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Νetz,  Reviel .  (2009).  Ludic proof:  Greek mathematics and the Α lexandrian

aesthetic (Παιγνιώδης απόδειξη, Ελληνικά μαθηματικά και η 

Αλεξανδρινή Αισθητική.

Ο Reviel Netz είναι 

καθηγητής ελληνικών 

μαθηματικών και 

αστρονομίας στο 

πανεπιστήμιο 

Stanford και 

διακεκριμένος μελετητής 

του έργου του Αρχιμήδη

που δούλεψε το 

Παλίμψηστο του 

Αρχιμήδη, 

καταλήγοντας σε 

μοναδικά, πρωτότυπα 

συμπεράσματα , όπως 

ότι οι αρχαίοι Έλληνες 

γνώριζαν 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ και 

απειροστικό λογισμό.



 Αυτό το βιβλίο αντιπροσωπεύει μια νέα αρχή στις επιστημονικές σπουδές: Μια 

ανάλυση ενός επιστημονικού στυλ γραφής, που το τοποθετεί στο πλαίσιο του 

σύγχρονου στυλ λογοτεχνίας. Για πρώτη φορά, το ελληνιστικό μαθηματικό σώμα - ένα 

από τα σημαντικότερα σωζόμενο για την περίοδο - βρίσκεται στο επίκεντρο της 

συζήτησης για τον ελληνιστικό πολιτισμό στο σύνολό του. 

 Ο καθηγητής Netz υποστηρίζει ότι τα ελληνιστικά μαθηματικά γραπτά υιοθετούν μια 

αφηγηματική στρατηγική που βασίζεται στην έκπληξη , μια συνθετική μορφή που 

βασίζεται σε ένα μωσαϊκό από φαινομενικά άσχετα στοιχεία και μια καρναβαλική 

αφθονία λεπτομερειών. Ερευνά περαιτέρω πώς τέτοιες υφολογικές προτιμήσεις 

πηγάζουν και ρίχνουν φως στο ύφος της ελληνιστικής ποίησης .  

 Τι λέει αυτό το βιβλίο: Λέει πως τα ελληνιστικά μαθηματικά, ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ,  ο 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και ο ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ υιοθετούν ένα παιγνιώδες διηγηματικό και 

αποδεικτικό στυλ σε τέσσερα επίπεδα .

ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



Ασχολούνται με απίστευτους σκοτεινούς υπολογισμούς :

1. Όπως ο ακριβής αριθμός των άστρων (ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ), 

2. Πόσοι κόκκοι άμμου υπάρχουν στο σύμπαν (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ «Ψαμμίτης»: επιχειρεί να 

ανατρέψει την τότε κοινή πεποίθηση ότι ο αριθμός των κόκκων της άμμου είναι 

υπερβολικά μεγάλος για να καταμετρηθεί) ή 

3. Με πόσους τρόπους φτιάχνεται ένα παζλ (17.142 στο «Στομάχιον» του ΑΡΧΙΜΗΔΗ).

4. Ο αναγνώστης ψυχρών θεωρημάτων χαλαρώνει.

5. Ο αναγνώστης μέσω παιγνίου ή ημιπαιγνίου γοητεύεται από τα μαθηματικά.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1. ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ



 Το Ὀστομάχιον ,  επίσης γνωστό ως loculus Archimedius (το κουτί του Αρχιμήδη στα 

Λατινικά ) και επίσης ως syntomachion ,  είναι μια μαθηματική πραγματεία που 

αποδίδεται στον Αρχιμήδη (το Παλίμψηστο του Αρχιμήδη, του αρχαίου αρχαίου

ελληνικού κειμένου που έγινε στους βυζαντινούς χρόνους). Η λέξη «Οστομάχιον» έχει τις 

ρίζες της στα ελληνικά, που σημαίνει «οστεομαχία», από το ὀστέον «κόκαλο» και «μάχη».

 Το παιχνίδι είναι ένα παζλ ανατομής 14 κομματιών που σχηματίζει ένα τετράγωνο. Μια 

μορφή παιχνιδιού που επιβεβαιώνουν τα κλασικά κείμενα είναι η δημιουργία 

διαφορετικών αντικειμένων, ζώων, φυτών κ.λπ. με την αναδιάταξη των κομματιών: ένας 

ελέφαντας, ένα δέντρο, ένας σκύλος που γαβγίζει, ένα πλοίο, ένα σπαθί, ένας πύργος 

κ.λπ. 

 Μια άλλη πρόταση είναι ότι ασκούσε και ανέπτυσσε δεξιότητες μνήμης στους νέους .  

Σκοπός ήταν να ξαναβάλουν τα κομμάτια στο κουτί τους. Ο αριθμός των διαφορετικών 

τρόπων για την τακτοποίηση των τμημάτων των στομάχων μέσα σε ένα τετράγωνο 

καθορίστηκε σε 17.152 και επιβεβαιώθηκε από μια αναζήτηση υπολογιστή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΓΝΙΟΥ – ΟΣΤΟΜΑΧΙΟΝ (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ)

https://wikipredia.net/el/Archimedes
https://wikipredia.net/el/Archimedes_Palimpsest
https://wikipredia.net/el/Dissection_puzzle


Οστομάχιον (μετά τον Σούτερ): 

τετράγωνο αναμορφωμένο με 

μερικά κομμάτια 

αναποδογυρισμένα

Μορφές Οστομαχίων που 

αναφέρονται από τον 

Αυσόνιο και άλλους 

(Bibliotheca Augustana)



 Διηγούνται την απόδειξη έτσι ώστε να δημιουργηθεί έκπληξη και 

ενδιαφέρουσα πλοκή (κάτι ανάλογο με το σασπένς στον κινηματογράφο 

και το δραματικό απρόοπτο ή την περιπέτεια στη λογοτεχνία)

 Δεν θέλουν να γίνουν βαρετοί. Η μια έκπληξη ακολουθεί την άλλη.

ΕΠΙΠΕΔΟ 2. ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ



 Η μηχανική ημιπειραματική απόδειξη, το αλγεβρικό στοιχείο, ο απειροστικός 

λογισμός και η κλασική γεωμετρική απόδειξη δημιουργούν ένα ΜΩΣΑΙΚΟ με πολλά 

ΥΒΡΙΔΙΚΑ στοιχεία, δηλαδή ανάμιξη γεωμετρικών, φυσικών και αλγεβρικών στοιχείων 

 Πολλές φορές για το ίδιο θεώρημα παρουσιάζονται δυο ή και τρεις ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

 Οι αποδείξεις αφορούν βέβαια όχι μόνο τη γεωμετρία, ευκλείδεια και σφαιρική, αλλά 

και τη μηχανική, την οπτική, την υδροστατική, την αστρονομία και τη μουσική.

 Εκείνη την εποχή ο ίδιος άνθρωπος έγραφε για τα πάντα . Ο Ευκλείδης έγραψε και 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Κατατομή κανόνος) και ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (Φαινόμενα) και ΟΠΤΙΚΗ με 

αποδείξεις και αξιωματική μέθοδο.

 Παραμένουν πολλά κρυφά λήμματα και σκοτεινά σημεία, όπου ο αναγνώστης πρέπει 

μόνος του να κάνει τη δουλειά.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3. ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΩΣΑΪΚΑ



 Αναδεικνύεται για πρώτη φορά ότι το μαθηματικό στυλ προσπαθεί να μοιάσει στο 

στυλ της ποίησης και της λογοτεχνίας της εποχής. 

 Ποιητές της εποχής: Καλλίμαχος ,  Άρατος, Απολλώνιος ο Ρόδιος (ιδίως τα 

«Αργοναυτικά»), Θεόκριτος αναλύονται ως προς την συγγένεια τους με το στυλ της 

ελληνιστικής μαθηματικής απόδειξης .

ΕΠΙΠΕΔΟ 4. Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ



 Τα ΑΞΙΩΜΑΤΑ μιας επιστημονικής θεωρίας δεν είναι ανάγκη να είναι αληθινά.  

 Δουλεύεις καλύτερα με αξιωματική βάση το ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΤΜΗΜΑ από ότι με το 

ΣΗΜΕΙΟ. Αυτό αποτελούσε κοινό τόπο στην ελληνιστική εποχή .

 Η Γεωμετρία ήταν η πρώτη επιστήμη που παρουσιάστηκε από τον Ευκλείδη σε μορφή 

παραγωγικού (ή αξιωματικού) συστήματος. Σε ένα τέτοιο σύστημα ορισμένες 

προτάσεις θεωρούνται ως αληθείς, χωρίς να απαιτείται απόδειξή τους, και στη 

συνέχεια γίνεται προσπάθεια οι υπόλοιπες αλήθειες να παραχθούν με κάποιους 

παραγωγικούς κανόνες, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη φύση των υπό εξέταση 

αντικειμένων, αλλά από αυτό που εννοούμε όταν μιλάμε για σχέσεις λογικής 

συνεπαγωγής .

Βλ. Δημητρακόπουλος (2007). Ιστορία Αρχαίας Ελληνικής Λογικής (σελ. 3 -6). Εδώ: 

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS258/istoriaE.pdf

ΑΞΙΩΜΑΤΑ (ΑΙΤΗΜΑΤΑ) ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PHS258/istoriaE.pdf


 Στα Τοπικά , ο Αριστοτέλης ορίζει τον συλλογισμό ως «ένα είδος λόγου όπου, όταν
τεθούν ορισμένα πράγματα, κάτι άλλο από αυτά που έχουν τεθεί
συμβαίνει αναγκαστικά λόγω αυτών που έχουν ήδη τεθεί» . “Ἔστι δὴ συλλογισμὸς
λόγος ἐν ᾧ τεθέντων τινῶν ἕτερόν τι τῶν κειμένων ἐξ ἀνάγκης συμβαίνει διὰ τῶν
κειμένων” . Τοπικά Ι 1.

 Στον συλλογισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λογική αναγκαιότητα που προκύπτει
από τις προκείμενες . Ωστόσο, το να είναι οι προκείμενες αληθείς είναι
χαρακτηριστικό της ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ και όχι κάθε συλλογισμού (αποδεικτικός/διαλεκτικός
συλλογισμός) .

 Έτσι , η ΑΠΟΔΕΙΞΗ αφορά την περίπτωση όπου «ένας συλλογισμός αποτελείται από
αληθή και πρωταρχικά πράγματα, ή τέτοιου είδους που έχουμε εξαγάγει την αρχική
μας γνώση για αρχές μέσω άλλων προκείμενων που είναι πρωταρχικές και αληθείς» .

 Ένας συλλογισμός μπορεί επίσης να προέρχεται από κοινές αντιλήψεις, τα λεγόμενα
«ένδοξα» . Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟ .

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΘΕΩΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)



1. Η αρχή της ταυτότητας. Κάθε έννοια είναι η ίδια με τον εαυτό της ή με το σύνολο των 

γνωρισμάτων της (Η λέξη/έννοια και ο ορισμός της).

2.  Η αρχή της αντίφασης. Δεν νοείται να αποδίδουμε μια ιδιότητα σε μια έννοια και συνάμα 

αυτή την ιδιότητα να την αφαιρούμε από την ίδια την έννοια (Το νερό είναι κρύο και καυτό).

3. Η αρχή του αποκλειόμενου τρίτου ή μέσου. Ανάμεσα σε δυο αντιφατικές έννοιες, δηλαδή 

ανάμεσα στην απόδοση μιας ιδιότητας σε μια έννοια και στην ταυτόχρονη απόδοση μιας 

αντιφατικά αντίθετης ιδιότητας στην ίδια έννοια, δεν υπάρχει τρίτη λύση (ωραίο / μη ωραίο).

4.  Η αρχή του επαρκούς ή αποχρώντος λόγου. Για κάθε διαβεβαίωση, για κάθε συμπέρασμα 

πρέπει να υπάρχει ένας επαρκής από λογική άποψη λόγος, ένας λόγος που να είναι από μόνος 

του ικανός, ώστε να οδηγήσει στο συμπέρασμα κατά τρόπο τυπικά έγκυρο και υποχρεωτικό .

5. Η αρχή της αιτιότητας. Κάθε αποτέλεσμα προέρχεται από ένα αίτιο και κάθε αίτιο οδηγεί σε 

ένα αποτέλεσμα .

Βλ. Βορέας Θ .  (1932). Λογική .  Ορισμός. Διαίρεση και Ιστορία. Μεθοδολογία. Έννοιες και 

κρίσεις. Συλλογισμοί (τόμος πρώτος): 

https://drive.google.com/file/d/1kMWl7A5SKTIVfAr3Z5Ui8U7rSXut3FVD/view

ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

https://drive.google.com/file/d/1kMWl7A5SKTIVfAr3Z5Ui8U7rSXut3FVD/view


Ο Αριστοτέλης απαντά στο ερώτημα στο 12 ο κεφάλαιο των Τοπικών ,  απαριθμώντας τους 
τέσσερις τρόπους με τους οποίους εμφανίζεται ένας ψευδής ισχυρισμός ( ψευδὴς λόγος) :

 Όταν δεν υπάρχει συμπέρασμα. Φαίνεται δηλαδή να συμπεραίνει κάποιος χωρίς να 
συμπεραίνει (ἕνα μὲν τρόπον ὅταν φαίνηται συμπεραίνεσθαι μὴ συμπεραινόμενος, ὃ
καλε ῖται ἐριστικὸς συλλογισμός )

 Όταν καταλήγει σε συμπέρασμα, χωρίς σχέση με το προκείμενο, όπως στις περιπτώσεις 
της αναγωγής στο αδύνατον (Ἄλλον δὲ ὅταν συμπεραίνηται μέν, μὴ μέντοι πρὸς τὸ
προκείμενον (ὅπερ συμβαίνει μάλιστα το ῖς ε ἰς ἀδύνατον ἄγουσιν ) .

 Όταν το συμπέρασμα δεν έχει σχέση με το θέμα που έχει προταθεί. Για παράδειγμα ένας 
μη ιατρικός ισχυρισμός να παρουσιάζεται ως ιατρικός (ἢ πρὸς τὸ προκείμενον μὲν 
συμπεραίνηται , μὴ μέντοι κατὰ τὴν ο ἰκείαν μέθοδον. Τοῦτο δ᾿ ἐστίν, ὅταν μὴ ὢν ἰατρικὸς
δοκῇ ἰατρικὸς ε ἶναι, ἢ γεωμετρικὸς μὴ ὢν γεωμετρικός, ἢ διαλεκτικὸς μὴ ὢν διαλεκτικός, 
ἄν τε ψεῦδος ἄν τ᾿ ἀληθὲς ᾖ τὸ συμβα ῖνον) .

 Τέλος, όταν το συμπέρασμα εξάγεται από ψευδείς προκείμενες (Ἄλλον δὲ τρόπον ἐὰν διὰ
ψευδῶν συμπεραίνηται ) .

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΕΝΑΝ ΨΕΥΔΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ;



 Ο στρουκτουραλιστής σημειωτικός Algirdas Greimas εισήγαγε 

το σημειωτικό τετράγωνο (το οποίο διασκεύασε από το 'λογικό τετράγωνο' της 

σχολαστικής φιλοσοφίας που ανάγεται στον Αριστοτέλη) ως μέσο περαιτέρω 

ανάλυσης ζευγών εννοιών .

 Το σημειωτικό τετράγωνο είναι μια λογική κατασκευή η οποία αποδομεί την σημασία 

μόνο και μόνο για να την δομήσει ξανά από την αρχή. Πρόκειται για ένα καθαρό 

συνειρμικό πλέγμα με εσωτερικές και εξωτερικές αλληλουχίες νοητικών σχέσεων. 

Είναι μια αφηρημένη λογική δομή και φυσικά είναι μια μεταγλωσσική κατασκευή, η 

οποία αρθρώνει τις βασικές σημασιολογικές ομάδες ενός κειμένου με μια σκληρή 

αριστοτελική λογική .

 Οι όροι περιγράφονται από τον ιδρυτή της Δομικής Σημαντικής, Α.J.  Greimas, Sémantique
Structurale, Larousse,1966, Paris .  Ελληνική μετάφραση, Δομική Σημασιολογία, Μτφρ .  
Γιάννης Παρίσης, Πατάκης, Αθήνα, 2005. Βλ. και Daniel Chandler (βλ. εδώ: Σημειωτική για 
Αρχάριους, μετάφραση: Μαρία Κωνσταντοπούλου) Κεφ. Υποδειγματική ανάλυση: 
https://www.ellopos.gr/semiotics/sem05.asp

ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

https://www.ellopos.gr/semiotics/default.asp


Η στοιχειώδης δομή σημασίας αποτελείται 

από τέσσερις όρους S1, S2, Ŝ1, Ŝ2 που 

συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις 

αντίθεσης, αντίφασης ή συνεπαγωγής και 

αποδίδονται παραστατικά με το λεγόμενο 

σημειωτικό τετράγωνο (carré sémiotique). 

Έχουμε δυο άξονες αντίθεσης S1/S2, και

-S2/-S1. Δύο άξονες αντίφασης S1/-S1 και 

S2/-S2, δύο άξονες συνεπαγωγής (σχέση 

συμπληρωματικότητας) S1/-S2 και S2/-S1.

Οι όροι στην κορυφή (S1, S2) 

αντιπροσωπεύουν 'παρουσίες' ενώ οι 

σύντροφοι όροι (-S1 and -S2) παριστούν

'απουσίες'. Ο Greimas αναφέρεται στις 

σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων θέσεων ως: 

αντιθετικότητα ή εναντίωση (S1/S2); 

συμπληρωματικότητα ή συμπερασμα (S1/-

S2 και S2/-S1) και αντίφαση (S1/-S1 και 

S2/-S2). (αναποδόμητο / αποδομήσιμο)



Εξέλιξη του σημειωτικού τετραγώνου αποτελεί το 

τετράγωνο της αληθολολογίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

την αντίθεση ανάμεσα στο είναι και το φαίνεσθαι

καταλήγουμε στις ακόλουθες γνωστικές θέσεις:

S1 = ΕΙΝΑΙ S = Αληθινό                         S2 = ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ

Συμπλήρωση

Μυστικό
Συμπλήρωση

Απάτη

- S2 = ΜΗ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ ΟΧΙ S =Ψεύτικο            - S1 = ΜΗ ΕΙΝΑΙ

 αληθινό (=είναι + φαίνεσθαι)

 ψεύτικο (=μη είναι + μη φαίνεσθαι) 

 μυστικό (=είναι + μη φαίνεσθαι)

 απάτη (=μη είναι + φαίνεσθαι)

αντίθεση

αντίθεση

Χιαστί= 

αντίφαση

Η διάκριση 

αλήθειας –

ψεύδους έχει 

απασχολήσει την 

Αριστοτελική σκέψη 

σε πολλά έργα 

(Αναλυτικά, Τοπικά,

Ρητορική, Μετά τα 

φυσικά, Περί 

ψυχής κ.ά.) και 

αποβαίνει καίριας 

σημασίας όχι μόνο 

για την θεμελίωση 

μιας επιστημονικής 

θεωρίας αλλά και 

για την αποφυγή 

του ψεύδους.





 Η ζωή όλων μας υπόκειται σε περιορισμούς χώρου και χρόνου, σε δεσμευτικά όρια από τα 

οποία προκύπτει ένα ιδιαίτερο είδος προβλημάτων. Τι πρέπει να κάνουμε ή να αφήσουμε 

ανολοκλήρωτο σε μια μέρα ή σε ολόκληρη τη ζωή μας; Πόση ακαταστασία πρέπει να 

αποδεχτούμε; Ποια ισορροπία μεταξύ νέου και γνώριμου προσφέρει τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση; Αν και τα διλήμματα αυτά φαίνονται αποκλειστικά ανθρώπινα, ωστόσο δεν είναι. 

Οι υπολογιστές, όπως κι εμείς, διαθέτουν περιορισμένο χώρο και χρόνο, κι έτσι οι επιστήμονες 

υπολογιστών έχουν παλέψει με τέτοια προβλήματα για πολλές δεκαετίες. Και οι λύσεις που 

έχουν βρει έχουν να μας διδάξουν πολλά. Σε ένα συναρπαστικά διεπιστημονικό έργο, οι 

Μπράιαν Κρίστιαν και Τομ Γκρίφιθς δείχνουν πώς οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί για 

τους υπολογιστές μπορούν να ξεδιαλύνουν και κάποια χαρακτηριστικά ανθρώπινα ερωτήματα .  

Εξηγούν πώς να βελτιώσουμε τη διαίσθησή μας και πότε να αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη, 

πώς να αντιμετωπίζουμε τις πολυάριθμες επιλογές που μας κατακλύζουν και πώς να 

συνδεόμαστε καλύτερα με τους άλλους. Από την εύρεση συντρόφου μέχρι την εύρεση μιας 

θέσης παρκαρίσματος, από την οργάνωση της αλληλογραφίας μας μέχρι τη διαχείριση του 

χρόνου μας, η Αλγοριθμική τέχνη των αποφάσεων μεταμορφώνει τη σοφία της επιστήμης 

υπολογιστών σε στρατηγικές της καθημερινής ζωής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

(ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ)




