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μειοΐ δτι ό Πλάτων υπονοεί τον Ήρόδοτον VI 86 «από τον δοθέντος χρησμού 
Γλανκω τω Λάκωνι». *Η αϊ υπό ετέρων ερμηνευτών διδόμεναι ενδείξεις 'ότι υπο
νοείται το υπό Ή σ . "Εργ. και ΓΗμ. 280 «ανδρός ενόρκου γενεά μετόπισθεν 
άμείνων» και το του Τυρταίου 10. 29 «καί τύμβος και παίδες εν άνΟρώποισ' αρί-
σημοι καί παίδων παίδες και γένος έξοπίσω». Το αυτό θα ήδύνατο να λεχθή εις 
πολλάς περιπτώσεις καί δή καί έν 583 b «των σοφών τίνος άκηκοέναι », ένθα 
το σχόλιον «ΐσως νοούνται οι αντιπρόσωποι της 'Ορφικής καί Πυθαγορείου ηθι
κής». Φυσικά άλλοι συσχετίσαντες τα έν Φιλήβ. 44 Β ύπενόησαν τον 'Αντι
σθένη, άλλοι τον Δημόκριτον καί ό Wilamowitz τον ΐδιον τον Πλάτωνα. Άλλα ό 
εκδότης ρητώς δηλοΐ δτι απεφεύχθη κατά σύστημα ό ευρύς σχολιασμός, ορθώς δέ, 
διότι τα σχόλια εις έκτασιν δέν έχουν πέρας. Δέον να όμολογηθή δτι επί τοιού
των περιπτώσεων έχουν δοθή αϊ ούσιωδέστεραι πληροφορίαι προς κατατοπισμον 
του μελετητοΰ. 

Ή διαίρεσις του έργου έγένετο κατά την γενικώς κρατήσασαν άντίληψιν εις 
πέντε κύρια μέρη εντός τών οποίων κατανέμονται ασχέτως των 10 βιβλίων τα 
κύρια κεφάλαια αναλόγως του περιεχομένου. Καί προς μεν την γενικήν κατα-
τόπισιν του άναγνώστου ή κατά κεφάλαια αναγραφή τών περιεχομένων του έργου 
καταχωρίζεται εις τάς σελ. XIII—XIV, προς είδικωτέραν δέ ένημέρωσιν του 
μελετητοΰ παρατίθενται έπιγραφαί έξαγγέλλουσαι καθ' εκαστον κεφάλαιον το 
περιεχόμενον αύτοΰ. Αι έπιγραφαί αύται άριθμούμεναι κατά το ταξινομικον δεκα-
δικον νεωτερικον σύστημα κατατοπίζουν τον άναγνώστην περί τών περιεχομένων 
καί της ακριβούς θέσεως εκάστου κεφαλαίου εις το γενικον πλαίσιον του διαλόγου. 

Ή σύζευξις εκλεκτού κειμένου καί αρίστης ερμηνείας δι* επιτυχούς προσαρ
μογής, ή εύστοχος εκλογή τών ερμηνευτικών παρατηρήσεων επαρκών δια τον 
προσανατολισμών του μελετητοΰ καί ή επιτυχής ταξινομικώς διάρθρωσις τών επι
γραφών τών έπί μέρους νοημάτων του έργου καθιστούν τήν παροΰσαν έκδοσιν 
της «Πολιτείας» εξόχως χρήσιμον. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* * 

ARIADNA CAMARIANO-CIORAN, Acadetniile domnesti din Bu-
curest i s i Ias i (^i αυθεντικού—ήγεμονικαί—Άκαδημίαι του Βου
κουρεστίου καί του Ιασίου), Institutul de studii sud—est europene 

«Biblioteca istorica» XXVIII, Έ κ δ . Άκαδ. Βουκουρεστίου 1971, σχ 8 

σ. 328-Κατά μετάφρασιν καί περίληψιν Μαρίας Γ. Παπαγεωργίου έν 

τή έκδ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Τμήμα Ρουμα-

νικόν, «Δελτίον Ρουμανικής Βιβλιογραφίας», έτος Δ'—τεύχος 6, Θεσσα

λονίκη 1972, σχ. 8, σελ. 158. 

Το έν περιλήψει άποδιδόμενον έκ τής Ρουμανικής υπό τής Μαρίας Γ. ΙΙαπα-
γεωργίου βιβλίον τής Α. Camariano—Cioran περιέχει συγκεντρωμένα πολυάριθμα 
στοιχεία αναφερόμενα εις τήν δρασιν τών Ελλήνων Διδασκάλων του Γένους έν 
τφ χώρω τών Παραδουναβίων ηγεμονιών, εις τήν μόρφωσιν, τήν σταδιοδρομίαν 
αυτών καί τα πολιτιστικά των επιτεύγματα. "Οσα περιλαμβάνονται είς το βιβλίον 
τοΰτο αποτελούν απλώς ένα κεφάλαιον τής εκπαιδευτικής δραστηριότητος τοϋ 
"Εθνους μας κατά τους χρόνους τής δουλείας, κεφάλαιον έξεικονίζον ύπέροχον 
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πολιτιστικήν προσπάθειαν και αποτελέσματα πλούσια διά τε το έθνος ημών και 
δι' δλους τους λαούς της Βαλκανικής. 

Ή Ρουμανίς συγγραφεύς στηρίζεται είς εκτενή βιβλιογραφίαν ρουμανικήν, 
ελληνικήν και διεθνή καΐ είς επιμελή διερεύνησιν των βιβλιοθηκών των 'Ακαδη
μιών, τών μονών και τών παλαιών σχολών τής Ρουμανίας, ?κ του περιεχομένου 
τών οποίων ήδυνήθη να συμπεράνη περί τής συγγραφικής δραστηριότητος τών 
καθηγητών τής εποχής τής Τουρκοκρατίας και περί τών διδακτικών βιβλίων, 
του προγράμματος καί τών μεθόδων διδασκαλίας. Εϊναι άξιον σημειώσεως δτι 
ή συγγραφεύς καταλήγει εις ϊδια συμπεράσματα, πολλάκις άντικρούουσα καί 
έπανορθοΰσα πλημμελείς αντιλήψεις προηγουμένας εν σχέσει προς θέματα συναφή 
προς την Έκπαίδευσιν, τον ρόλον τών Ελλήνων καί τας σχέσεις Ελλήνων καί 
Ρουμάνων. Τα συμπεράσματα της εξαίρουν την άμεροληψίαν καί την παμβαλκα-
νικήν άντίληψιν τών Ελλήνων διδασκάλων. 

Έ κ τών πλέον αξιοσημείωτων πληροφοριών τής συγγραφέως μεταφέρομεν 
ενταύθα ώρισμένας, αίτινες σχετίζονται μέ την ίστορίαν τής Ελληνικής Εκπαι
δεύσεως καί τον εκπολιτιστικον ρόλον τών Ελλήνων εκπαιδευτικών κατά τους 
χρόνους τής δουλείας. Έ ν πρώτοις δέον να σημειωθή Οτι είναι πλάνη να πιστεύε
ται δτι ή άνθησις τών Ελληνικών γραμμάτων είς την Ρουμανίαν οφείλεται εις 
τήν προστασίαν τών Ελλήνων ηγεμόνων. Τουναντίον ή σ. αποδεικνύει δτι ή 
χρήσις τής Ελληνικής γλώσσης είς τήν Ρουμανίαν αρχίζει άπο του ΙΕ' αι., ενώ 
προ ταύτης έχρησιμοποιεΐτο έκτος τής Ρουμανικής καί ή Σλαβική. Αιτία ήτο το 
θρησκευτικον παμβαλκανικον μέτωπον τής 'Ορθοδοξίας μέ δργανον τήν Ελλη
νικήν γλώσσαν, ύποστηριζόμενον υπό τών Πατριαρχείων καί τής Πύλης εναντίον 
του καθολικού μετώπου, ού όργανον ήτο ή Λατινική. Τα λειτουργικά βιβλία καί 
πλείστα απολογητικά καί αντιρρητικά κατά τών καθολικών καί διαμαρτυρομένων 
ήσαν γραμμένα ελληνιστί υπό Ελλήνων κληρικών. 

Εις τα ίδρυθέντα έν Ρουμανία σχολεία, εις τα όποια έδίδασκον "Ελληνες δι
δάσκαλοι, γλώσσα τής παιδείας ήτο ή Ελληνική. "Η από του 1693 ιδρυθείσα 
'Ακαδημία του Βουκουρεστίου καί άπο 1707 ή 'Ακαδημία του "Ιασίου είχον 
"Ελληνας διδασκάλους διδάσκοντας ελληνιστί μέ βιβλία ελληνιστί γεγραμμένα. 
Ούχ ήττον οι "Ελληνες ηγεμόνες έφρόντισαν καί δια τήν ίδρυσιν σχολείων κατω
τέρων χρησιμοποιούντων τήν ρουμανικήν γλώσσαν καί δια τήν μετάφρασιν ωφε
λίμων βιβλίων έκ τής Ελληνικής εις τήν Ρουμανικήν. Έ κ τών στατιστικών 
στοιχείων αποδεικνύεται δτι προ τών Ελλήνων ηγεμόνων έξεδίδοντο πολύ περισ
σότερα βιβλία ελληνιστί, ενώ έπ' αυτών τα εις τήν ρουμανικήν εκδιδόμενα βιβλία 
ήσαν πολύ περισσότερα τών Ελληνικών. 

Ή κυριαρχία τής Ελληνικής γλώσσης εις τάς 'Ακαδημίας καί τα ανώτερα 
σχολεία διήρκεσε μέχρι του 1817, δτε είς τήν Νέαν Σχολήν έχρησιμοποιήθη 
ή ρουμανική γλώσσα, μετά δέ το 1821, δτε κατηργήθησαν αι 'Ακαδημίαι ως 
έστίαι πνεύματος επαναστατικού, είς τα ρουμανικά σχολεία έχρησιμοποιεΐτο ώς 
γλώσσα τής διδασκαλίας ή ρουμανική, ενώ παραλλήλως έδιδάσκετο καί ή Ελλη
νική, αρχαία καί νέα, ώς τούτο έγίνετο ομοίως καί έν Βουλγαρία. Καθ' δλους τους 
αιώνας τής Τουρκοκρατίας ή έπικράτησις τής Ελληνικής γλώσσης ώς γλώσσης 
τής παιδείας είς τήν Ρουμανίαν καί είς δλον τον βαλκανικον χώρον ώφείλετο 
ού μόνον είς λόγους θρησκευτικούς, άλλα καί διότι ή Ελληνική ήτο ή γλώσσα 
του εμπορίου είς τά Βαλκάνια, δεν εθεωρείτο δέ τις μορφωμένος, έαν ήγνόει 
τήν Ελληνικήν. 

Ή σ πχρουσι,άζει μέ συστηματικότητα το έργον τών ηγεμονικών 'Ακαδη
μιών Βουκουρεστίου καί 'Ιασίου κατά τήν 'ίδρυσίν των καί κατά τάς περιόδους 
τών επανειλημμένων μεταρρυθμίσεων των. 'Επί σειράν άδιάλειπτον τεσσάρων 
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γενεών έδίδαξαν εκεί οί επιφανέστεροι "Ελληνες διδάσκαλοι, των όποιων ή άμιλλα 
έν ταΐς δύο Άκαδημίαις συνετέλεσεν, ώστε ή διδομένη εις αύτάς παιδεία να 
είναι ισότιμος προς την έν τοις Πανεπιστημίοις της Δυτικής Ευρώπης παρεχο-
μένην κατά τάς κρίσεις τάς δημοσιευομένας εις τον «Λόγιον Έρμήν» και άλλα 
σύγχρονα περιοδικά. Εις την Ρουμανίαν κατέφευγον όλοι οί φυγάδες "Ελληνες, 
εκ τούτων δε οί λόγιοι οί έ'χοντες καΐ δυτικήν παιδείαν απετέλεσαν τά στελέχη 
των δύο 'Ακαδημιών. Πλείστοι εκ τούτων ήσαν υψίστης στάθμης ώς ό Νεόφ. 
Δούκας, ό Κομμητάς, è Λάμπρος Φωτιάδης, ό Βαρδαλάχος, ό Βενιαμίν Λεσβίος 
εις Βουκουρέστιον και ό Νικηφόρος Θεοτόκης, Ν. Ζερτζούλης, Ίώσηπος Μοι-
σιόδαξ, Δανιήλ Φιλιππίδης, Δ. Γοβδελάς, Στέφ. Δούγκας εις το Ίάσιον. 

"Η διδασκαλία εις τάς δύο 'Ακαδημίας κατά μεν το α' 1 \ι του IH' αι. 
υπήρξε συντηρητική γινομένη έπί τη βάσει τών αριστοτελικών διασκευών του 
Θεοφίλου Κορυδαλλέως, έν αις ούτος έν τούτοις εϊχεν έγκαταπλέξει ιδίας προο
δευτικές αντιλήψεις (ώς γνωστόν ούτος επίσκοπος ων Ναυπάκτου καθηρέθη λόγω 
τών ιδεών του). Κατά το β' ήμισυ όμως πάντες οί καθηγηταί τών 'Ακαδημιών 
κεκτημένοι δυτικήν μόρφωσιν, καίτοι κατά το πλείστον κληρικοί, μετέφερον εις 
τήν διδασκαλίαν των ιδέας του Διαφωτισμού και τών νέων επιστημονικών αντι
λήψεων, διό και πάντες σχεδόν κατηγορήθησαν έπί άθεία. Σημειωτέον Οτι ή 
Εκκλησία μέχρι του ΙΘ' αιώνος δεν άνεγνώριζε τάς αντιλήψεις του Κοπερνίκου, 
Γαλλιλαίου και Νεύτωνος περί ήλιοκεντρικου συστήματος και τους αποδεχόμε
νους αύτας έδίωκεν έπί άθεία. 

Κατά το β' ήμισυ του IH' αι. έδιδάσκοντο παραλλήλως προς τήν Γραμμα-
τικήν και τους αρχαίους συγγραφείς συστηματικώς και τα Μαθηματικά, ή 
Λογική, Φυσική, Κοσμογραφία, Ψυχολογία, Μεταφυσική, 'Ηθική—κατά τά 'Αρι
στοτελικά : "Οργανον—Φυσική άκρόασις—Περί Ουρανού—Περί Ψυχής—Μετά τά 
Φυσικά—Ηθικά). "Ομως τώρα ή διδασκαλία της Φιλοσοφίας εξέρχεται τών 
πλαισίων της διασκευής του Κορυδαλλέως, της δεσποζούσης εις τον Άνατολικον 
κόσμον, και γίνεται με δυτικάς αντιλήψεις, δηλ. με στοιχεία Πειραματικής Φυ
σικής, Χημείας, 'Αστρονομίας κατά τά δυτικά εγχειρίδια και τάς ιδέας του 
Καρτεσίου, Μαλεβραγχίου, Ρουσσώ. Διδάσκεται επίσης ή 'Ιστορία, το Δίκαιον, 
ή Γεωγραφία, αϊ ξέναι γλώσσαι (Λατινική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική, 'Ιτα
λική, εφ' όσον ύπήρχον κατάλληλοι διδάσκοντες) και ή 'Ιατρική κατά τινας 
περιόδους. Θεολογία ουδόλως έδιδάσκετο. 

Έ κ της διδασκαλίας έπί τη βάσει τών νεωτέρων επιστημονικών αντιλήψεων 
αϊ ίδέαι του διαφωτισμού διεπότισαν τήν σύγχρονον κοινωνίαν και δεδομένου Οτι 
αϊ Άκαδημίαι ειχον παμβαλκανικόν χαρακτήρα δεχόμεναι μαθητάς Ρουμάνους, 
Σέρβους, Βουλγάρους, 'Αλβανούς και προ πάντων "Ελληνας έξ Ολων τών χωρών 
της Τουρκικής αυτοκρατορίας, οί λαοί της Βαλκανικής έφρονηματίζοντο με πνεύμα 
έπαναστατικόν, πατριωτικόν και έδέχοντο ένίσχυσιν τής εθνικής των συνειδήσεως, 
ήτις μέχρι του 1821 ήτο «παμβαλκανική». 

Ή σ. μελετήσασα τά έν ταϊς βιβλιοθήκαις άποκείμενα έντυπα και χειρό
γραφα βιβλία κρίνει ότι τά εγχειρίδια τής εποχής εν μεταφράσει ή πρωτότυπα 
ήσαν προοδευτικά και προδίδουν διδασκαλίαν δυτικής στάθμης. 'Επίσης εξακρι
βώνει ότι νέαι παιδαγωγικαί ίδέαι διεΐπον τους διδασκάλους τών 'Ακαδημιών, 
ο'ίτινες έδίδασκον μεθοδικώς. 

Ώ ς σημαντικόν μεθοδικον επίτευγμα σημειώνει ή σ. το γεγονός ότι κατηρ-
γήθη ή μέθοδος τής ψ υ χ α γ ω γ ί α ς αντικατασταθείσα μέ τήν μονολεκτικήν 
έρμηνείαν. "Ετερον επίτευγμα είναι ή άντικατάστασις τής αρχαίας Ελληνικής δια 
τής Νέας Ελληνικής ω ; μέσου διδασκαλίας τής Γραμματικής καΐ τών άλλων 
μαθημάτων. Αϊ μεταρρυθμίσεις αύται οφείλονται κατά μέγα μέρος εις τον Ίωση-
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πον Μοισιόδακα, άλλα και εις τους καθηγητάς Νεόφ. Καυσοκαλυβίτην, Γρηγ. 
Κωνστανταν, Δημ. Φωτιάδην—Κ. Καταρτζήν, Βαρδαλάχον κ.ά. 

Ή ερις των Ελλήνων καθηγητών ως προς την χρήσιν της Νέας Ελληνικής 
ώς μέσου διδασκαλίας, 'ίνα οί μαθηταί κατανοούν εύχερέστερον τα διδακτέα αντι
κείμενα, υπήρξε κεφαλαιώδους σημασίας, διότι οί άλλοι Βαλκανικοί λαοί καθω-
δηγήθησαν εντεύθεν να καθιερώσρυν την έθνικήν των γλώσσαν εις τά 'ίδια αυτών 
σχολεία ώς μέσον διδασκαλίας αντί τής Ελληνικής, την οποίαν έχρησιμοποίουν 
μέχρι των πρώτων δεκαετιών του ΙΘ' αϊ. "Εκτοτε ή διδασκαλία, τα αντικείμενα 
αυτής και αί μέθοδοι παρέμειναν τα αυτά εις τάς έθνικάς γλώσσας, με άλλαγήν 
απλώς τής Ελληνικής γλώσσης. 

"Η φήμη των Ακαδημιών υπήρξε μεγάλη και ή πνευματική των ακτινοβολία 
έντονος. Ό χαρακτήρ τής έν αύταΐς μορφώσεως δια τής Ελληνικής παιδείας ήτο 
παμβαλκανικός. 'Αρχικώς οί διδάσκαλοι των προσελαμβάνοντο εκ τών σπου-
δασάντων εις τάς Σχολάς τής Κωνσταντινουπόλεως, βραδύτερον δμως οί νέοι 
ήρχοντο χάριν σπουδών εις τάς έν Ρουμανία 'Ακαδημίας. Δια τους επιμελείς 
νέους ειχον καθιερωθή ύποτροφίαι σπουδών έν ταϊς 'Ακαδημίαις και τω εξωτε
ρικά), πάντοτε δμως κατόπιν διαγωνισμού. 

Αϊ "Ακαδημίαι τών αύθεντών τής Μολδοβλαχίας διά τής παιδείας εις Έλλη-
νικήν γλώσσαν απέβησαν παιδευτήριον δλων τών Βαλκανικών λαών. Οί από
φοιτοι των υπήρξαν διδάσκαλοι εις όλόκληρον τον χώρον τής 'Οθωμανική: αυτο
κρατορίας καί ιδία εις την Ελλάδα. Οί Ρουμάνοι παιδευθέντες εις τα Ελληνικά 
ταύτα 'Εκπαιδευτήρια μετέφρασαν, εκ τής Ελληνικής κυρίως, απειράριθμα έ'ργα 
τής αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας, τής χριστιανικής λατρείας, τής παγκοσμίου 
ποικίλης φιλολογίας, τών 'Επιστημών, τής φιλοσοφίας, του θεάτρου κλπ. καί 
είσήγαγον εις τον ρουμανικον λαον ποικιλίαν ιδεών καί γνώσιν μορφών νέων του 
κοινωνικού βίου. 

Επιφανείς Ρουμάνοι έχρησιμοποίησαν τήν Έλληνικήν εις τά συγγράμματα 
των, ώς γλώσσαν Επιστήμης, ώς έν τη Δύσει οί επιφανείς Γάλλοι, Γερμανοί ή 
"Αγγλοι μετεχειρίζοντο τήν Λχτινικήν. "Εγκριτοι δε Ρουμάνοι καί Βούλγαροι 
ομολογούν εύγνωμοσύνην προς τήν διά τής Ελληνικής γλώσσης παιδείαν έν ταΐς 
αύθεντικαΐς Άκαδημίαις, ή οποία έδημιούργησε τους φορείς πολιτιστικής, κοι
νωνικής καί εθνικής κινήσεως καί προόδου εις τάς πατρίδας των. 

*Η αναλυτική έκθεσις τής λειτουργίας τών αυθεντικών 'Ακαδημιών τής Μολδο
βλαχίας μέ τήν έπισκόπησιν τών διδαξάντων προσώπων, τών μεθόδων, του προ
γράμματος καί του έν γένει εκπολιτιστικού έ'ργου καί τής ακτινοβολίας των 
παρέχει εναργή εικόνα τής έν τή ξένη εστίας τής εξόριστου εκ τών οικείων τόπων 
Ελληνικής Παιδείας καί τής ευεργετικής αυτής επιδράσεως επί του βαλκανικού 
χώρου καί γενικώτερον του χώρου εις δν έξετείνετο η 'Οθωμανική αυτοκρα
τορία. Ή εξονυχιστική του θέματος σπουδή υπό τής συγγραφέως συντελεί εις 
τήν έπανόρθωσιν εσφαλμένων τινών αντιλήψεων ώς προς τήν άμερόληπτον πολι-
τικήν τών Ελλήνων ηγεμόνων καί εις τήν άποκατάστασιν τής αληθείας περί 
του πραγματικού ρόλου τής Ελληνικής παιδείας έν Ρουμανία, δηλαδή δτι αυτή 
με άπηλλαγμένην εθνικής προκαταλήψεως έπιστημονικήν καί παιδαγωγικήν δρα
στηριότητα έφώτισεν ώς αδελφούς δλους τους βαλκανικούς λαούς καί τους 
εφρονημάτισε καί τους έδίδαξε νά ευρη έκαστος κατά τον 'ίδιον τρόπον τον δρό-
μον προς τήν έλευθερίαν, τήν έθνικήν του άποκατάστασιν καί τήν κοινωνικήν του 
πρόοδον. Είναι τόσον διαφωτιστικον διά τήν δράσιν τών Διδασκάλων του Γένους 
εις τήν φιλόξενον γήν τής Μολδοβλαχίας κατά τους χρόνους τής δουλείας καί 
διά τήν έξέλιξιν τής Ελληνικής Παιδείας καί τήν μεγίστην αυτής άκτινοβολίαν 
καί αποτελεσματικότητα το βιβλίον τοΰτο, ώστε δεν είναι υπερβολή νά εύχηθή τις 



- 3 4 2 -

δπως το αναγνώσουν δλοι οι "Ελληνες εκπαιδευτικοί. Εύχαριστίαι οφείλονται 
επίσης εις τήν άριστα άποδώσασαν τα κύρια σημεία του βιβλίου εις την γλώσ-
σάν μας Μαρ'ιαν Γ. Παπαγεωργίου. Τοιαύτα έργα ου μόνον εξυπηρετούν τήν 
έπιστημονικήν άλήθειαν, άλλα και συντείνουν εις τήν άλληλεκτίμησιν καΐ άλλη-
λεγγύην των βαλκανικών λαών. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΎΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Γενική Διδακτική, επιτελεία Π. Ε. Γ ι α ν ν α κ ο-

π ο ύ λ ο υ. 'Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 'Αθήναι 1972, σχ. 8 σελ. 531. 

Ή Γενική Διδακτική είναι το πρώτον άπό τα μεταθανάτια έργα του πολυ-
γραφωτάτου καΐ σοφωτάτου εκπαιδευτικού ανδρός Κ. Δ. Γεωργούλη, πολυτιμό-
τατον δέ καΐ ώφελιμώτατον δια τους διδασκάλους παντός βαθμού καί πάσης 
ειδικότητος, μάλλον είπεΐν άπαραίτητον. Πεντηκονταετής πείρα διδακτική, εν ή 
εικοσιπενταετής όδηγητική εν τω Διδασκαλείο) Μέσης Εκπαιδεύσεως, του επέ
τρεψαν να ολοκλήρωση to έργον της συγγραφής της Γενικής Διδακτικής, το 
όποιον εν τούτοις ζών δέν έξέδωκεν, ϊσως διότι ήθελε να το συνεκδώση με πλή
θος άλλο σχεδόν ετοίμων παιδαγωγικών εργασιών του, ως τής Μεθοδολογίας 
των πνευματικών 'Επιστημών, τής Ειδικής Διδακτικής, τής Γενικής Παιδαγω
γικής και άλλων ακόμη, τα όποια διαρκώς έκτένιζεν, άλλα δεν άπεφάσιζε να 
παραδώση εις τους έκδότας, διότι παρενετίθεντο καί αί πολύπλευροι προς άλλας 
κατευθύνσεις συγγραφαί καί πνευματικαί του δραστηριότητες. 

*Η Γενική Διδακτική, ήτις αποτελεί κυρίως τήν πέμπτην συμπεπληρωμένηνδια-
μόρφωσιν του συγγράμματος τούτου, παρουσιάζει το καταστάλλαγμα τής επί εικοσι
πέντε έτη διδασκαλίας αυτής υπό ενός ανδρός, δστις έκτος τής γενικωτάτης αύτοΰ 
μορφώσεως καί πλουσιωτάτης πείρας ήτο πάντοτε ενήμερος τής παγκοσμίου 
φιλοσοφικής, φιλολογικής, εκπαιδευτικής καί επιστημονικής κινήσεως καί έπέ-
βλεπεν έκ του σύνεγγυς καί καθωδήγει τήν διδασκαλίαν εις τα πρότυπα του Διδα
σκαλείου. Ουδείς ήτο άρμοδιώτερος του Κ. Γεωργούλη να συγγράψη τόσον σο-
φόν βιβλίον, δσον το παρόν, τόσον μεθοδικόν καί τόσον τέλειον. 

Δεν είναι τό βιβλίον τούτο ενα τυπικόν έγχειρίδιον. Είναι ένας ζωντανός οδη
γός εις τό έργον τών διδασκάλων, τών φιλολόγων, μαθηματικών, φυσικών, θεο
λόγων καί τών άλλων καθηγητών πάσης ειδικότητος. Εισάγει τόν Διδάσκοντα 
εις τό έργον τής αγωγής καί τής διδασκαλίας καί τόν μυεΐ εις τα προβλήματα 
του διδακτικού του έργου παρουσιάζων αυτά εις τήν ίστορικήν των άνα τους 
αιώνας έξέλιξιν, άναλύων τάς βάσεις του διδακτικού έργου γενικώς, τάς σκέψεις 
καί τάς Ιδέας πού διετυπώθησαν εκάστοτε δια τήν άγωγήν, δια τήν διδακτικήν 
ΰλην, διά τους τρόπους τής διδασκαλίας καί δι' έκαστον είδος διδακτικής ενερ
γείας καί θέτων υπό κρίσιν τάς ιδέας αύτάς. "Ολαι αί μέθοδοι καί αί θεωρίαι 
δσαι διετυπώθησαν άπο τής αρχαιότητος καί Ιδία κατά τους δύο τελευταίους αιώ
νας καί κατά τήν σύγχρονον έποχήν εις τήν Δυτικήν Εύρώπην, τήν Άμερικήν, 
τήν Άνατολικήν Εύρώπην, δλα τα παιδαγωγικά ρεύματα καί αί νεωτερικαί ίδέαι 
εκτίθενται αναλυτικώς, συζητούνται καί κρίνονται θετικώς καί αρνητικώς. Δέν 
είναι δέ μόνα τα έν τη ξένη ρεύματα ιδεών πού αντιμετωπίζονται εις τό έργον, 
άλλα καί πάσα ή έν τη 'ιδική μας χώρα σχετική κίνησις. Φιλόλογος, φιλόσοφος, 
παιδαγωγός è Κ.Δ.Γ. μεγάλης ολκής ήτο συγχρόνως καί ευρύτατης μαθηματικής 
μορφώσεως καί θεολογικής, ώς δεικνύουν καί τα έν ταΐς έγκυκλοπαιδείαις δήμο-


