Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

5 .

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

-

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Α

με το αν η κάθε πλευρά τους αφήνει το σχήμα εξ
ολοκλήρου στο ένα από τα δύο ημιεπίπεδα που
ορίζει η πλευρά αυτή ή όχι. Μία ειδική περίπτωση επιπέδου κυρτού τετραπλεύρου είναι το παραλληλόγραμμο, οι απέναντι πλευρές του οποίου
είναι παράλληλες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η έννοια του τετραπλεύρου
Η πρώτη υποδιαίρεση των τετραπλεύρων σήμερα
είναι σε επίπεδα και στρεβλά, ανάλογα με το αν
οι κορυφές τους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή
όχι. Τα επίπεδα τετράπλευρα, με τη σειρά τους,
υποδιαιρούνται σε κυρτά και μη κυρτά, ανάλογα

Τέλος, διακρίνουμε τρία είδη παραλληλογράμμων (Διάγραμμα 1):

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ
επίπεδο

στρεβλό

(έχει τις πλευρές του στο ίδιο επίπεδο)

κυρτό

(για κάθε πλευρά το τετράπλευρο
ανήκει στο ένα από τα δύο
ημιεπίπεδα που ορίζει η πλευρά)

μη κυρτό

παραλληλόγραμμο
(έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες)

ρόμβος

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
(έχει τέσσερις γωνίες ορθές)

(έχει τέσσερις πλευρές ίσες)

τετράγωνο

Διάγραμμα 1: Η σύγχρονη
ταξινόμηση των τετραπλεύρων

(έχει τέσσερις γωνίες ορθές και
τέσσερις πλευρές ίσες)

(α) το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, που έχει
τέσσερις γωνίες ορθές,
(β) ο ρόμβος που έχει τέσσερις πλευρές ίσες,
(γ) το τετράγωνο, που έχει τέσσερις γωνίες ορθές
και τέσσερις πλευρές ίσες.

Όμως η ταξινόμηση αυτή δε διαμορφώθηκε εξ
αρχής στην ιστορία της Γεωμετρίας. Ο Ευκλείδης π.χ. στα «Στοιχεία» του προτείνει μια άλλη
ταξινόμηση (Διάγραμμα 2).

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟ
τετράγωνο

(ισόπλευρο και ορθογώνιο)

τραπέζιο

ετερομήκες

(ορθογώνιο και όχι ισόπλευρο)

ρόμβος

(ισόπλευρο και όχι ορθογώνιο)

ρομβοειδές

(όχι ίσες τις απέναντι πλευρές και γωνίες)

Διάγραμμα 2: Η Ευκλείδεια
ταξινόμηση των τετραπλεύρων
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Ε Υ Κ Λ Ε Ι Δ Ε Ι Α

Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Η ταξινόμηση αυτή δε χρησιμοποιεί ως κριτήριο την έννοια της παραλληλίας, η οποία στα
«Στοιχεία» εισάγεται αργότερα. Επίσης δε φαίνεται να στηρίζεται σε κάποια ενιαία αρχή. Στις
τρεις πρώτες περιπτώσεις φαίνεται ότι λαμβάνει
ως βάση τα κατηγορήματα «έχει ίσες πλευρές»
και «έχει ορθές γωνίες» και τις αρνήσεις τους:
ορθογώνιο και ισόπλευρο είναι το τετράγωνο,
ορθογώνιο και όχι ισόπλευρο το ετερομήκες
(δηλαδή το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο), ισόπλευρο και όχι ορθογώνιο ο ρόμβος. Όμως, η
έννοια του ρομβοειδούς (δηλαδή του πλάγιου
παραλληλογράμμου) στηρίζεται στην έννοια της
ισότητας των απέναντι πλευρών και των γωνιών
και όχι στην παραλληλία των απέναντι πλευρών.
Τραπέζιο ονομάζει όχι ό,τι σήμερα εννοούμε με
τον όρο αυτό, δηλαδή τετράπλευρο με δύο μόνο
πλευρές παράλληλες, αλλά οποιοδήποτε τετράπλευρο. Ο όρος τραπέζιο, με τη σύγχρονη έννοια, απαντάται αργότερα στον Αρχιμήδη.
Η ταξινόμηση όμως αυτή αποδεικνύεται μη λει-

τουργική και μάλλον άβολη. Ο ίδιος ο Ευκλείδης
μάλιστα δε χρησιμοποιεί ποτέ στα «Στοιχεία»
του τις έννοιες του ετερομήκους, του ρόμβου
και του ρομβοειδούς. Παρόλα αυτά, η ταξινόμηση αυτή απαντάται και σε μεταγενέστερους
μαθηματικούς, ακόμα και του Αραβικού κόσμου,
όπως π.χ. στη διαπραγμάτευση της Γεωμετρίας
του αλ-Χουαρίζμι. Όμως υπήρχαν και μαθηματικοί που προσπάθησαν να τροποποιήσουν την
ταξινόμηση του Ευκλείδη. Ο Πρόκλος αποδίδει
στον Ποσειδώνιο μια πιο ολοκληρωμένη ταξινόμηση, η οποία απαντάται επίσης στον Ήρωνα
(Διάγραμμα 3).
Μια άλλη προσπάθεια διόρθωσης της Ευκλείδειας ταξινόμησης απαντάται το 16ο αι. στη
«Γεωμετρία» (1569) του Πέτρου Ράμου (Petrus
Ramus ή Pierre de la Ramée) (Διάγραμμα 4). Η
ταξινόμηση του Ράμου φαίνεται να στηρίζεται
στη διχοτομική διαίρεση του πλάτους των εννοιών.

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

παραλληλόγραμμα

ορθογώνιο

τετράγωνο

μη παραλληλόγραμμα

μη ορθογώνιο

ετερομήκες

ρόμβος

ρομβοειδές

τραπέζιο

ισοσκ. τραπέζιο

τραπεζοειδές

σκαληνό τραπέζιο

Διάγραμμα 3: Η ταξινόμηση των τετραπλεύρων κατά τον Ποσειδώνιο και τον Ήρωνα

ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ

παραλληλόγραμμα

πλάγιο παραλληλόγραμμο

ρόμβος

ρομβοειδές

τραπέζια

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

τετράγωνο

ετερομήκες

Διάγραμμα 4: Η ταξινόμηση του Ράμου
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