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Συζυγία μέ ...Μαθηματική ἀκρίβεια!

Θ
ά θυμόμαστε οἱ περισσότεροι  ἀπό τά μαθητικά μας χρόνια, αὐτά πού 
συνήθως μᾶς ἔλεγαν οἱ καθηγητές μας τῶν Μαθηματικῶν. Ὅτι οἱ πρῶτοι 

πολιτισμοί  πού ἀσχολήθηκαν μέ τήν Γεωμετρία ἦταν αὐτοί τῶν Ἀρχαίων 
Αἰγυπτίων, καί οἱ πολιτισμοί τῆς Μεσοποταμίας. Μάλιστα μᾶς ἔλεγαν ὅτι λόγῳ 
τῶν συχνότατων πλημμυρῶν καί ὑπερχειλίσεων τοῦ Νείλου, οἱ ἄνθρωποι συ-
χνά ἔχαναν τά ὅρια τῶν γεωργικῶν ἰδιοκτησιῶν καί ἔτσι παρίστατο ἀνάγκη 
νά προστρέξουν στήν υἱοθέτηση τεχνικῶν γιά τήν μέτρηση καί ἐπαναχάραξή 
τους. Αὐτή μᾶς παρουσιαζόταν ὡς ἐναρκτήρια προϋπόθεση γιά τίς ἀπαρχές 
τῆς Γεωμετρίας. Καί αὐτό ἦταν ἐν μέρει σωστό. Γνώριζαν τόν ὑπολογισμό 
μέτρησης τῶν ἐμβαδῶν τῶν ὁριζοντίων σχημάτων, ὅπως τό ἐμβαδόν τοῦ 
κύκλου καί γνώριζαν ἐπίσης τόν ὑπολογισμό τοῦ ὄγκου τῆς πυραμίδας. Ἀπό 
τήν ἄλλη πλευρά οἱ Βαβυλώνιοι, ἐκτός ἀπό τήν Γεωμετρία, εἶχαν ἀναπτύξει 
καί τίς δεξιότητές τους στόν Μαθηματικό Λογισμό (δέν ὀνομαζόταν ἀκόμη 
Ἀλγεβρικός). Δέν ἐνσωμάτωσαν ὅμως καθόλου τόν δέοντα συμβολισμό πού 
ἦταν ἀπαραίτητος γιά τά Μαθηματικά αὐτά. 

Οἱ πρῶτοι στόν κόσμο πού καταπιάστηκαν μέ τά Μαθηματικά μέ 
πρωτο φανέρωτη ἐπιστημονική δεξιότητα ἦταν οἱ Ἀρχαῖοι  Ἕλληνες.  Αὐτοί 
ἀποσύνδεσαν τά Μαθηματικά ἀπό τήν καθημερινότητα καί τίς ἀνάγκες ἐπί-
λυσης τῶν προβλημάτων της καί ἀνύψωσαν τήν διανοητική τους προσπάθεια 
στήν (ἀτελέσφορη βεβαίως) ἀναζήτηση τῆς ἀρχῆς τῶν ὄντων. Ἡ προσπάθειά 
τους ἀνοίχθηκε στήν βάσανο τῆς ἀποδείξεως, καί τῆς υἱοθετήσεως ἀρχῶν 
καί κανόνων τοῦ μαθηματικῶς σκέ πτε σθαι. Ἔτσι εἰσήχθησαν οἱ ἔννοιες τῶν 
ὁρισμῶν, τῶν ἀξιωμάτων, τῶν θεωρημάτων καί τῶν ἀποδείξεων καί τῶν 
μεθόδων ἐπιλύσεων τῶν προβλημάτων. Γιά τούς Ἀρ χαί ους Ἕλληνες, ἡ ἀπό-
δειξη ἦταν τό κεντρικό ζήτημα γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προ βλή ματος. Πρῶτοι 
αὐτοί στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔθεσαν τά θεμέλια της ἀπόδειξης 
μιᾶς προτάσεως. Ἐάν δέν ἀποδεικνυόταν μιά πρόταση, τότε ἦταν ψευ δής καί 
ἐστερεῖτο νοήματος. Ἡ ἀπόδειξη ἑπομένως ἦταν ἡ διαύγαση τῆς ἀλή θειας. 
Ἦταν τό βῆμα πού τούς ὁδηγοῦσε στό ξέφωτο μιᾶς  ἀληθοῦς θέασης τῆς 
ἀρθρω μένης πραγματικότητας. Ἡ πραγματικότητα, πού τούς περιέβαλλε δέν 
ἦταν ἁπλῆ ὑπόθεση. Ἦταν ἕνας κόσμος εὔτακτος, ἕνας χῶρος νοήματος,  ἕνα 
ὅλον τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦσαν ἀναπόσπαστο τμῆμα. Ἐντός τῶν πλαισίων 
αὐτῶν καί τῶν πρωταρχικῶν προϋποθέσεων, καταπιάστηκαν καί μέ τήν Γεω-
με τρία καί αὐτοί τῆς προσέδωσαν τό μεγαλεῖο πού σήμερα γνωρίζουμε. Ἐτυ-
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μολογικά, βέβαια, Γεωμετρία σημαίνει «μέτρηση τῆς γῆς». Ὅμως οἱ Ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες προσέδωσαν στήν Γεωμετρία τά χαρακτηριστικά μιᾶς δομημένης 
ἐπιστήμης, πού θεωροῦσαν ὅτι εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τήν ἀλήθεια 
τῆς ζωῆς  καθώς καί τήν διαδικασία τῆς σκέψης. Καί αὐτό ἦταν μιά ἀπαρχή 
ἀρχαιοελληνική πού μέ τήν σειρά της κληροδοτήθηκε  στούς πολιτισμούς καί 
τήν ἀνθρωπότητα. 

Θεμελιώδη καί σημαντικότατο ρόλο ἔχουν στήν Γεωμετρία οἱ ἀναλογίες, 
οἱ λόγοι τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων καί μεγεθῶν.  Ὁ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος 
ἀσχολήθηκε μέ τούς λόγους καί τίς ἀναλογίες στήν Γεωμετρία. Συγκεκριμένα 
ἡ Γεωμετρία κα θώς καί οἱ γεωμέτρες ἔχουν ἀσχοληθεῖ μέ τήν λεγόμενη 
«Ἁρμονική διαίρεση εὐθυ γράμμου τμήματος». Μάλιστα ἡ Γεωμετρία συν-
δέει τήν ἁρμονική διαίρεση δεδομένου εὐθυγράμμου τμήματος ἀπό δύο ση-
μεῖα πού τά ὀνομάζει συζυγῆ. Τό θεώρημα τῆς ἁρμονικῆς διαίρεσης τοῦ εὐ θυ-
γράμ μου τμήματος  ἔχει ὡς ἑξῆς : 

«Σέ δεδομένο εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ ὑπάρχει ἕνα καί μόνο ἐσωτερικό 
σημεῖο Μ καί ἕνα μόνο εξωτερικό Ν πού χωρίζουν τό ΑΒ στόν αὐτό (ἴδιο)  
λόγο       ὅπου λ καί μ δεδομένα εὐθύγραμμα τμήματα»

                                       
 

 
            

Τό θεώρημα αὐτό ἀποδεικνύεται καί μάλιστα ἰσχύει :  

      
(ὅπου λ και μ δεδομένα εὐθύγραμμα τμήματα)
Σημαντικό εἶναι ὅτι γιά δεδομένο σημεῖο (ἐσωτερικό) πού διαιρεῖ 

τό εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ κατά σταθερό λόγο, ὑπάρχει μόνον ἕνα σημεῖο 
(ἐξωτερικό) πού διαιρεῖ τό αὐτό εὐθύγραμμο τμῆμα κατά τόν αὐτό λόγο.

Τά σημεῖα Μ καί Ν ὀνομάζονται συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Α καί 
Β, μόνον ὅταν χωρίζουν τό τμῆμα ΑΒ στόν αὐτόν λόγο, δηλαδή                Τό 
τμῆμα ΑΒ λέμε ὅτι διαιρεῖται ἁρμονικά ἀπό τά σημεῖα Μ καί Ν . Τά σημεῖα 
Α,Β,Μ καί Ν ὁρίζουν μιά ἁρμονική σημειοσειρά, συμβολικά  (Α,Β,Μ,Ν).

Ἐπίσης ἀποδεικνύεται καί τό ἑξῆς : (Θεώρημα) Ἐάν τά σημεῖα Μ καί 
Ν εἶναι συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Α καί Β, τότε καί τά σημεῖα Α, Β εἶναι 
συζυγῆ ἁρμονικά ὡς πρός τά Μ, Ν. 

Κατά τόν Εὐκλείδη  ἡ ἰσότητα δύο (ἤ περισσοτέρων) λόγων καλεῖται 
ἀναλογία. Αὐτές οἱ ἀναλογίες εἶναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι δέν πρόκειται 
ἁπλῶς γιά ἰσότητα δύο λόγων μεταξύ τους. Πρόκειται γιά ἕνα ζεῦγος σημείων 
μοναδικό πού ἱκανοποιεῖ καί πληροῖ, ἐκτός ἀπό τήν ἰσότητα τῶν δύο λόγων 
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μεταξύ τους, τήν ἰσότητα καί τῶν δύο λόγων μέ τό σταθερό μέγεθος      πού 
διαιρεῖ τό εὐθύγραμμο τμῆμα ΑΒ. Τά δύο αὐτά σημεῖα πού ἱκανοποιοῦν τήν 
σχέση τῆς συζυγικῆς ἁρμονίας (ἀποδεικνύει ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία) εἶναι 
μοναδικά. Ἀφοῦ γιά ἕνα σημεῖο Μ, ὑπάρχει ἕνα καί μόνο Ν πού ἱκανοποιεῖ 
τήν σχέση ἀναλογικῆς ἁρμονίας.

Ἡ Εὐκλείδιος Γεωμετρία δέν ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά μέ τήν “φωτο τυ πική” 
ἀποτύπωση ποσῶν καί μεγεθῶν. Ἀσχολεῖται μέ σχέσεις ποιοτήτων. Οἱ Ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες ἔτσι ἀντιλαμβάνονταν τήν Γεωμετρία. Ἡ ἔννοια τοῦ μαθηματικοῦ 
σημείου (τομή δύο εὐθειῶν)  δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα σημεῖο τῆς φύσεως. Εἶναι αὐτό 
πού συνέλαβε στήν διαύγειά του ὁ νοῦς πού θέλει νά ἀνακαλύψει τό ἀληθές 
βάθος τῶν πραγμάτων. Δέν αὐτό τό ἴδιο το βάθος τῶν πραγμάτων, μά αὐτό διά 
τό ὁποίου τείνει κανείς πρός τό βάθος πού ζητάει κανείς.

Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ σχέσεις ποιοτήτων.  Ἐάν ὡς Α ἀντιστοιχίσομε 
τήν ἀπαρχή τῆς ζωῆς σέ αὐτόν τόν κόσμο γιά τόν καθένα μας, καί ὡς Β τό 
τέλος τῆς ἐπίγειας παρουσίας μας, μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι  τά σημεῖα 
αὐτά ἀποτελοῦν δυό βασικούς πόλους πού δίνουν νόημα στόν ἄνθρωπο. Ἡ 
ἀπαρχή τῆς παρουσίας τοῦ καθενός εἶναι οὐσιαστικά καί τό πῶς βλέπει καί 
διαχειρίζεται τήν ζωή του, ἐδῶ σέ αὐτόν τόν κόσμο. Τό τέλος τῆς ἐπίγειας 
ζωῆς ἀνάγει δυναμικά πρός τόν σκοπό καί τό ὄντως νόημα τῆς ζωῆς. Ὡς πρός 
αὐτούς λοιπόν τούς δύο πόλους, ὑπάρχουν δύο μόνον ἄνθρωποι πού ἔχουν 
τίς ἴδιες ἀκριβῶς θεωρήσεις–θεάσεις. Καί μάλιστα ἐάν συμβολίσουμε τούς 
δύο ἀνθρώπους μέ Μ καί Ν ἔχουμε : 

(ἀπό τό θεώρημα τῆς ἁρμονικῆς διαίρεσης) 
 Δηλαδή βλέπουμε, ὅτι γιά τόν ἄνθρωπο Μ ὑπάρχει ἕνας μόνον ἄνθρωπος 

Ν πού “μετράει” καί ζυγίζει τό νόημα τόσο τῆς ἐπίγειας ζωῆς ὅσο καί τῆς 
μετά ἀπό αὐτήν κατά τόν ἴδιο ἀπολύτως τρόπο. Ἔχουμε δηλαδή ἕνα σύστημα 
ἀναλογιῶν πού δημιουργεῖ μίαν αἴσθηση τάξης μεταξύ τῶν στοιχείων μιᾶς 
σύνθεσης. Ἡ σχέση αὐτή εἶναι δυναμική, ἀνάγει πρός τήν ἀλήθειά της μέσῳ 
τῆς διαρκοῦς βασάνου πού καταβάλλουν οἱ σύζυγοι ὥστε νά ἀχθοῦν στό 
μέτρο τῆς σταθερῆς συζυγικῆς ἁρμονίας. Ἁπλᾶ ἡ Γεωμετρία μέ τήν διαύγειά 
της, τήν ἀποδεικνυόμενη ἀλήθειά της μᾶς δείχνει ἕνα δρόμο πού πρέπει νά 
ἔχουμε ὑπ’ ὄψη ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πού θέλουμε νά «ζυγίζουμε» τήν ζωή μας 
μέ μέτρα πέρα ἀπό τά τετριμμένα “μέτρα” καί τά “μέτρα”  τῆς ὀδύνης καί τῆς 
παραλογίας πού χαρακτηρίζουν καί σημαδεύουν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο.

      Βασίλης Π. Μακρής 
         Μεταλλειολόγος


