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 ζα αθνινπζνύλ εμεηδηθεύνπλ ην πξώην κέξνο ηεο πξόηαζεο ηεο «Οκάδαο», ηελ 

νπνία ζπλαπνηεινύλ νη Θεόδσξνο Πεηξέζθνπ, Αζαλάζηνο ηξάληδαινο θαη Πνιπρξό-

λεο ηξάληδαινο (κε ηνλ ηειεπηαίν σο Επηζηεκνληθό Τπεύζπλν). Η πξόηαζε απηή ζθη-

αγξαθήζεθε ζε αλαθνίλσζε πξνο ηνπο καζεηέο (θαη ηνπο γνλείο ηνπο) θαη ζε έγγξαθν 

πνπ ζπδεηήζεθε ζηε πλέιεπζε ησλ Καζεγεηώλ ηνπ Π..Π.Α. θαη εγθξίζεθε. 

 Σα ζέκαηα πνπ ζα ζηγνύλ θαηαλέκνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 Η πνιηηηζκηθή θαη ε παηδεπηηθή ζπληζηώζα ηεο Γεσκεηξίαο ζην Λύθεην. 

 Η αλάδεημε, κε ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, ηεο δηαθιαδηθόηεηαο ηνπ «Επθιείδεηνπ 

ηξόπνπ ζθέςεο». 

 Αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο επηιεγκέλσλ καζεκαηηθώλ κεζόδσλ. 

 Αο ζεκεησζεί όηη: Μεηά ηε ζπλαίλεζε ηνπ Π..Π.Α., νη εθπαηδεπηηθνί θαη, ηδηαί-

ηεξα, νη καζεκαηηθνί πνπ ζα ελδηαθεξζνύλ ζα είλαη, από ηε κεξηά καο, εππξόζδεθηνη ζηηο 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο, ρσξίο λα παξεκβαίλνπλ, ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί (θαη ρξν-

ληθά) ε εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηα δξώκελα. ηαλ ζα απνρσξνύλ νη καζεηέο, νη παξόλ-

ηεο από ηα κέιε ηεο «Οκάδαο», ζα είλαη πξόζπκνη λα ζπδεηνύλ επί ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο 

κε ηνπο παξεπξηζθόκελνπο. 
 

Κξίζηκε παξαηήξεζε: Δπηζπκία καο είλαη λα αλαιακβάλνπλ θάζε θνξά δύν καζεηέο, 

ζε εζεινληηθή βάζε, ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ κε ηα βαζηθά ζεκεία ησλ ζπδεηήζεσλ 

πνπ ζα ηνπο αλαινγνύλ θαη, αθνύ ζπδεηήζνπλ ηηο ηπρόλ απνξίεο θαη πξνζζήθεο ηνπο 

κε ηνλ αληίζηνηρν νκηιεηή, λα ηηο θνηλνπνηνύλ ελππνγξάθσο (ηνπιάρηζην) ζην site ηνπ 

Π..Π.Α. πνπ ζα αθνξά ηηο εθδειώζεηο καο. 
 

Σν πξώην ζέκα, πνπ ζα παξνπζηάζεη ν Π. ηξάληδαινο, είλαη γεληθνύ ελδηαθέξνληνο: 

 «Σν πνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο αλαηνιήο ηεο Επθιείδεηαο Γεσκεηξίαο θαη λύμεηο 

γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηνλ πνιηηηζκό, πνπ ηελ αλέδεημε ζε „πνιηηηζκηθό αγαζό‟» 

Οη ζπδεηήζεηο ζα αξρίζνπλ ηελ 29
ε
 Οθησβξίνπ 2009 θαη ζα δηαξθέζνπλ 5 δίσξα. Γελ 

απνθιείεηαη, όκσο, λα παξαηαζνύλ, αλ απηό θξηζεί αλαγθαίν, αθνύ πξόζεζή καο είλαη: 

λα «θηάζνπλ» ζηνπο καζεηέο ηα πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζέινπκε λα αλαδείμνπκε. 
 

Οη ζπδεηήζεηο γηα ην πξώην ζέκα ζα αλαθέξνληαη ζε: 

● Μηα πεξηιεπηηθή απόδνζε ηεο εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνύ κέρξη ηνλ Επθιείδε, κε έκ-

θαζε ζε όζα «πξνεηνίκαζαλ» ηελ εκθάληζε ησλ «ηνηρείσλ» ηνπ, σο ηεο πξώηεο «α-

μησκαηηθά ζεκειησκέλεο επηζηήκεο». 

● Νύμεηο γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο Γεσκεηξίαο, πνπ ηελ αλέδεημε ζε ζηνηρείν ελην-

πηζκνύ ησλ «πνιηηηζκηθώλ αηρκώλ» ηεο αλζξσπόηεηαο. 

● Έλα ελδεηθηηθό, κάιινλ επνπηηθό, παξάδεηγκα γηα ηελ «πθή» ησλ «αμησκάησλ» θαη 

ηνλ απόιπηα θαζνξηζηηθό ξόιν πνπ παίδνπλ ζηε «Θεσξία», ηελ νπνία ζεκειηώλνπλ. 

                                                           
1
 Γίσξν Πξόγξακκα, πνπ πινπνηήζεθε, κε πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηεο 

Α΄ Λπθείνπ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ ζέιεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 
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2. ΠΡΩΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟ Π..Π.Α. - 29. 10. 2009 
2
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΘΔΜΑ: ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
 

(Α) Ο αξηζκόο: ην πξώην κεγάιν λνεηηθό άικα ηεο αλζξσπόηεηαο. 
 

(Β) Ζ Πξαθηηθή Γεσκεηξία ζηελ ππεξεζία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. 

(Γ) Αλαθάιπςε ηνπ ζηδήξνπ - Δκπόξην - Φηινζνθία. 
 

Όηαλ κηα αλζξώπηλε θνηλόηεηα ιύζεη ην βηνπνξηζηηθό ηεο πξόβιεκα, 

μππλάεη, ζε θάπνηα κέιε ηεο, ε έκθπηε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ: 

 - λα ζέηεη εξωηήκαηα θηινζνθηθνύ θαη επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα, 

 - λα δηεξεπλά ηελ έλλνηα ηνπ «ωξαίνπ», πξνωζώληαο ηελ αλέιημε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο κέζα από ηελ αλάδξαζε ζεω-

ξίαο θαη πξάμεο, θαη 

 - λα αηζζάλεηαη πηεζηηθή ηελ αλάγθε λα εμειίζζεη ηα θεθηεκέλα θαη λα 

θηάλεη ζηηο απαληήζεηο: ηα «δηόηη» θαη ηηο ζεωξίεο. 
 

(Γ) Απαξρέο ηεο Κνζκνινγίαο: Θαιήο - Αλαμίκαλδξνο - Αλαμηκέλεο. 
 

Ζ δηαδξνκή ηεο ζηαδηαθήο «κεηαλάζηεπζεο» ησλ θηινζνθηθώλ θέληξσλ: 

 
1: Μίιεηνο (Θαιήο, Αλαμίκαλδξνο, Αλαμηκέλεο), 2: άκνο θαη 3: Κξόησλ 

(Ππζαγόξεηνη), 4: Έθεζνο (Ηξάθιεηηνο), 5: Κιαδνκελέο (Αλαμαγόξαο), 6: 

Άβδεξα (Πξωηαγόξαο, Δεκόθξηηνο), 7: Υίνο (Ιππνθξάηεο), 8: Αζήλα 

(Σωθξάηεο, Πιάηωλ, Θεαίηεηνο), 9: Διέα (Παξκελίδεο), 10: Κπξήλε (Θε-

όδωξνο, Εξαηνζζέλεο), 11: Ζιεία (Ιππίαο), 12: Κλίδνο (Εύδνμνο), 13: 

ηάγεηξα (Αξηζηνηέιεο), 14: Αιεμάλδξεηα (Επθιείδεο, Πάππνο), 15: π-

ξαθνύζεο (Αξρηκήδεο), 16: Πέξγα (Απνιιώληνο). 
                                                           
2
 Το κείμενο αυτό δόθηκε σε κάθε μαθητή ρσξηζηά. 
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Οη ζεκειηώδεηο ηδέεο - εηθαζίεο ησλ ηξηώλ πξσηνπόξσλ ηεο Ησλίαο: 
 

● Ο Θαιήο ν Μηιήζηνο (  640 - 546 π.Υ.) ζεσξνύζε όηη ν θόζκνο έγηλε από 

λεξό θαη πδξαηκνύο. Μηα από ηηο εηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζέιεη σο “πεγή” 

ηεο “αξρήο” απηήο ην γεγνλόο όηη ην λεξό εκθαλίδεηαη ζηε θύζε, εθηόο από 

πγξό, ζε ζηεξεά κνξθή (πάγνο) θαη κε ηε κνξθή πδξαηκώλ. 
 

● Ο Αλαμίκαλδξνο, από ηε Μίιεην (  610 - 564 π.Υ.), πξόηεηλε κηα πην «ε-

πηζηεκνληθή» εθδνρή γηα ηε δνκή ηνπ ζύκπαληνο: είδε ηνλ θόζκν σο “αληα-

γσληζηηθή” ζύλζεζε κεηαμύ ηεζζάξσλ, θαηά δεύγε αληίζεησλ, ηδηνηήησλ, 

ησλ “ζεξκό - ςπρξό” θαη “πγξό - μεξό”, πνπ ζπληεξνύλ ηελ θπθιηθή πνξε-

ία ηνπ θόζκνπ. ηελ αξρή, νη αληηζέζεηο απηέο βξίζθνληαλ ζε αδξάλεηα ζε 

κηα κεγάιε θαη αδηαθνξνπνίεηε κάδα, ην “άπεηξν”, ε νπνία ζε θάπνηα 

ζηηγκή έραζε ηελ νκνηνγέλεηά ηεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαληζζνύλ νη πξνε-

γνύκελεο ηδηόηεηεο. Με βάζε απηά, ν Αλαμίκαλδξνο πξόηεηλε κηα ζεσξία 

ηνπ ζύκπαληνο, κε ην ςπρξό θαη ην πγξό ζηνηρείν λα ζπκππθλώλνληαη ζε 

κηα πγξή κάδα ζην θέληξν θαη ην ζεξκό θαη ην μεξό λα παίξλνπλ ηε κνξθή 

κηαο πύξηλεο ζθαίξαο πνπ “πεξηέρεη ην όινλ”. Καζώο απηή ε ζθαίξα πεξηζ-

ηξεθόηαλ, δηαζπάζηεθε ζε δαθηπιίνπο θωηηάο από ηνπο νπνίνπο πξνήιζαλ ηα 

νπξάληα ζώκαηα. 
 

● Ο Αλαμηκέλεο έδεζε ηνλ 6
ν
 αηώλα π.Υ., όληαο λεώηεξνο ηνπ ζπκπνιίηε 

ηνπ Αλαμίκαλδξνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ Θαιή, ζεσξνύζε ηνλ αέξα (ζπκ-

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νκίριεο) σο πξωηαξρηθό ζηνηρείν ηνπ ζύκπαληνο. 

Ο ζπλήζσο αόξαηνο αέξαο κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζε λεξό θαη ζε ζηεξεά 

ζώκαηα. Έηζη, ην πξσηαξρηθό ζηνηρείν είρε, ηειηθά, πνιπκνξθηθή ππόζηαζε, 

όπσο θαίλεηαη λα πίζηεπε θαη ν Θαιήο. 
 

 Οη απόςεηο απηέο είλαη, πξνθαλώο, μέλεο πξνο ηηο ζύγρξνλεο, πνπ 

πξνζπαζνύλ λα απνδώζνπλ ηε δνκή ηνπ ζύκπαληνο κε θαζαξά επηζηεκνλη-

θό ηξόπν. Μαο ελδηαθέξνπλ, όκσο, αθνύ ζέινπκε λα δνύκε ηελ εμειηθηηθή 

πνξεία ησλ ζρεηηθώλ ηδεώλ, όρη κόλν γηα λα θαηαιάβνπκε θαιύηεξα ηα ζε-

κεξηλά θεθηεκέλα, αιιά θαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία πξνο ηηο 

απαξρέο ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο, ηεο πξώηεο επηζηήκεο κε ηε ζύγρξνλε 

έλλνηα ηνπ όξνπ. Θα δηεπθνιπλζνύκε, έηζη, λα κε ζεσξνύκε ππεξβνιηθή ηελ 

άπνςε όηη ηα Μαζεκαηηθά (κε εθπξόζσπν ηε Γεσκεηξία) κπνξνύλ λα ρα-

ξαθηεξηζζνύλ σο πνιηηηζκηθό αγαζό. Άιισζηε, ε άπνςε απηή ηεθκεξηώ-

λεηαη θαη ηζηνξηθά, όπσο ζα δνύκε από ηα ζηνηρεία θαη ηηο αλαιύζεηο πνπ έ-

ρνπκε πξνγξακκαηίζεη λα ζπδεηήζνπκε. 
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3. ΓΔΤΣΔΡΖ ΚΑΗ ΣΡΗΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟ Π..Π.Α. - 05. ΚΑΗ 12. 11. 2009 
3
 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΘΔΜΑ: ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
 

(Δ) ηνηρεία ηεο Πιαησληθήο Κνζκνγνλίαο. 
 

 πσο θαίλεηαη από ηα ιίγα πνπ παξαζέζακε, νη Ίσλεο θηιόζνθνη π-

πνζηήξηδαλ ηηο θνζκνινγηθέο ζεσξίεο ηνπο καθξηά από κύζνπο, αιιά κε έ-

λαλ ηδηόηππν νξζνινγηζκό, ν νπνίνο βαζηδόηαλ ζε «αξρέο» πνπ δηέθεξαλ 

από θηιόζνθν ζε θηιόζνθν. 

 Αληίζεηα, ν (κεηαγελέζηεξνο ησλ Ιώλσλ θηινζόθσλ) Πιάησλ (  428 - 

347 π.Υ.) εηζήγαγε ζηελ Κνζκνινγία (θαη εηδηθόηεξα ζηνλ Γηάινγό ηνπ 

«Σίκαηνο») ηνλ δνκηθό νξζνινγηζκό: αμηνπνίεζε πξνρσξεκέλεο γηα ηελ ε-

πνρή γεσκεηξηθέο γλώζεηο γηα λα πξνηείλεη σο δνκηθά ζηνηρεία ηα «θαλνλη-

θά ζηεξεά», ηα νπνία κπνξνύζαλ (ππό ζπλζήθεο) λα δηαζπαζζνύλ θαη λα 

αλαζπληεζνύλ κε «γεσκεηξηθό ηξόπν», αιιάδνληαο θαη ην είδνο ηνπο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα ε ελαζρόιεζε κε ηε Γεσκεηξία ζπ-

ζρεηηδόηαλ θαη κε όξνπο «ζπκκεηξίαο» θαη «ηειεηόηεηαο»: απέδηδαλ ηδηαί-

ηεξε ζεκαζία ζηα απόιπηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα, δειαδή ηνλ θύθιν, ηελ 

επζεία θαη ηα θαλνληθά πνιύεδξα, ηα γλσζηά σο «Πιαησληθά ζηεξεά». Δί-

ραλ απνδείμεη όηη ππάξρνπλ αθξηβώο πέληε θαλνληθά πνιύεδξα. 

 Ο Πιάησλ, ζπλδπάδνληαο ηηο ηδέεο ησλ πξνγελέζηεξσλ, ζεσξνύζε όηη 

ν θόζκνο δνκείηαη από ηε θσηηά, ηε γε, ηνλ αέξα θαη ην λεξό. 

«Μνληεινπνηνύζε» ηα ζηνηρεία απηά θάλνληαο ηηο εμήο αληηζηνηρίεο: 

θσηηά  θαλνληθό ηεηξάεδξν  ,  γε  θύβνο 

αέξαο  θαλνληθό νθηάεδξν  ,  λεξό  θαλνληθό εηθνζάεδξν 

νπξάληνο ζόινο  θαλνληθό δσδεθάεδξν. 
 

Σα ζηνηρεία ηεο Πιαησληθήο Κνζκνινγίαο ζε έξγν ηνπ Kepler: 
 

 

 

 

 

 
 

 ην επόκελν ζρήκα ππνδεηθλύνληαη (α) ν ηξόπνο θαηαζθεπήο, κε ραξ-

ηόλη, ησλ πέληε θαλνληθώλ ζηεξεώλ θαη (β) ηα θαλνληθά πνιύγσλα πνπ 

κνύλ ην θαζέλα από απηά. 
                                                           
3 Σν θείκελν απηό δόζεθε ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά. 

  Σεηξάεδξν     Κύβνο         Οθηάεδξν     Δηθνζάεδξν    Γσδεθάεδξν: 
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 Οη πιεπξέο ηνπ θαλνληθνύ δσδεθαέδξνπ, ζην νπνίν ν Πιάησλ επε-

θύιαμε ηνλ ξόιν ηνπ νπξάληνπ ζόινπ πνπ πεξηθιείεη ηα πάληα, είλαη θαλν-

ληθά πεληάγσλα. Οη πιεπξέο ησλ ππόινηπσλ 

θαλνληθώλ πνιπέδξσλ είλαη, είηε ηεηξάγσλα 

(θύβνο), είηε ηζόπιεπξα ηξίγσλα. Έηζη, ηαί-

ξηαδαλ ζηηο ηδέεο ηνπ Πιάησλα γηα ηε δνκή 

ηνπ θόζκνπ, αθνύ, όπσο δείρλνπλ ηα επόκε-

λα ζρήκαηα: έλα ηεηξάγσλν επηκεξίδεηαη ζε 

νξζνγώληα θαη ηζνζθειή ηξίγσλα, ηα νπνία, 

κε ηα ύςε ηνπο, επηκεξίδνληαη δηαδνρηθά ζε 

όιν θαη κηθξόηεξα νξζνγώληα θαη ηζνζθειή 

ηξίγσλα, ελώ έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν επηκε-

ξίδεηαη ζε (επίζεο όιν θαη κηθξόηεξα) νξζν-

γώληα ηξίγσλα κε κηα γσλία 60
ν
. 

 Δπνκέλσο, ηα θαλνληθά ζηεξεά απηά 

ζπληίζεληαη από ηα δύν είδε ηξηγώλσλ πνπ 

πξναλαθέξακε. Μπνξνύλ, ινηπόλ, λα δηαιπ-

ζνύλ ζηα ηξίγσλά ηνπο θαη λα αλαζπληεζνύλ, 

δίλνληαο άιια θαλνληθά ζηεξεά, νπόηε πξνθύπηεη κεηάπιαζε ζηνηρείσλ ζε 

άιια. Γηα παξάδεηγκα, δύν ζηνηρεία λεξνύ (2 εηθνζάεδξα) ζπλαπνηεινύληαη 

από 40 5 8 ηζόπιεπξα ηξίγσλα, ηα νπνία δηαιπόκελα θαη αλαζπληηζέκε-

λα, κπνξνύλ λα δώζνπλ πέληε (νθηά-

εδξα) ζηνηρεία πδξαηκώλ. 
 

 Οη απόςεηο απηέο ηνπ Πιάησλα 

δελ είλαη, βέβαηα, ζήκεξα απνδεθηέο. 

Ωζηόζν, ηεθκεξηώλνπλ ην όηη «ε Γε-

σκεηξία αιιειεπηδξνύζε (θαη εμαθνινπζεί λα αιιειεπηδξά) κε ηνλ ππξήλα 

ηνπ γίγλεζζαη ζε θάζε επνρή» θαη εληζρύνπλ ηε ζέζε όηη ε Γεσκεηξία δελ 

είλαη απιώο έλαο βαζηθόο θιάδνο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε δηαθιαδηθέο πξν-

εθηάζεηο θαη πνιηηηζκηθό πεξηερόκελν, αιιά θαη «πνιηηηζκηθό αγαζό». 
 

(Σ) «πκκεηξία» - Αλαινγία - «Υξπζή ηνκή». 
 

 Οη αξραίνη Έιιελεο αξρηηέθηνλεο θαη θηιόζνθνη ζεσξνύζαλ όηη πξν-

θύπηεη «ζπκκεηξία» όηαλ: ηα κέξε βξίζθνληαη ζηε «ζσζηή αλαινγία» κε-

ηαμύ ηνπο θαη κε ην όινλ. Μηα αλαινγία είλαη ε ηζόηεηα δύν ιόγσλ. ε κηα 

αλαινγία ππεηζέξρνληαη, ινηπόλ, ηνπιάρηζηνλ ηξία κεγέζε. 

 

 

30
ο
  

30
ο
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●                     ●                ● 

 Γηα παξάδεηγκα, ε δηαίξεζε ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο [ΑΒ] κε έλα 

ζεκείν Γ δεκηνπξγεί δύν «κέξε» (: [ΑΓ], 

[ΓΒ]) θαη έλα «όινλ» (: [ΑΒ]). Η απαίηε-

ζε λα βξίζθνληαη ηα «κέξε» ζηε «ζσζηή αλαινγία» κεηαμύ ηνπο θαη κε ην 

«όινλ», νδεγεί ζηελ ηζόηεηα:  

(ιόγνο ησλ κεξώλ) 
ΑΓ ΑΒ

ΓΒ ΑΓ
 (ιόγνο ηνπ όινπ πξνο ην «θαηάιιειν» κέξνο). 

 Η αλαινγία απηή δειώλεη όηη έρνπκε δηαηξέζεη ην ΑΒ ζύκθσλα κε ηε 

«ρξπζή ηνκή», ε νπνία, όπσο δείρλνπλ ηα πξνεγνύκελα έρεη ηνλ ραξαθηήξα 

«θηινζνθηθνύ αμηώκαηνο» γηα ηελ αηζζε-

ηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ε «ρξπζή ηνκή» ζρε-

ηίδεηαη κε ηηο πιεπξέο ηνπ Παξζελώλα, πνπ 

ηθαλνπνηνύλ ηελ αλαινγία ηεο «ρξπζή ην-

κήο» κε ηελ εμήο έλλνηα: έλα νξζνγώλην (ό-

πσο ζην δηπιαλό ζρήκα) δίλεη ην θαιύηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα, όηαλ νη 

πιεπξέο ηνπ ηθαλνπνηνύλ ηελ ηζόηεηα: 

ΑΓ ΑΓ ΓΓ

ΓΓ ΑΓ
  

ΑΓ ΑΒ
θ

ΓΓ ΑΓ
  

4
. 

 

(Ε) Δπθιείδεο ( 300 π.Υ.): ε απαξρή ηεο αμησκαηηθήο ζεκειίσζεο. 
 

 ην θιίκα πλεπκαηηθώλ αλαδεηήζεσλ πνπ απνξξέεη από ηα πξνε-

γνύκελα, άλζηζε ε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία. Θα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ε 

Γεσκεηξία ηνπ Επθιείδε απνηειεί ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ γεληθόηεξνπ 

πλεύκαηνο ηεο επνρήο ζηνλ ηνκέα ηεο ηόηε αλαδπόκελεο Επηζηήκεο, ό-

πνπ ε Φηινζνθία θαη ηα Μαζεκαηηθά (θπξίσο σο Γεσκεηξία θαη Θεσξία 

Αξηζκώλ) αθνινπζνύζαλ «βίνπο παξάιιεινπο». 

 Σν νπζηαζηηθό πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο, 

όπσο ην ελλννύκε ζήκεξα, δηακνξθώζεθε από ηνλ Αξηζηνηέιε (  384-322 

π.Υ.), ν νπνίνο ζεσξνύζε όηη νη αθεξεκέλεο ηδέεο, επνκέλσο θαη νη καζεκα-

ηηθέο, δεκηνπξγνύληαη από ηελ έκθπηε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα ζπλδη-

αιέγεηαη κε ηα νξαηά θαη λα ηα ππεξβαίλεη πξνο ην αθεξεκέλν θαη ην γε-

ληθό, όπσο έδεηρλε ε κέρξη ηόηε εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ. Η βαζηθή ζέζε ηνπ 

Αξηζηνηέιε ήηαλ όηη νη «καζεκαηηθέο αιήζεηεο» θαηαθηώληαη κόλν κε 

                                                           

4
 Σν ζύκβνιν θ έρεη θαζηεξσζεί δηεζλώο, ηζνύηαη κε 

1 5

2
 θαη απνδίδεη ηε ζεηηθή ξίδα ηεο εμίζσζεο πνπ 

πξνθύπηεη, αλ ζέζνπκε ζηελ ηζόηεηα ηεο «ρξπζήο ηνκήο» ΑΓ x  θαη ΓB 1 . 

 

  Α                      Γ           Β 

Γ 

Α                          Β                     Γ 

DZ
Text Box
Γ                   Β
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Πξνηάζεηο - Θεσξήκαηα πνπ δηαηππώλνληαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα «αλ..., 

ηόηε...» θαη γίλνληαη απνδεθηέο κόλν αλ απνδεηρηνύλ. Οη απνδείμεηο όθεη-

ιαλ λα πξνθύπηνπλ κε ζπιινγηζκνύο, πνπ δηαδέρνληαη ν έλαο ηνλ άιιν 

ζύκθσλα κε ινγηθνύο θαλόλεο θαη, ελδερνκέλσο, ζα ζηεξίδνληαλ ζε πξνε-

γνύκελεο Πξνηάζεηο. Απηή ε ζέζε ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ δηαηεξεί ηελ ηζρύ 

ηεο θαη ζήκεξα, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πίζσ από ην έξγν ηνπ γηα ηε «Λνγη-

θή», πνπ είλαη, ίζσο, ην πην ώξηκό ηνπ, κε θξηηήξην ηε δηαρξνληθόηεηα θαη 

ηηο ζεκεξηλέο απόςεηο. 

 Γηαηξέρνληαο, όκσο, κηα ζεηξά ζπιινγηζκώλ πξνο ηα πίζσ, ζα θηά-

ζνπκε ζε πξώηεο «παξαδνρέο» πνπ ζα πξέπεη λα δερηνύκε σο «αιεζηλέο» 

γηα λα ζηεξίμνπκε πάλσ ηνπο, απνδεηθηηθά, ηε ζεσξία πνπ καο ελδηαθέξεη. 

Οη «παξαδνρέο» απηέο είλαη ηα «αμηώκαηα» - «αηηήκαηα» ηνπ Επθιείδε, 

αιιά θαη ησλ ζύγρξνλσλ ζεσξηώλ εληόο θαη εθηόο ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

 Σόηε, ηα «αμηώκαηα» έπξεπε λα ήηαλ άκεζα απνδεθηά. ήκεξα ην «α-

πνδεθηό» ησλ αμησκάησλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη πξέπεη λα αληα-

λαθινύλ «αιήζεηεο» ηνπ θνηλνύ λνπ, ή ηεο επνπηείαο. Η ζέζε απηή έρεη 

βνεζήζεη ηελ επηζηήκε λα θαηαθηήζεη «αιήζεηεο» πνπ ππεξβαίλνπλ ηα νξα-

ηά. Η πνξεία πξνο ηέηνηεο θαηαθηήζεηο αξρίδεη κε ηελ αλαγσγή ελόο θαηλν-

κέλνπ, κηαο θαηάζηαζεο ή ελόο ζύλζεηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζε ιηηέο βαζη-

θέο «αξρέο» πνπ δηέπνπλ ην πξνο δηεξεύλεζε (επνπηηθό, ή αθεξεκέλν) 

«αληηθείκελν» θαη ζπλερίδεηαη κε ηε δόκεζε, ζπιινγηζηηθά θαη κε βάζε ηηο 

«αξρέο» απηέο, κηαο ζεσξίαο, ε νπνία απαληά ζηα αξρηθά εξσηήκαηα θαη, 

πνιύ ζπρλά, ζε απξόζκελα πνπ ζα πξνθύςνπλ.  
 

(Ζ) Γηεπθξηληζηηθό παξάδεηγκα: κηα απιή αμησκαηηθή ζεσξία. 
 

 Πξηλ ζπλερίζνπκε ηνλ πεξίπαηό καο ζε θάπνηα από ηα κνλνπάηηα πνπ 

πεξπάηεζε ν πνιηηηζκόο, αο δνύκε έζησ θαη ελδεηθηηθά, ηνλ θαζνξηζηηθό 

ξόιν ησλ αμησκάησλ, ζε ό,ηη αθνξά ηε ζεσξία πνπ ζεκειηώλνπλ: 
 

Δξώηεκα: 

Πνηα ή πνηεο ζεσξίεο -“Γεσκεηξίεο” ηθαλνπνηνύλ ηα επόκελα αμηώκαηα; 
 

Αμίσκα 1: Κάζε “επζεία” απνηειείηαη από αθξηβώο δύν ζεκεία. 

Αμίσκα 2: Κάζε ζεκείν αλήθεη ζε αθξηβώο δύν “επζείεο”. 

Αμίσκα 3: Κάζε “επζεία” είλαη “παξάιιειε” (δελ έρεη θνηλό ζεκείν) κε α-

θξηβώο ηξεηο “επζείεο”. 
 

 θηαγξάθεζε ηεο απάληεζεο ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, πνπ απνηειεί 

θαη άζθεζε ζηελ απνδεηθηηθή κέζνδν «απαγσγήο ζε άηνπν»: 
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 Τπάξρνπλ, ινηπόλ, αθξηβώο δύν «Γεσκεηξίεο», κε «επίπεδα» πνπ α-

πνηεινύληαη από αθξηβώο έμη ζεκεία, νη νπνίεο ηθαλνπνηνύλ ηα πξνεγνύ-

κελα ηξία αμηώκαηα. Δίλαη αμηνζεκείσην ην όηη νη πεξηνξηζηηθέο δηαηππώ-

ζεηο (: «αθξηβώο δύν», «αθξηβώο ηξεηο») ζηα αμηώκαηα απηά είραλ ωο λνκν-

ηειεηαθή ζπλέπεηα ηηο «θησρέο» «ζεσξίεο» πνπ ζεκειηώλνπλ. 
 

4. ΣΔΣΑΡΣΖ ΚΑΗ ΠΔΜΠΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΟ Π..Π.Α. - 19. ΚΑΗ 26. 11. 2009 
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ΓΔΝΗΚΟ ΘΔΜΑ: ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 
 

(Θ) Ζ 1
ε
 πνιηηηζκηθή αηρκή ηεο αλζξσπόηεηαο ζηελ Αξραία Διιάδα. 

 

 Σελ πεξίνδν 600 - 200 π.Υ., ζπληειέζηεθε ζηνλ επξύηεξν αξραηνει-

ιεληθό θόζκν κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο «ζπλνιηθέο πνιηηηζκηθέο αηρκέο ηεο 

αλζξσπόηεηαο». Τπό ηελ έλλνηα όηη, ηόηε, όιεο νη αλαδεηήζεηο - δηεξεπλή-

ζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ επηζηεκνληθνύ - θηινζνθηθνύ ζηνραζκνύ θαη ησλ θνη-

λσληθν - πνιηηηθώλ δηεξγαζηώλ, θπξίσο ζηελ Αξραία Αζήλα: 

  - πήξαλ κηα εληειώο θαηλνύξγηα κνξθή, 

  - απέθηεζαλ κηα πξσηόγλσξε πνηόηεηα θαη 

  - έθηαζαλ ζε πςειό βαζκό σξηκόηεηαο, πνπ θαζόξηζε ηηο κεηέπεηηα εμειί-

μεηο, ηδίσο ζηνλ ιεγόκελν «δπηηθό πνιηηηζκό». 

                                                           
5 Σν θείκελν απηό δόζεθε ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά. 
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Αμίσκα 3 
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 Αο ζρνιηάζνπκε ζπλνπηηθά κεξηθέο από ηηο ηόηε θαηαθηήζεηο: 
 

(1) Σν θηινζνθηθν - θνηλσληθό πεξηβάιινλ ζηελ Αξραία Αζήλα ήηαλ αλ-

ζξσπνθεληξηθό: έδηλε πξνηεξαηόηεηα ζηα «γηαηί» πνπ απαζρνινύζαλ ηνλ 

άλζξσπν θαη ζηηο ηδέεο - πξαθηηθέο πνπ αθνξνύζαλ ηελ θνηλσληθή ζπκβί-

σζε. Αθόκα θαη ε Σέρλε ήηαλ αληίζηνηρα αλζξσπνθεληξηθή. αθήο εθ-

πξόζσπνο ηνπ αλζξσπνθεληξηζκνύ ηεο επνρήο ήηαλ ν ζνθηζηήο Πξσηα-

γόξαο, πνπ έιεγε: «ην κέηξν όισλ ησλ πξαγκάησλ είλαη ν άλζξσπνο». 

 ην πιαίζην ησλ θνηλσληθν - πνιηηηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο επνρήο ηόζν ζηα 

θείκελα ησλ ζεσξεηηθώλ, όζν (θαη θπξίσο) ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο άκεζεο Δε-

κνθξαηίαο ζηελ Εθθιεζία ηνπ Δήκνπ ησλ Αξραίσλ Αζελώλ, νη ζπγγξαθείο, ή 

νη ξήηνξεο, γηα λα πείζνπλ, ζηεξίδνληαλ ζε κηα δνκή ιόγνπ, πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί κε ην ζρήκα: 
 

  δηαηύπσζε ησλ «βαζηθώλ αξρώλ» ησλ απόςεώλ ηνπο (δίθελ «αμη-

σκάησλ») θαη επηρεηξεκαηνινγία κε ζπιινγηζκνύο, πνπ βαζίδνληαλ 

ζηηο «αξρέο» απηέο (δίθελ «απνδεηθηηθώλ δηαδηθαζηώλ»). 
 

Σέηνηνπ ηύπνπ «αξρέο» αλαθέξνληαη, π.ρ., ζην έξγν ηνπ Ηξνδόηνπ: 

  - «Οη άξηζηνη άλδξεο ζθέπηνληαη θαη απνθαζίδνπλ άξηζηα» (νιηγαξρία). 

  - «Δελ ππάξρεη θαιύηεξν από ηνλ έλαλ άλδξα, ηνλ άξηζην» (: κνλαξρία). 

  - «Όια ελππάξρνπλ ζηνπο πνιινύο» (: δεκνθξαηία). 
 

 πσο ζπκβαίλεη πάληα, όηαλ αλαθέξεηαη θαλείο ζην θνηλσληθό ζύλνιν, 

νη «αξρέο» θαη νη ζπιινγηζκνί πνπ ζηεξίδνληαη ζε απηέο ιακβάλνπλ ππόςε 

ηνλ «θνηλό λνπ», νπόηε έρνπλ ζηνηρεία ππνθεηκεληθόηεηαο θαη νδεγνύλ ζε 

πνηθίιεο «αιήζεηεο», νη νπνίεο άιινπο πείζνπλ θαη άιινπο όρη. Δμαηηίαο απ-

ηνύ, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε δνκή ηεο γξαθήο (γηα ηνπο ζεσξεηηθνύο) ή 

ηνπ ιόγνπ (γηα ηνπο ξήηνξεο). Ήηαλ, ινηπόλ, αλακελόκελν λα αλαθύςεη ε 

Ρεηνξηθή, πνπ ζπζρεηίζζεθε κε ηελ άκεζε Γεκνθξαηία, όπσο ηελ βίσλαλ νη 

Αζελαίνη πνιίηεο. Ο ζηόρνο ηεο Ρεηνξηθήο έγθεηην ζην λα δηακνξθσζνύλ 

θαλόλεο, νη νπνίνη ζα ελίζρπαλ ηελ πεηζηηθόηεηα ησλ ζπιινγηζκώλ από ηηο 

«αξρέο» πξνο ηηο εθάζηνηε ηειηθέο πξνηάζεηο ή παξαηλέζεηο. Οη πξώηνη 

δάζθαινη ηεο Ρεηνξηθήο ήηαλ νη νθηζηέο. 
 

(2) Η Δπηζηήκε θαη ε Σέρλε έδεζαλ ηόηε, επίζεο, κεγάιεο ζηηγκέο: 
 

  - Η Θζηνξία, κε ηνλ Θνπθπδίδε, έζπαζε ην θξάγκα ησλ κύζσλ θαη άξρηζε 

λα απνθηά ραξαθηεξηζηηθά επηζηήκεο, όπσο λνείηαη ζήκεξα. 
 

  - Ο Ηππνθξάηεο ν Κώνο έζεζε ηηο βάζεηο, ώζηε λα εμειηρζεί ε Θαηξηθή 

ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, δειαδή λα γίλεη έλαο επηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ 



[10] 
 

ζπλδπάδεη απνηειεζκαηηθά ηελ θξηηηθή παξαηήξεζε κε ηε ζεσξεηηθή πξν-

έθηαζή ηεο θαη ηε ζπλαθόινπζε πξαθηηθή. 
 

  - Σν Θέαηξν απέθηεζε πςειή θαη δηαρξνληθή πνηόηεηα. Έλαο από ηνπο ιό-

γνπο γη απηό ήηαλ θαη ην όηη νη ηξαγσδίεο θαη νη (κεζηέο ζε κελύκαηα) θσ-

κσδίεο αλήγαγαλ ην Θέαηξν ζε «ρνιείν Δεκνθξαηίαο», κε ζέκαηα πνπ αθν-

ξνύζαλ ζεκειηώδεηο, θαηά ζπλέπεηα δηαρξνληθέο, αλζξώπηλεο θαη θνηλσληθέο 

αμίεο. Οη αξεηέο απηέο ζπλεηέιεζαλ ζην όηη ην Αξραίν Διιεληθό Θέαηξν δη-

αηεξεί ηελ επηθαηξόηεηά ηνπ κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. 
 

  - Η Γιππηηθή θαη ε Αξρηηεθηνληθή έδεζαλ θαη απηέο, ηόηε, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή θνξύθσζε, κε ηνλ Παξζελώλα λα απνηειεί ζήκεξα κλεκείν ηνπ 

πνιηηηζκνύ ηεο αλζξσπόηεηαο. 
 

  - ε απηήλ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θνζκνγνλία ηνπ πνιηηηζκνύ ζην ζύ-

λνιό ηνπ, ε Γεσκεηξία, σο θιάδνο ησλ Μαζεκαηηθώλ πνπ ελδηέθεξε θαη 

ηνπο θηινζόθνπο, έδεζε ηελ πξώηε από ηηο πεξηόδνπο πνηνηηθήο κεηακόξθσ-

ζήο ηεο από ηελ Πξαθηηθή Γεσκεηξία ησλ Αξραίσλ Αηγππηίσλ - Βαβπισλί-

σλ ζε επηζηεκνληθό θιάδν, κε ηε ζύγρξνλε έλλνηα ηνπ όξνπ. 
 

Σα αμηώκαηα ηνπ Επθιείδε κπνξνύλ, ινηπόλ, λα ζεσξεζνύλ σο 

εμεηδίθεπζε ησλ «αξρώλ» πνπ πξναλαθέξακε ζηε Γεσκεηξία. 
 

(Η) Οη «αιιαγέο πιαηζίνπ» ηεο Γεσκεηξίαο σο ζηνηρείν εληνπηζκνύ ησλ 

ηξηώλ «ζπλνιηθώλ πνιηηηζκηθώλ αηρκώλ» ηεο αλζξσπόηεηαο. 
 

 Σν γεγνλόο όηη ε Γεσκεηξία πέξαζε ζε νπζηαζηηθά πνηνηηθόηεξν ζηά-

δην ζηα πιαίζηα ηεο «ζπλνιηθήο πνιηηηζκηθήο αηρκήο ηεο αλζξσπόηεηαο» 

πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ Αξραία Διιάδα δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν. 

Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηηο άιιεο δύν πεξηόδνπο πνπ κπνξνύλ λα ζεσξε-

ζνύλ σο «ζπλνιηθέο πνιηηηζκηθέο αηρκέο» ηεο αλζξσπόηεηαο: 
 

Μηα δεύηεξε «ζπλνιηθή πνιηηηζκηθή αηρκή ηεο αλζξσπόηεηαο» 

ζπληειέζηεθε ζηε Γπηηθή Δπξώπε κεηαμύ 1300 θαη 1700, δειαδή θαηά ηελ 

Αλαγέλλεζε θαη ιίγν κεηά. Αθεηεξία ηεο ήηαλ ε «αλαγέλλεζε» ηεο Σέρλεο 

(κε ηα έξγα ησλ Giotto, Brunelleschi, della Francesca, Dürer θ.α.). Η θα-

ηάιεμή ηεο καο ράξηζε ηε «δπλακηθή» άπνςε ζηα Μαζεκαηηθά πνπ ζπλ-

δπάζηεθε κε ηελ «αλαγέλλεζε» ηεο Φπζηθήο (Newton). 
 

 Η Γεσκεηξία ηελ επνρή απηή εμειίρζεθε ζε δπν θαηεπζύλζεηο: 
 

(1) Οη δσγξάθνη ηεο επνρήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ ηνπο θαλόλεο 

ηεο «δσγξαθηθήο κε πξννπηηθή», έθηαζαλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνύλ 
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λα εληαρζνύλ ζηε ζύγρξνλε Πξνβνιηθή Γεσκεηξία, έλαλ «κε Επθιείδεην» 

θιάδν ηεο Γεσκεηξίαο, πνπ θαηνρπξώζεθε σο καζεκαηηθόο θιάδνο πε-

ξίπνπ 300 ρξόληα κεηά! Δδώ, όπσο ηζρπξηδόηαλ θαη ν Αξηζηνηέιεο, ε Σέρλε 

πξόηξεμε ζαθώο ηεο επηζηήκεο, ζθπξειαηώληαο έλαλ θξίθν ηεο αιιειεπίδ-

ξαζεο Σέρλεο θαη Μαζεκαηηθώλ. 
 

(2) Με ηε κεηαιακπάδεπζε ηεο Άιγεβξαο ησλ Αξάβσλ ζηελ Δπξώπε, α-

γεβξνπνηήζεθε ε Επθιείδεηα Γεσκεηξία (γύξσ ζην 1630) πεξλώληαο ζε 

έλα θαηλνύξγην θαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό κεζνδνινγηθό επίπεδν. 

 Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο κεηεμέιημεο απηήο ήηαλ όηη εηζήρζεζαλ 

ζηε Γεσκεηξία αιγεβξηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο: 

  - δηεπθόιπλαλ ηηο ζπιινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

  - καο βνήζεζαλ λα απαιιαγνύκε από ην επνπηηθό ζρήκα πνπ είλαη απνιύ-

ησο αλαγθαίν ζην πιαίζην ηνπ Δπθιείδε. 

 Γηεπξύλζεθε, έηζη, ην λνεηηθό πεδίν δξάζεο καο. Γηα παξάδεηγκα, κε 

αιγεβξηθέο κεζόδνπο κειεηάκε ζήκεξα ηελ “Επθιείδεηα Γεσκεηξία” ζηνλ 

λ - δηάζηαην ρώξν θαη γηα λ 3 , πνπ μεθεύγεη από θάζε επνπηεία. 
 

 εκεηώλνπκε αθόκα, ελδεηθηηθά, όηη ηελ πεξίνδν απηή έθηαζαλ ζε π-

ςειά επίπεδα πνηόηεηαο θαη πξσηνπνξίαο: 
 

  - ε Σέρλε, κε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα ηα έξγα ησλ Michelange-

lo, Θενηνθόπνπινπ (El Greco) θαη Rembrandt, 
 

  - ε Λνγνηερλία, π.ρ., κε ηα έξγα ησλ Dante, Shakespeare θαη Molière, 
 

  - ε Φηινζνθία, π.ρ., κε ην έξγν ησλ Cartesius θαη Spinoza, ζηα νπνία ν 

θηινζνθηθόο ζηνραζκόο πήξε πην νξζνινγηθή κνξθή, αμηνπνηώληαο κε-

ζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπκπεξαζκνύ ηεο ηόηε κόλεο γλσζηήο Γεσκεη-

ξίαο, ηεο Επθιείδεηαο, θαη 
 

  - ε Αζηξνλνκία θαη ε Φπζηθή, κε αληηπξνζσπεπηηθνύο εξεπλεηέο ηνπο 

Copernicus, Galilei, Kepler θαη Newton. 
 

Ζ ηειεπηαία «ζπλνιηθή πνιηηηζκηθή αηρκή ηεο αλζξσπόηεηαο» 

μεθίλεζε κε ηε «βηνκεραληθή επαλάζηαζε» (κεηά ην 1760), δειαδή κε ην 

πέξαζκα από ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηελ επνρή όπνπ ε βηνκεραληθή πα-

ξαγσγή θπξηάξρεζε ζηελ νηθνλνκία. 

 Ο ζρεδηαζκόο πνιύπινθσλ θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ κεραλώλ 

θαη ε ηαρεία δηαδηθαζία σξίκαλζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Φπζηθήο 

(ζπρλά ζε πιήξε αιιειεμάξηεζε) ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ησλ ζύγρξνλσλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Φπζηθήο. 
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 ε απηή ηε δηαδηθαζία εμέιημεο, ε Γεσκεηξία κεηαιιάρηεθε θαη πάιη: 

πήξε κηα εληειώο θαηλνύξγηα κνξθή, αθεξεκέλε θαη απαιιαγκέλε από πε-

ξηνξηζηηθέο έλλνηεο (όπσο είλαη, π.ρ., νη έλλνηεο ηεο επζείαο θαη ηεο πα-

ξαιιειίαο) θαη θαηαζηάιαμε ζηε ζύγρξνλε Δηαθνξηθή Γεσκεηξία, πνπ πε-

ξηέρεη ηελ Δπθιείδεηα σο πνιύ εηδηθή πεξίπησζε.  

 Απηό ην πέηαγκα ηεο Γεσκεηξίαο πξνο ην αθεξεκέλν θαη ηηο ζπλνιηθέο 

ζεσξήζεηο, απνδείρηεθε εμαηξεηηθά γόληκν ζηε ζύγρξνλε Φπζηθή: 

ρσξίο ηε Δηαθνξηθή Γεσκεηξία δελ ζα κπνξνύζε λα δηαηππσζεί 

θαλ ε Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο ηνπ Einstein, ε νπνία, ηελ πεξίν-

δν 1905-1915, αλαπηύρζεθε ζε ζπζρεηηζκό κε ηε Γεσκεηξία απηή. 
 

 Αθόκα θαη από ηα ιίγα πνπ ζίμακε, ηεθκεξηώλεηαη ν ραξαθηεξηζκόο 

ηεο Γεσκεηξίαο, σο εθείλνπ ηνπ επηζηεκνληθνύ θιάδνπ κε ην εμήο ραξα-

θηεξηζηηθό: νη επνρέο ξηδηθήο πνηνηηθήο κεηαιιαγήο ηνπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

επνρέο ησλ «ζπλνιηθώλ πνιηηηζκηθώλ αηρκώλ ηεο αλζξσπόηεηαο». Πξν-

θύπηεη, έηζη, έλα αθόκα πεηζηηθό επηρείξεκα ππέξ ηεο ζέζεο όηη: 
 

ε Γεσκεηξία απνηειεί «πνιηηηζκηθό αγαζό». 
 

(Κ) πκπιεξσκαηηθέο ζπλνπηηθέο επηζεκάλζεηο. 
 

 Σα πξνεγνύκελα ζίγνπλ κηθξό κόλν κέξνο ηνπ θάζκαηνο ηεο ακθί-

πιεπξα δεκηνπξγηθήο αιιειεπίδξαζεο ηεο Γεσκεηξίαο κε ην πνιηηηζκηθό 

γίγλεζζαη, ε νπνία κπνξεί λα εμεηδηθεπζεί ζε ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη, π.ρ., 

ζηε Δηαθνζκεηηθή (θαη πξσηόγνλσλ ιαώλ) θαη ηε Υαξαθηηθή, κε αλάδεημε 

ηνπ βαζύηεξνπ πνιηηηζκηθνύ ραξαθηήξα ηεο Γεσκεηξίαο. 
 

 Αο ζεκεησζεί, ηέινο, όηη ζήκεξα ππάξρνπλ Γεσκεηξίεο, πνπ έρνπλ ελ-

ηειώο δηαθνξεηηθή πθή από ηελ Δπθιείδεηα Γεσκεηξία. ην πλεύκα ηνπ Δ-

πθιείδε, γλσξίδνπκε ζήκεξα δύν αθόκα «θιαζηθέο» Γεσκεηξίεο, ην ίδην 

«λόκηκεο» κε απηήλ ζηα Μαζεκαηηθά: 

 Σελ Τπεξβνιηθή Γεσκεηξία, πνπ, όπσο είπακε, αλαθαιύθζεθε πάλσ 

από 2.000 ρξόληα κεηά ηελ Δπθιείδεηα θαη δηαθέξεη από απηήλ θαηά ην «α-

μίσκα ησλ παξαιιήισλ»: «από έλα ζεκείν εθηόο επζείαο πεξλάλε πεξηζζόηε-

ξεο από κηα παξάιιειεο πξνο απηήλ». Καη 

 Σελ Πξνβνιηθή Γεσκεηξία, πνπ δηαθέξεη από ηελ Δπθιείδεηα θπξίσο 

θαηά ην όηη ζε απηήλ δελ ππάξρνπλ παξάιιειεο επζείεο. 

 Δμππαθνύεηαη όηη ππάξρνπλ Πξνηάζεηο πνπ ηζρύνπλ ζε κηα από ηηο 

«θιαζηθέο» Γεσκεηξίεο (: ηελ Δπθιείδεηα, ηελ Τπεξβνιηθή, ή ηελ Πξνβνιη-

θή) θαη είλαη ιαλζαζκέλεο ζηηο άιιεο δύν. Γελ είλαη, ινηπόλ, πιένλ ζσζηό 
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ην όηη «ζηα Μαζεκαηηθά κηα Πξόηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο». Σν ζσζηό 

είλαη όηη απηό ηζρύεη ζε θαζεκηά αμησκαηηθά ζεκειησκέλε καζεκαηηθή 

ζεσξία ρσξηζηά. Δπηπιένλ, είλαη αμηνζεκείσην όηη θαη νη ηξεηο πξνεγνύκε-

λεο Γεσκεηξίεο είλαη θάπνπ ρξήζηκεο: 

  - ε Τπεξβνιηθή Γεσκεηξία θαίλεηαη λα είλαη πην θνληά από ηελ Δπθιεί-

δεηα ζηε «Γεσκεηξία ηνπ ρώξνπ», ζύκθσλα κε ηελ Εηδηθή Θεσξία ηεο 

ρεηηθόηεηαο ηνπ Einstein, 

  - ε Επθιείδεηα Γεσκεηξία πξνζεγγίδεη ηνπηθά ηε «Γεσκεηξία ηνπ ρώξνπ» 

θαη, θαζώο επηηξέπεη επθνιόηεξνπο ππνινγηζκνύο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ηαηηθή θαη ηηο Καηαζθεπέο, ελώ 

  - ε Πξνβνιηθή Γεσκεηξία δηέπεη ηε «Γεσκεηξία ηνπ θακβά» ζηε Ζσ-

γξαθηθή κε Πξννπηηθή. 
 

(Λ) Δπηιεγόκελα. 
 

 Από όια όζα πξνεγήζεθαλ δηαθαίλεηαη όηη ηα Μαζεκαηηθά θαη, εηδη-

θόηεξα, ε Γεσκεηξία έρνπλ πιένλ θαηαθηήζεη κηα πξωηόγλωξε απηνλνκία 

θαη επξύηεηα δξάζεο, πνπ ηνπο πξνζέδσζαλ ηε «δπλακηθή» λα ππεηζέξρν-

ληαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγίαο, βνεζώληαο καο λα 

μεπεξάζνπκε ηνπο, ζπρλά, παξακνξθωηηθνύο θξαγκνύο ηεο επνπηείαο θαη α-

λνίγνληαο ηνπο νξίδνληέο καο ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν. 
 

Τζηεξόγξαθν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο: 

 ε έλαλ θαηλνύξγην πξνγξακκαηηζκό γηα ηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζην 

Λύθεην
6
, όπνπ ε Γεσκεηξία (ιόγσ ηνπ πινύζηνπ θαη εμαηξεηηθά πνηνηηθνύ παηδεπ-

ηηθνύ δπλακηθνύ πνπ εκπεξηέρεη θαη κπνξεί λα απειεπζεξώζεη) δηεθδηθεί ηηο κηζέο 

ώξεο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, νη πεξίπνπ 10 ώξεο 

δηδαζθαιίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα λα ζπδεηεζνύλ όια όζα πξνεγήζεθαλ θαη 

ζπλζέηνπλ ηελ 1
ε
 Δλόηεηα, αθνινπζνύληαη από ηηο επόκελεο νθηώ Δλόηεηεο: 

 

● Μηα δηδαθηηθά επεμεξγαζκέλε απόδεημε ηνπ «λόκνπ ηζνξξνπίαο ησλ κνριώλ» 

από ηνλ Αξρηκήδε, ζηε βάζε έληνλα επνπηηθώλ «αμησκάησλ» θαη κε Δπθιείδεηνπ 

ηύπνπ απνδεηθηηθέο δηαδηθαζίεο. 
 

● Σν πιαίζην ησλ «ηνηρείσλ» ηνπ Δπθιείδε (όπνπ ηα κήθε ζπγθξίλνληαη, ρσξίο 

κέηξεζε), κε ό,ηη αθνξά ηνλ θύθιν λα κεηαηίζεηαη ζε επόκελε Δλόηεηα. 
 

● 1
ε
 «αιιαγή πιαηζίνπ»: ην «κεηξηθό πιαίζην» ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο. 

 

● 2
ε
 «αιιαγή πιαηζίνπ» ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο: «αξρέο ηεο Φπζηθήο ζηελ 

επίιπζε γεσκεηξηθώλ πξνβιεκάησλ». 
 

                                                           
6 Δπίθεηηαη ε δεκνζίεπζε ιεπηνκεξεηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ. 
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● 1
ε
 επέθηαζε ηνπ «γεσκεηξηθνύ πεξηβάιινληνο»: εηζαγσγή ηνπ θύθινπ γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο κέηξεζεο ησλ γσληώλ, ηε κειέηε ησλ «θαλνληθώλ πνιπγώλσλ» 

θαη κηα έληνλα επνπηηθή επαθή ησλ καζεηώλ κε «νξηαθέο δηαδηθαζίεο». 
 

● 2
ε
 επέθηαζε ηνπ «γεσκεηξηθνύ πεξηβάιινληνο»: εηζαγσγή ησλ Δπθιείδεησλ 

«κεηαζρεκαηηζκώλ», πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ην «κεζνδνινγηθό νπινζηάζην» 

ησλ καζεηώλ θαη, ην θπξηόηεξν, λα ζπζρεηηζζνύλ ηα Μαζεκαηηθά κε ηνλ δηαρξν-

ληθό πνιηηηζκό, εληζρύνληαο ηε ζέζε όηη ε Γεσκεηξία είλαη «πνιηηηζκηθό αγαζό». 

 Μεηά ηελ Δλόηεηα απηή, πξνβιέπεηαη κηα ζεηξά επηιεγκέλσλ (ή γη’ απηό θα-

ηαζθεπαζκέλσλ) αζθήζεσλ, ζε θαζεκηά ησλ νπνίσλ ζα θπξηαξρεί ην εξώηεκα: κε 

πνηα, ή πνηεο, από ηηο (δηαθξηηέο θαη δνπιεκέλεο θαηά ηε δηδαζθαιία) κέζνδν, ή 

κεζόδνπο, ιύλεηαη απινύζηεξα ε άζθεζε θαη γηαηί; Σα παηδεπηηθά θαη ζπλνιη-

θνπνηνύληα πιενλεθηήκαηα από ηηο αζθήζεηο απηέο είλαη πξνθαλή. 
 

● Μηα αλαθεθαιαίσζε ηεο Γεσκεηξίαο, όπσο ηελ πξνηείλεη ην πξνεγνύκελν 

πξόγξακκα, γηα λα εκπεδσζνύλ ηα θξίζηκα ζεκεία θαη λα δηαγξαθνύλ πην θαζαξά 

νη αιιειεπηδξάζεηο Γεσκεηξίαο θαη πνιηηηζκνύ ζηελ ηζηνξηθή δηαδνρή ηνπο. 
 

 πσο αθήλνπλ λα ελλνεζεί νη πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, ε ζεκειηώδεο πξόζε-

ζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη λα αμηνπνηεζεί ε Γεσκεηξία σο 

πιαίζην γηα ηελ «παξνρή ζηνηρείσλ παηδείαο»
7
 θαη σο γέθπξα κεηαμύ ησλ Μαζε-

καηηθώλ θαη ηνπ ππξήλα ηνπ ζπλνιηθνύ γίγλεζζαη ζε θάζε επνρή. 

 ην ζπλνιηθό πξόγξακκα, εθηόο από ηε Γεσκεηξία,: 

  - ε Σξηγσλνκεηξία ζεσξείηαη σο «ππνινγηζηηθή θαη εθαξκνζκέλε Γεσκεηξία» 

θαη πξνγξακκαηίδεηαη λα δηδαρηεί «γελεηηθά» θαη κε ηζηνξηθόηεηα, 

  - ε Αλάιπζε δελ αλαιίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή «αζθεζηνινγία γηα εμεηαζηηθή θαηα-

λάιωζε»: πξνγξακκαηίδεηαη όπωο ε ηζηνξηθή ηεο εμέιημε επηβάιιεη, δειαδή σο ην 

ηδαληθό δηδαθηηθό αληηθείκελν ζηελ πξνπαλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε γηα ηελ αλά-

δεημε ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζε πνηθίιεο θαηεπζύλζεηο, ελώ 

  - ε Άιγεβξα δελ αληηκεησπίδεηαη σο απηόλνκν δηδαθηηθό αληηθείκελν, αιιά σο 

κηα αλαληηθαηάζηαηε καζεκαηηθή ζεσξία, πνπ καο επηηξέπεη λα μεπεξάζνπκε ηελ 

επνπηεία θαη λα δηαθξίλνπκε - θαηαηάμνπκε, π.ρ., ζρήκαηα κέζσ «παξακέηξωλ». 
 

● ηνηρεία ηεξενκεηξίαο, πνπ εηζάγεηαη σο γελίθεπζε ηεο Δπηπεδνκεηξίαο, ώζηε 

λα δηεπθξηληζζεί πεξαηηέξσ ε έλλνηα «γελίθεπζε» θαη λα έρεη ην κάζεκα ζπλέρεηα. 
 

 ●  

                                                           
7 Γειαδή σο αθνξκή θαη ππόβαζξν γηα ηελ απηό-άζθεζε ησλ «εζσηεξηθώλ κεραληζκώλ» ησλ καζεηώλ γηα ηελ 

αθεξεκέλε θαη ζπλνιηθή ζθέςε, νη νπνίνη βξίζθνληαη ελ ησ γελλάζζαη όηαλ νη καζεηέο αξρίδνπλ ην Λύθεην, θαη σο 

εθείλν ην καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ εληάζζεη ηα Μαζεκαηηθά ζηνλ πνιηηηζκό, όπσο ηεθκεξηώλεηαη από ηελ Ιζηνξία 

ηνπο. Γελ ελδηαθέξεη, δειαδή, θαη ηόζν ε εηδηθή γεσκεηξηθή γλώζε, ε νπνία, θπζηθά, ζα ππάξμεη ζην βαζκό πνπ ηεο 

αλαινγεί, θαη, όπσο είλαη γλσζηό, ζα μεραζηεί ιίγν κεηά ηηο εμεηάζεηο, ελώ ε «άζθεζε ησλ εζσηεξηθώλ κεραληζ-

κώλ» ησλ καζεηώλ πξννησλίδεηαη ζηαδηαθή αλαβάζκηζή ηνπο, πνπ δηαξθεί ζηνλ ρξόλν θαη ζα ζπλνδεύεη ηνπο απ-

ξηαλνύο ελεξγνύο πνιίηεο θαη δεκηνπξγνύο (ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε, ή ζηα πιαίζηα ελόο επξύηεξνπ θύθινπ). 




