
ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ Ο ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΜΕΣ 
 

(Αποµαγνητοφώνηση της συνοµιλίας µου µαζί του. Αποσπάσµατα) 
 (Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010) 
 
Ε = εγώ (ή αν θέλετε: Ερώτηση) ,   Τ = Τεύκρος 

- 13.30: Για το µάτι του Ώρου: Ποια είναι η πρωτότυπη αναπαράσταση;  

 

- 16.30: 

 Ε: Αυτό που ήθελα να είναι το κέντρο είναι να απαντήσω στο ερώτηµα που θα µου 

κάνει ο µαθητής στην λέσχη  - εντάξει για τα Αιγυπτιακά κλάσµατα, θέλω να τα δει, 

να τα µελετήσει – και θα µου πει κάποια στιγµή: και τι έγινε µετά; Και είναι και µια 

ερώτηση και δική µου βασικά. Πάντα η έννοια του κλάσµατος - και στο δικό µου 

µυαλό παρότι µαθηµατικός – είναι συγκεχυµένη, δηλαδή δεν το συλλαµβάνω µέσα 

µου βαθιά πως γίνεται το ίδιο πράγµα να σηµαίνει: και µέρος όλου και διαίρεση και 

λόγος και έναν αριθµό και ένα δεκαδικό αριθµό.  

Τ: Αυτό συµβαίνει σήµερα. Όλες οι δυσκολίες των αρχαίων µαθηµατικών – και θα 

έλεγα και των µεσαιωνικών µαθηµατικών – ήταν µέχρι να φτάσουν σε αυτό το πολύ 

σοφό πράγµα που είπες εσύ σήµερα. Ότι ένα κλάσµα είναι ταυτόχρονα: λόγος 

µεγεθών, λόγος αριθµών, πηλίκο διαίρεσης, αριθµός, µέρος, συγκέντρωση από µέρη. 

Για αυτό µας φαίνονται και πάρα πολύ απλοϊκά αυτά που κάνανε εκείνη την εποχή οι 

Αιγύπτιοι. Λέµε «ρε γαµώτο δεν µπορούσανε αυτοί οι άνθρωποι αφού το χωρίζανε 

στα πέντε, να πάρουνε τρία από τα πέντε µέρη δηλαδή τα 3/5;» Η απάντηση είναι όχι, 

γιατί για αυτούς δεν είναι αριθµός, είναι αποτέλεσµα µοιρασιάς που υπάρχει 

αυτόνοµα. Και εδώ είναι αυτό που µε προβληµατίζει: ενώ µπορούν να πάρουν ας 

πούµε 1/3 και 1/5 , τι τους δυσκολεύει, έστω ας µην το πουν, να πάρουν ας πούµε 1/3 

και 1/3. Ωστόσο είναι ένα τεράστιο άλµα που έπρεπε να γίνει. Και ο Γιάννης ο 

Χριστιανίδης νοµίζω το εξηγεί αυτό. Και τα 2/3 που λέµε ότι είχαν: δεν είχαν τα 2/3. 

Τι είχαν: (και φαίνεται καθαρά και από το σύµβολο του 2/3). Το σύµβολο του 2/3, αν 

το κοιτάξεις [ ]  είναι 1 δια ενάµιση. Είναι  η περίφηµη γραµµή του 

κλάσµατος, ένα µπαστουνάκι και ένα µισό µπαστουνάκι. Το λέει η βιβλιογραφία. 

Δηλαδή δεν είναι ότι έκαναν την υπέρβαση µε το 2/3 οπότε θα σκεφτόντουσαν να 

πάνε ας πούµε και στα 2/5. Δεν είναι 2/3 για αυτούς – δύο φορές το 1/3. Είναι 1 δια 

ενάµιση.  



Ε: Θέλω να σε ρωτήσω γιατί βρίσκανε πρώτα τα 2/3 και µετά το 1/3. 

Τ: Το πρώτα και το µετά είναι κάτι που δεν µπορείς να βγάλεις άκρη.  

Ε: Μα φαίνεται στον πάπυρο ότι βρίσκανε πρώτα τα 2/3 και µετά το 1/3 στους 

υπολογισµούς τους.  

Τ: Μα ιεραρχικά εκεί είναι η σειρά του. Είναι το 1 δια ενάµιση, το 1 δια 2 και µετά το 

1 δια 3. Αυτή τουλάχιστον την εξήγηση δίνω εγώ.  

Ε: Αυτή είναι µια εξαίρεση φοβερή. 

Τ: Δεν είναι µια εξήγηση φοβερή. Είναι για µας που το 1/2 είναι ισοδύναµο µε το 1/3. 

Είναι απλώς µια άλλη ποσότητα. Η ιστορία των αριθµών στους πρωτόγονους λαούς 

είναι: 1, 2 πολλά. Η αµέσως ποσότητα µετά το 1 και το 2 είναι η ποσότητα µισό. Η 

οποία ποσότητα µισό δεν έχει καµία απολύτως σχέση µε την ποσότητα 2. Δεν είναι 

ένα δεύτερο το µισό. Για αυτό και σε καµία γλώσσα το µισό δεν εκφράζεται ως ένα 

δεύτερο. Μετά είναι το 3 που στις πιο πολλές γλώσσες είναι µια γλωσσολογική 

παραφθορά του πολλά. Και µετά αρχίζει η ιδέα ότι ένα πράγµα το χωρίζω σε τρία 

µέρη και παίρνω το ένα από αυτά, ή σε 4 ίσα µέρη κ.λ.π. Για αυτό και για το 1/3, 1/4 

κ.λ.π δεν υπάρχει σχεδόν σε καµία γλώσσα λέξη που να το ξεχωρίζει από το 3 ή το 4.  

Ενώ το 1/2, το µισό σε όλες τις γλώσσες ξεχωρίζει τελείως από το 2, από το 1/3 και 

µετά δεν υπάρχει αυτό. Γιατί όταν φτάσανε στο 1/3, στο οποίο φτάσανε πολύ µετά 

από όταν φτάσανε στο τρία, στο οποίο όµως φτάσανε πολύ µετά από το µισό, όταν 

φτάσανε στο 1/3 είχαν καταλάβει πια ότι είναι το ίδιο πράγµα.  Για αυτό δεν θα βρεις 

πουθενά, εκτός ίσως από κάποιες µονάδες µέτρησης, µια καθαρή λέξη για το 1/3 που 

να µην συνδέεται µε το 3.  

 

30.00 Τ: (µιλάγαµε για κλασµατικές µονάδες) Αν πάρεις το παράδειγµα που η 

νοικοκυρά λέει έχω 6 ψωµιά να τα µοιράσω σε 10 ανθρώπους, θα κόψω το κάθε ψωµί 

σε 10 ίσα κοµµάτια και θα πάρει ο καθένας το 1/10 από το κάθε ψωµί. Στην 

πραγµατικότητα τι θα έπαιρνε ο καθένας τελικά. Θα έπαιρνε τα 6/10, εάν ποτέ 

καθόντουσαν να τα µετρήσουν. Θα έπαιρνε έξι φέτες.  Και της λέει ο Αχµές εγώ έχω 

καλύτερο τρόπο να σου πω. Πάρε τα 5 ψωµιά και χώρισέ τα στην µέση. Ο καθένας 

θα πάρει το 1/2. Και µόνο το τελευταίο ψωµί που θα σου περισσέψει χώρισέ το στα 

10. Οπότε ο καθένας θα πάρει 1/2 και 1/10, που είναι ο Αιγυπτιακός τρόπος. Λοιπόν, 

αυτό ενώ εµφανίζω ουσιαστικά τον Αχµές πιο προοδευτικό από την νοικοκυρά – από 

άποψης διαδικασίας είναι πολύ πιο εύκολο να κόψεις 5 ψωµιά στην µέση – 

µαθηµατικά η νοικοκυρά είναι πιο προχωρηµένη, διότι η νοικοκυρά µετά λέει, αν το 



κάνεις θεωρητικά, ότι έχω από 6 ψωµιά να πάρω το 1/10 από το καθένα άρα θα πάρω 

τα 6 δέκατα. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στον αιγυπτιακό τρόπο 

σκέψης.  

Ε: Γιατί, στην πραγµατικότητα ο Αχµές δεν σκέφτηκε σαν την νοικοκυρά; 

Τ: Πρακτικά είναι πιο γρήγορο, για να µην σου πω ότι είναι και πιο λογικό πρακτικό 

διότι οι φέτες από το ψωµί ξεραίνονται πολύ πιο εύκολα από ότι το µισό ψωµί 

…πάρα πολλοί λόγοι να προτιµηθεί ο τρόπος του Αχµές. Όλοι πραχτικοί. Δηλαδή η 

νοικοκυρά που θέλει να το κόψει σε 10 ίσα µέρη στην πραγµατικότητα λέει εµένα δεν 

µεν ενδιαφέρει το αποτέλεσµα, λέει υπάρχει λύση; και η λύση είναι πάντα αυτή. Η 

νοικοκυρά δεν έχει ανάγκη από αλγόριθµο: µ ψωµιά να µοιραστούν σε ν άτοµα, 

χωρίζω το κάθε ψωµί σε ν κοµµάτια και παίρνει ένα µέρος από κάθε ψωµί το κάθε 

άτοµο και εποµένως το κάθε άτοµο φεύγει µε µ µέρη το καθένα από τα οποία είναι 

ίσο µε 1/ν. Και τέρµα από µαθηµατική άποψη. Άσχετα αν από πραχτική άποψη είναι 

πιο πραχτικό να δω πρώτα να τα χωρίσω στην µεγαλύτερη δυνατή µονάδα όσα 

µπορώ, κ.λ.π κάτι που πάει προς την ανθυφαίρεση. ΄  

 

1.39:00:  

Ε: Τι σε έκανε να ασχοληθείς µε τα Αιγυπτιακά µαθηµατικά και όχι για παράδειγµα 

µε τα Ελληνικά ή τα Βαβυλωνιακά µαθηµατικά;  

 

Τ: Το ότι ξεκίνησα αυτό το βιβλίο δεν το ξεκίνησα µε πρωταρχικό στόχο τα 

µαθηµατικά. Άρα η ιστορία του Αχµές, ενός τύπου που έγραψε το 1600 – 1700 π.Χ, 

το έγραψε, θάφτηκε και ξαναβγήκε το 1880 περίπου µ.Χ είναι µια ιστορία που 

προσφερόταν  για µύθο. Δηλαδή το σηµείο εκκίνησης είναι ότι είχα µια πολύ καλή 

ιδέα για ιστορία. Το ότι αυτή η ιστορία θα ήταν µαθηµατική ήταν αναµφίβολη γιατί 

τέτοια ξέρω να γράφω, αλλά η εκκίνηση δεν ήταν «ενδιαφέροµαι για τα Αιγυπτιακά 

µαθηµατικά άρα ας γράψω µια ψευδό -βιογραφία του Αχµές». Η ιστορία ήταν ότι 

ένας τύπος του οποίου ξέρουµε µόνο το όνοµα πότε έζησε και την δουλειά του και 

τίποτα άλλο είναι µια ιστορία που προσφέρεται για µύθο. Βεβαίως το ότι η Αίγυπτος 

πάντα µε ενδιέφερε ισχύει αλλά το σηµείο εκκίνησης ήταν να µια καλή ιδέα για µύθο.     

 
Ε: Είναι πολύ σαφής η απάντησή σου , γιατί όµως ωστόσο στο βιβλίο σου µου 

φαίνεται ότι θέλεις «να µάθεις» στον αναγνώστη αρχαία Αιγυπτιακά µαθηµατικά. 



Δηλαδή έχει και µια δοµή µαθηµατικού βιβλίου. Βέβαια φίλοι µη µαθηµατικοί που 

διάβασαν το βιβλίο, οφείλω να σου πω ότι τα µαθηµατικά τα αφήσανε.  

 

Τ: Όταν λες τα αφήσανε πόσο τα αφήσανε; Δηλαδή τα αφήσανε εντελώς; Μπορεί να 

µην κάτσανε να λύσουνε τα προβλήµατα ή να τα κάνουν στο χαρτί. Δεν τα περάσανε 

µια ανάγνωση;  Απλώς εµείς ως µαθηµατικοί θέλουµε το µαθηµατικό κείµενο να 

γίνεται αντικείµενο µεγαλύτερης προσοχής. Να στο πως και αλλιώς, και το πιστεύω 

αυτό που λέω βαθύτατα, διαβάζω ας πούµε ένα, οποιοδήποτε, µυθιστόρηµα και έχει 

ας πούµε µιάµιση σελίδα περιγραφή το καινούργιο φουστάνι της πρωταγωνίστριας, 

πολύ συχνά το περνάω στο ντούκου, δεν είναι το βασικό που µε ενδιαφέρει. Βεβαίως 

αν στην συνέχεια της ιστορίας διαπιστώσω ότι µέσα στο φουστάνι της ηρωίδας είναι 

κρυµµένη µια σηµαντική λεπτοµέρεια για την εξέλιξη του µύθου, θα γυρίσω να το 

ξαναδιαβάσω. Αλλά σε ένα µυθιστόρηµα που είναι µαθηµατική λογοτεχνία, γιατί εγώ 

πιστεύω ότι υπάρχει µαθηµατική λογοτεχνία, τα µαθηµατικά είναι ένα κοµµάτι της 

αφήγησης. Όταν διαβάζουµε ένα µυθιστόρηµα δεν έχουµε την προσοχή µας 

στραµµένη σε όλα τα σηµεία της αφήγησης. Να σου φέρω ένα άλλο παράδειγµα ας 

πούµε: διαβάζεις ένα µυθιστόρηµα που λαµβάνει χώρα σε ένα τρένο. Κάποιος θα 

διαβάσει πολύ προσεκτικά τις τεχνικές λεπτοµέρειες που παρατίθενται για το τρένο.   

Εγώ όχι. Με την ίδια λογική λοιπόν λέω ότι οι φίλοι σου ή οποιοσδήποτε, που 

έρχονται µαζικά µετά τις παρουσιάσεις που κάνω και λένε «µου άρεσε πολύ αλλά τα 

µαθηµατικά τα πήδηξα» η απάντησή µου είναι «τα µαθηµατικά τα πήδηξες, δηλαδή 

είχες κάποιο σενσοράκι που άναβε ένα κόκκινο φωτάκι όταν έλεγε µαθηµατικά και 

έκλεινες τα µάτια ώσπου να περάσει ή απλώς τα πέρναγες χωρίς πολύ ενδιαφέρον 

γιατί και εγώ πολλά κοµµάτια ενός βιβλίου τα περνάω χωρίς ενδιαφέρον. Αυτό για να 

κλείσουµε µια και καλή την ιστορία που την λένε και στον Απόστολο για τον Θειο 

Πέτρο ότι πολύ ωραίο αλλά τα µαθηµατικά τα πήδηξα. Εντάξει. Και εγώ στο βιβλίο 

του Απόστολου πήδηξα πολλά σηµεία, που βεβαίως δεν είναι µαθηµατικά, που δεν 

µου ήταν του άµεσου ενδιαφέροντός µου και τα οποία όµως περιέργως επειδή 

ακριβώς δεν είναι µαθηµατικά δεν είναι κόκκινο πανί. Δεν θυµάµαι ποια είναι, δεν τα 

έχω εντοπίσει και άρα δεν πήγα µετά να του πω «ξέρεις αυτά τα πήδηξα».  

 

Ε: Κατανοητό, αλλά εσύ ως συγγραφέας, όταν το έγραφες…   

 



Τ: Να σου πω και για µένα. Βεβαίως η πρόκληση ήτανε, δηλαδή η άσκηση για τον 

συγγραφέα – γιατί µια συγγραφή όπως και µια ζωγραφιά όπως και µια λύση άσκησης 

όπως και ένα γλυπτό και οποιοδήποτε project είναι µια άσκηση που βάζεις στον 

εαυτό σου. Η άσκηση για µένα ήταν να φανταστώ τι ζωή µπορεί να έζησε – µπορεί να 

έζησε -  ένας άνθρωπος που έχει παραγάγει αυτό το έργο. Άρα δεν µπορούσα να µην 

αναφερθώ σε αυτό το έργο (το µαθηµατικό).  

 

Ε: Πιστεύεις ότι κάποιος που θα το διαβάσει και θα παρακάµψει τα µαθηµατικά, ότι 

χάνει, ας πούµε, την ουσία του έργου;  

 

Τ: Κοίταξε, ένας συγγραφέας πιστεύει ότι κάποιος που θα διαβάσει το βιβλίο του και 

θα παρακάµψει ακόµα και ένα κόµµα, χάνει µεγάλο µέρος από την ουσία του έργου 

του. Αλλά αυτό είναι βίτσια του συγγραφέα.  

 

Ε: Για τους µαθητές που θα το διαβάσουν σε µια σχολική λέσχη ανάγνωσης, σαφώς 

φαντάζοµαι ότι θα πιστεύεις ότι θα πρέπει να ασχοληθούν µε τα µαθηµατικά της 

Αιγύπτου… 

 

Τ: Να σου πω κάτι; Αν το διαβάσει µια λέσχη µε µαθητές δευτέρας λυκείου 

θεωρητικής κατεύθυνσης και δεν θέλει να πολυασχοληθεί µε µαθηµατικά της 

Αιγύπτου, γιατί µε νοιάζει εµένα; 

 

Ε: Ήθελα δηλαδή να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι θα ήταν καλό για τους µαθητές να 

µάθουν για τα µαθηµατικά της Αιγύπτου.  

 

Τ: Ναι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Θεωρώ ότι τα µαθηµατικά της Αιγύπτου είναι πάρα 

πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί, τουλάχιστον και εγώ όταν πριν από περίπου 15 χρόνια 

ασχολήθηκα µε αυτά, µαθαίνοντας τα µαθηµατικά της Αιγύπτου κατάλαβα πολύ 

καλύτερα και τα δικά µας µαθηµατικά.  

Ε: Σε ποια σηµεία ιδιαίτερα;  

 

Τ: Στα πολύ πολύ απλά.  Παραδείγµατος χάριν συγκρίνοντας το δικό τους αριθµητικό 

σύστηµα µε το δικό µας. Ο µόνος τρόπος να καταλάβεις το δικό µας δεκαδικό 

θεσιακό σύστηµα είναι να δεις ένα άλλο σύστηµα!  Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό 



για οποιαδήποτε µορφή µάθησης. Όταν ανακάλυψα ότι ο Αιγυπτιακός 

πολλαπλασιασµός είναι εφαρµογή του δυαδικού συστήµατος – παρόλο που σίγουρα 

κανένας Αιγύπτιος δεν το σκέφτηκε έτσι – και ότι ουσιαστικά είναι ο µόνος 

πολλαπλασιασµός που µπορεί να περάσει σήµερα σε έναν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή…για αυτό άλλωστε είναι και sos στην Γ Λυκείου το πρόγραµµα 

Αιγυπτιακός πολλαπλασιασµός, που αυτοί τον λένε ρωσικός πολλαπλασιασµός που 

είναι µε µερικές παραλλαγές το ίδιο πράγµα, εντάξει ένοιωσα ότι κάτι ανακάλυψα. 

Ήταν µια φοβερή χαρά για µένα όταν κατάλαβα ότι τελικά αυτό το πράγµα είναι το 

δυαδικό σύστηµα αριθµήσεως. Έχει πάρα πολλές χαρές ανακάλυψης η µελέτη των 

Αιγυπτιακών µαθηµατικών. Ας πούµε αυτή η ιστορία µε τις διαιρέσεις τους, είναι 

λίγο βαρετή στην αρχή , όπως είναι οτιδήποτε λίγο βαρετό σε έναν άνθρωπο που 

ξέρει να κάνει το ίδιο πρόβληµα πιο γρήγορα, άλλωστε και στους νεώτερους από µας 

είναι πολύ βαρετή και η κλασική διαίρεση αφού την κάνουµε µε κοµπιουτεράκι και 

το θεωρώ απόλυτα θεµιτό. Όταν  όµως εµβαθύνεις σε αυτήν την µέθοδο των 

Αιγυπτιακών κλασµάτων, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγµατα για την νοοτροπία 

τους και µε αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι παρά πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι 

τελείως αδύνατο να καθορίσουµε – αυτό ως συγγραφέας το λέω µε πόνο καρδιάς 

αλλά για τα έργα των άλλων το λέω τελείως αδιάφορα – τι θα πάρει καθένας από ένα 

βιβλίο. Βεβαίως εµείς όταν κάνουµε µια λέσχη ανάγνωσης και καθοδηγούµε νέους 

αναγνώστες, θα τους οδηγήσουµε πως διάφορα µονοπάτια. Αλλά αυτή είναι τώρα η 

διαφορά της λέσχης ανάγνωσης από το µάθηµα, ότι στο µάθηµα θα τους οδηγήσουµε 

και θα προσπαθήσουµε να φτάσουµε, διότι είναι το µάθηµα, είναι ο σκοπός του 

µαθήµατος, είναι ο στόχος µας, εδώ πέρα θα τους δείξουµε 4 – 5 µονοπάτια και ο 

καθένας θα ακολουθήσει αυτό που τον συγκινεί περισσότερο. Μια και η λέσχη 

ανάγνωσης δεν είναι ένα συµπληρωµατικό σχολείο, είναι µια πολιτιστική διαδικασία. 

   

2.00.00:  
Ε: Ποια µαθηµατικά ερωτήµατα είχες γύρω από τις έννοιες, όταν έγραφες το βιβλίο 
και ποιο είναι το δικό σου «µεγάλο ερώτηµα σε σχέση µε τους αριθµούς»; 
 
Τ: Κοίταξε, το µεγάλο δικό µου ερώτηµα δεν το έβαλα µέσα στο παιχνίδι, ούτε και 

καν ξέρω αν έχω ένα µεγάλο ερώτηµα ή πολλά µεγάλα ερωτήµατα. Αυτό που θεωρώ 

ότι ήταν του ήρωά µου το µεγάλο ερώτηµα σε σχέση µε τους αριθµούς, είναι σίγουρα 

το τι είναι το άπειρο. Η φύση του απείρου. Το οποίο απαιτεί µια συγκεκριµένη 

δεξιότητα, και εδώ µιλάµε για εξυπνάδα αν θέλεις, έστω και µόνο για να θέσεις το 



ερώτηµα στον εαυτό σου. Δηλαδή – για να αναφερθώ και σους Έλληνες – αυτό 

ακριβώς: για τους άλλους το 1/64 που λείπει από το µάτι του Ώρου είναι ένα τίποτα. 

Το ότι ο Αχµές λέει ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να συνεχιστεί και ξανά και ξανά 

αλλά πάντα κάτι θα λείπει, και να µην το καταλαβαίνει είναι αν θέλεις ένα δείγµα 

µαθηµατικής ωριµότητας µεγαλύτερη από την εποχή του. Και όλα τα προβλήµατα 

που δεν καταλαβαίνει και του κύκλου τα προβλήµατα και του πως θα µετρήσει τον 

όγκο της πυραµίδας, που είναι λυµένο σε άλλο πάπυρο, και όλα αυτά τα προβλήµατα 

είναι τελικά προβλήµατα απείρου. Μάλιστα το πρόβληµα του υπολογισµού του 

όγκου της πυραµίδας έχει αποδειχθεί ότι είναι η πυραµίδα είναι το πρώτο στερεό που 

δεν µπορεί να υπολογιστεί χωρίς άπειρο. Αυτό είναι το 4ο πρόβληµα του Χίλµπερτ, 

το πρώτο που λύθηκε (και µάλιστα δύο χρόνια πριν από το συνέδριο αλλά δεν το 

ήξερε ο Χίλµπερτ). Δηλαδή για άλλα στερεά υπάρχει µέθοδος ανάλυσής τους σε 

πεπερασµένα στερεά γνωστού όγκου και βγαίνει. Ένα από τα προβλήµατα του 

Χίλµπερτ έλεγε να γίνει το ίδιο πράγµα και για την πυραµίδα. Ο (Ντέν) απέδειξε ότι 

δεν υπάρχει τρόπος να γίνει το ίδιο µε µια πυραµίδα.   

 

2.06.50:  

Ε: Ένα άλλο ερώτηµα που µου δηµιουργήθηκε στην πρώτη ανάγνωση του βιβλίου 

είναι το γιατί αναφέρεσαι τόσο αναλυτικά σε θεούς και θεότητες;  

 

Τ: Πρώτον γιατί λατρεύω την µυθολογία. Όταν λοιπόν γράφεις ένα βιβλίο (αντίθετα 

µε ότι είπε ο Απόστολος συζητώντας µε την Μόνικα προχτές, ότι εγώ λέει το βιβλίο 

µου ολόκληρο δεν πρόκειται να το ξαναδιαβάσω ποτέ) εγώ, ο κύριος λόγος που 

γράφω ένα βιβλίο είναι για να έχω ένα βιβλίο που να είναι όπως το θέλω όταν το 

διαβάζω. Διότι οι ιστορίες µε τους θεούς και τις θεότητες µε ενδιαφέρουν πάρα πολύ. 

Πρώτον. Θα µπορούσα να σταµατήσω και εκεί. Θα συνεχίσω, αλλά θα µπορούσα να 

σταµατήσω και εκεί. Όταν γράφεις λοιπόν µια ιστορία βάζεις µέσα αυτά που σε 

ενδιαφέρουν.   

 

Ε: Δηλαδή σε εντυπωσιάζουν όλες αυτές οι ιστορίες 

 

Τ: Πάρα πολύ. Με εντυπωσιάζουν όλοι οι µύθοι, είτε είναι Ελληνικοί είτε οτιδήποτε 

(αυτούς που δεν αντέχω είναι οι Ινδικοί γιατί είναι πάρα πολύ αργοί. Αλλά και αυτοί 

µου αρέσουνε). Νούµερο ένα λοιπόν είναι αυτό. Νούµερο δύο: αυτοί όµως οι µύθοι 



είναι η πρώτη προσέγγιση στην γνώση. Και µέσα σε κάθε µύθο µε µία ορθολογική 

ερµηνεία ενός φαινοµένου υπάρχει πάντα και ένα ψήγµα ορθολογισµού. Σε αυτό 

επιµένω. 

 

Ε: Αυτό είναι που σε τραβάει στους µύθους;  

 

Τ: Αυτό είναι που δικαιολογεί να έχει θέση η ύπαρξη των µύθων σε ένα βιβλίο που 

αναφέρεται στην γνώση. Δηλαδή όταν, ας πούµε αυτή η περίφηµη ιστορία µε τις 5 

επαγόµενες µέρες – που λέει 12 µήνες των 30 ηµερών 360 ηµέρες και 5 ηµέρες 

αργίας και µια ιδέα. Το εξηγώ στην συγκεκριµένη συζήτηση που έχει ο Τζάου µε τον 

Αχµές γιατί φτιάξανε αυτό τον µύθο. Είναι ένας µύθος που εξηγεί προσωρινά τα 

πράγµατα. Ανεπαρκώς, κακώς αλλά τα εξηγεί.  

Για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους: πόσες και πόσες φορές επιστηµονικές 

εξηγήσεις του παρελθόντος δεν µοιάζουν σήµερα µύθοι. Για παράδειγµα το 

Πτολεµαικό σύστηµα ή η περίφηµη ιστορία του Φλογιστού. Μια ολόκληρη επιστήµη 

που έλεγε ότι η φωτιά είναι κάτι που έχει µέσα της η ύλη και το οποίο αποβάλλει 

όταν καίγεται. Ή η ιστορία του αιθέρα. ¨Ένα σωρό ιστορίες οι οποίες τι είναι: είναι 

προσεγγίσεις της αλήθειας. Και δεν είµαι καθόλου µα καθόλου σίγουρος , ή µάλλον 

είµαι σίγουρος ότι ας πούµε ότι το µοντέλο του ατόµου του (Borh) είναι ένας µύθος.     

Το ξέρουµε πια. Δεν υπάρχει κάποια τροχιά που τριγυρνάει γύρω γύρω το 

ηλεκτρόνιο. Τα πράγµατα είναι πολύ ποιο σύνθετα. Άρα κατά κάποιον τρόπο και 

αυτό είναι µια µορφή µύθου. Είναι µια όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση της 

πραγµατικότητας. Υπάρχει  ένα µέρος ορθολογισµού.  

 

Ε: Ως αναφορά τα µαθηµατικά, ειδικά µε το µάτι του Ώρου, µπλέκονται πολύ τα 

πράγµατα. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει κάτι µε το µάτι του Ώρου. 

Τ: Και που να δεις και το αυτί του …(γέλια)  

  

Ε: Προηγήθηκε ο µύθος από τα µαθηµατικά ή τα µαθηµατικά του µύθου;  

 

02.11. 09.  

Τ: Αυτό είναι κάτι που οµολογώ δεν έχω καταφέρει να ξεδιαλύνω. Σε κανέναν από 

τους συγγραφείς. Ούτε ο Γκέτζ -ήτανε µάλιστα, οµολογώ, µια από τις ερωτήσεις που 

σκόπευα να του κάνω όταν θα τον ξανασυναντούσα. Μάλιστα στο βιβλιαράκι του «Η 



αυτοκρατορία των αριθµών» που δεν έχει µεταφραστεί στα Ελληνικά, παρουσιάζει 

πάρα πολύ αναλυτικά τα µάτι του Ώρου και τα µέρη του κλάσµατος. Αυτό που θα 

ήθελα να τον ρωτήσω αυτόν ή οποιονδήποτε άλλον είναι: αυτό που είναι σίγουρο 

είναι το εξής: τα µέρη του µατιού του Ώρου είναι οι ιερατικές ολογράφως αν θέλεις 

εκφράσεις κλασµάτων µε παρανοµαστή δύναµη του 2 – προσοχή – συγκεκριµένων 

ποσοτήτων συγκεκριµένων υλικών. Ας πούµε το φρύδι του Ώρου είναι το κλάσµα 

1/8. Δεν είναι το 1/8. Είναι το 1/8 του συγκεκριµένου υλικού ας πούµε το 1/8 του 

χεκάτ κριθαριού. Το 1/64, νοµίζω το δάκρυ είναι, είναι το 1/64 δηλαδή το δοχείο που 

χωράει το 1/64 του χεκάτ από πολύτιµη σκόνη. Αυτό συνδέεται άµεσα µε το τι 

µετράς. Τι είναι το 1/64 του χεκάτ; Είναι µια δακτυλήθρα, ας πούµε. Τι θα βάλεις 

µέσα σε µια δακτυλήθρα; Προφανώς δεν θα βάλεις σιτάρι. Θα βάλεις ας πούµε 

χρυσόσκονη. Κάτι πολύτιµο. Ενώ ας πούµε το 1/2 του χεκάτ είναι ας πούµε ένα 

πανέρι καλαµπόκι. Είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουµε εµείς που έχουµε την 

έννοια  του αριθµού. Φαντάσου ένα κείµενο που λέει ότι «εκείνη την ώρα του 

σέρβιρε ένα καρτούτσο [το τσίγκινο ποτηράκι που βάζουµε κρασί (1/4 του κιλού)]». 

Όταν λέµε ένα καρτούτσο, ας πούµε το φρύδι είναι η λέξη καρτούτσο. Το φρύδι δεν 

σηµαίνει δηλαδή 1/8 του χεκάτ. Αν σήµαινε 1/8 του χεκάτ θα µπορούσε να είναι το 

1/8 του χεκάτ οποιουδήποτε υλικού. Σηµαίνει 1/8 του χεκάτ καλαµπόκι ας πούµε.    

αυτό δικαιολογεί και το εξής: όταν έχουν ι Αιγύπτιοι ένα τόσο καλό σύστηµα 

αρίθµησης κωδικοποιηµένο, µε κλάσµατα κ.λ.π ποιος ο λόγος θα υπήρχε να 

υπάρχουν και αυτά; Δηλαδή αυτά, έχουµε παρουσιάσει ανθρώπους που µπορούν µε 

πάρα πολύ µεγάλη ευκολία να παραστήσουν το 1/35 ή το 1/32 κανένα πρόβληµα.  

Το 1/32 γενικά τι είναι; Μια γραµµούλα και από κάτω τρία καλαθάκια και δύο 

µπαστουνάκια. Ποιος ο λόγος να έχουνε και ένα άλλο σύµβολο για το 1/32;  

 

Ε: Δηλαδή και εµείς δεν λέµε και το 1/32 αριθµητικά και το λέµε και µε γράµµατα µε 

λέξεις.   

Τ: Ναι δεν είναι απλώς αυτό όµως ξαναλέω. Είναι όταν το 1/32 αποτελεί µια 
καθοριστική ανταλλακτική µονάδα ενός συγκεκριµένου υλικού.  
 
Ε: Άρα για αυτό το µάτι του Ώρου το ταυτίζουν οι µελετητές µόνο µε τα προβλήµατα 
ποσοτήτων. Γιατί το να πηγαίνουµε µε κλάσµατα µε δυνάµεις του 2 γίνεται σε πάρα 
πολλά προβλήµατα.  
 
Τ. Ναι. Δηλαδή τα µέρη του µατιού του Ώρου είναι στην πραγµατικότητα σταθµά, 
δεν είναι κλάσµατα. Και όπως προ της Γαλλικής επανάστασης υπήρχαν σταθµά – ενώ 
µήκος είναι και το σκοινί µήκος είναι και το ύφασµα, ποτέ δεν θα σου µετρήσει 



κανείς το σκοινί σε aunes [unit of measure of 45 inches] Σε aunes µετράει µόνο το 
ύφασµα. Το σκοινί το µετράει µόνο σε κούντ. 
 
Ε: Δηλαδή όπως είχανε τον βασιλικό πήχη στους ναούς τους για το µήκος… 
 
Τ: Ο πήχης ο βασιλικός είναι µια οικουµενική µονάδα µετρήσεως. Μετράει 

οποιοδήποτε µήκος. ([Το είπαµε σε άλλο µέρος της κουβέντας]: Τι είναι αυτός ο 

βασιλικός πήχης; Φόρος είναι. Και εποµένως όταν ο Βασιλιάς τον χρησιµοποιεί 

αυτόν τον πήχη στην διαίρεση πληρώνει λιγότερο. Και εδώ πάλι ερχόµαστε στην 

Γαλλική επανάσταση. Ο λόγος για τον οποίο το Γαλλικό κράτος δεν είχε ενιαία 

µονάδα µέτρησης ήταν γιατί ο κάθε άρχοντας, γαιοκτήµονας, ευγενής κ.λ.π ήθελε το 

δικό του για να κλέβει µε τον τρόπο του. Ένα αστικό όµως κράτος όπως είναι το 

κράτος ττης Γαλλικής επανάστασης θέλει, για να αναδείξει το εµπόριο, ενιαίο 

σύστηµα. Για αυτό και η Γαλλική επανάσταση, από τα πρώτα πράγµατα που έκανε – 

το εξηγεί πολύ αναλυτικά ο Γκέτζ [στο ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ] – είναι 

µονάδες µετρήσεως ενιαίες.).  Ο όγκος τώρα, µπορεί κάλλιστα όταν έχω µια 

οικουµενική µονάδα µήκους, αυτή εις την τρίτη µου κάνει µια οικουµενική µονάδα 

µετρήσεως όγκου. Αυτό υπάρχει. Αλλά κανείς δεν σκέφτεται στην Αρχαία Αίγυπτο 

να µετρήσει µπύρα µε αυτόν τον τρόπο. Την µπύρα την µετράει µε τα δοχεία της 

µπύρας τα οποία δοχεία της µπύρας είναι ένα δια δύο εις την κάτι του χεκάτ. [Γιατί 

δεν προχωράει στο ένα δια δυο εις την εβδόµη; Γιατί δεν έχουν τίποτα να µετρήσουν 

µε τόσο µικρή ποσότητα. [κι όµως υπάρχει το ρο…]  

 

Ε: Και πως λειτουργούσαν το µάτι του Ώρου;  
 
Τ: Αυτό λοιπόν τώρα ξαναλέω. Δεν ξέρω αν είναι σύγχρονη ανακάλυψη ή αρχαία 

ανακάλυψη, αυτό δεν το έχω βρει πουθενά, είναι αν η σύνθεση του µατιού του Ώρου 

είναι κάτι που προέρχεται από την αρχαιότητα ή κάτι που το ανακαλύψαµε σήµερα 

µε την µορφή παρατήρησης. Δεν είµαι λοιπόν καθόλου σίγουρος, ακόµα και για αυτό 

που γράφω µέσα στο βιβλίο, για τα µέρη του µατιού του Ώρου ότι αυτή η ανάλυση 

υπήρχε στην αρχαία Αίγυπτο, παρότι είναι κοινή παραδοχή όλων των µελετητών που 

του δίνουν µια µαθηµατική υπόσταση.  

 

Ε: Γιατί έγραψε ο Αχµές τον πάπυρο; 
 



Τ: Μόνο εικασίες µπορούµε να κάνουµε. Εγώ δίνω στο βιβλίο µου την πιο 

επικρατούσα εικασία: ως εκπαιδευτικό σύγγραµµα. Ιστορικό γεγονός είναι ότι ο 

τελευταίος Φαραώ Υξώς έδωσε εντολή να αντιγραφούν για να διασωθούν.      

 

Ε: Τι συµβαίνει µε αυτά τα δύο προβλήµατα που δεν ήταν γραµµένα στην σωστή 

σειρά ; 

 

Τ: Εδώ πέρα ήρθε και έκατσε. Δηλαδή: όντως αν διαβάσεις τον πάπυρο από το πρώτο 

προς το τελευταίο πρόβληµα, όλα τα προβλήµατα έχουν µια λογική σειρά – δεν είναι 

βέβαια η λογική σειρά που θα δίναµε εµείς σήµερα, ας πούµε προηγούνται οι όγκοι 

από τα εµβαδά, αλλά είναι µία λογική σειρά. Και αυτά τα δύο σηµεία που έχουν κάτι 

πίνακες διαιρέσεων κ.λ.π µοιάζουν τελείως ξεκάρφωτα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά 

δεδοµένου ότι ο Αχµές έχει δύο ανοιχτά προβλήµατα σε όλη του την πορεία, πέρα 

από το άπειρο, που είναι το Πυθαγόρειο θεώρηµα που το ψάχνει και δεν µπορεί να το 

βρει και οµοίως ο όγκος της πυραµίδας και δεδοµένου ότι εκεί πέρα είναι ακριβώς η 

θέση που θα έπρεπε να πάνε αυτά τα προβλήµατα  εάν είχε την λύση τους…Όντως θα 

δεις ότι ένας άνθρωπος που φτιάχνει ένα αναλυτικό πρόγραµµα, έχει υπολογίσει τον 

όγκο του κυλίνδρου… Το 46 είναι όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και το 47 

είναι διαιρέσεις µε το 100, ένα τελείως τρελό πρόβληµα που δεν χωράει εδώ. Δεν θα 

έβαζε τον όγκο της πυραµίδας στο τέλος του κεφαλαίου των όγκων; Το ίδιο και µε το 

άλλο πρόβληµα [61] περίπου. Άρα λοιπόν σκέφτηκα εγώ, ότι άφησε χώρο εκεί πέρα 

ώσπου να τα λύσει και επειδή δεν τα έλυσε και τσαντίστηκε είπε θα βάλω και δύο 

καταλόγους εκεί πέρα να τελειώνω.  

Ε: Δηλαδή έδεσε πολύ ωραία µε την ιστορία σου 

Τ: Ναι. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουµε. Για τον όγκο της πυραµίδας υπάρχει σε άλλο 

πάπυρο (της Μόσχας), για το Πυθαγόρειο θεώρηµα δεν υπάρχει πουθενά αλλά 

υπάρχει στους Βαβυλώνιους, αλλά εγώ λέω ότι ένας έξυπνος µαθηµατικός θα φτάσει 

µπροστά σε αυτά τα προβλήµατα. Και άρα θεωρώ πολύ λογικό να αφήσει χώρο και 

θεωρώ επίσης λογικό, το κάνουµε όλοι δυστυχώς, ότι όταν θες να κλείσει ένα βιβλίο 

να βάλεις κάποια στιγµή και …Άρα µου ταίριαξε, µου φάνηκε πολύ 

ανθρώπινο…Αλλά δεν έχει καµία απολύτως ιστορική βάση αυτό.  
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