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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 
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της εκδόσεως Σταμάτη, έν φ é Α' τύμος Α' μέρος της εκδόσεως ταύτης είναι 

προσθήκη νέα του "Ελληνος έκδοτου. 

Τήν άπο μακρού προβτοιμαζομένην έκδοσιν του Άρχιμήδους είχε προαναγ

γείλει é σ. είς τους άναγνώστας του ΠΛΑΤΩΝΟΣ έν τω τόμω ΙΘ' (1967) σελ. 

150—153, ένθα προέβαινεν ·1ς διορθώσεις καί προσθήκας επί της β' έκδ. του 

Heiberg καί άνεκοίνου το πρώτον τήν ύπ* αύτοϋ άνακατασκευήν των έλλειπου-

σών εκφωνήσεων πέντε θεωρημάτων του περί σφαίρας καί κυλίνδρου α'. Ή ανα

κατασκευή έγένετο είς γλώσσαν Άττικήν άνάλογον προς τάς λοιπας εκφωνήσεις, 

στηριχθεΐσαν ·1ς τα στοιχεία των οικείων αποδείξεων. €Η άνασύνθεσις αύτη 

εκρίθη εύστοχος, διό καί ό καθηγητής της Νικαίας Mugler περιέλαβε το κείμε-

νον τοΰτο του Σταμάτη είς τον Α' τόμον της ύπ' αύτοΰ εκδόσεως του Άρχιμήδους. 

Είς το Α' μέρος του Α' τόμου, το οποίον είναι έργον άποκλειστικον του 

συγγραφέως, μετά βραχύν πρόλογον έπεται ή εισαγωγή περί του βίου, της δρά

σεως, τών ρήσεων, τών μηχανικών ανακαλύψεων καί τών συγγραμμάτων του 

Άρχιμήδους, περί της γλώσσης αυτών καί του περιεχομένου, συνοπτικώς άνα-

λυομένου, περί τών εκδόσεων τών διασωθέντων έργων καί περί των απολεσθέν

των. Ακολουθούν αϊ μαρτυρίαι (testimonia) τών έργων του Άρχιμήδους συλλε-

γεΐσαι εξ αναρίθμητων συγγραφέων Ελλήνων καί Λατίνων της Ελληνιστικής, 

Ρωμαϊκής καί Μεσαιωνικής περιόδου καί έκ διαφόρων παλαιών συλλογών καί 

αποσπασμάτων αρχαίων συγγραφέων καί αρχαίων σχολιαστών. Αϊ παρατιθέμε-

ναι μαρτυρίαι έρανισθεϊσαι μετά μόχθου ανέρχονται είς 273, ών 56 Λατίνων συγ

γραφέων, αϊ δέ λοιπαί Ελλήνων. Τών μαρτυριών τούτων το κείμενον φέρεται 

είς τάς αριστεράς σελίδας του βιβλίου, ή δέ μετάφρασις είς τάς δεξιάς. 

"Ο ήμίτομος ούτος περιέχει επίσης πλήθος πινάκων : 1) τών μαρτυριών 

έν περιλήψει κατά τα ονόματα τών μνημονευόντων αύτας συγγραφέων άλφαβητι-

κώς διατεταγμένα 2) τών σπουδαιότερων μαρτυριών διατεταγμένων κατ* είδος 

άλφαβητικώς 3) τών Άρχιμηδείων ρήσεων μετ' ενδείξεως του αριθμού της μαρ

τυρίας των έν τω βιβλίω καί 4) τών συγγραφέων τών μαρτυριών μετ' ενδείξεως 

τοϋ χρόνου της ακμής των. 'Επίσης παρατίθεται καί βιβλιογραφία πλουσία έκ 44 

σελίδων άπο του έτους 1500—1968, συνταχθείσα—έκτος 40 τίτλων—υπό Γ. Κα-

για, πίναξ ονομάτων καί λέξεων καί εικόνες αρχαίων σχεδιασμάτων τεχνικών 

τίνων εφευρέσεων του Άρχιμήδους. 

Ό ήμίτομος ούτος οφειλόμενος εϊς τήν φιλοπονίαν καί τήν έπιστημοσύνην 

του Σταμάτη ολοκληρώνει τήν άξίαν της νέας εκδόσεως του μεγάλου μαθηματι

κού της ελληνιστικής αρχαιότητος. 

Ό τόμος Α', μέρος Β' περιέχει το κείμενον του Α' τόμου της εκδόσεως 

Heiberg μέ τάς έξης διαφοράς : 1) Αντί της Λατινικής μεταφράσεως περιέχει 

νυν τήν Νεοελληνικήν του Σταμάτη 2) του αρχαίου ελληνικού κειμένου διωρθώ-

θησαν τυπογραφικά τίνα παροράματα 3) δύο σχημάτων έγένετο διόρθωσις, ήτοι 

τών θεωρημάτων 7 καί 39 του βιβλίου Α περί σφαίρας καί κυλίνδρου 4) έγέ-

νοντο διορθώσεις καί συμπληρώσεις του κειμένου (επί λαθών προερχομένων έκ 

τών αρχαίων αντιγραφέων) είς αριθμόν δεκάδων τινών καί 5) έγένετο ή άνακα-
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τασκευή της ελλειπούσης έκφωνήσεως πέντε θεωρημάτων, ώς εξετέθη ανωτέρω. 

Επίσης προσετέθη βραχύς πρόλογος του Σταμάτη, πίναξ τών εν τφ Ι 

τόμω του Heiberg (=Αβ' Σταμάτη) προτάσεων, σχόλια εκατόν περίπου σελίδων 

προς έπεξήγησιν τών δυσκολωτέρων προτάσεων του κειμένου καί πλούσιον εύρε-

τήριον τών λέξεων—Ορων α') τών τριών πρώτων βιβλίων καί β') του τετάρτου, 

περί κωνοειδέων καί σφαιροειδέων. 

Δεδομένου δτι το κείμενον του Heiberg δίδεται εδώ βελτιωμένον, ή δέ εκ-

δοσις ή νέα του Άρχιμήδους έπλουτίσθη με μαρτυρίας δυσεύρετους, μέ μετάφρα-

σιν Νεοελληνικήν, μέ πλουσίας επεξηγήσεις καί μέ παντοειδείς πίνακας, δύναταί 

τις να εΐπη δτι δια της παρούσης εκδόσεως ή μαθηματική έρευνα σημειοΐ άξιό-

λογον προώθησιν, ή δέ ελληνική συμβολή, εύρεν εύπρόσωπον τήν έκδήλωσίν της 

εις τήν Άρχιμήδειον έρευναν μετά σιγή ν πολλών αιώνων χάρις είς τον άκάμα-

τον έργάτην της ελληνικής έπιστήτης Εύάγγελον Σταμάτην. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

Γ. Π. ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΗ, 'Από τήν χειρόγραφη παράδοση τής Πολιτείας τοβ 

Πλάτωνος, 'Ιωάννινα 1970, σχ. 8μ. σελ. 43. 

Ή πραγματεία αυτή αποτελείται από δύο εργασίας. Πρώτον άπο μίαν πα-

λαιογραφικήν έ'ρευναν επί της σχέσεως του κωδικός Τ προς τον Α της Πολι

τείας του Πλάτωνος καί δεύτερον από μίαν φιλολογικήν διόρθωσιν είς το χωρίον 

της Πλάτ. Πολ. 6. 20 (509 D). 

Είς τήν πρώτην έργασίαν του ό συγγραφεύς παραθέτει κατ1 αρχάς πίνακα 

τών κωδίκων του Πλατωνικού κειμένου. Έπειτα εκθέτει βραχέως τον τρόπον 

της κατά παράδοσιν άπο της αρχαιότητος εκδόσεως τών Ι'ργων του Πλάτωνος 

καί παρουσιάζει είδικώτερον τον κώδικα Τ, το περιεχόμενόν του, τήν σχέσιν του 

προς τον Α καί τήν περί αύτοΰ έκτίμησιν τών νεωτέρων εκδοτών. Ακολούθως 

διερευνά τήν συγγένειαν, τάς διαφοράς καί τάς αποκλίσεις μεταξύ τών Α καί Τ 

προς δέ καί τα κοινά καί διάφορα σημεία τούτων έναντι του Μ. Ούτω ό σ. κα

ταλήγει είς ώρισμένας διαπιστώσεις, έπί τη βάσει τών οποίων συνεξεταζομένων 

καί τών μέχρι σήμερον έκφρασθεισών γνωμών καταλήγει εις σχήμα καταγωγής 

τών ATM εξ ώρισμένου ύπαρχετύπου μέσω διαφόρων δι' εκαστον τών τριών 

τούτων κωδίκων ενδιαμέσων αντιγράφων. Ώ ς είδικώτερον συμπέρασμα του σ. 

προκύπτει Οτι ό κώδιξ Τ περιέχει γραφάς καλυτέρας του Α καί πρέπει να δίδε

ται είς το κείμενον αύτου περισσότερα προσοχή, εν τη συνεξετάσει πάντοτε καί 

τών λοιπών χφφ. της παραδόσεως. 

Τήν έπιμέλειαν της έρεύνης του σ. προδίδουν οι παρατιθέμενοι πίνακες, 

έν οις εμφαίνονται τα έκ της παραβολής δλων τών κωδίκων στοιχεία, άτινα κα

ταδεικνύουν κοινας παραλείψεις, κοινάς γραφάς καί αποκλίνουσας γραφας με-


