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Περίληψη
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση της πιθανολογούμενης κατά
Θεαίτητο, απόδειξης σχετικά με την ασυμμετρία του λόγου πλευράς διαγωνίου τετραγώνου, ακολουθώντας τις ιστορικές ρίζες αυτής της
ανακάλυψης. Απόδειξη που κάνει απτή την εξήγηση της απουσίας κοινού
μέτρου, αποδεικνύοντας το άρρητο του λόγου διαγωνίου-πλευράς. Η
απόδειξη χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανθυφαίρεσης μεταφέροντάς την από
την αριθμητική στη γεωμετρία.
Abstract
The article aims to present a geometrical proof, probably of Theaetetus,
concerning the diagonal and the side of every square that are
incommensurable magnitudes, following the historical trajectory of this
invention or revelation. His proof is more effective in making
comprehensible what the absence of a common measure means, proving the
irrational of this ratio. This particularly proof transfers the arithmetic
method of anthyfairesis to geometry.
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Εισαγωγή
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναγνωρίζουν τους άρρητους ως δεκαδικούς
με άπειρα μη-περιοδικά δεκαδικά ψηφία, που δεν προκύπτουν από τη
διαίρεση δύο ακεραίων. Έχουν μάθει να χειρίζονται αλγεβρικά τις άρρητες
ρίζες και γνωρίζουν πως ανήκουν στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.
Όσον αφορά όμως τη γεωμετρική αναπαράσταση της ασυμμετρίας
υπάρχει μία διδακτική αμηχανία που γίνεται εμφανής στο αναλυτικό
πρόγραμμα, όπου ενώ στις οδηγίες αναφέρεται ότι «[…]Η έννοια της
ασυμμετρίας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν
την έννοια του άρρητου αριθμού», οι παράγραφοι που αφορούν την έννοια
του ρητού λόγου ευθυγράμμων τμημάτων είναι εκτός διδακτέας ύλης και
επιπλέον στο τέλος αυτών σημειώνεται απλά ότι ενδέχεται ο λόγος να μην
είναι πάντοτε ρητός. Επιπροσθέτως η ασυμμετρία πλευράς και διαγωνίου
τετραγώνου αναφέρεται σε ένα ιστορικό σημείωμα και, παρ’ ότι βρίσκεται
στο βιβλίο γεωμετρίας, αποδεικνύεται με άλγεβρα! Τα σύμμετρα και
ασύμμετρα μεγέθη όμως βασίζονται στην έννοια της μέτρησης οι ρίζες της
οποίας βρίσκονται στη γεωμετρία.
Τα πρώτα ασύμμετρα μεγέθη
Την ανακάλυψη του αρρήτου 2 την οφείλουμε στους Πυθαγορείους. Σε
αυτούς αποδίδεται μία μεγάλη κληρονομιά αλλά και πολλοί μύθοι και
διαστρεβλώσεις καθώς δεν άφησαν καθόλου γραπτά «μνημεία». Στη
γεωμετρία δεν τους αποδίδεται άλλο επίτευγμα εκτός της περίφημης
πρότασης I.47 του πρώτου βιβλίου των «Στοιχείων» του Ευκλείδη, το
επονομαζόμενο Πυθαγόρειο θεώρημα. Από όσα λοιπόν γνωρίζουμε γι’
αυτούς και το έργο τους συμπεραίνουμε ότι η δράση και η προσοχή τους
ήταν εστιασμένη κυρίως στους αριθμούς και στις ιδιότητές τους. Στους
αριθμούς όμως απέδιδαν σχήματα και έτσι τους διέκριναν σε τρίγωνους,
τετράγωνους, ορθογώνιους κ.λ.π. Οι ιδιότητες των παραστατικών τους
αριθμών γινόταν με εργαλείο τα εμβαδά των σχημάτων που προέκυπταν,
κυρίως των τετραγώνων. Η σχετική αναζήτηση καθώς και το συνηθισμένο
ερώτημα των Πυθαγορείων «πόσο ακριβώς» και «πόσο μεγαλύτερο»
πιθανά οδήγησε στη σύγκριση της διαγωνίου με την πλευρά ενός

τετραγώνου. Πώς ακριβώς όμως υποψιάστηκε ο Πυθαγόρας ότι η διαγώνιος
με την πλευρά μπορεί και να μην έχουν ρητό λόγο1 δεν μπορούμε να
ξέρουμε. Πάντως κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε τρόπος να πει κανείς πόσο
μεγαλύτερη είναι η διαγώνιος σε σχέση με την πλευρά του τετραγώνου. Ό,τι
κι αν «μετρούσε» την πλευρά δεν μπορούσε να «μετρήσει» την διαγώνιο,
κάτι που ήταν αδιανόητο. Η λογική όμως απέδειξε το αντίθετο. Η πλευρά
και η διαγώνιος του τετραγώνου είναι μεγέθη α-σύμμετρα! Δηλαδή δεν
έχουν κοινό μέτρο. Με ποιο τρόπο όμως το απέδειξαν;
Δεν υπάρχει σαφής και απόλυτα τεκμηριωμένη απάντηση σε αυτό.
Όλες οι αποδείξεις που έχουν προταθεί από ιστορικούς και μελετητές είναι
ανακατασκευές. Μία ένδειξη υπάρχει στα Αριστοτέλους, Αναλυτικά ύστερα
41α 26-312 όπου αναφέρεται ότι η διαγώνιος και η πλευρά τετραγώνου είναι
μεγέθη ασύμμετρα και τούτο γιατί αν ήταν αλλιώς (σύμμετρα) τότε, τα
περιττά θα γίνονταν ίσα με τα άρτια. Η απόδειξη στα περισσότερα
εγχειρίδια μεταξύ αυτών και στο σχολικό παρουσιάζεται με σύγχρονη
αλγεβρική σημειολογία ως εξής: Έστω α η πλευρά του τετραγώνου και δ η
διαγώνιος. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο θεώρημα ισχύει προφανώς ότι

 2  2   2 . Αν η διαγώνιος και η πλευρά ήταν μεγέθη σύμμετρα τότε ο


λόγος τους θα ήταν ίσος με ένα τελικό ανάγωγο κλάσμα

, όπου οι κ και λ

φυσικοί αριθμοί για τους οποίους αποκλείεται να είναι και οι δύο άρτιοι.
Επειδή όμως θα ισχύει προφανώς ότι   2 (1), ο κ2 θα είναι
αναγκαστικά άρτιος που σημαίνει ότι και ο κ θα είναι άρτιος3 οπότε ο λ θα
είναι αναγκαστικά περιττός. Αν όμως κ άρτιος δηλαδή   2 , τότε η
2

2

σχέση (1) γίνεται:
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Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο α είναι τόσες φορές ακριβώς μεγαλύτερος από τον β.
«…πάντες γὰρ οἱ διὰ τοῦ ἀδυνάτου περαίνοντες τὸ μὲν ψεῦδος συλλογίζονται, τὸ δ’ ἐξ ἀρχῆς
ἐξὑποθέσεως δεικνύουσιν, ὅταν ἀδύνατόν τι συμβαίνῃ τῆς ἀντιφάσεως τεθείσης, οἷον ὅτι
ἀσύμμετρος ἡ διάμετρος διὰ τὸ γίνεσθαι τὰ περιττὰ ἴσα τοῖς ἀρτίοις συμμέτρου τεθείσης. τὸ
μὲν οὖν ἴσα γίνεσθαι τὰ περιττὰ τοῖς ἀρτίοις συλλογίζεται, τὸ δ’ ἀσύμμετρον εἶναι τὴν
διάμετρον ἐξ ὑποθέσεως δείκνυσιν, ἐπεὶ ψεῦδος συμβαίνει διὰ τὴν ἀντίφασιν.»
3
Ισχύει η βασική πρόταση της θεωρίας αριθμών ότι: «αν ο α2 είναι άρτιος τότε και ο α είναι
άρτιος»
2

Όμως είχαμε πει ότι λ περιττός, επομένως καταλήγουμε
στο περιττός ίσον άρτιος! Επειδή δεν υπήρχε τέτοια
αλγεβρική σημειολογία ίσως πιο πιθανή και συμβατή με το
μαθηματικό συλλογισμό των πυθαγορείων αλλά και τον
εις άτοπον συλλογισμό που υπονοείται στον Αριστοτέλη
να είναι αυτή που εκθέτει ο V. Katz στο βιβλίο του (Katz
V. J., 2013). Ο συλλογισμός είναι ακριβώς ο ίδιος μόνο που η απόδειξη
βασίζεται στο γνωστό πρόβλημα του διπλασιασμού ενός τετραγώνου (σχ.
1). Το τετράγωνο ΕΖΓΑ έχει διπλάσιο εμβαδόν από το ΔΙΗΒ, δηλαδή
(ΑΓΖΕ) = 2(ΔΙΗΒ). Τα τετράγωνα αναπαριστούν τετράγωνους αριθμούς
και προφανώς το ΕΖΓΑ αναπαριστά έναν άρτιο τετράγωνο αριθμό άρα και
η πλευρά του ΑΓ είναι άρτιος αριθμός και τελικά το τετράγωνο ΑΓΖΕ θα
είναι ένας αριθμός πολλαπλάσιος του τέσσερα. Αφού το ΔΙΗΒ είναι το μισό
του ΑΓΖΕ, θα αναπαριστά αριθμό πολλαπλάσιο του δύο άρα άρτιο
τετράγωνο, άρα και η πλευρά του ΔΒ θα είναι άρτια. Όπως και στην
προηγούμενη απόδειξη αν θεωρήσουμε ότι ο λόγος της πλευράς ΔΗ προς τη
διαγώνιο ΔΒ είναι ρητός τότε θα είναι ισοδύναμος με ένα ανάγωγο κλάσμα
όπου οι όροι του δεν μπορεί να είναι και οι δύο άρτιοι. Με παρόμοιο τρόπο
λοιπόν καταλήγουμε στην άλογη διαπίστωση ότι ένας άρτιος είναι ίσος με
έναν περιττό και άρα η αρχική υπόθεση ότι πλευρά και διαγώνιος έχουν
ρητό λόγο είναι λάθος. Η ασυμμετρία αυτή έκανε αναγκαστική τη διάκριση
μεταξύ αριθμού και μεγέθους. Με άλλα λόγια άρχισε να γίνεται ορατό το
διακριτό των αριθμών (των ρητών αριθμών, αφού μόνο αυτοί υπήρχαν) και
το συνεχές της ευθείας καθώς ο άρρητος λόγος δύο τμημάτων δεν
μπορούσε να είναι αριθμός (καθώς οι μόνοι υπαρκτοί αριθμοί τότε, ήταν οι
φυσικοί και οι λόγοι αυτών).
Οι Πυθαγόρειοι πάντως είχαν μεγάλες δυσκολίες να το αποδεχθούν
αυτό και επέμεναν ότι «όλα είναι αριθμός». Μεταγενέστερος των
Πυθαγορείων και προγενέστερος του Ευκλείδη, ο Πρόκλος ήταν πιο σαφής:
Οι αριθμοί αφορούσαν διακριτές ποσότητες, μετρούσαν το πλήθος και
ανήκαν στο πεδίο της Αριθμητικής4 ενώ οι γεωμετρικές οντότητες
αφορούσαν το συνεχές και εκφράζονταν με μεγέθη (Meara, 2017). Ο
4

Αριθμητική: ο όρος αυτός αποδίδει την εποχή εκείνη την θεωρητική μελέτη των αριθμών και
όχι τις πρακτικές και τους αλγορίθμους πράξεων.

Αριστοτέλης πάλι τοποθετούσε τον αριθμό και το μέγεθος στην ίδια
κατηγορία, την «ποσότητα». Την «ποσότητα» όμως την χώριζε σε δύο
κλάσεις: την κλάση του διακριτού (αριθμός) και την κλάση του συνεχούς
(μέγεθος). Στη δεύτερη κλάση ανήκαν οι γραμμές, τα εμβαδά, οι επιφάνειες,
οι όγκοι και ο χρόνος. Αυτό που διέκρινε τις δύο κλάσεις ήταν ότι: το
μέγεθος είναι «αυτό που διαιρείται σε μέρη διαιρετά επ’ άπειρον» ενώ οι
αριθμοί είναι παράγωγα της μη-διαιρέσιμης μονάδας (Katz, 2013). Είναι
φανερό πως μεταξύ αριθμών και γραμμών υπήρχε ένα αγεφύρωτο χάσμα. Η
ανακάλυψη των αρρήτων παρ’ όλη την αναστάτωση άνοιξε το δρόμο για
νέους ορίζοντες.
Είχαν βρεθεί λοιπόν δύο μεγέθη που ήταν ασύμμετρα και η
επόμενη εύλογη ερώτηση ήταν: μήπως υπάρχουν κι άλλα; Ο Θεόδωρος ο
Κυρηναίος καταπιάστηκε με αυτό το θέμα και όπως αναφέρεται στο
«Θεαίτητο»5 του Πλάτωνα, ανακάλυψε και απέδειξε την ασυμμετρία των
μεγεθών

3, 5,..., 15, 17 . Με ποιο τρόπο όμως το κατάφερε; Η λογική

της (αλγεβρικής με σημερινούς όρους) απόδειξης του αρρήτου
2
γενικεύεται για οποιοδήποτε ζεύγος ασυμμέτρων αλλά είναι εξαιρετικά
απίθανο να έκανε κάτι τέτοιο ο Θεόδωρος. Κατά πρώτον γιατί χρειάζονταν
γνώσεις πάνω στη Θεωρία Αριθμών που ήταν μεταγενέστερες και κατά
δεύτερον γιατί τότε δεν θα είχε σταματήσει στη 17 . Επιπλέον εάν η
απόδειξη της ασυμμετρίας είχε γίνει με τον τρόπο που προαναφέραμε (την
εις άτοπο απαγωγή) η οποία γενικεύεται γιατί ο Πλάτων να αναφέρει ως
σπουδαίο επίτευγμα την ανακάλυψη της ασυμμετρίας των παραπάνω αφού
δεν θα πρόσθετε κάτι περισσότερο στην υπάρχουσα γενική απόδειξη;
Μία υπόθεση που έχει διατυπωθεί από αρκετούς μελετητές –
ερευνητές (με κάποιες παραλλαγές μεταξύ αυτών) είναι μία μέθοδος που
χρησιμοποιεί την ανθυφαίρεση του Θεαίτητου και τους γνώμονες των
πυθαγορείων κι εν πολλοίς γεωμετρική άλγεβρα, προϋποθέτοντας όμως την
5

Το θέμα του Θεόδωρου σκιαγραφείται από τον Θεαίτητο του ομώνυμου διαλόγου του
Πλάτωνα, ως εξής: «Περί των πλευρών των τετραγώνων (περί δυνάμεων) κάτι σχεδίαζε αυτός

εδώ ο Θεόδωρος αποδεικνύων ότι εκείνες τριών και πέντε ποδιών δεν είναι σύμμετρες ως προς
το μήκος προς την μετρητική μονάδα (ποδιαία), κι έτσι εξακολούθησε να λαμβάνει κάθε
τετράγωνο. Το ένα μετά του άλλου, μέχρι εκείνου των δεκαεπτά ποδιών. Σε αυτό σταμάτησε.»

ισότητα των λόγων (Fowler, 1999 (2nd ed.); Waerden B. L., 2007; Knorr,
1975). Η κεντρική ιδέα είναι ότι εάν κάποιος θέλει να δείξει την
ασυμμετρία ενός ζεύγους τμημάτων και δείξει ότι η ανθυφαίρεση του
ζεύγους μετά από έναν αριθμό βημάτων οδηγεί σε ένα άλλο ζεύγος
τμημάτων που όμως έχει τον ίδιο λόγο με το αρχικό, τότε μπορεί ασφαλώς
να συμπεράνει ότι η διαδικασία δεν θα τελειώσει ποτέ. Η συγκεκριμένη
μέθοδος αμφισβητήθηκε από τον καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη καθώς θεωρεί
αναχρονιστικό λάθος τη χρήση των λόγων γιατί στην εποχή του Θεόδωρου
δεν είχε αναπτυχθεί η αντίστοιχη θεωρία. Σε άρθρο του ισχυρίζεται πως η
θεωρία αναλογιών ήταν μεταγενέστερη και άρα οι σχετικές αποδείξεις θα
έπρεπε να ήταν ανεξάρτητες αυτής (S. Negrepontis, 2016). Υπερασπίζεται
όμως τη μέθοδο της ανθυφαίρεσης την οποία και χρησιμοποιεί και για την
πρωταρχική
πλευράς- διαγωνίου ενός τετραγώνου [αναφορά στο
(Καλησπέρη, 2008)]. Η μέθοδος της ανθυφαίρεσης βασίζεται στον
ευκλείδειο αλγόριθμο. Ο ευκλείδειος αλγόριθμος ήταν γνωστός και πριν τον
Ευκλείδη και περιγράφεται στις προτάσεις 1 και 2 του βιβλίου VII των
Στοιχείων. Η ανθυφαίρεση αποτελεί τη βάση της θεωρίας αριθμών στα
βιβλία VII-X στα Στοιχεία του Ευκλείδη και αποδίδεται στον Θεαίτητο ο
οποίος ήταν μαθητής του Θεόδωρου και συνέχισε με αφοσίωση τη μελέτη
του δασκάλου του πάνω στην ασυμμετρία.
Η θεωρία του «περί
ασυμμέτρων» είναι δικό του επίτευγμα και παρουσιάζεται αναλυτικά στο
δέκατο βιβλίο των Στοιχείων. Συγκεκριμένη η πρόταση X.II περιγράφει τη
μέθοδο της ανθυφαίρεσης με την οποία μπορούμε να κρίνουμε πότε δύο
μεγέθη είναι ασύμμετρα.
Πρόταση X.II: Αν δοθούν δύο άνισα μεγέθη και ανθυφαιρείται πάντοτε το
μικρότερο από το μεγαλύτερο και το υπόλοιπο που κάθε φορά απομένει δεν
‘μετρά’ το προηγούμενό του, τότε τα δύο μεγέθη είναι ασύμμετρα.
Με άλλα λόγια: «Αν α και β είναι δύο άνισα μεγέθη με    τότε
αφαιρούμε από το α το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλάσιο του β
(ανθυφαιρούμε) και παίρνουμε ένα υπόλοιπο β1 που είναι μικρότερο από β.
Στη συνέχεια αφαιρούμε από το β το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλάσιο του
β1. Αν το νέο υπόλοιπο β2 είναι μη-μηδενικό συνεχίζουμε, ανθυφαιρώντας
το β2 από το β1. Αν η διαδικασία αυτή δεν τελειώνει ποτέ, τότε τα δύο
αρχικά μεγέθη α και β είναι ασύμμετρα».

Κάποιοι ιστορικοί θεωρούν ότι
είναι πιθανό ο Θεαίτητος να
απέδειξε
την
ασυμμετρία
πλευράς και διαγωνίου του
τετραγώνου με τη μέθοδο της
ανθυφαίρεσης την οποία όμως
μετέφερε από το πεδίο της
αριθμητικής στη γεωμετρία,
όπως
περιγράφεται
στη
συνέχεια (Katz V. J., 2013).
Στο σχήμα 2 ονομάζουμε τη
διαγώνιο ΑΓ = d και την πλευρά ΑΒ = s. Με κέντρο Α και ακτίνα την
πλευρά s του τετραγώνου, χαράσσουμε κύκλο (Α, s). Μεταφέραμε
επομένως την πλευρά s πάνω στην διαγώνιο d. Είναι φανερό ότι θα ισχύει:
d  1  s  s1 (1)
Φέρνουμε τα κάθετα τμήματα    ,    και    . Το
ΕΓΘΗ είναι ορθογώνιο κι επειδή   450 , είναι τετράγωνο. Τα ΕΗ, ΗΒ
είναι εφαπτόμενα τμήματα στον κύκλο (Α, s) επομένως ΕΗ = ΗΒ.
Αν d1 είναι η διαγώνιος του νέου τετραγώνου ΕΓΘΗ, επαναλαμβάνουμε
την ίδια διαδικασία (μεταφέρουμε δηλαδή την πλευρά s1 πάνω στην
διαγώνιο d1).
Έχουμε ΓΒ = s = ΓΗ + ΗΒ = s1 + s2 +s1, επομένως:
s  2  s1  s2 και επαναλαμβάνοντας τα ίδια , ισχύει:

s1  2  s2  s3
Η διαδικασία δεν θα τελειώσει ποτέ επομένως η πλευρά s και η διαγώνιος d
είναι μεγέθη ασύμμετρα. Συγχρόνως παρατηρούμε ότι η ανθυφαίρεση
παράγει μία ακολουθία από πηλίκα που στην περίπτωσή μας η ακολουθία
είναι η (1, 2, 2 ,2 …). Με βάση αυτή την παρατήρηση ο Θεαίτητος μπόρεσε
να ορίσει την ισότητα δύο άρρητων λόγων. Γιατί ο άρρητος λόγος
δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση της αναλογίας. Αν για
παράδειγμα τα μεγέθη α και β είναι ασύμμετρα που σημαίνει ότι έχουν έναν

λόγο



άρρητο, άρα δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι και έχουμε και δύο

άλλα μεγέθη γ και δ που είναι κι αυτά ασύμμετρα δηλαδή έχουν έναν

άρρητο λόγο , πώς μπορούμε να πούμε πότε οι δύο λόγοι θα είναι ίσοι

αφού δεν ξέρω για κανέναν ακριβώς ποιος είναι; Με τη βοήθεια της
ανθυφαίρεσης ο Θεαίτητος μπόρεσε να ορίσει την ισότητα και στην
περίπτωση των άρρητων λόγων. Αν α, β και γ, δ τα δύο ζεύγη μεγεθών,
εφαρμόζουμε την ανθυφαίρεση σε κάθε ζεύγος και παίρνουμε δύο
ακολουθίες ισοτήτων:

     
(   )
   1   1 (1   )
και
   2 1  2 (2  1 )

   '    '
( '   )
   1 ' ' 1 '
( '1   ')
 '   2 '1 ' 2 ' (2 '  1 ')

Εάν οι δύο ακολουθίες ( ,  1 ,  2 ,...) και ( ',  1 ',  2 ',...) είναι ίσες όρο
προς όρο (ακόμη κι αν είναι ατελεύτητες) τότε θα ισχύει α : β = γ : δ. Ο
ορισμός αυτός μπορεί να είναι δύσχρηστος αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η
ακολουθία ( ,  1 ,  2 ,...) προσδιορίζεται εύκολα. Στην περίπτωση μας
δείξαμε ότι ο λόγος της διαγωνίου προς την πλευρά τετραγώνου
εκφράζεται με την ακολουθία (1, 2, 2, 2, ,2 …). Αυτός ήταν ο ένας ορισμός
που δόθηκε για την ισότητα των λόγων δύο μεγεθών. Ο άλλος ήταν ο
ορισμός του Ευδόξου που συναντάμε στο 5ο βιβλίο των Στοιχείων, ο οποίος
παραμένει αξιοθαύμαστος στη σύλληψή του μέχρι σήμερα.
Επίλογος
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπήρξε ή όχι
ποτέ τέτοια απόδειξη. Η πιθανολογούμενη λοιπόν κατά Θεαίτητο απόδειξη
απαιτεί γνώσεις γεωμετρίας και θεωρίας αριθμών. Συνδέει όμως την έννοια
του άρρητου με το πρωτογενές ερώτημα της μέτρησης και κάνει πολύ πιο
απτή και ορατή την αδυναμία εύρεσης κοινού μέτρου. Σύμφωνα με τον
Freudenthal, η διδασκαλία των εννοιών που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της

γνωστικής μας δομής, απαιτεί να ανασυγκροτούμε για τον μαθητή και την
μαθήτρια την προβληματική κατάσταση μέσα στην οποία εμφανίστηκε το
φαινόμενο για το οποίο δημιουργήθηκε μία έννοια (Freudenthal, 1999). Η
«μέτρηση» και οι άρρητοι που ανακαλύφθηκαν/αποκαλύφθηκαν εξαιτίας
της έχουν βαθιές ρίζες στη γεωμετρία. Ο Kolmogorov στον πρόλογο του
βιβλίου του Lebesgue (στη μεταφρασμένη ρωσική έκδοση) “La Mesure des
Grandeurs” λέει: «Υπάρχει μία τάση μεταξύ των μαθηματικών να
ντρέπονται για τις ρίζες τους… ολόκληρη η σχολική άλγεβρα και ανάλυση
έχουν οικοδομηθεί πάνω στην έννοια του πραγματικού αριθμού χωρίς
αναφορά στη “μέτρηση”(αναφέρεται στο (Stakhov, 2009). Στην
κατεύθυνση αυτή η απόδειξη του Θεαίτητου για την ασυμμετρία πλευρά –
διαγωνίου του τετραγώνου (είτε υπήρξε με αυτή τη μορφή είτε όχι) είναι
πρόσφορη για την διδασκαλία της έννοιας της ασυμμετρίας και μπορεί να
αποτελέσει μία ακόμη μεθοδολογική προσέγγιση.
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