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Ι 

Περί των εις τήν έλληνικήν σωζόμενων πραγματειών του Άρχιμήδους λαμ-

βάνομεν γνώσιν εκ της εκδόσεως τριών τόμων έν Λειψία, (1910, 1913, 1915) 

γενομένης παρά του Δανού καθηγητού I. L. HEIBERG. Εις τον δεύτερον εκ των 

τόμων τούτων περιλαμβάνεται μετάφρασις εις τήν λατινικήν της εις τήν άραβι-

κήν σωζόμενης πραγματείας ύπο τον τίτλον «Βιβλίον λημμάτων» (Liber Assump-

tor.jm). Έκτος δμως της πραγματείας αυτής άνευρέθησαν κατά τον παρελθόντα 

αιώνα και άλλαι πραγματεΐαι του Άρχιμήδους σωζόμεναι εις τήν άραβικήν, <χί-

τινες μετεφράσθησαν καί εις τήν γερμανικήν, μεταξύ τών όποιων άναφέρομεν τήν 

κατασκευήν του περίφημου υδραυλικοί» ωρολογίου, λειτουργούντος διά κυκλοφο

ρούντος δια σωλήνων ύδατος καί δεικνύοντος τάς ώρας του 24-ώρου. Άλλα καί 

πέρα τών πραγματειών αυτών, κατά το 1965 ό έν Μονάχω δικηγόρος καί ερα

σιτέχνης μαθηματικός κ. HEINPICH HERMELINK άνεκάλυψεν εις τάς 'Ινδίας 

(βιβλιοθήκη της πόλεως ΡΑΤΝΑ) δύο άγνωστους πραγματείας του Άρχιμήδους 

υπό τους τίτλους «Περί τών εφαπτόμενων κύκλων» καί «Άρχαί της γεωμετρίας». 

Προς τον κ. HERMELINK ήλθον εις έπαφήν τη μεσολαβήσει του φίλου κα

θηγητού της 'Ιστορίας τών Μαθηματικών έν τω γερμανικω Πανεπιστημίω 

Tübingen, κ. J. E. HOFMANN κατά το 1966. Έκτοτε καί τή φιλόφρονι φρον-

τίδι του Υπουργείου τών Εξωτερικών της Ελλάδος (Διεύθυνσις Μορφωτικών 

σχέσεων) καί της έν Νέω Δελχί Ελληνικής Πρεσβείας άνευρο; έν τή βιβλιο

θήκη της πόλεω; ΡΑΤΝΑ τριάκοντα οκτώ (38) άλλας πραγματείας καί 

κατά το σύνολον σχεδόν άγνωστους. Φωτοτυπίας τών έν δλω 40 πραγματειών 

τούτων, αϊτινες περιέχονται εις 633 σελίδας, έ'λαβον έξ 'Ινδιών ίδίαις δαπάναις. 

Αι δύο πραγματεΐαι του Άρχιμήδους μετεφράσθησαν έν Αθήναις έκ της αραβι

κής εις τήν νέαν έλληνικήν υπό του Άραβος έκ Λιβάνου καταγόμενου πολιτικού 

μηχανικού κ. Άνρύ Τάντρος, δαπάναις του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ καί θα περιληφθώσιν εις τον έν Αθήναις έκτυπούμενον ήδη 

(μετά του Β') Γ' τόμον τών Απάντων του Άρχιμήδους. Ή μία έκ τών ανω

τέρω πραγματειών του Άρχιμήδους, «Περί τών εφαπτόμενων κύκλων» θά έκδοθή 

προσεχώς έν Γερμανία υπό του Ο'ίκου Β. G. TEUBNER (STUTTGART), υπό τών 

DOLD / HERMELINK / SCHRAMM ως IV τόμος τών Απάντων του Άρχι

μήδους. Σημειωτέον, δτι κατά το 1972 έξεδόθησαν τή επιμέλεια μου έν 

STUTTGART καί οι τρεις τόμοι τών Απάντων του ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, οί εκ

δοθέντες κατά τα έτη 1910-1913-1915 υπό του Ι. L. HEIBERG έν Λειψία καί 

θά επακολούθηση διά πρώτην φοράν ή έκδοσις υπ' έμοΰ έν STUTTGART του 
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IGDEX BIBLIOGRAPHICUS περιλαμβάνοντος 800 περίπου τίτλους, ώς V τόμος 

των 'Απάντων. 

II 

Κατωτέρω έκθέτομεν τους τίτλους τών 40 έργων είς τήν νέαν έλληνικήν εκ 

της αραβικής, της μεταφράσεως γενομένης δωρεάν υπό του "Αραβος Πανοσιολο-

γιωτάτου Άρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου HANTANT, τη φιλόφρονι συστάσει του 

καθηγητού του Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Μάρκου Σιώτη. 

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ 40 ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΑΙ 
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Πραγματεία 
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εν τη γεωμετρία καΐ αστρονομία, ύπο Ibn Qurra (826—901) 

εν τη συνθέσει καί αναλύσει εις 

έργα καί προβλήματα γεωμετρίας 

περί των τριών κωνικών τομών 
περί αστρολάβου 

περί τών αποστάσεων καί περί τών άστρων 

περί τών αστρονομικών κύκλων al-

περί του ημερολογίου 

περί της διορθώσεως τών λαθών της στάθμης 

περί της διορθώσεως ενός τύπου έκ του βιβλίου 

του Μενελάου Περί σφαιρών 

περί προβλήματος μεταξύ Avouhamet καί τών 

αστρολόγων 

περί τών κύκλων του αστρολάβου καί του 

άζιμουθίου 

περί του έργου του Ibn Sabach περί του 

αστρολάβου 

περί τών ημερολογίων καί τών καταλόγων 

τών λεγομένων λεπτών 

περί του έργου του Μωχάμετ περί του ηλίου 

περί ωραίων κύκλων καί του αστρολάβου 

περί του έργου του Havesh περί τών ανατο

λών του άζιμουθίου εν τη στάθμη αύτου 

περί του ούρανοΰ 

είς άπάντησιν περί μερικών γεωμετρικών 

προβλημάτων 
περί του σφάλματος της αίρέσεως τών Βατι-

νίων σχετικώς μέ τήν σελήνην 

περί λύσεως απορίας είς το βιβλίον Άρχαί 

της Γεωμετρίας 

περί της σφαιρικότητος του ούρανοΰ 

al-
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-Gili (966 ;) 

-Buzgani ( + 9 9 8 ) 

Ibn Iraq (1036) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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περί του καθορισμού της ώρας μεταξύ λυκαυ- Ibn Iraq (1036) 

γοΰς και της ανατολής του ηλίου καθ' έκάστην » 

περί της ιστορίας καί των εορτών των Ιουδαίων » 

περί της Ιστορίας των 'Ιουδαίων » 

περί τών κινήσεων του ηλίου Ibn Qurra 

περί της κωνικής γραμμής παραβολή » 

περί τών εφαπτόμενων κύκλων (Άρχιμήδους) » 

περί τών άρχων τής γεωμετρίας (Άρχιμήδους) » 

περί του καθορισμού τών ωρών εις εκαστον 

ώριαΐον άτρακτον an—Nairizi 

πτρί τών κοινών καί διαφόρων ποσών al—Bagdadi 

περί άνακαλύψεως πηγών ύδατος a'—Karag1 

περί τών ιδιοτήτων του ορθογωνίου τριγώνου al—Haitam 

περί τής παραβολής al— Kuht 

περί τών σκιών al— Biruni 

περί τών γεωμετρικών σχημάτων » 

περί τής άπειρου ευθείας » 
περί τής επιφανείας τής σφαίρας εις την έπι-

φάνειαν του αστρολάβου as—Sanarli 

περί τών τριών κωνικών τομών as— Singari 

δτι δλα τα σχήματα προέρχονται εκ τών κύκλων Ibn Abdallah 

περί τής ευρέσεως τών χορδών έν τω κύκλω al—Biruni 

Έ κ τών ανωτέρω τίτλων δέν είναι φανερον ποιοι είναι οι "Ελληνες συγ

γραφείς, πλην εξαιρέσεων τινών. Τά ονόματα τούτων θα γίνωσι γνωστά, ώς 

καί το περιεχόμεννν τών πραγματειών, Οταν έπιτευχθή ή μετάφρασις αυτών. Έ κ 

τών ανωτέρω έργων Ιχουσιν εκδοθή εις την γερμανικήν τα ύπ* αριθμ. 14 καί 40. 

Περί του υπ' αριθμ. δμως 14 δέν είμεθα βέβαιοι αν εχη εκδοθή έν Γερμανία. 

Ώ ς προς το περιεχόμενον αυτών οι 40 τίτλοι κατατάσσονται ώς εξής : 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Οι υπ αριθ. 1, 2, 3, 9, 18, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40. 

Οι 4*' αριθμ. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, Λ, 22, 25, 29, 34. 

OÎ υπ αριθμ. 8, 23, 24, 31. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Es wird berichtet über die Erwerbung des Verfassers von 40 Schriften in ara
bisch erhaltener meist unbekannten Werke griechischer Autoren, derer 2 von 
Archimedes sind. Von diesen Schriften entfallen je 18 auf Mathematik und 
Astronomie und 4 auf andere Gebiete. Zwei von diesen letztgennanten Werken 
tragen die Titel : Über die Geschichte der Feste der Juden (Nr. 23) und : 
Über die Geschichte der Juden (Nr. 24). Die Schriftten Nr. 14 und 40 sind 
gedruckt. Die Schrift Nr. 27 erscheint demnächst bei B. G. TEUBNER, STUT
TGART. Die Schriften Nr. 27 und 28 erscheinen auch demnächst in Athen, im 3. 
Band meiner Ausgabe von «Archimedis opera omnia». 


