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Ή πραγματεία του Λ. Μπενάκι μαρτυρεί ενδελεχή προσωπικήν ένασχόλησιν μέ 
τάς πηνάς, κριτικήν παρακολούθησιν της έρεύνης καΐ κατά πάντα ορθόν χειρισμόν της 
επιστημονικής μεθόδου. Κατεδείχθησαν πλήρως τα σημεία είς τα όποια προσεγγίζει ό 
μεσαιωνικός πολυΐστωρ προς τάς αριστοτελικός περί φύσεως καί ύλομορφισμου αρι
στοτελικός δοξασίας καί τα σημεία, είς S αφίσταται απ* αυτών. Λίαν ορθώς ώς αίτία 
ήτις αναγκάζει αυτόν προς άπομάκρυνσιν άπό τός δοξασίας του Σταγιρίτου άνεννω-
ρίσθη ή Χριστιανική Δογματική Διδασκαλία. Ή αυτή αίτία αίτιολογεί διατί ό Μ. Ψελ
λός δέν αναγνωρίζει τήν ολην ώς κακόν. Συμφώνως προς τό έπ' ονόματι Διονυσίου 
του 'Αρεοπαγίτου φερόμενον σύγγραμμα «Περί θείων ονομάτων * κεφ. 4 § 23 κέ. τό 
κακόν δέν υπάρχει οοτε είς τό σώμα οοτε είς τήν ολην Έφ' δσον ή ολη «καθ* έαυτήν 
άποιός έστι καί άνείδεος> είναι αδύνατον να άποδοθή είς αυτήν οίαδήποτε ίδιότης, έπο 
μένως ουδέ είναι δυνατόν να χαρακτηρισθή ώς κακόν (Ελλ. Πατρ. Migne III 729). 
"Αλλά ουδέ είς τους δαίμονας υπάρχει πρωταρχικώς τό κακόν. Άλλα καί ώς προς 
αυτούς «δ είσι, και έκ του άγαθου είσι καί αγαθοί» (Έλλ. Πατρ. Migne III, 725). Ώ ς 
προς τήν διάκρισιν τών είς «Τα μετά τα φυσικά» Ζ 3 καί «Φυσ. άκρ.» Α 7 καθορισμών, 
δέν πρέπει να έχωμεν τήν άξίωσιν άπό τον Μ. Ψελλόν καί τους Σχολαστικούς τοο 
Μεσαίωνος νά προχωρούν είς τόσον λεπτάς διακρίσεις. Ό Ιδιος ό Μ. Ψελλός μαρτυ
ρεί περί τής αδυναμίας του ταύτης γράφων περί τοΟ Σταγιρίτου «πολύ του Πρωτέως 
έμοί πέφυκε ποικιλώτερος* μεταβάλλεται γαρ θαττον ή λόγος» έξήγ. είς ρητόν «Σα-
δουκαίοι ούδ' εΐναι» Παρά Σάθα Βιβλ. IV, Li. Ή διάγνωσις τών ανωτέρω σημειωθει-
σών διακρίσεων ή το δυσχερής, διότι εις τήν μίαν έκ τών περιπτώσεων ή προοπτική τής 
θεωρήσεως είναι οντολογική, είς δέ τήν δευτέραν δντική. 

Υπάρχουν εις τήν υπό έπισκόπησιν πραγματείαν καί σημεία, περί ών θα ήδύνατό 
τις νά άξιώση πλείονας διασαφηνίσεις, ώς π.χ. ή Ιεραρχική τάξις θεός, νους, ψυχή, 
φύσις, αϊ πηναί τών αντιλήψεων εις ας καταλήγει ό Μ. Ψελλός, ό βαθμός εξαρτήσεως 
του άπό τους Νεοπλατωνικούς καί άπό τους Στωικούς ώς προς τους «σπερματικούς 
λόγους», δι' ους καί ώς Στωϊκίζων κατεκρίθη. ΟΙ προτεθέντες δμως υπό του συγγρα
φέως τής ύπό συζήτησιν πραγματείας σκοποί δέν έπέτρεπον τήν έπέκτασιν τής έρεύνης 
προς τα ένδειχθέντα ζητήματα. Έκτος τούτου καί ή κατάστασις τών σχετικών μέ τό 
έργον του μεγάλου τούτου πολυΐστορος ερευνών δέν παρέχει τήν εύχέρειαν διατυπώ
σεως οριστικών συμπερασμάτων. Ό Μ. Ψελλός είχεν επεκτείνει τάς σπουδάς του και 
τάς μελετάς του εις πάν είδος του επιστητού. Ήσχολήθη καί μέ τον άλνεβρικόν λο-
γισμόν του Διαφάντου καί είναι λίαν πιθανόν δ τι εκείθεν ορμηθείς ηθέλησε νά μετα-
φέρη τον συμβολισμόν καί εις τήν συλλογιστικήν. Μόνον μετά τήν όλοκληρωτικήν έκ-
δοσιν τών έργων του θα καταστη δυνατόν νά άποφανθή ή έρευνα περί πολλών συνα
φών μέ τός δοξασίας του προβλημάτων, ώς προς τα όποια ενίοτε παρέχονται πρόωροι 
καί βεβιασμένοι λύσεις. Είμεθα βέβαιοι δτι ή ύπό του Λ. Μπενάκι έτοιμαζομένη εκδο-
σις του εις τήν «Φυσικήν άκρόασιν» υπομνήματος του θα εύκολύνη πολύ τήν περαι
τέρω έρευναν. 

Κ. Δ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

* * 

ΕΓΑΓΓΕΛΟΥ S. STAMATH Διοφάντου 'Αριθμητικά. Ή "Αλγεβρα τών 'Αρ
χαίων 'Ελλήνων. Άρχαϊον κείμενον, μετάςρρααις, επεξηγήσεις. 'Οργανι
σμός εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων έν Αθήναις 1963 σελ. 574. 

Ό κ. Εύ. Σταμάτης, πολύτιμος συνεργάτης του «Πλάτωνος», είναι ό μόνος έν 
Ελλάδι επιστήμων δστις αφιέρωσε όλόκληρον τήν δραστηριότητα τής ζωής του εις 
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τήν μελέτην και τήν άναζωπύρησιν της ελληνικής μαθηματικής γνώσεως. "Εφερεν είς 
πέρας δι' άοκνου εργασίας μεταξύ τών ετών 1952—1957 τήν πρώτην πλήρη έλληνικήν 
έκδοσιν τών «Στοιχείων του Εύκλείδου» είς τεσσάρας τόμους Έθεσεν είς τήν διάθε-
σιν του ελληνικού επιστημονικού κοινού οχι μόνον το κείμενον τοο αθανάτου έργου 
του μεγάλου "Ελληνος στοιχειωτοΟ άλλα συνώδευσε τούτο μέ παράπλευρον έρμηνείανι 
παραθέτων συνάμα τα γεωμετρικά σχήματα καΐ τάς αναγκαίουσας επεξηγηματικός εΙ· 
σαγωγάς καΐ σημειώσεις. Προ της εκδόσεως τών «Στοιχείων» είχε δημοσιεύσει τό κεί
μενον και τήν έρμηνείαν σημαντικωτάτων πραγματειών του Άρχιμήδους. Έκ παραλλή
λου λίαν καρποφόρον οτιήρξε τα έργον του τό σχετικόν μέ τήν μελέτην θεωρητικών 
προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής μαθηματικής επιστήμης, δτινα έχουν προωθηθή 
σήμερον είς τό κέντρον του συγχρόνου επιστημονικού διαφέροντος. Δια πραγματειών 
δημοσιευθεισών κυρίως είς τον «Πλάτωνα» καί είς άλλα περιοδικά («Altertum» έκδιδό-
μενον μερίμνη της έν Βερολίνω "Ακαδημίας τών Επιστημών) προσέφερε πρωτότυπον 
συμβολήν δια τήν διαφώτισιν θεμάτων, οία τό περί μαθηματικής επαγωγής, περί άσυμ" 
μέτρων αριθμών είς τους αρχαίους "Ελληνας μαθηματικούς, περί μή εύκλειδείων γεωμε· 
τριών καί περί τής θεωρίας τών λεγομένων συνόλων. Αί έργασίαι του έτυχον διεθνούς 
εκτιμήσεως ώς συνάγεται έκ του γεγονότος δτι ό οίκος Teubner άνέθεσεν είς αυτόν τήν 
νέαν δκδοσιν τών Στοιχείων του Εοκλείδου. 

Δια τής ανωτέρω σημειουυένης εκδόσεως τών «'Αριθμητικών του Διοφάντου> 
προσφέρει μίαν είσέτι πολύτιμον εύεργεσίαν δχι μόνον είς τάς επιστημονικός μαθηματι
κός μελετάς άλλα καί γενικώτερον είς τα ελληνικά γράμματα. Ό Eö. Σταμάτης είναι 
δ μόνος "Ελλην δστις έρχεται να λάβη είς τάς χείρας του καί νάέρμηνεύση τό κείμενον 
του Διοφάντου έπειτα άπό τον Μιχαήλ Ψελλόν (Πον αίών) τον Γεώργιον Παχυμέρην 
καί Μάξιμον Πλανούδην (13ον αίών). 

Τό δλον υπό έξέτασιν έργον παρουσιάζει τήν άκόλουθον διάρθρωσιν. 
Έ ν άρχη προτάσσεται είς έλληνικήν μετάφρασιν Ô οπό του γάλλου μαθηματικού 

Paul Tannery λατινικός πρόλογος (Praefatio) δστις έχει προταχθή είς τον πρώτον τό-
μον τής ύπ' αύτοΟ γενομένης εκδόσεως τών έργων του Διοφάντου παρά τφ έκδοτικώ 
οίκω Teubner έν Λιψία κατά τό έτος 1893. Είς τον πρόλογον τούτον καταλαμβάνοντα 
τάς σελίδας 7—9 γίνεται οπό του P. Taunery συνοπτικός λόγος περί τής χειρογράφου 
παραδόσεως καί περί τής χρήσεως τών αλγεβρικών σημείων. 

"Ακολουθεί μετά ταύτα ή urtò τοΟ Eù. Σταμάτη προτασσομένη Είσαγωγή (σελ. 
11—20|. Είς ταύτην παρέχονται πληροφορίαι ύπα τοΟ συγγραφέως καί περί τής δλης του 
συγγράμματος του κατασκευής. "Εν συνεχεία είς μίαν σύντομον παράγραφον γίνεται 
λόγος περί του βίου του Διοφάντου. 

Ό Eò. Σταμάτης δέχεται δτι ήτο Άλεξανδρεύς, ώς χρόνον δέ τής ακμής του τό 
έτος 250 μ. Χ. Τα έργα του Διοφάντου ήσαν κατά τόν Eù. Σταμάτην άκολουθοΟντα 
τήν όμόφωνον παράδοσιν : Ιον «Τα "Αριθμητικά» έκ 13 βιβλίων. 2ον Πραγματεία «Περί 
πολυγώνων άριθμών>. 3ον Πραγματεία υπό τόν τίτλον «Πορίσματα». 4ον Πραγματεία 
έπιγραφομένη «Μοριαστικά» ήτοι περί μορίων, ώς έκάλουν οι παλαιοί τα κλάσματα. 

Κατά τόν Eu. Σταμάτην συ\ώψισεν είς 13 βιβλία τα «"Αριθμητικά» του ό Διό-
φαντος κατά μίμησιν τών έκ 13 βιβλίων συναπαρτιζομένων «Στοιχείων» του Εύκλείδου. 
ΕΙκάζει ô Eu. Σταμάτης δτι τα έκ τών «Αριθμητικών» περισωθέντα 6 πρώτα βιβλία 
άπετέλουν τήν συνήθη είς τάς Άνωτάτας Σχολάς τής τότε εποχής διδασκομένην ολην 
καί δια τοΟτο ώς ευρισκόμενα είς συνεχή χρήσιν περιεσώθησαν. "Ως προς τό περιεχό-
μενον τών 7 απολεσθέντων βιβλίων εκφέρει ό συγγραφεύς τής ύπό έπισκόπησιν συγ
γραφής τήν γνώμην δτι τό θέμα των ήτο ή κατασκευή ορθογωνίου τριγώνου δια όητών 
ευθειών. Ή σπουδή τής γλωσσικής του κειμένου τών περισωθέντων 6 βιβλίων διατυ
πώσεως αποδεικνύει κατά τόν Εύ. Σταμάτην, δτι τα 6 βιβλία δέν περιεσώθησαν είς 
τήν μορφήν, είς ήν αρχικώς ύπό του Διοφάντου εγράφησαν. ΕΙς τάς σελίδας 14—16 



— 353 — 

γίνεται λόγος περί του αλγεβρικού συμβολισμού, δν χρησιμοποιεί 6 Διόφαντος. Είναι 
τα «Αριθμητικά» το άρχαιότερον έλληνικόν βιβλίον, είς το όποιον χρησιμοποιούνται 
εξισώσεις. Παρέχονται υπό του Eu. Σταμάτη πληροφορίαι περί τών συμβόλων, άτινα 
χρησιμοποιούνται κατά τους αλγεβρικούς υπολογισμούς. Ό Διόφαντος γνωρίζει τους 
θετικούς καΐ αρνητικούς αριθμούς. Ό θετικός αριθμός καλείται «ϋπαρξις>, ό δέ αρνη
τικός «λειψις». Είς τήν είσαγωγήν τών «Αριθμητικών» διατυποΰται ό κανών δτι λείψις 
επί λείψιν ποιεί οπαρξιν, δηλ. πλην έπί πλήν=σύν καΐ δτι λείψις έτΙ οπαρξιν ποιεί 
λείψιν, δηλ. πλην έπί σύν=πλήν. Αποφεύγει, σημειοΐ ό Εύ. Σταμάτης, ό Διόφαντος τάς 
άρνητικάς τιμάς τών άγνωστων καΐ δια τούτο θέτει ε!ς τίνα προβλήματα περιορισμούς 
δια να ëxn θετικάς λύσεις. 'Επίσης αποφεύγει τάς ασύμμετρους (άρρητους) τιμάς τών 
άγνωστων. 

Είς Ιδιαιτέραν παράγραφον εξετάζονται αί ΰπό τού Διοφάντου χρησιμοποιούμε
νοι άλγεβρικαί μέθοδοι. Τα είς τά «Αριθμητικά» περιεχόμενα προβλήματα είναι συν
ήθως προβλήματα λυόμενα δι* απλών εξισώσεων ή δι' αλγεβρικών συστημάτων. At 
χρησιμοποιούμενοι εξισώσεις εΤναι είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού είτε ανάμεικτοι. 
Μέγας αριθμός προβλημάτων είναι απροσδιορίστου αναλύσεως, είτε πρώτου είτε δευ
τέρου βαθμού. Ώ ς έ*νδειξιν καταδεικνύουσαν τήν περί τάς άλγεβρικάς λύσεις δεινότητα 
τοΟ Διοφάντου αναφέρει ό Εύ. Σταμάτης κρίσιν του "Αγγλου Ιστορικού τών αρχαίων 
ελληνικών μαθηματικών Thomas Heath, δστις προκειμένου περί λύσεως τών έν 
«Αριθμ.» Π 8 καΐ 9 προβλημάτων γράφει τά έξης. «*Η λύσις του Διοφάντου είναι 
ουσιαστικώς ή αυτή προς τήν του Euler». Μεγάλης αξίας είναι καΐ ή μέθοδος κατα
σκευής του ορθογωνίου τριγώνου δια ρητών αριθμών. Σημαντική είναι καΐ ή παρατή-
ρησις δτι ό Διόφαντος χρησιμοποιεί συχνάκις αλγεβρικός γνώσεις άνευ αποδείξεως. 
Τούτο σημαίνει „κατά τον Εύ. Σταμάτην, δτι μέγας αριθμός αλγεβρικών γνώσεων 
κατά τήν έποχήν του Διοφάντου είχε καταστή κοινόν καΐ αμέσως προσιτόν κτήμα τών 
ασχολουμένων μέ τάς μαθηματικάς σπουδάς. 

Είς τας σελίδας 17—19 γίνεται λόγος περί τών Σχολίων, άτινα εγράφησαν έπί 
τών Διοφαντικών συγγραμμάτων. Τά ύπό της Υπατίας γραφέντα σχόλια άπωλέσθησαν, 
περιεσώθησαν δμως τά γραφέντα άπό τον Μιχ. Ψελλόν, τον Γεώργ. Παχυμέρην καΐ 
Μάξιμον Πλανούδην. Σχόλια έγραψαν καΐ ol κατακτήσαντες τήν ΑΙγυπτον "Αραβες 
κατά τον 8ον αίώνα. Κατά τήν έποχήν έκείνην είσήχθη ή χρήσις έξ Ινδίας τοΟ συμβο
λισμού τών αριθμών 1 . . . 9. Ή δια τού 0 παράστασις του μηδενός αποδίδεται ύπό 
τής νεωτέρας έρεύνης είς τον Κλαύδιον Πτολεμαΐον. Οί "Αραβες, έκ της γλώσσης τών 
οποίων έχει τήν προέλευσίν του ό δρος «άλγεβρα», ήσχολήθησαν έντατικώς μέ τό πε-
ριεχόμενον τής νέας αυτής επιστήμης, χωρίς δμως να φθάσουν είς δημιουργικός ανα
καλύψεις. Είς τήν Έσπερίαν είσήχθη ή αλγεβρική επιστήμη καΐ έκ δυσμών δια 
τών 'Αράβων καΐ έξ ανατολών έκ τού Βυζαντίου δια τών Σταυροφόρων. Μνημονεύονται 
επίσης ύπό τού Εύ. Σταμάτη αί γενόμενοι έν Ευρώπη κατά τους νεωτέρους χρόνους 
τρεις μέχρι τούδε εκδόσεις του Διοφάντου (Bombelli 1572, F καΐ S. Fermât 1670 
Tannery 1893), είς ας προστίθεται ή του Εύ. Σταμάτη ώς τετάρτη έν Ευρώπη καΐ πρώτη 
έν Ελλάδι. Μετά τήν είσαγωγήν είς τάς σελίδας 21—45 παρέχεται τό περιεχόμενον τών 
«Αριθμητικών» καΐ τών περισωθέντων θεωρημάτων περί πολυγωνικών αριθμών χρήσιμο· 
ποιούμενου τοΟ κατά τήν έποχήν μας καθιερωμένου συμβολισμού, είς τρόπον ώστε τούτο 
να καθίσταται ευκόλως προσιτόν. 

Τό άρχαΐον κείμενον τών περισωθέντων 6 βιβλίων τών «Αριθμητικών» παρατίθε
ται είς τάς σελίδας 46—354 έπί τη βάσει τής εκδόσεως Tannery. 'Αποτελεί τούτο τό 
κύριον τής ύπό έπισκόπησιν συγγραφής τμήμα. Είς έκάστην άντίστοιχον προς τήν δε· 
ξιάν άριστεράν σελίδα υπάρχει ή μετάφρασις. "Εχει αύτη διατυπωθή μετά μεγάλης ακρι
βείας άλλα καΐ σαφήνειας, καλύπτει δέ πλήρως τό κείμενον. Είς τό 5ον βιβλίον παρενε-
βλήθη ύπό τού Εύ. Σταμάτη λίαν επιτυχής ανακατασκευή, διατυπωμένη είς τήν γλωσ-

23 
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σικήν μορφή ν ήν χρησιμοποιεί ò Διόφαντος, τών ύπ* αριθ. 19, 19α, 19β, 19y ελλειπόντων 
προβλημάτων. Τάς λεπτομέρειας τάς άναφερομένας είς τήν όηθεΐσαν άνακατασκευήν ε"χει 
εκθέσει ό Eò. Σταμάτης είς άρθρον του δπερ ε"χει δημοσιευθή είς τον «Πλάτωνα» ΙΓ'— 
1963 σελ. 125-127. 

Διά να καταστη το κείμενον των «Αριθμητικών» έκ καθαρώς μαθηματικής έπό-
ψεως προσιτον είς τους σπουδαστάς καί λοιπούς μελετητάς, προέβη 6 Εύ. Σταμάτης και 
είς τήν διατόπωσιν τών εκφωνήσεων τών προβλημάτων, καθ' δν τρόπον συνηθίζουν να 
διατυπώνουν αύτάς ol μαθηματικοί της εποχής μας. At εκφωνήσεις αδται καταλαμβά
νουν τάς σελ. 356—380, περιλαμβάνονται δέ είς αύτάς έν σελ. 380 καί αϊ εκφωνήσεις 
τών περί πολυγώνων αριθμών θεωρημάτων. Τάς σελ. 382—403 καταλαμβάνει το κείμε
νον καί ή μετάφρασις χαριεστάτων αριθμητικών επιγραμμάτων,'άτινα διέσωσεν ή'Ελλη
νική 'Ανθολογία. Ταύτα βεβαίως δέν προέρχονται έκ του Διοφάντου, είναι ενδεικτικά 
δμως διά τήν γενικότητα του περί τα μαθηματικά διαφέροντος τών αρχαίων 'Ελλήνων. 
Είς ταύτα ή κομψότης τής εκφράσεως άμιλλδται μέ τήν πυκνότητα τών νοημάτων καί 
τήν υποβλητική ν διατόπωσιν τοΟ προς λόσιν προτεινομένου προβλήματος, 

Τό τελευταΐον μέρος τής υπό έπισκόπησιν συγγραφής αποτελούν αϊ επεξηγήσεις, 
δι* ών παρέχεται πλήρης εκσυγχρονισμός του περιεχομένου καί τών λύσεων τών προ
βλημάτων. ΑΙ σελ. 404—559 περιέχουν τάς επεξηγήσεις τάς άναφερομένας είς τά 
<Άριθμητικά», αϊ δέ 560—570 είς τά θεωρήματα περί πολυγώνων αριθμών. Είς τό τέ
λος τής δλης συγγραφής παρατίθεται άλφαβητικόν ευρετήριον περιέχον τά κύρια ονό
ματα καί τους έπιστημονικοός δρους, σελ. 571—573. 

Ή είς συνοπτικός γραμμάς παρουσιαζόμενη διά τής προ οφθαλμών συντόμου 
αναλύσεως συγγραφή του Εύ. Σταμάτη άδιστάκτως πρέπει να χαρακτηρισθη ως πολύ· 
τιμον απόκτημα διά τήν έλληνικήν έπιστήμην. Φέρει πάλιν είς πνευματικήν έπικοινω-
νίαν τον "Ελληνα πατέρα τοΟ ευρωπαϊκού αλγεβρικού λογισμού μέ τάς νεωτέρας έλ· 
ληνικάς γενεάς. Δέν έφείσθη ό συγγραφεύς τής ύπό έπισκόπησιν συγγραφής ούδενός 
κόπου, προκειμένου να καταστήση τό κείμενον καί ώς λεκτικήν μορφήν καί ώς μάθη 
ματικόν περιεχόμενον προσιτον είς τον σύγχρονον μελετητήν. Έχρησιμοποίησε κατά τήν 
μεταφραστικήν άπόδοσιν τον καθιερωθέντα γλωσσικόν τύπον τοΟ επιστημονικού γρα-
πτοο λόγου, δστις Ι"χει τό προσόν τής σαφηνείας καί τής όριστικότητος. Απέφυγε να 
μεταποίηση τους καθιερωμένους επιστημονικούς δρους καί έκ σεβασμού προς τήν πα· 
ράδοσιν άλλα καί προς αποφυγήν τής γελοιότητος, ήτις ώς απεδείχθη έπ' έσχατων 
προκύπτει άπό τάς τοιαύτας φαιδράς άποπείρας. 'Αξία προσοχής καί επαίνου τυγχάνει 
ή παρεμβαλλόμενη είς τό πέμπτον βιβλίον ανακατασκευή τεσσάρων έκπεσόντων έκ 
του αρχαίου κειμένου προβλημάτων. Αοτη καταδεικνύει δτι Ô Εύ. Σταμάτης έχει τήν 
Ικανότητα να κινήται δημιουργικώς είς τήν περιοχήν τής ελληνικής μαθηματικής επι
στήμης. 

"Η ύπό έπισκόπησιν συγγραφή είμεθα βέβαιοι δτι θα προαγάγη τήν παρ' ήμιν 
μαθηματικήν σκέψιν. θα γίνη αφορμή Ινα καί άλλοι "Έλληνες έρευνηταΐ στρέψουν τήν 
δραστηριότητα των είς τήν σπουδήν τής πατρίου είς τά μαθηματικά κληρονομίας, είς 
τήν οποίαν σήμερον εκλεκτοί ξένοι έρευνηταί μετά ζήλου απασχολούνται. Ή συγγραφή 
τοΟ Εύ. Σταμάτη πρέπει να χρησιμοποιηθώ καί ώς βιβλίον εργασίας καί σπουδής καί 
είς τά ελληνικά Λύκεια—άπό τά Γυμνάσια δυστυχώς έξωστρακίσθη ή παλαιά γλώσσα— 
καί είς τά 'Ελληνικά Πανεπιστήμια. Αξίζει δέ να άποδοθη δίκαιος δπαινος είς τον Όρ-
γανισμον 'Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, διότι παρέσχε τά μέσα να Ιδη τό φώο τής 
δημοσιότητος τό βιβλίον τοΟ Εύ. Σταμάτη. Δέν είναι δυνατόν να μυηθούν είς τήν αύ· 
τενεργόν έργασίαν ot σπουδασταί μέ τά λεγόμενα €έγχειρΐδια>, άτινα εθίζουν αυτούς 
είς τήν μηχανικήν άπομνημόνευσιν. Διά να προαχθή ή σκέψις των, πρέπει να δοθούν 
είς χείρας των βιβλία ανάλογα προς τήν συγγραφήν του Εύ. Σταμάτη. 

Κ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 


