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HOBERT S. BRUMBAUGH, Ancient Greek Gandgets and Machines. 

^ΡΟΒΕΡΤΟΣ Σ. ΜΠΡΟΥΜΠΑΟΥ, Άοχαΐα ελληνικά μηχανήματα καΐ μη· 

χαναί, New York, Thomas Y. Crowell Company, 1966. 

Ό κ. Brumbaugh είναι άπα πολλών ετών καθηγητής της 'Ιστορίας της φι

λοσοφίας εν τω Πανεπιστημίω Yale (Γαίηλ) τών Ηνωμένων Πολιτειών της 'Αμε

ρικής. Προς τούτοις έχει είδικευθή εις τα πλατωνικά και τα αριστοτελικά ζητή

ματα τα σχέσιν έχοντα προς τα Μαθηματικά και τήν Τεχνικήν τών αρχαίων Ε λ 

λήνων. "Εχει δημοσιεύσει, έκτος της ανωτέρω, άλλας τρεις περισπούδαστους 

πραγματείας : 1) Τα μαθηματικά παρά Πλάτωνι. Εις αυτήν ερευνώνται κατ' εν

τελώς πρωτότυπον τρόπον αί μαθηματικαί γνώσεις του Πλάτωνος, α'ίτινες είναι 

διεσκορπισμέναι εις τους διάλογους του. 2) Ό Πλάτων περί τοΰ Οντος. Εις αυτήν 

εξετάζεται ή οντολογία του Πλάτωνος, ως αυτή εκτίθεται εις τον διάλογον Παρ

μενίδης. 3) Οι φιλόσοφοι της Ελλάδος. 'Από τοΰ Θαλου μέχρι του 'Αριστοτέλους. 

(1) Plato's Mathematical Imagination. 2) Plato on the One. 3) The Philosophers 

of Greece). 

Εις τήν νέαν πραγματείαν του τήν άφορώσαν εις τα μηχανήματα και τάς 

μηχανάς τών αρχαίων Ελλήνων ό κ. Brumbaugh εκθέτει με άξιοζήλευτον τρόπον 

τήν έξέλιξιν της τεχνικής τών Ελλήνων αρχόμενος άπο τής μυθολογικής παρα

δόσεως περί Δαιδάλου. Τα μηχανήματα του Άρχιμήδους και τοΰ "Ηρωνος κα

ταλαμβάνουν τήν μεγαλυτέραν εκτασιν τοΰ βιβλίου, τοΰ οποίου ή υλη κατανέμεται 

εις δέκα κεφάλαια. Ή έμφάνισις τοΰ βιβλίου είναι εξαίρετος. Ή εκτιθέμενη υλη 

ερμηνεύεται άριστα εκ τών θαυμάσιων σχημάτων, άτινα διακοσμοΰν το βιβλίον. 

"Ό τρόπος διατυπώσεως υπό τοΰ συγγραφέως τής σκέψεως τών αρχαίων Ελλή

νων επί τών προβλημάτων τής τεχνικής καθίστα τήν άνάγνωσιν τοΰ βιβλίου λίαν 

εύχάριστον και υπενθυμίζει εις ήμας οτι ή αφετηρία τών σημερινών αυτομάτων 

μηχανημάτων, άτινα πράγματι προκαλοΰν τον θαυμασμόν, ευρίσκεται εις τα αυ

τόματα μηχανήματα τοΰ Άρχιμήδους, τοΰ Κτησιβίου, τοΰ "Ηρωνος και τοΰ 

Φίλωνος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 

Η. G. ZEUTHEN, Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum, 
mit einem Vorwort und Register von J. Β HOPMANN. 
GEORG OLMS Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1966 Seiten 522. 

H. G. ΤΣΟ'ΓΤΕΝ, Περί τών κωνικών τομών κατά τήν αρχαιότητα, μετά 

προλόγου καΐ βιβλιογραφίας υπό Ι. Ε. ΧΟΦΜΑΝ. Έκδοτικον βιβλιο-

πωλεΐον ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΛΜΣ, Χιλντεσχάϊμ 1966, σελίδες 522. 

Ό Δανός Ιερώνυμος Γεώργιος Τσόϊτεν (1839—1920) συγκαταλέγεται με-
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ταξύ μιας μικράς ομάδος μαθηματικών του 19ου αιώνος, οι όποιοι έκτος της 

έρεύνης επί τών συγχρόνων μαθηματικών ειχον άφιερωθή και εις την έ'ρευναν της 

ιστορίας της επιστήμης των. Είχε το ευτύχημα να σπουδάση μαθηματικά εν 

Παρισίοις παρά τώ διαπρέπει μαθηματικώ MICHEL CHASLES (1793—1880), 

ό όποιος, έκτος άλλων σπουδαίων εργασιών, ειχεν επιτυχώς ανασκευάσει το άπο-

λεσθέν σημαντικον έργον του Εύκλείδου, ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ, στηριζόμενος εις πληρο

φορίας συναφείς του Πάππου. 'Αφοσιωθείς εις την σπουδήν τών έργων του Εύ

κλείδου, του Άρχιμήδους, του 'Απολλώνιου και του Πάππου, ό Τσόϊτεν έξέδω-

κεν εν Κοπεγχάγη, τό ανωτέρω σύγγραμμα κατά το 1886, εις την γερμανικήν, τη 

φροντίδι του R. ν. FISCHER — ΒΕΝΖΟΝ, το όποιον ήδη άνετυπώθη. 

Αι πρώται Ιρευναι επί τών κωνικών έγένοντο, ώς πιστεύεται, υπό τών Π υ 

θαγορείων, εις τους οποίους αποδίδονται τα εις τά Στοιχεία του Εύκλείδου πε

ριεχόμενα θεωρήματα Ι 44 δια την παραβολήν, VI 28 δια την ελλειψιν και VI 29 

δια την ύπερβολήν. Εις τάς προτάσεις δμως αύτας είναι κεκαλυμμένη ή έρευνα 

τών τριών κωνικών τομών, ή σπουδή καί ή ονομασία τών οποίων αποδίδεται είς 

τον Μέναιχμον, μαθητήν του Εύδόξου είς τήν Άκαδημίαν του Πλάτωνος. Τοΰτο 

συνάγεται έκ του επιγράμματος του 'Ερατοσθένους, του αφιερωμένου είς τον βα

σιλέα Πτολεμαΐον οπού γράφεται : «Μεναιχμείους κωνοτομεΐν τριάδας». (Ε. Σ . 

Σταμάτη, Το δήλιον πρόβλημα καί ή τριχοτόμησις γωνίας σελ. 9, 'Αθήναι 1945). 

Πρώτος δστις έγραψε πραγματείαν περί κωνικών τομών θεωρείται ό Άρισταΐος, 

ολίγον πρεσβύτερος του Εύκλείδου, κατόπιν ό Ευκλείδης είς 4 βιβλία καί ακο

λούθως ό 'Απολλώνιος είς 8 βιβλία. 'Εκ τούτων τα τέσσαρα έσώθησαν εις τήν 

έλληνικήν καί τα τρία επόμενα είς τήν άραβικήν, εν φ το ογδοον άπωλέσθη. Μέ

χρι της εποχής του 'Απολλώνιου, όστις έγεννήθη περί το 262 π. Χ. ήτοι 25 ετη 

βραδύτερον του Άρχιμήδους, αϊ κωνικαί τομαί ώνομάζοντο : ορθογωνίου κώνου 

τομή, όξυγωνίου κώνου τομή, άμβλυγωνίου κώνου τομή. Ό 'Απολλώνιος έδωκε 

τάς ονομασίας : παραβολή, ελειψις, υπερβολή αντιστοίχως. 

Είς τήν υπ' όψιν πραγματείαν του ό Zeuthen τονίζει εν προλόγω τα έξης: 

«"Οτι ή γεωμετρία τών Ελλήνων, παρά τήν μεγάλην άνάπτυξιν τών συγχρόνων 

μαθηματικών κατορθώνει πάντοτε να διατηρή τήν σπουδαιότητα της αποδεικνύει 

6χι μόνον το μέγεθος της άξιας του περιεχομένου της άλλα προσέτι καί το μέ

γεθος τών εμποδίων, τα όποια άντετάσσοντο εις τήν διάδοσίν της. Τά εμπόδια αυτά 

δεν συνίστανται μόνον έκ της άπωλείας σπουδαίων μαθηματικών συγγραφών τών 

Ελλήνων, άλλα καί έκ του τρόπου της διατυπώσεως τών σωζόμενων συγγραφών 

αϊ όποΐαι δεν διαθέτουν τον μαθηματικόν συμβολισμόν τών συγχρόνων μαθημα

τικών . . . *Η έρευνα τών κωνικών τομών κατά τήν αρχαιότητα έγινε με μεγάλην 

πληρότητα. Δια τήν κατανόησιν δμως τών αποτελεσμάτων της έρεύνης αύτης δεν 

είναι αρκετή μία ιστορική άνασκόπησις. "Ενεκα του λόγου τούτου προσεπάθησα 

είς τήν πραγματείαν μου να δώσω μίαν κατανοητήν άπόδοσιν του περιεχομένου 

καί να αιτιολογήσω τήν αναμεταξύ των συνάρτησιν τών προτάσεων περί κωνι

κών τομών. 

Είναι εύνόητον δτι ή προσπάθεια μου έπρεπε να στηριχθή είς τάς συναφείς 
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έργασίας του Άρχιμήδους καί προ παντός εις τα σωζόμενα επτά βιβλία των Κω

νικών του 'Απολλώνιου, ώς επίσης καΐ εις τάς πραγματείας του Πάππου καΐ του 

Πρόκλου καί του Εύτοκίου». 

*Η δλη πραγματεία του Zeuthen υποδιαιρείται εις 22 κεφάλαια. Εις το 

πρώτον εκ τούτων εκτίθενται αϊ προϋποθέσεις και τα βοηθητικά μέσα της σπου

δής κατά την αρχαιότητα τών κωνικών τομών ήτοι ή θεωρία τών αναλογιών και 

ή γεωμετρική άλγεβρα τών Πυθαγορείων. Εις το δεύτερον κεφάλαιον γίνεται ό 

ορισμός τών κωνικών τομών εν τω έπιπέδω καί ή μορφή του ορισμού αύτοΰ 

παρά τω Άρχιμήδει. Εις τα κεφάλαια 3—6 εξετάζονται τα τρία πρώτα βιβλία 

τών Κωνικών του 'Απολλώνιου, ό μετασχηματισμός τών εξισώσεων τών κωνικών 

τομών και ό μετασχηματισμός συντεταγμένων. Τόσον αϊ εξισώσεις, δσον καί αϊ 

συντεταγμέναι έξεφράζοντο περιγραφικώς καί οχι συμβολικώς και δια σχημάτων, 

ώς γίνεται σήμερον. Εις τα κεφάλοια 7—8 εξετάζονται οι λεγόμενοι γεωμετρικοί 

στερεοί τόποι εκ του τρίτου βιβλίου του 'Απολλώνιου. Εις τα κεφάλαια 9—14 

εξετάζεται ό προσδιορισμός τών κωνικών τομών δια πέντε σημείων καί τα περί 

νεύσεων ώς καί το πέμπτον βιβλίον τών Κωνικών του 'Απολλώνιου. 'Επίσης γί

νεται έξέτασις περί μιας απολεσθείσης πραγματείας του Ερατοσθένους. 

Εις τα κεφάλαια 15—18 εξετάζεται ή γένεσις τών κωνικών τομών εκ κι

νούμενης ευθείας, ιδιότητες τών εστιών καί γίνεται λόγος περί του απολεσθέντος 

έ'ργου του 'Απολλώνιου Περί επαφών, δσον τοΰτο επιτρέπουν συναφείς ειδήσεις 

εκ του Πάππου (Πάππου Συναγωγής). 

Εις τα κεφάλαια 19—22 εξετάζονται δμοιαι κωνικαί τομαί, καί τά βιβλία 

του 'Απολλώνιου 6—8 (Διά το άπολεσθέν ογδοον βιβλίον λαμβάνονται στοιχεία 

εξ άλλων παραπομπών). Έ ν παραρτήματι παρατίθενται 1) ό γενικός πρόλογος 

του 'Απολλώνιου εις τα Κωνικά του, (το άρχαΐον κείμενον καί μετάφρασις τού

του εις τήν λατινικήν), 2) οι πρόλογοι εις το δεύτερον καί τρίτον βιβλίον εκτι

θέμενοι κατά τον αυτόν, ώς προηγουμένως αναφέρεται τρόπον, 3) οι πρόλο

γοι τών βιβλίων 5, 6, 7 εις τήν γερμανικήν εκ μεταφράσεως αυτών εκ της 

αραβικής. Εις δεύτερον παράρτημα παρατίθενται εις τήν έλληνικήν καί τήν 

γερμανικήν πληροφορίαι του Πάππου περί τών 8 βιβλίων τών Κωνικών του 

'Απολλώνιου, ώς καί εύρετήριον ονομάτων καί λεπτομερής συναφής βιβλιο

γραφία. 

Δεν είναι υπερβολή αν το έργον του Zeuthen «Περί τών κωνικών τομών 

κατά τήν αρχαιότητα» χαρακτηρισθή ώς μνημειώδες. Άπόδειξις τούτου είναι ή 

επιτακτική ανάγκη δπως μετά πάροδον 90 ετών άπο της πρώτης εκδόσεως άκο-

λευθήση δευτέρα έκδοσις. Ή κατανόησις τών κωνικών τομών τών αρχαίων Ε λ 

λήνων εκ τών έργων του Εύκλείδου, του Άρχιμήδους καί ιδίως του Απολλώνιου 

είναι δυσκολωτάτη. Ό Zeuthen κατώρθωσε να προσάρμοση τήν εκφρασιν αυτών 

δια της συγχρόνου ορολογίας καί του συγχρόνου συμβολισμού. Δια της προσαρ

μογής αυτής βλέπει κανείς τάς εξισώσεις τών κωνικών τομών καί τά περί συντε

ταγμένων μέ σαφήνειαν καί απλότητα καί αντιλαμβάνεται πόσον μεγάλη ήτο ή. 
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συμβολή των Κωνικών του 'Απολλώνιου εις την διαμόρφωσιν της αναλυτικής 

γεωμετρίας και την περαιτέρω εν γένει γεωμετρικήν ε'ρευναν. 

Μέγας έπαινος αρμόζει εις τον γεραρον δια τάς εκδόσεις αρχαίων συγγρα

φέων Οίκον GEORG OLMS, HILDESHEIM, δ όποιος κατά τα τελευταία ετη, 

εκτός άλλων, έξέδωκε τάς πραγματείας του 'Ιωάννου Τζέτζη και εις 6 τόμους 

τους Grammatici Latini. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* * 

Science, Philosophy and our Educational Tasks. Papers for a 
Symposium held at the annual meeting of the American 
Association, Western Division, Milwaukel, Wisconsin, April 
20, 1964. Edided by John. P. Antony and George Kimball 
Plochmann. A continuation of the University of Buffalo 
Studies, p. 67. 

'Ομάς καθηγητών διδασκόντων την φιλοσοφίαν εις τα Πανεπιστήμια των 

ΗΠΑ ώργάνωσε κατ' Άπρίλιον του 1964 Συμπόσιον, εις το όποιον συνεζητήθη 

το θέμα «*Η φιλοσοφία κατά την διδασκαλίαν τών επιστημών και ή επιστήμη 

κατά την διδασκαλίαν της φιλοσοφίας». Αι συνεδριάσεις του Συμποσίου έπραγμα-

τοποιήθησαν εν Milwaukel, δια της μερίμνης της «Δυτικής Διασκέψεως περί της 

διδασκαλίας της φιλοσοφίας», ήτις είναι κλάδος της «'Αμερικανικής Φιλοσοφικής 

Εταιρείας». Εις το ανωτέρω σημειούμενον τεύχος έδημοσιεύθησαν πέντε εκ τών 

γενομένων εισηγήσεων εκ μέρους τών κάτωθι αναγραφομένων καθηγητών επί τών 

έναντι του ονόματος έκαστου εξ αυτών σημειουμένων θεμάτων. 

lov John Antony, καθηγητής τής φιλοσοφίας εις το Πανεπιστήμιον Νέας 

* Υόρκης—Buffalo. 'Επιστήμη, πολιτισμός και διδασκαλία τής φιλοσοφίας. 

2ον Hippokrates G. Apostle, καθηγητής του Μαθηματικού τμήματος του 

Κολλεγίου Grinell. Ή σχέσις τής φιλοσοφίας προς τήν διδασκαλίαν τών μαθη

ματικών. 

3ον William Earle, καθηγητής τής φιλοσοφίας εις το Πανεπιστήμιον 

Northwestern. 'Επιστήμη και φιλοσοφία. 

4ον Alden L. Fisher, καθηγητής τής φιλοσοφίας εις το Πανεπιστήμιον 

Saint Louis. Φιλοσοφία και 'Επιστήμη εις τήν ψυχολογίαν. 

δον Carl C. Lindegren, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Southern 

Illinois καΐ Διευθυντής εις το βιολογικον έργαστήριον ερευνών του αύτοΰ Πανεπι

στημίου. Ή αποστολή τής φιλοσοφίας κατά τήν διδασκαλίαν τών επιστημών. 

6ον Georg Kimball Plochmann, καθηγητής τής φιλοσοφίας εις το Πανεπι-


