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Έπί τη 80η έπετείω άπο της γεννήσεως του 

Ό πρώτος τόμος των 'Απάντων τοΰ'Αρχιμήδους εξεδόθη υπό του J. L. Hei

berg είς δευτέραν εκδοσιν έν Λειψία κατά το 1910. Κατά το 1928 ό 'Ιταλός μαθη

ματικός G. Vacca έδημοσίευσε περιγραφήν κωδικός άφορώντος εις την πραγματείαν 

του Άρχιμήδους Ψαμμίτης (Arenarius), ευρισκομένου είς το Άστεροσκοπεΐον Rad-

cliffe της 'Οξφόρδης, τον όποιον, κατά τον Vacca, δεν κατώρθωσε να άνευρη ό 

Heiberg [G. Vacca intorno ad un codice poco noto dell' Arenario di Archimede, 

neu' Osservatorio Radcliffe di Oxford : Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 

IV 1928 (501—506). L' Année Philologique torn. IV 1930. Description d' un 
codex d' Archimede que Heiberg η avait pas réussi à trouver et qui existe 
réellement à Oxford dans Γ Observatoire Radcliffe sous la cote E. a 1.]. 

Κατά την εκδοσιν τοϋ δευτέρου τόμου των 'Απάντων του Άρχιμήδους, εις 

τον όποιον περιλαμβάνεται ή πραγματεία Ψαμμίτης, θα γράψωμεν περί αύτοΰ 

του κωδικός. 

Είς τον πρώτον τόμον, τον όποιον θα έκδώσωμεν προσεχώς έν 'Αθήναις, 

έπί τη βάσει της β' εκδόσεως Heiberg, 1910, εχομεν επιφέρει μικράς τινας διορ

θώσεις και συμπληρώσεις ως έξης : 

Σελίς (Heiberg 1910) 

6. 'Αντί της λέξεως ΑΞΙΩΜΑΤΑ ετέθη <ΟΡΟΙ> 

18,3. 'Αντί ΝΞΟ ετέθη ΞΝΟ 

24,9. Μετά το ΑΒΓ ετέθη ή λέξις (τρίγωνον) 

40,13. Άπηλείφθη ή λέξις [διαμέτρου] 

52. *Ως πρώτος στίχος ετέθη ή λέξις (ΠΟΡΙΣΜΑ) 
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52. *Ως δέκατος τρίτος στίχος ετέθη ή λέξις (ΠΟΡΙΣΜΑ) 

72. Το εντός αγκυλών κείμενον, στίχοι 9—23, ετέθη εις το τέλος του 

βιβλίου ώς παράρτημα, διότι είναι άσχετον προς το άρχιμήδειον κείμενον. 

90,15. Τίθεται το παρ' ημών άνακατασκευασθέν κείμενον της απολεσθείσης 

Ικφωνήσεως του κγ' θεωρήματος, δπερ άνακατεσκευάσθη ώς έξης : 

κγ' 

(Έάν εν μεγίστω κύκλω σφαίρας πολύγωνον Ισόπλευρον και ίσογώηον εγ-

γραφτ}, ου το πλήθος των πλευρών υπό τετράδος μετρείται, μενούσης òè της δια

μέτρου τοϋ κύκλου περιενεχθείς ούτος έχων το πολύγωνον είς το αυτό πάλιν 

υποκατασταθώ, όθεν ήρξατο φέρεσθαι, ή επιφάνεια τοϋ εν τη σ^α/ρα εγγεγραμ

μένου σχήματος έλάσσων εσται της επιφανείας της σφαίρας}. 

90,7. 'Αντί [άρτιόγωνον] έγράφη άρτιόγωνον 

106,11. Τίθεται το παρ' ημών άνακατασκευασθέν κείμενον της απολεσθεί

σης έκφωνήσεως του κη' θεωρήματος, δπερ άνακατεσκευάσθη ώς έξης : 

κη' 

ÇEàv εν μεγίστφ κύκλω σφαίρας πολύγωνον Ισόπλευρον κάί Ισογώνων πε

ριγραφή, ου το πλήθος των πλευρών ύπο τετράδος μετρείται, μενούσης δέ της 

διαμέτρου τοϋ κύκλου περιενεχθεις ούτος έχων το πολύγωνον εις το αυτό πάλιν 

άποκατασταθη, δθεν ήρξατο φέρεσθαι, ή επιφάνεια τοϋ εν τη σφαίρα περιγε

γραμμένου σχήματος μείζων εσται της επιφανείας τής σφαίρας). 

112,9. 'Αντί ΧΣ ετέθη ΧΜ 

126.17. Μετά την λέξιν περιγεγραμμένον ετέθη το έλλεΐπον (πολλώ άρα to 

περιγεγραμμένον προς το εγγεγραμμένον ελάσσονα λόγον έχει ήπερ ή σφαίρα προς 

τον Ξ κώνον)' 

134.18. Τίθεται το παρ' ημών άνακατασκευασθέν κείμενον τής απολεσθεί

σης έκφωνήσεως του λς'' θεωρήματος, δπερ άνακατεσκευάσθη ώς έξης : 
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('Εάν εν τμήματι μεγίστου κύκλου σφαίρας πολύγωνον ισόπλευρον καϊ 

άρτιόγωνον εγγραφή χωρίς τής βάσεως, μενούσης δε τής διαμέτρου περιενεχθεις: 

ούτος Ϊχων το πολύγωνον είς το αυτό πάλιν αποκατασταθώ, δθεν ήρξατο φέρε~ 

σθαι, ή επιφάνεια τοϋ εγγεγραμμένου σχήματος ελάσσων ϊσται της επιφανείας 

του τμήματος). 

138,9. Μετά τήν λέξιν τμήματι ετέθησαν od λέξεις (της σφαίρας) 

142.26. Τίθεται το παρ* ήμων άνακατασκευασθέν κείμενον της απολεσθεί

σης έκφωνήσεως του λθ' θεωρήματος, βπερ άνακατεσκευάσθη ώς έξης : 

(Τοϋ περιγεγραμμένου σχήματος τω τομεϊ ή επιφάνεια, μείζων εστί τής: 

τοϋ ελάσσονος τμήματος τής σφαίρας επιφανείας). 

150,17. Τίθεται το παρ' ημών άνακατασκευασθέν κείμενον τής απολεσθεί' 

σης έκφωνήσεως του μα' θεωρήματος, όπερ άνακατεσκευάσθη ώς έξης : 

μα' 

(Ή επιφάνεια τοϋ εν τω τμήματι τής σφαίρας περιγεγραμμένου σχήματος 

προς τήν έπιφάνειαν τοϋ εγγεγραμμένου ομοίου σχήματος διπλασίονα λόγον 

§χει ή ή πL·υρà τοϋ περιγεγραμμένου πολυγώνου προς τήν πλευράν τοϋ εγγε

γραμμένου πολυγώνου, το δε περιγεγραμμένον σχήμα συν τω κώνω τω βάσιν 

εχοντι τήν αυτήν τω τμήματι και ϋψος τήν προς τω κέντρω τής σφαίρας προς το 

εγγεγραμμένον σχήμα συν τω κώνω τω βάσιν εχοντι τήν αυτήν τω τμήματι καϊ 

ϋψος τήν προς τω κέντρω τής σφαίρας τριπλασίονα λόγον έχει τοϋ αυτοϋ). 

150,20. Ώ ς αρχή του στίχου 20 ετέθη (ισόπλευρον και) 

152,4. Μετά τήν λέξιν κώνον ετέθη (προς το σχήμα συν) 

160,25. Μετά τήν λέξιν δύο ετέθη (εύθεϊαι) 

160.27. Μετά τήν λέξιν δύο ετέθη (εύθεϊαι) 

162,14. Μετά τήν λέξιν μένου ετέθη (πλευρά προς τήν τοϋ εγγεγραμμένου) 



- 1 5 3 -

224,2. Ή λέξις ματος ετέθη ματος]. 

224,3-4. Ή φράσις σημεΐον]* δήλον δέ, ετέθη σημεΐον, δήλον, 

258,19. Ή ς στίχος 19 ετέθη ή λέξις <ΟΡΟΙ> 

260,17. Ώ ς στίχος 17 ετέθη ή λέξις <ΛΗΜΜΑ> 

344,24. Μετά την λέξιν άξονα ετέθη (τον αυτόν). 

358.27. Ή λέξις εστε άπηλείφθη. 

396,6. Ή λέξις Ιστέ άπηλείφθη. 

398.28. Μετά την λέξιν άφαιρημένους ετέθη (γνώμονας) 

414,24. Μετά την λέξιν τετραγώνω ετέθη (τάν τον νπερβλήματος πλενράν 

έχον ϊσαν τα ΑΧ), 

Ή γλώσσα της πραγματείας Περί κωνοειδέων και σφαιροειδέων είναι ή 

σικελική δωρική διάλεκτος. Οι κατά καιρούς δμως αντιγραφείς έχουν επιφέρει 

μερικάς μεταβολάς, δπως π.χ. εις τάς λέξεις : σημεΐον, ήμισυς, ήμικύκλιον, ήμιό-

λιον, σχήμα, αίτινες έπρεπε νά γράφωνται : σαμεΐον, άμισυς, άμικύκλιον, άμιό-

λιον, σχδμα. Ή γραφή σαμεΐον άπαντδί είς το θεώ ρ. 15 της πραγματείας Περί 

κωνοειδέων και σφαιροειδέων καί εις τήν είσαγωγήν της Περί ελίκων. Ή γραφή 

άμίσεον άπαντα εις τα θεωρήματα 27 καί 28 της Περί κωνοειδέων καί σφαιροει

δέων. Ή γραφή άμιόλιος, εις το τέλος του θεωρ. 28 της αυτής πραγματείας, ώς 

καί εις το τέλος του θεωρ. 8 της πραγματείας Επιπέδων ισορροπιών ή κέντρα 

βαρών επιπέδων II. 

A R C H I M E D E A I S U M M A R Y 

For. Prof. PERIKLES SIMOS 

On his 8oth Birthday 

It is mentioned the Code reported by G. Vacca, which includes the treatise 

of Archimedes Arenarius. 

The Code will be further discussed in vol. 2 of our forthcoming edition of 

the opera of Archimedes. Vol. I will soon be publisched in Athens. 

Corrections and completions in this article are on vol. I (based on the 

J. L. Heiberg edition, 1910) and include also the restored text of the pronun

ciations of the destroyed theorems 23, 28, 36, 39, 41 of the Sphere and 

Cylinder I. 



ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΒΑΣ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ 

ΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ 

Θηρών μεν κάρτιστος έγώ, θνατών δ* δν εγώ νδν 

φρουρώ, τώδε τάφιυ λάινος έμβεβαώς. 

['Αλλ' εί μη θυμόν γε Αέων έμον ουνομά τ' είχεν, 

ουκ αν έγώ τύμβω τφδ' έπέθηκα πόδας]. 

Το ώς άνω επίγραμμα της Anth. Pal. VII 344 ' το άποδιδόμενον εις τον 

Σιμωνίδην τον Κεΐον παρουσιάζει τάς κάτωθι δυσκολίας : 

α) Τρόπος στίξεως. 

β) Ό ρ θ ό τ η ς γραφών. 

γ) Τ α δύο δίστιχα άποτελουσιν Ιν ένιαιον επίγραμμα ή είναι δύο διάφορα 

καί κεχωρισμένα αλλήλων ; 

δ) Ποίος ό συγγραφεύς του επιγράμματος εν τη όλότητί του ή ενός εκά

στου τών διστίχων ; 

ε) Είς ποιον Λέοντα αναφέρεται εκαστον δίστιχον ; 

Α) Ό Bergk 2 , δν άκολουθοϋσι καί οι πλείστοι τών εκδοτών της Anth. 

Pal., θέτει κόμμα μετά το ρήμα φρουρώ καί κάτω στιγμήν μετά τήν μετοχήν 

έμβεβαώς του Ιου διστίχου. 

Έ π ί τών ώς άνω παρατηρώ τα κάτωθι : 

α) Κατά τήν γνώμην μου το κόμμα μετά το ρήμα φρουρώ ουδόλως είναι 

άναγκαΐον, διότι ή αναφορική πρότασις ή δια του δν εισαγομένη εξικνείται μέχρι 

του έμβεβαώς το δε «τώδε τάφω . . . . έμβεβαώς» αναφέρεται εις το «έγώ νυν 

φρουρώ» καί ώς άναγκαΐον συμπλήρωμα τής αναφορικής προτάσεως ουδόλως 

πρέπει να χωρισθή δια κόμματος. 

β) Ό Hiller 3 μετά το έμβεβαώς θέτει άνω στιγμήν καί κατά τήν γνώμην 

μου πολύ ορθώς, διότι άφ' ενός μεν τα δύο δίστιχα, ώς αποτελούντα ένιαΐον επί

γραμμα, εχουσιν έσωτερικήν νοηματικήν σύνδεσιν, άφ' ετέρου δέ διότι το άλλα 4 

λαμβάνεται εις τήν άρ^ήν περιόδου με τήν σημασίαν του εξ αντιθέτου μόνον κα

τόπιν αρνητικής ή ερωτηματικής προτάσεως. 
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