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Εξγαζία: Λεπηέξεο Αλδξήο  - Α1 
 

Άλμπερη Αϊνζηάιν 
 

Γελλήζεθε  14 Μαξηίνπ 1879 Οπικ, Γεξκαλία 

Πέζαλε  18 Απξηιίνπ 1955 (76 εηώλ) Πξίλζηνλ, Νηνπ 

Σδέξζετ, ΖΠΑ 

Τπεθνόηεηα  ειβεηηθή (από ην 1900), ακεξηθαληθή (από ην 

1940) 

Δζληθόηεηα  γεξκαλνεβξατθή 

Πεδία  Φπζηθή, Κβαληηθή Μεραληθή 

Δξγαζία  Διβεηηθό Γξαθείν Δπξεζηηερληώλ 

Δθπαίδεπζε  ETH Επξίρεο (Πνιπηερληθή Αθαδεκία 

Επξίρεο) 

Γλσζηόο γηα  Φσηνειεθηξηθό Φαηλόκελν 

Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο 

Γηαθξίζεηο  Βξαβείν Νόκπει Φπζηθήο (1921) 

 

 



Ο Άλμπερη Αϊνζηάιν (γεξκ.: Albert Einstein, Οπικ 14 Μαξηίνπ 

1879 - Πξίλζηνλ 18 Απξηιίνπ 1955) ήηαλ θπζηθόο 

γεξκαλνεβξατθήο θαηαγσγήο, ν νπνίνο έρεη βξαβεπζεί κε ην 

Νόκπει Φπζηθήο. Δίλαη ν ζεκειησηήο ηεο Θεσξίαο ηεο 

ρεηηθόηεηαο θαη από πνιινύο ζεσξείηαη ν ζεκαληηθόηεξνο 

επηζηήκνλαο ηνπ 20νύ αηώλα. 

 

Όηαλ o Ατλζηάηλ ήηαλ ηεζζάξσλ ρξνλώλ, ν παηέξαο ηνπ πνπ 

είρε έλα ειεθηξνρεκηθό εξγαζηήξην, κεηαθόκηζε ζην Μόλαρν, 

θαη δπν ρξόληα αξγόηεξα ην αγόξη πήγε ζρνιείν, δώληαο κηα 

απζηεξή, ζρεδόλ ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ πεηζαξρία θαη επίζεο ηελ 

απνκόλσζε ελόο ληξνπαινύ θαη ζηνραζηηθνύ Δβξαηόπνπινπ – 

παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ βαζηά θαη δηαξθή εληύπσζε. 

Από ηε ζθνπηά ησλ δαζθάισλ ηνπ ήηαλ έλαο αλεπαξθήο 

καζεηήο, πξνθαλώο αλεπίδεθηνο  πξνόδνπ ζηηο γιώζζεο, ηελ 

ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη άιια πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

καζήκαηα. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα καζεκαηηθά θηλήζεθε όρη 

από ηνπο δαζθάινπο ηνπ αιιά από έλαλ Δβξαίν θνηηεηή ηεο 

ηαηξηθήο, ηνλ Μαμ Σάικετ, πνπ ηνπ έδσζε έλα βηβιίν 

γεσκεηξίαο , θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ έβαιε ζε κηα πνξεία 

ελζνπζηώδνπο κειέηεο πνπ ηνλ έθαλε ζε ειηθία δεθαηεζζάξσλ 

ρξόλσλ, θαιύηεξν καζεκαηηθό από ηνπο θαζεγεηέο ηνπ. ε 

απηό ην ζηάδην άξρηζε επίζεο λα κειεηά θηινζνθία, 

δηαβάδνληαο θαη μαλαδηαβάδνληαο ηα έξγα ηνπ Καλη θαη άιισλ 

κεηαθπζηθώλ θηινζόθσλ. 

 

 

 



 

 

Έργο 

ηα πξώηα 15 ρξόληα ηνπ 20νύ αηώλα, ν Άικπεξη Ατλζηάηλ 

αλέπηπμε κηα ζεηξά από ζεσξίεο πνπ δηαθήξπμαλ, γηα πξώηε 

θνξά, ηελ ηζνδπλακία ηεο κάδαο πξνο ηελ ελέξγεηα ελώ 

ηαπηόρξνλα έδσζαλ εληειώο λέν πεξηερόκελν ζηηο έλλνηεο ηνπ 

ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο βαξύηεηαο. Οη ζεσξίεο απηέο ήηαλ 

θαη' νπζία κηα βαζηά αλαζεώξεζε ηεο παιαηάο Νεπηώλεηαο 

Φπζηθήο θαη απνηέιεζαλ επαλάζηαζε γηα ηελ επηζηεκνληθή 

αιιά θαη θηινζνθηθή έξεπλα. Σν 1905 δεκνζίεπζε ηέζζεξα 

άξζξα ζην γεξκαληθό επηζηεκνληθό πεξηνδηθό Υξνληθά ηεο 

Φπζηθήο (Annalen der Physik) (ηόκνο 17) θαζώο θαη ηε 

δηαηξηβή κε ηελ νπνία απέθηεζε ην δηδαθηνξηθό ηνπ δίπισκα 

από ην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο. ην πξώην από ηα ηέζζεξα 

άξζξα έδσζε ηελ εμήγεζε ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ, γηα 

ηελ νπνία ηνπ απνλεκήζεθε ην βξαβείν Νόκπει ην 1921. 

 

ηεξίρζεθε ζηελ ππόζεζε ηεο θβάλησζεο ε νπνία είρε εηζαρζεί 

κεξηθά ρξόληα λσξίηεξα από ηνλ Πιαλθ (Planck) γηα ηελ 

εξκελεία ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ κέιαλνο ζώκαηνο. Οη δύν απηέο 

εξγαζίεο ησλ Πιαλθ θαη Ατλζηάηλ απνηέιεζαλ ηελ αξρή ηεο 

θβαληηθήο κεραληθήο. Αξγόηεξα ν Ατλζηάηλ ελαληηώζεθε ζηε 

ζεσξία ησλ θβάληα, γηαηί δελ κπνξνύζε λα πηζηέςεη όηη νη λόκνη 

ηεο θπζηθήο κπνξνύλ λα εκπεξηέρνπλ ηπραηόηεηα. Με ηα δηθά 

ηνπ ιόγηα: Γελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη ν Θεόο παίδεη δάξηα κε 

ηνλ θόζκν. 

 

ην ηξίην από ηα άξζξα πνπ δεκνζίεπζε ην 1905 ν Ατλζηάηλ 

δηαηύπσζε ηελ εηδηθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο θαη ζην ηέηαξην 

έδεημε όηη από απηήλ ζπλάγεηαη ν δηάζεκνο ηύπνο E = mc2 

(γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο) πνπ δειώλεη ηε δπλαηόηεηα 

θαη ηελ ηζνδπλακία αιιεινκεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαη κάδαο, 

νξίδνληαο έηζη, σο εληαίν ρώξν ηελ πινελέξγεηα. Απηό ζεκαίλεη 

πσο ε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα παξάγεη νηηδήπνηε εμαξηάηαη από 

ηε κάδα ηνπ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1915, ν Ατλζηάηλ παξνπζίαζε 

ηε γεληθή ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο ζε κία ζεηξά δηαιέμεσλ 

ελώπηνλ ηεο Πξσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ. Σν 1919, θαηά 



ηε δηάξθεηα κίαο ειηαθήο έθιεηςεο, ν ζεξ Άξζνπξ Έληηλγθηνλ 

(Eddington) παξαθνινύζεζε ην θσο αζηέξσλ θαζώο απηνί 

πεξλνύζαλ θνληά από ηνλ ήιην. Οη κεηξήζεηο ηνπ ζπκθσλνύζαλ 

κε ηε ζεσξία ηεο ζρεηηθόηεηαο θαη ην γεγνλόο απηό έθαλε ηνλ 

Ατλζηάηλ δηάζεκν. 

 

 

 

 
 

 

 

Προζωπική ζωή 

 

Σν 1903 παληξεύηεθε ηελ ζπκθνηηήηξηά ηνπ Μίιεβα Μάξηηο, κε 

ηελ νπνία απέθηεζε δύν παηδηά, ηνλ Υαλο Άικπεξη θαη ηνλ 

Έληνπαξη. Σν 1919, κεηά ην δηαδύγηό ηνπ κε ηελ Μίιεβα, 

παληξεύηεθε ηελ μαδέιθε ηνπ, Έιζα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν 

Άικπεξη Ατλζηάηλ είρε ππνζρεζεί ζηελ πξώηε ζύδπγό ηνπ, 

Μίιεβα Μάξηηο, όηη αλ ηνπ έδηλε ην δηαδύγην, ζα ηεο έδηλε ηα 

ρξήκαηα πνπ ζα εμαζθάιηδε από ην βξαβείν Νόκπει, 



πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γη' απηήλ θαη γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηώλ ηνπο. 

Δθηόο από ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε θπζηθή, αγαπνύζε επίζεο θαη 

ηε κνπζηθή θαζώο έπαηδε βηνιί. 

 

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ΑΛ ΚΑΣΙ                                                           

     Ο  Al-Kashi (1436) ζην έξγν ηνπ ∆ηαηξηβή 

πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θύθινπ θαη αθόµε πεξηζζόηεξν ζην 

Key to arithmetic πξνζπαζεί λα εηζάγεη έλα άιιν επθνιόηεξν 

θαη πιένλ πξνζηηό ζύζηεµα  θιαζµάησλ,  ζην νπνίν 

επηηπγράλνληαη νη ίδηεο πξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ήδε 

ζην εμεθνληαδηθό ζύζηεµα.  Εζηηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηνλ 

πξαγκαηηθό  αξηζµό π.  

Παξόιν πνπ ζεσξεί ην δεθαδηθό αξηζµό ζαλ µηα µαζεµαηηθή 

αλαθάιπςε,  δελ ηνλ ζέηεη θάησ από έιεγρν  µηαο ζεσξίαο πνπ 

λα ζηαζεξνπνηεί ηνλ νξηζµό, ηηο ηδηόηεηεο θαη ηε 

επηζηεκνινγηθή  ηνπ ζέζε. Τν έξγν ηνπ είλαη ηόζν ζεµαληηθό 

πνπ αθόµε θαη ηνλ 17ναηώλα άξαβεο  µαζεµαηηθνί  (γηα 

παξάδεηγκα ν al-Yazdi) παξαπέµπνπλ ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ. 

Από εγρεηξίδηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηε Βόξεηα Αθξηθή θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα  µε πεξηερόκελν ηελ Επηζηήµε ηνπ Υπνινγηζµνύ 

όπσο ηνπ al-Hassar,  πξνθύπηεη όηη ν 

ζπκβνιηζκόο ησλ θιαζµάησλ πεξηειάκβαλε  µηα νξηδόληηα 

γξαµµή γηα ηα απιά θαη ζπλερή θιάζµαηα,  θνµµέλα από 

θάζεηεο γξαµµέο  όηαλ επξόθεηην γηα αζπλερή θιάζµαηα θαη 

ζπκπιεξσκέλα από ζπδεύμεηο πνπ εθθξάδαλε ηηο βαζηθέο 

αξηζµεηηθέο πξάμεηο.   



 
 

Σπλνςίδνληαο παξαηεξνύµε όηη νη Άξαβεο µαζεµαηηθνί µε 

ηελ ελαζρόιεζε ηνπο µε ηελ άιγεβξα θαη ηελ γεσκεηξία  

αληηκεηώπηζαλ κεγάιε δπζθνιία ζηνπο αξηζκεηηθνύο ηνπο 

ππνινγηζκνύο  µε θνηλά θιάζµαηα.   

Θα ήηαλ ινηπόλ ζεµαληηθό λα παξαηεξήζνπκε όηη ε εηζαγσγή 

ησλ δεθαδηθώλ θιαζµάησλ πξνέθπςε σο  µηα αλαγθαηόηεηα 

ώζηε λα µπνξέζνπλ νη µαζεµαηηθνί εθείλεο ηεο επνρήο λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο δεκηνπξγνύζαλ νη 

ππνινγηζµνί  µε θνηλά θιάζµαηα, ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ 

ηεξάζηηνπο αξηζκνύο.   

Έηζη νη  µαζεµαηηθνί εθείλεο ηεο επνρήο επηρείξεζαλ λα 

αλαθαιύςνπλ λένπο πην εύρξεζηνπο αιγόξηζκνπο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ  µαζεµαηηθώλ πξνβιεµάησλ.  Καηέζηεζαλ έηζη 

δπλαηή ηελ αλάδπζε ησλ δεθαδηθώλ σο µαζεµαηηθό εξγαιείν 

γηα ηελ πξνζέγγηζε όρη µόλν ησλ κεγεζώλ, αιιά θαη ησλ  

µαζεµαηηθώλ νληνηήησλ –  ησλ ξεηώλ ζηελ αξρή,  ησλ 

ξηδηθώλ θαη ησλ άξξεησλ (Bunt, Jones & Bedient, 1981: 

Rashed, 1984). 
 

                                                                      Βαζηιεία Γεληηζαξίδε Α1 



ΑΛ ΧΟΥΑΡΙΖΜΙ 

Ο Ακπνύ Ακπληνπιάρ Μνράκελη Ικπλ Μνύδα Αι 
Υνπαξίδκη ήηαλ Πέξζεο καζεκαηηθόο, αζηξνλόκνο θαη γεσ
γξάθνο, έλαο ιόγηνο ζηνλ Οίθν ηεο νθίαο ζηελ Βαγδάηε. 

ην βηβιίν ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ππνινγηζκνύο Κηηακπ Αι-
γθηακπξ παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ηελ ζπζηεκαηηθή 
ιύζε ηεο γξακκηθήο θαη δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο. 
Θεσξείηαη ν «παηέξαο» ηεο άιγεβξαο, ηηκή ηελ νπνία 
κνηξάδεηαη κε ηνλ Γηόθαλην. ηνλ δσδέθαην αηώλα, νη 
ιαηηληθέο κεηαθξάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ ζηνπο Ιλδηθνύο 
αξηζκνύο παξνπζίαζαλ ην δεθαδηθό ζεζηαθό ζύζηεκα 
αξηζκνύ ζηνλ Γπηηθό Κόζκν. Αλαζεώξεζε ηελ 
«Γεσγξαθία» ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη έγξαςε γηα ηελ 
αζηξνλνκία θαη ηελ αζηξνινγία. 

Οη ζπλεηζθνξέο ηνπ είραλ κεγάιν αληίθηππν θαη ζηε 
γιώζζα, ε ιέμε «Άιγεβξα» πξνέξρεηαη από ην Αι-
γθηακπξ κηα από ηηο δύν πξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύζε γηα 
ηελ επίιπζε δεπηεξνβάζκησλ εμηζώζεσλ. Ο 
όξνο Αιγόξηζκνο πξνέξρεηαη από 
ην Algoritmi (Αιγθνξίηκη), ην Λαηηληθό ηνπ 
όλνκα. Η Ιζπαληθή ιέμε guarismν θαη 
ε πνξηνγαιηθή algarismo πξνέξρνληαη από ην όλνκα ηνπ, 
θαη νη δπν ιέμεηο ζεκαίλνπλ ςεθίν. 

πλεηζθνξά  

Σα έξγα ηνπ Αι Υνπαξίδκη 
ζηα καζεκαηηθά ζηελ γεσγξαθία ζηελ αζηξνλνκία θαη 
ζηελ ραξηνγξαθία έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηηο εμειίμεηο 
ζηελ άιγεβξα θαη ηελ ηξηγσλνκεηξία. Η ζπζηεκαηηθή ηνπ 
πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε γξακκηθώλ θαη δεπηεξνβάζκησλ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=?????&action=edit&redlink=1#_blank


εμηζώζεσλ νδήγεζε ζηελ ιέμε άιγεβξα ε νπνία 
πξνέξρεηαη από ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ «πλνπηηθό 
Βηβιίν γηα ηνλ Τπνινγηζκό κε Μεηαθνξά θαη 
Απινπνίεζε». Σν βηβιίν ηνπ Τπνινγηζκόο κε Ιλδηθνύο 
Αξηζκνύο, γξακκέλν πεξίπνπ ην 825, ήηαλ ππεύζπλν γηα 
ηελ δηάδνζε ηνπ Ιλδηθνύ αξηζκεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε όιε 
ηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Δπξώπε. Σν βηβιίν 
κεηαθξάζηεθε ζηα Λαηηληθά σο Algoritmi de numero 
Indorum. To Αι Υνπαξίδκη απνδόζεθε ζηα Λαηηληθά 
σο Algoritmi ην νπνίν νδήγεζε ζην Αιγόξηζκνο. 

Μεξηθά από ηα έξγα ηνπ βαζίζηεθαλ ζε Πεξζηθή θαη 
Βαβπισληαθή αζηξνλνκία, ζηνπο Ιλδηθνύο αξηζκνύο θαη ζε 
Διιεληθά καζεκαηηθά. 

Ο Αι Υνπαξίδκη ζπζηεκαηνπνίεζε θαη δηόξζσζε ηηο 
πιεξνθνξίεο ηνπ Πηνιεκαίνπ γηα ηελ Αθξηθή θαη ηελ Μέζε 
Αλαηνιή. Έλα άιιν ζεκαληηθό βηβιίν ηνπ ήηαλ ην Kitab 
surat al-ard («Η εηθόλα ηεο Γεο», κεηαθξάζηεθε σο 
Γεσγξαθία) ην νπνίν παξνπζίαδε ηηο ζπληεηαγκέλεο 
βαζηζκέλν ζηελ «Γεσγξαθία» ηνπ Πηνιεκαίν αιιά κε 
δηνξζσκέλεο ηηκέο γηα ηελ Μεζόγεην, ηελ Αζία θαη ηελ 
Αθξηθή. 

Έγξαςε επίζεο γηα κεραληθέο ζπζθεπέο όπσο 
ν αζηξνιάβνο θαη ην ειηαθό ξνιόη. 

Βνήζεζε έλα έξγν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο πεξηκέηξνπ ηεο 
Γεο θαη ζηε ζύληαμε ελόο παγθόζκηνπ ράξηε γηα ηoλ 
ραιίθε al-Ma'mun, επηβιέπνληαο 70 γεσγξάθνπο. 

ηαλ, ηνλ 12ν αηώλα, ηα έξγα ηνπ απιώζεθαλ 
ζηελ Δπξώπε κέζσ ιαηηληθώλ κεηαθξάζεσλ, είραλ 
ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ησλ 
καζεκαηηθώλ ζηελ Δπξώπε. Δηζήγαγε αξαβηθνύο αξηζκνύο 
ζηε Λαηηληθή Γύζε, βαζηζκέλνπο ζε δεθαδηθό ζύζηεκα ην 
νπνίν αλαπηύρζεθε από ηλδηθέο πεγέο. 

Άιγεβξα 

Σν βηβιίν ηνπ πλνπηηθό Βηβιίν γηα ηνλ Τπνινγηζκό κε 
Μεηαθνξά θαη Απινπνίεζε είλαη έλα καζεκαηηθό βηβιίν 
γξακκέλν πεξίπνπ ην 830 κ.Υ. Σν βηβιίν γξάθηεθε κε ηελ 



ελζάξξπλζε ηνπ ραιίθε Αι-Μακνύλ σο έλα δεκνθηιέο 
έξγν ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό θαη είλαη γεκάην κε 
παξαδείγκαηα θαη εθαξκνγέο ζε έλα επξύ θάζκα 
πξνβιεκάησλ ζην εκπόξην, ηηο ηνπνγξαθηθέο θαη ηηο 
λνκηθέο θιεξνλνκίεο.

 
Ο όξνο άιγεβξα πξνέξρεηαη από ηνλ 

έλα από ηνπο βαζηθνύο ρεηξηζκνύο κε ηηο εμηζώζεηο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζε απηό ην βηβιίν. Σν βηβιίo κεηαθξάζηεθε 
ζηα ιαηηληθά σο Liber algebrae et almucabala από ηνλ 
Ρόκπεξη Σζέζηεξ (εγθόβηα, 1145) σο εθ ηνύηνπ άιγεβξα. 
Έλα κνλαδηθό αξαβηθό αληίγξαθν, δηαηεξείηαη ζηελ 
Ομθόξδε θαη κεηαθξάζηεθε ην 1831 από ηνλ Φ. Ρνδέλ. 
Μηα ιαηηληθή κεηάθξαζε θπιάζζεηαη ζην Κέηκπξηηδ. 

Σν Αι-Γθηακπξ (al-jabr ) ζεσξείηαη ην ζεκειηώδεο θείκελν 
ηεο ζύγρξνλεο άιγεβξαο. Παξείρε κηα έθζεζε γηα ηελ 
επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ πνιπσλύκνπ κέρξη δεπηέξνπ 
βαζκνύ, θαη εηζήγαγε ηηο ζεκειηώδεηο κεζόδνπο ηεο 
"κείσζεο" θαη "εμηζνξξόπεζεο", αλαθεξόκελνο ζηε 
κεηαθνξά ησλ αθαηξνπκέλσλ όξσλ ζηελ άιιε πιεπξά ηεο 
εμίζσζεο, δειαδή, ηελ αθύξσζε ησλ όξσλ, όπσο ζηηο 
αληίζεηεο πιεπξέο ηεο εμίζσζεο. 

Η κέζνδνο ηνπ Αι Υνπαξίδκη γηα ηελ επίιπζε ησλ 
γξακκηθώλ θαη δεπηεξνβάζκησλ εμηζώζεσλ πεξηιακβάλεη 
αξρηθά ηελ κεηαηξνπή ηηο εμίζσζεο ζε κία από ηηο έμη 
βαζηθέο κνξθέο. 

  

Αξηζκεηηθή 

Σν δεύηεξν κεγάιν έξγν ηνπ Αι Υνπαξίδκη αθνξά ην ζέκα 
ηεο αξηζκεηηθήο, ην έξγν ζώζεθε ζε κηα ιαηηληθή 
κεηάθξαζε αιιά ην πξσηόηππν αξαβηθό ράζεθε. Η 
κεηάθξαζε πηζαλόηαηα έγηλε από ηνλ Αδειάξδν ηνπ Μπαζ, 
ν νπνίνο είρε κεηαθξαζηεί επίζεο ηνπο αζηξνλνκηθνύο 
πίλαθεο ην 1126. 

Σα ιαηηληθά ρεηξόγξαθα δελ έρνπλ ηίηιν, αιιά ζπλήζσο 
νλνκάδνληαη από ηηο δύν πξώηεο ιέμεηο πνπ μεθηλνύλ: Dixit 
algorizmi (έηζη είπε ν Αι Υνπαξίδκη), ήAlgoritmi de numero 
Indorum (Ο Αι Υνπαξίδκη ζρεηηθά κε ηελ ηλδηθή ηέρλε ηεο 



κέηξεζεο) έλα όλνκα πνπ δόζεθε ζην έξγν από 
ηνλ Baldassarre Boncompagni ην 1857. Ο αξρηθόο ηίηινο 
ζηα Αξαβηθά είλαη πηζαλόλ λα ήηαλ Kitāb al-Jamʿ wa-l-

tafrīq bi-ḥisāb al-Hind («Σν Βηβιίν ηεο Πξόζζεζεο θαη ηεο 
Αθαίξεζεο ζύκθσλα κε ηνπο Ιλδηθνύο Τπνινγηζκνύο»). 

Υάξε ζην έξγν ηνπ Αι Υνπαξίδκη νη Ιλδηθνί αξηζκνί 
παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Γπηηθό Κόζκν. 
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ΑΡΥΤΣΑ 

 

 

  Ο Αξρύηαο (428 - 347 π. Υ.) ήηαλ 
επηθαλήο ππζαγόξεηνο θηιόζνθνο, 
θαηαγόκελνο από ηνλ Σάξαληα θαη 
καζεηήο ηνπ Φηινιάνπ ηνπ Κξνησληάηε. 
Ήηαλ έλαο αμηόινγνο αζηξνλόκνο, 

καζεκαηηθόο θαη πνιηηηθόο. Θεσξείηαη από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο δηαλνεηέο ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηαο. 
Ο Αξηζηνηέιεο έγξαςε γη' απηόλ εηδηθή πξαγκαηεία, ε 
νπνία δελ έρεη δηαζσζεί, «Ζ θηινζνθία ηνπ Αξρύηα». 

ύκθσλα κε καξηπξία ηνπ Φαβσξίλνπ, ηζηνξηθνύ 
ησλ αξραίσλ παξαδόζεσλ, ν Αξρύηαο επηλόεζε θαη 
θαηαζθεύαζε κηα κε-επαλδξσκέλε ηπηάκελε κεραλή, πνπ 
απνθιήζεθε «πεηνκεραλή» ή «πεξηζηεξά» θαη πνπ 
νπζηαζηηθά ήηαλ ην πξώην αεξησζνύκελν. Ο Φαβσξίλνο 
ππνζηεξίδεη όηη ην γεγνλόο πεξηγξάθεη πιήξσο ν Ρσκαίνο 
Αύινο Γέιιηνο (Gellius Aullus) ζην έξγν ηνπ Αηηηθαί 
Νύθηαη. Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη νη παηδαγσγηθέο ηνπ 
αληηιήςεηο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε κάζεζε πξνέξρεηαη 
από ηε κεζνδνινγία ηεο κεηάδνζεο γλώζεσλ θαη ηεο 
δεκηνπξγηθήο αλαθάιπςεο. 

Δξεύλεζε ην πξόβιεκα ησλ κνπζηθώλ ηόλσλ θαη 
δηέθξηλε ηξία γέλε κνπζηθώλ ζπκθσληώλ: ην ελαξκόλην, ην 
ρξσκαηηθό θαη ην δηαηνληθό, πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ηξεηο 
κέζνπο: ηνλ αξηζκεηηθό, ηνλ γεσκεηξηθό θαη ηνλ αξκνληθό 
(αληίζηξνθνλ), ελώ αηηηνιόγεζε ηελ παξαγσγή ησλ ήρσλ 
σο απόξξνηα ηεο ζύγθξνπζεο ησλ ζσκάησλ. Ήηαλ αθόκα 
θηιόζνθνο, αζηξνλόκνο, είρε έθεζε ζηα καζεκαηηθά αιιά 
ην ζεκαληηθόηεξν ήηαλ ε ηδηνθπΐα θαη ε αλεμάληιεηε 
εθεπξεηηθόηεηά ηνπ ζηε κεραληθή.. ηα κεραληθά 
πξνβιήκαηα ηνπ Αξηζηνηέιε είλαη θαλεξή ε επίδξαζε ησλ 
αληίζηνηρσλ εξγαζηώλ ηνπ Αξρύηα. 
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        Σν ζύκβνιν απηό ην ηνπνζεηνύζαλ κόλν κεηαμύ δύν ςεθίσλ 

θαη όρη  ζην ηέινο ελόο αξηζκνύ. Από ηνλ 3ν-12 ν αηώλα κ.Υ. ην 

κεδέλ είλαη κηα θνπθίδα. Ο καζεκαηηθόο θαη αζηξνλόκνο 

Βξαρκαγθνύπηα ην 628κ.Υ. νλνκάδεη ην κεδέλ σο ‘’ην ηίπνηα’’. Σνλ 

9 ν αηώλα ζπλαληάκε επηγξαθή κε ζαθή ζπκβνιηζκό γηα ην κεδέλ. 

          Όηη δελ ππάξρεη, ε αλππαξμία, ην ηίπνηε ή όηη δελ έρεη θακία 

αμία. ηα ιαηηληθά ην κεδέλ ιέγεηαη nihil από απηό θαη ν όξνο 

ληρηιηζκόο. 

 Με ηελ έλλνηα ηνπ κεδελόο πξνζπάζεζαλ πνιινί λα 

ραξαθηεξίζνπλ ην αλύπαξθην από ην νπνίν έπιαζε ν Θεόο ηνλ 

θόζκν. Πνιινί θηιόζνθνη ηαπηίδνπλ ην <<κεδέλ>> κε ην 

<<είλαη>>. Σελ άπνςε απηή ηελ ππνζηήξημε πξώηνο ν Γεξκαλόο 

θηιόζνθνο Γεώξγηνο  Έγεινο, ν Γάιινο ζπγγξαθέαο θαη θηιόζνθνο 

Εαλ Πσι αξη  “ην <<κεδέλ>> είλαη ε ηέιεηα αθαζνξηζηία κέζα 

ζηελ νπνία ν άλζξσπνο, σο θνξέαο ηνπ κεδελόο, νθείιεη λα 

θαζνξίζεη ειεύζεξα ηνλ εαπηό ηνπ θαη ηηο επηδηώμεηο ηνπ’’. 

ηα  καζεκαηηθά   κεδέλ είλαη ‘’ε νληόηεηα ε νπνία, παξόιν πνπ 

δελ έρεη αξηζκεηηθή αμία, απνηειεί, σζηόζν ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε 

ηεο αξηζκνγξαθίαο ζέζεο’’. 

πκβνιίδεηαη κε ην ζύκβνιν κεδέλ  (0). 



         Δίλαη έλα από ηα δεθαδηθά ςεθία ηνπ δεθαδηθνύ ζπζηήκαηνο 

αξίζκεζεο. Παξηζηάλεη ηνλ πιεζάξηζκν ελόο θελνύ ζπλόινπ. 

 Δίλαη ην νπδέηεξν ζηνηρείν ηεο πξόζζεζεο ησλ αξηζκώλ. 

 

 Σν κεδέλ εκθαλίζηεθε ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθώλ πνιύ 

αξγόηεξα απ’ όηη ζα θαληαδόηαλ θαλείο, κόιηο ηνλ 7° αηώλα κ.Υ. 

ζηελ Ηλδία. Δπεηδή νη αξραίνη ιανί αζρνινύληαη κε πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δελ είρε λόεκα γη’ απηνύο ε 

έλλνηα ηνπ κεδελόο ή ησλ αξλεηηθώλ αξηζκώλ. Γη’ απηό θαη άξγεζε 

ηόζν ε εκθάληζε σο αξηζκνύ κε ηελ αθεξεκέλε έλλνηα πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνύκε ζήκεξα. 

       Σν κεδέλ ρξεηάζηεθε γηα πξώηε θνξά, όηαλ νη άλζξσπνη έπξεπε 

λα γξάςνπλ αζηξνλνκηθά δεδνκέλα θαη ζέιεζαλ λα εθθξάζνπλ 

ηελ κενή θέζη(π.ρ. 3 έηε, 0 κήλεο, 12 εκέξεο). 

       Ζ επηλόεζε ηνπ κεδελόο ( όπσο θαη ηνπ δηθνύ καο δεθαδηθνύ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο) απνδίδεηαη ζηνπο Ηλδνύο (γύξσ ζηα ηέιε 

ηνπ 3νπ αηώλα κεηά Υξηζηνύ). 

      ηελ Ηλδηθή άιγεβξα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έλα 

κέξνο αθηεξσκέλν ζηνπο θαλόλεο ησλ πξάμεσλ κε ην κεδέλ γηαηί 

απνδεηθλύεη πσο νη Ηλδνί γλώξηδαλ όρη κόλν α+ 0= α,  α * 0 =0 αιιά 

θαη ην γεγνλόο όηη ην κεδέλ δελ ππάξρεη σο παξαλνκαζηήο ηνπ 

θιάζκαηνο. Έδηλε γέλεζε ζε νληόηεηα λένπ είδνπο πξνηθηζκέλε κε 

ηελ ηδηόηεηα λα κελ κεηαβάιεη κέγεζνο κε ηελ πξνζζήθε ή κε ηελ 

αθαίξεζε αξηζκνύ όζν ηίπνηε κεγάινπ. Ζ νληόηεηα απηή είλαη ην 

άπεηξν.  Σν κεδέλ είλαη ην οσδέηερο ζηοιτείο ζηελ πξόζζεζε απηό 

ζεκαίλεη όηη : 

‘’ όηαν έναν από ηοσς όροσς ηοσ αθροίζμαηος 2 αριθμούς είναι ηο 

μηδέν, ηο άθροιζμα είναι ίζο με ηον άλλον όρο. Δηλαδή α +0 =0 

= 0 +α =0 για οποιονδήποηε αριθμό α’’. 
     Με ην 0 σο δηαηξέηε δελ κπνξεί λα γίλεη δηαίξεζε, δελ βξίζθεηαη 

πειίθν , θαη γηα απηό δεν επηηξέπεηαη απηή ε δηαίξεζε, γηαηί ζα καο 

νδεγήζεη ζε ιάζνο. Γειαδή: ζηην διαίρεζη α /0 δεν σπάρτει 

πηλίκο 
(α είλαη δηάθνξν ηνπ κεδελόο). 

      Σν κεδέλ όηαλ πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη  από αξηζκό αθήλεη ηνλ 

αξηζκό απηό αλαιινίσην. 

  Όηαλ πνιιαπιαζηάδεηε κε αξηζκό δίλεη σο απνηέιεζκα ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη όηαλ δηαηξεί αξηζκό δελ έρεη θαλέλα λόεκα σο πξάμε. 

   Γηαίξεζε κε ηνλ εαπηό ηνπ δίλεη ην αόριζηο κλάζμα 0/0. 



   Όηαλ έλαο αξηζκόο πςώλεηαη ζηελ κεδεληθή δύλακε δίλεη σο 

απνηέιεζκα ηε κνλάδα. 

       Ζ ίδηα αλάγθε δεκηνπξγήζεθε θαη ζηνπο Μάγηα ηεο Κεληξηθήο 

Ακεξηθήο, νη νπνίνη ίζσο από ηνλ 3o αηώλα κ.Υ. ρξεζηκνπνηνύζαλ 

εηθνζαδηθό ζύζηεκα αξίζκεζεο κε έλα ζύκβνιν ζε 

ζρήκα κοτσλιού γηα ην κεδέλ, πνπ ζήκαηλε κηα θελή ζέζε. 

       Πηζαλόηαηα ην ζύκβνιν( 0) πξνήιζε από ην πξώην γξάκκα ηεο 

ειιεληθήο ιέμεο «νπδέλ» ή ηεο ιέμεο «νβνιόο» 

(πνπ ζήκαηλε ην ζρεδόλ κεδεληθό πνζό γηα ηελ επνρή). 

       Γύξσ ζην 650 κ.Υ. ίζσο εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ην κεδέλ 

ζηελ Ηλδία, αιιά ην πξώην αλακθηζβήηεηα ηεθκεξησκέλν απζεληηθό 

θείκελν πνπ ην πεξηείρε ρξνλνινγείηαη ζην 876 κ.Υ.: αθνξά έλα 

θείκελν ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελόο θήπνπ δηαζηάζεσλ 187 επί 

270 «ράηζαο», ν νπνίνο  ζα επέηξεπε ηελ παξαγσγή ηόζσλ 

ινπινπδηώλ, ώζηε λα παξαδίδνληαη ζηνλ ηνπηθό λαό κηαο κηθξήο 

πόιεο(λόηηα ηνπ Ν. Γειρί) 50 αλζνδέζκεο ηελ εκέξα. Οη αξηζκνί 

270 θαη 50 είλαη γξακκέλνη ζην πξσηόηππν αθξηβώο κε απηά ηα 

ςεθία πνπ γξάθνληαη θαη ζήκεξα. 

        Σν κεδέλ πέξαζε ζηνπο Άξαβεο ηνλ 8o αηώλα ράξε ζηελ 

αξαβηθή κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ «ηληράληα» ηνπ καζεκαηηθνύ 

Βξαρκαγθνύπηα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηώλα ζηελ Δπξώπε ράξε 

ζην έξγν «Σν βηβιίν ηνπ Άβαθα» ηνπ Fibonacci. 

    Σν κεδέλ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηνλ θόζκν ησλ καζεκαηηθώλ 

θαη θπξίσο ζηελ επίιπζε ησλ εμηζώζεσλ κεηά ην 16° αηώλα.  
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Δξαηνζζέλεο ν Κπξελαίνο 

 

Ο Δξαηνζζέλεο ( Κπξήλε 276 π. Χ. –   Αιεμάλδξεηα 
194 π. Χ.) ήηαλ αξραίνο Έιιελαο καζεκαηηθόο, 
γεσγξάθνο θαη αζηξνλόκνο. Θεσξείηαη ν πξώηνο 
πνπ ππνιόγηζε ην κέγεζνο ηεο Γεο θαη θαηαζθεύαζε 
έλα ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ κε παξάιιεινπο θαη 
κεζεκβξηλνύο. Αθόκα θαηαζθεύαζε έλα ράξηε ηνπ 
θόζκνπ όπσο ηνλ ζεσξνύζε. Γηα ηηο ζεσξίεο ηνπ πεξί 
γεσγξαθίαο θαηεγνξήζεθε αξγόηεξα από ηνλ 
ηξάβσλα, όηη δελ παξείρε ηηο αλαγθαίεο απνδείμεηο. 
 
Αλ θαη ν Δξαηνζζέλεο γελλήζεθε ζηελ Κπξήλε (ζηε 
ζεκεξηλή Ληβύε), έδεζε, εξγάζηεθε θαη πέζαλε ζηελ 
Αιεμάλδξεηα, πξσηεύνπζα ηεο πηνιεκατθήο 
Αηγύπηνπ. 
 
πνύδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηζρπξηδόηαλ όηη 
επίζεο ζπνύδαζε γηα θάπνηα ρξόληα ζηελ Αζήλα. Σν 
236 π. Χ. νξίζηεθε από ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Γ΄ ηνλ 
Δπεξγέηε βηβιηνζεθάξηνο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο 
Αιεμάλδξεηαο, δηαδερόκελνο ηνλ Εελόδνην. 
 
Γελ παληξεύηεθε πνηέ. Σν 194 π. Χ. ηπθιώζεθε θαη 
έλα ρξόλν αξγόηεξα ζηακάηεζε λα ηξώεη θαη πέζαλε. 
 
Έθαλε αξθεηέο ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηα 
Μαζεκαηηθά θαη ήηαλ θίινο ηνπ ζπνπδαίνπ 
καζεκαηηθνύ Αξρηκήδε. Γύξσ ζην 225 π. Χ. εθεύξε 
ηνλ ζθαηξηθό αζηξνιάβν, πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ 
επξέσο κέρξη ηελ εθεύξεζε ηνπ πιαλεηαξίνπ ηνλ 18ν 
αηώλα. 
 
 
 



Αλαθέξεηαη από ηνλ Κιενκήδε ζην Πεξί ηεο θπθιηθήο 
θηλήζεσο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ όηη γύξσ ζην 240 
π. Χ. ππνιόγηζε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γεο 
ρξεζηκνπνηώληαο ην ύςνο ηνπ Ζιίνπ θαηά ην ζεξηλό 
ειηνζηάζην ζε δύν δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά ζεκεία, 
πνπ όκσο βξίζθνληαλ ζηνλ ίδην (πεξίπνπ) 
κεζεκβξηλό: θνληά ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζηε λήζν 
Διεθαληίλε -όπνπ ν Ήιηνο ήηαλ ζην δελίζ ηνπ 
νπξαλνύ- θνληά ζηε πήλε (ζεκεξηλό Αζνπάλ, 
Αίγππηνο). 
 
Ο Δξαηνζζέλεο ππνιόγηζε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γεο ζε 
252.000 ζηάδηα. Γελ μέξνπκε όκσο ηελ αθξίβεηα ηεο 
κέηξεζεο, θαζώο δελ μέξνπκε πνην είδνο ζηαδίνπ 
ρξεζηκνπνίεζε. Αλ ρξεζηκνπνίεζε ην αηηηθό ζηάδην 
(184,98 κέηξα) ηόηε ππνιόγηζε ηελ πεξηθέξεηα ζε 
46.615 ρηιηόκεηξα. Αλ ρξεζηκνπνίεζε ην νδνηπνξηθό 
ζηάδην (157,50 κέηξα) ηόηε ηελ ππνιόγηζε ζε 39.690 
ρηιηόκεηξα πνπ είλαη αξθεηά θαιόο ππνινγηζκόο, κε 
δεδνκέλν όηη ζήκεξα ππνινγίδεηαη ζε 40.007,86 
ρηιηόκεηξα, ελώ ζηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε είρε νξηζηεί 
λα είλαη 40.000 ρηιηόκεηξα. 
 
Ήηαλ ν πξώηνο πνπ ππνζηήξημε όηη ε Γε είλαη κηα 
ζθαίξα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζύκπαληνο, ην 
νπνίν πεξηζηξέθεηαη κε ζπρλόηεηα 24σλ σξώλ. 
Δπηλόεζε επίζεο ην ζύζηεκα ησλ γεσγξαθηθώλ 
παξαιιήισλ. Γηαηύπσζε δε ηελ ππόζεζε, όηη είλαη 
δπλαηόλ λα ηαμηδέςνπκε θαηά κήθνο κηαο 
γεσγξαθηθήο παξάιιεινπ μεθηλώληαο από ηελ Ηβεξία 
θαη λα θηάζνπκε έσο ηελ Ηλδία, δηαπιένληαο ηνλ 
Αηιαληηθό σθεαλό. Ο ηξάβσλ πνπ δηέζσζε θαη καο 
κεηέθεξε ηελ ζεσξία απηή, πξνζέζεζε κάιηζηα, όηη 
ζην ηαμίδη απηό ίζσο λα ζπλαληνύζακε λέα άγλσζηα 
κέξε μεξάο. 
 
 
 



Δπίζεο εθεύξε έλαλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ 
πξώησλ αξηζκώλ γλσζηό σο ην θόζθηλν ηνπ 
Δξαηνζζέλε. 
 
Ο όξνο Γεσγξαθία απνδίδεηαη ζηνλ Δξαηνζζέλε. 
 
Έλα από ηα πην ζεκαληηθά πεηξάκαηα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπόηεηαο 
ήηαλ ε κέηξεζε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο γεο από ηνλ 
Δξαηνζζέλε ηνλ 3 π. Χ. αηώλα. Ο Δξαηνζζέλεο 
πιεξνθνξήζεθε όηη ζηε πήλε (ζεκεξηλό Αζνπάλ) ν 
ήιηνο θαηά ην κεζεκέξη ηνπ ζεξηλνύ ειηνζηαζίνπ 
ξίρλεη ηηο αθηίλεο ηνπ θάζεηα ζηνλ νξίδνληα θαη 
θσηίδεη ηνλ ππζκέλα ελόο πεγαδηνύ. Σελ ίδηα ζηηγκή 
ζηελ Αιεμάλδξεηα νη αθηίλεο ηνπ ειίνπ ζρεκαηίδνπλ 
κηα γσλία 7ν κε ηελ θαηαθόξπθν ηνπ ηόπνπ. ηε 
ζπλέρεηα κέηξεζε ηελ απόζηαζε Αιεμάλδξεηαο - 
πήλεο θαη ππνιόγηζε, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ 
αθνινπζεί, κε αμηνδήιεπηε αθξίβεηα ηελ πεξηθέξεηα 
ηεο γεο.  
 
 
 

ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΖ ΒΔΡΣΕΑΓΗΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

ΚΟΜΑ ΓΗΑΝΝΗΚΟ ΑΝΣΔΟ ΓΚΡΔΜΗ 



 

 

ΠΛΑΤΩΝ     
 

              Ο Πιάησλ (427 π.Υ.–347 π.Υ.) ήηαλ αξραίνο  
Έιιελαο  θηιόζνθνο  από ηελ Αζήλα, ν πην γλσζηόο 
καζεηήο ηνπ σθξάηε θαη δάζθαινο ηνπ Αξηζηνηέιε. Σν 
έξγν ηνπ κε ηε κνξθή θηινζνθηθώλ δηαιόγσλ έρεη ζσζεί 
νιόθιεξν (ηνπ απνδίδνληαη αθόκα θαη κεξηθά λόζα έξγα) 
θαη άζθεζε ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ αξραία ειιεληθή 
θηινζνθία θαη γεληθόηεξα ζηε δπηηθή θηινζνθηθή 
παξάδνζε κέρξη ηηο εκέξεο καο. Κύξηνο νηθνδόκνο ηεο 
θηινζνθίαο, νδεγεηήο είηε πξνάγγεινο κεηαγελεζηέξσλ 
πξνζβάζεσλ ηεο, εκπλεπζηήο άκεζα ή έκκεζα ησλ 
ζπνπδαηόηεξσλ θνηλσληθνπνιηηηθώλ νξακαηηζκώλ. Ο 
Πιάησλ, κεηαμύ άιισλ, έγξαςε ηελ Απνινγία ηνπ 
σθξάηνπο, ε νπνία ζεσξείηαη σο κηα ζρεηηθά αθξηβήο 
θαηαγξαθή ηεο απνινγίαο ηνπ σθξάηε ζηε δίθε πνπ ηνλ 
θαηαδίθαζε ζε ζάλαην, ην πκπόζην όπνπ κηιά γηα ηε 
θύζε ηνπ έξσηα, ηνλ «Πξσηαγόξα» όπνπ κεηαμύ άιισλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/427_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/347_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82#.CE.94.CE.B9.CE.B1.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82


ζεκειηώλεηαη ζεσξεηηθά ε αξρή ηεο «πξόιεςεο» πνπ δελ 
ιακβάλεη ηελ πνηλή σο απνιύησο «αληαπνδνηηθή», ηνλ 
«Παξκελίδε» θαη ηνλ «Θεαίηεην» όπνπ ζεκειηώλεη ηελ 
αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ηδέαο, ελώ ζε δύν 
καθξνύο δηαιόγνπο, ηελ Πνιηηεία θαη ηνπο Νόκνπο, 
πεξηέγξαςε ηελ ηδαληθή πνιηηεία.                                                                               
 

    Πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή ηνπ 
Πιάησλνο αληινύκε θπξίσο από 
αξραίεο βηνγξαθίεο. 
εκαληηθόηεξεο ζεσξνύληαη 
εθείλεο ηνπ Απνπιήηνπ (De platone 
et eius dogmate, 2νο αη. κ.Υ.), 

ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ (Βίνη θαὶ 
γλῶκαη ηῶλ ἐλ θηινζνθίᾳ 

εὐδνθηκεζάλησλ) θαη 
ηνπ Οιπκπηόδσξνπ (Βίνο Πιάησλνο, 6νο αη. κ.Υ.). πσο 
παξαδίδεηαη από ηε βηνγξαθηθή παξάδνζε, γελλήζεθε ην 
427 π.Υ. ζηελ Αζήλα ή, θαηά ηνλ Γηνγέλε, ζηελ Αίγηλα. 
Kαηαγόηαλ από εύπνξε αξηζηνθξαηηθή αζελατθή 
νηθνγέλεηα. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν Αξίζησλ, από ην γέλνο ηνπ 
βαζηιηά Κόδξνπ, θαη κεηέξα ηνπ ε Πεξηθηηόλε, ε νπνία 
ήηαλ αδεξθή ηνπ Υαξκίδε, ελόο από ηνπο Σξηάθνληα 
ηπξάλλνπο, θαη αληςηά ηνπ Κξηηία, επίζεο κέινο ησλ 
Σξηάθνληα, κε θαηαγσγή από ην γέλνο ηνπ 
λνκνζέηε όισλνο. Αδέξθηα ηνπ ήηαλ νη Αδείκαληνο θαη 
Γιαύθσλ. Σν πξώην ηνπ όλνκα ήηαλ Αξηζηνθιήο, αιιά 
αξγόηεξα νλνκάζηεθε Πιάησλ επεηδή είρε επξύ ζηέξλν θαη 
πιαηύ κέησπν. ηαλ ν παηέξαο ηνπ πέζαλε, ε Πεξηθηηόλε 
παληξεύηεθε ην ζείν ηεο, Ππξίιακπε, ν νπνίνο ζπλδεόηαλ 
θηιηθά κε ηνλ Πεξηθιή. Ο Πιάησλ γλώξηζε ηνλ σθξάηε ζε 
ειηθία 20 εηώλ θαη έκεηλε θνληά ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαην ηνπ 
κεγάινπ δαζθάινπ (399 π. Υ.). 

Μεηά ηε ζαλάησζε ηνπ σθξάηε παξέκεηλε 
ζηελ Αζήλα γηα πεξίπνπ ηξία ρξόληα θαη 
θαηόπηλ θαηέθπγε ζηα Μέγαξα, θνληά ζηνλ 
ζπκκαζεηή ηνπ  Δπθιείδε  θαη άιινπο 
ζσθξαηηθνύο. Όζηεξα γύξηζε ζηελ Αζήλα, 



όπνπ γηα 10 ρξόληα αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή 
θηινζνθηθώλ έξγσλ, ηα νπνία θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο 
ζσθξαηηθήο θηινζνθίαο. ηε ζπλέρεηα εηθάδεηαη πσο 
ηαμίδεςε ζηελ Αίγππην θαη ζηελ Κπξήλε, όπνπ ζρεηίζηεθε 
κε ηνλ καζεκαηηθό Θεόδσξν, σζηόζν ηα ζηνηρεία πνπ 
δηαζέηνπκε γηα ην ηαμίδη απηό ζεσξνύληαη επηζθαιή. 
Αληηζέησο, βεβαηόηεηα ππάξρεη γηα ηα ηαμίδηα ηνπ 
ζηε ηθειία θαη ζηελ Κάησ Ηηαιία. ηνλ Σάξαληα 387 π. Υ. 
γλώξηζε ηνπο ππζαγόξεηνπο, από ηε θηινζνθηθή ζθέςε 
ησλ νπνίσλ επεξεάζηεθε απνθαζηζηηθά. ηελ απιή ηνπ 
βαζηιηά ησλ πξαθνπζώλ Γηνλπζίνπ ηνπ 
πξεζβύηεξνπ γλώξηζε ηνλ βαζηιηθό γπλαηθάδειθν Γίσλα, 
κε ηνλ νπνίνλ ζπλδέζεθε θηιηθά. Ζ θηιία όκσο απηή 
πξνθάιεζε ηηο ππνςίεο ηνπ Γηνλπζίνπ γηα ζπλσκνζία, γη' 
απηό έδησμε ηνλ Πιάησλα από ηε ηθειία. 
ηελ Αίγηλα νδεγήζεθε πξνο πώιεζε ζε ζθιαβνπάδαξν 
όπνπ ν Κπξελαίνο θίινο ηνπ Αλλίθεξηο εμαγόξαζε ηελ 
ειεπζεξία ηνπ

. 
Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αζήλα ίδξπζε ηε 

θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ, ηελ Αθαδεκία (πεξ. 387 π.Υ.). Σν 
367 π. Υ ν Γηνλύζηνο Β' ν λεόηεξνο δηαδέρηεθε ηνλ 
Γηνλύζην Α' ζηελ εμνπζία. Με πξνηξνπή ηνπ Γίσλα, ν 
Γηνλύζηνο πξνζθάιεζε ηνλ Πιάησλα σο ζύκβνπιό ηνπ θαη 
εθείλνο απνδέρηεθε ηελ πξόζθιεζε κε ηελ ειπίδα πσο ζα 
εθάξκνδε ηα πνιηηηθά ηνπ ηδεώδε. Σαμίδεςε ζηηο 
πξαθνύζεο ην 366 σζηόζν ζύληνκα επήιζε ξήμε κε ηνπο 
άιινπο ζπκβνύινπο ηνπ βαζηιηά. Ο Γίσλ εμνξίζηεθε θαη ν 
Πιάησλαο παξέκεηλε ζηελ απιή ηνπ Γηνλύζηνπ σο 
θηινμελνύκελνο θαη αηρκάισηνο κέρξη ην 365. Γηα ηξίηε 
θνξά ήξζε ζηελ απιή ησλ πξαθνπζώλ ην 362, κεηά ηε 
ζπκθηιίσζε ηνπ Γίσλα κε ηνλ Γηνλύζην, σζηόζν λέεο 
πξνζηξηβέο κεηαμύ ηνπο νδήγεζαλ ηνλ Πιάησλα ζηελ 
απόθαζε λα εγθαηαιείςεη ηηο πξαθνύζεο ην 361. 
Δπέζηξεςε ζηελ Αζήλα όπνπ κέρξη ην ζάλαηό ηνπ 
αζρνιήζεθε κε ηε δηδαζθαιία θαη κε ηε ζπγγξαθή 
θηινζνθηθώλ έξγσλ. Μέρξη ηνλ 1ν αηώλα π. Υ, [Νεόηεξε 
πεξίνδνο] ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Αληίνρνπ ηνπ 
Αζθαισλίηε ε Αθαδεκία απνηεινύζε ην θέληξν ηεο 
πιαησληθήο θηινζνθίαο. ηηο αξραίεο βηνγξαθηθέο πεγέο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/387_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82


δηαθξίλνληαη εηεξόθιεηεο θξίζεηο γηα ην ραξαθηήξα ηνπ 
Πιάησλα, θαζώο ζε νξηζκέλεο παξνπζηάδεηαη σο ζνθόο 
θαη ζείνο (ζετθόο) ελώ άιιεο ηνλ πεξηγξάθνπλ σο 
ππεξόπηε θαη δειόθζνλν ππεξέηε ησλ ηπξάλλσλ, πνπ 
ζρεδίαζε εζθαικέλα ηελ εηθόλα ηνπ σθξάηε θαη ησλ 
ζνθηζηώλ.     

 

ΔΡΓΟ 

Σν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Πιάησλα είλαη αξρηθά κλήκε 
θαη θήκε, εμηδαληθεπηηθή, ηνπ βίνπ θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ 
ήζνπο ηνπ σθξάηε, αιιά θαη αλάπηπμε, επκέζνδε θαη 
πνιύπηπρε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, πηζηή σο θάπνην βαζκό 
ζην πλεύκα ηνπ. Σα έξγα ηνπ Πιάησλα (36) εθηόο από 
ηελ Απνινγία θαη ηηο Δπηζηνιέο είλαη γξακκέλα ζε κνξθή 
δηαιόγνπ. Ωο θεληξηθό πξόζσπν ζηνπο δηαιόγνπο, εθηόο 
από έλαλ, ηνπο Νόκνπο, παξνπζηάδεηαη ν σθξάηεο, 
αθόκε θαη όηαλ ζε θάπνηνλ δηάινγν ζαλ λα παξακεξίδεηαη 
ζε ζέζε αθξναηή. ε θαλέλα δηάινγν δελ εκθαλίδεηαη ν 
ίδηνο ν Πιάησλ. Οη ζπδεηήζεηο νλνκάδνληαη κε ην όλνκα 
ηζηνξηθά ππαξθηώλ πξνζώπσλ θαη κόλν ζε ηξεηο 
δηαιόγνπο ηεο ηειεπηαίαο πεξηόδνπ: ζηνλ νθηζηή, ζηνλ 
Πνιηηηθό θαη ζηνπο Νόκνπο εκθαλίδεηαη σο θύξηνο 
ζπδεηεηήο δίρσο κλεία νλόκαηνο ν «Διεάηεο Ξέλνο» ζηνλ 
πξώην, ν «Ξέλνο» ζην δεύηεξν, ν «Αζελαίνο Ξέλνο» ζηνλ 
ηξίην. ηνλ Πιάησλα απνδίδνληαη θαη 13 επηζηνιέο, ε 
γλεζηόηεηα ησλ νπνίσλ γεληθά ακθηζβεηείηαη, εθηόο από 
ηελ Ε' Δπηζηνιή όπνπ πεξηγξάθεη ν Πιάησλαο ηε 
δξαζηεξηόηεηά ηνπ ζηε ηθειία. Καη ζηε ζπγγξαθή ν 
θηιόζνθνο κηκήζεθε ηε δηδαζθαιία ηνπ σθξάηε, ν 
νπνίνο δίδαζθε δηαινγηθά. Οη δηάινγνί ηνπ επηγξάθνληαη 
ζπλήζσο κε ην όλνκα θάπνηνπ από ηα δηαιεγόκελα 
πξόζσπα, π.ρ. Σίκαηνο, Γνξγίαο, Πξσηαγόξαο θ.ιπ. Έμη 
κόλν δηάινγνη, ην πκπόζηνλ, ε Πνιηηεία, ν νθηζηήο, 
ν Πνιηηηθόο, νη Νόκνη θαη ε Δπηλνκίο ηηηινθνξνύληαη από 
ην πεξηερόκελό ηνπο. ηνπο παιαηόηεξνπο δηαιόγνπο 
δηαηεξεί ηελ εηθόλα ηνπ πξαγκαηηθνύ σθξάηε, ελώ ζηνπο 



λεόηεξνπο, όπσο εηθάδνπλ νη θηιόινγνη, θάησ από ην 
πξόζσπν ηνπ δάζθαινπ θξύβεηαη ν ίδηνο ν καζεηήο. 

ηνλ Πιάησλα απνδίδνληαη πεξί ηα ηξηάληα 
επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο, πνιιά από ηα 
νπνία ακθηζβεηνύκελα. Γεγνλόο πάλησο είλαη όηη ν 
θηιόζνθνο ζηα ληάηα ηνπ έγξαςε αξθεηά πνηήκαηα, ηα 
νπνία όκσο έθαςε όηαλ γλώξηζε ηνλ σθξάηε θαη εμόξηζε 
ηνπο πνηεηέο από ηελ Πνιηηεία ηνπ. 

 

 
 
 

ΤΠΑΣΕΙΑ 

             ηαλ γελλήζεθε ε Τπαηία ην 370 κ.Υ., ε δηαλνεηηθή δσή 
ηεο Αιεμάλδξεηαο βξηζθόηαλ ζε θαηάζηαζε επηθίλδπλεο ζύγρπζεο. 
Ζ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία γηλόηαλ ρξηζηηαληθή θαη όιν θαη πην 
ζπρλά δελ ήηαλ κόλν ν ρξηζηηαλόο δεισηήο πνπ έβιεπε αηξέζεηο 
θαη ζαηαληζκό ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ επηζηήκε: "νη καζεκαηηθνί 
έπξεπε λα θαηαζπαξαρζνύλ από ζεξία ή λα θανύλ δσληαλνί" 
(McCabe). Μεξηθνί από ηνπο ρξηζηηαλνύο Παηέξεο αλαβίσζαλ ηηο 
ζεσξίεο ηεο επίπεδεο γεο θαη ηνπ ζύκπαληνο σο ζηεξέσκα. ηελ 
Αιεμάλδξεηα ν Θεόθηινο, Παηξηάξρεο Αιεμάλδξεηαο, ππνθηλνύζε 
βίαηεο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ παγαληζηώλ, Δβξαίσλ θαη Υξηζηηαλώλ. 
Γελ ήηαλ κηα θαη ηόζν επκελήο επνρή γηα λα είλαη θαλείο 
επηζηήκνλαο, ή θηιόζνθνο παηέξαο ηεο Τπαηίαο, ν Θέσλ, ήηαλ 
καζεκαηηθόο θαη αζηξνλόκνο ζην Μνπζείν. Δπέβιεπε από θνληά 
θάζε πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο ηεο θόξεο ηνπ. ύκθσλα κε ην 

κύζν, ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα γίλεη ε θόξε ηνπ έλα 'ηέιεην αλζξώπηλν νλ' - ήηαλ ε επνρή πνπ 
νη γπλαίθεο ζεσξνύληαλ θάηη παξαθάησ από άλζξσπνη! Ήηαλ πξνζσπηθή καζήηξηα ηνπ 
κάγνπ Πινύηαξρνπ θαη αλαηξάθεθε ζηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Πιαησληθήο ρνιήο. Ζ 
Τπαηία ήηαλ πξαγκαηηθά κηα μερσξηζηή λέα. Σαμίδεςε ζηελ Αζήλα θαη ηελ Ηηαιία θαη 
εληππσζίαδε όζνπο ζπλαληνύζε κε ηελ εμππλάδα θαη ηελ νκνξθηά ηεο. 

πνύδαζε ζηε λενπιαησληθή ζρνιή ηνπ Πινύηαξρνπ ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηεο θόξεο ηνπ 
Αζθιεπηγέλεηαο ζηελ Αζήλα. Σελ επνρή εθείλε ππήξρε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ λενπιαησληθώλ 
ζρνιώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο θαη ηεο Αζήλαο. Ζ ζρνιή ηεο Αζήλαο ηόληδε πεξηζζόηεξν ηε καγεία 
θαη ηελ απόθξπθε επηζηήκε. Αιιά γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο, όινη νη Πιαησληζηέο ήηαλ επηθίλδπλνη 
αηξεηηθνί. ηαλ επέζηξεςε ζηελ Αιεμάλδξεηα έγηλε δαζθάια ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο 
θηινζνθίαο. Σν Μνπζείν είρε ράζεη ηελ ππεξνρή ηνπ θαη ε Αιεμάλδξεηα ηώξα είρε μερσξηζηά 
ζρνιεία γηα παγαληζηέο, γηα Δβξαίνπο θαη γηα Υξηζηηαλνύο. Ωζηόζν, ε Τπαηία δίδαζθε ζε 
αλζξώπνπο θάζε ζξεζθείαο θαη κεηά ηνλ παηέξα ηεο αλέιαβε κηα Έδξα Φηινζνθίαο ζηελ 
πόιε. ύκθσλα κε ηνλ βπδαληηλό εγθπθινπαηδηζηή νπίδα, 'ήηαλ επίζεκα δηνξηζκέλε λα 
εξκελεύεη ην δόγκα ηνπ Πιάησλα, ηνπ Αξηζηνηέιε θ.ά.". Πνιινί καζεηέο εξρόηαλ ζηελ 
Αιεμάλδξεηα εηδηθά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δηαιέμεηο ηεο γηα ηα καζεκαηηθά, ηελ 
αζηξνλνκία, ηε θηινζνθία θαη ηε κεραληθή. Σν ζπίηη ηεο έγηλε θέληξν δηαλννπκέλσλ θαη 
ζπγθέληξσλε ζρνιαζηηθηζηέο πνπ ζπδεηήζνπλ επηζηεκνληθά θαη θηινζνθηθά εξσηήκαηα. Ο 
Elbert Hubbard δίλεη έλα θαηδξό πνξηξαίην γηα ηελ Τπαηία. Αθνινπζώληαο ηνλ Ησάλλε ην 
Νίθην, έλα θόπηε Δπίζθνπν πνπ δηαζηξέβισλε ηελ ηζηνξία γηα λα ηελ ηαηξηάζεη κε ην 
ρξηζηηαληζκό, ν Hubbard βεβαηώλεη όηη ε Τπαηία ππλώηηδε ηνπο καζεηέο ηεο κε ζαηαληθέο 
κεζόδνπο. Άιινη ζπγγξαθείο ηελ αλέθεξαλ ζαλ αιρεκίζηξηα Charles Kingsley, γλσζηόο 
κπζηζηνξηνγξάθνο ηνπ 19νπ αηώλα, ζθηαγξάθεζε θαληαζηηθά ηε δσή ηεο Τπαηίαο. Ο Kingsley 
ηελ βάδεη λα ζθνηώλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 25 αληί ησλ 45 θαη ηελ θαληάζηεθε ζαλ θαλαηηθή 



λενπιαησληθή πνπ αλαθαηεύηεθε ζε πνιηηηθέο δηακάρεο. Ζ Τπαηία δελ παληξεύηεθε πνηέ θαη 
γηα αηώλεο νη ηζηνξηθνί αλαξσηηόηαλ γηα ηελ αγλόηεηά ηεο. Υσξίο εμαίξεζε, νη ειάρηζηεο 
ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζε απηή ηελ παξζέλν θηιόζνθν βεβαηώλνπλ ηελ αξεηή ηεο, ηελ 
αθεξαηόηεηά ηεο θαη ηελ απόιπηε αθνζίσζή ηεο ζηα ηδεώδε ηεο Αιήζεηαο θαη ηνπ Γίθαηνπ.                        

Σν όηη ε Τπαηία αλαθαηεύηεθε ζηα πνιηηηθά ζέκαηα ηεο Αιεμάλδξεηαο είλαη αδηακθηζβήηεην. Ο 
καζεηήο ηεο Ζζύρηνο ν Δβξαίνο έγξαθε: 

΄Κξαηώληαο ην καλδύα ηνπ θηινζόθνπ θαη πεξπαηώληαο κέζα ζηελ πόιε, εμεγνύζε δεκόζηα ηα 

γξαπηά ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε θαη άιισλ θηινζόθσλ ζε όινπο όζνπο ήζειαλ λα αθνύζνπλ. 

Οη ήζειαλ λα ζπκβνπιεπζνύλ απηήλ πξώηα γηα ηα ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο πόιεο.' 

αλ παγαλίζηξηα, πνπ αζπάζηεθε ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή ζθέςε θαη ζαλ πνιηηηθό 
πξόζσπν κε επηξξνή, ε Τπαηία βξέζεθε ζε πνιύ επηθίλδπλε ζέζε ζε κηα όιν θαη πην 
ρξηζηηαληθή πόιε. Σν 412 ν Κύξηιινο, έλαο θαλαηηθόο ρξηζηηαλόο, έγηλε Παηξηάξρεο ηεο 
Αιεμάλδξεηαο θαη κεγάιε ερζξόηεηα αλαπηύρζεθε κεηαμύ ηνπ Κπξίιινπ θαη ηνπ Οξέζηε, ηνπ 
Ρσκαίνπ Κπβεξλήηε ηεο Αηγύπηνπ, ελόο παιηνύ καζεηή θαη θαινύ θίινπ ηεο Τπαηίαο. 
Ακέζσο κόιηο πήξε ηελ εμνπζία, ν Κύξηιινο άξρηζε λα δηώθεη ηνπο εβξαίνπο, δηώρλνληαο 
ρηιηάδεο από απηνύο από ηελ πόιε. Έπεηηα, παξά ηε ζθνδξή αληίζεζε ηνπ Οξέζηε, έζηξεςε 
ηελ πξνζνρή ηνπ ζην λα θαζαξίζεη ηελ πόιε από ηνπ λενπιαησληζηέο. Αγλνώληαο ηηο 
εθθιήζεηο ηνπ Οξέζηε, ε Τπαηία αξλήζεθε λα απαξλεζεί ηηο ηδέεο ηεο θαη λα αζπαζζεί ην 
Υξηζηηαληζκό. Ο Κύξηιινο, ν νπνίνο αξγόηεξα αλαγνξεύηεθε ν παηέξαο ηνπο δόγκαηνο ηεο 
Υξηζηηαληθήο Σξηάδαο θαη αγηνπνηήζεθε γηα ην δήιν ηνπ έβιεπε ζηελ Τπαηία κηα ζπλερή 
απεηιή γηα ηε δηάδνζε ηεο Υξηζηηαληθήο πίζηεο, ν Κύξηιινο, ηνπιάρηζηνλ έκκεζα, ήηαλ ε αηηία 
ηνπ ηξαγηθνύ ηεο ζαλάηνπ. Παξά θάζε επόκελε πξνζπάζεηα λα ηνλ απαιιάμνπλ από ην 
ζηίγκα ηνπ δνινθόλνπ, ην αδηακθηζβήηεην γεγνλόο παξακέλεη όηη δελ έθαλε θακία 
πξνζπάζεηα λα απνηξέςεη ην απνηξόπαην θαη βίαην έγθιεκα. Σν κόλν ειαθξπληηθό πνπ 
κπνξεί θαλείο λα πξνζθέξεη ζαλ ππεξάζπηζή ηνπ είλαη ην όηη, ηπθισκέλνο από ηε καλία ηνπ 
θαλαηηζκνύ, ν Κύξηιινο ζεσξνύζε ηελ Τπαηία σο κάγηζζα εθπξόζσπν ηνπ Καθνύ. 

ΓΑΝΑΖ ΑΘΑΝΑΗΟΤ   ΑΡΣΔΜΗ  ΑΝΓΡΗΩΣΖ 

 

 

 

 

Ππζαγόξαο  
 

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Γηνο ηνπ Μλήζαξρνπ θαη ηεο Ππζαίδαο. Γελλήζεθε ην 572 π. Υ. ζηε 
άκν θαη πέζαλε ην 490 π. Υ. ζηελ Κάησ Ηηαιία. Έδεζε 22 ρξόληα 
ζηελ Αίγππην. ηαλ ν βαζηιηάο Κακβύζεο ηελ θαηέιαβε, ηνλ 
εμόξηζε ζηε Βαβπιώλα, όπνπ ζπλαλαζηξάθεθε κε Πέξζεο κάγνπο. 
Γώδεθα ρξόληα αξγόηεξα απνθπιαθίδεηαη θαη πεγαίλεη ζηελ Ηλδία. 
Δπηζηξέθεη ζηε άκν ζε ειηθία 56 εηώλ. Αξγόηεξα κεηαθηλήζεθε 
ζηνλ Κξόησλα ηεο Κάησ Ηηαιίαο, όπνπ ίδξπζε ηε ρνιή ηνπ. 
ζρεηηθά κε ην ζάλαηό ηνπ, θαηά κία άπνςε πέζαλε εμόξηζηνο 
ζην Μεηαπόληην, θαη’ άιιε όκσο ζθνηώζεθε ζε κηα επηδξνκή ησλ 
δεκνθξαηηθώλ θαηά ηεο ζρνιήο κε αξρεγό ηνλ Κόλσλα. 

 



Ζ δσή θαη ε δξάζε ηνπ. 

Έιιελαο καζεκαηηθόο, ζεσξεηηθόο ηεο Μνπζηθήο, θηιόζνθνο 
εγέηεο αξραίνπ ζξεζθεπηηθνύ θαη πνιηηηθνύ θηλήκαηνο θαη ηδξπηήο 
ηεο Ππζαγόξεηαο ρνιήο. Γηνο ηνπ Μλήζαξρνπ θαη ηεο Ππζαίδαο. 
Γελλήζεθε ην 572 π. Υ. ζηε άκν θαη πέζαλε ην 490 π. Υ. ζηελ 
Κάησ Ηηαιία. 

ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ν Ππζαγόξαο πξαγκαηνπνίεζε πνιιά 
ηαμίδηα ζηελ Αίγππην, όπνπ έδεζε γηα 22 νιόθιεξα ρξόληα. Δθεί 
έκαζε ηελ Αηγππηηαθή γιώζζα θαη κειέηεζε ηα Ηεξά Βηβιία ησλ 
Αηγππηίσλ. ηαλ όκσο ν βαζηιηάο Κακβύζεο ηελ θαηέιαβε, εμόξηζε 
ηνλ Ππζαγόξα ζηελ Πεξζία, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Βαβπιώλα. 

Δθεί ζπλαλαζηξάθεθε κε Πέξζεο κάγνπο, κε απνηέιεζκα λα 
εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ κε ηηο καζεκαηηθέο θαη αζηξνλνκηθέο 
δνμαζίεο ησλ Αζζπξν-Βαβπισλίσλ. 

Όζηεξα από δώδεθα ρξόληα ειεπζεξώλεηαη θαη πεγαίλεη ζηελ 
Ηλδία, όπνπ κπείηαη ζηα ηειεηνπξγηθά ησλ Βξαρκάλσλ. Μάιηζηα 
είλαη θαη ν πξώηνο κε Βξαρκάλνο πνπ γίλεηαη απνδεθηόο. Έηζη 
παίξλεη ην όλνκα «Γηαβαληζάξηα» ή «Γηνπλαληζάξηα», πνπ 
ζεκαίλεη Ίσλαο δάζθαινο. 

Αξγόηεξα απνθαζίδεη λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα. Αξρηθά 
επηζθέπηεηαη ηε Λέζβν, όπνπ ππήξμε καζεηήο ηνπ Φεξεθύδε θαη 
έπεηηα ηε Μίιεην, όπνπ γίλεηαη καζεηήο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ θαη ηνπ 
Θαιή. 

Σέινο επηζηξέθεη ζηα πάηξηα εδάθε, δειαδή ζηε άκν, ζε ειηθία 
56 εηώλ κε ζθνπό λα δεκηνπξγήζεη κία Φηινζνθηθή ρνιή. Ζ 
άκνο όκσο εθείλε ηελ επνρή βξηζθόηαλ ππό ηελ εμνπζία ηνπ 
ηπξάλλνπ Πνιπθξάηε, ηνπ νπνίνπ ν Ππζαγόξαο ήηαλ αληίπαινο. 
Eηζη ν Ππζαγόξαο  αλαγθάζηεθε λα εθπαηξηζηεί . 

 Αξρηθά πήγε ζηε ηθειία, κεηά ζηε ύβαξε θαη ζηνλ Σάξαληα, 
κέρξη πνπ άθνπζε θάπνηεο ζαπκαζηέο ηζηνξίεο γηα ηνλ Κξόησλα 
ζηελ Κ. Ηηαιία, έηζη κεηαλάζηεπζε νξηζηηθά ζηνλ Κξόησλα, όπνπ 
θαη ίδξπζε ηε ρνιή ηνπ. 

Δθεί έγηλε εππξόζδεθηνο θαη επηβιήζεθε σο επηζηεκνληθή απζεληία 
(κάιηζηα ζύκθσλα κε καξηπξίεο πνιινί ηνλ ζεσξνύζαλ σο γην ηνπ 
Απόιισλα ή ηνπ Δξκή). ζνλ αθνξά ην ζάλαην ηνπ Ππζαγόξα 
ππάξρνπλ δύν απόςεηο. ύκθσλα κε ηελ πξώηε ζθνηώζεθε ζε 
κηα από ηηο επηδξνκέο ησλ δεκνθξαηηθώλ θαηά ηεο ρνιήο κε 
αξρεγό ηνλ Κόλσλα, θαη ζύκθσλα κε ηε δεύηεξε, ύζηεξα από όζα 



ζπλέβαηλαλ, αλαγθάζηεθε λα θαηαθύγεη ζην Μεηαπόληην, όπνπ 
ιίγν αξγόηεξα πέζαλε. 

 

Ο Ππζαγόξαο αζρνιήζεθε κε ηε κνπζηθή, ηελ κεηαθπζηθή ,ηε 
ζεσξία ησλ αξηζκώλ ,ηελ αζηξνλνκία αιιά  ε κεγαιύηεξε  
ζπκβνιή ηνπ ήηαλ ζηελ επηζηήκε ηεο Γεσκεηξίαο. 

Ο Ππζαγόξαο είλαη απηόο πνπ δεκηνύξγεζε ηνλ Ππζαγόξεην 
Πίλαθα ή Άβαθα, ηνλ παζίγλσζην ζε όινπο καο πίλαθα 
πνιιαπιαζηαζκνύ ή αιιηώο πξνπαίδεηα. Δίλαη δειαδή ν πίλαθαο 
πνπ δίλεη ηα γηλόκελα ησλ δέθα πξώησλ αθέξαησλ αξηζκώλ. 

ηε Γεσκεηξία ε ζπκβνιή ηνπ είλαη αμηνζεκείσηε αθνύ είλαη απηόο 
πνπ αλαθάιπςε όηη ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο ελόο 
νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ 
ησλ θαζέησλ πιεπξώλ. Απηή ε ζεσξία ηνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη 
ζηελ επηζηήκε ηεο γεσκεηξίαο «ππζαγόξεην ζεώξεκα». 

ΔΗΚΟΝΔ  ΣΟY  ΠΤΘΑΓΟΡΑ    

 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ : ΔΤΑ ΓΔΩΡΓΑΝΑΚΗ 
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                                         πνπδαίνη Μαζεκαηηθνί 

 
Καξι Φξίληξηρ Γθάνπο 
Είλαη ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα ζηελ πόιε Μπξάνπλζβατθ θαη ν ηξίρξνλνο Καξι Φξίληξηρ Γθάνπο 

πεγαίλεη ζηελ θνπδίλα ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηνπ θαη παξαηεξεί ηε κεηέξα ηνπ Δσξνζέα λα 

θαζαξίδεη παηάηεο γηα ην καγείξεκα. Η κεηέξα ηνύ απαληνύζε κε θπζηθόηεηα ζηηο επίκνλεο 

εξσηήζεηο ηνπ Καξι γηα ην πώο κεηξάλε ηηο παηάηεο. Δε θαληαδόηαλ όκσο όηη αλέηξεθε έλα 

καζεκαηηθό θαη αζηξνλόκν πνπ ζα γηλόηαλ δηάζεκνο ζε όιν ηνλ θόζκν. Μία ηδηνθπΐα πνπ ζα 

ηνλ απνθαινύζαλ «Πξίγθηπα ησλ Μαζεκαηηθώλ». 

Ο Καξι όκσο έπξεπε λα αλαδεηήζεη αιινύ βνήζεηα γηα ηα εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο πνπ είρε, 

γηαηί ε κεηέξα ηνπ, όπσο όια ηα θνξίηζηα ηεο επνρήο, δελ είρε πάεη ζρνιείν. Επηπρώο, ν ζείνο 



ηνπ ν Φξίληξηρ ηνύ έιπλε όιεο ηηο απνξίεο γηα λα παίδεη ν Καξι κε ηνπο αξηζκνύο.  

Όηαλ ν Καξι έγηλε επηά εηώλ, πήγε ζην δεκνηηθό ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ο δάζθαιόο ηνπ, ν 

Herr Μπίηλεξ, θξαηνύζε πάληα κηα κηθξή βέξγα ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη γηα λα επηβάιιεη ηελ ηάμε 

ζηελ αίζνπζα ησλ αηίζαζσλ αγνξηώλ. Είρε έλα κηθξό κνύζη ζην πηγνύλη ηνπ θαη δε ρακνγεινύζε 

πνηέ. 

Μηα κέξα ν Herr Μπίηλεξ έβαιε ζηνπο καζεηέο κηα εξγαζία ζηελ αξηζκεηηθή γηα λα ηνλ αθήζνπλ 

ήζπρν γηα αξθεηή ώξα.    Έπξεπε λα ππνινγίζνπλ ην άζξνηζκα ησλ πξώησλ εθαηό δηαδνρηθώλ 

αθεξαίσλ αξηζκώλ: 1+2+3+4+5+...+98+99+100. Σα πεξηζζόηεξα παηδηά άξρηζαλ λα θάλνπλ ηηο 

δηαδνρηθέο πξνζζέζεηο: 1+2=3, 3+3=6, 6+4=10, 10+5=15, … Όπνην αγόξη εγθαηέιεηπε ηελ 

πξνζπάζεηα, ε βέξγα ηνπ Herr Μπίηλεξ ηνπ άιιαδε ηε γλώκε! Μεηά από ιίγν, ν Καξι έγξαςε κε 

ζηγνπξηά πάλσ ζηελ πιάθα ηνπ ην απνηέιεζκα θαη ηελ παξέδσζε πξώηνο ζηελ έδξα ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ. Πνιύ αξγόηεξα άξρηζαλ νη ππόινηπνη καζεηέο λα ζηνηβάδνπλ ηηο πιάθεο ηνπο 

ζηελ έδξα. ην ηέινο ν δάζθαινο επηβεβαίσζε όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο είραλ θάλεη ιάζνο, 

είηε ζηελ αξρή, είηε ζην ηέινο ησλ αζξνηζκάησλ. Η βέξγα δνύιεςε πνιύ. Σειεπηαία πιάθα ήηαλ 

ηνπ Καξι. Ο δάζθαινο έκεηλε έθπιεθηνο, γηαηί ν Καξι είρε βξεη θαη ην ζσζηό απνηέιεζκα θαη 

είρε απαληήζεη ζρεδόλ ακέζσο. Τπνινγηζκνί δελ ππήξραλ ζηελ πιάθα θαη ν δάζθαινο θάιεζε 

ηνλ Καξι γηα εμεγήζεηο.  

Ο Καξι ζεθώζεθε, ηεληώζεθε θαη πεξηέγξαςε ηνλ ζπιινγηζκό ηνπ. Παξαηήξεζε όηη νη αξηζκνί 

ήηαλ δηαδνρηθνί θαη έςαμε θάπνην ηύπν πνπ λα ηνπο ζπλδέεη. Πξόζζεζε ηνλ πξώην θαη ηνλ 

ηειεπηαίν αξηζκό: 1+100=101. ηελ ζπλέρεηα ην δεύηεξν θαη ηνλ πξνηειεπηαίν: 2+99=101. 

Καηάιαβε όηη αλ ζπλέρηδέ κε ηνλ ίδην ηξόπν όια ηα δεπγάξηα ησλ αξηζκώλ κέρξη ην 50+51 

έβγαδαλ άζξνηζκα 101. Οπόηε ην νιηθό άζξνηζκα ζα έπξεπε λα είλαη: 50x101=5.050. Δελ ήηαλ 

απαξαίηεην λα πξνζζέζεη όινπο ηνπο αξηζκνύο. Ο Herr Μπίηλεξ έκεηλε εκβξόληεηνο. Σν είρε 

ππνηηκήζεη απηό ην αγόξη. 

Ο Καξι ζηγά-ζηγά έγηλε πνιύ θαιύηεξνο ζηα καζεκαηηθά κειεηώληαο κε ην βνεζό ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ, Μάξηηλ. Μειεηνύζε ζθιεξά. Γηα λα βιέπεη θαη ην βξάδπ, ν Καξι έθηηαμε έλα κηθξό 

θαληειάθη, ώζηε λα δηαβάδεη πεξηζζόηεξν. Όιε ηνπ ηε δσή ηελ αθηέξσζε ζηα καζεκαηηθά. Ο 

Καξι ήηαλ επγεληθόο θαη πάξα πνιύ έμππλνο. Ήηαλ όκσο ε εμππλάδα ηνπ θαη ην επθπέο κπαιό 

ελόο θησρνύ παηδηνύ αξθεηό γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ επηζηήκε ηνπ θαη λα δηαθξηζεί; 
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ηε θπζηθή θαη ζηε καζεκαηηθή αλάιπζε, ν Νόκνο ηνπ Γθάνπο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ 

γεληθεπκέλνπ ζεσξήκαηνο ηεο απόθιηζεο ζηελ ειεθηξνζηαηηθή, δίλνληαο ηελ ζρέζε ηζνδπλακίαο κεηαμύ 

κηαο νπνηαδήπνηε ξνήο, όπσο ελόο πγξνύ, ηεο ειεθηξηθήο ή ηεο βαξπηηθήο, πνπ ξέεη έμσ από κηα 

νπνηαδήπνηε θιεηζηή επηθάλεηα θαη ην απνηέιεζκα ησλ εζσηεξηθώλ πεγώλ, όπσο ην ειεθηξηθό θνξηίν ή 

ε κάδα, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ όγθν πνπ πεξηθιείεη ε επηθάλεηα. Ο λόκνο αλαπηύρζεθε από ηνλ Καξι 

Φξίληξηρ Γθάνπο. 

 Ο Καξι Φξίληξηρ Γθάνπο ζε δσγξαθηθό πίλαθα ηνπ C.A. Jensen. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


 

 

Τπαηία                                                                            

 

                          

Η Τπαηία, ζπνπδαία θηιόζνθνο, καζεκαηηθόο θαη αζηξνλόκνο, έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ην 
β ήκηζπ ηνπ 4νπ αηώλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 5νπ κ.Υ. Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο απνηέιεζε 
πξόηππν εζηθήο, ζύλεζεο θαη ζνθίαο. Έδεζε όκσο ζε κηα επνρή βίαο θαη ζξεζθεπηηθνύ 
θαλαηηζκνύ θαη βξήθε θξηθηό ζάλαην από ηνπο ρξηζηηαλνύο ηεο Αιεμάλδξεηαο. 



Η Τπαηία γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα γύξν ζην 355κ.Υ. Ήηαλ θόξε ηνπ Θέσλα, ελόο πνιύ ζεκαληηθνύ 
ινγίνπ, καζεκαηηθνύ θαη αζηξνλόκνπ ν νπνίνο έθαλε εμαηξεηηθά ζρόιηα ζηα έξγα δύν παιαηνηέξσλ 
ζπνπδαίσλ αιεμαλδξηλώλ καζεκαηηθώλ θαη θηινζόθσλ, ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη ηνπ Δπθιείδε. Ο Θέσλ ήηαλ 
ν ηειεπηαίνο ιόγηνο πνπ θαηαγξάθεηαη σο κέινο ηνπ Αιεμαλδξηλνύ Μνπζείνπ. Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε 
πσο ηόζν ν Θέσλαο όζν θαη ε θόξε ηνπ Τπαηία, είραλ αιεμαλδξηλή ππεθνόηεηα, θάηη πνπ εθείλε ηελ 
επνρή ήηαλ δύζθνιν θαλείο λα απνθηήζεη, κηαο θαη ηελ ππεθνόηεηα ηελ παξαρσξνύζε ν ίδηνο ν βαζηιηάο 
(ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ θπξίσο ειιεληθήο θαηαγσγήο). 

Έηζη ινηπόλ δίπια ζηνλ παηέξα ηεο ε Τπαηία έιαβε εμαηξεηηθή κόξθσζε, ηελ νπνία αλέπηπμε θαη 
θαιιηέξγεζε ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε ηειηθά ηνλ μεπέξαζε. Η ίδηα ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ παηέξα ηεο, 
δηδάζθνληαο θηινζνθία, καζεκαηηθά θαη αζηξνλνκία. Η θήκε ηεο εμαπιώζεθε γξήγνξα, έρνληαο σο 
απνηέιεζκα, από όια ηα κέξε ηεο απηνθξαηνξίαο λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Αιεμάλδξεηα γηα λα ζπνπδάζνπλ 
θηινζνθία. ε όιε ηεο ηε δσή ε Τπαηία απνηέιεζε πξόηππν αξεηήο, εγθξάηεηαο θαη ζσθξνζύλεο. Αλ θαη 
ήηαλ όκνξθε, πνηέ ηεο δελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νκνξθηά ηνπ ζώκαηόο ηεο. Νηπλόηαλ θόζκηα θαη κέρξη 
ην ηέινο ηνπ βίνπ ηεο, παξέκεηλε παξζέλα. 

Η Τπαηία ήηαλ ζπνπδαία λενπιαησληθή θηιόζνθνο. Οη λενπιαησληθνί ήηαλ αζθεηηθνί θαη παξέπεκπαλ 
ζηνλ Ππζαγόξα, ν νπνίνο είρε δηδάμεη όηη ε ζνθία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο απνρήο. Αλ θαη ε Τπαηία 
ηεξνύζε πηζηά απηέο ηηο αξρέο, δελ απαηηνύζε από ηνπο καζεηέο ηεο, πνπ ήηαλ δηαθόξσλ ζξεζθεηώλ, 
αλάινγνπο πεξηνξηζκνύο. πσο θάζε θηιόζνθνο ηεο αξραηόηεηαο, έηζη θαη ε Τπαηία πξνζπαζνύζε λα 
βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηεο λα αληηιεθζνύλ ηελ πξαγκαηηθή νκνξθηά ηεο δσήο θαη ηελ αιεζηλή γλώζε. 

Με ηελ πλεπκαηηθή ηεο θαηάξηηζε, ηε ξεηνξηθή ηεο δεηλόηεηα, ηελ πνιύπιεπξε πξνζσπηθόηεηά ηεο θαη 
ηελ εζηθή ηεο νληόηεηα ε Τπαηία θέξδηζε ηελ εθηίκεζε θαη ηνλ ζεβαζκό ηνπ ιανύ ηεο Αιεμάλδξεηαο, 
θαζώο θαη ησλ αιεμαλδξηλώλ πνιηηηθώλ, νη νπνίνη ηελ επηζθέπηνληαλ όηαλ αλαιάκβαλαλ ηα θαζήθνληά 
ηνπο. 

4νο αηώλαο. Ο δησγκόο ησλ Εζληθώλ! 

Ο 4νο αηώλαο ραξαθηεξίζηεθε από ηελ πξνζπάζεηα ησλ απηνθξαηόξσλ, κε εμαίξεζε ηνλ Ινπιηαλό, λα 
επηβάινπλ ηνλ ρξηζηηαληζκό σο θπξίαξρε ζξεζθεία ζηελ Ρσκατθή Απηνθξαηνξία. Γηα ην ιόγν απηό ε λέα 
ζξεζθεία ήξζε αληηκέησπε κε ηηο ππόινηπεο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο ηάζεηο πνπ ππήξραλ κέζα ζην 
ξσκατθό θξάηνο. Ο λενπιαησληζκόο κάιηζηα, απνηεινύζε ηνλ κεγαιύηεξν «ερζξό», κηαο θαη απνηεινύζε 
ηελ πνην ζνβαξή ελαιιαθηηθή ιύζε έλαληη ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Έηζη νη απηνθξάηνξεο, κε κηα ζεηξά 
δηαηάμεσλ πξνζπάζεζαλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο ειεπζεξίεο ιαηξείαο ησλ εζληθώλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κε κηα 
πιεζώξα λνκνζεηεκάησλ ζηξάθεθαλ λα εμαιείςνπλ ηελ αξραία ειιεληθή ζξεζθεία θιείλνληαο ηα ηεξά, 
απαγνξεύνληαο ηηο ζπζίεο θαη αθαηξώληαο ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Πξνο ην ηέινο κάιηζηα ηνπ 4νπ αηώλα, νη 
λανί ησλ εζληθώλ άξρηζαλ λα θαηαζηξέθνληαη (ηδηαίηεξα ζηελ Αλαηνιή), ελώ ε εζληθή ιαηξεία 
πνηληθνπνηήζεθε. Μάηαηα, ν ζπνπδαίνο ξήηνξαο θαη ζνθηζηήο Ληβάληνο έθαλε έθθιεζε ζηνλ απηνθξάηνξα 
Θενδόζην λα κεξηκλήζεη, ώζηε λα εκπνδηζηνύλ νη θαλαηηθνί ρξηζηηαλνί λα θαηαζηξέθνπλ ηα ηεξά ησλ 
εζληθώλ. 

Σν 386 ν επίζθνπνο Μάξθειινο ηεο Απάκεηαο θαηέζηξεςε ην λαό ηνπ Γία Βήινπ ζηελ Απάκεηα, ελώ ην 
392 θαηαζηξάθεθε ην εξαπείν ηεο Αιεμάλδξεηαο, έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο λανύο ηεο 
απηνθξαηνξίαο, από ηνλ ρξηζηηαληθό όριν, πνπ θαζνδεγείην από ηνλ παηξηάξρε Θεόθηιν. Η θαηαζηξνθή 
ηνπ εξαπείνπ ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί θηίζηεθε από ηνλ Πηνιεκαίν Α θαη ζπκβόιηδε ηελ ζπλύπαξμε, ηελ 
αιιεινθαηαλόεζε θαη ηνλ αιιεινζεβαζκό ησλ ηξηώλ ζεκαληηθόηεξσλ πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ ηεο 
Αιεμάλδξεηαο, ησλ Διιήλσλ, ησλ Αηγππηίσλ θαη ησλ Ινπδαίσλ. Έηζη, ε νξζόδνμε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία 
κπόξεζε λα απνξξίςεη ηειείσο ηελ θιαζζηθή ειιεληθή παηδεία, γεγνλόο πνπ έκεηλε γλσζηό κε ηελ ξήζε 
«ρείιε πκλνύληα ηνλ Υξηζηό δελ δύλαληαη ηνλ Γία λα πκλήζνπλ». 

Ο απηνθξάηνξαο Οπάιεο (364-378), κε αθνξκή ηελ απνθάιπςε κηα ππνηηζέκελεο ζπλνκσζίαο γηα ηελ 
αλαηξνπή ηνπ από εζληθνύο, απνδύζεθε ζε έλα «θπλήγη καγηζζώλ», εμαπνιύνληαο απελή δησγκό, 
θπξίσο ελαληίνλ ησλ εζληθώλ δηαλννύκελσλ. Γηα ιόγνπο απηνπξνζηαζίαο, πνιινί έθαςαλ ηα βηβιία θαη 
ηηο βηβιηνζήθεο ηνπο, αθνύ ήηαλ δπλαηό λα ζεσξεζνύλ όηη θξύβνπλ καγείεο θαη επσδνύο. Σα ζύκαηα ησλ 
δησγκώλ ήηαλ πνιιά, ελώ αξθεηνί, γηα λα απνθύγνπλ ηπρώλ ηηκσξία ηνπο, δηέθεπγαλ έμσ από ηα όξηα 
ηεο απηνθξαηνξίαο. Έηζη, ην 391 ηεξκαηίζζεθε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Αιεμαλδξηλνύ Μνπζείν, κε ην 
δηάηαγκα ηνπ Θενδνζίνπ, ην νπνίν επέβαιιε ηελ θαηαζηξνθή όισλ ησλ εζληθώλ λαώλ ηεο πόιεο. 

Ο ηξαγηθόο ζάλαηνο ηεο Τπαηίαο 

Καηά ηελ πεξίνδν 412-415 απηνθξαηνξηθόο έπαξρνο ηεο Αηγύπηνπ ήηαλ ν ρξηζηηαλόο Οξέζηεο, ν νπνίνο 
όκσο, όπσο θαη άιινη πνιηηηθνί επηζθεπηόηαλ ηελ Τπαηία γηα λα ηελ ζπκβνπιεπηεί γηα ζέκαηα πνιηηείαο, 
αιιά θαη γηα λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηά ηεο. ην παηξηαξρηθό ζξόλν ελ ησ κεηαμύ ν Κύξηιινο 
δηαδέρζεθε ηνλ απνβηώζαληα Θεόθηιν. Ακέζσο ν Κύξηιινο άξρηζε έλαλ αγώλα γηα ηελ «θαζαξόηεηα ηεο 
πίζηεο», εθδηώθνληαο από ηελ πόιε όινπο ηνπο κε νξζόδνμνπο ρξηζηηαλνύο. Φπζηθά απηόο ν δησγκόο 
έιαβε ρώξα θαη γηα ηελ επέθηαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ δηθαηνδνζίαο ζηηο ππνζέζεηο ηεο θξαηηθήο 
δηνίθεζεο. 

Πξώηα ζύκαηα απηήο ηεο ηαθηηθήο ηνπ ήηαλ νη Ννβαηηαλνί θαη θαηόπηλ ε εβξατθή θνηλόηεηα ηεο 
Αιεμάλδξεηαο. Μόιηο ν Οξέζηεο αληέδξαζε, νξηζκέλνη κνλαρνί ππό ηελ παξόηξπλζε ηνπ Κπξίιινπ 
απνπεηξάζεθαλ λα ηνλ δνινθνλήζνπλ, ηξαπκαηίδνληάο ηνλ ζην θεθάιη. Ο Οξέζηεο βξήθε ζηελ Τπαηία 



έλαλ ζύκκαρν, αιιά ην γεγνλόο απηό καδί κε ην όηη ε Τπαηία ήηαλ εθηηκώκελν πξόζσπν ηεο πόιεο, 
αλεζύρεζε ηνλ Κύξηιιν. Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα ηελ θαηεγνξήζεη θαη λα ηελ απνμελώζεη από ηνλ απιό 
ιαό, ν Κύξηιινο ηελ θαηεγόξεζε όηη αζθνύζε καύξε καγεία! Η θαηεγνξία ηεο καγείαο άιισζηε γηα εθείλε 
ηελ επνρή ήηαλ θύξην όπιν ηεο ρξηζηηαληθήο ειίη θάζε θνξά πνπ επεδίσθε θπζηθή θαη εζηθή εμόλησζε 
θάπνηνπ αληηπάινπ ηεο. 

Σελ ζαξαθνζηή ινηπόλ ηνπ 415, ελώ ε Τπαηία επέζηξεθε ζηελ θαηνηθία ηεο, κεηά από ηνλ ζπλεζηζκέλν 
πεξίπαηό ηεο ζηελ πόιε, κηα νκάδα ρξηζηηαλώλ (Παξαβνιάλνη νκάδα λεαξώλ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ σο 
ζηξαηησηηθό ζώκα ηνπ Παηξηάξρε) ηελ έζπξαλ ζηελ εθθιεζία Καηζάξεηνλ, όπνπ μέζρηζαλ ηα ξνύρα ηεο 
θαη θνκκάηηαζαλ ην ζώκα ηεο κε όζηξαθα. Έπεηηα, αθνύ έζπξαλ ηα θνκκάηηα ηεο ζε νιόθιεξε ηελ πόιε, 
ηα θάςαλε ζηελ ππξά έμσ από ηελ Αιεμάλδξεηα, ζηελ ζέζε Κίλαξνλ. 

Επίινγνο 

Παξά ην κίζνο ησλ ρξηζηηαλώλ θαηά ηεο Τπαηίαο, ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνύ θαηαγξάθηεθε σο ε πξώηε 
γπλαίθα πνπ δίδαμε δεκόζηα θαη κάιηζηα ζην επηζηεκνληθό πεδίν ηεο πςειήο ζεηηθήο δηαλόεζεο, 
ζπκβνιίδνληαο ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ιόγνπ, ζηνηρεία πνπ εξρόληνπζαλ αληίζεηα κε ηηο 
δηδαρέο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ηεο πξσηνρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο πνπ έβιεπε ηελ ηπθιή 
ππνηαγή θαη ηελ βία σο κνλαδηθή δηέμνδν πξνο ην Θείν. Η ηζηνξία ηεο Τπαηίαο πξέπεη λα δηδάμεη όινπο 
καο, αλεμαξηήησο θύινπ, ειηθίαο θαη εζληθόηεηαο. Πξηλ μεζηνκίζνπκε ηελ θιαζζηθή ξήζε ηνπ λενέιιελα 
«έηζη ηα βξήθα, έηζη ζα πάσ», ζθεθηείηε! Θπκεζείηε ηνπο δησγκνύο ησλ πξνγόλσλ καο θαη δείηε ηνλ 
ρξηζηηαληζκό απιά σο κία αθόκε ζξεζθεία απηνύ ηνπ πιαλήηε. Σίπνηε πεξηζζόηεξν θαη ηίπνηε ιηγόηεξν. 
Απηά, γηα όζνπο λνκίδνπλ πσο «ηδηράλη» (=ηεξόο πόιεκνο) ζπκβαίλεη κόλν ζηνλ θαηξό καο από αθξαίνπο 
ηζιακηζηέο! 

 

 

 

 

 

 

 

Αξρηκήδεο 287-212 π.Υ. 
  
Μαζεκαηηθόο, εθεπξέηεο, κεραληθόο, αζηξνλόκνο, από 

ηνπο επηθαλέζηεξνπο ηεο αξραηόηεηαο. Θεκειησηήο ηεο 

Θεσξεηηθήο Μεραληθήο θαη ν κεγαιύηεξνο εθεπξέηεο ηεο 

επνρήο ηνπ (287-212). Ήηαλ γόλνο πινύζηαο θαη ζπνπδαίαο 



νηθνγέλεηαο, γηνο ηνπ αζηξνλόκνπ Φεηδία θαη ζπγγελήο ηνπ ηπξάλλνπ ησλ πξαθνπζώλ, ζύκθσλα κε ηε 

γλσζηή παξάδνζε. 

Σαμίδεςε ζηελ Αίγππην όπνπ ζπνύδαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα πνπ ήηαλ ηόηε ην πλεπκαηηθό θέληξν ηεο 

επνρήο. Δάζθαινί ηνπ ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε ήηαλ νη δηάδνρνη ηνπ Επθιείδε. Έγηλε κάιηζηα 

θίινο κε ην δηάζεκν καζεκαηηθό Κόλσλα ην άκην. Δίρε επηζηεκνληθή επαθή κε ηνλ Δξαηνζζέλε ηεο 

Κπξήλεηαο, δηεπζπληή ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο. 

 

Δπηζηέθνληαο ζηηο πξαθνύζεο αθηεξώζεθε ζηε καζεκαηηθή έξεπλα θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθόξσλ 

κεραληθώλ εθεπξέζεσλ.  

 

Οη εθεπξέζεηο ηνπ ηνλ έθαλαλ δηάζεκν θαη έθηαζαλ κέρξη εκάο κέζα από ηελ παξάδνζε θαη ηα έξγα 

κεηαγελέζηεξσλ. 

 

Η ηζηνξία θαη ν ζξύινο αλαθέξνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηηο κεραληθέο επηλνήζεηο ηνπ Αξρηκήδε παξά γηα ηα 

ζεσξεηηθά θαη καζεκαηηθά επηηεύγκαηα. Οη κεραλέο πνπ επηλόεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ ζηελ πνιηνξθία ησλ πξαθνπζώλ. 

 

Δπηλόεζε θαηαπέιηεο ηόζν έμππλα θαηαζθεπαζκέλνπο ώζηε είραλ θαη καθξηλή θαη θνληηλή εκβέιεηα. 

 

Αθόκε θαηαζθεύαζε κεραλέο γηα εθηόμεπζε βιεκάησλ δηα κέζσ νπώλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζηα ηείρε 

(ηειεβόια). Καηαζθεύαζε πξσηόηππεο βιεηηθέο κεραλέο θαη άξπαγεο κε ηηο νπνίεο ζπιιάκβαλε ηα 

ξσκατθά πινία θαη αθνύ ηα ζήθσλε ςειά κεηά ηα θαηέζηξεθε. Αθόκε θάηνπηξα κε ηα νπνία ζπγθέληξσλε 

ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πάλσ ζηα ερζξηθά πινία ηα νπνία θαη έθαηγε. 

 

Η ζπκβνιή ηνπ Αξρηκήδε ζηελ αλάπηπμε ηεο Μεραληθήο ζπλίζηαηαη πέξα από ηελ επηλόεζε ησλ 

ηξνραιηώλ, ηνπ πνιύζπαζηνπ θαη ησλ νδνλησηώλ ηξνρώλ θαη ελόο ηδηόκνξθνπ αληιεηηθνύ 

ζπγθξνηήκαηνο, ζηελ έιηθα πνπ θέξεη ην όλνκά ηνπ. Αθόκε ε επαθξηβήο δηαηύπσζε ησλ λόκσλ ησλ 

κνριώλ θαη ησλ ηζνξξνπηώλ ή θέληξα βαξώλ. Δδώ ππάξρεη θαη ε πεξίθεκε πξόηαζε: « ζύκκεηξα 

κεγέζε ηζνξξνπνύλ ζε απνζηάζεηο αληηζηξόθσο αλάινγεο πξνο ην βάξνο ηνπο».  

 

ε ζρέζε κε ηνπο κνρινύο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο καο αλαθέξεη ηε θξάζε: «δνο κνη πα ζησ θαη ηαλ γαλ 

θηλάζσ». Απέδεημε ζηνλ Ιέξσλα όηη κε έλα ζύζηεκα ηξνραιηώλ – νδνλησηώλ ηξνρώλ θαη κνριώλ κπνξεί 

λα κεηαθηλήζεη έλα ηεξάζηην πινίν κε όιν ην πιήξσκα κέζα, κόλνο ηνπ. Ήηαλ αθόκε ν ίδηνο πνπ 

ζρεδίαζε θαη επηκειήζεθε ηε λαππήγεζε ηνπ πινίνπ. 

 

Αλέιαβε, κεηά από εληνιή ηνπ Ιέξσλα, ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο θαη δηεύζπλε ν ίδηνο ηελ άκπλά ηεο 

ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ. 

 

ηελ Αζηξνλνκία, ν Λίβηνο καο ιέεη όηη ν Αξρηκήδεο είλαη «κνλαδηθόο παξαηεξεηήο ηνπ νπξαλνύ θαη ησλ 

αζηέξσλ». Ο Ίππαξρνο καο ιέεη όηη ν Αξρηκήδεο αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ησλ ειηνζηαζίσλ θαζώο 

θαη κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο δηάξθεηαο ηνπ έηνπο. 

 

Ο Μαθξόβηνο αλαθέξεη όηη ν Αξρηκήδεο αλαθάιπςε ηηο απνζηάζεηο ησλ πιαλεηώλ, ελώ ζην έξγν 

«Φακκίηεο» πεξηγξάθεη ηε ζπζθεπή κέζσ ηεο νπνίαο κέηξεζε ηε θαηλνκεληθή γσληαθή δηάκεηξν ηνπ 

ήιηνπ.  

Ο Κηθέξσλ αλαθέξεηαη κε ζαπκαζκό γηα ηνλ Αξρηκήδε ζηα «Καηνπηξηθά». 

ηα Μαζεκαηηθά, πνπ ν ίδηνο ζεσξνύζε σο ηα πην ζεκαληηθά ,παξνπζίαζε ηε κέζνδν ηνπ πξνζδηνξηζκνύ 

ηνπ αξηζκνύ π. Σειεηνπνίεζε ην ειιεληθό ζύζηεκα αξίζκεζεο θαη παξνπζίαζε κία κέζνδν παξάζηαζεο 

ησλ πνιύ κεγάισλ αξηζκώλ. Αζρνιήζεθε κε ηε δηαθνξηθή Γεσκεηξία, βξήθε ηνπο ηύπνπο πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο ηόμσλ. Τπνιόγηζε ην εκβαδόλ ηεο ζθαίξαο θαη ηνπ θπιίλδξνπ. Μειέηεζε δηάθνξα ζηεξεά εθ 

πεξηζηξνθήο, όπσο ηα ζηεξεά πνπ παξάγνληαη από πεξηζηξνθή έιιεηςεο ππεξβνιήο θαη παξαβνιήο 

γύξσ από έλαλ άμνλα. 

 

ηε Γεσκεηξία, ην έξγν ηνπ Αξρηκήδε απνηειείηαη θαηά θύξην ιόγν από πξσηόηππεο κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηεηξαγσληζκό ησλ θακππιόγξακκσλ επίπεδσλ ζρεκάησλ, θαζώο θαη κε ηνλ ηεηξαγσληζκό θαη ηνλ 

θπβηζκό θακπύισλ επηθαλεηώλ. 

 

Σέινο επηλόεζε ζην ζύλνιό ηεο ηελ Τδξνζηαηηθή Επηζηήκε, ηελ νπνία αλέπηπμε πιήξσο. 



Οη κειέηεο ηνπ αλαπαξηζηνύλ έλα ζύλνιν καζεκαηηθώλ θαη γεσκεηξηθώλ επηηεπγκάησλ, ην νπνίν δελ 

μεπέξαζε θαλείο ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία. 

 

πσο αλαθέξεη ν Πινύηαξρνο γηα ηνλ Αξρηκήδε «δελ είλαη δπλαηόλ λα βξεζνύλ ζηε Γεσκεηξία 

δπζθνιόηεξα θαη πην βαζαληζηηθά εξσηήκαηα ή απνδείμεηο, δηαηππσκέλα ζε κνξθή απινύζηεξσλ θαη 

ζαθέζηεξσλ πξνηάζεσλ.» 

 

πσο αλαθέξεη ν Wallis « ν Αξρηκήδεο αθήλεη έλα ζπγθεθξηκέλν κπζηήξην λα θαιύπηεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ 

νπνίν θαηέιεγε ζηα απνηειέζκαηά ηνπ. Δίλαη ζαλ λα είρε θαιύςεη ζθνπίκσο ηα ίρλε ηνπ, ηα ίρλε ησλ 

εξεπλώλ ηνπ, ζα λα ήηαλ απξόζπκνο λα απνθαιύςεη ην κπζηηθό ηεο κεζόδνπ έξεπλάο ηνπ ζηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο, ελώ επηζπκνύζε λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηά ηνπ». 

 

Καη πάιη ν Wallis καο αλαθέξεη: «ν Αξρηκήδεο, αιιά θαη νη πην ζεκαληηθνί αξραίνη επηζηήκνλεο, έθξπβαλ 

από ηνπο κεηαγελέζηεξνπο ηε κέζνδν αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ‘ώζηε νη πην ζύγρξνλνη 

καζεκαηηθνί λα ζεσξνύλ επθνιόηεξν λα επηλνήζνπλ κία λέα αλάιπζε παξά λα αλαδεηήζνπλ ηελ παιηά». 

 

Ο ίδηνο ν Αξρηκήδεο, σο θνξέαο ελόο αλώηεξνπ θηινζνθηθνύ πλεύκαηνο, ζεσξνύζε ηαπεηλή θαη αλάμηα 

θάζε ηέρλε πνπ εμππεξεηνύζε πξαθηηθέο αλάγθεο ή απνζθνπνύζε ζην νηθνλνκηθό θέξδνο. Γη` απηό θαη 

έζηξεςε όιε ηνπ ηελ πξνζνρή θαη ηηο επηδηώμεηο ζηνπο θαζαξνύο ζηνραζκνύο, ρσξίο λα θαηαδερηεί λα 

αθήζεη θάπνην γξαπηό ζηνηρείν γηα ηηο ηερλνινγηθέο ηνπ αλαθαιύςεηο, κε κνλαδηθή εμαίξεζε όζεο 

αλαθέξνληαη ζην έξγν ηνπ «πεξί ζθαηξνπνηίαο». Γελ είλαη θαζόινπ ηπραίν ινηπόλ ΄ην όηη ν Κηθέξσλ 

αξγόηεξα βξήθε ηνλ ηάθν ηνπ θαη πάλσ κία αλαπαξάζηαζε ελόο θπιίλδξνπ πεξηγεγξακκέλνπ ζε ζθαίξα 

κε κία πεξηγξαθή πνπ έδηλε ην ιόγν ηνπ θπιίλδξνπ πξνο ηε ζθαίξα. 

 

Όπσο γηα ηνλ Ππζαγόξα θαη ηνλ Πιάησλα, έηζη θαη γηα ηνλ Αξρηκήδε, νη κνξθέο θαη ηα απηά 

πξάγκαηα είλαη ζθηέο ή πην ρνληξνεηδείο θαηαζηάζεηο αλώηεξσλ ηδεώλ. Γη` απηό ην ιόγν, κία 

νληόηεηα απηνύ ηνπ κεγέζνπο, νξζά ζεσξεί όηη ε αιήζεηα βξίζθεηαη ζηηο ηδέεο θαη ζε πην ιεπηά λνεηηθά 

επίπεδα θαη κε απηέο είλαη πνπ πξέπεη λα αζρνιείηαη. Έηζη έλαο αλώηεξνο άλζξσπνο δελ επηθεληξώλεηαη 

ζηε ζθηά αιιά ζε απηό πνπ παξάγεη ηε ζθηά. Αθόκε θαη ν ζάλαηόο ηνπ ηνλ βξήθε ελώ ζηνραδόηαλ πάλσ 

ζε θάπνηα ζρήκαηα πνπ είρα ζρεδηάζεη πάλσ ζην ρώκα. ηαλ ηνλ πιεζίαζε ν Ρσκαίνο ζηξαηηώηεο 

απηόο ηνπ είπε: « Άλζξσπε κείλε καθξηά από ην ζρήκα κνπ». Ο ζηξαηηώηεο εμαγξησκέλνο ηνλ ζθόησζε. 

 

Δπηκέιεηα: Γεσξγαθόπνπινο  Αληώλεο 

                  Θσκά Ισάλλα 

                   Καλλαβόο Γεξάζηκνο 


