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45.-9) Κατά του Πελαγιανισμοΰ καΐ ΔονατισμοΟ σ. 50.—10) Το τέλος του Ιερού Air
γουστίνου σ. 54) καΐ δεύτερον είς το περιλαμβάνον δ πάντα τα συγγράμματα αύτου
σ. 57, ήτοι: Α'. Αυτοβιογραφικά 8ργα σ. 57—Β'. Φιλοσοφικά 2ργα σ. 62—Γ', θεολο
γικά δργα σ. 65. α') "Απολογητικά σ. 65 β ) Δογματικά σ. 67. γ') 'Αντιρρητικά και
δογματικοπολεμικά σ. 69. Ι. Κατά Μανιχαίων σ. 70. 11. Κατά Δονατιστών σ. 72. III.
Κατά Πελαγιανών σ. 76. IV. Κατά Άρειανών σ. 86. δ') Έξηγητικά σ. 87. ε') Ηθικά
καΐ ποιμαντορικά σ. 92. στ') Όμιλίαι σ. 94. ζ') Έπιστολαί σ. 95. η') Ποιήματα σ. 96.
θ') ΈλληνικαΙ μεταφράσεις Αογουστινείων Συγγραμμάτων σ. 97. Τέλος ή ανωτέρω Με
λέτη περατουται δι* ένας χαρακτηρισμού (σ. 99 κ. έξης) τοο συγγραφέως, άφορώντος είς
τον Ιερόν έπίσκοπον Ίππώνος
'Ομολογουμένως ή περί ής δ λόγος Μελέτη αποτελεί άξιόλογον Συμβολήν, οσον
άφορα είς τάς περί τον Αυγουστίνον σπουδάς. Είναι δντως μεθοδικώς συντεταγμένη
καΐ επιστημονικώς τεκμηριωμένη, τόσον έπί των πηγών, δσον και επί τών πορισμάτων
της νεωτέρας έρεύνης. Προς τούτοις παρατίθεται έν τω τέλει του βιβλίου καΐ Πίναξ
Κυρίων 'Ονομάτων (ελληνικών καΐ ξένων) σ. 103—105, δστις, ώς είκός, βοηθεΐ πάντοτε
τα μέγιστα τον άναγνώστην.
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ

**
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΣΗΓΟΝΗ, έπιτ. Γεν. Διευθυντού παιδαγ. ακαδημίας, Ίατορία τής
Παιδείας (εκδοσις Δευτέρα μετά διασκευών καΐ βελτιώσεων). 'Αθήναι 1964 σσ. 272.
Ό γνωστός συγγραφεύς παιδαγωγικών καΐ φιλοσοφικών έ*ργων κ. Αντώνιος
Ίσηγόνης έξέδωκεν είς δευτέραν εκδοσιν τήν ώς άνω έργασίαν, αποτελούσαν άξιόλογον
συμβολΛν, où μόνον είς τήν παιδαγωγικήν έπιστήμην, άλλα καί είς τήν κλασσικήν φι·
λολογίαν, άτε περιγράφουσα τάς παιδαγωγικός δόξας τών Ελλήνων φιλοσόφων καί
τών άλλων τής αρχαιότητος Λογίων. Ή εργασία αοτη δύναται να χαρακτηρισθή ώς
σπουδαιότατον, άλλως τε, κεφάλαιον τής καθόλου παιδαγωγικής,
"Η τοιαύτη εργασία άρχεται άπό τής εποχής του Όμηρου (σελ 9) καί λήγει είς
τήν έλληνορωμαΐκήν έποχήν (σ. 108) είτα διαλαμβάνονται κεφάλαια άφορώντα είς τήν
μεσαιωνική ν παιδείαν, ήτις περιλαμβάνει τήν παιδείαν έν τη βυζαντινή αυτοκρατορία
καί καθόλου έν τη Δύσει (σ. 111—132)· Ιπειτα προστίθεται ή νεωτέρα παιδαγωγική έν τή
Δύσει* ήτοι άπό τής εποχής τής αναγεννήσεως μέχρι καί τοΟ 19ου αίώνος (Άναγέννησις, Ρεαλισμός, διαφώτισις, Νεοανθρωπισμός)* τέλος αναγράφει περί τής νεοελληνικής
παιδείας, άπό τής εποχής τής Τουρκοκρατίας καί τής παιδείας μετά τήν άπελευθέρωσιν
(σ. 201—240), ένφ συγχρό\ως ή κατά έποχάς λίαν λεπτομερής παρατιθεμένη υπό τοΟ
συγγραφέως (σ. 253—267) βιβλιογραφία βοηθεΐ τον άναγνώστην δια τήν πλήρη έπο·
πτείαν του περί oö ό λόγος θέματος. 'Ομολογουμένως ή αρχαιοελληνική παιδαγωγική,
ήτις προπαρεσκεύασε τα έλληνικόν ήθος καί τήν έλληνικήν άρετήν σημειουται ενταύθα
σαφώς καί ευκρινώς ύπό τών Ιδίων κειμένων έν συνδυασμφ μετά τών επιτευγμάτων της
νεωτέρας έρεύνης. Ό συγγραφεύς προσπαθεί έξ Ιδίας κρίσεως να άποκαταστήση, δσον
Ενεσα, τα πράγματα έπί το άντικειμενικώτερον. Καθ' ήμδς θα Ιδεί να μελετηθή ή παι
δαγωγική εκείνη δύναμις τών 'Ελλήνων, ήτις προσέδωκε τα μεγαλεΐον τοΟ χρυσού
αΙώνος καί οπό τών νεωτέρων ερευνητών ένδελεχώς καί λεπτομερώς, διότι παιδαγω
γική σημαίνει κυρίως κλασσική παιδεία.
Γενικώς είπεΐν τό βιβλίον του κ. 'Αντωνίου Ίσηνόνη αποτελεί λίαν ώφέλιμον
βοήθημα, ο!) μόνον δια πάντα έκπαιδευτικόν, άλλα καί δι* Ικαστον "Έλληνα ένδιαφερόμενον δια τα παιδαγωγικά καί εκπαιδευτικά γενικώς προβλήματα του "Εθνους ημών.
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ

