
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΜΙΝΟΥ ΤΟΥ 

ΡΟΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Μαθηματικά επιτεύγματα και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις στην ιστορική και 

εξελικτική τους προοπτική  

Καραγιάννης Ιωάννης, 6930316690, Σχολικός Σύμβουλος  ΠΕ03,  

 Γ. Μαύρου 2, karagiiv01@yahoo.gr 

Τσομαρέλη Τριανταφυλλιά, 6937888349, Εκπαιδευτικός ΠΕ06,  

Γ. Μαύρου 2, rtsomareli@yahoo.com 

 

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα τμήμα από το μαθηματικό έργο 

του Γεμίνου του Ροδίου, Αστρονόμου, Γεωγράφου, Μετεωρολόγου και 

Μαθηματικού του 2ου-1ου αιώνα π.Χ., ο οποίος έζησε και εργάστηκε στη 

Ρόδο. Παρότι το έργο του Γεμίνου έχει χαθεί, διασώζονται τμήματά του, 

κυρίως από αποσπάσματα και αναφορές άλλων μεταγενέστερων ιστορικών. 

Στο Μαθηματικό έργο του Γεμίνου συγκαταλέγονται έργα στα οποία 

καταγράφεται και ταξινομείται η μαθηματική επιστήμη μέχρι το 1ο μισό του 

1ου αιώνα π.Χ.     

Τα έργα αυτά έθεσαν τη βάση σε θέματα κατηγοριοποίησης της 

μαθηματικής γνώσης, δημιουργώντας τις συνθήκες για περαιτέρω 

θεμελίωση και ανάπτυξη της Μαθηματικής επιστήμης στην Αρχαία 

Ελλάδα.                                  

Αbstract 
This paper presents a part of the mathematical work of Geminus of Rhodes, 

Mathematician, Astronomer, Geographer and Meteorologist of the 2nd-1st 

century BC, who lived and worked in Rhodes. Although Geminus’ work is 

lost, parts of it have survived, mainly through extracts and references by 

subsequent historians. The mathematical work of Geminus includes works 

in which the mathematical science until the 1st half of the 1st century BC is 

recorded and classified. 

These works laid the foundation for the categorization of mathematical 

knowledge, creating the conditions for further consolidation and 

development of the Mathematical Science in Ancient Greece. 
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Εισαγωγή 
Ο Γεμίνος ήταν Αστρονόμος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος και Γεωγράφος 

που, όπως συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές, έζησε και δημιούργησε 

στη Ρόδο τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ. (110-40 π.Χ.). Στους ερευνητές ο Γεμίνος 

είναι περισσότερο γνωστός ως Αστρονόμος επειδή διασώθηκε και 

μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες ένα από τα έργα του, το έργο 

«Εισαγωγή είς τα φαινόμενα», ενώ το σύνολο του μαθηματικού έργου του 

έχει χαθεί και υπάρχουν μόνο «σπαράγματα» που διασώθηκαν από 

μεταγενέστερους ιστορικούς.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή του 

Γεμίνου στην ιστορική θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης στην αρχαία 

Ελλάδα. Η παρούσα εργασία ανήκει στο πεδίο της ιστορικής  

βιβλιογραφικής έρευνας,  συνοψίζοντας και ταξινομώντας υλικό που έχει 

ήδη δημοσιευθεί και είναι σχετικό με το μαθηματικό έργο του Γεμίνου. 

Στα επόμενα κατηγοριοποιούμε το μαθηματικό έργο του Γεμίνου, ανά 

θεματική περιοχή, ώστε να γίνει αντιληπτή η συμβολή του στη θεμελίωση 

της μαθηματικής γνώσης στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές και τα 

αποσπάσματα που εμπεριέχουν, σε ό,τι αφορά στο μαθηματικό έργο του 

Γεμίνου, προκύπτουν οι επόμενες θεματικές περιοχές μέσα στα πλαίσια των 

οποίων διατύπωσε τις απόψεις του: 

α) η ταξινόμηση της μαθηματικής επιστήμης  

β) οι παραδοχές σε ορισμούς, αξιώματα και η ερμηνεία μαθηματικών 

εννοιών 

γ) οι διατυπώσεις και αποδείξεις  προτάσεων και θεωρημάτων  

δ) οι ιστορικές αναφορές του στο έργο άλλων Μαθηματικών και 

Αστρονόμων, της εποχής του και προγενέστερων. 

Το Μαθηματικό έργο του Γεμίνου 

Α. Γενικά 

O Γεμίνος έγραψε ένα εκτεταμένο μαθηματικό έργο το οποίο αποτελούσε 

άγνωστος αριθμός βιβλίων. Ο τίτλος αυτού του έργου δεν είναι ακριβώς 

γνωστός. Ωστόσο έχουν αναφερθεί ο τίτλος «Φιλοκαλία» από τον Πρόκλο 

(Σπανδάγος 2001, σελ. 164), ο τίτλος «εν τω περί της των μαθηματικών 

τάξεως» από τον Πάππο (Σπανδάγος, 2001 σελ. 39)  και ο τίτλος «εν τω 

έκτω της των μαθημάτων θεωρίας» από τον Ευτόκιο (Σταμάτης, 1976 σελ. 

212). Στο έργο αυτό ο Γεμίνος, σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, διαχώρισε 

τα μαθηματικά σε κατηγορίες-κλάδους και συγκεκριμένα στην Αριθμητική, 



τη Γεωμετρία, τη Μηχανική, την Αστρονομία, τη Γεωδαισία, την Κανονική 

(Θεωρητική Μουσική) και τη Λογιστική (Πρακτική Αριθμητική). Ιστορικά 

αυτός ο διαχωρισμός της επιστήμης των μαθηματικών είναι ίσως ο πρώτος 

τόσο πλήρης και σαφής για τα δεδομένα της εποχής (Σπανδάγος, 2012, σελ. 

14). Αξίζει να αναφέρουμε ότι η πρώτη προσπάθεια διαχωρισμού και 

ταξινόμησης των επιστημών έγινε από τον επίσης Ρόδιο σπουδαίο ιστορικό 

των μαθηματικών Εύδημο τον πρεσβύτερο τον 4ο-3ο αι. π.Χ. στα έργα του  

με τίτλους  Αριθμητική Ιστορία, Γεωμετρική Ιστορία και Αστρολογική 

Ιστορία (Παπαδομαρκάκης, Τσομαρέλη κ.α., 2011, σελ. 24-26). 

Για το μαθηματικό έργο του Γεμίνου υπάρχουν εκτεταμένα αποσπάσματα 

στα επόμενα έργα, από όπου αντλούνται και τα σχετικά στοιχεία για τις 

απόψεις του Γεμίνου σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες, ορισμούς, 

αξιώματα, προτάσεις και θεωρήματα (Σπανδάγος, 2002, σελ. 14): 

α) στο «Σχόλια εις το α΄ βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδου» του 

Πρόκλου (410-485 μ.Χ.). 

β) στο «Μαθηματικής επιστήμης εις τα Φυσικά του Αριστοτέλους» του 

Σιμπλικίου (5ος αι. μ.Χ.). 

γ) στο  «Σχόλια εις το περί των επιπέδων ισορροπιών του Αρχιμήδους» και 

στο  «Σχόλια εις τα Κωνικά του Απολλωνίου» του Ευτόκιου (490-560 

μ.Χ.). 

δ) στο «Δαμιανού του Ήλιοδώρου Λαρισαίου κεφάλαια των οπτικών 

υποθέσεων, βιβλίο β΄» του Δαμιανού (5ος αι. μ.Χ.). 

ε) στο  «Σχόλια εις τα Στοιχεία του Ευκλείδου» του Al Naiziri (9ος αι. μ.Χ.). 

στ) στο “Anomyni variae Collections” του Ήρωνος (Ed. Fridecus Hultsch).  

Β. Κατηγοριοποίηση των απόψεων του Γεμίνου ανά θεματική περιοχή 

1. Η ταξινόμηση της μαθηματικής επιστήμης 

α) Ο Γεμίνος ασχολήθηκε επιμελώς με την ταξινόμηση της μαθηματικής 

επιστήμης. Η ταξινόμηση που προκρίνει ο Γεμίνος είναι αυτή του 

διαχωρισμού των μαθηματικών σε δύο βασικά μέρη. Το ένα μέρος αφορά 

τα νοητά όντα και το άλλο μέρος αφορά τα αισθητά. Το πρώτο μέρος 

υποδιαιρείται στην Αριθμητική και στη Γεωμετρία και το δεύτερο σε έξι 

επιστήμες: την Αστρονομία, τη Μηχανική, την Οπτική, τη Γεωδαισία, τη 

Θεωρητική Μουσική και την Πρακτική Αριθμητική (Σπανδάγος, 2002, σελ. 

15). Είναι εκπληκτικό ότι ο διαχωρισμός αυτός, στο μεγαλύτερο μέρος του, 

ισχύει ακόμα και σήμερα. Επίσης αξίζει να παρατηρήσουμε ότι διαχωρίζει 

την Αριθμητική από την πρακτική Αριθμητική.  Το πιθανότερο είναι ότι με 

τον όρο Αριθμητική εννοεί τη σημερινή Άλγεβρα και με τον όρο πρακτική 

αριθμητική εννοεί την επίλυση πρακτικών καθημερινών προβλημάτων, 

καθώς και τη Λογιστική, με ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνει σε αυτήν και 



τη Στατιστική ίσως με άλλο όνομα της εποχής του. Ιστορικά η πρώτη 

διάκριση της πρακτικής και θεωρητικής αριθμητικής έγινε από τον Εύδημο 

το Ρόδιο τον πρεσβύτερο τον 4ο-3ο αιώνα π.Χ., στο έργο του «Αριθμητική 

Ιστορία» που είχε ως αντικείμενο τις πυθαγόρειες απόψεις σχετικά με τους 

αριθμούς και τις σχέσεις τους με τη μουσική (Παπαδομαρκάκης-Τσομαρέλη 

κ.α, 2011, σελ. 24-26). Δύο αιώνες αργότερα ο Γεμίνος τόνισε περισσότερο 

αυτή τη διάκριση συμπεριλαμβάνοντας στην πρακτική αριθμητική και 

συλλογές αριθμητικών μεγεθών από παρατηρήσεις για φυσικά και 

αστρονομικά φαινόμενα που ο ίδιος κατέγραφε και αξιοποιούσε 

συντάσσοντας ημερολόγια-παραπήγματα (Καραγιάννης -Τσομαρέλη, 2011, 

σελ. 108-109). 

β) Διέκρινε τις γραμμές σε σύνθετες και απλές. Οι απλές γραμμές 

υποδιαιρούνται σε αυτές που διαμορφώνουν ένα σχήμα και σε εκείνες που 

δεν ορίζουν κάποιο σχήμα, αλλά εκτείνονται απεριόριστα. Την πρώτη 

κατηγορία των γραμμών τις ονόμασε «σχηματοποιούσαι», όπως είναι για 

παράδειγμα η περιφέρεια ενός κύκλου, η περιφέρεια μιας έλλειψης, η 

κισσοειδής καμπύλη κ.α. Στη δεύτερη κατηγορία κατέταξε τις ευθείες, τις 

παραβολές, τις υπερβολές και την κογχοειδή καμπύλη (Σπανδάγος, 2002, 

σελ. 18). 

γ) Ταξινόμησε τις διάφορες γραμμές που δεν ήταν σύνθετες (σύμφωνα με 

την παραπάνω ταξινόμηση) και τις διέκρινε σε «απλές» και σε «μικτές». 

Στις «απλές» γραμμές κατέταξε τον κύκλο και την ευθεία και τις «μικτές» 

τις χώρισε σε «επίπεδες» και σε «γραμμές σε στερεά». Οι «επίπεδες» 

γραμμές διακρίνονται με τη σειρά τους σε αυτές που τέμνουν τον εαυτό 

τους και εκείνες που εκτείνονται απεριόριστα. Για παράδειγμα, μια επίπεδη 

γραμμή που τέμνει τον εαυτό της είναι η κισσοειδής καμπύλη. Οι «γραμμές 

σε στερεά» διακρίνονται στις «τομές στερεών» και στις «γραμμές περί των 

στερεών». Για παράδειγμα  «γραμμές σε στερεά» είναι οι κωνικές τομές και  

οι σπειροειδείς καμπύλες, ενώ στις «γραμμές περί των στερεών» ανήκουν η 

κυλινδρική έλικα και η σφαιρική έλικα (Σπανδάγος, 2002,  σελ.18). 

δ) Ταξινόμησε τις διάφορες επιφάνειες σε απλές και σε μικτές, περίπου με 

τον ίδιο τρόπο που το έπραξε με τις γραμμές. Θεωρούσε  απλές τις επίπεδες 

επιφάνειες και τις σφαιρικές. Παραδείγματα μικτών επιφανειών αποτελούν 

ο τόρος, οι κωνοειδείς επιφάνειες και τα διάφορα ελλειψοειδή. Γενικότερα 

ο Γεμίνος  σημειώνει εμφατικά ότι υπάρχουν μόνο τρεις ομοιομερείς 

δηλαδή ομοιόμορφες γραμμές και αυτές είναι: η ευθεία, ο κύκλος και η 

κυλινδρική έλικα. Με τον ίδιο τρόπο σημειώνει ότι υπάρχουν μόνο δύο 

ομοιομερείς επιφάνειες, το επίπεδο και η σφαίρα (Tannery, 1915, vol.I,  

σελ. 223). 



ε) Ασχολήθηκε και με την «Ανώτερη Γεωμετρία», αφού διέκρινε τις 

καμπύλες στις σπειροειδείς, τις κογχοειδείς και τις κισσοειδείς για τις 

οποίες πιθανότατα απέδειξε τις κύριες ιδιότητές τους  (Tittel, 1895). 

2. Οι απόψεις του για τις παραδοχές σε ορισμούς, αξιώματα και για την 

ερμηνεία μαθηματικών εννοιών 

Ο Γεμίνος ασχολήθηκε επισταμένα με τη Γεωμετρία, αμφισβητώντας 

έντονα ορισμένες από τις θέσεις του Ευκλείδη. Συγκεκριμένα: 

Όρισε τη Γεωμετρία, και καθόρισε τις αρχές της καθώς και τους σκοπούς 

της Οπτικής, ως επιστήμης. Ιστορικά είναι ο πρώτος που καθόρισε το 

ακριβές αντικείμενο της επιστήμης της Οπτικής, αφού διέκρινε την Οπτική 

στη γνήσια, την Κατοπτρική και τη Σκηνογραφική. Επίσης παρέθεσε τους 

κανόνες της Οπτικής, αφού διατύπωσε τη θεωρία ότι το φως μεταδίδεται 

κατά μήκος ευθειών γραμμών ή ακολουθεί πορεία τεθλασμένης γραμμής 

στην περίπτωση της ανακλάσεως (Heath, 1981, σελ. 223). 

Ο Γεμίνος, σε ό,τι αφορά στη Γεωμετρία, ασχολήθηκε πρώτα με τους 

κανόνες και τις υποθέσεις και στη συνέχεια με τα συμπεράσματα, τα 

θεωρήματα και τα διάφορα προβλήματα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 

πρώτα με «τάς αρχάς και τάς υποθέσεις και ύστερον τα μετά τας αρχάς» 

(Tannery, 1915, σελ.350). 

Η διάκριση των υποθέσεων γίνεται μεταξύ των προτάσεων που θεωρούνται 

ως δεδομένες αλλά η απόδειξή τους δεν είναι δυνατόν να δοθεί, και των 

προτάσεων ή των συμπερασμάτων τα οποία είναι θέματα για περιγραφή και 

απόδειξη. Ο Γεμίνος έδωσε τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους 

συνίσταται μια μαθηματική πρόταση σε ορισμό, αίτημα ή αξίωμα. 

Συγκεκριμένα:  

α) Έθεσε σε αυστηρή εξέταση και θεμελίωση τους ορισμούς και διαχώρισε 

τα αιτήματα από τα αξιώματα, συζητώντας παράλληλα τη γνησιότητα ή την 

αλήθεια των αιτημάτων που διαμορφώθηκαν από τον Ευκλείδη για κάθε 

κατηγορία (Heath,1981, σελ. 223). Παρακάτω παραθέτουμε μεταφρασμένο 

το απόσπασμα από το έργο του Πρόκλου που αναφέρεται στη θέση αυτή 

του Γεμίνου:  

«Ο Γεμίνος πολύ σωστά σχολιάζει ότι κάποιοι επινόησαν αποδείξεις για μη 

επιδεχόμενες αποδείξεων προτάσεις και προσπάθησαν να καθιερώσουν 

αυτό που όλοι γνωρίζουν διαμέσου των λιγότερο γνωστών μέσων όρων, 

όπως έκανε ο Απολλώνιος  όταν προσπάθησε να αποδείξει την αλήθεια του 

αξιώματος ότι τα πράγματα που είναι ίσα με το ίδιο πράγμα είναι και 

μεταξύ τους ίσα. Άλλοι δε και αυτά ακόμη που έχουν ανάγκη από απόδειξη 

τα θεώρησαν αυταπόδεικτα, όπως έκανε ο ίδιος ο Ευκλείδης με το πέμπτο 

και το τέταρτο αίτημά του. Δεν χρειάζεται να παραδεχθούμε, λέει ο 



Γεμίνος, ότι τα αντίστροφα των προτάσεων αυτών είναι μη αποδείξιμα. 

Έτσι, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Γεμίνου, φαίνεται ότι  υπάρχουν 

τρία αξιώματα εφόσον τα άλλα δύο και τα αντίστροφα τους απαιτούν να 

στηριχθούν με απόδειξη» (Μετάφραση: Σπανδάγος, 2001, σελ 372). 

Επιπλέον, ο Γεμίνος  λέει ότι αποτελεί πλεονασμό να συμπεριληφθεί 

μεταξύ των αξιωμάτων η πρόταση: Δύο γραμμές δεν ορίζουν ένα χωρίο, αν 

μπορεί να καθιερωθεί με απόδειξη (Σπανδάγος, 2001, σελ. 367). Σχετικά με 

το τέταρτο αίτημα του Ευκλείδη, ο Πρόκλος, σε άλλο σημείο του έργου 

του, αναφέρει ότι: «Αν παραδεχτούμε ότι η πρόταση αυτή είναι 

αυταπόδεικτη και δεν απαιτεί απόδειξη, δεν είναι αίτημα σύμφωνα με το 

Γεμίνο, αλλά αξίωμα, γιατί αποδίδει μια εσωτερική ιδιότητα στις ορθές 

γωνίες και δεν ζητά να παραχθεί κάτι με απλή θεώρηση. Ούτε είναι αίτημα, 

σύμφωνα με την ταξινόμηση του Αριστοτέλη, διότι σύμφωνα με την άποψη 

αυτή ένα αίτημα απαιτεί και απόδειξη. Αλλά αν πούμε ότι μπορεί να 

αποδειχθεί και επιχειρήσουμε να το αποδείξουμε, ούτε τότε, σύμφωνα με 

την άποψη του Γεμίνου, θα βρισκόταν μεταξύ των αιτημάτων» 

(Μετάφραση: Σπανδάγος, 2001, σελ. 372). 

β) Έδωσε μεγάλη σημασία στη διατύπωση των ορισμών και τους εξέτασε 

με προσοχή, ιστορικά κυρίως, παραθέτοντας τις διάφορες εναλλακτικές 

διατυπώσεις που είχαν προταθεί για τις θεμελιώδεις έννοιες γραμμή, 

επιφάνεια, σχήμα, γωνίες, σημείο κ.α. (όπως προκύπτει από το στοιχείο 1 γ 

και δ). 

γ) Εξέτασε διάφορα φιλοσοφικά ζητήματα όπως την έννοια του απείρου 

καθώς και το ερώτημα αν μια γραμμή μπορεί να αποτελείται από αδιαίρετα 

τμήματα. Το παραπάνω ερώτημα το προσέγγισε σε συνδυασμό με την 

πρόταση 10 του α΄ βιβλίου των «Στοιχείων» του Ευκλείδη1 (M. Halma, 

1819). Αναφορά στο όνομά του και την ενασχόληση του Γεμίνου με τη 

φιλοσοφική θεωρία του απείρου ή του «απέραντου», όπως συνήθως το 

ονόμαζε, υπάρχει σε κείμενο του Ανδρόνικου του Ροδίου2 (Καραγιάννης, 

Τσομαρέλη, 2018, σελ.72). Μελέτησε για παράδειγμα κατά πόσο η έννοια 

του απείρου είναι συνυφασμένη με την πεπερασμένη διάσταση της φύσης 

όπως την αντιλαμβανόμαστε οι άνθρωποι (Manitius, 1898). Είχε, για τον 

λόγο αυτό, διατυπώσει και τις επιφυλάξεις του ως προς την γεωμετρική 

έννοια της ευθείας, αφού σε ένα πεπερασμένο «κόσμο» (Σύμπαν) η 

απεραντοσύνη της ευθείας δεν θα είχε νόημα. Αυτό και το αξίωμα των 

                                                
1 «Την δοθείσαν εύθείαν πεπερασμένην δίχαν έχειν» (να διχοτομηθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα). 
2  Ανδρόνικος ο Ρόδιος: Ιστορικός και Συγγραφέας κατά τον 2ο- 1ο αιώνα π. Χ . 



παραλλήλων ευθειών ήταν η αρχική αμφισβήτηση του Ευκλείδη από τον 

Γεμίνο.  

3. Οι απόψεις του για τις διατυπώσεις και τις αποδείξεις προτάσεων και  

θεωρημάτων 

α) Ο Γεμίνος τόνιζε επιμένοντας, όπως προκύπτει από τις πηγές όλων των 

ιστορικών που προαναφέραμε, ότι είναι μάταιο να επιχειρήσει να αποδείξει 

κανείς το αυταπόδεικτο, αλλά είναι επίσης μεγάλο λάθος να υποθέτει κανείς 

προτάσεις που απαιτούν πραγματικά απόδειξη, και ως παράδειγμα είχε 

πάντα τον Ευκλείδη για το τέταρτο και το πέμπτο αξίωμα.3 Ο Γεμίνος 

έδωσε μεγάλη προσοχή στη διάκριση των αιτημάτων και των αξιωμάτων 

και παράθεσε απόψεις προγενέστερων μαθηματικών και φιλοσόφων, ενώ 

παράλληλα παρουσίασε και τις δικές του απόψεις, τολμώντας να 

αμφισβητήσει και κυρίαρχες για την εποχή αντιλήψεις (Tittel, 1895). 

Ειδικά στο σημείο αυτό θα σταθούμε παρουσιάζοντας μια ιστορική 

αλήθεια, όπως προκύπτει από τις πηγές τόσο του Πρόκλου όσο και του 

Συμπλικίου, αλλά και των άλλων ιστορικών πηγών που αναφέραμε. 

Αμφισβητώντας λοιπόν έντονα το πέμπτο αξίωμα του Ευκλείδη, αυτό 

δηλαδή των παραλλήλων, προσπάθησε να δώσει ο ίδιος έναν ορισμό 

παρόμοιο με αυτόν του Ποσειδωνίου του Ροδίου από τον οποίο ο Γεμίνος 

είχε επηρεαστεί πολύ. Στηριζόμενος στην έννοια της ίσης απόστασης 

μεταξύ δύο ευθειών, ο Γεμίνος έδωσε τον ακόλουθο ορισμό: «Δύο ευθείες 

είναι παράλληλες αν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και η απόσταση μεταξύ 

τους, αν προεκταθούν επ΄ αόριστο και προς τις δύο κατευθύνσεις τους 

ταυτόχρονα, είναι παντού η ίδια» (Heath,1990 vol.II, σελ. 229). Σημειώνει 

ακόμα ότι η απόσταση στην οποία αναφέρεται είναι το μικρότερο 

ευθύγραμμο τμήμα που μπορεί να σχεδιαστεί μεταξύ των παραλλήλων 

(αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό να μιλήσει για κάθετο ευθύγραμμο 

τμήμα ή για την έννοια της ορθής γωνίας για να μην υιοθετήσει κάποιο από 

τα αξιώματα του Ευκλείδη). 

Ο Γεμίνος προσπάθησε να αποδείξει το αξίωμα της παραλληλίας. Αρχικά 

έθεσε δύο θεωρήματα τα οποία προηγουμένως θα έπρεπε να αποδείξει 

(Manitius, 1898).  

Θεώρημα πρώτο: Το τμήμα που εκφράζει την απόσταση μεταξύ δύο 

ευθειών, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, είναι κάθετο και στις δύο ευθείες. 

                                                
3 Το τέταρτο ήταν το αίτημα της ισότητας των ορθών γωνιών και το πέμπτο ήταν το αίτημα των    

   παραλλήλων. 



Θεώρημα δεύτερο: Αν ένα ευθύγραμμο τμήμα είναι κάθετο σε δύο ευθείες 

και τέμνει και τις δύο, τότε οι δύο ευθείες είναι παράλληλες και η απόστασή 

τους είναι το περιεχόμενο κάθετο ευθύγραμμο τμήμα.  

Αμέσως μετά ο Γεμίνος απέδειξε τις προτάσεις 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 

του α΄ βιβλίου των «Στοιχείων» του Ευκλείδη καθώς και το αντίστροφο της 

πρότασης 28  επίσης  του α΄ βιβλίου των «Στοιχείων» του Ευκλείδη. 

Η απόδειξη που επιχείρησε να δώσει ο Γεμίνος για να αποδείξει το αξίωμα 

των παραλλήλων που αναφέρεται από τον Heath (Heath, 1990 vol. II, σελ. 

229 ήταν φαινομενικά σωστή, όμως δεν ευσταθεί διότι πριν χρησιμοποιηθεί 

ο ορισμός των παραλλήλων που έδωσε ο Γεμίνος πρέπει να αποδειχθεί ότι: 

«Ο Γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από μία ευθεία είναι 

επίσης ευθεία», κάτι όμως το οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί χωρίς τη 

χρήση κάποιου αξιώματος.  

Ο Γεμίνος εξέτασε τη φύση των γεωμετρικών στοιχείων, τις διαφορετικές 

απόψεις που υπήρχαν σχετικά με τη διάκριση θεωρημάτων και 

προβλημάτων, τη φύση αλλά και τις προϋποθέσεις, ώστε να επιδέχεται 

λύση ένα πρόβλημα, καθώς και την έννοια του «πορίσματος» όπως την είχε 

διατυπώσει ο Ευκλείδης στο χαμένο έργο του «Πορίσματα». Μελέτησε 

ακόμα τα δύο είδη αντίστροφων προτάσεων, δηλαδή τις πλήρεις και τις 

μερικές, καθώς και τα θεωρήματα των γεωμετρικών τόπων (Σπανδάγος, 

2002, σελ. 22).  

β) Απέδειξε την πρόταση: «Αν φέρουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα από ένα 

τυχαίο σημείο, έτσι ώστε να τέμνουν μια ομοιόμορφη γραμμή και να 

σχηματίζουν με αυτή ίσες γωνίες, τότε τα τμήματα είναι ίσα» (Manitius, 

1898). 

γ) Απέδειξε ότι υπάρχουν τρεις ομοιόμορφες4 γραμμές, η ευθεία, η 

περιφέρεια του κύκλου και η κυλινδρική έλικα. Ειδικά για την κυλινδρική 

έλικα αναδιατύπωσε την αλήθεια των απόψεων του Απολλωνίου (Evans J., 

Berggren J., 2006).  

δ) Απέδειξε το θεώρημα: «Αν ένα ευθύγραμμο τμήμα διολισθαίνει με τα 

άκρα του πάνω στις πλευρές μιας ορθής γωνίας, τότε το μέσο του διαγράφει 

περιφέρεια κύκλου, ενώ το καθένα από τα άλλα σημεία του διαγράφει 

περιφέρεια ελλείψεως» (Paul Ver Eecke, 1948, σελ. 95). Στο σημείο αυτό 

πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν γνωρίζουμε την απόδειξη του θεωρήματος 

αυτού που δόθηκε από τον Γεμίνο (Paul Ver Eecke, 1948 , σελ. 96). 

                                                
4 Ομοιομορφία (ή ομοιομέρεια) ονομάζεται η ιδιότητα σύμφωνα με την οποία κάθε τμήμα της   

  γραμμής συμπίπτει με κάθε άλλο τμήμα της του ίδιου μήκους. 



Μεταγενέστερες όμως αποδείξεις δόθηκαν από τον ερευνητή Paul Ver 

Eecke  (Paul Ver Eecke, 1948, σελ. 95-96) ως μια πιθανή προσέγγιση της 

απόδειξης του Γεμίνου και η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή των όμοιων 

τριγώνων που σχηματίζονται και στην αναλογία των πλευρών τους. 

ε) Είναι πολύ πιθανό ο Γεμίνος αρχικά να προσπάθησε να λύσει το «Δήλιον 

πρόβλημα» και κατόπιν να προσπάθησε να κατασκευάσει όργανο για τη 

χάραξη της κισσοειδούς καμπύλης.  

Δυστυχώς δεν διασώθηκε μεγάλο μέρος του μαθηματικού έργου του 

Γεμίνου, το οποίο είναι πιθανό να περιέχει τις αποδείξεις αυτές, αφού οι 

όποιες αναφορές του δηλώνουν ότι είχε προσεγγίσει τη λύση του. Τέλος, 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφερθούμε στους μαθηματικούς 

υπολογισμούς  που υπάρχουν στο  κεφάλαιο με τίτλο «Περί εξελιγμού5» 

στο έργο του «Εισαγωγή εις τα φαινόμενα. Στο κεφάλαιο αυτό ο Γεμίνος, 

με πολύπλοκους υπολογισμούς και τεχνάσματα, επιδίδεται σε μετρήσεις 

γωνιών και αποστάσεων χρησιμοποιώντας τους «πίνακες χορδών του 

Ιππάρχου», καθώς και ιδιότητες όρων της αριθμητικής προόδου (όπως τους 

διαδοχικούς όρους της). Είναι αναπάντητο όμως το ερώτημα με ποιον 

τρόπο ή με τη χρήση ποιων αστρονομικών οργάνων ο Γεμίνος κατέληξε 

στις μετρήσεις αυτές, οι οποίες είναι απόλυτα ακριβείς. Περαιτέρω έρευνες 

σχετικά με το θέμα αυτό θέτουν το ερώτημα «Ποια η σχέση του Γεμίνου με 

τον μηχανισμό των Αντικυθήρων;», υπονοώντας ότι ο Γεμίνος 

χρησιμοποιούσε όργανο μετρήσεων παρόμοιο σε δυνατότητες  με αυτό του 

μηχανισμού των Αντικυθήρων (Καραγιάννης, Τσομαρέλη, 2011, σελ.145-

148). 

στ) Ο Γεμίνος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με ένα έργο του Ευκλείδη που 

ονομαζόταν «Πορίσματα» το οποίο έχει χαθεί. Αυτό προκύπτει από την 

αναφορά του στα σωζόμενα αποσπάσματα  του έργου του «Εν τω περί της 

των μαθηματικών τάξεως» που αναφέρεται από τον Πρόκλο «Πορισμάτων 

δε του Ευκλείδου αναπόδεικτων τούτων…». Στο κείμενο αυτό έχουν χαθεί 

οι προηγούμενες και οι επόμενες λέξεις  κατά την μετεγγραφή (Tannery, 

1915). 

4. Οι ιστορικές αναφορές του στο έργο άλλων Μαθηματικών και 

Αστρονόμων 

α) Ανέφερε ότι πριν την εποχή του Απολλωνίου οι Μαθηματικοί της εποχής 

θεωρούσαν ότι ο κώνος προέρχεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου 

                                                
5 Εξελιγμός ονομάζεται το ελάχιστο χρονικό διάστημα που περιέχει ακέραιο αριθμό σεληνιακών   

   μηνών, ακέραιο  αριθμό ημερών και ακέραιο αριθμό αποκαταστάσεων της Σελήνης. 



τριγώνου γύρω από μια κάθετη πλευρά του και επομένως είχαν την 

αντίληψη ότι όλοι οι κώνοι είναι ορθοί (Σταμάτης, 1976, σελ. 52). 

β) Έδωσε την περιπατητική εξήγηση του ονόματος των Μαθηματικών, 

αφού υποστήριξε ότι τον όρο αυτό τον χρησιμοποίησαν πρώτοι οι 

Πυθαγόρειοι για την Αριθμητική και τη Γεωμετρία και αργότερα 

επεκτάθηκε από μεταγενέστερους συγγραφείς για να αποδώσει την έννοια 

που εμείς σήμερα ονομάζουμε εφαρμοσμένα μαθηματικά (Σπανδάγος 2002, 

σελ.15).  

γ) Αναφέρεται στον Ίππαρχο το Ρόδιο, σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια των 

αστρονομικών μετρήσεων του,  στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του 

«Εισαγωγή εις τα φαινόμενα» που ονομάζεται «Εξελιγμός», καθώς 

επιβεβαιώνει την ορθότητά τους με διαφορετική μαθηματική προσέγγιση 

από αυτήν του Ιππάρχου σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης αναφέρεται σε 

άλλους μαθηματικούς και αστρονόμους όπως τον Ποσειδώνιο το Ρόδιο, 

στου οποίου τη σχολή πιθανόν υπήρξε μαθητής, τον Άτταλο το Ρόδιο, τον 

Εύδημο το Ρόδιο, τον  Ερατοσθένη, τον Αρίσταρχο κ.α.(Λεξικό Σούδας, 

2011, Gelder H.Van, 1900, σελ.123). 

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ο Γεμίνος ο Ρόδιος είχε μεγάλη 

συνεισφορά στα θέματα της ταξινόμησης και της κατηγοριοποίησης της 

μαθηματικής γνώσης, στην ερμηνεία μαθηματικών εννοιών, στη 

διατύπωση, στην απόδειξη και στην επαλήθευση προτάσεων και 

θεωρημάτων,  καθώς και σε ιστορικές αναφορές στο έργο προγενέστερων 

Μαθηματικών και Αστρονόμων. Ίσως δε ήταν ο πρώτος που με τόσο 

συστηματικό τρόπο έβαλε τα θεμέλια, την τάξη και τους κανόνες για τους 

μετέπειτα μαθηματικούς και φιλοσόφους για τη διατύπωση θεωριών, 

προτάσεων και συμπερασμάτων  με αυστηρά μαθηματικό τρόπο. Από την 

άλλη πλευρά διαπιστώνουμε ότι ο Γεμίνος ο Ρόδιος είχε κριτική διάθεση 

και σκέψη, διατύπωνε την άποψη του και δεν δίσταζε να αμφισβητήσει 

θέματα για τα οποία υπήρχε έως τότε καθολική αποδοχή, που όμως σε 

κάποιες περιπτώσεις, όπως απέδειξε και η μετέπειτα έρευνα, δεν ήταν τόσο 

«καθολική» όσο νομίζαμε. Αν και ο Γεμίνος είναι περισσότερο γνωστός 

στους ερευνητές ως Αστρονόμος, εν τούτοις η συνεισφορά του στη 

θεμελίωση της μαθηματικής επιστήμης στον αρχαίο κόσμο ήταν σημαντική. 
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