ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία (565 μ.Χ.)
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ΕΚΔΟΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
• Κατά τη μελέτη σχετικά με την έκδοση ενός
βυζαντινού χειρογράφου, το δυσκολότερο και πιο
επίπονο μέρος είναι η μεταγραφή. Για να αντιληφθεί
κανείς τί ακριβώς σημαίνει μεταγραφή ενός
χειρόγραφου, αρκεί να κατανοήσει ότι χρειάζονται
περί τα 3 χρόνια σπουδές Παλαιογραφίας, δηλαδή
χρειάζεται να μάθει κάποιος τη γλώσσα των αρχαίων
χειρόγραφων για να μεταγράψει το κείμενο, εν
προκειμένω του 15ου αι. στην ελληνική γλώσσα ώστε
να μπορεί να γίνει κατανοητό πρωτίστως από τους
γνωρίζοντες την ελληνική γλώσσα επιστήμονες, και
ασφαλώς από τους Βυζαντινολόγους παγκοσμίως.
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Codex vindobonensis phil. Gr. 65 (1436
μ.Χ.) ἀνωνύμου συγγραφέα (ἔκδοση 2006
ἀπὸ τὸ Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν τοῦ
ΑΠΘ)

ΚΩΔΙΚΑΣ 72 ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ(1778
Μ.Χ.) ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ (ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ
2009)
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• Αφού ολοκληρωθεί η μεταγραφή διαβάζονται προσεκτικά οι διατυπώσεις
των προβλημάτων καθώς και οι επιλύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί από
τον συγγραφέα του χειρόγραφου. Το τμήμα αυτό της μελέτης
παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες, επειδή οι σύγχρονοι μαθηματικοί δεν
είμαστε εξοικειωμένοι ούτε με τη γλώσσα του μεταγραμμένου ήδη
κειμένου, αλλά ούτε και με τις μεθόδους των επιστημόνων εκείνων των
εποχών. Αρκεί να σκεφθεί κανείς, ότι τότε, η επίλυση μιας εξίσωσης επί
παραδείγματι δεν περιελάμβανε κάποια μαθηματική σχέση όπως τη
γνωρίζουμε σήμερα, αλλά γινόταν περιγραφικά σε όλη την έκτασή της.
Για να γίνει κατανοητό αυτό το τμήμα της διαδικασίας της έκδοσης ενός
χειρόγραφου, παρουσιάζω για το πρόβλημα 171 (ροα) της γεωμετρίας:
1) Τη διατύπωση και την επίλυσή του από τον συγγραφέα του 15ου αι.
2) Τμήμα από το κείμενο όπως διαμορφώθηκε μετά τη μεταγραφή, και
3) Τον μαθηματικό σχολιασμό.
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ΚΩΔΙΚΑΣ 65 τοῦ 15ου αἰ. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ροα (101ο)

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
•
ροα' Περὶ τοῦ πῶς ἐστὶ ἐντὸς ἡμισφαιρίου σχήματος, τεθῆναι
τετράγωνον σχῆμα ἰσόπλευρον καὶ εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων
σπιθαμῶν ἐστί.

Ἔστω ἡμισφαίριον σχῆμα ὅπερ ἐστὶ ἡ διάμετρος αὐτοῦ σπιθαμῶν ιβ,
τεθημένου δὲ ἐντός, σχῆμα τετράγωνον ἰσόπλευρον κατὰ τὸ ἐγχωροῦν
μεῖζον μέγεθος. Ζητεῖς εἰδέναι ἑκάστη πλευρὰν πόσων σπιθαμῶν ἐστί.
Ἔχεις δὲ τοῦτο εἰδέναι οὕτως: Πολλαπλασίασον εἰς ἑαυτὴ τὴν διάμετρον
τοῦ ἡμισφαιρίου ἥτις ἐστὶ σπιθαμῶν ιβ ὡς εἴπομεν· ιβ-κις οὖν ιβ γίνονται
ρμδ. Μέρισον ταῦτα πάντοτε μετὰ τῶν ε. Γίνεταί δε νῦν ὁ τούτων
διαμερισμὸς κη καὶ δ/ε.
Ζήτει τὴν ρίζαν τοῦ κη καὶ δ/ε ἥτις ἐστὶ ε καὶ ια/λ. Τὰ γὰρ ε καὶ ια/λ
τεχνικῶς πολλαπλασιαζόμενα εἰς ἑαυτὰ πολλαπλασιάζοσιν κη καὶ ψκα/Ϡ
ἅπερ ἐστὶ κη καὶ δ/ε. Ἐστὶ δὲ ἑκάστη πλευρὰ τοῦ τετραγώνου τοῦ
σχήματος σπιθαμῶν ε καὶ ια/λ μιᾶς σπιθαμῆς
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
•

κεφ. 171. (ροα). Μὲ πλευρὰ τμῆμα τῆς διαμέτρου ΑΒ= 12 ἑνός κύκλου, ο συγγραφέας
ζητεῖ νὰ κατασκευαστεῖ τετράγωνο μὲ δύο διαδοχικές κορυφὲς ἐπὶ τῆς περιφέρειας καὶ τὶς
ἄλλες δύο ἐπὶ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου.
Ἔστω ΓΕΖΔ τὸ ζητούμενο τετράγωνο. Τὰ ὀρθογώνια τρίγωνα ΔΖΟ καὶ ΓΕΟ εἶναι ἴσα ἐπειδὴ
ἔχουν ΔΖ=ΓΕ (ὡς πλευρὲς τετραγώνου), καὶ ΟΖ=ΟΕ=ρ=6. Ἄρα ΟΔ=ΟΓ=χ/2, ὅπου χ ἡ πλευρὰ
τοῦ ζητούμενου τετραγώνου.
Ἐφαρμόζουμε τὸ Πυθαγόρειο θεώρημα στὸ ὀρθογώνιο τρίγωνο ΔΖΟ:

•

6²= χ²+(χ/2)², ἢ

•

χ²= 144/5, ἢ

•

χ= √(144/5).

Ὁ συγγραφέας τοῦ χειρόγραφου γνωρίζει προφανῶς τή μέθοδο, ἀλλά
περιγράφει μόνο τὸ τελευταῖο βῆμα τῆς πιὸ πάνω διαδικασίας, δηλαδὴ
ὑπολογίζει κατευθείαν τὸ χ ὡς τὴν τετραγωνικὴ ρίζα τοῦ ΑΒ²/5, χωρὶς κάποια
αἰτιολόγηση.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ
• Σχετικά με την ολοκλήρωση της έκδοσης ενός χειρόγραφου, αφού
γίνει η μεταγραφή, η μελέτη των μεθόδων του συγγραφέα, και ο
μαθηματικός τους σχολιασμός, εκείνο που απομένει πλέον είναι
το κεφάλαιο της ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, όπου αναλύονται διεξοδικά με
αποδεικτικά στοιχεία τα εξής:
1) Η περιγραφή του χειρογράφου
2) Η χρονολογία συγγραφής του
3) Η γλώσσα, η σύνταξη και οι γραμματικές παρατηρήσεις
4) Η ορολογία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας
5) Τα νομίσματα, τα μέτρα και τα σταθμά
6) Οι επιστημονικές επιρροές που έχει δεχθεί ο συγγραφέας
7) Η προσωπικότητα του συγγραφέα, και
8) Οι θεματικές ενότητες του περιεχομένου του χειρογράφου
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ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
• Οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες τῶν πρώιμων Βυζαντινῶν χρόνων ζοῦσαν στὴν
Ἀλεξάνδρεια, ἡ ὁποία κατὰ τὸν 2ον καὶ 3ον αἰ. μ.Χ. γνωρίζει μέρες
ἀξιόλογης ἐπιστημονικῆς ἀνάπτυξης. Ἡ Ἀλεξανδρινὴ ἐπιστήμη γίνεται ἀπ’
ὅλους σεβαστὴ γιὰ δύο κυρίως λόγους. Ὁ πρῶτος εἶναι ὅτι προσεγγίζει μὲ
θεωρητικὴ αὐστηρότητα κάθε νέα ἀνακάλυψη ἐπειδὴ διασφαλίζει τὶς
διαδικασίες τῆς παρατήρησης καὶ τῆς ἀπόδειξης κατὰ τὴν ἔρευνα, καὶ ὁ
δεύτερος εἶναι τὸ ὅτι στηρίζεται στὴν γνώση ποὺ παρέχουν τὰ κείμενα
ποὺ θεωροῦνται κλασσικά γιὰ τὴν περαιτέρω κατάκτηση νέων
εὑρημάτων.
• Ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ ὅμως, ἐπειδὴ λόγω τῆς μεγάλης οἰκοδομικῆς
δραστηριότητας τὸ κέντρο βάρους μετατοπίστηκε στὴν
Κωνσταντινούπολη, οἱ περισσότεροι ἐπιστήμονες ἔζησαν καὶ παρήγαγαν
ἔργο στὴν εὑρύτερη περιοχὴ αὐτῆς τῆς πόλης.
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Η ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
• Γύρω στὸ 500 μ.Χ. ἡ χριστιανικὴ ἐκκλησία εἶχε καταφέρει νὰ στρέψει
τοὺς περισσότερους ἀξιόλογους ἐπιστήμονες τῆς ἐποχῆς σὲ
δραστηριότητες σχετικὲς μὲ τὶς ἐπιδιώξεις της, δηλαδὴ ἱεραποστολικές,
ὀργανωτικές, ὑπεράσπισης καὶ ἑδραίωσης τοῦ δόγματος, ἀλλὰ καὶ
καθαρὰ θεωρητικές. Εὔκολα ἀντιλαμβάνεται κανείς, ὅτι προφανὴς
συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐπιδίωξης ἦταν ἡ στασιμότητα τῆς ἀνάπτυξης καὶ
προόδου τῶν θετικῶν ἰδιαίτερα ἐπιστημῶν στὴν ἀνατολικὴ
Αὐτοκρατορία. Τροχοπέδη στὴν ἀνάπτυξη ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ ἀντίληψη τῆς
Ἐκκλησίας, ὅτι καὶ αὐτὸς ἀκόμα ὁ ρόλος τῆς ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας
περιοριζόταν στὸ να προετοιμαστοῦν οἱ Ἕλληνες γιὰ να δεχθοῦν τὸ
Χριστιανισμό. Κατὰ τοὺς 6 πρώτους αἰῶνες τῆς Βυζαντινῆς
Αὐτοκρατορίας ὁ ἐπιθυμητὸς καὶ ἐπιδιωκόμενος στόχος τῆς μάθησης
ἦταν ἡ διάδοση τῶν ἐκλαϊκευμένων ἐπιστημονικῶν θεωριῶν καὶ
ἰδιαίτερα τῶν συμπερασμάτων αὐτῶν, βάζοντας στὸ περιθώριο τὸ
τεχνικὸ περιεχόμενο καὶ τὶς μεθόδους τῆς ἐπιστήμης. Αὐτὸ εἶχε σὰν
ἀποτέλεσμα τὴν παραγωγὴ ἔργων μὲ περιεχόμενα ἀντιφατικὰ καὶ
ἀλληλοσυγκρουόμενα. http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

• Κατὰ τὸν 6ον αἰ., μολονότι στὸ Βυζάντιο δὲν γνώριζαν τὰ σκοτάδια ποὺ
γνωρίζουν τότε ἄλλοι λαοί, ὁρισμένοι ὑποστηρίζουν ὅτι δὲν ἔχουμε
σημαντικὰ εὑρήματα ποὺ να παραπέμπουν σὲ κάποιας μορφῆς
ἀνώτερη παιδεία. (Ὁ Ἰουστινιανός το 529 ἔκλεισε τὴν Ἀθηναϊκὴ Σχολὴ
ἐπειδὴ διδάσκονταν ἐκεὶ Φιλοσοφία, Μαθηματικὰ καὶ Ἀστρονομία),
Ὡστόσο ὑπῆρχαν ἰδιωτικοὶ δάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι κατάφεραν
νὰ διατηρήσουν τὴν παράδοση. Μόλις κατὰ τὸν 8ον αἰ., ἀρχίζουν νὰ
διδάσκουν τὴν Ἀριστοτελικὴ Φιλοσοφία, ὄχι ἐπειδὴ τὴν θεωροῦσαν πιὸ
ἀξιόλογη ἐπιστημονικά ἀπὸ τὴν Πλατωνική, ἀλλὰ γιατὶ ἡ Λογικὴ ἰδιαίτερα
τοῦ Ἀριστοτέλη ἦταν χρήσιμη στοὺς ἀγῶνες τῶν εἰκονολατρῶν ἀφοῦ
ἐνίσχυαν δι' αὐτῆς τὴν ἐπιχειρηματολογία τους καὶ ἐπέβαλαν εὐκολότερα
τὶς ἀπόψεις τους. Τὸ 850 μ.Χ. δέ, παρὰ τὸ ὅτι ὁ Λέων ὁ μαθηματικὸς
εἰσάγει καὶ ἀποκαθιστᾶ τὴν παραδοσιακὴ ἀνώτερη κρατικὴ
ἐκπαίδευση, ἐντούτοις ἡ θέση τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν εἶναι εἰσέτι
περιορισμένη.
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• Σύμφωνα μὲ τὸν Βολταῖρο (1694-1778) στὸν ἐπιστημονικὸ τομέα
γενικώτερα καὶ ὄχι μόνο στὸ Βυζάντιο ἐπικρατοῦσε παρακμὴ καὶ
ἐκφυλισμός. Μάλιστα καὶ ὁ Κοντορσὲ (1743-1794) ὑποστήριζε ὅτι αὐτὸ
ὀφείλετο στὸ θρίαμβο τοῦ Χριστιανισμοῦ ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε τὸ ἔναυσμα
γιὰ τὴν πλήρη παρακμὴ τῶν ἐπιστημῶν.
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Τὸ Πανδιδακτήριο τῆς Μαγναύρας ἦταν ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα ἀνώτατης
ἐκπαίδευσης, θεωρούμενο μὲ σημερινοὺς ὅρους Πανεπιστήμιο. Ἱδρύθηκε
ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα Θεοδόσιο Β’ τὸ 425 καὶ ἔκτοτε τελοῦσε ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τῶν Αὐτοκρατόρων.
• Κατὰ τὸν 9ον αἰώνα ἐγκαταστάθηκε στὸν περίβολο τοῦ παλατιού, στὴ
Μαγναύρα (μεγάλη αυλή), σὲ μία ἀπὸ τὶς πολυτελέστατες οἰκοδομὲς τῶν
βασιλικῶν παλατιῶν τοῦ Βυζαντίου.
• Κατὰ την διάρκεια της βασιλείας τοῦ αὐτοκράτορα Φωκά, (602-610), το
Πανδιδακτήριο διέκοψε τη λειτουργία του, ἀλλά γρήγορα
ἐπαναλειτούργησε ὑπὸ τον αὐτοκράτορα Ἡράκλειο, (610-641), ὁ ὁποῖος
μετὰ το 610 εἶχε καλέσει στὴν Κωνσταντινούπολη τον Στέφανο τον
Ἀλεξανδρέα γιὰ νὰ ἐποπτεύσει στὴν ἀναδιοργάνωσή του.
• Ἐξέχοντες διδάσκαλοι ἦσαν ὁ Ἀκροπολίτης καὶ ὁ Παχυμέρης.
• Ἡ λειτουργία του σταμάτησε ὁριστικὰ μὲ τὴν Ἅλωση τῆς
Κωνσταντινούπολης τὸ 1453.
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• Σύμφωνα μὲ τὸν L. Bréhier ἡ πανεπιστημιακὴ παιδεία δὲν γνώρισε
διαλείψεις ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντίνο ἕως τὸν 15ον αἰ. Μάλιστα ὁ
Bréhier ἀναφέρεται στὴν ὕπαρξη τοῦ Κρατικοῦ Διδασκαλείου, ὅπου
ἐκπαιδεύονταν καὶ οἱ κρατικοὶ ὑπάλληλοι διδασκόμενοι τὶς ΄΄θύραθεν
ἐπιστῆμες΄΄.
• Ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες δόθηκε κατὰ τοὺς τρεῖς
τελευταίους αἰῶνες τῆς ζωῆς τῆς Αὐτοκρατορίας, τόσο στὴ
Βασιλεύουσα, ὅσο καὶ σὲ ἄλλα κέντρα της, π.χ. στὴν Τραπεζούντα, ὅπου
ἡ Ἀκαδημία Θετικῶν Ἐπιστημῶν στὴν ὁποία δίδασκαν ἐξέχοντες
ἐπιστήμονες λειτουργοῦσε μέχρι τὸν 15ον αἰ. Ὅσον ἀφορᾶ στὰ
Μαθηματικά, αὐτὰ ἄνθισαν τὸν 5ον, τὸν 6ον, τὸν 9ον (Λέων ὁ φιλόσοφος) ,
τὸν 10ον, τὸν 13ον , 14ον αἰ. (Γεώργιος Παχυμέρης, Μάξιμος Πλανούδηςδεκαδικὸ σύστημα ἀρίθμησης, Γρηγόριος Χιονιάδης, Γεώργιος
Χρυσοκόκκης, Θεόδωρος Μελετινιώτης, Ίωάννης Πεδιάσιμος, Ἰσαὰκ
Ἀργυρός).
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ
• Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ στὴ δύση παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο οἱ Ρωμαῖοι
νὰ ἐπιδιώκουν τὴ σύνθεση τῶν δικῶν τους ἐπιστημονικῶν ἐγχειριδίων, τὰ
ὁποῖα ἦταν κατώτερα ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα ἑλληνικά, ἀφοῦ προήρχοντο
κυρίως ἀπὸ λογοκλοπὴ καὶ κατὰ συνέπεια οἱ ἀσάφειες καὶ τὰ λάθη
ἔδειχναν ὅτι ἦταν προϊόντα ἀντιγραφῆς καὶ ὄχι βαθύτερης κατανόησης
καὶ ἐπεξεργασίας τοῦ περιεχομένου τῶν ἀντίστοιχων ἑλληνικῶν. Ὡστόσο,
παρ' ὅλα αὐτά, ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ νὰ ἐπιβραβεύσουμε
τὴν προσπάθεια τῶν Λατίνων νὰ περισώσουν καὶ νὰ διαδώσουν τὴν
ἀρχαία γνώση τῶν Ἑλλήνων. Πρέπει ἐπίσης νὰ ἐκτιμηθεῖ καὶ τὸ γεγονὸς
ὅτι οἱ Λατίνοι ἔχοντας προφανῶς ἐπίγνωση τῆς ἀνεπάρκειάς τους κατὰ
τὸν 12ον αἰ. μετέφραζαν ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ στὰ λατινικὰ πλῆθος
χειρογράφων τὰ ὁποῖα κατέληγαν καθ' οἱονδήποτε τρόπο σὲ αὐτούς. Ἐδώ
χρειάζεται νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι κατὰ τὸν 9ον καὶ 10ον αἰ. πολλὰ
ἑλληνικὰ χειρόγραφα εἶχαν μεταφρασθεῖ ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ στὰ ἀραβικὰ
χωρὶς μάλιστα νὰ ἔχουν περισωθεῖ τὰ ἑλληνικά, τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ
ὁποῖα ἀφοῦ τὰ μετέφραζαν, τὰ ἔκαιγαν γιὰ νὰ τὰ ἐξαφανίσουν.
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• Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει καὶ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία εἶναι ὅτι ἡ
ἀρχαία ἑλληνικὴ γνώση καὶ μὲ τὶς προσπάθειες τῶν Λατίνων
μεταφραστῶν συνετέλεσε στὴν πραγματοποίηση τῆς ἐπιστημονικῆς
ἐπανάστασης τοῦ 17ου αἰ. στὴ Δύση μετὰ ἀπὸ τὴ στασιμότητα καὶ τὴν
ἀπραξία τοῦ 15ου καὶ τοῦ 16ου αἰ.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ-ΔΥΣΗΣ
•

•

Κατὰ τὸν 12ον αἰ. μολονότι ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία εἶχε ἤδη συρρικνωθεῖ καὶ
περιορισθεῖ σὲ λίγες ἑλληνόφωνες περιοχές, τὸ Βυζάντιο παρέμενε πάντα πιὸ
προηγμένο σὲ σχέση μὲ τὴ Δύση στὸν τομέα τῶν Μαθηματικῶν. Γενικώτερα
εἶναι πλέον λογικὸ νὰ μὴν μποροῦμε -ὅπως παλαιότερα συνηθιζόταν- νὰ
καταλογίσουμε πλήρη ἀπραξία στοὺς Βυζαντινοὺς σχετικὰ μὲ τὴν πρόοδο στην
ἐπιστήμη τῶν Μαθηματικῶν, γιατὶ π.χ. μέχρι τὸ 1816 μ.Χ. ποὺ ὁ Gauss
ἀμφισβήτησε τὸ 5ο αἴτημα τοῦ Εὐκλείδη, καθὼς καὶ στὴ συνέχεια τὸ 1826 ὅταν ὁ
Riemann καὶ τὸ 1829 ὁ Lobatchewsky διετύπωσαν τὶς βάσεις τῆς θεωρίας
τῶν μὴ Εὐκλειδείων Γεωμετριῶν. δὲν εἴχαμε κάποια ἄλλη σημαντικὴ
ἐπιστημονικὴ ἀνακάλυψη προερχόμενη ἀπὸ οἱονδήποτε ἄλλον λαό.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ Βυζαντινοὶ λόγιοι διατήρησαν μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα καὶ
μετέδωσαν τὶς γνώσεις ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, τὶς ὁποῖες
ἐπαύξησαν σχολιάζοντας τὰ ἀρχαῖα κείμενα καὶ κάνοντας εὔστοχες καὶ χρήσιμες
παρατηρήσεις σὲ αὐτά. Μάλιστα πολλοὶ ἐρευνητὲς ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἄποψη
πώς, ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ Βυζαντινοὶ ἀντιγραφεῖς, καθὼς καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ
κοινωνικὴ σταθερότητα τοῦ Βυζαντίου σὲ σχέση μὲ τὴ Δύση, πολλὰ ἔργα
κλασσικῶν συγγραφέων θὰ εἶχαν ἐνδεχομένως χαθεῖ μὲ τὴν καταστροφὴ τῆς
ξακουστῆς Ἀλεξανδρινῆς Βιβλιοθήκης.
http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
• Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ 14ου αἰ. ποὺ τὸ Βυζάντιο περιορίστηκε στὴ περιοχὴ
τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ στὴν
Πελοπόννησο, τὰ πιὸ ἐκλεκτὰ μυαλὰ κατέφυγαν στὴ μελέτη τῆς ἀρχαίας
σκέψης, τῆς Λογοτεχνίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας. Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 14ου αἰ.
πλῆθος ἀξιόλογων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων καὶ διδασκάλων μετέβησαν στὴ
Φλωρεντία, ὅπου συνετέλεσαν στὴν ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς
γνώσης. Ἡ Φλωρεντία δὲ ἐκείνη τὴν ἐποχὴ εἶχε γίνει ἕνα σημαντικό
κέντρο συλλογῆς τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν χειρογράφων τὰ ὁποῖα στὴ
συνέχεια πέρασαν στὴ Δύση, γεγονὸς ποὺ βοήθησε τὴν πνευματικὴ
ἀναγέννηση τῆς Εὐρώπης.

http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
• Οἱ Βυζαντινοὶ συγγραφεῖς εἶχαν μελετήσει τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες
μαθηματικοὺς καὶ γενικῶς ἐπηρεάζονταν ἀπὸ τὸν Ἥρωνα τὸν
Ἀλεξανδρέα, τὸν Διόφαντο, τὸν Εὐκλείδη, τὸν Ἀρχιμήδη. Ἤταν ὅμως καὶ
ἐνήμεροι σχετικὰ μὲ τὶς ἐπικρατέστερες ἐπιστημονικὲς τάσεις καὶ
ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς τους, λόγω τοῦ ὅτι δέχονταν ἐπιδράσεις ἀπὸ ἄλλους
λαοὺς, π.χ. ἀπὸ τοὺς Κινέζους, τοὺς Ἰνδοὺς καὶ ἀπὸ τοὺς Πέρσες μέσω τῶν
Λατίνων μὲ τοὺς ὁποίους εἶχαν συχνὲς ἐπαφὲς σχετιζόμενες μὲ ζητήματα
τοῦ ἐμπορίου.

http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
• Ὁ Κωνσταντίνος Θ΄ ὁ Μονομάχος ἔθεσε σὲ λειτουργία τὶς Τεχνικὲς
Σχολὲς κατὰ τὰ μέσα τοῦ 11ου αἰ.
• Τὸν 12ον αἰ. οἱ Βυζαντινοὶ γνωρίζουν τοὺς Ἀραβικοὺς ἀριθμούς.
• Τὸ 1300 μ. Χ. στὸ Βυζάντιο ἔγινε ὁ διαχωρισμὸς τῶν ‘Ἐμπορικῶν’ ἀπὸ τὰ
‘Ἀκαδημαϊκὰ’ Μαθηματικά, καὶ αὐτὸ εἶχε σαν ἀποτέλεσμα νὰ σταματήσει
ἀπὸ τὸν 14ον αἰ. ἡ διδασκαλία τῶν Ἐμπορικῶν ἢ Πρακτικῶν
Μαθηματικῶν στὰ Πανεπιστήμια. Παρ' ὅλα αὐτὰ ὑπῆρξε μεγάλος
ἀνταγωνισμὸς μεταξύ τους, γιατὶ τὰ Πρακτικὰ Μαθηματικὰ ἦταν χρήσιμα
σὲ πλῆθος ἀνθρώπων, ἀφοῦ συντελοῦσαν στὴν ἐπίλυση προβλημάτων
τῆς καθημερινῆς τους ζωῆς. Ἐπιπλέον ὑπῆρχαν κατηγορίες ἐργαζομένων
ὅπως οἱ ἔμποροι, οἱ χειροτέχνες, οἱ πρωτομάστορες στὶς οἰκοδομές, οἱ
διοικητικοὶ ὑπάλληλοι, οἱ τοπογράφοι κ. ἄ., γιὰ τοὺς ὁποίους οἱ
μαθηματικὲς γνώσεις ἦταν ἀπαραίτητες. Μάλιστα ὁρισμένες μέθοδοι
τῶν Πρακτικῶν Μαθηματικῶν, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζονταν στὰ
κράματα καὶ στὰ μείγματα στὴν ἀργυροχρυσοχοΐα, διδάσκονταν μέχρι
προσφάτως στὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας
Ἐκπαίδευσης τῆς Ἑλλάδας (‘Mathematics of Byzantine Silversmiths’
https://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou/Papers).

ΟΙ ΥΣΤΕΡΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
• Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες πρὶν τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης
δὲν παρατηρήθηκε κάποια σημαντικὴ προσφορὰ τῶν Βυζαντινῶν στὸν
τομέα τῶν Μαθηματικῶν. Βέβαια τὴν ἴδια ἐποχὴ ἔχει καταγραφεῖ ἡ
ὕπαρξη μεγάλου πλήθους χειρογράφων, γεγονὸς ποὺ δείχνει ὅτι τὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν τετρακτὺ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ Λογιστικὴ καὶ τὴ Γεωδαισία
ποὺ ἦταν κλάδοι τῶν Ἐμπορικῶν Μαθηματικῶν ἦταν μεγάλο. Ἀπὸ
ἐπιστημονικῆς ἄποψης, ὅσον ἀφορᾶ στὰ Μαθηματικὰ φθάνουμε στὸ
τέλος τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς μὲ πολλὰ συγγράμματα πρακτικῆς φύσεως.
Ὁ μεγάλος ἀριθμὸς αὐτοῦ τοῦ εἴδους χειρογράφων ὀφείλεται στὸ ὅτι ὅσο
καὶ ἂν εἶχε μειωθεῖ ὁ πληθυσμὸς τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ ἡ
οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν πολιτῶν ἦταν κακή, ἀπὸ τὴν καθημερινή τους
ζωὴ ποὺ ἀσφαλῶς συνεχιζόταν, δὲν ἔλειπαν τὰ προβλήματα καὶ οἱ
διαφορὲς ποὺ δημιουργοῦσαν οἱ μεταξύ τους σχέσεις. Ἡ ἄποψη αὐτὴ
ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὴν ὕπαρξη πολλῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων τῆς
ἐποχῆς σχετιζόμενες μὲ θέματα ἀγοραπωλησίας ἀκινήτων, κληρονομικά,
ἐμπορικῶν συναλλαγῶν κ. ἄ.
http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ
•

•

•

Πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἐσφαλμένη ἀντίληψη σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι τὸ Βυζάντιο
χαρακτηρίζεται ἀπὸ στεῖρα ἀναπαραγωγὴ τῶν γνώσεων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
συγγραφέων. Πρὸς ἐνίσχυση τῆς ἀντίθετης ἄποψης παραθέτω μερικὰ στοιχεῖα
ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὸ μαθηματικὸ σχολιασμὸ τῶν 1000 καὶ πλέον προβλημάτων
τοῦ κώδικα 65, ὅπως τὶς πρωτότυπες μεθόδους ὑπολογισμοῦ τοῦ ἀθροίσματος
τῶν ὅρων μιᾶς προόδου, καθὼς καὶ τῆς κυβικῆς ρίζας ἀριθμοῦ, καὶ τὴν ἐπίσης
ἄγνωστη σὲ μᾶς μέθοδο δοκιμῆς τῆς πράξης τοῦ πολλαπλασιασμοῦ, ἡ ὁποία μᾶς
ὁδήγησε σὲ νέες προτάσεις στὴ Θεωρία τῶν Ἀριθμῶν. (‘Number Theory in
Byzantium’ https://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou/Papers).
Ἐνδιαφέρον ἐπίσης παρουσιάζει καὶ ἡ ἄγνωστη μέθοδος ὑπολογισμοῦ τοῦ ὄγκου
ἑνὸς στερεοῦ, σχήματος βαρελιοῦ. Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ μία πρώιμη
μέθοδο Ὁλοκλήρωσης, δηλαδὴ ἕνα δικό του μαθηματικὸ τύπο ὁ ὁποῖος δίνει
ἀποτέλεσμα κατά τι μικρότερο ἀπὸ κάθε ἄλλο γνωστὸ τύπο ποὺ ἐφαρμοζόταν
τότε καὶ στὴ Δύση (‘Problems of Technical Education’ https://en-uoagr.academia.edu/DrChalkou/Papers).
Ἐπίσης ὅταν ἐπρόκειτο γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ἐμβαδοῦ τῶν κανονικῶν
πολυγώνων, ἀλλὰ καὶ κάποιας ἔκτασης γῆς ἀκαθορίστου γεωμετρικοῦ σχήματος,
οἱ Βυζαντινοὶ ἐφάρμοζαν δύο δικὲς τους πρωτότυπες μεθόδους σε συνάρτηση μὲ
τὴν περίμετρο τοῦ κάθε σχήματος.
http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

CODEX VINDOBONENSIS PHIL. GR. 65 ΤΟΥ 15ου ΑΙ.
Ὁ κώδικας περιλαμβάνει τη Λογιστικὴ καὶ τὴ Γεωδαισία Ἀνωνύμου
συγγραφέα καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ 126 φύλλα ὡς ἑξῆς:
• ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Κεφ. 1-39, 101, 102. Πράξεις μεταξὺ πραγματικῶν
ἀριθμῶν.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Κεφ. 40-56. Κλάσματα, λόγοι, ἀναλογίες.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. Κεφ. 57-60. Πρόοδοι.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Δ. Κεφ. 61-94. Προβλήματα ἐξισώσεων Α βαθμοῦ.
Ἐπίλυση μὲ πρακτικὴ ἀριθμητική.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. Κεφ. 95-100, 154, 155. Τόκοι δανείων ἢ ὀφειλῶν.
• ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. Κεφ. 103-106. Μερισμὸς σὲ μέρη ἀνάλογα.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. Κεφ. 107-116. Προβλήματα ἀργυροχρυσοχοΐας.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Η. Κεφ. 117-134, 239, 240. Ρίζες πραγματικῶν ἀριθμῶν.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Θ. Κεφ. 135-140. Ἐπίλυση ἐξισώσεων.
• ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Κεφ. 141-153, 156-165, 234. Συστήματα.
• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑ. Κεφ. 166-184.Ἐπιπεδομετρία.
• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΒ. Κεφ. 202-226. Ἐμβαδὰ ἐπιπέδων σχημάτων.
• ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΓ. Κεφ. 227-233, 235-238. Στερεομετρία.
http://en-uoa-gr.academia.edu/DrChalkou

•
•

•

Πρόκειται κατ' οὐσίαν γιὰ τὴν Μαθηματικὴ
Ἐγκυκλοπαίδεια τῶν Βυζαντινῶν, καὶ μάλιστα τὴν
πρώτη Μαθηματικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια.
Ὁ ὅρος "μιλλιούνι" δὲν πρωτοεμφανίστηκε στὴν
ἰταλικὴ Ἀριθμητικὴ τοῦ Treviso (1478 μ.Χ.) ἀλλὰ
στὴν Ἑλληνικὴ Βιενναία Μαθηματικὴ Πραγματεία., ἡ
ὁποία χρονολογεῖται στὰ 1436 μ.Χ.
Εἰσάγεται ἐπιπλέον ὁ ὅρος "ἑκατὸν μυριάδαι" γιὰ
τὸ ἑκατομμύριο.

The Mathematical Encyclopaedia
(Review of the Serbian Center
for Digitization, 12, 2008)
A

Z

•

•

Θ

Η

Εἶναι τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ χειρόγραφο στὸ ὁποῖο
ἐμφανίζεται τὸ πρόβλημα (κεφ. 177) τῆς κατασκευῆς
τετραγώνου ἐγγεγραμμένου σὲ ἰσόπλευρο τρίγωνο,
ὥστε ἡ μία του πλευρὰ νὰ ἐφάπτεται μὲ τὴν πλευρὰ
τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου ἡ ὁποία τίθεται ἴση πρὸς
10.
Γ
Δ
Ι
Ε
Β
Ἡ μέθοδος ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ συγγραφέας γιὰ τὴ
δοκιμὴ τῶν 4 πράξεων μᾶς ὁδήγησε στὴ διατύπωση
καὶ ἀπόδειξη νέων Προτάσεων στὴ Θεωρία
Number Theory in Byzantium (Bulletin of Hellenic
Ἀριθμῶν.

•

Πρωτότυπη Μέθοδος Ὁλοκλήρωσης

•

Πρωτότυπη Μέθοδος ὑπολογισμοῦ τοῦ ἐμβαδοῦ
κανονικῶν πολυγώνων σὲ συνάρτηση μὲ τὴν
περίμετρό τους

Mathematical Society, 59, 2015
Problems of Technical Education (Proceedings of
the International Congress MASSEE, 2003,
University of Latvia)
Proceedings of the 23rd Congress of Byzantine
Studies, Round Tables (Βelgrade, 2016, p. 99-110)

Πρόβλημα κεφ. 177
Ἡ σειρὰ τῶν πράξεων οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται στὸ χειρόγραφο, εἶναι ἡ ἑξῆς:
«10.10= 100, 100.3/4= 75,
75.16= 1200, 75.12= 900,
√1200 - √900= χ,
A
ὅπου χ εἶναι ἡ πλευρὰ τοῦ τετραγώνου»

Θεωροῦμε τὴν πλευρὰ τοῦ τετραγώνου ἴση πρὸς χ,
καὶ ἐπειδὴ τὰ τρίγωνα ΓΖΔ καὶ ΓΑΙ εἶναι ὅμοια,
ἰσχύει ἡ ἀναλογία
ΖΔ/ΑΙ= ΓΔ/ΓΙ, δηλαδή,
χ/(10√3/2)= (5- χ/2)/5,
ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτει
χ= 2√3(10- 5√3)=
=20√3- 30=
=√1200 - √900

Θ

Z

Γ

Δ
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Ι

Η

Ε

Β

Ἐμβαδὰ κανονικῶν πολυγώνων

Κατὰ τὸν συγγραφέα, τὸ ἐμβαδὸν τοῦ κύκλου, τοῦ
ὁποίου εἶναι γνωστὴ ἡ ἀκτίνα, μπορεῖ νὰ εὑρεθεῖ, ἂν
ὑψώσουμε τὴν περίμετρο στὸ τετράγωνο καὶ
διαιρέσουμε τὸ ἀποτέλεσμα μὲ 12 4/7,
δηλ. μὲ τὸ 4(3 1/7)= 4π
( Π2/4π =(2πρ)2/4π =4π2ρ2/4π =πρ2)
κεφ. 202. Ὑπολογισμὸς ἐμβαδοῦ κανονικοῦ
40-γώνου ὅταν δίδεται ἡ πλευρὰ του ἴση μὲ 1/2 μιᾶς
σπιθαμῆς.
Στὸ συγκεκριμένο ζήτημα, παρατηρεῖ πὼς ἡ
περίμετρος εἶναι ἴση μὲ 20 σπιθαμές, καὶ τὴν
πολλαπλασιάζει μὲ τὸν ἑαυτὸν της βρίσκοντας 400.
Κατόπιν γράφει πὼς διαιροῦμε τὸ 400
μὲ τὸ 12 5/8, καὶ βρίσκουμε πὼς τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
40-γώνου εἶναι ἴσο μὲ 31 7/10.
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Μέθοδος Ὁλοκλήρωσης
•

Λαμβάνει τὸ "ἐξ ἀναλόγου" τῆς
περιμέτρου τῶν κύκλων, δηλαδὴ
τὸν μέσον ὅρον τοῦ 22 καὶ τοῦ 10, ὁ
ὁποῖος εἶναι ἴσος μὲ 16. Κατόπιν
θεωρεῖ νέο κύκλο μὲ περίμετρο ἴση
μὲ 16 καὶ, ἀπὸ τὴν περίμετρο αὐτοῦ
τοῦ νέου κύκλου ὑπολογίζει τὸ
ἐμβαδὸν του ἀκολουθώντας τὴν
γνωστὴ διαδικασία. Τέλος
πολλαπλασιάζει τὸ ἐμβαδὸν τοῦ
τελευταίου κύκλου μὲ τὸ ὕψος τοῦ
δοχείου καὶ ἔχει τὸν ζητούμενο
ὄγκο ἴσο πρὸς 204. Θεωρεῖ δηλαδὴ,
ὅτι τὸ ἀρχικὸ δοχεῖο ἔχει τὸν ἴδιο
ὄγκο μὲ ἕνα δοχεῖο κυλινδρικοῦ
σχήματος ἰδίου ὕψους μὲ
περίμετρο βάσεως ἴση μὲ τὸν
μέσον ὅρον τῶν περιμέτρων τοῦ
μεγίστου καὶ τοῦ ἐλαχίστου
κύκλου τοῦ ἀρχικοῦ δοχείου.

V≃(H/6)(s+4S₁+S)
Ἀκαδημαϊκή Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν
ΕΣΣΔ, ἐκδ. Γιαννίκος, Ἀθήνα 1975-76, τόμ. ΙΙ,
"Ὁλοκλήρωμα καὶ παράγωγος", σελ. 366.

Ἡ δοκιμὴ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ
15.6=90
15:7 ὑπόλ.1, 6:7 ὑπόλ.6, 1.6=6, 90:7 ὑπόλ.6
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Τὸ Ἀριθμητικὸ Σύστημα Θέσης
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Ἡ Γεωμετρία τῶν φόρων
Οἱ Βυζαντινοὶ εὕρισκαν κατὰ προσέγγιση τὸ ἐμβαδὸν ἐκτάσεων
ἀκανονίστου σχήματος, βάσει τῆς περιμέτρου τους.
Σὲ μὴ κυρτὸ πολυγωνικὸ σχῆμα μὲ πλευρὲς 30, 8, 10, 20, 80, 2, 1, 5, 68,
ἡ περίμετρός του εἶναι ἴση μὲ 224.
Ἀφαιροῦσαν 1 σχοινίο γιὰ κάθε 20 σχοινία "λόγω τῶν ὑπερβολῶν καὶ τῶν
ἐλλείψεων".
Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν λοιπόν: 224-11=213.
Ἀντ' αὐτοῦ, ὅμως, ἀφαιροῦσαν τὸ 11 ἀπὸ τὸ 223 καὶ εἶχαν 212, καὶ
212/4=53, 53.53=2809
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