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είς δλον ή ιστορία της βυζαντινής διανοήσεως, άν και εξ 'ίσου ορθώς επισημαίνε

ται το ατελές της απόπειρας αυτής, έφ' δσον εξ αυτής έχει άποκλεισθή ολόκλη

ρος ή περίοδος τής παλαιοχριστιανικής σκέψεως, κατ' εξοχήν δημιουργική δια το 

Βυζάντιον. Εις το σημεΐον τοϋτο ό συγγραφεύς φαίνεται να άγνοή την πράγματι 

πολύτιμον συμβολήν τοΰ Κ. Λογοθέτου εις τον πρώτον τόμον του δίτομου έργου 

του « Ή Φιλοσοφία τών Πατέρων και τοΰ Μέσου Αιώνος». Το δεύτερον δοκίμιον 

( « Ή οδός προς την γνώσιν») εξαίρει τον μυστικόν χαρακτήρα τής βυζαντινής 

γνωσιοθεωρίας, μη θηρευούσης την γνώσιν δι' έαυτήν, άλλα θεωρούσης αυτήν ώς 

την πρώτην βαθμίδα «φωτισμού» τής ψυχής καί «θεώσεως» του άνθρωπου. Το 

τέταρτον, τιτλοφορούμενον «Φιλοκαλία», αναλύει την υπό την ονομασίαν αυτήν 

άνθολογίαν κειμένων τριάκοντα μυστικών Πατέρων τής ορθοδόξου Εκκλησίας, εις 

τά όποια εξαίρεται το άσκητικον— μυστικόν ιδεώδες τής ορθοδοξίας. "Επονται 

δοκίμια περί τής αισθητικής ουσίας τής Βυζαντινής τέχνης (τέχνης ή οποία, κατά 

την θεωρίαν του Καθ. Μιχελή, είναι κατ' εξοχήν τέχνη του «υψηλού», τής προς 

το θείον ροπής), περί βυζαντινής ζωγραφικής καί τών δύο έξοχωτέρων ασφαλώς 

εκπροσώπων αυτής, τοΰ Μανουήλ Πανσελήνου καί τοΰ άπο τάς βυζαντινάς ρίζας 

του ουδέποτε κατ' ούσίαν άποκοπέντος Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου, τέλος δε περί 

τής βυζαντινής ιεράς μουσικής καί ύμνογραφίας. Το όλον έργον δεικνύει τον συγ

γραφέα του λεπτον γνώστην τής βυζαντινής πνευματικότητος, έννοοΰντα αυτήν εκ 

τών έσω καί επικοινωνούντα δια τών πάντοτε ζωντανών ελληνικών του ριζών με 

το βαθύτερον νόημα, το όποιον εκφράζει. 

Δ. ΚΟΤΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ 

* * * 

Cleobule Tsourcas, L e s d e b u t s d e Γ E n s e i g n e m e n t p h i 

l o s o p h i q u e e t d e l a l i b r e p e n s é e d a n l e s B a l 
k a n s . La vie et Γ oeuvre de Théophile Corydalée (1570—1646). 2α έκδ. 

αναθεωρημένη καί συμπεπληρωμένη, υπό τοΰ 'Ινστιτούτου Βαλκανικών 

Σπουδών Θεσσαλονίκης 1967, σχ. 8 Μ, σ. 441 (μετά 28 εικόνων έκτος 

κειμένου). 

Ή εξαίρετος αυτή μελέτη, την οποίαν είχε παρουσιάσει εις την Άκαδη-

μίαν 'Αθηνών κατά την συνεδρίαν αυτής τής 20ής 'Ιαν. 1949 ό αείμνηστος Θεό

φιλος Βορέας, εκδιδομένη ήδη δια δευτέραν φοράν καί εμπλουτισμένη δι' δλως 

νέων στοιχείων καί κεφαλαίων, ρίπτει φώς εις την πνευματικήν άκτινοβολίαν τοΰ 

Έλληνισμοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν εις όλον τον βαλκανικον χώρον, τόσον δηλ. 

εϊς τάς Έλληνικάς σχολας τοΰ Φαναριού κ.ά., δσον καί εις τά, κέντρα έλληνικοΰ 

πολιτισμοΰ καταστάντα, σχολεία τής Ρουμανίας. Ή ζωή, αϊ σπουδαί, το διδα-

κτικον καί φιλοσοφικον έργον τοΰ σημαντικότερου εκπροσώπου τής ελληνικής 
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φιλοσοφικής σκέψεως κατά την σκοτεινήν περίοδον της τουρκικής κατοχής οπα

δού και έρμηνευτοΰ της Φιλοσοφίας τοΰ 'Αριστοτέλους αναλύονται εν έκτάσει κα-

τανοουμένης οΰτω καλλίτερον της ένότητος και συνεχείας της ελληνικής παιδείας 

και φιλοσοφίας εις την μεταβατικήν έποχήν, κατά τήν οποίαν ό μεν την νεοελλη-

νικήν άναγέννησιν απαγγελλόμενος νεοπλατωνικός ούτοπισμος τοΰ Πλήθωνος ει-

χεν πλέον οδηγήσει εις άδιέξοδον, το δε έθνος συνετηρεΐτο απλώς εν ζωή πριν ή 

ανανέωση εαυτό δια της προσφυγής μετά ταΰτα εις το κίνημα τοΰ καλουμένου 

«ευρωπαϊκού διαφωτισμού». 

Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

* 
* * 

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ, Γεωδαιτική 'Αστρονομία, Αθήναι, 1968, 

σελ. 338. 

Ό Θαλής ό Μιλήσιος και ό μαθητής αύτοΰ 'Αναξίμανδρος θεωροΰνται οι 

πρώτοι επιστήμονες, οίτινες ήσχολήθησαν με τήν Άσ~ρονομίαν. Μέγιστον επί

τευγμα τοΰ Θαλοΰ θεωρεΐπαι ή πρόβλεψις αύτοΰ περί τής εκλείψεως τοΰ ηλίου 

τής 28 Μαΐου τοΰ 585 π.Χ. Ή πρόβλεψις αύτη έ'γινε αρκετούς μήνας πριν ή 

έ'κλειψις λάβη χώραν. Αι διασωθεΐσαι πληροφορίαι περί τών δύο αυτών φυσικών 

φιλοσόφων δεν είναι άρκεταί, ώστε να συναγάγη τις το συμπέρασμα, δτι ούτοι 

ήσχολήθησαν καί με προβλήματα Γεωδαιτικής 'Αστρονομίας. Πιθανώτερον φαί

νεται δτι με τοιαύτης φύσεως προβλήματα ήσχολήθη ό Ευδοξος περί τον 4ον cd. 

π.Χ. και βραδύτερον ό Άρίσταρχος ό Σάμιος, ό Ερατοσθένης και ιδίως ό Πο-

σειδώνιος. 'Εάν αί νέαι θεωρίαι τοΰ Ταξιάρχου κ. Θεοφάνους Μανία επαληθευ

θούν, θα αποτελέσουν άπόδειξιν, δτι οι αρχαίοι Έλληνες ειχον άσχοληθή μέ τήν 

Γεωδαιτικήν Άστρονομίαν χιλιάδας τινάς ετών π.Χ. 

Αί μέχρι σήμερον κρατοΰσαι αντιλήψεις παρουσιάζουν τήν Γεωδαιτικήν 

'Αστρονομίαν ως έπιστήμην δημιουργηθεΐσαν κατά τους τελευταίους χρόνους. 

'Υπό τον δρον Γεωδαιτική 'Αστρονομία νοούνται μετρήσεις επί τής γής μέ τήν 

βοήθειαν αστρονομικών δεδομένων καί παρατηρήσεων. Είναι δε ή Γεωδαιτική 

'Αστρονομία ό κλάδος εκείνος τής Γεωδαισίας, δστις χρησιμοποιεί τα εκ τής 

'Αστρονομίας γενικά δεδομένα, τα απαραίτητα δια τον προσδιορισμον τών γεω

γραφικών συντεταγμένων ενός τόπου καί τοΰ άζιμουθίου μιας διευθύνσεως. 

Εις τον πρόλογον τοΰ βιβλίου του ό κ. Άργυρακος, δστις τυγχάνει καθη

γητής τής 'Αστρονομίας έν τω Έθνικώ Μετσοβίω Πολυτεχνεία), τονίζει δτι εί-

δικώτερον αί περιπτώσεις, κατά τάς οποίας ή Γεωδαισία καταφεύγει εις αστρο

νομικούς προσδιορισμούς δύνανται να καταταχθούν εις δύο κατηγορίας. Εις τήν 

πρώτην εκ τούτων δεν λαμβάνεται υπ' Οψιν ή άπόκλισις τής κατακόρυφου, υπά

γονται δε εις αυτήν οί προσδιορισμοί σημείων μέ σκοπον τήν κατασκευήν ενός 


