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θα επιλέξουν οι διδάσκοντες δ,τι κρίνουν πρόσφορον ή προσιτόν εις το έπίπεδόν 
της τάξεως και οι επιθυμούντες εκ των μαθητών θα καταφεύγουν εις αυτό ανα
λόγως προς τα διαφέροντα των και τάς κλίσεις των. ΚαΙ ή υίοθέτησις μεθόδων 
προσφοράς γνωστών άπο την διδασκαλίαν τών συγχρόνων γλωσσών καΐ θεμιτή 
είναι και λίαν ωφέλιμος. Δ.ότι εξασφαλίζει την μεγαλυτέραν δυνατήν αύτενέρ-
γειαν έκ μέρους του μαθητού. Διότι προκαλεί άδιάπτωτον το διαφέρον αύτοΰ. 
Διότι καθίστα την διδασκαλίαν περισσότερον παιδοκεντρικήν. Διότι εμφανίζει 
την γλώσσαν εις τα όμματα του μαθητού ως ζώσαν, πλασσομένην άνά πάσαν 
στιγμήν υπό του ιδίου, οχι μουσειακον είδος. 

'Ομιλών άπο της έδρας του Δ.Μ.Ε. ό αείμνηστος Κ. Γεωργούλης ειχεν εϊπει 
δτι οι διδάσκοντες μαθηματικά καΐ φυσικά ολίγα έχουν προβλήματα. Διότι και 
είς αύτενέργειαν κινούν τα μαθήματα ταύτα ως εκ της φύσεως των και οι μα-
θηταί έλκονται σήμερον προς αυτά εν τη επιθυμία των να γίνουν μηχανικοί, έφευ-
ρέται, αστροφυσικοί, άστροναΰται και να αποκτήσουν δύναμιν, δόξαν και χρήμα. 
Οι διδάσκοντες τά κλασσικά μαθήματα αντιμετωπίζουν μίαν στάσιν αδιαφορίας 
καί αμφισβητήσεων, άπότοκον του πνεύματος της εποχής. "Εχουν λοιπόν βαρύ 
έργον προ αυτών. Καί πρώτον μέν πρέπει να γίνουν τέλειοι κάτοχοι του υλικού 
της επιστήμης των μέ άκτινοβολίαν εντός καί πέρα τών σχολικών αιθουσών, 
δεύτερον — εν επαφή πάντοτε μέ την σύγχρονον έξέλιξιν της επιστήμης — να επι
νοήσουν τρόπους καί μεθόδους προσφοράς του υλικού, ίκανάς να συναγείρουν 
τάς ψυχάς τών μαθητών. Οι σύγχρονοι πόλεμοι απαιτούν σύγχρονα δπλα. Πρέπει 
νά γίνη μία έπανάστασις είς τήν διδακτικήν τών ανθρωπιστικών μαθημάτων. 
Επάνω είς αυτήν τήν γραμμήν ανανεώσεως κινείται ή προσπάθεια του κ. Δελή, 
όπως εκφράζεται μέ το υπό κρίσιν βιβλίον, καί άριθμοΰ τίνος φιλολόγων προ 
αύτοΰ ή συγχρόνων. Οι λοιποί δύνανται νά ακολουθήσουν ή νά εΰρουν καί υπο
δείξουν τήν ίδικήν των γραμμήν. Έ ν είναι βέβαιον, δτι πρέπει νά γίνη κάτι 
άποφασιστικόν. Πρέπει νά ταραχθοΰν τά λιμνάζοντα νερά. 

Π. Χ. ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ 

* * * 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΙ'ΡΟΤ, Θεμιστοκλής Φρεάρριος, 'Ιστορία τοΰ 

Τιτάνος καί της εποχής του, 'Αθήναι 1970, σχ. 8Μ, σελ. 164. 

Τον τελευταΐον καιρόν είδεν τό φώς της δημοσιότητος μία αξιόλογος εργασία 
τοΰ κ. 'Ιωάννου Παπασταύρου, «Θεμιστοκλής Φρεάρριος 'Ιστορία τοΰ Τιτάνος 
καί της εποχής του». 

Τοιαύτας εργασίας δύναται τις νά ευρη είς τήν ξένην ίστοριογραφίαν είς 
τήν έλληνικήν γλώσσαν λείπουν παντελώς μελέται τοΰ είδους αύτοΰ. 

Τό βιβλίον χωρίζεται είς πέντε κεφάλαια καί τήν είσαγωγήν. Είς τήν είσα-
γωγήν αναγράφεται γενικώς ή έπικρατοΰσα κατάστασις εις τήν Ελλάδα μετά 
τους Μηδικούς πολέμους. Αυτήν ακριβώς τήν έποχήν, ήτοι τάς αρχάς τοΰ Ε' π.Χ. 
αι. εμφανίζεται είς τήν πολιτικήν ζωήν τών Αθηνών ό Θεμιστοκλής. Είς τήν 
Άνατολήν δε τό Περσικόν κράτος επί Δαρείου τοΰ Ύστάσπους (522—486), 
αναδεικνύεται είς σπουδαίαν στρατιωτικήν καί πολιτικήν δύναμιν. Εκτείνεται τό 
κράτος αύτοΰ άπό τον Ίνδόν μέχρι τοΰ Αιγαίου πελάγους καί άπό τά Καυκάσια 
"Ορη μέχρι τήν Νουβίαν. Μέ τήν κατάληψιν τής Σάμου (518) γίνονται φανεραί αϊ 
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βλέψεις της εξωτερικής πολιτικής των Περσών εις τον Εύρωπαΐκον χώρον. Ακο
λούθως ή εκστρατεία κατά των Σκυθών {513 ή 512) δίδει την εύκαιρίαν εγκα
ταστάσεως Περσικών δυνάμεων εις την Θράκην. Ή Ελληνική άμυνα εις τάς 
πόλεις της Μ. 'Ασίας και δη εις τήν Καρικήν περιοχήν είχεν ως εξής : Αύται 
είχον όργανωθή εις διοικητικάς πολιτικάς περιοχάς με κέντρα τάς πόλεις Μύ-
λασα, Κέραμον, Πήδασα και Καΰνον. Ή Μίλητος ύπήρξεν το πλέον σημαντικον 
κέντρον της φιλελευθέρας κινήσεως εναντίον των Περσών (Ιωνική έπανάστασις 
499). Αί 'Αθήναι τέλος εν όψει των Περσικών επεκτατικών βλέψεων, έστειλαν 
εις Συρακούσας πρέσβεις δια να ζητήσουν βοήθειαν άπο τον Γέλωνα (481). 
Με τον Πεισίστρατον αλλάζουν τα πράγματα. Ούτος δημιουργεί φιλικάς σχέσεις 
μέ τους Πέρσας, ή δέ έπέμβασις αύτοΰ εις τήν Νάξον και ή έγκατάστασις τυ-
ραννίδος υπό τον Λύγδαμιν εξυπηρετεί πολιτικά Περσικά συμφέροντα. Αί φιλικαί 
αύται σχέσεις συνεχίσθησαν καΐ έπί τών Πεισιστρατιδών. 'Ακολούθως δμως, 
μετά τήν πτώσιν της τυραννίδος, τήν κυβέρνησιν άνέλαβον οι Άλκμεωνίδαι, 
αρχηγός τών οποίων ήτο ό Κλεισθένης, ό όποιος εγκαθίδρυσε τήν δημοκρατίαν 
εις τάς 'Αθήνας. 

Ή ήττα τών 'Ιώνων εις "Εφεσον (498/7), έσήμανε το τέρμα της επιθετικής 
ορμής τών Ελληνικών πόλεων της Μ. 'Ασίας. 'Η άνάκλησις τών 'Αθηναϊκών 
τριηρών από τον κατά τών Περσών πόλεμον, δεικνύει τήν στροφήν της κυβερνή
σεως τών Άλκμεωνιδών προς τήν άντίθετον μερίδα τών φιλοπεισιστρατιδών. 
Ή σύμπραζις τών δύο πολιτικών αυτών μερίδων και ή συντηρητική εξωτερική 
πολιτική των απέναντι τών Περσών, παρέμεινε σταθερά εως τήν μάχην εις τον 
Μαραθώνα. Τέλος εμφανίζεται ό Θεμιστοκλής, όστις εκλέγεται επώνυμος 
άρχων το 493. 

Εις το Α' κεφάλαιον, το όποιον τιτλοφορείται «Το πνευματικό ανέβασμα τοϋ 
δυνατού», γίνεται λόγος δια τήν καταγωγήν, τον χαρακτήρα και τήν μόρφωσιν 
αύτοΰ πλησίον του Κλαζομενίου φιλοσόφου "Αναξαγόρα και διαφόρων άλλων 
διδασκάλων. 

Εις το Β' κεφάλοιον, «'Αρχές τής πολιτικής δράσεως του Θεμιστοκλέους» 
εξιστορεί è συγγραφεύς τα διάφορα δημόσια αξιώματα, τα όποια ελαβεν ό Θεμι
στοκλής, ως π. χ. «επιστάτης τών Άθήνησιν υδάτων» και επώνυμος άρχων 
(493/2). Το αξίωμα τοΰτο είναι σημαντικον και φανερώνει τήν άλλαγήν τής πολι 
τικής, εν όψει μάλιστα μελλοντικής περσικής απειλής. Ούτος αναλαμβάνει προσ-
πάθειαν προς άνάπτυξιν τής ναυτικής δυνάμεως τών 'Αθηνών και τειχίζει τον 
Πειραιά. Οί δύο αυτοί στόχοι του Θεμιστοκλέους προκαλούν τήν άντίδρασιν της 
γειτονικής νήσου Αίγίνης. Εις τον Αίγινητικον πόλεμον δεν δύναται να υπερίσχυση 
ό Θεμιστοκλής, επειδή δεν ειχεν τάς αναγκαίας δυνάμεις. Κατηγορεί δμως 
αυτούς εις τήν Σπάρτην, δτι οι Αίγινήται επρόδωσαν τήν Ελλάδα, διότι έδέχθη-
σαν να υποταχθούν εις τον βασιλέα Δαρεΐον. 'Αποτέλεσμα αύτοΰ είναι ό Κλεο
μένης τής Σπάρτης να συλλαβή δέκα ομήρους, τους κυρίους αιτίους του Μηδι-
σμοΰ τής πόλεως καί να τους παραδώση εις τους 'Αθηναίους. 

Ό θαλάσσιος εξοπλισμός ειχεν ως αποτέλεσμα τήν στροφήν τής ηγεσίας τών 
'Αθηναίων εις τάς κατωτέρας τάξεις, άπο δπου προήρχοντο οι έρέται τών τριη
ρών, άπο τους μετοίκους επίσης, ως καί άπο τους έμπίστους δούλους. 

Έν τώ μεταξύ έφθασεν εις 'Αθήνας άπο τήν χερσόνησον ώς πρόσφυξ ό 
Μιλτιάδης, άπο τήν οίκογένειαν τών Φιλαϊδών. Τοΰτο είχεν ώς συνέπειαν τήν 
προβολήν τοΰ οΐκου τούτου. "Η άτυχης εκστρατεία τοΰ Μιλτιάδου εναντίον τής 
Πάρου τήν άνοιξιν τοΰ 489, ενα έτος μετά τήν μάχην τοΰ Μαραθώνος, εδωσεν 
άφορμήν εις τους εχθρούς του νά ασκήσουν δριμεΐαν πολιτικήν. Ό Μιλτιάδης 
άπέθανεν άπο τραύμα, το όποιον ειχεν δεχθή εις τήν πολιορκίαν τής Πάρου, καί 
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τό πρόστιμον έπλήρωσεν ό υιός του ό Κίμων. Μετά τον όστρακισμον του Μεγα
κλέους, την έξορίαν του Ξανθίππου (485/4) καΐ του 'Αριστείδου (483/2), παρου
σιάζεται κύριος της πολιτείας ό Θεμιστοκλής. Ούτος εφαρμόζει σύστημα βάσει 
του οποίου κληροϋνται οι άρχοντες, ενώ πριν ήσαν αιρετοί. Ή στρατηγία άποκτα 
σπουδαιότητα τώρα, ένώ οι άρχοντες περιωρίσθησαν εις τά διοικητικά των καθή
κοντα. Ή άξια του πολεμάρχου μειοΰται, ενώ οί δέκα στρατηγοί απέβησαν οι 
κύριοι εκπρόσωποι του κράτους. Τέλος θεσπίζει τον ναυτικον νόμον. Ούτως δύ
ναται να λεχθή, δτι ò Θεμιστοκλής έθεσε τα θεμέλια τής Αθηναϊκής δημοκρατίας. 

Εις το Γ' κεφάλαιον, το όποιον έχει τον τίτλον «Στρατηγός Αυτοκράτωρ» 
ό Θεμιστοκλής αναδεικνύεται εις στρατηγον αυτοκράτορα (άνοιξις 481). Το 480 
συνήλθεν το συνέδριον εις τον Ίσθμόν τών αντιπροσώπων των ελληνικών πόλεων 
έν όψει τής εισβολής τών Περσών του Ξέρξου. Το συνέδριον έθέσπισεν τήν 
ενωσιν δλων τών Ελληνικών πόλων, καί τήν άρσιν τής διαφοράς και έχθρότητος 
μεταξύ αυτών. 

Αϊ Θερμοπύλαι καί το Άρτεμίσιον είναι τα δύο πρώτα σημεία εις τα όποια 
συνεκρούσθησαν οί "Ελληνες με τους Πέρσας. Οί 'Αθηναίοι εγκαταλείπουν τάς 
'Αθήνας κατά τον χρησμόν. Τελικώς ή τύχη του πολέμου κατά τών Περσών 
κρίνεται εις τήν Σαλαμίνα. 

Το Δ' κεφάλαιον, το όποιον τιτλοφορείται « Ή μοίρα του Τιτάνος» αρχίζει 
με τήν μεταξύ 'Αθηνών καί Σπάρτης άναφυεΐσαν διχόνοιαν, καί τήν εναντίον 
του Θεμιστοκλέους κατηγορίαν, ή όποια θα κατάληξη εις τον όστρακισμον 
αύτοΰ (474/3). 

Με τήν μάχην τών Πλαταιών (479) τερματίζονται αϊ έχθροπραξίαι Ελλήνων καί 
Περσών. Τειχίζονται αϊ 'Αθήναι ώστε να είναι ασφαλείς άπο μίαν μελλοντικήν επί-
θεσιν τών Περσών, θεμελιουται ή Α' 'Αθηναϊκή συμμαχία καί ανέρχεται εις τήν 
πολιτικήν ζωήν ό Κίμων υιός του Μιλτιάδου ως καί ό 'Αριστείδης. Τέλος όστρα-
κίζεται ό Θεμιστοκλής καί καταφεύγει εις το "Αργός, εκείθεν εις Σικελίαν, 
ακολούθως δε εις Κέρκυραν καί Άσίαν, δπου παραχωρούνται εις αυτόν αϊ πόλεις 
Μαγνησία, Λάμψακος καί Μυοΰς άπο τον Πέρσην βασιλέα, δπου καί άπέθανεν. 

Αϊ Themistoclis Epistolai Selectae, αϊ Σημειώσεις, αϊ Διασαφήσεις μερικών 
συντομογραφιών κ.λ.π. θα ή το προτιμότερον να μή ειχον περιληφθή εις ενα καί 
τελευταΐον κεφάλαιον καί διότι δεν αποτελούν ένιαΐον δλον, άλλα καί παράγραφοι 
αύτοΰ θα ήδύναντο να παραλειφθούν χωρίς να βλάψουν το κείμενον. 

Ή εργασία Ιχει γραφή εις ρέουσαν γλώσσαν καί μελετάται άνέτως καί άβιά-
στως, ή δε έλλειψις παραπομπών καί δή κατά σελίδα, καί ή τοποθέτησις αυτών 
εις το τέλος του βιβλίου, καθιστούν τοΰτο προσφιλές ανάγνωσμα δχι μόνον του 
ειδικού ιστορικού, φοιτητοΰ ή μαθητού, άλλα καί οιουδήποτε φιλίστορος. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤ. ΠΑΠΑΣΤΑΎΡΟΥ, Περικλής ό Ξανθίππου καί ή χρυσή 

εποχή τής 'Αθήνας, 'Αθήνα 1972, σχ. 8Μ, σελ. 200. 

Συνέχεια τής ανωτέρω προσπάθειας παρουσιάσεως μεμονωμένων ιστορικών 
προσωπικοτήτων, είναι ή δευτέρα εργασία του κ. Ί ω Παπασταύρου, «Περικλής 
ό Ξανθίππου καί ή χρυσή εποχή τής Αθήνας». 

Δια τήν προσωπικότητα, το έ*ργον του καί τήν ίστορίαν τής εποχής του 


