ότι αυτή του Πρόκλου είναι σύµφωνη µε τον ορισµό (οι άκροι όροι δηλαδή είναι
τετράγωνα, όπως στο παράδειγµα 9/12 = 12/16).
Κατά τον ισχυρισµό του Laird, ο Πρόκλος σωστά θεώρησε ως «aÙx»seij
dun£menaι» τα τετράγωνα και ως «aÙx»seij dunasteuÒmenai τα ορθογώνια».
Αλλά στην αναλογία 9/12 = 12/16, ενώ θεώρησε τους 9 και 16 ως aÙx»seij
dun£menaι, και τον 12 να είναι η δυναστευοµένη, κατά τον Πλάτωνα και τους
Πυθαγόρειους πραγµατική δυναµένη είναι ο 122 και δυναστευοµένη ο 9 Χ 16
(Proclus was right in his view that aÙx»seij dun£menaι were squares and aÙx»seij
dunasteuÒmenai were rectangles; but that in the 9/12 = 12/16, where as he took the 9
and 16 to be the aÙx»seij dun£menaι and the 12 to be the δυναστευοµένη , the
actual δυναµένη for Plato and the Pythagoreans was 122 , the δυναστευοµένη 9 x 16
Laird, p. 11)
Επίσης, κατά τον Laird, ο αριθµός του Adam 36002=2700 Χ 4800 είναι σωστός,
αλλά είναι λάθος ο τρόπος που φθάνει σ’αυτόν, καθώς η ερµηνεία του της πρότασης:
«™n ú prètJ aÙx»seij dun£mena… te kaˆ dunasteuÒmenai, tre‹j ¢post£seij,
t št t ar aj d Ó rouj laboàs ai ÐmoioÚ ntwn te kaˆ ¢nomoioÚ ntwn kaˆ aÙxÒntwn
kaˆ fqinÒntwn, p£nta pros»gora kaˆ ·ht¦ prÕ j ¥llhla ¢pšfhnan.»
είναι µακριά από την αλήθεια.
Η πρόταση αυτή του χωρίου της «Πολιτείας», κατά τον Laird, δεν περιγράφει
κάποιον αριθµό, όπως ισχυρίζονται οι περισσότεροι, αλλά είναι ένας γενικός ορισµός
–δήλωση για την επόµενη πρόταση η οποία περιέχει µιά γεωµετρική

αλήθεια, της

οποίας ένα παράδειγµα δίνεται µε την ισότητα 36002=2700 Χ 4800. ∆ηλώνει ότι αν
ένα τετράγωνο είναι ίσο µε ένα ορθογώνιο τότε η πλευρά του τετραγώνου είναι µέση
ανάλογος των πλευρών του ορθογωνίου, αν δηλαδή α2=βγ, τότε α/β=β/γ (Laird, p.12)
Η

λέξη

αυξήσεις,

όπως

είδαµε

αποδίδεται

από

τον

Laird

ως

πολλαπλασιασµός. Μία άλλη έννοια για τη λέξη αυτή είναι επίπεδες επιφάνειες, και
αυτό προκύπτει από το χωρίο του Ηρόδοτου :
«kat¦ lÒgon ™pididù ™j Û yoj kaˆ tÕ Ó moion ¢podidù ™j aÜ xhsin»,
όπου η λέξη aÜ xhsin, αντιδιαστέλλεται µε τη λέξη Û yoj, και σηµαίνει έκταση σε
µήκος και πλάτος.
Καταλήγει λοιπόν ο Laird στο συµπέρασµα ότι µιά πιθανή ερµηνεία της λέξης
αυξήσεις, αν µιλήσουµε για αριθµούς κυρίως, είναι:
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