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Είναι γνωςτό ότι το μικοσ εξαρτάται από τθν μονάδα μζτρθςθσ. Αφοφ 
όμωσ μια γεωμετρικι πρόταςθ είναι ανεξάρτθτθ από το μοναδιαίο 
μικοσ, ζπεται ότι τα κεωριματα τθσ γεωμετρίασ πρζπει να 
αναφζρονται ςε λόγουσ μθκών τμθμάτων παρά ςτα ίδια τα μικθ. 

 Ζνασ άλλοσ τρόποσ να το ποφμε αυτό είναι ότι ςτθν γεωμετρία δεν γίνεται διάκριςθ 
μεταξφ ομοίων ςχθμάτων. Σφντομα, αν ζνα κεώρθμα ιςχφει για ζνα ςυγκεκριμζνο 
ςχθματιςμό κα ιςχφει και για κάκε όμοιο ςχθματιςμό. Ενώ αυτό το επιχείρθμα είναι ςωςτό 
για όλα τα κεωριματα τθσ ςτοιχειώδουσ γεωμετρίασ, δεν ιςχφει, για παράδειγμα για όλεσ 
τισ γεωμετρικζσ καταςκευζσ. Αν ςε μία γεωμετρικι καταςκευι μασ δοκεί το μικοσ ενόσ 
τμιματοσ, τότε αυτό το μικοσ δεν εννοεί αρικμό, αλλά ιςότθτα με γνωςτό τμιμα. Για 
παράδειγμα, αν ηθτθκεί να καταςκευαςτεί τρίγωνο ΑΒΓ δοκζντων των δφο πλευρών, ΑΓ και 
ΑΒ, και τθσ διαμζςου ΑΔ, εννοείται πωσ ζχουμε τμιματα ίςα με ΑΓ, ΑΒ, και ΑΔ. Αυτό που 
περιζχεται εδώ είναι το μικοσ των τμθμάτων παρά οι λόγοι τουσ και αυτό ζχει ςαν 
αποτζλεςμα ότι δεν είναι δυνατόν όλα τα όμοια με το ΑΒΓ τρίγωνο να κεωρθκοφν ςαν 
αποδεκτζσ λφςεισ. Αν ζνα τρίγωνο αποτελεί λφςθ τα υπόλοιπα όμοια προσ αυτό άλλα όχι 
ίςα δεν κα είναι λφςεισ.  

Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι ιδιότθτεσ ςχθμάτων που μζνουν αμετάβλθτεσ 
κάτω από τθν ομοιότθτα κα είναι και ιδιότθτεσ που μζνουν αμετάβλθτεσ κάτω από τθν 
ιςότθτα. Το αντίςτροφο, δείξαμε ότι δεν ιςχφει, υπάρχουν περιςςότερεσ ιδιότθτεσ ςε μια 
γεωμετρία ιςότθτασ παρά ςε μια γεωμετρία ομοιοτιτων. (Σε μια γεωμετρία ιςότθτασ θ 
απόςταςθ μεταξφ δφο ςθμείων είναι μια επιπλζον γεωμετρικι ιδιότθτα ενώ ςτισ 
ομοιότθτεσ μόνο οι λόγοι τμθμάτων ζχουν ςθμαςία.) Ζτςι μποροφμε να ορίςουμε μια 
γεωμετρία ςτθν οποία μελετάμε τα ςχιματα διατθρώντασ τα μικθ ι αλλιώσ τα ςχιματα 
μεταφζρονται το ζνα ςτο άλλο χωρίσ να αλλοιώνονται τα μικθ και μια γεωμετρία ςτθν 
οποία διατθροφνται ιδιότθτεσ ςχθμάτων κάτω από τθν ομοιότθτα. Στθν δεφτερθ περίπτωςθ 
κα λζγαμε ότι το ςυμπτώςιμα αντικακίςταται με το όμοια. 

 Γενικεφοντασ ορίηουμε δφο ςχιματα να είναι ιςοδφναμα ωσ προσ μία κλάςθ 
μεταςχθματιςμών αν μπορεί να απεικονιςκεί το ζνα ςτο άλλο από ζνα μεταςχθματιςμό τθσ 
κλάςθσ. Η γεωμετρία που ςχετίηεται με τθ ςυγκεκριμζνθ κλάςθ μεταςχθματιςμών ορίηεται 
ςαν θ μελζτθ των ιδιοτιτων των ςχθμάτων που διατθροφνται κάτω από τουσ 
μεταςχθματιςμοφσ τθσ κλάςθσ. Είμαςτε τώρα ζτοιμοι να δώςουμε ζνα βαςικό οριςμό. Τι 
είναι Γεωμετρία; 

Γεωμετρία είναι μια μελζτθ αναφορικά με τισ ιδιότθτεσ ςχθμάτων που μζνουν 
αναλλοίωτεσ κάτω από τουσ μεταςχθματιςμοφσ μιασ ομάδας μεταςχθματιςμών. Για τουσ 
μυθμζνουσ θ λζξθ ομάδα ζχει μια πολφ ςαφι ζννοια και είναι απαραίτθτθ ςτον οριςμό. Ο 
οριςμόσ αυτόσ οφείλεται ςτον Γερμανό μακθματικό F. Klein (εικόνα). 
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 Τελικά ςτθν ευκλείδεια Γεωμετρία για τθ μελζτθ μιασ πρόταςθσ μασ χρειάηονται δφο 
είδθ μεταςχθματιςμών: αυτοί που διατθροφν τα μικθ (ιςομετρίεσ) και αυτοί που 
διατθροφν τουσ λόγουσ των μθκών (ομοιότθτεσ). Ενδιαφζροντα και εντυπωςιακά 
ςυμπεράςματα μποροφμε να πάρουμε και με παράλλθλθ ι   κεντρικι προβολι. 
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