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EUCLIDES Post I. L. Heiberg edidit E. S. S t a m a t i a, E l e m e n t a I—V, Leipsig 

1969, E l e m e n t a V - I X , Leipsig 1970, BSB B. G. Teubner (Bibliotheca 

Scriptorum et Romanorum Teubneriana). ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ Στοιχεία, έκδο

της £ . Σ. Σταμάτης. 

"Αποτελεί ίδιαιτέραν τιμήν δια τήν Έλληνικήν Έπιστήμην 6τι ό ημέτερος 

διακεκριμένος εκπαιδευτικός Ευάγγελος Σταμάτης εξελέγη υπό του οΐκου Teub

ner να άναλάβη τήν νέαν έκδοσιν τών Στοιχείων του Εύκλείδου. Τοιαύτη τιμή 

•ϊχε γίνει παλαιότερον εις τον Γρηγ. Βερναρδάκην προς έκδοσιν τών 'Ηθικών 

του Πλουτάρχου καΐ εις τον Πέτρον Παπαγεώργιον προς έκδοσιν τών Σχολίων 

του Σοφοκλέους έκ του Λαυρεντιακοΰ κώδικας, βραδύτερον δέ είς τον Ί ω . Συ-

κουτρήν προς έκδοσιν του Δημοσθένους. 

Ό Σταμάτης ήτο ενδεδειγμένος δια το έργον της εκδόσεως του Εύκλείδου 

υπέρ πάντα άλλον ήμέτερον καΐ ξένον, διότι ήδη έχει δώσει αποδείξεις της βα

θύτατης γνώσεως της Ελληνικής μαθηματικής σκέψεως, ώς αύτη εκτίθεται είς 

τα συχνάκις κατά τρόπον παρεφθαρμένον και χασματώδη παραδοθέντα χειρόγραφα 

τών έργων τών αρχαίων μαθηματικών, τών αρχαίων σχολιαστών αυτών καΐ τών 

ύπομνηματιστών. Ούτος έχει ήδη έκδόσει όλόκληρον το έργον του Εύκλείδου είς 

τεσσάρας τόμους άπο 1952—1957 μέ εμβριθείς είσαγωγάς, άποκατάστασιν του 

κειμένου, μετάφρασιν είς νεοελληνικήν γλώσσαν καΐ πλουσίας επεξηγήσεις, καΐ 

έχει αποδείξει δια πλείστων μελετών καί ανακοινώσεων είς τήν Άκαδημίαν 'Αθη

νών τήν στενοτάτην οικειότητα αύτοΰ προς τά Μαθηματικά της Ελληνικής 'Αρ

χαιότητος. Ή έκδοσις του 1952—1957 είχε χαιρετισθή διεθνώς μέ πολλήν εύμέ-

νειαν, είς δέ τήν μεγάλου κύρους Deutsche Literaturzeitung τόμ. 79 (1ί?58) τ. 6 

ό έκ τών ειδικών μαθηματικός J. Hofmann έπήνεσε τα νέα στοιχεία της εκδό

σεως Σταμάτη καί ιδιαιτέρως «τήν έξαίρετον άπόδοσιν του κειμένου μέ τας πο-

λυτίμους ανεξαρτήτους ολοκληρώσεις αύτου». 

Είς τήν νέαν έκδοσιν τών δύο πρώτων μέχρι της στιγμής τόμων του Εύ

κλείδου παρά τω Teubner ό Σταμάτης έδικαίωσε τάς έπ' αυτόν στηριχθείσας 

προσδοκίας. Είσηγήσει του παρελείφθη ή είς λατινικήν μετάφρασις, ό ϊδιος δέ 

Ιναντι τής παλαιοτέρας εκδόσεως του Heiberg του 1833 επέφερε βελτιώσεις είς 

τά ακόλουθα σημεία : Συνέγραψεν ίδικόν του πρόλογον είς λατινικήν—διότι τα 

πάντα έκτος του αρχαίου κειμένου είς τάς εκδόσεις Teubner γράφονται λατινιστί 

—καί προσέθηκεν άνάλυσιν του περιεχομένου έκαστου τών βιβλίων είς αμφότε

ρους τους τόμους. Προσέθηκε περαιτέρω σημείωμα έκθέτον τάς τεσσάρας μεθό

δους αποδείξεως τάς χρησιμοποιουμένας είς τα Στοιχεία—συνθετικήν, άπαγωγήν 

etc άτοπον, άναλυτικήν καί πλήρη έπαγωγήν—μνημονεύων καί τά θεωρήματα είς 

ά χρησιμοποιείται ή τελευταία μέθοδος. Προσέθηκε κατάλογον τών άπο τής αρ

χαιότητος κυριωτέρων εκδόσεων τών Στοιχείων καί κατάλογον τών σπουδαιότε

ρων περί τούτων πραγματειών άπο του 1909 μέχρι σήμερον. Κατάλογον συντμή

σεων ονομάτων τών συγγραμμάτων καί κατάλογον κωδίκων καί συμβόλων. 

Διώρθωσε τα τυπογραφικά σφάλματα καί τά σφάλματα τών σχημάτων τής προη-
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γουμένης εκδόσεως. Παρέθεσε τρία παπυρικά αποσπάσματα έκ του Β', Γ' καί 

Γ'/Δ' αι. αναφερόμενα εις τους Ορους το Ιν και εις τα βιβλία 1 στοιχ. λθ' καΙ 2 

στοιχ. ε' τα άλλα δύο. Προσέθηκεν ϊδιον κριτικον υπόμνημα μεταξύ του κειμένου 

και υπομνήματος του Heiberg, εις το όποιον εν έκαστη σελίδι ένδεικνύει είς 

ποιον όρισμον ή αίτημα ή κοινήν έννοιαν ή είς ποίον προηγούμενον θεώρημα στη

ρίζεται ή άπόδειξις του εξεταζομένου θεωρήματος. Το πληροφοριακον τοΰτο υπό

μνημα διευκολύνει σπουδαίως τον μελετητήν. 

Λίαν σημαντική είναι ωσαύτως καΙ ή προσθήκη τριών μετά μόχθου συν

ταχθέντων στατιστικών πινάκων, δια πρώτην φοράν προστιθεμένων είς τήν ϊκδο-

σιν. Ό πρώτος πίναξ εμφαίνει πόσους ορισμούς, αιτήματα, κοινάς εννοίας και 

προτάσεις περιέχει Ικβστον τών 13 βιβλίων των Στοιχείων προς δέ και τόν 

αριθμόν τών σχολίων καί ετέρων αποδείξεων αναφερομένων είς τά Παραρτήματα 

τών βιβλίων τούτων. Ό δεύτερος πίναξ εμφαίνει άναλυτικώτερον τον αριθμόν τών 

ορισμών, αιτημάτων, κοινών εννοιών, θεωρημάτων, προβλημάτων καί πορισμά

των είς εκαστον βιβλίον τών στοιχείων. ΚαΙ ό τρίτος πίναξ εμφαίνει αριθμητι

κώς τάς καθ' έκαστα προτάσεις εκάστου βιβλίου, είς ας χρησιμοποιούνται α') τα 

καθ' εκαστον αιτήματα καί β') αϊ καθ' έκαστα κοιναί Ιννοιαι. 

Δια τών προσθηκών τούτων καί τών βελτιώσεων του κειμένου, στηριχθει-

σών είς τήν μελέτην καί νεωτέρων χειρογράφων, ή νέα εκδοσις τών Στοιχείων 

του Εύκλείδου παρουσιάζει εμφανή βελτίωσιν έναντι της προηγουμένης καί διευ

κολύνει σημαντικώς τους μελετητάς. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* * 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Σ . ΣΤΑΜΑΤΗ, Ά|>χιμήδους άπαντα, τόμος Α' μέρος Α' : 

Μαρτυρίαι Έλληνικαί—Λατινικαί, τόμος Α' μέρος Β' : Κείμενον, μετά-

φρασις, σχόλια. "Εκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 'Αθήναι 

1970, σχ. 8μ (κειμένων Λειψίας) σελ. ΧΙΙ/382, XVI/538. 

Ό Ευάγγελος Σταμάτης, γνωστός είς τους άναγνώστας του «Πλάτωνος» 

έκ τών ύπερτριάκοντα πραγματειών καί βιβλιοκρισιών αύτοΰ δημοσιευθεισών έν 

αύτώ καί έκ τών ποικίλων εργασιών καί ανακοινώσεων αύτου επί τών αρχαίων 

μαθηματικών, άλλα καί έκ τών εκδόσεων αύτου άπό μεν του 1952—1957 τών 

τεσσάρων τόμων του Εύκλείδου, τω δέ 1963 τών 'Αριθμητικών του Διοφάντου, 

προβαίνει νυν χορηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είς τήν έκδο-

σιν τών Απάντων του Άρχιμήδους. 

Είς τήν βάσιν της εκδόσεως ταύτης κείται το κείμενον της τριτόμου β' εκ

δόσεως Heiberg παρά τφ Teubner τών ετών 1910, 1913, 1915. Του Α' τόμου 

της εκδόσεως Heiberg 1910 το κείμενον περιέχεται «ίς τον Α' τόμον, Β' μέρος 


