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GINO LORIA, 'Ιστορία τ ω ν Μαθηματικών, τόμοι 3, μετάφρασις εκ τοΰ* 

ιταλικού πρωτοτύπου υπό ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΚΩΒΑΙΟΥ, έ'κδοσις Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας (Εκδόσεις Παπαζήση), 'Αθήναι 1971, 1972, 1974. 

Εις την αρχήν του Α' τόμου εκτίθενται τα μαθηματικά επιτεύγματα των Άσ-
συρίων - Βαβυλωνίων καί Αιγυπτίων. Τα μαθηματικά επιτεύγματα τών Βαβυλω
νίων παρουσιάζονται ανώτερα τών μαθηματικών τών Αιγυπτίων. "Υποτίθεται όμως 
υπό τών νεωτέρων ερευνητών, δτι τα Βαβυλωνιακά μαθηματικά δεν ανήκουν εις 
τήν έποχήν 3500-1500 π. Χ., άλλα εις την έποχήν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
είναι δηλ. Ελληνικής προελεύσεως. (Kurt Vogel, V'orgriechische Mathematik II, 
Hannover - Paderborn, 1959, σελ. 13). Ό Vogel σημειώνει, δτι το πλείστον τών 
Βαβυλωνιακών πινακίδων, δπου εκτίθενται τα Βαβυλωνιακά μαθηματικά, προέρ
χονται εξ άρχαιοκαπηλείας και επομένως είναι αδύνατον να προσδιορισθή χρονι
κώς το γεωλογικόν στρώμα εξ ου αύται προέρχονται. 

Δια τά μαθηματικά τών Αιγυπτίων αναφέρεται, δτι αί γνώσεις μας δι' αυτά προ
έρχονται έκ δύο παπύρων αναφερομένων εις τήν δεκάτην έβδόμην έκατονταετίαν 
π. Χ., ων εϊς ευρίσκεται εις τό Βρεταννικον Μουσεΐον, οί άλλοι δέ, είς Μουσεΐοντής 
Μόσχας. Αί μαθηματικαί γνο'ισεις, τάς οποίας περιλαμβάνουν καί οί δύο αυτοί πά
πυροι, αφορούν είς τήν πρακτικήν Άριθμητικήν καί τήν πρακτικήν Γεωμετρίαν. 

Περαίνων τήν έκθεσίν του περί τών μαθηματικών τών Βαβυλωνίων καί τών 
Αιγυπτίων ό συγγραφεύς προσθέτει (σελ. 36) : «'Αλλά τόσον οί Βαβυλώνιοι, δσον 
καί οί Αιγύπτιοι δεν κατώρθωσαν να δώσουν ζωήν είς κάποιαν μαθηματικήν θεω-
ρίαν οΰτε ακόμη να γράψουν εν κεφάλαιον 'Αριθμητικής ή Γεωμετρίας. Ό λόγος 
της αδυναμίας αυτής πρέπει να άναζητηθή εις τήν γενικήν τάσιν τών ερευνών των, 
νά μή αποβλέπουν είς τήν άποκατάστασιν αληθειών θεωρητικού χαράκτηρος, αλλά 
μόνον εις τήν έξυπηρέτησιν πρακτικών αναγκών του αστρολόγου καί του μηχανικού». 
«Είς τον λαόν, του όποιου τά επιτεύγματα πρόκειται εν συνεχεία να έξετάσω-
μεν (τους "Ελληνας) έπεφυλάσσετο ή άφθιτος δόξα νά καταστήση τήν έπιστημονι-
κήν ερευναν, καί ιδιαιτέρως τήν μαθηματικήν, σκοπον κύριον της διανοήσεως καί 
ν' απόδειξη, δτι μόνον ούτω δύναται ή έ'ρευνα νά φθάση εις τά υπέρτατα ΰψη, 
δια τά όποια ή ανθρωπινή διάνοια είναι προωρισμένη». 

Είς τάς σελίδας 36—167 ό συγγραφεύς εκθέτει τήν μαθηματικήν δημιουργίαν 
τών αρχαίων Ελλήνων αρχόμενος από του Θαλοϋ (640—548 π. Χ. ) καί εκθέτων 
αυτήν εν συνδυασμώ προς τήν έξέλιξιν της φιλοσοφίας εν Ελλάδι. "Η δλη έ'κθε-
σις αποτελεί υμνον προς το άρχαϊον Έλληνικον πνεύμα. Εύστόχως προστίθεται, 
σχετικώς προς τυχόν έπίδρασιν τών Βαβυλωνίων - Αιγυπτίων είς τήν δημιουργίαν 
τών 'Ελληνικών Μαθηματικών, : «δ,τι γνωρίζομεν σχετικώς προς το επιστημο
νικών έργον της αρχαίας Ελλάδος αποδεικνύει δτι ακόμη καί αν οί "Ελληνες έκτος 
τής μητρός Πατρίδος ελαβον στοιχεία τής γνώσεως, ούτοι μετεσχημάτισαν αυτά 
τόσον βαθέως καί τά ανέπτυξαν περαιτέρω κατά τρόπον τόσον πρωτότυπον, ώστε 
δεν εϊναι δυνατόν ν' άρνηθώμεν δτι ολόκληρος ή επιστημονική των δημιουργία απο
τελεί άποκλειστίκόν καί άπαλλοτρίωτον πνευματικήν ίδιοκτησίαν των, τοσούτω 
μάλλον καθ* δσον δεν υπάρχει είς τό Έλληνικον πνεύμα κανέν ίδιαίτερον γνώρι
σμα, το όποιον νά μή ευρίσκεται είς πλήρη συμφωνίαν προς δ,τι άλλο γνωρίζομεν 
περί τής ιδιοφυΐας αυτής τής προνομιούχου φυλής τής φύσεως (σελίς 38). 'Εδώ 
ό συγγραφεύς υπενθυμίζει εις ημάς τόν Πλάτωνα, ό όποιος είς τήν Έπινομίδα 
(987 d 9) γράφει: «λάβωμεν δέ ως δ,τι περ αν "Ελληνες βαρβάρων παραλά-
βωσι, κάλλιον τούτο είς τέλος απεργάζονται». 

'Υπό τόν τίτλον οί Νομοθέται τής Γεωμετρίας εκτίθεται ή συμβολή είς τήν 
έπιστήμην τών μαθηματικών του Πυθαγόρου καί τών Πυθαγορείων, τών Πρόσω-
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κρατικών φιλοσόφων καί σοφιστών, τοϋ Πλάτωνος κ χ ί του Εύδόξου, συνοπτικώς 
μεν, άλλα μετά πάσης σχφηνείας καί ακριβολογία;. 'Ακολουθεί ή εκθεσις τής συμ
βολής του Εύκλείδου, τοϋ Ά ρ χ ι μ ή ΐ ο υ ς και τοΰ Άπολλω/ίαυ καί των έπιγόνων 
των μεγάλων τούτων μαθηματικών, μεταξύ των οποίων καταλέγονται ο ' Υψ'.κλή;, 
ό Νικομήδης, ό Δ'.οκλής, ό Περσεύς, ό Ζηνό^ωρος, ό Διόφαντο:, ό Π ά τ π ο ς , ό 
Σερήνος, ό Μενέλαος και άλλοι. 'Ιδιαιτέρα μνεία γίνεται τοϋ μαθηματικού έργου 
των Ελλήνων αστρονόμων και γεωδαιτών και τονίζεται ιδιαιτέρως ή άνακάλυψις 
τοΰ ήλιοκεντρικοϋ συστήματος υπό τοΰ Άριστάρχου τοΰ Σαμίου, προσέτι δέ ή μα
θηματική και αστρονομική δημιουργία, παρά τήν ύποστήριξιν τοΰ γεωκεντρικοΰ 
συστήματος, τοΰ Κλαυδίου Πτολεμαίου. 

Κατά τήν άξιολόγησιν τοΰ έργου τοΰ "Ηρωνος τοΰ Άλεξανδρέως (1ος αιών μ.Χ.)» 
ό συγγραφεύς τονίζει ιδιαιτέρως τον ύπολογισμον τοΰ έμβαδοϋ τοΰ τριγώνου 
συναρτήσει των πλευρών αύτοΰ, φερόμενον ως τοΰ "Ηρωνος. Ή ανωτέρω πληρο
φορία δεν είναι ορθή, διότι ό τύπος ύπολογισμοΰ τοΰ έμβαδοΰ τοΰ τριγώνου συναρ
τήσει τών πλευρών αύτοΰ απεδείχθη υπό τοΰ Άρχιμ.ήδους, ως πληροφορούμεθα 
παρά τών 'Αράβων σχολιαστών. Πρώτος μεταφράσας τήν σχετικήν πράγματείαν 
τοΰ Άρχιμήδους εκ της αραβικής εις τήν έλληνικήν (το Έλληνικον κείμενον άπω-
λέσθη) είναι ό Γερμανός Heinrich Suter, έν Ζυρίχη, δστις κατά το 1910—11 έδη-
μοσίευσε μετάφρασιν άραβικοΰ βιβλίου τοΰ Πέρσου αστρονόμου al Biruni, υπό τον 
τίτλον, Βιβλίον περί της ευρέσεως τών χορδών έν τ ώ κύκλω, εις το όποιον ανα
φέρεται ρητώς, δτι ό υπολογισμός τοΰ έμβαδοΰ τοΰ τριγώνου συναρτήσει τών 
πλευρών αύτοΰ είναι άνακάλυψις τοΰ Άρχιμήδους, παρεχομένης και της συναφούς 
αποδείξεως ( Η. Suter, Buch von der Auffindung der Sehnen im Kreise. 3 . 
Folge, vol. 2, 1910—11). Ή δημοσίευσις τοΰ Suter ήτο λησμονημένη καί κατα-
κεχωσμένη εις τα 'Αρχεία Γερμανικών 'Ακαδημιών, παρά τών όποιων έλάβομεν 
φιλοφρόνως φωτοτυπικον άντίγραφον και έδημοσιεύσαμεν εις τήν νέαν έλληνικήν 
ε'ις τον Γ' τόμον τών Α π ά ν τ ω ν τοΰ Άρχιμήδους (Εύ. Σ. Σταμάτη, Άρχιμήδους 
"Απαντα, τόμος Γ', εκδοσις Τεχνικοΰ Επιμελητηρίου τής Ε λ λ ά δ ο ς Α θ ή ν α ι 
1974, σελίς 1 5 9 - 1 7 0 ) . 

'Αναφερόμενος ό συγγραφεύς εις τα τρία αριθμητικά βιβλία τών Στοιχείων τοΰ 
Εύκλείδου γράφει τα ακόλουθα σχετικώς μέ τήν μέθοδον τής τελείας επαγωγής 
τήν οποίαν χρησιμοποιεί ό Ευκλείδης : « 'Υπάρχουν περιπτώσεις, εις τάς όποιας 
δέν είναι δύσκολον να διακρίνη κανείς τήν μέθοδον τής τελείαί επαγωγής εις τήν 
πρώτην φάσιν τής εξελίξεως της, (σελ. 66)». Ή επιφύλαξις τοΰ συγγραφέως δια 
τής φράσεως «εις τήν πρώτην φάσιν» οφείλεται κατά τήν γνώμην ημών είς το 
γεγονός, δτι πολλοί Ευρωπαίοι κατά τον παρελθόντα α'.ώνα έκαυχώντο ιδιαιτέρως 
δια τήν άνακάλυψιν τής μεθόδου αυτής, νομίζοντες δτι είναι κατάκτησις τών νεω
τέρων Μαθηματικών. Κλασσικον παράδειγμα εφαρμογής τής τελείας επαγωγής 
απαντάται εις το θεώρημα τοΰ Εύκλείδου, δτι το πλήθος τών πρώτων αριθμών 
είναι μεγαλύτερον παντός δοθέντος πλήθους πρώτων αριθμών (Στοιχείων 9,20). 

ΕΊς το IX κεφάλαιον γίνεται μνεία τών παλαιών Κινεζικών Μαθηματικών και 
τής Κινεζικής 'Αστρονομίας. Άλγεβρικαί γνώσεις τών Κινέζων παρατηροΰνται 
κατά τους πρώτους μ. Χ. αιώνας καί ευλόγως ό συγγραφεύς σημειώνει δτι πιθα
νόν αϊ γνώσει αύται να μετεφέρθησαν εκεί εκ τών 'Ινδιών. Τοΰτο φαίνεται αλη
θές, εάν ληφθή υπ' δψει ή έπίδρασις τοΰ Ελληνικού πνεύματος εις τάς 'Ινδίας 
μετά τήν έκστρατείαν τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου. 'Αξίζει να σημειωθή έν προκει
μένω εις έπίρρωσιν τής γνώμης τοΰ συγγραφέως, δτι κατά τους πρώτους αιώ
νας μ. Χ. ύπήρχον βιβλία είς τήν Κίναν προς χρήσιν τών περιηγητών άναγράφοντα,. 
τάς αποστάσεις τών μεγάλων Κιζενικών πόλεων, μεταξύ των εις Ε λ λ η ν ι κ ά στά
δια (Wörterbuch der Antike, λέξις Κίνα, Kröner Verlag). Αι αύται παρατηρή-
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σεις ισχύουν και δια τα Μαθηματικά των 'Ινδών περί των οποίων γίνεται λόγος 
εις το Χ κεφάλαιον. Εις το έπόμενον κεφάλαιον γίνεται μνεία τών αραβικών Μα
θηματικών υπό τον τίτλον «Το άρχβικόν θαΰμα». Φρονοϋμεν, δτι πρόκειται περί 
υπερβολής. Κατά το 529 μ. Χ. ό 'Ιουστινιανός έκλεισε, ένεκα του θρησκευτικού 
φανατισμού της εποχής εκείνης την Άκαδημίαν τοϋ Πλάτωνος, της οποίας οι 
καθηγηταί κατέφυγαν εις την Περσίαν και την Άραβίαν, οπού ίδρυσαν Σχολάς. 
Κατά δέ το έτος 823 μ. Χ. ό "Αραψ Χαλίφης al Mamun νικήσας εν Μ. 'Ασία τον 
αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μιχαήλ τον Β' εθεσεν ως ένα εκ τών ορών της ειρή
νης τήν παράδοσιν εις αυτόν χειρογράφων Ελληνικών έργων, ορον, τον όποιον ό 
Μιχαήλ απεδέχθη (Εύ. Σ. Σταμάτη, Άρχιμήδους "Απαντα, τόμος Γ', 'Αθήναι 
1974, σελ. XXXII). 'Από τής εποχής ιδίως ταύτης αρχίζει ή υπό τών 'Αράβων 
σπουδή τών μαθηματικών έργων τών Ελλήνων, πολλά τών οποίων παρουσιάζονται 
υπό τών 'Αράβων ως ιδικά των επιτεύγματα. Μερικαί αποδείξεις περί του ισχυ
ρισμού τούτου υπάρχουν εις τον Γ' τόμον τών 'Απάντων του Άρχιμήδους, τον 
μνημονευθέντα προηγουμένως (σελ. 159, 165, 167—169, 222—223). "Οπωσδήποτε 
δμως οι "Αραβες άπο του 600—1200 μ. Χ. είναι άξιοι συγχαρητηρίων, διότι έκθύ-
μως συνέχισαν τήν μελέτην τών έργων τών Ελλήνων Μαθηματικών και διέσω 
σαν προς τούτοις άρκετάς Έλληνικάς μαθηματικάς πραγματείας. 

Εις το XII κεφάλαιον μνημονεύονται τα μαθηματικά επιτεύγματα εις τήν Ί τ α -
λίαν κατά τήν έποχήν της 'Αναγεννήσεως, αρχής γενομένης άπο του Λεονάρδου 
της Πίζης ή Αεονάρδου Φιμπονάτσ . 

Εις τον Β' τόμον περιλαμβάνονται τα μαθηματικά επιτεύγματα δύο αιώνων, 
του δεκάτου έ'κτου και του δεκάτου έβδομου, τα όποια εκτίθενται εις τριάκοντα 
κεφάλαια. Ό τόμος αυτός αρχίζει με τα σπουδαία μαθηματικά επιτεύγματα εν 
'Ιταλία του Tartaglia, του Cardano και του Ferrari και κλείει με τα εν Αγγλία 
και Γερμανία επιτεύγματα του Newton και του Leibniz και τών συναφών ερίδων 
επί της προτεραιότητος ώρισμένων μαθηματικών ανακαλύψεων. 

Βασική μαθηματική πρόοδος κατά τον 16ον αιώνα θεωρούνται τα μαθηματικά 
επιτεύγματα του Γάλλου μαθηματικού Viète, ό όποιος, έκτος άλλων, έπενόησε τήν 
χρήσιν τών γραμμάτων του αλφαβήτου εις τήν έκτέλεσιν αριθμητικών πράξεων 
και οϋτω διηυκόλυνε τα μέγιστα τήν σπουδήν της Άλγεβρας. Παραμένει δέ άφθι-
τος ή δόξα του Viète και εις το σημεΐον τοΰτο, παρά το δτι ούτος δεν έγνώριζεν, 
δτι άπο του 820 ήδη μ. Χ. ό Πρύτανις του έν Κωνσταντινουπόλει Πανεπιστημίου 
Λέων ό μαθηματικός έχρησιμοποίει τα γράμματα του αλφαβήτου δια τήν έκτέ
λεσιν αριθμητικών πράξεων, ως άνεκοίνωσεν ό Γερμανός καθηγητής Kurt Vogel 
κατά το 1958 εις τό έν Μονάχω συνελθόν llov Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέ-
δριον (Kurt Vogel, Akten des 11. Internationalen Byzantinischen Kongresses 
1958, München 1960, S. 660-664). 

«*H κομψότης τών εφαρμοζομένων τεχνασμάτων του Viète, σημειώνει ό συγ
γραφεύς (σελ. 88—89), αποτελεί τεκμήριον ασφαλές, δτι 6 Γάλλος μαθηματικός 
είχε μελετήσει κατά βάθος τα Αριθμητικά τοϋ Διοφάντου . . . Τα επόμενα προ
βλήματα είναι ύψηλοτέρας στάθμης και έχουν λυθή άπό τον Διόφαντον. . . . Έ ξ 
δλων τούτων συνάγεται, δτι τα Ζητητικά (βιβλία του Viète) αποτελούν μάλλον 
μίαν έμπνευσμένην μεταμόρφωσιν τοϋ έ'ργου του Διοφάντου, παρά έν βήμα προς 
τα εμπρός έπί της όδοΰ, τήν οποίαν εκείνος (ό Διόφαντος) διήνοιξε και διέστρωσεν». 

Ίδιαίτερον κεφάλαιον του Β' τόμου (τό 18) αφιερώνει ό συγγραφεύς εις τήν 
έπίδρασιν του άνθρωπισμοΰ έπί τών μαθηματικών σπουδών, αναφερών και τάς 
πρώτας εκδόσεις τών Ελλήνων Κλασσικών (Μαθηματικών). 

Γόνιμος υπήρξε και ή άνάπτυξις της Τριγωνομετρίας και τής Αστρονομίας κατά 
τόν 16ον αιώνα, κατόπιν τών ερευνών του Βέρνερ, τοϋ Κοπερνίκου, τοϋ Μπραέ, 
τοϋ Βιέτ, τοϋ Στέβιν και άλλων. 

« 
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Ό δέκατος έβδομος αιών ονομάζεται υπό του συγγραφέως ένδοξος αιών δια τα 
Μαθηματικά. Είναι γνωστά τα ονόματα εκείνων, οί όποιοι έχάραξαν τους δρόμους 
τών Νεωτέρων Μαθηματικών, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται ό Ναπιέ ή 
Νέπερ με την έφεύρεσιν της συντομίας εκτελέσεως αριθμητικών πράξεων (λογά-
ριθμοι), ό Γαλιλαίος (Μηχανική, Φυσική, Αστρονομία), ό Κέπλερ με τους περί
φημους νόμους του εις την Άστρονομίαν και άλλοι. "Απαντες ούτοι εΐχον, κατά 
τον συγγραφέα, βαθεΐαν γνώσιν τών μεθόδων του Άρχιμήδους και του Διοφάντου. 
Ό Γαλιλαίος έσχε σπουδαίους μαθητάς, οι όποιοι συνέχισαν το έργον του διδα
σκάλου των, μεταξύ τών όποιων αναφέρονται ò Τορικέλλι, ό Καβαλιέρι και ό Βι-
βιάνι. Μερικά όμως θεωρήματα και ασκήσεις έπιπεδομετρίας φερόμενα άπο του 
17ου αιώνος μέχρι σήμερον, ως εφευρέσεις του Βιβιάνι, απεκαλύφθη ήδη οτι είναι 
εφευρέσεις τοϋ Άρχιμήδους, κατόπιν μεταφράσεως άγνωστων μέχρι τοΰδε έ'ργων 
τοϋ Άρχιμήδους εκ τ η : αραβικής (εις την οποίαν σώζονται) εις την έλληνικήν 
(Άρχιμήδους Ά π α ν τ α , Τόμος Γ', υπό Ευ. Σ . Σ τ α μ ά τ η , εκδοσις Τεχνικό'" 'Επι
μελητηρίου της Ελλάδος, Αθήναι 1974, σελίς 195). 'Οπωσδήποτε όμως ή ' Ι τ α 
λική Σχολή του 17ου αιώνος συνέβαλεν άποφασιστικώς είς την έξέλιξιν τών 
Μαθηματικών και τών Θετικών Ε π ι σ τ η μ ώ ν έν γένει. 

Σύγχρονος του Καρτεσίου είναι ό επίσης Γάλλος Hérigone δια τον όποιον 
è συγγραφεύς γράφει δτι υπήρξε μακρινός πρόδρομος εκείνων, οι όποιοι κατά 
τον ΐ9ον αιώνα έδημιούργησαν την άξιωματικήν θεμελίωσιν τών Μαθηματικών 
(σελ. 223) . 'Ενταύθα ας έπιτραπή να σημειώσωμεν, δτι πρώτος δημιουργός της 
αξιωματικής θεμελιώσεως τών Μαθηματικών είναι ό Θαλής καΐ οτι πάσα αντί
θετος γνώμη δέν συμφωνεί μέ τα πράγματα, ως πειθόμεθα εκ τών Στοιχείων του 
Εύκλείδου, δπου συναντώμεν τήν άξιωματικήν θεμελίωσιν τών Μαθηαατικών. 

"Αλλη μεγάλη μαθηματική φυσιογνωμία της αυτής εποχής είναι ό Γάλλος 
Fermât, τοϋ οποίου ή συμβολή είς τήν πρόοδον τής θεωρίας τών αριθμών καί της 
Άλγεβρας ύπήρξεν αποφασιστική. Μέ τους Γάλλους επίσης Desargues καί Pascal, 
οΐτινες ειχον επισταμένως μελετήσει τον Εύκλείδην καί τον Α ρ χ ι μ ή δ η , ή Γεω
μετρία λαμβάνει μεγάλην άνθησιν. Ή αριθμομηχανή του Pascal έκαμε μεγάλην 
έντύπωσιν τήν έποχήν έκείνην. 

Εις τους προδρόμους του απειροστικού Λογισμού αναφέρονται ό Vincent, ό 
Tacquet, ό Roberval, ό Barrow, ο Mercator, è Gregory, ό Huygens. Ώ ς κατακλείς 
του έ'ργου τοϋ Barrow, σημειώνει ό συγγραφεύς, απαντάται μία προσπάθεια ανα
παραγωγής δια τής μαντικής φαντασίας τής όδοΰ, τήν οποίαν ήκολούθησεν ό Α ρ 
χιμήδης δια να φθάση είς τα συμπεράσματα, τα οποία εκτίθενται είς τα έργα του 
Κύκλου μέτρησις και Περί σφαίρας καί κυλίνδρου. Δια τον (Βέλγον) Tacquet 
αξίζει να σημειο'>σωμεν, δτι είχεν εκδώσει καί έγχειρίδιον Γεωμετρίας, το όποιον 
μετέφρασεν εκ τής λατινικής εις τήν έλληνικήν ό Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος Βούλ
γ α ρ η καί έξετύπωσεν έν Βιέννη κατά το 1805, δαπάναις τής Άδελφότητος τών Ζ ω 
σιμάδων «έπί τ ω διανεμηθήναι δωρεάν τοις φιλεπιστήμοσιν 'Ελλήνων νεανίσκοις». 

Ώ ς δορυφόρους τοϋ Newton καί τοϋ Leibniz ονομάζει ό συγγραφεύς τον 
Edmund Halley, ό όποιος έ'καμεν εν Λονδίνω τήν περίφημον έκδοσιν τών Κωνικών 
τοϋ Απολλώνιου, τον Huygens, τον Tschirnhausen, τους αδελφούς Bernoulli, τον 
L' Hospital. Είς το τέλος του Β ' τόμου εκτίθεται λεπτομερώς ή μεγάλη διένεξις 
μεταξύ Leibniz - Newton δια τήν προτεραιότητα τής άνακαλύψεως του Διαφορικού 
καί 'Ολοκληρωτικού Λογισμού, δια τον όποιον ό Wallis λέγει, δτι είναι ταυτό
σημος προς τήν λεχθεΐσαν έξαντλητικήν μέθοδον του Άρχιμήδους (Max Simon, 
Geschichte der Mathematik im Altertum, Berlin 1909, σελ. 264—265). 

Είς τόν Γ' τόμον αναπτύσσονται μέ τήν αυτήν σαφήνειαν, ώς καί είς τους 
προηγουμένους δύο τόμους, τα μαθηματικά επιτεύγματα τών μεγάλων Μαθηματι-
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κών Maclaurin, Stirling, Taylor, Stone, Riccati, Lagny, Rolle, Clairaut, Moivre, 
Simson, Euler, d' Alembert, Vandermonde, Lambert, Cramer, Lagrange, Laplace, 
Legendre, Monge, Lacroix, Gauss καί άλλων. 

'Αξιοσημείωτος τύγχανα και ή έρευνα του Abel επί των ελλειπτικών συναρτή
σεων, ώς και ή άπόδειξις του θεωρήματος περί του αδυνάτου της γενικής λύσεως 
αλγεβρικών έξ-.σώσεων βαθμού ανωτέρου τοϋ τετάρτου. Με την δρασιν του Jacobi 
δύναται να θεωρηθή, δτι επιτελείται σπουδαΐον βήμα εις την άνάπτυξιν της 
Μαθηματικής 'Αναλύσεως. 

Εις το 41 ον κεφάλαιον γίνεται μνεία της γενέσεως της Μαθηματικής Φυσικής. 
Ό Klein είναι ενθουσιασμένος εκ τής θεωρίας των 'Ομάδων και της Προβολικής 
Γεωμετρίας καί ισχυρίζεται, οτι δύναται να θεμελίωση την μη Εύκλείδειον Γεω-
μετρίαν στηριζόμενος απλώς εις την Προβολικήν κσί οχι την Εύκλείδειον. Μετά 
πολλά ετη άπο του ισχυρισμού τού'.ου παρέχεται ή άπάντησις, οτι καί ή Προβο
λική Γεωμετρία στηρίζεται εις τήν Εύκλείδειον (Hans Freudenthal, Math. Phys. 
Semesterberichte IX, 1962, σελ. 115). 

Εις το κεφάλαιον 43 αναπτύσσονται τα διάφορα εί'δη των μη Ευκλείδειων Γεω-
μετριών καί τής Γεωμετρίας τών περισσοτέρων διαστάσεων και γενικώς ή θεω
ρία του χώρου. 'Ακολουθεί ή συμβολή εις τήν Άνάλυσιν τών Poincaré, Sturm, 
Serret, Bertrand, Appell, Dirichlet, Dedekind, Minkowski, Cébyceff καί άλλων. 

Ό τρίτος τόμος κλείει με τήν διαμνημόνευσιν τών Ιστορικών τής Μαθημα
τικής Επιστήμης : Montucla, Kästner, Peyrard, Halma, M. Cantor, Günther, 
Hankel, Tannery, Zeuthen, Gurtze, Heiberg, Suter, καί άλλων.— Έ ν παραρτήματι 
εκτίθενται τα Μαθηματικά εις τήν "Απω Άνατολήν. 

Ό Loria αναγραφών τά επιτεύγματα τών μεγάλων Μαθηματικών τών τελευ
ταίων αιώνων (1590—1900) δεν παραλείπει εύκαιρίαν δια να άναφέρη, οτι δλοι οι 
σκαπανείς αυτοί τών νεωτέρων μαθηματικών ειχον βαθύτατα μελετήσει τά Στοι
χεία του Εύκλείδου, τά έ'ργα τοΰ Άρχιμήδους, του 'Απολλώνιου, του "Ηρωνος, 
του Διοφάντου, τοΰ Πάππου κλπ. Ό συγγραφεύς αποτελεί μοναδικον φαινό-
μενον είς το σημεΐον τοΰτο συγκρινόμενος προς άλλους συγγράφεις 'Ιστορίας 
τών Μαθηματικών. 

Ό ένεργήσας τήν μετάφρασιν έκ τοΰ ίταλικοΰ πρωτοτύπου είς τήν έλληνικήν 
διακεκριμένος καθηγητής τής 'Ανωτάτης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων καί διπλω-
ματοΰχος πολιτικός μηχανικός κ. Μιχαήλ Κωβαΐος κατώρθωσε ν' άποδώση εξό
χως άριστα τάς σκέψεις τοΰ Loria. 'Αλλά δεν είναι τοϋτο το μοναδικον επίτευγμα 
τοΰ κ. Κωβαίου. Γνωρίζων ούτος άριστα τήν ίταλικήν γλώσσαν καί τήν Ίστορίαν 
τών Μαθηματικών συνεπλήρωσε, με έ'ξοχον έπιτυχίαν, εις πλείστα σημεία το έρ
γον τοΰ διαπρεπούς Ίταλοΰ έπιστήμονος δι' εύστοχων κριτικών παρατηρήσεων. 

Ά ς έπιτραπή να σημειώσωμεν ολίγας λέξεις άπο τον πρόλογον τοΰ κ. Κω
βαίου είς τον Α' τόμον. 

« Ό συγγραφεύς αποδεικνύει καί διασαλπίζει χωρίς περιστροφάς τήν άλήθειαν, 
οτι ή μαθηματική επιστήμη αποτελεί είς τήν βάσιν της άκατάλυτον καί άναφαί-
ρετον τρόπαιον τοΰ δαιμονίου πνεύματος μιας προνομιούχου φυλής τής φύσεο^ς». 
Ή άπόφασις τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, δπως προβή είς μετάφρα
σιν καί έκδοσιν μιας πλήρους 'Ιστορίας τών Μαθηματικών, δπως είναι ή προκει
μένη εργασία τοΰ διακεκριμένου Ίστορικοΰ τής Μαθηματικής 'Επιστήμης GINO 
LORIA, δεν είναι δυνατόν παρά νά ευρη τήν εύνοϊκωτέραν άπήχησιν είς τους εκ
παιδευτικούς κύκλους τής Μέσης καί τής "Ανωτάτης Παιδείας». 
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