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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 
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Στ ' σ. 315—321. Άλλα καί πολλά βιβλία προς έρμηνείαν των αρχαίων συγγρα

φέων έχει εκδώσει, ών τίνα εκρίθησαν έν τω Π λ ά τ ω ν ι, ως δ Θουκυδίδου 

Επιτάφιος έν τόμ. Ι σ. 396—398 καί Πλάτωνος Φαίδων έν τόμ. ΙΕ' σ. 361—368. 

Εις την έν έπικεφαλίδι έ'κδοσιν ερμηνεύεται και σχολιάζεται ό Α' Φιλιππι-

κος έν έκτάσει. Ή εκδοσις έσχεδιάσθη ως βοήθημα δια τους διδάσκοντας τον 

λόγον τούτον εις τα Γυμνάσια. Περιέχει γενικήν είσαγωγήν εις τον συγγραφέα 

καί τα γεγονότα της εποχής του, σελ. 8—17, είδικωτέραν είσαγωγήν εις τον Α' 

Φιλιππικόν, σ. 18—26, ρητορικήν άνάλυσιν και περίληψιν του λόγου τούτου, σ. 

27—38, λογικήν καί πραγματικήν άνάλυσιν του λόγου, σ. 39—5^, υπόθεσιν του 

λόγου υπό Λιβανίου μετά μεταφράσεως τούτου καί σχολίων, σ. 54—56, κατάλο-

γον των έν τω λόγω παροιμιωδών γνωμών, σ. 75, κείμενον καί μετάφρασιν εις 

παραλλήλους σελίδας, σ. 58—81, έρμηνευτικάς σημειώσεις, σ. 82—254 και συν-

οπτικήν βιβλιογραφίαν, σ. 255. 

Ή έ'κτασις τών ερμηνευτικών σημειώσεων έν βιβλίω προοριζομένω προς 

χρήσιν τών φιλολόγων διδασκόντων ΐσως θα έξέπληττεν, αν το έργον έξεδίδετο 

πρό τίνων δεκαετιών. Τότε οι φοιτηταί της φιλολογίας έκόμιζον έκ του Γυμνα

σίου άρτιον όπλισμον γλωσσικόν, εις δε το Πανεπιστήμιον ή καθαρώς γλωσσική 

μόρφωσις έδίδετο έν ευρύτερα έκτάσει. "Ομως έ'κτοτε το Γυμνάσιον δεν δίδει 

πλέον ίσχυραν γραμματικήν μόρφωσιν. Εις δε την Φιλοσοφικήν Σχολήν ή διαφο-

ροποίησις της μορφώσεως με την έπαύξησιν της ύλης δια την Ίστορίαν, Άρ-

χαιολογίαν, Φιλοσοφίαν καί τας ξένας γλώσσας περιώρισε τα δρια της καθαρας 

φιλολογικής προπαιδείας. Προς δε ουκ ολίγοι θεολόγοι διδάσκουν κατ' ανάγκην 

'Αρχαία Ελληνικά. 'Από πολλών ετών κατέστη συνείδησις δτι οι διδάσκοντες το 

γλωσσικόν μάθημα εις τα Γυμνάσια έ'χουν ανάγκην βιβλίων με εκτενή βοηθήματα, 

ή δέ ανάγκη αύτη άνεγνωρίσθη καί υπό του 'Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ήδη τω 

1956. Επομένως το βιβλίον του κ. Βασιλοπούλου πληροί ουσιώδη ανάγκην. Χω

ρίς να άναφερθή τις εις λεπτομέρειας δέον να σημειωθή δτι ό ευρύτατης μορφώ

σεως καί πλούσιας πείρας συγγραφεύς ήτο ό ενδεδειγμένος να παράσχη το άρτιον 

αυτό βοήθημα το μεν κείμενον άποδώσας με σαφήνειαν καί άκρίβειαν ζηλευτήν, 

το δέ περιεχόμενόν του με άνάλυσιν γλωσσικήν, πραγματολογικήν, ίστορικήν, 

καλολογικήν, με πληροφορίας περί του δημοσίου καί ιδιωτικού βίου καί με πα

ρατηρήσεις «στυλιστικάς». 'Αναμφιβόλως το έ'ργον του θα συνάντηση ευγνώμονα 

άποδοχήν. 

Π. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 
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