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τόσον γνωστή Ικφρασις ή χρησιμοποιηθείσα ύπο του Φρ. Βάκωνος είς το Novum Or
ganum cidola theatri» δέν είναι άσχετος μέ τήν έπιβίωσιν των έκ τοΟ θεάτου είλημμέ-
νων μεταφορών. Ό "Αγγλος φιλόσοφος γράφει σχετικώς (Ν. Or. Ι, 44) : <Sunt denique 
idola quae imtnigrarunt in animos hominum ex diversis dogmatibus philosophorum ac 
etiam ex perversis legibus demonstrationum ; guae i d o l a t h e a t r i nominarmi;, 
quia quot philosophiae receptae aut inventae sunt, tot f a b u l a s p r o d u c t a s 
e t a c t a s c e n s e m u s f i c t i t i o s e t s c e n i c o s». Δέν είναι περιττόν να 
άναφέρωμεν δτι τήν Ικφρασιν «θέατρα φιλοσοφίας» έχει χρησιμοποιήσει καΐ ό Θεόδωρος 
Μετοχίτης (t 1332) είς το 61 κεφάλαιον του έργου του «'Υπομνηματισμοί καί σημειώσεις 
γνωμικαί», Ινθα άναγινώσκομεν : €καΙ δήλόν γε ως τουτ' εστίν, δ καί τάς διαφοράς τών 
αιρέσεων κατά . . . φιλοσοφίαν έδημιουργησε . . . καί θ έ α τ ρ α φ ι λ ο σ ο φ ί α ς 
ώ σ π ε ρ δή κ α ί μ ο ν ο μ ά χ ω ν κ α ί π α γ κ ρ α τ ι α σ τ ώ ν » . 

Ή πρωτοβουλία, ήν έσχεν ό Μ. Κοκολάκις, να πραγματευθή ëv θέμα, τό όποιον 
ολίγοι έκ τών ερευνητών έχουν θίξει, άπέληξεν είς επιτυχές αποτέλεσμα. Ή πραγμα
τεία του αποτελεί συγγραφήν δχι μόνον έξ είδικής φιλολογικής έπόψεως άξιόλογον, 
άλλα καί συμβολή ν σημαντικήν δια τήν ίστορίαν του πνευματικού βίου τών διαφόρων 
εποχών. Είναι προσέτι λίαν έπαγωγόν, λόγω της ποικιλίας τών παρατιθεμένων χω
ρίων, ανάγνωσμα. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

* * * 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛ. ΖΕΡΒΑ. Παλαιά εναγίσματα, ήτοι ευλαβείς σπονδαί είς νεκρούς. 'Επί-
μετρον: Γα δάπρνα τον άσκητον. "Εν 'Αθήναις, σχ. 8 Μ, σελ. 55, τιμή δραχμαί 
30, ών τό ήμισυ διατίθεται υπέρ τών έν Καλάμαις Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της 
Ιεράς Μητροπόλεως. 

Ό κ. Ζέρβας, πρφην Διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας τών Ιωαννίνων 
καί της Ραλλείου του Πειραιώς, γνωστότατος είς τόν έκπαιδευτικόν κόσμον δια τήν 
εορυτάτην μόρφωσιν καί δια τήν σπανίαν χάριν του λόγου, συνεκέντρωσεν είς τό βι· 
βλίον τούτο μίαν σειράν επιμνημόσυνων λόγων του, έκφωνηθέντων κατά καιρούς υπέρ 
προσώπων ανηκόντων κατά κύριον λόγον είς τόν έκπαιδευτικόν κόσμον, γυμνασιαρχών, 
καθηγητών, φοιτητών, παιδαγωγών καί άλλων συμπαθών προσώπων. Τά «εναγίσματα» 
ταΟτα αναθέτει ως οίονεί «χοηφόρον ληκύθιον» είς μνημόσυνον αΐώνιον τών μακαρίων 
ψυχών τών διδασκάλων του. 

ΟΙ επιμνημόσυνοι λόγοι ανήκουν είς τό έπιδεικτικόν ή πανηνυρικόν είδος της 'Ρη
τορικής, ήτις περιλαμβάνει τό σύνολον τών κανόνων του έντεχνου λόγου καί τών μέ
σων, δι' ών ό προς τους πολλούς απευθυνόμενος λόγος διατυποΟται κατά τρόπον προ
καλούντα τό διαφέρον, ασκούντα ζωηράν έντύπωσιν, εύαρεστοΟντα καί πείθοντα τους 
άκροατάς. 

Τό Έλληνικόν "Εθνος φύσει καλαίσθητον έκαλλιέργησε τήν 'Ρητορικήν επιμελώς 
καί τήν ήγογεν είς τήν άνωτάτην βαθμίδα τών μέσων της παιδεύσεως τών νέων. Μετά 
τόν Κόρακα, τόν Τεισίαν καί τόν Γοργίαν ήλθεν ή εποχή τών ένδοξων δέκα Ρητόρων 
προεξάρχοντος του Δημοσθένους, είς δέ τάς σχολάς της 'Ελληνιστικής εποχής οίνέοι 
ήσκοΟντο διά πραγματειών να μεταβάλλουν τον ήττονα λόγον είς κρείττω «γυμνασίας 
ένεκα» προβαίνοντες είς 'Ελένης έγκώμιον, Βουσίριδος έπαινον καί αλλάς εργασίας 
τοιούτου είδους, έπειρώντο δέ προσέτι να αποδείξουν σφάλλοντας τους ποιητάς καί δή 
καί τόν "Ομηρον, ώς έπραξε κατ* εξοχήν ό έξ Άμφιπόλεως Ζωΐλος, ό έπικληθείς Όμη-
ρομάστιξ. Οί ρήτορες ήσαν πρόσωπα κατ' εξοχήν τιμώμενα, ίδία άπό τής 'Ρωμαϊκής 
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εποχής, δτε άνεφάνησαν εξέχοντες εκπρόσωποι της "Ρητορικής, Δίων δ Χρυσόστομος, ό 
Αίλιος Αριστείδης, ό Λουκιανός, ό Λιβάνιος καΐ ό 'Ιωάννης Ô Χρυσόστομος. 

Τό κάλλος του λόγου είς τά Ρητορικά επιτεύγματα δέν εΤναι μόνον έξωτερικόν, 
περιοριζόμενον δηλαδή είς τήν γλωσσικήν αοτοΟ μορφήν καΐ μόνον. Τα εκφραστικά 
μέσα τουναντίον δρείλουν νά ενδύουν εννοίας άδράς, αίσοήματα γενναία καΐ αντιλήψεις 
έμμούσους (φιλοκάλους), ίνα ή 8λη καΐ ή μορφή έναμίλλως συνθέτουν τό καλλιτέχνημα 
του λόγου. 

ΕΙς τους έπικηδείους λόγους Ιδιαιτέρως ή προσπάθεια της ευτυχούς συνθέσεως 
είναι λίαν επίπονος καΐ δυσχερής. Είς αυτούς έκδηλοΟνται αϊ βαθύτεραι αναζητήσεις 
δια τό μυστήριον τής ζωής καΐ του θανάτου καΐ άντικρύζεται ή έπέκεινα των αίσθητών 
περιοχή. Εκτίθεται ή πορεία τοΟ βίου του άνθρωπου καΐ συσχετίζεται προς τον προορι-
σμόν του. Άντιπαρατίθενται τό Ιδεώδες καΐ τό κατορθωθέν. 'Εξετάζεται ό άνθρωπος ώς 
πολίτης του πνευματικού κόσμου,προς τον οποίον τον συνδέει ό ηθικός νόμος, καΐ ελέγ
χεται κατά πόσον οδτος κατώρθωσε δια τής συνειδήσεως του καθήκοντος νά υπερνίκηση 
τάς τάσεις τής ολικής του φύσεως, δια νά έπιτύχη τήν έσωτερικήν του έλευθερίαν καΐ 
τήν αύτοδιάθεσιν. 

ΚαΙ καθώς αί λέξεις δέν είναι εΙμή τό όργανον του πνεύματος, περιέχουσαι τό 
πνεύμα καΐ τάς εννοίας, αΐτινες πολλάκις είναι ασαφείς ή διφορούμενοι ή πολυσήμαν
τοι, αποτελεί δθλον ή εκλογή τών καταλλήλων λέξεων, at όποϊαι θα εκφράσουν τάς 
ύψηλάς καΐ μεγάλας εννοίας. 

Ό Βασίλειος Ζέρβας επιτυγχάνει κατά τρόπον άριστοτεχνικόν τήν δύσκολον αυτήν 
σύνθεσιν καί μας δίδει μέ τά «Παλαιά έναγίσματα» §ν όντως άξιοθαύμαστον τεχνούρ
γημα άριστοπόνου χειρός καί φιλοσόφου διαθέσεως. 

Ή ασυνήθης δια τήν σημερινήν γενεάν οίκειότης του συγγραφέως προς τήν άρ-
χαίαν φιλοσοφίαν καί τήν Άγίαν Γραφήν, καθώς καί προς τήν ολην άρχαίαν Γραμμα-
τείαν, ή βαθεΐα πίστις αύτοΟ έπί τον άδιάσπαστον δεσμόν τής παιδείας καί θρησκείας 
—σχολείον καί "Εκκλησία είναι δι' αυτόν ή εύρυάνασσα φωτοδότις δυάς—καί ή ακλόνη
τος θρησκευτική του πίστις δίδουν είς αυτόν τό στερεόν βάθρον τής άδρδς θεωρήσεως 
του ανθρώπου, του βίου καί του κόσμου, παρέχουν δέ είς τον κάλαμόν του τήν όώμην 
αντιστοίχου εκφράσεως. 

Δια φαντασίας υψιπετούς διατυπουνται είς τους λόγους του εΙκόνες ποιητικώτα-
ται, αναλύονται δέ τεχνικώτατα χαρακτήρες καί πράξεις είς οφος λεπτόν καί ευγενές. 
Ή διάρθρωσις τών νοημάτων είναι επιτυχής, ή δέ φράσις του διακρίνεται δια τό άπα-
ράμιλλον κάλλος, τήν κομψότητα καί τήν μουσικότητα—ποίημα πεζόν. ΑΙ λέξεις του, αί 
περιέχουσαι τό πνεΟμα λέξεις, είναι καλαίσθητοι, σπάνιαι, εξειδικευμένοι, επιτυχώς έπει-
λεγμέναι, δόκιμοι. Ουδέν τό καθημαξευμένον Ιχει θέσιν εις τήν φράσιν του Βασιλ. Ζέρβα. 
*Η λαμπρά του γλώσσα, άττικίζουσα, Φρυνίχειος, ρέουσα καί τέρπουσα τήν άκοήν καί 
τό πνεύμα, καθιστή τό κείμενόν του κλασσικόν καί αν δέν έμνημονεύοντο τά σύγχρονα 
γεγονότα θα ήδύνατο άριστα νά έκληφθή ώς ε*ργον τινός τών ενδοξότατων Ρητόρων τών 
μετακλασσικών χρόνων. 

Ώ ς έπίμετρον είς τους έπικηδείους λόγους του παρατίθεται καί βραχύ τι μελέ
τημα οπό τίτλον «Τά δάκρυα του άσκητοΟ> γραφέν ύπό τό κράτος ευλαβών ενοράσεων 
καί διαπύρων Ιερών συναισθημάτων ύπό τοΟ συγγραφέως. Τό λυρικώτατον τούτο αφή
γημα αναφέρεται είς άσκητήν εγκρατή, έκκλίναντα άπό τής ενάρετου γραμμής συνερ
γία του πονηρού, μετανοήσαντα δέ καί κλαύσαντα πικρώς, ώς ό Πέτρος. "Η μεταμέλεια 
καί ή έπί ταύτη προσευχή, βαθείας κατανύξεως συγκινητικός στόνος, καί τά δάκρυα( 

ζέων σταλαγμός, «γενόμενα ρείθρα άναβαπτισμου καί παρασκεύασαν τα τήν ίμερτήν 
σβισάχθειαν του άνυποίστου ήθικοο χρέους του», έγένοντο «τής πασχούσης ψυχής τοΟ 
ασκητού ή εύεργός άνακούφισις>. Είναι όντως λυρικώτατον τό κατανυκτικόν αυτό δο
κίμων τής μετανοίας, είς τό όποιον ό ασκητής «Ικέτης εύκατάνυκτος καί δακρυχέων, 
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Δαβιδικής μετανοίας άνάπλεως, όρέγει τάς τρέμουσας χείρας προς τον ούρανόν, πλή. 
ρης δέ έλλόγου πίστεως καΐ άκαταισχύντου ελπίδος επί τήν άνείκαστον φιλανθρωπίαν 
του Υψίστου, άπεκδέχεται έν άκλινεΐ άποκαραδοκία τήν άπαλλαγήν του άπο των βα· 
ρυτλήτων δεσμών της αμαρτίας του». 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

*, 

Jlganzinà Παιδαγωγικού Συνεδρίου έν θεσσαλονίκη Π—13 Σεπτεμβρίου 1961, έκδοσις 
Γενικής Επιθεωρήσεως Ξένων Σχολείων, θεσσαλονίκη 1961, σχ. 8 Μ, σελ. 192. 

Ό Γενικός 'Επιθεωρητής τών Ξένων Σχολείων κ. Δημ. Μαντζουράνης ώργάνωσεν 
έν θεσσαλονίκη παιδαγωγικον συνέδριον άπο 11—13 Σεπτεμβρίου 1961 προς χάριν των 
καθηγητών τών σχολείων της περιφερείας του. 

"Αν ληφθή ύπ' όψει δτι ot υπηρετούντες είς τα έν θεσσαλονίκη ξένα σχολεία 
λειτουργοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως προέρχονται σχεδόν κατά τα σύνολον αυτών έκ 
τοϋ Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης καΐ δτι είς το Πανεπιστήμιον τούτο ή έδρα της Παι
δαγωγικής χηρεύει άπο είκοσαετίας, πάς τις εννοεί δτι ot λειτουργοί οδτοι έχουσιν 
έπείγουσαν ανάγκην παιδαγωγικής τίνος μετεκπαιδεύσεως ή τουλάχιστον καθοδηγήσεως. 

Είναι προς τιμήν τοο κ. Μαντζουράνη δτι έσπευσε να άντιμετωπίση άποφασιστι-
κώς τήν ύπάρχουσαν κατάστασιν καΐ κατέστρωσε πρόγραμμα συγκροτήσεως τεσσάρων 
αλλεπαλλήλων συνεδρίων κατά τακτά διαστήματα μέ διαπραγμάτευσιν αντιστοίχως τεσ
σάρων περιοχών του μορφωτικού έργου. Κατά ταύτα έπρογραμματίσθησαν τα έξης τέσ
σαρα γενικά θέματα: 1) Ή εφηβική ηλικία και ή σημασία τής γνώσεως αυτής δια τήν 
σχολικήν ζωήν. 2) Ή μόρφωσις καΐ τα μορφωτικά Ιδεώδη, το έλληνικον μορφωτικον 
Ιδεώδες. 3) ΓενικαΙ άρχαΐ τής Διδακτικής και 4) ΕΙδική Διδακτική καΐ διδασκαλίαι. 

Κατά το παιδαγωγικον συνέδριον τής 11—13 Σεπτεμβρίου 1961 έγένετο ή διερεύ-
νησις του πρώτου μεγάλου θέματος οπό επτά είσηγητών ως έξης : 1) Ήλ. Νινιός—Ή 
σωματική έξέλιξις του έφηβου. 2) Γ. θεοχαρίδης—Ή ψυχική έξέλιξις του έφηβου. 3) 
Άν. Γεωργοπαπαδάκος—Ή παιδαγωγική χρησιμοποίησις τών πορισμάτων τής Σωματο-
λογίας καΐ τής Ψυχολογίας του έφηβου. 4) Χρ. Φράγκος—Ίδιομορφίαι θηλέων καΐ άντι-
μετώπισις αυτών. 5) Σπ. Λέκας—Ή μνήμη καΐ ή μάθησις. 6) 'Ελένη θεοδοσιάδου—Ή 
υγεία καΐ ή ασθένεια τοΟ έφηβου καΐ 7) 'Ελένη Σγουρού—Ό έφηβος καΐ ή παιδεία. 

ΑΙ είσηγήσεις χαρακτηρίζονται δια τήν έμβρίθειάν των, έστηρίχθησαν δέ καΐ είς 
πλουσίαν βιβλιογραφίαν. ΑΙ συζητήσεις συνετέλεσαν είς τήν διευκρίνησιν αμφισβητουμέ
νων σημείων ή καΐ είς τήν διεύρυνσιν του περιεχομένου τών είσηγήσεων. Τέλος ή υπό 
του Γεν. 'Επιθεωρητού κ. Μαντζουράνη γενομένη γενική είσήγησις κατά τήν έναρξιν 
του Συνεδρίου και ή διατύπωσις τών πορισμάτων καΐ συμπερασμάτων επί τών καθ' έκα
στα θεμάτων επί τή λήξει τών εργασιών έπεσφράγισαν επαξίως τήν έπιτυχίαν του Α' 
τμήματος του γενικού προγράμματος τής παιδαγωγικής ενημερώσεως τών λειτουργών 
τής Περιφερείας τών ξένων σχολείων, τής οποίας αναμφιβόλως έπωφελήθησαν καί ot 
λοιποί εκπαιδευτικοί λειτουργοί τής περιοχής ot παρακολουθήσαντες τάς εργασίας του 
Συνεδρίου. 

ΕΤναι άξιος συγχαρητηρίων ό κ. Δ. Μαντζουράνης δια τήν μετά δραστηριότητος 
άναληφθεΐσαν προσπάθειάν του καί δια τήν έπιτυχίαν, μεθ* ής διεξήγαγε μέχρι τοΟδε το 
εκτελεσθέν μέρος αυτής. Βάσιμος είναι ή έλπίς δλων δτι ή συνέχεια θα επακολούθηση 
έξ Ισου επιτυχής. 

ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

24 


