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Διά να γίνη σαφώς κατανοητή ή εξαιρετική συμβολή του κ. Mugler εις την 

έρμηνείαν του περιεχομένου των Στοιχείων εν τω συνόλω αυτών άναφέρομεν εν

δεικτικώς τήν έρμηνείαν του ευκλείδειου ορισμού της ευθείας γραμμής, ή οποία 

αποτελεί εν εκ τών δυσκολωτέρων προβλημάτων τών Στοιχείων. «Ευθεία γραμμή 

εστίν, ήτις εξ ϊσον τοϊς έφ' εαυτής σημείοις κείται» λέγει ό Ευκλείδης, ήτοι ευ

θεία γραμμή είναι εκείνη, ή οποία κείται εξ 'ίσου προς τα εφ' εαυτής σημεία. 

Είναι φανερόν, ότι δ ορισμός αυτός της ευθείας γραμμής, ως έχει διασωθή, είναι. 

σκοτεινός. Ό κ. Mugler παρέχει πέντε ερμηνείας του ορισμού εξετάζων τήν ευ

θείαν γραμμήν άπο έπόψεως 1) κινήσεως, 2) στατικής, 3) οπτικής, 4) μακράν 

πάσης αφής και όψεως, εντελώς νοητικής, 5) άπο έπόψεως γεωδαιτικής. Είναι ή 

πρώτη φορά εις τήν Ίστορίαν τών Μαθηματικών, καθ' ην ή ευθεία γραμμή εξε

τάζεται κατ' αυτόν τον τρόπον. 

Ύπό το αυτό πνεύμα γίνεται ή επιλογή και άνάλυσίς τών σπουδαιότερων 

χαρακτηριστικών θεωρημάτων τών Στοιχείων, εν φ έχει καταβληθή προσπάθεια 

επιτυχής, όπως το σύνολον του ευκλείδειου οικοδομήματος παρασταθή υπό ζων-

τανήν, άνάγλυφον θα ήδυνάμεθα να εΐπωμεν, μορφήν. Εις το μικρόν βιβλίον του 

κ. Mugler διακρίνεται ή μεγάλη και εύστοχος προσπάθεια να παρουσιασθούν τα 

Στοιχεία του Εύκλείδου υπό εντελώς πρωτότυπον τρόπον. Τρόπον όχι μόνον έπι-

στημονικον και άνέλεγκτον, ως τονίζει ό Πρόκλος είς τα σχόλια του α' βιβλίου 

τών Στοιχείων, άλλα και λίαν διδακτικον καΐ εύχάριστον. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ . ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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MIGUEL PARRÀ LEON, P i tagoras , Fundador de las ciencias matematica* 
Caracas 1966. 

MIXAHA ΠΑΡΡΑ ΛΕΩΝ, Πυθαγόρας, Ιδρυτής τής Μαθηματικής 'Επι

στήμης, Καράκας Βενεζουέλας 1966, σελίδες 303. 

Το υπό τον ανωτέρω τίτλον βιβλίον του Προέδρου τής 'Ακαδημίας τών Φυ

σικών Επιστημών, τών Μαθηματικών και τών Φυσιογνωστικών, τής πρωτευού

σης τής Βενεζουέλας Καράκας κ. Miguel Parrà Leon, είναι το πρώτον νέας σει

ράς επιστημονικών εκδόσεων εν Βενεζουέλα, Ιδρυθείσης τής σειράς αυτής δυνάμει 

αποφάσεως τής αυτόθι 'Ακαδημίας, ήτις ελήφθη κατά τήν πανηγυρικήν αυτής 

συνεδρίαν τής 29 Σεπτεμβρίου 1965. (Το δεύτερον βιβλίον τής σειράς αυτής 

είναι του F. J. Duarte, Bibliografia, Euclides, Arquimedes, Newton, 1967). 

Τήν προσωπικότητα του κ. Miguel Parrà Leon περιγράφει εν αρχή του βι-
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βλίου ό κ. Ramon J. Velasquez, όστις τονίζει δτι ό κ. Parrà Leon έκτος της εξό

χου διακρίσεως εν τη φιλοσοφία έχει διακριθή και εις τάς έφηρμοσμένας επιστή-

μας και ιδίως τήν ναυτιλίαν και την συγκοινωνίαν εν γένει. 

Το βιβλίον προλογίζει 6 Πρόεδρος της Εθνικής 'Ακαδημίας της 'Ιατρικής 

του Καράκας και 'Αντιπρόεδρος της 'Ακαδημίας τών Φυσικών Επιστημών, τών 

Μαθηματικών και τών Φυσιογνωστικών κ. Marcel Granier - Doyeux. 

Εις τήν είσαγωγήν έπί του περιεχομένου του βιβλίου ό κ. Parrà Leon, σκια

γραφεί τα του βίου του Πυθαγόρου επί τη βάσει τών πληροφοριών, τάς οποίας 

παρέχει ό Πλούταρχος, ό Ίώσηπος, ό Ίάμβλιχος και ό Διογένης ό Λαέρτιος. 

Άλλα και αί πληροφορίαι παλαιοτέρων συγγραφέων, τάς όποιας συναντώμεν εις 

τα αποσπάσματα τών Προσωκρατικών του Η. Diels χρησιμοποιούνται επίσης υπό 

του κ. Parrà Leon. 
Το βιβλίον διαιρείται εις δύο κυρίως μέρη. Εις το πρώτον και κυριώτερον 

εκ τούτων (σελίδες 23—217) γίνεται ή διαπραγμάτευσις τών έξης κεφαλαίων : 

Ποικίλα δεδομένα. Ή παράδοσις. Ή μεταφυσική ένότης. Ό ανώτατος θεός. Ό 

νόμος τής αρμονίας. Ή θεωρία τών ιδεών του, (του Πυθαγόρου). Ή αριθμολογία 

του. Αί αντιθέσεις. Ή ψυχή του κόσμου. Το περί το κέντρον πυρ. Ή μέθοδος 

έρεύνης. Ή ένότης του σύμπαντος. Ό κόσμος. Αί άρχαί τής δημιουργίας. Ή άν-

Φρωπίνη ψυχή. Ή ζωή. Ή σκέψις. 'Αντικείμενον τής Πυθαγορικής Εταιρείας. 

Ή ηθική. Ή πολιτική. Ή θρησκεία. Ή επιστήμη. 

Εις το δεύτερον μέρος (σελ. 211—296) εκτίθενται εις 18 μικρά τμήματα 

του βιβλίου σύγχρονοι φιλοσοφικαί και επιστημονικά! θεωρίαι εν αντιπαραβολή 

προς τήν Πυθαγορικήν διδασκαλίαν. 

Ή άνάλυσις τών προηγουμένως αναφερθέντων κεφαλαίων γίνεται με βα-

θεΐαν γνώσιν παντός δ,τι έχει γραφή περί Πυθαγόρου και τών Πυθαγορείων υπό 

τών μεταγενεστέρων συγγραφέων. Εις πασαν εύκαιρίαν ό κ. Parrà Leon συγκρίνει 

με έξαιρετικήν όξύνοιαν τάς πυθαγορικάς δοξασίας με τάς σημερινας αντιλήψεις 

τής φιλοσοφίας και τής επιστήμης και συνάγει εύστόχως τα συναφή συμπερά

σματα. Δια τήν ύλην τών περισσοτέρων κεφαλαίων (σελ. 23—170) ό κ. Parrà 
Leon προβαίνει εις εμπεριστατωμένη ν άνασκόπησιν διά τής εν περιλήψει εκθέσεως 

του περιεχομένου αυτών (Resiimen σελ. 171—172). Κατά ταύτην αί δοξασίαι του 

Πυθαγόρου εκτίθενται ως έξης : 

1. Υπάρχει εν τώ σύμπαντι ανώτατος θεός, του όποιου τήν φύσιν είναι 

αδύνατον να συλλαβή ή ανθρωπινή φαντασία και σκέψις. 

2. Το σύμπαν έδημιουργήθη υπό του ανωτάτου θεοΰ, κατά τήν άρετήν του, 

τέλειον και δια μιας και μοναδικής πράξεως. 

3. Το σύμπαν είναι πεπερασμένον και άμετάβλητον εν τω συνόλω του. 

4. Ό θείος δημιουργός έδημιούργησε το σύμπαν άθάνατον χωρίς τούτο να 

υφίσταται τήν έπίδρασιν του χώρου και τοϋ χρόνου. 

5. Το σύμπαν ανελίσσεται κατά μίαν παγκόσμιον διαδικασίαν κλπ. 

'Ακολούθως εξαίρεται ή θρησκευτικότης του Πυθαγόρου και της Πυθαγο

ρείου Σχολής και ή έπίδρασις τών θρησκευτικών διδασκαλιών του εις τήν έξέλι-
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ξιν και διαμόρφωσιν της φιλοσοφίας και της θεολογίας των Ελλήνων και ιδίως 

ή έπίδρασις αυτών είς τάς συναφείς θεωρίας του Πλάτωνος. 'Ιδιαιτέρως τονίζεται 

ή θεωρία του Πυθαγόρου περί μετεμψυχώσεως. 

Επικαλούμενος και την γνώμην του Bertrand Rüssel ό κ. Parrà Leon ση

μειώνει δτι ό Πυθαγόρας έδωκε μεγάλην άνάπτυξιν εις την θεωρίαν τών αριθμών. 

Κατά την Ίστορίαν τών Μαθηματικών του Fernando Höfer (1811—1878), ση-

μειοΰται εν συνεχεία υπό του συγγραφέως, ό Πυθαγόρας έθεμελίωσεν είδικώτε 

ρον την θεωρίαν τών πολυγώνων αριθμών. Είς τους Πυθαγορείους οφείλεται ή 

πρώτη σκέψις περί του ήλιοκεντρικοΰ συστήματος. Ό Πυθαγόρειος Φιλόλαος ομι

λεί ήδη (περί το 420 π.Χ.) περί της ετησίας περιφοράς της γης περί το κεντρι-

κον πυρ του κόσμου. Έ π ί τη ευκαιρία ταύτη διαμνημονεύονται και αϊ συζητή

σεις τοϋ εν τω Φαίδωνι Σωκράτους μετά τών Θηβαίων Κέβητος και Σιμμίου, οΐ-

τινες έ'σχον εν Θήβαις διδάσκαλον τον Φιλόλαον, διαφυγόντα τον έμπρησμον της 

Πυθαγορείου Σχολής της Κρότωνος, τον γενόμενον υπό τοϋ Κύλωνος, ως αναφέ

ρει ό σχολιαστής του διαλόγου Φαίδων (61 Ε) του Πλάτωνος, όστις γράφει : Ού

τος ό Φιλόλαος Πυθαγόρειος ήν εξ 'Ιταλίας πεφευγώς δια τον έμπρησμον τον 

τότε υπό Κύλωνος γεγονότα δια το άνεπιτήδειον αυτόν προς φιλοσοφίαν δντα 

άπελαθήναι του Όμακοΐου* δς και δι' αινιγμάτων έδίδασκε καθάπερ ήν εθος αύ-

τοΐς. 'Ηλθεν οδν ούτος είς Θήβας τεθνεώτι τω διδασκάλω Λύσιδι χοάς ποιήσων 

εκεί τεθαμμένω. "Αρχιππος δέ και Φιλόλαος μόνοι της ε'ιρημένης συμφοράς τών 

Πυθαγορείων διεσώθησαν (Diels, Fragmente der Vorsokratiker 1 44 [32], Berlin 

1951, p. 398, 22). 

Ή έννοια της ύπερβατικότητος παρά Πυθαγόρα εξετάζεται εν συνδυασμώ 

προς τα Μετά τα φυσικά του 'Αριστοτέλους, προς τάς θεωρίας του Κάντιου (Kant) 

και προς τάς χριστιανικάς θεωρίας του Αυγουστίνου. Ή έννοια τοΰ είναι, της 

συνειδήσεως, του χώρου και του χρόνου, της ενεργείας, της εντροπίας, της δια

τάσεως τών αερίων, της θερμικής ενεργείας, τοϋ κύκλου τοΰ Carnot, οι νόμοι τοΰ 

Mayer και τοΰ Joule, ή άδιαβατική έξίσωσις τών αερίων της συγχρόνου επιστήμης 

εξετάζονται με έξαιρετικήν άγχίνοιαν εν συσχετίσει μέ τας πυθαγορικάς δοξασίας. 

Τέλος παρέχονται ενδιαφέροντα στοιχεία περί της δράσεως τών Πυθαγο

ρείων Φιλολάου, Άρχύτου τοΰ Ταραντίνου, Άλκμαίωνος τοΰ Κροτωνιάτου και 

τοΰ Εμπεδοκλέους. Έν κατακλείδι αναφέρονται αϊ φιλοσοφικαί δοξασίαι τοΰ 

Ηρακλείτου και παρατίθενται είς τήν ίσπανικήν γλώσσαν τα «χρυσά επη» τοΰ 

Πυθαγόρου κατά μετάφρασιν τοΰ Nemesio Fernandez Cuesta. 

Εις τήν υπό κρίσιν πραγματείαν ό κ. Miguel Parrà Leon κατορθώνει να πα

ρουσίαση το έ'ργον τοΰ Πυθαγόρου εις μικρόν σχετικώς χώρον μέ δεξιοτεχνίαν 

άπαράμιλλον και βαθυστόχαστον έρευνητικήν έπισκόπησιν. Το εντελώς πρωτότυ-

πον εις αυτήν έγκειται είς τήν θεώρησιν τών Πυθαγορικών δοξασιών εν συνδυασμώ 

προς τα πορίσματα της σημερινής επιστήμης, ήτις έχει τήν άφετηρίαν της εις 

τήν Πυθαγορικήν διδασκαλίαν. Και είς το σημεΐον τοΰτο ιδιαιτέρως ό κ. Miguel 

Parrà Leon ανεδείχθη εις ρηξικέλευθος ερευνητής. Φρονοΰμεν δέ δτι ευχής έργον 
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θα ήτο εάν ή περισπούδαστος πραγματεία του μετεφράζετο καΐ εις την νέαν έλλη-

νικήν γλώσσαν. ΟΙ φιλομαθείς νέοι της χώρας μας θα είχον πολλά νά διδαχθούν 

περί του Πυθαγόρου εκ της θαυμαστής πραγματείας του κ. Miguel Parrà Leon. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 
* * 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ, Αί δυσχέρειαι της συγχρόνου αγωγής, Παιδαγωγική καΐ 

ψυχολογική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1965, σχ. 8ον, σελ. 104. 

Ό συγγραφεύς εξετάζων τον άνθρωπον της συγχρόνου εποχής ευρίσκει ως 

γενικον χαράκτη ρ ιστικον τήν έξωστρέφειαν αύτοΰ, λόγω της οποίας ούτος ζητεί 

Ιξω διαρκώς στηρίγματα δια τον προσανατολισμόν του. Επίσης παρατηρεί δτι ό 

σημερινός άνθρωπος ουδέν αναγνωρίζει ως έχον άξίαν πλην του παρέχοντος ύλικήν 

δύναμιν. Το άτομον στερούμενον εσωτερικού περιεχομένου έ'χει κλονισθή εις τήν 

ψυχικήν του και τήν πνευματικήν του ύγείαν. Άναλύων τήν σύγχρονον κοινωνικήν 

κατάστασιν επισημαίνει ώς αϊτια της κρίσεως τήν σύγχυσιν του άνθρωπου τήν-

προκαλουμένην εκ του ρυθμού της μηχανοποιημένης ζωής και εκ του αυτοματι

σμού τοΰ χρόνου, ούτινος ό άνθρωπος έχει μεταβληθή εις εξάρτημα απλούν. Λόγω 

τών νέων συνθηκών τοΰ βίου ό σύγχρονος άνθρωπος έπαυσε να αναπτύσσεται εις 

προσωπικότητα εχουσαν το αίσθημα της ευθύνης, έχασε τήν έσωτερικήν φωνήν 

της συνειδήσεως του και έγινε τύπος άγελαΐος, απλούν μόριον μαζοποιημένης. 

κοινωνίας. 

Ενώπιον της πραγματικότητος ταύτης το έ'ργον της αγωγής είναι δυσχε

ρές, άφοΰ αντιμετωπίζει μεταβολήν τοΰ ψυχικού κόσμου τών νέων της παρούσης 

εποχής. Ή παλαιά αγωγή τοΰ άνθρωπου προς οίκείωσιν τοΰ κόσμου τών άξιων, 

τοΰ άγαθοΰ, τοΰ άληθοΰς, τοΰ ωραίου, δεν έξαρκεΐ. *0 νέος πρέπει να εχη βοή-

θειαν προς άντιμετώπισιν τών αντιφατικών συνθηκών της ζωής καΐ προς ύπερνί-

κησιν τών έναντιοτήτων τοΰ περιβάλλοντος του. 

Εις δεύτερον μέρος τοΰ βιβλίου ό συγγραφεύς εξετάζει τάς εκ της συγχρό

νου εποχής προκαλουμένας ψυχονευρωτικάς περιπτώσεις, εξ ών ό άνθρωπος άγε

ται εις άγχος και άδιέξοδον, άτινα εϊναι δυνατόν να αποφευχθούν δια της πίστεως 

προς τον θεόν και βίου χριστιανικού. Δια τοΰτο ή αγωγή άντιμετωπίζουσα τάς 

δυσχέρειας τών σημερινών περιστάσεων οφείλει να άποβλέπη εις στενήν συνεργα-

σίαν σχολείου, οικογενείας και εκκλησίας, ινα οικοδόμηση τον νέον άνθρωπον, 

ικανον να έναρμονίζη τάς σχέσεις του και άντιμετωπίζη ευχερώς τάς βιοτικάς 

δυσχέρειας. 

Εις τρίτον μέρος τοΰ βιβλίου αναλύεται το σύγχρονον φαινόμενον τών ευρω

παϊκών μεγαλουπόλεων το καλούμενον Τετυμποϊσμος άπο παιδαγωγικής σκοπιάς 


