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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ευαγγέλου Σπανδάγου: 

"Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση 

Αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων (φυσικομαθηματικών και ιατρικών)" 

 (σελίδες 136, τιμή ₠12,00) 
 

Από τις εκδόσεις "Αίθρα" κυκλοφόρησε (Οκτώβριος 2015) το 157ο (εκατοστό πεντη-

κοστό έβδομο) βιβλίο του μαθηματικού – συγγραφέα – τηλεπαρουσιαστή Ευαγγέλου 

Σπανδάγου με τίτλο: 

"Η συμβολή των Αράβων στη διάσωση και διάδοση 

Αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων (φυσικομαθηματικών και ιατρικών)." 

Κατά την περίοδο της Αραβικής αναγεννήσεως (7ος – 15ος αιώνας) Άραβες διανοού-

μενοι μελέτησαν με θέρμη ένα μεγάλο πλήθος Αρχαιοελληνικών συγγραμμάτων θετι-

κών επιστημών πολλά από τα οποία μετέφρασαν στην Αραβική. Οι μεταφράσεις αυτές 

συνετέλεσαν, ώστε να διασωθεί ένας σημαντικός αριθμός έργων από τα οποία είχαν χαθεί τα Ελληνικά 

χειρόγραφα. 

Για πρώτη φορά στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό οι τίτλοι ενός 

μεγάλου αριθμού φυσικομαθηματικών και ιατρικών συγγραμμάτων τα οποία έχουν μεταφραστεί στην Α-

ραβική. Πρόκειται για 211 έργα 61 Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Αυτό οφείλεται στο ότι, εκτός από την 

εκτενή Ελληνική και ξενόγλωσση σχετική βιβλιογραφία, έχουν γίνει από τον Ευάγγελο Σπανδάγο, από το 

έτος 1999 και μετά, άμεσες και έμμεσες έρευνες σε διάφορες βιβλιοθήκες πόλεων της Ευρώπης, της Ασίας 

και της Αφρικής. Οι έρευνες αφορούν τον εντοπισμό Αραβικών χειρογράφων τα οποία περιέχουν μετα-

φράσεις ή σχολιασμούς Αρχαιοελληνικών κειμένων τα οποία δεν έχουν μεταφρασθεί σε άλλη γλώσσα. 

Το βιβλίο διαιρείται στα επόμενα 7 κεφάλαια: 

α) Οι αιτίες της απώλειας Αρχαιοελληνικών χειρογράφων. 

β) Το "Αραβικό θαύμα" και η διάδοση των θετικών επιστημών της Αρχαίας Ελλάδος στον Αραβικό κόσμο. 

γ) Άραβες επιστήμονες λάτρεις των θετικών επιστημών της Αρχαίας Ελλάδος και Άραβες μεταφραστές, 

σχολιαστές Ελληνικών φυσικομαθηματικών και ιατρικών συγγραμμάτων. 

δ) Αρχαία Ελληνικά έργα φυσικομαθηματικού και ιατρικού περιεχομένου τα οποία μεταφράστηκαν στα 

Αραβικά. 

ε) Έλληνες φιλόσοφοι και θετικοί επιστήμονες οι οποίοι αναφέρονται σε Αραβικά επιστημονικά κείμενα. 

στ) Άραβες συγγραφείς οι οποίοι μαρτυρούν για τη ζωή ή το έργο Αρχαίων Ελλήνων θετικών επιστημό-

νων. 

ζ) Ένα δείγμα Νεοελληνικών μεταφράσεων από Αραβικές μεταφράσεις χαμένων Αρχαιοελληνικών φυ-

σικομαθηματικών πραγματειών 

(Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και από τον εκδοτικό οίκο "Αίθρα".) 

 


