
ΥΠΟΘΕΣΗ (με δυο λόγια) 

Η Κάθριν ζει με τον πατέρα της Ρόμπερτ, έναν ιδιοφυή αλλά ψυχικά διαταραγμένο μαθηματι-
κό. Η ίδια έχει διακόψει τις πολλά υποσχόμενες σπουδές της κι αφοσιώνεται εξολοκλήρου στη 
φροντίδα του. Παραμονές των γενεθλίων της δέχεται στο σπίτι τη μεγαλύτερή της αδελφή 
Κλερ, με την οποία έχει αποξενωθεί, και τον Χαλ, παλιό φοιτητή του πατέρα της, ο οποίος 
εργάζεται πυρετωδώς πάνω στα 103 τετράδια με τις σημειώσεις που έχει αφήσει ο σπουδαίος 
μαθηματικός, με την ελπίδα πως θα ανακαλύψει κάποιο σημαντικό υλικό.  

Όταν η Κάθριν και ο Χαλ έρθουν κοντά, εκείνη θα του εμπιστευτεί ένα κρυμμένο τετράδιο με 

την απόδειξη ενός εξαιρετικά σημαντικού μαθηματικού προβλήματος. Κι ενώ ο Χαλ και η Κλερ 
αναρωτιούνται για τον συντάκτη του εγγράφου, η Κάθριν προσπαθεί να απαντήσει: άραγε 
μαζί με το ταλέντο έχει κληρονομήσει και την τρέλα του πατέρα της;  
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Δείτε το trailer. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=H0mxdQRnnYg


Σελίδα 2 PROOF 

 

Ευφυΐα 

Δημιουργικότητα 

Ψυχική διαταραχή 

Γραφομανία 

Κληρονομικότητα 

Λογική απόδειξη 

Πρώτοι αριθμοί 

Ο αριθμός 1729 

Παραγωγική ηλικία των Μαθηματικών  

Ρόμπερτ: ιδιοφυής μαθηματικός, πατέρας της Κάθριν και της Κλερ. Λόγω ψυχικής διαταραχής, 

που εκδηλώθηκε περίπου στα 24 του, εγκατέλειψε τη θέση του στο πανεπιστήμιο. Στα χρόνια 

της ασθένειάς του έχει γράψει 103 σημειωματάρια. 

Κάθριν: 25 ετών, η μικρή κόρη του Ρόμπερτ. Εγκατέλειψε λαμπρές σπουδές στα Μαθηματικά 

για να αφοσιωθεί στη φροντίδα του πατέρα της. Απόψε γιορτάζει τα 25α της γενέθλια. 

Πιστεύει πως ο Χαλ δεν εμφορείται από ευγενή και ανιδιοτελή κίνητρα.  

Κλερ: 29 ετών, αδερφή της Κάθριν. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Δουλεύει σκληρά για να 

στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Παρωθεί την Κάθριν να μετακομίσει μαζί της γιατί ανησυχεί 

για την υγεία της. 

Χαλ: 28 ετών, μαθηματικός, πρώην διδακτορικός φοιτητής του Ρόμπερτ. Ερευνά τα 

σημειωματάρια του δασκάλου του γιατί πιστεύει πως εκεί κρύβεται κάποια μαθηματική 

ανακάλυψη. Θεωρεί πως ο ίδιος είναι ήδη πολύ μεγάλος για να πετύχει κάτι σπουδαίο στον 

τομέα του. 

Τα πρόσωπα του έργου 
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Πράξη 1η 

Σικάγο, στη βεράντα του σπιτιού  

Σκηνή 1η 

Κάθριν-Ρόμπερτ 

(σχέση κόρης και πατέρα) 

Η Κάθριν γιορτάζει τα 25α της γενέθλια. 

Συζητά με τον πατέρα της, τον Ρό-

μπερτ, για την κατάστασή του και για 

την άρνησή της να δουλέψει. 

Έρχεται ο Χαλ, παλιός μεταπτυχιακός 

φοιτητής του πατέρα της. Μελετά τα 

σημειωματάρια του σπουδαίου μαθημα-

τικού μήπως εντοπίσει κάποια μεγάλη 

ανακάλυψη. 

Η Κάθριν υποψιάζεται ότι ο Χαλ θέλει να 

κλέψει το επιστημονικό υλικό και του 

ζητά να αδειάσει την τσάντα του. 

Καλεί την αστυνομία. Το κλείνει. 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Πού πήγε ο πατέρας της Κάθριν; 

Γιατί η Κάθριν δεν ολοκλήρωσε την κα-

ταγγελία στην αστυνομία; 

Σκηνή 2η 

Κάθριν-Κλερ 

(σχέση δύο αδελφών) 

Έρχεται στο σπίτι η Κλερ, αδερφή της 

Κάθριν. Λένε τα νέα τους. Η Κλερ ανη-

συχεί για την υγεία της αδερφής της, 

για το μέλλον της. Συζητούν για τον 

Χαλ και την έρευνά του. 

Το τηλεφώνημα της Κάθριν στην αστυ-

νομία και η κατάσταση στην οποία τη 

βρήκαν οι αστυνομικοί γίνεται αιτία 

διαπληκτισμού των δύο αδελφών. 

Η Κλερ προτείνει στην Κάθριν να μετα-

κομίσει μαζί της στη Νέα Υόρκη. 

Εμφανίζεται ο Χαλ. 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Σε τι κατάσταση βρήκαν οι αστυνομικοί 

την Κάθριν; 

Για τι ανησυχεί τόσο η Κλερ, ώστε να 

προτείνει τη μετακόμιση; 

Σκηνή 3η 

Κάθριν-Χαλ 

(σχέση ζευγαριού) 

Στο σπίτι ακούγονται μουσική και τρα-

γούδια.  

Η Κάθριν και ο Χαλ, ντυμένοι επίσημα, 

στα μαύρα, συζητούν στη βεράντα για 

τη μαθηματική έρευνα, την πιο δημι-

ουργική ηλικία, για τη Σοφί Ζερμέν, τη 

Γαλλική Επανάσταση και τους πρώτους 

αριθμούς, τον Γκάους, τις αγωνίες του 

Χαλ ότι είναι ένας μέτριος ερευνητής. 

Φλερτάρουν. Φιλιούνται. Ο Χαλ περνά 

το βράδυ με την Κάθριν. 

 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Γιατί έρχεται στη συζήτηση η Σοφί Ζερ-

μέν και ποια σχέση μπορεί να έχει με 

την Κάθριν; 

 

Σκηνή 4η 

Κάθριν-Χαλ-Κλερ 

(οι σχέσεις διαλύονται) 

Το επόμενο πρωί η Κάθριν αποκαλύπτει 

στον Χαλ την ύπαρξη ενός κρυφού ση-

μειωματάριου. Η Κλερ ετοιμάζεται να 

επιστρέψει στη Νέα Υόρκη. Προσπαθεί 

να μεταπείσει την αδελφή της να την 

ακολουθήσει. Θέλει να πουλήσει το πα-

τρικό τους. Οι δύο αδελφές καυγαδίζουν 

πολύ έντονα. 

Εμφανίζεται ο Χαλ με το σημειωματάρι-

ο, που περιέχει μια ιδιαίτερη μαθηματική 

απόδειξη. Την αποδίδει σε στιγμές διαύ-

γειας του Ρόμπερτ. Η Κάθριν υποστηρί-

ζει πως πρόκειται για δικό της έργο. 

Ερωτήσεις που (ίσως) απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Ποια η πραγματική αιτία του τσακωμού; 

Εμείς έχουμε πειστεί ποιος έγραψε την 

απόδειξη; 
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Σκηνή 1η 

Κάθριν-Ρόμπερτ-Χαλ 

Ένα απόγευμα του Σεπτέμβρη, τέσσερα 

χρόνια πριν από την 1η πράξη. Στα γε-

νέθλια της Κάθριν. 

Εκείνη σχεδιάζει τις σπουδές της μακριά 

από το πανεπιστήμιο όπου διδάσκει ο 

πατέρας της. Ανησυχεί για τη διανοητική 

του υγεία, παρ’ ότι φαίνεται πως έχει 

ξεπεραστεί το πρόβλημα. 

Γνωρίζονται με τον Χαλ, τότε διδακτορι-

κό φοιτητή του Ρόμπερτ. 

Ο Ρόμπερτ, σε διαύγεια, κρατά συνεχώς 

σημειώσεις. 

Ερωτήσεις που (ίσως) απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Τι πιστεύετε ότι σημειώνει ο Ρόμπερτ; 

Σκηνή 2η 

Κάθριν-Κλερ-Χαλ 

Λίγο μετά το τέλος της 1ης πράξης. 

Επιστροφή στο παρόν. 

Η Κάθριν προσπαθεί να αποδείξει ότι η 

μαθηματική απόδειξη είναι δικό της 

έργο. Η Κλερ δεν την πιστεύει. Ο Χαλ 

αμφιβάλλει, αλλά της προτείνει να εξε-

τάσουν την ορθότητα της απόδειξης με 

συναδέλφους του από το πανεπιστήμιο. 

Η Κάθριν καταρρακώνεται ψυχικά. Αι-

σθάνεται προδομένη και από τους δύο.  

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Για ποιους λόγους η Κάθριν απογοητεύ-

εται από τη στάση της αδελφής της και 

για ποιους από τη στάση του Χαλ; 

Εκτός από το προφανές τι άλλο προ-

σπαθεί βασανιστικά να αποδείξει η Κά-

θριν; 

Σκηνή 3η 

Χαλ-Κλερ 

Την επόμενη μέρα.  

Η Κλερ αναβάλλει την πτήση της. Αι-

σθάνεται τύψεις, όπως και ο Χαλ, για τη 

συμπεριφορά της απέναντι στην Κάθριν. 

Τον κατηγορεί για τη σχέση του με τη 

αδελφή της. Εντούτοις, του δίνει το 

σημειωματάριο για να ελέγξει την ορθό-

τητα της απόδειξης. 

Από περιέργεια θα ήθελε να μάθει... 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Τι πιστεύει η Κλερ για τη σχέση της 

αδελφής της με τον Χαλ; 

Πόσο έχει καταλάβει η Κλερ την αδελφή 

της; 

 

Σκηνή 4η 

Κάθριν-Ρόμπερτ 

Χειμώνας, περίπου 3,5 χρόνια πριν. 

Η Κάθριν επιστρέφει εσπευσμένα από τη 

σχολή της και βρίσκει τον Ρόμπερτ να 

κάθεται στο κρύο και να σημειώνει μανι-

ωδώς. Υποστηρίζει πως είναι καθ’ οδόν 

προς μία από τις σημαντικότερες ανακα-

λύψεις στα Μαθηματικά. 

Εμπιστεύεται την κρίση της κόρης του 

και επιμένει εκείνη να διαβάσει τις ση-

μειώσεις του για να δουλέψουν μαζί. 

Μπαίνουν μέσα στο σπίτι. 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Πώς περιγράφει ο Ρόμπερτ την έξαρση 

της δημιουργικότητας, τις στιγμές της 

έμπνευσής του; 

 

 

Πράξη 2η 

Σικάγο, στη βεράντα του σπιτιού  

Σκηνή 5η 

Κάθριν-Κλερ-Χαλ 

Επιστροφή στο παρόν, μία εβδομάδα 

μετά τα όσα συνέβησαν στη 2η σκηνή. 

Οι δύο αδελφές ετοιμάζονται να φύγουν 

από το σπίτι. Η Κάθριν, πιο ήρεμη και 

πιο σαρκαστική, ακολουθεί την αδελφή 

της από ανάγκη. 

Ο Χαλ εισβάλλει για να τους ανακοινώ-

σει ότι η απόδειξη ευσταθεί και ότι δεν 

μπορεί να είναι έργο του Ρόμπερτ.  

Η Κάθριν πείθεται να μείνει στο Σικάγο 

και αρχίζει να εξηγεί στον Χαλ τη θεωρί-

α της. 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν 

στην παράσταση: 

Τελικά, η Κάθριν τι φοβόταν ότι θα απο-

δειχθεί αληθινό; 
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διαταραχή η [δiataraxí]: ανωμαλία στην κανονική λειτουργία ενός, ζωντανού κυρίως, οργανισμού ή τμή-

ματός του: Διαταραχές της καρδιάς / των νεφρών / του πεπτικού / του αναπνευστικού / του κυκλοφορικού συστή-

ματος. Ψυχικές / πνευματικές διαταραχές. Kληρονομικές / επίκτητες διαταραχές.  

Λήμμα στο λεξικό του Ιδρύματος «Μανώλης Τριανταφυλλίδης» 

ΥΣΤ. Γραφομανία (scribomania): Η εμμονική 

παρόρμηση να γράφει κανείς ακατάπαυστα. Η 

γραφή σταδιακά εκφυλίζεται σε ακατάληπτες λέ-

ξεις ή φράσεις, χωρίς συνοχή και νόημα. 

Kurt Gödel 

Paul Erdos 

John Nash 

Joy D
ivision, D

isorder 

Talking H
eads, Psycho Killer 

Queen, I'm Going Slightly Mad 

The Rolling Stones, Paint It, Black  

Pin
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tio
n 

Pink Floyd, Comfortably numb 

Black Sabbath, Paranoid 

Δεν 
παρουσιάζει 

ψυχική διαταραχή ο κάθε ευφυής 

επιστήμονας ή κα
λλιτ

έχν
ης.  

Δεν ε
ίναι απαραίτητα ευ

φυής επ
ιστήμονας ή κα

λλιτέ
-

χνη
ς το

 ψυχικά διαταραγμένο
 άτομο.  

Η Τέχνη ασχολείτ
αι με το

ν σ
υνδυασμό όχι γ

ια να
 γε-

νικε
ύσει. Ί

σως γι
ατί σ

πάνια η δημιουργικό
τητα συνο-

ρεύει μ
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υτοκαταστροφή. Ή

 για
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ρο-

καλούν ἔλ
εον κα

ι φόβον, ά
ρα και κά

θαρση. 

http://www.biblionet.gr/book/108749/Goldstein,_Rebecca/%CE%91%CE%B9%CF%87%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://www.biblionet.gr/book/139960/Hoffman,_Paul/%CE%9F_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82
http://www.simonandschuster.com/books/A-Beautiful-Mind/Sylvia-Nasar/9781451628425
https://www.youtube.com/watch?v=fhCLalLXHP4
https://www.youtube.com/watch?v=O52jAYa4Pm8
https://www.youtube.com/watch?v=Od6hY_50Dh0
https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg
https://www.youtube.com/watch?v=rQpTtYj52ts
https://www.youtube.com/watch?v=KotlCEGNbh8
https://www.youtube.com/watch?v=_FrOQC-zEog
https://www.youtube.com/watch?v=hkXHsK4AQPs
https://www.youtube.com/watch?v=xj_xf_wCpRY


ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
(ή απλά πρώτος) είναι ένας φυσικός αριθμός 
μεγαλύτερος της μονάδας με την ιδιότητα οι 
μόνοι φυσικοί διαιρέτες του να είναι η μονά-

δα και ο εαυτός του. 

Οι πρώτοι αριθμοί είναι ένα από τα αντικείμενα της θεωρίας αριθμών και είναι μια πολύ ενεργή ερευνητικά περιοχή 

των Μαθηματικών. Διάσημες και άλυτες εικασίες, όπως η υπόθεση του Ρήμαν και η εικασία του Γκόλντμπαχ, 

εμπλέκουν ή αφορούν πρώτους αριθμούς.  

Οι πρώτοι αριθμοί έχουν άπειρο 

πλήθος (αποδείχθηκε από τον Ευ-

κλείδη με τη μέθοδο της απαγωγής 

σε άτοπο). 

Όλοι οι πρώτοι αριθμοί στο δεκαδι-

κό σύστημα, εκτός του 2 και του 5, 

έχουν ως τελευταίο ψηφίο κάποιο 

από τα 1, 3, 7 ή 9.  

Αν ένας αριθμός ν δεν έχει διαιρέτες 

μικρότερους ή ίσους από την τετρα-

γωνική του ρίζα, τότε είναι πρώτος.  

Αν ο p είναι πρώτος και διαιρεί το 

γινόμενο α∙β  για κάποιους ακέραι-

ους α και β, τότε ο p διαιρεί το α ή 

το β (Ευκλείδης).  Αν p πρώτος και α ακέραιος, τότε 

το αp διαιρείται από το p (μικρό 

θεώρημα του Φερμά).  

Μερικές Ιδιότητες των πρώτων αριθμών 

http://negentropist.blogspot.gr/2009/05/riemann.html
http://www.mathcom.gr/index.php?topic=3423.0


Ο αριθμός 1729 

Ο συγγραφέας έβαλε στο έργο του τον διάλογο αυτό 

μεταξύ της Κάθριν και του πατέρα της επηρεασμένος ίσως 

από το παρακάτω περαστικό που αναφέρει ο  C. P. Snow 

στην εισαγωγή του στο βιβλίο Απολογία ενός μαθηματικού 

του G. H. Hardy μεταξύ του ίδιου του Hardy και του Rama-

nujan. 

Ο Hardy είχε πάει στο νοσοκομείο του Putney, όπου νο-

σηλευόταν ο Ramanujan, με ταξί, το συνηθισμένο μέσο με-

ταφοράς του. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένος ο 

Ramanujan. Ο Hardy, πάντα σε αμηχανία για το πώς να ξεκι-

νήσει μια συζήτηση, είπε, ίσως χωρίς να χαιρετήσει και ασφα-

λώς σαν την πρώτη του παρατήρηση, ότι «νομίζω πως ο α-

ριθμός κυκλοφορίας του ταξί μου ήταν 1729. Μου φάνηκε 

ανιαρός αριθμός». Ο Ramanujan απάντησε: «Όχι, Hardy! 

Όχι, Hardy! Είναι πολύ ενδιαφέρων αριθμός. Είναι ο μικρότε-

ρος αριθμός που εκφράζεται σαν το άθροισμα δυο κύβων με 

δυο διαφορετικούς τρόπους». [1729=123 + 13 = 103 + 93] 

(Το ανάλογο παράδειγμα για τέταρτες δυνάμεις είναι: 

635.318.657 = 1334 + 1344 = 594 + 1584) 

Ramanujan 

Η παραγωγική ηλικία  

των Μαθηματικών 
Από το βιβλίο Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ του 

Α. Δοξιάδη: 

«Τα μαθηματικά, βλέπετε, ανήκουν κυρίως στους νέους. Είναι 

μια από τις ελάχιστες ανθρώπινες ενασχολήσεις όπου τα νιάτα 

αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία. Σχε-

δόν ποτέ στην ιστορία του κλάδου δεν έγινε καμία μεγάλη ανα-

κάλυψη από άνθρωπο που είχε περάσει τα τριάντα πέντε. Ο 

Ρήμαν πέθανε στα 39, ο Άμπελ στα 27 και ο Εβαρίστ Γκα-

λουά στην τραγική ηλικία των 20. Κι όμως, τα ονόματά τους 

γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στις σελίδες της μαθηματικής 

ιστορίας. Μπορεί ο Όιλερ και ο Γκάους να εργάζονταν και να 

παρήγαγαν καινούργια θεωρήματα μέχρι τα βαθιά τους γεράμα-

τα, αλλά τις θεμελιώδεις τους ανακαλύψεις τις είχαν κάνει πολύ 

νέοι.» 

Από την Απολογία ενός μαθηματικού του G. H. Hardy: 

«Καλό είναι σε αυτό το σημείο να πω κάτι για το θέμα αυτό της 

ηλικίας, μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθηματι-

κούς. Κανείς μαθηματικός δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό 

του να ξεχάσει ότι τα μαθηματικά, περισσότερο από οποιαδήπο-

τε άλλη τέχνη ή επιστήμη, είναι παιχνίδι για νεαρή ηλικία. Κάθε 

νέος μαθηματικός με πραγματικό ταλέντο που γνώρισα έμεινε 

πιστός στα Μαθηματικά όχι από έλλειψη φιλοδοξίας αλλά από 

περίσσειά της. όλοι αναγνώριζαν ότι σε αυτά έγκειτο ο δρόμος 

για μια ζωή με διακρίσεις - αν υπήρχε τέτοιος.» 

Τα μετάλλιο Fields, το «νόμπελ» των μαθηματικών, απονέμεται 

σε μαθηματικούς έως την ηλικία των σαράντα ετών. Μόνη εξαί-

ρεση είναι ο Sir Andrew Wiles που το 1995, σε ηλικία 41 ετών, 

απέδειξε το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, 358 χρόνια από τη 

διατύπωσή του. 

Ρήμαν 

Άμπελ 

Γκαλουά 
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Η Marie-Sophie Germain 

ήταν μια αυτοδίδακτη μαθηματικός με 

μια ξεχωριστή επιθυμία να μάθει Μαθη-

ματικά. Γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1776 

στο Παρίσι. Προερχόταν από μια εύπορη 

οικογένεια αφού ο πατέρας της ήταν 

ένας επιτυχημένος έμπορος μεταξιού. Τη 

χρονιά της Γαλλικής Επανάστασης 

(1789) η Germain ήταν 13 ετών και, για 

να «δραπετεύσει» από το χάος που επι-

κρατούσε, περνούσε τον περισσότερο 

χρόνο της στη βιβλιοθήκη του πατέρα 

της. Ανάμεσα στα άλλα βιβλία υπήρχε 

και το βιβλίο Histoire  des mathé-

matiques του Jean Etienne Montucla.  

Εκεί διάβασε τον μύθο για τον θάνα-

το του Αρχιμήδη από έναν Ρωμαίο στρα-

τιώτη την ώρα που σχεδίαζε κύκλους 

στην άμμο. Σκέφτηκε ότι τα Μαθηματικά 

πρέπει να είναι ένα πολύ γοητευτικό 

θέμα για να ασχοληθεί κάποιος, εφόσον 

εμπνέει τέτοια απόλυτη συγκέντρωση 

και αφοσίωση. Έτσι, ξεκίνησε να μελετά 

Μαθηματικά από τα βιβλία του πατέρα 

της.  

Την εποχή εκείνη δεν ήταν συνηθι-

σμένο να ασχολούνται οι γυναίκες με τα 

μαθηματικά, γι’ αυτό και οι γονείς της 

δεν είδαν με καλό μάτι αυτή της την 

ενασχόληση. Λέγεται, μάλιστα, ότι της 

έπαιρναν όλα τα κεριά από το δωμάτιο 

της το βράδυ και έσβηναν και το τζάκι 

έτσι ώστε να κάνει τόσο κρύο και να μην 

ήταν σε θέση να μελετήσει. Τίποτα από 

αυτά δεν την σταμάτησε όμως από το να 

ασχοληθεί με το αγαπημένο της αντικεί-

μενο.  

Το 1794, όταν η Germain ήταν 22 

ετών, ιδρύθηκε στο Παρίσι η  École 

Polytechnique, ένα ανώτατο ίδρυμα  

με σκοπό να εκπαιδεύσει ταλαντού-

χους νέους μαθηματικούς και επιστή-

μονες. Δεχόταν μόνο αγόρια κι έτσι η 

Germain δεν μπορούσε να παρακολου-

θήσει τα μαθήματα και τις διαλέξεις 

που έδιναν οι μεγάλοι μαθηματικοί της 

εποχής εκείνης.  

Βρήκε όμως και εδώ τη λύση. Χρη-

σιμοποίησε το όνομα ενός άλλου 

σπουδαστή, του Antoine August Le-

Blanc, και έτσι βρήκε τρόπο να έχει 

πρόσβαση στις σημειώσεις των μαθη-

μάτων και των διαλέξεων και να παρα-

δίδει εργασίες με αυτό το όνομα.  

O καθηγητής Lagrange, ένας από 

τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της 

εποχής, εντυπωσιάστηκε από τις εργα-

σίες αυτού του νέου και ζήτησε να τον 

γνωρίσει προσωπικά. Έτσι η ταυτότη-

τα της Germain αποκαλύφθηκε. Mε το 

ίδιο ψευδώνυμο αλληλογραφούσε και 

με τον μεγάλο Γερμανό μαθηματικό 

Gauss. Και εκείνος με τη σειρά του 

εντυπωσιάστηκε από τις εργασίες της 

Germain. Όταν αργότερα έμαθε από 

έναν κοινό φίλο ότι ο ευφυής νέος με 

τον οποίο αλληλογραφούσε ήταν στην 

πραγματικότητα γυναίκα, της έγραψε 

ένα γράμμα.  
Πρώτοι κατά Germain: 

Υπάρχει μια ειδική κατηγορία 

πρώτων αριθμών που φέρει 

το όνομά της. 

Οι πρώτοι αριθμοί p για τους 

οποίους και ο 2p+1 είναι 

πρώτος, λέγονται πρώτοι 

αριθμοί της Sophie Germain. 

(π.χ ο 5 είναι πρώτος κατά 

Germain γιατί 2∙5 +1 =11 

που είναι επίσης πρώτος) 

H Sophie Germain ασχολήθηκε 

κυρίως με τον τομέα της Θεωρίας Α-

ριθμών και ήταν η πρώτη που προ-

σπάθησε να δώσει μια γενική απόδειξη 

στο Tελευταίο Θεώρημα του Φερμά* 

(Τ.Θ.Φ) ενώ οι μέχρι τότε προσπάθειες 

αφορούσαν κυρίως μεμονωμένες περι-

πτώσεις. 

Στην προσπάθειά της να αποδείξει 

το Τ.Θ.Φ για εκθέτες πρώτους αριθ-

μούς, διατύπωσε διάφορα ενδιάμεσα 

θεωρήματα που αποδείχτηκαν πολύ 

χρήσιμα στις επόμενες γενιές μαθημα-

τικών για την απόδειξη αυτού του 

θεωρήματος. 

* [Στη θεωρία αριθμών, το τελευταίο 

θεώρημα του Φερμά διατυπώνεται ως 

εξής: τρεις θετικοί ακέραιοι αριθμοί x, 

y, και z δεν μπορούν να ικανοποιή-

σουν την εξίσωση xν + yν = zν για 

κάθε ακέραιο αριθμό ν μεγαλύτερο 

από το δύο.] 
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Η έννοια της απόδειξης  

Η απόδειξη θεωρείται ένα μέσο πειθαρχίας και συ-

γκρότησης της σκέψης του ανθρώπου, ένα πρώτης τάξε-

ως εργαλείο της κριτικής του ικανότητας και ένα είδος 

αγωγής προς την υπευθυνότητα και την κριτική λήψη 

αποφάσεων.  

Σε γενικές γραμμές, η απόδειξη είναι η συλλογιστική διαδι-

κασία, η οποία ξεκινά από ένα σύνολο υποθέσεων και μέσω 

μιας σειράς διαδοχικών συμπερασμάτων καταλήγει σ’ ένα τελι-

κό συμπέρασμα, με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε αμφιβολία 

γύρω από το τελικό συμπέρασμα θα πρέπει να αναζητηθεί πί-

σω στις υποθέσεις μάλλον, παρά στην λογική αναγκαιότητα 

των διαδοχικών συμπερασμάτων. (Τουμάσης, 1999) 

Η έννοια της απόδειξης, έχει άμεση σχέση με την αξιωματι-

κή θεμελίωση και το Μαθηματικό σύστημα μέσα στο οποίο 

εφαρμόζεται. Ένα σύστημα αρχίζει με ένα σύνολο αξιωμάτων 

που είναι και διαισθητικά ερμηνεύσιμο και αναγνωρίζεται ως 

αληθές, και κάθε απόδειξη προσθέτει σε αυτά ένα θεώρημα 

που είναι επίσης τόσο διαισθητικά ερμηνεύσιμο και αληθινό 

(Hanna & Jahnke, 1993). 

Στο βιβλίο του  Απολογία ενός μαθηματικού ο G.H. Hardy γρά-

φει:  

«Στα θεωρήματα (και σε αυτά φυσικά περιλαμβάνω και τις 

αποδείξεις) υπάρχει ένας πολύ υψηλός βαθμός απροσδόκη-

του σε συνδυασμό με στοιχεία αναπόφευκτου και εξοικο-

νόμησης. Η επιχειρηματολογία τους παίρνει μια παράξενη και 

εκπληκτική μορφή: τα όπλα που χρησιμοποιούνται φαίνονται 

απλώς παιδικά εν συγκρίσει με τα αποτελέσματα που είναι με-

γάλου βεληνεκούς. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής από τα 

συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν επιπλοκές εξαιτίας λεπτομε-

ρειών ̵ μια γραμμή επίθεσης είναι αρκετή σε κάθε περίπτωση. 

Και αυτό ισχύει επίσης για τις αποδείξεις πολύ δύσκολων θεω-

ρημάτων, που, για να εκτιμηθούν πλήρως, απαιτείται ένας αρ-

κετά υψηλός βαθμός επαγγελματικής ικανότητας στην πράξη. 

Δε θέλουμε «διακυμάνσεις» στην απόδειξη ενός μαθηματικού 

θεωρήματος: η «απαρίθμηση περιπτώσεων» είναι, πραγματικά, 

μια από τις πιο πληκτικές μορφές μαθηματικής επιχειρηματολο-

γίας. Μια μαθηματική απόδειξη πρέπει να μοιάζει με 

έναν απλό και ευδιάκριτο αστερισμό και όχι με ένα νεφέ-

λωμα διασκορπισμένο στον Γαλαξία μας». 

Η λογική απόδειξη πρωτοεμφανίστηκε και αναπτύχθηκε 

σε μια εποχή δημιουργίας, ανάπτυξης και θεμελίωσης των Μα-

θηματικών ως θεωρητικής επιστήμης. Είναι η περίοδος των 

Ελληνικών Μαθηματικών που ξεκινάει από τον Θαλή (640 π.Χ. 

περίπου) και συνεχίζεται μέχρι τον Διόφαντο (γύρω στο 250 

μ.Χ.).  

Η απόδειξη αναπτύχθηκε μέσα στο ρεύμα της φιλοσοφίας 

του πλατωνισμού. Τα αντικείμενα μέσα στο πλατωνικό σύ-

μπαν είναι αφηρημένες μαθηματικές οντότητες, που υ-

πάρχουν ανεξάρτητα από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Καθένα από αυτά έχει μία αμετάβλητη φύση ως ουσία (Popper, 

1950, Lee, 2002).  

Η απόδειξη ως μια ακολουθία προτάσεων που προκύπτουν 

με παραγωγικό συλλογισμό (deductive reasoning) από ένα 

αποδεκτό σύνολο αρχικών προτάσεων-αξιωμάτων ήταν μια 

σύλληψη του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Η αξιωματική 

μέθοδος είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο σημαντική συνεισφορά 

της αρχαίας Ελλάδας στα μαθηματικά και στην ανάπτυξη των 

επιστημών γενικότερα (Wilder, 1967). 

Από δειξη 
Proof 

Στις αρχές του 20ού αιώνα πολλοί μαθηματικοί και 

φιλόσοφοι, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για τη 

λογική και τα θεμέλια των μαθηματικών, σχημάτι-

σαν τρεις σχολές, τους Λογικιστές, τους Φορ-

μαλιστές και τους Ιντουσιονιστές. Αν και οι 

απόψεις των σχολών αυτών διαφέρουν σε μεγάλο 

βαθμό, και οι τρεις έδιναν έμφαση στην ακρίβεια 

των ορισμών, στην προσεκτική χρήση της γλώσ-

σας και στη σημασία της τυπικής απόδειξης.  

https://www.cup.gr/book/i-apologia-enos-mathimatikou/
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Στα Μαθηματικά, η απόδειξη μοιάζει με ευδιάκριτο αστερισμό. Στη ζωή, με νεφέλωμα 

στον Γαλαξία. Ζητάμε αποδείξεις για την ταυτότητά μας, την αγάπη των άλλων, την 

ψυχική μας ισορροπία, την ύπαρξη ενός σταθερού μέλλοντος, την αφοσίωση και τη συ-

ντροφικότητα, την κατανόηση και την αποδοχή. Είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε 

ότι όλα ερμηνεύονται λογικά, ότι τιθασεύουμε το απροσδόκητο και ότι ελέγχουμε ακό-

μα και το αναπόφευκτο. Στην προσπάθειά μας να πείσουμε και να πειστούμε για την 

ορθότητα των ισχυρισμών μας, λησμονάμε ότι και οι βεβαιότητες κλονίζονται. Ένα 

βλέμμα δυσπιστίας, ένα ερωτηματικό αμφισβήτησης στη φωνή, η στιγμιαία απώλεια της 

συνείδησης, μια προδοσία, η απώλεια ενός ανθρώπου. Οι ανατροπές στη ζωή και στο 

έργο, πολλές, για να αγκαλιάσουμε το απροσδόκητο. Αν, βέβαια, θέλει ο καθένας μας 

να ζήσει συμφιλιωμένος με την αγωνία του δικού του αναπόδραστου. 




