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τής ποιήσεως ώς καλλιτεχνικής δημιουργίας ύπο διαφόρους επόψεις, ώς λ.χ. του 
Πλωτίνου, δτι ό καλλιτέχνης αναπαράγει 6χι το ομοίωμα της ιδέας, άλλα αυτήν 
την ίδέαν ή του Έγέλου, δτι τέχνη είναι ή αισθητή παράστασις της ιδέας ή του 
Τολστόι, δτι ή τέχνη είναι μέσον συνδέον τον άνθρωπον προς τον Θεον καί τον 
ηθικόν νόμον. Μετά ταΰτα εκτίθενται τα είδη της ποιήσεως καί ή ιστορική των 
γένεσις, ή προομηρική, τά "Επη καί ή περί αυτών κρίσις ανά τ>ύς αιώνας. Οι 
μετά τον "Ομηρον ποιηταί, το διδακτικον έπος, το φιλοσοφικον επ· ς, ή λυρική 
ποίησις, τα χαρακτηριστικά της, τα είδη της, ή μορφή των, τά χαρακτηριστικά 
των καί πάντα τα άφορώντα εις αυτά στοιχεία της τέχνης. Άνάλυσις τινών εκ 
τών 27 ειδών της Λυρικής, άτινα διακρίνει ό Πρόκλος. Προσωπική λυρική ποίη-
σις καί το διάφορον προς αυτήν είδος της χορικής ποιήσεως. 

Εις εκαστον τών άναλυομένων καί περιγραφομένων ειδών της ποιήσεως παρα
τίθενται άφθονα δείγματα εκλεκτών στίχων έκ τών αντιπροσωπευτικότερων εκά
στου είδους ποιητών ëv τε τω πρωτοτυπώ καί εν μεταφράσει δοκίμων ποιητών ή 
καί τής ιδίας τής συγγραφέως. Είναι τόσον πλούσια τά δείγματα εκλεκτής ποιή
σεως τών εκλεκτότερων ποιητών, ώστε το βιβλίον θα ήδύνατο να χαρακτηρισθή 
καί ώς εν λαμπρον άνθολόγιον δλων τών ειδών τής αθανάτου προγονικής ποιή
σεως ύπομνηματισμένον μέ τάς αναγκαίας πληροφορίας περί τής φύσεως εκάστου 
ποιητικού είδους, τής γενέσεως αύτοΰ, του χαρακτήρας του καί του τρόπου τής 
αναπτύξεως του εις το άνάλογον περιβάλλον καί τάς καταλλήλους περιστάσεις κατά 
τόπον καί κατά χρόνον. 'Ακρίβεια πληροφοριών, επιμέλεια συλλογής καί καλαισθη
σία επιλογής είναι τά χαρακτηριστικά του καλοΰ αύτοΰ βιβλίου. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΝΑΡΑΚΗ, Ή φωνητική παρεμβολή της νέας 
ελληνική, κατά τό άγγλιστι γράφειν. Διατριβή επί διδακτορία. Αθή

ναι, 1974, σελ. 232 καί 5 πίνακες έκτος κειμένου. 

Έ σύγκρισις δύο γλωσσών προάγεται κατά πολύ διά τής παρατηρήσεως καί 
εν συνεχεία μελέτης καί ερμηνείας τών σφαλμάτων (περί τήν σύνταξιν, τήν μορφο-
λογίαν, τήν προφοράν καί τήν ύφολογίαν) τών λαλούντων αύτάς. Ή τοιαύτη 
μάλιστα μελέτη καί άνάλυσις τών σφαλμάτων διαγράφει κατά τίνα τρόπον 
τήν μελλοντικήν μορφήν του ύπο έξέταξιν ιδιώματος, έάν καί έφ' δσον αϊ δια-
πιστούμεναι αποκλίσεις άπο του σημερινού γλωσσικού κανόνος λάβουν καθολικό
τητα καί επικρατήσουν εις τήν χρήσιν τών μελών τής γλωσσικής κοινότητος. 
Είναι ωσαύτως λίαν ωφέλιμος άπο πρακτικής απόψεως : τά συμπεράσματα τής 
έρεύνης δύνανται νά εφαρμοσθούν προς καλυτέραν διδασκαλίαν καί άρτίωτέραν έκ-
μάθησιν τής ξένης γλώσσης. Ή νέα ελληνική γλώσσα ουδέποτε είχε μελετηθή επι
στημονικώς έν συγκρίσει προς άλλην σύγχρονον γλώσσαν καί ή υπό τον ανωτέρω 
τίτλον διδακτορική διατριβή του κ. Γ. Καναράκη αποτελεί τον πρώτον καί άρι
στον καρπον τής εφαρμογής τής συγκριτικής μεθόδου εις τήν περιγραφήν καί με-
λέτην τής γλώσσης μας έν αναφορά προς ξένην γλώσσαν. 

Τής ελληνικής ώς προς τήν άγγλικήν ύπήρχον μέχρι τοΰδε μελέται μόνον έν τή 
συμβιώσει τών δύο τούτων γλωσσικών οργάνων έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής 
Αμερικής. Ό κ. Καναράκης εξετάζει τήν έλληνικήν ώς προς τήν βρεττανικήν 
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άγγλικήν, εν Ελλάδι. Μελετά το φαινόμενον της φωνολογικής παρεμβολής εις τδν 
γραπτον άγγλικον λόγον 721 ενηλίκων ατόμων εχόντων ως μητρικήν την έλληνι-
κήν. Τα άτομα ταύτα διέθετον ύψηλόν μορφωτικον έπίπεδον καί έγνώριζον επαρ
κώς την άγγλικήν καθ' όσον επρόκειτο περί φοιτητών του αγγλικού τμήματος τή ς 
Φιλοσοφικής σχολής του Παν/μίου 'Αθηνών. Α! δύο υπό σύγκρισιν γλώσσαι έχουν λίαν 
διάφορον δομήν και ως εκ τούτου οι ελληνόφωνοι υφίστανται οπωσδήποτε την έπί-
δρασιν τής μητρικής των γλώσσης κατά το άγγλιστί έκφράζεσθαι. "Η σταθερά παρου
σία και ή μεσολάβησις τής νεοελληνικής κατά την προσπάθειαν εκμαθήσεως τής αγ
γλικής γέννα διάφορα προβλήματα. Ό κ. Καναράκης ασχολείται με τα φωνολογικά 
καί προσδιορίζει τάς αποκλίσεις πού δημιουργούν ταΰτα εις τον γραπτον λόγον 
των υποκειμένων του πειράματος του. 'Ακολουθών τάς αρχάς τής δομικής Γλωσ
σολογίας σκοπεί δπως δια τών συμπερασμάτων τής έρεύνης του υποβοήθηση άφ' 
ενός μεν τους ασχολούμενους περί την έφηρμοσμένην Γλωσσολογίαν προς περαι
τέρω ερευναν του φαινομένου τής παρεμβολής, άφ' έτερου δέ τους διδάσκοντας τήν 
άγγλικήν εις "Ελληνας σπουδαστάς. Κατά τον κ. Καναράκην, αϊ ομοιότητες καί 
αϊ διαφοραΐ μεταξύ δύο γλωσσών — τής μητρικής καί τής έκμανθανομένης ξένης — 
είναι τα βασικά αίτια τής ευκολίας ή δυσχερείας περί τήν έκμάθησιν μιας γλώσ
σης. Χρειάζεται λοιπόν ή έπισήμανσις τών στοιχείων τούτων κατά τήν μελέτην 
τής γλωσσικής παρεμβολής. Συνίσταται ή μελέτη εκ μέρους 6λων τών Ελλήνων 
φιλολόγων τών σελ. 20-27 του βιβλίου, ένθα ό συγγρ. παρέχει γενικήν διαπραγμά-
τευσιν του φαινομένου τής γλωσσικής παρεμβσλής (μετά τής σχετικής ορολογίας, 
ελληνικής καί άγγικής). 'Ομοίως καί τών κεφαλαίων μέχρι τής σελ 35, ένθα ή 
διαπραγμάτευσις λίαν ενδιαφερόντων γενικών γλωσσολογικών θεμάτων. 

Εις τήν ενότητα ήτις φέρει τον τίτλον ((Μεθοδολογικά», ό συγγραφεύς εκθέτει 
τα τής μεθόδου, τήν οποίαν εφήρμοσε κατά τήν έ'ρευνάν του, ήτοι τά τής συγ
χρονικής συγκριτικής αναλύσεως. 'Αναφέρει επίσης τά αποτελέσματα τής συγκρί
σεως μεταξύ διαφόρων γλωσσών τήν οποίαν ενήργησαν 'Αμερικανοί καί Ευρωπαίοι 
γλωσσολόγοι, καί καταλήγει διά τής καταδείξεως του επιστημονικού κύρους τής 
συγχρονική; συγκριτικής αναλύσεως «το μεν ώς ερευνητικής μεθόδου τής Συγκρι
τικής Γλωσσολογίας, προς προσδιορισμον του βαθμού τής διαφοράς καί τής όμοιό-
τητος γλωσσών ανηκουσών εις τήν αυτήν κυρίως γλωσσικήν οίκογένειαν, το δέ ώς 
μέσον ου μόνον προς έπισήμανσιν, αίτιολόγησιν καί πρόληψιν τών γλωσσικών απο
κλίσεων, άλλα καί προς μελέτην τών αιτίων τών προκαλούντων ταύτας». Το κΰρος 
τούτο έπεβεβαίωσαν καί τά πορίσματα τής ιδικής του προσωπικής έρεύνης χάριν 
τής παρούσης διατριβής. Ό αριθμός τών έξετασθέντων ατόμων είναι αρκετά με
γάλος, ώστε τά συμπεράσματα τής μελέτης να είναι καθολικής φύσεως, ώς τούτο 
απαιτεί πάσα επιστημονική έρευνα. 

Ώ ς φωνολογική βάσις διά τήν σύγκρισιν τής ελληνικής προς τήν άγγλικήν 
ελήφθη εις τήν παροΰσαν έργασίαν το φώνημα επί τή βάσει άρθρωτικών χαρακτη
ριστικών, χρησιμοποιείται δέ διά τήν παράστασιν τών φθόγγων το φωνητικον 
άλφάβητον τής «Διεθνούς Φωνητικής Εταιρείας». 'Επειδή ώς ήδη ελέχθη, με
λετώνται αϊ φωνολογικαί επιπτώσεις τής παρεμβολής εις τον γραπτον καί οχι εις 
τον προφορικον λόγον, δέν συμπεριλαμβάνονται εις τήν άνάλυσιν τά τυχόν άλλό-
φωνα τών φωνημάτων. 

Εις το 4ον τμήμα του βιβλίου παρέχεται εκτενής άνάλυσις τών φωνολογικών 
συστημάτων τής αγγλικής καί τής νέας ελληνικής άπο άρθρωτικής απόψεως. Εις 
το ακολουθούν δον τμήμα επιχειρείται ή συγχρονική σύγκρισις τών φωνολογικών 
συστημάτων τών δύο υπό έξέτασιν γλωσσών καί μελετάται το πρόβλημα τής παρεμ
βολής. Εις το 6ον τμήμα του βιβλίου αναλύονται τά αποτελέσματα τής έρεύνης 
καί υποβάλλονται εις κριτικον έλεγχον τά πορίσματα τής συγκριτικής αναλύσεως. 
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Άκολουθουν τά γενικά συμπεράσματα έκ τής δλης εργασίας. Το έ'ργον συμ-
πληροΐ βιβλιογραφία κατ' έπ λογήν έπί του θέματος και παράρτημα άποτελούμε-
νον έκ πινάκων, διαγραμμάτων καί στατιστικών δεδομένων των αποκλίσεων. Τέ-
Xoc επισυνάπτονται πίναξ πραγμάτων, πίναξ συγγραφέων καί περίληψις του έργου 
εις την άγγλικήν. 

Ή μελέτη του κ. Γ. Καναράκη είναί τι το νέον εις την έλληνικήν γλωσσικήν 
βιβλιογραφίαν Εξόχως ενδιαφέρουσα ως προς το περιεχόμενον χαρακτηρίζεται 
καί άπο πλούσιον καί ένεργέστατον γλωσσικον δργανον. Πολλών γλωσσολογικών 
βρων επιχειρείται εν αύτη το πρώτον—καί δή καί επιτυχώς—ή άπόδοσις εις τήν 
έλληνικήν (π.χ. τών δρων νπερτεμαχιακός, αγγλ. suprasegmental εν σ. 24, μετα
βατικοί (φθόγγοι) αγγλ. glides σ. 60, ακροαματική φωνητική, αγγλ. auditory 
phonetics, σ. 24). 

Τα συμπεράσματα του συγγραφέως ενδιαφέρουν πρωτίστως τους ειδικούς καί 
κυρίως τους διδάσκοντας τήν άγγλικήν έν Ελλάδι, το βιβλίον του δμως παρου
σιάζει, ως προς το γενικον αύτου μέρος, ίδιαίτερον ενδιαφέρον δι' Ολους τους φι-
λολογουντας. Νομίζομεν έξ άλλου δτι ή άκολουθηθεΐσα μέθοδος περιγραφής τών 
φαινομένων της φωνολογικής παρεμβολής της νεοελληνικής δύναται να έφαρμοσθή 
καί εις τήν μελέτην της γραπτής αποδόσεως καί άλλων γλωσσών υπό τών ελλη
νοφώνων (π χ. τής δευτέρας εις διάδοσιν έν Ελλάδι ξένης γλώσσης, τής γαλλι
κή«:). Θα ή το ευκταία παρομοία μελέτη επί υποκειμένων λαλούντων διάλεκτον τής 
νεοελληνικής έ'χουσαν λίαν διάφορον τής αστικής κοινής φωνολογικον σύστημα 
(π. χ τών Κυπρίων, οι όποιοι κατά μέγα ποσοστόν τυγχάνουν γνώσται τής αγγλι
κής). *Ας άναμείνομεν λοιπόν να μιμηθούν καί άλλοι "Ελληνες γλωσσολόγοι τήν 
μέθοδον του κ. Καναράκη προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην. 

NIK. Γ. ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, δ. Φ. 
Συντάκτης του 'Ιστορικού Λεξικού της νεοελληνικής γλώσσης 

της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

* 
* * 

Ο. L. SMITH, S c h o l i a i n Aechy lum, Pars I, (Bibliotheca Teubneriana), 
Leipzig 1976, σσ. XXVIII -f- 218. 

Πρώτος δστις έπεχείρησεν έ'κδοσιν τών παραδοθέντων αρχαίων σχολίων επί του 
έργου τοϋ Αισχύλου ύπήρξεν ό F. Robortello, έν Βενετία, τω 1522. Μετά έξαε-
τίαν λαμβάνει χώραν δευτέρα προσπάθεια τοιαύτης εκδόσεως, έν Παρισίοις, υπό 
τοΰ έλληνιστοΰ P. Victorius, ήτις είναι πολύ ανωτέρα εκείνης του Robertello, διό 
καί διετήρησεν έπί τρεις αιώνας άμείωτον τήν σπουδαιότητα της *. 

Πράγματι έ'πρεπε να άναμείνη κανείς τήν έ'λευσιν τοΰ διακεκριμένου κλασσικού 
φιλολόγου G. Dindorf, δια νά £δη νέαν σοβαράν άπόπειραν εκδόσεως τών Αίσχυ-
λείων σχολίων. Ή εργασία τοΰ Dindorf (Oxonii, 1851) είναι άπηλλαγμένη δχι 
μόνον τών σφαλμάτων καί παραλείψεων του Robortello καί είτα τοΰ Victorius, 

1) Σημειωτέον δ'τι αϊ μεταγενέστεραι εκδόσεις τών Stanley (1663), Pauw (1745) καί 
Schuetz (1782—1827) χρησιμοποιούν κατά βάσιν τό κείμνον του Victorius μέ τήν προσθήκην 
βεβαίως χρησίμων σημειώσεων. 


