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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. 
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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 
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ώδήγησεν αυτόν είς τήν συγγραφήν του ύπό κρίσιν βιβλίου, το όποιον αποτελεί είσα-
γα>γήν είς τήν γενικήν θεωρίαν των συνόλων. Προσθέτει δέ δτι μερικά θεωρήματα καΐ 
προτάσεις μεγάλης σημασίας, δπως π. χ. τό θεώρημα της καλής διατάξεως (Wohlor-
dungssatz), τό θεώρημα της επιλογής καί αϊ έφαρμογαί του, at ομάδες είς τήν θεωρίαν 
των συνόλων, διμελή σύνολα κλπ. μέ είσαγωγήν είς τήν Γενικήν Τοπολογίαν περιέ
χονται είς τον δεύτερον τόμον του παρόντος έργου 

Ή 8λη του βιβλίου κατανέμεται είς τα έξης XI κεφάλαια : 
Ι. Πεπερασμένα σύνολα 

II. Ή έννοια της Ισοδυναμίας bià πεπερασμένων συνόλων 
III. Άπειροσύνολα 
IV. Άριθμήσιμα καί μή σύνολα 

V. "Υπαρξις απειρίας πληθαριθμών 
VI. Πράξεις μέ τους πληθαριθμοος 

VII. Al συναρτήσεις. Τό σύνολον Ψ * . Δυνάμεις 
VIII. Περί των διατεταγμένων συνόλων 

IX. Περί των γραμμικών σημειοσυνόλων 
Χ. ΚυκλικαΙ διατάξεις 

XI. Μερικά εϊδη γενικών συνόλων. 
Ή διάταξις της Ολης του βιβλίου εΤναι συμμετρική, ή δέ έκθεσις αυτής γίνεται 

κατά λίαν έπαγωγικόν τρόπον, ώστε ό αναγνώστης να μή συναντφ δυσκολίαν τίνα είς 
τήν κατανόησιν τών διαφόρων εννοιών καί τών θεωρημάτων. Ό κ. Θεόδωρος Βουτετά-
κης καίτοι είναι νέος επιστήμων καί νέος συγγραφεύς, έν τούτοις παρουσιάζει τό μέγα 
προσόν να είναι σαφής. Κατέχει τελείως τήν ύπό διαπραγμάτευσιν δλην καί εΐναι είς 
θέσιν να καθιστά" κατανοητά καί τα δυσκολώτερα τών εκτιθεμένων θεωρημάτων καί τάς 
δυσκολωτέρας μαθηματικός εννοίας έκ της θεωρίας τών συνόλων. Καθ* δσον τουλάχι
στον δυνάμεθα να κρίνωμεν έκ τών γνωστών είς ήμας βιβλίων, τό βιβλίον του κ. Βου-
τετάκη είναι τό πληρέστερον'είς τό είδος του. Δέν είναι δέ καθ* δλου υπερβολή έάν 
σημειώσωμεν δτι ή ύπό κρίσιν Γενική Θεωρία τών Συνόλων είναι εφάμιλλος τής 
θεωρίας τών συνόλων του διαπρεπούς Γερμανού καθηγητού Abraham Fraenkel. Είναι 
δέ γνωστόν δτι ό κ. Fraenkel έχει αφιερώσει όλόκληρον τήν ζωήν του είς τήν ύποστή-
ριξιν τής θεωρίας τών συνόλων. Άλλα καί προς τήν θεωρίαν τών συνόλων του Φώσ-
σου καθηγητού R. S. Alexandroff (μετάφ. είς τήν Γερμανικήν ύπό τόν τίτλον Einfüh
rung in die Mengenlehre und die Theorie der Reellen Funktionen, 1956, Berlin), συγ
κρινόμενη ή θεωρία τών συνόλων τοο κ. Βουτετάκη παρουσιάζεται επίσης εφάμιλλος. 
"Ανευ δισταγμού δυνάμεθα να εϊπωμεν δτι ό συγγραφεύς κατώρθωσε δια τής ύπό κρί
σιν πραγματείας νά παρουσίαση τήν θεωρίαν τών συνόλων μέ σαφήνεια ν καί απλότητα. 
Τό πλήθος τών συναφών ασκήσεων καί παραδειγμάτων, άτινα έχουν έκλεγή μέ πολλήν 
δεξιοτεχνίαν, καθιστούν τό βιβλίον χρήσιμον, δχι μόνον είς τους μαθηματικούς άλλα 
καί είς δλους εκείνους, ol όποιοι ασχολούνται μέ τάς θετικάς έπιστήμας γενικώς. Τό 
βιβλίον του κ. Βουτετάκη αποτελεί άξιόλογον έπιστημονικήν épyaolav, αν μάλιστα 
ληφθούν υπ' δψιν τα κεφάλαια περί συναρτήσεων, περί διατάξεων κλπ. είς τα όποια ή 
πρωτότυπος επιστημονική δημιουργία του είναι εμφανής. Ό συγγραφεύς δια τής εκδό
σεως του ύπό κρίσιν βιβλίου προσέφερε μεγάλην συνδρομήν είς τήν Έλληνικήν Μάθη-
ματικήν Έπιστήμην. Λίαν εύστόχως δ κ. Βουτετάκης έχει αφιερώσει τό βιβλίον του, έκτος 
τής σεβαστής Μητρός του καί είς τήν σεβαστήν 'Αθηναίαν Δέσποιναν Χαρίκλειαν Πάνα-
γιώτου Ζερβού, τήν σύζυγον του αειμνήστου καθηγητού, δστις πρώτος ώμίλησε καί 
Ινραψεν έν Ελλάδι περί τής θεωρίας τών Συνόλων προ τεσσαράκοντα περίπου ετών. 
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