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Ό συγγραφέας προσαρμοσμένος στα νέα γλωσσικά και διδακτικά 
δεδομένα, τα οποία επηρεάζονται άπο τα εκάστοτε πνευματικά, 
πολιτικά και σύγχρονα κοινωνικά δρώμενα, προτίθεται νά δώση 
μία άλλη διάσταση στην διδασκαλία των Λατινικών εξαίροντας το 
ρόλο της έτυμολόγησης των λέξεων και της ανάγωγης τους στην 
πρώτη τους αιτία και αρχή γιά την ευκολότερη και εμπεδη εκμάθη
ση τους. Στον ίδιο σκοπό αποβλέπει και ή παρακολούθηση της 
εξέλιξης της λατινικής λέξης στα παράγωγα της στις νεοευρωπαϊκές 
γλώσσες. Πιστεύει ότι ή εκμάθηση τών κλασικών γλωσσών με την 
νοησιακή μέθοδο και οχι με εκείνη του συνειρμού, με τον οποίο 
μαθαίνονται οι νεοευρωπαϊκές γλώσσες, είναι ή πιο ενδεδειγμένη 
ώς παρέχουσα πλείστη τροφή στο πνεύμα, το οποίο έτσι δεν κατα
τυραννείται, όπως θά συνέβαινε μέ την παραδεδομένη μηχανική 
αποστήθιση. Η άποψη αύτη κατά τον συγγραφέα έχει και εθνική 
αξία, γιατί έτσι σπουδαζομένη ή λατινική δείχνει καί τί δώσαμε 
εμείς οι Έλληνες, αμέσως ή εμμέσως, διά της Λατινικής στον 
ευρωπαϊκό καί δι' αυτού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ό συγγραφέ
ας τοποθετείται μέσα στο σύγχρονο κλίμα της ευρωπαϊκής ενοποί
ησης καί της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες στο κέντρο τών επιδιώ
ξεων τους τοποθετούν τήν έξαρση τού κοινού τών λαών ώς προ-
βαθμίδας της ενοποίησης της συναδέλφωσης τους. 

Είδικώτερα, ó συγγραφέας στά προλεγόμενα του ασχολείται 
συνοπτικά μέ τήν καταγωγή καί εξέλιξη της λατινικής γλώσσας 
(παραγρ. 1)· εν συνεχεία δίδει μία πειστική εικόνα μέ πλούσια 
επιχειρηματολογία της αξίας της διδασκαλίας της λατινικής γλώσ
σας (παραγρ. 2), επισημαίνει μέ έντονο τρόπο τήν αδικαιολόγητη 
αδιαφορία της Πολιτείας γιά τήν κλασική παιδεία (παραγρ. 3-9 )• 
τέλος, εξηγεί τους λόγους συγγραφής τού λεξικού καί τελειώνει τά 
προλεγόμενα του μέ τήν παροχή οδηγιών γιά τήν καλύτερη χρήση του. 

Ό συγγραφέας φρόντισε νά συγκέντρωση σε ενα μονότομο, 
εύχρηστο έργο πολλά στοιχεία λατινομάθειας: συγκερασμό τών 
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ύπαρχουσών λέξεων στα κυκλοφορούμενα άπο εκατονταετία λατι-
νοελληνικά (και άλλα ξενόγλωσσα λεξικά), τα όποια για την εποχή 
τους ήταν βέβαια άριστα, όμως ή μετάφραση των λέξεων στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα και ή ολη εκδοτική παρουσία τους δημι
ουργεί μεγάλα προβλήματα στην επωφελή χρήση τους από τους 
σπουδαστές· τήν προσωδία, πολύ χρήσιμη για το μέτρο στα διδα
σκόμενα έμμετρα ποιητικά κείμενα- τήν πληρότητα των σημασιών 
τις συντάξεις τών ρημάτων τήν συσχέτιση τών λατινικών λέξεων 
με τις όμόρριζές τους στις νεοευρωπαϊκές γλώσσες· τήν πλήρη 
αναφορά τών παραθετικών τών επιθέτων και επιρρημάτων. Έ δ ώ 
αξίζει νά σημειώσωμε τον πρωτότυπο όσο και εντυπωσιακό τρόπο 
με τον όποιο ο συγγραφέας αιτιολογεί τήν άλλαγή-έξέλιξη τών 
σημασιών τών παραγώγων άπό τήν αρχική ρίζα τών λέξεων κατά 
τις διάφορες γλωσσικές μεταστάσεις και μεταλλαγές. Και ολα αυτά 
προδίδουν τον μεγάλο σεβασμό του προς τον πολύτιμο χρόνο του 
σπουδαστή της Λατινικής. 

Τό λεξικό, κατά τήν γνώμη μας, θά ήταν ακόμη καλύτερο, αν ó 
συγγραφέας περιελάμβανε περισσότερα λατινικά όμόρριζα, εκτός αν 
αυτό ήταν πέρα του βασικού στόχου του ή προσέκρουε στις αντιρ
ρήσεις του εκδότη γιά ογκωδέστερο και οικονομικά ασύμφορο 
βιβλίο. Πέρα όμως τών οποίων άλλων παρατηρήσεων, πρέπει νά 
δεχθούμε οτι είναι ένα έργο πρωτότυπο γιά τά ελληνικά δεδομένα, 
πού έρχεται νά συμπλήρωση υπαρκτό κενό, ενα έργο περιεκτικό, 
προσεγμένο, σαφές και καλογραμμένο, αισθητικά κομψό, ενα λεξικό 
χρήσιμο γιά κάθε ασχολούμενο με τήν λατινική γλώσσα. 
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