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Η ανακάλυψη της ασυμμετρίας 

Η ανακάλυψη της ασυμμετρίας ήταν ένα μείζον επίτευγμα των αρχαίων ελληνικών 

μαθηματικών. Η χρονολογία και ο τρόπος με τον οποίο συνέβη αποτελούν ερωτήματα 

στα οποία οι υπάρχουσες μαρτυρίες δεν μας επιτρέπουν να απαντήσουμε με απόλυτη 

βεβαιότητα αλλά πρέπει να τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο του 5ου π.Χ. αι. Ο 

Πρόκλος, αποδίδει την ανακάλυψη της ασυμμετρίας στον ίδιο τον Πυθαγόρα ένα 

σχόλιο όμως στο δέκατο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη που αποδίδεται στον 

έγκυρο σχολιαστή Πάππο τον Αλεξανδρέα (4ος μ.Χ. αι.) είναι λιγότερο συγκεκριμένο 

και αναφέρει απλώς ότι η ασυμμετρία μελετήθηκε για πρώτη φορά από τους Πυθαγο-

ρείους: «ήλθον δέ τήν αρχήν επί την της συμμετρίας ζήτησιν οί Πυθαγόρειοι πρώτοι 

αυτήν εξευρόντες έκ της των αριθμών κατανοήσεως». Στο ίδιο σχόλιο, μάλιστα, 

προστίθεται ότι σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι Πυθαγόρειοι διηγούνται «τών γαρ Πυ-

θαγορείων λόγος τόν πρώτον τήν περί τούτων θεωρίαν εις τούμφανές έξαγαγόντα 

ναυαγίω περιπεσείν». Σήμερα οι ιστορικοί των μαθηματικών θεωρούν τη μαρτυρία 

του Πάππου πιο αξιόπιστη από τη μαρτυρία του Πρόκλου. Θεωρούν ότι η ασυμμε-

τρία ανακαλύφθηκε στη σχολή των Πυθαγορείων, δεν την αποδίδουν όμως προσω-

πικά στον ίδιο τον ιδρυτή της σχολής. 

Τα ιστοριογραφικά ερωτήματα που προκύπτουν αναφορικά με την ανακάλυψη της 

ασυμμετρίας είναι πολλά και η σχετική βιβλιογραφία, παλαιότερη και πρόσφατη, 

είναι εκτενέστατη. Τα πιο σημαντικά από τα ερωτήματα αφορούν, όπως εξάλλου 

συμβαίνει και σε πολλά άλλα επεισόδια της ιστορίας της επιστήμης, τον τρόπο με τον 

οποίο έγινε η ανακάλυψη, τον χρόνο που έγινε και το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να 

αποδίδεται, Η αρχαιότερη σωζόμενη αναφορά στον τρόπο απόδειξης της 

ασυμμετρίας περιέχεται στα Αναλυτικά πρότερα του Αριστοτέλη. Είναι μια λακωνική 

περιγραφή μιας απόδειξης, σύμφωνα με την οποία, εάν υποθέσουμε ότι η πλευρά και 

η διαγώνιος του τετραγώνου είναι σύμμετρες, τότε καταλήγουμε στην αντίφαση ότι 

τα άρτια γίνονται ίσα με τα περιττά: «οίον ότι ασύμμετρος η διάμετρος δια τό 

γίνεσθαι τα περιττά ίσα τοις αρτίοις συμμέτρου τεθείσης». Η λακωνικότητα της α-

ναφοράς του Αριστοτέλη δεν μας επιτρέπει να ανασυγκροτήσουμε με βεβαιότητα ό-

λες τις λεπτομέρειες της απόδειξης. Έχουμε στη διάθεση μας όμως μια μεταγενέ-

στερη, λεπτομερώς επεξεργασμένη εκδοχή της απόδειξης, η οποία περιέχεται σε ένα 
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αγνώστου συγγραφέως σχόλιο, το οποίο δημοσιεύεται συνήθως στο παράρτημα του 

10ου βιβλίου των Στοιχείων του Ευκλείδη. Παραθέτουμε στη συνέχεια μια ελαφρώς 

παραλλαγμένη μορφή της εκδοχής αυτής, η οποία αναφέρεται πολύ συχνά στα βιβλία 

της ιστορίας των μαθηματικών: 

Η διαγώνιος ΑΓ ενός τετραγώνου και η πλευρά του AB ή είναι σύμμετρες ή είναι 

ασύμμετρες. Έστω ότι είναι σύμμετρες. Τότε θα υπάρχει ένα μοναδιαίο μήκος, με 

βάση το οποίο η ΑΓ θα είναι  n μονάδες και η AB θα είναι m μονάδες, όπου n και m 

ακέραιοι αριθμοί και μάλιστα οι ελάχιστοι δυνατοί. Τούτο σημαίνει ότι οι n και m 

δεν έχουν κοινούς διαιρέτες διαφορετικούς από τη μονάδα. Αφού ΑΓ
2
=ΑΒ

2
+ΑΒ

2
 

τότε το τετράγωνο με πλευρά την Α Γ είναι διπλάσιο του τετραγώνου με πλευρά την 

AB, θα έχουμε n
2
=2m

2
. Από τη σχέση αυτή συνάγεται ότι ο αριθμός n

2
 είναι άρτιος, 

άρα και ο η θα είναι άρτιος. Τότε όμως o m θα πρέπει να είναι περιττός, επειδή οι n 

και m δεν έχουν άλλον κοινό διαιρέτη εκτός από τη μονάδα. Επειδή ο n είναι άρτιος, 

μπορούμε να θέσουμε n =2ρ. Οπότε το τετράγωνο του θα είναι (2ρ)
2
 και αυτό ισούται 

προς 2m
2
. Έχουμε λοιπόν (2ρ)

2
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2
 και, επομένως, 2p

2
 =m

2
. Από εδώ προκύπτει 

ότι ο m
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κατά συνέπεια και ο m είναι άρτιος αριθμός. Γνωρίζουμε όμως ήδη ότι o m 

είναι περιττός. Άρα ο m είναι ταυτόχρονα άρτιος και περιττός, το οποίο είναι άτοπο. 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο λόγοι που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η προηγού-

μενη απόδειξη δεν είναι η αρχαιότερη απόδειξη της ασυμμετρίας. Κατ’ αρχάς, η αυ-

στηρή παραγωγική δομή της κατά το πρότυπο των ευκλείδειων αποδείξεων φανερώ-

νει ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο μαθηματικής σκέψης. Εξάλλου, η προηγούμενη 

απόδειξη έχει τη μορφή της εις άτοπον απαγωγής. Αρχίζει με την υπόθεση ότι 

αληθεύει η αντίθετη πρόταση αυτής που θέλουμε να αποδείξουμε - με την υπόθεση 

δηλαδή ότι η πλευρά και η διαγώνιος του τετραγώνου δεν είναι ασύμμετρες αλλά 

σύμμετρες - και καταλήγει σε άτοπο. Αυτός ο τύπος απόδειξης όμως προϋποθέτει ότι 

το προς απόδειξη αποτέλεσμα (δηλαδή η ασυμμετρία πλευράς και διαγωνίου) είναι εκ 

των προτέρων γνωστό. Επομένως, ο συλλογισμός που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να 

ταυτίζεται με την αλληλουχία των σκέψεων που οδήγησαν για πρώτη φορά στην 

ανακάλυψη της ασυμμετρίας. Όλοι αυτοί οι λόγοι μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 

προηγούμενη απόδειξη δεν μπορεί να είναι η πρώτη απόδειξη της ασυμμετρίας. 

Η προηγούμενη απόδειξη αντιπροσωπεύει ένα αρκετά ώριμο στάδιο της εξέλιξης 

των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών (πρέπει να ανάγεται στον 4ο π.Χ. αι.), η ανα-
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κάλυψη της ασυμμετρίας όμως έγινε σε ένα πιο πρώιμο στάδιο της ιστορικής εξέλι-

ξης και οι ιστορικοί των μαθηματικών έχουν υποστηρίξει διάφορες εκδοχές της 

μορφής που ενδεχομένως είχε η απόδειξη σε εκείνο το στάδιο.  

Σημείωση: 

Χαρακτηριστικός για τον κεντρικό ρόλο που έπαιζαν το άρτιο και το περιττό στη 

φιλοσοφία των Πυθαγορείων είναι ένας διασκεδαστικός υπαινιγμός που περιέχεται σε 

ένα απόσπασμα του κωμικού ποιητή Επιχάρμου (γύρω στο 500 π.Χ. ή πιθανώς λίγο 

νωρίτερα). Ο διάλογος που διεξάγεται είναι ο ακόλουθος: 

- Όταν έχουμε μπροστά μας έναν άρτιο ή έναν περιττό αριθμό και κάποιος Θέλα 

να προσθέσει ή να αφαιρέσει μία ψήφο, πιστεύεις ότι ο αριθμός παραμένει 

αναλλοίωτος; 

- Θεός φυλάξοι! 

- Και όταν κάποιος θέλει να προσθέσει κάποιο μήκος σ' έναν πήχη ή θέλει να 

κάψα ένα κομμάτι, το μέτρο παραμένει όπως πριν; 

- Όχι βεβαίως. 

- Τότε, λοιπόν, κοίταξε τους ανθρώπους. Ένας μεγαλώνει, ένας άλλος κονταίνει, 

όλοι συνεχώς υπόκεινται σε αλλαγή. Αλλά οτιδήποτε δύναται να αλλάξει κατά 

τον χαρακτήρα και δεν παραμένει το ίδιο είναι οπωσδήποτε διαφορετικό από 

αυτό που έχει αλλάξει. Εσύ κι εγώ είμαστε επίσης διαφορετικοί άνθρωποι από 

ό,τι ήμαστε χθες και θα είμαστε ακόμη πιο διαφορετικοί στο μέλλον, αφού, με 

βάση το ίδιο επιχείρημα, δεν είμαστε ποτέ το ίδιο. 

Για να το εκτιμήσουμε αυτό κατάλληλα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο 

διάλογος διεξάγεται cm μια κωμική θεατρική παράσταση όχι σε μια φιλοσοφική 

συζήτηση. Πιθανότατα, ο πρώτος συνομιλητής οφείλει στον δεύτερο κάποια χρήματα 

και θέλει να αποδείξει με ένα φιλοσοφικό επιχείρημα ότι δεν είναι αυτός που 

δανείστηκε τα  χρήματα αλλά ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο! Ο Επίχαρμος κάνει 

συνεπώς, χιούμορ με τις διαμάχες των φιλοσόφων της εποχής του. Αλλά ποιους 

φιλοσόφους είχε υπ’ όψιν του; Προφανώς τους Πυθαγορείους. Γιατί για ποιον λόγο 

θα μιλούσε στην πρώτη του πρόταση για την αντίθεση αρτίου – περιττού. Ο 

Επίχαρμος  έζησε στην Σικελία, και οι Πυθαγόρειοι έπαιζαν σημαντικά ρόλο στην 

Ιταλία εκείνη την περίοδο. Έτσι το ακροατήριο, πιθανώς, αντιλαμβανόταν θαυμάσια 

τον υπαινιγμό. 
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