
 

 

 

Jean Alexandre Eugène Dieudonné   
(1 ηνπ Ηνπιίνπ, 1906 - 29 Ννεκβξίνπ 1992) ήηαλ έλαο 
Γάιινο καζεκαηηθόο, νλνκαζηόο γηα ηελ έξεπλα ζηελ 
αθεξεκέλε άιγεβξα θαη ζπλαξηεζηαθή αλάιπζε θαζώο 
θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα κε ην ςεπδώλπκν 
Bourbaki. Αζρνιήζεθε κε ην έξγν «ηνηρεία» ηνπ Δπθιείδε  
σο ηζηνξηθόο ησλ καζεκαηηθώλ. Σν έξγν ηνπ ζρεηηθά κε ηηο 
νκάδεο επεξέαζε ηνπο ηνκείο ηεο ζπλαξηεζηαθήο 
αλάιπζεο θαη Αιγεβξηθήο Σνπνινγίαο.  
 
Γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηε Ληι, κία όκνξθε πόιε ηεο 
Γαιιίαο. Τπεξέηεζε ζην γαιιηθό ζηξαηό θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ Β 'Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα δίδαμε ζην 
Clermont κέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Γαιιίαο. Μεηά 
έγηλε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ άν Πάνιν (1946-
47), ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Nancy (1948-1952) θαη ζην 
Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan (1952-1953). Δπέζηξεςε ζηελ 
Γαιιία, σο ηδξπηηθό κέινο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δπηζηεκνληθώλ 
Δξεπλώλ. Μεηαθόκηζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Νίθαηαο γηα 
λα βξεζεί ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ην 1964, θαη 
απνζύξζεθε ην 1970. Δμειέγε σο κέινο ηεο Αθαδεκία 
ησλ Δπηζηεκώλ ην 1968. 
 
 

ΘΑΝΑΗ ΦΤΛΑΚΣΑΚΗ 



 

 

 

 

Νηάβηλη Υίικπεξη 

 

Ήταν Γεπμανόρ μαθηματικόρ, πος από απκετούρ θεωπείται ο πιο 

σημαντικόρ τος 19ος και 20ος αιώνα. Η πιο γνωστή επγασία τος 

πεπιλαμβάνει τα Αξιώματα Χίλμπεπτ για τη γεωμετπία καθώρ και 

την πεπιγπαυή των σώπων Χίλμπεπτ με ευαπμογέρ στην 

Κβαντομησανική και τη Θεωπία τηρ Σσετικότηταρ.  

Ο Χίλμπερτ γεννικθκε το 1862 ςτθ Γερμανία, και το 1895 τον 
κάλεςαν να αναλάβει μια ζδρα ςτο πανεπιςτιμιο του 
Γκζτινκεν και δζχτθκε. Ο Ντάβιντ Χίλμπερτ ακολουκοφςε ζναν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


αρκετά μποζμικο τρόπο ηωισ, κάτι που ςτθν αρχι είχε 
ελαφρϊσ ςοκάρει τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα. Αρχικά 
αςχολιόταν με τθ κεωρία αρικμϊν, αργότερα όμωσ 
καταπιάςτθκε με τθ γεωμετρία. Κάποια ςτιγμι άρχιςε να 
διερωτάται για τθν φπαρξθ ι όχι αντιφάςεων ςτο ςφνολο των 
αξιωμάτων και των δυο τομζων κι ζτςι ξεκίνθςε τθν 
πακιαςμζνθ εναςχόλθςι του γφρω από τα κεμζλια των 
μακθματικϊν. Όλα αυτά τον ζκαναν να προβλθματίηεται 
ςχετικά με τθ μορφι των μακθματικϊν ςτο μζλλον. Έτςι, όταν 
το 1900 του δόκθκε θ τιμι να δϊςει διάλεξθ ςτο διεκνζσ 
ςυνζδριο μακθματικϊν ςτο Παρίςι, δε μίλθςε για κάποια 
αποδεδειγμζνθ πρωτοποριακι κεωρία, κάτι που ιταν το 
ςφνθκεσ και αναμενόμενο, αλλά ζκεςε 23 προβλιματα, τα 
οποία ςτιγμάτιςαν τον 20ό αιϊνα. Ποιά ιταν αυτά ; «Ποιοσ 
από μασ δε κα ιταν χαροφμενοσ να ςθκϊςει το πζπλο πίςω 
από το οποίο κρφβεται το μζλλον; να ρίξει μια ματιά ςτα 
επόμενα ςτάδια τθσ επιςτιμθσ μασ και ςτα μυςτικά που κα τθν 
αναπτφξουν τουσ επόμενουσ αιϊνεσ; ποιοι κα είναι οι 
ιδιαίτεροι ςτόχοι ςτουσ οποίουσ κα προςπακιςουν τα  
μακθματικά πνεφματα των επόμενων γενεϊν να φτάςουν; 
Ποιεσ κα είναι οι μζκοδοι και τα νζα δεδομζνα ςτο πλατφ και 
πλοφςιο πεδίο τθσ μακθματικισ ςκζψθσ τουσ επόμενουσ 
αιϊνεσ;» 

 

Πάξεο Σζηκπεξδψλεο 

 

KARL FRIEDRICH GAUSS 

Ο Γηόραλ Καξι Φξίληξηρ Γθάνπο (Johann Carl Friedrich 

Gauss, ζηε γεξκαληθή ζπλήζσο γξάθεηαη σο Gauß) (30 

Απξηιίνπ 1777 – 23 Φεβξνπαξίνπ 1855) ήηαλ Γεξκαλφο 

καζεκαηηθφο πνπ ζπλεηζέθεξε ζε πνιιά εξεπλεηηθά πεδία ηεο 

επηζηήκεο ηνπ, φπσο ε ζεσξία αξηζκψλ, ε ζηαηηζηηθή, ε 

καζεκαηηθή αλάιπζε, ε δηαθνξηθή γεσκεηξία, αιιά θαη 

ζπλαθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε γεσδαηζία, ε αζηξνλνκία θαη ε 

θπζηθή (ειεθηξνζηαηηθή, νπηηθή, γεσκαγλεηηζκφο). 

Απνθιήζεθε «ν πξίγθες ησλ καζεκαηηθψλ» θαη ν 



«κεγαιχηεξνο καζεκαηηθφο κεηά ηνλ Αξρηκήδε θαη ηνλ 

Δπθιείδε». Ο Γθάνπο ππήξμε ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο Γεξκαλφο 

καζεκαηηθφο φισλ ησλ επνρψλ θαη έλαο απφ ηνπο δχν ή ηξεηο 

ζπνπδαηφηεξνπο ησλ λεφηεξσλ ρξφλσλ (κεηά ηελ αξραηφηεηα) 

(Waldo Dunnington: "The Sesquicentennial of the Birth of 

Gauss", Scientific Monthly, ηφκνο 24, ζ. 402-414). 

Ο Γθάνπο ήηαλ απηφ πνπ απνθαιείηαη «παηδί-ζαχκα» θαη 

ππάξρνπλ αξθεηέο ηζηνξίεο γηα ηηο εθπιεθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο 

σο λεπίνπ, ελψ νη πξψηεο κεγάιεο καζεκαηηθέο αλαθαιχςεηο 

ηνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ εθεβεία ηνπ. ε ειηθία 21 εηψλ 

είρε νινθιεξψζεη ην θχξην έξγν ηνπ ζηα θαζαξά καζεκαηηθά, 

ην Disquisitiones Arithmeticae, (= «Απιθμητικέρ Έπεςνερ», 

1798, εθδφζεθε ην 1801). Απηφ ην έξγν δηαδξακάηηζε 

ζεκειηψδε ξφιν ζηελ εδξαίσζε ηεο ζεσξίαο αξηζκψλ σο 

απηνδχλακνπ θιάδνπ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηε ζεκάδεςε κέρξη 

ηηο κέξεο καο. 

Ο Γθάνπο γελλήζεθε ζην Μπξάνπλζβατγθ (Braunschweig), ζην 

ηφηε δνπθάην Brunswick-Lüneburg θαη ζήκεξα κέξνο ηεο Κάησ 

αμνλίαο, ζηε Γεξκαλία. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ θησρνί εξγάηεο θαη 

δελ είραλ άιια παηδηά. Οη ηζηνξίεο γηα ηελ πξψηκε ηδηνθπΐα ηνπ 

σο κηθξφ παηδί είλαη φιεο αλαπφδεηθηεο. χκθσλα κε κία, ην 

ηαιέλην ηνπ πξσηνεκθαλίζζεθε ζε ειηθία ηξηψλ εηψλ, φηαλ 

δηφξζσζε ρσξίο ραξηί θαη κνιχβη έλα ιάζνο πνπ είρε θάλεη ν 

παηέξαο ηνπ ζην ραξηί ελψ έθαλε ππνινγηζκνχο γηα ηα 

νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο. 

Η γλσζηφηεξε ίζσο ηζηνξία αθνξά ηελ απφπεηξα ηνπ δαζθάινπ 

ηνπ ζην δεκνηηθφ, ηνπ J.G. Büttner, λα απαζρνιήζεη ηνπο 

καζεηέο ηνπ ζε κηα θελή ψξα βάδνληάο ηνπο λα πξνζζέζνπλ 

φινπο ηνπο αθεξαίνπο απφ ην 1 σο ην 100. Ο κηθξφο Γθάνπο 

βξήθε ην ζσζηφ άζξνηζκα ζε ιηγφηεξν απφ 1 ιεπηφ, 

εθπιήζζνληαο ηφζν ηνλ δάζθαιν φζν θαη ηνλ βνεζφ ηνπ Martin 

Bartels. Ο Γθάνπο αληηιήθζεθε φηη ε πξφζζεζε θαηά δεχγε απφ 

ηηο δχν άθξεο απηήο ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ έδηλε πάληα ην ίδην 

άζξνηζκα: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, θ.ν.θ., 

νπφηε γηα έλα νιηθφ άζξνηζκα 50 × 101 = 5050  

Ο Γθάνπο απεβίσζε ζην Γθέηηλγθελ ζε ειηθία 78 εηψλ θαη ε 

ζνξφο ηνπ αλαπαχεηαη ζην θνηκεηήξην Albanifriedhof εθεί. 

Μφλν δχν άλζξσπνη εθθψλεζαλ επηθήδεην ιφγν ζηελ θεδεία 

ηνπ, ν γακπξφο ηνπ Heinrich Ewald θαη ν θαιφο ηνπ θίινο θαη 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD&action=edit&redlink=1


βηνγξάθνο Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Ο εγθέθαινο 

ηνπ Γθάνπο ζπληεξήζεθε μερσξηζηά θαη κειεηήζεθε απφ ηνλ 

Ρνχληνιθ Βάγθλεξ, πνπ βξήθε ηε κάδα ηνπ ίζε κε 1.492 

γξακκάξηα θαη ηελ επηθάλεηά ηνπ 219.588 mm
2
 κε εθηεηακέλεο 

θαη πνιχπινθεο έιηθεο (Dunnington, 1927). 

Η πξνζσπηθή δσή ηνπ Γθάνπο επηζθηάζζεθε απφ ηνλ πξφσξν 

ζάλαην ηεο πξψηεο ηνπ ζπδχγνπ, ηεο Γηνράλα  Όζηρνθ (1780-

1809), ηνλ νπνίν αθνινχζεζε ζχληνκα ν ζάλαηνο ελφο παηδηνχ, 

ηνπ Λνπί. Ο Γθάνπο βπζίζζεθε ζε θαηάζιηςε, απφ ηελ νπνία 

δελ ζπλήιζε πνηέ ηειείσο, παξφηη μαλαπαληξεχηεθε κε κηα θίιε 

ηεο Γηνράλα, ηε Φξηληεξίθα Βηιεικίλε Βάιληεθ (Μίλα), ε νπνία 

δπζηπρψο ήηαλ ρξφληα άξξσζηε. Μφιηο θαη ε δεχηεξε ζχδπγφο 

ηνπ πέζαλε, ην 1831, κία απφ ηηο θφξεο ηνπ Γθάνπο, ε Σεξέδα, 

αλέιαβε ην ζπηηηθφ θαη θξφληηδε ηνλ καζεκαηηθφ κέρξη ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ. Η κεηέξα ηνπ δνχζε ζην ίδην ζπίηη απφ ην 1817 σο 

ηνλ ζάλαηφ ηεο ην 1839. 

Ο Γθάνπο ήηαλ ηειεηνκαλήο θαη ζθιεξά εξγαδφκελνο. χκθσλα 

κε ηνλ Ιζαάθ  Αζίκνθ, θάπνηε ηνλ δηέθνςαλ ζηε κέζε ελφο 

πξνβιήκαηνο θαη ηνπ είπαλ φηη ε ζχδπγφο ηνπ πέζαηλε, νπφηε 

ιέγεηαη φηη απάληεζε «Πεο ηεο λα πεξηκέλεη κηα ζηηγκή λα 

ηειεηψζσ» 

ΠΗΓΔ:http://el.wikipedia.org/
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LEONARDO DE PISA                                                                                                                                                                                                                          
Λενλάξλην ηεο Πίδαο ή Λενλάξλην Πηδάλν (γελλ. πεξίπνπ ζηα 

1170 θαη πέζαλε πεξίπνπ ην 1240, πηζαλψο ζηελ Πίδα) ήηαλ 

Ιηαιφο καζεκαηηθφο πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηελ πεξίθεκε 

αθνινπζία Φηκπνλάηζη θαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Δπξψπε ηνπ 

αξαβηθνχ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο θαζψο θαη άιισλ 

καζεκαηηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε κηα ζθνηεηλή επνρή γηα ηηο 

επηζηήκεο ζηελ Δπξψπε. 

 

Ήηαλ γηνο ηνπ Γθηγηέξκν Μπνλάηζη (Bonacci, πνπ ζεκαίλεη 

απιφο), εμ νπ θαη ην παξψλπκφ ηνπ Φηκπνλάηζη (γηνο ηνπ 

Μπνλάηζη: υίλιοςρ μπονάτσι). Ο ίδηνο ρξεζηκνπνηνχζε κεξηθέο 

θνξέο ην φλνκα Μπίγκολο πνπ ζήκαηλε ηαμηδηψηεο. Γελλήζεθε 

ζηελ Πίδα αιιά αθνινχζεζε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ δηνξίζηεθε ζε 

δηπισκαηηθφ πφζην σο εθπξφζσπνο ησλ εκπφξσλ ηεο Πίδαο ζηε 

Βφξεηα Αθξηθή. Έδεζε ζηελ πφιε Μπεράηα, ιηκάλη ζηε 

ζεκεξηλή Αιγεξία, ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ Γνπάληη νπκάκ 

θνληά ζην φξνο Γθνπξάηα θαη ζηνλ θφιπν Καξκπφλ. Δθεί 

εθπαηδεχηεθε ζε ζρνιή ινγηζηηθήο, δηδάρηεθε καζεκαηηθά θαη 

ηαμίδεςε κε ηνλ παηέξα ηνπ γλσξίδνληαο ηα ηεξάζηηα πξνλφκηα 

ησλ αξαβηθψλ καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Απηά ηα πξψηα ηνπ ηαμίδηα ηειεηψλνπλ γχξσ ζην 1200 θαη ηφηε 

επηζηξέθεη ζηελ Πίδα φπνπ γξάθεη ηα καζεκαηηθά θείκελα ηα 

νπνία είκαζηε θαη ηπρεξνί λα θαηέρνπκε θαζψο ηελ επνρή ηνπ 

δελ είρε εθεπξεζεί ε ηππνγξαθία. Σν 1202 δεκνζηεχεη ην liber 

abaci ή βιβλίο των ςπολογισμών, γεκάην κε ηηο καζεκαηηθέο 

γλψζεηο πνπ είρε πεξηζπιιέμεη ζηα ηαμίδηα ηνπ. Έδεηρλε ηελ 

πξαθηηθφηεηα ηνπ αξαβηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

ηήξεζε εκπνξηθψλ βηβιίσλ, ζηηο ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, ηηο 

κεηαηξνπέο ησλ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

επηηνθίσλ θαη άιιεο εθαξκνγέο. Σν βηβιίν έηπρε ζεξκήο 

ππνδνρήο αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπο 

επεξέαζε ζεκαληηθά αλ θαη ην ζχζηεκα έγηλε επξέσο γλσζηφ 

κεηά ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο. 



Ο απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 

Φξεηδεξίθνο Β' ήηαλ ζχκκαρνο ηεο Πνιηηείαο ηεο Πίδαο ζηνλ 

πφιεκφ ηεο θαηά ηεο Γέλνβαο θαη εληζρχζεθε ηφζν πνιχ ε 

επηξξνή ηνπ ζηελ Ιηαιία, πνπ ην 1224 ίδξπζε ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Νάπνιεο γηα λα αληιεί επηζηήκνλεο θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Γλψξηζε ην έξγν ηνπ Φηκπνλάηζη κέζσ ησλ ινγίσλ 

ηεο απιήο ηνπ θαη έλαο απφ απηνχο, ν Γνκίληθνο Ιζπαλφο, 

θηιφζνθνο ηεο απιήο, ηνπ ζπλέζηεζε λα ζπλαληήζεη ηνλ 

Φηκπνλάηζη ζηελ επίζθεςε ηεο απιήο ζηελ Πίδα ην 1225. 

Ο Ισάλλεο ηνπ Παιέξκν, έλα άιιν κέινο ηεο απιήο ηνπ Φξεηδεξίθνπ Β', παξνπζίαζε 

ζηνλ Φηκπνλάηζη έλαλ αξηζκφ πξνβιεκάησλ-πξνθιήζεσλ, ηξία απφ ηα νπνία φλησο 

έιπζε. Όκσο ζηε ζπλέρεηα ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη θαζψο κεηά ην 1228 ππάξρεη κφλν 

κηα αλαθνξά ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζε δηαζσζέληα θείκελα, ζε έλα έγγξαθν κηζζνδνζίαο 

ηνπ 1240 απφ ηελ Πνιηηεία ηεο Πίδα. 

 

ΠΗΓΔ: http://el.wikipedia.org/wiki/ 
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Τπνινγηζηέο ζηελ πεξίνδν ηεο 

αλαγέλλεζεο 
 

Σα «Κόθθαια ηνπ Ναπηέξ», 1610 κ.Υ.  
Έλαο θσηζέδνο καζεκαηηθφο, ν Νάπηεξ, βαζίζηεθε ζε έλα 

αξραίν Ιλδηθφ ζχζηεµα ππνινγηζκψλ θαη θαηαζθεχαζε ηα 

γλσζηά 'θφθθαια' κε ηα νπνία κπνξνχζε θαλείο εχθνια λα 

ππνινγίδεη γηλφκελα. Η κέζνδνο απηή ήηαλ αξθεηά δεκνθηιήο 

θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη θαη ηνλ 20ν αηψλα ζε πνιιέο 

ρψξεο, εηδηθά ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

 
 

 

 
Ο Άικπεξη Αϊλζηάηλ ήηαλ θπζηθφο γεξκαλνεβξατθήο 

θαηαγσγήο, ν νπνίνο έρεη βξαβεπζεί κε ην Νφκπει Φπζηθήο. 

Δίλαη ν ζεκειησηήο ηεο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο θαη απφ 

πνιινχο ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο επηζηήκνλαο ηνπ 20νχ 

αηψλα. 

Ο Άικπεξη Ατλζηάηλ αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ ζεσξίεο πνπ 

δηαθήξπμαλ, γηα πξψηε θνξά, ηελ ηζνδπλακία ηεο κάδαο πξνο 

ηελ ελέξγεηα ελψ ηαπηφρξνλα έδσζαλ εληειψο λέν πεξηερφκελν 

ζηηο έλλνηεο ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο βαξχηεηαο. Οη 

ζεσξίεο απηέο ήηαλ αλαζεψξεζε ηεο παιαηάο Νεπηψλεηαο 

Φπζηθήο θαη απνηέιεζαλ επαλάζηαζε γηα ηελ επηζηεκνληθή 



αιιά θαη θηινζνθηθή έξεπλα. Δδσζε ηελ εμήγεζε ηνπ 

θσηνειεθηξηθνχ θαηλνκέλνπ, γηα ηελ νπνία ηνπ απνλεκήζεθε 

ην βξαβείν Νφκπει ην 1921. 

ηεξίρζεθε ζηελ ππφζεζε ηεο θβάλησζεο γηα ηελ εξκελεία ηεο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ κέιαλνο ζψκαηνο. Αξγφηεξα ν Ατλζηάηλ 

ελαληηψζεθε ζηε ζεσξία ησλ θβάληα, γηαηί δελ κπνξνχζε λα 

πηζηέςεη φηη νη λφκνη ηεο θπζηθήο κπνξνχλ λα εκπεξηέρνπλ 

ηπραηφηεηα. Με ηα δηθά ηνπ ιφγηα: Γελ κπνξψ λα πηζηέςσ φηη ν 

Θεφο παίδεη δάξηα κε ηνλ θφζκν. 

 
ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΚΩΣΑ ΦΟΤΡΝΑΡΗ 

 

 

ΠΤΘΑΓΟΡΑ 

 
Ο Ππζαγόξαο ν άκηνο, ππήξμε ζεκαληηθφο Έιιελαο 

θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο, γεσκέηξεο θαη ζεσξεηηθφο ηεο 

κνπζηθήο. 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. Πέζαλε ζην 

Μεηαπφληηνλ ηεο Ιηαιηθήο Λεπθαλίαο ζε κεγάιε ειηθία, πεξί ην 

500 - 490 π. Υ. Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Ππζαγφξα 

ήηαλ ε θαζνδήγεζε κηαο «εηαηξείαο». Απηή ε εηαηξεία ήηαλ κία 

κπζηηθή, ζξεζθεπηηθή θίλεζε, πνπ είρε αλαπηχμεη θαη έληνλε 

πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Οη ζεσξίεο πνπ ηνπ απνδφζεθαλ 
 

Ο Αξηζηφμελνο, ν Ηξφδνηνο  Δκπεδνθιήο  απνθαινχλ ηνλ 

Ππζαγφξα: «πνιπκαζή, ηζηνξηθφ θαη ζνθηζηή».  

Πνιινί παξνπζηάδνπλ ηνλ Ππζαγφξα σο ηνλ εηζεγεηή ηεο 

γεσκεηξίαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ Αίγππην. ν Ππζαγφξαο ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε ιέμε «θφζκνο», απνδίδνληάο ηεο 

ηελ έλλνηα ηεο «ηνπ φινπ πεξηνρήο».  



Μηα πνιχ ζεκαληηθή αλαθάιπςε πνπ έθαλε ν Ππζαγφξαο είλαη 

ε αξηζκεηηθή εξκελεία ηνπ ζχκπαληνο.  

Μεηξψληαο ηα θαηάιιεια κήθε ηεο ρνξδήο ελφο κνλφρνξδνπ, 

δηαπίζησζε πσο ηα ζχκθσλα κνπζηθά δηαζηήκαηα κπνξεί λα 

εθθξαζζνχλ ζε απιέο αξηζκεηηθέο αλαινγίεο ησλ ηεζζάξσλ 

πξψησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ.  

Αξραίνη ζπγγξαθείο απέδσζαλ ζηνλ Ππζαγφξα ηελ αλαθάιπςε 

πσο ν Δσζθφξνο (Απγεξηλφο) θαη ν Έζπεξνο (Απνζπεξίηεο) 

είλαη έλαο θαη ν απηφο αζηέξαο ηεο Αθξνδίηεο.  

 

             

  

 

 

 

Υξηζηίλα Σδαβέιια 

Α3' 



 

 
 

 

 

 Ο Φπανζοςά Βιέη ήηαν Γάλλορ μαθημαηικόρ, ο κοπςθαίορ 

αλγεβπιζηήρ ηηρ εποσήρ ηος. Αν και οι κύπιερ ζποςδέρ ηος 

ήηαν νομικέρ, όηαν καηαπιάζηηκε με ηα μαθημαηικά 

θαςμαηούπγηζε. Το ππώηο ηος καηόπθυμα ήηαν η 

αποκπςπηογπάθηζη ηος βαζιζμένος ζε ένα πεπίπλοκο 

ζύζηημα απιθμών και γπαμμάηυν 

ιζπανικού κώδικα αλληλογπαθίαρ, 

γεγονόρ πος βοήθηζε ζημανηικά 

ηη Γαλλία και ηον Δππίκο Γ ζηον 

πόλεμο με ηην Ιζπανία. Το 

επιζηημονικό ζύγπαμμα ηος Βιέη 

«Διζαγυγή ζηην αναλςηική ηέσνη» 

είναι από ηα ππώηα άπηια μνημεία 

ηος αλγεβπικού λογιζμού. Ο Βιέη 

ςπήπξε ο ππώηορ μαθημαηικόρ 

πος σπηζιμοποίηζε ζε εςπεία 

κλίμακα ηα γπάμμαηα για να 

εκθπάζει απιθμηηικέρ ποζόηηηερ. 

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΒΙΔΤ (1540-1603) 



Το 1593 ο Βιέη καηάθεπε να εκθπάζει ηον απιθμό π με ηη 

βοήθεια ενόρ απειπογινόμενος και ηον ςπολόγιζε με ακπίβεια 

εννέα δεκαδικών τηθίυν, βεληιώνονηαρ έηζι ηο ζσεηικό 

αποηέλεζμα ηος Απσιμήδη. Σςμπεπαζμαηικά ο Βιέη ςπήπξε ο 

ππώηορ πος ςποκαηέζηηζε ζηιρ μαθημαηικέρ ηος αποδείξειρ 

ηιρ γευμεηπικέρ καηαζκεςέρ με αλγεβπικέρ διαδικαζίερ. 

 
 

 
 
 
 
 
Ο Petrus Ramus  ήηαλ έλαο  Γάιινο αλζξσπηζηήο , δάζθαινο 
ηεο ινγηθήο , θαη εθπαηδεπηηθόο κεηαξξπζκηζηήο. Γελλήζεθε 
ζην ρσξηό Cuts θαη ν παηέξαο ηνπ ήηαλ αγξόηεο. Τν 1561 
αληηκεηώπηζε ζεκαληηθέο ερζξόηεηα κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
Πξνηεζηαληηζκνύ . Έπξεπε λα θύγεη από ην Παξίζη  θαη βξήθε 
άζπιν ζην παιάηη ηνπ Fontainebleau. Τν ζπίηη ηνπ 
ιεειαηήζεθε.  Μεηά από απηό γηα έλα ρξόλν, μαλαβξήθε ηε 
δσή ηνπ αιιά ην 1568 ε ζέζε ησλ πξνηεζηαληώλ  ήηαλ θαη 
πάιη ηόζν απεηιεηηθή θη έηζη βξήθε ζθόπηκν λα δεηήζεη άδεηα 
γηα λα ηαμηδέςεη. Επηζηξέθνληαο ζηε Γαιιία, έπεζε ζύκα ηεο 
Σθαγή ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ (1572) ζηηο 26 Απγνύζηνπ, 
ηελ ηξίηε εκέξα ηεο βίαο,  καραηξώζεθε  
 

Ο PETRUS RAMUS ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ... 
 

Ήηαλ  γλσζηόο σο καζεκαηηθόο, θαη θνηηεηήο ηνπ Johannes 
Sturm . Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε όηη o Σηνπξκ ηνλ επεξέαζε 
κε ηηο δηαιέμεηο πνπ έδσζε ην 1529. 
Ramist ιέγεηαη ε κέζνδνο ηεο δηρνηόκεζεο . 

PETRUS RAMUS (1515-1572) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dramus%2Bmathematic%26hl%3Del%26rlz%3D1G1SVED_ELGR437%26biw%3D1366%26bih%3D677%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Sturm&usg=ALkJrhihKEZQeJvBKW2Ker5Anqopa-GMqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dramus%2Bmathematic%26hl%3Del%26rlz%3D1G1SVED_ELGR437%26biw%3D1366%26bih%3D677%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Sturm&usg=ALkJrhihKEZQeJvBKW2Ker5Anqopa-GMqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dramus%2Bmathematic%26hl%3Del%26rlz%3D1G1SVED_ELGR437%26biw%3D1366%26bih%3D677%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dichotomy&usg=ALkJrhgmcG1dI_XJj7Eunr56oACCQ0BDGQ


Οη απόςεηο ηνπ Ramus  γηα ηα καζεκαηηθά ζπλεπάγνληαη 
πεξηνξηζκό ζηελ πξαθηηθή: ζεώξεζε ηε ζεσξία ηνπ Επθιείδε  
ζρεηηθά κε ηνπο άξξεηνπο αξηζκνύο όηη  είλαη άρξεζηε.  
Η έκθαζε ζηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο θαη ηα καζεκαηηθά ηεο 
κεραληθήο ζπλδέζεθε κε κηα έθθιεζε πξνο ηνλ εζληθηζκό (ε 
Γαιιία ήηαλ θαιά πίζσ από Ιηαιία , θαη γηα λα θαιύςνπλ ηε 
δηαθνξά κε ηε Γεξκαλία). 

 
Ρήγα Κυνζηανηίνα-Μαπία Ροςζοπούλος 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 



 
                                

 

 

 



   Αξρύηαο ν Σαξαληίλνο 

 

 

Έδεζε ζην δηάζηεκα (428-365 π. Υ.). 

 

 Αλαθέξεηαη ζαλ ν ηειεπηαίνο ησλ 

Ππζαγνξείωλ. 'Ήηαλ εμαηξεηηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ Σάξαληα κε μερσξηζηέο 

πνιηηηθέο θαη καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. 

Θαπκάδεηαη σο Φηιφζνθνο, Μαζεκαηηθφο, 

Αζηξνλφκνο θαη Μεραληθφο. Τπήξμε 

δάζθαινο ηνπ Πιάησλα (388 π. Υ.) θαη 

αξγφηεξα θαη ηνπ Δπδφμνπ (365 π. Υ.).  

 Η πξνζθνξά ζηα καζεκαηηθά ηεο επνρήο ηνπ ήηαλ ζεκαληηθφηαηε. 

πγθεθξηκέλα:  

 Έιπζε πξψηνο ην Γήιην πξφβιεκα κε κηα πνιχ σξαία ζεσξεηηθή 

θαηαζθεπή. Η ιχζε πξφθππηε απφ ηελ ηνκή ελφο εκηθπιίλδξνπ 

ελφο εκηθψλνπ θαη κηαο ζπείξαο (ζηεξεφ εθ πεξηζηξνθήο θχθινπ 

πεξί άμνλα πνπ δελ ηνλ ηέκλεη).  

 Αλέπηπμε ηηο κεζφδνπο ηεο Λνγηζηηθήο (καζεκαηηθήο ηέρλεο), κε 

ηελ αλαθάιπςε κηαο επθπέζηαηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ 

νπνησλδήπνηε ηεηξαγσληθψλ ξηδψλ, ζηεξηγκέλεο ζηελ κνπζηθή 

αλαινγία σλ Ππζαγνξείσλ.  

 Δθάξκνζε πξψηνο ηα καζεκαηηθά ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο 

Μεραληθήο (καζεκαηηθήο ηέρλεο).  

 'Eιπζε γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα κε ηε βνήζεηα θηλεηηθήο 

γεσκεηξίαο (νξγάλσλ, ησλ νπνίσλ ε θίλεζε ελφο ζηειέρνπο έδηλε 

ην δεηνχκελν κήθνο). Δίλαη πηζαλφ ε θεξφκελε σο ιχζε ηνπ 

Πιάησλνο ηνπ Γειίνπ πξνβιήκαηνο λα είλαη δηθή ηνπ ηδέα.  

 Γεληθά ν Αξρχηαο ζεσξείην ζηελ αξραηφηεηα σο κεγάινο κεηξεηήο 

(θαη ππνινγηζηήο), κε κεγάιε πξνζθνξά ζηνπο ππνινγηζκνχο 

δηαθφξσλ κεγεζψλ.  

 Αλαθέξνληαη δχν έξγα ηνπ, ην "Αξκνληθφο" θαη ην "Γηαηξηβαί", 

απφ ηα νπνία ζψδνληαη ιίγα απνζπάζκαηα. ηνλ Αξρχηα θαη ζηα 

ηξία βηβιία ηνπ Φηινιάνπ (πνπ αγφξαζε ν Πιάησλ), νθείιεηαη ε 

αξραία γλψζε ησλ επηηεπγκάησλ θαη δνγκάησλ ησλ Ππζαγνξείσλ. 

ε απηνχο κάιινλ νθείιεηαη θαη ν "Ππζαγνξηζκφο" ηνπ Πιάησλα.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ 

Έδεζε, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζην δηάζηεκα (265-170 π. Υ.)  

* Μεγάινο κειεηεηήο ηεο γεσκεηξίαο έδεζε, ζπνχδαζε θαη 

δίδαμε ζηελ Αιεμάλδξεηα. Καζεγεηήο ηνπ Μνπζείνπ ηεο πφιεο 

ηνπ, ζεσξείηαη ζαλ ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο καζεκαηηθφο κεηά ηνλ 

Αξρηκήδε θαη ηνλ Δπθιείδε. 

* Ο Απνιιψληνο αλ θαη θνξπθαίνο κειεηεηήο ηνπ Μνπζείνπ, 

αλαθέξεηαη σο καηαηφδνμνο θαη ππεξφπηεο. Απφ ην πιήζνο ησλ 

έξγσλ ηνπ ειάρηζηα ζεβάζηεθε ν ρξφλνο κε θνξπθαίν απφ απηά 

ηα "Κσληθά" ηνπ. Δλδεηθηηθφο είλαη ν θαηάινγνο ησλ έξγσλ ηνπ, 

πνπ κλεκνλεχηεθαλ. 

 

ψζεθαλ ηα έξγα ηνπ: 

- Κσληθά (8 βηβιία)  

- Πεξί ιφγνπ απνηνκήο (2 βηβιία)  



- Καηαζθεπή δχν κέζσλ αλαιφγσλ  

- χγθξηζε 12/εδξνπ θαη 20/εδξνπ 

Υάζεθαλ: 

- Πεξί ρσξίνπ απνηνκήο (2 βηβιία) 

- (2 βηβιία) Πεξί επαθψλ (2 βηβιία) 

- Πεξί λεχζεσλ (2 βηβιία) - Δπίπεδνη ηφπνη (2 βηβιία) 

- Ο θχθινο ηνπ Απνιισλίνπ Πεξί αηάθησλ αιφγσλ 

- Ωθπηφθην - Πεξί θνριίνπ ή ειίθσλ 

- Η θαζφινπ πξαγκαηεία - Πεξί ηνπ ππξίνπ 

- Πεξί ηεο θαηαζθεπήο πδξαπιηθνχ αξκνλίνπ 

- Αζηξνλνκηθφ ζχγγξακκα αγλψζηνπ ηίηινπ 

- Θεσξία αξηζκψλ - Πεξί ινγηζηηθψλ 

- Αλαιπφκελνο ηφπνο - Καηαζθεπέο σξνινγίσλ 

- Οπηηθή - Γησξηζκέλε ηνκή 

Έξγν δσήο απφ απηά απνηέιεζε γηα ηνλ Απνιιψλην ην κε ηίηιν 

"Κσληθά". Απηφ είλαη ην κφλν ην νπνίν ζψζεθε απφ ηα 

αληίζηνηρα πξνγελέζηεξα έξγα ησλ Μελαίρκνπ, Αξηζηαίνπ (5 

βηβιία), Δπθιείδε (4 βηβιία) θαη Αξρηκήδε. Απφ ηα 8 βηβιία ηνπ 

έξγνπ ζψζεθαλ ηα 7, ηα νπνία πεξηέρνπλ 21 νξηζκνχο, 373 

ζεσξήκαηα, 10 πνξίζκαηα θαη 14 πξνβιήκαηα. Δηδηθά ην 5ν 

βηβιίν ησλ θσληθψλ, καδί κε ην 5ν ησλ ηνηρείσλ θαη ην "Πεξί 

Διίθσλ" ηνπ Αξρηκήδε ζεσξνχληαη σο ηα θνξπθαία 

αξηζηνπξγήκαηα ηεο Διιεληθήο γεσκεηξίαο. 

Σν Γήιην πξφβιεκα απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο ηνπ, ην 

νπνίν θαη ην έιπζε κε ηε βνήζεηα ηεο ηνκήο ελφο θχθινπ θαη 

κηαο ππεξβνιήο. 

ηελ Αζηξνλνκία ν ζνθφο καο ππήξμε ν εηζεγεηήο ηνπ 

γεσθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ "έθθεληξσλ θχθισλ θαη 

επηθχθισλ", γηα ηελ εξκελεία ησλ θηλήζεσλ ηνπ νπξαλνχ θαηά 

ηξφπν ζχκθσλν πξνο ηηο παξαηεξήζεηο. 

 



 
 
 

Δπαηοζθένηρ ο Κςπηναίορ 
 

 

Ο Δπαηοζθένηρ (Κπξήλε 276 π. Υ. – 
Αιεμάλδξεηα 194 π. Υ.) 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. 

Βιογπαθία 

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. Υ. 
νξίζηεθε από ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Γ΄ ηνλ Δπεξγέηε 
βηβιηνζεθάξηνο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Αιεμάλδξεηαο, 
δηαδερόκελνο ηνλ Εελόδνην. 

Γελ παληξεύηεθε πνηέ. Σν 194 π. Υ. ηπθιώζεθε θαη έλα 
ρξόλν αξγόηεξα ζηακάηεζε λα ηξώεη θαη πέζαλε. 

Το έπγο ηος 

Έθαλε αξθεηέο ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ζηα Μαζεκαηηθά 
θαη ήηαλ θίινο ηνπ ζπνπδαίνπ καζεκαηηθνύ Αξρηκήδε. 
Γύξσ ζην 225 π. Υ. εθεύξε ηνλ ζθαηξηθό αζηξνιάβν, πνπ 
ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ επξέσο κέρξη ηελ εθεύξεζε ηνπ 
πιαλεηαξίνπ ηνλ 18ν αηώλα. 

Αλαθέξεηαη από ηνλ Κιενκήδε ζην Περί της κσκλικής 
κινήσεως των οσρανίων σωμάτων όηη γύξσ ζην 240 π. Υ. 
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*. 

*Σν ζηάδην ήηαλ μονάδα μέηπηζηρ κήθνπο ηελ νπνία 
ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Απσαίοι Έλληνερ, ίζε κε ην 
κήθνο ελόο αθληηικού ζηαδίος (600 πόδηα) θαη πνπ 
αληηζηνηρνύζε ζε κήθνο 185,15 μέηπων. 

 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 

/w/index.php%3Ftitle=%25CE%2595%25CE%25BB%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25BD%25CF%2584%25CE%25AF%25CE%25BD%25CE%25B7&action=edit&redlink=1
/wiki/%25CE%25A3%25CF%2585%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B7


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. 

 

ΩΣΗΡΗ ΠΑΛΛΗ- ΚΙΜΩΝΑ ΠΟΤΛΗΜΔΝΟ- ΣΑΤΡΟ 

ΣΙΟΤΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Γημόκπιηορ 
 

 
 
Δημόκοιςξπ (~460 π. Χ. 370π.Χ ) 
ποξρωκοαςικόπ τιλόρξτξπ, γεμμήθηκε 
ρςα Άβδηοα ρςημ Θοάκη. Μαθηςήπ ςξσ Λεύκιππξσ. 
Πίρςεσε όςι η ύλη απξςελείςξ από αδιάρπαρςα, αόοαςα 
ρςξιυεία, ςα άςξμα. Επίρηπ ήςαμ ξ ποώςξπ πξσ 
αμςιλήτθηκε όςι ξ Γαλανίαπ είμαι ςξ τωπ από 
μακοιμά αρςέοια. Ήςαμ αμάμερα ρςξσπ ποώςξσπ πξσ 
αμέτεοαμ όςι ςξ ρύμπαμ έυει και άλλξσπ "κόρμξσπ" και 
μάλιρςα ξοιρμέμξσπ καςξικημέμξσπ. Ο Δημόκοιςξπ 
νεκαθάοιζε όςι ςξ κεμό δεμ ςασςίζεςαι με ςξ ςίπξςα ("μη 
ξμ"), είμαι δηλαδή κάςι ςξ σπαοκςό. 
 
ΜΑΡΙΟ ΣΙΟΤΜΑ- ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=370_%CF%80.%CE%A7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B2%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%8C_%28%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1


 

     

       

 

 

 

                                 

 Ο Γιόθανηορ ο  

Αλεξανδπεύρ ήηαλ Έιιελαο καζεκαηηθόο ηνπ ηξίηνπ 

αηώλα θαη έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα . Έρεη απνθιεζεί 

«παηέξαο ηεο άιγεβξαο» εμαηηίαο ηνπ έξγνπ ηνπ 
«Αριθμητικά», ζην νπνίν πεξηέρνληαη αιγεβξηθά 
πξνβιήκαηα ηα νπνία ιύλνληαη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/3%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1


κε εμηζώζεηο θαη ζπζηήκαηα πξώηνπ θαη δεπηέξνπ 
βαζκνύ. Ο Γηόθαληνο ζπλεηζέθεξε πνιύ ζηελ αλάπηπμε 
ηεο αξηζκεηηθήο, θαζηέξσζε θαη ηππνπνίεζε έλαλ ηύπν 
ζύληνκνπ καζεκαηηθνύ ζπκβνιηζκνύ γηα ηε γξαθή 
πξνβιεκάησλ, γηα πξώηε θνξά ζε επξεία θιίκαθα άξρηζε 
λα ρξεζηκνπνηεί ηα θιάζκαηα σο πξαγκαηηθνύο 
αξηζκνύο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ επίιπζε εμηζώζεσλ κε 
πνιιαπινύο αγλώζηνπο όξνπο. Ωζηόζν αθόκα θαη κε ηνλ 
Γηόθαλην ν ειιεληθόο καζεκαηηθόο ζπκβνιηζκόο 
παξέκεηλε βαζηζκέλνο ζηνλ θαζεκεξηλό ιόγν θαη 
δύζρξεζηνο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

  Από ηα αξρηθώο δεθαηξία βηβιία ησλ Αριθμητικών κόλν 
έμη έρνπλ επηβηώζεη σο ζήκεξα. Καηά ηνλ Μεζαίσλα ε 
γλώζε ησλ επξεκάησλ ηνπ Γηόθαληνπ δηαηεξήζεθε 
ζην Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαη ζηνλ αξαβηθό θόζκν, 
κέζσ κεηαθξάζεσλ από ηα ειιεληθά. Σειηθά ην 1570ν 
Ηηαιόο καζεκαηηθόο Ραθαήι Μπνκπέιη κεηέθξαζε 
ζηα ιαηηληθά ηα Αριθμητικά . Σνλ επόκελν αηώλα ηα 
γξαπηά ηνπ Γηόθαληνπ επεξέαζαλ ηνλ καζεκαηηθό Πηεξ 
ληε Φεξκά. ήκεξα «διοθανηικέρ» θαινύληαη νη 
εμηζώζεηο αθέξαησλ ζπληειεζηώλ ησλ νπνίσλ δεηνύληαη νη 
αθέξαηεο ιύζεηο.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1570
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF


 

 

 

 
 

Ζ Υπαηία ήηαλ Διιελίδα λενπιαησληθή θηιόζνθνο, 
αζηξνλόκνο θαη καζεκαηηθόο. Ζ καζεκαηηθόο θαη 
θηιόζνθνο Τπαηία έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα από ηα κέζα 
ηνπ 4νπ αη. κ.Υ.  κέρξη ηνλ βίαην ζάλαηό ηεο από έλαλ 
ρξηζηηαληθό όριν ην 415. Ζ εκεξνκελία γέλλεζή ηεο δελ 
είλαη επηβεβαησκέλε, αιιά πηζηεύεηαη όηη γελλήζεθε ην 370 
κ.Υ. Απηό είλαη γλσζηό ιόγσ ηνπ ηεο έθιεηςεο πνπ 
κειεηνύζε ν παηέξαο ηεο ην 364 κ.Υ. Ήηαλ άμηα 
ζεβαζκνύ, θαζεγήηξηα καζεκαηηθώλ θαη ηεο 
λενπιαησληθήο θηινζνθίαο ζηελ Αιεμάλδξεηα. Φνξώληαο 
ηελ θιαζηθή ριακύδα ησλ θηιόζνθσλ δίδαζθε δεκόζηα ζε 
θνηλό απνηεινύκελν από εηδσινιάηξεο θαη ρξηζηηαλνύο. 
Απνδείμεηο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηεο Τπαηίαο κπνξνύλ 
λα βξεζνύλ ζε δηάθνξα ηζηνξηθά θείκελα, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ζηα έξγα ηνπ σθξάηε ηνπ ρνιαζηηθνύ. 
 
      Κόξε ηνπ καζεκαηηθνύ θαη αζηξνλόκνπ Θέσλα, έιαβε 
κε ηηο θξνληίδεο ηνπ παηέξα ηεο πνιύ θαιή εθπαίδεπζε 
θαη ηαμίδεςε ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Ηηαιία. ηελ Αζήλα 
παξαθνινύζεζε καζήκαηα ζηε λενπιαησληθή ζρνιή ηνπ 
Πινύηαξρνπ ηνπ Νεόηεξνπ θαη ηεο θόξεο ηνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1


Αζθιεπηγέλεηαο αιιά καζήηεπζε θαη θνληά ζην Πξόθιν θαη 
ηνλ Ηεξνθιή. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Αιεμάλδξεηα, έγηλε 
επηθεθαιήο ηεο εθεί ζρνιήο ησλ Πιαησληζηώλ (400 κ.Υ.), 
δίδαμε θηινζνθία θαη καζεκαηηθά θαη απνηέιεζε πόιν 
έιμεο γηα ηνπο δηαλννύκελνπο ηεο επνρήο ελώ έθαλε θαη 
εθηελή θαη νπζηώδε ζρόιηα ζηα καζεκαηηθά έξγα ηνπ 
Γηόθαληνπ θαη ηνπ Απνιιώληνπ. Γπζηπρώο παξόηη ε ίδηα ε 
Τπαηία ππήξμε πνιπγξαθόηαηε θαλέλα από ηα έξγα ηεο 
δελ έρεη ζσζεί . Πνιινί από ηνπο καζεηέο ηεο αλήθαλ 
ζηνπο αλώηαηνπο θύθινπο ηεο αξηζηνθξαηίαο ηεο πόιεο 
θαη έγηλαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο, όπσο ν 
επίζθνπνο Κπξήλεο πλέζηνο θαη ν έπαξρνο ηεο 
Αιεμαλδξείαο Οξέζηεο. Ζ ίδηα επεξεάζηεθε θηινζνθηθά 
από ηνπο λενπιαησληθνύο Πισηίλν θαη Ηάκβιηρν. 
Ζ καζεκαηηθόο θαη θηιόζνθνο Τπαηία έδεζε ζηελ 
Αιεμάλδξεηα από ηα κέζα ηνπ 4νπ αη. κ.Υ.  κέρξη ηνλ βίαην 
ζάλαηό ηεο από έλαλ ρξηζηηαληθό όριν ην 415. Ζ 
εκεξνκελία γέλλεζή ηεο δελ είλαη επηβεβαησκέλε, αιιά 
πηζηεύεηαη όηη γελλήζεθε ην 370 κ.Υ. Απηό είλαη γλσζηό 
ιόγσ ηνπ ηεο έθιεηςεο πνπ κειεηνύζε ν παηέξαο ηεο ην 
364 κ.Υ. Ήηαλ άμηα ζεβαζκνύ, θαζεγήηξηα καζεκαηηθώλ 
θαη ηεο λενπιαησληθήο 
θηινζνθίαο ζηελ Αιεμάλδξεηα. 
Φνξώληαο ηελ θιαζηθή ριακύδα 
ησλ θηιόζνθσλ δίδαζθε δεκόζηα 
ζε θνηλό απνηεινύκελν από 
εηδσινιάηξεο θαη ρξηζηηαλνύο. 
Απνδείμεηο γηα ηε δσή θαη ην έξγν 
ηεο Τπαηίαο κπνξνύλ λα βξεζνύλ 
ζε δηάθνξα ηζηνξηθά θείκελα, 
όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα 
ηνπ σθξάηε ηνπ ρνιαζηηθνύ. 
                                                                                                                                          
 

Τπαηία 
 
 

Δξγαζία καζεκαηηθώλ Α’3  
           Μαζήηξηεο Λπδία Σξηαληαθπιιίδνπ θαη Γήκεηξα Σζηνύηζηα 
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Η επηξξνή ηωλ Μαζεκαηηθώλ ζηε θηινζνθηθή 

εμέιημε ηνπ Πιάηωλα  γηα παηδεία θαη ύκπαλ 
 

 

Σα καζεκαηηθά θαη ε θηινζνθία γελλήζεθαλ ζηελ αξραία 

Διιάδα, σο απνηέιεζκα ηεο αγάπεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ γηα 

ηελ αθξίβεηα ηνπ ιφγνπ ηνπο θαη ηελ απφδεημε.  

Υξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο θηινζνθηθέο δνκέο 



ησλ Πιάησλα θαη Αξηζηνηέιε γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο παηδείαο 

θαη ηελ νξηνζέηεζε ηνπ νξζνχ.  

Ο Πιάησλ, ν κεγάινο θηιφζνθνο ηνπ 4νππ. Υ. αηψλα, είλαη 

εθείλνο πνπ πίζηεπε ζηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ ησλ «Ιδεψλ»  θαη 

ζεσξνχζε ηνλ άλζξσπν δέζκην ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ. Σα 

καζεκαηηθά θαηά ηνλ Πιάησλα είλαη έλα κέζν γηα λα εμπςσζεί 

ην πλεχκα πέξα απφ ηνλ πιηθφ θφζκν ζηνλ αηψλην θφζκν ηνπ 

“Δίλαη”.   

Η γεσκεηξία απνηειεί θαηά ηνλ Πιάησλα έλα παξάδεηγκα ηνπ 

θφζκνπ ησλ  “Ιδεψλ”  θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θπζηθφ θφζκν.  

Σα γεσκεηξηθά αληηθείκελα σο αηψληα θαη αλαιινίσηα δελ 

ππάξρνπλ ζηνλ θπζηθφ θφζκν. Σελ ζεσξία ησλ αξηζκψλ ζηελ 

αξραία Διιάδα ηελ έιεγαλ αξηζκεηηθή,  ελψ ηελ πξαθηηθή 

αξηζκεηηθή ινγηζηηθή.  Η αξηζκεηηθή θαη ε ινγηζηηθή θαηά ηνλ 

Πιάησλα αλήθνπλ ζηνλ θφζκν ησλ “Ιδεψλ”. Γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ θφζκνπ, ζηνλ Σίκαην, εηζάγεη κε ηε βνήζεηα ησλ 

καζεκαηηθψλ έλα κνληέιν ζηεξηδφκελν ζηα ηέζζεξα θαλνληθά 

ζηεξεά :  Σν ηεηξάεδξν,  ην νθηάεδξν,  ην εηθνζάεδξν,  θαη ηνλ 

θχβν.  Ωο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο ζεσξεί ηα δχν νξζνγψληα 

ηξίγσλα.  Σν ηδεαιηζηηθφ απηφ κνληέιν δηαθέξεη απφ ην 

πιηζηηθφ κνληέιν ηνπ Γεκφθξηηνπ γηαηί ν Πιάησλ ζεσξεί, σο 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ θφζκνπ ησλ 

“Ιδεψλ”, ηε κειέηε θαη ρξήζε ησλ Μαζεκαηηθψλ.  Οη απφςεηο 

ηνπ Πιάησλα έξρνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα κε ηελ εζηίαζε ησλ 

αζηξνθπζηθψλ ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ θαλνληθνχ δσδεθαέδξνπ, κε 

ην νπνίν ν θηιφζνθνο ζπκβφιηδε ην χκπαλ. 

 
ΜΑΡΙΟ ΣΙΟΤΜΑ- ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Μπέξλαξλη Ρίκαλ 

 

Ο Γθεφξγθ Φξίληξηρ Μπέξλαξλη Ρίκαλ ή Ρήκαλ (Georg 

Friedrich Bernhard Riemann, 17 επηέκβξηνπ 1826 – 20 

Ινπιίνπ 1866)  ήηαλ Γεξκαλφο καζεκαηηθφο πνπ ζπλεηζέθεξε 

ζεκαληηθά ζηε Μαζεκαηηθή Αλάιπζε, ηελ Σνπνινγία, ηελ 

Αλαιπηηθή Θεσξία ησλ αξηζκψλ θαη ηε Γηαθνξηθή Γεσκεηξία, 

πξνσζψληαο ηε κε επθιείδεηα δηαίξεζε θαη αλνίγνληαο έηζη ηνλ 

δξφκν κεηαμχ άιισλ θαη γηα ηε ζεκειίσζε αξγφηεξα ηε 

ρεηηθφηεηαο.  

Ο Ρίκαλ γελλήζεθε ζην Μπξέδειεληο 

(Breselenz), έλα ρσξηφ θνληά ζην 

Νηάλελκπεξγθ, ζην θξαηίδην Αλφβεξν ηεο 

Γεξκαλίαο. Ο παηέξαο ηνπ, ν Friedrich 

Bernhard Riemann, ήηαλ έλαο θησρφο 

Λνπζεξαλφο πάζηνξαο ζην ρσξηφ θαη είρε 

πνιεκήζεη ζηνπο λαπνιεφληεηνπο Πνιέκνπο. 

Η κεηέξα ηνπ πέζαλε πξηλ κεγαιψζνπλ ηα 

παηδηά ηεο. 
Ο Μπέξλαξλη Ρίκαλ ην 1863 
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ΝΙΚΟΛΑΪ ΙΒΑΝΟΒΙΣ 

ΛΟΜΠΑΣΕΦΚΙ (1792-1856) 
Ρψζνο καζεκαηηθφο, πνπ κε ηελ αλαηξνπή ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο 

ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη θαηαηάρζεθε 

ζηνπο θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο φισλ ησλ επνρψλ. Ο Λνκπαηζέθζθη απφ 

ηα 14 βξέζεθε ζηα έδξαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Καδάλ θαη απφ ηα 22 

ζηελ έδξα ηνπ θαζεγεηή Μαζεκαηηθψλ ζην ίδην παλεπηζηήκην. Σν 1823 

θαηέζεζε ζηελ Αθαδεκία ηεο Αγίαο Πεηξνχπνιεο ηε δηθή ηνπ ζεσξία γηα 

ηε Γεσκεηξία πνπ αλέηξεπε ηελ θπξίαξρε επί 2.000 ρξφληα επθιείδεηα 

αληίιεςε θαη εηζήγαγε ηε γλσζηή ζήκεξα σο «ππεξβνιηθή γεσκεηξία». 

ηελ φιε γεσκεηξηθή ζεσξία ηνπ Λνκπαηζέθζθη ππάξρεη έκκεζα ε 

έλλνηα ηεο θακππιφηεηαο ηνπ ρψξνπ, γη απηφ ν Ρψζνο καζεκαηηθφο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξσηνπφξνο ζηε κε επθιείδεηα θνζκνινγία αιιά 

θαη σο πξφδξνκνο ηεο ζεσξίαο ηεο ζρεηηθφηεηαο. Παξφκνηα αληίιεςε 

δηαηχπσζε ηφηε θαη ν Οχγγξνο καζεκαηηθφο Γηάλλνο Μπφιηατ. Μφλν ν 

Γθάνπο πξφζεμε ζηελ αξρή ηελ εξγαζία ηνπ Λνκπαηζέθζθη. Δπί 

δεθαεηίεο απνξξίπηνληαλ κέρξη πνπ θαη ν Ρίκαλ «πάηεζε» πάλσ ηεο. 

Αξγφηεξα φηαλ ην πξψην πφλεκα ηνπ Ρψζνπ «Δπί ησλ αξρψλ ηεο 

γεσκεηξίαο» κεηαθξάζηεθε ζηα γεξκαληθά, νη πάληεο ππνθιίζεθαλ 

Αθνινχζεζαλ κεηαθξάζεηο θαη ζηα ππφινηπα έξγα ηνπ θαη ν 

Λνκπαηζέθθζη δηθαηψζεθε φπσο πνιινί κεηά ζάλαηνλ πλεηζθνξά 

κεγάιε είρε θαη ζηελ Άιγεβξα κε ηηο δεκνζηεπκέλεο ζπκπιεξψζεηο πνπ 

έθαλε ζην έξγν ηνπ Γθάνπο γηα ηηο δησλπκηθέο εμηζψζεηο 
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