
Ο Καθηγητής Ν.Κ.έχει ασχοληθεί με τον αρχαιοελληνικό και βυζαντινό 
πολιτισμό σε πολλά βιβλία του (αναφορά τίτλων). Στον πολιτισμό 
ακριβώς αυτόν αναφέρεται καιτο πρόσφατο  βιβλίο του με 
τίτλο:Εισαγωγή στην Κλασική Ρητορική, ένα βιβλίο βαθιά επιστημονικό, 
εξαιρετικά διδακτικό και απαραίτητο για την εκπαίδευση των πολιτών. 
Ένα βιβλίο που καλύπτει σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Είναι γεγονός ότι η Ρητορική δεν εκτιμάται στην Ελλάδα όπως και όσο 
της αξίζει.Θα περιμέναμε – γράφει ο Ν.Κουράκης - η Ρητορική να έχει 
και σήμερα στην Ελλάδα , όπως και κατά τον 19ο αι., μια πρωτεύουσα 
θέση στην παιδεία μας και στην πνευματική μας παράδοση, η 
πραγματικότητα, όμως, είναι δυστυχώς απογοητευτική, και τούτο σε 
αντίθεση με άλλες χώρες. 

Θα ήθελα στο σημείο αυτό  να σας αναφέρω μια ενθαρρυντική 
πρωτοβουλία για την Ρητορική στην εκπαίδευση. Τα Αρσάκεια Σχολεία, 
υπό την διεύθυνση του συναδέλφου μας Καθηγητή Γ.Μπαμπινιώτη, 
έχουν καθιερώσει μαθητικούς ρητορικούς αγώνες με εξαιρετικές 
επιδόσεις των μαθητώντους, που πολλοί θα τις ζήλευαν, ιδιαίτερα 
ορισμένοι δημοσιογράφοι...  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναφορές του συγγραφέα Ν.Κ. στους 
κλασικούς ρήτορες Αριστοτέλη και Κικέρωνα, με την εμβάθυνση στην 
ανεκτίμητη παράδοση του ρητορικού έργου, θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αυτοτελείς μελέτες αξιόλογες. Ως διδάσκουσα μια ζωή τα 
κλασικά Γράμματα,ομολογώ πως συγκινήθηκα με τις αναφορές αυτές 
στην κλασική Γραμματεία, που γίνονται με τόσο αξιοθαύμαστο τρόπο 
όσο δεν συναντά κανείς σε ειδικούς φιλολόγους. 

Συμπερασματικά, το βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά ένας αρμονικός 
συνδυασμός δύοπονημάτων, (ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ – 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ) που θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα εξαιρετικό βασικό εργαλείο εκπαίδευσης των νέων. 
Το«εγχειρίδιο Ρητορικής», όπως χαρακτήρισε το βιβλίο η Καθηγήτρια 
κ.Άννα Μπενάκη –Ψαρούδα,είναι αποκαλυπτικό, και με το 
διαβαθμισμένο υλικό του κεντρίζει το ενδιαφέρον του  αναγνώστη, ο 
οποίος μπορεί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γνώση  περί Ρητορικής 
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό, για την εκφορά δηλαδή 



ενός πειστικού λόγου με στόχο την επιτυχή επικοινωνία του με τους 
άλλους. 

Αγαπητέ μας Νέστορα, σε ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη 
προσφορά σου στα Ελληνικά Γράμματα. 


