αύξησις = προϊόν δύο αριθµών = επίπεδες επιφάνειες (plane surfaces or products of
two numbers, Laird, p. 13).
χωρίς να αποκλείει την περίπτωση τα παραπάνω να επεκτάθηκαν και σε στερεά,
δηλαδή σε γινόµενα τριών αριθµών, αν και το υπόλοιπο κείµενο φαίνεται να µιλάει
για επιφάνειες και όχι για στερεά.34
Η µαθηµατική έννοια του δύναµαι στον Πλάτωνα είναι αρκετά καθαρή (κατά τον
Laird) από το ¨Θεαίτητο» 148 a6- b2:
“Os ai mn grammaˆ tÕ n „sÒpleuron kaˆ ™p…pedon ¢riqmÕ n tetragwn…zousi,
mÁ koj æris£meqa, Ós ai d tÕ n ˜terom» kh, dun£meij,
æj m»kei mn oÙ summštrouj ™ke…naij, to‹j d' ™pipšdoij § dÚ nantai. kaˆ perˆ
t¦ stere¦ ¥llo toioàton.
Επίσης από τον Αλέξανδρο τον Αφροδισιέα έχουµε:
™peˆ to…nun ¹ Øpote…nousa ‡son dÚ natai ¢mfotšraij ¤ma, di ¦ t oàt o ¹ mn
dunamšnh kal e‹t ai aƒ d dunasteuÒmenai.
Η λέξη «dÚ nantai» σηµαίνει λοιπόν «παράγουν όταν υψώνονται στο τετράγωνο ».
Η πρόταση «Kat¦ dÚ namin» αντιπαραβάλλεται µε kat¦ tÕ n toà m» kouj ¢riqmÕ n
και µε το tr…thn aÜ xhn (Πολιτεία 587 d) και σηµαίνει ύψωση στο τετράγωνο
Καταλήγουµε εποµένως, ότι ο συνδυασµός των δύο λέξεων:
aÙx» seij dun£mena…, σηµαίνει «τετράγωνα που είναι ίσα µε».
Έτσι και οι λέξεις ÐmoioÚ ntwn te kaˆ ¢nomoioÚ ntwn ταιριάζουν απόλυτα µε τους
τετράγωνους και τους ετεροµήκεις (ορθογώνιους) αριθµούς (in the rpoportion we are
dealing with, since it is assumed to be derived from a2 = b.c, a is οµοιών making a
square, and therefore means the side of the square, b and c are ανοµοιούντες making a
rectangle, and each is a side of the rectangle, Laird, p. 16).
Όσον αφορά στην πρόταση «aÙxÒntwn kaˆ fqinÒntwn»,
αρκεί στις αναλογίες 27/36 = 36/48 η 48/36 = 36/27, (Τ)
να παρατηρήσουµε ότι οι όροι στην πρώτη περίπτωση είναι αύξοντες ενώ στην
δεύτερη φθίνοντες.

34

Ο Πρόκλος, εις Πολιτείαν ΙΙ 36, 21-24 , µεταχειρίζεται τη λέξη aÙx»seij ως δυνάµεναι poioàsin…
τετραγώνους.
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