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ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ Α. ΜΠΡΙΚΑ, Μα&ήματα Φεωρίας εηιφανειών> Τεύχος II, Αθήναι 1963. 

Δια της δημοσιεύσεως τοΟ δευτέρου τεύχους των μαθημάτων της θεωρίας των 
Επιφανειών ό διακεκριμένος καθηγητής της Γεωμετρίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Μπρίκας επιζητεί δπως έπιτύχη τήν έξοικείωσιν του άναννώστου μέ τα βασικώτερα 
καΐ κλασσικά καταστάντα πλέον προβλήματα της θεωρίας ταύτης, τα οποία άπησχόλη· 
σαν έπ! εκατόν καΐ πλέον Ιτη τους μεγάλους μαθηματικούς τοΟ παρελθόντος, κυρίως, 
αιώνος. ΕΙς το τεΟχος αυτό εξετάζονται επί τη βάσει ώρισμένης ταξινομήσεως αϊ πλέον 
σημαντικαΐ κατηγορίαι επιφανειών καΐ δίδονται, ύπό μορφήν πινάκων, παραδείγματα 
100 περίπου επιφανειών διαφόρων κατηγοριών καί πλήθος άλλο ασκήσεων επί διαφόρων 
καμπύλων επί επιφανειών, ώς καί 40 ακόμη ασκήσεις επί διαφόρων απεικονίσεων επι
φανειών. 

*Η ύλη του βιβλίου εκτίθεται είς 557 σελίδας ογδόου σχήματος at δέ έπιφάνειαι 
ταξινομούνται είς τάς κάτωθι πέντε κατηγορίας, ή διάκρισις τών οποίων γίνεται άπό 
της έπόψεως : 

Ιον τοπολογικών Ιδιοτήτων αυτών, 
2ον τρόπου γενέσεως αυτών, 
3ον αναλυτικής μορφής της έξισώσεως αυτών, 
4ον υπάρξεως σχέσεως μεταξύ οργανικών στοιχείων αυτών, 
5ον υπάρξεως σχέσεως μεταξύ οργανικής ή απλώς χαρακτηριστικής σχέσεως 

μετά δοθείσης επιφανείας. 
"Εντός τών πέντε ώς άνω κατηγοριών διακρίνονται: 
1 Α: Έπιφάνειαι μιας καί δύο όψεων, 
1 Β : Έπιφάνειαι απλής καί πολλαπλής συνοχής, 
2 Α : Εύθειογενεΐς έπιφάνειαι, 
2 Β : Ελικοειδείς καί έκ περιστροφής έπιφάνειαι, 
2 Γ : Σπειροειδείς έπιφάνειαι, 
2 Δ : Μεταφορικοί έπιφάνειαι, 
2 Ε : Περιβάλλουσαι οίκογενείας επιφανειών, 
2 ΣΤ: Περιβάλλουσαι οίκογενείας επιπέδων, 
2 Ζ : Κυκλογενεΐς έπιφάνειαι του DUPIN, 
3 Α : Άλγεβρικαί έπιφάνειαι βαθμού η, 
3 Β : Άλγεβρικαί έπιφάνειαι τρίτου βαθμού, 
3 Γ : Άλγεβρικαί έπιφάνειαι τετάρτου βαθμοΟ, 
3 Δ : Έπιφάνειαι τετραεδρικής συμμετρίας καί γενικεύσεις αυτών, 
4 Α : Έπιφάνειαι τοΟ WEINGARTEN, 
4 Β : Έπιφάνειαι σταθερού μέτρου καμπυλότητος καί έπιφάνειαι σταθεράς μέσης 

καμπυλότητος, 
4 Γ : Έπιφάνειαι ελαχίστης εκτάσεως, 
4 Δ : Έπιφάνειαι χαρακτηριζόμενοι ύπό είδικών Ιδιοτήτων τών οργανικών αυτών 

καμπύλων, 
5 Α: Ένειλιγμέναι δοθείσης επιφανείας, 
5 Β : Παράλληλοι δοθείσης επιφανείας, 
5 Γ : Έπιφάνειαι προκύπτουσαι έκ μετασχηματισμού ετέρας, 
5 Δ : Τρισορθογώνια συστήματα επιφανειών. 
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"Η Ικθεσις της ολης γίνεται μέ τήν απλότητα καΐ τήν σαφήνειαν, ή οποία παρατη
ρείται είς ολας τάς επιστημονικός πραγματείας του κ. Μπρίκα. Ό αναγνώστης δχι 
μόνον δέν δυσκολεύεται να κατανόηση τα εκτιθέμενα προβλήματα της θεωρίας των επι
φανειών, άλλα τουναντίον έκ της σπουδής αυτών αίσθάνεται πραγματικήν άπόλαυσιν. 
Διότι ακριβώς ό κ. Μπρίκας μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν σαφήνειαν καΐ ακριβό· 
λογίαν καθιστή αυτά ευκόλως κατανοητά. Ό ενδιαφερόμενος αναγνώστης, προ παν
τός δμως ol φοιτηταΐ τών Πανεπιστημίων μας, θα εορουν είς τό βιβλίον του κ. Μπρίκα, 
Μαθήματα θεωρίας 'Επιφανειών, ëva πολυτιμον σύντροφον καί όδηγόν. Ό κ. Μπρίκας 
δια του υπό κρίσιν Δευτέρου Τεύχους προσφέρει οψίστην ύπηρεσίαν είς τήν Έλληνικήν 
Μαθηματικήν Βιβλιογραφίαν καί Έπιστήμην, τήν οποίαν τόσον πλουσίως Μχει ενισχύσει 
δια τών επιστημονικών του δημοσιεύσεων, καθιστάμενος οοτω συνεχιστής του §ργου καί 
τών παραδόσεων τών διαπρεπών μαθηματικών της νεωτέρας "Ελλάδος οίοι ήσαν, οι αεί
μνηστοι καθηγηταΐ Νικόλαος Χ. Νικολαΐδης, 'Ιωάννης Χατζιδάκης, Κυπάρισσος Στέφα
νος, Γεώργιος 'Ρεμούνδος, Νικόλαος Ί . Χατζιδάκης, Παναγιώτης Σπ. Ζερβός. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

*** 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. ΒΟΥΤΕΤΔΚΗ, Γενική Θεωρία τών Συνόλων, 'Αθήναι 1963, σελ. 
279, σχ. 8ον. 

Άφ' ότου άπό του 1873 ό G. Cantor ήρχισε να κάμνη λόγον περί τής έπι-
κληθείσης «Mengenlehre», δηλ. θεωρίας περί πληθών, ή οποία παρ' ήμίν μετεφράσθη 
δια τοΟ δρου θεωρία συνόλων, έσημειώθη αρκετή κίνησις οπαδών καί ζηλωτών, δπως 
συμβαίνει μέ πδσαν καινοτομίαν, Ή κατά τον 20ον αΙώνα μεγάλη στροφή τής ψυχο
λογικής καί παιδαγωγικής επιστήμης προς τάς μεθόδους τής εποπτείας καί τήν Ιδέαν 
τής όλότητος (Holismus) ηονόησε κατά πολύ καί τήν διάδοσιν είς τήν περίοχήν τής 
μαθηματικής επιστήμης ού μόνον τής εποπτείας άλλα καί τής θεωρίας τών συνόλων. 
Άπα του 1900 ό Felix Klein, δστις άπό τών άρχων του επιστημονικού του σταδίου 
είχε ν ένθουσιασθή μέ τήν θεωρίαν τών ομάδων (Gruppentheoiie) κατέβαλε μεγάλην 
δραστηριότητα δια να εΙσαχθοΟν καί είς τα γυμνασιακά προγράμματα αϊ νέαι μαθη
ματικά! θεωρίαι καί να συνδεθούν δια μέσου εποπτικών απλουστεύσεων τα γυμνασιακά 
μαθηματικά μέ τας θεωρίας τάς διδασκόμενος είς τάς ανωτέρας σχολάς. Φιλότιμοι 
προς τούτο καταβάλλονται προσπάθειαι, άλλα καί πολλά εμπόδια έπιπροσθουν. ΠολλαΙ 
έκ τών έμφανισθεισών κατά τα τελευταία Ιτη νεωτέρων θεωριών ευρίσκονται εΙσέτι 
ύπό συζήτησιν καί αμφισβήτησα, ώς προς τάς θεμελιωτικός των βάσεις. 'Εκ παραλ
λήλου ή προσπάθεια χρησιμοποιήσεως εποπτικών μέσων παραστάσεως υπάρχει φόβος 
να έπιφέρη άναστολήν είς τήν περαιτέρω πρόοδον έγκλείουσα τήν μαθηματικήν σκέψιν 
είς μορφάς εκφράσεως δεσμευούσας τήν προχώρησιν του πνεύματος. Δια τούτο at 
νέαι θεωρίαι πρέπει να έξετάζωνται μετά μεγάλης βεβαίως στοργής, άλλα καί προσο
χής, ώς αποκλειστική δέ δικλείς επαληθεύσεως πρέπει να χρησιμοποιήται ή ύπό τών 
αρχαίων ελληνικών μαθηυατικών άπαρτισθεϊσα μαθηματική θεωρία, τής όποιας τήν 
ΰπερχρονικήν άξίαν £χει βεβαιώσει ή θριαμβευτική της καί γόνιμος δια μέσου τών 
αιώνων έπιβίωσις. Ύπό τάς ανωτέρω σκέψεις ευρισκόμεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν να 
κρίνωμεν τό νέον βιβλίον ύπό τον τίτλον Γενική θεωρία τών Συνόλων, τό όποιον έξέ· 
δωκεν ό διακεκριμένος μαθηματικός Θεόδωρος Α. Βουτετάκης. 'Εν αρχή του βιβλίου 
του ό συγγραφεύς εκθέτει δι' ολίγων τα τής εννοίας του συνόλου καί προσθέτει δτι ό 
διακαής πόθος να συμβάλη είς τον έκσυγχρονισμον τής Παιδείας τήο Πατρίδος μας 


