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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά σε δύο Ελληνικά χειρόγραφα Μαθηματικών
του 15ου και του 18ου αι, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας και της
Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας αντίστοιχα. Εξετάζεται ο ρόλος των
γεωμετρικών σχημάτων στην κατανόηση του περιεχομένου των
χειρογράφων από τους μαθητές αυτών των συγκεκριμένων χρονικών
περιόδων, καθώς και η αναγκαιότητα ή μη της ύπαρξής τους στα κείμενα.
Abstract
This work is related to two Greek mathematical manuscripts of 15th
and 18th century, of the National Library of Austria and the Library of
Dimitsana respectively. We study the role of geometrical shapes in
understanding the content of the manuscripts by students of certain time
periods, and the necessity or not of their existence in the texts.
Εἰσαγωγή
Στὴν παρουσίαση αὐτὴ ἐξετάζουμε τὴ σημασία τῶν γεωμετρικῶν
σχημάτων, ὅπως αὐτὰ ἐμφανίζονται σὲ δύο μαθηματικοὺς κώδικες στὴν
κατανόηση τῶν ἀντίστοιχων γεωμετρικῶν ἐννοιῶν ποὺ περιέχονται σὲ
αὐτούς. Ἐπιχειροῦμε νὰ διαπιστώσουμε τὴν ἀναγκαιότητα, ή μη τῆς
ὕπαρξἠς τους, καὶ νὰ συγκρίνουμε τὸν ρόλο τους σὲ σχέση μὲ αὐτὸν τῶν
σχημάτων στὰ γεωμετρικὰ κείμενα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.
Ὁ κώδικας 65 τοῦ 15ου αἰ. εἶναι ἕνα βυζαντινὸ μαθηματικὸ χειρόγραφο
μὲ ὕλη ποὺ προοριζόταν γιὰ διδασκαλία σὲ ἀκροατήριο διαφόρων ἡλικιῶν
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καὶ ἰδιοτήτων.1 Αὐτὸ ἐξηγεῖται, διότι στὶς σχολικὲς τάξεις ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς ἦταν δυνατὸν νὰ συνυπάρχουν μαθητὲς τῆς σημερινῆς
πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μὲ οἰκοδόμους,
δημοσίους ὑπαλλήλους, ἐμπόρους, ἀργυροχρυσοχόους, κ.λπ.2 Τὸ
μεγαλύτερο μέρος τοῦ κώδικα ἀφορᾶ σὲ κεφάλαια Ἀριθμητικῆς, Ἄλγεβρας
καὶ Γεωμετρίας διδασκόμενα σὲ μαθητὲς τοῦ σημερινοῦ Δημοτικοῦ,
Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Ὁ Ἀνώνυμος συγγραφέας μᾶς ἐκπλήσσει συχνὰ,
μὲ τὶς πρωτότυπες μεθόδους ἐπίλυσης προβλημάτων, καὶ δείχνει ὅτι εἶναι
ἐνημερωμένος σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέλιξη ποὺ παρουσιάζει ἡ Μαθηματικὴ
Ἐπιστήμη κατὰ τὴν ἐποχή του. Εἶναι πιθανὸν νὰ δέχεται ἐπιρροὲς ἀπό:
Τὰ Μετρικὰ τοῦ Ἥρωνα τοῦ Ἀλεξανδρέα3
Τὰ Ἐπιπεδομετρικά τοῦ Διοφάντου4
Τὴ Σύνοψη περὶ μετρήσεως καὶ μερισμοῦ τῆς γῆς (γεωδαισία) τοῦ Ἰωάννη
Πεδιάσιμου
Τὸν Ἀλ Χουαρίζμι, ὁ ὁποῖος συνέθεσε ἔργο στὸ ὁποῖο περιέχονται
προβλήματα μέτρησης ἐκτάσεων καὶ γενικῶν γεωμετρικῶν ὑπολογισμῶν5
1

Οἱ διαστάσεις του εἶναι 297/300x210/212 mm. καὶ τὰ τεύχη του ἀριθμοῦνται ὡς ἑξῆς: II.
163 Bl (Ι 160=V; +61/1; 142/1; 156/1; 157/1). 36Z. Βλ. H. Hunger, Katalog der
griechischen Handschriften der Österreichishen National Bibliothek, Teil 1 Codices
Historici, Philosophici et Philologici, Wien 1961, Georg Prachner Verlag, σελ. 183.
Ὁ κώδικας ἀποτελεῖται ἀπὸ φύλλα (ἢ τὰ τεύχη) τὰ ὁποῖα δὲν ἑνώνονται σὲ ρολό, ἀλλὰ
εἶναι τοποθετημένα ἁπλωτὰ ἀνάμεσα σὲ πινακίδες ἀπὸ ξύλο ἢ κάποιο ἄλλο ὑλικό·
θεωρεῖται δὲ ὡς προδρομικὴ μορφὴ τοῦ σημερινοῦ βιβλίου. Ἐμφανίζεται τὸν 2ο αἰ. μ.Χ.
καὶ λόγῳ τῆς εὐχρηστίας του ἀντικαθιστᾶ τὸν κύλινδρο. Τὴν ἴδια περίπου ἐποχή, ἡ
περγαμηνὴ (δέρμα συνήθως μοσχαριοῦ ἢ ἀρνιοῦ) ὡς ὑλικὸ γραφῆς ἀντικαθιστᾶ τὸν
πάπυρο. Ὁ κώδικας ἀποτελεῖται ἀπὸ συνενωμένα τεύχη, καὶ κάθε τεῦχος ἀπὸ ἕνα
(μεταβλητὸ) ἀριθμὸ φύλλων διπλωμένων στὰ δύο. Βλ. Μioni, Εἰσ. Ἑλλ. Παλ., σελ. 46, 49.
2
Σταμάτη, Κριτ. Βυζ. βιβλ. Ἀριθμ., σελ. 4
3
Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο "ὀκτακαιδέκατον" καὶ ἄλλους συναφεῖς μὲ αὐτόν,
γιὰ νὰ δηλώσει τὸ 1/18 καὶ ἄλλα παρόμοια κλάσματα. Ἐδῶ εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἐπιρροὴ ἀπὸ
τὴν ἀρχαιότητα, δηλαδὴ τοῦ Ἥρωνα τοῦ Ἀλεξανδρέα, ἡ ὁποία φθάνει ἕως τὸν Γεώργιο
Παχυμέρη, καθὼς αὐτοὶ μεταχειρίζονταν τοὺς ἴδιους ὅρους γιὰ νὰ κατονομάσουν τὰ
κλάσματα. <<Καὶ ἐπεὶ ὀκτωκαιδέκατον καὶ τὸ τῆς ΔΕ διάστημα πρὸς τὸ τῆς ΑΒ ἔσται...>>
Βλ. Vincent, Géom. prat. gr., σελ. 204.
4
Ανωνύμου, Αριθμητική, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Το Μαθηματικό περιεχόμενο του
Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 του 15ου αι. (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και
Σχόλια], Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 51 (ὑποσημ.235) . Ἡ γενικώτερη ἐπιρροὴ τοῦ Διόφαντου φαίνεται
στὶς σελίδες 34 (ὑποσημ. 110), 44 (179), 46 (195, 199), 48 (211, 212).
5
Ὁ ἄραβας χαλίφης Ἀλ Μαμοὺν προέτρεπε τὸν Ἀλ Χουαρίζμι νὰ συνθέσει ἔργο γιὰ τοὺς
μαθηματικοὺς ὑπολογισμοὺς καὶ νὰ τὸ περιορίσει στὸ εὐκολότερο καὶ χρησιμότερο μέρος
τῆς ἀριθμητικῆς, δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ χρειάζονται οἱ ἄνθρωποι σὲ ζητήματα κληρονομιᾶς,
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Τὸν Φιμπονάτσι, ὁ ὁποῖος ἔγραψε σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβαδὰ.
Ἡ διδακτέα ὕλη συμπληρώνεται μὲ κεφάλαια ποὺ ἀφοροῦν στὴν
ἀργυροχρυσοχοΐα, τὸ ἐμπόριο, τὶς οἰκοδομικὲς ἐργασίες, τὶς μετατροπὲς
νομισμάτων, τὸ ἐμπόριο τῆς μετάξης, καὶ ἄλλα ζητήματα ποὺ σχετίζονταν
μὲ τὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν Βυζαντινῶν τοῦ 15ου αἰ.
Ἡ σπουδαιότητα τοῦ κώδικα 72 τῆς Δημητσάνας, τοῦ Νικηφόρου
Θεοτόκη, ποὺ ἀργότερα ἐκδόθηκε ὡς Στοιχεῖα Μαθηματικῶν6, ἔγκειται στὸ
ὅτι εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κείμενα μὲ μὴ στοιχειώδη Μαθηματικὰ τὴν
ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας. Προγενέστερό του ὑπῆρξε μόνον ἡ Ὁδὸς
Μαθηματικῆς τοῦ Ἀνθρακίτη τὸ ὁποῖο ὅμως περιεῖχε ἀποκλειστικὰ
κλασσικὰ Μαθηματικὰ ἐνῷ στερεῖται παντελῶς τῶν σύγχρονων. Ἐπίσης
ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία μεταξὺ τῶν Διδασκάλων τοῦ Γένους
ὅτι τὰ Στοιχεῖα Μαθηματικῶν διδάχθηκαν σὲ διάφορα σχολεῖα τῆς ἐποχῆς
καὶ ἔχαιραν εὐρείας ἐκτίμησης.
Ὁ κώδικας 72 περιέχει ὕλη Εὐκλείδειας Γεωμετρίας σύμφωνα μὲ τὰ
βιβλία ὅπως αὐτὰ παρουσιάζονται στὰ Στοιχεῖα τοῦ Εὐκλείδη. Σημειώνεται
ὅτι ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης ἀναλύει μὲ περισσότερες λεπτομέρειες7 σὲ
σχέση μὲ τὸν Εὐκλείδη τὶς ἐκφωνήσεις τῶν προτάσεων καὶ τῶν
θεωρημάτων, γεγονὸς ποὺ δείχνει ὅτι ὁ στόχος του ἦταν ἡ πλήρης
κατανόηση τῶν συλλογισμῶν ἀπὸ τοὺς μαθητές, 8 ἐπειδή ἀγωνιοῦσε γιὰ τὸ
πῶς οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες θὰ μπορέσουν νὰ ἀσκηθοῦν εἰς τὰ ¨στοιχεῖα¨
τῶν ἐπιστημῶν ὥστε νὰ παρακολουθήσουν τὴν πρόοδο τῆς Εὐρώπης.9

μοιρασιᾶς περιουσίας, ἐμπορικῶν συναλλαγῶν, δικαστικῶν διενέξεων, καταμετρήσεων
γῆς, γεωμετρικῶν ὑπολογισμῶν, κ. ἄ. Βλ. Boyer- Merzbach, Ἱστ. Μαθ., σελ. 256, καὶ Δ.
Γούτα, Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ σκέψη στὸν Ἀραβικὸ πολιτισμό, ἐκδ. Περίπλους, Ἀθήνα 2001,
σελ. 159.
6
Σημειώνω, ὅτι στὰ Στοιχεῖα Μαθηματικῶν τὰ σχήματα δὲν παρουσιάζουν διαφορὲς ἀπὸ
τὰ ἀντίστοιχα τοῦ κώδικα 72, οὔτε κὰν στὰ γράμματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὶς
κορυφές, τὶς πλευρές, κ.λπ. Βλ. Ανωνύμου, Μαθηματάριον, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Η
διδασκαλία των Μαθηματικών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας,
σύμφωνα με τον κώδικα 72 του 18ου αι. της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή,
Έκδοση και Σχόλια], Αθήνα 2009, σελ. 39.
7
Ἀ. Στούρζας, Ἀναμνήσεις καὶ εἰκόνες: Εὐγένιος Βούλγαρης καὶ Νικηφόρος Θεοτόκης
πρόδρομοι τῆς νοητικῆς καὶ ἐθνικῆς ἐξεγέρσεως τῆς Ἑλλάδος, μετάφρ. Κ. Σοῦτσος, ἐκ τοῦ
Τυπογραφείου Λ. Βιλαρά, ἐν Ἀθήναις 1858, σελ. 40- 46.
8
Πανελλήνιο Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τοῦ Ε.Ι.Ε.: Τὸ αἴτημα τῆς διεπιστημονικῆς ἔρευνας.
Οἱ ἐπιστῆμες στὸν Ἐλληνικὸ χῶρο, Ἀθήνα 1995, Μαρία Τερδήμου, Τὰ Μαθηματικὰ στὶς
Παρίστριες Ἡγεμονίες, ἐκδ. Ε. Ι. Ε. - Τροχαλία, Ἀθήνα 1997, σελ. 330.
9
Ζ. Μουρούτη- Γκενάκου, Ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731- 1800) καὶ ἡ συμβολὴ αὐτοῦ εἰς
τὴν παιδείαν τοῦ γένους, Ἀθήνα 1979 (Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου), σελ. 8.
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Ἡ διδακτέα ὕλη στὸν κώδικα 72 συμπληρώνεται μὲ προβλήματα ποὺ
ἀφοροῦν σὲ ζητήματα τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὰ
τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας.
Ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης κατὰ κύριο λόγο χρησιμοποιοῦσε τὰ ἔργα:10
Tacquet, Elementa Euclidea Geometriae planae, ac solidae; et selecta ex
Archimede Theoremata: ejusdemque trigonometria plana, Plurimis
Corollariis,/Notis, ac Schematibus quadraginta illustrata a Guilielmo
Whiston, Quibus nunc primum accedunt Trigonometria Sphaerica Rogerii
Josephi Boscovich & Sectiones Conicae Guidonis Grandi Annotationibus
satis amplis Octaviani Cameti explicatae, ed. tertia Veneta ad Romanam
diligenter exacta, atque a mendis summo studio expurgata, Bassani 1781.
Ozaman, Les elements d' Euclide demontrés d' une manière nouvelle et
facile, par M. Audriene, Paris 1746, καὶ
Ch. Wolf, Elementa Matheseos universae, vol. I, Ἄλλη 1713.
Σχετικὰ μὲ τὶς βασικὲς γεωμετρικὲς ἔννοιες οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται
στὸ παρὸν ἄρθρο, σημειώνεται ὅτι ὡς γεωμετρικὸ σημεῖο Α ὁρίζεται ὁ
τόπος ποὺ εὑρίσκεται τὸ Α, ἀλλὰ τὸ ἴδιο τὸ σημεῖο Α δὲν ἔχει διαστάσεις.
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἔννοια τῆς εὐθείας. Ὡς ἐκ τούτου τὰ
γεωμετρικὰ σχήματα ποὺ θὰ παρουσιαστοῦν στὴ συνέχεια προέρχονται ἀπὸ
ἀναπαραστάσεις ἰδεατῶν ἐννοιῶν.
Στὴ διδασκαλία τῆς Γεωμετρίας τοῦτο ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία, ἄν
ἀναλογισθοῦμε ὅτι χωρὶς αὐτὴν τὴν ἔστω καὶ ὑποτυπώδη ἀναπαράσταση θὰ
ἦταν ἀνέφικτη ἡ κατανόηση ἀκόμα και τῶν ἁπλούστερων γεωμετρικῶν
συλλογισμῶν.
Στὸν κώδικα 65 τοῦ 15ου αἰ.
-Σὰν πρῶτο παράδειγμα στὸν κώδικα 65 τοῦ 15ου αἰ. ἀναφέρω τὸ
πρόβλημα στὸ ὁποῖο ζητεῖται νὰ εὑρεθεῖ ὁ ὄγκος τοῦ δοχείου ποὺ φαίνεται
στὴν εἰκόνα.
Πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι στὸ χειρόγραφο αὐτὸ οἱ πράξεις περιγράφονται
μὲ λόγια καὶ δὲν χρησιμοποιοῦνται τύποι γιὰ τοὺς μαθηματικοὺς
ὑπολογισμούς. Σήμερα δέ, γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ συγκεκριμένου ὄγκου
χρησιμοποιοῦμε τὴ θεωρία τοῦ Ὁλοκληρωτικοῦ Λογισμοῦ, ἡ ὁποία δὲν
ἦταν γνωστὴ τὸν 15ον αἰ. Ἡ προσέγγιση τοῦ ἀγνώστου συγγραφέα εἶναι
πρακτικῆς φύσεως, καὶ ἀποτελεῖ μία ἀξιόλογη πρώιμη ἀπόπειρα ἐπίλυσης

10

Γ. Καρὰς, Οἱ ἐπιστῆμες στὴν τουρκοκρατία, ἐκδ. βιβλιοπωλείου τῆς Ἐστίας καὶ Κέντρου
Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν, Ἀθήνα 1992, τόμ. Ι Τὰ Μαθηματικά, σελ. 92.
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προβλημάτων
αὐτοῦ
τοῦ
σημαντικότατου κεφαλαίου τῆς
Μαθηματικῆς Ἀνάλυσης.
Ὁ συγγραφέας στὸ 235ο11
κεφάλαιο τοῦ κώδικα 65 γράφει
συγκεκριμένα:
Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶ εἰδέναι οἰνοδόχον
ἄγγος τὸ κοινῶς βουτζίν καλούμενον
τῷ ὄντι σανίδων λ, δεχόμενόν δε καὶ
μέτρα λ, γενόμενόν δε, σανίδων κ,
πόσα μέτρα ἔλαττω τῶν λ δέξεται.
Ἔστω οἰνοδόχον ἄγγος τὸ κοινῶς
βουτζίον καλούμενον, ὅπερ ἔχει
σανίδας λ, δέχεταί δε καὶ μέτρα λ.
Ἀφαιρεθέντων δὲ σανίδων ι καὶ γενόμενον σανίδων κ, ζητεῖς εἰδέναι πόσα μέτρα
ἔλαττω τῶν λ δέξεται.

Εἶναι προφανὲς ὅτι χωρὶς τὴν ὕπαρξη τοῦ πιὸ πάνω σχήματος θὰ ἦταν
δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ἀπὸ τὴν περιγραφὴ μόνο τοῦ συγγραφέα περὶ
τίνος πρόκειται.
-Ἐνδιαφέρον ἐπίσης εἶναι τὸ σχῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν
συγγραφέα (κεφ. 202)12 γιὰ τὸ κανονικὸ 40-γωνο, προκειμένου να
ὑπολογίσει τὸ ἐμβαδόν του μὲ μία πρωτότυπη καὶ ἄγνωστη στοὺς
σύγχρονους μαθηματικοὺς μέθοδο.

11

Ανωνύμου, Αριθμητική, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Το Μαθηματικό περιεχόμενο του
Codex Vindobonensis phil. Graecus 65 του 15ου αι. (φφ. 11- 126), Εισαγωγή, Έκδοση και
Σχόλια], Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 483.
12
Ὅ. π., σελ. 423.
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Παρατηροῦμε ὅτι ὁ συγγραφέας χωρίζει τὴν περιφέρεια τοῦ κύκλου μὲ
ἱκανοποιητικὴ ἀκρίβεια σε 40 ἴσα τμήματα, ἐνῷ δὲν εἶναι ξεκάθαρο ἂν ἔχει
ἑνώσει μεταξύ τους και τὰ σημεῖα μὲ εὐθύγραμμα τμήματα, ὥστε νὰ
σχηματιστεῖ τὸ κανονικὸ 40-γωνο.
Παρατηροῦμε ἐπίσης ὅτι εἶναι καλὸς γνώστης τῆς κατασκευῆς ἑνὸς
πολυγώνου μὲ μεγάλο πλῆθος πλευρῶν, ἀφοῦ γιὰ να τὸ κατασκευάσουμε
σήμερα, θὰ ἔπρεπε νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν κατασκευὴ τοῦ κανονικοῦ
πενταγώνου, καὶ στὴ συνέχεια να χωρίσουμε τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 5 τόξα σὲ
δύο ἴσα μέρη, ὁπότε ἑνώνοντας τὰ 10 σημεῖα ποὺ θὰ προκύψουν νὰ ἔχουμε
ἕνα κανονικὸ 10-γωνο. Ὁμοίως μὲ τὴν ἴδια διαδικασία ἀπὸ τὸ 10-γωνο
κατασκευάζουμε τὸ 20-γωνο, καὶ ἀπὸ τὸ 20-γωνο τὸ 40-γωνο.
-Ἄκρως ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ὕπαρξη τοῦ σχήματος γιὰ τὸ πρόβλημα τοῦ
220οῦ κεφαλαίου, στὸ ὁποῖο ζητεῖται ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ ἐμβαδοῦ ἑνὸς
ἰσοπλεύρου τριγώνου "ἐλλιποῦς".13

Ὅπως ἔχουμε διαπιστώσει καὶ ἄλλες φορές, παρατηροῦμε πὼς σὲ αὐτὸ
τὸ σημεῖο τοῦ χειρογράφου, ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ ὁρολογία ἡ ὁποία
ὄχι μόνο δὲν συνηθίζεται σήμερα, ἀλλὰ ἐπιπλέον δυσκολεύει σημαντικὰ τὴν
ἔρευνα τὸ γεγονὸς ὅτι χρειάζεται χρόνος μέχρι νὰ κατανοήσει κανεὶς ἀπὸ
τὴν μακροσκελέστατη περιγραφὴ τί ἐννοεῖ ὅταν ἀναφέρεται στὸν ὅρο ''
ἐλλιπὲς ἰσόπλευρο τρίγωνο''.

13

Ὅ. π., σελ. 448.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

1021

Προκύπτει λοιπόν, πὼς ἐννοεῖ τὸ μὴ κυρτὸ τετράπλευρο τὸ ὁποῖο
προκύπτει, ἂν ἀπὸ ἔνα ἰσόπλευρο τρίγωνο ἀφαιρέσουμε τὸ ἰσοσκελὲς
τρίγωνο ποὺ περιέχεται στὸ ἰσόπλευρο ὅπως φαίνεται στὸ σχῆμα.
Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι μία καλὴ ἄσκηση γιὰ νὰ κατανοήσουν οἱ μαθητές
του τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ Πυθαγορείου Θεωρήματος, ἀλλὰ φαίνεται νὰ
ἐπιθυμεῖ νὰ τοὺς δυσκολέψει περισσότερο εἰσάγοντας ὅρους ποὺ γιὰ νὰ
ἐξηγηθοῦν χρειάζεται μία μακροσκελὴς ἀναλυτικὴ περιγραφή καὶ ἀσφαλῶς
ἡ ὕπαρξη τοῦ πιὸ πάνω σχήματος.
-Οἱ μαθηματικοὶ τῆς σύγχρονης ἐποχῆς ἀντιμετωπίζουν δυσκολία στὸ νὰ
ἐπιτύχουν νὰ κατανοήσουν οἱ μαθητές τους ὅτι ἡ μεγαλύτερη περίμετρος
ἑνὸς πολυγώνου δὲν παραπέμπει κατ' ἀνάγκην καὶ σὲ ἕνα μεγαλύτερο
ἐμβαδόν, ὅπως καὶ ὅτι τὰ σχήματα μὲ ἴση περίμετρο δὲν ἔχουν πάντα τὸ ἴδιο
ἐμβαδόν. Ὁ συγγραφέας τοῦ κώδικα 65 ἀντιμετωπίζει αὐτὴν τὴ δυσκολία
(κεφ. 202-213) στηριζόμενος στοὺς ὑπολογισμούς του, ἀλλὰ κυρίως
παραθέτοντας μία σειρὰ ἀπὸ σχήματα δείχνοντας μὲ τρόπο σαφὴ πὼς ἀπὸ
τὰ κανονικὰ πολύγωνα μὲ περίμετρο ἴση πρὸς 20 σπιθαμές, αὐτὸ ποὺ ἔχει
τὸ μικρότερο ἐμβαδὸν εἶναι τὸ τετράγωνο. Βέβαια ἔχει ξεκινήσει αὐτὴν τὴν
διαδικασία ὑπολογίζοντας τὸ ἐμβαδὸν κύκλου μὲ πρίμετρο 20 σπιθαμές, τὸ
ὁποῖο εἶναι τὸ μεγαλύτερο ὅλων τῶν ὑπολοίπων σχημάτων. Στὴ συνέχεια,
μετὰ ἀπὸ τὸν κύκλο καὶ τὰ κανονικὰ πολύγωνα, σχεδιάζοντας ὀρθογώνια
παραλληλόγραμμα καὶ ἕνα ἰσόπλευρο τρίγωνο, ὅλα μὲ περίμετρο ἴση πρὸς
20 σπιθαμές, δείχνει πὼς τὸ μικρότερο ἐμβαδὸν τῶν πιὸ πάνω σχημάτων τὸ
ἔχει τὸ ὀρθογώνιο μὲ μῆκος 9 καὶ πλάτος 1 σπιθαμή.14

14

Ὅ. π., σελ. 423-435.
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Στὴν πρώτη εἰκόνα παρατηροῦμε ὅτι ὅσο ἐλαττώνεται τὸ πλῆθος τῶν
πλευρῶν τῶν κανονικῶν πολυγώνων μὲ σταθερὴ περίμετρο, τόσο
ἐλαττώνεται καὶ τὸ ἐμβαδόν, τὸ ὁποῖο στὸ πρῶτο πολύγωνο (40-γωνο) εἶναι
31 9/11, καὶ στὸ τελευταῖο (12-γωνο) 30 1/13.
Στὸ δεύτερο σχῆμα βλέπουμε πὼς τελικὰ τὸ τετράγωνο μὲ περίμετρο
20 ἔχει τὸ μικρότερο ἐμβαδὸν ὅλων τῶν μέχρι ἐκείνου τοῦ σημείου
ἐξεταζομένων κανονικῶν πολυγώνων μὲ τὴν ἴδια περίμετρο, τὸ ὁποῖο
ἰσοῦται μὲ 25.15
15

Σημειώνεται, ὄτι ὁ συγγραφέας συμπεριλαμβάνει τὸ ἰσόπλευρο τρίγωνο στὴν κατηγορία
τῶν παραλληλογράμμων καὶ ὄχι τῶν κανονικῶν πολυγώνων.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας

1023

Στὴ συνέχεια φαίνεται στὸ σχῆμα, ὅτι τὴ τελικὰ τὴ μικρότερη ἔκταση ὅλων
τῶν
σχημάτων μὲ τὴ σειρὰ ποὺ τὰ παρουσιάζει ὁ συγγραφέας,
καταλαμβάνει τὸ ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο μὲ πλευρές 9 καὶ 1 καὶ
ἐμβαδὸν 9.
-Στὸ 230ό κεφάλαιο διαβάζουμε: «Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶ εἰδέναι πόσων
σπιθαμῶν πανίν, ἔσται σοὶ χρεία πρὸς τὸ ποιῆσαι σκηνὴν ὅσου ἄν μεγέθους
βούλη».16

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ ἀσάφεια τῆς ἐκφώνησης δὲν προσφέρει περιθώρια
γιὰ τὴν ἐξεύρεση λύσης. Ὡστόσο μετὰ ἀπὸ προσεκτικὴ μελέτη τῆς
μακροσκελέστατης περιγραφῆς ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀλλὰ καὶ τῆς κατανόησης
τοῦ σχήματος, χωρὶς τὸ ὁποῖο θὰ εἴχαμε μεγάλη δυσκολία, τὸ πρόβλημα
διατυπώνεται ἀπὸ ἐμᾶς ὡς ἑξῆς: «Ζητεῖται ὁ ὑπολογισμὸς τοῦ ἐμβαδοῦ τῆς
παράπλευρης ἐπιφάνειας μίας κωνικῆς σκηνῆς ὕψους 40 σπιθαμῶν καὶ
παράπλευρης ἀκμῆς 50 σπιθαμῶν».
Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιώντας τὸ Πυθαγόρειο θεώρημα καὶ
ἀκολουθώντας δική του πρωτότυπη μέθοδο εὑρίσκει τὸ ζητούμενο ἐμβαδὸν.
Διαπιστώνουμε ὅτι ἔχει χρησιμοποιήσει τὸν γνωστὸ σὲ ἐμᾶς τύπο, τὸν
ὁποῖο ἐφαρμόζουμε σήμερα κατὰ τὴν ἐπίλυση συναφῶν ζητημάτων, δηλαδὴ
ὑπολογίζει τελικὰ τὸ γινόμενο τῆς ἡμιπεριμέτρου τῆς κυκλικῆς βάσης ἐπὶ τὸ
ὕψος.
Στὸν κώδικα 72 τοῦ 18ου αἰ.
Σὲ αὐτὸ τὸ χειρόγραφο τοῦ ὁποίου τὸ περιεχόμενο διδασκόταν στὴν
Ἑλλάδα λίγες μόνο δεκαετίες πρὶν τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἰδιαίτερο

16

Μαρία Χάλκου, Τα Βυζαντινά Μαθηματικά, The codex Vindobonensis phil. gr. 65 of the
15th cent. τόμος ΙΙ Γεωμετρία , 3η έκδοση, Αθήνα 2014, σελ. 39.
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ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τὰ σχήματα ποὺ ἀφοροῦν στὸ 2ο Βιβλίο17 καὶ
συγκεκριμένα στὸ κεφάλαιο τῶν Ἐμβαδῶν. Τοῦτο διότι ἡ διατύπωση καὶ
γενικώτερα ἡ συλλογιστικὴ τοῦ Θεοτόκη κατὰ τὴν παρουσίαση καὶ
ἀνάπτυξη τῶν Ὁρισμῶν, τῶν Προτάσεων, τῶν Θεωρημάτων κ.λπ. εἶναι
ἰδιάζουσα καὶ δυσκολονόητη, καθὼς ἐντοπίζονται ἐντυπωσιακὲς διαφορὲς
σὲ σχέση μὲ τὴ σύγχρονη πρακτικὴ καὶ μεθοδολογία.
-Σὰν πρῶτο παράδειγμα ἀναφέρω τὸν ὁρισμὸ τοῦ ὀρθογωνίου
παραλληλογράμμου, ὁ ὁποῖος σήμερα μπορεῖ νὰ διατυπωθεῖ ὡς ἑξῆς:
«Ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο εἶναι τὸ τετράπλευρο ποὺ ἔχει τὶς ἀπέναντι
πλευρὲς παράλληλες καὶ τὶς γωνίες ὀρθές». Ὡς ἐμβαδὸν δὲ αὐτοῦ, ὁρίζεται
τὸ γινόμενο τῆς βάσης ἐπὶ τὸ ὕψος του, ὅπου σὰν βάση θεωροῦμε τὴν
μεγαλύτερη συνήθως πλευρὰ καὶ σὰν ὕψος τὴ μικρότερη.
Θα διακινδύνευα τὴν ἄποψη, ὅτι καὶ χωρὶς σχῆμα δύναται νὰ
ἀντιληφθεῖ κανεὶς περὶ τίνος πρόκειται. Στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ Θεοτόκη,
ὁ ὁποῖος ὁρίζει τὸ ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο, ὡς «αὐτὸ ποὺ περιέχεται
μεταξὺ δύο εὐθυγράμμων τμημάτων καθέτων μεταξύ τους»,18 μόνο
βλέποντας τὸ σχῆμα κατανοοῦμε ὅτι ὁ Θεοτόκης ὁρίζει ἐξ ἀρχῆς τὸ
ἐμβαδὸν τοῦ ὀρθογωνίου παραλληλογράμμου καὶ ὄχι τὸ ἴδιο τὸ ὀρθογώνιο
παραλληλόγραμμο ὡς γεωμετρικὸ σχῆμα.
Ἐπιπλέον, καθὼς στὸν κώδικα 72 δὲν ἀναφέρεται ἡ λέξη «Ἐμβαδόν»,19
εἶναι χρησιμότατο καὶ ἀπαραίτητο ἕνα ἀκόμα σχῆμα, ὥστε νὰ γίνει
κατανοητό, ὅτι ὅταν π.χ. ὁ Θεοτόκης γράφει ᾱ2 ἢ ͞αβ2 ἐννοεῖ τὸ ἐμβαδὸν
τοῦ τετραγώνου μὲ κορυφὴ τὸ σημεῖο α, ἢ μὲ πλευρὰ τὸ εὐθύγραμμο τμῆμα
αβ ἀντίστοιχα.20
Καὶ στὶς δύο αὐτὲς περιπτώσεις πρόκειται γιὰ τὸ ἐμβαδὸν τετραγώνου
μὲ κορυφὴ τὸ α καὶ πλευρὰ ἴση πρὸς 4, ὁπότε ἡ κορυφὴ β τὴν ὁποίαν
ἀναφέρει ὁ Θεοτόκης θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀκριβῶς στὸ σημεῖο ποὺ ἔχει
γραφεῖ ὁ ἀριθμὸς 8.

17

Ανωνύμου, Μαθηματάριον, Έκδοση Μαρία Χάλκου [Η διδασκαλία των Μαθηματικών
στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας, σύμφωνα με τον κώδικα 72 του
18ου αι. της Βιβλιοθήκης της Δημητσάνας, Εισαγωγή, Έκδοση και Σχόλια], Αθήνα 2009,
σελ. 9.
18
Ὅ. π., σελ. 80.
19
Ὁ Ν. Θεοτόκης ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ πνεῦμα τῶν Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδη, σύμφωνα μὲ τὸ
ὁποῖο τὰ γεωμετρικὰ σχήματα ἐξετάζονται χωρὶς ἀναφορὲς σὲ ἀριθμητικὲς ἔννοιες
μέτρησης.
20
Ὅ. π., σελ. 89.
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Σημειώνω, πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ καταλογίσουμε προχειρότητα στὴ
γραφὴ τοῦ Θεοτόκη, ὅταν γνωρίζουμε τὸν ἀγώνα ποὺ ἔκανε γιὰ νὰ στέλνει
ἀπὸ τὸ Ἰάσιο καὶ τὴ Ρωσία ὅπου εὑρίσκετο ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ὑλικὸ τέτοιο
ὥστε τὰ ἑλληνόπουλα νὰ θωρακιστοῦν μὲ σύγχρονες γιὰ τὴν ἐποχὴ γνώσεις.
Μάλιστα πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα
του, ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὸν
κώδικα
72
τὰ
ἔστελνε
ἀνυπόγραφα, δείχνοντας ἔτσι ὅτι
τὸ τελευταῖο πράγμα ποὺ τὸν
ἀπασχολοῦσε ἦταν ἡ προβολή
τοῦ ἰδίου. Συμπληρώνω αὐτὴν
τὴ μικρῆς ἔκτασης ἀναφορὰ στὸ
ἔργο του λέγοντας πὼς ὁ
Θεοτόκης ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἐπιστήμων, ὁ ὁποῖος ἀνἐγραψε στὰ
Ἐκπαιδευτικὰ
Προγράμματα τῆς τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας, ὡς
πρωτεύοντα μαθήματα τὰ Μαθηματικὰ καὶ τὴ Φυσική.21
-Στὴ συνέχεια παραθέτω μία πρόταση τοῦ κώδικα 72 ὅπως ἀκριβῶς
καταγράφεται στὸ χειρόγραφο:

21

Ὅ. π., σελ. 30.
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Μέχρις ἐδῶ, καὶ χωρὶς νὰ βλέπουμε τὸ ἀντίστοιχο σχῆμα εἶναι φανερὸ
πὼς δὲν κατανοοῦμε περὶ τίνος πρόκειται.22
Ἀπὸ τὴ μεταγραφὴ προκύπτει τὸ ἑξῆς:
«Πρότασις 1η
Ἐὰν ὦσι δύο εὐθεῖαι, τμηθῇ δὲ ἡ ἑτέρα αὐτῶν εἰς ὁσαδηποτοῦν
τμήματα τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῶν δύο εὐθειῶν ἴσον ἐστὶ τοῖς
ὑπό τε τῆς ἀτμήτου, καὶ ἑκάστου τῶν τμημάτων περιεχομένοις ὀρθογωνίοις.
Ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ αβ, βγ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ βγ ὡς ἔτυχε κατὰ
τὰ δ, ε σημεῖα. Λέγω ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν αβ, βγ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον
ἐστὶ τῷ ὑπό τε τῶν αβ, βδ περιεχομένῳ ὀρθογωνίῳ, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν αβ, βε,
καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ τῶν αβ, εγ».
Ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὸ τὸ βῆμα δὲν εἶναι σαφὲς τὸ ζητούμενο.
Ἂν ὅμως παραθέσουμε τὸ σχῆμα, τότε διαβάζοντας προσεκτικὰ τὴν
πρόταση διαπιστώνουμε πὼς ζητεῖται νὰ δειχθεῖ ὅτι τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
παραλληλογράμμου μὲ κορυφὲς η, θ, γ, β εἶναι ἴσο μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν
ἐμβαδῶν τῶν 3 περιεχομένων σὲ αυτὸ παραλληλογράμμων. Δηλαδὴ ἕνα
σχῆμα στὴν οὐσία μᾶς ''λύνει
τὰ χέρια'' ὥστε νὰ ξεκινήσουμε τὴν
ἀποδεικτικὴ διαδικασία τῆς πρότασης. Βέβαια πρέπει νὰ εἴμαστε ἰδιαίτερα
προσεκτικοὶ μὲ κάποιες λεπτομέρειες, ὅπως π.χ. τὸ ὅτι ἀντὶ γιὰ τὴν« κορυφὴ
η» ὁ Θεοτόκης γράφει «κορυφὴ α» ἐννοώντας ὅτι τὸ τμῆμα αβ ἔχει
μεταφερθεῖ στὸ τμῆμα ηβ.
22

Ὅ. π., σελ. 82.
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-Ὡς τελευταῖο παράδειγμα ἐπέλεξα μία πρόταση τοῦ κώδικα 72
συνυφασμένη μὲ τὴν ἔννοια τοῦ ''Γνώμονα''. Ὑπενθυμίζω ὅτι ὁ ὅρος
''Γνώμων'' εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐπιστήμονες κατὰ τὴν
ἀρχαιότητα ὡς ἑξῆς:
Ὁ Οἰνοπίδης ὁ Xίος ὀνομάζει τὴν χάραξη καθέτου ἀπὸ σημείου πρὸς
εὐθεία ¨κατά Γνώμονα¨..
Ἀργότερα ὡς Γνώμων ὁρίζεται καὶ τὸ ὄργανο σχεδίασης ὀρθῶν
γωνιῶν.
Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη εἶναι τὸ σχῆμα ποὺ ὅταν προστεθεῖ σὲ ἕνα
τετράγωνο διατηρεῖ το σχῆμα τοῦ τετραγώνου.
Στὸν Εὐκλείδη ὁρίζεται ὡς τὸ σχῆμα ποὺ ὅταν προστεθεῖ σὲ
παραλληλόγραμμο αὐτὸ (τὸ παραλληλόγραμμο) παραμένει τὸ ἴδιο .
Ὁ Ἤρων ὁ Ἀλεξανδρεὺς ὁρίζει τὸν Γνώμονα ὡς τὸ σχῆμα τὸ ὁποῖο
ὅταν προστεθεῖ σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σχῆμα διατηρεῖται ἡ ὁμοιότητα τοῦ
δευτέρου σχήματος.
Στὸν κώδικα 72 ὁ Θεοτόκης ὅπως εἶναι ἀναμενόμενο χρησιμοποιεῖ τὸν
Εὐκλείδειο ὁρισμὸ, ἐννοώντας πὼς ἡ ἔκφραση ''παραμένει τὸ ἴδιο'' σημαίνει
ὅτι τὸ σχῆμα ποὺ προκύπτει ἂν σὲ ἕνα παραλληλόγραμμο προστεθεῖ ὁ
γνώμων, εἶναι καὶ αὐτὸ παραλληλόγραμμο καὶ μάλιστα ὅμοιο πρὸς τὸ
ἀρχικό.23
Τὸ σχῆμα ποὺ ἀντιστοιχεῖ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ κατανοήσουμε τὶ ἀκριβῶς
εἶναι αὐτὸ ποὺ προστίθεται σὲ ἕνα παραλληλόγραμμο ὥστε νὰ
δημιουργηθεῖ ἕνα σχῆμα ὅμοιο πρὸς τὸ ἀρχικὸ.

23

Ὅ. π., σελ. 81.
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Ὑποθέτουμε ὅτι τὸ ἀρχικὸ παραλληλόγραμμο εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔχει
διαγώνιο τὴν δβ. Σὲ αὐτὸ προσετέθησαν 3 παραλληλόγραμμα, δηλαδὴ τὸ δζ
(ἐννοεῖ αὐτὸ μὲ διαγώνιο δζ ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ), ἕνα δεύτερο τὸ
γε (ἀριστερὰ ἀπὸ τὸ δζ), καὶ ἕνα τελευταῖο τὸ θδ (πάνω ἀπὸ τὸ γε).
Σημειώνω, πὼς ὁ Θεοτόκης ἔχει παραλείψει νὰ θέσει τὸ γράμμα θ στὴν
πάνω ἀριστερὴ κορυφὴ τοῦ τελικοῦ παραλληλογράμμου.
Ἔτσι κατανοοῦμε ὅτι ὁ ''Γνώμων'' δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα
σχῆμα ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 3 παραλληλόγραμμα, τὸ ὁποῖο προστιθέμενο
στὸ ἀρχικὸ παραλληλόγραμμο δβ δημιουργεῖ μὲ αὐτὸ ἕνα μεγαλύτερο καὶ
ὅμοιο πρὸς τὸ ἀρχικὸ παραλληλόγραμμο, τὸ αβ. Ἡ ὁμοιότητα δὲ τῶν δύο
παραλληλογράμμων φαίνεται ἀπὸ τὴν ἰσχύουσα λόγω τῶν ὁμοίων τριγώνων
ἀναλογία δγ/αζ=βγ/βζ.
Οἱ δύο χρονικὲς περίοδοι, τόσο αὐτὴ τοῦ 15ου αἰ. στὸ Βυζάντιο, ὅσο
καὶ ἡ του 18ου αἰ. στην τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα ἐπελέγησαν ὥστε, ὡς
ἐλάχιστη προσφορὰ ἀπορρέουσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα, νὰ δοθεῖ ἕνα δεῖγμα ἀπὸ
τὴν τότε δραστηριότητα τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν.
Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ δύο παραξηγημένες ἐποχὲς καθὼς ἡ
ἐπικρατοῦσα μέχρι σχετικὰ πρόσφατα ἀντίληψη ἦταν, ὅτι κυριαρχοῦσε ὁ
σκοταδισμὸς καὶ ἡ πλήρης ἀπουσία ἐκπαιδευτικῶν πρακτικῶν
σχετιζομένων μὲ τὴν τότε ἀντίστοιχη ἀνάπτυξη τῶν ἄλλων ἐθνῶν στὸν
ἐπιστημονικὸ τομέα.
Ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῶν ἐπιλεγμένων προτάσεων καὶ ὁρισμῶν τῶν
δύο κωδίκων, διαπιστώνουμε τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξης τῶν
γεωμετρικῶν σχημάτων στὰ παλαιὰ ἑλληνικὰ κείμενα, καθὼς οἱ ἀσάφειες
τῶν ἐκφωνήσεων τῶν προτάσεων, ὁρισμῶν κ.λπ. εἶναι πολλὲς. Μάλιστα σὲ
ὁρισμένες περιπτὠσεις παρατηροῦμε, πὼς σὲ σχέση μὲ τὰ σύγχρονα
κείμενα, εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ κατανοήσουμε τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ
ἑκἀστοτε συγγραφέας, γεγονὸς ποὺ ἐπιτρέπει νὰ συμπεράνουμε περὶ τῆς
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ἀπόλυτης χρησιμότητας τῶν σχημάτων στὰ χειρόγραφα τοῦ 15ου καὶ τοῦ
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