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αρανίκας, Ματθαίος Κ.: 
• Ι Σχεδίασμα περί της εν τω ελληνι-
• 9 κώ έθνει καταστάσεως των γραμ-

JL· JL· μάτων από αλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι των αρχών 
της ενεστώσης (Ιθ) εκατονταετηρίδος. Εν 
Κωνσταντινουπόλει, εκ του τυπογραφείου Α. 
Κορομηλά, 1867. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Α.Ν. 
Καραβία, MCMXCII. 216 σ. (Βιβλιοθήκη 
Ιστορικών Μελετών, 27) ISBN 960-258-031-3 

Η έκδοση αυτή μας δίνει με Βάση όλες τις 
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υπάρχουσες πηγές μια εικόνα της παιδείας του 
Ελληνικού Έθνους από την άλωση μέχρι τις 
αρχές του Ιθ' αιώνα. Καταγράφονται περιλη
πτικά όλα τα σχολεία και οι διδάσκοντες, σε 
αυτά, έτσι ο αναγνώστης μπορεί να δει την 
ανοδική πνευματική πορεία του γένους μέσα 
από την παιδεία του, στα δύσκολα εκείνα χρό-
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Κουρέρης, Γεώργιος Ν. / Βουρλιώτης, 
Μανόλης Α. Συμβολή στη Σαμιακή βιβλιογρα
φία, αυτοτελή δημοσιεύματα 1555-1920. 
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Α.Ν. Καραβία, 1991.125 
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σ. (Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών, 247) 
ISBN 960-258-012-7 

Σε αυτή τη βιβλιογραφία καταγράφονται: 
1. Έντυπα που έχουν αποκλειστικό θέμα 

τους τη Σάμο η που το αναγράφουν στον τίτλο 
τους 

2. Έντυπα γραμμένα από Σαμιώτες ή που 
αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτούς 

3. Έντυπα που εκδόθηκαν στη Σάμο, καθώς 
και αυτά Σαμίων εκδοτών που έδοασαν εκτός 
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Σάμου. 

Καραβιάς, Νότης Αιον.: Συμβολή στη 
Μεσσηνιακή.βιβλιογραφία 1560-1990. Β' 
έκδοση. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Α.Ν. Καραβία, 
MCMXCII. 126σ. Βιβλιοθήκη Ιστορικών 
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*Η Χριστίνα Οικονομοπουλου είναι βιβλιοθηκονό
μος στη βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών. 
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Μελετών, 248) ISBN 960-258-014-3 
Η βιβλιογραφία αυτή περιλαμβάνει βιβλία 

και έντυπα που αναφέρονται στη Μεσσηνία ή 
τυπώθηκαν σε αυτή την περιοχή και βρίσκο
νται στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας 
και στην Πελοποννησιακή Βιβλιοθήκη, στο 
Κάστρο της Πύλου. 

Μερακλής, Μιχάλης Γ.: Ααϊκή τέχνη, ελλη-
νίκη λαογραφία, Γ τόμος. Αθήνα: Οδυσσέας, 
1992. 223 σ. ISBN 960-210-070-2 

Μιλώντας για λαϊκή τέχνη αναφερόμαστε 
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συγχρόνως σε υλικά αντικείμενα, καταταγμένα 
σε διάφορες ομάδες και κατηγορίες, που καλύ-
πτουν πρακτικές ανάγκες και σε εκφραστικές 
μορφές, όπως τις δημιουργούν οι "καλές", οι 
ωραίες τέχνες. Οι καλές και (οραιες τέχνες 

ονομάστηκαν και μείζονες σε αντίθεση με τις 
ελάσσονες τέχνες, δηλαδή τις κατώτερες, της 
χειροτεχνίας: την κεραμεική, την υφαντική, την 
επιπλοποιία, τη χρυσοχοΐα κ.λπ. Μιλώντας για 
λαϊκή τέχνη αναφερόμαστε συγχρόνως σε 
υλικά αντικείμενα, καταταγμένα σε διάφορες 
ομάδες και κατηγορίες που καλύπτουν πρακτι
κές ανάγκες και σε εκφραστικές μορφές, όπως 
τις δημιουργούν οι "καλές" και "ωραίες" 
τέχνες. 

II λαϊκή τέχνη είναι μια σύνθετη και πολλα
πλή συνήθως, οργανικά αξεδιάλυτη ενότητα 
του εργαλείου και του προϊόντος του, του 
οργάνου και της ενέρ^ 
πέρα, και του αποτελί 

-ειάς του, της αιτίας, πιο 
άσματος του, που συχνά 

TOQiqpmarri παραπάνω από την αιτία του. 
Τη βίοιφυτή παρατήρηση αμελούν να 
κάνο«ν ι ρ οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με τιλιιχξτεχνη, άλλα είναι, ενδεχομένως, 
επηρΜβι από τον τρόπο δουλειάς μιας 
άλληιδιίΜρης. 

Σί#&ΐβ, Αλέξης Γ.Κ. , 
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' Ααμπάκης, 
ία περί του 
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Βυζοττκοί'Πόντου και τους κράτους των 
ΜεγολίΗ Κομνηνών της Τραπεζούντας. 
Λθήνϋρς, 1922.175σ. ISBN 960-7217-52-
mm 7 

ΗΡ^ραφία περιλαμβάνει εκδόσεις και 
όημοΜίρκ που κυκλοφορήσαν μέχρι τον 
ϊούλΐΒ iKfl988 και είναι χωρισμένη σε τρία 
τ μη plie To πρώτο αποτελ 
ο υ μιλ ψψί τ ι κ ιό ν σύντομο γ 

ει κατάλογο 
ραφιών των 

ιερώ^ιαπετηρίδων, και όλων των έργων 
ιουιρροιήθηκαν στη βιβλιογραφία. Το 
δε mow. τρίτο περιλαμβάνει τις πηγές και 
τα β(ΐΐ)%«. Στις πηγές συμπεριλαμβάνονται C ' / ' . Μ • J ΓΙ ι 
οι αοπρρζ, διάφορα ανώνυμα κείμενα και 
ίγ>αψ. 

ΜΛ% Γιώργος: Μονά - Ζυγά δέκα νεο-
ελλητυηρίετήματα. Αθήνα: Γνώση, 1922. 
11% Ι»60-235-514-χ 

1 Ifi αυτό αποτελείται από δέκα ανα-
γνωΐκιΐιΐνάδες, οι πέντε πρώτες αποτελου-
νταιιαίϋώ συνολικά μικρά κείμενα, Jtoi' 
είχοΒ Ιριευτεί, με τη μορφή επιφυλλίδας, 
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για τέτοια γραμματολογικά μικρογραφηματα 
στην εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" και είναι: ΜΟΝΑ 
ι. υ λογοτέχνης και το επάγγελμα του, ζ. υ 
Goethe στην Ελλάδα, 3. Βιζυηνός και Auerbach, 
4. Α. Παπαδιαμάντης και 5. Στις ρίζες του 
Καβάφη. 

Οι υπόλοιπες πέντε μονάδες, έχουν χαρά-
κτηρα περισσότερο ακαδημαϊκό και προέρχο
νται στην πλειοψηφία τους από επιστημονικές 
συναντήσεις, και δημοσιεύτηκαν η δημοσιευο-
νται, με μια εςαιρεση, στον αρμόζοντα , εξω 
απο τη δημοσιογραφική επικαιρότητα και ανα-
γκαιοτητα, τυπογραφικό χώρο. Τα κείμενα 
αυτά είναι: ΖΥΓΑ 6. Η Ελληνική λογοτεχνία 
στην Αντίσταση (1940-1944), 7. 0 επτανησια
κός εγελιανισμός, 8. 0 επτανησιακός, ο αθη-
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ναικος και ο ευρωπαϊκός ρομαντισμός, 9. Κ. 
Χατζόπουλος. 0 άνθρωπος. Το έργο. "0 πυρ-
γος του ακοοποταμου , ΙΟ. 0 ποιητής Κ. 
Χατζόπουλος. 
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Κρεμμυδάς, Βασίλης: Για την Εκπαίδευση 
πραγματικότητες και προοπτικές. 
Αημοσιευμενα και αδημοσίευτα κείμενα. 
Αθήνα: Γνώση, 1990. 177σ. ISBN: 960-235-
387-2 

Αυτο το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα που, 
με την μορφή επιφυλλίδων, άρθρων και συνε-
ντευςεων, έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο από το 1984-1990. Σε αυτά 
τα κείμενα λέγονται ενδιαφέροντα πράγματα 
Και υπάρχουν επωφελώς χρησιμοποιήσιμες και 
εκμεταλλεύσιμες σκέψεις. 

/~\ ' Λ Π Π "\ ' , . , „ i. Λ Λ — „ Ο τίτλος του βιβλίου αναφέρεται στην 
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πραγματικότητα και τις δυνατό
τητες της ελληνικής εκπαίδευσης, 
πιο συγκεκριμένα στο χαρακτή
ρα της, το νομικό πλαίσιο και 
την οργάνοκιη της. 

Στην εκπαίδευση τα αποτελέ
σματα έρχονται πολύ αργότερα 
από όσο σε άλλους τομείς της 
κοινοονικής λειτουργίας και γι' 
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αυτό οι όποιες μεταβολές είναι 
πάντοτε επείγουσες. Αυτό υπο
δεικνύει με τη σειρά του ότι η 
μελέτη της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικοτητας πρέπει να είναι 
? V • / " . Ι ι \ Μ Λ/\ ^ " ι ' ; 1 ' Λ · ι ι *ΓΤ" /"* ι \ Ι /~Ύ 'Ύ' Ι Ι / Γ Ι / • n Ι Ί Λ οιαρκης και οχι περιστασια/η. 
κάθε φορά δηλαδή που κάποιο 
πρόβλημα προσλαμβάνει τις 
απειλητικές διαστάσεις του. Η 
εκπαίδευση είναι ο χώρος όπου 
σπέρνεται η αυριανή κοινωνία με 
όλα τα χαρακτηριστικά της γι' 
αυτό, η εκπαιδευτική πολιτική, 
σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας, 
συνιστά την πιο σημαντική επι
λογή της, όπως και την πιο μεγά
λη ευθύνη της. 

Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ , 
Π α ν α γ ι ώ τ η ς / Α ν δ ρ έ ο υ , 
Αποστόλης: Τα διδασκαλεία και 

η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης 1875-
1914. Αθήνα: Οδυσσέας, 1992. 309σ. πιν. 
ISBN 960-210-077-χ 

Η περίοδος 1880-1915 ως προς τα εκπαι-
δευτικα μας προγράμματα χαρά-
κτηριζεται απο ρευστότητα και 
έντονες αντιφάσεις, οι οποίες 
μας επιβάλλουν ευρύτερες συν
θέσεις και προσεγγίσεις, και 
όπου βέβαια οι γενικολόγοι και 
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μονολεκτικοί χαρακτηρισμοί 
και οριοθετήσεις όχι μόνο 
χωρούν, αλλά και συσκοτίζουν. 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 
τρεις ενότητες: Η πρώτη καλύ
πτει τη θεσμική οργάνωση και 
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λειτουργία των διδασκαλείων, η 
δεύτερη αναφέρεται στην ανά-

Ν» • I V ' 
_ S- ί\ · πτύξη και στοιχειοθέτηση της 

ν ' ' ' παιδαγωγικής σκέψης αυτής της 
περιόδου και η τρίτη, το παράρ
τημα, περιλαμβάνει τεκμήρια 
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που ανταποκοίνονται στο περιε-
χόμενο τιον δυο πρώτων ενοτή
των. Την τελική ευθύνη γραφής 
του πρώτου μέρους είχε ο Α. 
Ανδρέου και του δεύτερου ο Π. 
Π απακωνσταντ ίνου. 

Αντωνίου, Δαυίδ: Οι απαρ
χές του εκπαιδευτικού σχεδια
σμού στο νεοελληνικό κράτος: 
το Σχέδιο της Επιτροπής του 
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1833. Αθήνα: Πατάκη, 1992. 221σ. εικ., πιν., 
φωτοτ. (Πηγές Ιστορίας της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης, 1) ISBN 960-293-726-2 

Η συστηματική επιστημονική προσέγγιση 
των θεμάτων της ιστορίας της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης που παρατηρείται στη χώρα μας 
τα τελευταία / 
χ ρ ό ν ι α , / - / . / 
ί α θ ώ ς / Απο τη γραφή 
χαι η \ οτην ανάγνωση 
συνειδητό- \ 
ποίηση οτι 
αυτή εδραιώνεται ασφαλέστερα εφόσον στηρί-
ςεται σε σωστή υποδομή, ώθησε τις εκδόσεις 
Πατάκη να δημιουργήσουν μια νέα σειρά με 
τον τίτλο "Πηγές Ιστορίας της Νεοελληνικής 
Εκπαίδευσης". 

Εγκαινιάζοντας τη νέα σειρά, ο συγγραφέας 
και διευθυντής της σειράς Ααυίδ Αντωνίου 
παρουσιάζει το Σχέδιο της Επιτροπής του 
1833, το οποίο ως σήμερα παρέμεινε ανέκδοτο. 
Ο τόμος αυτός αναφέρεται στις ώς τώρα γνω
στές πληροφορίες για τις διαδικασίες της 
σύστασης της Επιτροπής, στην παρουσίαση 
των μελών της, στην παρακολούθηση του 
έργου της από την ημέρα του διορισμού της ώς 
την υποβολή του σχεδίου, στη λεπτομερή 
παρουσίαση του σχεδίου, καθώς και την τύχη 
του. 

Η εργασία αυτή δίνει μια ολοκάθαρη εικόνα 
του έργου που επιτέλεσε η Επιτροπή και επι
τρέπει στον αναγνοοστη να γνωρίσει στις 
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λεπτομέρειες της μια από τις πρώτες προσπά
θειες εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο νεοελλη-
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νικό κράτος. 
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Αναγνωστόπουλος, Βασίλης Α.: Η ελληνική 
παιδική λογοτεχνία /ατά τη μεταπολεμική 
περίοδο 1945-1958. Αθήνα: Καστανιώτης 
1992. 322σ., διαγράμματα, πίν... ISBN 960· 
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εμπλουτισμένη με νέα όεόομένα, κυρίως 
βιβλιογραφικά, από τη σύγχρονη λογοτεχνία 
για παιδιά και νέους. 

Στοιχεία, όπως η λεπτομερής και μεθοδικτ 
διερεύνηση του συγκεκριμένου χώρου, η κατα
γραφή και επεξεργασία του υλικού, καθώς και 
η επισήμανση ρευμάτων και αντιλήψεων προ
σφέρουν μια συνθετική και ερμηνευτική εικόνα 
του βιβλίου που απευθύνεται σε παιδιά και 
νέους. Παράλληλα εντοπίζονται τα ιστορικό 
αίτια τα οποία ερμηνεύουν τη σταδιακή προώ
θηση και άνθηση του βιβλίου που απευθύνεται 
στα παιδιά στην Ελλάδα. 

Η παιδική λογοτεχνία κατά τη μεταπο
λεμική περίοδο 1945-1958 επηρεάζεται 
από πέντε, κυρίως, παράγοντες: 

1. Κοινωνικό περιβάλλον 
2. Επίσημη εκπαίδευση 
3. Εκδοτική κίνηση 
4. Κόστος βιβλίου 
mm . f \ f I 

5. Διεθνείς κινήσεις 
Στο τέλος της εργασίας περιέχονται τα 

γενικά συμπεράσματα από την όλη έρευνα 
και μελέτη. Στο παράρτημα παρατίθενται 
πίνακες, διαγράμματα, καθώς και κατα
γραφή των παιδικιάν βιβλίων της περιό
δου 1945-1958. Τέλος ακολουθούν ευρετή
ρια κύριων ονομάτων (ελληνικών και 
ξένων), τίτλων βιβλίων, έργων, περιοδι
κών, καθώς και ευρετήριο τόπων, πραγμά
των, θεμάτων και όρων. 

TEE - ΕΑΟΤ/ΤΕ 21: Τυποποίηση ορο
λογίας. Πρακτικά διήμερου ορολογίας, 
Αθήνα 11 και 12 Νοεμβρίου 1922. Αθήνα: 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1992. 
309σ. ISBN 960-7018-27-3 

Το διήμερο αυτό ήταν μια συμβολή 
στην κατανόηση των προβλημάτων της 
ορολογίας στη χώρα μας. Έγινε μια 
πρώτη προσπάθεια περιγραφής της σημε
ρινής κατάστασης (κέντρα παραγωγής 
ορολογίας, ελλείψεις, αντικίνητρα, προσπάθει
ες εθνικού συντονισμού) και υπενθυμίστηκε η 
ιστορική εξέλιξη της ελληνικής ορολογίας. Tc 
κύριο όμως μέρος του διημέρου ήταν αφιερω
μένο στη μεθόδευση που απαιτείται για τη\ 
ανάπτυξη και παραγωγή ορολογίας στην ελλη
νική γλώσσα. Κύρια αναζητήθηκε η κατάλληλη 
διαδικασία για θεσμοποιημένη παραγωγή 
τυποποίηση, καταγραφή και χρήση ελληνικής 
ορολογίας. 

ΛίΟΠΑΡΟΥΖΙ 
Παπανικολάου, Ρούλα/Τσιλιμένη, 

Ι Τασούλα: Η παιδική λογοτεχνία στο 
Ι Νηπιαγωγείο θεωρία και πράξη. Α' βραβείο 
, Συνδέσμου Φιλολόγων Καρδίτσας. Αθήνα: 

Καστανιώτης, 1992. 230σ., εικ. ISBN 960-03-
0920-5 

» Αυτό το βιβλίο περιέχει τον συνδυασμό της 
θεωρίας και της πράξης στην παιδική λογοτε
χνία. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για 

: νηπιαγωγούς, δασκάλους, φοιτητές παιδαγωγι
κών Σχολών, όσο και για μελετητές και γενικά 
για όλους που ασχολούνται με το παιδί. Η παι
δική λογοτεχνία αναπτύσσει αισθητικά το 
παιδί, απελευθερώνει και καλλιεργεί τη φαντα-

1 σία του, το βοηθάει στην επικοινωνία με τους 
άλλους, καλλιεργεί και δημιουργεί αισθητική 
σκέψη, συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού και μπορεί ακόμα να το επηρεάσει σαν 
αναγνώστη. 

Το παραμύθι, η μυθολογία, το ποίημα και 
( το θέατρο αξιοποιούνται και αποδίδουν όταν 

οι νηπιαγωγοί μπορούν να δώσουν με κατάλ
ληλο τρόπο, τόσο από παιδαγωγική, όσο και 

από αισθητική πλευρά. Τα περιεχόμενα του 
βιβλίου αναφέρονται σε τρεις τομείς: 

ι α) Θεωρητική-ιστορική εξέλιξη της παιδι
κής λογοτεχνίας. 

β) Πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 
της 

γ) Συλλογή κειμένων από παραμύθια, 
μικρές ιστορίες, ποιήματα, θεατρικά έργα και 
έργα για κουκλοθέατρο. 

Ρ. oslaniek, Christian: Να δώσουμε στα 
παιδιά την όρεξη για διάβασμα. Εμψυχώσεις 
για να ανακαλύψουν τα παιδιά την απόλαυση 
του διαβάσματος. / Απόδοση: Αθήνη Στέση. 
Αθήνα: Καστανιώτης, 1992. 208σ. ISBN 960-
03-0929-9 

Δίνουμε στα παιδιά την όρεξη για το διάβα
σμα; σε αυτό το ερώτημα απαντά αυτή η έκδο
ση που μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα απαραί
τητα βοηθήματα για όλους αυτούς που ασχο
λούνται με την προώθηση του βιβλίου για παι
διά (εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκάριους και 
γονιούς). 

Η απόδοση στην ελληνική γλώσσα, έχει 
γίνει με προσθήκες από την ελληνική βιβλιο
γραφία, ώστε το βιβλίο να μπορεί να είναι πιο 
προσιτό στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Το 
βιβλίο περιγράφει τριάντα αναγνωστικές εμψυ
χώσεις που ασκούνται σε παιδιά από το 
Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο - συχνά μέσα από 
τα κείμενα των εμψυχωτών ή εκπαιδευτικών 
που τις εφαρμόζουν, για να στρέψουν τα παι
διά στο διάβασμα. Αναφέρονται διάφοροι τρό
ποι που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία, 

τις βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά 
κέντρα που μοναδικός τους σκοπός 
είναι η δημιουργία αναγνωστών. Το διά
βασμα αρχίζει από την μικρή ηλικία με 
το παιχνίδι, ο εκπαιδευτικός και ο 
βιβλιοθηκάριος είναι οι εμψυχωτές και 
οι δημιουργοί του αναγνωστικού κοι
νού. Η χρήση των βιβλίων, των οπτικό-
ακουστικών μέσων και των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης, όταν γίνεται με 
τρόπο χωρίς καταναγκασμό, αλλά με 
σεβασμό της ελευθερίας του κάθε παιδι
ού, (ο τρόπος ώθησης για διάβασμα 
ποικίλλει από το ένα παιδί στο άλλο, 
γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό) η 
αποτελεσματικότητα της αναγνωστικής 
εμψύχωσης είναι πολύ μεγάλη. 

Ψυχογιός, Αημήτριος Κ.: Το αβέβαιο 
μέλλον του αθηναϊκού τύπου. Αθήνα: 
Αίαυλος, 1992. 156σ. (Μελέτες για τα 
Μέσα Επικοινωνίας). ISBN 960-7140-
29-χ 

Το αβέβαιο μέλλον του Αθηναϊκού 
Τύπου είναι προϊόν της ερευνητικής 
εργασίας του συγγραφέα στο Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και της 
μακρόχρονης θητείας του στον ημερή
σιο και περιοδικό τύπο. Στη μελέτη 
αυτή εξετάζονται τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο αθηναϊκός τύπος στην τελευ
ταία τετραετία 1988-1991, "διατυπώνονται σκέ
ψεις για τις αιτίες τους και προτάσεις για την 

π ΟΙ ί αντιμετώπιση τους. Στα περιεχόμενα του ρφλί-
ου αναφέρονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα 
του αθηναϊκού τύπου (εφημερίδες, περιοδικά), 
θέματα και τίτλοι προκαλώντας το ενδιαφέρον 
του κοινού, χαρακτηριστικά και κυκλοφορία 
των εφημερίδων, ο τρώσας και ιάσεται (υπέρ- \ 
πληροφόρηση - μέοα επικοινωνίας - προσελκυ-



ι 
ση αναγνωστών από τον ημερήσιο τι 

ΊΙι 
3πο). 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σ' αυτούς που 
ασχολούνται με τα μέσα επικοινωνίας, αλλά 
και στο κοινό που ενδιαφέρεται να κατανοήσει 
τους κανόνες του επικοινωνιακού παιχνιδιού 
όπου συμμετέχουμε όλοι μας. 

Μαρκαντωνάτος, Γεράσιμος: Λεξικό αρχαί
ων, βυζαντινών και λογίων φράσεων της νέας 
ελληνικής. Με παράρτημα εύχρηστων λατινι
κών φράσεων. Αθήνα, GUTENBERG, 1992. 
154σ. ISBN 960-01-0333-χ 

Σε αυτό το λεξικό περιέχονται όλες εκείνες 
οι φράσεις που προέρχονται από την Αρχαία 
Ελληνική, τη Βυζαντινή και τη Λογία γλώσσα, 
και είναι εύχρηστες στη νεοελληνική μας γλώσ
σα. 

Οι φράσεις που αναφέρονται κάνουν το 
σημερινό μας λόγο σφριγηλότερο και πλαστι-
κότερο. Τέτοιες φράσεις είναι έπεα πτερόεντα, 
αχίλλειος πτέρνα, άκουσον άκου

ΙίΟΡΑΡΟΥίΙ 
των, έτσι ώστε να μην αλλοιώνεται ο κυρίαρ
χος χαρακτήρας της νεοελληνικής δημοτικής 
γλώσσας αλλά και να μη δημιουργείται 
σύγκρουση με το γλωσσικό αίσθημα. Το βιβλίο 
αυτό αποτελείται από τρία μέρη: α. μέρος, 
κατάλογος των ρημάτων, β. μέρος, κλιτικά 
υποδείγματα και γ' μέρος, σημειώσεις. 

Ridgway, David: Οι πρώτοι Έλληνες στη 
Λύση, η αυγή της Μεγάλης Ελλάδας. Μετ.: 
Φοίβος Αρβανίτης. Αθήνα: Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992. 255σ. ISBN 
960-250-058-1τ. π.: L'alba delta Magna 
Grecia. Milano, 1984. 

To βιβλίο αυτό αποτελείται από τρία μέρη 
και στο τέλος υπάρχουν δύο ευρετήρια τόπων 
και συγγραφέων. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται 
στην έναρξη των επαφών της Ελλάδας με την 
Δύση που άρχισε από τα επιτεύγματα της γεω
μετρικής εποχής, που έτσι άνοιξε ο δρόμος της 

σον, επί ξηρού ακμής και άλλες 
πολλές. Όλες αυτές οι φράσεις 
συγκεντρώνονται λεξικογραφικά 
σε αυτό το έργο και συνοδεύο
νται με τα απαραίτητα ερμηνευτι
κά στοιχεία, που βοηθούν στην 
καλύτερη κατανόηση και ευστο-
χότερη χρήση από τους ενδιαφε
ρόμενους χρήστες. 

Το λεξικό περιλαμβάνει στα 
περιεχόμενα του επίμετρο με 
αρχαίες και λόγιες φράσεις στον 
ημερήσιο τύπο (από αποκόμματα 
εφημερίδων) και παράρτημα με 
λατινικές φράσεις. 

Ιορδανίδου, Άννα: Τα ρήματα 
της Νέας Ελληνικής, 4.500 ρήμα
τα 235 υποδείγματα κλίσης. 
Αθήνα: Πατάκη, 1992. 391σ. 
ISBN 960-293-670-3 

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζο
νται οι τρόποι κλίσης των 4.500 
βασικών ρημάτων της κοινής νεο
ελληνικής (χωρίς διαλεκτικές ιδι-
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αιτεροτητες) με τη βοήθεια 235 
κλιτικών υποδειγμάτων, πολύ 
αναλυτικών, οπού αναφέρονται 
και οι κυριότερες παραλλαγές 
μορφής, ανάλογα με το είδος και 
του λόγου (προφορικός - γραπτός, 

το επίπεδο 
επίσημος -

ανεπίσημος κλπ.) 
Η εργασία αυτή στηρίζεται σε ευρύ γλωσσι

κό υλικό σύγχρονου προφορικού και γραπτού 
νεοελληνικού λόγου. Έτσι, δίνεται η δυνατότη
τα να προταθούν, σε αρκετά σημεία, λύσεις 
διαφορετικές από εκείνες της σχολικής 
Γραμματικής, λύσεις που απεικονίζουν πιστό-
τερα την καθιερωμένη γλωσσική πρακτική και 
αξιοποιούν δημιουργικά τα πορίσματα της 
γλωσσολογικής έρευνας. Με ιδιαίτερη προσοχή 
αντιμετωπίζεται το ζήτημα των λόγιων ρημά-

διάδοσης μιας τεχνολογίας και ενός πολιτι
σμού που σφράγισαν ανεξίτηλα τον δυτικό 

"/.οομο. 
Οι δημιουργοί αυτής της επιχείρησης υπήρ

ξαν οι Έλληνες, οι Ευβοείς που είχαν οργανώ
σει μια σταθερή βάση στις Πιθηκούσες πριν την 
ίδρυση της Ρώμης. Μετά τις ανασκαφές του 
1952 στις Πιθηκούσες ο G. Buchner αποκαλύ
πτει την νεκρόπολη αυτή και τον πολιτισμό 
της. 

Από την ανάλυση των ευρημάτων φαίνεται 
καθαρά πόσο η πρώτη αυτή ελληνική εγκατά
σταση στην Ιταλία ξεχωρίζει από το μεταγενέ
στερο αποικιακό κόσμο της Μεγάλης Ελλάδας. 

ΆίΗ 
Οι Πιθηκούσες έριξαν νέο φως ακόμα και 
στους αυτόχθονες λαούς της ιταλικής χερσονή
σου. 

Επίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο σιον εξελ
ληνισμό του ετρουσκο-ιταλικού κόσμου με την 
υιοθέτηση της ιδέας της πόλης-κράτους, της 
γραφής και / 
της καλλι- / - / . „ Α Λ Μ / 
τ εχν ι - / Απο τη γραφή 
κής α ν α - \ ΟΤΠΥ αναγνωΟίϊ 
παράστα- \ 
σης της ανθρώ
πινης μορφής. Αυτά συνέβησαν τον 8ο π.χ. 
αιώνα όπου ανώνυμοι Ευβοείς και Ετρούσκοι 
φύλαξαν και μετέφεραν αυτά τα υπέροχα δώρα 
στη Ρώμη, για να διασωθούν και να φτάσουν 
έτσι σε μας τους σύγχρονους Ευρωπαίους. 

Σκιάδας, Νίκος Ε.: 1. Για την τυπογραφική 
δεοντολογία. Άτακτα 2. Οδηγίες για την εκπό
νηση και παρουσίαση μιας εργασίας. Ν. Ε. 
Σκιάδας, Ρένα Σταυρίδου - Πατρικίου. Αθήνα: 
GUTENBERG, 1992 95σ. ISBN 960-01-0340-2 

Στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου παρου
σιάζεται η όλη επεξεργασία που χρειάζεται ένα 
βιβλίο, από την ώρα που γράφεται μέχρι την 
τελική του μορφή που θα φτάσει στα χέρια του 
αναγνώστη. Παρουσιάζεται λεπτομερώς η όλη 
επεξεργασία του υλικού, η επιμέλεια της διαδι
κασίας παραγωγής του από το πρώΐο στάδιο 
της στοιχειοθεσίας ως την τελική τΐαράδοση 
του ολοκληρωμένου βιβλίου. 

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχουν 
οδηγίες για την εκπόνηση και παρουσίαση μιας 
εργασίας, με σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές 
του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου, ακόμα στο 
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τέλος του βιβλίου υπάρχουν λίγα γραμματικά 
στοιχεία του Ν. Τριανταφυλλίδη. 

Flaubert, Gustave: To λεξικό των κοινών 
τόπων. Εισαγωγή - Μετάφραση Τ. Τσαλίκη -
Μηλιώνη (δίγλωση έκδοση γαλλικά και ελλη
νικά). Αθήνα: Σοκόλης, 1992. 195σ., ίΐκ. ISBN 
960-7210-15-8 

Στο λεξικό των κοινών τόπων έχουν κατά-
γοαφεί από τον συγγραφέα φράσεις, σκέψεις, 
εκφράσεις που άκουγε στον περίγι'ρό του ή 
σταχυολογούσε μέσα στα βιβλία και στη συνέ
χεια κατέγραψε σε ένα τετράδιο. 
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Το υλικό αυτό βρέθηκε στη Αημοτική 
Βιβλιοθήκη της Ρουέν μέσα στο ντοσιέ του συγ
γραφέα. Στο λεξικό αυτό διανθίζει τα κείμενα 
του ο Φλωμπέρ με στερεότυπη γλώσσα και κοι
νοτοπίες, την περιφρόνηση που ένιωθε για την 
συμπεριφορά των αστών και σατιρίζει με το 
δικό του καυστικό τρόπο τη βλακεία ΐους. 

Η μετάφραση του λεξικού είναι η πρώτη 
που επιχειρείται και ήταν αρκετά δύσκολη. Τα 
λήμματα και οι επεξηγηματικές φράσεις είναι 
αμφίσημες. Η εξήγηση του λήμμαΐος ισχύει 
μόνο αν η λέξη μείνει αμετάφραστη. Κάποια 
λογοπαίγνια έχουν μείνει αμετάφραστα, γι 
αυτό η έκδοση είναι δίγλωσση.· 


