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ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΠΑΝΔΑΓΟΥ, Σειρά «Αϊθρα-εργα αρχαίων ελλήνων μαθημα

τικών και αστρονόμων». 

Οί καταστροφές των βιβλιοθηκών της 'Αλεξανδρείας το 47 π.Χ., 
του ίεροϋ τοϋ Σεραπείου (στην ίδια πόλη) τό 391 μ.Χ. και των δια
φόρων 'Αθηναϊκών Σχολών τό 526 μ.Χ. στέρησαν την ανθρωπότη
τα άπό τα τεράστιας πνευματικής αξίας έργα της αρχαίας ελλη
νικής διανοήσεως. Σώθηκε ενα μόνο μικρό ποσοστό περίπου 5% 
τοϋ έργου αύτοϋ, πού αποτελεί όμως ενα ικανό δείγμα για να έκτι-
μηθή ή αξία του. 

'Αντιθέτως προς άλλους τομείς τής αρχαίας ελληνικής επιστήμης, 
κυρίως γιά τήν κορωνίδα της, τα μαθηματικά και κατ' επέκταση την 
αστρονομία, δέν παρατηρείται ιδιαίτερο εκδοτικό ενδιαφέρον. 

"Αν εξαιρέσωμε τον αείμνηστο Ευάγγελο Σταμάτη (καθηγητή 
Φυσικών) ο οποίος εξέδωσε 'Αρχαίους "Ελληνες μαθηματικούς στην 
περίφημη σειρά Teubner και επιμελήθηκε του σχολιασμού καί τής 
αποδόσεως στην νεοελληνική έργων τοϋ Διοφάντου, τοϋ 
Άρχιμήδους, τοϋ 'Απολλώνιου και τοϋ Εύκλείδου, κανείς άλλος ως 
τό 2000 δέν ασχολήθηκε μέ τήν αρχαία ελληνική μαθηματική γραμ
ματεία. Τό κενό ήρθε να καλύψη επάξια ο μαθηματικός-συγγραφέας 
Ευάγγελος Σπανδάγος μ' ενα εντυπωσιακής ευρύτητας συγγραφικό 
και εκδοτικό έργο. Ά π ό τό Μάιο τοϋ 2000 εως και τον Φεβρουάριο 
τοϋ 2003 ó Ευάγγελος Σπανδάγος επιμελήθηκε τών αρχαίων κειμέ
νων, παρουσίασε στην νεοελληνική καί σχολίασε 17 έργα (!!) 
'Αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών καί αστρονόμων, τά όποια έξεδό-
θησαν άπό τις φυσικομαθηματικές εκδόσεις «Αίθρα»1. Παραθέτουμε 
τό σχετικό κατάλογο. 

α) «Οί Χαμένες Πραγματείες τοϋ Εύκλείδου» (σσ. 190). 
β) «Τά 'Οπτικά καί τά Κατοπτρικά τοΰ Εύκλείδου» (σσ. 360). 
γ) «Τά Φαινόμενα τοΰ Εύκλείδου» (σσ. 216). 
δ) «Τά Σφαιρικά τοΰ Θεοδοσίου» (σσ. 288). Προλογίζει ο καθηγη

τής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Memphis Η.Π.Α. Γεώργιος 'Αναστασίου. 

1. Αίθρα, θυγατέρα τοϋ βασιλιά Πιτθέως τής Τροιζήνας καί μητέρα τοΰ Θησέως. 
'Αναφέρεται άπό πολλούς συγγραφείς οτι δίδασκε πρακτική αριθμητική. 

2. Πρόκειται για μία παρουσίαση διασωθέντων αποσπασμάτων άπό 5 χαμένες 
εργασίες τοϋ Εύκλείδου. 
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ε) «Τα Περί κυλίνδρου τομής και Περί κώνου τομής του Σερήνου» 
(σσ. 352). Προλογίζει ο 'Ακαδημαϊκός Νικόλαος Άρτεμιάδης. 

στ) «Το Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης του 
Άριστάρχου» (σσ. 152). Προλογίζει ο αστρονόμος "Αγγελος 
Άναγνωστίδης, Δρ του Πανεπιστημίου τοΰ Göttingen. 

ζ) «Ή Συναγωγή του Πάππου του Άλεξανδρέως» (τόμος Α', 
βιβλία β', γ', δ') (σσ. 500). Προλογίζει ή επ. καθηγήτρια τοΰ 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου. 

η) «Ή 'Αριθμητική Εισαγωγή τοΰ Νικόμαχου τοΰ Γερασηνοΰ» (σσ. 
312). Προλογίζει ή καθηγήτρια τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης Σοφία Καλπαζίδου. 

θ) «Υπόμνημα εις το πρώτον τών Εύκλείδου στοιχείων τοΰ 
Πρόκλου» (σσ. 392). Προλογίζει ó Άν. Καθηγητής τοΰ Παν/μίου 
Κρήτης Μιχάλης Αάμπρου. 

ι) «Εισαγωγή εις τήν σπουδήν τών ουρανίων φαινομένων τοΰ 
Γεμίνου τοΰ Ροδίου» (σσ. 320). Προλογίζει ή Έπ. Καθηγήτρια 
τοΰ Ε.Μ.Π. Χριστίνα Φίλη. 

ια) «ΟΙ Καταστερισμοί τοΰ 'Ερατοσθένους» (σσ. 160). Προλογίζει ó 
Έπ. Καθηγητής τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών Στράτος Θεοδοσίου. 

ιβ) «Τα Φαινόμενα και Αιοσημεια τοΰ Άράτου» (σσ. 160). Προ
λογίζει ο Έπ. Καθηγητής τοΰ Παν/μίου 'Αθηνών Μάνος Δανέζης. 

ιγ) «Το 14° και το 15° βιβλία τών "Στοιχείων"» (σσ. 144). 
Προλογίζει ο Δρ τών Μαθηματικών 'Ιωάννης Θωμα'ίδης. 

ιδ) «Τών Άράτου και Εύδόξου φαινομένων έξηγήσεως τοΰ 
Ίππαρχου» (σσ. 400). Προλογίζει ή έπίκουρη καθηγήτρια τοΰ 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών Μάρω Παπαθανασίου. 

ιε) «Τα Σχόλια τοΰ Πρόκλου στο α' βιβλίο τών Στοιχείων τοΰ 
Εύκλείδου", τόμος Β' (σσ. 384). Προλογίζει ο Καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου Cameron τών Η.Π.Α. 'Ιωάννης Αργυρός. 

ιστ) «Τα έργα τοΰ Αΰτολΰκου τοΰ Πιτανέως "Περί κινούμενης 
σφαίρας» και «Περί έπιτολών και δύσεων"» (σσ. 192). 
Προλογίζει ó Δρ τών Μαθηματικών τοΰ Α.Π.Θ. Νικόλαος 
Καστανής. 

ιζ) «Το έργο τοΰ Κλεομήδους "Κυκλική Θεωρία Μετεώρων"» (σσ. 
256). Προλογίζει ο 'Αν. Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 
Ξενοφών Μούσας. 

ιη) «Το έργο τοΰ Εύκλείδου "Δεδομένα"» (σσ. 272). Προλογίζει ο 
'Αν. Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών 'Ιωάννης Άραχωβίτης. 
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Στο βιβλίο αυτό για πρώτη φορά μέ τρόπο ορθό και κατανοητό οί 
πλευρικοί καΐ διαμετρικοί αριθμοί των Πυθαγορείων, 
ι θ ' " Ή Μαθηματική Σννταξυς" τοϋ Πτολεμαίου τόμ. Α', σσ. 416. 

Προλογίζει ή Έπικ. Καθηγήτρια τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μάρω Παπαθανασίου. 

κ) Θέωνος τον Σμυρναίου "Των κατά το μαθηματικον χρησίμων 
εις την Πλάτωνος άνάγνωσιν, (σσ. 460). Προλογίζει ή καθηγή
τρια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου. 

Τα έργα αυτά οχι μόνο δεν είχαν εκδοθή ποτέ ως τώρα στον ελ
ληνικό χώρο, άλλα και αυτά τα αρχαία κείμενα ήταν δυσεύρετα 
τουλάχιστον στην χώρα μας. 

Ό Ευάγγελος Σπανδάγος έχει τήν ιδιαιτερότητα να είναι μαθη
ματικός και συγχρόνως γνώστης της αρχαίας ελληνικής. Κατά τα 
σχολικά έτη 1992-1993,1993-1994 και 1994-1995, όταν υπηρετούσε 
στο Πειραματικό Σχολείο τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών ώς καθηγητής 
μαθηματικών, στο πλαίσιο διδακτικού πειράματος, δίδαξε μέ επιτυ
χία αρχαία ελληνικά μαθηματικά κείμενα. Στο σημείο αυτό πρέπει 
νά διευκρινισθή οτι, λόγω τών πολλών ιδιαιτεροτήτων τής μαθημα
τικής επιστήμης, ένας φιλόλογος χωρίς μαθηματικές γνώσεις δύσκο
λα θά κατάφερνε νά άποδώση στην νεοελληνική και νά σχολιάση 
μαθηματικά και αστρονομικά έργα τών 'Αρχαίων Ελλήνων. 

Είναι νομίζω άξιο παρατηρήσεως οτι οί αποδόσεις στην νεοελληνική 
τών έργων αυτών στηρίχθηκαν αποκλειστικά και μόνο στά αρχαία ελλη
νικά κείμενα και οχι σέ ξενόγλωσσες μεταφράσεις. Και τά δεκατέσσερα 
εκδοθέντα έως τώρα έργα περιέχουν τά απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία 
τών συγγραφέων τους, τό ιστορικό τών εκδόσεων τους και αναλυτική 
εισαγωγή. Ή παρουσίαση τής αρχαίας ελληνικής μαθηματικής γραμμα
τείας από τον ίκανότατον αυτόν θεράποντα τών Θετικών 'Επιστημών 
αποτελεί σημαντική συμβολή και απαραίτητο βοήθημα γιά οποίον επιθυ
μεί νά μυηθή ουσιαστικά στον κόσμο τών μαθηματικών και αστρονομι
κών εννοιών όπως τις διαμόρφωσε ή ελληνική αρχαιότητα. 

Κλείνοντας τό σημείωμα αυτό επιθυμώ νά προσθέσω οτι ο 
Ευάγγελος Σπανδάγος έχει βραβευθή άπό τον Παγκόσμιο "Όμιλο 
γιά τήν Μελέτη τών 'Αρχαίων Πολιτισμών (I.C.A.C.) τό 1997 και 
από τήν 'Ακαδημία 'Αθηνών τό 2000. Κατά τό έτος δέ 2002 ή πόλη 
τοϋ Ρεθύμνου (γενέτειρα του) και ó Δήμος Δεσφίνας (Ιτέας) τοϋ 
απένειμαν τιμητικές διακρίσεις γιά τό έργο του. 

Γεωργία ΞΑΝΘΑΚΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 


