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CHARLBS MUGLER, Arch imede , tome IV. Commentaires ds Eutocius. 
Fragments société d'édition «Les Belles Lettres» Paris, 1972.—('Αρχιμήδης, 
τόμος 4ος. Σχόλια του Εύτοκίου. 'Αποσπάσματα. Εταιρεία εκδόσεων «Les 

Belles Lettres». Παρίσιοι, 1972). 

Εις τον προηγούμενον 23ον τόμον του «Πλάτωνος», Τεύχη 45/46, 1971, 
εσχομεν την εύχάριστον εύκαιρίαν να όμιλήσωμεν περί της εκδόσεως εν Παρι-
σίοις τριών τόμων τών 'Απάντων του Άρχιμήδους υπό του διακεκριμένου Γάλλου 
καθηγητού του Πανεπιστημίου της Nice κ. Charles Mugler. Με την αυτήν εξ 'ίσου 
εύχαρίστησιν σημειουμεν ήδη καί τήν εκδοσιν του τετάρτου τόμου, ήτις επι
σφραγίζει την εκδοσιν τών 'Απάντων. 

Ό κ. Mugler εκφράζει εν προλόγω τάς ευχαριστίας αύτοΰ προς τον διακε-
κριμένον κ. Edouard Delebeque, έποπτεύσοντα επί της εκδόσεως τών τεσσάρων 
τόμων τών 'Απάντων καί προς τον διακεκριμένον παπυρολόγον της Σορβόνης κα-
θηγητήν κ. Jean Irigoin δια την κρίτικήν έξέτασιν του χρησιμοποιηθέντος κειμένου. 

Μετ' έμπεριστατωμένην Είσαγωγήν παραθέτει τα σχόλια του Εύτοκίου εις 
τάς πραγματείας του Άρχιμήδους : Περί σφαίρας καί κυλίνδρου, Κύκλου μέτρη-
σις, 'Επιπέδων 'Ισορροπιών. Εις τα σχόλια αυτά περιλαμβάνονται δώδεκα λύσεις 
του δηλίου προβλήματος συναφείς προς το α' πρόβλημα του Β' βιβλίου, περί 
σφαίρας καί κυλίνδρου. Αί λύσεις αύται είναι : Πλάτωνος, "Ηρωνος, Φίλωνος 
Βυζαντίου, 'Απολλώνιου, Διοκλέους, Πάππου, Σπόρου, Μεναίχμου (δύο λύσεις), 
Άρχύτου, 'Ερατοσθένους, Νικομήδους. Εις τήν πραγματείαν, Κύκλου μέτρησις, ό 
Εύτόκιος έχει διασώσει άριθμητικάς πράξεις τών αρχαίων 'Ελλήνων πολύτιμους 
δια τήν Ίστορίαν τών Μαθηματικών, τάς οποίας ό κ. Mugler αποδίδει λίαν επι
τυχώς διά του συγχρόνου συμβολισμού. Ό τόμος επισφραγίζεται δια της παρα
θέσεως μαρτυρίων του Πάππου καί του "Ηρωνος του Άλεξανδρέως, επί τών ήμι-
κανονικών πολυέδρων, καί του Θέωνος του Άλεξανδρέως επί τών Κατοπτρικών 
του Άρχιμήδους. Καί ε'ις τον τέταρτον τόμον τών 'Απάντων του Άρχιμήδους το 
έλληνικον κείμενον τίθεται εις τάς προς τα δεξιά σελίδας του βιβλίου, εν φ ή 
αντίστοιχος γαλλική μετάφρασις τίθεται εις τάς προς τα αριστερά σελίδας. 

Καί ή εκδοσις του τετάρτου τόμου τών Απάντων είναι άψογος από πάσης 
απόψεως, ώς καί τών προηγουμένων τριών τόμων. Θερμότατος έπαινος αξίζει εις 
τον έκδοτικον οίκον «LES BELLES LETRES», ό όποιος άνταπεκρίθη πλήρως εις 
τάς απαιτήσεις του διακεκριμένου συγγραφέως. 
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ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΤΖΑΘΑ, μαθηματικού. Περί εξαγωγής της νυοστής ί>ίζης 

παντός ακεραίου αριθμού (προσεγγιστικώς), τη βοήθεια διαδοχικών 

τετραγωνικών βιζών. 

Ή εξαγωγή της νυοστης ρίζης παντός ακεραίου αριθμού επιτυγχάνεται ευ
κόλως δια τών λογαρίθμων. Έκτος δμως της μεθόδου ταύτης ό υπολογισμός δύ
ναται να γίνη καί δια της μεθόδου τών διαδοχικών προσεγγίσεων. Τήν τελευταίαν 
ταύτην μέθοδον είχον ανακαλύψει ο'ι Πυθαγόρειοι. Τούτο συνάγεται εκ του Θέω-
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