— 334 καΐ κατά τα παράγωγα της δια να φανη ή σημασιολογική της έξέλιξις καθώς καΐ ή
ονοματολογική της εκφορά. Δια τήν λέξιν physionomie αναγράφονται 33 διάφοροι
τρόποι γραφής εμφανισθέντες κατά τήν μέσω τών αιώνων διαδρομήν της είς τα λογο
τεχνικά κείμενα.
Ή έξέτασις γίνεται μέ μεγάλην έπιμέλειαν, μέ συστηματικότητα ύποδειγματικήν
καί εύσυνειδησίαν και διαφωτίζεται άπό πάσης απόψεως τό έξεταζόμενον θέμα, στηρί
ζεται δέ είς άρτίαν βιβλιονραφίαν, είς αποδελτίωση/ ύπερπεντακοσίων βιβλίων γαλλι
κών, Ιταλικών, Ισπανικών καί πορτογαλλικών δλων τών αΙώνων, και είς τάς μαρτυ
ρίας εκατοντάδων δλων λεξικών της γαλλικής γλώσσης γενικών, διαλεκτικών καί
κατά συγ/ραφεΐς, έξελεγχομένων 45 092 μαρτυριών δια τά λέξεις ταύτας άντληθεισών
έκ της αναγνώσεως 3. 837. 427 στίχων. Είς τήν μελέτην προσαρτάται καί χάρτης τών
λεξικών patois, δτινα συνεβουλεύθη ό συγγραφεύς.
Δια της μελέτης ταύτης διεσαφηνίσθη μέ άκρίβειαν ή αρχή, ή προέλευσις, ή όνο
ματολογική καί σημασιολογική κατά περιόδους αλλαγή καί ή ακριβής σημασία έκά
στης τών λέξεων, δι* ών εκφράζεται ή γενικωτέρα êvvoia πρόσωπον. Οοτω αί λέξεις
αύταί, εξεταζόμενοι καί παραλλήλως προς άλλήλας, λαμβάνουν τήν ακριβή άπόχρωσιν
της εννοίας των, ώς αΰτη καθιερώθη άπό τήν μακράν λογοτεχνικήν χρήσιν δεκάδων
γενεών.
Δια τοιούτων εργασιών δύναται να γίνη άποσαφήνισις τών συνωνύμων διαφόρων εννοιών καί να πλουτισθή μέ καθαρότητα καί άκρίβειαν ή συλλογή τών λέξεων,
τάς οποίας έξηυγένισε καί έπέβαλεν είς τήν γλωσ^ικήν χρήσιν μακρά σειρά εκλεκτών
συγγραφέων καί ποιητών εργασθέντων κατά τήν διαδοχήν τών αΙώνων. Άθελήτως
συγκρίνων τις τά αποτελέσματα της εργασίας ταύτης προς τά έπ* έσχατων είσαχθέντα
παρ* ήμίν καινά εκπαιδευτικά καί γλωσσικά δαιμόνια αναγκάζεται να κινήση θλιβερώς
τήν κεφαλήν. 'Ιδού π χ. πώς διδάσκονται f ίς τους μαθητάς τής Α' τάξεως του γυμνα
σίου (Μβδομον £τος φοιτήσεως) τά συνώνυμα τής εννοίας πρόσωπον : e πρόσωπο' μούρη,
μοΟτρο, μουτσούνα, φάτσα». Δηλαδή ουδέν τών συνωνύμων τούτων έ*χει ποτέ εορει θέσιν είς έργον πεζόν καί ποιητικόν καθ' δλους τους 35 αίώνας τής λογοτεχνικής ζωής
τής Ελλάδος, διότι είναι δλα τόσον αηδή καί υβριστικά, ώστε μόνον είς χυδαίους καί
αμόρφωτους ανθρώπους τής κατωτάτης κοινωνικής υποστάθμης είναι δυνατόν νά ακου
σθούν. Καί έν τούτοις τάς χυδαιότητας αύτάς διατάσσονται νά διδάξουν ol "Ελληνες
διδάσκαλοι δια νά αναγεννηθώ ή χώρα μας, ώς διεκηρύχθη υπό τών άποφασισάντων
τάς καινοτροπίας ταύτας.
ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

* *
«ACTA CLASSICA*, έτπσιον δελτίον τής 'Εταιρείας κλασσικών
τής Νοτίου 'Αφρικής, τόμοι Ι—V (1958—1962) Cape Town.

σπουδών

Ή Classical Association of South Africa ίδρύθη έν Πραιτωρία τφ 1956 μέ σκοπόν τήν προώθησιν τής σπουδής, γνώσεως, εκτιμήσεως καί διδασκαλίας τών κλασσι
κών μαθημάτων έν τη Νοτίω 'Αφρική δια τής σωματειακής συνενώσεως δλων τών κα
θηγητών τών κλασσικών σπουδών, πανεπιστημιακών καί γυμνασιακών. Ώ ς μέσα έχρησιμοποίησεν ή 'Εταιρεία τά συνέδρια, τοπικά καί γενικά, καί τήν Εκδοσιν ετησίου πε
ριοδικού προς δημοσίευσιν ομιλιών, πρακτικών τών συνεδρίων καί όρθρων επιστημονι
κού ενδιαφέροντος καί Ιδία σχετικών προς τήν σημασίαν τών κλασσικών σπουδών εϊς τε
τά γυμνάσια καί τά πανεπιστήμια καί καταλλήλων δια τήν άνάπτυξιν τής στάθμης τής

— 335 επιστημονικής έρεύνης, του πολιτισμού καί της εκπαιδεύσεως έν Νοτίω 'Αφρική. Περαι
τέρω ή Εταιρεία δθεσε καταστατικός είς τα καθήκοντα της τήν από καιρού εις καιρόν
έξέτασιν των προσφορωτέρων τρόπων ενεργείας δια τήν έπίτευξιν των επιδιώξεων της.
"Αν κρίνη τις έκ των εκθέσεων των ενεργειών της 'Εταιρείας ταύτης, τών δήμοσιευομένων είς τους πέντε πρώτους ετησίους τόμους του Δελτίου της, άνεπτύχθη εκεί
ζωηρά κίνησις είς συνέδρια καί συνελεύσεις τών καθηγητών τών Ελληνικών καί Λατι
νικών είς τα γυμνάσια της περιοχής καί τών καθηγητών τών εκεί Πανεπιστημίων, ών
υπάρχει πλήρης επάρκεια (University of Natal, Rhodes University έν Grahamstown, of
South Africa έν Pretoria, of the Witwatersrand έν Johannesburg, of Cape Town, of Stel
lenbosch, University College of Rhodesia und Nyassaland, of the Orange Free State
έν Bloemfontein). Είς τους τόμους του Δελτίου δημοσιεύονται εξαίρετα καί συμπεπυκνωμένα επιστημονικά άρθρα επί φιλολογικών θεμάτων, κυρίως επί της μορφής καί
του περιεχομένου τών συyyραμμάτων τών αρχαίων 'Ελλήνων καί Λατίνων ποιητών καί
συγγραφέων. Δια να δώσωμεν δείγμα πρόχειρον παραθέτομεν τά χωρία άτινα συζη
τούνται είς τά άρθρα του τόμου IV. Ταύτα ανήκουν είς τους συγγραφείς, ών τά δνό
ματα παρατίθενται άλφαβητκώς : Αίσχύλος, Ammianus Marcellinus, "Απολλόδωρος,
Αριστοτέλης. Άσκληπιάδης, "Αθηναίος, Βεκκήρου 'Ανέκδοτα, Καίσαρ, Κάτων, Κικέρων,
Κόριννα, Cramer "Ανέκδοτα (περιοριζόμεθα είς τά τρία πρώτα μόνον στοιχεία της αλ
φαβήτου). ΕΙς το δελτίον καταχωρίζονται καί βιβλιοκρισίαι, αΐτινες δμως κατά γενικήν
αρχήν περιορίζονται είς βιβλία γραφέντα ύπό Νοτιοαφρικανών λογίων είτε γραφέντα
μέν καί ύπό μή Νοτιοαφρικανών, άλλα εκδοθέντα έν Νοτίω 'Αφρική. ΑΙ εΙδήσεις του
περιοδικού γράφονται είς τήν έντόττιον γλώσσαν Afrikaans (Όλλανδοαφρικανικήν) καί
συγχρόνως καί είς τήν άγνΑικήν, τά δέ άρθρα καί αί βιβλιοκρισίαι κυρίως μέν είς τήν
άγγλικήν, άλλα καί είς τήν έντόττιον Νοτιοαφρικανικήν μετά συνάψεως είς τήν άγγλικήν, είς τήν λατινικήν καί τήν γαλλικήν. Μεταξύ τών συνεργατών τής Εταιρείας πα
ρατηρούνται καί τρία ελληνικά ονόματα, τών κ. κ. δρ Π. Λ, Νικολαΐδου, Ν. Κ. Κο·
νομή καί Α. Λαγουρου.
Είς έποχήν, κατά τήν οποίαν ή τεχνοκρατική άντίληψις τείνει να περιορίση τον
παιδευτικόν όόλον τών ανθρωπιστικών σπουδών έν τω συγχρόνω κόσμω, το μήνυμα
πού Ιρχεται άπό τήν Έταιρείαν τών κλασσικών σπουδών είς τήν Χώραν του Άκρωτη
ρίου τής Καλής 'Ελπίδος είναι πράγματι έλπιδοφόρον.
ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
*
*#
STUDII CLASICE, Τόμος V (1963) Δελτίον τής Ρουμανικής 'Εταιρείας Κλασ
σικών 2πουδών, έκδιδόμενον ετησίως ύπό τής "Ακαδημίας τής Λαϊκής Δημοκρα
τίας τής Ρουμανίας.
ΑΙ περί τήν φιλολογίαν σπουδαΐ παρουσιάζουν μεγάλην άκμήν έν Ρουμανία, ως
έσχομεν τήν εύκαιρίαν νά διαπιστώσωμεν κατά τήν έκεΐ μετάβασιν ημών προ διετίας
προς συμμετοχήν είς το διεθνές συνέδριον τών Βαλκανικών πολιτισμών το συνελθον
είς Βουκουρέστιον.
ΟΙ καθ* Μκαστον κλάδοι τής φιλολογικής επιστήμης §χουν τον έκπρόσωπον αυ
τών έν τή "Ακαδημία, ό οποίος μέ το έπιτελεΐόν του συντονίζει καί κατευθύνει τήν
δραστηριότητα δλων τών είς τον κλάδον του υπαγομένων ίδρυμάτων καί υπηρεσιών
πάσης φύσεως. Οοτω είς κάθε τομέα επικρατεί ώργανωμένη συνεργασία καί κατάλλη.
λος χρησιμοποίησις τών ύπαρχουσών φιλολογικών δυνάμεων. Είς τήν περιοχήν τών

