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           ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ 

 
Η Ακαδημία τοσ Πλάτωνα                                                         Σνηρνγξαθία ηνπ Ραθαήι 

     Η Ακαδημία τοσ Πλάτωνα ζηελ αξραηόηεηα είρε ζηελ είζνδό ηεο ηελ επηγξαθή :                                      

                " αγεωκέηξεηνο κεδείο εηζίηω κνπ ηελ ζηέγελ ".                        

            

ηελ δεμηά γωλία  ηνπ πίλαθα   κε ηνλ  δηαβήηε ζην ρέξη  εηθνλίδεηαη ν   Πσθαγόρας λα 

εμεγεί ηα ζεωξήκαηά ηνπ.  Πξώηνο θάηω αξηζηεξά ηνπ    παξαθνινπζεί o Εσκλείδης.        
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                Τι  είναι  ηα  μαθημαηικά ;  

 

     Ο   W.T. Tutte θαζεγεηήο  ηνπ  παλεπηζηεκίνπ ηνπ  Waterloo  ζε κηα 

πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηα καζεκαηηθά αλαθέξεη : 

 

 ΄΄ Φαίλεηαη  όηη  έρνπκε  ηξεηο  επηινγέο . Τα  Μαζεκαηηθά     

•   είλαη  ε  Αλζξωπηζηηθή  Επηζηήκε  πνπ  πκλεί  ηελ  αηώληα   ινγηθή ,  

•   είλαη  ε  Φπζηθή  Επηζηήκε  ε  νπνία  κειεηά  ην  θαηλόκελν  πνπ  
ιέγεηαη   ινγηθή ,  

•   είλαη  ε  Τέρλε  πνπ  πιάζεη  δνκέο  αηζεξηθήο  νκνξθηάο  από  ηελ   
πξωηαξρηθή  ύιε   πνπ   νλνκάδεηαη  ινγηθή , είλαη  όια  απηά  θη  άιια 
πνιιά. 

•   Αιιά  πάλω   από   όια , κπνξώ   λα  ζαο   βεβαηώζω ,  όηη    ηα        

   Μαζεκαηηθά  είλαη  Επραξίζηεζε . ΄΄  

                

 
      Ο  καζεκαηηθφο  Andrew  Wiles ,  πνπ    έγηλε  γλσζηφο  φηαλ απέδεημε 
 ην  ηειεπηαίν  ζεψξεκα ηνπ Pierre  de  Fermat  αλαθέξεη  γηα ηελ εκπεηξία    
 ηνπ κε ηα καζεκαηηθά      
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                                     Ηζηοπική εξέλιξη ηων Μαθημαηικών 
 

 
 Ο άλζξσπνο, ζαλ ινγηθφ νλ, είρε απφ ηελ Πξντζηνξία ηελ αζπγθξάηεηε 
αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ. 
 Απηή ε αλάγθε ηνλ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο Δπηζηήκεο ηεο Λνγηθήο, ηα 
Μαζεκαηηθά.  
Η ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ ράλεηαη κέζα ζηνπο αηψλεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ 
λα έρνπκε κηα θαζαξή ηδέα , γηα ηελ αξρή  θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Μπνξνχκε 
φκσο λα  ηζρπξηζηνχκε  κε βεβαηφηεηα φηη έλα είδνο πξσηφγνλεο 
ελαζρφιεζεο, κε ηνπο αξηζκνχο , ηα κεγέζε θαη ηηο δηαηζζεηηθέο γεσκεηξηθέο 
έλλνηεο , είλαη ηφζν παιηά φζν θαη ην αλζξψπηλν γέλνο. 
 Η παιαηφηεξε έλδεημε αξηζκεηηθήο θαηαγξαθήο βξέζεθε ζηε νπαδηιάλδε ηεο 
Νφηηαο Αθξηθήο θαη είλαη κηα πεξφλε κπακπνπίλνπ κε 29 εγθνπέο. 
Υξνλνινγείηαη απφ ην 35.000 π.Υ. Μνηάδεη κε ηα «εκεξνινγηαθά ξαβδηά». 
Σέηνηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε Νακίκπηα γηα λα θαηαγξάθνπλ ηελ παξέιεπζε ηνπ 
ρξφλνπ.  Άιια θφθαια, ηεο λενιηζηθήο πεξηφδνπ, έρνπλ βξεζεί ζηε Γπηηθή 
Δπξψπε. Έλα θφθαιν ιχθνπ βξέζεθε ζηελ Σζερία θαη ρξνλνινγείηαη απφ ην 
30.000 π.Υ.. Φέξεη 55 εγθνπέο, ζε δχν ζεηξέο αλά πέληε, νη νπνίεο εηθάδεηε 
φηη απνηεινχλ θαηαγξαθή ζεξακάησλ. 
Απφ ηνλ Πάππξν ηνπ Rhind αιιά θαη ηνπο παπχξνπο ηεο Μφζραο 
ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Αξραίνη Αηγχπηηνη κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίδνπλ ην 
εκβαδφλ ηνπ θχθινπ . Δπίζεο απφ γεσκεηξηθά θαη αζηξνλνκηθά πξνβιήκαηα , 
νη Αξραίνη Αηγχπηηνη είραλ αλαπηχμεη έλα είδνο γεσκεηξηθήο γλψζεο , ε νπνία 
είρε απνθξπζηαιισζεί θαη ζηηο ππξακίδεο.  
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   Οη νπκέξηνη δχγηδαλ, ππνιφγηδαλ ηε γε ζε «ζαξ», κεηξνχζαλ ηα  πγξά ζε 
«θα» (είρε, δειαδή, αλαπηπρζεί ζχζηεκα αξίζκεζεο) , ρξεζηκνπνηνχζαλ  
θιάζκαηα θαη είραλ ζχζηεκα αξηζκψλ κε βάζε ην 60    (2500 π.Υ.).  
   Οη Βαβπιψληνη έθηαζαλ ζε πςειφ επίπεδν καζεκαηηθήο θνπιηνχξαο, 
κεγαιχηεξε ησλ ζχγρξνλψλ ηνπο ,Αηγππηίσλ. Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα ην 
είραλ αλαθαιχςεη θαη νη Βαβπιψληνη ηνλ 16ν π.Υ. αηψλα (1.000 ρξφληα πξηλ 
απφ ηε γέλλεζε ηνπ Ππζαγφξα). Οη Βαβπιψληνη γλψξηδαλ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο 
θαη ηηο ξίδεο, ιχλαλε εμηζψζεηο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, ππνιφγηδαλ ην 
εκβαδφλ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ, παξαιιειφγξακκσλ, ηξαπεδίσλ θαζψο θαη 
ην εκβαδφλ ηνπ θχθινπ (κε π=3 αληί π=3,14). Σν αξηζκεηηθφ ηνπο ζχζηεκα 
είρε σο βάζε ην 60 , ήηαλ κε ςεθηαθφ, ζεζηαθφ , ρσξίο ππνδηαζηνιή θαη 
ρσξίο κεδέλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη γλσξίδαλε θαη ην δεθαδηθφ ζχζηεκα. Σν 
εμεληαδηθφ ζχζηεκα ησλ Βαβπισλίσλ έρεη επηβηψζεη κέρξη ζήκεξα ζην 
κέηξεκα ηνπ ρξφλνπ. Έηζη π.Υ. φηαλ νη Βαβπιψληνη ήζειαλ λα εθθξάζνπλ ηνλ 
αξηζκφ 75, έιεγαλ «1,15», φπσο θη εκείο ζήκεξα ηα 75 ιεπηά ηα εθθξάδνπκε 
ζαλ 1 ψξα θαη 15 ιεπηά.  
Σα επηηεχγκαηα φκσο ησλ Διιήλσλ, επηζθηάδνπλ φια ηα πλεπκαηηθά 
επηηεχγκαηα ησλ επφκελσλ 1500 εηψλ.  
   Οη Έιιελεο φκσο ζηεξίρηεθαλ ζηηο παιαηφηεξεο αξραίεο θνηλσλίεο ησλ 
Βαβπισλίσλ θαη Αηγππηίσλ. Υξεζηκνπνηνχζαλ δχν είδε αξηζκεηηθψλ 
ζπζηεκάησλ κε βάζε ην 10: ην Ηξσδηαλφ ή Αηηηθφ θαη ην Ισληθφ ή 
Αιεμαλδξηλφ. Γε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηκέο ζέζεηο φπσο έθαλα νη Βαβπιψληνη θαη 
φπσο γίλεηαη ζήκεξα. Δπίζεο δε ρξεζηκνπνηνχζαλ ην κεδέλ θαη ηα θιάζκαηα.  
Οη Έιιελεο ζεκειίσζαλ ηε γεσκεηξία σο κηα ακηγψο καζεκαηηθή 
ελαζρφιεζε: δηαηχπσζαλ θαη απέδεημαλ ζεσξήκαηα.  
Γηα ην Θαιή ην Μηιήζηνο (624-547 π.Υ.) νη γξακκέο δελ ήηαλ θάηη πνπ 
κπνξείο λα δεηο ζηελ άκκν, αιιά ήηαλ αληηθείκελα ζθέςεο ζηε θαληαζία καο.  
Ο Ππζαγφξαο (580-500 π.Υ.) ππήξμε απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο 
καζεκαηηθνχο φισλ ησλ επνρψλ. Απηφο έπιαζε ηε ιέμε καζεκαηηθά, δειαδή 
εθείλν πνπ έρνπκε κάζεη. Ο Ππζαγφξαο κεηακφξθσζε ηελ επηζηήκε ησλ 
καζεκαηηθψλ ζε ζηνηρείν ειεχζεξεο κφξθσζεο.  
  Καηά ην ηέινο ηνπ 4νπ αηψλα π.Υ. ε καζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξζεθε 
ζηελ Αιεμάλδξεηα. Δθεί ν Δπθιείδεο έγξαςε θαη δίδαμε ηα ηοισεία ηνπ πνπ 
είλαη ίζσο ην βηβιίν κε ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα καζεκαηηθά, πνπ έρεη 
γξαθηεί πνηέ. 
Σελ ίδηα επνρή ν θάπσο λεψηεξνο καζεκαηηθφο , Απνιιψληνο έγξαςε έλα 
επίζεο ζπνπδαίν βηβιίν ηηο ΄΄Κσληθέο ηνκέο΄΄. 
χγρξνλνο κε ηνλ Απνιιψλην ήηαλ ν Αξρηκήδεο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ νπνίνπ 
ζηα καζεκαηηθά θαη φρη κφλν , ήηαλ πνιχ κεγάιε. 
ηηο εξγαζίεο ηνπ Ιππάξρνπ 130 κ.Υ. θαη ηνπ Πηνιεκαίνπ 150 κ.Υ. γηα ηελ 
Αζηξνλνκία εκθαλίζηεθε ε Διιεληθή Σξηγσλνκεηξία. Σν 250 κ.Υ. ν Γηφθαληνο 
κε ηελ ΄΄Αξηζκεηηθή΄΄ ηνπ εηζάγεη ηελ ζεσξία αξηζκψλ ελψ θαηά ην 320 κ.Υ 
ππάξρεη κηα αλαβίσζε ηεο Γεσκεηξίαο κε ηελ ΄΄Μαζεκαηηθή ζπιινγή΄΄ ηνπ 
Πάππνπ , πνπ είλαη ίζσο ν ηειεπηαίνο κεγάινο έιιελαο καζεκαηηθφο ηεο 
Διιεληθήο πεξηφδνπ.  
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ηηο αξρέο ηνπ 5νπ αη. νη πην ζεκαληηθέο ζρνιέο φπνπ δηδάζθνληαλ νη 
επηζηήκεο βξίζθνληαλ ζηελ Αζήλα, ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε.  
Η ζρνιή ησλ Αζελψλ δηαηεξήζεθε σο ην 529, νπφηε έθιεηζε κε δηάηαγκα ηνπ 
Ινπζηηληαλνχ . 
Δλ ησ κεηαμχ ζηελ Ιλδία ηα καζεκαηηθά είραλ πάξεη δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. 
Δίραλ αλαπηπρζεί απιέο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο πνπ καξηπξνχλ ηελ 
επίδξαζε απφ ηα καζεκαηηθά ησλ ιαψλ ηεο Μεζνπνηακίαο. Η κεγάιε φκσο 
ζπλεηζθνξά ησλ Ιλδψλ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο γξαθήο ησλ 
αξηζκψλ.  
Σνλ 8ν κΥ αηψλα ε λέα γξαθή ησλ αξηζκψλ ,καδί κε ηα ζηνηρεία ηεο 
Βαβπισληαθήο άιγεβξαο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηξνλνκίαο θαη Γεσκεηξίαο 
πέξαζε ζηνπο Άξαβεο. Απηνί αζρνιήζεθαλ κε ηε ζχλδεζε ησλ αξραίσλ 
πεγψλ θαη καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζε έλα εληαίν ζχζηεκα , πνπ επέδξαζε 
ζηελ αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθψλ. Αλαθέξνπκε ηνλ Al Khowarismi πνπ ην  
825 κ.Υ. ζχλζεζε κηα ζηνηρεηψδε πξαγκαηεία ηελ al-jabr w almuqabalah ην 
πλεχκα ηεο νπνίαο θπξηάξρεζε ζηα καζεκαηηθά ηεο αξρήο ηεο Αλαγέλλεζεο  
θαη έδσζε ην φλνκα ζηελ Άιγεβξα. 
Η πεξίνδνο απηή δελ πξφζζεζε θάηη πνιχ ζεµαληηθφ ζηελ εμέιημε ησλ 
καζεκαηηθψλ, παξά ηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο ησλ Αξάβσλ καζεκαηηθψλ 
(Bhaskara, Al Khowarismi  θ.ά.)  εηδηθά ζηελ άιγεβξα,  θαη ησλ Δπξσπαίσλ 
φπσο ν Fibonacci.  ηε ζπλέρεηα, ν ηζιακηθφο πνιηηηζκφο, ην Βπδάληην θαη ν 
ιαηηληθφο επξσπατθφο θφζκνο ( ηδηαίηεξα απφ ην 13ν αη. θαη κεηά) παξέρνπλ 
αμηφινγα δείγκαηα επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη 
ζηε δηαηήξεζε, ζηε κειέηε θαη ζηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ πνπ θιεξνδφηεζε 
ε αξραηφηεηα, αιιά ζπλνδεχεηαη ζπρλά κε πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο ζηελ 
θαηεχζπλζε ηφζν ηνπ εκπινπηηζκνχ φζν θαη ηεο γφληκεο θξηηηθήο θαη 
ππέξβαζεο κεξηθψλ πιεπξψλ ηεο αξραίαο θιεξνλνκηάο..  
 

 

   Παξαπάλσ ν καζεκαηηθφο Fibonacci 
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ηελ Δπξψπε φκσο νη ηζρπξέο ζενθξαηηθέο αληηιήςεηο ηεο Καζνιηθήο                                                                                                                    
εθθιεζίαο δελ ελζάξξπλαλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα θαηάθηεζε γλψζεο.  Πξνο ην 
ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 
ηνπο Οζσκαλνχο, πνιινί  κειεηεηέο παίξλνληαο φ,ηη ρεηξφγξαθα  κπνξνχζαλ 
λα δηαζψζνπλ θαηέθπγαλ πξνο ηελ ∆χζε.  
 Απφ ηελ άιιε µέζσ ηνπ εκπνξίνπ πνιιέο ηδέεο ησλ Αξάβσλ γηα ηελ άιγεβξα 
κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ Ιηαιία.  Απηφ ζπλέβαιιε ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηα έξγα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αιιά θαη γηα ηηο ηερληθέο ηεο 
άιγεβξαο Αξάβσλ ζηνραζηψλ.  
Μηα θαηλνχξηα επνρή γηα ηα µαζεµαηηθά μεθηλνχζε.  
Ο 18νο θαη 19νο αηψλαο απνηεινχλ  καδί  µε ηελ Διιεληθή, ηηο πην ζεµαληηθέο 
επνρέο ησλ  καζεκαηηθψλ .  
 Θεκειηψζεθαλ ζεµαληηθέο ηδέεο γηα ηα  µαζεµαηηθά θαη έγηλαλ ζπνπδαίεο 
αλαθαιχςεηο αιιά θαη αλαζεσξήζεηο παιαηφηεξσλ πεπνηζήζεσλ. 
 Ο 18νο Αηψλαο απνηειεί ηνλ ρξπζφ Αηψλα ηεο Αλάιπζεο.  Σν ελδηαθέξνλ γηα 
ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ  καζεκαηηθψλ απμαλφηαλ.  Μεηά ηηο αξρηθέο εξγαζίεο 
ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζµνχ Newton θαη Leibniz  αιιά θαη 
ηνπ Bernoulli ηε ζθπηάιε παίξλνπλ νη Euler, Mac Laurin,  θαη Taylor  (ζεηξέο 
ζπλαξηήζεσλ, δπλαµνζεηξέο ). O Euler, ν ζεκαληηθφηεξνο    καζεκαηηθφο 
απηνχ ηνπ αηψλα, αζρνιήζεθε  µε πνιινχο ηνµείο  (ηξηγσλνκεηξία,  ζεσξία 
αξηζµψλ ) θαη αλαθάιπςε θαηλνχξηνπο (ινγηζµφο κεηαβνιψλ ,  δηαθνξηθή 
γεσκεηξία). Ο Laplace ηειεηνπνηεί ηε ζεσξία πηζαλνηήησλ θαη ηελ νπξάληα 
κεραληθή. ηα ρέξηα ηνπ Lagrange ε αλάιπζε ηειεηνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη 
ζηε  κεραληθή.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9 
 

ΤΤΝΝΟΟΠΠΣΣΗΗΚΚΟΟ  ΠΠΗΗΝΝΑΑΚΚΑΑ    ΣΣΖΖ    ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΖΖ    ΣΣΩΩΝΝ    

ΜΜΑΑΘΘΖΖΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΩΩΝΝ  

ηηηηρρ    ΥΥππιιζζηηίίννααρρ  ΦΦίίλληη  ((ΔΔππίίκκ..  κκααθθηηγγήήηηππιιαα  ΔΔ..ΜΜ..ΠΠ  )) 

 3000-2000 π.Χ                       

Κίνα   Πξαγκαηεία Μεηαζέζεσλ (yang-ying ) .                                                        

Πξαγκαηεία αξηζκεηηθήο ζε  9 θεθάιαηα ( ππνινγηζκνί εκβαδώλ) . 

Πξνζέγγηζε ηεο ηηκήο ηνπ π . 

Αίγςπηορ   Δκθάληζε ηεξνγιπθηθώλ αξηζκώλ . Καηαζθεπή ππξακίδσλ 

Μεζοποηαμία   Δκθάληζε ζθελνεηδνύο γξαθήο ησλ αξηζκώλ . 

  2000-1000 π.Χ  
      Αίγςπηορ  Πάππξνη Rhind θαη Μόζραο .  

Τπνινγηζκνί όγθσλ θαη εκβαδώλ                                                                   

Μεζοποηαμία  Τπνινγηζκνί εκβαδώλ θαη "επίιπζε" εμηζώζεσλ β΄ βαζκνύ  

 1000-500 π.Χ  
      Ελλάδα   Θαιήο . Έλλνηα απόδεημεο , Απνδεηθηηθή Γεσκεηξία . 

 Ππζαγόξαο -Ππζαγόξεηνη . Θεσξία Αξηζκώλ , γεσκεηξία ,  

 κνπζηθή θιίκαθα .  

                   Ινδία Τπνινγηζκόο ηεηξαγσληθώλ ξηδώλ .  
  500-300 π.Χ 

     Ελλάδα Οηλνπίδεο ν Υίνο . Γεσκεηξία . 

Ηππνθξάηεο ν Υίνο . Σεηξαγσληζκόο . 

Εήλσλ ν Διεάηεο . Παξάδνμα θίλεζεο                                                                  

( πνπ πεξηθιείνπλ έλλνηεο ζπλέρεηαο θαη νξίνπ ). 

Λεύθηππνο. Αηνκηθή ζεσξία . 

Αληηθώλ. Μέζνδνο εμάληιεζεο. 

Ηππίαο ν Ζιείνο.  Σεηξαγσληζκόο  

Θεόδσξνο ν Κεξπλαίνο .   Αζύκκεηξνπο αξηζκνύο. 

Γεκόθξηηνο. Αηνκηθή Θεσξία, Γεσκεηξία. 

Αξρύηαο. Αλαινγίεο. 

Πιάησλ.  Θεκειίσζε Μαζεκαηηθώλ. 

Θεαίηεηνο.  Γεσκεηξία 

Δύδνμνο.   Αλαινγίεο. 

Μέλαηρκνο.  Κσληθέο. 

Γεηλόζηξαηνο.  Σεηξαγσλίδνπζα. 

Αξηζηνηέιεο.  Λνγηθή. 

Δπθιείδεο.  ηνηρεία, Γεδνκέλα, Φαηλόκελα. 
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    300-0 π.Χ  
     Ελλάδα  Αξίζηαξρνο. Πξώηε δηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ειηνθεληξηθνύ  

ζπζηήκαηνο. 

Δξαηνζζέλεο. Πξώηνη αξηζκνί, Γεσδαηζία. 

Απνιιώληνο. Κσληθέο. 

Αξρηκήδεο. Γεσκεηξία, Αξρέο απεηξνζηηθνύ ινγηζκνύ, Θεσξεηηθή θπζηθή, 

Δθαξκνγέο. 

Ίππαξρνο. Αζηξνλνκία, Σξηγσλνκεηξία. 

σζηγέλεο. Γεκηνπξγία Ηνπιηαλνύ εκεξνινγίνπ. 

      Κίνα Σεηξαγσληθέο, θπβηθέο ξίδεο. Γξακκηθέο εμηζώζεηο. 

  0-200 μ.Χ. 

      Ελλάδα   Ήξσλ ν  Αιεμαλδξεύο. Γεσδαηζία, Μαζεκαηηθά, Δθαξκνγέο. 

εξήλνο. Κπιηλδξηθέο ηνκέο. 

Νηθόκαρνο. Θεσξία Αξηζκώλ. 

Θέσλ ν κπξλαίνο. Θεσξία Αξηζκώλ. 

Κιαύδηνο Πηνιεκαίνο. Αζηξνλνκία, Σξηγσλνκεηξία, Γεσδαηζία.  

      Κίνα Αζηξνλνκία, Γεσκεηξία. 

   200-400  
      Ελλάδα  Γηόθαληνο. Άιγεβξα, Θεσξία Αξηζκώλ. 

Πάππνο. Γεσκεηξία. 

Ηακβιίρνο. Θεσξία Αξηζκώλ. 

Θέσλ ν Αιεμαλδξεύο. Γεσκεηξία.  

      Κίνα Liu Hui. Σερληθέο κέηξεζεο. Αξηζκεηηθή.  

  400-800  
       Ελλάδα Τπαηία. Γεσκεηξία, Αζηξνλνκία. 

  Πξόθινο. Γεσκεηξία.  

       Μεξικό Αλάπηπμε ηεο αξίζκεζεο θαη αζηξνλνκίαο ησλ Maya.  

       Μέζη Αναηολή Με ηνλ Υαξνύλ αι Ραζίλη , πξνζηάηε ησλ Μαζεκαηηθώλ,           

      (βαζίιεπζε  786-808) αξρίδεη ε αξαβηθή επνρή, ακάιγακα δύν θόζκσλ 

(ειιεληθνύ - αξαβηθνύ)   

       Ινδία Aryabhata θαη  Σξηγσλνκεηξία. 

 Brahmagupta θαη απξνζδηόξηζηε αλάιπζε, αλάπηπμε ηνπ  

 ηλδναξαβηθνύ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο. 

      Ιηαλία Boethius. Γεσκεηξία θαη Θεσξία Αξηζκώλ.  

        Κίνα Αξηζκεηηθή, Μέηξεζε θύθινπ, Δμηζώζεηο 3νπ βαζκνύ, Αζηξνλνκία.  
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   800-1000  
      Μέζη Αναηολή al Khowârismi. Αιγεβξα. 

Honein ibn Ishâq. Διιεληθά Μαζεκαηηθά. 

Tâbt ibn Qurra. Κσληθέο, Διιεληθά Μαζεκαηηθά. 

Abû Kâmil. Γεσκεηξία, Αιγεβξα. 

Al Nairizi. Γεσκεηξία. 

Αβηθέλλαο. Γεσκεηξία, Αξηζκεηηθή.  

      Ινδία Mahâvira. Αξηζκεηηθή, Αιγεβξα.  

      Ιζπανία Gerbert (Sylvester II). Αξηζκεηηθή 
 

 1000-1200  
       Βςζάνηιο  Μηραήι Φειιόο. Αζηξνλνκία.  

       Πεπζία Οκάξ Καγηάκ. Γεσκεηξηθή ιύζε θπβηθώλ εμηζώζεσλ, αίηεκα ησλ    

       παξαιιήισλ, ζεσξία αλαινγηώλ.  

       Ινδία Al Biruni. θαηξηθή ηξηγσλνκεηξία. Bhâskara. Αιγεβξα.  

       Ιζπανία Αξαβηθά έξγα κεηαθξάδνληαη ζε ιαηηληθά. Abraham ben Ezra.   

       πλδπαζηηθή.  

       Ιηαλία Μεηαθξάζεηο αξαβηθώλ έξγσλ ζηα ιαηηληθά (Πιάησλ ηνπ Tivoli,  

       Gerardo ηεο Gremoma). 

       Κίνα  Αξηζκεηηθή.  

 1200-1400  
       Αγγλία  Μειέηε θίλεζεο, επηηάρπλζεο.Calculatores.  

       Βςζάνηιο  Ησάλλεο Παρπκέξεο. Πεξί ησλ ηεζζάξσλ   

       καζεκάησλ Παρπκεξνύο κεγάινπ δηδαζθάινπ (Αξηζκεηηθή,  

       κνπζηθή, Γεσκεηξία, Αζηξνλνκία).Μάμηκνο Πιαλνύδεο.                                      

       Θεσξία   Αξηζκώλ. Δκκαλνπήι Μνζρόπνπινο. Μαγηθά ηεηξάγσλα. 

       Νηθόιανο Ραβδάο. Αξηζκεηηθή, Γεσκεηξία.  

       Γαλλία  O Jordanus θαη πξνρσξεκέλε Αιγεβξα.  

       Ιηαλία Leonardo ηεο Πίδαο  (Fibonacci), Αιγεβξα, Αξηζκεηηθή,         

       Γεσκεηξία ( εηζαγσγή αξαβηθώλ  γλώζεσλ ).  

        Κίνα  Δπίιπζε πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ. 

        Πεπού  Κίπνπο ( θόκβνη ζε ζρνηληά ) γηα κέηξεζε.  

        Πεπζία  Nasir al Din Tusi θαη ηξηγσλνκεηξία. 

 1400-1600  
        Αγγλία  Σξηγσλνκεηξία. 

        Γαλλία   Ο Vieta θαη ν αιγεβξηθόο ζπκβνιηζκόο.  

        Γεπμανία  Reichenmeisters. Πξννπηηθή (Durer).  
        Ιηαλία  Αιγεβξηθή επίιπζε εμηζώζεσλ 3νπ βαζκνύ ( Ferrari,      
        Tartaglia,Carnano ).  
        Γεσκεηξία, Γεσκεηξηθή πξννπηηθή.  

        Ινδία   Τπνινγηζκνί εκρ , ζπλρ .  

        Κάηω Χώπερ  Stevin θαη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα.  

        Ποπηογαλία   N. Nuñez (Αιγεβξα, Γεσκεηξία, Ναπζηπινΐα ).  
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   1600-1700  
       Εςπώπη Kepler, Newton. Οπξάληα κεραληθή. 

  Descartes-Fermat. Γεκηνπξγία Αλαιπηηθήο Γεσκεηξίαο. 

  Napier, Briggs. Αλαθάιπςε ινγαξίζκσλ. 

  Girard-Descartes. Θεσξία εμηζώζεσλ. 

  Pascal-Fermat.  Θεσξία πηζαλνηήησλ. 

  Fermat-Pascal. Θεσξία Αξηζκώλ. 

  Pascal-Desargues. Πξνβνιηθή Γεσκεηξία. 

  Newton-Leibniz. Γεκηνπξγία απεηξνζηηθνύ ινγηζκνύ. 

  Γαιηιαίνο. Γεσκεηξία, Αζηξνλνκία, Μεραληθή. 

  Huygens. Γεσκεηξία, Φπζηθή, Αζηξνλνκία, Θεσξία πηζαλνηήησλ.  

              Κίνα Ο  Mateo Ricci κεηαθξάδεη ηα ζηνηρεία ηνπ Δπθιείδε ζηα θηλέδηθα. 
 

  1700-1800  
           Αλάπηπμε ηερληθήο γηα ηελ επίιπζε δηαθνξηθώλ εμηζώζεσλ (Euler,  

   D`Alembert, Clairaut, Bernoulli, Lagrange )  
   Πξνζπάζεηα απζηεξήο ζεκειίσζεο ηνπ απεηξνζηηθνύ ινγηζκνύ (    

           D`Alembert,  
   Euler, Lagrange) 
   Θεσξία πηζαλνηήησλ ( Bernoulli, de Moivre, Bayes, Laplace ) 
   Eπίιπζε πνιπσλπκηθώλ εμηζώζεσλ ( Lagrange, Ruffini )  
   Γεσκεηξία: Μειέηε Κακππιώλ ( Euler, Clairaut, Monge, Dupin ) 

   Λνγηζκόο Μεηαβνιώλ ( Euler, Lagrange ) 1800-1900  
           Αιγεβξηθή Θεσξία αξηζκώλ. Θεσξία Galois. Οκάδεο θαη ώκαηα. 

   Quaternions θαη νη κε - κεηαζεηηθέο άιγεβξεο. Θεσξία Πηλάθσλ. 

   Ζ αξηζκεηηθνπνίεζε ηεο αλάιπζεο. Γηαθνξηθή Γεσκεηξία. 

  Με Δπθιείδεηεο Γεσκεηξίεο. Πξνβνιηθή Γεσκεηξία. 

  Γηαλπζκαηηθή Αλάιπζε. Θεκειίσζε ηεο Γεσκεηξίαο. 

  Μαζεκαηηθή Λνγηθή. Θεσξία πηζαλνηήησλ. Θεσξία πλαξηήζεσλ. 

   1900-1999  
          Θεσξία πλόισλ. Αλάπηπμε ηεο Σνπνινγίαο. Απζηεξή Θεκειίσζε ηεο       

          Θεσξίαο Πηζαλνηήησλ. 

  Δπίδξαζε ησλ Ζ/Τ ζηα Μαζεκαηηθά. Αιγεβξνπνίεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ. 

  Δπίιπζε αλνηρηώλ πξνβιεκάησλ ( ην ηειεπηαίν ζεώξεκα ηνπ Fermat,  

  ην πξόβιεκα ησλ 4 ρξσκάησλ ) 

  Ζ γέλεζε ηεο νκάδαο N. Bourbaki. Ζ δεκηνπξγία θαηλνύξησλ θιάδσλ θαη    

          ζεσξηώλ ( ζπλαξηεζηαθή αλάιπζε, ηαλπζηηθή αλάιπζε, νιηθή δηαθνξηθή    

          γεσκεηξία, θπβεξλεηηθή)  

  ζεσξία γξαθεκάησλ, ζεσξία θαηεγνξηώλ, ζεσξία θαηαλνκώλ,  

          ζεσξία solitons θ.α ) 
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ηελ εμέιημε ησλ Μαζεκαηηθψλ  είλαη θαλεξφ  θαη απφ φινπο απνδεθηφ 
πσο νη αξραίνη Έιιελεο καζεκαηηθνί ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα. 
Σα πξν-Διιεληθά καζεκαηηθά είραλ έλα βαζηθφ ειάηησκα. Ο πινχηνο ησλ 
εκπεηξηθψλ αλαθαιχςεσλ δελ είρε νξγαλσζεί ζε έλα ζπλεπέο θαη 
νξζνινγηθφ ζχζηεκα.  
Η αμησκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ μεθίλεζε απφ ηελ αξραία 
Διιάδα.  
Σφηε ζεκειηψζεθε ε επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηελ 
δηαδηθαζία αλάιπζεο, ζχλζεζεο, θαη απφδεημεο θαζψο θαη ηεο 
δηεξεχλεζεο θαη ηεο απφδεημεο ηζρχνο ηνπ αληηζηξφθνπ. Δίλαη αθξηβψο  
γη΄απηφ ην ιφγν πνπ ν Θαιήο αλαθέξεηαη ζαλ ν πξψηνο καζεκαηηθφο, 
γηαηί δηαηχπσζε αθεξεκέλα αξθεηά ζεσξήκαηα, γηα ηα νπνία έδσζε θαη 
θάπνηαο κνξθήο απφδεημε. 
Η Αξραία Διιάδα έβαιε ηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 
εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Λνγηθήο. 
 Σα Μαζεκαηηθά πνπ αλαπηχρηεθαλ ζηελ Αξραία Διιάδα , εθαξκφζηεθαλ 
ζηελ γεσξγία, ηελ κεραληθή, ηελ πνιεκηθή ηέρλε, ηελ αζηξνλνκία, ηελ 
αξρηηεθηνληθή θαη ηε γεσδαηζία.  
Αλαπηπρζήθαλε φκσο γηα λα απνηειέζνπλ θαη πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο 
ζθέςεο θαη ρξεζηκνπνηεζήθαλε ζηελ δνκεκέλε ινγηθή θαη ηελ θηινζνθία.  
Δμάιινπ ε Φηινζνθία γελλήζεθε ηνλ 6ν π.Υ. αηψλα ζηελ Ισλία θαη ε 
εμάπισζή ηεο ζηηο ππφινηπεο ειιεληθέο πφιεηο ήηαλ ε απαξρή κηαο 
ιακπξήο πνξείαο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, 
φρη γηα λα εμππεξεηήζεη πξαθηηθέο αλάγθεο , αιιά γηα λα ηθαλνπνηήζεη 
πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο θαη αλαδεηήζεηο. 
Η θηινζνθία ππεηζέξρεηαη ζε θάζε θιάδν γλψζεο γηαηί εξεπλά ηηο έζραηεο 
αμίεο θαη ηηο γεληθέο αξρέο. Σα Μαζεκαηηθά ήηαλ έλα επξχηαην πεδίν 
πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο γη' απηφ αζρνιήζεθαλ καδί ηνπο πνιινί 
θηιφζνθνη εθείλεο ηεο επνρήο. 
 Κάπνηνη απφ απηνχο, άζθεζαλ κεγάιε  επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ 
καζεκαηηθψλ ,φπσο ήηαλ ν Πιάησλαο. 
 Οη θηιφζνθνη ζέηνπλ εξσηήκαηα, φπσο : Πνηα είλαη ηα γλσξίζκαηα κηαο 
πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο , φπσο ηα καζεκαηηθά , θαη πνηά γεληθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο ηεο καζεκαηηθήο 
ζπιινγηζηηθήο;   
Οη καζεκαηηθνί  δηαηππψλνπλ νξηζκνχο θαη αμηψκαηα θαη απνδεηθλχνπλ 
ζεσξήκαηα.   
Αζθαιψο είλαη δπλαηφ ην ίδην πξφζσπν λα είλαη καζεκαηηθφο θαη 
θηιφζνθνο φπσο ήηαλ ν Ππζαγφξαο.  
Ο Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο αλ θαη δελ επηηέιεζαλ Μαζεκαηηθφ έξγν 
πνπ λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε απηφ ηνπ Ππζαγφξα επεξέαζαλ  ζεκαληηθά 
ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ.  

Ο Πιάησλαο ζεσξνχζε ηε ζπνπδή ησλ καζεκαηηθψλ  απαξαίηεηε γηα ηε 
ζπνπδή ηεο Φηινζνθίαο.  Γη΄απηφ θαη ζηελ είζνδν ηεο  Ακαδημίας τοσ είρε 

ηελ επηγξαθή : " αγεωκέηξεηνο κεδείο εηζίηω κνπ ηελ ζηέγελ ".                        
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αλ απνηέιεζκα απηψλ, θαίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη ελδηαθέξνπζα ε 
κειέηε νξηζκέλσλ Αξραίσλ Διιήλσλ Μαζεκαηηθψλ φπσο ν Θαιήο , ν 
Ππζαγφξαο, ν Δπθιείδεο, θαη ν Αξρηκήδεο  αθνχ ζα καο βνεζήζεη λα 
ηαπηηζηνχκε κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπκε θαιπηέξα ηνλ 
θφζκν ν νπνίνο είλαη βαζηζκέλνο ζηα καζεκαηηθά πνπ νη αξραίνη έιιελεο 
αλέπηπμαλ.  

 

Θαλήρ ο Μιλήζιορ 624-547 π.Υ 

 

Πεξηιήθζεθε ζηνπο «Δπηά νθνχο» ηεο αξραηφηεηαο. Γελλήζεθε ζηε Μίιεην 
ηεο Μ. Αζίαο κεηαμχ 620-630 π.Υ . Καηαγφηαλ απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα.  
Πιεξνθνξίεο ιέλε φηη δελ ζπνχδαζε ζε θακία ζρνιή . Σαμίδεςε ζηελ Αίγππην 
θαη ζηελ Βαβπιψλα, γλσξίδνληαο απφ θνληά ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο ησλ 
ιαψλ. πλαλαζηξάθεθε κε δηάθνξνπο ηεξείο-ζνθνχο ηεο Αηγχπηνπ. ε φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ παξέκεηλε άγακνο θαη αθνζησκέλνο ζηελ ζεσξεηηθή 
θαη πξαθηηθή ελαζρφιεζε κε ηε θηινζνθία θαη ηηο άιιεο επηζηήκεο. Ήηαλ κηα 
πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα . Αζρνιήζεθε κε ηελ αζηξνλνκία θαη ηα 
καζεκαηηθά , ηε θπζηθή θαη ηελ θηινζνθία . Ο Θαιήο ζίγνπξα ήηαλ 
επεξεαζκέλνο απφ κπζνινγηθά αξρέηππα, ζσζηά φκσο ζεσξείηαη ο ππώηορ 
θιλόζοθορ, αθνχ επεδίσμε λα δψζεη κηα ζπλνιηθή εμήγεζε ηνπ θφζκνπ. 
Δηζήγαγε ηελ έννοια ηηρ απσήρ ζηελ επηζηήκε θαη πξνζπάζεζε λα 
εξκελεχζεη οπθολογικά ηε δημιοςπγία ηος κόζμος θαη ηα θπζηθά 
θαηλφκελα. Γηα ηα επηζηεκνληθά ηνπ επηηεχγκαηα ιέγνληαη πνιιά θαη είλαη 
δχζθνιν λα μερσξίζεη θαλείο πφζα απφ απηά δελ νθείινληαη ζηνλ ζξχιν πνπ 
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δεκηνπξγήζεθε γχξσ απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Αλαδείρηεθε ζε νμπδεξθή 
δηαλνεηηθή θαη πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα. Ο Θαιήο ήηαλ ηδξπηήο ηεο Ισληθήο 
ζρνιήο . Οη θηιφζνθνη πνπ ηε ζπγθξνηνχζαλ, ππνζηήξηδαλ φηη ε θχζε 
απνηειείηαη απφ χιε πνπ βξίζθεηαη ζε αέλαε θίλεζε. Πξψηνο ν Θαιήο 
αλαδήηεζε ηελ αξρή ησλ φλησλ φρη ζην Θεφ, αιιά ζε θάπνην θπζηθφ είδνο. 
Απέδσζε ηε βάζε φισλ ησλ πξαγκάησλ ζην λεξφ, επεηδή , ίζσο 
,παξαηήξεζε φηη ε δσή φισλ ησλ φλησλ εμαξηάηαη απφ απηφ -είηε επεηδή 
πξνέξρνληαη απφ απηφ είηε επεηδή δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ζε πγξφ 
πεξηβάιινλ- θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη φιεο νη νπζίεο ζα κεηαβιεζνχλ 
ζε λεξφ. Απέδσζε ζηε θχζε κηα γελεζηνπξγφ δχλακε γηαηί (ζχκθσλα κε ηελ 
ζεσξία ηνπ) απφ απηή γελληνχληαη θαη βιαζηαίλνπλ ηα φληα. Βέβαηα ε 
ζεσξεηηθή ηνπ πξνζέγγηζε ζηε θχζε δελ απνηέιεζε κηα πιηζηηθή ζεψξεζε 
ησλ πξαγκάησλ, αιιά απιά κηα ζπκβνιηθή εξκελεία ηεο θνζκνγνληθήο 
αξρήο. Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηνπ Θαιή έρνπλ δηαζσζεί 
απφ ηνλ Αξηζηνηέιε.  
Σα  ζεσξήκαηα ηα νπνία απέδεημε ν Θαιήο ζηε γεσκεηξία ζχκθσλα κε ηνπο 
κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο  ήηαλ ηα εμήο: 
"Η δηάκεηξνο ελφο θχθινπ ηνλ ρσξίδεη ζε δχν ίζα κέξε"

 

 

"ηα ηζνζθειή ηξίγσλα νη παξά ηε βάζε γσλίεο είλαη ίζεο"  
"Οη θαηά θνξπθήλ γσλίεο είλαη ίζεο“,  
"Η εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθχθιην είλαη νξζή", 
" Γχν ηξίγσλα είλαη ίζα, φηαλ έρνπλ κηα πιεπξά θαη ηηο πξνζθείκελεο ζε απηήλ 
γσλίεο ίζεο",  

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ν Θαιήο ππνιφγηδε ηελ απφζηαζε 
ελφο πινίνπ απφ ηελ αθηή.  

Αλ Π είλαη ην πινίν θαη Λ ην ιηκάλη, ηφηε πινπνηνχζαλ ζην έδαθνο ηελ θάζεηε ΛΚ (φπνπ Κ 

ηπραίν ζεκείν) θαη ηελ θάζεηε ΚΝ ζην άθξν ηεο Κ. ηε ζπλέρεηα έβξηζθαλ ην κέζν Μ ηνπ ΛΚ 

θαη ηελ ηνκή Ν ησλ νπηηθψλ αθηίλσλ ΠΜ θαη ΚΛ. Έηζη πινπνηνχζαλ ην Ν ζην έδαθνο θαη 

κεηξνχζαλ ην κήθνο ΚΛ, πνπ είλαη ίζν κε ην ΠΛ (ηζφηεηα ηξηγψλσλ) ηεο απφζηαζεο ηνπ 

πινίνπ απφ ην ιηκάλη. Απηφ ηζρχεη επεηδή ηα ηξίγσλα ΠΛΜ θαη ΜΚΝ είλαη ίζα, ζχκθσλα κε 

ην θξηηήξην ηνπ Θαιή (γσλία Λ = γσλία Κ = 1 νξζή, γσλία Μ1 = γσλία Μ2 , ΛΜ = ΜΚ).  
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Δπίζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλαινγία πνπ ηζρχεη κεηαμχ ησλ πιεπξψλ δχν 
φκνησλ ηξηγψλσλ, θαηφξζσζε λα ππνινγίζεη ην χςνο ησλ ππξακίδσλ απφ ην 
κήθνο ηεο ζθηάο ηνπο θαη ηεο ζθηάο κηαο ξάβδνπ πνπ έκπεμε ζην  έδαθνο, 
θεξδίδνληαο έηζη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ βαζηιηά ηεο Αηγχπηνπ Άκαζη (επφκελε 
εηθφλα). 

 

Γηα ηελ κέηξεζε ησλ ππξακίδσλ ν Θαιήο θάξθσζε έλα ξαβδί ζην έδαθνο θαη 
πεξίκελε γηα αξθεηή ψξα κέρξη ην χςνο ηνπ λα γίλεη ίζν κε ηελ ζθηά ηνπ. Σφηε 
νη ππξακίδεο φπσο θαη θάζε άιιν ζψκα είρε χςνο ίζν κε ηελ ζθηά ηνπ. Σειηθά 
βξήθε ην χςνο ηεο ζθηάο ησλ ππξακίδσλ ίζν κε 276,75 πήρεηο δειαδή 145,3 
κέηξα. Σν αμηνζαχκαζην φκσο ήηαλ φηη κφλν κε ην κπαιφ ηνπ θαη έλα ξαβδί 
θαηάθεξε λα κεηξήζεη θάηη ζην νπνίν πνιινί άιινη είραλ απνηχρεη κε ζθάικα 
κφλν 1,7 κέηξα δηφηη πξάγκαηη ην χςνο ηεο ππξακίδαο ηνπ Υένπα είλαη 147 
κέηξα.   

ην Θαιή απνδίδεηαη επίζεο  θαη ε πξφβιεςε ηεο έθιεηςεο ηνπ ειίνπ πνπ 
ζπλέβε ζχκθσλα κε ηζηνξηθνχο θαη ζχγρξνλνπο αζηξνλνκηθνχο 
ππνινγηζκνχο ηελ 30 επηεκβξίνπ 610 ή ηελ 31 Ινπιίνπ 597 ή 28 Μαΐνπ 585 
π.Υ.  αιιά θαη ε αλαθάιπςε ηνπ ειεθηξηζκνχ , δει. ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
θερξηκπαξηνχ (θερξηκπάξη = ειεθηξνλ) λα έιθεη δηάθνξα κηθξά αληηθείκελα, 
φηαλ ηξηθηεί πάλσ ζε μεξφ κάιιηλν χθαζκα. 

Η θπξηφηεξε πξνζθνξά ηνπ Θαιή ζηα καζεκαηηθά βξίζθεηαη θπξίσο ζην φηη 
είλαη ν πξψηνο πνπ αλαδήηεζε κηα ινγηθή ζεκειίσζε γεσκεηξηθψλ 
ζεσξεκάησλ, γεγνλφο πνπ έθεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηνπ ΄΄ ζθέπηεζζαη ΄΄ 
κέρξη εθείλε ηελ επνρή. Γελ έθηηαμε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ζεσξεκάησλ 
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θαη απνδείμεσλ , φπσο εκείο ζήκεξα ην ελλννχκε, αιιά ήηαλ ν πξψηνο πνπ 
ηφικεζε λα μεθηλήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο Θαιήο ήηαλ ν πξψηνο 
πνπ δηαηχπσζε γεληθέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρεκάησλ θαη 
αηζζάλζεθε ηελ αλάγθε λα αηηηνινγήζεη κε ινγηθά επηρεηξήκαηα αθφκε θαη ηηο 
θαηλνκεληθά πξνθαλείο ηδηφηεηεο. Δίλαη απηφο αθξηβψο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 
ν Θαιήο αλαθέξεηαη σο ν πξψηνο Μαζεκαηηθφο. 

  

 

Ππζαγφξαο (580-500 π.Υ.) 

 

     Ο Ππζαγφξαο ππήξμε ζεκαληηθφο καζεκαηηθφο, θηιφζνθνο θαη γεσκέηξεο. 

Δίλαη ν θαηεμνρήλ ζεκειησηήο ησλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ θαη δεκηνχξγεζε 

έλα άξηην ζχζηεκα γηα ηελ επηζηήκε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, πνπ 

θαηνρχξσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη γεσκεηξηθέο απνδείμεηο. 

Γελλήζεθε ζε ρξνλνινγία πνπ δελ καο είλαη γλσζηή, αιιά πνπ εηθάδεηαη πσο 

είλαη κεηαμχ ησλ εηψλ 580 - 572 π.Υ. θαη σο επηθξαηέζηεξνο ηφπνο 

γελλήζεσο παξαδίδεηαη ε λήζνο άκνο. Οη πεξηζζφηεξνη αξραίνη ζπγγξαθείο 

ζπκθσλνχλ πσο είλαη γηνο ηνπ Μλεζάξρνπ, δηαθσλνχλ φκσο σο πξνο ηελ 

θαηαγσγή ηνπ Μλεζάξρνπ (κσο, ε επηθξαηέζηεξε εθδνρή κεηαμχ ησλ 

αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, πνπ παξαδίδνπλ νη Απνιιψληνο ζην "Πεξί 

Ππζαγφξνπ", Πνξθχξηνο ζην "Ππζαγφξνπ Βίνο" θαη Ιάκβιηρνο ζην "Πεξί ηνπ 

Ππζαγνξείνπ βίνπ" ζέιεη ηνλ Μλήζαξρν φρη κφλνλ άκην αιιά θαη απφγνλν 

ηνπ Αγθαίνπ, ηνπ πξψηνπ απνηθηζηή ηεο άκνπ) , κεηέξα ηνπ Ππζατο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο φζνλ αθνξά ην φλνκά ηνπ θαηά ηελ πην πηζαλή ν 
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Ππζαγφξαο έιαβε ην φλνκά ηνπ πξνο ηηκήλ ηεο Ππζίαο πνπ πξνέβιεςε ηελ 

γέλλεζή ηνπ ( Ππζία + αγνξεχσ, δειαδή απηφ πνπ αγφξεπζε ε Ππζία).  

     Δπεηδή απφ παηδί ν Ππζαγφξαο έδεηρλε πσο ήηαλ ηθαλφο γηα θάζε 

ζπνπδή( , ν Μλήζαξρνο ηνλ νδήγεζε ζηελ Σχξν θαη θξφληηζε λα κπεζεί ζηηο 

δηδαζθαιίεο ησλ Υαιδαίσλ. Απφ εθεί ν Ππζαγφξαο ήξζε μαλά ζηελ Ισλία θαη 

ζπλαλαζηξάθεθε αξρηθά κε ηνλ Φεξεθχδε απφ ηε χξν θη έπεηηα κε ηνλ 

Δξκνδάκαληα ηνλ Κξενθχιεην απφ ηελ άκν. ηαλ δε ν Μλήζαξρνο 

απέπιεπζε πξνο ηελ Ιηαιία, πήξε καδί ηνπ ηνλ λεαξφ Ππζαγφξα ζηελ Ιηαιία.  

ηαλ ν Μλήζαξρνο επέζηξεςε ζηε άκν κε πνιιά θέξδε θαη κεγάιε 

πεξηνπζία, έρηηζε ηεξφ ηνπ Πχζηνπ Απφιισλα θαη πξφζεμε ηδηαίηεξα ηελ 

παηδεία ηνπ παηδηνχ ηνπ, αλαζέηνληάο ηελ παξάιιεια πφηε ζηνλ Κξεψθπιν, 

πφηε ζηνλ Φεξεθχδε απφ ηε χξν θαζψο επίζεο θαη ζε ηεξείο. Ο λεαξφο 

Ππζαγφξαο κεγάισλε κε κεγάιε ζεκλφηεηα θαη ζσθξνζχλε. θέξδηζε ηνλ 

ζαπκαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε φισλ θαη θαηέζηε θνηλσλφο ησλ δηδαζθαιηψλ 

ησλ. Μάιηζηα ν Θαιήο δηαθξίλνληαο ηελ κεγάιε δηαθνξά ηνπ Ππζαγφξα ελ 

ζπγθξίζεη κε ηνπο άιινπο λένπο, ηνπ παξαζηάζεθε κε επραξίζηεζε θαη ηνπ 

κεηέδσζε φζεο γλψζεηο θαηείρε, πνπ ήηαλ δπλαηφλ λα κεηαδνζνχλ. Κνληά 

ζηνλ Θαιή ν Ππζαγφξαο έιαβε ηελ πξψηε ηνπ ζνβαξή εθπαίδεπζε πάλσ ζηα 

καζεκαηηθά, ηε γεσκεηξία θαη φζα έρνπλ ζρέζε κε ηνπο αξηζκνχο θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο. 

     Ήηαλ ν Θαιήο πνπ πξνέηξεςε ηνλ Ππζαγφξα λα κεηαβεί ζηελ Αίγππην θαη 

λα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο ηεξείο ηεο Μέκθηδνο θαη ηεο Γηνζπφιεσο, απφ ηνπο 

νπνίνπο ν ίδηνο ν Θαιήο είρε ιάβεη πνιιέο γλψζεηο, πξνιέγνληαο πσο εάλ ν 

Ππζαγφξαο εξρφηαλ ζε επαθή καδί ηνπο, ζα γηλφηαλ ζετθφηεξνο θαη 

ζνθφηεξνο απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ο Γηνγέλεο Λαέξηηνο (Βίνη 

Φηινζφθσλ, Βηβιίν γδνν) αλαθέξεη γηα ηνλ Ππζαγφξα φηη : " Νεαξφο αθφκε, 

παξαθηλεκέλνο απφ ηε θηινκάζεηά ηνπ έθπγε απφ ηελ παηξίδα ηνπ γηα λα 

κπεζεί ζε φιεο ηηο Διιεληθέο θαη βαξβαξηθέο ηειεηέο. Πήγε θαη ζηελ Αίγππην 

θαη ηφηε ν Πνιπηάξθεο ηνλ ζχζηεζε κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Άκαζε. Λέγεηαη φηη 

κπήζεθε ζε φια ηα αηγππηηαθά κπζηήξηα θαη φηη έκεηλε ζηελ Αίγππην είθνζη 

νιφθιεξα ρξφληα, πεξλψληαο πιένλ γηα Αηγχπηηνο, ψζπνπ ν Πέξζεο 

βαζηιηάο Κακβχζεο θαηέιαβε ηε ρψξα, δηέιπζε ηε δπλαζηεία ησλ Φαξαψ, θαη 

ν Ππζαγφξαο αηρκαισηίζηεθε καδί κε άιινπο Αηγππηίνπο ιφγηνπο, θαη 

κεηαθέξζεθε σο ζθιάβνο ζηε Βαβπιψλα. Δθεί θαηάθεξε λα δηαθξηζεί θαη λα 

επηδεηνχλ ζπλαλαζηξνθέο καδί ηνπ Πέξζεο Μάγνη θαη ζνθνί Υαιδαίνη, γηα 

αληαιιαγέο γλψζεσλ θαη δηδαζθαιηψλ.  Αξγφηεξα, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Γεκνθήδε, πξνζσπηθνχ γηαηξνχ ηνπ βαζηιηά ησλ Πεξζψλ, απειεπζεξψζεθε 

θαη επέζηξεςε ζηε άκν ζε ειηθία 56 ρξνλψλ. Πεγαίλεη ζηελ Ιλδία, φπνπ 
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κπείηαη ζηα ηειεηνπξγηθά ησλ Βξαρκάλσλ. Μάιηζηα είλαη θαη ν πξψηνο κε 

Βξαρκάλνο πνπ γίλεηαη απνδεθηφο. Έηζη παίξλεη ην φλνκα «Γηαβαληζάξηα» ή 

«Γηνπλαληζάξηα», πνπ ζεκαίλεη Ίσλαο δάζθαινο.  

     Αξγφηεξα ζε ειηθία 56 εηψλ επέζηξεςε ζηε άκν, θαηαζθεχαζε 

δηδαζθαιείν εκηθπθιηθφ πνπ γηα αηψλεο αξγφηεξα δηαηεξήζεθε κε ηελ 

νλνκαζία «εκηθχθιην ηνπ Ππζαγφξα», ζην νπνίν νη άκηνη ζπζθέπηνληαλ γηα 

ηα θνηλά. Σν ιίγν δηάζηεκα πνπ έκεηλε ζηελ παηξίδα ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε 

δηδαζθαιία θάπνησλ λέσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Δπξπκέλεο ν άκηνο, 

αζιεηήο πνπ λίθεζε πνιινχο θαη κεγάινπο αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνχο 

Αγψλεο. Δλψ νη άιινη αζιεηέο ζχκθσλα αθφκε κε ηνλ αξραίν ηξφπν 

ηξέθνληαλ κε ηπξί θαη ζχθα, εθείλνο ππαθνχνληαο ζηνλ Ππζαγφξα έηξσγε 

θαζεκεξηλά κηα νξηζκέλε πνζφηεηα θξέαηνο, δπλακψλνληαο ην ζψκα ηνπ. Ο 

δε Ππζαγφξαο ηνπ ζχζηελε λα γπκλάδεηαη, αιιά λα κελ απνβιέπεη ζηελ λίθε 

ψζηε λα απνθεχγεη ηνπο θζφλνπο πνπ απηή επηθέξεη. Φέξεηαη λα δίδαζθε ηελ 

αξρή ηεο Όβξεσο θαη ηεο Νέκεζεο θαη γη' απηφ επηλφεζε ηε Γηθαία Κνχπα. 

Δίρε θηηάμεη κηα θνχπα εθαξκφδνληαο ηνπο λφκνπο ηεο Φπζηθήο γηα λα πίλεη 

κε κέηξν ην θξαζί. Τπήξρε κία γξακκή πνπ φξηδε κέρξη πνπ έπξεπε λα 

γεκίδεη θαλείο. Μηα ζηάια παξαπάλσ θαη ε θνχπα άδεηαδε φιν ην πεξηερφκελν 

ηεο. Δίηε γηα ηνλ έλα, είηε γηα ηνλ άιιν ιφγν, έλα είλαη ην ζίγνπξν, φηη δειαδή 

ν Ππζαγφξαο εμαηηίαο θάπνησλ αληηζέζεσλ αλαγθάζηεθε λα εθπαηξηζηεί. 

Αξρηθά πήγε ζηε ηθειία, κεηά ζηε χβαξε θαη ζηνλ Σάξαληα, κέρξη πνπ 

άθνπζε θάπνηεο ζαπκαζηέο ηζηνξίεο γηα ηνλ Κξφησλα ζηελ Κ. Ιηαιία, γηα 

πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, ηέρλεο, επηπρηζκέλνπο πνιίηεο, θαη απνθάζηζε πσο 

φια έδεηρλαλ φηη ζε εθείλε ηελ αλζνχζα απνηθία ζα κπνξνχζε λα ηδξχζεη ηε 

ρνιή ηνπ. Έηζη κεηαλάζηεπζε νξηζηηθά ζηνλ Κξφησλα, φπνπ θαη ίδξπζε ηε 

ρνιή ηνπ. Καηεγνξήζεθε φκσο γηα αζεΐα, δηθάζηεθε, αιιά ην δηθαζηήξην ηνπ 

Κξφησλα, απνηεινχκελν απφ 1000 δηθαζηέο ηνλ αζψσζε. Η ζρνιή ηνπ 

Ππζαγφξα ζηνλ Κξφησλα έγηλε ηφζν θεκηζκέλε γηα ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

πξσηνπνξία ηεο, πνπ άξρηζαλ λα έξρνληαη εθεί λένη απφ φιεο ηηο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο, θάλνληαο έλα κεγάιν ηαμίδη θαη ξηζθάξνληαο πνιιά γηα εθείλε, ηελ 

επνρή.  

     Ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα γίλεη θαλείο δεθηφο ζηε ρνιή ησλ 

Ππζαγνξείσλ, θαη αθφκε θαη φηαλ γηλφηαλ δεθηφο , θαλείο απαηηνχληαλ πιήξε 

κπζηηθφηεηα γηα ηα πάληα φζα-άθνπγε ή έβιεπε εθεί κέζα (φζα άθνπγε ή 

έβιεπε κφλν, δηφηη ηνπ απαγνξεπφηαλ λα κηιάεη εθεί, λα πεη έζησ θαη ηελ 

παξακηθξή ιέμε, γηα αξθεηά ρξφληα). Ο ππνςήθηνο καζεηήο θαινχηαλ ζην 

Γπκλαζηήξην ηεο ρνιήο, φπνπ ζπκκεηείρε ζε αζθήζεηο καδί κε ηνπο άιινπο 

καζεηέο. Η πάιε απαγνξεπφηαλ απφ ηνλ Ππζαγφξα, δηφηη έιεγε φηη εθείλνη 
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πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ άζθεζε ηεο αξεηήο, δελ έπξεπε λα θπιηνχληαη ζην 

ρψκα ζαλ ηα δψα. Αθνινπζνχζε ζπκπφζην θαηά ην νπνίν ν ππνςήθηνο 

δερφηαλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο παξάμελεο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο έπξεπε λα 

απαληήζεη αβίαζηα θαη ειεχζεξα. Ο Ππζαγφξαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

παξαθνινπζνχζαλ κε πξνζνρή ηνπο κνξθαζκνχο, ηηο φςεηο θαη ην γέιην ηνπ 

ππνςήθηνπ, βγάδνληαο ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ηνλ 

«θπζηνγλσκνχζαλ» φπσο έιεγαλ. Αξγφηεξα, ν ππνςήθηνο θαινχηαλ ζε έλα 

ζπήιαην, ζην νπνίν νη ζξχινη έιεγαλ φηη ππήξραλ θαληάζκαηα θαη θαθά 

πλεχκαηα, θαη ηνπ δεηνχζαλ λα πεξάζεη κία λχρηα κφλνο ηνπ κέζα ζην 

ζπήιαην απηφ. Απηφο πνπ δελ ηα θαηάθεξλε λα παξακείλεη εθεί, 

απνξξηπηφηαλ σο αζζελήο θαη επηπφιαηνο ραξαθηήξαο. Αλ ν ππνςήθηνο 

πεξλνχζε επηηπρψο απηέο θαη άιιεο άγλσζηεο δνθηκαζίεο, γηλφηαλ δεθηφο 

ζηελ πξψηε ηάμε ηεο ρνιήο, φπνπ ε θνίηεζε ηνπ δηαξθνχζε πέληε νιφθιεξα 

ρξφληα. ' απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ππέξηαηνο λφκνο ήηαλ ε απφιπηε ζηγή. 

Ο καζεηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο κφλν λα αθνχεη θαη λα κε ξσηά ηίπνηε, λα κε 

ζρνιίαδε: ηίπνηε, λα κε κηιάεη ζε θαλέλαλ, (ζηελ είζνδν ηεο ρνιήο ππήξρε ε 

επηγξαθή «Δθάο Βέβεινη», δειαδή καθξηά νη βέβεινη απφ εδψ, νη «ακχεηνη», 

δειαδή -απφ ην «κχσ»- απηνί πνπ δελ κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ ην ζηφκα ηνπο 

θιεηζηφ -θαη φρη θάπνηνη «βέβεινη» κε ηε ζξεζθεπηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

δειαδή ηεξφζπινη ή θάηη ηέηνην. Σν κφλν δφγκα ήηαλ ην «Απηφο Έθα» (πνπ 

ζήκαηλε, απηφ ην είπε ν Ππζαγφξαο, θαη άξα είλαη νξζφ θαη άξα δελ ζεθψλεη 

ακθηζβήηεζε). Οη καζεηέο θαη καζήηξηεο απηήο ηεο πξψηεο ηάμεο, 

νλνκαδφληνπζαλ «αθνπζκαηηθνί», θαη απνηεινχζαλ ην «Οκαθφεηνλ» (δειαδή 

απηνχο πνπ αθνχλε φκνηα), πνπ ήηαλ θνηλφβην, θαη ζπληεξνχηαλ απφ θνηλφ 

ηακείν ζην νπνίν νη καζεηέο είραλ θαηαζέζεη φιε ηελ πεξηνπζία ηνπο. Σα 

πξψηα καζήκαηα ήηαλ πνιχπινθεο δηδαρέο εζηθήο θαη θηινζνθίαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ πέληε εηψλ, ν καζεηήο δελ ζπλαληνχζε πνηέ ηνλ ίδην ηνλ 

Ππζαγφξα αιιά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (πνπ αλαθέξνληαλ ζε απηφλ ιέγνληαο 

«Απηφο» θαη φρη ιέγνληαο «ν Ππζαγφξαο»), θαη κε θάπνηνπο εθιεθηνχο ν 

Ππζαγφξαο επηθνηλσλνχζε κε ξαβαζάθηα, φπνπ ηνπο έγξαθε δηάθνξα 

αηληγκαηηθά κελχκαηα. 

      Ο Ππζαγφξαο, ζαλ λα είρε δεη ην ηέινο λα πιεζηάδεη, είρε, εκπηζηεπηεί ην 

ζχγγξακκα ηνπ κε ηίηιν ρφιηα ζηε θφξε ηνπ Γακψ, πνπ ήηαλ ίζσο ε πην 

πηζηή καζήηξηα ηνπ, γηα λα ην δηαζψζεη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ... Έλαο 

νξγηζκέλνο φρινο Κξνησληζηψλ θνληακεληαιηζηψλ ηεο επνρήο, (θαηά 

άιινπο, κέιε ηνπ ξεχκαηνο ησλ «δεκνθξαηηθψλ» ππφ ηνλ Κχισλα), 

πεξηθχθισζε ηε ρνιή, θαη φινη καδί εηζέβαιαλ, θαηέζηξεςαλ θαη έθαςαλ φηη 

βξήθαλ εθεί κέζα, έβγαιαλ έμσ φινπο ηνπο ελνίθνπο θαη ηνπο έζθαμαλ. Ο 

ίδηνο ν Ππζαγφξαο θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη κέζα ζηε λχρηα, αιιά ν φρινο 
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ηνλ θπλήγεζε κε ππξζνχο, ψζπνπ ηα βήκαηα ηνπ ηνλ νδήγεζαλ απφ κηα 

εηξσλεία ηεο κνίξαο ζε έλα ρσξάθη κε θνπθηά. Μηζνχζε ηφζν πνιχ ηα θνπθηά 

πνπ δελ θαηαδέρζεθε λα μαπιψζεη αλάκεζα ηνπο γηα λα θξπθηεί, θη έηζη νη 

δηψθηεο ηνπ ηνλ εληφπηζαλ θαη ηνλ ζθφησζαλ επί ηφπνπ.  

               Βαζικά ενδιαθέπονηα ηος Πςθαγόπα και η διδαζκαλία ηος 

     πσο γίλεηαη παξαπάλσ θαλεξφ ε δσή θαη ν ζάλαηνο ηνπ Ππζαγφξα 

πεξηβάιινληαη απφ κχζνπο θαη ζξχινπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε 

δηδαζθαιία ηνπ. Η θηινζνθία πνπ αθνινπζνχζε ήηαλ ηδηφξξπζκε θαη 

θαιππηφηαλ απφ έλα καλδχα κπζηηθηζκνχ. Απηφ δεκηνπξγνχζε ζηνπο λένπο 

ηελ πεξηέξγεηα απφ ηε κία θαη ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ άιιε γηα ηελ εθκάζεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, κε απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη λα κπνχληαη, 

παξφιν πνπ ηνπο αλάγθαδε λα δνπλ κε απζηεξή πεηζαξρία.  

            

                            Θπηζκεία , ηθική , θιλοζοθία 

     Ο Ππζαγφξαο ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο Μεηεκςχρσζεο. Πίζηεπε, δειαδή, 
φηη κεηά ην ζάλαην ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ αλ είλαη «ηέιεηα», κεηαβαίλεη θαη 
ελψλεηαη κε ην Θεφ, ελψ αλ ν άλζξσπνο έρεη δηαπξάμεη ακαξηήκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, επηζηξέθεη κε ηε κνξθή θπηνχ ή δψνπ, γηα ηηκσξία θαη 
εμαγληζκφ. Μάιηζηα δίδαζθε πσο φια ηα θπηά θαη ηα δψα πνπ βιέπνπκε 
γχξσ καο δελ είλαη παξά άλζξσπνη ακαξησινί, πνπ έρνπλ ζηαιεί εδψ ζε 
απηή ηε κνξθή- απφ έλα αφξαην θαη αθαηαλφεην ζχκπαλ- γηα λα 
«εμαγληζηνχλ». Οη κανόνερ ηθικήρ ζςμπεπιθοπάρ ελφο Ππζαγνξείνπ ήηαλ 
μεθάζαξνη θαη πξνζδηνξηζκέλνη· πάλσ απ’ φια φθεηιε λα ηηπεί ηο λόγο ηος 
θαη λα δεη κε αςζηηπή πειθαπσία, λα είλαη ππάθνπνο θαη πεηζαξρηθφο. Σα 
ηξία ζεκαληηθφηεξα θαζήθνληά ηνπ ήηαλ ν ζεβαζμόρ ππορ ηοςρ θεούρ, 
ηοςρ γονείρ και ηοςρ νόμοςρ. Τπήξραλ φκσο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο πνπ 
επεθηείλνληαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, αθφκε θαη ζηελ 
ελδπκαζία θαη ηελ ηξνθή. Σηο ζσέζειρ ηων ανθπώπων, ζχκθσλα κε ηνπο 
Ππζαγνξείνπο, έπξεπε λα δηέπεη η δικαιοζύνη, όσι όμωρ η ιζόηηηα: ζηελ 
θνηλσλία έπξεπε λα επηθξαηεί κηα απζηεξή ηεξαξρία θαη ν θαζέλαο λα έρεη ηε 
δηθή ηνπ ζέζε· ν θαηψηεξνο έπξεπε λα ππνηάζζεηαη, ελψ ν αλψηεξνο λα 
ζπκπεξηθέξεηαη κε θαινζχλε.  

Οη Ππζαγφξεηνη θηιφζνθνη, πέξα απφ ην φηη επηθέληξσλαλ ηε κειέηε ηνπο ζηε 
καζεκαηηθή επηζηήκε, επηδεηνχζαλ λα ζπιιάβνπλ ηελ αιεζηλή θχζε ησλ 
αξηζκψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηα νπξάληα ζψκαηα.  Έηζη θαιιηέξγεζαλ ηα 
μαθημαηικά θαη ηε μοςζική.  
Οη ππζαγφξεηνη αλαθαιχπηνπλ ηελ οςζία ηων ππαγμάηων ζηοςρ απιθμούρ 
και ηη ζσέζη ηοςρ. Πίζσ απφ ηνλ θφζκν ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ 
ζπκβάλησλ νη ππζαγφξεηνη είδαλ λα θπξηαξρνχλ απζηεξέο καζεκαηηθέο 
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ζρέζεηο. Ο Ππζαγφξαο παξνπζηάδεη επίζεο σο βαζηθή αξρή ηνπ θφζκνπ ηελ 
αξκνλία.  

Γηα ηνπο Ππζαγνξείνπο έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ιεγφκελε ηεηπακηύρ πνπ 
παξηζηάλεηαη κε έλα ηξίγσλν απνηεινχκελν απφ ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο 
αξηζκνχο, ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ ηζνχηαη κε δέθα (1+2+3+4): 

* 

* * 

* * * 

* * * * 

Σν κπεηηθφ έξγν ησλ Ππζαγνξείσλ δηαξζξσλφηαλ ζε ηξεηο βαζκίδεο. Ο 

ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα παξέρνπλ κία επαξθή θηινζνθηθή εμήγεζε ζε ζρέζε 

πξνο ηα ηεθηαηλφκελα πνπ ζπληεινχληαλ ζηνπο εζψηεξνπο θχθινπο ηεο 

Γεκηνπξγίαο. Οη εηζαρζέληεο ζην Ππζαγφξεην ζχζηεκα αλαγνξεχνληαλ ζε 

«Αθνπζηηθνχο», απνηεινχζαλ θαη’ νπζία ηνλ θχθιν ησλ αθξναηψλ. Οη 

αθξναηέο δελ δηθαηνχληαλ λα κεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο. Τπνρξενχληαλ ζε 

απφιπηε ζηγή θαη ζ’ απηφ ην δηάζηεκα ζπγθέληξσλαλ γλψζεηο θαη επαχμαλαλ 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ ηξηψλ εηψλ, θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πξφνδφο ηνπο θξηλφηαλ ηθαλνπνηεηηθή, αλπςψλνληαλ ζηελ 

ηάμε ησλ «Μαζεκαηηθψλ». Δπξφθεηην γηα κία βαζκίδα, ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο νπνίαο δελ πεξηνξίδνληαλ ζε κία ζηείξα εκβάζπλζε ζηηο 

αξρέο ηεο καζεκαηηθήο επηζηήκεο, αιιά απνηεινχζαλ ην ππφβαζξν γηα ηε 

ζπλεηδεζηαθή θαη γλσζηηθή δηεχξπλζε, ε νπνία ζα άλνηγε ηνπο νξίδνληεο γηα 

ηελ πξνζέγγηζε θαη επίηεπμε πςειφηεξσλ θαη νπζηαζηηθφηεξσλ ζηφρσλ.  

Οη «Μαζεκαηηθνί» ζπλδχαδαλ ηε Γεσκεηξία, ηα καζεκαηηθά θαη ηε Μνπζηθή, 

ππεηζεξρφκελνη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αλαινγηψλ πνπ πθίζηαλην κεηαμχ 

απηψλ. Αθνινπζνχζε ε ηξίηε βαζκίδα, απηή ησλ «Φπζηθψλ». Δπξφθεηην γηα 

ηνπο αιεζηλνχο εξεπλεηέο θαη ζπνπδαζηέο ησλ αξρψλ ηνπ εζσηεξηθνχ βίνπ, 

νη νπνίνη πξνζέγγηδαλ εκπξάθησο ηε ζεία δηάζηαζε ηεο δσήο.  

Γλσξίδνπκε φηη ν ππζαγφξεηνο Αξρχηαο δηαηξνχζε ηα καζεκαηηθά ζε ηέζζεξα 

κέξε: κνπζηθή, αξηζκεηηθή, αζηξνλνκία θαη γεσκεηξία. 
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Μοςζική 

 

     Απφ ηελ επνρή ησλ Ππζαγνξείσλ, πνπ πίζηεπαλ φηη «νη αξηζκνί είλαη ε 
νπζία ησλ φλησλ», ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξηζκεηηθνί ιφγνη γηα ηελ έθθξαζε 
μοςζικών δηαζηεκάησλ. Οη Ππζαγφξεηνη κάιηζηα βξήθαλ ηε ζρέζε πνπ έρεη 
ην κήθνο κηαο ρνξδήο κε ην κνπζηθφ ηφλν πνπ εθπέκπεη, φηαλ πάιιεηαη. Γηα 
ηε ζρέζε απηήλ έδσζαλ αξηζκεηηθά ηελ εμήο έθθξαζε: αλ π.ρ. κηα ρνξδή έρεη 
κήθνο 12 κνλάδσλ κήθνπο θαη εθπέκπεη έλαλ ηφλν, ηφηε: 
ηελ ηέηαξηε ηνπ ηφλνπ απηνχ εθπέκπνπλ νη 3/4*12=9 κνλάδεο ηεο ρνξδήο 
ηελ πέκπηε ηνπ ηφλνπ απηνχ εθπέκπνπλ νη 2/3*12 = 8 κνλάδεο ηεο ρνξδήο  
ηε δηαπαζψλ ηνπ ηφλνπ απηνχ εθπέκπνπλ νη 1/2*12=6 κνλάδεο ηεο ρνξδήο. 
Οη ρνξδέο ινηπφλ κε κήθε 6, 8, 9 θαη 12 κπνξνχλ λα παίδνπλ αξκνληθά θαη 
απφ απηφ νη Ππζαγφξεηνη ζπκπέξαηλαλ φηη νη αξηζκνί 6, 8, 9 θαη 12 είλαη 
αξκνληθνί. Η αλαθάιπςε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ κήθνπο ηεο ρνξδήο θαη ηνπ 
χςνπο ηνπ ηφλνπ είλαη ην πξψην παξάδεηγκα θπζηθνχ λφκνπ πνπ βξέζεθε 
εκπεηξηθά. Γηα ηνλ Ππζαγφξα ε ζρέζε πνπ βξέζεθε απνηεινχζε απφδεημε γηα 
ην φηη ν αξηζκφο παίδεη έλα ξφιν ζηα πξάγκαηα κε ηα νπνία εξρφκαζηε ζε 
θαζεκεξηλή επαθή. 

 Απιθμολογία ηων Πςθαγοπείων 

Οη Ππζαγφξεηνη είραλ ηελ ηάζε λα πξνζδίδνπλ ζηνπο αξηζκνχο ηδηφηεηεο φρη 
καζεκαηηθέο, φπσο ηειεηφηεηα θαη θηιία.  

Σέλειοι απιθμοί. 
Σέιεηνο ιέγεηαη ν αξηζκφο ν νπνίνο είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ γλήζησλ δηαηξεηψλ ηνπ. 
Παξαδείγκαηα: 

6 = 1 + 2 + 3,  
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14,  
496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248  
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Μέρξη ην 1963 είραλ αλαθαιπθζεί 23 ηέιεηνη αξηζκνί θαη ν εηθνζηφο ηξίηνο είρε 6751 ςεθία, 
ελψ κέρξη ην 1990 ν αξηζκφο ησλ γλσζηψλ ηέιεησλ αξηζκψλ αλήιζε ζε 30. 

Φίλοι απιθμοί 
Φίινη ιέγνληαη δχν αξηζκνί φηαλ ην άζξνηζκα   ησλ γλήζησλ δηαηξεηψλ  ηνπ θαζελφο ηνπο 
είλαη ν άιινο αξηζκφο. 
Παξάδεηγκα. Οη αξηζκνί 284 θαη 220 είλαη θίινη, γηαηί ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ 220 
είλαη 1+2+4+5+10+11+20+22+44+55+110=284   θαη ην άζξνηζκα ησλ δηαηξεηψλ ηνπ 284 
είλαη 1+2+4+71+142=220. 
Απηφ ην δεπγάξη ήηαλ γλσζηφ θαηά ηελ αξραηφηεηα.  Ο Καξηέζηνο  θαη ν   Βαλ φηελ 
αλαθάιπςαλ άιια ηξία θαη ηα επφκελα αλαθαιχθηεθαλ κε ηελ βνήζεηα ππνινγηζηψλ. 
Μέρξη ην 1964 είραλ αλαθαιπθηεί πεξίπνπ 600 δεπγάξηα. 

 Οη δηαινγηζκνί ησλ Ππζαγνξείσλ αλαθνξηθά κε ηνπο αξηζκνχο είραλ κηα 

πλεπκαηηθφηεηα θαη ήηαλ ζχκθσλνη κε ηε κπζηηθηζηηθή ζεκαζία ηνπ αξηζκνχ. 

Πίζηεπαλ φηη ν αξηζκφο είλαη ε νπζία ησλ φλησλ θαη ζαλ ηέηνηνο έρεη καγηθή 

δχλακε. Ίζσο ν Ππζαγφξαο λα επεξεάζηεθε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε  απφ 

ην βαβπισληαθφ πνιηηηζκφ. Σνπο πεξηηηνχο αξηζκνχο ηνπο ιέγαλε αξζεληθνχο 

θαη ηνπο άξηηνπο ηνπο ιέγαλε ζειπθνχο. Ο αξηζκφο 5 πνπ είλαη ην άζξνηζκα 

ηνπ πξψηνπ άξηηνπ θαη ηνπ πξψηνπ πεξηηηνχ ήηαλ ην ζχκβνιν ηνπ γάκνπ. Σν 

1 δελ ζεσξήζεθε αξηζκφο αιιά ε πξψηε αξρή φισλ ησλ αξηζκψλ. 

Οη Ππζαγφξεηνη αληηζηνίρηδαλ ην 1 ζε έλα ζεκείν ,ην 3 ζε ηξία ζεκεία (ή ζε 

ηξίγσλν) , ην 4 ζε ηέζζεξα ζεκεία (ηεηξάγσλν) θιπ. Απηφ νδεγεί ζε 

αθνινπζίεο πνπ νη φξνη ηνπο απνηεινχληαλ απφ ζρήκαηα θαη αξηζκνχο 

(παξαζηαηηθνχο αξηζκνχο). Έηζη νη ππζαγφξεηνη ζπζρέηηδαλ ηνπο αξηζκνχο κε 

ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ γηλφηαλ ν 

ζπζρεηηζκφο αξηζκψλ θαη γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ ήηαλ ν εμήο: Σν 1 ην 

αληηζηνίρηδαλ  ζην ζεκείν ην 2 ζηελ επζεία, ην 3 ζην επίπεδν θαη ην 4 ζην 

ρψξν. Οη αξηζκνί 1,2,3,4 ζεσξνχληαλ νη ηέζζεξεηο ζεκειηψδεηο αξηζκνί ηεο 

γεσκεηξίαο.  

Οη ππζαγφξεηνη ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ηχπνπο a=(m2+1)/2  ,b= (m2 -1)/2 , 

c=m2   φπνπ m πεξηηηφο αξηζκφο γηα ηελ παξαγσγή ππζαγφξεησλ ηξηάδσλ 

(a,b,c).  ((a,b,c) ππζαγφξεηα ηξηάδα αλ ηζρχεη  a2=b2+c2).  

Μηα πιήξε γεληθή θαη ζπζηεκαηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ ππζαγφξεησλ ηξηάδσλ δίλεη ν 

Δπθιείδεο ζηα ζηνηρεία ηνπ.  ηαλ ιχζεθε ην πξφβιεκα ησλ Ππζαγφξεησλ ηξηάδσλ πνιιά 

ζπλαθή πξνβιήκαηα θίλεζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κεηαγελέζηεξσλ καζεκαηηθψλ. Έηζη  ν 

γάιινο Pierre  de Fermat ( 1601-1665) ηζρπξίζηεθε φηη δελ ππάξρνπλ θπζηθνί αξηζκνί    

x,y,z,k  κε k>2 ηέηνηνη ψζηε xk+yk=zk.   Σνλ ηζρπξηζκφ απηφ ηνλ έγξαςε ζην πεξηζψξην ελφο 

βηβιίνπ θαη αλέθεξε φηη δελ είρε ρψξν λα γξάςεη ηελ απφδεημε. Ο ηζρπξηζκφο έκεηλε 

αλαπφδεηθηνο ,  παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνιιψλ  καζεκαηηθψλ σο ην πξσηλφ ηεο                      

19ε επηεκβξίνπ 1994. Σνλ απέδεημε ν Andrew  Wiles. 
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Οη ππζαγφξεηνη δηαηχπσζαλ ηνπο νξηζκνχο ησλ αξηζκεηηθνχ κέζνπ, 

γεσκεηξηθνχ κέζνπ θαη αξκνληθνχ κέζνπ.  

Η κεγάιε πξνζθνξά ηεο ζθέςεο ησλ Ππζαγνξείσλ είλαη ε εηζαγσγή ζηε 

ζθέςε ηεο έννοιαρ ηηρ απμονίαρ. Η επίδξαζε ηεο ηδέαο ηεο αξκνλίαο ζηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ πνίεζε, ηε ξεηνξηθή θαη ηε ζξεζθεία 

ππήξμε ηεξάζηηα. Αθφκε θαη ζηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο, έπξεπε λα ππάξρεη κέηξν θαη αξκνλία (πξέπνλ 

θαη αξκόηηνλ), πνπ δελ κπνξεί θαλέλαο λα παξαβαίλεη αηηκσξεηί. 

Γεωμεηπία ηων Πςθαγοπείων. 

Οη ππζαγφξεηνη ζπνπδάδαλε ηε Γεσκεηξία ζπλδένληάο ηελ κε αξηζκνχο. Οη 

αξηζκνί 6 ,8, 12 εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο φρη κφλν ζηε κνπζηθή ηε 

αξηζκεηηθή αιιά θαη ζηε γεσκεηξία. Ο θχβνο έρεη 6 έδξεο , 8 θνξπθέο θαη 12 

αθκέο . Γη΄απηφλ  ην ιφγν νη ππζαγφξεηνη ζεσξνχζαλ ηνλ θχβν σο αξκνληθφ  

ζψκα.  

Δίλαη βέβαην φηη έλα  ζχζηεκα ζεσξεκάησλ είρε αλαπηπρζεί. Σν ππζαγφξεην 

ζεψξεκα αλήθε ζην ζχλνιν ησλ ζεσξεκάησλ πνπ είρε εθείλε ηελ επνρή 

αλαπηπρζεί. 

Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα είλαη έλα απφ ηα πην ειθπζηηθά θαη ρξήζηκα 
ζεσξήκαηα ηεο γεσκεηξίαο. 
Παξφιν πνπ ην ζεψξεκα ήηαλ εκπεηξηθά γλσζηφ ζηνπο αξραίνπο 
Βαβπιψληνπο, θαίλεηαη πηζαλφ φηη ν Ππζαγφξαο έδσζε ηελ πξψηε γεληθή 
απφδεημε ηνπ ζεσξήκαηνο. 
Σν ππζαγφξεην ζεψξεκα έγηλε γλσζηφ ζε φιν ζρεδφλ ηνλ θφζκν, ηφζν ζηε 
Δπξψπε φζν θαη ζηελ Αζία. Παξαθάησ βιέπνπκε έλα ειιεληθφ θείκελν ηνπ 
ζεσξήκαηνο θαζψο θαη πέληε κεηαθξάζεηο ηνπ ζε δηάθνξεο γιψζζεο. 

 

Διιεληθφ πεξί ην 800 Αξαβηθφ πεξί ην 1250 Λαηηληθφ,1120 
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Γαιιηθφ,1564 Αγγιηθφ, 1570 Κηλέδηθν, 1607 

 

 

 Οη ππζαγφξεηνη είραλ εξγαζηεί ζηηο παξάιιειεο, θαη είραλ απνδείμεη φηη ην 
άζξνηζκα ησλ γσληψλ ελφο ηξηγψλνπ είλαη ίζν κε δχν νξζέο. 

 Έλα πξφβιεκα γλσζηφ ζηνπο Ππζαγφξεηνπο θαη ζρεηηθφ κε ηελ αηζζεηηθή 
ζηα θαιιηηερληθά έξγα ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο σπςζήρ ηομήρ. 

ηελ απινχζηεξε δηαηχπσζή ηνπ ην πξφβιεκα ηεο σπςζήρ ηομήρ έρεη σο 
εμήο: 
«Να ρσξηζηεί έλα ηκήκα ΑΒ = ι ζε δχν κέξε ΑΣ = ρ θαη ΣΒ = ι - ρ, ψζηε ν 
ιφγνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΒ πξνο ην κεγαιχηεξν κέξνο AT λα είλαη ίζνο κε ην 
ιφγν ηνπ AT πξνο ην ππφινηπν ηκήκα ΣΒ» 

 

Ο ιφγνο θ=ι/ρ ηζνχηαη πεξίπνπ κε 1,618 θαη νλνκάδεηαη «ρξπζή ηνκή» θαη 

ζπκβνιίδεηαη δηεζλψο κε ην γξάκκα θ πξνο ηηκήλ ηνπ γιχπηε Φεηδία, ν 

νπνίνο δηαθφζκεζε κε θαιιηηερληθά αξηζηνπξγήκαηα ηελ Αθξφπνιε ησλ 

Αζελψλ.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ηήξεζε ηνπ ιφγνπ θ ζηηο αλαινγίεο ησλ 
θαιιηηερληθψλ θαηαζθεπψλ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο αξκνλίαο. πσο 
θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα, ε θαηαζθεπή ηνπ θάησ θαη άλσ δηαδψκαηνο 
ζην ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ (ηέινο 4νπ π.Υ. αηψλα) έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ην 
ιφγν θ.  
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Ο ιφγνο ηεο ρξπζήο ηνκήο, εθηφο απφ ηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα 
εκθαλίδεηαη ζπρλά θαη ζηε θχζε, φπσο ζε αλαινγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
ζψκαηνο, ζηνλ ηξφπν δηάηαμεο ησλ θχιισλ ζηα θπηά, θηι. 

 

Σέινο ε  αλαθάιπςε ησλ αζχκκεηξσλ πνζνηήησλ ππήξμε αιεζηλή ζπκθνξά 

γηα ηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε νπζία θάζε φληνο 

κπνξεί λα αλαρζεί ζε θπζηθνχο αξηζκνχο.  

Δίραλ αλαθαιχςεη φηη ζε νξζνγψλην  θαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ε ππνηείλνπζα 

θαη ε θάζεηε πιεπξά δελ έρνπλ ιφγν ίζν κε ην ιφγν δχν θπζηθψλ 

αξηζκψλ(αιιά ηζνχηαη κε 2 ).  Αλαθάιπςαλ δειαδή ηελ χπαξμε ησλ 

αζχκκεηξσλ (άξξεησλ) αξηζκψλ. Σελ αλαθάιπςε απηή ζπλνδεχνπλ πνιινί 

ζξχινη, πνπ κεξηθνί απφ απηνχο αληηθάζθνπλ πξνο άιινπο. Λέγεηαη πσο 

απηφο πνπ απνθάιπςε ην κπζηηθφ ήηαλ ν ΄Ιππαζνο θαη φηη νη Θενί νξγίζηεθαλ 

κε απηφλ θαη  ηνλ πλίμαλε ζηε ζάιαζζα. 

Η αλαθάιπςε απηή ήηαλ ίζσο ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ηα Διιεληθά 

καζεκαηηθά παξέκεηλαλ γεσκεηξηθά ζε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο , θαη δελ 

έγηλε δπλαηή κηα αξηζκεηηθνπνίεζε ηεο Γεσκεηξίαο. ηε ζπλέρεηα νη Έιιελεο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα:Σνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ θχθινπ , 

ην δηπιαζηαζκφ ηνπ θχβνπ θαη ηελ ηξηρνηφκεζε ηεο γσλίαο. Σν πξψην 

ελέπλεπζε ηε κέζνδν ηεο εμάληιεζεο ,έλα γεσκεηξηθφ ηζνδχλακν ηνπ 

νινθιεξσηηθνχ ινγηζκνχ, πνπ κάιινλ εηζήρζεθε απφ ηνλ Δχδνμν θαη 

ηειεηνπνηήζεθε απφ ηνλ Αξρηκήδε. Σν δεχηεξν θαίλεηαη λα νδήγεζε ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ θσληθψλ ηνκψλ απφ ηνλ Μέλαηρκν. Σν ηειεπηαίν έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ έιηθα ηνπ Αξρηκήδε. 
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Αζηξνλνκία ησλ Ππζαγνξείσλ 

χκθσλα κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο ην ζχκπαλ δεκηνπξγήζεθε κε αιιεπάιιειεο 

νκφθεληξεο ζθαίξεο. Δθηφο απφ ηελ εμσηεξηθή ζθαίξα ππήξραλ αθφκε ε 

ζθαίξα κε ηνπο απιαλείο ,κία ζθαίξα γηα θαζέλα απφ ηνπο πέληε πιαλήηεο 

θαη νη ζθαίξεο γηα ηνλ ήιην ηε ζειήλε θαη ηε γή.  Σε ζθαίξα κε ηνπο απιαλείο 

ηε ζεσξνχζαλ ζαλ έλα νπξάλην ζψκα. Έηζη ππήξραλ ζπλνιηθά ελλέα 

νπξάληα ζψκαηα. ια πεξηθέξνληαλ γχξσ απφ ην θεληξηθό ππξ φπνπ 

θαηνηθνχζε ν Γίαο. κσο ην 10 ήηαλ γη΄ απηνχο ν πην ζεκαληηθφο αξηζκφο. 

Έηζη νη ππζαγφξεηνη παξαδέρζεθαλ ηελ χπαξμε θαη δέθαηνπ νπξάληνπ 

ζψκαηνο πνπ ήηαλ ν ΄΄αληίρζσλ΄΄ . 

 

 

Δςκλείδηρ(325 π.Υ.-265 π.Υ.) 

 

     Ο Δπθιείδεο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα (325 π.Υ.-265 π.Υ.) ήηαλ Έιιελαο 

Μαζεκαηηθφο , πνπ δίδαμε θαη πέζαλε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ , 

πεξίπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Πηνιεκαίνπ Α΄. ηηο κέξεο 

καο είλαη γλσζηφο σο Παηέξαο ηεο Γεσκεηξίαο . Ο Δπθιείδεο δελ ήηαλ 

αθξηβψο έλαο κεγάινο θαηλνηφκνο αιιά θπξίσο νξγαλσηήο πνπ 

ζπζηεκαηνπνίεζε θαη έζεζε ζε ζηέξεεο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία έθηαζαλ ν Θαιήο , ν Δχδνμνο θαη άιιεο 

θσηεηλέο δηάλνηεο ηεο επνρήο . Ο Δπθιείδεο είρε ηελ ηθαλφηεηα λα 

αλαζπληάμεη ηηο απνδείμεηο ησλ ζεσξεκάησλ ζε ζχληνκνπο απζηεξνχο 

φξνπο . Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ είλαη ηα ηνηρεία , πνπ απνηειείηαη απφ 

13 βηβιία . Δθεί , νη ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

αθεξαίσλ αξηζκψλ πξνθχπηνπλ απφ έλα ζχλνιν αμησκάησλ, εκπλένληαο 

ηελ αμησκαηηθή κέζνδν ησλ κνληέξλσλ καζεκαηηθψλ . Παξ’ φηη πνιιά 

απφ ηα Θεσξήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ηνηρεία ήηαλ ήδε γλσζηά , έλα 

απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ Δπθιείδε ήηαλ φηη ηα παξνπζίαζε ζε έλα εληαίν , 
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ινγηθά ζπκπαγέο πιαίζην . Σν έξγν ηνπ Δπθιείδε ήηαλ ηφζν ζεκαληηθφ 

ψζηε ε Γεσκεηξία πνπ πεξηέγξαςε ζηα ηνηρεία ηνπ νλνκάζηεθε 

Δπθιείδεηα , ελψ ηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε ζεσξνχληαη ζήκεξα έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα καζεκαηηθά έξγα φισλ ησλ επνρψλ .  

ηαλ ν Πηνιεκαίνο Α΄ ηνπ δήηεζε έλα πην εχθνιν ηξφπν απφ ηα ηνηρεία 

ηνπ γηα λα κάζεη γεσκεηξία ε απάληεζε ηνπ κεγάινπ καζεκαηηθνχ ήηαλ : 

<< Γελ ππάξρεη βαζηιηθή νδφο γηα ηε Γεσκεηξία >>.  

    ρεδφλ ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ Δπθιείδε εθηφο 

απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπ θαη ηα ειάρηζηα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθνξέο ηξίησλ . Ήηαλ ελεξγφ κέινο ηεο 

βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη πηζαλφλ λα είρε ζπνπδάζεη ζηελ 

Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα ζηελ Αζήλα . Γίδαζθε καζεκαηηθά ζην εθεί 

νλνκαζηφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα , πνπ ιεγφηαλε “Μνπζείν”. Η θήκε πνπ 

απέθηεζε  γηα ηηο καζεκαηηθέο ηνπ εξγαζίεο ήηαλ κεγάιε θαη γη’ απηφ 

πξνζθιήζεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν Α΄ ζηελ Αιεμάλδξεηα .  

Η δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ , φπσο θαη ν ηφπνο γέλλεζήο ηνπ καο 

παξακέλνπλ άγλσζηα .  

Καηά ηνλ κεζαίσλα , πνιινί δπηηθνί ζπγγξαθείο ηνλ ηαχηηζαλ ιαζεκέλα 

κε έλα , θαηά έλα αηψλα πξνγελέζηεξν , σθξαηηθφ θηιφζνθν , 

απνθαιψληαο ηνλ Δπθιείδε απφ ηα Μέγαξα . 

Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπ είραλ εκπλεπζηεί απφ απηέο ηνπ Αξηζηνηέιε.   

Δίρε ηε θήκε φηη ήηαλ δίθαηνο , ππνκνλεηηθφο , έληηκνο θαη επγεληθφο . 

Παξφια απηά ήηαλ θαη ζαξθαζηηθφο .  

χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ε καζεκαηηθή γλψζε απνρηηέηαη κφλν κε 

ζπιινγηζκνχο. Γελ ππάξρνπλ επνκέλσο ηδηφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα ηηο 

κάζνπκε απφ ηα ζρήκαηα. Οθείινπκε λα ηηο απνδείρλνπκε κε αθξίβεηα . 

Γειαδή νη απνδείμεηο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζρήκαηα πνπ θάλνπκε.  Ο Δπθιείδεο πξνζπάζεζε λα ηεξήζεη απηή ηε 

Θέζε. 

 Η θαηαζθεπή ελφο καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ 

Αξηζηνηέιε νθείιεη λα έρεη σο αθεηεξία ηηο θνηλέο έλλνηεο . Απηέο 

απνηεινχλ ην ππφβαζξν θάζε  παξαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ. Δπηπιένλ 

πξηλ απφ φηη άιιν είλαη απαξαίηεην λα μεθηλάκε κε ηηο εηδηθέο έλλνηεο. 

Απηέο ή δειψλνπλ ηελ χπαξμε ησλ ζεκειησδψλ ελλνηψλ ή θαζνξίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηνπο. Κάζε άιιε έλλνηα πξέπεη λα νξίδεηαη. Απηφ γίλεηαη κε ηελ 

ππαγσγή ηεο ζην πξνζερέο γέλνο θαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηδνπνηνύ 
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δηαθνξάο ηεο. Δπηπιένλ θαη ε χπαξμε ηεο νξηδφκελεο έλλνηαο πξέπεη λα 

απνδείρλεηαη.  

Ο Δπθιείδεο πξνζπάζεζε λα νηθνδνκήζεη ην ζχζηεκα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο Αξηζηνηειηθέο εθηηκήζεηο.  

Σα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε απνηεινχληαη απφ  13 βηβιία. Σα πξψηα έμη 

πξαγκαηεχνληαη ηελ επίπεδε γεσκεηξία. Πεξηέρνπλ πεξίπνπ ηελ χιε πνπ 

δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία. ηα επφκελα ηξία βηβιία αλαπηχζζεηαη ε 

αξηζκνζεσξία. ην δέθαην , κειεηηνχληαη νη αζχκκεηξνη ιφγνη. Σα ηξία 

ηειεπηαία πξαγκαηεχνληαη ηε ζηεξενκεηξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

                                                  η ο ι σ ε ῖ α 

Β η β ι ί ν λ  αʹ 

Ὅ ξ ν η 

     αʹ 

εκεῖόλ ἐζηηλ, νὗ κέξνο νὐζέλ.    (Σεκείν είλαη όηη δελ έρεη κέξνο) 

     βʹ 

Γξακκὴ δὲ κῆθνο ἀπιαηέο.        (Γξακκή είλαη κήθνο δίρωο πιάηνο) 

     γʹ 

Γξακκῆο δὲ πέξαηα ζεκεῖα.       (Τα πέξαηα ηεο γξακκήο είλαη ζεκεία) 

     δʹ 

Δὐζεῖα γξακκή ἐζηηλ, ἥηηο ἐμ ἴζνπ ηνῖο ἐθ΄ ἑαπηῆο ζεκείνηο θεῖηαη.  

(Επζεία γξακκή είλαη απηή , ε νπνία θείηαη εμίζνπ ωο πξνο ηα ζεκεία ηεο) 

  εʹ 

Ἐπηθάλεηα δέ ἐζηηλ, ὃ κῆθνο θαὶ πιάηνο κόλνλ ἔρεη.  

(Δπηθάλεηα είλαη φηη έρεη κνλάρα κήθνο θαη πιάηνο) 

     οʹ 

Ἐπηθαλείαο δὲ πέξαηα γξακκαί.  

(Σα πέξαηα ηεο επηθάλεηαο είλαη γξακκεο) 

     δʹ 

Ἐπίπεδνο ἐπηθάλεηά ἐζηηλ, ἥηηο ἐμ ἴζνπ ηαῖο ἐθ΄ ἑαπηῆο εὐζείαηο θεῖηαη.  

(Δπίπεδε επηθάλεηα είλαη απηή ε νπνία θείηαη εμίζνπ σο πξνο ηηο επζείεο 

ηεο) 

Αἰηήμαηα ε΄. [5] 

α΄ [1]. Ἠιηήζθω ἀπὸ πανηὸρ ζημείος ἐπὶ πᾶν ζημεῖον εὐθεῖαν 

γπαμμὴν ἀγαγεῖν. 

(Ζεηείηαη λα γίλεη απνδεθηό όηη από νπνηνδήπνηε ζεκείν ζην 
νπνηνδήπνηε ζεκείν  άγεηαη επζεία γξακκή.) 

β΄ [2]. Καὶ πεπεπαζμένην εὐθεῖαν καηὰ ηὸ ζςνεσὲρ ἐπ' εὐθείαρ 

ἐκβαλεῖν. 

(Καη πεπεξαζκέλε επζεία πξνεθηείλεηαη ζε επζεία θαηά ηξόπν 
ζπλερή.) 

γ΄ [3]. Καὶ πανηὶ κένηπῳ καὶ διαζηήμαηι κύκλον γπάθεζθαι. 

(Καη κε νπνηνδήπνηε θέληξν θαη δηάζηεκα γξάθεηαη θύθινο.) 
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δ΄ [4]. Καὶ πάζαρ ηὰρ ὀπθὰρ γωνίαρ ἴζαρ ἀλλήλαιρ εἶναι. 

(Καη όιεο νη νξζέο γωλίεο είλαη ίζεο κεηαμύ ηνπο) 

ε΄ [5]. Καὶ ἐὰν εἰρ δύο εὐθείαρ εὐθεῖα ἐμπίπηοςζα ηὰρ ἐνηὸρ καὶ ἐπὶ ηὰ 

αὐηὰ μέπη γωνίαρ δύο ὀπθῶν ἐλάζζοναρ ποιῇ, ἐκβαλλομέναρ ηὰρ 

δύο εὐθείαρ ἐπ' ἄπειπον ζςμπίπηειν, εθ' ἄ μέπη ειζὶν αὶ ηῶν δύο 

ὀπθῶν ἐλάζζονερ. 

(Καη αλ επζεία ε νπνία ζπλαληά (ηέκλεη) δύν επζείεο , ζρεκαηίδεη δύν 
εζωηεξηθέο θαη πξνο ην ίδην κέξνο γωλίεο (θαηά ην άζξνηζκα) ηωλ δύν 
νξζώλ , ηόηε νη δύν επζείεο πξνεθηεηλόκελεο επ΄άπεηξν ζπλαληηνύληαη 
πξνο εθείλν ην κέξνο πνπ βξίζθνληαη νη γωλίεο νη (θαηά ην άζξνηζκα) 
κηθξόηεξεο ηωλ δύν νξζώλ.) 

 

Απφ λσξίο ην 5ν αίηεκα ηνπ Δπθιείδε απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ 
καζεκαηηθψλ , αθνχ πνιινί ήηαλ απηνί πνπ πίζηεπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ην 
απνδείμνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππφινηπα αμηψκαηα ηεο Δπθιείδεηαο  γεσκεηξίαο.  
Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ην επηρείξεζαλ ήηαλ ν Πηνιεκαίνο θαη ν Πξφθινο. 

 Γηα 20 ζρεδφλ αηψλεο ην 5ν αίηεκα απνηέιεζε ηε γεσκεηξηθή βάζαλν (crux geometrica) 
θαη ην θίλεηξν γηα αλαξίζκεηεο έξεπλεο. Οη παξαπάλσ έξεπλεο νδήγεζαλ ζηηο κε 
Δπθιείδεηεο γεσκεηξίεο. Έηζη ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ  αηψλα  ν Gauss έθηαζε ζην 
ζπκπέξαζκα φηη ε άξλεζε ηνπ 5νπ αηηήκαηνο είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κηα ινγηθά 
ζπλεπή ζεσξία πνπ νλφκαζε κε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία.  

Ο Gauss φκσο πέξα απφ ηα απνζπάζκαηα θάπνησλ επηζηνιψλ ηνπ δελ άθεζε θάπνην 
άιιν ζχγγξακκα πνπ λα αλαθέξεηαη  ζηε κε Δπθιείδεηα γεσκεηξία πνπ είρε επηλνήζεη. 
ηηο αξρέο φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830 δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνπο Lobatchevsky θαη 
Bolyai , αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν δχν έξγα κε επθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.  

Η εξγαζία ησλ Gauss , Lobatchevsky θαη Bolyai νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην                 
5ν αίηεκα ηνπ Δπθιείδε δελ είλαη δπλαηφ λα απνδεηρζεί , κε ηελ πξνζζήθε φκσο ηεο 
αληίζεηεο πξφηαζεο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα ινγηθά άςνγε θαη θαηαλνεηή κε 
επθιείδεηα γεσκεηξία ,ε αιήζεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νπνίαο κπνξεί λα δηαπηζησζεί 
πεηξακαηηθά. 

Η εκθάληζε ηεο λέαο γεσκεηξίαο βνήζεζε ζηελ πξνψζεζε ηδεψλ πνπ νδήγεζαλ ηειηθά 
ην Γεξκαλφ καζεκαηηθφ Riemann ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο καζεκαηηθέο δεκηνπξγίεο 
ηνπ 19νπ αηψλα ,ηε Γεσκεηξία ηνπ Riemann.  

Η πεηξακαηηθή επαιήζεπζε ηεο θακπχισζεο ησλ θσηεηλψλ αθηίλσλ ζην δηάζηεκα  πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθφηεηαο , θαη δελ κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ε 
θιαζηθή θπζηθή πνπ βαζίδνληαλ ζηελ παξαδνρή ηνπ Δπθιείδεηνπ ρψξνπ ππήξμε ε 
παλεγπξηθή δηθαίσζε ησλ δεκηνπξγψλ ηεο κε Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο.  

  

εκαληηθφ ξφιν έρνπλ ζηα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε θαη νη γεσκεηξηθέο 
θαηαζθεπέο  κε ρξήζε κφλν ηνπ θαλφλα θαη ηνπ δηαβήηε. ηελ νπζία νη 
γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο είλαη ζεσξήκαηα χπαξμεο. Έηζη ζηελ παξαθάησ 
θαηαζθεπή φηαλ ν Δπθιείδεο παξαηεξεί φηη θαηαζθεπάζηεθε έλα ηξίγσλν 
ελλνεί φηη απφδεημε ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ηξηγψλνπ. 
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αʹ   Π ρ ό β λ η μ α  (Γεωμετρική κατασκευή) 

     Ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης  

     τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι.  

 

 
 

     Ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη ἡ ΑΒ.  

Δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι.  

     Κέντρωι μὲν τῶι Α διαστήματι δὲ τῶι ΑΒ κύκλος γεγράφθω ὁ ΒΓΔ, 

καὶ πάλιν κέντρωι μὲν τῶι Β διαστήματι δὲ τῶι ΒΑ κύκλος γεγράφθω ὁ 

ΑΓΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου, καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι, ἐπὶ 

τὰ Α, Β σημεῖα ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΓΑ, ΓΒ.  

     Καὶ ἐπεὶ τὸ Α σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΔΒ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΓ 

τῆι ΑΒ· πάλιν, ἐπεὶ τὸ Β σημεῖον κέντρον ἐστὶ τοῦ ΓΑΕ κύκλου, ἴση ἐστὶν 

ἡ ΒΓ τῆι ΒΑ. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΓΑ τῆι ΑΒ ἴση· ἑκατέρα ἄρα τῶν ΓΑ, ΓΒ τῆι 

ΑΒ ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τῶι αὐτῶι ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα· καὶ ἡ ΓΑ ἄρα 

τῆι ΓΒ ἐστὶν ἴση· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΓΑ, ΑΒ, ΒΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν.  

     Ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, καὶ συνέσταται ἐπὶ τῆς 

δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τῆς ΑΒ. *Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας 

πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέσταται+· ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. 
 

Παξφιν πνπ ν Δπθιείδεο είλαη γλσζηφο γηα ηα ηνηρεία ηνπ, ηνπ απνδίδνληαη φκσο θαη 

άιια ζεκαληηθά έξγα ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Πάππν δίλνληαλ πξνο κειέηε ζε 

θάπνηνλ πνπ είρε αζρνιεζεί επηηπρψο κε ηα ζηνηρεία ηεο Γεσκεηξίαο θαη είρε ηελ επηζπκία 

λα πεηάμεη ζε  ςειφηεξεο θνξπθέο ηεο επηζηήκεο. Απφ  απηά  δηαζψζεθε ην έξγν ηνπ κε 

ηίηιν Γεδνκέλα . ηνλ Δπθιείδε απνδίδνληα επίζεο θαη ηα έξγα κε ηίηινπο : Πεξί 

Γηαηξέζεσλ , Πνξίζκαηα , Φεπδάξηα (ζπιινγή παξαδφμσλ) , Φαηλφκελα , Οπηηθά , 

Καηνπηξηθά. 
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ΑΡΥΗΜΖΓΖ 

 

Γελλήζεθε  ην 287 π.Υ. ζηελ ζηθειηθή πφιε ησλ πξαθνπζψλ ε νπνία ηφηε 
ήηαλ κηα αλεμάξηεηε ειιεληθή απνηθία πνπ ρξνλνινγνχζε ηζηνξία 500 εηψλ. 
Πέζαλε ην 212-211π.Υ. επίζεο ζηηο πξαθνχζεο. πγθεθξηκέλα, φληαο 
αθνζησκέλνο ζε θάπνην καζεκαηηθφ πξφβιεκα, ν Αξρηκήδεο δνινθνλήζεθε 
απφ έλαλ Ρσκαίν ζηξαηηψηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ησλ ξσκαίσλ ζηηο 
πξαθνχζεο αθνχ φηαλ ν ζηξαηηψηεο ηνλ πιεζίαζε ν Αξρηκήδεο ηνπ είπε 
<<κε κνπ ηνπο θχθινπο ηάξαηηε>>. Σφηε ν ζηξαηηψηεο αγλνψληαο πνηνλ είρε 
απέλαληη ηνπ ηνλ ζθφησζε. 
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 Πηζαλνινγείηαη πσο ζπνχδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα, ην πην θεκηζκέλν 
πλεπκαηηθφ θέληξν ηεο επνρήο, κε δάζθαινπο ηνπ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ 
Δπθιείδε.  

Ήηαλ γφλνο πινχζηαο θαη ζπνπδαίαο νηθνγελείαο παξφια απηά αξλήζεθε λα 
πάξεη νπνηνδήπνηε αμίσκα θαη αθνζηψζεθε ζηε ζπνπδή θαη ζηε κάζεζε. 
Δηδηθφηεξα ήηαλ γηνο ηνπ αζηξνλφκνπ Φεηδία θαη ζπγγελήο ηνπ ηχξαλλνπ ησλ 
πξαθνπζψλ, Ιέξσλα. Ο καζεκαηηθφο, θηιφζνθνο, θπζηθφο θαη κεραληθφο 
Αξρηκήδεο ήηαλ έλα απφ ηα κεγαινθπή πλεχκαηα πνπ γλψξηζε ζηελ πνξεία 
ηεο ε αλζξσπφηεηα.  

 

Γεωμεηπία-Μαθημαηικά 

Μεξηθέο ηδέεο ηνπ Αξρηκήδε βξίζθνληαλ πνιχ πην κπξνζηά απφ ηελ επνρή 
ηνπ.  ε γξάκκα ηνπ (αλαθαιχθζεθε ην 1906) πξνο ηνλ Δξαηνζζέλε εμεγνχζε 
ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα αλαθαιχςεη πνιιά απφ ηα ζεσξήκαηά 
ηνπ  ζρεηηθά κε εκβαδά , φγθνπο θαη θέληξα βάξνπο.  

 Με ηε  κέζνδν ηεο εμάληιεζεο  ηνπ Αξρηκήδε αζρνιήζεθαλ πνιινί 
κεηαγελέζηεξνη καζεκαηηθνί φπσο ν Cavalieri , o  Toricelli  ,o Fermat  θαη 
άιινη. Η κέζνδνο ηνπ Αξρηκήδε είλαη πνιχ θνληηλή κε ηηο κεζφδνπο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Νεχησλα θαη ηνλ Λάηκπληηο θαηά ηελ αλάπηπμε 
ηνπ Απεηξνζηηθνχ Λνγηζκνχ. Σν έξγν ηνπ Αξρηκήδε ζεσξείηαη ζήκεξα πνιχ 
ζεκαληηθφ φρη γηαηί καο βνεζά λα ππνινγίδνκε θάπνηα εκβαδά αιιά γηαηί καο 
ππνδεηθλχεη έλα ινγηθνθαλή δξφκν πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ εκβαδνχ  
θαη καο νδεγεί ζηελ νπζία ζηνλ νξηζκφ ηνπ νινθιεξψκαηνο. Γη ΄ απηφ πνιινί 
είλαη απηνί πνπ ηνπνζεηνχλ ηζηνξηθά , ηε γέλλεζε ηνπ νινθιεξσηηθνχ 
ινγηζκνχ 2000 πξηλ , φηαλ νη Έιιελεο επηλφεζαλ ηε κέζνδν ηεο εμάληιεζεο ή 
εθδαπάλεζεο. 

Ο Αξρηκήδεο αζρνιήζεθε κε ηνλ ηεηξαγσληζκφ ησλ θακππιφγξακκσλ 
επίπεδσλ ζρεκάησλ φπσο θχθινο, έιιεηςε, θαη παξαβνιή. Αλαθάιπςε ηνλ 
ηχπν πνπ δίλεη ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ απφ ηηο πιεπξέο ηνπ θαη ηελ επέθηαζε 
ηνπ ζε εγγεγξακκέλα ηεηξάγσλα. Βξήθε ηνπο ηχπνπο πξφζζεζεο θαη 
αθαίξεζεο ηφμσλ. Παξνπζίαζε ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ π. Γηα 
ην ιφγν απηφ ζεψξεζε ην εγγεγξακκέλν θαη πεξηγεγξακκέλν, ζε θχθιν , 
πνιχγσλν κε 96 πιεπξέο. Βξήθε επίζεο ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηνπ φγθνπ 
ηεο ζθαίξαο. Η έιηθα ηνπ Αξρηκήδε κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
ηξηρνηφκεζε γσληψλ . Γλψξηδε λα θαηαζθεπάδεη ηελ ιχζε ηξηηνβάζκησλ 
πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ηνπ Γήιηνπ πξνβιήκαηνο. 
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Γήιην πξφβιεκα 

Σν Γήιην πξφβιεκα ή αιιηψο δηπιαζηαζκφο ηνπ θχβνπ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο 

πνιιψλ καζεκαηηθψλ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. πγθαηαιέγεηαη ζηνλ θαηάινγν 

ησλ άιπησλ πξνβιεκάησλ δηφηη δελ κπνξεί λα ιπζεί ρξεζηκνπνηψληαο κφλν θαλφλα θαη δηαβήηε.                      

( Δπηιχνληαο ην Γήιην πξφβιεκα, πξνθχπηεη θχβνο κε δηπιάζην φγθν απφ έλα γλσζηφ θχβν      

αθκήο α.) Με ηα ζχγρξνλα καζεκαηηθά έρεη απνδεηρζεί πσο ην πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ιπζεί 

ρξεζηκνπνηψληαο απνθιεηζηηθά θαλφλα θαη δηαβήηε. κσο γηα ηελ επνρή πνπ ηέζεθε απηφ ην 

πξφβιεκα, ήηαλ αδηαλφεην λα πξνθχςεη ε ιχζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνην δηαθνξεηηθφ , απφ ηα πξναλαθεξζέληα φξγαλν. 

 

Σεσνολογία-Μησανική 

 

Ο Αξρηκήδεο είλαη ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ κεραληθή 

θαη ηηο απέδεημε. Δπηλφεζε κεραλέο γηα λα κεηαθέξεη πγξά ζε πςεινηέξα 

επίπεδα.  

Βξήθε ηξφπνπο λα κεηαθηλεί κεγάια βάξε κε κνρινχο, γεξαλνχο θαη 

ηξνραιίεο. 

Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Αίγππην επηλφεζε κηα κεραλή άληιεζεο πδάησλ 

πνπ νλνκαδφηαλ θνριίαο ε νπνία ρξεζίκεπε ζηελ άξδεπζε ησλ πεδηάδσλ  

γχξσ απφ ηνλ Νείιν. 

Πολιοπκηηική 
Όζηεξα απφ παξάθιεζε ηνπ Ιέξσλα θαηαζθεχαζε κεραλήκαηα φπσο 
θαηαπέιηεο ζθνξπηνχο θαη δηαθνξέο άιιεο βιεηηθέο κεραλέο πνπ έπιεηηαλ ηα 
ερζξηθά πινία απφ απφζηαζε κε δηαθφξσλ εηδψλ βαξηά αληηθείκελα π.ρ. 
πέηξεο, βέιε, βιήκαηα θιπ.   Παξαζέηνπκε παξαθάησ έλα ζρεηηθφ θείκελν 
φπσο πεξηέρεηαη ζην βηβιίν ηεο ΄΄Αξραίαο ειιεληθήο Γιψζζαο΄΄ ηεο                  
Γ Γπκλαζίνπ. 
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Πνιπζπδεηεκέλε επηλφεζε ηνπ Αξρηκήδε  απνηεινχλ ηα γλσζηά θάηνπηξα κε 

ηα νπνία επηηπγράλεηαη αλάθιεμε αληηθεηκέλσλ ζε κεγάιε απφζηαζε. 

Φεκνινγείηαη πσο κε ηέηνηα θάηνπηξα έθαςε ηα πινία ηνπ ξσκατθνχ ζηφινπ 

φηαλ απηφο πνιηνξθνχζε ηηο πξαθνχζεο απφ ηε ζάιαζζα.  

 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηφπηξσλ ηνπ 
Αξρηκήδε θαη ην πψο ε πξσηνπνξηαθή ηνπ ηδέα βνήζεζε ζε πνιιέο κάρεο 
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ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ .  πσο θαίλεηαη  εζηηάδεη ηηο αληαλαθιάζεηο απφ ηηο 
αθηίλεο ηνπ ειίνπ ζηα πινία ησλ ερζξψλ. 
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Τδποδςναμική 
 

Αζρνιήζεθε κε ηελ θίλεζε θαη ηελ πίεζε ησλ πγξψλ θαη ηελ πδξνζηαηηθή 
πίεζε.  
Όζηεξα απφ έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε πάλσ ζηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο 
ηνπ λεξνχ θαηέιεμε λα δηαηππψζεη θαη λα απνδείμεη καζεκαηηθά ηελ αξρή ηεο 
πδξνζηαηηθήο ηνπ Αξρηκήδε:  

Η Απσή ηος Αξρηκήδε θαζνξίδεη φηη: "Κάζε ζψκα βπζηζκέλν ζε ξεπζηφ 
δέρεηαη άλσζε ίζε κε ην βάξνο ηνπ ξεπζηνχ πνπ εθηνπίδεη". 

 Η Απσή ηος Απσιμήδη βξίζθεη πνιχ κεγάιε εθαξκνγή ζηε θαζεκεξηλή δσή 
θπξίσο ζηε Σερληθή. Οηηδήπνηε πνπ πιέεη, φπσο ηα πινία, φια ηα 
ειαθξχηεξα ηνπ χδαηνο ζψκαηα, ην αλζξψπηλν ζψκα, νη πισηήξεο, ακθίβηα 
νρήκαηα θ.ι.π. ππαθνχνπλ ζηελ Αξρή απηή. Πεξηζζφηεξν φκσο ελδηαθέξεη ε 
Αξρή απηή ηελ Ναππεγηθή, δειαδή ηελ επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη ζηε 
θαηαζθεπή ησλ πινίσλ. Δθεί ε Αξρή ηνπ Αξρηκήδε κειεηάηαη, αλαιχεηαη θαη 
εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο. 

χκθσλα κε ηζηνξηθά ζηνηρεία 

Μία κέξα, ν βαζηιηάο Ηέξσλ Α' ησλ πξαθνπζώλ παξήγγεηιε ζην κεγαιύηεξν θαιιηηέρλε ηεο πόιεο 

λα ηνπ θηηάμεη κία θνξώλα από θαζαξό ρξπζάθη. ηαλ ν βαζηιηάο πήξε ηελ θνξώλα, άξρηζαλ λα 

δηαδίδνληαη θήκεο πσο ν θαιιηηέρλεο ηνλ είρε θνξντδέςεη, παίξλνληαο έλα κέξνο από ην ρξπζάθη 

θαη αληηθαζηζηώληαο ην κε άιιν κέηαιιν. Χζηόζν, ε ηειεησκέλε θνξώλα είρε ην ίδην βάξνο κε ην 

ρξπζάθη ηνπ βαζηιηά. Ο βαζηιηάο θάιεζε ηόηε ηνλ Αξρηκήδε λα εμεηάζεη ην δήηεκα. ηα πεηξάκαηά 

ηνπ, ν Αξρηκήδεο βξήθε ην λόκν ηνπ εηδηθνύ βάξνπο. Αλαθάιπςε πσο όηαλ έλα ζηεξεό ζώκα κπεη 

κέζα ζε πγξό ράλεη ηόζν βάξνο όζν είλαη ην βάξνο ηνπ όγθνπ ηνπ λεξνύ πνπ εθηνπίδεη. 

Ο Αξρηκήδεο επηλόεζε ην ζύζηεκα λα παίξλεη ην εηδηθό βάξνο ησλ ζηεξεώλ ζσκάησλ. Εύγηδε 

πξώηα ην ζηεξεό ζηνλ αέξα θαη έπεηηα ην δύγηδε κέζα ζην λεξό. Καη αθνύ ην ζηεξεό δύγηδε 

ιηγόηεξν κέζα ζην λεξό, αθαηξνύζε ην βάξνο πνπ είρε κέζα ζην λεξό από ην βάξνο πνπ είρε ζηνλ 

αέξα. Σέινο, δηαηξνύζε ην βάξνο ηνπ ζηεξενύ ζώκαηνο ζηνλ αέξα κε ηελ απώιεηα βάξνπο πνπ είρε 

ην ζώκα κέζα ζην λεξό. Έκαζε έηζη, πσο έλαο δνζκέλνο όγθνο από ρξπζάθη δπγίδεη 19,3 θνξέο ηνλ 

ίζν όγθν λεξνύ. 

κσο, θαζώο δελ κπόξεζε λα πξνρσξήζεη πεξηζζόηεξν ζην πξόβιεκα ηεο βαζηιηθήο θνξώλαο, ν 

Αξρηκήδεο ζεθώζεθε λα πάεη ζηα ινπηξά γηα λα μεθνπξαζηεί. Δθεί βξήθε ηε ιύζε. Μέζα ζηνλ 

ελζνπζηαζκό ηνπ βγήθε από ην ινπηξό γπκλόο ζην δξόκν θσλάδνληαο: "Εύξεθα! Εύξεθα!". 

Ο Αξρηκήδεο γύξηζε ζην ζπίηη ηνπ, δύγηζε ηελ θνξώλα ζηνλ αέξα θαη ύζηεξα ηε δύγηζε κέζα ζην 

λεξό. Με ηε κέζνδν απηή βξήθε ην εηδηθό βάξνο ηεο θνξώλαο. Σν εηδηθό βάξνο ηεο δελ ήηαλε 19,3. 

Γελ κπνξνύζε, ινηπόλ, ε θνξώλα λα είλαη από θαζαξό ρξπζάθη. Ο Αξρηκήδεο απέδεημε πσο ν 

θαιιηηέρλεο ήηαλ απαηεώλαο. 
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Αζηπονομία  

 
• Καηαζθεχαζε αξθεηά αζηξνλνκηθά φξγαλα κε ηα φπνηα κπνξνχζε λα 

ππνινγίδεη ην κέγεζνο ηεο Γεο, ηεο ειήλεο θαη ηνπ Ήιηνπ, ηελ 
απφζηαζε ηεο Γεο απφ ηνλ Ήιην θαη ηνπο άιινπο πιάλεηεο θαζψο θαη 
ην κήθνο ηεο ειιεηπηηθήο ηξνρηάο ηεο Γεο,  

• Αζρνιήζεθε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηνπ έηνπο.  
• Γεκηνχξγεζε έλα λέν ζχζηεκα αξίζκεζεο κε ην φπνην κπνξεί λα 

παξηζηάλεη νζνδήπνηε κεγάινπο αξηζκνχο θαη θαηφξζσζε λα 
ππνινγίζεη ηελ δηάκεηξν ηνπ Ήιηνπ.  

• Καηαζθεχαζε κηα θάπνηα ζθαίξα ε νπνία αλαπαξίζηαλε ηηο θηλήζεηο ηνπ 
Ήιηνπ, ηεο ζειήλεο θαη ησλ άιισλ πιαλεηψλ φπσο απηέο γηλφηαλ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα.  

 
 

ΣΑ ΩΕΟΜΔΝΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΖΓΖ 
  

1)                 Πεξί ζθαίξαο θαη θπιίλδξνπ (2 βηβιία). 
2)                 Κχθινπ κέηξεζηο. 
3)                 Πεξί θσλνεηδέσλ θαη ζθαξνεηδέσλ. 
4)                 Πεξί ειίθσλ. 
5)                 Δπηπέδσλ ηζνξξνπηψλ (2 βηβιία). Σν έξγν εκθαλίδεηαη επίζεο  
                    ζε δηάθνξα ρεηξφγξαθα κε ηνπο ηίηινπο  
                    Κέληξα βαξψλ επηπέδσλ θαη Μεραληθά. 
6)                 Φακκίηεο. 
7)                Σεηξαγσληζκφο νξζνγσλίνπ θψλνπ ηνκήο. 
8)                Ορνπκέλσλ (2 βηβιία). (Διιηπέο. Μέξε ηνπ έξγνπ ζψδνληαη  
                    ζηε ιαηηληθή) 
9)                ηνκάρηνλ. (ψδεηαη κηθξφ απφζπαζκα) 
10)              Πεξί ησλ κεραληθψλ ζεσξεκάησλ, πξνο Δξαηνζζέλε έθνδνο.  
                  (Διιηπέο) 
11)              Βηβιίνλ ιεκκάησλ. (ψδεηαη ζηελ αξαβηθή) 
12)              Πξφβιεκα βνεηθφλ. 
13)              Καηαζθεπή ηεο πιεπξάο ηνπ εηο θχθινλ εγγεγξακκέλνπ  
                   θαλνληθνχ  επηαγψλνπ. (ψδεηαη ζηελ αξαβηθή) 
14)              Πεξί ησλ επηςαπφλησλ θχθισλ. (ψδεηαη ζηελ αξαβηθή) 
15)              Χξνιφγηνλ. (ψδεηαη ζηελ αξαβηθή) 
16)              Αξραί ηεο γεσκεηξίαο. (ψδεηαη ζηελ αξαβηθή) 
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ΣΑ ΑΠΟΛΔΘΔΝΣΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΡΥΗΜΖΓΖ 

  
1)                Πεξί ηξηγψλσλ  
2)                Πεξί ηεηξαπιεχξσλ  
3)                Πεξί 13 εκηθαλνληθψλ πνιπέδξσλ  
4)                Αξηζκεηηθά  
5)                Πεξί δπγψλ  
6)                Κεληξνβαξηθά 
7)                Πιηλζίδεο θαη θχιηλδξνη 
8)                Καηνπηξηθά 
9)                Ιζνπεξηκεηξηθά 
10)              ηνηρεία ησλ κεραληθψλ (ζψδεηαη κέξνο κε ηνλ ηίηιν  
                   Μεραληθά) 
11)              Ιζνξξνπία 
12)              θαηξνπνηία (θαηαζθεπή πιαλεηαξίσλ) 
13)              ηνηρεία επί ησλ ζηεξίμεσλ (ηαηηθή)  
14)              Πεξί παξαιιήισλ γξακκψλ 
15)              Πεξί βαξχηεηνο θαη ειαθξφηεηνο 
16)              Πεξί θνίινλ παξαβνιηθψλ θαπζηηθψλ θαηφπηξσλ 
17)              Πξννπηηθή   
18)              Δπηζίδηα Βηβιία 
19)              Βαξπνπιθφο, Τδξνζθνπίαη, Πλεπκαηηθή 
20)              Καχζηο δηά ησλ θαηφπηξσλ 
21)              Πεξί Αξρηηεθηνληθήο 
22)              Πεξί δξνκφκεηξσλ  
23)              ηνηρεία ησλ Μαζεκαηηθψλ 
24)              Πεξί ηήο δηακέηξνπ 
25)              πγγξάκκαηα ελ επηηνκή  
26)              Λήκκαηα β'  
27)              Πεξί ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ 
28)              Γεδνκέλα  

  

      Δθεςπέζειρ πος αποδίδονηαι ζηον Απσιμήδη 

- "Αξαηφκεηξν - Ππθλφκεηξν" 
- "Αζηξνλνκηθή ζπζθεπή" 
- "Βαξνπιθφο" 
- "Γεξαλνί" (Αξπάγεο) 
- "Καηαπέιηεο" 
- "Κάηνπηξα" 
- "Κνριίαο ή έιημ" 
- "Οδφκεηξν (δξνκφκεηξν)" 
- "Πιαλεηάξηνλ (ζθαίξα) 
- "Πνιχζπαζηνλ" (Βαξνχιθν), "ηξίζπαζην" 
- "ίθσλ" 
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- "ηνκάρηνλ" (επηηξαπέδην παηγλίδη ην πξψην παδι) 
- "Σειεβφινλ Αξρηκήδνπο" 
- "Υαξηζηίσλ" (κνριφο) 
- "Χξνιφγην πδξαπιηθφ" 

 
 
 
Οη Αξραίνη Έιιελεο ινηπφλ είλαη απηνί πνπ έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηεο 
επηζηήκεο θαη ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο.  Οιφθιεξνο ν δπηηθφο πνιηηηζκφο 
γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε έρνληαο σο βάζε ηνλ ηξφπν ζθέςεο πνπ 
ράξαμαλ, δηακφξθσζαλ θαη δίδαμαλ νη αξραίνη Έιιελεο .  
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