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εκείνης αντιθέσεως καί πάλης μεταξύ τοΰτο μεν της αξιώσεως καΐ του σκοπού 

προς δήλωσιν καί βεβαίωσα της αληθείας, τούτο δέ της ατελούς και ανεπαρκούς 

εν τούτω δυνατότητος. Δια της ομολογίας του ιστορικού, δτι αποδίδει τα λεγό

μενα : relata refero, αναλαμβάνει παρ' αύτω ή πλασματική έξεύρεσις καί δη

μιουργία παντοειδών πηγών φυσικήν τίνα καί άναγκαίαν δικαίωσιν καί άπολογίαν. 

Έ ν τω τετάρτω τέλος κεφαλαίω της εργασίας αύτου ποιείται λόγον ό συγ

γραφεύς περί των τυπικών αριθμών καί της χρήσεως αυτών παρ* Ήροδότω. 

Έ ν τέλει της εργασίας αύτου ποιείται λόγον ό συγγραφεύς περί τών έκδη-

μιών του 'Ηροδότου, περί της κοινωνικής θέσεως αύτου, περί της αξιοπιστίας 

αύτοΰ, περί τών πραγματικών καί αληθών πηγών αύτου, περί της γενέσεως καί 

συστάσεως του έργου αύτοΰ, περί της εντάξεως αύτοΰ έν τη ίστορίςι της επιστή

μης καί περί της επιβιώσεως αύτοΰ. 

*Ακολουθοΰσι περίληψις του περιεχομένου, βιβλιογραφία καί τέλος δύο πίνα

κες, πίναξ ονομάτων κλασσικών συγγραφέων μετ' αναγραφής τών οικείων χω

ρίων αυτών καί πίναξ πραγμάτων άναλυθέντων καί διασαφηθέντων έν τη εργασία. 

Το θέμα αύτοΰ αναπτύσσει καί ερμηνεύει ο κ. Fehling μετ' ακριβείας καί 

ευσυνειδησίας αξίας παντός επαίνου* κατόπιν εμβριθούς τών πραγμάτων έλεγχου 

παρέχει ήμϊν è συγγραφεύς, άριστος γνώστης του "Ηροδότου, πρωτότυπα ιστο

ρικά καί φιλολογικά πορίσματα, δι' ών σπουδαίως πλουτίζει καί προάγει την 

ήροδότειον γραμματείαν καί εύστόχως διασαφεί παντοειδή έν αύτη προβλήματα 

κατά το μάλλον καί ήττον δύσλυτα καί δυσχερή. Τήν δικαιοτέραν καταξίωσιν 

τής λαμπρας ταύτης εργασίας αποτελεί ή σύστασις καί προτροπή προς άνάγνωσιν 

αυτής άπ' αρχής μέχρι τέλους. 'Αγαθόν έργον θά έπετελεΐτο παρ' ήμΐν, εϊ τις 

τών νεαρών ημών φιλολόγων, οΐτινες έσπούδασαν ή σπουδάζουσιν έν Γερμανία, 

ανελάμβανε τον εύχάριτα μόχθον τής μεταφράσεως τής εργασίας ταύτης είς τήν 

έλληνικήν γλωσσαν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ, 

τακτικός καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας 
έν τω Πανεπιστημίω 'Αθηνών. 

* * * 

CHARLES MUGLER, Archimede, tome I, 1970, tome II et III, 1971, Paris 

Société d' Edition «Les Bellee Lettres», sous le patronage de l'Association 
Guillaume Bude. 

Ό καθηγητής του γαλλικού Πανεπιστημίου τής Nice, Charles Mugler, είναι 

γνωστός είς τους άναγνώστας του Πλάτωνος έκ κριτικών, αιτινες έδημοσιεύθησαν 

δια τά δύο περίφημα έργα του : 

1. "Ιστορικόν λεξικον τής γεωμετρικής ορολογίας τών Ελλήνων (Πλάτων Γ, 

τεύχη Α ' - Β ' , 1958, σελ. 430-433) καί 
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2. Ή 'Οπτική έν τη αρχαία Ελλάδι καί το Ιστορικόν Λεξικον της οπτικής ορο

λογίας των Ελλήνων, (Πλάτων ΙΖ', τεύχη 33/34, 1965, σελ. 1 3 - 2 5 ) . 

"Ηδη ό κ. Mugler, ό όποιος αποτελεί τήν πλέον αύθεντικήν προσωπικότητα έν 

Γαλλία, έπί των Μαθηματικών καΐ Φυσικών τών αρχαίων Ελλήνων, έξέδωκεν 

εις τρεις τόμους τα "Απαντα του Άρχιμήδους. Καθ' δσον γνωρίζομεν είναι ή 

πρώτη φορά, καθ' ήν έν Γαλλία εκδίδεται το άρχαΐον έλληνικόν κείμενον τών σω

ζόμενων έργων του Άρχιμήδους μέ παράπλευρον γαλλικήν μετάφρασιν. Και το 

δυσχερές τοΰτο έργον ανέλαβε καΐ έφερεν είς αϊσιον πέρας ό κ. Mugler. Ή έ'κ-

δοσις στηρίζεται κατ' αρχήν είς τήν δευτέραν έκδοσιν του I. L. Heiberg τήν γε-

νομένην έν Λειψία κατά τά έτη 1910, 1913, 1915. *0 συγγραφεύς δμως ήρεύ-

νησε καΐ συνέκρινεν έκ νέου τους συναφείς κώδικας, πολλοί τών οποίων φυλάσ

σονται είς τήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων.—Κατόπιν λεπτομερούς εισα

γωγής, ήτις περιλαμβάνεται είς 30 σελίδας, ακολουθούν τά έξης έργα του Άρχι

μήδους είς τόν Ι τόμον : Περί σφαίρας και κυλίνδρου, Κύκλου μέτρησις, Περί κω-

νοειδέων και σφαιροειδέων. Είς τον II τόμον περιλαμβάνονται τά έργα : Περί ελί

κων, Επιπέδων ισορροπιών, Ψαμμίτης, Τετραγωνισμός παραβολής. Ό τρίτος τό

μος περιλαμβάνει τά έργα: Όχουμένων, Στομάχιον, "Η μέθοδος (περί τών μηχα

νικών θεωρημάτων προς 'Ερατοσθένη έφοδος), Βιβλίον λημμάτων, Πρόβλημα 

βοεικόν. 

Είς τάς προτασσομένας σημειώσεις, είς το βιβλίον Περί κωνοειδέων καΐ σφαι

ροειδέων ( δηλ. παραβολοειδών—ύπερβολοειδών καΐ ελλειψοειδών έκ περιστροφής), 

ό συγγραφεύς τονίζει εύστόχως τήν χρησιμοποίησιν ύπο του Άρχιμήδους "Ολο

κληρωτικού λογισμοΰ.|Τήν αυτήν παρατήρησιν προτάσσει είς τήν πραγματείαν Περί 

ελίκων. Έρμηνευτικαί υποσημειώσεις τίθενται είς τάς περισσοτέρας προτάσεις, 

συνοδευόμεναι ενίοτε καΐ μέ τάς αναγκαίας παρατηρήσεις επί του κειμένου. 

Είς τάς συμπληρωματικάς σημειώσεις του πρώτου τόμου ό κ. Mugler παρα

θέτει και τήν άνακατασκευήν του αρχαίου κειμένου τών εκφωνήσεων 5 θεωρημά

των τής πραγματείας του Άρχιμήδους Περί σφαίρας καί κυλίνδρου, βιβλίου α , 

αϊτινες άπωλέσθησαν, παραλαβών αύτάς, ώς σημειοΐ, εξ ελληνικής πραγματείας 

δημοσιευθείσης εις τον «Πλάτωνα» ύπο τον τίτλον ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΑ, τόμος 19, 

1967, σελ. 151. 

Είς τον τρίτον τόμον, ή είς τήν άραβικήν διασωθεΐσα πραγματεία ύπο τον 

τίτλον «Βιβλίον λημμάτων» παρατίθεται είς τήν γαλλικήν, είς τήν λατινικήν, προ

σέτι δέ καί είς τήν άρχαίαν σικελικήν δωρικήν διάλεκτον. Είς τήν διάλεκτον ταύ-

την ή πραγματεία αΰτη έδημοσιεύθη το πρώτον είς το Δελτίον τής Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας (Νέα Σειρά, τόμος 6 Π, τεύχος 2, 1965, σελ. 265—297), 

ύπο του αύτοΰ συγγραφέως, του δημοσιεύσαντος είς τον «Πλάτωνα» καί τήν 

πραγματείαν «ΑΡΧΙΜΗΔΕΙΑ». Ή μετάφρασις έκ τής αραβικής είς τήν λατινι

κήν τής πραγματείας αυτής έγένετο το πρώτον ύπό του I. Gravius ή δέ δημο-

σίευσις έν Λονδίνω κατά το έτος 1659. Βραδύτερον αύτη μετεφράσθη έκ νέου ύπο 

του Abraham Ecchellensis καί εξεδόθη έν Φλωρεντία, τω 1661 μετά τών βιβλίων 

του 'Απολλώνιου V—VII ύπο του Τ. Α. Borellus. 
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Αί όλίγαι άλλα λεπτολόγοι διορθώσεις του κειμένου αποδεικνύουν την εξονυ-

χιστικήν έ'ρευναν του συγγραφέως, δστις έτυχεν επί τούτοις της φιλόφρονος συμ

παραστάσεως, ώς εύγνωμόνως σημειοΰται είς τον πρόλογον τοΰ δευτέρου τόμου, 

τών παπυρολόγων καθηγητών του Πανεπιστημίου των Παρισίων κ. κ. J. Irigoin 

και E. Delebecque. Ό υπό τήν έποπτείαν της Εταιρείας (Association) Guillaume 

Bude λαμπρός παρισινός Εκδοτικός Οϊκος «Les Belles Lettres» άνταπεκρίθη 

είς δλας τάς τεχνικάς καΐ καλλιτεχνικάς απαιτήσεις του συγγραφέως. Το άρχαΐον 

κείμενον ετέθη εις τάς προς τά δεξιά σελίδας, εν φ ή γαλλική μετάφρασις ετέθη 

είς τάς προς τά αριστερά, ώς τοΰτο γίνεται εις τάς εκδόσεις ((Les Belles Lettres» 

τών αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων. Αί είς το τέλος εκάστου τό

μου τεθεΐσαι σημειώσεις ύποβοηθοΰσι πολύ τον άναγνώστην είς τήν κατανόησιν 

δύσκολων τινών Άρχιμηδείων προτάσεων. Αξία έξάρσεως τυγχάνει καί ή επιτυ

χής σκέψις του κ. Mueler, δπως τά σχήματα του κειμένου τεθώσιν αυτούσια (μέ 

τά ελληνικά γράμματα) και είς το γαλλικον κείμενον. 

Θά ήτο παράλειψις εάν δέν έσημειουμεν, βτι ό κ. Mugler διέθεσεν 30 συναπτά 

έτη της ζωής του (άπύ του 1940) δια τήν έκδοσιν τριών ελληνικών έργων: 

1) του Λεξικού της Γεωμετρικής 'Ορολογίας τών Ελλήνων, 2) του Λεξικού της 

'Οπτικής 'Ορολογίας τών Ελλήνων καί 3) τών 3 τόμων τών 'Απάντων του Άρχι-

μήδους. Ή Διεθνής 'Επιστήμη, καί ιδιαιτέρως ή Ελληνική, είναι ευγνώμων προς 

τον άκαταπόνητον καί ένθερμον έργάτην καθηγητήν κ. Charles Mugler, του οποίου 

το λαμπρον έργον καθιστή επίκαιρα τά μεγάλα μαθηματικά επιτεύγματα του αρ

χαίου ελληνικού πνεύματος. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

* 

H E L M U m GERICKE, G e s c h i c h t e des Zahlbegriffs, Bibliographisches 
Institut, Mailheim - Wien - Zürich, (Hochschultaschenbücher 172/172a. 
Forschungsinstitut des Deutschen Museums, Reihe D, 1970). 

Κατά τον συγγραφέα, καθηγητήν εν τω Πανεπιστημίω του Μονάχου καί διευ-

θυντήν του Τμήματος Ερευνών δια τήν Ίστορίαν τών Φυσικών Επιστημών καί 

της Τεχνικής του έν Μονάχω Γερμανικού Μουσείου (της Τεχνικής) οι "Ελληνες 

δέν έκαμαν απλώς πράξεις μέ τους αριθμούς, άλλ* έθεώρουν αυτούς ώς αντικεί

μενα, διά τάς ιδιότητας τών οποίων ήδύνατο κανείς νά έκφέρη διαφόρους υποθέ

σεις. Έ κ τών υποθέσεων τούτων προέκυψαν διάφοροι ορισμοί τών αριθμών. Ού

τοι περιελάμβανον μόνον τους φυσικούς αριθμούς. 'Ορισμοί διά τά κλάσματα 

υπάρχουν είς τους ορισμούς του 7ου βιβλίου τών Στοιχείων του Εύκλείδου, έν ώ 

διά τους ασύμμετρους αριθμούς δέν υπάρχουν ορισμοί, διότι ή σχετική θεωρία 

αναφέρεται είς τά ασύμμετρα μεγέθη, περί τών οποίων εκτενώς πραγματεύεται 

ό Ευκλείδης είς το ΙΟον βιβλίον τών Στοιχείων του. 


