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χρήσιμος καί εις περιπτώσεις ακόμη εις τάς οποίας ή ερμηνεία του είναι απαρά
δεκτος, διότι δια παροχής πολλών στοιχείων βοηθεί την νεωτέραν ερευναν εις την 
συναγωγήν διαφορετικών καί αποδεκτών γενικώς συμπερασμάτων (ώς π.χ. περί 
της μάχης τών Θερμοπυλών). 

Πολύ θα έξετείνετο ή βιβλιοκρισία αύτη, άν άνέγραφον καί δσα ιδιάζοντα πως 
ύπεστήριξεν ό Brown περί Θουκυδίδου (εις το θέμα τών άρχων του πολέμου 
χρησιμώτατα βοηθήματα θα ήσαν δια τον Brown δύο ογκώδη βιβλία εκδοθέντα 
προ του ιδικού του : α' ) D. Kagan, The Outbreak of the Peloponnesian War, 
Ithaca / London 1969 καί β') G. E. M. de Ste. Croix, The Origines of the 
Peloponnesian War, London J 972) περί Ξενοφώντος, περί Κτησίου, περί Τιμαίου 
(άνακολούθως δμως φέρεται ώς πατήρ του ιστορικού εν μεν σ. 152 ορθώς ό 
Άνδρόμαχος, εν δε τη σ. 153 ό Άνδροσθένης), περί Πολυβίου (τον όποιον γενι
κώς επικρίνει) καί περί τοΰ Άγαθαρχίδου. 

EMM. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

* * * 

ARS GRAECA, Übugsbuch, 2. verbesserte Auflage 1974, von Ο· L e g g e v i e , 
G Phil ipp, Br. Rosner, Verlag F. Schöningh, Paderborn, σχ. 8 σελ. 

XVIII/228 und B e i l a g e zu Ars graeca Erläunterungen zu den (38) 
Abbildungen von Dr. Br. Rosner, σελ. 18. 

Tò βιβλίον τούτο, δπερ έχει έγκριθή υπό τών 'Υπουργείων Παιδείας της 
'Ομόσπονδου Δυτικής Γερμανίας ώς διδακπκον τών σχολείων, αποτελεί την δευ-
τέραν βελτιωμένην έκδοσιν ( = γ ') αύ~οΰ. Ή πρώτη εκδοσις έγένετο τώ 1966 καί 
ή β' (πρώτη βελτιωμένη) τώ 1969. Της β' εκείνης εκδόσεως έγένετο παρουσίασις 
έν «ΠΑΑΤΩΝ» ΚΑ' (1969) σ. 382. 

eH παρούσα γ' Ικδοσις περιέχει ουσιώδεις τροποποιήσεις, αιτινες επεβλήθησαν 
εκ της έν τώ μεταξύ έπισυμβάσης μεταβολής της θέσεως τού μαθήματος τών 'Αρ
χαίων Ελληνικών εις την διδασκαλίαν τών Γερμανικών Γυμνασίων. 'Εσχάτως, ώς 
γνωστόν, τα 'Αρχαία Ελληνικά δέν είναι πλέον ύποχρεωτικον μάθημα εις τον 
Κλασσικόν τύπον τών Γυμνασίων με 6 ώρας διδασκαλίας εβδομαδιαίως, ώς τέως, 
άλλα προαιρετικον ώς τρίτη ξένη γλώσσα μέ 4 ώρας εβδομαδιαίως. 

51 Ας σημειωθή παρενθετικώς οτι οι Γερμανοί κλασσικοί φιλόλογοι είναι έμφρόν-
τιδες έκ τοΰ παραμερισμού της διδασκαλίας τών Ελληνικών, ώς μέλλοντος να 
έπηρεάση την Γερμανικήν élite (ίδε Gymnasium 82 (1975) 2/3 σ. 137 εξ.), ελπί
ζουν όμως εις σύντομον άνάκτησιν της θέσεως τοΰ μαθήματος έκ τών διαπιστώ
σεων α' ) δτι οι νέοι άπογοητευθέντες έκ της ανεπαρκείας τών πρακτικών καί τών 
εξειδικευμένων σπουδών ήρχισαν να αναζητούν μόρφωσιν γενικήν, σχετιζομένην 
μέ τάς προσωπικάς άξιας καί β') δτι τούτο το φαινόμενον έξεδηλώθη ενεργώς εις 
την Άμερικήν, δπου κατά τα τελευταία έ^η σημειούται σαφής καί έ'ντονος ή 
στροφή της Πανεπιστημιακής νεολαίας προς τάς κλασσικάς γλώσσας καί τον 
πολιτισμον τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων. *Ας σημειωθή δμως επίσης καί ή 
σχετιζόμενη προς το κρινόμενον βιβλίον άποψις τών Κλασσικών Φιλολόγων της 
Γερμανίας, δτι ό παραμερισμός τοΰ μαθήματος οφείλεται κατά σοβαρον ποσοστον 
κ α ί εις τήν άνεπάρκειαν της διδασκαλίας του, διό καί φρονούν δτι αποτελεί χρέος 
δια τους κλασσικούς φιλολόγους ή άναζήτησις καλυτέρας μεθόδου διδασκαλίας 
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αύτου. Εις το πλαίσιον των σκέψεων τούτων θεμελιοΰνται καΐ αϊ εις το κρινό-
μενον βιβλίον έμφανιζόμεναι άλλαγαί. 

Είναι καταφανές δ η , ενώ έξωτερικώς το βιβλίον δέν φαίνεται νά διαφέρη άπο 
τάς δύο προηγουμένας εκδόσεις του, έν τούτοις έχει διάφορον συγκρότησιν. 'Ανα
λυτικώς, ή ΰλη του βιβλίου δίδεται ποιοτικώς κατ' άλλον τρόπον, ήτοι ή διδασκα
λία των τύπων των ονομάτων και των ρημάτων, (της κλίσεως), περιωρίσθη ση
μαντικούς δια νά έξαρκουν μόνον εις την διδασκαλίαν των περικοπών τών κεί
μενων τών περιεχομένων εις το βιβλίον. 'Αντιστοίχως περιωρίσθη και ή ΰλη 
του διδασκομένου Συντακτικού. Έ ξ άλλου εις άναπλήρωσιν της διδασκόμε
νης γραμματικής (και συντακτικής) ΰλης διηυρύνθησαν εις εκτασιν τα παρε
χόμενα κείμενα. Κατά τδν τρόπον τούτον ή μέθοδος διδασκαλίας χωρεί άπαγω-
γικώς (εκ τών κειμένων προς τους γραμμ. τύπους και ουχί έκ τών τύπων προς 
τα κείμενα), ένω ό μαθητής κατανοεί εύχερέστερον την ύφήν καί το σύστημα τής 
Ελληνικής γλώσσης. Παύει πλέον ως σκοπός τής διδασκαλίας ή πλήρης διδα
σκαλία του τυπικού τής Γραμματικής καί του δλου συστήματος τής συντάξεως, 
συγκεντροΰται δε ή προσπάθεια είς τήν διδασκαλίαν τών κεντρικωτέρων καί συνη
θέστερων φαινομένων του τυπικού τής Γραμματικής χωρίς διδασκαλίαν ανωμά
λων ρημάτων καί είς τα ουσιωδέστερα φαινόμενα του συντακτικού (ύποθετικαί 
προτάσεις, τελικαί, είδικαί, χρήσις απαρεμφάτου καί μετοχής). 

Ή έπιδίωξις του διδακτικού τούτου βιβλίου διακρίνεται δια την προσπάθειαν 
προς διευκόλυνσιν του μαθητού να ανάγνωση ελαφρά κείμενα πεζά, νά αντιλαμ
βάνεται τήν εννοιάν των καί νά άποδίδη ταΰτα μέ το ίδικόν του έθνικον λεξιλόγιον. 
Έ ξ άλλου το λεξιλόγιον περιωρίσθη είς 1500 λέξεις. Δια του κειμένου δέ, δια 
τών εικόνων καί δια τής αισθητικής αναλύσεως τών εικόνων, τής διδομένης δια 
τής Beilage, παρέχονται γνώσεις καί ίδέαι δια τα πεδία του πνευματικού, του 
ιστορικού καί του πολιτιστικού κόσμου τών Ελλήνων. Τοΰτο επιτυγχάνεται καλύ-
τερον διότι τά κείμενα επιδιώκεται νά είναι πρωτότυπα άνευ συμπληρώσεων, νά 
συνδέωνται καλύτερον μέ τάς σημερινάς αντιλήψεις καί νά εκπροσωπούν κατά το 
δυνατόν χαρακτηριστικάς απόψεις τής ιδιοτυπίας του Ελληνικού κόσμου, προσιτάς 
βεβαίως είς τήν αντιληπτικότητα τής ηλικίας τών διδασκομένων. 

Νομίζω δτι ή προσπάθεια αυτή τών συγγραφέων, οίτινες, σημειωτέον, ανή
κουν είς τον κύκλον τών έγκριτωτέρων εκπροσώπων τών Γερμανών κλασσικών 
φιλολόγων, είναι λίαν επιτυχής, παρέχει δέ πολύτιμους υποκινήσεις είς τους συγ
γραφείς διδακτικών βιβλίων διά κλασσικάς γλώσσας είς οιανδήποτε χώραν. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 

* * 

Δ. Ν. Μ Ο Ν Ο Γ Υ Ι Ο Υ - Ν . Γ. ΜΠΟΥΡΑ, 'Αρχαίος Ελληνικός Λόγος, 
'Αρχαία κείμενα, σύνταξις καί ασκήσεις διά τους μαθητάς τής Γ' Γυμνα

σίου, Έκδοσις Κολλεγίου 'Αθηνών 'Αθήναι 1974, σχ. 3 Μ σελ. 211. 

"Επειτα άπο τήν Ικδοσιν του αναγνωστικού τών 'Αρχαίων Ελληνικών διά τήν 
Α' τάξιν τών Γυμνασίων, εις ην προέβη το Κολλέγιον Αθηνών δια τών καθη
γητών του Πανήγυρη καί Φραγκίσκου, περί ής ή έν «ΠΑΑΤΩΝ» ΚΔ' (1972) 
σελ. 315—6 κρίσις, κ<χί του 'Αναγνωστικού διά τήν Β' τάξιν διά τών καθηγητών 
Καλασούντα-Μπούρα, περί ής ή έν «ΠΑΑΤΩΝ» ΚΕ' (1973) σελ. 364—5 κρίσις, 


