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Σν ζέκα : « Σν Ππζαγόξεην Θεώξεκα » είλαη επξείαο θιίκαθαο θαη κεηά απφ
ζπδήηεζε κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ην αλαιχζακε ζηα παξαθάησ
ππνζέκαηα:
Α.ΗΣΟΡΗΑ
 Ζ δσή θαη ε δξάζε ηνπ Ππζαγφξα .
 Ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Θεσξήκαηνο.
 Ππζαγφξεηα ρνιή.
 Ππζαγφξεηα Μνπζηθή.
 Ππζαγφξεηα Γηαηξνθή.
 Ππζαγφξεηα Γέληξα.
Β.ΦΗΛΟΟΦΗΑ



Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ησλ Ππζαγνξείσλ.
σθξαηηθφο Γηάινγνο.

Γ.ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΟΤ Π. ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ
Γ.ΤΝΔΠΔΗ ΣΟΤ Π. ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ
 Σν 2 .
 Ζ αλαθάιπμε ηεο αζπκκεηξίαο.
 Ππζαγφξεηεο Σξηάδεο.
 Ππζαγφξεηνο Πίλαθαο.
 Σν άξξεηνλ.
 Ζ γελίθεπζε ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο.
Δ.

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Οη καζεηέο ζα θηηάμνπλ πξνγξάκκαηα πνπ λα ππνινγίδνπλ Ππζαγφξεηεο Σξηάδεο.
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Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο .
Ζ νκάδα 1 «ΛΤΣΔ» αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα:













Πξφινγνο







Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Θεσξήκαηνο
Ζ δσή θαη ε δξάζε ηνπ Ππζαγφξα
Ππζαγφξεηα ρνιή
Ππζαγφξεηα Μνπζηθή
σθξαηηθφο Γηάινγνο

Ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο
Ππζαγφξεηα Γέληξα
Ππζαγφξεηα Γηαηξνθή
Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ησλ Ππζαγνξείσλ
ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΟΤ Π. ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ
Σν

2

Σν άξξεηνλ
Ππζαγφξεηεο Σξηάδεο
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Δπίινγνο
Ζ νκάδα 2 « (Α)ΛΤΣΔ» αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα:








ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΣΟΤ Π. ΘΔΧΡΖΜΑΣΟ
Ζ αλαθάιπμε ηεο αζπκκεηξίαο
Ζ γελίθεπζε ηνπ Ππζαγφξεηνπ Θεσξήκαηνο.
Ππζαγφξεηνο Πίλαθαο
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Πξνγξάκκαηα
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ΟΜΑΓΑ 1 << ΛΤΣΔ >>
ΓΑΡΟΤΦΑΛΖ ΚΧΝ/ΝΑ
ΘΔΟΦΗΛΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΚΟΚΚΟΡΟΤ ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ
ΜΔΣΟΤΗ ΓΗΔΜΗΝ

ΟΜΑΓΑ 2 <<(Α) ΛΤΣΔ
ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΚΧΝ/ΝΟ
ΒΔΡΓΑΓΟ ΧΣΖΡΟ
ΒΔΡΓΑΓΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΥΡΗΣΟΦ ΥΡΖΣΟ
ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΗΧΑΝΝΖ
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
<<ε θάζε νξζνγώλην ηξίγσλν ην ηεηξάγσλν
ηεο ππνηείλνπζαο είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα
ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δύν θάζεησλ πιεπξώλ
.>>
Ίζσο ην πην γλσζηφ ζεψξεκα , πνπ κάζακε , θαη
καο έκεηλε ηππσκέλν ζηε κλήκε . Έλα ζεψξεκα
κε κεγάιε ηζηνξία , ε νπνία γηα κεξηθνχο αξρίδεη
ζηελ Αξραία Βαβπισλία θαη γηα άιινπο ζηελ
Αξραία Αίγππην. Οη Βαβπιψληνη θαη Αηγχπηηνη
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπάζνπλ φια ηα
αξρηηεθηνληθά ηνπο ζαχκαηα , εθάξκνζαλ
ηερληθέο πνπ πξαγκαηηθά ήηαλ πνιχ
εληππσζηαθέο , ηερληθέο πνπ έθξπβαλ πνιιά
καζεκαηηθά , φρη φκσο θαηά αλάγθε ζεσξεηηθά
απνδεδεηγκέλα . Έηζη θαη ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα είρε ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο λα
έρεη απνδεηρζεί , πξάγκα πνπ έθαλε ν κεγάινο Ππζαγφξαο o άκηνο (580-500 π.Υ.) .

Τπάξρνπλ πνιιέο ηζηνξίεο πνπ ιέγνληαη γηα ηνλ
Ππζαγφξα , κία απφ
απηέο ηνλ ζέιεη λα πιεξώλεη ηνλ έλα θαη
κνλαδηθό καζεηή ηνπ ζηε άκν κε ηξεηο
νβνινχο ην κάζεκα , πξνθεηκέλνπ λα ηνλ κπήζεη
ζηηο Ππζαγφξεηεο ζεσξίεο θαη λα ηθαλνπνηεί , κε
απηφ ηνλ ηξφπν ην πάζνο ηνπ γηα δηδαζθαιία .
ηελ ζπλέρεηα , φκσο δηαπίζησζε φηη ε αξρηθή
αδηαθνξία ηνπ καζεηή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε
νινέλα θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα
καζεκαηηθά , νπφηε γηα λα δνθηκάζεη ην δήιν ηνπ γηα κάζεζε , επηθαιέζζεθε αδπλακία
πιεξσκήο ζην καζεηή θαη ηνπ πξφηεηλε λα ζηακαηήζνπλ. Ο ζπνπδαζηήο , πνπ ην φλνκά
ηνπ ιέγεηε φηη ήηαλ Ππζαγφξαο , ηνπ αληηπξφηεηλε λα ζπλερίζνπλ θαη λα πιεξψλεη
απηφο ηψξα ηνλ δάζθαιφ ηνπ, πξάγκα πνπ έγηλε απνδερηφ . Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνξία
κπνξεί λα είλαη αιεζηλή , κπνξεί θαη φρη , αιιά θαηαιαβαίλνπκε φηη ήζειε λα ηνλίζεη ην
ηεξάζηην δηδαθηηθφ ηαιέλην ηνπ Ππζαγφξα.
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Μηα άιιε ''ζθνηεηλή'' ηζηνξία ζέιεη ηνλ Ππζαγφξα λα πεηάεη έμσ απφ ην πινίν , πνπ έπιεε
αλνηρηά , ηνλ καζεηή ηνπ Ππζαγόξα Ίππαζν ηνλ Μεηαπνληηλό επεηδή απνθάιπςε
δεκφζηα ηελ χπαξμε αζχκκεηξσλ αξηζκψλ φπσο ην ξίδα 2 . Ο Ππζαγφξαο , σο γλσζηφ ,
είρε ηδξχζεη ηελ Ππζαγόξεηα Αδειθόηεηα , ζηελ νπνία ηα πάληα έκελαλ θξπθά θαη
ηίπνηα δελ έβγαηλε πξνο ηα έμσ . Πέξα απφ ηα καζεκαηηθά ν Ππζαγφξαο είρε πξνζδψζεη
ζε'η'θέο δηαζηάζεηο ζηνπο αξηζκνχο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο θιαζκαηηθνχο αξηζκνχο , νπφηε ε
χπαξμε αζχκκεηξσλ αξηζκψλ φπσο ηνπ ξίδα 2 (ε ππνηείλνπζα ελφο ηζνζθεινχο
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ θάζεηεο πιεπξάο ίζε κε έλα) δεκηνπξγνχζε έλα θελφ ζηε
θνζκνζεσξία ηνπ . Οχηε απηή ε ηζηνξία γλσξίδνπκε αλ είλαη αιεζηλή ή φρη , αιιά κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα δείμνπκε φηη ε Ππζαγόξεηα ζρνιή δελ ήηαλ κηα απιή
Μαζεκαηηθή ζρνιή , ήηαλ κηα ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα πνπ ιάηξεπε ηνπο αξηζκνχο σο
είδσια . Σα κέιε ηεο πίζηεπαλ φηη ε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αξηζκψλ ζα
κπνξνχζε λα απνθαιχςεη ηα πλεπκαηηθά κπζηηθά ηνπ ζχκπαληνο θαη λα ηνπο θέξεη πην
θνληά ζηνπο ζενχο.
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Ο Ππζαγφξαο, γηνο ηνπ Μλήζαξρνπ θαη ηεο
Ππζαΐδαο, γελλήζεθε ζηε άκν. Ζ
γέλλεζε ηνπ πηζαλνινγείηαη αλάκεζα ζην (592
θαη ην 572 π.Υ.). εκαληηθφο αξηζκφο
ηζηνξηθψλ ηζρπξίδεηαη σο ζίγνπξε ρξνλνινγία
γέλλεζεο ηνπ Ππζαγφξα ην (585 π.Υ.).
Σν φλνκα Ππζαγφξαο, ηνπ ην έδσζαλ νη γνλείο
ηνπ πξνο ηηκήλ ηεο Ππζίαο πνπ
πξνθήηεπζε ηελ γέλλεζε ηνπ. Ο Ππζαγφξαο,
ππήξμε ζεκαληηθφο έιιελαο θηιφζνθνο,
καζεκαηηθφο, γεσκέηξεο, ζεσξεηηθφο ηεο
κνπζηθήο θαη ηδξπηήο ηεο ππζαγφξεηαο
ζρνιήο. Δίλαη ν θαηεμνρήλ ζεκειησηήο ησλ
ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ θαη
δεκηνχξγεζε έλα άξηην ζχζηεκα γηα ηελ
επηζηήκε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, πνπ
θαηνρχξσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη
γεσκεηξηθέο απνδείμεηο. Ο
Ππζαγφξαο είλαη ν πξψηνο πνπ νλφκαζε ηνλ
εαπηφ ηνπ "θηιφζνθν" θαη ν πξψηνο πνπ
αλαθάιπςε ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα απφ κία ρνξδή.
Ο Πξφθινο (Νενπιαησληθφο θηιφζνθνο 410-485 π.Υ.) ιέεη πσο πξψηνο ν
Ππζαγφξαο αλχςσζε ηελ γεσκεηξία ζε ειεχζεξε επηζηήκε, γηαηί ζεψξεζε ηηο αξρέο
ηεο απφ πάλσ πξνο θάησ θαη φρη κε βάζε ηα πιηθά αληηθείκελα. Ο Απνιιψληνο ν
ινγηζηηθφο, αλαθέξεη φηη πξνζέθεξε εθαηφκβε, φηαλ βξήθε φηη ηο ηεηράγωνο ηης
σποηείνοσζας ορθογωνίοσ ηριγώνοσ ιζούηαι με ηο άθροιζμα ηων ηεηραγώνων ηων
δύο άλλων κάθεηων πλεσρών. Δλψ ν Γηνγέλεο Λαέξηηνο (Βίνη Φηινζφθσλ, Βηβιίν
γδνν), αλαθέξεη γηα ηνλ Ππζαγφξα φηη : " Νεαξφο αθφκε, παξαθηλεκέλνο απφ ηε
θηινκάζεηά ηνπ έθπγε απφ ηελ παηξίδα ηνπ γηα λα κπεζεί ζε φιεο ηηο Διιεληθέο θαη
βαξβαξηθέο ηειεηέο. Πήγε θαη ζηελ Αίγππην θαη ηφηε ν Πνιπηάξθεο ηνλ ζχζηεζε κε
επηζηνιή ηνπ ζηνλ ‟καζε. Έκαζε ηέιεηα ηα Αηγππηηαθά, φπσο ιέεη ν Αληηθψλ ζην
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"Πεξί ησλ ελ αξεηή πξσηεπζάλησλ" θαη επηζθέθηεθε ηνπο Υαιδαίνπο θαη ηνπο
Μάγνπο. Καηφπηλ ζηελ Κξήηε κε ηνλ Δπηκελίδε θαηέβεθε ζην Ηδαίνλ άληξν, αιιά θαη
ζηελ Αίγππην είρε κπεη ζηα άδπηα. Έηζη γλψξηζε ηα κπζηηθά γηα ηνπο ζενχο. ηε
ζπλέρεηα επέζηξεςε ζηε άκν, επεηδή φκσο βξήθε ηελ παηξίδα ηνπ
ηπξαλλνθξαηνχκελε απφ ηνλ Πνιπθξάηε, αλαρψξεζε γηα ηνλ Κξφησλα ηεο Ηηαιίαο."
Ο Ππζαγφξαο κε ηε δηδαζθαιία ηνπ, απνζθνπνχζε ζηα εμήο: Πξψηνλ, ζην λα
νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηαλφεζε ησλ λφκσλ ηεο θχζεο θαη δεχηεξνλ, ζην λα
βειηηψζεη θαη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Γηα ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνπο
ππνζηεξηθηέο ηνπ, ηνπο ππζαγφξεηνπο ε νπζία ησλ πξαγκάησλ βξίζθεηαη ζηνπο
αξηζκνχο θαη ζηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο. πνπ νη αξηζκνί θαη νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο
είλαη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηνλ θπζηθφ αιιά θαη ηνλ πλεπκαηηθφ καο θφζκν.
Γλσζηή ζεσξείηαη ε ππζαγφξεηα δηδαζθαιία ηεο "κηκήζεσο" θαηά ηελ νπνία ηα
αηζζεηά ππάξρνπλ θαη' απνκίκεζε αηειή ηνπ ηέιεηνπ λνεηνχ θφζκνπ. Έηζη εηζάγεηαη
ζηελ Διιεληθή θηινζνθία ε αληίιεςε ησλ δχν θφζκσλ, λνεηνχ θαη αηζζεηνχ πνπ
επεξέαζε ζηε ζπλέρεηα, ηελ ζεσξία γηα ηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ ηνπ Πιάησλα. Ζ
αιεζηλή πεγή ηεο ζνθίαο γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο είλαη ε ηεηρακηύς, δειαδή νη
ηέζζεξηο πξψηνη θπζηθνί αξηζκνί πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε
δηάθνξεο ζρέζεηο. Πξαγκαηηθά, απφ απηνχο ηνπο ηέζζεξηο αξηζκνχο, κπνξεί θαλείο λα
θαηαζθεπάζεη ηηο αξκνληθέο αλαινγίεο ηεο ηέηαξηεο, ηεο πέκπηεο θαη ηεο νγδφεο. Οη
αλαινγίεο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ αξκνλία (ην άθνπζκα γηα ην σξαίν) πνπ γηα ηνπο
Ππζαγφξεηνπο είρε φρη απιψο γεληθή ζεκαζία, αιιά θπξηνιεθηηθά θνζκηθή.
Ζ Σεηξαθηχο (ηεηξάδα) ηνπ Ππζαγφξα, ζεκαίλεη ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ
αξηζκψλ, δειαδή ν αξηζκφο 10=(1+2+3+4). Οη Ππζαγφξεηνη ζεσξνχζαλ σο ξίδα θαη
πεγή θάζε δεκηνπξγίαο ηελ ηεηξάδα απηή ησλ αξηζκψλ θαη απνηεινχζε ηνλ κέγηζην
θαη ηεξφηεξν φξθν ηνπο.
Ο Ππζαγφξαο απέδηδε ζηνπο αξηζκνχο κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο, ιέγνληαο φηη απηνί,
νη αξηζκνί, δηέπνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ αζηέξσλ θαη φηη θαηέρνπλ νξηζκέλε ζέζε ζην
Γηάζηεκα. Οη Ππζαγφξεηνη εξγάζζεθαλ κε ζεκαληηθέο απνδφζεηο θαη ζηε Γεσκεηξία.
χκθσλα κε ηνλ Ππζαγφξα, νη αξηζκνί δελ είλαη απιά ζχκβνια πνζνηηθψλ ζρέζεσλ
αιιά απνηεινχλ ηελ νπζία ηνπ θφζκνπ, γη' απηφ θαη είλαη ηεξνί. Ζ κνλάδα (1)
ζπκβνιίδεη ην πλεχκα, ηε δχλακε εθείλε απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ην παλ. Ζ δπάδα
(2) δείρλεη ηηο δχν κνξθέο ηεο χιεο - Γε θαη Νεξφ. Ζ ηξηάδα (3) θαλεξψλεη ην ρξφλν
ζηηο ηξεηο ηνπ δηαζηάζεηο - παξφλ, παξειζφλ, κέιινλ θ.ν.θ. Ζ θαηαλφεζε ησλ
θνζκηθψλ θαηλνκέλσλ ήηαλ δπλαηή κε ηε αξηζκνινγία, ηε γεσκεηξία θαη ηε κνπζηθή.
Καηά ην Γηνγέλε ην Λαέξηην, ν Ππζαγφξαο ζεσξνχζε σο αξρή φισλ ησλ πξαγκάησλ
ηε κνλάδα. Απφ ηε κνλάδα πξνεξρφηαλ ε αφξηζηε δπάδα κε ηελ εθδήισζε ηεο
κνλάδαο θαη σο χιεο. Απφ ηε κνλάδα θαη ηελ αφξηζηε δπάδα γίλνληαλ νη αξηζκνί.
Απφ ηνπο αξηζκνχο ηα ζεκεία. Απφ απηά νη γξακκέο, απφ ηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ηα
επίπεδα, θαη απφ απηά ηα ζηεξεά.
Δπίζεο, ζηνπο Ππζαγφξεηνπο πξέπεη λα νθείιεηαη ε γλψκε φηη ε Γε ζηξέθεηαη γχξσ
απφ ηνλ άμνλά ηεο θαη ηαπηφρξνλα γχξσ απφ ηνλ Ήιην. Ζ ηαρχηαηε θίλεζε φισλ ησλ
νπξάλησλ ζθαηξψλ δεκηνπξγεί ήρνπο θαη νη ηειεπηαίνη ηελ αξκνλία. Αξκνλία επίζεο
γηα ην ζψκα είλαη ε ςπρή, ε νπνία δηαηεξεί θάπνηα ζπκκεηξία αλάκεζα ζην πιηθφ θαη
ην πλεπκαηηθφ ζηνηρείν ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ςπρή έρεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο
εηεξφηεηαο, ηεο ζηάζεο θαη ηεο θίλεζεο (ηεηξαθηχο).
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Χ.ΕΣΟ 2014-2015

Page 8

Ερευνητική Εργασία «Σο Πυθαγόρειο θεώρημα»
Ο Ππζαγφξαο δελ έγξαςε θαλέλα έξγν, έηζη ην βάξνο ηεο δηάζσζεο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ έπεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ.. Ο Ππζαγφξαο είρε πνιινχο θαη πηζηνχο
καζεηέο. Κάζε θνξά πνπ έκπαηλαλ ζην ζπίηη ηνπ, ηνπο έιεγε λα ιέλε ηα εμήο. Πνπ
έζθαια; ηη έθαλα; ηη έπξεπε λα θάλσ θαη δελ έθαλα; Οη καζεηέο ηνπ επί πέληε ρξφληα
παξέκελαλ ζησπεινί θαη άθνπγαλ κφλν ηηο νκηιίεο ηνπ Ππζαγφξα ρσξίο πνηέ λα
βιέπνπλ ηνλ ίδην. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο δνθηκαζίαο, νη καζεηέο ηνπ, γίλνληαλ
κέιε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ θαη είραλ δηθαίσκα λα ηνλ βιέπνπλ. Ζ εηζδνρή ησλ λέσλ
καζεηψλ ζηε ζρνιή ηνπ Ππζαγφξα. γηλφηαλ κεηά απφ απζηεξή θαη πνιχρξνλε
άζθεζε. Ο ππνςήθηνο έπξεπε λα παξακέλεη ζησπειφο, λα είλαη εγθξαηήο, λα έρεη
ηζρπξφ ραξαθηήξα. Σαπηφρξνλα ήηαλ απαξαίηεην λα ζπλδέεηαη κε ζηελή θηιία κε
ηνπο άιινπο καζεηέο. Ο Ππζαγφξαο. ππνζηήξηδε φηη "θίινο εζηίλ άιινο εγώ" θαη
"θηιίαλ η' είλαη ελαξκόληνλ ηζόηεηα". Γηάθνξα ξεηά ήηαλ γξακκέλα ζηηο αίζνπζεο
ηεο ζρνιήο, φπσο "επί ρνίληθνο κε θαζίδεηλ" (λα κε θξνληίδεηο γηα ην κέιινλ), "ηαο
ιεσθόξνπο κε βαδίδεηλ" (λα κελ παξαζχξεζαη απφ ηε γλψκε ηνπ πιήζνπο, αιιά
κφλν ηε γλψκε ησλ "επατφλησλ" λα ζεσξείο ζεβαζηή). Πξηλ απφ ην βξαδηλφ ηνπο
χπλν, νη καζεηέο έπξεπε λα ειέγρνπλ φζα έγηλαλ ή δελ έγηλαλ θαηά ηελ εκέξα πνπ
πέξαζε. Γεληθά φκσο, ε εζηθή δηδαζθαιία ησλ Ππζαγνξείσλ πεξηέρεηαη κέζα ζε 71
ζηίρνπο πνπ είλαη γλσζηνί σο "ρξπζά έπε" ηνπ Ππζαγφξα.
Μνινλφηη ε πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Ππζαγφξα ππήξμαλ ηφζν ζεκαληηθά
ζηελ αξραία Διιάδα, εμαηηίαο ηεο κπζηηθφηεηαο κε ηελ νπνία πεξηβαιιφηαλ ε
δηδαζθαιία ηνπ, δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ. Λέγεηαη
φηη ήηαλ καζεηήο ηνπ θηιφζνθνπ Φεξεθχδε ζηε Λέζβν θαη ηνπ Θαιή θαη
Αλαμίκαλδξνπ ζηε Μίιεην. ληαο αθφκε έθεβνο, ε θήκε ηνπ έθζαζε εηο ηελ Μίιεην
πξνο ηνλ Θαιήλ θαη εηο ηελ Πξηήλε πξνο ηνλ Βίαληα, ηνπο δχν εθ ησλ επηά ζνθψλ
ηεο αξραηφηεηνο θαη ζε πνιιά κέξε νη άλζξσπνη εμεζείαδαλ ηνλ λεαλία, απνθαιψληαο
ηνλ, ηνλ "ελ άκσ θνκήηελ". Μφιηο εηο ηελ άκν άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ην ηπξαλληθφ
θαζεζηψο ηνπ Πνιπθξάηνπο, επνρή φπνπ ν Ππζαγφξαο ήηαλ πεξίπνπ δεθανθηψ εηψλ,
πξνβιέπνληαο φηη ε ηπξαλλία ζα εκπφδηδε ηα ζρέδηά ηνπ θαη ηελ θηινκάζεηά ηνπ,
έθπγε καδί κε ηνλ Δξκνδάκαληα ηνλ Κξενθχιεην γηα ηελ Μίιεην θνληά ζηνλ
Φεξεθχδε θαη ζηνλ θπζηθφ Αλαμίκαλδξν θαη ζηνλ θηιφζνθν Θαιή. Με ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ επθξάδεηα ηεο νκηιίαο ηνπ, θέξδηζε ηνλ ζαπκαζκφ θαη ηελ
εθηίκεζε φισλ θαη θαηέζηε θνηλσλφο ησλ δηδαζθαιηψλ ησλ. Μάιηζηα ν Θαιήο
δηαθξίλνληαο ηελ κεγάιε δηαθνξά ηνπ Ππζαγφξα ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο άιινπο λένπο,
ηνπ παξαζηάζεθε κε επραξίζηεζε θαη ηνπ κεηέδσζε φζεο γλψζεηο θαηείρε, πνπ ήηαλ
δπλαηφλ λα κεηαδνζνχλ. Κνληά ζηνλ Θαιή ν Ππζαγφξαο έιαβε ηελ πξψηε ηνπ
ζνβαξή εθπαίδεπζε πάλσ ζηα καζεκαηηθά, ηε γεσκεηξία θαη φζα έρνπλ ζρέζε κε
ηνπο αξηζκνχο θαη ηνπο ππνινγηζκνχο. Ήηαλ ν Θαιήο πνπ πξνέηξεςε ηνλ Ππζαγφξα
λα κεηαβεί ζηελ Αίγππην θαη λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο ηεξείο ηεο Μέκθηδνο θαη ηεο
Γηνζπφιεσο, απφ ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο ν Θαιήο είρε ιάβεη πνιιέο γλψζεηο,
πξνιέγνληαο πσο εάλ ν Ππζαγφξαο εξρφηαλ ζε επαθή καδί ηνπο, ζα γηλφηαλ
ζετθφηεξνο θαη ζνθφηεξνο απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο.
Δίλαη βέβαην φηη έκεηλε 22 ρξφληα ζηελ Αίγππην θνληά ζηνπο ηεξείο ηεο Μέκθηδνο,
ηεο Ζιηνχπνιεο θαη ηεο Γηνζπφιεσο. ηαλ φκσο ν βαζηιηάο ησλ Πεξζψλ Κακβχζεο
θαηέιαβε ηελ Αίγππην, ν Ππζαγφξαο. κεηαθέξζεθε αηρκάισηνο ζηε Βαβπιψλα θαη
έηζη είρε ηελ επθαηξία λα ζπλαλαζηξαθεί θαη κε ηνπο Πέξζεο κάγνπο. Διεπζεξψζεθε
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κεηά απφ 12 ρξφληα κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Έιιελα πξνζσπηθνχ γηαηξνχ ηνπ βαζηιηά
Γεκνθήδε. Eπέζηξεςε ζηε άκν ζε ειηθία πιένλ 56 ρξφλσλ. Ο Ππζαγφξαο φηαλ
έθηαζε ζηελ παηξίδα ηνπ, επηρεηξνχζε κε θάζε ηξφπν λα κεηαδψζεη ζηνπο
ζπκπαηξηψηεο ηνπ καζήκαηα ησλ αξηζκψλ θαζψο θαη άιιεο γλψζεηο ηεο πνιχ
πινχζηαο παηδείαο ηνπ. κσο νη άκηνη δελ έδεημαλ ην απαηηνχκελν ελδηαθέξνπλ νχηε
θαη αθνινχζεζαλ ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, κε απνηέιεζκα ν
Ππζαγφξαο λα παξαηηεζεί ελ ηέιεη, απφ ηηο πξνζπάζεηεο δηαπαηδαγψγεζεο ηνπο. Σνλ
ζαχκαδαλ βεβαίσο θαη ηνπ πξνζέθεξαλ αμηψκαηα θαη κάιηζηα ηνλ αλάγθαδαλ λα
ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο, ελψ ε θήκε ηνπ, ηφζν είρε απισζεί ζε
φιε ηελ Διιάδα πνπ άιινη κεγάινη θηιφζνθνη επίζεο ήιζαλ εηο ηελ άκν, δεηψληαο
λα ηνλ ζπλαληήζνπλ. Ο Ππζαγφξαο δηαπίζησζε φηη ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηα
πξφζζεηα απηά θαζήθνληα πξνο ηελ παηξίδα δπζρέξαηλε ηελ δπλαηφηεηα λα
θηινζνθεί. Δπηπιένλ, ε ηπξαλλίδα ηνπ Πνιπθξάηνπο είρε πιένλ επηθξαηήζεη θαη ν
θηιφζνθνο ηελ ζεσξνχζε ελ κέξεη ππεχζπλε γηα ηελ αδηαθνξία ησλ ακίσλ πξνο ηα
καζεκαηηθά θαη ηελ θηινζνθία. Θεσξψληαο πσο δελ είλαη ζσζηφ έλαο άλδξαο
θηιφζνθνο κε ειεχζεξα θξνλήκαηα λα δεη θάησ απφ έλα ηέηνην πνιίηεπκα,
απεθάζηζε λα κεηνηθίζεη πξνο ηελ λφηηα Ηηαιία - είρε δε ηελ γλψκε πσο παηξίδα ηνπ
είλαη ε ρψξα εθείλε φπνπ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη δπλαηφλ λα βξεζνχλ κε θαιή
δηάζεζε λα καζαίλνπλ.
Κη έηζη ινηπφλ έθπγε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ ηθειία, φπνπ ηνλ ππνδέρηεθαλ
κε επκέλεηα δηάθνξεο ηηαιηθέο πφιεηο. Έθαλε κεγάιε εληχπσζε ζηνπο εθεί θαηνίθνπο.
Ήηαλ έλαο άλδξαο κε καθξφρξνλεο πεξηπιαλήζεηο θαη εμαηξεηηθφο απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε
θχζε, θαιά πξνηθηζκέλνο απφ ηελ ηχρε, θηιειεχζεξνο ζηα θξνλήκαηα θαη κεγάινο,
κε πνιιή ράξε θαη εππξέπεηα ζηνλ ιφγν θαη ζην ήζνο θαη ζε φια ηα άιια, κε
απνηέιεζκα λα γνεηεχζεη ηνπο αλψηαηνπο άξρνληεο ηεο πφιεσο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ
Κξφησλα, φπνπ θαη λπκθεχζε, ίδξπζε ηελ πξψηε ζρνιή θαη κχεζε ηνπο πξψηνπο
καζεηέο ηνπ. Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Ππζαγφξα ήηαλ ε θαζνδήγεζε απηήο
ηεο ζρνιήο, ε νπνία ήηαλ κία κπζηηθή, ζξεζθεπηηθή θίλεζε, πνπ είρε αλαπηχμεη θαη
έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πηζαλνινγείηαη φηη ε ίδξπζε ηεο ζρνιήο έγηλε γχξσ
ζην 520 π.Υ, ζηελ είζνδν ηεο νπνίαο νη Ππζαγφξεηνη είραλ ραξάμεη ην ξεηφ:
„ΜΖΓΔΗ ΑΓΔΧΜΔΣΡΖΣΟ ΔΗΖΣΧ‟, ≫, δειαδή ≪δελ κπνξεί λα εηζέιζεη θαη λα
ζπκκεηάζρεη θαλείο ζηελ αδειθφηεηα, ν νπνίνο δελ κεηξά κε γήηλα κέηξα φια ηα
αληηθείκελα≫. Απηφ κε άιια ιφγηα ζήκαηλε, φηη ε αδειθφηεηα πίζηεπε φηη ≪ην ζείν≫
είλαη κέζα ζηνλ άλζξσπν θαη ≪κεηξήζηκν≫ θαη φρη ζηα νπξάληα θαη άπηαζην.
Ο Ππζαγφξαο, απέηξεςε νξηζηηθά ζηάζεηο θαη αλαξρία φρη κφλν ζηελ επνρή ηνπ αιιά θαη
κεηαμχ ησλ απνγφλσλ ησλ καζεηψλ ηνπ. Καη γηα πνιιέο γελεέο δηαηεξήζεθαλ νη
δηδαρέο ηνπ. Απηφο έθαλε γλσζηφ ην ζνθφ απφθζεγκα: "κε θάζε ηξφπν πξέπεη λα
δηψρλεηαη θαη λα θαπηεξηάδεηαη κε θσηηά, θαη κε ζίδεξν θαη κε άιιεο επηλνήζεηο ε
αξξψζηηα απφ ην ζψκα, ε πνιπηέιεηα απφ ηελ θνηιηά, ε επαλάζηαζε απφ ηελ πφιε, ε
δηρφλνηα απφ ην ζπίηη θαη απ' φια καδί ε ακεηξία". Οη ηδέεο ηνπ, έθαλαλ μερσξηζηή
εληχπσζε, θπξίσο ζηνπο λένπο, θαη γξήγνξα νδεγήζεθε ζην δηθαζηήξην κε ηελ
θαηεγνξία ηεο δηαθζνξάο ησλ λέσλ θαη ηεο αζεΐαο, φπνπ φκσο ηειηθά αζσψζεθε. Ο
Ππζαγφξαο ζεσξνχζε χςηζηεο αξεηέο ηε ζσθξνζχλε, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ αλδξεία.
Καηά ηε γλψκε ηνπ, ε ζσθξνζχλε απνηειεί ην κέηξν αξεηήο ελφο αλζξψπνπ, ε
δηθαηνζχλε είλαη αξεηή πνπ ππάξρεη ζε κηα θνηλσλία θαη ε αλδξεία είλαη ε
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απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα απνθηεζνχλ νη δχν πξνεγνχκελεο. Γηα ηνλ Ππζαγφξα.
απηά δελ ήηαλ κφλν ζεσξία, αιιά ν ίδηνο πξνζπάζεζε λα ηα πξαγκαηψζεη ζηνλ
Κξφησλα. Πίζηεπε πσο θαηά ηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο ηα πξάγκαηα φια πξέπεη λα
είλαη θνηλά θαη ν θαζέλαο λα ζεσξεί θαη δηθφ ηνπ θαη μέλν νηηδήπνηε. Απηφ θπξίσο
εθαξκφζηεθε, φπσο αλαθέξζεθε, ζηε ζρνιή ηνπ.
ηνλ Κξφησλα, ππήξμε έλαο άλδξαο, ν Κχισλ πνπ παξφηη θαηαγφηαλ απφ
αξηζηνθξαηηθή γελεά θαη δηέζεηε πινχην κεγαιχηεξν απφ ησλ άιισλ πνιηηψλ, δελ
δηέζεηε επγελή ραξαθηήξα αιιά ήηαλ θνξηηθφο, βίαηνο θαη ηπξαλληθφο.
Υξεζηκνπνηνχζε ηνλ θχθιν ησλ θίισλ ηνπ θαη ηελ δχλακε ηνπ πινχηνπ ηνπ γηα λα
κπνξεί λα αδηθεί θαη φληαο άπιεζηνο είρε ηελ αμίσζε λα θαηέρεη νηηδήπνηε ηνπ
θαηλφηαλ θαιφ. Απηφο ινηπφλ, πίζηεπε πσο έπξεπε λα γίλεη κέηνρνο θαη ζηελ
θηινζνθία ηνπ Ππζαγφξα θαη λα γίλεη δεθηφο κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Πξνζήιζε εηο ηνλ
Ππζαγφξα απηνεπαηλνχκελνο θαη επηζπκψληαο λα γίλεη καζεηήο ηνπ. κσο ν
Ππζαγφξαο δηαθξίλνληαο απφ ηε θπζηνγλσκία ηνπ αλδξφο θαη απφ άιια ζεκάδηα ην
πνηφλ ηνπ, ηνλ δηέηαμε ακέζσο λα θχγεη θαη λα επηζηξέςεη ζηηο αζρνιίεο ηνπ. Ο
Κχισλ ην εμέιαβε σο κεγάιε πξνζβνιή θαη νξγίζηεθε πνιχ. πγθέληξσζε ηνπο
θίινπο ηνπ, φπνπ θαηεγφξεζε ηνλ Ππζαγφξα θαη καδί ηνπο άξρηζε λα πξνεηνηκάδεηαη
γηα λα βιάςεη απηφλ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ. Φαίλεηαη πσο ππήξραλ θαη πνιηηηθά αίηηα
φκσο γηα ην κίζνο ηνπ Κχισλνο δηφηη ήζειε λα κεηαβάιιεη ην παηξνπαξάδνην
πνιίηεπκα ηνπ Κξφησλνο πνπ φξηδε νξηζκέλν αξηζκφ πνιηηψλ κε ην δηθαίσκα λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθθιεζία ηνπ δήκνπ (νη ≪ρίιηνη≫). Ο Κχισλ ήζειε λα ζπκκεηέρνπλ
φινη, ψζηε λα κπνξεί λα εμαγνξάδεη πνιηηηθή δχλακε, δσξνδνθψληαο πνιινχο απφ
εθείλνπο. κσο, ζε απηά ηνπ ηα ζρέδηα ελαληηψζεθαλ νη Ππζαγφξεηνη Κξνησληάηεο
Αιθίκαρνο, Γείλαξρνο, Μέησλ θαη Γεκνθίδεο.
Ο Κχισλ, ππνβνεζνχκελνο απφ ηνλ ξήηνξα Νίλνλα, πνπ ζπλέγξαςε βηβιίν πνπ
ππνηίζεηαη πσο πεξηείρε ηηο κπζηηθέο δηδαζθαιίεο ησλ Ππζαγνξείσλ, έβαιε λα
αλαγλψζνπλ ην πιαζηφ ζχγγξακκα θαη άξρηζε λα ζπθνθαληεί ηνπο Ππζαγφξεηνπο
πσο εηνηκάδνπλ ηπξαλλίδα. Δληφο νιίγσλ εκεξψλ κε δεκαγσγία θαη ζπθνθαληία
μεζήθσζε ηνλ ιαφ ελαληίνλ ησλ Ππζαγνξείσλ θαη ν ίδηνο κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ,
επηηέζεθαλ ζηνπο ζπληξφθνπο ηελ εκέξα πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί εηο ηελ νηθία ηνπ
Μίισλνο. Ο Ππζαγφξαο έιεηπε ζε ηαμίδη πξνο ηελ χξν, γηα λα πεξηπνηεζεί ηνλ
άξξσζην Φεξεθχδε πνπ ππήξμε δηδάζθαιφο ηνπ. Δπαθνινχζεζε ζπκπινθή φπνπ
ζθνηψζεθαλ πνιινί απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Ππζαγφξα θαη ππξπφιεζαλ ην νίθεκα.
Καη ζ΄ απηφ ην ζεκείν αξρίδεη ε δηαθσλία ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ
Ππζαγφξα. Γχν εθδνρέο ππάξρνπλ γηα ην ζάλαην ηνπ. Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ην
Γηνγέλε Λαέξηην, νη Κξνησληάηεο έζθαμαλ απηφλ καδί κε ηεηξαθφζηνπο καζεηέο ηνπ.
Πξψηα έθαςαλ ην ζπίηη ηνπ Μίισλα ζην νπνίν ιίγν πξηλ είραλ ζπγθεληξσζεί. Ο
ιφγνο ηεο ζθαγήο ηνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα καξηπξία, είλαη ν θφβνο ηεο
κεγάιεο δχλακεο πνπ είρε απνθηήζεη ζηελ πφιε ηνπ Κξφησλα θαη ε ζπθνθαληία, απφ
ερζξνχο ηνπ, γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηπξαλλίαο. Καη δεχηεξνλ, ζχκθσλα κε ηνλ
Γηθαίαξρν, ν Ππζαγφξαο, αθνχ θαηέθπγε ζην ηεξφ ησλ Μνπζψλ ζην Μεηαπφληην,
κέλεη ζαξάληα κέξεο λεζηηθφο θαη πεζαίλεη απφ αζηηία.
Γηάδνρνο ηνπ Ππζαγφξα έγηλε ν Αξηζηαίνο ν Κξνησληάηεο πνπ θαηείρε αξίζησο ηελ
δηδαζθαιία. Άιινη επηθαλείο Ππζαγφξεηνη ήηαλ ν Φηιφιανο απφ ην Μεηαπφληην θαη ν
Αξρχηαο ν Σαξαληίλνο. Μέζσ ηνπ Φηινιάνπ θάπνηα ζπγγξάκκαηα ησλ
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κεηαγελέζηεξσλ Ππζαγνξείσλ παξεδφζεζαλ ζηνλ Γίσλα, καζεηή ηνπ Πιάησλνο κε
απνηέιεζκα ηελ γφληκε ζπλέρεηα ηνπ Ππζαγνξηζκνχ κέζσ ηεο Πιαησληθήο
Αθαδεκίαο.
Ο Ππζαγφξαο ρξήδεη παγθφζκηαο αλαγλψξηζεο. Σν φλνκα ηνπ είλαη ζήκεξα
ηαπηηζκέλν κε ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα. ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν γλσξίδνπλ ηνλ
κεγάιν απηφλ θηιφζνθν θαη καζεκαηηθφ απφ ην ζεψξεκά ηνπ θαη ηνλ ηηκνχλ
ηδηαίηεξα. ην Άκζηεξληακ, ππάξρεη νδφο πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ. Αγάικαηα θαη
κεγάινη πίλαθεο δσγξαθηθήο αλαθέξνληαη ζηνλ Ππζαγφξα θαη ηε ζεσξία ηνπ. Πνιιά
βηβιία θαη κειέηεο ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ έρνπλ γξαθηεί γηα ηε κεγάιε απηή
θπζηνγλσκία ησλ καζεκαηηθψλ, ηνλ ΠΤΘΑΓΟΡΑ.__

Οη βαζηθέο ηδέεο ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ Ππζαγόξα
Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Ππζαγφξα ήηαλ ε θαζνδήγεζε κηαο «εηαηξείαο». Απηή ε
εηαηξεία ήηαλ κία κπζηηθή, ζξεζθεπηηθή θίλεζε, πνπ είρε αλαπηχμεη θαη έληνλε πνιηηηθή
δξαζηεξηφηεηα. Οη Ππζαγφξεηνη ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πην
ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ θαηξνχ ηνπο θαη ν Ππζαγφξαο θαίλεηαη λα ελδηαθεξφηαλ
ηδηαίηεξα γηα ηελ επηζηήκε. ην Ππζαγφξεην ζχζηεκα νη ζξεζθεπηηθνί θαη θηινζνθηθνί
ζηφρνη είλαη αιιειέλδεηνη.
Αμηνζεκείσηεο Ιδέεο: Οη αξηζκνί θαζνξίδνπλ ηελ ηάμε θαη ηελ αξκνλία ζην ζύκπαλ.
Ο Ίππαζνο ήηαλ αξραίνο Έιιελαο Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο θαη
θπζηθφο,ήηαλ ν ηδξπηήο ηνπ «καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο» ηεο Ππζαγφξεηαο ρνιήο. Ζ
δηδαζθαιία ηνπ δηέθεξε ησλ άιισλ Ππζαγνξείσλ σο πξνο ηνχην: φηη παξαδερφηαλ σο
αξρή ηνπ θφζκνπ ηελ χιε (ππξ) θαη φρη ηελ άυιε κνξθή (αξηζκνί).

Ο Πέηξσλ εμ Ικέξαο (ν
Έιιελαο
Ππζαγφξεηνο
ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. Τπήξμε
αξηζκνινγίαο ηνπ δηδαζθάινπ
ηάμεσο ηνπ Κφζκνπ, ιακβάλεη
ηξίγσλν, ην νπνίν ζεσξεί σο
ζρήκα.

Ηκεξαίνο)
ήηαλ
αξραίνο
θηιφζνθνο, πνπ έδεζε ηνλ 6ν ή
ππεξαζπηζηήο
ηεο
ηνπ. Γηα ηελ εξκελεία ηεο
σο βάζε ην ηζφπιεπξν
ην ηειεηφηεξν γεσκεηξηθφ

Ο Φηιόιανο ππνζηήξημε φηη ε Γε δελ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ (ζθαηξηθνχ) Κφζκνπ,
φπνπ θαη ηνπνζεηνχζε, φπσο φινη νη Ππζαγφξεηνη, ην "Κεληξηθφ Ππξ". Γχξσ απφ απηφ
πεξηθέξνληαλ θαηά ζεηξά ε Αληίρζσλ, ε Γε, ε ειήλε, ν Ήιηνο, ν Δξκήο, ε Αθξνδίηε, ν
Άξεο, ν Γίαο, ν Κξφλνο θαη ε ζθαίξα ησλ απιαλψλ αζηέξσλ ή, θαηά ηνλ Φηιφιαν, ν
ιπκπνο. Ο ιπκπνο ζπλφξεπε κε ην "εμσηεξηθφ" ή "ππέξηαην ππξ", πνπ έθηαλε κέρξη ηα
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φξηα ηνπ χκπαληνο.

Ο Ιθέηαο πίζηεπε ζηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο θαη ζηελ χπαξμε ηεο Αληίρζσλ. Θεσξνχζε
πσο νη πιαλήηεο βξίζθνληαλ ζε αθηλεζία θαη πσο κφλν ε Γε θηλείηαη.

Ο Έθθαληνο φπσο θαη ν Ππζαγφξεηνο Ηξαθιείδεο ν
Πνληηθόο, πίζηεπαλ νηη ε Γε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην θέληξν
ηεο θαη απφ ηε Γχζε πξνο ηελ Αλαηνιή αιιά δελ κεηαηνπίδεηαη.
Γερφηαλ ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ αιιά ζπγρξφλσο ππνζηήξηδε
φηη ν θφζκνο δηνηθείηαη απφ ηελ πξφλνηα.
Ο Δύδνμνο ν θλίδηνο, φπσο θαη ν Ππζαγφξεηνο θηιφζνθνο
Κάιιηπνο, έζεηαλ σο πξψηε αξρή ηνπ Κφζκνπ ην ππξ. Ζ έιμε
ηνπ ππξφο πξνο ηα γεηηνληθά ηνπ ζψκαηα δεκηνχξγεζε ην
χκπαλ.
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Δχδνμνο

Ιζηνξηθή επηζθόπεζε ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο
«Έζηιν οσν πρόνοια
η μεν ανωηάηω
και πρώηη ηοσ πρώηοσ θεού
νόηζις είηε και βούληζις
ούζα εσεργέηις απάνηων,
καθ’ ην πρώηως έκαζηα ηων θείων
δια πανηός άριζηά ηε
και κάλλιζηα κεκόζμηηαι».
Πλούηαρτος, «Ηθικά», Τόμος 15, Περί Ειμαρμένης,
Έλα απφ ηα πην ζπλαξπαζηηθά θαη αζθαιψο πην θεκηζκέλα θαη ρξήζηκα
ζεσξήκαηα ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο είλαη ην ιεγφκελν Ππζαγφξεην Θεψξεκα,
πνπ ιέεη φηη ≪ζε θάζε νξζνγώλην ηξίγωλν ην ηεηξάγωλν ηεο ππνηείλνπζαο είλαη ίζν κε
ην άζξνηζκα ηωλ ηεηξαγώλωλ ηωλ δύν θάζεηωλ πιεπξώλ≫. Αλ ππάξρεη έλα ζεψξεκα
ηνπ νπνίνπ ε γέλλεζε δηθαηνχηαη λα ζεσξεζεί κηα κεγάιε ζηηγκή ζηα καζεκαηηθά,
ηφηε ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα είλαη ην πην θαηάιιειν, γηαηί είλαη ίζσο ην πξψην
πξαγκαηηθά κεγάιν Θεψξεκα ησλ καζεκαηηθψλ. ηαλ φκσο αξρίδνπκε λα
εμεηάδνπκε ηελ πξνέιεπζε ηνπ Θεσξήκαηνο, ηφηε είλαη ζαλ λα ςάρλνπκε ζε ζνιά
λεξά.
Αλ θαη ε παξάδνζε έρεη απνδψζεη ην πεξίθεκν ζεψξεκα ζηνλ Ππζαγφξα, ε
εμέηαζε πήιηλσλ πηλάθσλ κε ζθελνεηδή γξαθή, πνπ βξέζεθαλ ζηελ Μεζνπνηακία
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ηνλ 20ν αηψλα, απνθαιχπηεη φηη νη αξραίνη Βαβπιψληνη πνπ έδεζαλ πάλσ απφ ρίιηα
ρξφληα πξηλ ηνλ Ππζαγφξα, γλψξηδαλ ην Θεψξεκα. Σν ζεψξεκα γλψξηδαλ επίζεο νη
αξραίνη Ηλδνί θαη Κηλέδνη ηεο επνρήο ηνπ Ππζαγφξα ή θαη λσξίηεξα, φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθέο εξγαζίεο ηνπο (Van der Waerden, 2000). Απηέο νη κε
ειιεληθέο θαη πηζαλφλ
πξνειιεληθέο αλαθνξέο ζην Θεψξεκα δελ πεξηέρνπλ φκσο απνδείμεηο ηνπ, θαη ίζσο
είλαη αιήζεηα φηη ν Ππζαγφξαο ή θάπνην κέινο ηεο δηάζεκεο αδειθφηεηαο ηνπ ήηαλ ν
πξψηνο πνπ έδσζε κηα ινγηθή απφδεημε ζην ζεψξεκα.
Αλ θαη νη ξίδεο ηνπ είλαη ζηε Γεσκεηξία, ην Θεψξεκα πνπ απνδίδεηαη παγθνζκίσο
ζηνλ Ππζαγφξα έρεη βξεη εθαξκνγή ζρεδφλ ζε θάζε θιάδν ηεο επηζηήκεο, θαζαξφ ή
εθαξκνζκέλν. Δπξέσο πάλσ απφ ηεηξαθφζηεο απνδείμεηο ηνπ είλαη γλσζηέο, θαη ν
αξηζκφο ηνπο κεγαιψλεη αθφκα. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη κηα αξρηθή απφδεημε απφ
ηνλ κειινληηθφ ακεξηθαλφ Πξφεδξν Garfield, κηα άιιε απφ ηνλ δσδεθάρξνλν ηφηε
Albert Einstein, απφ ην Leonardo da Vinci, αθφκα κία απφ έλα λεαξφ ηπθιφ θνξίηζη,
θαη ν θαηάινγνο ζπλερίδεηαη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο απνδείμεηο είλαη ζπλαξπαζηηθέο
ζηελ απιφηεηά ηνπο, ελψ άιιεο είλαη απίζηεπηα ζχλζεηεο.
Σν ίδην ην Θεψξεκα είλαη γλσζηφ κε δηάθνξα νλφκαηα: ην ≪Ππζαγφξεην
Θεψξεκα≫, ην ≪Θεψξεκα ηεο ππνηείλνπζαο≫, ην ≪Θεψξεκα ηεο εθαηφκβεο≫ ή απιά
≪Δπθιείδεο Η. 47≫, απνθαινχκελν έηζη επεηδή παξαηίζεηαη σο πξφηαζε 47 ζην βηβιίν
Η ησλ ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε.
Σν Ππζαγφξεην Θεψξεκα ζηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε.
ήκεξα ζθεθηφκαζηε ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα σο αιγεβξηθή ζρέζε
απφ ηελ νπνία ην κήθνο κηαο πιεπξάο ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ
κπνξεί λα βξεζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηα κήθε ησλ άιισλ δχν πιεπξψλ. Αιιά ν
Ππζαγφξαο δελ ηελ αληηιήθζεθε έηζη. Γη‟ απηφλ ήηαλ κηα γεσκεηξηθή δήισζε γηα ηα
εκβαδά. Ήηαλ κφλν κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο άιγεβξαο, πεξίπνπ ην 16ν αηψλα,
φηαλ ην Θεψξεκα εμνηθεηψζεθε ζηελ αιγεβξηθή ηνπ κνξθή (Heath, 1956). Δίλαη
ζεκαληηθφ λα αληέμεη απηφ ζην κπαιφ, εάλ πξφθεηηαη λα επηζεκάλνπκε ηελ εμέιημε
ηνπ Θεσξήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2.500 εηψλ απφ ηφηε πνπ ν Ππζαγφξαο
ππνζεηηθά ην απέδεημε πξψηνο θαη ην έθαλε αζάλαην. Καη δελ ήηαλ νχηε θαλ ν
πξψηνο πνπ αλαθάιπςε ην Θεψξεκα. Ήηαλ γλσζηφ ζηνπο Βαβπιψληνπο θαη
ελδερνκέλσο ζηνπο Κηλέδνπο, ηνπιάρηζηνλ ρίιηα έηε πξηλ απφ απηφλ (Van der
Waerden, 2000).

Οη Αηγύπηηνη θαη ην Ππζαγόξεην Θεώξεκα
Οι Αιγύπηιοι πρέπει να έτοσν
τρηζιμοποιήζει ηον ηύπο a2
b2
c2
αλλιώς δε θα μπορούζαν να έτοσν τηίζει
ηις πσραμίδες ηοσς, αλλά δεν ηο έτοσν
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εκθράζει ποηέ ως μία τρήζιμη θεωρία.
Joy Hakim, The Story of Science
Ο δηαζεκφηεξνο φισλ ησλ αηγππηηαθψλ ηεξψλ ηφπσλ είλαη νη ππξακίδεο, πνπ
ρηίδνληαη γηα πάλσ απφ 1.500 έηε γηα λα δνμάζνπλ ηνπο θπβεξλήηεο Φαξαψ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ δσψλ ηνπο, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κεηά απφ ηνπο ζαλάηνπο ηνπο. Έλαο
ηεξάζηηνο φγθνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ήηαλ γξακκέλνο ζηηο ππξακίδεο. Γπζηπρψο, έλα
κεγάιν κέξνο απηήο ηεο ινγνηερλίαο είλαη πεξηζζφηεξν κπζηζηνξηνγξαθία παξά
πξαγκαηηθφηεηα. Οη ππξακίδεο έρνπλ πξνζειθχζεη έλα θνηλφ πξνζθπλεηψλ πνπ
βξήθε ζε απηά ηα κλεκεία θξπθέο ζπλδέζεηο γηα ηα πάληα ζηνλ θφζκν, απφ ηηο
αξηζκεηηθέο ηηκέο ηνπ π κέρξη θαη γηα ηε ρξπζή αλαινγία ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ
πιαλεηψλ θαη ησλ αζηεξηψλ. Αλαθέξεη ν Αηγππηηνιφγνο Gillings, 1982. ≪πληάθηεο,
κπζηζηνξηνγξάθνη, δεκνζηνγξάθνη, θαη ζπγγξαθείο κπζηζηνξεκάησλ βξήθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα έλα λέν ζέκα (ηηο ππξακίδεο), κία λέα ηδέα
αλαπηχρζεθε, θαη απηνί πνπ ήμεξαλ ιηγφηεξα πξάγκαηα θαη δελ
θαηαλννχζαλ θαζαξά ην ζέκα, ζα κπνξνχζαλ πην ειεχζεξα λα δψζνπλ ηα ελία ζηε
θαληαζία ηνπο≫.
Οη Γαθαλάιεο θαη Θενδνζίνπ αλαθέξνπλ φηη ν Legon κειέηεζε εθηελψο
θαηεπέθηεηλε ηελ πξψηε ηνπνγξαθηθή κειέηε πνπ έγηλε ζηελ Γθίδα απφ
ηνλW.M.F.Petrie (1883). Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ Legon έρνπλ
δεκνζηεπζεί ζηα πεξηνδηθά ηεο Αξραηνινγηθήο θνηλφηεηαο, Discussions in
Egyptology θαη ζην Gottinger Miszelen. Οη ηξεηο ππξακίδεο ζηελ Γθίδα
πεξηγξάθνληαη κε έλα νξζνγψλην κε πιεπξέο 1000 √2 θαη 1000 √3 . Ο Legon
παξαηήξεζε φηη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο απφ ηνπο θηίζηεο,
γεγνλφο πνπ δελ πξνθαιεί έθπιεμε, δηφηη είλαη γεληθά απνδεθηφ πσο νη Αξραίνη
Αηγχπηηνη ηε γλψξηδαλ. Ο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζην φιν
ζρέδην, πξνηείλεη ηε γλψζε ηνπ Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο.
Βεβαίσο, ρηίδνληαο έλα ηέηνην ηεξάζηην κλεκείν φπσο είλαη ε κεγάιε ππξακίδα ηνπ
Υένπα – 756 πφδηα ε θάζε πιεπξά θαη ην χςνο λα αγγίδεη ηα 481 πφδηα, απαηηεί
πνιιή καζεκαηηθή γλψζε, θαη ζίγνπξα απηή ε γλψζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην
Ππζαγφξεην Θεψξεκα. Αιιά ην ήμεξαλ;
Τπάξρνπλ αξρεία, φπσο ν πάππξνο Berlin 6619 πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζην
1850 π.Υ., πνπ παξνπζηάδεη ηε γλψζε ησλ Ππζαγφξεησλ ηξηάδσλ απφ ηνπο
Αηγππηίνπο. Δληνχηνηο, θαλέλα ηξίγσλν δελ αλαθέξεηαη εδψ ή θάπνπ αιινχ. Ο Van
der Waerden (2000) πξνηείλεη φηη νη Αηγχπηηνη κπνξεί λα είραλ κάζεη γηα ηηο
Ππζαγφξεηεο ηξηάδεο απφ ηνπο Βαβπιψληνπο. Τπέξ απηήο ηεο άπνςεο, νη Boyer &
Merzbach (1991) έγξαςαλ: ≪ζπρλά ιέγεηαη όηη νη αξραίνη Αηγύπηηνη ήηαλ
εμνηθεηωκέλνη κε ηηο Ππζαγόξεην Θεώξεκα, αιιά δελ ππάξρεη θαλέλαο ππαηληγκόο
απηνύ ζηνπο παπύξνπο πνπ έρνπλ έξζεη ζηα ρέξηα καο≫.
Ζ θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηα αξραία Αηγππηηαθά καζεκαηηθά πξνέξρεηαη απφ
ηνλ πάππξν Rhind, κηα ζπιινγή απφ νγδφληα ηέζζεξα πξνβιήκαηα πνπ αζρνινχληαη
κε ηελ αξηζκεηηθή, ηε γεσκεηξία θαη ηε ζηνηρεηψδε άιγεβξα. Αλαθαιχθζεθε ην 1858
απφ ηνλ θσηζέδν Αηγππηηνιφγν Α. Henry Rhind. Έρεη 18 πφδηα κήθνο θαη 13 ίληζεο
πιάηνο. Δπέδεζε θάησ απφ εληππσζηαθά θαιέο ζπλζήθεο θαη είλαη ην παιαηφηεξν
εγρεηξίδην καζεκαηηθψλ πνπ έθζαζε ζε καο ζρεδφλ άζηθην (ηψξα βξίζθεηαη ζην
βξεηαληθφ κνπζείν ζην Λνλδίλν).
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Ο πάππξνο γξάθηεθε πεξίπνπ ην 1650 π.Υ. απφ έλαλ γξαθέα πνπ νλνκαδφηαλ
Α‟h-mose, φλνκα γλσζηφηεξν ζηε δχζε σο Ahmes. Αιιά δελ ήηαλ δηθή ηνπ εξγαζία
(Van der Waerden, 2000) δεδνκέλνπ φηη ν Α‟h-mose καο ιέεη φηη ην αληέγξαςε απφ
έλα παιαηφηεξν έγγξαθν πνπ ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ην 1800 π.Υ. Κάζε έλα απφ ηα
νγδφληα ηέζζεξα πξνβιήκαηα αθνινπζείηαη απφ κηα ιεπηνκεξή ιχζε βήκα πξνο
βήκα. Δπίζεο, κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ζπλνδεχνληαη απφ ζρέδηα. Πηζαλφηαηα ε
εξγαζία ήηαλ έλα εγρεηξίδην θαηάξηηζεο γηα ρξήζε ζε θάπνην ζρνιείν γξαθέσλ. Γηα
απηφλ ην ιφγν ππήξρε ε αίξεζε ησλ βαζηιηθψλ γξαθέσλ ζηνπο νπνίνπο φινη νη
ινγνηερληθνί ζηφρνη ήηαλ νξηζκέλνη. Αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή, ηα ζχγρξνλα
ζε καο ≪ηξία Ρ≫.
Ο πάππξνο Rhind.

Σν Ππζαγόξεην Θεώξεκα ζηα θηλεδηθά καζεκαηηθά

Απαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ≪Μαζεκαηηθή πξαγκαηεία γηα ηνλ γλψκνλα≫, ην
αξραηφηεξν θείκελν πνπ ζψδεηαη ζηελ ηζηνξία ησλ Κηλεδηθψλ καζεκαηηθψλ. Σν έξγν
απηφ είλαη γξακκέλν κε κνξθή δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνλ θπβεξλήηε Εφνπ θαη ην ζνθφ
αλγθ Γθάν, ν νπνίνο ζεσξείην σο ≪εμαηξεηηθά επηδέμηνο ζηνπο ππνινγηζκνχο≫, θαη
αλάκεζα ζηνλ Σζέλδη θαη ηνλ καζεηή Ρνλγθ Φαλγθ. χκθσλα κε ηελ καξηπξία απηή,
ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πιεπξψλ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, κε πιεπξέο 3, 4, 5, ήηαλ γλσζηή
ζηνλ αλγθ Γθάν, ήδε απφ ηνλ 12ν αη. π.Υ., ίζσο θαη πην πξηλ.
ηελ ίδηα πξαγκαηεία αλαθέξεηαη φηη ≪ην νξζνγψλην πνπ είλαη πεξηγεγξακκέλν ζε
θχθιν δηαηξείηαη ζε δχν ηξίγσλα κε πιεπξέο 3, 4, 5 (ζην παξαθάησ ζρήκα)≫. Ζ
ηδηφηεηα επνκέλσο ηεο γσλίαο πνπ βαίλεη ζε δηάκεηξν, ε νπνία απνδίδεηαη ζηνλ Θαιή
απφ ηνλ Πξφθιν, ήηαλ ήδε γλσζηή ζηνλ αλγθ Γθάν. ην ηέινο ηνπ έξγνπ απηνχ
αλαθέξεηαη επίζεο φηη ≪νη επηθάλεηεο ησλ δχν ηεηξαγψλσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηηο
δχν θαζέηνπο έρνπλ άζξνηζκα είθνζη θαη πέληε, ην νπνίν είλαη ε επηθάλεηα ηνπ
ηεηξαγψλνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ ππνηείλνπζα ηνπ ηξηγψλνπ≫.
Αξγφηεξα, ζηηο ≪Γέθα θιαζζηθέο καζεκαηηθέο πξαγκαηείεο≫ ή ≪Γεθάβηβιν≫, πνπ
ζεσξείηαη φηη ζπλέγξαςε ή ζπλέηαμε ν Εελ Λνπάλ (6νο αη. κ.Υ.) εκθαλίδεηαη ν
εηδηθφο φξνο ≪θαλνληθνί ζπληειεζηέο≫ πνπ ππνδειψλεη ηε ζηνηρεηψδε ηξηάδα
Ππζαγφξεησλ αξηζκψλ 3:4:5.
ην δεχηεξν δηάινγν ηεο πξαγκαηείαο γηα ην γλψκνλα ην ζεψξεκα δηαηππψλεηαη
ζηε γεληθή ηνπ κνξθή θάλνληαο ρξήζε γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο (βιέπε παξαθάησ
ζρήκα). ε ζρφιην ζεκεηψλεηαη φηη ε απφδεημε απηή βαζίδεηαη ζην ζρήκα, απφ ην
νπνίν πξνθχπηεη φηη ην ηεηξάγσλν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε πιεπξά ηελ ππνηείλνπζα c
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ κπνξεί λα παξαζηαζεί σο άζξνηζκα ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ
θαηαζθεπάδεηαη κε πιεπξά ηε δηαθνξά b ησλ θαζέησλ θαη ηεζζάξσλ νξζνγσλίσλ
ηξηγψλσλ κε πιεπξέο a θαη b, δει.
απ‟ φπνπ πξνθχπηεη φηη
Έηζη ν δηάινγνο απηφο ζεσξείηαη σο ε πξψηε γξαπηή καξηπξία ηεο απφδεημεο ηνπ
Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο ζηελ ηζηνξία ησλ Κηλεδηθψλ καζεκαηηθψλ. Σν ίδην ζρήκα
απαληάηαη αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ Ηλδνχ καζεκαηηθνχ Bhaskara.
Καηά ην κεζαίσλα νη Κηλέδνη καζεκαηηθνί έθαλαλ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο
νλνκαδφκελεο κ ε ζ φ δ ν π γ θ φ ν π - γ θ ν π ζε πξνβιήκαηα ππνινγηζκψλ. Μάιηζηα
ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ θιαζζηθνχ καζεκαηηθνχ έξγνπ ≪Δλλέα θεθάιαηα ηεο
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καζεκαηηθήο ηέρλεο≫, βηβιίνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην χθνο ηεο Κηλεδηθήο καζεκαηηθήο
ζθέςεο, νλνκάδεηαη ≪Γθφνπ-γθνπ≫. ε φια ινηπφλ απηά ηα πξνβιήκαηα, εθηφο απφ
ηα ηξία ηειεπηαία, ρξεζηκνπνηείηαη ην ζεψξεκα ηνπ Ππζαγφξα. ηα ηξία ηειεπηαία
κφλν ρξεζηκνπνηείηαη ε ηδηφηεηα ηεο αλαινγίαο ησλ πιεπξψλ νκνίσλ νξζνγσλίσλ
ηξηγψλσλ. Έηζη ην θεθάιαην απηφ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αθηεξσκέλν ζηελ
εθαξκνγή αιγεβξηθψλ κεζφδσλ ζε γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα, φπνπ γίλεηαη ρξήζε ηνπ
Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο (ζηα Κηλεδηθά ≪γθφνπ-γθνπ ληηλιί≫, πνπ ζηελ θπξηνιεμία
ζεκαίλεη ≪ζεψξεκα ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ≫) θαη ηεο νκνηφηεηαο νξζνγσλίσλ
ηξηγψλσλ. Δπνκέλσο ε ≪κέζνδνο γθφνπ-γθνπ≫ ζπλίζηαηαη ζηελ ππνινγηζηηθή ιχζε
ελφο πξνβιήκαηνο κε εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο ππνηείλνπζαο κε
ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαζέησλ.
Οξηζκέλα πξνβιήκαηα νδεγνχλ ζε ιχζε ηεηξαγσληθήο εμίζσζεο ή ζπζηήκαηνο
ηζνδχλακνπ κε ηεηξαγσληθή εμίζσζε. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα απηά είλαη φκνηα κε
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα αξραία Αηγππηηαθά, Βαβπισληαθά ή Ηλδηθά
καζεκαηηθά. Ο γεληθφο θαλφλαο ηεο ιχζεο εθηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ έλαηνπ
θεθαιαίνπ θαη βαζίδεηαη ζηνπο ηξεηο αιγνξίζκνπο γηα ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ
νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζηα ηξία πξψηα πξνβιήκαηα ζηε ζηνηρεηψδε Ππζαγφξεηα
ηξηάδα a = 3 (γθφνπ), b = 4 (γθνπ), c = 5 (ζηαλ). ηα πξνβιήκαηα απηά απαηηείηαη λα
θαζνξηζηνχλ ζσζηά πνηα κεγέζε πξέπεη λα ιεθζνχλ σο θάζεηνη (γθφνπ θαη γθνπ) θαη
ππνηείλνπζα (ζηαλ), ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ελφο απφ απηά ηα κεγέζε.
Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε εχξεζε ηεο δηαγσλίνπ νξζνγσλίνπ ή ηεηξαγψλνπ
απφ ηηο πιεπξέο ηνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε κνλαδηαίνπ ηεηξαγψλνπ νδεγεί ζην
θιαζζηθφ πξφβιεκα ηεο εχξεζεο ηεο √2 . ηα αξραία Κηλεδηθά θείκελα γηα ην
κέγεζνο απηφ πξνηείλεηαη ν ιφγνο 7:5. Χζηφζν, πσο ειήθζε ε πξνζέγγηζε απηή ζηελ
Κίλα δελ είλαη γλσζηφ.
Πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ κε ηε δηαηχπσζε αληίζηξνθσλ πξνβιεκάησλ,
φπσο ηα απνθαινχκελα ≪πξνβιήκαηα ησλ ζπξψλ≫, πνπ νδεγνχλ ζε ζχζηεκα
εμηζψζεσλ. Σν πξψην απ‟ απηά νδεγεί ζην παξαθάησ ζχζηεκα (κε ζχγρξνλν
ζπκβνιηζκφ)
φπνπ δίδεηαη ε ππνηείλνπζα z. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο δίδεηαη κε έλαλ θαλφλα πνπ
αληηζηνηρεί ζηνπο ηχπνπο:
Πσο φκσο νδεγήζεθαλ νη Κηλέδνη καζεκαηηθνί ζηνλ θαλφλα απηφ δελ είλαη γλσζηφ.
Σν δεχηεξν πξφβιεκα νδεγεί ζην ζχζηεκα (κε ζχγρξνλν ζπκβνιηζκφ)
απ‟ φπνπ ππνινγίδεηαη ην z κε έλαλ αιγφξηζκν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ηχπν
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο ε νκάδα ≪πξνβιεκάησλ ηεο δνθνχ≫ πνπ ζηεξίδεηαη ζε
ηνίρν. Καηά ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα νξζνγψλην
ηξίγσλν γηα ην νπνίν ηζρχεη ε ηζφηεηα: a2=c2-b2=(c+b)(c-b) θαη δίδνληαη ηα κεγέζε a
θαη c+b (ή c-b). Σφηε νη άιιεο θάζεηνη βξίζθνληαη κε ηνλ θαλφλα.

Σν Ππζαγόξεην ζεώξεκα ζηα Ιλδηθά καζεκαηηθά
Απαληάηαη ζηα ζξεζθεπηηθήο θαη θηινζνθηθήο ζεκαζίαο έξγα ≪νπιβαζνχηξαο≫
πνπ πεξηέρνπλ γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο θαη ππνινγηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα
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ηελ θαηαζθεπή βσκψλ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ λαψλ.
Αξγφηεξα, ζην έξγν ≪Ζ θνξσλίδα ηεο επηζηήκεο≫ (πεξίπνπ 1150) ηνπ Bhaskara
1114-πεξίπνπ 1185), απαληάηαη κηα άιιε απφδεημε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο
(ζρήκα δεμηά) πνπ βαζίδεηαη ζε άιιν δηακεξηζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο
ππνηεηλνχζεο πνπ ήηαλ απφ πην πξηλ γλσζηφο ζηελ Κίλα. ηελ απφδεημε απηή ν Ηλδφο
καζεκαηηθφο απιψο εθζέηεη ην ζρήκα, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ηελ κνλνιεθηηθή
επεμήγεζε ≪Ηδέ≫.
Ο Bhaskara δίδεη θαη άιιε απφδεημε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο, πνπ βαζίδεηαη
ζηε δηαίξεζε ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ απφ ην χςνο ζε δχν ηξίγσλα φκνηα κε ην
αξρηθφ θαη κεηαμχ ηνπο2. Ζ απφδεημε απηή αλαθαιχθηεθε εθ λένπ απφ ηνλ Λενλάξδν
ηεο Πίδαο ην 1220 θαη ηνλ 17ν αη. απφ ηνλ Σδ. Οπψιιηο.
Ο Ηλδφο καζεκαηηθφο θαη αζηξνλφκνο Bhaskara, πνπ δηέπξεςε
γχξσ ζηα 1150, έδσζε κία άιιε απφδεημε ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο.
Δίλαη κηα απφδεημε δηακέξηζεο, θαηά ηελ νπνία ην ηεηξάγσλν πάλσ ζηελ
ππνηείλνπζα δηακεξίδεηαη, φπσο δείρλεη ην παξαθάησ ζρήκα, ζε ηέζζεξα
ηξίγσλα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη ίζν κε ην δεδνκέλν νξζνγψλην ηξίγσλν,
θαη ζε έλα ηεηξάγσλν πιεπξάο ίζεο κε ηε δηαθνξά ησλ θαζέησλ ηνπ
δεδνκέλνπ ηξηγψλνπ. Σα θνκκάηηα απηά αλαδηαηάζζνληαη εχθνια γηα λα καο
δψζνπλ ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ πάλσ ζηηο δχν θαζέηνπο. Ο Bhaskara
ζρεδίαζε ην ζρήκα θαη ε κφλε επεμήγεζε πνπ έδσζε ήηαλ ε ιέμε ≪ηδνχ!≫. Με
ιίγε άιγεβξα παίξλνπκε αζθαιψο ηελ απφδεημε, δηφηη αλ γ είλαη ε
ππνηείλνπζα θαη α θαη β νη θάζεηεο πιεπξέο ηνπ νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ, ηφηε γ2
= 4(αβ/2) + (β-α)2 = α2+β2
Σν Ππζαγφξεην Θεψξεκα ζπλδέεηαη ζηελά κε ην δεχηεξν βηβιίν ησλ
ηνηρείσλ ηνπ Δπθιείδε, ζην νπνίν έλα απφ πην επηθαλή ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε
ρξήζε ηνπ γλώκνλα. Ο γλψκσλ ήηαλ έλαο φξνο θαηαλνεηφο απφ ηνπο Ππζαγφξεηνπο.
Αξρηθά γλψκσλ ήηαλ ην ηεηξάγσλν ησλ μπινπξγψλ. Μία άιιε ρξήζε ηεο ιέμεο
γλψκσλ ήηαλ γηα έλα αζηξνλνκηθφ φξγαλν. Ο Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ζηνπο
Ππζαγφξεηνπο ηελ ηνπνζέηεζε πεξηηηψλ αξηζκψλ ζαλ γλψκνλεο γχξσ απφ
ηεηξάγσλα, ζρεκαηίδνληαο λέα, κεγαιχηεξα ηεηξάγσλα. Ο Δπθιείδεο ζην δεχηεξν
βηβιίν ηνπ (νξηζκφο 2) επεθηείλεη απηή ηελ έλλνηα γηα φια ηα παξαιιειφγξακκα:
Απφ ζεκείν Δ ηεο δηαγσλίνπ ΑΓ παξαιιεινγξάκκνπ ΑΒΓΓ θέξνπκε ηηο παξάιιειεο
ΔΕ, ΔΗ πξνο ηηο πιεπξέο ΑΒ, ΒΓ αληίζηνηρα. Σν ΒΕΔΗΓΑ νλνκάδεηαη γλψκνλαο.
Οκνίσο γλψκνλαο νλνκάδεηαη θαη ην ΒΘΔΖΓΓ.
Σειηθά ν Ήξσλ νξίδεη ην γλψκνλα σο εμήο: ≪θαζόινπ δὲ γλώκωλ ἐζηὶλ πᾶλ, ὃ
πξνζιαβὸλ ὁηηνῦλ, ἀξηζκὸο ἢ ζρῆκα, πνηεῖ ηὸ ὅινλ ὅκνηνλ ᾧ πξνζείιεθελ≫.
Ήξσλ ν Αιεμαλδξεύο έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα γχξσ ζην 62 κ.Υ.
θαη είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο καζεκαηηθφο θαη γεσκέηξεο. Ήηαλ
επίζεο έλαο δηνξαηηθφο εθεπξέηεο θαη ε αηνιφζθαηξα πνπ
θαηαζθεχαζε ήηαλ ε πξψηε επηηπρεκέλε αηκνκεραλή. Ο Ήξσλ
εθεχξε επίζεο ηα απηφκαηα κεραλήκαηα πψιεζεο -κε ηέζζεξηο
δξαρκέο κπνξνχζε θαλείο λα αγνξάζεη άγην λεξφ - θαη κηα θνξεηή
ζπζθεπή πνπ δηαζθάιηδε φηη θαλείο άιινο δελ ζα έπηλε απφ ην θξαζί
πνπ εζχ ν ίδηνο είρεο θέξεη ζε κηα θηιηθή ζπγθέληξσζε. Τπήξμε
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δηεπζπληήο ηεο πεξίθεκεο Αλψηαηεο Σερληθήο ρνιήο ηεο
Αιεμάλδξεηαο (θάηη ζαλ ην πξψην πνιπηερλείν).
ην βηβιίν ηνπ ≪Μεραληθά≫ πεξηγξάθνληαη πέληε βαζηθά ηερληθά
εξγαιεία: βαξνχιθν, κνριφο, πνιχζπαζην (ηξνραιίεο), ζθήλα,
αηέξκσλ θνριίαο.
Ο ηχπνο ηνπ Ήξσλα γηα ηελ επηθάλεηα ελφο ηξηγψλνπ, πνπ κεξηθέο
θνξέο απνδίδεηαη ζηνλ Αξρηκήδε, δίλεη ηελ επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηηο
πιεπξέο:
Δ ην εκβαδφλ θαη α, β θαη γ νη πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ.
Ο Ήξσλ, φπσο θαη ν Πξφθινο, απνδίδνπλ ζηνλ Ππζαγφξα έλα γεληθφ θαλφλα
γηα ηνλ ζρεδηαζκφ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ κε ξεηνχο θπζηθνχο αξηζκνχο γηα πιεπξέο.
Ζ ≪πεξίιεςε≫ ηνπ Πξφθινπ απνδίδεη ζηνλ Ππζαγφξα ηελ αλαθάιπςε ηεο ζεσξίαο, ή
ηεο κειέηεο ησλ αλαινγηψλ. Οη Ππζαγφξεηνη πίζηεπαλ φηη ν ιφγνο δχν νπνησλδήπνηε
κεγεζψλ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ιφγνο δπν θπζηθψλ αξηζκψλ. ηελ πεπνίζεζε απηή
είραλ ζηεξίμεη φιε ηε θνζκνζεσξία ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ λα επηιχζνπλ
πξνβιήκαηα απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Ζ πξψηε θξίζε ζηα Μαζεκαηηθά
εκθαλίζηεθε φηαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν Ίππαζνο ν Μεηαπφληηνο (450 π.Υ.)
απνθάιπςε ηνλ άξξεην, φπσο πξνζπαζνχζε λα αλαγλσξίζεη ηηο πιεπξέο ηνπ
πεληαγξάκκνπ. ήκεξα ακθηζβεηείηαη φηη νη Ππζαγφξεηνη αλαθάιπςαλ ηνπο
άξξεηνπο.
Πεληάγξακκν: ην ζχκβνιν ησλ Ππζαγνξείσλ
ΠΡΟΚΛΟ: Έιιελαο λενπιαησληθφο θηιφζνθνο. Γελλήζεθε ην 410
ή 412 κ.Υ. ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πέζαλε ην 485 ζηελ Αζήλα.
πνχδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ξεηνξηθή κε δαζθάινπο ηνπ Λεσλά θαη
Χξίσλα θαη θηινζνθία κε δαζθάινπο ηνπο Οιπκπηφδσξν θαη Ήξσλα.
Αξγφηεξα ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αζήλα, φπνπ ππήξμε
καζεηήο ηνπ Πινχηαξρνπ θαη ηνπ πλέζηνπ. Πξνζπάζεζε λα εληάμεη
φιεο ηηο παιαηφηεξεο θηινζνθηθέο ζεσξίεο κέζα ζε κία απζηεξή
ηαμηλφκεζε ησλ ηδεψλ θαη γη' απηφ νλνκάζηεθε "Υέγθει ηεο
αξραηφηεηαο".
κσο ε ζεσξία ησλ αλαινγηψλ πνπ ν Πξφθινο απνδίδεη ζηνλ Ππζαγφξα εθαξκφδεηαη
κφλν ζε ζπκκεηξηθά κεγέζε, ζε αληίζεζε κε ηελ ζεσξία ηνπ πέκπηνπ βηβιίνπ ηνπ
Δπθιείδε, ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ Δχδνμν.
ΔΤΓΟΞΟ: Έιιελαο θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο, γεσγξάθνο θαη
αζηξνλφκνο (408 -355/3 πΥ).
Γελλήζεθε ζηελ Κλίδν ηεο Γσξίδαο ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Ίδξπζε ζρνιή ζηελ Κχδηθν, ε νπνία απέθηεζε πνιχ κεγάιε θήκε. Ζ
πξσηνηππία ηνπ σο γεσκέηξε απνδεηθλχεηαη απφ ην πέκπην βηβιίν ηνπ
Δπθιείδε ην νπνίν απνδίδεηαη ζ' απηφλ.
Δίλαη ν πξψηνο πνπ απέδεημε φηη ν φγθνο ππξακίδνο είλαη ην 1/3 ηνπ
γηλφκελνπ ηνπ εκβαδνχ ηεο βάζεψο ηεο επί ην χςνο ηεο θαη φηη ν ιφγνο
ησλ φγθσλ δχν ζθαηξψλ είλαη ίζνο κε ην ιφγν ησλ θχβσλ ησλ
δηακέηξσλ ηνπο. Δπίζεο ζε απηφλ απνδίδεηαη ε δηαηχπσζε θαη
εθαξκνγή αμηψκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ σο αμίσκα "ΑξρηκήδνποΔπδόμνπ": γηα θάζε δεύγνο πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ α,β κε ηνλ α
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ζεηηθό ππάξρεη θπζηθόο αξηζκόο λ κε λα›β.
Χο αζηξνλφκνο θαη γεσγξάθνο είλαη ν πξψηνο πνπ απέδεημε ηε
ζθαηξηθφηεηα ηεο Γεο, ηελ νπνία ρψξηζε ζε δψλεο, δηφξζσζε ηελ
"νθηαεηεξίδα" ηνπ Κιενζηξάηνπ, ν νπνίνο ζπλέδεε ην ζειεληαθφ κε
ην ειηαθφ έηνο. Ίδξπζε αζηεξνζθνπεία. Γηα έλα δηάζηεκα έκεηλε ζηελ
Αίγππην, απ' φπνπ μαλαγχξηζε ζηελ Κλίδν, φπνπ εηζήγαγε λέν
πνιίηεπκα.
Τπήξμε καζεηήο ηνπ Πιάησλα. Χο θηιφζνθνο είλαη επεξεαζκέλνο απφ
ηηο πιαησληθέο αληηιήςεηο, αιιά δηακφξθσζε φκσο ηηο δηθέο ηνπ.
Ση ήηαλ απηφ φκσο πνπ νδήγεζε ηνλ Ππζαγφξα ζηελ αλαθάιπςε ηνπ Π.Θ.;
Τπάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο φηη νη Αηγχπηηνη γλψξηδαλ πσο έλα ηξίγσλν κε ηηο
πιεπξέο ηνπ ζε αλαινγία 3,4,5 ήηαλ νξζνγψλην. O Cantor ην ζπκπέξαλε απηφ απφ ην
γεγνλφο φηη απηφ ήηαλ αθξηβψο ην ηξίγσλν κε ην νπνίν μεθίλεζε ν Ππζαγφξαο.
ΓΚΔΟΡΓΚ ΚΑΝΣΟΡ (1845-1918): πνπδαίνο Γεξκαλφο
καζεκαηηθφο εβξατθήο θαηαγσγήο, ν δεκηνπξγφο ηεο κεγαινθπνχο
ζεσξίαο ησλ ζπλφισλ θαη ηδηαίηεξα ησλ απεηξνζπλφισλ. Σν 1867
πήξε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα ζην Βεξνιίλν θαη ζηε ζπλέρεηα
δίδαμε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Υάιιε.
Οη αληηιήςεηο ηνπ ήηαλ ζχκθσλεο κε ηηο κεζαησληθέο ζενινγηθέο
απφςεηο, ηηο νπνίεο είρε έλζεξκα ελζηεξληζηεί.
Σα βαζηθά έξγα ηνπ ζηα νπνία αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ, είλαη ηα
≪Θεκέιηα κηαο γεληθήο ζεσξίαο πνιιαπινηήησλ≫ (1883) θαη ε
≪πκβνιή ζηε ζεκειίσζε ηεο ππεξπεπεξαζκέλεο ζεσξίαο ησλ
ζπλφισλ≫(1895-97).
Αλ θαη ππήξμαλ αξθεηνί πνπ αληηηάρζεθαλ ζηηο ηδέεο ηνπ θαη παξά ηηο
ακθηζβεηήζεηο θαη δηαθσλίεο γχξσ απφ ην έξγν ηνπ, πνπ παξακέλνπλ
δσληαλέο, ην ζχγρξνλν ξεχκα ησλ καζεκαηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο
≪θαληνξηαλφ≫.
Πξηλ απφ κεξηθέο δεθαεηίεο, ςήγκαηα ηεο θαληνξηαλήο ζεσξίαο
πεξηιήθζεθαλ ζηε ζρνιηθή χιε πνιιψλ θξαηψλ κε ην βαξχγδνππν
ηίηιν ≪Νέα Μαζεκαηηθά≫.: ≪Θα δηεξεπλήζνπκε πξνζεθηηθά εθείλνπο
ηνπο ηξόπνπο νξηζκνύ ηωλ ελλνηώλ θαη εθείλνπο ηνπο ηξόπνπο
ζπκπεξαζκνύ πνπ είλαη γόληκνη. Θα ηνπο θξνληίζνπκε, ζα ηνπο
ππνζηεξίμνπκε θαη ζα ηνπο θαηαζηήζνπκε ιεηηνπξγηθνύο, νπνπδήπνηε
ππάξρεη ειάρηζηε ειπίδα επηηπρίαο. Καλείο δελ ζα κπνξέζεη λα καο
απνκαθξύλεη από ηνλ παξάδεηζν πνπ δεκηνύξγεζε ν Κάληνξ γηα καο.≫
Πνηνο ηα γξάθεη απηά; Ο παηξηάξρεο ηεο ζπλνινζεωξίαο Γαπίδ
Υίικπεξη. Από ην βηβιίν ηνπ ≪Γηα ην άπεηξν≫.
Ο Βηηξνύβηνο θαηαζέηεη όηη ν Ππζαγόξαο δίδαμε πώο λα θαηαζθεπαζζεί νξζή γωλία
ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηξία κήθε 3, 4, 5. Αλ κεηά πήξε από ηνπο Αηγύπηηνπο ην ηξίγωλν
3, 4, 5 πηζαλώο λα έκαζε ηελ ηδηόηεηά ηνπ από απηνύο επίζεο.
Ο Βιηρούβιος ήηαλ Ρωκαίνο αξρηηέθηωλ, κεραληθόο θαη ζπγγξαθέαο
πνπ έδεζε ηνλ 1ν αηώλα π.Υ. ηα ρξόληα κεηαμύ 33 θαη 22 π.Υ.
δεκηνπξγήζεθε ην έξγν ηνπ ≪De architectura libri decem≫ (=Γέθα
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βηβιία πεξί Αξρηηεθηνληθήο), ην νπνίν είλαη αθηεξωκέλν ζηνλ
απηνθξάηνξα Οθηαβηαλό Αύγνπζην. Υξεζηκνπνίεζε πιεζώξα πεγώλ,
θπξίωο ειιεληθώλ, όπωο ζεωξεηηθά θείκελα Διιήλωλ αξρηηεθηόλωλ
κεηαμύ ηωλ νπνίωλ θαη ν Δξκνγέλεο. ηα αληηθείκελα ηνπ βηβιίνπ
πεξηέρνληαη, πέξα από ηα ζπλήζε αξρηηεθηνληθά ζέκαηα, ζεωξήκαηα
ηνπ Ππζαγόξα θαη ηνπ Πιάηωλα, ε πδξνζηαηηθή αξρή ηνπ Αξρηκήδε,
νη ηνπνγξαθηθέο κέζνδνη ηνπ Δξαηνζζέλε θαη ηνπ Αξρύηα, θαζώο
επίζεο κειέηεο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ, ηηο νηθνδνκηθέο θαη
πνιεκηθέο κεραλέο, ηνπο πδξνηξνρνύο, ηελ εθπαίδεπζε ηωλ
Αξρηηεθηόλωλ θ.ά.
Η ζεωξία ηνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά ωο αλζξωπνκνξθηθή, θαζώο
απνθαίλεηαη γηα ηνπο θαλόλεο πεξί αλαινγηώλ βαζηζκέλνο ζηηο
αλαινγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Δμάιινπ, αξθεηά αλαγελλεζηαθά
ζρέδηα, κε πην γλωζηό ηνλ Άλζξωπν ηνπ Βηηξνύβηνπ ηνπ Λενλάξλην
ληα Βίληζη, άληιεζαλ από ηνπο θαλόλεο αλαινγηώλ ηνπ Βηηξνύβηνπ.
Η ζηνηρεηώδεο ηξηάδα (3, 4, 5) ήηαλ γλωζηή ζηνπο αξραηόηαηνπο πνιηηηζκνύο ηωλ
Βαβπιωλίωλ θαη ηωλ Κηλέδωλ.
Οη Κηλέδνη καζεκαηηθνί κάιηζηα εθάξκνδαλ ηνλ θαλόλα εύξεζεο Ππζαγόξεηωλ ηξηάδωλ ζε
κηα μερωξηζηή νκάδα πξνβιεκάηωλ, ζηα νπνία νη θάζεηεο απνηεινύλ δηαζηήκαηα ηα νπνία
δηαηξέρνπλ θάπνηα θηλεηά κε ηαρύηεηεο p, q. Σέηνην είλαη, π.ρ. ην πξόβιεκα 14 ηνπ έλαηνπ
θεθαιαίνπ ζηα ≪Δλλέα θεθάιαηα ηεο καζεκαηηθήο ηέρλεο≫.
ην ≪ρόιην ζην πξώην Βηβιίν ηωλ ηνηρείωλ ηνπ Δπθιείδε≫ ν Πξόθινο αλαθέξεη
δύν κεζόδνπο εύξεζεο Ππζαγόξεηωλ ηξηάδωλ ζηελ αξραία Διιάδα. Μία κέζνδν
απνδίδεη ζηνπο Ππζαγνξείνπο, θαη άιιε ζηνλ Πιάηωλα. Καηά ηνλ Πξόθιν, νη
Ππζαγόξεηνη μεθηλνύζαλ από πεξηηηό αξηζκό, ηνλ νπνίν ζεωξνύζαλ ωο ηελ κηθξή
θάζεην, εύξηζθαλ ην ηεηξάγωλό ηνπ, αθαηξνύζαλ ηελ κνλάδα θαη ιάκβαλαλ ην ήκηζπ
ηνπ ιακβαλόκελνπ αξηζκνύ ωο κεγάιε θάζεην. Πξνζζέηνληαο ηελ κνλάδα ζην
απνηέιεζκα απηό ππνιόγηδαλ ηελ ππνηείλνπζα, δει. νη Ππζαγόξεηνη είραλ βξεη ηελ
εμήο ιύζε
όπνπ a= 2k+1 . Έηζη ε ζηνηρεηώδεο Ππζαγόξεηα ηξηάδα ιακβάλεηαη από ηνλ πξώην
πεξηηηό αξηζκό, ην ηξία. (Γηα ηνπο Ππζαγόξεηνπο, θαη γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ελ γέλεη,
ε\ κνλάδα δελ ήηαλ αξηζκόο, έηζη ν πξώηνο πεξηηηόο είλαη ν 3.)
Ο Πιάηωλ, από ηελ άιιε, μεθηλνύζε από άξηην αξηζκό θαη, βξίζθνληαο ην κηζό ηνπ,
ιάκβαλε ηηο Ππζαγόξεηεο ηξηάδεο κε ηνλ εμήο θαλόλα όπνπ a = 2k. ηελ πεξίπηωζε απηή ε
ζηνηρεηώδεο Ππζαγόξεηα ηξηάδα ιακβάλεηαη από ηνλ δεύηεξν άξηην αξηζκό, ηνλ ηέζζεξα.
Όκωο νύηε ε κέζνδνο ηωλ Ππζαγνξείωλ, νύηε ηνπ Πιάηωλα δελ δίλνπλ όιεο
ηηο Ππζαγόξεηεο ηξηάδεο. Ο θαλόλαο πνπ δίλεη όιεο ηηο ηξηάδεο εμαξηάηαη από δύν
παξακέηξνπο, ελώ ζηνπο παξαπάλω ηύπνπο εκθαλίδεηαη κία κόλν παξάκεηξνο, ε a. Ο
θαλόλαο πνπ δίδεη όιεο ηηο ηξηάδεο απαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζην Βηβιίν Υ ηωλ
≪ηνηρείωλ≫ ηνπ Δπθιείδε. Σν πξώην ιήκκα ζηελ Πξόηαζε 29 δεηεί λα βξεζνύλ δύν
ηεηξάγωλνη αξηζκνί, ώζηε ην άζξνηζκά ηνπο λα είλαη ηεηξάγωλνο.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Χ.ΕΣΟ 2014-2015

Page 22

Ερευνητική Εργασία «Σο Πυθαγόρειο θεώρημα»

Οη θηινζνθηθέο ηδέεο ησλ Ππζαγόξεησλ
Ο Ππζαγφξαο εθηφο απφ εμαηξεηηθφο καζεκαηηθφο ήηαλ θαη
ζπνπδαίνο θηιφζνθνο. Δίρε κία δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ
θφζκνπ θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ
Αέηην ν Ππζαγφξαο ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε «θφζκνο»,
απνδίδνληάο ηεο ηελ έλλνηα « ηνπ φινπ κίαο πεξηνρήο». Σελ άπνςε ηνπ
Αεηίνπ ακθηζβεηνχλ νη Κίθ θαη Raven, ππνζηεξίδνληαο πσο ν Ππζαγφξαο
ρξεζηκνπνηνχζε ηε ιέμε «θφζκνο» κε ηελ έλλνηα ηεο ηάμεο ηνπ ζύκπαληνο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ν Ππζαγφξαο πίζηεπε φηη πεγή δεκηνπξγίαο γηα ηα
πάληα απνηεινχζε ε ηεηξαθχο ( ε ηεηξάδα ηνπ Ππζαγφξα) πνπ ζεκαίλεη ην
άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ αξηζκψλ 10=(1+2+3+4). Απηή ε ηεηξάδα
απνηεινχζε ην κέγηζην θαη ηεξφηεξν φξθν ησλ Ππζαγφξεησλ.
Ση ζπκβόιηδαλ όκσο νη ηξείο πξώηνη αξηζκνί ηεο ηεηξαθύο
ζύκθσλα κε ηνπο Ππζαγόξεηνπο;
Ζ κνλάδα (1) ζπκβνιίδεη ην πλεχκα, ηε δχλακε εθείλε απφ ηελ νπνία
πξνέξρεηαη ην παλ. Ζ δπάδα(2) δείρλεη ηηο δχν κνξθέο ηεο χιεο – Γε θαη
Νεξφ. Ζ ηξηάδα(3) θαλεξψλεη ην ρξφλν ζηηο ηξεηο ηνπ δηαζηάζεηο - παξφλ,
παξειζφλ, κέιινλ. Αθφκε νη Ππζαγφξεηνη απέδηδαλ ζηνπο αξηζκνχο
κεηαθπζηθέο ηδηφηεηεο, ιέγνληαο φηη απηνί δηέπνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ αζηέξσλ
θαη θαηέρνπλ νξηζκέλε ζέζε ζην Γηάζηεκα. Δπνκέλσο απφ απηφ
ζπκπεξαίλεηε φηη γηα ηνλ Ππζαγφξα νη αξηζκνί δελ ήηαλ απιά καζεκαηηθά
ζχκβνια αιιά ράξε ζε απηνχο ην ζχκπαλ ιεηηνπξγνχζε αξκνληθά θαη
ζσζηά.
Βάζεη ηεο πεπνίζεζεο ηνπ Ππζαγφξα πσο ηα «ηα ζηνηρεία ησλ
αξηζκψλ είλαη ζηνηρεία φισλ ησλ φλησλ», νη Ππζαγφξεηνη απέδσζαλ ζηελ
Αξηζκεηηθή κέγηζηε ζεκαζία, κειεηψληαο ηηο ηδηφηεηέο ηεο. Ο αξηζκφο είλαη
θάηη πνπ δε γίλεηαη αληηιεπηφ κέζσ ηεο αίζζεζεο , αιιά κέζσ ηεο λφεζεο.
Γη΄απηφ νη Ππζαγφξεηνη αλαγθάζηεθαλ λα παχζνπλ λα ζεσξνχλ ηελ νπζία
ησλ φλησλ σο πιηθή θαη πξνζηηή ζηηο αηζζήζεηο. Αληηζέησο ε νπζία γίλεηαη
αληηιεπηή , θαηά ηνπο Ππζαγφξεηνπο, κφλν κέζσ ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Χ.ΕΣΟ 2014-2015

Page 23

Ερευνητική Εργασία «Σο Πυθαγόρειο θεώρημα»

Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε πσο νη ΠπζαγφξεηνηαλχςσζαΝ θαηά θάπνην
ηξφπν ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν έλαληη ηνπ πιηζηηθνχ.
Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ησλ Ππζαγόξεησλ γηα ην ζάλαην;
Οη Ππζαγφξεηνη πίζηεπαλ πσο ε ςπρή δε ράλεηαη κεηηά ηνλ ζάλαην,
αιιά αθνινπζεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία κεηελζάξθσζεο, ζε θαηψηεξεο ή
αλψηεξεο κνξθέο δσήο έσο φηνπ επηηεπρζεί ε ηειηθή θάζαξζε πνπ νδεγεί
ηειηθά ζηελ αζαλαζία ηεο. Σα Μαζεκαηηθά ζα ζπληεινχζαλ λα επηηεπρζεί ε
ηειηθή θάζαξζε ηεο ςπρήο γηαηί ράξε ζε απηά ε ςπρή ζα
απειεπζεξσλφηαλ απφ ηα δεζκά ηνπ ζθνηαδηζκνχ.
Πνηεο ήηαλ νη αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε ζεκαληηθόηεηα ηνπ
αλζξώπηλνπ λνπ;
Πίζηεπαλ φηη κφλνλ ν λνπο κπνξεί λα θζάζεη ζηε γλψζε ηεο αιήζεηαο
γηα ηνπο ζενχο θαη ηνλ θφζκν. Με ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ κπαινχ, ν άλζξσπνο
κπνξεί λα αληηιεθηεί έλλνηεο πνπ εθ πξψηεο φςεσο θαίλνληαη αθαηαλφεηεο
γη΄απηφλ. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ ρξεηάδεηαη επίζεο ν άλζξσπνο λα
ηηζαζεχζεη ηηο νξκέο ηνπ ζψκαηνο ηνπ , λα είλαη εγθξαηήο θαη απαιιαγκέλνο
απφ θάζε είδνπο πάζε θαη ειαηηψκαηα.

Πνηέο νη απόςεηο ηνπο γηα ην ζύκπαλ θαη πσο απηό ζρεηίδεηαη κε
ηνπο αξηζκνύο;
ηνπο Ππζαγφξεηνπο πξέπεη λα νθείιεηαη, ε πξσηνθαλήο γηα ηελ επνρή ηνπο
άπνςε φηη ε Γε ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο θαη ηαπηφρξνλα γχξσ
απφ ηνλ Ήιην. Ζ γλψκε απηή εμεγεί ελ κέξεη ηελ θίλεζε ηεο Γεο αιιά δελ
εμεγεί ην είδνο ηεο θίλεζεο ηεο, εάλ είλαη δειαδή θπθιηθή ή ειιεηπηηθή
(φπσο γλσξίδνπκε ζήκεξα).
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Η πην ζεκειηώδεο αξρή ηεο θηινζνθίαο ηνπο
Σν ζεκαληηθφηεξν ππφβαζξν φκσο ηεο θηινζνθία ηνπο είλαη φηη ν θφζκνο
δηέπεηαη απφ κία αξηηφηεηα – ηειεηφηεηα – αξκνλία. Ζ ζεσξία απηή

απνηππψζεθε θαη ζηα καζεκαηηθά αθνχ πίζηεπαλ φηη ππάξρνπλ κφλν 2
(δχν) ζχλνια αξηζκψλ,νη θπζηθνί Ν=( 0,1,2,3,4,5,....) θαη νη αθέξαηνη
Ε=(....,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5....). Ζ ζεσξία ηνπο βέβαηα αλαηξάπεθε φηαλ
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ιφγσ ηνπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο αλαθάιπςαλ έλα θαηλνχξγην , γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο, ζχλνιν αξηζκψλ, ηνπο άξξεηνπο. Λέγεηαη φηη ε
ζπλεηδεηνπνίεζε απηψλ ησλ «παξαινγηζκψλ», δειαδή ηεο «αδπλακίαο» λα
εθθξαζηεί ην ζχκπαλ κε αθέξαηνπο αξηζκνχο, νδήγεζε θαη ηνλ Ίππαζν,
καζεηή ηνπ Ππζαγφξα , ζηελ απνπνκπή ηνπ απ΄ηε ζρνιή θαη ηνλ πληγκφ
ηνπ...

Η ηζηνξηθή πνξεία ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο
Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα ην νπνίν δηαηππψλεηαη σο εμήο « ζε θάζε
νξζνγώλην ηξίγσλν ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο είλαη ίζν κε ην
άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δύν θάζεησλ πιεπξώλ» θαη εθθξάδεηαη
κε ηνλ καζεκαηηθό ηύπν α2=β2+γ2 ( φπνπ α= ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο
θαη β θαη γ = ηα κήθε ησλ δχν άιισλ πιεπξψλ). Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα
ζεσξείηαη ην πξψην κεγάιν ζεψξεκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη απνδίδεηαη ζηνλ
αξραίν Έιιελα καζεκαηηθφ Ππζαγφξα. Αλ θαη δελ είλαη γλσζηφ εάλ ν
Ππζαγφξαο φλησο απέδεημε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα εληνχηνηο ηζηνξηθέο
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πεγέο αλαθέξνπλ φηη κάιινλ ήηαλ απηφο πνπ έδσζε κηα ινγηθή εμήγεζε ζην
ζεψξεκα, γηα απηφ θαη ην ζεψξεκα νλνκάζηεθε έηζη πξφο ηηκήλ ηνπ. Αθφκε
ε εμέηαζε πήιηλσλ πηλάθσλ κε ζθελνεηδή γξαθή, πνπ βξέζεθαλ ζηελ
Μεζνπνηακία ηνλ 200 αηψλα , απνθαιχπηεη φηη νη αξραίνη Βαβπιψληνη πνπ
έδεζαλ πάλσ απν ρίιηα ρξφληα πξηλ ηνλ Ππζαγφξα, γλψξηδαλ ην ζεψξεκα.
Σν ζεψξεκα είρε δηαηππσζεί θαη σο κηα εκπεηξηθή παξαηήξεζε γχξσ ζην
800π.ρ. ζηελ Ηλδία απν ηνλ Baudhayana, ζην βηβιίν Baudhayana sulba
sutra ( νδεγίεο γηα θαηαζθεπή λαψλ ) αλαθέξεηαη φηη : Σν ζρνηλί πνπ
εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο δηαγσλίνπ ελφο νξζνγσλίνπ, παξάγεη επηθάλεηα
ίδηα κε απηή ηεο θάζεηεο θαη ηεο νξηδφληηαο πιεπξάο.
Απφ αηγππηηαθά κεγαιηζηθά κλεκεία , θαίλεηαη φηη νη ηδηφηεηεο ησλ
νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ θαη νη ζρέζεηο ησλ πιεπξψλ ηνπο, ήηαλ γλσζηέο απφ
πνιχ παιηά . Σν ζεψξεκα γλψξηδαλ επίζεο θαη νη Κηλέδνη ηεο επνρήο ηνπ
Ππζαγφξα ή θαη λσξίηεξα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθέο εξγαζίεο ηνπο
(van der waerden,2000). κσο απηέο νη πξνειιεληθέο αλαθνξέο ζην
ζεψξεκα δελ πεξηέρνπλ θάπνηα απφδεημε ηνπ. ήκεξα ην ζεψξεκα
απνδίδεηαη παγθνζκίσο ζηνλ Έιιελα καζεκαηηθφ Ππζαγφξα.Τπάξρνπλ
θαηαγεγξακκέλεο πάλσ απφ ηεηξαθφζηεο απνδείμεηο ηνπ θαη ν αξηζκφο ηνπο
αθφκε κεγαιψλεη. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη κηα αξρηθή απφδεημε απφ ηνλ
ακεξηθαλφ Πξφεδξν Garfield, κηα άιιε απν ηνλ δσδεθάρξνλν ηφηε Albert
Einstein, απν ην Leonardo da Vinci, αθφκα κία απφ έλα λεαξφ ηπθιφ
θνξίηζη. Σν ίδην ην ζεψξεκα είλαη γλσζηφ κε δηάθνξα νλφκαηα: ην
«ζεψξεκα ηεο εθαηφκβεο» ή απιά « Δπθιείδεο Η 47»,απνθαινχκελν έηζη
επεηδή παξαηίζεηαη σο πξφηαζε 47 ζην βηβιίν I ησλ ηνηρείσλ ηνπ
Δπθιείδε θ.η.ι. Πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζχγρξνλεο άιγεβξαο, πεξίπνπ ην 160 αηψλα ην ζεψξεκα εμνηθεηψζεθε ζηελ
αιγεβξηθή ηνπ κνξθή ηελ νπνία νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ηελ έρνπλ
ζπλδέζεη κε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα.
Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα είλαη, ζηε ζεκεξηλή επνρή, ηφζν γλσζηφ πνπ έρεη
«γίλεη» πιένλ θαη γξακκαηφζεκν. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά
γξακκαηφζεκα κε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα.
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ΩΚΡΑΣΙΚΟ ΓΙΑΛΟΓΟ

Σν παξαθάησ είλαη έλα απφζπαζκα απν ην έξγν ηνπ Πιάησλα «Μέλσλ» ή
«Πεξί αξεηήο δνθηκαζηηθφο» θαηά ην νπνίν απηφ ν Πιάησλαο παξνπζηάδεη
ην σθξάηε λα ζπλδηαιέγεηαη κε ην Μέλσλα, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ
αλαθάιπςε ηνπ ηί είλαη ε αξεηή. χκθσλα κε ην σθξάηε ν άλζξσπνο
ιακβάλεη ηε γλψζε πξίλ ηε γέλλεζή ηνπ θαη έηζη απηή κε ηελ κνπθή
αλάκλεζεο πξνυπάξρεη ζην κπαιφ ηνπ θαη κε θαηάιιειν ηξφπν κπνξνχκε
λα ηελ αλαζχξνπκε απφ ην ρψξν απνζήθεπζεο ζην ρψξν ηεο γλσζηηθήο
επηθάλεηαο. Πξέπεη ινηπφλ ζαλ ηε «καία» ηε κακή, λα ζπλδξάκνπκε ζηνλ
ηνθεηφ γηα ηε γέλλεζε ηεο γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιεγιν
εξέζηζκα.Θέινληαο ινηπφλ ν σθξάηεο λ΄απνδείμεη απηή ηνπ ηελ παξαδνρή,
γηα ηε πξνυπαξμε ησλ γλψζεσλ θη φηη κε θαηάιιειν ηξφπν κπνξνχκε λα ηηο
αλαζχξνπκε ζηελ επηθάλεηα, επηζηξαηεχεη έλαλ ακφξθσην δνχιν ηνπ
Μέλσλα, ηνλ νπνίν, πάληα κε δηάινγν, ηνλ νδεγεί ζηελ αλαθάιπςε ηεο
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γεσκεηξηθήο αιήζεηαο. ηη δειαδή ε πιεπξά ελφο ηεηξαγψλνπ Β κε
εκβαδφλ δηπιάζην ελφο άιινπ δνζκέλνπ ηεηξαγψλνπ Α, είλαη ίζε κεηε
δηαγΔψλην ηνπ Α. Παξνπζηάδεη ινηπφλ ζην δνχιν έλα ηεηξάγσλν κε πιεπξά
2m πνπ ην εκβαδφλ ηνπ είλαη 4 ηεηξαγσληθά κέηξα.

Έηζη αθνινπζεί ν παξαθάησ δηάινγνο φπσο δηαζθεπάζηεθε απφ ηελ νκάδα
καο:

σθ-Πφζν κήθνο έρεη δνχιε ε πιεπξά ελφο ηεηξαγψλνπ κε δηπιάζην
ελβαδφλ;
Γνπι- Γάζθαιε απηφ είλαη πνιχ εχθνιν......είλαη 4m αθνχ ζα είλαη
δηπιάζηνπ κέηξνπ απφ ην πξψην!
σθ-Κη φκσο απηφ πνπ ιέο είλαη ιάζνο!
Γνπι-Μα.....γηαηί;
σθ-Ζξέκεζε , ζα ην βξνχκε ζηαδηαθά καδί! Πάλησο νχηε απφ ηα 3mδελ
ζρεκαηίδεηαη ην ηεηξάγσλν ηνπ 8! Μήπσο ηψξα κπνξείο λα θαηαιάβεηο απφ
πνηά γξακκή ηειηθά ζρεκαηίδεηαη;
Γνπι- ρη , πξαγκαηηθά δελ θαηαιαβαίλσ!
Μπαίλεη ν Μέλσλαο
σθ- Βιέπεηο Μέλσλα ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ν δνχινο; Νφκηδε πσο
ήμεξε ην ζσζηφ ελψ ήηαλ κφλν κηα ςεπδαίζζεζε.
Μελ- λησο,έηζη είλαη!
σθ- Οπφηε πηζηεχεηο φηη ηνλ θνπξάζακε επεηδή ηνλ αθήζακε λα ζθεθηεί;
Γηαηί εγψ ίζα-ίζα πηζηεχσ πσο ηνλ βνεζήζακε θηφιαο!
Μελ- Σν ίδην πηζηεχσ θαη εγψ!
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σθ-Άξα ήηαλ θαιφ πνπ ηνλ θέξακε ζε ακεραλία;
Μελ-ίγνπξα ήηαλ επνηθνδνκεηηθφ!
σθ- Παξαθνινχζεζε ινηπφλ πσο ζα θηάζεη κφλνο ηνπ ζηε ιχζε, ράξε
ζηελ ακεραλία ηνπ !.... Πεο κνπ ινηπφλ δνχιε, έλα ζρ΄κα κε ηέζζεξα
ηεηξαγσληθά κέηξα δελ είλαη απηφ;

Γνπι- Ναη!
σθ- Οπφηε κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θαη άιια 3 ίζνπ κέηξνπ!

A

B

E

D

C

F

H

G

I

Γνπι- Χξαία!
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σθ- Οπφηε ην ζπλνιηθφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πξψην θαη γηα ηελ
αθξίβεηα ηεηξαπιάζην! κσο εκείο ζέινπκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα
δηπιάζην ζσζηά;
Γνπι- Ναη!
σθ- Αλ ινηπφλ θέξνπκε ηηο δηαγψληεο DB,BF,FH,HD δελ ζρεκαηίδεηαη
έλα ηεηξάγσλν απφ απηέο ηηο πιεπξέο;
Γνπι- Ναη!
A

B

E

D

C

F

H

G

I

σθ- Άξα πνην είλαη ην κέγεζνο απηνχ ηνπ ζρήκαηνο ; Πφζα ηεηξάγσλα
πεξηιακβάλεη ην ζρήκα;
Γνπι- 2 ηεηξάγσλα!
σθ- Άξα ηη κέγεζνο ζα έρεη απηφ ην ηεηξάγσλν;
Γνπι-8 ηεηξαγσληθά κέηξα!
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σθ- Καη πσο ζρεκαηίζηεθε;
Γνπι- Απφ ηε γξακκή BD
σθ- Απηέο νη γξακκέο φκσο δελ νλνκάδνληαη δηαγψληνη; Οπφηε απηέο
νξίδνπλ ην δηπιάζην ηεηξάγσλν πνπ ςάρλακε έηζη δελ είλαη;
Γνπι- Καη βέβαηα σθξάηε!
σθ-Έηζη ινηπφλ ηψξα κέζα ηνπ αλαδηαηάρζεθαλ θάπνηεο ηδέεο πνπ ζα ηνπ
κείλνπλ αμέραζηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θακία ηδηαίηεξε γλψζε!
Μελ- ίγνπξα!
σθ- Άξα , ηειηθά δελ ήηαλ ηφζν δχζθνιν αθνχ ε ηδέα ππήξρε αλέθαζελ.
Μεξηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζην δηάινγν απηφ, αιιά θαη
γεληθφηεξα ζ΄νιφθιεξν ην έξγν είλαη ηα εμήο:
α) Ζ έληερλε παξνρή πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα ζίγεηαη ε ελεξγφο
πξσηνβνπιία ηνπ ζπλνκηιεηή. Γηαηί ε πιεξνθνξία πεξηέρεηαη κέζα ζηελ
εξψηεζε,ρσξίο φκσο λα θαιχπηεη ηελ απάληεζε. Δίλαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε
λα πξνζιακβάλεηαη ζαλ αλαγθαία θαη θπζηθή γηα ηε δηθή ηνπ ηειηθή
απάληεζε, ε νπνία φκσο είλαη γη΄απηφλ αλαθάιπςε νπζηαζηηθά θη φρη
ηερλεηή.
β) Τπάξρεη θξεζθάδα ζην δηάινγν. Πνιιέο θνξέο μεθεχγεη απφ ηελ
απζηεξή δηαιεθηηθή ελαιιαγή ππνζέζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ θαη
δηαλζίδεηαη απφ θάπνην ζρφιην ρηνζκνξηζηηθφ ή αθφκα πεηξαθηηθφ. θνπφο
ηνπ είλαη λα δψζεη απιφηεηα θαη θπζηθφηεηα ζην δηάινγν. Καηαβάιιεη
πξνζπάζεηα λα κε ληψζεη ν ζπλνκηιεηήο ηνπ φηη έρεη δίπια ηνπ έλα ζνθφ
πνπ ηα θαηέρεη φια, αιιά έλα θνηλφ λνπ, πνπ κε αξθεηή ππνκνλή, ζε κηα
ζεηξά εξσηήζεσλ θάλεη λα απνθαιχπηνληαη αληίζηνηρεο αιήζεηεο.
γ) Θέιεη λα ππνδείμεη ζην ζπλνκηιεηή ηνπ φηη θαη θείλνο βξίζθεηαη ζηελ
ίδηα ζέζε. Γελ μέξεη ηίπνηα. πκκεηέρεη ζε κηα δηαιεθηηθή πνξεία, γηα λα
αλαθαιχςεη θη απηφο ηη είλαη αξεηή. Γελ είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλε
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ζπδήηεζε ηζρπξίδεηαη αιιά ελα ινγηθφ ςάμηκν πνπ νη δηαδνρηθέο ηνπ
αλαθαιχςεηο ζα καο νδεγήζνπλ ζην ηειηθφ ζθνπφ
δ) Με απιφ ηξφπν ζην δηάινγν ηνπ εκθαλίδνληαη δηαδηθαζίεο θαη
ζπιινγηζκνί ,πνπ ν θηιφζνθνο ή ν καζεκαηηθφο ηηο εληάζζεη ζηε ζχλζεηε
ζθαίξα ηεο ζπιινγηζηηθήο ηνπ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ε
αλαδήηεζε ηνπ θαζνιηθνχ νξηζκνχ ηεο αξεηήο. Λέεη φηη δελ κπνξνχκε λα
νξίζνπκε απφ ηα κέξε ην γεληθφ. Πξφζζεζε π.ρ. δελ είλαη 2+3=5. Απιψο
είλαη έλα παξάδεηγκα πξφζζεζεο. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο αξεηέο . Ζ αξεηή
είλαη κία. Καη πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηνλ νξηζκφ ηεο. Σνλ νξηζκφ πνπ ζα
επηθαιχπηεη ην νπνηνδήπνηε παξάδεηγκα ηεο. Γηαηζζεηηθά ππάξρεη ε αξεηή.
Θα πξέπεη λα ηελ αλαθαιχςνπκε. Θα πξέπεη λα ζεκειησζεί ππαξμηαθά θαη
κνλνζήκαληα. Αλαθεξφκελνη ζηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο ηεο , αθαηξεηηθά
νδεγνχκαζηε ζηα ζηνηρεία ηνπ ηειηθνχ νξηζκνχ.
Γελ ζα αλαθέξνπκε άιια ζηνηρεία ηνπ σθξαηηθνχ δηαιφγνπ. Γηαηί είλαη
αλεμάληιεηα. Σειεηψλνληαο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην Φπρνινγηθφ θαη
Παηδαγσγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, εθάξκνζε ηε
καηεπηηθή κέζνδν, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Μέλσλα ζε καζεηέο Γεκνηηθψλ
ρνιείσλ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν αλαθέξεη ν
θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Υξ. Φξάγθνο ζην Βηβιίν ηνπ
«Φπρνπαηδαγσγηθή».
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ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΑ ΜΟΤΙΚΗ

Ζ Μνπζηθή θαη ν Ππζαγφξαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα , θαζφηη ν κεγάινο απηφο
Μαζεκαηηθφο ήηαλ ν εθθξαζηήο ηεο αξκνλίαο , πνπ πξνέθππηε απφ ηνλ ιφγν δχν
ηκεκάησλ. Έρνληαο σο βαζηθφ φξγαλν ην Μνλόρνξδν , δηαηξνχζε ηελ κία θαη κνλαδηθή
ρνξδή ζε ιφγνπο κε αθέξαηνπο φξνπο, νπφηε θάζε θνξά πνπ ηαιαλησλφηαλ παξήγαγε
έλαλ επράξηζην ήρν ζηνλ αθξναηή. Έλαλ ήρν πνπ έδηλε έλα επράξηζην ςπρηθφ ζπλαίζζεκα
θαη έηζη νδεγήζεθε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη αθέξαηνη θαη ηα θιάζκαηα ειέγρνπλ, φρη κφλν
ηνλ άςπρν, αιιά θαη ηνλ έκςπρν θφζκν δηακέζνπ ηεο κνπζηθήο .
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ΤΟ ΑΡΡΗΤΟ
Άξξεηνο αξηζκόο νλνκάδεηαη θάζε αξηζκφο ν νπνίνο δελ είλαη δπλαηφ λα εθθξαζηεί σο
θιάζκα κ/λ, φπνπ κ θαη λ είλαη αθέξαηνη αξηζκνί, κε λ δηάθνξν ηνπ κεδελφο, ζε αληίζεζε
κε ηνπο ξεηνχο αξηζκνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο θιάζκα αθεξαίσλ
Ζ πξψηε θαηαγξαθή γηα ηε γλψζε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ μεθηλά κε ηνλ Ίππαζν, έλαλ
Ππζαγφξεην πνπ είηε απνθάιπςε πσο ε δηαγψληνο ελφο ηεηξαγψλνπ κε πιεπξά αθέξαην δελ
είλαη αθέξαηνο ή αλαθάιπςε ηνπο άξξεηνπο ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαγλσξίζεη ηηο
πιεπξέο ηνπ πεληαγξάκκνπ. Οη Ππζαγφξεηνη δίδαζθαλ φηη νπνηνζδήπνηε θπζηθφο αξηζκφο
κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ιφγνο δπν άιισλ θπζηθψλ αξηζκψλ θαη δηέδηδαλ πσο κε ηε ρξήζε
ησλ αξηζκψλ κπνξνχζαλ λα επηιχζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ζ
πξψηε ελδερνκέλσο θξίζε ζηα Μαζεκαηηθά εκθαλίζηεθε ζπλνδεπφκελε απφ πνιηηηθή
θξίζε φηαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ν Ίππαζνο ν Μεηαπφληηνο (450 π.Υ.) απνθάιπςε
ηνλ άξξεην, γεγνλφο πνπ θχιαγαλ κπζηηθφ νη Ππζαγφξεηνη, θαη πξνθάιεζε ηελ εμέγεξζε
ησλ ιαψλ πνπ ηεινχζαλ ππφ ηελ εμνπζία ησλ Ππζαγνξείσλ.
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΔΕΝΤΡΑ

Σν δέληξν ηνπ Ππζαγφξα είλαη έλα ζπάλην θπηφ πνπ θπηξψλεη ζην επθιείδεην επίπεδν. Ο
θνξκφο ηνπ είλαη έλα ηεηξάγσλν ηνπ νπνίνπ ε επάλσ πιεπξά είλαη ε ππνηείλνπζα ελφο
νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ θαη ζηηο θάζεηεο πιεπξέο απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ κεγαιψλνπλ ηα
θιαδηά πνπ είλαη ηεηξάγσλα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε απηέο. Κάζε έλα απφ ηα δχν
ηεηξάγσλα κε ηε ζεηξά ηνπ αλαπηχζζεηαη φπσο έλα λέν δέληξν ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη
έλα άιιν φκνην κε ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ζπλερηζηεί
άπεηξεο θνξέο.
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ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ
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Η ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 2:
Απφδεημε:
Έζησ φηη ν \sqrt{2} είλαη ξεηφο, δειαδή \sqrt{2} = {a\over b} φπνπ a θαη b είλαη κε
κεδεληθνί αθέξαηνη πξψηνη κεηαμχ ηνπο (νξηζκφο ξεηψλ αξηζκψλ). Έηζη, b\sqrt{2} = a.
Τςψλνληαο θαη ηηο δπν πιεπξέο ζην ηεηξάγσλν δίλεη 2b2 = a2. Αθνχ ην 2 δηαηξεί ην
αξηζηεξφ κέξνο, ζα πξέπεη θαη λα δηαηξεί ην δεμί κέινο ηεο εμίζσζεο, κηαο θαη είλαη ίζα.
Δπνκέλσο, ν a2 είλαη άξηηνο, πνπ ζεκαίλεη φηη ν a ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη άξηηνο.
Μπνξνχκε δειαδή λα γξάςνπκε a = 2c, φπνπ c είλαη αθέξαηνο. Αληηθαηάζηαζε ζηελ
αξρηθή εμίζσζε δίλεη 2b2 = (2c)2 = 4c2. Γηαηξψληαο θαη ηηο δπν πιεπξέο κε ην 2 δίλεη b2 =
2c2. Αιιά ηφηε, αθνινπζψληαο ην ίδην επηρείξεκα, ην 2 δηαηξεί ην b2, άξα θαη ην b είλαη
άξηηνο. κσο, αλ νη a θαη b είλαη θαη νη δπν άξηηνη, έρνπλ θνηλφ δηαηξέηε (ην 2). Απηφ
έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε φηη είλαη πξψηνη κεηαμχ ηνπο, άξα πξέπεη λα
ζπκπεξάλνπκε φηη ν \sqrt{2} είλαη άξξεηνο.

Απνδείμεηο Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο
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Απφδεημε Νν1
ΜΗΝΊΚΟΙ ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΡΆΣΟΤ

Οι Μηνίζκοι ηος Ιπποκπάηη είναι θεώπημα ηος Ιπποκπάηη από ηην Χίο (450 π.Χ.).
Σύμθωνα με ηο Πςθαγόπειο θεώπημα ηο ηεηπάγωνο ηηρ ςποηείνοςζαρ ενόρ
οπθογώνιος ηπιγώνος ιζούηαι με ηο άθποιζμα ηων ηεηπαγώνων ηων 2 κάθεηων
πλεςπών. Σύμθωνα με ηην γενικόηεπη εκδοσή ηος Πςθαγόπειος θεωπήμαηορ, η
ζσέζη αςηή ιζσύει ακόμα και για άλλα γεωμεηπικά ζσήμαηα.

Σηην πεπίπηωζη ηων ημικύκλιων έσοςμε ηην εξήρ ζσέζη: «η επιθάνεια ηος
(επςθπού) ημικςκλίος με διαγώνιο ηην ςποηείνοςζα ενόρ οπθογώνιος ηπιγώνος
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ιζούηαι με ηο άθποιζμα ηων 2 ημικςκλίων (κίηπινος και γαλάζιος) με διαγώνιοςρ ηιρ
2 κάθεηερ πλεςπέρ». Αναδιπλώνονηαρ ηο ημικύκλιο ηηρ ςποηείνοςζαρ και
αθαιπώνηαρ ηιρ επιθάνειερ πος ηέμνονηαι, απομένοςν οι δύο εξωηεπικοί μηνίζκοι
(κίηπινορ και γαλάζιορ) και ηο οπθογώνιο ηπίγωνο (ππάζινο).

Απφδεημε Νν2:
Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα ήηαλ γλσζηφ πνιχ πξηλ ηνλ Ππζαγφξα, αιιά θαίλεηαη λα είλαη
απηφο ν πξψηνο πνπ θαηάθεξε λα ην απνδείμεη. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφδεημε πνπ ηνπ
απνδίδεηαη είλαη πνχ απιή θαη νλνκάδεηαη απφδεημε κε αλαθαηαλνκή.
Καζέλα απφ ηα δχν κεγάια ηεηξάγσλα ηεο εηθφλαο πεξηέρεη ηέζζεξα φκνηα ηξίγσλα θαη ε
κφλε δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ηα ηεηξάγσλα θαηαλέκνληαη δηαθνξεηηθά. Γηα απηφ ην ιφγν, ε
ιεπθή πεξηνρή ησλ δχν ηεηξαγψλσλ πξέπεη λα έρεη ίζν εκβαδφλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ
εκβαδψλ ησλ ιεπθψλ πεξηνρψλ, νδεγεί ζην ππζαγφξεηα ζεψξεκα θαη απνδεηθλχεη ην
δεηνχκελν.
Σν γεγνλφο φηη απηή ε πνιχ απιή απφδεημε απνδίδεηαη ζηνλ Ππζαγφξα, ζπρλά αλαθέξεηαη
ζε ζπγγξάκκαηα ηνπ κεηαγελέζηεξνπ Έιιελα θηιφζνθνπ θαη καζεκαηηθνχ, Πξφθινπ.
Αξθεηέο αθφκα απνδείμεηο ηνπ ζεσξήκαηνο πεξηγξάθνληα παξαθάησ, αιιά απηή είλαη
γλσζηή ζαλ ππζαγφξεηα απφδεημε.
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Απφδεημε Νν3:
Ζ απφδεημε ηνπ Δπθιείδε είλαη γεσκεηξηθή θαη ζηεξίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. Ο
Δπθιείδεο απέδεημε φηη ηα ηεηξάγσλα ΘΓΑΗ θαη ΑΒΕΖ έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ κε ηα
νξζνγψληα ΓΛΚΓ θαη ΒΓΚΔ αληίζηνηρα. Γηα ηελ απφδεημε ηεο πξψηεο ηζεκβαδηθφηεηαο
ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηζφηεηα ησλ ηξηγψλσλ ΘΓΒ θαη ΑΓΛ θαη ην φηη ην εκβαδφλ ηνπ
ηξηγψλνπ ΘΓΒ είλαη ίζν κε ην κηζφ εκβαδφλ ηνπ ηεηξαγψλνπ ΘΓΑΗ, επεηδή έρνπλ ηελ ίδηα
βάζε ΘΓ θαη ε θνξπθή Β είλαη ζεκείν ηεο επζείαο ΗΑ, ε νπνία είλαη παξάιιειε ηεο ΘΓ.
Γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΛ είλαη ίζν κε ην κηζφ ηνπ εκβαδνχ ηνπ
νξζνγσλίνπ ΓΛΚΓ5. Με αλάινγν ηξφπν απνδεηθλχεηαη θαη ε ηζεκβαδηθφηεηα ησλ
ζρεκάησλ ΑΒΕΖ θαη ΒΓΚΔ.

Απφδεημε Νν4:
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Ζ απφδεημε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ κεγάιν Ηηαιφ δσγξάθν,
θαιιηηέρλε θαη επηζηήκνλα ηεο Αλαγέλλεζεο Leonardo da Vinci ζηεξίδεηαη ζην
παξαπάλσ ζρήκα.
Σα εμάγσλα ΓΓΒΖΕΔ θαη ΑΓΚΗΘΒ είλαη ηζεκβαδηθά, επεηδή ηα
ηεηξάπιεπξα ΔΓΖΕ, ΓΓΒΖ, ΑΓΚΗ θαη ΑΗΘΒ είλαη ίζα. Βαζηθή ζρέζε γηα ηελ απφδεημε
ηεο ηζφηεηαο ησλ ηεηξαπιεχξσλ απηψλ είλαη φηη νη νμείεο γσλίεο ηνπο είλαη 45ν. Απηφ, γηα
κελ ηα ηεηξάπιεπξα ΔΓΖΕ, ΓΓΒΖ είλαη πξνθαλέο, γηα δε ηα ΑΓΚΗ θαη ΑΗΘΒ
απνδεηθλχεηαη ζρεηηθά εχθνια6. Δπνπηηθά ε ηζφηεηα ησλ ηεηξαπιεχξσλ απηψλ
θαίλεηαη ζηα ζρήκαηα ηεο επφκελεο ζειίδαο.Αλ, ηψξα, απφ ηα ηζεκβαδηθά εμάγσλα
ΓΓΒΖΕΔ θαη ΑΓΚΗΘΒ αθαηξέζνπκε ηα ίζα ηξίγσλα ΑΒΓ, ΑΕΔ θαη ΗΘΚ, ηφηε πξνθχπηεη
ην ζπκπέξαζκα ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο.

Ππζαγόξεηα ηξηάδα
Μηα ππζαγόξεηα ηξηάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο ζεηηθνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο α, β, θαη γ,
ηέηνηνη ψζηε λα ηζρχεη ε ζρέζε α2 + β2 = γ2, επξέσο γλσζηή σο ππζαγφξεην ζεψξεκα. Μηα
ηέηνηα ηξηάδα ζπλήζσο γξάθεηαη (α, β, γ), θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ
νη αξηζκνί (3, 4, 5) εθφζνλ ηζρχεη
. Δάλ (α, β, γ) είλαη ππζαγφξεηα ηξηάδα,
ηφηε νκνίσο ζα είλαη θαη ε (θα, θβ, θγ) γηα νπνηνδήπνηε ζεηηθφ αθέξαην θ.
Οη ππζαγφξεηεο ηξηάδεο είλαη άπεηξεο θαη δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν:
Αλ
είλαη ηπραίνη αθέξαηνη ηφηε ηζρχεη:
Άξα:
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Γελίθεπζε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο
Θεώξεκα1
Σν ηεηξάγσλν πιεπξάο ηξηγώλνπ, πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από νμεία γσλία, είλαη ίζν
κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ησλ δπν άιισλ πιεπξώλ ηνπ, ειαηησκέλν θαηά ην
δηπιάζην γηλόκελν ηεο κίαο από απηέο επί ηελ πξνβνιή ηεο άιιεο πάλσ ζε απηή.
Αλ δειαδή ζε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη π.ρ. A > 1L
α2 = β2 + γ2 - 2β ∙ ΑΓ
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Απφδεημε
Απφ ηα νξζνγψληα ηξίγσλα ΓΒΓ, ΓΒΑ έρνπκε, κε
εθαξκνγέο νπ Ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο αληίζηνηρα :
α2 = ΓΒ2 +ΓΓ2 θαη ΓΒ2 = γ2 - ΑΓ2 .
Δπεηδή είλαη A<1L
• αλ Γ<1L
• αλ Γ > 1∟ ην Γ είλαη κεηαμχ ησλ Α, Γ νπφηε ΓΓ =
ΑΓ-β .
Απφ ηηο δχν ηειεπηαίεο ηζφηεηεο πξνθχπηεη φηη
ΓΓ2 =(β-ΑΓ)2 = β2 +ΑΓ2 -2β∙ΑΓ .
Με αληηθαηάζηαζε απηήο ηεο ζρέζεο θαη ηεο ΓΒ2 = γ2
- ΑΓ2 ζηελ α2 = ΓΒ2 + ΓΓ2 πξνθχπηεη φηη
α2 = γ2 - ΑΓ2 + β2 + ΑΓ2 -2β∙ΑΓ = β2 + γ2 -2β∙ΑΓ,
δειαδή ε δεηνχκελε ηζφηεηα.
• αλ ηέινο Γ =1∟, ην Γ ζπκπίπηεη κε ην Γ θαη ην
νξζνγψλην ηξίγσλν ΓΑΒ δίλεη α2 = γ2 - β2 πνπ
γξάθεηαη α2 = β2 + γ2 -2β∙ΑΓ , αθνχ ΑΓ = β .
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Θεώξεκα2
Σν ηεηξάγσλν πιεπξάο ηξηγψλνπ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ακβιεία γσλία είλαη ίζν κε
ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν άιισλ πιεπξψλ, απμεκέλν θαηά ην δηπιάζην
γηλφκελν ηεο κίαο απφ απηέο επί ηελ πξνβνιή ηεο άιιεο πάλσ ζε απηή.

Αλ δειαδή ζε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη π.ρ. A > 1∟ θαη ΑΓ ε πξνβνιή ηεο πιεπξάο
γ πάλσ ζηε β, ηφηε ηζρχεη
α2 = β2 + γ2 + 2β ∙ ΑΓ.

Απόδεημε
Απφ ηα νξζνγψληα ηξίγσλα ΓΒΓ θαη ΓΒΑ, παίξλνπκε αληίζηνηρα:

α2 = ΓΒ2 +ΓΓ2 θαη ΓΒ2 = γ2 -ΑΓ2 .
Δπεηδή A > 1∟ , ην Γ βξίζθεηαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΓΑ πξνο ην Α θαη επνκέλσο ΓΓ =
β+ΑΓ νπφηε

ΓΓ2 = (β + ΑΓ)2 = β2 + ΑΓ2 + 2β ∙ ΑΓ.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΘΕΜΑ:”Το Πυθαγόρειο Θεώρημα ’’
ΦΥΛΟ:

Άμδοαπ

ΗΛΙΚΙΑ:18-30

Γρμαίκα

30-45

45-60

πάνω από 60

 Σας άρεσαν τα μαθηματικά κατά τη διάρκεια των σχολικών σας
χρόνων;
Καθόλξρ
Λίγξ
Αοκετά
Πξλύ

 Χρησιμεύουν τα μαθηματικά στην καθημερινή σας ζωή;
Καθόλξρ
Λίγξ
Αοκετά
Πξλύ

 Χρησιμοποιείται τα μαθηματικά στο επαγγελμά σας;
Ναι
Όςι
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 Απο τα σχολικά σας χρόνια είχατε ακούσει το όνομα Πυθαγόρας;
Ναι
Όςι

 Θυμάστε το Πυθαγόρειο Θεώρημα;
Ναι
Όςι

 Το Πυθαγόρειο Θεώρημα που αναφέρεται ;
Οοθξγώμιξ τοίγωμξ
Ονργώμιξ τοίγωμξ
Αμβλργώμιξ τοίγωμξ
Δεμ γμωοίδω

 Έχετε χρησιμοποιήσει το Πυθαγόρειο Θεώρημα για επίλυση
προβλημάτων;
Ναι
Όςι
Δεμ θρμάμαι
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