
῞Οσοι καταφρονητικώς ἔχουσι τῆς τῶν μαθημάτων γνώσεως ἄγευστοι τυγχάνουσι τῶν ἐν 
αὐτοῖς ἡδονῶν 
Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) Ηθικά Νικομάχεια 
_____________________________________________________________________ 
 
Καί μήν ἀριθμόν ἔξοχον σοφισμάτων ἐξηύρον αὐτοῖς, γραμμάτων τε συνθέσεις, μνήμην  
ἀπάντων  μουσομήτωρ ἐργάνην. 
 
Και εγώ τον αριθμό, την πιο τρανή σοφία, και των γραμμάτων τους συνδυασμούς για 
τους ανθρώπους βρήκα, τη μνήμη όλων των πραγμάτων, το μέσο για πνευματική 
δημιουργία. 
Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης, (459-461 π.Χ.) 
_____________________________________________________________________ 
 
Πάντα τα γιγνωσκόμενα ἀριθμόν ἔχοντι, οὐ γάρ οἷον τε οὐδέν οὔτε νοηθῆμεν οὔτε 
γνωσθῆμεν ἄνευ τούτου. 
 
‘Oλα τα πράγματα που γνωρίζουμε έχουν τιμή, γιατί χωρίς αυτή είναι αδύνατο να 
σκεφτούμε ή να γνωρίσουμε κάτι. 
Στοβαίος Ιωάννης  (5ος μ.Χ. αιώνας), Ανθολόγιο, Ι, 21,76 
_____________________________________________________________________ 
 
Ἐαλεῖτο δε ἡ Γεωμετρία πρός Πυθαγόρου Ἱστορία. 
 
Η Γεωμετρία ονομαζόταν από τον Πυθαγόρα αναζήτηση.  
Ιάμβλιχος, Πυθαγόρειος βίος, 89 
_____________________________________________________________________ 
 
Τήν Γεωμετρίαν δέ ἕξιν ἐν προσδέξει φαντασιῶν.  
 
Tη Γεωμετρία πρέπει να ‘χουμε στο νου μας, όταν προσλαμβάνουμε αφηρημένες 
παραστάσεις 
Ζήνων, (495-435 π.Χ.), Ονόματα Γεωμετρικών Όρων ΄Ηρωνος, 137 
_____________________________________________________________________ 

 
Ἱσότης γάρ και δίκαιόν ἐστιν Γεωμετρία  
 
Γιατί ισότητα και δίκαιο είναι η Γεωμετρία 
Πλάτωνας, (427-347 π.Χ.), Τζέζης, Χιλιάδες, VIII, 972 
_____________________________________________________________________ 

 
Τήν Γεωμετρίαν δ’ ὑπόληψιν μετά ἀποδείξεως  
 
Τη Γεωμετρία παραδοχή με απόδειξη 
Αριστοτέλης, (384-322 π.Χ.) 
_____________________________________________________________________ 
 
Τέλος ἐστί Γεωμετρίας ζητεῖν καταλαβεῖν οὐ τά τή διωρισμένη, ἀλλά τά συνεχεῖ οὐσία 
συμβάντα. 
 
Σκοπός της Γεωμετρίας είναι να αναζητεί να κατανοήσει κάποιος τα συμβαίνοντα όχι 
στους ορισμούς, αλλά στη συνεχή αληθινή φύση τους 
Ηρων Αλεξανδρεύς, (1ος μ.Χ. αιώνας), Ονόματα Γεωμετρικών  Όρων.  



Ἔστιν οὖν ἡ Γεωμετρία ἐπιστήμη σχημάτων καί μεγεθῶν καί ταῶν περί ταῦτα  παθῶν.  
Ηρων Αλεξανδρεύς, (1ος μ.Χ. αιώνας), Είσαγωγαί των γεωμετρουμένων.  
_____________________________________________________________________ 
 
Μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί Γεωμετρίαν. 
 
Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη Γεωμετρία 
Ευκλείδης (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) Πρός Πτολεμαίον Α΄ 
_____________________________________________________________________ 
 
Γεωμετρία δε κατά Φιλόλαον ἀρχή καί μητρόπολις οὖσα τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. 
 
Η Γεωμετρία κατά τον Φιλόλαον είναι η πρώτη αιτία και η πατρίδα των άλλων 
επιστημών. 
Πλούταρχος, (46-126 μ.Χ.) Συμποσιακά Προβλήματα.  
_____________________________________________________________________ 
 
Ubi Materia, ibi Geometria. 
 
Όπου υπάρχει ύλη εκεί υπάρχει και Γεωμετρία. 
Kepler Johanes, (1571-1630), Koenderink, Solid Shape, M.I.T. Press. 
_____________________________________________________________________ 
 
Η δόξα της Γεωμετρίας είναι ότι από τόσο λίγες αρχές κατορθώνει τόσα πολλά. 
J. Newton, (1642-1727), Filosophiae Naturalis 
_____________________________________________________________________ 
 
Η Γεωμετρία είναι η επιστήμη της σωστής σκέψης σε λανθασμένα σχήματα. 
Polya George (1887-1985) How to Solve it. 
_____________________________________________________________________ 
 
Αὐτήν δή τήν περίκλυτον Γεωμετρίαν, τό καινότατον, φιλοσόφων. 
 
Αυτή πράγματι η παντού φημισμένη Γεωμετρία, η νέα ιδέα των φιλοσόφων. 
Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς, (9-10-14) 
 ____________________________________________________________________ 
 
Τα Μαθηματικά είναι η λογιστική των αναπόδραστων συμπερασμάτων 
Κωνστ. Καραθεοδωρής, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια  
_____________________________________________________________________ 
 
Ὧσπερ ταῶν διαγραμμάτων ἐνίοτε τοῦ πρώτου σμικροῦ καί ἀδήλου ψεύδους γενομένου. 
 
Όπως συμβαίνει μερικές φορές στα γεωμετρικά σχήματα, όταν το πρώτο είναι 
λανθασμένο λόγω μικρότητας και  ασάφειας, ακολουθούν πολλά λάθη. 
Πλάτων, Κρατύλος, 436. Δ. 
_____________________________________________________________________ 
 
Τά ἀμαρτήματα πειρῶ μή λόγοις καλύπτειν, ἀλλά θεραπεύειν ἐλέγχους. 
 
Τα λάθη μην προσπαθείς να τα σκεπάσεις με λόγια, αλλά θεράπευε τα με αποδείξεις. 
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων  
(όπου αναφέρεται ως εκφωνητής ο Πυθαγόρας) 



Ἐπεί ψάμμος ἀριθμόν περιπέφευγεν 
 
Όπως η άμμος διαφεύγει την αρίθμησιν 
Πίνδαρος, (522-448 π.Χ.) 
 
 
 

Για τη φύση των Μαθηματικών 
 
Καθαρτικήν τῆς ψυχῆς καί ἀνάγωγον τήν μαθηματικήν εἶναι. 
 
Τα Μαθηματικά λυτρώνουν και ανυψώνουν την ψυχήν 
Πρόκλος, (412-485 μ.Χ)., Σχόλια στα Στοιχεία του Ευκλείδη, σ.29 
_____________________________________________________________________ 

 
Καί τόν ὅλον οὐρανόν ἀρμονίαν εἶναι καί ἀριθμόν 
Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, 985β 
_____________________________________________________________________ 
 
Mathematika sunt non leguntur 
 
Μαθηματικά είναι δεν διαβάζονται  
Λατινικό απόφθεγμα 
_____________________________________________________________________ 
 
Τα Μαθηματικά γράφονται για τους Μαθηματικούς. 
Copernicus Nicholaus, (1473-1543), De Revolutionibus 
_____________________________________________________________________ 
 
Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το σύμπαν, αν δεν διαβάσουμε την γλώσσα του και 
αυτή είναι η μαθηματική γλώσσα. 
Galileo Galilei, (1564-1642) 
_____________________________________________________________________ 
 
Τα Μαθηματικά είναι η τιμή του ανθρώπινου πνεύματος. 
C. Jacobi 
_____________________________________________________________________ 
 
Το βασικό χαρακτηριστικό των Μαθηματικών είναι η ελευθερία  που έχουν. 
George Cantor, 1883, Grundlagen einer allgemeinen Manigfatigheitslehre 
_____________________________________________________________________ 
 
Στα Μαθηματικά δεν υπάρχει μόνιμη άγνοια. 
D. Hilbert, 1900  
_____________________________________________________________________ 
 
Τα Μαθηματικά είναι η επιστήμη που διασώζει το στοχασμό. 
G. A. Mueller, 1908, Monthly 15 
 
 
 
 



Για την μάθηση και την ανακάλυψη 
 
Οὐ τι τά πολλά ἕπη φρονίμην ἀπεφήνατο δόξαν. 
 
Δεν είναι η πολυλογία δείγμα νοημοσύνης. 
Θαλής,(643-548 π.Χ.)   Διογένης Λαέρτιος, Α. 1.35 
_____________________________________________________________________ 
 
Ἐν δε τοῦτο θαυμάσιον ἔχω ἀγαθόν, ὅ με σώζει. Οὐ γαρ αἰσχύνομαι μανθάνων, ἀλλά 
πυνθάνομαι καί ἐρωτώ καί χάριν πολλήν ἔχω τῶ ἀποκρινομένω καί οὐδένα πώποτε 
ἀπεστέρησα χάριτος. 
Πλάτωνας, Ιππίας Ελλάσσω, 372c 
_____________________________________________________________________ 
 
Ταχεῖα εἰς μάθησιν ἐπιθυμίαν προσλαβοῦσα διδαχήν. 
 
Όποιος επιθυμεί γρήγορα μαθαίνει όταν διδαχθεί. 
Διόφαντος Αλεξανδρεύς, (3ος μ.χ. αιώνας), Αριθμητικά 1. 
_____________________________________________________________________ 
 
Οἱ γνησίως φιλοσοφήσαντες, ὦ Σύρε, δοκοῦσι μοι κεχωρικέναι τό θεωρητικόν ταῆς 
φιλοσοφίας ἀπό τοῦ πρακτικού. 
Κλαύδιος Πτολεμαίος, Μεγίστη Σύναξη, α΄  
_____________________________________________________________________ 
                           
Στα Μαθηματικά να μελετάτε τους δημιουργούς όχι τους  μαθητευόμενους. 
Αbel Niels, (1802-1829) 
_____________________________________________________________________ 
 
Στα Μαθηματικά τα απλά πράγματα είναι συχνά πιο αξιόλογα από τα πολύπλοκα που 
παίρνουμε με σκληρή εργασία. 
Charles Hermite, (1822-1901), To Stieltjes, Feb. 1892 
_____________________________________________________________________ 
 
Η φαντασία είναι περισσότερο σημαντική από την γνώση. 
Albert Einstein, The Saturday Evening Post 
_____________________________________________________________________ 
 
Στα Μαθηματικά, κάποια πράγματα δεν τα κατανοείς. Απλώς τα συνηθίζεις 
Johann Von Neumann 
_____________________________________________________________________ 
 
Οι τεχνικές δεξιότητες είναι η γνώση της πολυπλοκότητας, η δημιουργία είναι η 
γνώση της απλότητας. 
Christopher Zeeman, Catastrophe Theory, (1976) 

 
 
  
 
 
 
 
 



Για την διδασκαλία των Μαθηματικών 
     
Ὦ βασιλεῦ, κατά μεν τήν χῶραν ὁδοί εἴσιν ἱδιωτικαί καί βασιλικαί ἐν δε τῆ γεωμετρία πᾶσιν 
ἔστιν ὁδός μία 
Μέναιχμος (4ος π.Χ. αιώνας), Πρός τον Μέγα Αλέξανδρον 
_____________________________________________________________________ 
 
Οἰόμεθα καί πηλίκας ἠδονάς ἀπό γεωμετρίας δρέπεσθαι. 
 
Πιστεύουμε ότι μεγάλες απολαύσεις θα πάρετε από την γεωμετρία. 
Πλούταρχος, (46-126 μ.Χ.) 
_____________________________________________________________________ 
 
Εὐκατάληπτον σοι γενήσεται, διά τε τήν σήν προθυμίαν καί τήν ἐμήν ἀπόδειξιν. 
 
Θα σου γίνει κατανοητό, τόσο λόγω της προθυμίας σου όσο και  λόγω της απόδειξής 
μου.  
Διόφαντος Αλεξανδρεύς, (3 μ.Χ. αιώνας), Αριθμητικά 1 
_____________________________________________________________________ 
 
Η ζωή είναι ωραία για δύο πράγματα, για να ανακαλύπτεις Μαθηματικά και για να 
διδάσκεις Μαθηματικά. 
Simeon Poisson, (1781-1840) 
_____________________________________________________________________ 
 
Αν ένας αρχίσει με βεβαιότητες, θα τελειώσει με αμφιβολίες. Αλλά αν αρχίσει με 
αμφιβολίες, θα τελειώσει με βεβαιότητες. 
Francis Bacon (1561-1626) 
_____________________________________________________________________ 
 
Κανένας δεν θα μας βγάλει από τον παράδεισο που δημιούργησε για μας ο Cantor 
David Hilbert, On the infinite 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τα Γεωμετρικά σχήματα. 
 

Τελειότατον ἡ σφαίρα ταῶν σχημάτων. Οὔτε γαρ προσθήκην οὔτε ἀφαίρεσην δέχεται. Οἰκείον 
άρα τό σφαιρικόν σχῆμα τῶ κόσμω.  
Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς 
_____________________________________________________________________ 
 
Εἰ καί των τριῶν εν οἴσομαι 
Σοφοκλέους, αποσπ. 754 
 
 
 



Για τα αισθητικά και φιλοσοφικά χαρακτηριστικά των 
Μαθηματικών 

 
Οι τέλειοι αριθμοί είναι σαν τους τέλειους ανθρώπους, εξαιρετικά σπάνιοι 
Descartes Ren. (1596-1650), Discours de la methode  
_____________________________________________________________________ 
 
H μουσική είναι ασυναίσθητη αριθμητική 
Gottfried Wilhelm Leibniz, (1646-1716) 
_____________________________________________________________________ 
 
Είναι αδύνατο να είσαι μαθηματικός χωρίς να είσαι ένας ποιητής στην ψυχή. 
Mittag Leffler, (1846-1927) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα κείμενα της Λογοτεχνίας μας παρέχουν ένα μεγάλο 

αριθμό από πρωτότυπα  αποφθέγματα. 
 
Δεν υπάρχουν αιρέσεις στη Γεωμετρία. 
Βολταίρος (1694-1778) 
_____________________________________________________________________ 
 
Θα μπορούσε ο Θεός, δάσκαλος της Γεωμετρίας, να δημιουργήσει την αταξία της 
κόλασης, έστω και χάριν της δικαιοσύνης;  
Ουμπέρτο Έκο, Το νησί της προηγούμενης ημέρας. 
_____________________________________________________________________ 
 
Αυτό έμοιαζε με μαθηματικό τύπο, δεν ήταν δυσκολότερο, τα Μαθηματικά ήταν ένα 
αντικείμενο που φαινόταν εύκολο  τις μέρες της σχολικής ζωής . 
Margaret Mitchell, Gone with the wind 
_____________________________________________________________________ 
 
Χωρίς το άπειρο δε θα είχαμε Μαθηματικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το άπειρο 
υπάρχει. Είναι απλά μια ανθρώπινη κατασκευή. 
J.M. Goetzee. Elizabeth Costello. 
_____________________________________________________________________ 
 
Η φαντασία είναι αναγκαία στη Γεωμετρία ακριβώς όπως και στην ποίηση. 
Pushkin Aleksandr Sergeyevich ,(1799-1837) 
 
 
 
 



Για τις εφαρμογές των Μαθηματικών 
 

Οι Μέλισσες με την πρόνοια μιας βασικής γεωμετρικής αίσθησης ξέρουν ότι το 
εξάγωνο είναι μεγαλύτερο από το τετράγωνο και χωρεί περισσότερο μέλι για την ίδια 
ποσότητα υλικού κατασκευής. 
Πάππος της Αλεξάνδρειας, (4ος μ.Χ. αιώνας) 
_____________________________________________________________________ 
 
Τίποτα δεν είναι για τους Έλληνες πιο δοξασμένο από τα Μαθηματικά αλλά οι 
Ρωμαίοι περιορίζουν την χρήση τους σε μετρήσεις και υπολογισμούς. 
Cicero Marcus, (106-43 μ.Χ.), Memorabilia Mathematica 
_____________________________________________________________________ 
 
Η υπεροχή και η τελειότητα των Μαθηματικών είναι συνδεδεμένη με την ευημερία 
της πολιτείας. 
Ναπολέων (1769-1823), Μemorabilia Mathematica 
 
 
 
 
 
 

Για τους Μαθηματικούς υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά 
αποφθέγματα: 

 
Ἡ ψυχή σου, Διόφαντε, εἴη μετά τοῦ σατανά ἔνεκα τῆς δυσκολίας τῶν τε ἄλλων σου 
θεωρημάτων καί δη τοῦ παρόντος θεωρήματος.  
Βυζαντινό, P.Tannery, memoires scientifiques, XII, Paris 1934 
_____________________________________________________________________ 
  
Είναι πιο εύκολο να τετραγωνίσεις τον κύκλο παρά να φέρεις βόλτα ένα μαθηματικό! 
De Morgan Augustus, (1806-1871), Eyes in Mathematical Circles 
_____________________________________________________________________ 
 
Οι μαθηματικοί μοιάζουν με τους αλλοδαπούς. Όταν τους πεις κάτι, το μεταφράζουν 
στη γλώσσα τους και αυτό γίνεται αμέσως τελείως διαφορετικό. 
J.W. Goethe, 1829, Maximen und Reflexiomen. 
_____________________________________________________________________ 
 
Ο μαθηματικός είναι η μηχανή που γυρίζει τον καφέ μέσα στα θεωρήματα. 
Erdοs Paul, (1913-1996) 
_____________________________________________________________________ 
 
Για να είναι ένας μεγάλος μαθηματικός, πρέπει να έχει γεννηθεί με ταλέντο, 
διορατικότητα αυτοσυγκέντρωση, αίσθηση, τύχη δυναμισμό και ικανότητα να 
σχηματοποιεί και να φαντάζεται. 
Ηalmos Paul, I want to be a Mathematician, 1983 
 


