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ζπκπεξάζκαηα. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη είλαη αξθεηά επίπνλν λα αλαγλψζνπκε ζήκεξα
έλα θείκελν

ρξνλψλ. Πξέπεη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί κε ηηο εξκελείεο πνπ

δίλνπκε. Ο ηξφπνο πνπ ζεσξνχκε ζήκεξα ηνπο αξηζκνχο θαη ηα ζεκεία, ηα δνκηθά ζηνηρεία
ηεο Αξηζκεηηθήο θαη ηεο Γεσκεηξίαο δειαδή, είλαη ζίγνπξα δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ηξφπν
πνπ ηα ζεσξνχζε ν Δπθιείδεο φηαλ ζπλέιεγε ηα ‘ηνηρεία’. Δίλαη δχζθνιν λα
αληηιεθζνχκε ηελ έλλνηα ηεο αλαινγίαο ρσξίο λα ηε ηαπηίδνπκε κε ηελ ηζφηεηα
θιαζκάησλ, απηφ φκσο πξέπεη λα θάλνπκε αλ ζέινπκε λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηε
Θεσξία Αξηζκψλ ηνπ βηβιίνπ
Αλεμάξηεηα απφ ην πνηα εξκελεία ηνπ νξηζκνχ

ζεσξνχκε, θαηαιήγνπκε ζην φηη

ν Δπθιείδεο ρξεηαδφηαλ ηνλ Δπθιείδεην Αιγφξηζκν γηα λα θηάζεη ζηε κνλαδηθφηεηα ηεο
παξαγνληνπνίεζεο. ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία ησλ ‘ηνηρείσλ’ απηφ είλαη θάζε άιιν
παξά πξνθαλέο. Ο Δπθιείδεο θαίλεηαη λα απνδεηθλχεη ηε κία πξφηαζε κεηά ηελ άιιε θαη
λα θηάλεη ζην ιήκκα πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζην Θεκειηψδεο Θεψξεκα ηεο
Αξηζκεηηθήο, ρσξίο λα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθνχ ηνπ αιγφξηζκνπ. Τπάξρνπλ φκσο θελά ζηε
ζπιινγηζηηθή ηνπ πνπ ε αλάιπζε παξαπάλσ έδεημε φηη, κε φπνηνλ ηξφπν θαη αλ
πξνζπαζήζακε λα ηα ζπκπιεξψζνπκε, επηθαιεζηήθακε ην πφξηζκα ηνπ Δπθιείδεηνπ
Αιγφξηζκνπ. Ο Δπθιείδεο γλσξίδεη φηη φια ηα ζπκπεξάζκαηα ζην βηβιίν απηφ ζηεξίδνληαη
θαηά νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηνλ Δπθιείδεην Αιγφξηζκν ή ην πφξηζκά ηνπ θαη γη απηφ ην
επηιεγεί σο εηζαγσγηθφ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ βηβιίνπ
Ζ ζεσξία ησλ αλαινγηψλ πνπ αλαπηχζζεη ν Δπθιείδεο ζην βηβιίν
πην απιή απφ απηή ηνπ βηβιίνπ

είλαη ζαθψο

. Ο νξηζκφο ηεο αλαινγίαο ζην βηβιίν

κεηαγελέζηεξνο θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ ηειεηφηεξνο απφ απηφλ ζην βηβιίν
βέβαηα γηα αλαινγία κεγεζψλ θαη είλαη ζαθέο φηη ν νξηζκφο ηνπ βηβιίνπ

είλαη

. 2 Πξφθεηηαη
εμππεξεηεί

θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ βηβιίνπ απηνχ πνπ έρεη λα θάλεη θαη κε αζχκκεηξα κεγέζε ζε
αληίζεζε κε ην βηβιίν

πνπ έρεη λα θάλεη κφλν κε ζχκκεηξνπο αξηζκνχο. Παξφια απηά,

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ν θαηλνχξηνο νξηζκφο. Γηαηί ν Δπθιείδεο δελ ην
ρξεζηκνπνίεζε; Ο Van der Waerden (

) αλαθέξεη φηη ν Δπθιείδεο θξάηεζε ηνλ παιηφ

νξηζκφ δηφηη αιιηψο ζα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα αλαπιάζεη νιφθιεξν ην βηβιίν,
πξνθεηκέλνπ λα ην πξνζαξκφζεη ζην λέν νξηζκφ. Ζ αλάιπζε παξαπάλσ έδεημε φηη κπνξεί
θαη λα κελ ήηαλ απηφο ν ιφγνο. Ο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζην βηβιίν

ν Δπθιείδεο

είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζεη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ. Οχηε
2

Ο νξηζκφο ηεο αλαινγίαο ζην βηβιίν V ζεσξήζεθε θαη απηφο αξθεηά αζαθήο έσο πξνβιεκαηηθφο γηα πνιιά
ρξφληα κέρξη πνπ έγηλε αληηιεπηφ φηη έρεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηε ζχγρξνλε άπνςε γηα ηε ζεκειίσζε ησλ
πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ηηο ηνκέο Dedekind.
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