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ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ 
ΜΕΓΕΘΗ 

 
 

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, υπήρξε 
σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεω

μέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο 
κατεξοχήν θεμελιωτής των 

ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε ένα άρτιο 
σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, 
που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές 

και γεωμετρικές αποδείξεις. Γεννήθηκε σε 
χρονολογία που δεν μας είναι γνωστή, αλλά που 

εικάζεται πως είναι μεταξύ των ετών 580 - 572 π.Χ. 
και ως επικρατέστερος τόπος γεννήσεως 

παραδίδεται η νήσος Σάμος. Πέθανε 
στο Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας σε μεγάλη 

ηλικία, περί το 500 - 490 π.Χ. 
 
 
 

 



  
 
 



 
                              
 
 
 
 
 

Αι συνέπειαι της ανακαλύψεως των ασύμμετρων 
μεγεθών. 

 
Μετά την ανακάλυψιν ότι υπάρχουν ασύμμετρα 

γεωμετρικά μεγέθη, οι Πυθαγόρειοι κατενόησαν ότι δεν 
ήτο δυνατόν να προχωρήσουν εις τας γεωμετρικάς των 

ερεύνας, χρησιμοποιούντες ακεραίους αριθμούς. 
Ηναγκάσθησαν να δώσουν εις την άλγεβραν γεωμετρικήν 

μορφήν. Την εξίσωσιν (α+β). (α+β) =α.α+2βα+β.β την 
έδειξαν εποπτικώς δια του κατωτέρω σχήματος (Σχ. 10), 
σχηματίζοντες τετράγωνον, του οποίου η πλευρά είναι το 

άθροισμα των μηκών α και β και αναλύοντες τούτο εις 
τετράγωνα και ορθογώνια. Εκ της αναλύσεως του 
τετραγώνου είναι φανερόν ότι εν τω συνόλω του 

αποτελείται από εν τετράγωνον έχον πλευράν την α. εν 
τετράγωνον έχον πλευράν την β και δύο ορθογώνια 

έκαστον εκ των οποίων έχει ως διαστάσεις του την α και 
β, ήτοι (α+β).(α+β) = αα + 2βα + β.β. Είναι επίσης 

φανερόν ότι η διαφορά του (α+β) · (α+β) και (α·α) είναι 
το εν είδει γνώμονος σχήμα το συναπάρτιζαμενον εκ 
2βα+β-β (ήτοι εκ του μικρού τετραγώνου του έχοντος 

πλευράν β και εκ δυο ορθογωνίων εκατέρου των οποίων 
η βάσις είναι η α, ύψος δε η β). Ούτω εδημιουργήθη εν 
είδος γεωμετρικής άλγεβρας δια της οποίας εκτελείται 

πρόσθεσις και αφαίρεσις παριστανομένων των 
ποσοτήτων δια γραμμών και τετραγώνων και 
ορθογωνίων επιφανειών. Το γινόμενον του 

πολλαπλασιασμού παρίσταται δι’ ορθογωνίου του οποίου 
το ύψος και η βάσις παριστούν τους παράγοντας. Η  

 



 
κατασκευή εν δοθείση επιφάνεια σχημάτων προς λύσιν 

δοθέντος προβλήματος καλείται διαίρεσις, δύναται δε να 
παραβληθή με την ομώνυμον αριθμητικήν πράξιν. Κατά 

τας συγκρίσεις ταύτας των γραμμών και επιφανειών 
εχρησιμοποιήθησαν, ως φαίνεται εξ αξιόπιστων 

μαρτυριών ήδη υπό των Πυθαγορείων οι όροι παραβολή, 
υπερβολή και έλλειψις. Ο Πρόκλος, αρυόμενος τας 
πληροφορίας του από το Εύδημον, γράφει σχετικώς 

«Ἔστι μὲν ἀρχαῖα φασὶν οἱ περὶ τὸν Εὔδημον καὶ τῆς 
τῶν Πυθαγορείων Μούσης εὑρήματα ἥ τε παραβολή 
τῶν χωρίων καὶ ἡ ὑπερβολή καὶ ἡ ἔλλειψις. Ἀπὸ δὲ 

τούτων καὶ οἱ νεώτεροι τὰ ὀνόματα λαβόντες 
μετήγαγον αύτὰ καὶ ἐπί τὰς κωνικάς λεγομένας 

γραμμάς». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
 

Δύο ομοειδή μεγέθη που ο λόγος των μέτρων τους 
είναι άρρητος αριθμός. Εξετάζοντας δύο ομοειδή 

μεγέθη, για παράδειγμα δύο ευθύγραμμα τμήματα 
ΑΒ και ΓΔ, δεν αποκλείεται να υπάρχει για τα δύο  

 
 

αυτά τμήματα ένα κοινό μέτρο, δηλαδή ένα 
ευθύγραμμο τμήμα τέτοιο ώστε να χωράει έναν 
ακέραιο αριθμό φορών και στο ΑΒ και στο ΓΔ, 

όπως στο παρακάτω σχήμα: Στην περίπτωση του 

σχήματος αυτού λέγεται ότι: ο ρητός αριθμός είναι ο 

λόγος του ΑΒ προς το ΓΔ και γράφεται   Κάθε δύο 

ομοειδή μεγέθη με κοινό μέτρο ονομάζονται 
σύμμετρα. Υπάρχουν όμως και ζεύγη μεγεθών που 

δεν είναι σύμμετρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα (το 
αρχαιότερο ίσως), γνωστό από την εποχή του 
Πυθαγόρα, είναι εκείνο της διαγωνίου και της 

πλευράς ενός τετραγώνου, το οποίο συνεχίζει να 

απασχολεί τους μαθηματικούς. Η διαγώνιος και η 

πλευρά του ΑΒΓΔ δεν είναι σύμμετρα ευθύγραμμα 
τμήματα.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ – ΑΣΥΜΜΕΤΡΑ ΜΕΓΕΘΗ 

 
Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο 
αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική και 
τη ζωγραφική, τόσο κατά την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά 
την Αναγέννηση. Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε 
ο Πυθαγόρας.  
 

Η χρυσή τομή  ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών 

αριθμών  όταν ισχύει  που ισούται περίπου 
με 1,618. 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

Κατασκευή με κανόνα και διαβήτη 

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα: 

 

1. Κατασκευάζουμε τετράγωνο πλευράς 1 (κόκκινο). 

2. Φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη μια βάση και 
χωρίζουμε το τετράγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια (πλευρών 
1 και 1/2) και φέρνουμε μία διαγώνιο (γκρι). 

3. Κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο το μέσο της μίας 
πλευράς του τετραγώνου και ακτίνα τη διαγώνιο του 
ορθογωνίου. 

4. Προεκτείνουμε την πλευρά του τετραγώνου στην οποία 
έχουμε ορίσει το κέντρο του κύκλου έως το σημείο του 
κύκλου που τελειώνει η διάμετρος 

Το ευθύγραμμο τμήμα που αποτελείται από την πλευρά 
του τετραγώνου μαζί με την προέκταση έχει μήκος φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Τον κανόνα της χρυσής τομής εκμεταλλεύτηκαν για να 

κατασκευάσουν κτίσματα ή να δημιουργήσουν μορφές 

με τέτοιες αναλογίες που προκαλούν έντονα την αίσθηση 

της αρμονίας και του ωραίου. Ένα ιδιαίτερα γνωστό 

κτίσμα της αρχαιότητας φημισμένο για την αρμονία των 

αναλογιών του είναι ο Παρθενώνας. 

 

  
 

Οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύαζαν σχεδόν όλα τους 
τα κτίσματα αλλά και τις διακοσμήσεις τους, με τον 
κανόνα της χρυσής τομής. Ίσως ο Παρθενώνας 

είναι το πιο χαρακτηριστικό και αρμονικό 
παράδειγμα. 
 
 
 

 



 
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάποια σχετική δυσκολία 
στο να χειριστούν τους άρρητους αριθμούς. Γι’ 

αυτό και το Πυθαγόρειο Θεώρημα αποτελεί σταθμό 
στη μαθηματική σκέψη.  
 
Ονόμαζαν λοιπόν τους ρητούς αριθμούς (τα 

κλάσματα των φυσικών) σύμμετρα μεγέθη, ενώ 
τους άρρητους όταν πλέον τους αποδέχτηκαν τους 
ονόμασαν ασύμμετρα μεγέθη. 
 

 

 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 
 

Το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι σχέση της ευκλείδειας 
γεωμετρίας ανάμεσα στις πλευρές ενός ορθογώνιου 
τριγώνου. Συνεπώς αποτελεί θεώρημα της 
επίπεδης γεωμετρίας. 

Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, που εξ ονόματος 
αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Πυθαγόρα: «Εν 
τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν 
υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των 
την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις». 
Δηλαδή: «το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός 
ορθογώνιου τριγώνου ισούται με το άθροισμα των 
τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών». 

Η παραπάνω πρόταση εκφράζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

α
2
 = β

2
 + γ

2
. - (όπου α = το μήκος της υποτείνουσας και β 

και γ = τα μήκη των δύο άλλων πλευρών) 

 

 

 

 



 

Τη παραπάνω αρχαία διατύπωση της πρότασης του εν 
λόγω θεωρήματος παρέχει ο Ευκλείδης στο πρώτο βιβλίο 
των Στοιχείων Γεωμετρίας του (47η πρόταση) με σχετική 
απόδειξη που κατά παράδοση οφείλεται στον Πυθαγόρα, 
ο οποίος κατ' άλλη, επίσης αρχαία, παράδοση, μετά την 
ανακάλυψή του αυτή θυσίασε προς τους θεούς εκατόμβη, 
γι' αυτό και το θεώρημα αυτό ονομάσθηκε «Εκατόμβη» ή 
«Θεώρημα εκατόμβης». 

Ισχύει και το αντίστροφο Πυθαγόρειο Θεώρημα: ότι 
δηλαδή, αν ισχύει η παραπάνω σχέση μεταξύ των 
πλευρών ενός τριγώνου, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. 

 

 

 


