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σχήμα. Για να καταλήξουμε σε μία απόδειξη ο δρόμος μπορεί να είναι
μακρύς και να περνάει μέσα από εικασίες, λάθη, επανατοποθετήσεις,
μέχρι να οδηγηθούμε στην τελική μορφή.
Είναι λοιπόν φανερό ότι οι συλλογισμοί μας, για την αντιμετώπιση ενός
γεωμετρικού προβλήματος, πρέπει να είναι θεωρητικοί, γενικοί και το
σχέδιο του σχήματος να έρχεται αρωγός στην προσπάθεια ανακάλυψης
εκείνων των ιδιοτήτων που θα μας οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος.
Η Ευκλείδεια Γεωμετρία ερμηνεύει τις μορφές του περιβάλλοντος χώρου χρησιμοποιώντας λίγες πρώτες αρχές και αξιοποιώντας τη σκέψη
και τον ορθό λόγο.

1.2 	Ιστορική αναδρομή στη γένεση και ανάπτυξη
της Γεωμετρίας
Η γένεση των πρώτων εννοιών της Γεωμετρίας είναι μια διαδικασία
που κράτησε πολλούς αιώνες. Η διαμόρφωσή τους ήταν αποτέλεσμα
νοητικής αφαίρεσης όλων των άλλων ιδιοτήτων και σχέσεων των αντικειμένων του κόσμου που μας περιβάλλει, εκτός από τις ιδιότητες της
αμοιβαίας θέσης και του μεγέθους. Οι ιδιότητες αυτές εκφράζονται με
την ιδέα ότι δύο αντικείμενα είναι «κοντά» ή ότι «άπτονται» το ένα του
άλλου, τη σχέση τους όταν το ένα είναι «μέρος» του άλλου ή όταν ένα
αντικείμενο βρίσκεται «μεταξύ» δύο άλλων ή το ένα «μέσα» στο άλλο,
και την ιδέα της σύγκρισης δύο αντικειμένων, της εξακρίβωσης ότι το
ένα είναι «μεγαλύτερο», «μικρότερο» ή «ίσο» με ένα άλλο. Στη διαμόρφωση των γεωμετρικών εννοιών, αποφασιστικής σημασίας πρέπει
να ήταν η προσπάθεια απεικόνισης των γεωμετρικών αντικειμένων και
σχέσεων με ζωγραφικές παραστάσεις, που λειτουργούσαν ως μοντέλα
των πραγματικών αντικειμένων. Η διαδικασία αυτή όμως δεν μπορεί να
χρονολογηθεί ιστορικά.
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες γεωμετρικών γνώσεων ανάγονται στην
τρίτη με δεύτερη χιλιετία π.Χ. και προέρχονται από τους λαούς της
αρχαίας Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας. Αν και οι μαρτυρίες αυτές
δεν είναι πλούσιες, ωστόσο μπορούμε να σχηματίσουμε μια ιδέα για το
χαρακτήρα της Γεωμετρίας στους πολιτισμούς αυτούς. Οι γεωμετρικές
γνώσεις των λαών αυτών συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στον υπολογισμό επιφανειών και όγκων ακολουθώντας μια «αλγοριθμική» διαδικασία, έναν κανόνα, ο οποίος εφαρμόζεται για συγκεκριμένες αριθμητικές
τιμές. Με μικρές εξαιρέσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι
εμπειρικής προέλευσης και η λύση που δίνεται δε συνιστά λογική απόδειξη, αν και σε μεμονωμένες περιπτώσεις προβλημάτων αναπτύσσονται
μέθοδοι γεωμετρικών μετασχηματισμών, οι οποίες μπορούν να θεωρη12
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θούν ως ένα είδος αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτή η μορφή Γεωμετρίας
διήρκεσε πολλούς αιώνες χωρίς να σημειωθεί αισθητή πρόοδος.
Μία νέα περίοδος εγκαινιάζεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου η Γεωμετρία
μετασχηματίζεται σε αφηρημένη αποδεικτική επιστήμη. Εμφανίζεται η
έννοια της λογικής απόδειξης που λειτουργεί ως μέθοδος επιβεβαίωσης
της αλήθειας μιας γεωμετρικής πρότασης, αλλά και ως στοιχείο που
συστηματοποιεί τις γεωμετρικές γνώσεις. Έτσι εμφανίζονται οι πρώτες
συστηματικές γεωμετρικές πραγματείες, όπως του Ιπποκράτη του Χίου
περί το 440 π.Χ., και τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, που αποτέλεσαν το
επιστέγασμα της αρχαίας Ελληνικής μαθηματικής παράδοσης, αλλά και
πρότυπο επιστημονικού ιδεώδους για πολλούς αιώνες. Από μελέτη της
θέσης, του μεγέθους και της μορφής των γεωμετρικών σχημάτων για
άμεσες πρακτικές εφαρμογές η Γεωμετρία μεταμορφώνεται σε επιστήμη που μελετά αφηρημένα νοητικά αντικείμενα, οι σχέσεις των οποίων
αποδεικνύονται με τη βοήθεια μιας λογικής ακολουθίας προτάσεων,
ξεκινώντας από ορισμένες υποθέσεις που λαμβάνονται χωρίς απόδειξη.
Την Ελληνιστική ακόμα περίοδο αναπτύσσονται θεμελιακά νέες μέθοδοι
υπολογισμού επιφανειών και όγκων (π.χ. η μέθοδος της εξάντλησης
στα έργα του Αρχιμήδη), που στηρίζονται σε αφηρημένες θεωρητικές
προσεγγίσεις και βαθιές μαθηματικές θεωρίες. Επίσης, εμφανίζονται
αφηρημένες θεωρίες για νέα γεωμετρικά αντικείμενα, η δυνατότητα
εφαρμογής των οποίων θα διευκρινιστεί πολλούς αιώνες μετά, όπως π.χ.
η θεωρία των κωνικών τομών του Απολλωνίου, που θα βρει εφαρμογή
στη Φυσική μόλις το 17ο αιώνα. Την ίδια περίπου εποχή φαίνεται ότι
άρχισαν και οι έρευνες στα θεμέλια της Γεωμετρίας με τις προσπάθειες
απόδειξης του πέμπτου αιτήματος του Ευκλείδη (των παραλλήλων), οι
οποίες συνεχίστηκαν από πολλούς μαθηματικούς του Αραβικού κόσμου.
Η Ευρωπαϊκή Αναγέννηση οδήγησε σε νέα άνθηση της Γεωμετρίας. Ένα
νέο βήμα πραγματοποιείται με την εισαγωγή της μεθόδου των συντεταγμένων από τον Ντεκάρτ το πρώτο μισό του 17ου αι. Ο νέος μετασχηματισμός της Γεωμετρίας συνίσταται στη σύνθεση της αναπτυσσόμενης
τότε Άλγεβρας με την Ανάλυση που βρισκόταν στο στάδιο της γένεσής
της και τη δημιουργία της Αναλυτικής Γεωμετρίας, η οποία μελετά τα
γεωμετρικά σχήματα με τη βοήθεια των μεθόδων της Άλγεβρας.
H εφαρμογή των νέων μεθόδων του διαφορικού λογισμού στην Αναλυτική Γεωμετρία οδήγησε στον πολλαπλασιασμό των κλάδων της Γεωμετρίας. Το 18ο αι. διαμορφώνεται η Διαφορική Γεωμετρία στα έργα του
Όυλερ και του Μονζ, αντικείμενο της οποίας αρχικά γίνονται οποιεσδήποτε λείες καμπύλες και επιφάνειες και οι μετασχηματισμοί τους.
Στα μέσα του 17ου αι. αναπτύσσεται και η Προβολική Γεωμετρία στις
μελέτες του Ντεζάργκ και του Πασκάλ πάνω στην απεικόνιση σωμάτων
στο επίπεδο. Το αντικείμενο του νέου κλάδου επικεντρώνεται από τον
13
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Πονσελέ (1822) στη μελέτη των ιδιοτήτων των επίπεδων σχημάτων
που παραμένουν αναλλοίωτες κατά την προβολή τους από ένα επίπεδο σε άλλο, ενώ η καθαυτό θεωρία της γεωμετρικής απεικόνισης (σε
συνδυασμό με τα προβλήματα σχεδίασης) οδήγησε στο σύστημα της
Παραστατικής Γεωμετρίας του Μονζ.
Σε όλους τους παραπάνω κλάδους οι θεμελιακές έννοιες και αξιώματα
παρέμεναν σχεδόν τα ίδια από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Άλλαζε
το πεδίο των γεωμετρικών αντικειμένων που μελετόνταν και οι μέθοδοι
που εφαρμόζονταν. Ριζική ανατροπή της εικόνας αυτής παρουσιάζεται
στις αρχές του 19ου αι. με την ανακάλυψη της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας από τον Ν. Λομπατσέφσκι (1829) και τον Γ. Μπόλυαϊ (1832). Ο
Λομπατσέφσκι, ξεκινώντας από την άρνηση του πέμπτου αιτήματος του
Ευκλείδη, κατασκεύασε ένα λογικά άψογο σύστημα Γεωμετρίας, παρά
το γεγονός ότι οι ιδιότητες των γεωμετρικών σχημάτων στο σύστημα
που περιέγραφε βρίσκονταν σε κατάφωρη αντίθεση με τη συνήθη εποπτική αντίληψη του χώρου.
Η νέα περίοδος που εγκαινιάζεται με τον Λομπατσέφσκι χαρακτηρίζεται
από την ανάπτυξη νέων γεωμετρικών θεωριών (νέων «Γεωμετριών»),
την αλλαγή του αντικειμένου της Γεωμετρίας (αντικείμενο της Γεωμετρίας γίνονται τώρα «χώροι» διάφορων ειδών) και το διαχωρισμό της
έννοιας του «μαθηματικού» από την έννοια του «πραγματικού» χώρου.
Η νέα έννοια του γενικευμένου μαθηματικού χώρου διατυπώνεται σαφώς από τον Ρήμαν το 1854 και ανοίγει νέες προοπτικές στην ανάπτυξη
της Γεωμετρίας οδηγώντας στη δημιουργία της λεγόμενης Ρη-μάνειας
Γεωμετρίας, η οποία βρίσκει εφαρμογή στη θεωρία της σχετικότητας.
Με τη δύση του 19ου αι. τα θεμέλια της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, αλλά
και των άλλων (μη Ευκλείδειων) «Γεω-μετριών» αποσαφηνίζονται και
εκτίθενται με τη μορφή συστήματος αξιωμάτων.
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