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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η πορεία από τις πρωτόγονες καταστάσεις προς τον
πολιτισµό θα πρέπει να ήταν από την αρχή συναρπαστική.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν ιστορικές πηγές που να έχουν
σίγουρες αναγνώσεις και να µας επιτρέπουν να ακολουθήσουµε
µε κάποια επάρκεια τα αρχικά άλµατα της ανθρωπότητας από
την εποχή που κυριαρχούσαν τα ένστικτα µέχρι την εποχή που
πρόβαλε δειλά ο µύθος στα πλαίσια κάπως οργανωµένων
κοινωνιών για να ακολουθήσουν η τέχνη, ο φιλοσοφικός
στοχασµός, η έννοια της επιστήµης και τάσεις προς τον
ορθολογισµό στην Αρχαία Ελλάδα και αλλού. Εντούτοις, η
σύγχρονη Αρχαιολογία συνδυαζόµενη µε την Ανθρωπολογία και
την εξαιρετικά ανεπτυγµένη Τεχνολογία των καιρών µας, µας
επιτρέπουν να διατυπώσουµε βάσιµες εικασίες για κάποια
“πετάγµατα” της ανθρώπινης σκέψης και για δηµιουργήµατα
τέχνης και τεχνικής, που έγιναν πριν το 1000 π.Χ. και
σηµατοδότησαν τις µετέπειτα εξελίξεις της ανθρώπινης σκέψης
και δηµιουργίας µέχρι τις µέρες µας.
Για παράδειγµα, όπως δείχνουν ευρήµατα που µπορούν να
χρονολογηθούν µε γνωστό εύρος λάθους, ο άνθρωπος θα
πρέπει να πέρασε από το “ένα δέντρο, δυο ζώα, τρεις ηµέρες
κ.λπ.” στο “ένα, δυο, τρία κ.λπ.” πριν από το 15000 π.Χ.
Τηρουµένων των αναλογιών, αυτό το πέρασµα από το χρηστικό
µέτρηµα προς τον αφηρηµένο αριθµό θα πρέπει να είναι ένα
από τα µεγαλύτερα και πιο καθοριστικά για ό,τι ακολούθησε
άλµατα
της
ανθρωπότητας
καθώς
εξελισσόταν
αλληλεπιδρώντας µε το περιβάλλον και προσπαθώντας να
αντιµετωπίσει τα κοινωνικά προβλήµατα που εµφανίζονταν και
διαλογιζόµενη. Μια επισήµανση που δικαιολογεί τον
προηγούµενο χαρακτηρισµό είναι η εξής: το πέρασµα αυτό
σηµατοδοτεί την ενσωµάτωση της “αφαίρεσης” στην ανθρώπινη
σκέψη, δηλαδή το ξύπνηµα της έµφυτης (και κατά τον
Αριστοτέλη) ικανότητας του ανθρώπου να συνδιαλέγεται µε τα
ορατά για να τα υπερβεί.
Η ικανότητα αυτή του ανθρώπου σχετίζεται και µε ένα από
τα χαρακτηριστικά του, που τον διαφοροποιούν από τα ζώα:
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όταν µια ανθρώπινη κοινότητα λύσει το βιοποριστικό της
πρόβληµα, αρχίζει να ρωτάει “γιατί αυτό είναι έτσι;”, “πώς
δοµείται το σύµπαν;”... και αισθάνεται πιεστική την ανάγκη να
φτάσει στις απαντήσεις, τα “διότι” και τις θεωρίες.
Αυτή η τάση των κάπως κατασταλαγµένων κοινωνιών
τεκµηριώνεται καθαρά στη µετά το 1000 π.Χ. εποχή µε τις
κοινωνικές, φιλοσοφικές, επιστηµονικές και καλλιτεχνικές
κατακτήσεις και δηµιουργίες των Αρχαίων Ελλήνων, που
έγραψαν ένα από τα πιο αξιοθαύµαστα κεφάλαια του πολιτισµού, το οποίο σφράγισε τις εξελίξεις.
ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 2500 π.Χ. – 600 π.Χ.

Στους Αρχαίους Αιγυπτίους και τους Βαβυλώνιους οφείλεται
µια από τις πρώιµες σηµαντικές περιόδους της εξέλιξης του
ανθρώπινου πολιτισµού. Σε ό,τι αφορά τα Μαθηµατικά και,
ειδικότερα, τη Γεωµετρία που µας ενδιαφέρει εδώ, η συµβολή
των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων κατά την περίοδο 2500
π.Χ. – 1000 π.Χ. ήταν, πράγµατι, αξιοσηµείωτη κυρίως στον τοµέα της Πρακτικής Γεωµετρίας που βασιζόταν σε µετρήσεις και
αποσκοπούσε στον υπολογισµό εµβαδών και όγκων: τα τότε
Μαθηµατικά είχαν κυρίως χρηστικό χαρακτήρα.
Υπάρχουν ιστορικές πηγές που χρονολογούνται πριν το
1700 π.Χ. και δείχνουν ότι οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι και Βαβυλώνιοι
ήξεραν να υπολογίζουν εµβαδά και όγκους πολύπλοκων
σχηµάτων και µε ανεκτή προσέγγιση το εµβαδόν ενός κύκλου. Η
πολύ ανεπτυγµένη Πρακτική Αριθµητική τους τούς βοηθούσε σε
αυτό, µολονότι οι κανόνες των πράξεων που χρησιµοποιούσαν
δεν ήταν απλοί.
Εικάζεται ότι η Πρακτική Γεωµετρία τους προέκυψε από
ανάγκες της καθηµερινότητας, όπως είναι η επαναδιάταξη των
ορίων των αγρών στις όχθες του ποταµού Νείλου µετά τις
ετήσιες πληµµύρες του µε διατήρηση του εµβαδού τους, ο
υπολογισµός του όγκου πλίνθων για την κατασκευή τοίχων και
τειχισµάτων και ο υπολογισµός της χωρητικότητας (του όγκου)
αποθηκών. Οι µετρήσεις γίνονταν µε σχοινιά που είχαν κόµπους
ανά ίσα διαστήµατα. Η απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών
κόµπων µπορεί να θεωρηθεί ως η τότε µονάδα µήκους. Οι
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κύκλοι διαγράφονταν στο έδαφος µε τη βοήθεια ενός σχοινιού
επιθυµητού µήκους, µε το ένα άκρο του να µένει σταθερό στο
κέντρο και το άλλο να διαγράφει την περιφέρεια του κύκλου.
Σύµφωνα µε µια εκδοχή, ο προσεγγιστικός υπολογισµός του
(του λόγου του µήκους της περιφέρειας του κύκλου προς τη
διάµετρό του, που χρειάζεται για τον υπολογισµό του µήκους
της περιφέρειας και του εµβαδού του κύκλου) γινόταν ως εξής:
τοποθετούσαν διαδοχικές φορές το σχοινί µε το οποίο έγραφαν
τον κύκλο και αντιστοιχούσε στην ακτίνα του πάνω στην περιφέρειά του και διαπίστωναν ότι το µήκος της περιφέρειας ήταν
µεγαλύτερο από 6 φορές και µικρότερο από 7 φορές την ακτίνα,
οπότε προέκυπτε ότι το
είναι ένας αριθµός µεταξύ του 3 και
του 4. Με εκτίµηση του µήκους που περίσσευε ως προς την
ακτίνα, µπορούσαν να βρουν πολύ ακριβέστερη τιµή του .
Τα προηγούµενα αποτελούν µόνο µια µικρή επιλογή από
όσα θα µπορούσαν να αναφερθούν για την αλληλεπίδραση της
Γεωµετρίας µε τον πυρήνα του γίγνεσθαι της εποχής των
Αρχαίων Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων. Μολονότι έχουν αποδοθεί
συνοπτικά, δείχνουν τον χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης αυτής.
Δείχνουν δηλαδή ότι τα Μαθηµατικά είχαν τότε αναπτυχθεί µε
στόχο να συµβάλλουν στην κάλυψη των ποικίλων αναγκών της
καθηµερινότητας και ότι υπηρετούσαν τον στόχο αυτόν µε
εµφανή την τάση να αναχθούν οι απαραίτητες υπολογιστικές
διαδικασίες σε λίγους κανόνες που έλυναν τα παρουσιαζόµενα
προβλήµατα. Οι κανόνες αυτοί δεν είχαν διατυπωθεί ρητά, αλλά
προκύπτουν ως συστηµατικές διαδικασίες από τις ιστορικές
πηγές που διατηρήθηκαν µέχρι τις ηµέρες µας και, κυρίως, από
τον λεγόµενο “πάπυρο του Rhind” (γύρω στο 1650 π.Χ.).
Το πέρασµα από τον συγκεκριµένο και υπολογιστικό τρόπο
σκέψης των Αρχαίων Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων προς τον
αφηρηµένο και συλλογιστικό των Αρχαίων Ελλήνων προϋπέθετε
τη διατύπωση ερωτηµάτων, οι απαντήσεις στα οποία θα
αποτελούσαν διαδοχικά βήµατα για το πέρασµα αυτό. Όπως
είπαµε, ο άνθρωπος θέτει ερωτήµατα που υπερβαίνουν τα ορατά ή τα αναλύουν σε βάθος, όταν έχει λύσει το βιοποριστικό του
πρόβληµα µε τρόπο ευσταθή στον χρόνο. Μια θεµελιώδης
προϋπόθεση γι αυτό είναι η κατασκευή γεωργικών εργαλείων
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που
αυξάνουν
την
παραγωγικότητα,
την
γεωργική
παραγωγικότητα εν προκειµένω. Η ανακάλυψη του σιδήρου
(γύρω στο 2.000 π.Χ. στη Δυτική Ασία που φαίνεται να
αξιοποιήθηκε κατάλληλα στον ελλαδικό χώρο µετά τον 11ο
αιώνα π.Χ.) συνετέλεσε στην κατασκευή γεωργικών εργαλείων
που εξασφάλιζαν υψηλή (για την εποχή) παραγωγικότητα, µε
συνέπεια την υπερπαραγωγή γεωργικών προϊόντων, η οποία
οδήγησε στην ανάπτυξη του εµπορίου. Η ανάπτυξη αυτή είχε
δυο καθοριστικές για την ανάπτυξη της επιστήµης και,
γενικότερα, του πολιτισµού επιπτώσεις:
− επέβαλε, τρόπον τινά, την επικοινωνία των κοινωνιών,
κυρίως των περιοχών της Αιγύπτου, της Μεσοποταµίας και της
Μικράς Ασίας, η οποία προκάλεσε την ώσµωση των ιδεών και
των πολιτισµών των επιµέρους κοινωνιών και τη σταδιακή
ανάπτυξή τους µε βάση τις κοινωνικο - πολιτικές συνθήκες και
τις ιδιαιτερότητες της καθεµιάς κοινωνίας χωριστά, και
− δηµιούργησε πλούτο σε συγκεκριµένες οµάδες των
πληθυσµών, ο οποίος, µε την σειρά του, επέτρεπε ελεύθερο
χρόνο για να θάλλει ο στοχασµός και να ξυπνήσουν από τη
λανθάνουσα κατάσταση που βρίσκονταν οι έµφυτες ικανότητες
του ανθρώπου να θέτει ερωτήµατα φιλοσοφικού και επιστηµονικού χαρακτήρα και να καλλιτεχνεί και παράλληλα να
διερευνά θεωρητικά την έννοια του “ωραίου”, προωθώντας την
ανέλιξη της ποιότητας της καλλιτεχνικής δηµιουργίας µέσα από
την ανάδραση θεωρίας και πράξης.
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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Από τα αµέσως προηγούµενα, δεν εκπλήσσει το γεγονός
ότι οι πρώτες φιλοσοφικές αναζητήσεις και οι πρώτες
προσπάθειες θεωρητικοποίησης της Γεωµετρίας έγιναν στη
Μίλητο της Μικράς Ασίας, που ήταν κέντρο διαµετακοµιστικού
εµπορίου από τις χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου προς
τη δύση και τον βορρά. Δεν εκπλήσσει, επίσης, και το ότι ο
αρχαιότερος από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, ο Θαλής ο
Μιλήσιος, ήταν γόνος εµπορικής οικογένειας και είχε ταξιδέψει
στην Αίγυπτο, την κοιτίδα µιας πολιτισµικής αιχµής της
ανθρωπότητας που είχε προηγηθεί εκείνης της Αρχαίας
Ελλάδας και επέδρασε ουσιαστικά στους πρώτους Έλληνες
φιλόσοφους και µαθηµατικούς.
Στον χάρτη φαίνονται οι πόλεις που πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη της
Φιλοσοφίας και των Μαθηµατικών. Παρατηρείται (εκτός λίγων εξαιρέσεων) µια
αξιοσηµείωτη χωρική διαδοχή από την Μίλητο προς την Μακεδονία, την Αθήνα
και την Κάτω Ιταλία: 1: Μίλητος (Θαλής, Αναξίµανδρος, Αναξιµένης), 2: Σάµος
(Πυθαγόρειοι)., 3: Κρότωνας (Πυθαγόρειοι)., 4: Έφεσος (Ηράκλειτος),
5:Κλαζοµενές (Αναξαγόρας), 6: Άβδηρα (Πρωταγόρας, Δηµόκριτος), 7: Χίος
(Ιπποκράτης), 8: Αθήνα (Σωκράτης, Πλάτων, Θεαίτητος), 9: Ελέα (Παρµενίδης),
10: Κυρήνη (Θεόδωρος, Ερατοσθένης), 11: Ηλεία (Ιππίας), 12: Κνίδος (Εύδοξος),
13: Στάγειρα (Αριστοτέλης), 14: Αλεξάνδρεια (Ευκλείδης), 15: Συρακούσες
(Αρχιµήδης), 16: Πέργα (Απολλώνιος). Η ασυνέχεια 2→3 οφείλεται σε πολιτικούς
λόγους: ο Πυθαγόρας εκδιώχθηκε από τον τύραννο της Σάµου και κατέφυγε στον
Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας όπου συνέχισε τη λειτουργία της σχολής του.

Οι πρώτες κατακτήσεις της ανθρώπινης σκέψης στην
ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας, στην οποία ανήκε και η Μίλητος,
είχαν κυρίως φιλοσοφικό χαρακτήρα: τα κύρια ερωτήµατα που
απασχολούσαν τους στοχαστές της εποχής γύρω στο 600 π.Χ.
αναφέρονταν στα θεµελιώδη συστατικά που δοµούν το σύµπαν
και στην έννοια του όντος. Από την αρχή, η στρατηγική για την
απάντηση τέτοιων ερωτηµάτων έγκειτο στην αναζήτηση των
“ελάχιστων” δοµικών στοιχείων ή αρχών (δίκην “αξιωµάτων”)
που θα µπορούσαν να στηρίξουν µια διαδοχή συλλογισµών και
επιµέρους συµπερασµάτων, µε τελικό στόχο την κατανόηση
φαινοµένων και καταστάσεων ή µια κατ’ αρχήν πειστική
απάντηση σε προβλήµατα φιλοσοφικού χαρακτήρα (π.χ.,
σχετικά µε την έννοια του όντος) που δεν επιδέχονται
µονοσήµαντες, κατά συνέπεια ούτε τελικές, απαντήσεις.
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Ας γίνουµε κάπως σαφέστεροι µε µερικά παραδείγµατα
που θα αποδοθούν συνοπτικά:
Έγκριτοι συγγραφείς θεωρούν ότι στην εποχή που
αναφερόµαστε δεν υπήρχε ουσιαστική διάκριση µεταξύ
φιλοσοφικής, πολιτικής και επιστηµονικής σκέψης: όλα
εντάσσονταν στη Φιλοσοφία, η οποία, έτσι συνολικά θεωρούµενη, εξελίχτηκε σε τρία διαδοχικά στάδια:
− Στο θεωρητικό - επιστηµονικό, όπου το κύριο ζητούµενο
ήταν η εξήγηση - κατανόηση του σύµπαντος µέσα στο οποίο
ζουν οι άνθρωποι.
− Στο λεγόµενο πρακτικό, µε κύριο πρόβληµα τον
µικρόκοσµο του ανθρώπου, δηλαδή την κατανόηση της φύσης
του, της θέσης του στον κόσµο και των κοινωνικών σχέσεων.
− Και στο στάδιο της “κριτικής φιλοσοφίας”, που
εµφανίζεται σε περιόδους ωρίµανσης της φιλοσοφικής σκέψης
και ασχολείται µε θέµατα που σχετίζονται (µε σηµερινούς όρους)
µε τη Λογική και τις Θεωρίες της Γνώσης. Με λογικές µεθόδους
διερευνούσαν κριτικά την επάρκεια των µεθόδων ανάλυσης της
δοµής του σύµπαντος που χρησιµοποιούσαν οι παλαιότεροι και
τους (νοητικούς ή εποπτικούς) µηχανισµούς που διέθεταν για
τον έλεγχο της επάρκειας αυτής. Στο επίκεντρο των
διερευνήσεων που αφορούσαν τις Θεωρίες της Γνώσης
βρίσκονταν ερωτήµατα όπως “πού θεµελιώνεται η γνώση µας;
στις αισθήσεις, που συχνά µας εξαπατούν;”. Από τέτοιου τύπου
ερωτήµατα ξεκίνησε η ανάγκη κριτικής, που θίξαµε πριν, για τις
µεθόδους ανάλυσης που χρησιµοποιούνταν πριν.
Η νηπιακή κατάσταση των µεθόδων πειραµατισµού της
εποχής
εκείνης
(που
περιορίζονταν
ουσιαστικά
σε
παρατηρήσεις µε πρωτόγονα µέσα) έδωσε προτεραιότητα στον
ανθρώπινο στοχασµό, ως “εργαλείου” για τις αναλύσεις που θα
απαντούσαν στα ερωτήµατα που ανέκυπταν. Και τα τρία
προηγούµενα στάδια της Φιλοσοφίας παρουσιάστηκαν στα 400
περίπου χρόνια της “συνολικής πολιτισµικής αιχµής” των
Αρχαίων Ελλήνων, αλλά δεν θα µας απασχολήσουν όλα.
Στο πρώτο στάδιο, µε τον φιλοσοφικό στοχασµό και τις
πειραµατικές δυνατότητες σε πρωτόλεια κατάσταση, ήταν
µοιραίο οι όποιες αναλύσεις για τη δοµή του κόσµου να
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στηριχθούν σε “αρχές”, πρωταρχικές αιτίες και δοµές, οι οποίες
αναδείκνυαν την, συχνά ακόµα και ποιητικού χαρακτήρα, ευρηµατικότητα των πρώτων στοχαστών, και αποτελούσαν το
σηµείο εκκίνησής τους για να διαµορφώσουν (και συλλογιστικά)
τις θεωρίες τους. Οι λεπτοµέρειες των θεωριών τους
υπερβαίνουν τους στόχους του κειµένου αυτού και δεν θα µας
απασχολήσουν. Θα αναφέρουµε µόνο τις “αρχές” (δίκην “αξιωµάτων”) τριών από τους πιο γνωστούς Ίωνες φιλοσόφους
που (κατά σύµπτωση;) είχαν γεννηθεί στη Μίλητο, µε
χρονολογική σειρά, για να περάσουµε µετά σε µια ορθολογική
θεώρησή τους στον διάλογο “Τίµαιος” του Πλάτωνα, που έγινε
µε γεωµετρικούς όρους και, για τούτο, µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Και οι τρεις φιλόσοφοι φαίνεται να ξεκίνησαν “από την
πίστη ότι, κάτω από το φαινοµενικό χάος, κρύβεται µια
µονιµότητα και ενότητα, που είναι προσιτή, αν όχι στις αισθήσεις
µας, οπωσδήποτε στον νου”:
− Ο Θαλής θεωρούσε ότι ο κόσµος έγινε από νερό και
υδρατµούς. Μια εικασία για το πώς έφτασε ο Θαλής στην “αρχή”
αυτή είναι ότι το νερό παρουσιάζεται στη φύση (και µάλιστα
άµεσα προσιτό στις αισθήσεις µας), εκτός από υγρό, και υπό
στερεά µορφή (πάγος) και υπό τη µορφή υδρατµού. Υπάρχουν
και άλλες σχετικές εικασίες.
− Ο Αναξίµανδρος είδε τον κόσµο ως ανταγωνιστική σύνθεση,
κυρίως µεταξύ τεσσάρων κατά ζεύγη αντίθετων ιδιοτήτων, των
“θερµό – ψυχρό” και “υγρό – ξηρό”, που συντηρούν την κυκλική
πορεία του κόσµου. Στην αρχή οι αντιθέσεις αυτές βρίσκονταν
σε αδράνεια µέσα σε µια µεγάλη και αδιαφοροποίητη µάζα, το
“άπειρο” όπως το έλεγε, η οποία σε κάποια στιγµή έχασε την
οµοιογένειά της και εµφανίστηκαν οι ιδιότητες αυτές. Με βάση
αυτή την “αρχή”, ο Αναξίµανδρος πρότεινε µια θεωρία του
σύµπαντος, µε το ψυχρό και το υγρό στοιχείο να
συµπυκνώνονται σε µια υγρή µάζα στο κέντρο της γης και το
θερµό και το ξηρό να παίρνουν τη µορφή µιας πύρινης σφαίρας
που “περιέχει το όλον”. Καθώς αυτή η σφαίρα περιστρεφόταν,
“διασπάστηκε” σε δακτύλιους φωτιάς από τους οποίους
προήλθαν ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια.
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Ο Αναξιµένης, σε αντίθεση µε τον Θαλή, θεωρούσε τον αέρα
(συµπεριλαµβανοµένης και της οµίχλης) ως πρωταρχικό
στοιχείο του σύµπαντος. Ο συνήθως αόρατος αέρας µπορεί να
συµπυκνωθεί σε νερό και στερεά σώµατα. Στον Αναξιµένη,
λοιπόν, το πρωταρχικό στοιχείο είχε, τελικά, πολυµορφική
υπόσταση. Ως προς αυτό, η σκέψη του φαίνεται να συγγένευε
µε εκείνη του Θαλή.
−

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο Πλάτων, που είναι µεταγενέστερος των προηγούµενων,
θεωρούσε την ενασχόληση µε τα Μαθηµατικά και, ιδιαίτερα, µε
τη Γεωµετρία ως θεµελιώδες προστάδιο για τη σπουδή της
Φιλοσοφίας. Εικάζεται ότι η άποψή του αυτή σχετιζόταν µε τη
θέση του ότι η Γεωµετρία εµπεριέχει και µε κατάλληλα
προγραµµατισµένη διδασκαλία µπορεί να δώσει µεστά στοιχεία
παιδείας, κάτι που θα επιδιώξουµε και εµείς, κυρίως την
επόµενη χρονιά.
Στην Ακαδηµία του Πλάτωνα η ενασχόληση µε τη
Γεωµετρία συσχετιζόταν και µε όρους συµµετρίας και
τελειότητας: απέδιδαν ιδιαίτερη σηµασία σε απόλυτα συµµετρικά
σχήµατα, όπως είναι ο κύκλος. Τα σήµερα γνωστά ως
“Πλατωνικά στερεά” είναι τα “κανονικά πολύεδρα”, δηλαδή
στερεά και κυρτά σχήµατα που έχουν έδρες ίσα µεταξύ τους
“κανονικά πολύγωνα” και µε τον ίδιο αριθµό πολυγώνων να
συναντούνται σε κάθε κορυφή τους. Όπως θα δούµε (επίσης
την επόµενη χρονιά), υπάρχουν ακριβώς πέντε “κανονικά
στερεά”.
Όπως συνάγεται από τον διάλογο “Τίµαιος” του Πλάτωνα,
τα κανονικά αυτά στερεά είχαν ιδιαίτερη σηµασία στην
Πλατωνική κοσµολογία: στον διάλογο αυτό προτείνεται µια
θεωρία για τη δοµή του σύµπαντος, στην οποία τα πέντε
“Πλατωνικά στερεά” παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πιο συγκεκριµένα, ο Πλάτων, συνδυάζοντας τις ιδέες των προγενέστερών
του φιλοσόφων, θεωρούσε ότι τα αισθητά αποτελούνται από
κατάλληλο συνδυασµό τεσσάρων βασικών στοιχείων: τη φωτιά,
τη γη, τον αέρα και το νερό. Αντιστοιχούσε:
− τη φωτιά στο κανονικό τετράεδρο,
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τη γη στον κύβο,
τον αέρα στο κανονικό οκτάεδρο και
το νερό στο κανονικό εικοσάεδρο.
Στο κανονικό δωδεκάεδρο (που φαίνεται να ανακαλύφθηκε
τελευταίο) επεφύλασσε τον ρόλο του ουράνιου θόλου, που
περικλείει τα πάντα και δεν επιδέχεται επιµερίσεις.
−
−
−

:

Σε ό,τι µας αφορά εδώ, το ενδιαφέρον έγκειται
Kepler. στα εξής: Οι
γεωµέτρες της εποχής ήξεραν ότι τα κανονικά πολύγωνα που
συναποτελούν τις επιφάνειες
των
τεσσάρων
πρώτων
κανονικών στερεών ήταν είτε
τετράγωνα (στον κύβο), είτε
ισόπλευρα
τρίγωνα
(στα
υπόλοιπα
τρία
κανονικά
στερεά). Ένα τετράγωνο χωρίζεται σε ορθογώνια και ισοσκελή
τρίγωνα, δυο µε τη µια διαγώνιό του και τέσσερα µε τις δυο
διαγώνιές του, όπως στο σχήµα.
Αντίστοιχα, ένα ισόπλευρο τρίγωνο χωρίζεται, µε το ύψος
του, σε δύο ορθογώνια τρίγωνα
µε την ιδιότητα η µια κάθετη
πλευρά τους να είναι το µισό
της
υποτείνουσας
(ή,
ισοδύναµα, η απέναντι της
30
κάθετης πλευράς γωνία να είναι
30ο) ή, µε τα τρία ύψη του, σε
έξη τέτοια τρίγωνα, όπως στο σχήµα. Λόγω της αυξηµένης
30
συµµετρίας του, ο Πλάτων θεωρούσε τη διαίρεση ενός
ισοσκελούς τριγώνου σε έξη ορθογώνια τρίγωνα.
Ένας από τους πιθανούς λόγους για να θεωρήσει ο
Πλάτων ότι τα κανονικά πολύγωνα των πλευρών των κανονικών
στερεών διαιρούνται περαιτέρω σε ορθογώνια τρίγωνα, έστω
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και δυο ειδών, θα µπορούσε να είναι το ότι ήθελε ενιαία µορφή
(ορθογώνια τρίγωνα) στα έσχατα δοµικά στοιχεία των αισθητών.
Τις προηγούµενες ιδιότητες των ορθογωνίων τριγώνων θα
τις αποδείξουµε λεπτοµερώς κατά τη διάρκεια αυτής της
χρονιάς. Προς το παρόν, θα τις δεχτούµε για να δούµε µε ποιο
τρόπο διευκόλυναν τον Πλάτωνα να προσδώσει ορθολογική
χροιά στις κοσµολογικές θεωρίες της εποχής:
Όπως είπαµε, ο Πλάτων στον “Τίµαιο” πρότεινε τα τέσσερα
πρώτα κανονικά στερεά ως µοντέλα για τα δοµικά στοιχεία του
κόσµου (τη φωτιά, τη γη, τον αέρα και το νερό), τα οποία είχαν
θεωρήσει και οι προγενέστεροι φιλόσοφοι. Προχωρούσε, όµως,
ακόµα περισσότερο: θεωρούσε ότι τα κανονικά στερεά
συντίθενται από τα δυο είδη τριγώνων που προαναφέραµε,
οπότε θα µπορούσαν να διαλυθούν στα τρίγωνα αυτά και να
ανασυντεθούν δίνοντας, ενδεχοµένως, άλλα κανονικά στερεά,
δηλαδή να µεταπλαστούν από ένα δοµικό στοιχείο σε ένα άλλο.
Για παράδειγµα, ένα στοιχείο νερού, που αντιστοιχεί στο
κανονικό εικοσάεδρο, µπορούσε, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, να
διαλυθεί και, υπό συνθήκες, να προκαλέσει κατόπιν τη σύνθεση
δυο στοιχείων αέρα (δυο κανονικά οκτάεδρα) και ενός στοιχείου
φωτιάς (ένα κανονικό τετράεδρο), αφού, αν µείνουµε στα
ισόπλευρα τρίγωνα που είναι πλευρές των κανονικών
εικοσαέδρων, οκταέδρων και τετραέδρων, τα 20 ισόπλευρα
τρίγωνα του κανονικού εικοσαέδρου µπορούν να ανασυντεθούν
σε
ισόπλευρα τρίγωνα που δίνουν δυο κανονικά
οκτάεδρα και σε τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα που δίνουν ένα
κανονικό τετράεδρο.
Με αυτήν την έννοια, ο Πλάτων προσέδωσε ορθολογική
χροιά στις θεωρίες για τη δοµή του κόσµου: από τη µια µεριά,
πρότεινε γεωµετρικά µοντέλα για τα φυσικά δοµικά στοιχεία των
προγενέστερων και, από την άλλη, ακριβώς λόγω της
γεωµετρικής δοµής των µοντέλων (των κανονικών στερεών),
µπόρεσε να προτείνει και µια εξήγηση για το γεγονός ότι, π.χ.,
το νερό εξατµίζεται (υπό συνθήκες βέβαια) σε υδρατµούς,
δηλαδή σε αέρα: δυο στοιχεία νερού (δυο εικοσάεδρα)
συναποτελούνται από 40 ισόπλευρα τρίγωνα, δηλαδή
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ισόπλευρα τρίγωνα, και έτσι, διαλυόµενα και ανασυντιθέµενα,
µπορούν να δώσουν πέντε στοιχεία υδρατµών.
Οι θεωρίες αυτές του Πλάτωνα δεν είναι σήµερα αποδεκτές,
αφού ο ανθρώπινος στοχασµός, ως προωθητική διαδικασία
τόσο της φιλοσοφίας, όσο (και κυρίως) της επιστήµης, έχει
προχωρήσει πολύ πιο πέρα από όσα είχαν κατακτηθεί τότε.
Όσα προηγήθηκαν δεν στόχευαν στην παρουσίαση µιας
αποδεκτής κοσµολογικής θεωρίας, αλλά προτείνονται ως ένα
εύγλωττο παράδειγµα που στοιχειοθετεί την άποψη ότι “η
Γεωµετρία αλληλεπιδρούσε (και εξακολουθεί να αλληλεπιδρά)
µε τον πυρήνα του γίγνεσθαι σε κάθε εποχή”, οπότε ενισχύεται
η θέση ότι “η Γεωµετρία δεν είναι µόνο ένας από τους γόνιµους
κλάδους των Μαθηµατικών µε διακλαδικές προεκτάσεις, αλλά
και πολιτισµικό αγαθό”.
ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

Σε αυτό το κλίµα πνευµατικών αναζητήσεων άνθισε η
Ευκλείδεια Γεωµετρία. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι η
Γεωµετρία του Ευκλείδη αποτελεί την αποκρυστάλλωση του
γενικότερου στοχαστικού πνεύµατος της εποχής στον τοµέα της
τότε αναδυόµενης επιστήµης, όπου η Φιλοσοφία και τα
Μαθηµατικά (κυρίως ως Γεωµετρία και Θεωρία Αριθµών)
ακολουθούσαν τότε “βίους παράλληλους”.
Οι βάσεις της λογικής των συλλογιστικών διαδικασιών του
Ευκλείδη είχαν τεθεί ήδη από τους Προσωκρατικούς, οι οποίοι
είχαν επεξεργασθεί λογικούς κανόνες συµπερασµού. Ωστόσο,
το ουσιαστικό πλαίσιο ανάπτυξης µιας επιστηµονικής θεωρίας
όπως την εννοούµε σήµερα διαµορφώθηκε από τον Αριστοτέλη,
ο οποίος δεν δεχόταν τον “κόσµο των ιδεών” του Πλάτωνα και
θεωρούσε ότι οι αφηρηµένες ιδέες, εποµένως και οι
µαθηµατικές, δηµιουργούνται από την έµφυτη ικανότητα του
ανθρώπου να συνδιαλέγεται µε τα ορατά και να τα υπερβαίνει
προς το αφηρηµένο και το γενικό.
Η βασική, επιστηµολογικού χαρακτήρα, θέση του
Αριστοτέλη ήταν ότι οι “µαθηµατικές αλήθειες” (οι οποίες, κατά
τον Πλάτωνα, ήταν δεδοµένες στον “κόσµο των ιδεών”)
κατακτώνται µόνο µε Προτάσεις – Θεωρήµατα που
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διατυπώνονται σύµφωνα µε το σχήµα “Αν..., τότε...” και έπρεπε
να αποδειχτούν. Οι αποδείξεις έπρεπε να προκύπτουν µε
συλλογισµούς, οι οποίοι θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο
σύµφωνα µε λογικούς κανόνες. Αυτή η θέση του Αριστοτέλη,
που διατηρεί την ισχύ της και σήµερα, θα πρέπει να βρίσκεται
πίσω από το έργο του για τη Λογική, που είναι, ίσως, το πιο ώριµό του µε βάση τις σηµερινές απόψεις.
Οι συλλογισµοί µπορούσαν να βασισθούν και σε Προτάσεις
που είχαν αποδειχτεί πριν. Αλλά, διατρέχοντας µια σειρά
συλλογισµών προς τα πίσω, θα φτάσουµε σε πρώτες
“παραδοχές”, τις οποίες θα πρέπει να δεχτούµε ως “αληθινές”
για να στηρίξουµε πάνω σε αυτές το οικοδόµηµα της θεωρίας
που µας ενδιαφέρει. Οι “παραδοχές” αυτές είναι τα “αξιώµατα”
(και τα “αιτήµατα”) του Ευκλείδη, αλλά και των σύγχρονών µας
θεωριών εντός και εκτός των Μαθηµατικών. Επειδή τα
“αξιώµατα” είναι πρωταρχικά, θα έπρεπε να είναι άµεσα
αποδεκτά, να µην περιέχουν δηλαδή εύκολα αµφισβητούµενες
αποφάνσεις. Για παράδειγµα, ένα από τα πρώτα “αξιώµατα” του
Ευκλείδη ήταν ότι “από δυο (διαφορετικά) σηµεία περνάει
ακριβώς µια ευθεία”. Ας σηµειωθεί εδώ ότι σήµερα το “αποδεκτό
των αξιωµάτων” δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οι αποφάνσεις
τους πρέπει να αντανακλούν “αλήθειες της φύσης”, µολονότι
αυτό είναι συχνά επιθυµητό. Το θεµελιώδες χαρακτηριστικό του
“αποδεκτού” αποδίδεται σήµερα µε την απαίτηση η απόφανση
του αξιώµατος να µην αντίκειται στη Λογική.
Με αυτόν τον λογικά δοµηµένο τρόπο, οι φιλόσοφοι και οι
γεωµέτρες της εποχής (µέχρι το 300 π.Χ. περίπου)
προσάρµοσαν το πλαίσιο της σκέψης και της δηµιουργικότητάς
τους στο γενικότερο πνεύµα της εποχής τους: την αναγωγή ενός
φαινοµένου, µιας κατάστασης ή ενός σύνθετου αφηρηµένου
προβληµατισµού σε θεµελιώδεις “αρχές” που διέπουν το προς
διερεύνηση (εποπτικό ή αφηρηµένο) αντικείµενο, ώστε µε βάση
τις “αρχές” αυτές να αναδοµηθεί συλλογιστικά το αντικείµενο
αυτό. Στη Γεωµετρία οι “αρχές” αυτές είναι τα “αξιώµατα” και,
όπως πιστεύεται σήµερα, το αντικείµενό της ήταν η κατανόηση
της δοµής (της γεωµετρίας) του χώρου της εποπτείας.
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Έξω από την τελική εγκυρότητα της επιστηµονικής
ανάλυσης, που εξαρτάται από τα “αξιώµατα” που έχουν
επιλεγεί, ένα βασικό πλεονέκτηµα του τρόπου αυτού
προσέγγισης της “αλήθειας” αντιστοιχεί στα εξής:
− Κατά τη σταδιακή ανάπτυξη της θεωρίας που θα οδηγήσει
στην κατανόηση του αντικειµένου (ή ακόµα και θα το
δηµιουργήσει, όπως συµβαίνει στα σύγχρονα Μαθηµατικά)
προκύπτουν ενδιάµεσα συµπεράσµατα που αποκαλύπτουν µη
αναµενόµενα στοιχεία, ιδιότητες ή συµµετρίες του.
− Κάποια από τα συµπεράσµατα αυτά µπορούν να
ελεγχθούν πειραµατικά ή συλλογιστικά ως προς το αν
αντιφάσκουν µε άλλα συµπεράσµατα ή µε τη λογική µας.
− Αν ένας τέτοιος έλεγχος δείξει ότι κάποιο από τα
συµπεράσµατα αυτά δεν είναι αποδεκτό και είµαστε σίγουροι ότι
δεν υπάρχει λάθος στους συλλογισµούς µας, τότε θα πρέπει να
ανατρέξουµε στα (λίγα) “αξιώµατά” µας και να αναζητήσουµε
την αιτία του λάθους. Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην “αυτο διόρθωση” του εκάστοτε θεωρούµενου αξιωµατικού συστήµατος
και είναι εφικτή, επειδή τα “αξιώµατα” είναι λίγα και είναι
διατυπωµένα µε απλούς όρους.
Άλλωστε, όταν προσπαθούµε να κατανοήσουµε κάτι ως
“όλον” και αυτό συντίθεται µε αδιαφανείς δοµές από ποικίλα
στοιχεία, θα το κατανοήσουµε µάλλον επιφανειακά και
επιπόλαια, αφού έτσι, µε γενικές θεωρήσεις, είναι δύσκολο έως
αδύνατο (ανάλογα µε τη συνθετότητα αυτού του “όλου”) να
δούµε στο “εσωτερικό” του τις κρίσιµες λεπτοµέρειες και τους
αλληλοσυσχετισµούς τους που αποτελούν προϋπόθεση για τη
βαθύτερη, την κάτω από την επιφάνεια, κατανόησή του.
Επιπλέον, όπως θα δούµε και στην Ευκλείδεια Γεωµετρία που
θα µελετήσουµε κάπως διεξοδικά, η πορεία για την αναδόµηση
µιας θεωρίας από τα “αξιώµατά” της µας αποκαλύπτει, όπως
προαναφέραµε, και στοιχεία της “εσωτερικής συµµετρίας αισθητικής” αυτής της θεωρίας. Για παράδειγµα, µας αποκάλυψε
ότι τα βασικά στοιχεία του θεµελιώδους ευθύγραµµου σχήµατος,
του τριγώνου, όπως είναι τα ύψη, οι διχοτόµοι των γωνιών του
και οι διάµεσοί του, συσχετίζονται µε βάση “νόµους” που
αναδεικνύουν ένα είδος “αρµονίας” και “συµβατότητας” στη
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συµπεριφορά τους: τόσο τα ύψη ενός τριγώνου, όσο και οι
διχοτόµοι των γωνιών του και οι διάµεσοί του περνάνε από ένα
σηµείο, εν γένει διαφορετικό για κάθε είδος στοιχείου.
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των λεπτοµερειών στην
αλληλεπίδραση Γεωµετρίας και πολιτισµού, θα σηµειώσουµε και
το εξής: οι αρχαίοι Έλληνες αρχιτέκτονες ονόµαζαν “συµµετρία”
την κατάσταση ή το τεχνικό επίτευγµα στο οποίο τα µέρη
βρίσκονται στην “σωστή αναλογία” µεταξύ τους και µε το όλον.
Η “αναλογία” στην Αρχιτεκτονική και τη Ζωγραφική έχει τον
“ρυθµό” ως αντίστοιχό της στη Μουσική και στην Ποίηση, όπου
ο καταµερισµός του χρόνου παίζει καθοριστικό ρόλο.
Ειδικά η αναλογία, ορίζεται ως η ισότητα δυο λόγων. Προς
το παρόν, ο “λόγος” δυο συγκρίσιµων µεγεθών, δηλαδή δυο
µεγεθών που µπορούν να µετρηθούν µε την ίδια µονάδα
µέτρησης, ταυτίζεται µε το κλάσµα που έχει ως όρους τα “µέτρα”
των µεγεθών (τα αριθµητικά αποτελέσµατα της µέτρησής τους
µε τη συγκεκριµένη µονάδα). Τα µεγέθη αυτά µπορούν να είναι,
π.χ., βάρη, ευθύγραµµα τµήµατα, γωνίες ή εµβαδά. Για
παράδειγµα, αν ενδιαφερόµαστε για ευθύγραµµα τµήµατα, ας
πούµε για τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΒ και ΓΔ σε ένα
αρχιτεκτονικό σχέδιο που αντιστοιχούν σε µήκη α και β
εκατοστών, αντίστοιχα, τότε ως λόγο

των δυο αυτών ευθυ-

γράµµων τµηµάτων θεωρούµε τον πραγµατικό αριθµό

.

Με αυτά υπ’ όψιν, γυρνάµε στη “συµµετρία”, που
προαναφέραµε, και στη “σωστή αναλογία”, που τη χαρακτηρίζει
κάθε φορά. Όπως είχαν παρατηρήσει και στην Ακαδηµία του
Πλάτωνα, σε µια (µη τετριµµένη) αναλογία υπεισέρχονται
τουλάχιστον τρία (αναγκαστικά
συγκρίσιµα, µε την προηγούµενη
έννοια) µεγέθη. Μια τέτοια αναλογία µπορεί να προκύψει από
τη διαίρεση ενός ευθύγραµµου τµήµατος ΑΒ µε ένα σηµείο Γ
(όπως στο σχήµα) έτσι, ώστε τα “µέρη” (δηλαδή τα ευθύγραµµα
τµήµατα ΑΓ και ΓΒ) να βρίσκονται στη “σωστή αναλογία” µεταξύ
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τους και µε το “όλον” (το ΑΒ στην προκειµένη περίπτωση). Αυτά
σηµαίνουν ότι θα ισχύει:
(λόγος “µερών”)

(λόγος “όλου” προς το “σωστό

µέρος”).
Η αναλογία αυτή δηλώνει ότι έχουµε διαιρέσει το ΑΒ µε τη
“χρυσή τοµή” που σχετίζεται µε την αισθητική απόλαυση ως
εξής: ένα ορθογώνιο (π.χ., το ορθογώνιο στο οποίο εγγράφεται,
“µε το αέτωµα της”, µια
πλευρά του Παρθενώνα) δίνει
το
καλύτερο
αισθητικό
αποτέλεσµα, όταν οι πλευρές
του ΑΓ και ΓΒ (όπως στο διπλανό σχήµα) ικανοποιούν
την αναλογία

, η

οποία διαφέρει από την
προηγούµενη µόνο κατά το ότι το αρχικό ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ
έχει αντικατασταθεί από το
.
Αυτά επιτάσσουν η “συµµετρία ως φιλοσοφικό αξίωµα” και
η ερµηνεία της στην Αρχιτεκτονική. Το ερώτηµα πώς
κατασκευάζεται θεωρητικά και πρακτικά ένα τέτοιο ορθογώνιο
είναι αντικείµενο της Γεωµετρίας και θα µας απασχολήσει αυτή
τη χρονιά.
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΙΧΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Όπως είπαµε, η Γεωµετρία του Ευκλείδη µπορεί να
θεωρηθεί ως η αποκρυστάλλωση του γενικότερου πνεύµατος
της εποχής (600 π.Χ. – 200 π.Χ.) στον τοµέα της επιστήµης.
Στην εποχή αυτή συντελέστηκε στην ευρύτερη Αρχαία Ελλάδα
µια από τις πιο σηµαντικές “συνολικές πολιτισµικές αιχµές της
ανθρωπότητας ”, µε την έννοια ότι τότε όλες οι αναζητήσεις –
διερευνήσεις στα επίπεδα του επιστηµονικο - φιλοσοφικού
στοχασµού και των κοινωνικο - πολιτικών διεργασιών πήραν µια
εντελώς καινούργια µορφή, απέκτησαν µια πρωτόγνωρη
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ποιότητα και έφτασαν σε υψηλό βαθµό ωριµότητας, που
καθόρισε τις µετέπειτα εξελίξεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον
λεγόµενο “δυτικό πολιτισµό”.
Ας σταχυολογήσουµε µερικά από τα σχετικά επιτεύγµατα,
σχολιάζοντάς τα συνοπτικά:
Σε κάποιες πτυχές των φιλοσοφικών και µαθηµατικών
κατακτήσεων της εποχής αναφερθήκαµε πριν. Εδώ θα
περιοριστούµε να δώσουµε και πάλι έµφαση στο γεγονός ότι το
θεµελιώδες στοιχείο κατά τις αναζητήσεις των τότε φιλοσόφων
ήταν η προσπάθεια αναγωγής σε λίγες “βασικές αρχές”, δίκην
“αξιωµάτων”, πάνω στις οποίες στήριζαν τους συλλογισµούς
τους για την ανάπτυξη της θεωρίας τους. Σε ό,τι αφορά την
ποιότητα του έργου των στοχαστών αυτών, η οποία συµβάλλει
στο να θεωρηθεί η εποχή αυτή ως “συνολική πολιτισµική αιχµή
της ανθρωπότητας”, αρκεί να σηµειώσουµε ότι η σκέψη τους
είναι ακόµα και σήµερα επίκαιρη στους φιλοσοφικούς κύκλους
όλων των επιπέδων.
•

Το φιλοσοφικο - κοινωνικό περιβάλλον στην Αρχαία Αθήνα
ήταν έντονα ανθρωποκεντρικό: έδινε προτεραιότητα στα “γιατί”,
που απασχολούσαν τον άνθρωπο, και στις ιδέες και τις
πρακτικές που θα ευόδωναν την κοινωνική συµβίωση. Ακόµα
και η Τέχνη ήταν αντίστοιχα ανθρωποκεντρική. Σαφής
εκπρόσωπος του ανθρωποκεντρισµού της εποχής ήταν ο
σοφιστής Πρωταγόρας, που πίστευε ότι “το µέτρο όλων των
πραγµάτων είναι ο άνθρωπος”.
Στο πλαίσιο των κοινωνικο - πολιτικών διεργασιών της
εποχής που µας απασχολεί, τόσο στα κείµενα των θεωρητικών,
όσο (και κυρίως) σε ό,τι αφορά την άµεση Δηµοκρατία στην
Εκκλησία του Δήµου των Αρχαίων Αθηνών, η προσπάθεια των
ρητόρων να πείσουν το ανοµοιογενές ακροατήριό τους
στηριζόταν σε µια δοµή λόγου, η οποία µπορεί να αποδοθεί µε
το σχήµα: διατύπωση των “βασικών αρχών” των απόψεών τους
(δίκην “αξιωµάτων”) και επιχειρηµατολογία µε συλλογισµούς
που βασίζονταν στις “αρχές” αυτές (δίκην “αποδεικτικών
διαδικασιών”), οι οποίες αποσκοπούσαν στο να πείσουν τους
αναγνώστες τους (οι θεωρητικοί) ή το ακροατήριό τους (οι
•
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ρήτορες), οπότε στους συλλογισµούς τους ελάµβαναν υπ’ όψιν
και τον “κοινό νου”.
Τέτοιου τύπου “αρχές” αναφέρονται και στο έργο του
Ηρόδοτου, όπου, π.χ., διαβάζουµε:
− “Οι άριστοι άνδρες σκέπτονται και αποφασίζουν άριστα” (για
το ολιγαρχικό πολίτευµα).
− “Δεν υπάρχει καλύτερο από τον έναν άνδρα, τον άριστο” (για
το µοναρχικό πολίτευµα).
− “Όλα ενυπάρχουν στους πολλούς” (για το δηµοκρατικό
πολίτευµα).
Όπως συµβαίνει πάντα όταν αναφέρεται κανείς στο
κοινωνικό σύνολο, οι “αρχές” αυτές και το περιεχόµενο των
συλλογισµών που στηρίζονται σε αυτές έχουν και υποκειµενικό
χαρακτήρα, οπότε οδηγούν σε πολλές “αλήθειες” που άλλους
πείθουν και άλλους όχι. Εξαιτίας αυτού, παίζει σηµαντικό ρόλο η
δοµή της γραφής (για τους θεωρητικούς) ή του λόγου (για τους
ρήτορες). Η επισήµανση αυτή συνέβαλλε στην εµφάνιση της
Ρητορικής, η οποία συσχετίσθηκε µε την άµεση Δηµοκρατία,
όπως τη βίωναν οι Αθηναίοι πολίτες. Ο στόχος της Ρητορικής
έγκειτο στο να διαµορφωθούν κανόνες (επιµέρους “ρητορικά
σχήµατα”), οι οποίοι θα ενίσχυαν την πειστικότητα των
συλλογισµών από τις “αρχές” προς τις εκάστοτε τελικές
προτάσεις ή παραινέσεις. Οι πρώτοι δάσκαλοι της Ρητορικής
ήταν οι Σοφιστές που, για τούτο, θεωρήθηκαν επικίνδυνοι και
διώχθηκαν. Η Ρητορική, ως σύνολο κανόνων και ενδεικτικών
προτάσεων που ενισχύουν την πειστικότητα ενός δοκιµίου ή
ενός λόγου, εξελίχθηκε έκτοτε (κυρίως µε αφετηρία τις σχετικές
επεξεργασίες του Αριστοτέλη) µέχρι τις ηµέρες µας, όπου η
σύγχρονη Ρητορική αντλεί ιδέες και από τις δηµοσκοπήσεις.
Στον τοµέα της επιστήµης, εκτός από την επανάσταση που
σηµατοδότησε η Γεωµετρία του Ευκλείδη (που θίξαµε πριν),
υπήρξαν επίσης ουσιώδεις ποιοτικές αλλαγές και σε άλλους
κλάδους. Για παράδειγµα:
− Η Ιστορία, µε τον Θουκυδίδη, έσπασε το φράγµα των µύθων
και άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά επιστήµης, όπως νοείται
σήµερα.
•
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Ο Ιπποκράτης ο Κώος έθεσε τις βάσεις για να εξελιχθεί η
Ιατρική στη σηµερινή της µορφή, δηλαδή ένας επιστηµονικός
κλάδος που συνδυάζει αποτελεσµατικά την κριτική παρατήρηση
µε τη θεωρητική προέκτασή της.
−

Το θέατρο, που µπορεί να θεωρηθεί ως το διαχρονικά πιο
ώριµο επίτευγµα της Αρχαίας Ελλάδας (µε την έννοια ότι
διατηρεί την αποδοχή και την επικαιρότητά του ακριβώς όπως
διαµορφώθηκε τότε και όχι εξελιγµένο), έζησε την εποχή µεταξύ
500 π.Χ. και 380 π.Χ. µεγάλες στιγµές τόσο σε ό,τι αφορά την
ποσότητα, όσο (και κυρίως) την ποιότητα της συγγραφής
τραγωδιών και κωµωδιών. Ένας από τους λόγους γι αυτό ήταν
και το ότι η “διδασκαλία” των τραγωδιών και των κωµωδιών
εντάσσονταν σε ένα πλαίσιο “σχολείου δηµοκρατίας”, οπότε τα
θέµατα των θεατρικών έργων είχαν να κάνουν µε βαθύτερες
αξίες των ανθρώπων και των κοινωνιών, κάτι που αναγνωρίζεται µε έµφαση σήµερα, Αυτό το πλαίσιο ίσως να
ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο Αισχύλος, ο Ευριπίδης, ο
Σοφοκλής και ο Αριστοφάνης είχαν θεωρήσει τη Ρητορική ως
ένα από τα εργαλεία τους για να αυξήσουν την ποιότητα και την
ευστοχία του θεατρικού τους λόγου.
•

Η Γλυπτική και η Αρχιτεκτονική έζησαν και αυτές τότε µια
περίοδο ποιοτικής και ποσοτικής κορύφωσης, µε τον
Παρθενώνα να αποτελεί σήµερα µνηµείο πολιτισµού της
ανθρωπότητας για όλες τις εποχές. Επειδή τα επιτεύγµατα αυτά
σχετίζονται και µε τη Γεωµετρία, χρήζουν λεπτοµερέστερης
ανάλυσης, για την οποία ο χώρος που διαθέτουµε εδώ δεν
επαρκεί. Γι αυτό δεν θα επεκταθούµε σε σχετικές λεπτοµέρειες,
ευελπιστώντας να βρεθεί ειδικός χρόνος προς τούτο.
•

Σε αυτήν την ποσοτική και ποιοτική κοσµογονία του
πολιτισµού στο σύνολό του, η Γεωµετρία, ως κλάδος των
διαχρονικών Μαθηµατικών, έζησε την πρώτη (από τις συνολικά
τρεις) περιόδους ριζικής µεταµόρφωσής της, από την Πρακτική
Γεωµετρία των Αρχαίων Αιγυπτίων και Βαβυλωνίων πέρασε σε
άλλο, ασύγκριτα ποιοτικότερο επίπεδο: σε εκείνο του
επιστηµονικού κλάδου µε τη σύγχρονη έννοια του όρου.
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Το γεγονός ότι η Γεωµετρία (µε τη µορφή της Ευκλείδειας
Γεωµετρίας) πέρασε σε ουσιαστικά ποιοτικότερο στάδιο στα
πλαίσια της “συνολικής πολιτισµικής αιχµής της ανθρωπότητας”
που συντελέστηκε στην Αρχαία Ελλάδα δεν είναι καθόλου
τυχαίο: το ίδιο, τηρουµένων των αναλογιών, συνέβη και σε
άλλες δυο “συνολικές πολιτισµικές αιχµές της ανθρωπότητας”,
στις οποίες θα αναφερθούµε απλώς µε γενικότητες που τις
σηµατοδοτούν, διότι η ανάλυση σχετικών λεπτοµερειών
προϋποθέτει γνώσεις που λείπουν από τους µαθητές της Α΄
Λυκείου. Πάντως, ακόµα και από τα λίγα που θα θίξουµε,
τεκµηριώνεται ο χαρακτηρισµός της Γεωµετρίας, ως του κλάδου
για τον οποίο οι εποχές ριζικής ποιοτικής µεταλλαγής του
συµπίπτουν µε τις εποχές “συνολικών πολιτισµικών αιχµών της
ανθρωπότητας”.
Μια δεύτερη “συνολική πολιτισµική αιχµή της ανθρωπότητας”
συντελέσθηκε µεταξύ 1300 και 1700 µ.Χ., δηλαδή κατά την
Αναγέννηση και λίγο µετά, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη, µε
αφετηρία την “αναγέννηση” της Τέχνης (που αναδεικνύεται από
το έργο των Giotto, Brunelleschi, della Francesca και Dürer) και
κατάληξη την εµφάνιση της “δυναµικής” άποψης των
Μαθηµατικών, η οποία “αναγέννησε” τη Φυσική µε τη θεωρία
του Newton.
Η Γεωµετρία την εποχή αυτή εξελίχθηκε ποιοτικά σε δυο
κατευθύνσεις:
− Οι ζωγράφοι της εποχής (κυρίως οι καλλιτέχνες που
προαναφέραµε), στην προσπάθειά τους να βρουν τους κανόνες
“ζωγραφικής µε προοπτική”, έφτασαν σε συµπεράσµατα που
εντάσσονται στη σύγχρονη Προβολική Γεωµετρία, έναν “µη
Ευκλείδειο” κλάδο της Γεωµετρίας, ο οποίος κατοχυρώθηκε ως
πλήρως αποδεκτός µαθηµατικός κλάδος περίπου 300 χρόνια
µετά. Εδώ, όπως ισχυριζόταν και ο Αριστοτέλης, η Τέχνη
προέτρεξε σαφώς της επιστήµης των Μαθηµατικών,
σφυρηλατώντας έναν ακόµα κρίκο της δηµιουργικής
αλληλεπίδρασης Τέχνης και Μαθηµατικών.
− Η δεύτερη κατεύθυνση µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα: µετά τη
µεταλαµπάδευση της Άλγεβρας των Αράβων στην Ευρώπη,
αλγεβροποιήθηκε (γύρω στο 1630 µ.Χ.) η Ευκλείδεια Γεωµετρία,
•
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πέρασε δηλαδή σε ένα άλλο (εντελώς διαφορετικό από εκείνο
του Ευκλείδη) στάδιο ποιοτικής - µεθοδολογικής εξέλιξης. Το
θεµελιώδες χαρακτηριστικό της µετεξέλιξης αυτής είναι ότι
εισήχθησαν στη Γεωµετρία αλγεβρικές µέθοδοι, οι οποίες από
τη µια µεριά απλοποίησαν σε ορισµένου τύπου προβλήµατα τις
συλλογιστικές διαδικασίες και, από την άλλη, µας διευκόλυναν
να απαλλαγούµε από την εποπτεία, από το εποπτικό σχήµα
που είναι απολύτως αναγκαίο στο πλαίσιο του Ευκλείδη. Για
παράδειγµα, είµαστε σήµερα σε θέση να µελετήσουµε την
“Ευκλείδεια Γεωµετρία” χώρων που έχουν περισσότερες από
τρεις διαστάσεις.
Σηµειώνουµε ακόµα, τελείως ενδεικτικά, ότι την περίοδο
αυτή έφτασε σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και πρωτοπορίας:
− η Τέχνη, µε αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα τα έργα των
Michelangelo Buonarroti (Μιχαήλ Άγγελος), El Greco
(Θεοτοκόπουλου) και Rembrandt,
− η Λογοτεχνία, µε τα έργα των Dante Alligeri (Δάντη), Shakespeare (Σαίξπηρ) και Molière (Μολιέρου),
− η Φιλοσοφία, π.χ., µε το έργο των Descartes (Καρτέσιου)
και Spinoza, στα οποία ο φιλοσοφικός στοχασµός πήρε πιο
ορθολογική µορφή, αξιοποιώντας µεθόδους και διαδικασίες
συµπερασµού της τότε µόνης γνωστής Γεωµετρίας, της
Ευκλείδειας, και
− η Αστρονοµία και η Φυσική, µε αντιπροσωπευτικούς
ερευνητές τους Copernicus (Κοπέρνικο), Galileo Galilei
(Γαλιλαίο), Kepler και τον Newton που προαναφέραµε.
Η τελευταία “συνολική πολιτισµική αιχµή της ανθρωπότητας”
βρίσκεται σε εξέλιξη, µε αφετηρία την “βιοµηχανική επανάσταση”
(από το 1760 µ.Χ. και µετά), δηλαδή µε το πέρασµα από την
(κυρίως) αγροτική οικονοµία στην εποχή όπου η βιοµηχανική
παραγωγή (αρχικά στην Αγγλία) κυριαρχεί στη διαδικασία
οικονοµικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασµός πολύπλοκων και
τεχνολογικά ανεπτυγµένων µηχανών και η ταχεία διαδικασία
ωρίµανσης των Μαθηµατικών και της Φυσικής (συχνά σε πλήρη
αλληλεξάρτηση) οδήγησαν στα σύγχρονα Μαθηµατικά και τις
σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής.
•
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Σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης, η Γεωµετρία µεταλλάχτηκε
και πάλι, πήρε µια εντελώς καινούργια µορφή, αφηρηµένη και
απαλλαγµένη από έννοιες (όπως είναι, π.χ., οι συνήθεις έννοιες
της ευθείας και της παραλληλίας) που την περιόριζαν και
καταστάλαξε στη σύγχρονη Διαφορική Γεωµετρία, που περιέχει
την Ευκλείδεια Γεωµετρία ως πολύ ειδική περίπτωση. Αυτό το
“πέταγµα” της Γεωµετρίας προς το αφηρηµένο και τις θεωρήσεις
που ξεπέρασαν την εποπτεία, αποδείχτηκε εξαιρετικά γόνιµο
στη σύγχρονη Θεωρητική Φυσική: χωρίς τη Διαφορική
Γεωµετρία (που κατά το χρονικό διάστηµα 1905 – 1915
αναπτύχθηκε παράλληλα και σε συσχετισµό µε τη Θεωρία της
Σχετικότητας του Einstein), δεν θα µπορούσε να διατυπωθεί η
θεωρία του Einstein, η οποία προσέγγισε όσο καµία άλλη µέχρι
σήµερα τη δοµή του σύµπαντος, ξεπερνώντας κατά µη
αναµενόµενο τρόπο (µε τη βοήθεια της σύγχρονης Γεωµετρίας)
τους φραγµούς που µας επιβάλλει η εποπτεία. Η θεωρία αυτή
είναι από τα πιο ανέλπιστα και εκπληκτικά επιτεύγµατα της
επιστήµης, η οποία “αφυπνίσθηκε” µε τα “Στοιχεία” του
Ευκλείδη.
Επιλεγόµενα
Τα προηγούµενα θίγουν (και µάλιστα ενδεικτικά) ένα µικρό
µόνο µέρος του φάσµατος της αµφίπλευρα δηµιουργικής
αλληλεπίδρασης της Γεωµετρίας µε το πολιτισµικό γίγνεσθαι σε
κάθε εποχή. Θα έχουµε, άλλωστε, την ευκαιρία ( κυρίως την
επόµενη χρονιά) να συζητήσουµε (αναλύοντας κάποιες
λεπτοµέρειες) και άλλες περιοχές του φάσµατος αυτού, που θα
αναφέρονται, π.χ., στη Διακοσµητική (και πρωτόγονων λαών)
και τη Χαρακτική (και σε κατευθύνσεις που σχετίζονται και µε Μη
Ευκλείδειες Γεωµετρίες).
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ρόλο των αξιωµάτων, έχει
ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε τα εξής: από τη στιγµή που µια
θεωρία θα δοµηθεί πάνω στα αξιώµατά της, είναι αναµενόµενο
η επιτυχής ή όχι επιλογή τους να καθορίζει τόσο το εύρος της
θεωρίας, όσο και τις παραδοξότητες (σε σχέση µε την έννοια
που έχουµε για τη Γεωµετρία) που θα ισχύουν σε αυτήν. Το
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επόµενο παράδειγµα µιας σύντοµης αξιωµατικά θεµελιωµένης
θεωρίας διευκρινίζει την επισήµανση αυτή.
Στο παράδειγµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε µια µέθοδο
συναγωγής συµπερασµάτων, που εισήγαγαν οι Αρχαίοι
Έλληνες, εφαρµόζεται συχνά στα σύγχρονα Μαθηµατικά και έχει
ως εξής:
Η µέθοδος της “απαγωγής σε άτοπο”: Όταν δεν µπορούµε
να αποδείξουµε ένα συµπέρασµα ευθέως, δηλαδή ξεκινώντας
από τις υποθέσεις και καταλήγοντας, µε διαδοχικούς
συλλογισµούς, στο ζητούµενο, τότε:
− εµπλουτίζουµε τις υποθέσεις µας µε µια “υπόθεση
εργασίας”, σύµφωνα µε την οποία δεν ισχύει το συµπέρασµα
που επιδιώκουµε, και
− θεωρώντας την άρνηση αυτή ως µια επιπλέον υπόθεση,
ακολουθούµε µια σειρά συλλογισµών που οδηγεί σε ένα,
προφανώς, λάθος συµπέρασµα, δηλαδή ένα συµπέρασµα που
αντίκειται είτε στις υποθέσεις µας, είτε στις Προτάσεις που
έχουµε ήδη αποδείξει, είτε απλώς στη λογική µας.
Τότε, λέµε ότι καταλήξαµε σε “άτοπο”, δηλαδή σε ένα µη
αποδεκτό συµπέρασµα. Επειδή καταλήξαµε στο συµπέρασµα
αυτό υποθέτοντας ότι το ζητούµενο είναι λάθος, η υπόθεσή µας
αυτή δεν ισχύει, δηλαδή ισχύει το συµπέρασµα που επιδιώκαµε.
Παράδειγµα: Μια σύντοµη, αξιωµατικά θεµελιωµένη θεωρία
προκύπτει από το ακόλουθο ερώτηµα: ποια ή ποιες είναι οι
“Γεωµετρίες” (θεωρίες) που ικανοποιούν τα ακόλουθα τρία
αξιώµατα;
Αξίωµα 1: Κάθε “ευθεία” αποτελείται από ακριβώς δύο σηµεία.
Αξίωµα 2: Κάθε σηµείο ανήκει σε ακριβώς δύο “ευθείες”.
Αξίωµα 3: Κάθε “ευθεία” είναι παράλληλη (δεν έχει κοινό σηµείο)
µε ακριβώς τρεις “ευθείες”.
Αν και η έννοια της “ευθείας” που αναδύεται από τα
“αξιώµατα” αυτά δεν αντιστοιχεί στην κοινή έννοια της ευθείας,
δηλαδή δεν αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα, τα “αξιώµατα”
αυτά είναι θεωρητικά αποδεκτά µε την έννοια (που
προαναφέραµε) ότι δεν λένε κάτι που παραβιάζει τη λογική, ενώ
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δεν είναι απαραίτητο οι µαθηµατικές θεωρίες να αναφέρονται
στην πραγµατικότητα.
Το “αξίωµα 1” δηλώνει ότι κάθε “ευθεία” είναι ένα
υποσύνολο του “επιπέδου της Γεωµετρίας” που αποτελείται από
ακριβώς δυο σηµεία. Το “αξίωµα 2” µας λέει ότι, αν αρχίσουµε
µε ένα σηµείο Α, θα υπάρχουν µόνο δυο σηµεία, Β και Γ, που
θα δηµιουργούν µε αυτό δυο διαφορετικές “ευθείες”, τις {Α,Β} και
{Α,Γ} που υποδηλώνουµε στο σχήµα µε διακεκοµµένες γραµµές.
Στο σηµείο αυτό πρέπει να διακρίνουµε δύο περιπτώσεις:
1η περίπτωση: Τα Β και Γ ανήκουν στην ίδια “ευθεία”.
Τότε, επειδή οι τρεις “ευθείες” {Α,Β}, {Β,Γ} και {Γ,Α} τέµνονται
ανά δυο (δεν είναι παράλληλες), σύµφωνα µε το “αξίωµα 3”, θα
πρέπει να υπάρχει (τουλάχιστον) µια ακόµα “ευθεία”, έστω η
{Δ,Ε}.
Αλλά, τόσο το Δ, όσο και το Ε θα πρέπει να ανήκουν σε
ακριβώς δυο “ευθείες” (“αξίωµα 2”), οπότε θα υπάρχει ένα
(τουλάχιστον) επιπλέον σηµείο Ζ, που αποκλείεται να είναι ένα
από τα Α, Β και Γ, αφού, (“απαγωγή σε άτοπο”:) αν ταυτιζόταν,
π.χ., µε το Β, θα περνούσαν από αυτό
(τουλάχιστον) τρεις “ευθείες”, που είναι
“άτοπο”, αφού αντιβαίνει στο “αξίωµα 2”.
B
Τώρα, (και πάλι “απαγωγή σε άτοπο”:)
αν τα Ε και Ζ ανήκαν σε διαφορετικές
“ευθείες”, θα υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις
παράλληλες προς καθεµιά από τις τρεις
“αρχικές” “ευθείες”, που είναι “άτοπο” εξαιτίας του “αξιώµατος 3”. Εποµένως τα Ε και Ζ ορίζουν µια
“ευθεία”. Επειδή πρέπει να ικανοποιούνται τα “αξιώµατα” 2 και
3, δεν υπάρχουν επιπλέον σηµεία (γιατί;) στην περίπτωση αυτή:
το σχήµα περιγράφει εποπτικά και πλήρως την µόνη δυνατή
“Γεωµετρία έξη σηµείων και έξη «ευθειών»” για την περίπτωση
αυτή.
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2η περίπτωση: Τα Β και Γ δεν ανήκουν στην ίδια “ευθεία”.
Τότε θα υπάρχει ένα σηµείο Δ, (όπως πριν) διαφορετικό από τα
τρία αρχικά, που θα ορίζει µια “ευθεία” µαζί µε το Β (όπως στο
διπλανό σχήµα). Τα Δ και Γ δεν µπορούν να ορίζουν “ευθεία”
για τον εξής λόγο:
(“Απαγωγή σε άτοπο”:) Αν συνέβαινε αυτό, δηµιουργείται
ένα σύστηµα τεσσάρων “ευθειών”, στο οποίο κάθε µια “ευθεία”
έχει µόνο µια παράλληλη. Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν δυο
(τουλάχιστον) επιπλέον “ευθείες” (“αξίωµα 3”), µε την κάθε µια
τους να έχει ως παράλληλες και τις τέσσερις “ευθείες” του
προηγούµενου συστήµατος, που είναι “άτοπο” (“αξίωµα 3”).
Εποµένως, θα υπάρχει (τουλάχιστον) και ένα πέµπτο
σηµείο Ε, που θα ορίζει µαζί µε το Γ µια “ευθεία”, οπότε
αποδεικνύεται, µε συλλογισµούς εντελώς ανάλογους µε αυτούς
που αφορούσαν τα σηµεία Δ, Ε και Ζ στην προηγούµενη
περίπτωση, ότι θα υπάρχει ακόµα ένα (τελευταίο) σηµείο Ζ και
ότι θα προκύψει και πάλι µια “Γεωµετρία έξη σηµείων και έξη
«ευθειών»”, όπως στο προηγούµενο σχήµα.
Συµπέρασµα: Σε κάθε περίπτωση, τα τρία προηγούµενα
“αξιώµατα” ορίζουν µια “Γεωµετρία” µε ακριβώς έξη σηµεία και
έξη “ευθείες”. Υπάρχουν ακριβώς δύο “µοντέλα” τέτοιων
“Γεωµετριών” που αποδίδονται πλήρως από τα προηγούµενα
σχήµατα.
Ερώτηµα: Με ποια έννοια και γιατί οι δυο προκύπτουσες
“Γεωµετρίες” είναι διαφορετικές;
Όπως είχαν διατυπωθεί τα “αξιώµατα” ήταν εξαιρετικά
περιοριστικά: “ακριβώς δυο” σηµεία ή “ευθείες” στα δυο πρώτα
“αξιώµατα” και “ακριβώς τρεις” παράλληλες στο τρίτο. Αυτή η
περιοριστική διατύπωση είχε ως συνέπεια να προκύψουν
“Γεωµετρίες” µε πολύ µικρές (και για τούτο πολύ περιορισµένης
εµβέλειας) θεωρίες, οι οποίες έχουν περίεργες ιδιότητες: για
παράδειγµα, και στις δυο περιπτώσεις δεν υπάρχει “ευθεία” που
να περνάει από τα σηµεία Α και Δ, σε αντίθεση µε το βασικό
αξίωµα του Ευκλείδη, σύµφωνα µε το οποίο “κάθε δυο σηµεία
ορίζουν ακριβώς µια ευθεία”.
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Παρ’ όλα αυτά, η πλήρης ανάλυση των δυο “Γεωµετριών”
που ορίζουν τα προηγούµενα τρία “αξιώµατα” διευκρίνισε
ενδεικτικά τον προσδιοριστικό ρόλο των αξιωµάτων γενικά, αλλά
και τους κινδύνους που ελλοχεύουν αν δεν διατυπωθούν µε
προσοχή. Αυτή η παρατήρηση αντιστοιχεί σε µια από τις
κρίσιµες αιτίες που η αξιωµατικοποίηση µιας θεωρίας δεν έχει
γίνει, µέχρι σήµερα, ποτέ από την αρχή, αλλά αφού οι σχετικές
διερευνήσεις και αναλύσεις είχαν φτάσει σε ικανό βαθµό
ωριµότητας. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Γεωµετρίας
του Ευκλείδη: µολονότι ο Ευκλείδης φέρεται να συνέβαλε και σε
ουσιαστικές λεπτοµέρειες της Ευκλείδειας Γεωµετρίας, το
µεγαλύτερο µέρος της συµβολής του έγκειται στο ότι συνέθεσε,
ως ραψωδός, όσα είχαν γίνει πριν και γεφύρωσε κατά
αξιοθαύµαστο τρόπο τα χάσµατα µεταξύ των µεµονωµένων
επιτευγµάτων, ώστε να προκύψει ένα ενιαίο και εξαιρετικό έργο.
Σήµερα ξέρουµε ότι η έννοια της “Γεωµετρίας” ορίζεται µε
άλλους τρόπους, που δεν ξεφεύγουν από την έννοια της
“αξιωµατικής θεµελίωσης”, αλλά έχουν εντελώς διαφορετική υφή
από την Ευκλείδεια Γεωµετρία, µολονότι µπορεί να αναφέρονται
σε αυτήν και να την φωτίζουν από διαφορετική οπτική γωνία σε
σχέση µε εκείνη του Ευκλείδη. Μια τέτοια οπτική γωνία θα
συζητήσουµε την επόµενη χρονιά.
Στο πνεύµα του Ευκλείδη, γνωρίζουµε σήµερα δυο ακόµα
“κλασικές” Γεωµετρίες: την Υπερβολική και την Προβολική
Γεωµετρία.
Η Υπερβολική Γεωµετρία ανακαλύφθηκε πάνω από 2.000
χρόνια µετά την Ευκλείδεια και διαφέρει από αυτήν ουσιαστικά
µόνο κατά το “αξίωµα των παραλλήλων”: στην Υπερβολική
Γεωµετρία “από σηµείο εκτός ευθείας περνάνε περισσότερες
από µια παράλληλες προς αυτήν”.
Η
Προβολική
Γεωµετρία,
όπως
προαναφέραµε,
ανακαλύφθηκε έµµεσα από τους ζωγράφους µεταξύ 1200 και
1600 µ.Χ. και κατοχυρώθηκε µαθηµατικά γύρω στο 1850 µ.Χ. Η
Γεωµετρία αυτή διαφέρει από την Ευκλείδεια Γεωµετρία,
ανάµεσα στα άλλα, κατά το ότι σε αυτήν δεν υπάρχουν
παράλληλες: στην Προβολική Γεωµετρία κάθε δυο ευθείες
τέµνονται.
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Είναι προφανές ότι υπάρχουν Προτάσεις που ισχύουν σε
µια από τις τρεις αυτές Γεωµετρίες (την Ευκλείδεια, την
Υπερβολική και την Προβολική) και είναι λανθασµένες για τις
άλλες δυο. Δεν είναι, λοιπόν, σωστό αυτό που λέγεται συνήθως,
ότι δηλαδή “στα Μαθηµατικά µια Πρόταση είναι είτε σωστή, είτε
λάθος”. Το σωστό είναι ότι αυτό ισχύει (αν και όχι απολύτως) σε
κάθε µια αξιωµατικά θεµελιωµένη µαθηµατική θεωρία, ενώ
µπορεί να υπάρχουν εξίσου αποδεκτές στα Μαθηµατικά θεωρίες
(όπως οι τρεις προηγούµενες Γεωµετρίες) µε αντιφατικές µεταξύ
τους “µαθηµατικές αλήθειες”.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι και οι τρεις προηγούµενες “κλασικές
Γεωµετρίες” µπορεί να έχουν διαφορές µεταξύ τους, αλλά είναι
και οι τρεις κάπου χρήσιµες: η Υπερβολική Γεωµετρία φαίνεται
να είναι πιο κοντά από την Ευκλείδεια προς “τη Γεωµετρία του
χώρου”, σύµφωνα µε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας του
Einstein, η Ευκλείδεια Γεωµετρία προσεγγίζει τοπικά τη
“Γεωµετρία του χώρου” και, καθώς επιτρέπει ευκολότερους και
αποτελεσµατικούς
υπολογισµούς,
χρησιµοποιείται
στην
επιστήµη της Στατικής των Κατασκευών, ενώ η Προβολική
Γεωµετρία αποδίδει τη “Γεωµετρία του καµβά” στη Ζωγραφική
µε Προοπτική.
Κλείνοντας µπορούµε να πούµε ότι:
− Η Γεωµετρία του Ευκλείδη υπήρξε η πρώτη αξιωµατικά
θεµελιωµένη και συλλογιστικά δοµηµένη επιστήµη µε τη
σύγχρονη έννοια του όρου.
− Η αναγωγή ενός γνωστικού αντικειµένου µιας θεωρίας, στις
“πρωταρχικές αλήθειες” της, τα “αξιώµατα”, που παράγουν
ολόκληρη τη θεωρία και, κατά συνέπεια, την ελέγχουν, επέτρεψε
τη σαφή διάκριση θεωριών µεταξύ τους, ακόµα και µέσα στην
ίδια επιστήµη, όπως είναι, π.χ., οι θεωρίες της Ευκλείδειας, της
Υπερβολικής και της Προβολικής Γεωµετρίας, που εντάσσονται
στα Μαθηµατικά και, ειδικότερα, στη Γεωµετρία και έχουν η κάθε
µια τις δικές της, µαθηµατικά εξίσου νοµιµοποιηµένες, “αλήθειες”
που δεν συµφωνούν µεταξύ τους. Αυτό έδωσε ένα καινούργιο
νόηµα στην έννοια της “επιστηµονικής αλήθειας”, ακόµα και της
“µαθηµατικής αλήθειας”, η οποία εθεωρείτο πριν ακλόνητη
(όπως εξακολουθεί να είναι) και µοναδική.
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Όπως ήταν φυσικό, αυτή η σαφήνεια στην οριοθέτηση του
πλαισίου µιας θεωρίας και, κατ’ επέκταση, των βασικών της
στόχων, οδήγησε στο να δοµηθούν σιγά - σιγά και οι άλλες
επιστήµες στη βάση των δικών τους αξιωµάτων. Ειδικότερα η
Θεωρητική Φυσική, η σύγχρονη θεωρία του σύµπαντος,
ακολούθησε (περίπου 2.000 χρόνια µετά) το παράδειγµα της
Ευκλείδειας Γεωµετρίας και αξιωµατικοποιήθηκε. Μετά από αυτό
ήταν βέβαιο ότι θα ακολουθούσε η “µαθηµατικοποίηση” της
Φυσικής, δηλαδή ο εµπλουτισµός της δοµής της ως θεωρίας και
των µεθόδων της µε έννοιες και αποτελεσµατικές µεθόδους των
µαθηµατικών θεωριών, οι οποίες είτε προϋπήρχαν και ήταν
πρόσφορες για εφαρµογές στη Φυσική, είτε δηµιουργήθηκαν,
µέχρι ένα βαθµό, παράλληλα µε τις θεωρίες της Φυσικής, στην
ανάπτυξη των οποίων συνέβαλλαν.
Όπως είπαµε, το κορυφαίο παράδειγµα στην τελευταία
κατεύθυνση είναι η παράλληλη ανάπτυξη µέρους της σύγχρονης
“Διαφορικής Γεωµετρίας” και της Γενικής Θεωρίας της
Σχετικότητας του Einstein, την περίοδο 1905 – 1915, που
οδήγησε στις σύγχρονες θεωρίες για το σύµπαν και, ειδικότερα,
για την ύπαρξη και τη λειτουργία των “µαύρων τρυπών”, τις
οποίες συνέλαβε πρώτα η ανθρώπινη σκέψη και τείνει, στη
συνέχεια, να επιβεβαιώσει το πείραµα στην εποχή µας. Θα
έχουµε την ευκαιρία (την επόµενη χρονιά) να συζητήσουµε την
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας σε µια πολύ ειδική εκδοχή της,
που είναι πρόσφορη για διδασκαλία στο Λύκειο και αποτελεί ένα
εύγλωττο παράδειγµα, το οποίο διευκρινίζει, έστω και δειγµατοληπτικά, τι εννοούµε λέγοντας ότι “τα Μαθηµατικά µας βοηθούν
να ξεπεράσουµε τους, συχνά παραµορφωτικούς, φραγµούς της
εποπτείας”.
−

Προς το παρόν, ως εισαγωγή στον “Ευκλείδειο τρόπο
σκέψης”, θα αναλύσουµε ένα µέρος από το έργο του Αρχιµήδη
“Περί επιπέδων ισορροπιών” για να δούµε πώς έφτασε ο
µέγιστος αυτός µαθηµατικός στο “νόµο ισορροπίας των
µοχλών”, αναπτύσσοντας συλλογιστικά µια σύντοµη θεωρία στη
βάση “αξιωµάτων” που αφορούν κέντρα βάρους και ισορροπία
µοχλών.
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