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δέ λοιπά γνο>ρίσματα αύτοΰ φαίνονται μάλλον αποτελέσματα οίκειοποιήσεως ιδιο
τήτων άλλων ελασσόνων ελληνικών θεών, οι όποιοι άπερροφήθησαν άπο τήν θεό
τητα και λατρείαν τοϋ Δελφικού θεοΰ. Τέλος αποκαλύπτεται δτι ή άπολλώνειος 
λατρεία δεν έδέ/θη επιδράσεις ανατολικής προελεύσεως, ως κατά καιρούς έχει ύπο-
στηριχθή, και είδικώτερον εκ της λατρείας του Διονύσου — θεοΰ Θρακο-φρυγικής 
προελεύσεως, συλλατρευομένου πολλαχοΰ μετά τοϋ 'Απόλλωνος. 

Εις παράρτημα της μελέτης του αυτής ό συγγραφεύς εξετάζει τάς διαφόρους 
έορταστικάς εκδηλώσεις προς τιμήν του 'Απόλλωνος, ως τά Καρνεΐα, τά Έκδύ-
σια, τα Σεπτήρια, τά Πυανέψια, τά Ύακίνθια, τα Δαφνηφόρια και τα Θαργήλια. 
Έ ν τέλει παρατίθεται πίναξ προσωνυμίων του θεοΰ, και πλούσια βιβλιογραφία. 

Ή εργασία του κ. Φούγια αποτελεί άξιόλογον συμβολήν είς το πρόβλημα τής 
προελεύσεως, τής φύσεως και τής διαδόσεως τής λατρείας του 'Απόλλωνος καί δύ
ναται να άξιοποιηθή λίαν επωφελώς άπο οιονδήποτε άσχολούμενον με θρησκειο
λογικής φύσεως θέμα τοΰ αρχαίου 'Ελληνικού κόσμου. 

Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 

* 
* * 

ARISTOTELIS, P r i v a t o r u m Scr iptorum F r a g m e n t a , recognovit M a -

r i a n u s P l e z i a , B. G. Teubner, Leipsig 1977, σελ. XXV/57, 

τιμή DDR 19,50 M. 

Ώ ς 'Ιδιωτικά έργα τοΰ 'Αριστοτέλους έχουν κριθή τά μη επιστημονικά καί φι
λοσοφικά, παλαιόθεν δέ ώς τοιαύτα έχουν χαρακτηρισθή τά ποιήματα, αί έπιστο-
λαί και ή διαθήκη του. Ό Πολωνός λόγιος M. Plezia έχει ήδη εκδώσει τάς Έ π ι -
στολάς καί τήν Διαθήκην τοϋ 'Αριστοτέλους τω 1961 έν Βαρσοβία, έχει δέ επί
σης σχολιάσει τήν έπιστολήν τοΰ Αριστοτέλους προς Άλέξανδρον περί πολιτειών, 
έκδοθεΐσαν έκ τοΰ 'Αραβικού υπό τοΰ Πολωνοΰ λογίου 'Ιωσήφ Bielawski καί έχει 
συγγράψει άρκετάς μελετάς σχετικάς προς τον 'Αριστοτέλη καί τους φορείς τής 
παραδόσεως τών έ'ργων του. ΤΗτο λοιπόν ό ενδεδειγμένος να ολοκλήρωση τήν έκδο-
σιν τών 'Ιδιωτικών έργων τοΰ 'Αριστοτέλους τώρα είς τήν σειράν τών κλασσικών 
συγγραφέων τής Βιβλιοθήκης Teubner. 

Δεδομένου οτι ό σ. έχει εκδώσει ήδη πρότερον, ώς ελέχθη, τάς Έπιστολάς 
καί τήν Διαθήκην, το δια πρώτην φοράν τώρα έκδιδόμενον έργον τοΰ 'Αριστοτέ
λους υπό τοΰ συγγραφέως είναι τά ποιήματα του (Carmina). Εις τόν πρόλογόν του 
ό σ. λέγει δτι απέφυγε τάς μεταβολάς εις τάς αναγνώσεις (lectiones) τών Συλλογών 
Diehl, Page, West. Παρά ταΰτα δμως αί ύποστηριζόμεναι ποικίλαι καί αντίθετοι προς 
άλλήλας αναγνώσεις έφθαρμένων εις τά διάφορα κείμενα γραφών παρώθησαν τόν 
συγγραφέα να συνταχθή προς τήν κατά τήν κρίσιν του καλυτέραν, είτε αίίτη εί
ναι σύμφωνος είτε αντίθετος προς τήν γνώμην προγενεστέρων φιλολόγων μεγάλου 
κύρους. Ούτω δέχεται είς τόν "Υμνον είς Έρμείαν έν στ. 4 τήν γραφήν ζηλωτος 
αντί ζαλωτος στηριχθείς είς τήν πλειονοψηφίαν τών εκδοτών. Είς τόν στίχ. 9 αντί 
τής γραφής ονκ Διός τής πλειονοψηφίας τών εκδοτών δέχεται τήν οι Διός. Είς 
τόν στίχον 12 αντί τής υπό διασήμων φιλολόγων καί εκδοτών γραφής Ά'ιδαο δό-
μον δέχεται τήν γραφήν οόμονς, είς τόν στίχ. 14 αντί τής εικασίας ανδήσονσι, 
ύποστηριχθείσης υπό Wilamowitz, Kern, Bidez, Wermell, During δέχεται τήν γρα 
φήν αύξήσοναι, τέλος δέ είς τους στίχ. 12 καί 14 δέχεται τάς γραφάς πόθοις 
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καί εργοις αντί των ηόβοισ κάΙ εργοισ',ενω δέχεται την κατάληξιν -οισι αντί -οις 
τόσον εις το Επίγραμμα στ. 3 φονίοισ' δσον καΐ εις τους στίχους 3 και 5 του ελε
γείου προς Εΰδημον, κακοΐσι και μεθόδοισι. Το πράγμα εμφανίζει άντίφασίν τίνα, 
ό συγγραφεύς δμως εκρινεν ένδεδειγμένην την έκτεταμένην κατάληξιν εις τα ελε
γεία ώς άναγκαίαν δια την ανάγκην του μέτρου, ουχί ένδεδειγμένην δμως δια 
τους "Υμνους. 

Ώ ς προς τάς Έπιστολάς ό σ. εξηγεί εις τον πρόλογον δτι τάς διατηρεί έδώ 
με την ιδίαν σειράν έκτος μιας περιπτώσεως, του νυν Ε 21 (πάλαι Ε 5) αποσπά
σματος, το όποιον κατατάσσει εις τα αμφίβολα, διά λόγους τους οποίους έξηγεϊ 
κατά τρόπον ευλογον. Επίσης παραλείπει νυν τήν υπ' άρ. 8 της εκδόσεως του 
1961 έπιστολήν του 'Αριστοτέλους προς Άλέξανδρον περί πολιτειών, τήν παραδε-
δομένην Άραβιστί, διότι αυτήν τήν έξέδωκε μετά διεξοδικήν μελέτην και σύγκρι-
σιν ύπο τίτλον Lettre d'Aristote à Alexandre sur la politique envers les cités, texte 
arabe établi et traduit par J. Bielawski, commentaire de M. Plezia, Wroclaw 1970. 

Ούχ ήττον παρατίθενται εις τήν παροΰσαν εκδοσιν αποσπάσματα τίνα περί έ'ρ-
γων του 'Αριστοτέλους εκ του βιογράφου του 'Αριστοτέλους Πτολεμαίου μνημο
νευομένου εις Άραβικήν μετάφρασιν του κώδ. της "Αγ. Σοφίας Κων/πόλεως υπ' 
άρ. 4833. Ό σ. εξηγεί εις τον Πρόλογον ποίας ομάδας των Επιστολών θεωρεί 
γνήσιας και ποίας Οχι και μας πληροφορεί δτι εις τήν παροΰσαν εκδοσιν έστη-
ρίχθη εις τήν μαρτυρίαν περισσοτέρων κωδίκων ή εις τήν πρώτην εκδοσιν παρα-
θέτων άμα και πίνακα τών χρησιμοποιηθέντων. Τους κώδικας τούτους χωρίζει εις 
τρεις κατηγορίας, τήν ομάδα πέντε κωδίκων, ήτις είναι φορεύς της Vulgata, τήν 
ομάδα τριών κωδίκων χαρακτηριζομένων ώς αρχαιοτέρων και καλυτέρων και εις τον 
άξιοπιστότερον πάντων κώδικα G. Άπέκλεισεν ό σ. τάς έπιστολάς του Καλλισθέ
νους ώς μυθικάς και έτέραν ρητορικού προλόγου. 

Ώ ς προς τήν Διαθήκην έτήρησε κατά μέγα μέρος τάς γραφάς του 1. During, 
παραθέτει δμως και πλήρη Λατινικήν έκφοράν αυτής (ώς προς τά 3 πρώτα τμή
ματα της Διαθήκης) κατά μετάφρασιν εκ του 'Αραβικού κειμένου του Πτολεμαίου, 
του περιεχομένου εις τά έργα τριών παλαιών φιλοσόφων Αράβων απολαυόντων 
μεγάλου κύρους, τών οποίων το κείμενον οδηγεί εις τήν επιλογήν τών καταλλη
λότερων έκ τών παραλλήλων γραφών (variantes). 

Παράρτημα του Προλόγου αποτελεί 1 ) δ πίναξ τών αρχαίων συγγραφέων και 
της εκδόσεως των, εξ ής ελήφθησαν τά δημοσιευόμενα 'Αποσπάσματα. Έκαστου 
συγγραφέως παρατίθενται και οι κυριώτεροι τών κωδίκων, εφ' ών έστηρίχθη ή έκ-
δοσις, εφ' δσον δμως αϊ γραφαί του κωδικός τούτου, αναφέρονται εις το Κριτικον 
υπόμνημα της παρούσης εκδόσεως (του Διογένους Λαέρτιου αναφέρονται 35 κώ
δικες). 2) Αϊ καλύτεραι εκδόσεις α) τών 'Αριστοτελικών αποσπασμάτων β) τών 
Ποιημάτων και γ) τών επιστολών και 3) Πίναξ τών εκδόσεων τών νεωτέρων 
συγγραφέων τών αναφερομένων εις τά 'Ιδιωτικά συγγράμματα του 'Αριστοτέλους. 

Ώ ς προς τήν εκδοσιν του κειμένου, προτάσσονται τά ποιήματα, είτα αϊ έπι-
στολαί και τέλος ή Διαθήκη. Εις εκαστον είδος προηγείται ό κατάλογος τών μαρ
τυριών (testimonia) και έπεται ô κατάλογος τών αποσπασμάτων. Δια το κείμενον 
τών τε μαρτυριών και τών κειμένων παρατίθεται πλούσιον κριτικον υπόμνημα πα
ρέχον τάς γραφάς τών κυριωτέρων κωδίκων. 'Επίσης δι' έκάστην μαρτυρίαν ή 
'Απόσπασμα παρατίθεται μεσαΐον της σελίδος υπόμνημα, παρέχον τάς συσχετί
σεις προς τά σχετικά προς αυτά έργα τών νεωτέρων συγγραφέων. 

Το έργον περιέχει και ώρισμένους πίνακας διευκολύνοντας εις τον ελεγχον και 
εις τήν χρήσιν του, ήτοι ί ) Πίνακα συγγραφέων Ελλήνων, Λατίνων και'Αράβων εξ 
ών ελήφθησαν τά κείμενα τών μαρτυριών και τών αποσπασμάτων μετά της ενδεί
ξεως τών χωρίων των και της αντιστοιχούσης κατατάξεως των εις τήν υλην της 
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παρούσης εκδόσεως, 2) Πίνακα τών κυρίων ονομάτων των μνημονευομένων εις τα 
δημοσιευόμενα κείμενα, 3) Πίνακα λέξεων με ίδιαιτέραν επισήμανσιν τών μη άπαν-
τωυ,ένων εις τον Άριστοτελινον πίνακα του Bonitz καΐ 4) Πίνακχ συγκριτικόν των 
αριθμών τών κειμένων ως έχουν καθοριοθή εις την παροΰσαν εκδοσιν με τους 
άντιστοιχοΰντας αύτοΐς αριθμούς τών εκδόσεων 'Αριστοτελικών έργων τών Rose -
Heitz - Diehl καί της πρώτης εκδόσεως τών Επιστολών καί της Διαθήκης Plezia. 

Tò έ'ργον γραφέν μέ πολλήν γνώσιν, έπιμέλειαν καί εύσυνειδησίαν αποτελεί 
μίαν επιτυχή συνολικήν προσφοραν τών Ιδιωτικών γραπτών έργων του 'Αριστοτέ
λους, ή οποία μέ τα πλούσια κριτικά υπομνήματα καί την επιμελή ενδειξιν τών 
επί έκαστου είδικωτέρου θέματος εργασιών τών νεωτέρων ερευνητών θα άποβή 
ώφέλιμον όργανον σπουδής δια τους μελετητάς του 'Αριστοτέλους. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ - ΚΟΣΜΑ, Ηθική καί τέχνη στή διδα
σκαλία, δοκίμιο, 'Αθήνα 1976, Σχ. 8ον, σελ. 108. 

'Αποτελεί μίαν άξιόλογον παρουσίαν ή εργασία αύτη τής Κας Βαϊρακτάρη — 
Κοσμά καί τίμα τήν Έλληνικήν παιδαγωγικήν βιβλιογραφίαν, ή οποία, δυστυ
χώς, δεν έχει να μας παρουσίαση ούτε ποσότητα οΰτε ποιότητα παραγωγής έν 
συγκρίσει μέ την ξένη ν. 

"Υφος γλαφυρόν, πλούσιον καί άκριβολόγον λεξιλόγιον καί φιλοσοφικός στο
χασμός αποτελούν τα γενι*α χαρακτηριστικά τής εργασίας, ή οποία εισδύει εις βα-
θείας σκέψεις σχετικάς μέ την τέχνην του διδάσκειν κ7.ί τήν σχέσιν διδάσκοντος 
καί διδασκομένου. 

'Ιδιαιτέρως δι' ήμας τους "Ελληνας πού ή ρητορική παράδοσις, έκδηλος ή λαν
θάνουσα, έχει τόσον επηρεάσει τήν διδασκαλίαν δια μέσου τών αιώνων, ώστε καί 
σήμερον ακόμη να είναι παρούσα εις τήν διδακτικήν πραξιν, τόσον πού πολλάκις 
ή ουσία να θυσιάζεται εις τον τύπον καί ή διδασκαλία άπα τέχνη αποκαλυπτική 
να γίνεται στείρος καί μονότονος μονόλογος, ή σ. κάμνει μίαν μεγάλην προσφο
ραν εις τον "Ελληνα διδάσκαλον. 

Αι σκέψεις τάς όποιας το έ'ργον περιλαμβάνει έχουν τάς ρίζας των κυρίως εις 
τους αρχαίους "Ελληνας καί μάλιστα τον 'Αριστοτέλη καί τον Πλάνωνα, άλλα απο
τελούν συγχρόνως καί ενα καταστάλαγμα τής διδακτικής πείρας τής συγγραφέως. 

Είδικώτερον το παράδειγμα ε'ις τήν διδασκαλ.ίαν, ή διδασκαλία καί ή τεχνική 
της, ό διδάσκαλος καί ή προσωπικότης του, σκοποί καί στόχοι τής διδασκαλίας 
καί τής παιδείας αποτελούν τα κύρια σημεία περί τα όποια ασχολείται ή εργασία. 

Το παράδειγμα κατά τήν σ. δεν είναι απλώς ενα επουσιώδες ή καί ουσιώδες 
έ'στω τμήμα τής διδασκαλίας, άλλα συνδέεται όργανικώς μεθ' δλης τής διδασκα
λίας καί τής προσωπικότητος του διδασκάλου, αποσκοπεί εις το να διευκολυνθή 
ή άφομοίωσις τής γνώσεως, προϋποθέτει «διδασκαλικό ήθος καί έπιστήμην λόγου», 
«αποτελεί τήν λυδίαν λίθον τής γνώσεως του μαθήματος καί είναι μία άποκάλυ-
ψις του εσωτερικού κόσμου του διδάσκοντος». 'Αποτυχία του παραδείγματος ση
μαίνει μερικήν ή καθολικήν άγνοιαν του αντικειμένου καί ήθικήν άμέλειαν. 

Σκοπον άπαρασάλευτον τής διδασκαλίας θέτει ή σ. τήν ώφέλειαν του διδασκο
μένου. Στοιχειώδη στόχον τής διδασκαλίας αποτελεί ή μάθησις, άλλα τό «επέ-


