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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. 
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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. 
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'Από του δεκάτου έκτου αιώνος ήρχισε νά διευρύνεται ή έννοια του αριθμού, 

οπότε ή έννοια των θετικών καί αρνητικών αριθμών έλαβε συγκεκριμένην μορφήν. 

"Η ανάγκη ενός νέου καθορισμού τών πραγματικών αριθμών εγένετο καταφανής 

κατά τήν άπόδειξιν του θεωρήματος της μέσης τιμής, καθ' Ô μία συνάρτησις συν-

•χήζ ε^ζ ^ν διάστημα, εις τά άκρα του οποίου αϊ τιμαί αυτής ίχουν διάφορα 

πρόσημα, πρέπει να έχη τουλάχιστον μίαν μηδενικήν τιμήν (ρ^ζαν), εν συνδυα-

σμώ προς τήν άπόδειξιν του θεωρήματος, δτι μία ακολουθία πληρούσα τήν συν-

θήκην συγκλίσεως του Cauchy έχει Ιν δριον. 'Αξιωματικούς ορισμούς τών αριθμών 

επεχείρησε πρώτος 6 Δαβίδ Χίλμπερτ περί το 1900. Δια τών ορισμών τούτων, 

οί μιγαδικοί αριθμοί άνήχθησαν εις τους πραγματικούς αριθμούς, οι πραγματικοί 

εις τους ρητούς καί οί ρητοί εις τους φυσικούς αριθμούς. 

Το βιβλίον διαιρείται είς 5 κεφάλαια μέπολλάς υποδιαιρέσεις εκάστου κεφαλαίου. 

Διά της ανωτέρω πραγματείας του δ κ. Gericke προσφέρει σπουδαιοτάτην συμ-

βολήν εις τήν παρακολούθησιν της εξελίξεως της εννοίας του αριθμού άπο τών 

αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Ή σαφήνεια, άλλα καί ή ακρίβεια της δια

τυπώσεως κατά τήν Ικθεσιν της ιστορικής εξελίξεως της εννοίας του αριθμού 

καθίστα το βιβλίον εξόχως ώφέλιμον. 
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Ή ανωτέρω εργασία άντικείμενον έχουσα τον «Παρμενίδην» του Πλάτωνος 

αποτελεί επί διδακτορία διατριβήν εν τη φιλοσοφική Σχολή του Παν/μίου της 

Βόννης καί σκοπεί τήν έρμηνείαν καί έ'ρευναν του προβλήματος του πλατωνικού 

Παρμενίδου. Βεβαίως το περί οΰ ό λόγος πρόβλημα είναι πολύ παλαιόν' πλήθος 

ιστορικών της φιλοσοφίας καί κλασσικών φιλολόγων επεχείρησαν κατά καιρούς 

τήν δντως δύσκολον διείσδυσιν εν τω πλατωνικώ «Παρμενίδη», όστις τυγχάνει Ιν 

εκ τών πλέον δύσκολων έργων της πλατωνικής φιλολογίας. 

Ό πλατωνικός Παρμενίδης αναφέρεται είς τήν περί ιδεών θεωρίαν, κατά τήν 

οποίαν ώς βάσις ταύτης είναι ή διαλεκτική άναίρεσις τών υποθέσεων δντως δύο 

τυγχάνουσιν αί βασικαί θέσεις, πέριξ τών οποίων θά περιστραφώσι καθ' ήμας αί 

εννέα υποθέσεις ήτοι «ει Ιν έ'στιν» καί «ει îv μή έστιν». έπί τών δύο ανωτέρω 

προτάσεων θά κατανεμηθώσι αί 1 καί 2 καί 4 καί 5 υποθέσεις δηλαδή 137C— 

142 Α, 142 Α-155 Ε, 157 Β-159 Β, 159 Β-160 Β (Σημ. ή τρίτη ύπόθεσις είναι 

συγκερασμός τών δύο πρώτων υποθέσεων 137C—142Α καί 142Α—155Ε) εν συνεχεία 

δέ αί 6 καί 7 καί 8 καί 9 ήτοι 160Β-163Β, 163Β-164Β, 164Β-165Ε καί 

165Ε-166 C, 

Έ ν κατακλείδι έπεται το συμπέρασμα : «rtEv ε'ίτ' έστιν είτε μή Ιστιν, αυτό 


