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σθή δτι δέν είναι γνωστόν, αν ό ορείχαλκος της αρχαίας εποχής είναι της αυτής συν
θέσεως ώς ό σημερινός, έν τούτοις δμως ή οπό του Πλάτωνος διαμνημόνευσις του ορει
χάλκου και οχι του χαλκοΟ σημαίνει δτι ή καταβύθισις τής 'Ατλαντίδος ϋλαβε χώρσν 
μετά τήν έποχήν του χαλκού, είς έποχήν δηλ. πλησιάζουσαν ασφαλώς πολύ προς εκεί· 
νην, καθ* ήν ό κ. Γαλανόπουλος τοποθετεί τήν καταβύθισιν τής,νήσου. 

Ό κ. Γαλανόπουλος άπαντα" καΐ είς τα τρία προβλήματα τής Ατλαντίδος λίαν 
Ικανοποιητικώς. Τον χρόνον της καταβυθίσεως ορίζει περί το 1500 π. Χ., οπότε έγένετο 
ή ηφαιστειακή ϋκρηξιςτής άλλοτε νήσου Στρογγυλής. Τά μέγεθος τής'Ατλαντίδος παρα
δέχεται ώς μέγεθος σχετικώς μεγάλης νήσου, ως τόπον δέ αυτής τής νήσου δέχεται το 
κέντρον τής Άν. Μεσογείου. Τά επιχειρήματα του κ. Γαλανοπουλου είναι πολύ πει
στικά και τούτο διότι ό κ. Γαλανόπουλος χρησιμοποιεί είς τάς έρεόνας του, έκτος άλ
λων, καΐ τά πορίσματα τής συγχρόνου φυσικής. At βυθομετρήσεις τής περί τήν νήσον 
θήραν περιοχής, αϊ γενόμεναι κατά τά τελευταία Ετη οπό του Αγγλικού Ναυαρχείου, 
ή καταμέτρησις τής ραδιενεργείας άνθρακος άπηνθρακωμένων τεμαχίων πεύκης ευρε
θέντων είς τον πυθμένα του πρώτου όοδοχρόου στρώματος τής θηραΐκής γής καΐ ή 
ανάγλυφος παράστασις του πυθμένος, δπου έβυθίσθη, κατά τον συγγραφέα, ή «Μητρόπο
λις» τής 'Ατλαντίδος, ή γενομένη ύπό του κ. Ί . Τρικκαλινοο (ευρισκομένη είς το Γεω-
λογικόν Μουσείον του Πανεπιστημίου Αθηνών), συνηγορουσι περί τής όρθότητος των 
αντιλήψεων του κ. Γαλανοπουλου περί 'Ατλαντίδος. Κατά ταύτα δέν είναι, φρονοΟμεν, 
ϋπερβολικόν, έάν σημειώσωμεν δτι ό κ. Γαλανόπουλος έν προκειμένω έθεσε τον δά· 
κτυλον αυτού είς τον τύπον τών ήλων. At θεωρίαι του περί 'Ατλαντίδος, εντελώς πρω
τότυποι, στηριζόμενοι επί τών πορισμάτων τής νεωτέρας φυσικής, αποτελούν τήν κα-
λυτέραν μέχρι σήμερον διατυπωθεΐσαν άπάντησιν είς το μέγα έρωτηματικάν περί 
'Ατλαντίδος. ΚαΙ είναι Ιδιαιτέρως εύχάριστον δτι ή άπάντησις αοτη εδόθη υπό ενός 
"Ελληνος ερευνητού. 

Ε. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* * * 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤ. ΜΠΑΡΚΑ, Διδακτική τών Μαθηματικών «αί Φυσικών μαθημάτων, 

Αθήναι 1962, σελ. 284, Τυπογραφεΐον Κωνστ. Π. Σερμπίνη. 

Ό κ. Μπάρκας, Υποδιευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης 'Εκπαιδεύσεως άπα του 
1958, εΐναι ήδη γνωστός είς τό εύρύτερον έκπαιδευτικόν κοινόν τής χώρας μας έκ 
τών τριών άρθρων του, τά όποια έδημοσιεύθησαν είς τό «Δελτίον τής 'Ομοσπονδίας Λει
τουργών Μέσης Εκπαιδεύσεως» ('Αριθμ. φύλ. 161 τοΟ 1959 και 166, 175 του 1960). 
Εις τά άρθρα αυτά ό κ. Μπάρκας διαπραγματεύεται μέ πολλήν έπιτυχίαν τά θέματα 
«'Ανάγκη εκσυγχρονισμού του προγράμματος τών μαθηματικών», «Ή σκέψις καΐ ô κα
νών κατά τήν διδασκαλίαν τών μαθηματικών» καΐ «Ή εργαστηριακή μέθοδος διδασκα
λίας είς τά μαθηματικά». Etc τήν ύπό κρίσιν πραγματείαν ό κ. Μπάρκας εκθέτει τήν 
διδακτικήν τών μαθηματικών και φυσικών μαθημάτων τήν συνταχθεΐσαν έπί τή βάσει 
τών παραδόσεων του έν τω Διδασκαλείω Μέσης 'Εκπαιδεύσεως. 

Τό περιεχόμενον του βιβλίου διαιρείται είς τέσσαρα μέρη, ^καστον τών οποίων 
αποτελείται έκ δύο κεφαλαίων. Είς το πρώτον κεφάλαιον του πρώτου μέρους γίνεται 
έξέτασις τών προβλημάτων τής αγωγής έν σχέσει προς τήν διδασκαλίαν. 'Εκ τής εξε
τάσεως ταύτης και ακόμη ί-νεκα τής σοβαρότητος και τής μεγάλης σημασίας τών προ
κυπτόντων προβλημάτων αναφαίνεται ή ανάγκη τής οργανώσεως τής διδασκαλίας. Είς 
τό δεύτερον κεφάλαιον του ίδιου μέρους γίνεται θεμελίωσις τής οργανώσεως τής διδασκα
λίας έπί επιστημονικών βάσεων, ήτοι τών πορισμάτων τής ψυχολογίας τής μαθήσεωςί 

και συνάγονται τά γενικά συμπεράσματα συνοπτικώτερον μέν διά τό σχολεΐον καΐ τον 
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μαθητή ν, έκτενέστερον δέ δια τον διδάσκαλον. Γενικώς το πρώτον μέρος του βιβλίου 
τούτου δύναται, κατά τον συγγραφέα, να χαρακτηρισθώ ώς μία σύντομος εισαγωγή είς 
την Γενικήν Διδακτικήν, ώστε τούτο να παρέχη τήν γενικήν κατευθυντήριον γραμμήν 
δια πάντα διδάσκαλον ανεξαρτήτως της ειδικότητος του. 

ΕΙς το πρώτον κεφάλαιον του δευτέρου μέρους του βιβλίου εξετάζονται at έπι· 
στημαι γενικώτερον μέ είδικωτέραν έξέτασιν τών φυσικομαθηματικών επιστημών και 
της παιδευτικής σημασίας αυτών, *νώ είς το δεύτερον [κεφάλαιον του Ιδίου μέρους 
εξετάζεται ή μεθοδολογία της διδασκαλίας τών μαθηματικών καΐ φυσικών μαθημάτων, 
ήτοι ερευνώνται τά επί μέρους προβλήματα τών επιστημονικών μεθόδων, τών μορφών 
της διδασκαλίας καΐ της πορείας αυτής. 

Είς το πρώτον κεφάλαιον του τρίτου μέρους εξετάζονται τά μαθηματικά έκ
τενέστερον μέ τά Ιδιαίτερα των γνωρίσματα, τον σκοπόν της διδασκαλίας αυτών είς 
τα ελληνικά σχολεία, το άναλυτικον πρόγραμμα καΐ al άρχαΐ της διδασκαλίας τού
των, ένφ είς το δεύτερον κεφάλαιον του 15ίου μέρους εξετάζονται λεπτομερέστερον τά 
της διδασκαλίας της αριθμητικής, τής άλγεβρας καΐ της γεωμετρίας. 

Τέλος είς τά δυο κεφάλαια του τετάρτου μέρους εξετάζονται θέματα δμοια προς 
τά του τρίτου μέρους, άφορώντα δμως είς τήν φυσικήν, τήν βιολογίαν καΐ τήν γεω-
Υραφίαν, καίτοι ή γεωγραφία, ώς πολύ ορθώς παρατηρεί ό συγγραφεύς, δέν περιλαμ
βάνεται έξ ολοκλήρου εις τάς φυσικάς έπιστήμας. 

Ή διαπραγμάτευσις τής ολης του βιβλίου γίνεται urtò του συγγραφέως μέ λεπτο-
λόγον παρατηρητικότητα, μέ έπιστημονικήν έμβρίθειαν καΐ μέ μεγάλην σαφήνειαν. Ό 
κ. Μπάοκας είναι κάτοχος δλων τών μεγάλων προβλημάτων τής συγχρόνου Διδακτι
κής καΐ εις τήν διατύπωσιν τών απόψεων του κυριαρχεί ή συνολική θεώρησις παντός 
παιδαγωγικού προβλήματος. Δέν επηρεάζεται έκ τών μονομερών προβλημάτων, τά 
όποια χωρίς να παραμελώ εντάσσει μέ άξιοζήλευτον δεξιοτεχνίαν είς μίαν γενικευμέ
νη ν διερεύνησιν και έξέτασιν. 

Τά πορίσματα τών νεωτάτων ψυχολογικών ερευνών, ιδίως τής 'Αμερικής, δπου 
ιδιαιτέρως άνθεΐ ή επιστήμη τής Ψυχολογίας, έχουν πολύ εμφανή τά Ιχνη των είς τήν 
Διδακτικήν τών μαθηματικών και φυσικών μαθημάτων του κ. Μπάρκα. 'Εάν εις ταύτα 
προσθέσωμεν καί τήν γονιμωτάτην τετραετή πεΐραν, τήν οποίαν άπέκτησεν ό συγγρα
φεύς έκ τής διδασκαλίας τής Ειδικής Διδακτικής τών μαθηματικών καί φυσικών^έν τω 
Διδασκαλείω Μέσης Εκπαιδεύσεως, θα κατορθώσωμεν να λάβωμεν μίαν εΙκόνα τής σο-
βαρότητος του έργου, το όποιον ooroç έχάρισεν είς τήν έλληνικήν βιβλιογραφίαν. 

Έπιθυμουμεν να τονίσωμεν Ιδιαιτέρως δτι ό συγγραφεύς κατά τήν Ξκθεσιν τών 
ιδεών του έν τη ύπό κρίσιν πραγματεία αύτου ουδέποτε απομακρύνεται έκ τής θεωρίας 
του Πλάτωνος δτι ή επιστήμη τών μαθηματικών είναι επιστήμη υποθετική. Συνέπεια 
τούτου είναι δτι ό κ. Μπάρκας διατυποΐ τάς περί τών μαθηματικών αξιωμάτων ιδέας 
του μέ απλότητα καί ένάργειαν άξιοζήλευτον. Μέ ουχί μικροτέραν ένάργειαν καί μέ 
λεπτολόνον άκριβολογίαν εκθέτει ό συγγραφεύς τάς γνώμας του περί τών σημερινών 
τάσεων τής Μεθοδολογίας είς τήν Διδακτικήν. Οδτω κατορθώνει ούτος να σύνδεση 
λίαν επιτυχώς τήν έκ τής ιστορικής παραδόσεως πεΐραν προς τά πορίσματα τής συγ
χρόνου έφηρμοσμένης ψυχολογίας, είς τήν οποίαν άλλωστε ανάγεται άρκετόν μέρος 
τών έν ταΐς Ήνωμέναις Πο\ιτείαις τής 'Αμερικής ευρύτερων παιδαγωγικών σπουδών του. 

*Η βαθεΐα άνάλυσις τών γενικών άρχων τής Διδακτικής καί τών μαθηματικών 
άπό παιδαγωγικής έπόψεως, έπέτρεψεν είς τον συγγραφέα να συγκέντρωση μέ δεξιο
τεχνίαν εις άνάλογον χώρον του βιβλίου δλα τά παιδαγωγικά προβλήματα τών δια
φόρων κλάδων τής φυσικής καί τής γεωνραφίας. Αϊ παρατηρήσεις του δια τήν διδα-
σκαλίαν τής φυσικής πειραματικής, τής χημείας, τής βιολογίας καί τής γεωγραφίας 
είναι διατυπωμένοι μέ σαφήνειαν καί μέ γλαφυρότητα καί αποδεικνύουν δτι ό συγ
γραφεύς είναι γνώστης δλων τών νεωτάτων πορισμάτων τής ψυχολογικής έρεύνης έπί 
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της διδακτικής των μαθημάτων τούτων. *Η εργασία του κ. Νικ. Σ. Μπάρκα πληροί 
μέγα κενόν της έν Ελλάδι βιβλιογραφίας της Διδακτικής τών μαθηματικών καΐ φυσι
κών μαθημάτων, εύχόμεθα δέ δπως και είς το προσεχές μέλλον ευρεθώμεν εις την 
εόχάριστον θέσιν να κρίνωμεν καΐ άλλας επιστημονικός πραγματείας του. 

Ε. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

ΘΕΟΔ. Ν. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ, καθηγητού φυσικών, πρώην Γενικού Γραμματέως Υπουρ
γείου Προνοίας. Το πνεύμα τών αρχαίων 'Ελλήνων. "Εκδ. 2α, Βάρκιζα 1958 σελ. 53. 

Ή οπό κρίσιν πραγματεία του κ. Κονταργύρη είναι όλοκλήρωσις καΐ έπέκτα-
σις μιδς ομιλίας του, γενομένης έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής Αμερικής προ με
γάλης συγκεντρώσεως ομογενών εξεχόντων έν τη 'Αμερικανική Πολιτεία. Έν αρχή 
τής πραγματείας του ό κ. Κονταργύρης αναφέρεται είς τήν θεμελίωσιν καΐ άνάπτυξιν 
τών επιστημών έν τή αρχαία Ελλάδι. Ή άνθρωπότης, χάρις είς τήν σοφίαν τών αρ
χαίων 'Ελλήνων, κατόρθωσε να έξαρθή πέρα πάσης ολιστικής αντιλήψεως και να 
δημιουργήση δχι μόνον τόν σημερινόν τεχνικον πολιτισμόν, άλλα καΐ να εδραίωση τον 
πνευματικόν πολιτισμόν. Προς έπίρρωσιν τών αντιλήψεων του τούτων ό κ. Κονταργύ
ρης παραθέτει τάς γνώμας παλαιών σοφών ανδρών, τινάς τών όποιων κρίνομεν σκό-
πιμον, δπως μεταφέρωμεν ενταύθα. 

'Ισοκράτους : ΤοσοΟτον δ' άπολέλοιπεν ή πόλις ημών περί το φρονείν καΐ λέ
γειν τους άλλους ανθρώπους, ώσθ" ol ταύτης μαθηταί τών άλλων διδάσκαλοι γεγό-
νασι καΐ το τών 'Ελλήνων δνομα πεποίηκε μηκέτι τοΟ γένους, άλλα τής διανοίας δο· 
κείν τεκμήριον είναι' καΐ μάλλον "Ελληνας καλεΐσθαι τους τής παιδεύσεως τής ημετέ
ρας ή τους τής κοινής φύσεως μετέχοντας. (Πανηγυρ. 50 e). 

Γκαίτε (Goethe) : "Ο,τι είναι ό νους καΐ ή καρδία δια τόν άνθρωπον, το αυτό 
είναι καΐ at 'Αθήναι δια τήν 'Ελλάδα καΐ ή "Ελλάς δια τήν ανθρωπότητα. 

Χέρντερ (Herder) : "Οπως τα άνθη στολίσουν τήν γήν καΐ τα άστρα τόν oùpavóv, 
οοτω καΐ al 'Αθήναι στολίζουν τήν 'Ελλάδα και ή 'Ελλάς όλόκληρον τήν οίκουμένην. 

Περαιτέρω ό συγγραφεύς αναλύει έν άδραΐς γραμμαΐς τό έργον καΐ τάς σοφάς 
ρήσεις τών τραγικών ποιητών τής αρχαιότητος, ως επίσης καΐ τό φιλοσοφικόν έργον 
τών τριών μεγάλων 'Ιεραρχών τοΟ Χριστιανισμού, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου 
του θεολόγου και 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα αϊτια τής αναπτύξεως του πνεύ
ματος τών αρχαίων 'Ελλήνων ό κ. Κονταργύρης αποδίδει είς τους κάτωθι λόγους : 
1) Είς τό γεωγραφικόν πλάτος, δπου ευρίσκεται ή 'Ελλάς. 2) ΕΙς τήν μορφολογίαν 
τοΟ εδάφους καΐ τόν πολυσχιδή καΐ πολύμορφον όριζόντιον και κάθετον διαμελισμόν 
τής χώρας ημών. 3) Εις τήν βαθείαν πίστιν τών 'Ελλήνων προς τόν θεόν. 4) ΕΙς 
τήν δημιουργίαν καΐ άνάπτυξιν του δημοκρατικού πνεύματος καΐ 5) Είς λόγους βιο
λογικούς, τους οποίους δμως ακόμη ή επιστήμη δέν είναι εις θέσιν να καθορίση 
επακριβώς. 

Ή δλη πραγματεία του κ. Κονταργύρη διέπεται υπό βαθύτατης γνώσεως τής 
αρχαίας 'Ελληνικής γραμματείας καΐ υπό απεριορίστου αγάπης προς τήν "Ελληνικήν 
πατρίδα. "Οθεν ορθώς τερματίζει ταύτην ό συγγραφεύς δια τής ρήσεως του Εύριπίδου : 

Εικός δέ παντί και λόγω καΐ μηχανή, 
Πατρίδος έρώντι έκπονείν σωτηρίαν. 

Ε. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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