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ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ-ΜΙΝΩΙΚΟΙ
ΧΡΟΝΟΙ (ΠΡΩΙΜΟΙ)
ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ *
ΓΡΑΦΗ: εικονιστικό ιερογλυφικό,
Γραµµική Α (δεν έχει
αποκρυπτογραφηθεί επίσηµα)

ΜYKHNAΪKOI–ΜΙΝΩΙΚΟΙ
ΧΡΟΝΟΙ (ΥΣΤΕΡΟΙ)
ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ : ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β
Έχει αποκρυπτογραφηθεί
(Βέντρις)
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Θεωρείται βέβαιο ότι πρόκειται
για Ελληνική γλώσσα
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για έγκριση στην παγκόσμια
κοινότητα )

Μας δίδαξαν πως οι Μυκηναίοι, οι Μινωίτες, οι Κυκλαδίτες ,κ.τ.λ.
δεν γνώριζαν µαθηµατικά, δεν είχαν αριθµητικά συστήµατα, δεν ήξεραν ακόµη και να µετρούν !
Στην αρχαιότητα παρόµοια προβλήµατα είχαν τεθεί. Ο Πλάτωνας απάντησε ως εξής:
(σε κάποιον που ισχυρίζετο ότι ο Παλαµήδης ανακάλυψε το σύστηµα αρίθµησης )
«ώστε, χωρίς τον Παλαµήδην* , ο Αγαµέµνων θα ηγνόει πόσα πόδια του έδωσεν η φύσις ; »
( G.Loria: Ιστορία των µαθηµατικών, τ. Α΄, σελ. 9)

*

Παλαµήδης: γιός του Ναυπλίου και της Κλυµένης, εφευρέτης των

γραµµάτων και των αριθµών. Κατηγορήθηκε αδίκως από τον πανούργο
Οδυσσέα για προδοσία και λιθοβολήθηκε από τους Έλληνες-Αχαιούς (Τροία)
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
(ΠΡΩΙΜΟΙ)
ΕΠΟΧΗ:ΘΑΛΗ-ΠΥΘΑΓΟΡΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΠΕΡΙΚΛΗ
ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ : ∆ιάφορα Ελληνικά
αλφάβητα όµοια σχεδόν
µε το σηµερινό

Ι

=1

Π =5

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
(ΥΣΤΕΡΟΙ)
ΕΠΟΧΗ: Μεταγενέστερη της
προηγούµενης, αλλά συνυπήρξαν για
αρκετό διάστηµα

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ: Όµοια µε την προηγούµενη
α΄=1, β΄=2, γ΄=3,δ΄=4,

(από το αρχικό της
λέξης πέντε )

∆ = 10 (από το αρχικό της
λέξης δέκα)

Η = 100 (από το αρχικό
της λέξης Ηεκατό
ή ‘εκατό

Χ = 1000 (από

το αρχικό
της λέξης χίλια )

ε΄=5, ς΄=6, ζ΄=7, η΄=8
θ΄=9 ι΄=10, κ΄=20, λ΄=30,
μ΄=40, ν΄=50, ξ΄=60,
ο΄=70, π΄=80, Ϟ΄=90
ρ΄=100,σ΄=200,τ΄=300
υ΄=400,φ΄=500,χ=600
ψ΄=700,ω΄=800,Ϡ=900
α=1000 , β=2000 κτλ

Μ = 10000 (από το αρχικό της λέξης µύρια)

Ονοµάζεται ακροφωνικό ή
Ηρωδιανό
Εφαρµογές
7= ΠΙΙ
13= ∆ΙΙΙ
16 =∆ΠΙ
237 =ΗΗ∆∆∆ΠΙΙ
1216=ΧΗΗ∆ΠΙ

εφαρμογές
243 =σμγ΄
1732=αψλβ΄
Ονομάζεται Ιωνικό
Σύγκρινέ το με το Λατινικό
Το Λατινικό αλφάβητο είναι το
αλφάβητο της Χαλκίδας (Κύμης) που
υιοθέτησαν οι … Λατίνοι !
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ΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Σύµµετρα (ρητά) µεγέθη λέγονται τα µετρούµενα δια του αυτού µέτρου, ασύµµετρα
(άρρητα) δε εκείνα δια τα οποία δεν υπάρχει κοινόν µέτρον.» Ευκλείδης, βιβλίο Χ, εκδ. ΤΕΕ
(Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος)
Με πιο απλά λόγια , ρητός είναι αυτός που µπορεί να διαβαστεί, όπως κάθε κλάσµα π.χ. 3/4 (τρία
τέταρτα) ή κάθε αριθµός που µπορεί να γραφεί σαν κλάσµα, π.χ. 0,235=235/1000 ( διακόσια
τριάντα πέντε χιλιοστά), ενώ άρρητος είναι αυτός που δεν µπορεί να διαβαστεί, δεν µπορεί
δηλαδή να γραφεί σαν κλάσµα, αφού έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία που δεν επαναλαµβάνονται1
π.χ. 1,414213562…και αυτό είναι που δηλώνει στην κυριολεξία το όνοµα, « ά ρ ρ η τ ο ς »)2 (Το
σύµβολο 2 είναι σχετικά πρόσφατη επινόηση)
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε ειδικά µε την πινακίδα του Yale ΥΒC 7289, του Plimton
322 και τον πάπυρο του Rhind ή Ahmes, δηλαδή µε ό,τι καλύτερο υπάρχει διεθνώς από την
πλευρά των λεγοµένων «Βαβυλωνιστών».
Εισαγωγή: Το σπουδαιότερο κατά τη γνώµη µας επίτευγµα της ανθρωπότητας είναι : ο
ορισµός του σηµείου! «Σηµείον είναι παν ό,τι δεν έχει µέρος» ( Ευκλείδης Στοιχεία, βιβλίο 1,
ορισµοί). Εκκινώντας απ’ αυτόν φθάνουµε στην έννοια του απείρως µικρού (Αναξαγόρας), στη
σύγκλιση µιας ακολουθίας, στην έννοια του ορίου (εις την οποία θα αναφερθούµε πάρα κάτω),
ακόµα και στην κβαντική θεµελίωση!3 Επισηµαίνουµε ότι η Ευκλείδεια Γεωµετρία έχει θεµελιωθεί
µε πέντε αξιώµατα και µερικούς ορισµούς, όπως του σηµείου που αναφέραµε και αποτελεί
παγκόσµιο µοναδικό αξεπέραστο µοντέλο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Πολλοί διάσηµοι µαθηµατικοί
προσπάθησαν να αποδείξουν το 5ο αξίωµα από τα υπόλοιπα τέσσερα ώστε να καταρρίψουν τον
Ελληνικό θρύλο, αλλά δεν τα κατάφεραν! (αφορµή πήραν από µία δήλωση που αποδίδεται στον
νεοπλατωνικό Πρόκλο). Αποτέλεσµα όλων αυτών των διαχρονικών προσπαθειών είναι η
δηµιουργία της ελλειπτικής και παραβολικής Γεωµετρίας. Πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης ότι η
Ελληνική Γεωµετρία δεν είναι κάτι που ξεπήδησε από την εµπειρία και παρέµεινε υπηρέτης της,
όπως στους άλλους λαούς. Έκανε υπέρβαση του υλικού γίγνεσθαι, συνδέοντας την λεπτή υφή
της ύλης µε το πνεύµα σ’ έναν αξεπέραστο ειδυλλιακό ζωογονικό δεσµό.
Τα ερωτηµατικά: Ποια άραγε υλική ανάγκη οδήγησε τον Ευκλείδη ή κάποιον παλαιότερό του να
ορίσει το σηµείο κατά τέτοιον τρόπο; Γιατί να θεµελιώσει το οικοδόµηµά του ακριβώς µε πέντε
1

Εάν επαναλαµβάνονται είναι ρητός ,αφού µπορεί να γραφεί σαν κλάσµα (βλ. βιβλίο Β΄ Γυµνασίου , εκδ. ΟΕ∆Β 2000)
Εδώ έχουν υπεισέλθει ο ανατολικός µυστικισµός και η δεισιδαιµονία, επικρατούσες τάσεις στους λαούς της Ασίας
και έχουν περιβάλλει τους άρρητους µε διάφορους θρύλους, τάχα των Πυθαγορείων, που εγγίζουν τη µαγγανεία.
2

3

Σηµειώνουµε ότι ο βραβευµένος µε Νόµπελ φυσικός Β. Χάϊζενµπεργκ οµολόγησε ότι τη βάση της κβαντικής θεωρίας
την πήραµε από τον Πλάτωνα! Ίσως φαίνεται υπερβολικό στον αµύητο, αλλά σωµατίδια όπως τα φωτόνια ,νετρίνα
κ.λ.π. έχουν µηδενική µάζα, ή µάζα που τείνει στο µηδέν, µε άλλα λόγια ,είναι αντίγραφα του σηµείου! Θα πρέπει να
επισηµάνουµε ακόµη ό,τι η κβαντοµηχανική ισχύει για µάζες µικρότερες από αυτήν του ηλεκτρονίου, me=9,1*10-28 ,
µάζες ουσιαστικά µηδενικές, δηλαδή έχουµε σηµειακά πρότυπα! Ίσως αυτά να ηχούν κάπως περίεργα στον
αναγνώστη, µιας και θα έχει ακούσει για την κατάργηση της Ευκλείδειας Γεωµετρίας, για την κατάργηση του αιθέρα
κ.ά ως αναχρονιστικά. Παραθέτουµε από το διαδίκτυο το παρακάτω (www. spin.gr): Ο δεύτερος γρίφος είναι ότι το
σύµπαν µοιάζει επίπεδο. Με αυτό τον όρο οι κοσµολόγοι εννοούν ότι οι παράλληλες δέσµες του φωτός δεν
πρόκειται ούτε να συναντηθούν, αλλά ούτε και να αποκλίνουν όσο µακριά κι αν ταξιδέψουν. Αλλά πώς µπορεί να
κατανοηθεί το σύµπαν εάν το θεωρήσουµε επίπεδο. Παρατηρείστε την ερώτηση: πως µπορεί να κατανοηθεί το
σύµπαν αν είναι επίπεδο; ∆ηλαδή αν είναι στρεβλό µπορεί να κατανοηθεί ευκολότερα; Όµως το σύµπαν είναι
επίπεδο, βλ. άρθρο «ποιοί και γιατί πολεµούν τον Ευκλείδη. (επιπλέον, βλ. Ελευθεροτυπία 6/5/2000 «το Σύµπαν
είναι επίπεδο» µελέτες δύο διαφορετικών πανεπιστηµίων καταλήγουν σήµερα στο παραπάνω συµπέρασµα!)
Αν αντικαταστήσει κανείς τη λέξη «φωτιά» µε τη λέξη «ενέργεια», τότε µπορεί να θεωρήσει τις αποφάνσεις του
Ηράκλειτου σχεδόν λέξη προς λέξη σαν έκφραση της σύγχρονης αντίληψης µας…. W. Heisenberg ( Φυσική και
φιλοσοφία, εκδ. Κάλβος)
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αξιώµατα και όχι µε τέσσερα ή έξι ή επτά ή είκοσι επτά; Αποδεικνύεται ότι ήταν βαθύτατος
γνώστης µιας ασύλληπτης σοφίας που σήµερα αναζητούµε στα αρχαία κείµενα, που λέγεται ότι
έχουν συσσωρευτεί σε υπόγεια, όπως του Βατικανού, από τους κλέπτες των Ελληνικών Μουσείων
(πανεπιστηµίων), που πρώτα τα λήστευαν και ύστερα τα πυρπολούσαν.(π.χ. της Αλεξάνδρειας ,της
Εφέσου κ.ά., µα και αυτήν ακόµα την ιστορική και ανεκτίµητης αξίας βιβλιοθήκη του ΕΜΠ δεν
δίστασαν να πυρπολήσουν στις µέρες µας!)
Ο σπουδαιότερος άρρητος θεωρείται ο π=3,14... που υπεισέρχεται όπου υπάρχει κύκλος, ή
µέρος του. Ένα άλυτο πρόβληµα «ο τετραγωνισµός του κύκλου» είναι ενδεικτικό της προσπάθειας
που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες στο να προσδιορίσουν τον άρρητο αυτόν αριθµό (υπερβατικό).

Ιστορική

αναδροµή: Πρώτος που επιχείρησε να µετρήσει τον κύκλο, και έτσι να
υπολογίσει το π=3,14... είναι ο Αντιφών από τον Ραµνούντα, 5ος αιών π.Χ. Αυτός κατά τον
Σιµπλίκιο, ενέγραψε εντός του κύκλου τετράγωνο, ύστερα οκτάγωνο [µε διχοτόµηση των τόξων
(κατασκευή µεσοκαθέτου)], δεκαεξάγωνο κ.τ.λ. ήλπιζε έτσι να εξαντλήσει τον κύκλο µε ένα
κανονικό πολύγωνο4. ∆εύτερος αναφέρεται ( από τον Θεµίστιο) ο Βρύσων, 5ος αιών π.Χ. Αυτός
προχώρησε ακόµα περισσότερο και έβαλε τον κύκλο µεταξύ δύο πολυγώνων, ενός εγγεγραµµένου
και ενός περιγεγραµµένου σε αυτόν και θεώρησε (λανθασµένα µεν, αλλά πολύ κοντά στην
πραγµατικότητα) το ηµιάθροισµά τους ως λύση. Ακολουθώντας αυτή την οδό καταλήγουµε στην
προσέγγιση του αρρήτου, σε µια ενδιαφέρουσα πορεία, καθαρά Ελληνική, που ολοκληρώνει µε
άφθαστη µεγαλοπρέπεια ο Αρχιµήδης (287 έως 275 ή 270 π.Χ.). Ο Αρχιµήδης περιέβαλε τον
κύκλο µεταξύ εγγεγραµµένου και περιγεγραµµένου πολυγώνου µε 96 πλευρές το καθένα.
Χρησιµοποιώντας την τετραγωνική ρίζα του 3 και την πρόταση 1 του Χ βιβλίου του Ευκλείδη περί
10
1
ελαχίστων κατέληξε να προσδιορίσει το π µεταξύ 3 < π < 3 ! Βέβαια, εδώ ο Αρχιµήδης
7
71
σταµάτησε, διότι εθεώρησε την ακρίβεια αρκετή για την εποχή του, γνώριζε όµως ότι µπορούσε να
συνεχίσει την διαδικασία και να επιτύχει µεγαλύτερη ακρίβεια! (βλ. και Ιστορία των Μαθηµατικών
του G. Loria, τ. Α, σελ. 74, εκδ. ΕΜΕ (Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία)).
∆υστυχώς, από την εκπαιδευτική κασέτα του ΥΠΕΠΘ προς τα σχολεία, διδασκόµαστε ότι ο
Αρχιµήδης έµαθε για την ύπαρξη του π=3,14… από το µαστορόπουλο ενός …. σιδεράδικου που
έφτιαχνε στεφάνια για τις ρόδες των αµαξιών! Και όµως ,αγνοούνται ο Αντιφών, ο Βρύσων και ο
προγενέστερος του Αρχιµήδη, ο µεγαλοφυής Ευκλείδης (330-275 π.Χ.), που αποδεικνύει, σε
κορυφαίες στιγµές της Ελληνικής διανόησης ότι: «οι κύκλοι είναι προς αλλήλους ως τα
τετράγωνα των διαµέτρων» βιβλίο ΧΙΙ, πρ. 2, που σηµαίνει, ότι υπάρχει κοινός παράγοντας
στην παραπάνω αναλογία των τετραγώνων των διαµέτρων, που απλοποιείται, και που εµείς σήµερα
τον ονοµάζουµε π! Αυτό είναι το θεωρητικό υπόβαθρο απόδειξης της ύπαρξης του
σπουδαιότερου άρρητου. Η έννοια της απόδειξης είναι άγνωστη στους άλλους λαούς5. Άλλες
προτάσεις ενισχυτικές της εν θέµατι αποδεικτικής διαδικασίας: «τα εις τους κύκλους όµοια
πολύγωνα είναι προς άλληλα ως τα τετράγωνα των διαµέτρων (Ευκλείδης, Βιβλίο ΧΙΙ πρ. 1), «αι
σφαίραι είναι προς αλλήλας ως οι κύβοι των ιδίων διαµέτρων.» ( Ευκλείδης, Βιβλίο ΧΙΙ, πρ. 18 )
Ας περάσουµε και στους γείτονές µας της εγγύς Ανατολής:

Από

το βιβλίο: ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΑΛΥΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ του καθηγητή του πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μ.Α.Μπρίκα Αθήνα 1970 σας
µεταφέρουµε: «Οι Αιγύπτιοι ως προκύπτει από τον πάπυρο του Ahmes (ή του Rhind) είχαν
φθάσει στην προσέγγιση π=3,1605 εµπειρικά, χωρίς κανένα θεωρητικό υπόβαθρο. Αντιθέτως οι
4

Ο υπολογισµός της περιµέτρου του πολυγώνου ήταν γνωστός.
«Αι έννοιαι θεώρηµα, απόδειξις, ορισµός, αξίωµα, αίτηµα, παραγωγή κ.α., ελλείπουν τελείως από τα Μαθηµατικά
των άλλων λαών της αρχαιότητας. ( ARPAD SZABO, ΑΠΑΡΧΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ, εκδ. ΤΕΕ)
« στην Βαβυλωνιακή Γεωµετρία δεν υπάρχει πρόταση που να τέθηκε σαφώς ως θεώρηµα και να αποδείχθηκε. Τα
γεωµετρικά βαβυλωνιακά προβλήµατα απαιτούσαν µονάχα αριθµητικούς υπολογισµούς…» (Οι Ιστορικές Ρίζες των
Στοιχειωδών Μαθηµατικών, σελ. 71)

5

6
Βαβυλώνιοι ηρκέσθησαν εις την προσέγγισιν π ≈ 3, τιµήν την οποίαν µας µετέδωσαν οι Ιουδαίοι
δια της Βίβλου ( προσέξτε τώρα το πως6), εις την οποίαν αναφέρεται, ότι εις τον Ναόν του
Σολοµώντος είχε κατασκευασθεί δεξαµενή διαµέτρου 10 και περιµέτρου 30 µονάδων µήκους…».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ας υποθέσουµε ότι κάποιος εργάτης παίρνει ένα σχοινί ,στερεώνει την µία άκρη
της σε ένα καρφί και γράφει έναν κύκλο µε σκοπό να κατασκευάσει µια δεξαµενή. Ακόµη, αυτός
µπορεί να τα καταφέρει στην κατασκευή τετραγώνου και κύβου.
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Φανταστείτε να αποδώσουµε
στους οικοδόµους τη σύλληψη
και
την
απόδειξη
του
θεωρήµατος των τριών καθέτων
επειδή και µόνον καλουπώνουν
κατακόρυφα !

Ο εργάτης µπορεί να µην έχει ακούσει ποτέ τη λέξη άρρητος ή ασύµµετρος. Στη συνέχεια όµως,
µπορεί να µετρήσει τον κύκλο ή τη διαγώνιο του τετραγώνου ή του κύβου και να τα βρει
προσεγγιστικά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι γνωρίζει το Πυθαγόρειο θεώρηµα, ούτε ότι ο λόγος
[

ή

δ
= 2
α

δ
= 3 ], την έννοια του λόγου πρώτος την επινόησε ο Θαλής , ούτε γνωρίζει
α

τον

υπολογισµό των αρρήτων µε κάποια προσέγγιση. Εκείνο που σίγουρα γνωρίζει είναι να µετρά.
Τέτοια επιστηµονικά συµπεράσµατα είναι αστήρικτα και σαφώς η δεξαµενή του Σολοµώντα δεν
περιέχει κατά την γνώµη µας κάτι επιστηµονικό. Συνήθως οι τεχνίτες µετρούν τον κύκλο
απλώνοντας περιµετρικά ένα σχοινί. Στη συνέχεια το τεντώνουν σε ευθεία γραµµή και βρίσκουν το
µήκος του. Έτσι, πουθενά δεν αποδεικνύεται ότι γνώριζαν το λόγο του κύκλου προς την
διάµετρό του, ότι είχαν δηλαδή κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο της έννοιας του συγκεκριµένου
αρρήτου. Η σύγκριση-σύγκρουση µε τους λαούς της Ανατολής σε επιστηµονικό επίπεδο είναι
πλέον αναπόφευκτη!

Πρακτικός υπολογισµός του άρρητου ( ε π ι γ ρ α µ µ α τ ι κ ά )
Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι υπολογισµού ενός άρρητου στην αρχαία Ελλάδα:
Αυτή που διέσωσε ο Θέωνας ο Σµυρναίος (γεωµετρική-αριθµητική)
Νέα πλευρά (τετραγώνου)=
Παλαιά + ∆ιαγώνιος
αν =αν-1 +δν-1
1
1

99
41
→ 32 → 75 → 17
... → 2
12 → 29 → 70 = 1,4142057

α 1α+1δ , 3α+2δ , 7α+5δ , 17α+12δ , 41α+29δ , και γενικά κα + λδ

( όπου ο λόγος κ/λ τείνει στον άρρητο )

Για να βρούµε την πλευρά του εποµένου τετραγώνου ,προσθέτουµε στην παλιά πλευρά τη
διαγώνιο, όπου κ είναι ο συντελεστής του α (πλευράς) και λ είναι ο συντελεστής του δ
(διαγωνίου), οπότε οι λόγοι τείνουν στη τετραγωνική ρίζα του αριθµού.
6

Το κείµενο της παρένθεσης είναι δικό µας

7
1⎛
A⎞
και αυτή που διέσωσε ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός (αριθµητική) : αν+1= ⎜⎜ a v + ⎟⎟ , όπου Α
2⎝
av ⎠
είναι ο αριθµός του οποίου θέλουµε να βρούµε την τετραγωνική ρίζα και a1 τυχαίος θετικός

(Αυτή είναι η σηµερινή µέθοδος εύρεσης των αρρήτων, που εφαρµόζουν οι σύγχρονοι Η/Υ.)

Τις µεθόδους αυτές εισήγαγαν οι Πυθαγόρειοι και συγκεκριµένα ο Αρχύτας. Είναι
ολωσδιόλου αντιεπιστηµονικό ότι τάχα τρόµαζαν οι Πυθαγόρειοι στο άκουσµα της λέξης άρρητος
ή ότι απέφευγαν την έρευνα µε αρρήτους. Τα παραπάνω αποτελούν µέρος των κακόβουλων
διαδόσεων στο χώρο της πραγµατικής επιστήµης. Πως είναι δυνατόν αυτοί που πρώτοι τους
ανακάλυψαν και πολύ ορθά άρρητους τους βάφτισαν, αυτοί που τους επεξεργάστηκαν και
επινόησαν µεθόδους υπολογισµού τους, να τροµάζουν τάχα από την ύπαρξη των αριθµών αυτών;
Όµως εναντίον των Ελλήνων επιτίθενται στα σχολεία µας κάποιοι, γνωστοί – άγνωστοι,
επ’ ονόµατι δήθεν των ανατολικών λαών (;) µε νοθευµένες πινακίδες
προέλευσης!

αρχαιοκαπηλικής

Επιτίθενται

διδάσκοντας µια άλλη, νέα…κάθοδο, όχι των ∆ωριέων, αυτή την
αποστηθίσαµε καλά, είναι η κάθοδος των …. Σηµιτών7 , σε επιστηµονικό επίπεδο!

7

∆εν υπάρχει πουθενά στην ιστορία ο όρος Σηµίτης! Υπάρχουν Άραβες, Πέρσες(Βαβυλώνιοι), Μήδοι, Παλαιστίνιοι,
Σουµέριοι (Ιρακινοί), Αιγύπτιοι, που έδωσαν πολιτισµούς, αλλά Σηµίτες πουθενά! Αυτοί επινοήθηκαν, όπως οι
Ινδοευρωπαίοι και οι Ινδογερµανοί για να παίξουν συγκεκριµένο ρόλο και δεν έδωσαν τίποτα! Μόνο νόθευσαν την
ιστορία και τις επιστήµες!

8

Η πινακίδα του Yale
Παρατηρείστε µε προσοχή τις δύο εικόνες. Είναι αντιγραφή η µία της άλλης!

?

9

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ ΤΟΥ YALE

10
Η παρακάτω εικόνα είναι η αλλοιωµένη της ανωτέρω, ώστε να προκύψει ο παρακάτω αριθµός

Από το βιβλίο της Β΄ Γυµνασίου, εκδ. ΟΕ∆Β 2000

Τι έχουν να αντιπαραθέσουν οι «διαφηµιστές» των βαβυλωνίων στη διαχρονική Ελληνική
µεθοδολογία; Αρχαιοκαπηλικής προέλευσης πινακίδες, σίγουρα παραχαραγµένες! Βλ. ανωτέρω.
Η αλλοίωση είναι πολλαπλή και εστιάζεται στο γεγονός, ότι ο βαβυλώνιος γραφέας χρησιµοποιεί
διαφορετικού µεγέθους γωνίες-σφραγίδες σε µια πήλινη πινακίδα διαµέτρου µόλις 7,5 εκατοστών,
ενώ αυτός πρέπει να χρησιµοποιεί µία και µοναδική γωνία σφραγίδα! Στην ολοκληρωµένη
εργασία µας παραθέτουµε βαβυλωνιακά κείµενα για συγκρίσεις και επεξηγήσεις. Είναι φανερό,
ότι η παραχάραξη έγινε εκ των υστέρων µε µικρότερες γωνίες και τούτο αποδεικνύεται από τη
συσχέτιση των δύο εικόνων, της πραγµατικής και της επιθυµητής. Σηµειώνουµε ότι οι Βαβυλώνιοι
δεν χάραζαν τις γωνίες (ή τις σφήνες), αλλά πίεζαν την γωνία σφραγίδα στο µαλακό πηλό (ή την
σφήνα σφραγίδα), όπως ακριβώς εµείς σφραγίζουµε σήµερα ένα έγγραφο (χρησιµοποιώντας
φυσικά µία µόνον σφραγίδα) και έβγαινε το αποτύπωµα. Έτσι όλες οι γωνίες πρέπει να είναι
ακριβώς ίδιες καθώς και οι σφήνες.

Η ευκλείδεια Γεωµετρία δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ο Ελληνισµός είχε υπόβαθρο!

απάνθισµα Ελληνικής διανόησης
Ο ∆ηµόκριτος (460-370) π.Χ. στο σύγγραµµά του «Κοσµογραφία» είπε ότι από
την αέναη κίνηση στο µικρόκοσµο των ατόµων σχηµατίστηκαν τα υλικά σώµατα
και οι Κόσµοι στο διάστηµα που άλλοι γεννιούνται και άλλοι εξαφανίζονται.
¨Ο γαλαξίας είναι συναυγασµός πολλών αστέρων.¨
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2
1δ
1α

3
4

??
το τµήµα αυτό είναι µεγέθυνση από την αλλοιωµένη πινακίδα

Τα βέλη δείχνουν γωνίες που η κάθε µία είναι µία δεκάδα.
Πρέπει όµως τα αποτυπόµατα να είναι ίδια αφού προέρχονται από την ίδια σφραγίδα !
Παρατηρήστε όµως ότι δεν είναι! ( βλ. και σύγκρινε µε την πραγµατική ).
Το 2 δείχνει µεγαλύτερου ανοίγµατος γωνία (αµβλεία) από το 1α (οξεία γωνία).
Το 1δ (1δεξί) έχει τρεις και όχι πέντε γωνίες που εµφανίζονται εδώ, σαφώς άνισες! (βλ. την πραγµατική)
Το 3 περιέχει τρεις µικρότερες (αλλά αµβλείες) και επανέρχεται σε µία µεγαλύτερη (αλλά οξεία)στην
ίδια σαραντάδα.
Στο 4 επανέρχεται στις κανονικές σφραγίδες. Όλα αυτά συµβαίνουν στα 7,5 εκ.
Οι ανωµαλίες υπάρχουν εκεί όπου στην φωτογραφία δείχνει να υπάρχει το πρόβληµα.
(συνδυάστε τις παρατηρήσεις σας επί των πινακίδων των δύο προηγουµένων σελίδων)

Ασπίς Έλληνα οπλίτη
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Αναλυτικότερα
Εύρεση της τετραγωνικής ρίζας του 2
(εφαρµογή της θεωρίας των ορίων)

δ= διαγώνιος

δ =a 2

α+δ

3α+ 2δ

δ
δ
δ
= νέα (*), δ νέα = (α + δ ) = 2 (α+δ)
α α +δ
α
= a 2 + δ 2 = δ + α 2 2 = 2α + δ
νέα πλευρά=[(παλιά) α+δ]+ [(διαγώνιος) 2α+δ]=
3α+2δ κ.ο.κ., έτσι θα έχουµε:
(*)Τα τετράγωνα είναι όµοια πολύγωνα οπότε οι
πλευρές τους είναι ανάλογες

Πλευρικοί

∆ιαµετρικοί

δ2= 2α+ 1δ
α2= 1α+ 1δ
α3= 3α+ 2δ
δ3= 4α+ 3δ
α4= 7α+ 5δ
δ4= 10α+ 7δ
α5= 17α+ 12δ
δ5= 24α+ 17δ
α6= 41α+ 29δ
δ6= 58α+ 41δ
α7= 99α+ 70δ
δ7= 140α+ 99δ
α8=239α+169δ
δ8=338α+ 239δ
α9= 577α+408δ
δ9=816α+577δ
α10=1393α+985δ δ10=1970α+1393δ
και γενικά aν +1 = καν + λδ ν και
δ ν +1 = παν + ρδ ν
οι λόγοι

κ π
,
τείνουν στο
λ ρ

577
= 1.4142156
408
1393
= 1,414213
985

ΗΡΩΝ
Έστω ότι θέλουµε να βρούµε τη 2
µε προσέγγιση π.χ. 5 δεκαδικών ψηφίων

ΘΕΩΝ

α

Μέθοδος Αρχύτα

1⎛
A⎞
αν+1= ⎜⎜ a v + ⎟⎟ το Α= 2 και a1
2⎝
av ⎠
είναι ένας θετικός αριθµός, εξυπηρετεί
όµως να είναι αυτός που το τετράγωνό
α1 = 1
του πλησιάζει το Α ,έτσι είναι
1⎛ 2⎞
α 2 = ⎜1 + ⎟ = 1.5
2⎝ 1⎠
1⎛
2 ⎞
a3 = ⎜1,5 +
⎟ = 1.41666
2⎝
1.5 ⎠
1⎛
2 ⎞
α 4 = ⎜1.41666 +
⎟ = 1.41421
2⎝
1.41666 ⎠
1
2
a5 = (1.41421 +
) = 1,41421
2
1.41421
οπότε επετεύχθη η σύγκλιση και
2 = 1,41421
Στην ολοκληρωµένη µελέτη µας
παραθέτουµε πλήθος εφαρµογών.
Στις επιστηµονικές εφαρµογές
εφαρµόζεται σήµερα αυτή η µέθοδος!

2

«Από εξέταση του µαθηµατικού περιεχοµένου
των πινακίδων αυτών φαίνεται, ότι αυτό
προέρχεται από Ελληνικές γνώσεις, οι οποίες
έφθασαν στη Μεσοποταµία την εποχή των
Σελευκιδών »
Κάρλ Φόγκελ καθηγητής του Πανεπιστηµίου
του Μονάχου (περ. ∆αυλός 211)
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Ας περάσουµε τώρα στο

5 =2,23606797

Υπολογίζουµε την διαγώνιο του πρώτου τετραγώνου κατά Θέωνα :
δ= α 5
2α8

υπενθυµίζουµε ότι τα σχήµατα είναι όµοια
α

α+δ

1
=1
1
6
α3= 6α+ 2δ
δ3= 10α + 6δ
=3
2
16
α4= 16α + 8δ
δ4= 40α +16δ
=2
8
56
α5= 56α + 24δ
δ5= 120α+56δ
= 2,3333
24
176
δ6=400α+176δ
α6=176α+80δ
= 2,2
80
576
α7=576α+256δ
δ7=1280α+576δ
= 2,25
256
1856
α8=1856α+832δ
δ8=4160α+ 1856δ
= 2,23076
832
6016
α9=6016α+2688δ
δ9=13440α+6016δ
= 2,238095
2688
19456
α10=19456α+8704δ δ10=43520α+19456δ
= 2,23529
8704
62976
α11=62976α+28160δ δ11=140800α+62976δ
= 2,2363636
28160
α2= 1 α + 1δ

δ2= 5α + δ

5
=5
1
10
= 1,6666
6
40
= 2,5
16
120
= 2,1428
56
400
= 2,272727
176
1280
= 2,22222
576
4160
= 2,241379
1856
13440
= 2,23404
6016
43520
= 2,23684
19456
140800
= 2,23577
62976

Μέθοδος των αρχαίων
Ελλήνων για τη
µέτρηση της απόστασης
απροσίτου σηµείου

8

Αν αλλάξουµε τις πλευρές του ορθογωνίου, δηλαδή θέσουµε µήκος 2α και πλάτος α καταλήγουµε στο ίδιο
συµπέρασµα.
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ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΥΣ 1ΟΣ µ.Χ. αιώνας
Αλγεβρική µέθοδος (αναλυτική)
Ο Ήρων για την εύρεση της τετραγωνικής ρίζας του τύπου Ε= τ (τ − α )(τ − β )(τ − γ )
που δίνει το εµβαδόν ενός τριγώνου, χρησιµοποιεί ουσιαστικά τον αναδροµικό τύπο
1⎛
A⎞
αν+1= ⎜⎜ a v + ⎟⎟ µε πρώτο όρο α1 ένα τυχαίο θετικό αριθµό, η οποία συγκλίνει ταχύτατα στην A
2⎝
av ⎠
Περισσότερα στον Ευκλείδη Β 35 ,και το άρθρο των κ.κ. Κηπουρού Χ. Σπανδάγου Β. και Τσιµπουράκη ∆.
Ας περάσουµε όµως στα παραδείγµατα.
720 = ?
Έστω ότι θέλουµε να βρούµε την τετραγωνική ρίζα του 720.
ο
Βήµα 1 βρίσκω τον πλησιέστερο τετράγωνο του 720, αυτός είναι ο 729=272
18
2
Βήµα 2ο διαιρώ το 720 µε το 27 ( Ευκλείδεια διαίρεση), 720:27=26
= 26
27
3
ο
Βήµα 3 στον προηγούµενο αριθµό προσθέτω την τετραγωνική ρίζα του πλησιέστερου τετράγωνου
2
2
( εδώ τον 27)
26 + 27 = 53
3
3
5
2
Βήµα 4ο βρίσκω το ηµιάθροισµα του προηγούµενου αποτελέσµατος 53 : 2 = 26
6
3
5
ακριβής (σηµερινή) τιµή 26,83281573
Άρα 720 = 26 = 26,833333
6
Μπορούµε να συνεχίσουµε την διαδικασία και να βρούµε καλύτερη προσέγγιση.
Ας δούµε ένα πληρέστερο παράδειγµα, ως προς την προσέγγιση.

Να βρεθεί η τετραγωνική ρίζα του 164 ( 164 = 12,80624847 υπολογισµός µε υπλογιστή)
Εκείνο που πρέπει να λάβουµε υπόψη είναι ότι ο αρχαίος λογιστής9 θα είχε εµπρός του έναν πίνακα
µε τα τετράγωνα των φυσικών αριθµών ,όπως εµείς έχουµε πίνακες για την προπαίδεια., δηλαδή
2

10 = 100
112= 121
…………
…………
192= 361

2

20 = 400
212= 441
………..
………...
292=841

2

Τετράγωνα

30 = 900
312=961
………..
………..
392=1521

402=1600
412=1681
…………
…………
492=2401

……………
……………
……………
……………
……………

Η πλησιέστερος τετράγωνος του 164 είναι ο 169 =132 ( τον διακρίνει εύκολα στον πίνακα )
Έτσι έχουµε :
8
1⎛
A⎞
164:13 = 12
αν+1= ⎜⎜ a v + ⎟⎟ , Α=164 , α1=13
13
2⎝
av ⎠
13+ 12

25

8
8
= 25
13
13

8
21
: 2 = 12
13
26

1⎛
164 ⎞
α2= ⎜13 +
⎟ = 12,807692
2⎝
13 ⎠
(= 12,80769231)

επαναλαµβάνουµε τώρα τα ίδια βήµατα ( αλγόριθµος) ,αλλά δεν ξεκινάµε µε το 13, την πλησιέστερη
9

Αυτοί που έκαναν τους υπολογισµούς ελέγοντο λογιστές, σε διάκριση από τους µαθηµατικούς που ασχολούντο µε
την Γεωµετρία και την θεωρία των αριθµών.

15
τετ. ρίζα του 164, αλλά µε αυτό που βρήκαµε δηλ. τον 12

21
26

(= 12,80769231)

⎞
⎛
⎜
268 ⎞
1 ⎜ 21 164 ⎟⎟ 1 ⎛ 21
έτσι θα έχουµε : α3= 12 +
= ⎜12 + 12
⎟ =12,806248
21 ⎟ 2 ⎝ 26
333 ⎠
2 ⎜ 26
12 ⎟
⎜
26 ⎠
⎝
1⎛
164
⎞
α4= ⎜12,80624856 +
⎟ =12,80624856
12,80624856 ⎠
2⎝
η σύγκλιση είναι ταχύτατη ,µε τρίτη ή τέταρτη προσπάθεια φθάνοµε σε εκπληκτική προσέγγιση
του άρρητου.
Ας παρακολουθήσουµε ένα τελευταίο παράδειγµα
Να βρεθεί η τετραγωνική ρίζα του 240 ( 240 = 15,49193338 )
Είναι Α=240 , α1=16 ( ο πλησιέστερος τετράγωνος ,βλ. πίνακα τετραγώνων ) Εδώ, ο
υπολογισµός έγινε
µε ακρίβεια
1⎛
A ⎞ 1⎛
240 ⎞
⎟⎟ = ⎜16 +
⎟ = 15,5
οκτώ δεκαδικών
α2= ⎜⎜ a1 +
2⎝
16 ⎠
a1 ⎠ 2 ⎝
ψηφίων και η
σύγκλιση
επιτεύχθηκε µε
1⎛
240 ⎞
την
⎟ = 15,49193548
α3= ⎜15,5 +
τέταρτη δοκιµή.
2⎝
15,5 ⎠
Φυσικά µπορούµε
να επιτύχουµε
240
1⎛
⎞
καλύτερη
⎟ = 15,49193338
α4= ⎜15,49193548 +
προσέγγιση εάν
15,49193548 ⎠
2⎝
αντί των οκτώ
δεκαδικών
εάν συνεχίσουµε η µέθοδος µας επιβεβαιώνει το πέρας της προσέγγισης
πάρουµε λ.χ. δέκα
ή δεκαπέντε
δεκα240
1⎛
⎞
⎟ = 15 , 49193338
α5= ⎜ 15 , 49193338 +
δικά ψηφία κ.τ.λ.

2⎝

15 , 49193338 ⎠

Αν δεν υπήρχε στα κοµπιουτεράκια
το πλήκτρο της τετραγωνικής ρίζας,
και είχαµε ένα τέτοιο, είµαστε βέβαιοι ότι θα
χρησιµοποιούσαµε τη µέθοδο που διέσωσε ο Ήρωνας !

Μήπως οι υπολογιστές χρησιµοποιούν
τον αλγόριθµο του Ήρωνα;
Βεβαίως του Ήρωνα και όχι κάποιου
σηµίτη κύριε Νεγκεµπάουερ !
(πασίγνωστος ανθέλληνας)
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Απόψεις τρίτων

Γράφει µεταξύ άλλων στο περιοδικό Ευκλείδης Β , τ. 25, 1997, σε ένα ανεπανάληπτο
άρθρο ο κ. ∆. Τσιµπουράκης, για την πινακίδα του Yale: «…η πήλινη αυτή πινακίδα έχει διάµετρο
7,5 εκατοστά του µέτρου και βρίσκεται στη βαβυλωνιακή συλλογή του πανεπιστηµίου του Yale (YBC
7289) …. Εγώ έχω να παρατηρήσω:
Α) η πινακίδα αυτή αποκτήθηκε αρχαιοκάπηλα και δε γνωρίζει την περιοχή προέλευσής της ούτε το
αρχαιολογικό στρώµα στο οποίο ανακαλύφθηκε (ονοµάζεται και πινακίδα του ΟΥΡΟΥΚ)
Β) Η χρονολόγησή της στο 2000 π.Χ. οφείλεται στον O. Neugebauer ο οποίος αυθαίρετα στο βιβλίο
του «οι θετικές επιστήµες στην αρχαιότητα», ( Πανεπιστήµιο Brawn, 1949 και Αθήνα 1986), δηλώνει
ότι είναι του 2000 π.Χ. περίπου (σελίδα 70). Στην ίδια σελίδα λίγο πιο κάτω δηλώνει κατά λέξη: «Το
παραπάνω παράδειγµα του προσδιορισµού της διαγωνίου του τετραγώνου από την πλευρά του
αρκεί να αποδείξει ότι το «Πυθαγόρειο» θεώρηµα ήταν γνωστό πάνω από 1000 χρόνια πριν τον
Πυθαγόρα…»
Εδώ υπονοεί ότι το 2000 π.Χ. είχε ανακαλυφθεί από τους Βαβυλωνίους και το θεώρηµα και η
µέθοδος για τον ακριβέστατο υπολογισµό των ριζών. Πέραν από το αυθαίρετο της χρονολόγησης και
της ονοµασίας, που τοποθετεί την πινακίδα στο βαθύτατο εκείνο παρελθόν, η σφηνοειδής γραφή δεν
αποδεικνύει τίποτα. Αυτή χρησιµοποιούνταν τουλάχιστον µέχρι το 75 µ.Χ. και εποµένως συνυπήρχε
µε την ελληνική επιρροή στη Μεσοποταµία για 400 τουλάχιστον χρόνια. Έτσι ωραιότατα θα
µπορούσαν βαβυλωνιακές γνώσεις να γραφούν στην ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα ελληνικές στη
σφηνοειδή. Ακόµα απορίας άξιον η τεράστια ακρίβεια των τιµών που δίνονται στην πινακίδα. Τι την
ήθελαν το 2000 π.Χ. τόση ακρίβεια οι βαβυλώνιοι; Και γιατί να εµφανίζεται η τιµή 2 στην
πινακίδα;….» Θέλουµε να επισηµάνουµε ότι αν το τετράγωνο έχει πλευρά 30 ,όπως φαίνεται
στη δεύτερη πινακίδα, τη νοθευµένη, ( το 30 δηλώνεται µε τις τρεις γωνίες, κάθε γωνία ισούται
µε δέκα) τότε η διαγώνιός του θα είναι 42,4264…. Η τετραγωνική ρίζα του 2 τι ζητά στα 7,5
εκατοστά; Ακόµα αν η πινακίδα ήταν τόσο παλιά έπρεπε να γράφεται από αριστερά προς τα
δεξιά και όχι αντίστροφα όπως εδώ. Ας περάσουµε και στον διακεκριµένο έλληνα µαθηµατικό και
συγγραφέα κ. Βαγγέλη Σπανδάγο: Περιοδικό ∆αυλός, τ.211: «…αναφέροµαι στη δεκαετία του ’30,
καθώς τότε δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά κάποια κείµενα του Αυστριακού µαθηµατικού
Νεγκεµπάουερ µε θέµα την καταγωγή των θετικών επιστηµών. Είναι γνωστές οι ανθελληνικές θέσεις
του ιστορικού, που ισχυρίζεται µε σαθρά επιχειρήµατα , επειδή είναι ανθέλλην, ότι οι αρχαίοι Έλληνες
πήραν τα µαθηµατικά από τους Βαβυλωνίους και τους Αιγυπτίους και ότι δεν υπάρχουν αρχαία
Ελληνικά µαθηµατικά, αλλά είναι αναµασήµατα γνώσεων των λαών αυτών…..
Ο Νεγκεµπάουερ, που δηµιούργησε τον µύθο των βαβυλωνιακών µαθηµατικών, γράφει σε ένα έργο
του αφελώς, ότι εξ υποθέσεως και από την ανάγνωση ενός βαβυλωνιακού κειµένου σε ελεύθερη
απόδοση συνάγει, ότι οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν όχι µόνο το Πυθαγόρειο θεώρηµα, αλλά είχαν στα
µαθηµατικά τους και ένα είδος αποδείξεως. ∆υστυχώς ελάχιστοι Έλληνες ιστορικοί των θετικών
επιστηµών αντιµετώπισαν µε επιχειρήµατα τους ισχυρισµούς αυτούς. Αποτέλεσµα της αδιαφορίας και
της αδράνειας, που δείξαµε τότε, είναι να κυκλοφορούν επί των ηµερών µας πολλά βιβλία στο
εξωτερικό, ιδίως στις ΗΠΑ, να δηµοσιεύονται άρθρα και να παρουσιάζονται πληροφορίες στο
διαδίκτυο, τα οποία επαναλαµβάνουν και επεκτείνουν τις θεωρίες του Νεγκεµπάουερ…»
απάνθισµα Ελληνικής διανόησης
Ο Παρµενίδης ( 6ος π.Χ.) διατύπωσε τη γνώµη ότι ο
Έσπερος και ο Εωσφόρος είναι ο ίδιος πλανήτης, η
γειτονική της Γης, Αφροδίτη µε τη λευκή λάµψη.
Ευκλείδης Α λ.γ. τ. 1/3.
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Η ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ PLIMPTON 322 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
(σε µεγέθυνση !!!!)

«…Η πινακίδα του Plimpton 322 περιέχει µόνο τις στήλες για τα b, c, καθώς και τους αύξοντες
αριθµούς 1-15. Στις γραµµές 2,9,13,15 η πινακίδα δίνει τους αριθµούς , που εµφανίζονται στον πιν. 1,
µέσα σε παρενθέσεις, οι οποίοι αποτελούν «ατυχείς εξαιρέσεις» από το γενικό κανόνα σχηµατισµού
των Πυθαγορείων τριάδων. Η Plimpton 322 µελετήθηκε επισταµένως από πολλούς ερευνητές.( Ο.
Neugebauer,………..,κ.ά)….» Από άρθρο του καθηγητή του Μαθηµατικού Τµήµατος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Α. Ζαχαρίου στη Μεγάλη Σοβιετική εγκυκλοπαίδεια. H πινακίδα που
εικονίζεται ανωτέρω είναι σε µεγέθυνση (δική µας).
Γιατί ο κ. Α. Ζαχαρίου επέλεξε να παρουσιάσει ένα τόσο σπουδαίο θέµα σε µια τέτοια µινιατούρα;
Γιατί άραγε συµπλήρωσε-διόρθωσε τους υπάρχοντες τρεις λανθασµένους αριθµούς (µάλλον
πρόκειται για τέσσερις τουλάχιστον), µα το σπουδαιότερο, γιατί προσέθεσε εντελώς αυθαίρετα
άλλες δύο στήλες, κεφαλαιώδους σηµασίας πρόκειται για τις αντίστοιχες Πυθαγόρειες δυάδες,
(περισσότερα στο έργο µας «Περί Πυθαγορείων Τριάδων»), αλλοιώνοντας έτσι τη δοµή της
πινακίδας, αφού προσέδωσε σε αυτήν περιεχόµενο εντελώς ανύπαρκτο! (παρουσιάζει έτσι έµµεσα
τον συντάκτη της πινακίδας, ως γνώστη της θεωρίας των Πυθαγορείων τριάδων από
Πυθαγόρειες δυάδες! Από πού προκύπτει κάτι τέτοιο; Η πινακίδα δεν περιέχει καµία µα
καµία δυάδα!) Γιατί δεν παρουσιάζει και την περίφηµη πινακίδα του Plimpton 322 ώστε ο
αναγνώστης να έχει µια σαφή άποψη; (εδώ παρουσιάζει µόνο την παραχαραγµένη)
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Η ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ PLIMPTON 322

Η παραπάνω πινακίδα είναι από το βιβλίο του Αθ. Αγγελόπουλου «ΟΜΦΑΛΟΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» εκδ. Σµυρνιωτάκης 1986. Γράφει στη σελίδα 208 κάτω από την πινακίδα:
« Μία Βαβυλωνιακή πινακίδα του 1500 π.Χ., που είναι το αρχαιότερο γνωστό κείµενο το οποίο
ασχολείται µε την θεωρία των αριθµών. Η πινακίδα περιέχει πολλές εξισώσεις του τύπου χ2+ψ2=z2
(Πυθαγόρειο θεώρηµα), αλλά το σπουδαίο στην υπόθεση αυτή είναι ότι λαµβάνει υπόψη της µόνο
ακεραίους αριθµούς χ, ψ, z, όπως για παράδειγµα τους 4961, 6480 και 8161. ∆εν είναι καθόλου εύκολο
να βρεθούν τέτοιοι αριθµοί κάνοντας δοκιµές στην τύχη και έτσι αποδεικνύεται πως οι Βαβυλώνιοι
είχαν κάποια µέθοδο για να τους βρίσκουν. ( ο Πυθαγόρας, όπως και όλοι οι άλλοι αρχαίοι Έλληνες
σοφοί, πήραν τις πρώτες γνώσεις τους από τους Αιγυπτίους και τους Βαβυλώνιους, άσχετα, φυσικά, αν
σε παλαιότερα ακόµη χρόνια , πριν τον Κατακλυσµό, τις είχαν διαδώσει εκείνοι σ’ ολόκληρο τον κόσµο
όπως το ξανάκαναν σε τούτον τον πολιτισµό, που βασίστηκε εξ ολοκλήρου στα καλογραµµένα βιβλία
των Ελλήνων). Η πινακίδα αυτή είναι µέρος της συλλογής Πλίµπτον στην Βιβλιοθήκη Μπάλτερ του
Πανεπιστηµίου Κολούµπια. »
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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ PLIMPTON 322

«….Φέρει τον αριθµό 322 στη συλλογή Plimpton του πανεπιστηµίου Κολούµπια, κι είναι η πιο
πολυφωτογραφηµένη στον κόσµο πινακίδα από άργιλο. Αναρωτιέστε άραγε γιατί; Επειδή, όχι µόνον
είναι το πιο παλιό ντοκουµέντο µε αριθµούς (χρονολογείται το 1850 π.Χ.), αλλά και γιατί οι
περισσότεροι επιστήµονες που ασχολήθηκαν µαζί της ισχυρίζονταν ότι πάνω της καταγράφονται οι
σκέψεις ενός µεσοποτάµιου Αϊνστάιν, ή οι σηµειώσεις ενός πρώιµου αστρονόµου.
Ίσως όµως τελικά να είναι άνθρακες ο θησαυρός, και να µην πρόκειται για τίποτε απ’ όλα
αυτά, παρά για το τετράδιο µε τις (πιο παλιές) σηµειώσεις, ενός σηµερινού δασκάλου µαθηµατικών.
Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται σήµερα η Eleonor Robson, καθηγήτρια στο All Souls College του
Oxford University , ειδική στη γραφή των Σουµερίων.
Είναι γνωστό ότι η πιο παλιά γραφή, η σφηνοειδής, αναπτύχθηκε από τους Σουµέριους (έγραφαν
πάνω σε πηλό, τον οποίο στη συνέχεια έψηναν) περίπου το 2000 π.Χ. Μέχρι σήµερα έχουν βρεθεί
πάνω από 500 χιλιάδες τέτοιες πήλινες πινακίδες.
Από αυτές πολλές είναι εκπαιδευτικού περιεχοµένου, δηλαδή γράφονταν από δασκάλους ή
µαθητές. Τότε οι δάσκαλοι συνήθιζαν να πηγαίνουν σε όλα τα πλούσια σπίτια για να διδάξουν γραφή
και µαθηµατικά.
Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε την Plimpton 322 ξεχωριστή; Σε αντίθεση µε όλες τις άλλες
πινακίδες που έχουν ανακαλυφθεί στη Μεσοποταµία, στην Plimpton 322 δεν υπάρχει ούτε µία λέξη.
Υπάρχουν αποκλειστικά αριθµοί. Πρόκειται για 4 στήλες µε 15 αριθµούς η καθεµία, γραµµένους
προσεκτικά ο ένας κάτω από τον άλλο.
Το ότι δεν υπάρχει ούτε µία λέξη έκανε τους µαθηµατικούς να φαντασιώνουν, θεωρώντας ότι
πρόκειται από πίνακες τριγωνοµετρικούς µέχρι προχωρηµένους αστρονοµικούς υπολογισµούς. Πρέπει
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να σηµειώσουµε ότι οι Σουµέριοι χρησιµοποιούσαν 60αδικό σύστηµα και όχι 10 δικό όπως εµείς,
είχαν δηλαδή όχι 10 σύµβολα-ψηφία, αλλά 60.
Αναλύοντας την Plimpton 322, η Robson, η οποία σηµειωτέον ξεκίνησε την καριέρα της ως
καθηγήτρια µαθηµατικών, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σ’ αυτήν τίποτε άλλο παρά µαθηµατικές ιδέες
παρόµοιες µε αυτές που βρίσκονται σε άλλες πινακίδες που χρησιµοποιούνταν για σκοπούς
διδασκαλίας. Μάλιστα την εποχή εκείνη, οι δάσκαλοι έγραφαν από τη µια µεριά της πινακίδας την
άσκηση και έβαζαν τον µαθητή να γράφει την απάντηση από την άλλη. Συνήθως στις 3-4 ερωτήσεις
που τους έδιναν οι απαντήσεις ήταν ίδιες.
«Η συγκεκριµένη πινακίδα φαίνεται πιθανόν τόσο ασυνήθης, ακριβώς επειδή δεν περιέχει
τίποτε άλλο παρά δοκιµές πάνω σε νούµερα. Κοινώς σηµειώσεις.…»
από άρθρο της Κ. Γιαννούτσου στην Κυριακάτικη της 12 Αυγούστου 2001

Μετά και τη τελευταία αυτή παράθεση της περίφηµης πινακίδας του PLIMPTON 322 ο
αναγνώστης πρέπει να αισθάνεται αµήχανος για το τι ακριβώς συµβαίνει στον κόσµο της
επιστηµονικής καταξίωσης!
Θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια να βγούµε έξω από τη συνηθισµένη λογική, να πλανηθούµε στον
κόσµο των αρχαιοελληνικών µαθηµατικών και να παρουσιάσουµε χωρίς φόβο και πάθος την
άποψή µας. Ίσως ο αµύητος σ’ αυτό το πεδίο να δυσκολευτεί να µας παρακολουθήσει.

από αρχαίο αγγείο
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Οι πυθαγόρειες τριάδες και το εν ∆ελφοίς Ε ( προεκτάσεις…)
Υπάρχει έντονος προβληµατισµός για τις Πυθαγόρειες τριάδες που εµφανίζονται στην
πινακίδα, όπως η (4961, 6480, 8161). Πρώτον, για το αν οι αριθµοί που αναγράφονται στα
διάφορα βιβλία είναι πράγµατι οι υπάρχοντες στην πινακίδα. Η µέχρι τώρα παρουσίαση, µας έχει
κάνει πολύ επιφυλακτικούς. ∆εύτερον, είναι αλήθεια ότι 49612 + 64802 = 81602 , δηλαδή ισχύει το
Πυθαγόρειο θεώρηµα, αφού 64802 =41990400 και 49612 =24611521(10) το δε άθροισµά τους είναι
πράγµατι 66585600=81602, είναι όµως αριθµοί σχετικά τεράστιοι για την εποχή του 1500 π.Χ. και
συνεπώς δύσχρηστοι για την εκµάθηση του Πυθαγορείου Θεωρήµατος! Ποια πραγµατική ανάγκη
τάχα να εξυπηρετούσαν; Ένα πολύ µεγάλο ερωτηµατικό που δεν γνωρίζουµε αν βρει κάποτε
απάντηση. Μέχρι τότε είµαστε υποχρεωµένοι να δεχθούµε την άποψη της κ. Eleonor Robson, όχι
επειδή είναι καθηγήτρια πανεπιστηµίου, αλλά διότι είναι εξειδικευµένη µαθηµατικός, και
επιπλέον, δεν αλλοιώνει το υπάρχον υλικό µε δικές της παρεµβάσεις, κάτι που θεωρούµε
απαραίτητη προϋπόθεση για αξιοπρεπή επιστηµονική έρευνα.
Πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης ότι οι Πυθαγόρειες τριάδες παράγονται από τις
αντίστοιχες Πυθαγόρειες δυάδες µε έναν καθορισµένο τρόπο, π.χ. η δυάδα (1,3) παράγει την
τριάδα (3,4,5) που είναι το ζωογονικό τρίγωνο (τριάδα) των Πυθαγορείων. Πιστεύουµε
ακράδαντα ότι όλη η Πυθαγόρεια σοφία είναι εγκλεισµένη σε αυτή τη σχέση της πρώτης
τριάδας. (βλ. µελέτη µας: το Ζωογονικό τρίγωνο των Πυθαγορείων). ∆υστυχώς σε αυτή την
περίληψη δεν µπορούµε να µεταπηδήσουµε στις θείες ενάδες του Πρόκλου και να σας αποδείξουµε
ότι αναφέρονται σε αυτή την Ζωογονική τριάδα.
Πρέπει όµως( όσοι είστε ειδικοί) να γνωρίζετε ότι οι Πυθαγόρειοι µας κληροδότησαν τη σχέση :
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που αποδίδεται προσωπικά στο Πυθαγόρα,

βλ. ΕΥΚΛΕΙ∆ΟΥ ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΩΝ, βιβλίο Χ, επεξηγήσεις, σελ. 255, του Ε Σταµάτη, εκδ.
ΟΕ∆Β, ο δε µυηµένος στην Πυθαγόρεια σοφία Πλάτωνας (που αγόρασε τα βιβλία του Φιλολάου
2

11

και µυήθηκε σ’ αυτήν) µας παρέδωσε τη σχέση
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βιβλίο του Ευκλείδη.
Οι παραπάνω σχέσεις παράγουν ειδικές Πυθαγόρειες τριάδες! ( δοκιµάστε!). Οι σχέσεις αυτές δεν
είναι και οι µοναδικές για την παραγωγή Πυθαγορείων τριάδων. Έχουν επιλεγεί πολύ προσεκτικά
από τους δύο κορυφαίους διανοητές που ανέδειξε ο κόσµος µας, όπως θα δούµε παρακάτω.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα µαθηµατικό υπόβαθρο και δεν βάσιζαν τις θεωρίες τους σε
παραχαραγµένες πινακίδες, ούτε χρειάστηκαν τη βοήθεια τρίτων, των λεγοµένων καλοθελητών.
Είχαν όχι µόνο µεθόδους υπολογισµού των αρρήτων, όπως παραθέσαµε, αλλά και τρόπο
παραγωγής των Πυθαγορείων Τριάδων. ∆ιευκρινίζουµε ότι ο Θέωνας και ο Ήρωνας που µας
διέσωσαν τις θεωρίες υπολογισµού των αρρήτων δεν αναφέρονται πουθενά ως οι δηµιουργοί των
συγκεκριµένων µεθόδων που παρουσιάσαµε, αλλά ως συντάκτες (αντιγραφείς) αρχαίων ( ή
παναρχαίων) Μαθηµατικών µεθόδων (τα παραπάνω «διέρρευσαν» από τον Πυθαγόρειο Αρχύτα)
Εµείς αποδείξαµε, στη µελέτη µας ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ΤΡΙΑ∆ΩΝ, ότι αν βάλουµε στην πρώτη
σχέση περιττούς αριθµούς >1 παράγονται συγκεκριµένες ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΕΣ ΤΡΙΑ∆ΕΣ. Για α=3
λαµβάνουµε την Πρώτη Πυθαγόρεια τριάδα τη Ζωογονική. Οι εφτά12 πρώτες δίνουν τη δοµή όλων
των στοιχείων, φυσικών και τεχνητών, σε φλοιούς και υποφλοιούς, δηλαδή το σύγχρονο περιοδικό
πίνακα! Στην αρχή απορήσαµε! Θεωρήσαµε ότι ήταν ένα παιχνίδι της τύχης, ένα παιχνίδι των
10

Αλήθεια πως εύρισκαν την τετραγωνική ρίζα τόσο µεγάλων αριθµών ( εδώ του 24611521) ; ∆εν έχει βρεθεί καµία
µέθοδος.
11
Σ.Σ. Όπου β είναι ένα πολλαπλάσιο του 4
12
«η µεν µονάς είναι ακριβώς ο νους, η δε επτάς το φως του νου» [Πρόκλος, εις Πλάτωνα Τίµαιον 34 α, 24 α και 44, f
313] µετάφραση Μ. Παπαθανασίου καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αστρονόµος.
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αριθµών! Όµως η παραπάνω σχέση δεν είναι η µοναδική που δίνει Πυθαγόρειες τριάδες. Γιατί
άραγε να επέλεξαν ειδικά αυτήν οι Πυθαγόρειοι; Και γιατί να συµπίπτει ο αριθµός τους µε το 7; (ο
Απόλλωνας γεννήθηκε την έβδοµη ηµέρα του έβδοµου µήνα (Βυσίου) και έπαιζε µία εφτάχορδη
λύρα !, σύµπτωση; Ίσως!)

Χαλκιδικό τετράδραχµο (410-400) π.Χ.
Πυθαγόρειας επίδρασης , που παριστάνει
επτάχορδη λύρα. Από το εξώφυλλο του έργου:
Ο ΦΙΛΟΛΑΟΣ και η διχοτόµηση του τόνου,
Γ. ΛΥΚΟΥΡΑΣ, ΕΚ∆. ΣΥΡΤΟΣ

Τότε υποβάλλαµε την εργασία µας σε δεύτερο τεστ αλήθειας. Θα έπρεπε ο µυηµένος Πλάτωνας, µε
τη δική του σχέση, τη διαφορετική, να έδινε τα ίδια αποτελέσµατα αν όντως υπήρχε κάποια
µαθηµατικό υπόβαθρο. Πράγµατι και από τις εφτά πρώτες τριάδες της εντελώς διαφορετικής
Πλατωνικής σχέσης, προκύπτουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα! Εις όλους δε τους διαλόγους του
προσπαθεί, σωστότερα αγωνίζεται, να µας πείσει µε διαφόρους τρόπους ότι οι ειδητικοί αριθµοί
δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι Πυθαγόρειες τριάδες. Τη δε υλοποίηση των τριάδων ονοµάζει
ΜΕΘΕΞΗ.
Ύστερα υποβάλλαµε τη θεωρία σε ένα τρίτο τεστ αλήθειας. Αν πράγµατι όλα αυτά δεν είναι
µιά συγκυρία των αριθµών, τότε πρέπει το ζωογονικό τρίγωνο, που αντιστοιχεί στο υδρογόνο, να
ζωογονεί όλα τα άλλα στοιχεία-τριάδες όπως ακριβώς το υδρογόνο ζωογονεί τα άλλα στοιχεία της
φύσης µε διαδοχικές συντήξεις. Στην πραγµατικότητα δεν γνωρίζαµε το τι ακριβώς ψάχναµε και
δυσκολευτήκαµε πολύ. Στη συνέχεια καταλάβαµε ότι τόσο το εµβαδόν του ζωογονικού τριγώνου
(6), όσο και η περίµετρός του (12) δεν είναι τυχαίοι αριθµοί! Τελικά φθάσαµε στο ζητούµενο,
µάλλον από διαίσθηση και, αποδείξαµε µαθηµατικά ότι όλα τα ορθογώνια τρίγωνα περιέχουν τον
πρώτο τέλειο αριθµό, το 6, δηλαδή το ζωογωνικό τρίγωνο ενυπάρχει λειτουργικά µέσα σε κάθε
τριάδα-τρίγωνο-στοιχείο, αφού το εµβαδό καθενός είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του ζωογονικού!
Υπήρχαν όµως ακόµη κάποιες αµφιβολίες τρίτων για την ορθότητα της θεωρίας. Ισχυρίζονταν ότι
αν όντως έχουν έτσι τα πράγµατα, τότε η σταθερά της λεπτής υφής που εµφανίζεται ως η
ταυτότητα του στοιχείου υδρογόνου στο φάσµα του, θα έπρεπε να αποδειχθεί και για το
συγκεκριµένο τρίγωνο που οι αρχαίοι ονόµαζαν ανεξήγητα ζωογονικό! Πράγµατι σε µια
ανεπανάληπτη εµπειρία διαπιστώσαµε, αποδείξαµε δηλαδή µαθηµατικά, ότι η σταθερά της λεπτής
υφής εµφανίζεται, ως βασική υπαρξιακή προϋπόθεση του τριγώνου-στοιχείου και υπάρχει σε κάθε
όµοιό του, όσο µικρό και αν είναι αυτό, ή όσο µεγάλο και αν γίνει, είναι αριθµός αναλογίας,
ανεξάρτητος µονάδων και εµφανίζεται µε πανοµοιότυπο τρόπο, όπως σ’ αυτόν του φάσµατος του
υδρογόνου. Είναι δε η σταθερά αυτή το χαρακτηριστικότερο µέγεθος της κβαντοµηχανικής
σήµερα, και συγχρόνως η υπαρξιακή δοµή του ζωογονικού τριγώνου!
Είδαµε ότι από το 1 παράγεται η δυάδα (1,3) και από αυτήν η τριάδα ζωογονίας (3,4,5). Οι
Έλληνες αφιέρωναν στους θεούς ότι πολυτιµότερο είχαν. Και αυτό ήταν η γνώση! Γι’ αυτό στο
∆ελφικό κέντρο υπήρχαν αφιερωµένες στο Θεό, εκφράσεις όπως, το «Ε», το «γνώθι σ’ αυτό», και
το «µηδέν άγαν» κ.ά.
Το Ε, θεωρείται από όλους ανεξαιρέτως τους αρχαίους συγγραφείς, ως το µυστικό αφιέρωµα στο
Θεό.
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«∆ιά τούτό τοι και οι Αιγύπτιοι προ των ιερών τας σφίγγας ιδρύοντο,
ως αινιγµατώδους του περί Θεού λόγου και ασαφούς όντος»
(Κληµ. Στρωµ. Ε. σελ. 240, από το εξώφυλλο του Βιβλίου περί του εν ∆ελφοις ΕΙ.)

Πιστεύουµε ότι οι πανάρχαιοι Έλληνες επέλεξαν να αφιερώσουν στους ∆ελφούς, το (1, 3)
δηλαδή την θεία Πυθαγόρεια δυάδα της δηµιουργίας. Το
ένα γραφόταν τότε Ι και το τρία ΙΙΙ, βλ. σχετικούς πίνακες,
σελ. 2-3 της παρούσης µελέτης. Αν λοιπόν έγραφαν ΙΙΙΙ θα
διαβάζονταν τέσσερα! (το κόµµα δεν χρησιµοποιείτο).
Πιστεύουµε ότι έγραψαν την Ζωογονική δυάδα ως εξής: Ι
για το ένα και τρεις παύλες όπως το Ξ για το τρία14. Επειδή
ήταν κοντά το ένα µε το τρία ΙΞ, το διάβαζαν Ε. Αυτή
πρέπει να είναι η ιερά ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ στην οποία
ορκίζονταν οι Πυθαγόρειοι.

13

.

Νόµισµα από τους ∆ελφούς. Μέσα στη ζωοφόρο
του ναού διακρίνεται ο Ήλιος, και ανάµεσα στις έξι
κολώνες το Ελληνικό γράµµα «Ε»
Από το βιβλίο του Θ. Αξιώτη «ΑΡΓΩ», εκδ.
Σµυρνιωτάκη σελ. 189. Παρατηρείστε τον ΗΛΙΟ
ΥΠΕΡΙΩΝΑ στη ζωοφόρο, που είναι η Πυθαγόρεια µονάδα.
(βλ. Ιωάννης ο Λυδός 44, F 309)

Φυσικά διαφωνούµε απόλυτα µε τα γραµµένα από τον κ. Στ. Καραθεοδωρή στο βιβλίο του ΠΕΡΙ
ΤΟΥ ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ ΕΙ, εκδόσεις βιβλιοπωλείο Ν. Καραβία15, που αποδίδει σ’ αυτό Εβραϊκή Ανατολική σύγχυση!
Παρατηρείστε τον τρόπο που το ∆ελφικό ιερατείο συνδυάζει το «Ε» µε τον αριθµό ένα
και έξι, που είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός και χαρακτηριστικός αριθμός υλοποίησης της
δυάδας, θέτοντας το «Ε» µέσα στις έξι κολώνες του ναού, και τον µοναδιαίο ΗΛΙΟ ΥΠΕΡΙΩΝΑ
¨υπεράνω¨ όλων για να δείξει την µυστική αλληλεξάρτησή τους!
Αν όντως ήθελε κάποιος Βαβυλώνιος να παρουσιάσει Πυθαγόρειες τριάδες16,τότε θα
παρουσίαζε τις πρώτες17 (ή αρχικές ή αρχέγονες) µόνο Πυθαγόρειες τριάδες µε τον
13

ώστε να µην είναι άµεσα κατανοητή από τους βαρβάρους (όπως έπρατταν οι Αιγύπτιοι µε τις Σφίγγες).
για να µην υπάρξει σύγχυση µεταξύ των αριθµών, µιας και η έννοια της δυάδας µε τη σηµερινή της µορφή δεν
υπήρχε.
15
∆εν διευκρινίζεται στο βιβλίο αυτό αν πρόκειται για ΕΙ ή Ε , το µόνο που διασώζεται είναι ότι ήταν αφιερωµένο στο
Θεό, αρχικά τον Ποσειδώνα,[ είτα εις Κρόνον, είτα εις Γην, µετα ταύτα εις Θέµιδα και τέλος εις Απόλωνα], βλ.
σελ. 11, σύµβολο του οποίου είναι η τρίαινα που τον συνοδεύει παντού, ένα δηλαδή Ε µε άλλη διάταξη (βάλτε το Ι
οριζόντια πίσω από το Ε), που δεν τη χρησιµοποιούσε κατά τη γνώµη µας για να καρφώνει ψάρια, αλλά ήταν το
σύµβολο εξουσίας του πάνω στη τριαδικά δοµηµένη ύλη! (άτοµο=πρωτόνια+νετρόνια+ηλεκτρόνια=τριάδα,
πρωτόνια= 2κουάρκς άνω +1κουάρκ κάτω=τριάδα κτλ, ακόµα οι πρωτεϊνες, τα γονίδια, το DNA, δηλαδή όλη η ύλη
είναι τριαδικά δοµηµένη- «τριχθά δε πάντα δέδασθαι» Ιλιάς ραψ Ο) [ ο Ποσειδώνας αυτός, είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τον κατά πολύ µεταγενέστερό του Ποσειδώνα, υπουργό ναυτιλίας επί Κρόνου, βλ. ∆ιόδωρος ο
Σικελιώτης τ. 5, σελ. 72 , εκδ. Γεωτργιάδη. Ο πρώτος Ποσειδώνας (αρχέτυπο µέλος µιας τρισυπόστατης θεότητας)
ήταν ο κυρίαρχος επί του υλικού κόσµου, ο ∆ίας έιχε λάβει τον Ουρανό και ο Πλούτωνας τον Άδη.(τρία ισόµοιρα
βασίλεια, βλ. και Οµήρου Ιλιάς ραψ. Ο). Ο δε Όλυµπος ήταν κοινός, όχι βέβαια το βουνό! Ο Πυθαγόρειος Φιλόλαος
ονοµάζει Όλυµπο το εσωτερικό της ανωτάτης αστροποίκιλτης σφαίρας (εκεί µέσα περιέχονται ο Κόσµος και ο
Ουρανός), όπως µας διασώζει ο Αέτιος. Περισσότερα στο: «Αναξίµανδρος και οι απαρχές της Ελληνικής
Κοσµολογίας» εκδ.Πολύτυπο ]
16
Οι Πυθαγόρειες τριάδες είναι άπειρες
14
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χαρακτηριστικό τρόπο δηµιουργίας τους! Από τη µελέτη µας «Περί Πυθαγορείων Τριάδων»
σας παρουσιάζουμε Πυθαγόρειες τριάδες όπως τις δίνει ο Η/Υ: (αυτό ακριβώς που προσπαθεί να
παρουσιάσει ο κ. Ζαχαρίου εµµέσως πλην σαφώς, για λογαριασµό όµως των Βαβυλωνίων18)

Α/Α

Πυθαγόρεια ∆υάδα

Πυθαγόρεια
Τριάδα

Εµβαδόν

Περίµετρος

1

1, 3

3, 4, 5

6

12

2

3, 5

15, 8, 17

60

40

3

5, 7

35, 12, 37

210

84

4

7, 9

63, 16, 65

504

144

5

9,11

99, 20, 101

990

220

Το Ε ή τετρακτύς ήταν το αφιέρωµα στο θεό,

*

σύµβολο αρχικά του Ποσειδώνα, τέλος δε του Απόλλωνα .
Το πέντε ήταν το σύµβολο των Πυθαγορείων. Αυτά τα δύο δεν πρέπει να συγχέονται.
*

Ο Οµηρικός Ύµνος στον Απόλλωνα αναφέρει µόνο το δεύτερο

Η Ελληνική σοφία δεν δηµιουργήθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα,
οικοδοµήθηκε στο απώτερο παρελθόν!
Ο Συριανός19 γράφει χαρακτηριστικά, ότι οι Πυθαγόρειοι παρέλαβαν από τον Ορφέα τις
Θεολογικές αρχές των νοητών και νοερών αριθµών, τις επεξέτειναν στο µέγιστο και εξέφρασαν την
µέχρι τα αισθητά αντικείµενα κυριαρχία τους , είχαν δε πρόχειρο το απόφθεγµα «τα πάντα
µοιάζουν µε αριθµούς…»
Συριανός εις Αριστοτέλη Μεταφ. Μ6, 1080 b 16 . 44, F 317
µετάφραση από το βιβλίο της καθ. του παν/µίου Αθηνών κ. Μάρως Παπαθανασίου, αστρονόµου
«ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑΙ και ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ Β΄ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆Α
π.Χ.»

17

Είναι αυτές που έχουν ΜΚ∆=1
οι Πυθαγόρειοι αρχικά και ο Πλάτωνας µετέπειτα µας παρέδωσαν όχι µόνο τις τριάδες αλλά όπως αναφέραµε
και τους τύπους παραγωγής των τριάδων από τις δυάδες! (βλ. σελ. 23)
19
νεοπλατωνικός φιλόσοφος , διδάσκαλος του Πρόκλου
18

25

Προεκτάσεις....

Σας θυµίζει Χίτλερ;
Εάν ναι χάσατε!
Είναι η Τετρακτύς!
Οι τέσσερις µονάδες σε
αριστερόστροφη γαλαξιακή
κίνηση!
(παρατηρείστε τη φορά των ουρών)

Υπάρχει στις πήλινες
σφραγίδες της Λέρνας
(Αργολίδα) της γ΄ π.Χ.
χιλιετηρίδας καθώς και στη
Μινωϊκή Κρήτη!

Σας θυµίζει Χριστιανισµό; Μήπως Σταυροφόρους; Εάν ναι χάσατε !
Αθηναϊκή ζωοφόρος το 250-225 π.Χ. Μικρή Μητρόπολη Αθηνών
Βλ. περιοδικό Αρχαιολογία τ. 74, του 2000
Σε λίγο θα µας πουν ότι την Ακρόπολη την έκτισε ο ∆αυίδ!
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Πάπυρος του Rhind ή του Ahmes
( ο Ahmes είναι ο συντάκτης του παπύρου)
Το σπουδαίο αυτό εύρηµα βρέθηκε σε τόσο κακή κατάσταση που σε πολλά σηµεία δεν
µπορούµε να ξεχωρίσουµε ακόµη και το είδος των σχηµάτων. Έτσι στο περιληπτικό αυτό έργο δεν
θα επιχειρήσουµε κάποιο σχολιασµό, θα σας παραθέσουµε όµως λίγες γραµµές από την Ιστορία
των Μαθηµατικών του Λόρια εκδ. ΕΜΕ, τ. Α,σελ. 33-34 για ενηµέρωση: (Λίγα γι’ αυτόν
αναφέραµε στην σελ. 8)
«…Η ανακάλυψις τοιούτου εγχειριδίου20 θα ήτο πράγµατι έργον θείας πρόνοιας, διότι τα
σχήµατα που συνοδεύουν τα λελυµένα γεωµετρικά προβλήµατα εις τον πάπυρον Rhind έχουν
χαραχθεί τόσον χονδροειδώς, ώστε εγείρονται ευλόγως αµφιβολίαι ως προς το είδος αυτών των
σχηµάτων. Το γεγονός αυτό είχεν ως συνέπειαν µίαν ασυµφωνίαν κατά την εξήγησιν των εν λόγω
προβληµάτων, όταν, µετά τα απλούστερα σχήµατα τετραγώνων και ορθογωνίων, ευρέθησαν άλλα
παριστάνοντα τρίγωνα και τετράπλευρα…», και συνεχίζει στην ίδια σελίδα λέγοντας ότι µερικοί
µεταξύ των οποίων και ο Cantor21, µπέρδεψαν τα τραπέζια µε ισοσκελή τρίγωνα! Κάτω από αυτές
τις συνθήκες ο καθένας θα ερµηνεύει ότι θέλει…Έτσι είµαστε αναγκασµένοι εκ των πραγµάτων να
τελειώσουµε εδώ την περιληπτική µας ξενάγηση στον κόσµο των αρρήτων της αρχαιότητας….,
είµαστε όµως στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Προεκτάσεις....

«….Η επίσηµη εκπαιδευτική ιδεολογία του συντηρητικού κράτους επηρέασε πολλές
δεκαετίες τα προγράµµατα και τη σχολική πράξη σε αρνητική κατεύθυνση:
Ιδεολογικός προσανατολισµός προς την Αρχαία Ελλάδα, αδυναµία διασύνδεσης µε
το σύγχρονο κόσµο…»
Κ. Σηµίτης, Ταχυδρόµος αρ. 44 28/10/1992

19

δηλαδή κάποιου βοηθήµατος για τη λύση των τεθέντων υπό του Ahmes ( γραφέας)
Γνωστός µαθηµατικός (Εβραίος το Θρήσκευµα) που ασχολήθηκε µε τα απειροσύνολα. Μάλιστα για το συµβολισµό
των συνόλων του χρησιµοποίησε το δήθεν Εβραϊκό αλφάβητο!!
21
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∆εν

είναι η πρώτη φορά που ο Ελληνισµός τίθεται υπό διωγµό. Στη µελέτη µας
«αναζητώντας τη χαµένη φυλή» αναφερόµαστε µε πολλές λεπτοµέρειες. Είναι όµως η πρώτη φορά
που τον θάβουν βαθιά, πολύ βαθιά στη γη, σε ένα βαθύ κατασκότεινο πηγάδι καταµεσής στο
πέλαγος! Είναι η σκοτεινή µήτρα των δυνάµεων του µίσους. Επιθυµούν τον παντοτινό αφανισµό
του! Και ενώ πίστευαν ότι έχει χαθεί για πάντα, αυτός ανασταίνεται σαν το φοίνικα! Η ευωδιά του
απλώνεται παντού και αρχίζει η αέναη κίνηση του σπέρµατος της µνήµης του Ελληνισµού. Είναι η
ώρα της ανάστασης! Το φως του Ελληνισµού θα φωτίσει και πάλι την ανθρωπότητα! Αλλά ας
αφήσουµε το νεώτερο Εθνικό ποιητή να µας τα απαγγείλει:

( το θάψιµο)
«…Πάρθηκεν από Μάγους το σώµα του Μαγιού
το ’χουνε θάψει σ’ ένα µνήµα του πέλαγου
Σ’ ένα βαθύ πηγάδι το ’χουνε κλειστό
( κάποτε άρχισε η ενεργοποίηση)
Μύρισε το σκοτάδι κι όλη η Άβυσσο.
Θε µου Πρωτοµάστορα µέσα στις πασχαλιές και Σύ
Θε µου Πρωτοµάστορα µύρισες την Ανάσταση!
(η ανάσταση)
Σάλεψε σαν το σπέρµα σε µήτρα σκοτεινή
Το φοβερό της µνήµης έντοµο µες στη γη
Και όπως δαγκώνει αράχνη δάγκωσε το φως
Έλαµψαν οι γιαλοί κι όλο το πέλαγος
Από το άξιον εστί του
Οδ. Ελύτη
Το µνηµείο της Αστρονοµίας µπροστά
από το Πλανητάριο Γρίφιθ του Λος
Άντζελες περιλαµβάνει τον Ίππαρχο.
Ίππαρχος: Η µεγαλύτερη µορφή της
αστρονοµίας, του παρελθόντος, του
παρόντος και κατά τη γνώµη µας και
του µέλλοντος! ∆ιευθυντής του
Μουσείου
της
Αλεξάνδρειας
υπολόγισε το ηλιακό έτος ή τροπικό
έτος σε 365,242 ηµέρες (σήµερα
365,242199)
ανακάλυψε
την
µετάπτωση
των
ισηµεριών1,
υπολόγισε την διάµετρο της Σελήνης,
έκανε έναν κατάλογο µε 1022 άστρα,
και πολλά άλλα, θεωρείται ο πατέρας
της τριγωνοµετρίας!
Ίσως και να µην τον έχετε ακούσει καν
σε αυτό το κράτος που ζείτε! Ακόµη,
δεν περίµενε τον κ. Αβραµόπουλο
και την παρέα του να τον τιµήσουν!
(βλ. Εγκ. Λεξικό Ηλίου του Ι. Πασσά,
και Ελευθεροτυπία 24/6/200
1

λόξωση του άξονα της γης

Μνηµείο που έστησε ο κ.
∆. Αβραµόπουλος κάτω
από την Ακρόπολη για να
τιµήσει τους Εβραίους!
Τους Έλληνες πότε άραγε
θα τους τιµήσει;
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προτιµήσαµε η βιβλιογραφία να αναγράφεται επιτόπου στο κείµενο.
Πρέπει όµως να αναφέρουµε ιδιαίτερα τα έργα του αείµνηστου Ε. Σταµάτη,
ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ εκδ. ΟΕ∆Β τα ΑΠΑΝΤΑ του Αρχιµήδη
εκδ. ΤΕΕ καi τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» εκδ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ
ΛΑΟΥ.
Ακόµη πρέπει να µνηµονεύσουµε την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική
Μαθηµατική Εταιρεία, ιδιαίτερα µέσω του Περιοδικού «ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ»
Το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του ΗΛΙΟΥ
Τα βιβλία «ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚEΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ L.N.H.
BUNT κτλ,»
εκδ. Παπασωτηρίου,
«ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑΙ και ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΝ Β΄
ΧΙΛΙΕΤΗΡΙ∆Α
π.Χ.» της καθηγήτριας του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Μ. Παπαθανασίου, αστρονόµου,
Τη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια
Το βιβλίο «Εξέλιξη των µαθηµατικών εννοιών» THE OPEN UNIVERSITY, εκδ. Παπασωτηρίου
Σας θυµίζουµε ότι µπορείτε να επικοινωνείται µαζί µας στο e-mail padamakos@hotmail.com

…της Ασίας αν αγγίζει από τη µιά
της Ευρώπης λίγο αν ακουµπά
στον αιθέρα στέκει να
και στη θάλασσα µόνη της!…
Οδ. Ελύτης

