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των μεγάλων Ελλήνων μαθηματικών πρόοδος της μαθηματικής επιστήμης. Εξαίρεται 
ή συμβολή των Βυζαντινών μαθηματικών καΐ ίδΙως του φιλοσόφου—μαθηματικού Λέον-
τος, δ όποιος έμερίμνησε δια τήν περισυλλογήν αρχαίων μαθηματικών συγγραμμάτων 
καΐ τήν άντιγραφήν αυτών. Χάρις είς τό έρνον αυτό του Λέοντος έσώθησαν πολλαΐ 
πραγματείαι του Άρχιμήδους. 

Τέλος είς τό τέταρτον καΐ πέμπτον τμήμα εκτίθεται ή έξέλιξις τών μαθηματικών 
κατά τήν έποχήν Ιδίως τής 'Αναγεννήσεως καΐ του Barock. 

Καίτοι ή έκτασις του βιβλίου δέν είναι πολύ μεγάλη, έν τούτοις ό κ. Χόφμαν 
έχει κατορθώσει είς χώρον 251 σελίδων να παράσχη ακριβή καΐ σαφή άπεικόνισιν 
τής αναπτύξεως τών μαθηματικών είς διάστημα 2500 περίπου ετών (800 π. Χ. έως 
1700 μ. Χ.). Ή κατανομή τής ολης έχει γίνει κατά τοιούτον τρόπον, ώστε νά δύναται 
ευκόλως ό αναγνώστης νά κατατοπίζεται πλήρως, Μεθ* έκαστον κεφάλαιον παρα
τίθεται πλούσια βιβλιογραφία. Όφείλομεν να έξάρωμεν Ιδιαιτέρως τον είς τό τέλος 
τοΟ βιβλίου περιεχόμενον πίνακα πραγμάτων καΐ ονομάτων κατέχοντα 60 ολόκληρους 
σελίδας. Δια τής εργασίας του αυτής ό κ. Χόφμαν παρέχει μεγάλην έξυπηρέτησιν είς 
τους έρευνητάς τής Ιστορίας τών μαθηματικών, είς τους οποίους τό βιβλίον αυτό θα 
είναι ανεκτίμητος βοηθός καΐ σύμβουλος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
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ANTONIO MADDALENA, Ionici, testimonianze E. Frammenti, la Nuova 
Italia, editrice Firenze, 15 Novembre 1963. ΑΝΤΩΝΙΟΥ M ANT ΑΛΕΝ A, 
'Ιωνικοί φιλόσοφοι, μαριυρίαι καΐ αποσπάσματα. 

Τό τμήμα τής ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, τής Βιβλιοθήκης Ανωτέρων Σπουδών 
τής Ιταλίας, διευθυνόμενον ύπό του όμοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου τής Βολω· 
νίας RODOLFO MONDOLFO καΐ του καθηγητού του Πανεπιστημίου τοΟ Μιλάνου 
MARIO UNTERSTEINER έξέδωκεν ως 42ον τόμον τής σειράς τών εκδόσεων του, (έκ 
τών 50 έν δλω) τό ύπό τόν ανωτέρω τίτλον βιβλίον δια του Εκδοτικού Οϊκου «LA 
NUOVA ITALIΑ> EDITRICE FIRENZE. Τήν έκδοσιν ένήργησεν ό διαπρεπής καθηγη
τής τών αρχαίων 'Ελληνικών έν τφ Πανεπιστημίω τοΟ Τουρίνου κ. Antonio Maddalena 
("Αντώνιος Μανταλένα). Ό κομψός, μικρός κατά τό μέγεθος τόμος περιλαμβάνει 307 
σελίδας, έκτος του πίνακος περιεχομένων καΐ τής σειράς τών εκδόσεων τής Βιβλιοθή
κης 'Ανωτέρων Σπουδών. 

Ώ ς αντιλαμβάνεται ό αναγνώστης πρόκειται περί συστηματικής εκδόσεως τών 
Προσωκρατικών φιλοσόφων. ΕΙς παλαιοτέραν έποχήν, ώς είναι γνωστόν, τα αποσπά
σματα τών Προσωκρατικών είχον έκδοθή έν Γερμανία ύπό τοΟ Mullach. Κατά τό 1903 
δμως έξεδόθησαν τα αποσπάσματα αυτά έν Γερμανία ύπό του Hermann Diels καΐ 
έκτοτε έπηκολούθησαν άρκεταΐ εκδόσεις είς τάς οποίας λαμβάνεται πάντοτε ύπ' δψει ή 
συναφής επιστημονική έρευνα. 

Είναι εύνόητον δτι Ô σκοπός τών εκδόσεων τοΟ Φιλοσοφικού τμήματος τής Βι
βλιοθήκης 'Ανωτέρων Σπουδών, ώς καΐ του καθηγητού Antonio Maddalena, δέν περί-
ορίζεται είς τό νά μεταφρασθη απλώς είς τήν Καλικήν γλώσσαν δ,τι έχει έκδοθή είς 
τήν γερμανικήν δια τους Προσωκρατικούς υπό τοΟ Η. Diels. Συμπληρώσεις τών απο
σπασμάτων καΐ ερμηνεία τούτων έχουν γίνει μέ πολλήν έπιμέλειαν ύπό τοΟ κ. Madda-
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lena. ΕΙς τον υπό κρίσιν τόμον προτάσσεται πλουσία βιβλιογραφία και παρατίθενται τα 
αποσπάσματα των έξης πέντε Ιωνικών φιλοσόφων : 1) θαλου, 2) 'Αναξίμανδρου, 3) 
Άναξιμένους, 4) "Ιππωνος, 5) Διογένους του Άπολλωνιάτου. Ό κ. Maddalena προτάσ
σει δι* έ*καστον φιλόσοφον διεξοδικόν είσαγωγικόν σημείωμα, δια του οποίου ô αναγνώ
στης κατατοπίζεται πλήρως επί των θεωριών του φιλοσόφου. 

'Ακολούθως παρατίθενται τα αποσπάσματα είς έκάστην σελίδα προς τα αριστερά, 
απέναντι δέ ταύτης παρέχεται μετάφρασις αυτών είς τήν Ιταλικήν γλώσσαν. Είς έκά
στην σελίδα, το ήμισυ σχεδόν του χώρου, ενίοτε καΐ περισσότερον, διατίθεται ύπό του κ. 
Maddalena δια τήν έρμηνείαν θεμελιωδών εννοιών τών αποσπασμάτων. Δια του τρόπου 
τόπου κατορθώνεται, ώστε καΐ εις μή ειδικός αναγνώστης να παρακολουθη καΐ να κα-
τανοη τάς δια τών αποσπασμάτων εκτιθεμένας θεωρίας του εξεταζομένου φιλοσόφου. 
ΚαΙ άπό της έπόψεως αυτής Ô κ. Maddalena παρέχει σπουδαΐον συμπλήρωμα της εκδό
σεως τών αποσπασμάτων του Η. Diels. Δυνάμεθα να είπωμεν δτι ô τρόπος εκδόσεως τών 
αποσπασμάτων τών Προσωκρατικών ύπό τοΟ κ. Maddalena εΐναι εξόχως άριστος, διότι 
οοτω πως έχομεν άνά χείρας μίαν ίστορίαν της φιλοσοφίας Ιχουσαν παραπλεύρως δλας 
τάς συναφείς πηγάς καΐ μαρτυρίας Τούτο είναι ή πρωτότυπος δημιουργική συμβολή του 
κ. Maddalena. ΈπΙ πλέον δμως πρέπει να τονίσωμεν δτι είς πολλάς περιπτώσεις έχουν 
προστεθή αρκετά αποσπάσματα τών Προσωκρατικών, μή περιεχόμενα είς άλλας εκδό
σεις. Δι* Μκαστον φιλόσοφον παρατίθενται πρώτον τα αποσπάσματα τα άφορώντα είς 
τον βίον του καί ακολουθούν τα αποσπάσματα τα άφορώντα είς τό έργον του. Ή δια
πραγμάτευση τών αποσπασμάτων γίνεται μέ δλην τήν έπιστημονικήν έμβρίθειαν, ή 
οποία χαρακτηρίζει τάς εκδόσεις του κ. Maddalena, ή δέ ερμηνεία τών θεωριών έκαστου 
τών εξεταζομένων φιλοσόφων επιτελείται μέ δλην τήν έπιβαλλομένην σαφήνειαν καί 
άκρίβειαν, ώστε ô αναγνώστης να μή ευρίσκεται πρό αμφιβολιών. Κατωτέρω παραθέτο-
μεν μερικάς έκ τών 50 εκδόσεων της Βιβλιοθήκης Ανωτέρων Σπουδών (BIBLIOTECA 
DI STUDI SUPEPIORI), αί όποΐαι πιθανόν να ενδιαφέρουν τους άναγνώστας του 
«Πλάτωνος>. 
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15. 18. THUCYDIDIS Historiarum, liber Primus a cura di Antonio Maddalena, 

vol. 1, II . 
28. 41. PITAGORICI, Testimonianze e frammenti a cura di Maria Timpanaro 

Cardini, voi. I, I I . 
49. EUDOSSO, Testimonianze e frammenti a cura di Alda Barbieri (Filosofia 

antica). 
50. MELISSO, Testimonianze e frammenti a cura di Mario Untersteiner (Filoso
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