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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 
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προκαταρκτικού χάρτου περιοχών, αίτινες στερούνται τριγωνομετρικού δικτύου, 

ώς και è προσδιορισμός αστρονομικών άζιμουθίων διευθύνσεων με σκοπον την 

Ινταξιν αυτών εις υπάρχον τριγωνομετρικόν δίκτυον χωρίς να ληφθή υπ' όψει ή 

έξίσωσις του LAPLACE. Εις τους προσδιορισμούς της κατηγορίας ταύτης, ακρί

βεια της τάξεως του τόξου ενός δευτερολέπτου είναι ικανοποιητική. 

Εις την όευτέραν κατηγορίαν λαμβάνεται υπ' όψει ή άπόκλισις της κατα

κόρυφου, υπάγονται δε ε'ις αυτήν : Πρώτον, ό αστρονομικός προσδιορισμός του 

μήκους, του πλάτους και τοΰ άζιμουθίου του θεμελιώδους σημείου του τριγωνο

μετρικού δικτύου. Δεύτερον, ό αστρονομικός προσδιορισμός του μήκους και του 

άζιμουθίου εις ώρισμένας κορυφάς τοΰ τριγωνομετρικού δικτύου, με σκοπον την 

έφαρμογήν της έξισώσεως τοΰ LAPLACE, κατά την συνόρθωσιν αύτοΰ. Τρίτον ό 

αστρονομικός προσδιορισμός τών συντεταγμένων σημείων, τών οποίων είναι γνω-

σταί αϊ γεωδαιτικά! συντεταγμέναι μέ σκοπον τον προσδιορισμόν τοΰ σχήματος 

τοΰ γεωειδοΰς και της σχέσεως αύτοΰ προς το ελλειψοειδές αναφοράς, το όποιον 

έχρησιμοποιήθη δια τον ύπολογισμόν τοΰ τριγωνισμοΰ. 

Σκοπός τοΰ βιβλίου είναι ή σπουδή τών μεθόδων καί τών οργάνων δια τών 

οποίων επιτυγχάνεται ό δι' αστρονομικών παρατηρήσεων προσδιορισμός τών συν

τεταγμένων σημείων επί της επιφανείας της γης καί τοΰ άζιμουθίου μιας διευ

θύνσεως. 

Ή ΰλη τοΰ βιβλίου κατανέμεται εις 6 κεφάλαια. Εις το πρώτον εκ τού

των (σελίδες 49), παρέχονται λεπτομερώς βασικαι έ'ννοιαι επί τών συστημάτων 

συντεταγμένων, τών διορθώσεων καί τών αναγωγών αυτών. Εις το δεύτερον κε-

φάλαιον (σελίδες 51—126) γίνεται διαπραγμάτευσις τοΰ προβλήματος τοΰ χρόνου? 

εν ώ αναπτύσσονται τα περί άστρικοΰ καί ήλιακοΰ χρόνου, τα περί χρονομέτρου, 

λήψεως της ώρας, άληθοΰς ήλιακοΰ χρόνου κλπ. Εις το τρίτον κεφάλαιον (σελ. 

129—152) σπουδάζεται ό προσδιορισμός τοΰ άζιμουθίου έκ της ωριαίας γωνίας 

αστέρος, έκ τοΰ ύψους τοΰ αστέρος υπέρ τον ορίζοντα καί έκ τοΰ ύψους τοΰ ηλίου, 

παρέχονται δε πίνακες άζιμουθίου τοΰ πολικοΰ καί εξετάζεται ό προσανατολισμός 

τοΰ τηλεσκοπίου. 

Εις το τέταρτον κεφάλαιον (σελ. 157—198) ερευνάται ό προσδιορισμός τοΰ 

πλάτους δια παραμεσημβρινών υψών, δια τοΰ πολικού, δια παρατηρήσεως αστέρος 

ή τοΰ ηλίου εις τυχοΰσαν θέσιν, δια ζενιθίων αποστάσεων αστέρων παρατηρουμέ

νων επί τοΰ αύτοΰ κατακόρυφου κλπ. 

Εις τό πέμπτον κεφάλαιον (σελ. 205—274) σημειοΰται προεισαγωγικώς, 

δτι, εάν μετρηθούν αϊ ζενιθίαι αποστάσεις δύο αστέρων είναι δυνατός ό προσδιο

ρισμός τών γεωγραφικών συντεταγμένων τοΰ σταθμού παρατηρήσεως, ό όποιος 

ευρίσκεται εις την τομήν τών αντιστοίχων περιφερειών τών κύκλων ύψους, την 

πλησιεστέραν προς την κατά προσέγγισιν θέσιν του. 'Ακολούθως αναφέρονται τα 

περί ευθειών ύψους, τα της γραφικής παραστάσεως αυτών, τα τοΰ υπολογισμού 

τών στοιχείων προς χάραξιν της ευθείας ύψους, ή εύρεσις τοΰ στίγματος έκ της 

γραφικής παραστάσεως, τα περί πολλαπλασιασμού τών σκοπεύσεων, παρατηρή-
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σεις δια των θεοδολίχων, του αστρολάβου καί της αεροστάθμης, σύνταξις κατα

λόγου, υπολογισμός των παρατηρήσεων δια διαφόρων μεθόδων κλπ. 

Τέλος εις το έκτον κεφάλαιον (σελ. 283—328) γίνεται λεπτομερής σπουδή 

τών αστρονομικών οργάνων : του θεοδολίχου, του πρισματικού αστρολάβου καΐ 

του εξάντος. 

* 
* * 

Και άλλοτε εύρέθημεν εις τήν εύχάριστον θέσιν να όμιλήσωμεν εις τον 

«Πλάτωνα» δια μικροτέραν της παρούσης πραγματείαν του καθηγητού κ. *Ι. Ά ρ -

γυράκου, ήτις έφερε τον τίτλον 'Αστρολάβος. Ή υπό κρίσιν πραγματεία είναι 

το έκτενέστερον εκ τών υπ' αύτου μέχρι σήμερον δημοσιευθέντων έργων και πλη

ροί μίαν έπιστημονικήν ανάγκην του τόπου μας. Καθ' δσον γνωρίζομεν, ουδέν 

τοιαύτης εκτάσεως έλληνικόν έργον, αφορών εις τήν Γεωδαιτικήν Άστρονομίαν, 

έχει έκδοθή εν Ελλάδι παρ' άλλου τίνος έπιστήμονος μέχρι σήμερον. Δια τον 

λόγον τούτον ή έκδοσις της υπό κρίσιν πραγματείας αποτελεί τήν πλήρωσιν με

γάλου κενού εις τήν έλληνικήν έπιστημονικήν βιβλιογραφίαν. Ό κ. Άργυράκος 

μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν σαφήνειαν εις τήν έ'κθεσιν δυσκολωτάτων προβλημά

των, με τήν βαθεΐαν γνώσιν της υπό διαπραγμάτευσιν ύλης, και μέ τήν άρτιω-

τάτην διάρθρωσιν αυτής άπα παιδαγωγικής και επιστημονικής επόψεως κατώρ-

θωσε νά παρουσίαση εν έπιστημονικον έργον ώλοκληρωμένον και λίαν ώφέλιμον 

δια τους ασχολούμενους μέ τήν Γεωδαισίαν και είδικώτερον μέ τήν Γεωδαιτικήν 

Άστρονομίαν. Νομίζομεν δτι δέν είναι υπερβολή εάν σημειώσωμεν, δτι ό κ. 

Άργυράκος συνεχίζει μέ άκατάβλητον ζήλον το έργον τών αθανάτων ημών προγό

νων εις τήν Γεωδαιτικήν Άστρονομίαν και ιδίως το έργον του Ποσειδωνίου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 
* * 

Δρος Ί . Ν. ΔΑΜΠΑΣΗ, Ιστορικού, Ίατρικαί μελέται, Σειρά Δευτέρα, Έ κ -

δοσις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Αθήναι 1968, Σχ. 8Μ, σελ. 268. 

Δύο'ετη μετά τήν κυκλοφόρησιν της πρώτης σειράς τών μελετημάτων του επί 

τών ιατρών και της ιατρικής τοϋ παρελθόντος μας παρουσιάζει ήδη και τήν δευτέ-

ραν σειράν αυτών ό έγκριτος ιατρικός ιστορικός μελετητής κ. Δάμπασης. Ώ ς καί 

εις τήν πρώτην σειράν, περί ής έδημοσιεύθη κρίσις εις τον ΠΛΑΤΩΝΑ τόμ. I H ' 

(1966) σελ. 361 εξ., οοτω καί ενταύθα πρόκειται περί σειράς αυτοτελών μελε

τών δημοσιευθεισών εις ιατρικά καί επιστημονικά περιοδικά κατά τα έτη 1965— 

1967. Αύται συμπληρούμεναι νυν εις ενότητας εφοδιάζονται δια σημειωμάτων 

εισαγωγικών, δι' ών υποβοηθείται ή ενιαία θεώρησις τών ιατρικών αντιλήψεων 

εν τώ πλαισίω τών φιλοσοφικών ρευμάτων της εποχής των καί ή παρακολούθη-
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