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προτάσεις St' ασκήσεις μέ ενδείξεις δια τον Διδάσκαλον εις ποίων παραγράφων 

της Γραμματικής την διδασκαλίαν αποβλέπουν αϊ ασκήσεις. Προς έφαρμογήντου 

κεφαλαίου παρατίθενται άναγνωσμάτια συνεχούς κειμένου συντεθειμένου εκ περικο

πών αρχαίων συγγραφέων ή του Αισώπου περιεχομένου διδακτικού. Άξιοσημείωτον 

είναι δτι και αί παρατιθέμεναι προτάσεις έ'χουν άνθολογηθή μετά πολλής προσο

χής αύτούσιαι ή τροποποιημέναι εκ των αρίστων συγγραφέων και εμφανίζουν 

μεγίστην ποικιλίαν, καθώς επίσης και τα παρατιθέμενα αναγνώσματα είναι τερπνά 

και διδακτικά. Οΰτω συναντά τις αποφθέγματα σοφίας και πείρας ή περίφημους 

φράσεις αρχαίων ποιητών και συγγραφέων, γνωμικά πάσης φύσεως και προτά

σεις περίφημους εκ θρησκευτικών κειμένων. 

Έ ν είσαγωγικώ κεφαλαίω γίνεται κατά τρόπον έπαγωγον ή διδασκαλία της 

γραφής μετά εικόνος γραφής εξ αρχαίου παπύρου και μέ σχετικάς ασκήσεις. 

Το λεξιλόγιον τών 73 τούτων κεφαλαίων παρατίθεται εις τάς σελ. 147—199 τα-

ξινομημένον κατά κεφάλαια, δεν είναι δε άπλουν λεξιλόγιον, άλλα συγχρόνως και 

οδηγός Γραμματικής. 'Ακολουθεί επίσης κατάλογος κυρίων ονομάτων μετά πλη

ροφοριών περί εκάστου και 20σέλιδος κατάλογος λέξεων μετά τής ερμηνείας των 

και τής γραμματικής των ενδείξεως. Άξιόλογον πρωτοτυπίαν αποτελεί ή είκονο-

γράφησις του 'Αναγνωστικού δια 34 απεικονίσεων μνημείων τής αρχαίας ελλη

νικής τέχνης, ήτοι αρχιτεκτονικών μνημείων ή παραστάσεων, γλυπτικών έργων, 

ζωγραφικών παραστάσεων εξ αγγείων, πλαστικών διακοσμήσεων, νομισμάτων 

και φωτογραφιών διαφόρων τοπίων ή μνημείων. Τών εικόνων τούτων δίδεται έν 

παραρτήματι είδικώ ή πλήρης περιγραφή και άνάλυσις εις τρόπον ώστε ό διδα

σκόμενος την γλώσσαν τών αρχαίων Ελλήνων να διδάσκηται παραλλήλως και την 

καλλιτεχνικήν των δημιουργίαν και δι* εικόνων να άποκτα ίδέαν τινά τών τόπων 

εις ους διεδραματίσθη ή πνευματική και καλλιτεχνική αυτή δημιουργία. Ό "Ελλην 

φιλόλογος ό διδάσκων την Άρχαίαν γλώσσαν επί τή βάσει αναγνωστικών συν

τεταγμένων μέ αντιλήψεις του παρελθόντος αιώνος θά αίσθανθή πολλήν εύχαρί-

στησιν διαπιστών τάς προόδους τής μεθόδου διδασκαλίας, ας εμφανίζει ή έ'κδο-

σις του Γερμανικού τούτου 'Αναγνωστικού. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

OTTO VICENZI, S u p p l e m e n t u m l i t terarum lat inarum, Lateinisches 

Lesebuch für die 9. Klasse der Musisch - pädagogischen Realgymnasien, 

I Band : Text, 3. Auflage (nach den Lehrplänen des Jahres 1966 umgear-
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beitete), Holder - Pichler - Tempsky, Wien, σχ. 8 σελ. 146 (Άναγνωστι-

κον Λατινικής Γλώσσης, δια την 9ην τάξιν των Αυστριακών Πρακτικών 

Λυκείων Μουσικό - Παιδαγωγικής κατευθύνσεως, έγκεκριμένον υπό του 

Αύστρ. Ύπ. Παιδείας τω 1967). 

Το χαρακτηριστικον του σχολικού τούτου 'Αναγνωστικού είναι ή μελετη

μένη καί επιτυχώς εκτελεσθείσα προσπάθεια τα δοθή εις τον διδάσκαλον της τά

ξεως άφθονος ΰλη, έκ τής οποίας ούτος να έπιλέξη κατάλληλα τμήματα ικανά νά 

δώσουν συνθετικήν άντίληψιν περί τών κυριωτέρων πολιτιστικών εκδηλώσεων τής 

αρχαιότητος, άνευ τής κατανοήσεως τών οποίων δυσκόλως δύνανται να εκτιμη

θούν αί εκδηλώσεις και τα προβλήματα του εκείθεν έκπηγάσαντος σημερινού πο

λιτισμού. 

"Η υλη αναφέρεται είς έ'ργα κλασσικών καΐ μετακλασσικών συγγραφέων, ti ς 

μεσαιωνικούς ύμνους και είς λατινικά κείμενα τής 'Αναγεννήσεως και τών νεωτέ

ρων χρόνων—ακαδημαϊκούς λόγους, εγκυκλίους τών Παπών, έκκλησιαστικήν 

ποίησιν. Δια τών κειμένων ποικίλης ύλης, ών εκτενέστερα τα έκ τών καλυτέρων 

συγγραφέων, παρέχεται πλούσιον δειγματολόγιον τής πνευματικής λατινικής δη

μιουργίας μέ συνειδητήν παιδαγωγικήν έπιδίωξιν το κέντρον του βάρους να ριφθή 

είς τα αντιπροσωπευτικά έργα του πολιτισμού τής αρχαιότητος καί είς τάς δη-

μιουργικάς προσωπικότητας, οΐαι ό Σενέκας, Κοϊντιλιανός, Πΐος XI και Αυγου

στίνος. Ή συλλογή αΰτη ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερον τρόπον είς τον παι-

δαγωγικόν την προορισμον να συμβάλη δια τών εκλεκτών έργων τής Λατινικής 

γραμματείας είς την άρτιωτέραν γενικήν μόρφωσιν του συγχρόνου μορφωμένου 

πολίτου. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Δημοσθένους ό Α' κατά Φιλίππου λό

γος, Εισαγωγή—κείμενον—μετάφρασις—ποικίλαι έρμηνευτικαί σημειώσεις, 

'Αθήναι 1969, σχ. 8 σελ. 256. 

Ό συγγραφεύς παλαιός φιλόλογος καί έγκριτος ηγέτης τής 'Εκπαιδεύσεως 

είναι γνωστός είς τους άναγνώστας του Π λ ά τ ω ν ο ς διά τας εν αύτω παλαιό-

τερον δημοσιευθείσας έρμηνευτικάς του εργασίας, είς τον Δημοσθένους Α' Όλυν-

θιακον εν τόμ. Γ' σ. 67—76 καί είς Πλάτωνος Κρίτωνα εν τόμ. Ε' σ. 226—239 καί 


