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 Θαλής ο Μιλήσιος ( 630- 550π.Χ.)  

 
 Πυθαγόρας o Σάμιος (570- 490)  

 
 Ζήνωνας ο Ελεάτης ( 490- 430)  

 
 Δημόκριτος  o Αβδηρίτης (c. 460-370)  

 
 Πλάτων (427-347 π.Χ.)  
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Ιστορικές πηγές, όπως 
Ηρόδοτος (5ος αιώνας π.Χ.)  και άλλοι, 
(αποσπασματικές πληροφορίες), 
Ο Εύδημος (4ος αιώνας π.Χ.) ο πρώτος ιστορικός των 

επιστημών! 
Βιβλία του: Άριθμητικὴ ἱστορία, Γεωμετρικὴ ἱστορία, 

Άστρολογικὴ ἱστορία, μαθήματα του Αριστοτέλη  
Πλούταρχος (1ος αιώνας μ.Χ.) 
 Πρόκλος (5ο αιώνα μ.Χ.) (περίληψη από βιβλίο ιστορίας 

του Εύδημου από τη Ρόδο (4ο αιώνα π.Χ.). ) 
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Ένας από τους 7 Σοφούς της Αρχαιότητας 

FH/ΗA=FT/ΤB 
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(τι δεχόμαστε ως γνώση? Ποια είναι τα προαπαιτούμενα?) 
 
Οι αποδείξεις των Θεωρημάτων του Θαλή δεν είναι 

δύσκολες (να τα αποδείξετε) αν δεχτούμε ως αληθή 
ότι το  

 Άθροισμα των γωνιών σε ένα τρίγωνο είναι δύο ορθές 
γωνίες  

 Το εμβαδό ενός τριγώνου είναι βάση επί ύψος δια 2 
Υπάρχουν όμως αποδείξεις για τα παραπάνω? Είναι 

θεωρήματα  ή αξιώματα? 
(Ισχύουν οι αντίστροφες προτάσεις?) 
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Μέτρηση του 
Θαλή: 145,3  

145,3  



Χαρά Χαραλάμπους 
Τμήμα Μαθηματικών 

ΑΠΘ  

Ιστορία των Μαθηματικών 
Εαρινό Εξάμηνο 2012 

Πυθαγόρεια Σχολή:  

μυστική οργάνωση στον Κρότωνα της Ιταλίας,  μία 
θρησκευτική κίνηση με έντονη πολιτική 
δραστηριότητα.  Είχε κοινοβιακή μορφή για τους 
μυημένους.  

Η ιδιοκτησία και η γνώση θεωρούνταν κοινές.  

Πρωταρχικός ρόλος στη καθιέρωση της 
μαθηματικής επιστήμης ως επιστήμης βασισμένη 
στη λογική και  απομάκρυνση από λογιστικούς 
υπολογισμούς. 

Μαθηματικά συγγενικά προς την αγάπη της 
σοφίας.    

Φιλοσοφία: αγάπη της σοφίας 

Μαθηματικά: αυτό που μαθαίνεται 

Οι αριθμοί αποτελούν  
τη βάση του κόσμου. 
 
«Το παν είναι αριθμός» 
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Οι φυσικοί αριθμοί αναπαρίστανται με  αντίστοιχο αριθμό από 
βότσαλα (τελείες): 

 Άρτιοι και Περιττοί αριθμοί. (άρτιοι: αν τα βότσαλα χωρίζονται 
σε δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό από βότσαλα) 

Παραδείγματα προτάσεων που αποδεικνύονται «εύκολα» 
 Άθροισμα αρτίων είναι άρτιος 
 Τετράγωνο αρτίου είναι άρτιος (και πολλαπλάσιο του τέσσερα),  

τετράγωνο περιττού είναι περιττός 
 Τετραγωνικοί αριθμοί   
 Τριγωνικοί αριθμοί  
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Το 25 είναι τετραγωνικός αριθμός, 
 25=1+3+5+7+9 
 
Ισχύει γενικά ότι 
Τετραγωνικός= άθροισμα  
περιττών? 
  

Το 21 είναι τριγωνικός αριθμός,  
 
1+2+3+4+5+6=21=(6*7)/2 
 
 
 

Ποιό θεώρημα αντιστοιχεί  
στο παραπάνω σχήμα? 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Square_number_16_as_sum_of_two_triangular_numbers.svg�
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Τετράεδρο 
{3,3} Κύβος 

{4,3} 

Δωδεκάεδρο 
{5,3} 
(πως προκύπτουν οι 12 έδρες?) 
 

Υπάρχουν άλλα κανονικά 
Πολύεδρα? 
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Οκτάεδρο 
{3,4} 
(πως 
προκύπτουν 
οι 8 έδρες?) 

Εικοσάεδρο 
{3,5} 
(πως 
προκύπτουν οι 
20 έδρες?) 
 

Σύμφωνα με τον Ευκλείδη: 
Δεν υπάρχουν άλλα (Ευκλείδης, «Στοιχεία», 
βιβλίο 13, Πρόταση 18 )---(Θεαίτητος) 
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a= διαγώνιος 
x=το μεγαλύτερο τμήμα της τομής. Τότε 
ο  λόγος φ=a/x είναι η χρυσή τομή,  
δηλαδή 

a x
x a x
=

−

10:  σύμπαν: 
 άθροισμα όλων των  
δυνατών γεωμετρικών διαστάσεων 
 ένα σημείο: γενήττωρ των διαστάσεων 
 δύο σημεία: ευθεία:               διάσταση 1 
 τρία σημεία: τρίγωνο:            διάσταση 2 
 τέσσερα σημεία: τετράεδρο:  διάσταση 3 
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Πως προκύπτει όμως ότι οι διαγώνιοι του κανονικού 

πενταγώνου τέμνονται με τέτοιο τρόπο?  

Μπορούμε εύκολα  
να υπολογίσουμε την 
τιμή  της χρυσής τομής 
 από τη σχέση 
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Δηλαδή: Δοθέντος a και b υπάρχει c έτσι ώστε  a και b να είναι 
ακέραια πολλαπλάσια του c.  

Παράδειγμα: a=3, b=4. Τότε 3=3 επί 1, 4=4  επί  1.  
 
Σύγχρονη ερμηνεία: a= mc, b=nc όπου m,n ακέραιοι  
Άρα a/b=m/n είναι ρητός. 
 



 
«Σοκ» η εύρεση των «άρρητων»: 
 
Μνεία στο έργο του Αριστοτέλη (384-322 π.χ.), --

γνώση που αποδίδεται στους Πυθαγόρειους:   
εάν η ακμή και  η  διαγώνιος  του τετραγώνου είναι 

συγκρίσιμα μεγέθη με τη παραπάνω έννοια, 
δηλαδή αν ακμή και διαγώνιος είναι ακέραια 
πολλαπλάσια κάποιας κοινής μονάδας 

 
 τότε  θα  μπορούσαμε να δείξουμε  ότι οι περιττοί 

αριθμοί είναι ίσοι με τους άρτιους! 
 
 



Σύγχρονη Απόδειξη ότι η  Τετραγωνική ρίζα του 2 είναι 
άρρητος.  
Έστω ότι  

Άτοπο, αφού ο 
μέγιστος κοινός 
διαιρέτης των m, n 
είναι 1. 



Τετραγωνική ρίζα του 
2 είναι άρρητος 

Η διαγώνιος BI και η ακμή BD  
του τετραγώνου DBHI δεν 
έχουν κοινή μονάδα 
μέτρησης.  

Έστω ότι BI, BD είναι ακέραια 
πολλαπλάσια μίας κοινής μονάδας.  
Την παίρνουμε να είναι η μεγαλύτερη 
κοινή μονάδα σύγκρισης. Άρα τουλάχιστον 
ένα από τα BI, BD είναι  περιττό 
πολλαπλάσιο αυτής της κοινής μονάδας.  



Το εμβαδόν του εξωτερικού τετραγώνου 
AGFE είναι  δύο φορές το εμβαδόν του 
DBHI.  Άρα είναι άρτιος. Επομένως η ακμή  
AG του AGFE  είναι άρτιος.  

Άρα το εμβαδόν του AGFE είναι 
πολλαπλάσιο του τέσσερα και επομένως το 
μισό του δηλαδή το εμβαδόν του DBΗΙ  
είναι άρτιος.  



Αφού DBΗΙ είναι άρτιος και  η ακμή  του 
DB είναι άρτιος.   

Αυτό είναι άτοπο:  
 
Υποθέσαμε ότι ένα από τα BI , BD  είναι 
περιττό, είδαμε  προηγουμένως ότι  AG είναι 
άρτιος, AG=BI και μόλις δείξαμε ότι  DB είναι 
άρτιος! 
 
 

Άτοπο, αφού ο μέγιστος 
κοινός διαιρέτης των m, 
n είναι 1. 
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 Διχοτόμηση 
 

Εάν ένα ευθύγραμμο τμήμα είναι απείρως διαιρετό τότε η κίνηση είναι 
αδύνατη: για να διανύσει ένας δρομέας ένα ευθύγραμμο τμήμα, πρέπει 
πρώτα να περάσει από το μέσο του, πριν από αυτό, πρέπει πρώτα να 
περάσει από το μέσο του μέσου, και για να το κάνει αυτό πρέπει πρώτα να 
περάσει από το μέσο του μέσου του μέσου, κ.ο.κ., επ’ άπειρον.  Ο δρομέας 
πρέπει να πλησιάσει μία άπειρη ομάδα σημείων μέσα σε ένα πεπερασμένο 
χρονικό διάστημα. Είναι όμως αδύνατο να εξαντλήσει μία άπειρη συλλογή 
και κατά συνέπεια η κίνηση είναι αδύνατη. 
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Αν ο Αχιλλέας αφήσει μια χελώνα να ξεκινήσει από ένα σημείο που 

βρίσκεται πιο μπροστά απ’ αυτόν, τότε  ο Αχιλλέας δεν  θα φτάσει ποτέ 
την χελώνα:  πρέπει πρώτα να φτάσει  το σημείο  απ' όπου ξεκίνησε ή 
χελώνα. Μέχρι τότε όμως, η χελώνα θα έχει πάει σε ένα άλλο σημείο, πιο 
μπροστά. Ο Αχιλλέας τότε θα πρέπει να πάει σ’ αυτό το σημείο, αλλά 
πάλι ή χελώνα θα έχει πάει πιο μπροστά. Έτσι η χελώνα πάντα θα 
προπορεύεται. 

Τα παράδοξα της διχοτόμησης και του Αχιλλέα  δείχνουν ότι η κίνηση  
 είναι αδύνατη αν δεχθούμε τις άπειρες υποδιαιρέσεις του χώρου και  χρόνου. 
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(έστω ότι δεν υπάρχει άπειρη υποδιαίρεση του χώρου και του χρόνου) 

  
Η περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας ένα βέλος κινείται, συνίσταται 

από  έναν αριθμό διαδοχικών χρονικών στιγμών. Σε κάθε μία από αυτές 
τις στιγμές, το βέλος είναι στη θέση πού είναι, και την επόμενη στιγμή 
είναι κάπου άλλου. Πότε κινήθηκε ? Άρα το βέλος δεν μετακινείται και 
η κίνηση είναι μία οφθαλμαπάτη.   

Ο κόσμος των αριθμών είχε την διακριτότητα. Για τα συνεχή μεγέθη ήταν αναγκαία 
 η μελέτη με άλλες μεθόδους. Έτσι κυριάρχησε η γεωμετρία. 
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Ο κόσμος των αριθμών είχε την διακριτότητα. Για τα 

συνεχή μεγέθη ήταν αναγκαία 
 η μελέτη με άλλες μεθόδους. Έτσι κυριάρχησε η 

γεωμετρία. 
 



Χαρά Χαραλάμπους 
Τμήμα Μαθηματικών 

ΑΠΘ  

Ιστορία των Μαθηματικών 
Εαρινό Εξάμηνο 2012 

‘Εντονες πυθαγόρειες επιδράσεις.  
 
 Η Γεωμετρία και τα Μαθηματικά έχουν μια 
ξεχωριστή θέση.  
 
 
Στον κόσμο των ιδεών τα μαθηματικά 
αντικείμενα έχουν την τέλεια μορφή. Στον 
κόσμο των αισθήσεων τα αντικείμενα 
προσπαθούν να μοιάσουν την τέλεια μορφή 
τους. 
 
Τι είναι λοιπόν απόδειξη? 

“Ουδείς αγεωμέτρητος εισί” 
 
Ακαδημία (387 π.Χ. -529 μ.Χ.) 
Αθήνα 
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(Απόσμασμα από τον Νόμο 747b ,  (Πλάτων) ) 
 

Ουδέν ούτω δύναμιν έχει παίδειον μάθημα μεγάλην ως η περί 
τους αριθμούς διατριβή. Το δε μέγιστον ότι τον νυστάζοντα 
και αμαθή φύσει εγείρει και ευμαθή και αγχίνουν 
απεργάζεται.  

 
Kανένα μάθημα δεν έχει τόσο μεγάλη παιδευτική δύναμη όσο η 

ενασχόληση με τους αριθμούς. Το πιο σημαντικό απ΄ όλα είναι ότι 
τον κοιμισμένο στο μυαλό, τον χωρίς κλίση για μάθηση τον 
διεγείρει και τον κάνει να μαθαίνει και του αυξάνει την αντιληπτική 
ικανότητα.  
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Ο Τετραγωνισμός του κύκλου: να κατασκευασθεί με 
χάρακα και διαβήτη τετράγωνο εμβαδού ίσου με το εμβαδόν 
δοθέντος κύκλου 

Ο Διπλασιασμός του κύβου: να κατασκευαστεί  με χάρακα 
και διαβήτη κύβος όγκου διπλασίου του όγκου δοθέντος 
κύβου 

Η τριχοτόμηση γωνίας: να χωριστεί με χάρακα και διαβήτη 
δοθείσα γωνία σε τρία ίσα μέρη 

 
Χάρακας και διαβήτης «=» με χρήση ευθειών και κύκλων 
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 Τα προβλήματα ήταν ευρέως γνωστά: γίνεται ήδη 
αναφορά από τον 5ο αιώνα π.Χ. σε θεατρικά έργα της 
εποχής (βλ. Ευριπίδη (485 π.Χ.-407 π.Χ), Αριστοφάνη 
(452-385 π.Χ.) 

 
Οι παρακάτω απέδειξαν ότι τα προβλήματα είναι άλυτα: 
 Ο Linderman  το 1882 για τον τετραγωνισμό του κύκλου. 
  Ο Mobius το 1829 για τον διπλασιασμό του κύβου 
  Ο Wantzel το 1837 για την τριχοτόμηση της γωνίας. 
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Lindermann Mobius 

Οι αποδείξεις αδυναμίας λύσης στηρίχθηκαν στην ανάπτυξη της Αναλυτικής 
Γεωμετρίας και της Άλγεβρας.  
 
 
Γενικώτερα, ποιοι αριθμοί είναι κατασκευάσιμοι με κανόνα και διαβήτη?  
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Σημειώνουμε ότι οι Έλληνες είχαν λύσεις για τα 
προβλήματα χωρίς τον περιορισμό της χρήσης χάρακα 
και διαβήτη. 

Για παράδειγμα : 
Αρχιμήδης (287-212 π.Χ.) χρησιμοποίησε την έλικα για να 

τετραγωνίσει τον κύκλο. 
Εύδοξος ο Κνίδιος(408-355π.Χ.) χρησιμοποίησε μία 

πολυωνυμική καμπύλη τετάρτου βαθμού για τον 
διπλασιασμό του κύβου. 

Ο Ιππίας (4ος αιώνας π.Χ.) για την τριχοτόμηση γωνίας 
χρησιμοποίησε μία μη αλγεβρική καμπύλη. 
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Ο χρησμός που δόθηκε στους Δηλίους κατά τη διάρκεια λοιμού, περίπου το 

430 π.Χ.  συμβούλευε να κατασκευάσουν ένα κυβικό βωμό διπλάσιου 
μεγέθους από αυτόν που ήδη υπήρχε.  

 
ερμηνεία του Πλάτωνα: οι θεοί θέλουν οι Έλληνες να ασχοληθούν 

περισσότερο με τη γεωμετρία και τα μαθηματικά.  
 
 
 



Χαρά Χαραλάμπους 
Τμήμα Μαθηματικών 

ΑΠΘ  

Ιστορία των Μαθηματικών 
Εαρινό Εξάμηνο 2012 

 Να αποδείξετε τα Θεωρήματα του Θαλή δεχόμενοι την πρόταση για το 
άθροισμα των γωνιών του τριγώνου, και τον τύπο για το εμβαδόν του 
τριγώνου. 

 
 Να αποδείξετε τα θεωρήματα του Θαλή ξεκινώντας από μηδενική βάση. 

(Ποια είναι τα αξιώματα που θα χρειαστείτε?) 
 
 Να δείξετε ως Πυθαγόρειοι (δουλεύοντας με βότσαλα—ή τελείες) ότι το 

γινόμενο δύο άρτιων αριθμών είναι πολλαπλάσιο του 4. 
 
 Να βρείτε τη τιμή της χρυσής τομής. Να αποδείξετε ότι οι διαγώνιοι του 

πενταγώνου τέμνονται δημιουργώντας χρυσές τομές. 
 
 Η μπάλα του ποδοσφαίρου δεν είναι κανονικό πολύεδρο γιατί αποτελείται 

από πετάγωνα και εξάγωνα. Μπορείται να περιγράψετε μαθηματικά μία 
μπάλα ποδοσφαίρου? (πόσες έδρες έχει, πόσες έδρες συναντιούνται σε 
κάθε κορυφή, συμμετρίες, κλπ) 



Χαρά Χαραλάμπους 
Τμήμα Μαθηματικών 

ΑΠΘ  

Ιστορία των Μαθηματικών 
Εαρινό Εξάμηνο 2012 

 Να αποδείξετε ότι αν δύο μεγέθη a, b έχουν κοινή μονάδα  μέτρησης  
τότε το κλάσμα (όπως το θεωρούμε σήμερα) a/b είναι ρητός. 

 Να συγκρίνετε (και να μεταφράσετε) την κλασσική απόδειξη  ότι η  ρίζα 
2 είναι άρρητος με την γεωμετρική απόδειξη της διαγωνίου και της 
ακμής. 
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