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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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σις της εξελίξεως αυτών εν τη παρόδω του χρόνου. Τέσσαρες 'εκ τών ενοτήτων 

τούτων ανάγονται εις αντιστοίχους έποχάς ιατρικών αντιλήψεων, ήτοι α) είς την 

μυθικήν παράδοσιν και τους μυθικούς ιατρούς β') εις την Προσωκρατικήν και 

Προϊπποκρατικήν 'Ιατρικήν γ') τήν άπο 'Ιπποκράτους μέχρι Γαληνού περίοδον 

και δ') τους ιατρούς της μεσαιωνικής—βυζαντινής περιόδου. Μία πέμπτη ένότης 

περιλαμβάνει μελετήματα αναγόμενα είς αντιλήψεις έκτεινομένας είς πλείονας 

χρονικάς περιόδους και έχουσας ίδίαν έσωτερικήν ενότητα, ώς ή έπισκόπησις τών 

αντιλήψεων δια τάς ρευματικάς νόσους, δια τους Κυπρίους ίατρούς κλπ. 

Γνωστών όντων τών κενών είς τήν γραπτήν παράδοσιν της τε προκλασσι-

κής καί της μετακλασσικής περιόδου, το έργον του Ιστορικού της ιατρικής είναι 

εργώδες καί οφείλει ό ερευνητής να συνδυάση δλα τα αποσπάσματα καί δλους 

τους είς τους διαφόρους συγγραφείς καί ίατρούς καί ιδιαιτέρως είς τον Γαληνον 

άπαντώσας πληροφορίας διά να δώση τας αντιλήψεις έκαστης εποχής. Το έργον 

τούτο εκτελεί μετά πολλής επιμελείας καί ευσυνειδησίας ό συγγραφεύς, ώς μαρ

τυρεί καί το πλήθος τών παραπομπών του εις τε τους "Ελληνας ίατρούς καί συγ

γραφείς, ιδιαιτέρως τον Γαληνόν, καί είς τήν συναφή διεθνή βιβλιογραφίαν. Είς 

ώρισμένα τμήματα δεν εξαντλεί τελείως το θέμα, διότι έχει τήν πρόθεσιν να έκ-

δώση είδικάς συγγραφάς, υπό έπεξεργασίαν ήδη εύρισκομένας, ώς λ.χ. περί της 

ιατρικής άπο Ιπποκράτους μέχρι Γαληνού καί περί τής Βυζαντινής 'Ιατρικής. 

Ή επεξεργασία είναι εμβριθής καί προδίδει τήν έρευνητικήν ικανότητα του συγγρ. 

καί τήν οικειότητα αύτοϋ προς το θέμα. Καίτοι τα κεφάλαια του αποτελούνται 

έκ μεμονωμένων μελετών δημοσιευθεισών είς το εν περιοδικον ή τό άλλο, εν τού

τοις ή ένότης τής θεωρήσεως, βασιζόμενη επί εδραίας γνώσεως τών φιλοσοφικών, 

θεολογικών, επιστημονικών καί ιατρικών αντιλήψεων έκαστης εποχής είναι κατά

δηλος, καθώς επίσης καί αϊ ποικίλαι εκάστοτε πνευματικαί αλληλεπιδράσεις καί 

εξελίξεις. Είς το έργον του ο συγγρ. δέν περιορίζεται μόνον είς τήν Έλληνικήν 

Ίατρικήν, άλλα επεκτείνεται, ει καί ουχί εκτενώς, καί είς τήν Ίατρικήν τών άλ

λων λαών, Άσσυροβαβυλωνίων, Αιγυπτίων, Περσών, 'Ινδών, Σινών, Ρωμαίων 

κλπ., ευλόγως δέ, 'ίνα καταφανή τούτο μέν ή άλληλοεπίδρασις, δπου αύτη υπάρ

χει ή ή ελλειψις επίσης σχέσεως καί ή διαφορά του χαρακτήρος τής άλλαχου 

ιατρικής, ώς'συναρτήσεως αυτής προς τάς θρησκευτικάς καί φιλοσοφικάς αντιλή

ψεις καί τάς επιστημονικά ς γνώσεις εκάστου λαού. Είς τάς παραπομπάς του 

συγγρ. παρατηροΰμεν, δτι ούτος προκειμένου περί τών ιδίων αύτοΰ έ'ργων ση-

μειοΐ μόνον τήν ενδειξιν τής πρώτης αυτών δημοσιεύσεως, ένφ θα ήδύνατο να ση-

μειοΰται καί ή ενδειξις τής κωδικοποιήσεως αυτών εν τη Α' σειρά τών Ί σ τ . 

Ιατρικών Μελετών αυτού. 

Ή συγγραφή τοϋ προκειμένου Ιργου συνέπεσεν είς χρόνον βαθύτατης δοκι

μασίας του συγγραφέως έκ του θανάτου του εικοσαετούς υιού του Νικολάου. 

Είναι γνωστόν άπο τον άρχαΐον έπιγραμματοποιόν δτι «Ού το θανεΐν άλγεινόν, 

δπερ καί πάσι πρόκειται, | άλλα πριν ηλικίας καί γονέων πρότερον». 'Ακριβώς 

διά τον λόγον τούτον ευλογεί τις τον θεόδοτον ζήλον προς τήν έπιστημονικήν έρ-

γασίαν, ό οποίος έβοήθησε καί τον συγγραφέα νά κατάπνιξη τήν πατρικήν οδύ-
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νην ασχολούμενος με τήν πνευματικήν δημιουργίαν των έξοχων πνευμάτων του 

παρελθόντος και προσφέρων ο 'ίδιος εις τους συγχρόνους και τους έπιγιγνομένους 

άπηκριβωμένας πληροφορίας χρησίμους δια τήν όρθήν κατανόησιν του παρελθόν

τος της 'Ιατρικής Ε π ι σ τ ή μ η ς , τόσον άπαραίτητον δια τήν δημιουργικήν διαμόρ-

φωσιν του μέλλοντος αυτής. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 

* * 

D e m e t r i o s J- C o n s t a n t e l o s B y z a n t i n e P h i l a n t h r o p y a n d 

S o c i a l W e l f a r e , Rutgers University Press New Brunswick - New 

Jersey, 1968, Σ χ . 8 σελ. XXVIII-h356. 

To βιβλίον τοΰτο—Βυζαντινή Φιλανθρωπία καί Κοινωνική Πρόνοια—είναι 

το τέταρτον της Βυζαντινής σειράς εκδόσεων του Πανεπιστημίου Rutgers. Τ α 

προηγούμενα τρία της σειράς είναι 1) C. Diehl Μεγαλεΐον καί Παρακμή, μετάφρ. 

εκ του Γαλλικού, 2) G. Ostrogorsky Ι σ τ ο ρ ί α τοϋ Βυζ. Κράτους μετ. εκ του 

Γερμανικού καί 3) D. V. Ainalov Αι Έλληνιστικαί άρχαί της Βυζ. Τέχνης μετ. 

εκ του Ρωσικού. Ή σειρά αυτή τών βιβλίων, προοριζομένη δια τους φοιτητας 

καί το ευρύ κοινόν, σκοπεί να ρίψη φώς εις του Βυζαντιακου κράτους τήν ίστο-

ρίαν καί τον πολιτισμόν, τών οποίων ή π ρ α γ μ α τ ι κ ή δψις καί ή αξία μόλις άπό 

τίνων δεκαετηρίδων ήρχισε να διευκρινήται, παραμεριζομένης της ομίχλης τών 

παραξηγήσεων καί της δυσφημήσεως παντός του Βυζαντινού καί τών άπό αιώ

νων προκαταλήψεων του Δυτικού κόσμου εναντίον του Μεσαιωνικού Ελληνικού 

κράτους. Πόσον αϊ προκαταλήψεις αύται έχουν εισδύσει εις τάς αντιλήψεις τών 

συγχρόνων κρατών καί νοθεύουν τήν άκρίβειαν της εικόνος της παγκοσμίου ιστο

ρίας καί της ιστορικής εξελίξεως τοϋ πολιτισμού, καταφαίνεται καί εκ τής προσ

φάτου εξετάσεως τών συγχρόνων σχολικών Γερμανικών εγχειριδίων τής ιστορίας 

υπό του κ. Δημητράκου, περί ής βιβλιοκρισία εΰρηται εν τ ω παρόντι τόμω του 

« Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ » . 

Το βιβλίον του κ. Κωνσταντέλου απαρτίζεται εκ βραχείας εισαγωγής, εκ 

τριών μερών, εν οΐς αναπτύσσεται το θέμα του καί εκ τετάρτου μέρους, εις το 

όποιον συνοψίζονται τα συμπεράσματα τής έρεύνης του. Περαιτέρω συμπληροΰ-

ται διά πλουσιωτάτου βιβλιογραφικού καταλόγου δέκα εξ σελίδων καί δια πίνα-

κος ονομάτων καί λέξεων. Το βιβλίον κοσμείται επίσης δια 36 εικόνων σχετιζο

μένων προς το κείμενον, δια τριών εντός κειμένου χαρτών ένδεικνυόντων τους τό

πους εις ους αναφέρονται γεγονότα του κειμένου καί μέγαν χάρτην τής Βυζ. αυ

τοκρατορίας ένδεικνύοντα τήν κατά τους αιώνας εκτασιν αυτής, καταλαμβάνοντα 

δε άμφοτέρας τάς σελίδας του προσθίου καί του οπισθίου έσωφύλλου του βιβλίου. 


