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τής αναλυτικής επεξεργασίας εξασφαλίζει μικρότερα 'ίσως άλλ' ασφαλώς έδραιό-
τερα συμπεράσματα δια μίαν περίοδον, ή οποία πολλά ακόμη έπεφυλάσσει εις 
τήν έπι στη μην. 
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Ή άντίληψις περί επιδράσεως των ουρανίων σωμάτων έπί της ανθρωπινής 
μοίρας, περί αμοιβαίας μεταξύ ουρανού και γης «συμπαθείας», υπήρξε παν
άρχαια. Έ κ της Μεσοποταμίας έκκινήσασα και διαδοθεΐσα είς Αιγυπτον έξήσκη-
σεν εύρυτάτην έπίδρασιν έπί τους "Ελληνας της Αλεξανδρινής ιδία εποχής, δτε 

όΈλληνικος πολιτισμός ήλθεν είς στενήν μετά των 'Ανατολικών λαών συνάφειαν. 
Ή έν λόγω άντίληψις, λαβοΰσα κατά μίμησιν τής αστρονομίας μάλλον συγκε-
κριμένην μορφήν, τής αστρολογίας, έδέχετο δτι άπετέλει ίδίαν έπιστήμην δυνα-
μένην δια γεωμετρικών μεθόδων να πρόβλεψη τα έπί γής συμβησόμενα, καθ' δν 
βαθμον ταΰτα εξαρτώνται έκ τών ουρανίων φαινομένων. Είναι άξιον σημειώσεως 
δτι διαπρεπή πνεύματα τής ελληνικής αρχαιότητος (δια να περιορισθώμεν μόνον 
είς αυτήν) συνετάχθησαν προς τα δόγματα τής αστρολογίας : οΰτω ό "ίππαρχος 
(του 2ου π.Χ. αϊ.) και ό Πτολεμαίος ( 1 2 7 - 4 8 μ.Χ.) υπήρξαν συγγραφείς έρ
γων περί αστρολογίας. Είς τήν άστρολογίαν αναφέρεται και το είς έξαμέτρους 
έργον του έκ Σιδώνος Δωροθέου (του Ιου μ.Χ. αι.), το όποιον έβασίζετο έπί 
τών περί αστρολογίας γνώσεων τής Ελληνιστικής εποχής, απετέλεσε δέ πηγήν 
εμπνεύσεως κατά χρόνους μεταγενεστέρους : τούτο συνάγεται έκ πολυαρίθμων 
μαρτυριών, ως του Μανέθωνος (Ιου μ.Χ. αι.) και του ολίγον μετ' αυτόν ζήσαντος 
Άνουβίωνος, ελεγειακού ποιητοΰ, του ποιητου Μαξίμου, άγνωστου εποχής (Περί 
Καταηχών), του έκ Θηβών Ηφαιστίωνος (τοϋ 5ου μ.Χ. αι., Αποτελεσματικά), 
του έξ Αιγύπτου Ρητορίου (τών άρχων του 7ου αί.) και άλλων. Το έργον του 
Δωροθέου, έν μέρει γνωστόν δια τών αποσπασμάτων τών συλλεγέντων είς τήν 
έ'κδοσιν του V. Stegemann, Die Fragmente des Dorotheus von Sidon, Heidelberg 
1939—1943, νυν εκτίθεται, δια τής προκειμένης εκδόσεως του David Pingree, έκ 
δύο 'Αραβικών χειρογράφων, του C ( = Constantinopolitanus Teni Carni 784) 
και του απογράφου κωδικός Β ( = Berolinensis or. oct. 2663 ) : πρόκειται περί 
ερμηνείας υπό eUmar ibn al- Farrukhan al- Tabari, περί το 800 μ.Χ., έκ τής 
Περσικής είς τήν Άραβικήν του κειμένου τοϋ Δωροθέου. Το κείμενον τοΰτο, όμοΰ 
μετ5 άλλων ελληνικών και ξένων κειμένων, είχε μεταφρασθή εις τήν Περσικήν 
κατά παλαιοτέρους χρόνους, τή προτροπή του Πέρσου βασιλέως Ardashir ibn 
Rabak (του 3ου μ.Χ. αί.). Ό έκδοτης, μετά σύντομα προλεγόμενα (σελ. Ι—XIX), 
παρέχει το Άραβικον κείμενον μετ' 'Αγγλικής μεταφράσεως (σελ. 1—322), επ
άγει δε τα Ελληνικά και Λατινικά αποσπάσματα τοϋ Δωροθέου ( σελ. 323—437). 
Το έργον κατακλείεται υπό λεπτομερών πινάκων ονομάτων, πραγμάτων και χω
ρίων (σελ. 438—444). Γενικώς ειπείν, ή δλη εκδοσις έγένετο μετά τής γνωστής 
τών εκδόσεων Teubner επιμελείας, ακριβείας και πληρότητο<τ, θα είναι δέ λίαν 
χρήσιμος είς τους ασχολούμενους περί τά πνευματικά ρεύματα τής ελληνιστικής 
εποχής και εις τήν μελέτην τής εξελίξεως τών περί επιστήμης αντιλήψεων κατά 
τους μεταγενεστέρους χρόνους. 
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