' ήμϊν τε τόκοισι τ όπηδη. 

Ζευς ό' άλλοι τε θεοί "Ιαπωνία δώματα πάντα, 

σήν Ιερήν γενέθλην, στεγέτωσαν άδάκρυτον αΐεί. 

(Περ. Ά&ηνα 50, 1940, 256- 7). 

Με τους λόγους του σοφοϋ Κεραμοπούλλου έπιθυμοΰμεν καί ημείς να χαι-

ρετίσωμεν την εις Ελλάδα πρόσφατον παρουσίαν καί το ενταύθα παρουσιαζόμε-

νον έργον του φίλου συναδέλφου κ. Itaru Sekimoto, τοσούτω μάλλον καθ' βσον 

προέρχεται από το Πανεπιστήμιον μιας πόλεως, της Χιροσίμα, ή οποία έδοκι-

μάσθη βσον ποτέ άλλοτε κατωκημένος τόπος επί της γης, άπο το πνεύμα ακρι

βώς εκείνο το όποιον έπολέμησε δια της φιλοσοφίας καί του πολιτισμού πού εί-

σήγαγεν εις τον κόσμον ό ελληνικός ανθρωπισμός. 

Γ. Ι. ΚΟΤΡΜΟΤΛΗΣ 


