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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. 
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