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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ν. ΜΑΓΕΙΡΑ, Τριγωνομετρικά &εματα μετά σημειώσεων άλγεβρας 

και αναλύσεως. "Αθήναι 1963. 

ΚαΙ άλλοτε εδόθη είς ήμδς ή ευκαιρία δπως δμιλήσωμεν άπό των στηλών του 
«ΠΛΑΤΩΝΟΣ» περί του συγγραφικού Ιρνου του διακεκριμένου "Ελληνος μαθηματικού 
κ. Παναγιώτου Ν. Μάγειρα. "Ηδη ευρισκόμεθα είς την εύχάριστον θέσιν να κρίνωμεν 
τήν νέαν δημιουργίαν του κ. Μάγειρα τήν έκδοθεΐσαν èv Αθήναις περί τό τέλος του 
1963 υπό τον τίτλον Τριγωνομετρικά θέματα. Ή ολη του βιβλίου εκτίθεται είς 458 
σελίδας καΐ κατανέμεται ώς έξης : 

Σημειώματα επί εννοιών καΐ συμβόλων.—ΚυκλομετρικαΙ συναρτήσεις.·—Τριγωνο
μετρικοί σειραί.—Τριγωνομετρικοί ανισότητες. —Γεωμετρικοί έφαρμογαί.—Τοπογραφικοί 
έφαρμογαί.— ΈφαρμογαΙ της θεωρίας των μιγαδικών αριθμών είς τήν ΤριγωνομετρΙαν. 
—ΈφαρμογαΙ του θεωρήματος τών προβολών. Ύπό συνθήκας γεωμετρική άπόδειξις 
τριγωνομετρικών τύπων.—"Απόδειξις τριγωνομετρικών ταυτοτήτων τη βοηθεία αλγεβρι
κών ταυτοτήτων.—ΈφαρμογαΙ της θεωρίας τών εξισώσεων είς τήν ΤριγωνομετρΙαν.— 
ΈφαρμογαΙ τών παραγώγων. —'Ασκήσεις έφ* δλης της ολης. —Παραδείγματα. — 
'Ασκήσεις. 

Ή κατανομή της ολης κατά κεφάλαια είναι συμμετρική, ή δέ δκθεσις αυτής γίνε
ται καθ' δλους τους κανόνας της παιδαγωγικής. Προτάσσονται πάντοτε αί εύκολοι 
προτάσεις καΐ ακολουθούν κατόπιν αϊ δυσκολώτεραι. Ασκήσεις, at όποΐαι Εχουν έκλεγη 
μέ μέθοδον καΐ παραδείγματα εκτιθέμενα αναλυτικώς συντελούν είς τήν έμπέδωσιν της 
προσφερόμενης ολης. "Ο κ. Μάγειρας κατορθώνει να καθιστή ευκόλως κατανοητά καΐ 
τα δυσκολώτερα προβλήματα της Τριγωνομετρίας γενικώς ώς καί τα προβλήματα τών 
εφαρμογών αυτής. Ό γενικός τίτλος τοΟ βιβλίου «ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
ανταποκρίνεται είς τήν πρόθεσιν του συγγραφέως. Ό κ. Μάγειρας δέν προτίθεται δια 
του ύπό κρίσιν βιβλίου να παράσχη είς τους ενδιαφερομένους §ν έγχειρίδιον μεθοδικής 
Τριγωνομετρίας. Ό σκοπός του εΤναι δτι ευρύτερος. Επιθυμεί να έρευνήση βαθύτερον 
τό πεδίον μέ τό οποίον ασχολείται ή Τριγωνομετρία έν γένει. ΚαΙ τον σκοπόν αυτόν 
φρονοΟμεν δτι τον επέτυχε πλήρως. Έχομεν οπ' όψει παρομοίαν προσπάθειαν του πε
ρίφημου Γάλλου μαθηματικού J. Α. SERRET, TRAITE de TRIGONOMETRIE (ε*κτη 
έκδοσις, Παρίσιοι, 1880), δ όποιος πραγματεύεται τα τριγωνομετρικά θέματα ύπό τό 
εύρύτερον πνεύμα τής εποχής του. 

Ό SERRET 2χει ρίψει τό βάρος τής συγγραφής του μόνον είς τό καθαρώς έπι-
στημονικόν μέρος τής Τριγωνομετρίας, έν φ ό κ. Μάγειρας επεκτείνει τό ενδιαφέρον 
του καί είς τάς πρακτικάς έφαρμογάς αυτής καί Εχει προσάρμοση τήν ολη ν του βι
βλίου προς τάς προόδους τής συγχρόνου επιστήμης. ΚαΙ άπό τής έπόψεως αυτής ακόμη 
θεωρούμενη ή προσπάθεια του διακεκριμένου συγγραφέως αποτελεί μεΥάλην συμβολήν 
εις τήν έλληνικήν μαθηματικήν βιβλιογραφίαν. Εΰχόμεθα όπως καί είς τό μέλλον εύ· 
ρεθώμεν εις τήν εύχάριστον θέσιν να κρίνωμεν επιστημονικός συγγραφάς του κ* 
Μάγειρα. 
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