
Ας	  υπολογίσουμε	  το	  ποσοστό	  κάλυψης:	  	  
εμβαδόν	  4	  κύκλων/εμβαδόν	  περιγεγραμμένου	  ορθογωνίου	  



Εικασία του Κέπλερ 

Ian Stewart:  
Οι µυστικοί αριθµοί,  
εκδόσεις Τραυλός 



Τα	  πέντε	  αιτήματα	  της	  Ευκλείδειας	  
γεωμετρίας	  	  

1. Από κάθε σηµείο µπορούµε να φέρουµε ευθεία που να το 
συνδέει µε οποιοδήποτε σηµείο.	 

2. Το ευθύγραµµο τµήµα προεκτείνεται συνεχώς και 
ευθυγράµµως.	 

3. Με κέντρο ένα τυχαίο σηµείο και ακτίνα κάθε τµήµα, είναι 
δυνατό να γράψουµε κύκλο.	 

4. Και όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες µεταξύ τους.	 
5. Αν µια ευθεία τέµνει δύο άλλες και σχηµατίζει µε αυτές ένα 
ζεύγος "εντός και επί τα αυτά " γωνιών µε άθροισµα 
µικρότερο από δύο ορθές, τότε οι ευθείες τέµνονται προς το 
µέρος που βρίσκονται οι γωνίες αυτές.  



Το	  πέμπτο	  αίτημα	  

	  Χωρίς	  να	  το	  δεχθούμε	  ως	  αξίωμα	  δε	  μπορούμε	  να	  
αποδείξουμε	  

•  Οτι	  δυο	  ευθείες	  που	  είναι	  παράλληλες	  στην	  ίδια	  
ευθεία	  είναι	  και	  μεταξύ	  τους	  παράλληλες	  

•  Οτι	  από	  σημείου	  εκτός	  ευθείας	  άγεται	  μία	  μόνο	  
παράλληλη	  

•  Οτι	  ευθείες	  που	  ενώνουν	  τα	  άκρα	  δυο	  ίσων	  και	  
παράλληλων	  ευθειών	  είναι	  ίσες	  και	  παράλληλες	  

•  Οτι	  δυο	  παράλληλες	  ευθείες	  ισαπέχουν.	  
•  Οτι	  το	  άθροισμα	  των	  τριών	  γωνιών	  ενός	  τριγώνου	  
ισούται	  με	  δύο	  ορθές.	  	  



Aπό το τίποτα δηµιούργησα ένα  

καινούργιο, παράξενο σύµπαν 
Φανταστική Γεωµετρία 

Πανγεωµετρία 

Υπερβολική γεωµετρία 

Μη	  ευκλείδειες	  γεωμετρίες:	  
Απειρες	  παράλληλες…	  



Γεωμετρία	  Ρίμαν	  

•  Ορίζω	  την	  ευθεία	  ως	  το	  συντομότερο	  δρόμο	  
μεταξύ	  δύο	  σημείων.	  

•  Εστω	  τα	  σημεία	  Α,	  Β,	  Γ	  επί	  μιας	  ευθείας:	  	  
•  Κινηθείτε	  από	  το	  Α	  προς	  το	  Γ	  μέσω	  του	  Β.	  
•  Εστω	  ότι	  επιτρέπεται	  να	  κινηθείτε	  και	  από	  το	  
Β	  προς	  το	  Γ	  μέσω	  του	  Α	  (ο	  Ρίμαν	  αμφισβήτησε	  
το	  αίτημα	  που	  εξασφάλιζε	  ότι	  από	  3	  σημεία	  
μιας	  ευθείας	  ένα	  μόνο	  βρίσκεται	  μεταξύ	  των	  
δύο	  άλλων).	  Τι	  είδους	  «ευθεία»	  έχετε	  τώρα;	  



Κάνοντας	  τα	  ίδια	  βήματα	  πάνω	  σε	  σφαίρα……	  
Η	  «ευθείες»	  είναι	  κλειστές	  καμπύλες	  άρα	  
κύκλοι.	  

Κι	  επειδή	  η	  «ευθεία»	  είναι	  ο	  συντομότερος	  
δρόμος	  μεταξύ	  δύο	  σημείων…	  

θα	  έχουμε	  μέγιστους	  κύκλους,	  

	  τότε	  όμως	  δύο	  ευθείες	  τέμνονται	  πάντα	  σε	  2	  
σημεία	  οπότε	  η	  παραλληλία	  δεν	  έχει	  νόημα!!	  



Τρεις	  εξίσου	  ισχυρές	  γεωμετρίες	  
•  Ευκλείδεια	  γεωμετρία	  

–  1	  παράλληλη	  
– Μηδενική	  καμπυλότητα	  
–  Αθροισμα	  γωνιών	  τριγώνου	  180	  μοίρες	  

•  Υπερβολική	  γεωμετρία	  (Lobachevski	  –	  Bolyai)	  
–  Απειρες	  παράλληλες	  
–  Αρνητική	  καμπυλότητα	  
–  Αθροισμα	  γωνιών	  τριγώνου	  <180	  μοίρες	  

•  Ελλειπτική	  γεωμετρία	  (Riemann)	  
–  Καμία	  παράλληλη	  
–  Θετική	  καμπυλότητα	  
–  Αθροισμα	  γωνιών	  τριγώνου	  >180	  μοίρες.	  



Ποια	  είναι	  η	  αληθινή	  γεωμετρία;	  

Poincaré:	  Η	  ερώτηση	  είναι	  το	  ίδιο	  παράλογη	  με	  
την	  ερώτηση	  αν	  το	  μετρικό	  σύστημα	  είναι	  πιο	  
αληθινό	  από	  τα	  παλιότερα,	  αν	  οι	  καρτεσιανές	  
συντεταγμένες	  είναι	  πιο	  αληθινές	  από	  τις	  
πολικές.	  
«Μια	  γεωμετρία	  δε	  μπορεί	  να	  είναι	  πιο	  αληθινή	  
από	  την	  άλλη.	  Μπορεί	  να	  είναι	  μόνο	  πιο	  
βολική»	  



Αντίθεση	  με	  Καντ:	  Τη	  γεωμετρία	  τη	  
δημιουργούμε	  εμείς	  σύμφωνα	  με	  τα	  

ερεθίσματα	  που	  δεχόμαστε.	  

Μέσω	  της	  φυσικής	  επιλογής,	  το	  πνεύμα	  μας	  
προσαρμόστηκε	  στις	  συνθήκες	  του	  εξωτερικού	  κόσμου	  

και	  υιοθέτησε	  τη	  γεωμετρία	  που	  ήταν	  η	  ευνοϊκότερη	  για	  
το	  είδος	  μας,	  με	  άλλα	  λόγια	  αυτήν	  που	  ήταν	  η	  πιο	  
κατάλληλη.	  	  

Η	  γεωμετρία	  μας	  δεν	  είναι	  αληθής,	  είναι	  ευνοϊκή!	  



Toulouse	  Lautrec	  Χορός	  στο	  Moulin	  Rouge	  



Auguste	  Renoir	  Le	  Moulin	  de	  la	  Gale�e	  



Pablo	  Picasso:	  Le	  Moulin	  de	  la	  Gale�e	  


