
Ι κλδεάΝ ιΫζδιβΝ πθΝΜαγβηα δευθ 

                                      πδηΫζ δαμΝ θ υθβμΝΣ δΰυθδαμ 

                                                           Μαγβηα δεσμΝ 



       Μ ζ υθ αμΝ κΝπαλ ζγσθΝεαδΝπαλα βλυθ αμΝ βΝ α δαεάΝ 
 

ιΫζδιβΝ πθΝηαγβηα δευθΝαπσΝ κυμΝπλκ ζζβθδ δεκτμΝξλσθκυμΝ 
 

ΫπμΝ άη λα,Ν δαπδ υθκυη Νσ δΝ αΝηαγβηα δεΪΝαπκ Ϋζ αθΝ 
 

ΫθαθΝαπσΝ κυμΝετλδκυμΝηκξζκτμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝπκζδ δ ηκτ,Ν 
 

θυΝ αυ σξλκθαΝεαδΝ κΝπκζδ δ δεσΝπ λδίΪζζκθΝΫ δθ Ν 
 

λ γέ ηα αΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝηαγβηα δεάμΝ πδ άηβμέ 
 

       βθΝπκλ έαΝαυ άμΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ πθΝηαγβηα δευθ,Ν 
 

αθ αθαεζΪ αδΝ σ κΝβΝπλσκ κμΝ πθΝπκζδ δ ηυθ,Νσ κΝεαδΝβΝ 
 

κπδ γκ λσηβ άΝ κυμέ 



ΧλκθδεΪΝβΝδ κλέαΝ πθΝηαγβηα δευθΝ δαδλ έ αδΝπμΝ ιάμμ 

 Πλκ ζζβθδεΪΝΜαγβηα δεΪΝ(ΫπμΝ κΝθίίΝπέΧ) 

 ζζβθδεΪΝΜαγβηα δεΪΝ(θίίΝπέX ΫπμΝγίίΝπέΧ) 

 ζζβθδ δεΪΝΜαγβηα δεΪΝ(γίίΝπέX ΫπμΝηίίΝηέΧ) 

 Μ αδπθδεΪΝεαδΝ θαΰ θθβ δαεΪΝΜαγβηα δεΪΝ 
    (1βίίΝηέΧΝΫπμΝ1ιίίΝηέΧ) 

 τΰξλκθαΝΜαγβηα δεΪΝ(1ιίίΝηέΧΝΫπμΝ άη λα) 



Πλκ ζζβθδεΪΝηαγβηα δεΪ 

 

 θαπ τ αδΝβΝΫθθκδαΝ βμΝηΫ λβ βμΝ(ξλά βΝεζα δυθ,Νπ λυθ) 
    απσΝ κυμΝπλπ σΰκθκυμΝζακτμΝ~ 1ίίέίίίΝξλσθδαΝπλδθ 

 Γέθκθ αδΝεα αθκβ ΫμΝκδΝπλΪι δμΝ βμΝαπζάμΝπλσ γ βμ,Ν 
    κυΝπκζζαπζα δα ηκτΝεαδΝ βμΝαφαέλ βμΝευλέπμΝαπσΝ κυμΝ 
    ευθβΰκτμ,Ν θυΝ κΝηκέλα ηαΝ κυΝφαΰβ κτΝυπκ δεθτ δΝσ δΝ 
    εα αθκκτ αθΝεαδΝ βΝ δαέλ βΝ~ 70.000- βίέίίίΝξλσθδαΝπλδθ 

                    

     



ά αθΝκδΝπλυ κδΝπκυΝα ξκζάγβεαθΝ 
η Ν αΝηαγβηα δεΪέ 
 

( λδ κ Ϋζβμ,ΝΜε ά α φυ δεά) 

  

 ΟδΝ δΰτπ δκδΝ(~3.000 – 1έ1ίίΝπέΧ) 
 

  

      

ΟδΝΰθυ δμΝπκυΝεα έξαθ,Νά αθΝ 
απσλλκδαΝ βμΝαθαΰεαδσ β αμΝ 
πέζυ βμΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ 
ξ έακθ αθΝη Ν δμΝΰ πλΰδεΫμΝ 
κυμΝεαζζδΫλΰ δ μ,Νεα ΪΝηάεκμΝ 
κυΝπκ αηκτΝΝ έζκυέΝ(Ηλσ κ κμ,ΝΙ ολέαδ) 

πσΝ κθΝπΪπυλκΝ κυΝRhind (~1650 πέΧ) εαδΝ κθΝπΪπυλκΝ βμΝ 
Μσ ξαμΝ(~βίίίΝπέΧ-1κίίΝπέΧ)Ν υηπ λαέθκυη Νσ δΝεα έξαθΝ 
αιδσζκΰ μΝΰθυ δμΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝαλδγηβ δευθΝπλκίζβηΪ πθΝ 
(υπκζκΰδ ησμΝσΰεπθ,Ν πέζυ βΝ ιδ υ πθ)ΝξπλέμΝθαΝΫξκυθΝσηπμΝ 
αθαπ τι δΝΰ θδεΫμΝη γσ κυμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ άΝ κυμέ 



ά αθΝΰθπ κέΝΰδαΝ δμ 

ηβξαθδεΫμΝεα α ε υΫμΝ κυμέ 
 

  

 ΟδΝ αίυζυθδκδΝ 
     (~3.000 – ηίίΝπέΧ) 

 

  

      

έξαθΝ υθ Ϊι δΝπέθαε μΝ 
πκζζαπζα δα ηκτΝεαδΝ 
τλ βμΝ λαΰπθδευθΝλδαυθ. 

Άθγβ βΝ βμΝΆζΰ ίλαμΝεαδΝ βμΝΓ πη λέαμέ 



ΆζζκδΝη ΰΪζκδΝπκζδ δ ηκέΝ βμΝαλξαδσ β αμΝΰθπ κέΝΰδαΝ δμΝ 
«ηαγβηα δεΫμ»Ν κυμΝ« πδ σ δμ»Νά αθμ 

 

  

      ΟδΝΚδθΫακδ 

ΟδΝΙθ κέ 
      

 ΟδΝΦκέθδε μ 
 

  

      



ΠκτΝσηπμΝκφ έζ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝηαγβηα δεΫμΝηΫγκ κδΝ 
πθΝπλκβΰκτη θπθΝη ΰΪζπθΝπκζδ δ ηυθΝΫη δθαθΝησθκΝ 
Νπλαε δεσΝ πέπ κΝεαδΝ θΝαπΫε β αθΝγ πλβ δεάΝίΪ βν 

 δμΝίαγδΫμΝγ κελα δεΫμΝ κυμΝ κηΫμ,ΝπκυΝ έξαθΝ αθΝαπκ Ϋζ ηα 

βΝηβΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫζδιβΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝΰθυ βμέ 



ζζβθδεΪΝΜαγβηα δεΪ 

ΗΝη ΰΪζβΝ υθ δ φκλΪΝ πθΝαλξαέπθΝ ζζάθπθΝ αΝΜαγβηα δεΪΝ 
έθαδΝβΝη α λκπάΝ κυμΝαπσΝΫθαΝ τθκζκΝ ηπ δλδευθΝη γσ πθΝ 
Ν πδ άηβέΝ υ σΝπλαΰηα κπκδάγβε Νη Ν βθΝπλκ γάεβΝ βμΝ 

απσ διβμ. 

λαδυγβε ΝβΝΪπκοβΝσ δΝκδΝηαγβηα δεΫμΝαζάγ δ μΝπλΫπ δΝθαΝ 
ιΪΰκθ αδΝηΫ αΝαπσΝηδαΝπαλαΰπΰδεάΝ υζζκΰδ δεάέ 



Θ ΛΗΝκΝΜδζά δκμΝ(θ30 – 543 πέΧ) 

Θ πλ έ αδΝκΝπα ΫλαμΝ βμΝΓ πη λέαμ 

έθαδΝκΝπλυ κμΝηαγβηα δεσμΝ κθΝκπκέκΝ 
απκ έ κθ αδΝπλκ Ϊ δμΝσππμΝπέξΝ 
΄΄κδΝπλκ ε έη θ μΝΝΰπθέ μΝ βΝίΪ βΝ 
δ κ ε ζκτμΝ λδΰυθκυΝ έθαδΝέ μΝη αιτΝ κυμ΄΄Ν 
η Ν βΝξλά βΝαπσ διβμέ 

ΜααέΝη Ν κυμΝ ζζβθ μΝ βμΝ δΰτπ κυ,Ν 
Ϋφ λ Ν βΝΓ πη λέαΝ βθΝ ζζΪ αΝ 
απσΝ βθΝ έΰυπ κ. 



ΠΤΘ ΓΟΡ ΝκΝΪηδκμΝ(ηιβΝ– ζλιΝπέΧ) 

έθαδΝ υθ ξδ άμΝ κυΝΘαζάΝεαδΝδ λυ άμΝ 
βμΝΠυγαΰσλ δαμΝφδζκ κφέαμμΝ 

΄΄ΟδΝφυ δεκέΝαλδγηκέΝεαδΝκδΝζσΰκδΝ κυμΝ 
   ίλέ εκθ αδΝπαθ κτΝ κΝ τηπαθΝεαδΝ κΝ 
   λυγηέακυθ΄΄έ 



 κυμΝΠυγαΰσλ δκυμΝκφ έζ αδΝεαδΝβΝαθαεΪζυοβΝ βμΝ 
ΧΡΤΗΝΣΟΜΗΝ 

θαλπ άγβεαθΝπυμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝξπλδ έΝΫθαΝ υγτΰλαηηκΝ 
ηάηαΝ ΝβΝηΫλβ, υ ΝκΝζσΰκμΝ κυΝ ηάηα κμΝπλκμΝ κΝη ΰαζτ λκ 

θαΝδ κτ αδΝη Ν κΝζσΰκΝ κυΝη ΰαζτ λκυΝπλκμΝ κΝηδελσ λκέ 

εαδΝ π δ άΝφΝρΝίΝπαέλθκυη Νζτ βΝ βθ                     ≈   

2

       

α β α β α 1φ 1 1 φ φ φ 1 0
α β α β φ


           

1 5φ
2




 

                           ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ       αΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΜΝΝΝΝΝΝΝΝΝίΝΝΝΝΝΝΝ  
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1,61803...



ΟΝαλδγησμΝφΝκθκηΪ βε ΝαπσΝ κΝαλξδεσΝΰλΪηηαΝ κυΝΦ δ έαΝ 
(490-ζγίΝπέΧ)ΝπκυΝΫφ δαι Ν αΝαΰΪζηα αΝ κυΝΠαλγ θυθαΝ 
θ πηα υθκθ αμΝ βθΝαθαζκΰέαΝαυ άέ 

ΟΝφΝ Ν υθαθ Ϊ αδΝησθκΝ αΝηαγβηα δεΪΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ Ϋξθ μΝ 
(ηκυ δεά,Ναπΰλαφδεά,Νΰζυπ δεά)ΝεαδΝ δμΝ πδ άη μΝ 
(αλξδ ε κθδεά,Νίδκζκΰέα) 

ι Ϊακθ αμΝπσ αΝα υΰΪλδαΝεκυθΫζδαΝηπκλκτθΝθαΝΰ θθβγκτθΝ 
ι εδθυθ αμΝαπσΝΫθαΝα υΰΪλδΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαθαπαλαξγ έΝεαδΝθαΝ 
υ δΝΫθαΝθΫκΝα υΰΪλδΝεΪγ Νηάθα,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝα υΰαλδυθΝ 

αεκζκυγ έΝ βθΝ ιάμΝ δλΪμΝ1,Ν1,Νβ,Νγ,Νη,Νκ,Ν1γ,Νβ1,Νγζ,Ν… 



 βΝ δλΪΝαυ ά,ΝεΪγ ΝσλκμΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κΝΪγλκδ ηαΝ πθΝ 
υκΝπλκβΰκτη θπθέΝΟθκηΪ βε ΝαεκζκυγέαΝFibonacci πλκμΝ 
δηάθΝαυ κτΝπκυΝ βθΝαθαεΪζυο έΝΠαλα βλ έ ΝππμΝκΝζσΰκμΝ 

εΪγ ΝαλδγηκτΝπλκμΝ κθΝπλκβΰκτη θσΝ κυ,Ν έθ δΝσ κΝπλκξπλΪη ,Ν 
εαζτ λβΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝξλυ άμΝ κηάμΝφμ 
2 3 5 8 13

2 ,  1.5 ,  1.666.. , 1.6 , 1.625 ,
1 2 3 5 8

21 34
1.615 , 1.619 , ... 

13 21

    

 

εσηα,ΝΫλ υθ μΝεα α δεθτκυθΝππμΝαθΝυπκζκΰέ κυη ΝζσΰκΝ κυΝ 
ηάεκυμΝ κυΝξ λδκτΝαπσΝ βθΝΪελβΝ πθΝ αε τζπθ ΫπμΝ κθΝαΰευθαΝ 
δαΝ κΝηάεκμΝαπσΝ κθΝαΰευθαΝΫπμΝ κθΝυηκ,ΝκΝαλδγησμΝπκυΝγαΝ 

ίλκτη Νπλκ ΰΰέα δΝ κθΝφΞΝΠαλσηκδ μΝ υηη λέ μΝΫξκυθΝ 
αθαεαζυφγ έΝ κΝπσ δ,Ν κΝπλσ ππκΝεαδΝΰ θδεΪΝσ κΝπδκΝεκθ ΪΝ 

κθΝφΝ έθαδΝαυ κέΝκδΝζσΰκδ,Ν σ κΝπδκΝσηκλφαΝξαλαε βλδ δεΪΝ 
δαγΫ κυη έΝ 



ΤΚΛ Ι ΗΝκΝ ζ ιαθ λδθσμΝΝ(γηίΝ– βιίΝπέΧ) 

ΰλαο Ν αΝ δΪ βηαΝ« κδξ έα»Ν 
απκ ζκτη θαΝαπσΝ1γΝίδίζέαΝ 
κλΰαθυθκθ αμΝΫ δΝεαδΝ 
παλκυ δΪακθ αμΝ βθΝπμΝ σ Ν 
απκε βγ έ αΝΰθυ βέ 

ΗΝπαλαΰπΰδεάΝ υζζκΰδ δεάΝ 
απΫε β Ν κΝ« υαΰΰΫζδσ»Ν βμέ 

ΣαΝ« κδξ έα»Ναπκ ζκτθΝ βθΝαλξαδσ λβΝ φαληκΰάΝ βμΝ 
αιδπηα δεάμΝη γσ κυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝεΪγ Νηαγβηα δεάΝ 
πλσ α βΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεΪπκδ μΝαλξδεΫμΝΫθθκδ μΝ 
σππμΝκδΝκλδ ηκέ (βγ),Ν αΝαδ άηα αΝ(αιδυηα α) (η)Νεέα 



Τ ΟΞΟΝκΝΚθέ δκμΝΝ(ζίιΝ– γγηΝπέΧ) 

τΰξλκθκμΝ κυΝ υεζ έ β,Νΰθπ σμΝΰδαΝ 
δμΝ λΰα έ μΝ κυΝ βΝΓ πη λέαέ 

ΗΝ βηαθ δεάΝαυ άΝπ λέκ κμΝΰδαΝ αΝΜαγβηα δεΪ,ΝγαΝ υ δΝ 
βΝ ευ ΪζβΝ ΝηδαΝΪζζβ,Ν ιέ κυΝΰσθδηβμ 



ζζβθδ δεΪΝΜαγβηα δεΪ 

ΗΝπ λέκ κμΝαυ άΝ φλαΰέα αδΝαπσΝ βΝ 
η ΰΪζβΝηκλφάΝ κυΝ λξδηά βΝ(βιιΝ– β1βΝπέΧ) 

έθαδΝκΝη ΰαζτ λκμΝηαγβηα δεσμΝ βμΝ 
λξαδσ β αμΝεαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝγΝ 

η ΰαζτ λκυμΝηαγβηα δεκτμΝσζπθΝ πθΝ 
πκξυθ,ΝηααέΝη Ν κθΝGauss εαδΝ κθΝNewton. 



πκηΫθπμ,Ν θΝ έθαδΝυπ λίκζάΝθαΝπκτη ΝππμΝκΝ λξδηά βμ,Ν 
γ πλ έ αδΝεα ΪΝηδαΝΫθθκδα,ΝκΝπα ΫλαμΝ κυΝ 
Οζκεζβλπ δεκτΝζκΰδ ηκτέ 

ΗΝη ΰαζτ λβΝηαγβηα δεάΝαθαεΪζυοβΝ κυΝ λξδηά β 

αθαφΫλ αδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ«ΜΫγκ κμ»ΝεαδΝ έθαδΝβΝηΫγκ κμΝ βμΝ 
΄΄ ιΪθ ζβ βμ΄΄Ν βθΝκπκέαΝεαδΝ ζ δκπκέβ ΝαπσΝ κθΝ τ κικΝ 
πκυΝά αθΝεαδΝκΝ ηπθ υ άμΝ βμέΝΜ Ν βΝηΫγκ κΝαυ άΝ 
υπκζκΰέακθ αδΝσΰεκδΝεαδΝ ηία ΪΝ ξβηΪ πθΝπκυΝπ λδκλέακθ αδΝ 
απσΝεαηπτζ μέΝΠΪθπΝ βΝηΫγκ κΝαυ άΝία έ βεαθΝκδΝθ σ λκδΝ 
ηαγβηα δεκέΝεαδΝΰ θθάγβε ΝκΝκζκεζβλπ δεσμΝζκΰδ ησμέΝ 

θαΝξαλαε βλδ δεσΝπαλΪ δΰηαΝαυ άμΝ βμΝη γσ κυΝ αΝ 
ξκζδεΪΝηαγβηα δεΪΝ έθαδΝβΝ ιΪθ ζβ βΝ κυΝετεζκυΝαπσΝ 
ΰΰ ΰλαηηΫθαΝπκζτΰπθαΝη Ν υθ ξυμΝαυιαθση θκΝαλδγησΝ 

πζ υλυθέΝ(Γ πη λέαΝ ΄ΝΛυε έκυ)Ναλξ έκ 



ΆζζκδΝ βηαθ δεκέΝ ζζβθ μΝΜαγβηα δεκέΝαυ άμΝ βμΝπ λδσ κυΝ έθαδ 

πκζζυθδκμΝκΝΠ λΰαέκμΝ(βθβΝ– 1λίΝπέΧ) 
η Νη ΰΪζβΝ υθ δ φκλΪΝ δμΝεπθδεΫμΝ κηΫμ 

ππαλξκμΝκΝΡσ δκμΝ(1λί-1βίΝπέΧ) 

γ πλ έ αδΝκΝπλσ λκηκμΝ βμΝΣλδΰπθκη λέαμ 



δσφαθ κμΝκΝ ζ ιαθ λδθσμΝ(β1ίΝ– βλίΝηέΧ) 

γ πλ έ αδΝκΝπα ΫλαμΝ βμΝΆζΰ ίλαμ 

ΠΪππκμΝκΝ ζ ιαθ λδθσμΝ(~3κ – 4κ αδέΝηέΧ) 

η Νπζκτ δαΝ υθ δ φκλΪΝ βΝΓ πη λέα 



Κζατ δκμΝΠ κζ ηαέκμΝ(1ίίΝ– 1θίΝηέΧ) 

η Ν λΪ δαΝ υηίκζάΝ βθΝ λδΰπθκη λέα 

εαδΝ βθΝα λκθκηέαΝ(πζαθβ δεΫμΝ λκξδΫμ) 

ΠλσεζκμΝκΝΛτεδκμΝ(8/2/412 – 1ιήζήζκηΝηέΧ) 

κθΝκπκέκΝκφ έζ αδΝβΝ δΪ π βΝ πθΝ 
« κδξ έπθ»Ν κυΝ υεζ έ β 



Μ αδπθδεΪΝεαδΝ θαΰ θθβ δαεΪΝΜαγβηα δεΪ 

ΗΝπ λέκ κμΝαυ άΝ θΝπλκ γΫ δΝεΪ δΝ βηαθ δεσΝ βθΝ ιΫζδιβΝ 
πθΝηαγβηα δευθ,ΝπαλΪΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝ πθΝ λΪίπθΝ δ δεΪΝ 
βθΝΆζΰ ίλαΝεαδΝ πθΝ υλππαέπθ,ΝσππμΝκΝFibonacci.  

ΟΝΦδηπκθΪ δΝ(11ιίΝ– 1βζί)ΝΫη δθ Ν βθΝδ κλέαΝ 
ΰδαΝ βθΝπ λέφβηβ αεκζκυγέαΝ κυ εαδΝΰδαΝ βθΝ 
δ αΰπΰάΝ βθΝ υλυπβΝ κυΝαλαίδεκτΝ εα δεκτΝ 
υ άηα κμΝαλέγηβ βμ εαγυμΝεαδΝΪζζπθΝ 

ηαγβηα δευθΝεαδθκ κηδυθΝ ΝηδαΝ εκ δθάΝ πκξάΝ 
ΰδαΝ δμΝ πδ άη μΝ βθΝ υλυπβέΝ 



ΠλκμΝ κΝ ΫζκμΝαυ άμΝ βμΝπ λδσ κυΝεαδΝη ΪΝ βθΝΪζπ βΝ βμΝ 
Κπθ αθ δθκτπκζβμΝΝαπσΝ κυμΝΟγπηαθκτμ,ΝπκζζκέΝη ζ β ΫμΝ 
παέλθκθ αμΝσ αΝξ δλσΰλαφαΝηπσλ αθΝθαΝ δα υ κυθ,Νεα ΫφυΰαθΝ 

βΝ τ βέ 

Σαυ σξλκθα,ΝπκζζΫμΝδ Ϋ μΝ πθΝ λΪίπθΝ βθΝΆζΰ ίλαΝ 
η αίδίΪ βεαθΝ βθΝΙ αζέαΝηΫ πΝ κυΝ ηπκλέκυέΝ 

υ σΝαθααππτλπ Ν κΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ αΝΫλΰαΝ πθΝαλξαέπθΝ 
ζζάθπθΝεαδΝΰδαΝ δμΝ ξθδεΫμΝ βμΝΪζΰ ίλαμΝ πθΝ λΪίπθΝ 
κξα υθέΝΜδαΝθΫαΝ πκξάΝΰδαΝ αΝηαγβηα δεΪΝι εδθκτ έΝ 

ΗΝθΫαΝπ λέκ κμΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝη ΰΪζκΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βΝ 
θαυ δπζκ αΝεαδΝ κΝ ηπσλδκέΝΣαΝηαγβηα δεΪΝξλβ δηκπκδάγβεαθΝ 
ΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝπλκίζβηΪ πθΝη Ναυ σΝ κθΝ 
πλκ αθα κζδ ησέ 



εαδΝκΝΓαζδζαέκμΝ(1ηθζΝ– 1642) 

ΟΝΚκπΫλθδεκμΝ(1ζιγ – 1ηζγ)ΝπκυΝ υθΫξδ Ν κΝ 
ι ξα ηΫθκΝΫλΰκΝ κυΝ λέ αλξκυ 

υθΫίαζαθΝ βηαθ δεΪΝπλκμΝαυ άΝ βθΝεα τγυθ βΝεαδΝ 
αυ σξλκθαΝεζσθδ αθΝ αΝγ ηΫζδαΝ βμΝ εεζβ έαμέ 



ΟδΝ λΰα έ μΝ πθΝPacioli (1445 – 1517) 

ΟΝVieta (1540 – 1603)Νά αθΝκΝπλυ κμΝπκυΝ 
δ άΰαΰ Ναζΰ ίλδεσΝ υ βηα δεσΝ υηίκζδ ησΝ 
λΰααση θκμΝ βΝγ πλέαΝ ιδ υ πθέ 

Ϋ π αθΝαζΰ ίλδεΫμΝζτ δμΝ δμΝ ιδ υ δμΝγκυ εαδΝζκυ ίαγηκτέ 

εαδΝΫπ δ αΝ πθΝCardano     εαδ     Tartaglia  

           (1501 – 1576)         (1500 – 1557)         



ΗΝ βηαθ δεσ λβΝυγβ βΝ αΝηαγβηα δεΪΝ 
κυΝ1ικυ αδυθαΝ σγβε ΝαπσΝ κθΝDescartes  

(Καλ Ϋ δκ) (1596 – 1θηί)ΝκΝκπκέκμΝη Ν κΝ 
εαλ δαθσΝ τ βηα,Νκυ δα δεΪΝ 
΄΄αζΰ ίλκπκδ έ΄΄Ν βΝΓ πη λέαΝεαδΝκδΝ 
ΰλαηηΫμΝπαλδ Ϊθκθ αδΝαζΰ ίλδεΪΝηΫ πΝ πθΝ 
ιδ υ υθΝ κυμέ Θ πλ έ αδΝκΝπα ΫλαμΝ βμΝ 
θαζυ δεάμΝΓ πη λέαμέ 

Μ ΰΪζβΝά αθΝεαδΝβΝ υηίκζάΝ κυΝNapier  

(1550 – 1617) η Ν βθΝαθαεΪζυοβΝ πθΝ 
ζκΰαλέγηπθέ 
 



εαδΝPascal (1623 – 1θθβ)ΝπκυΝγ πλκτθ αδΝ 
κδΝπα Ϋλ μΝ βμΝγ πλέαμΝ πθΝπδγαθκ ά πθ 

βθΝέ δαΝ πκξάΝκδΝFermat (1601 – 1665) 

 

η ζ κτθΝ ε θυμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝαθΪζυ βμ,Ν πθΝπδγαθκ ά πθΝ 
αζζΪΝεαδΝ βμΝγ πλέαμΝαλδγηυθ,Νη Ν κθΝFermat  

θαΝ δα υπυθ δΝ κΝπ λέφβηκ ζ υ αέκΝγ υλβηαΝ κυΝ 
Fermat κΝ1θγι,Ν κυΝκπκέκυΝβΝαπσ διβΝ ζδεΪΝ 
σγβε Ν κΝ1λληΝαπσΝ κθΝAndrew Wiles (1953). 



τΰξλκθαΝΜαγβηα δεΪ 

ΟΝ1κκμ εαδΝκΝ1λκμ αδυθαμΝηααέΝη Ν βθΝ ζζβθδεά,Ν έθαδΝκδΝπδκΝ 
βηαθ δεΫμΝ πκξΫμΝ πθΝηαγβηα δευθέΝ 

Θ η ζδυγβεαθΝ βηαθ δεΫμΝΫθθκδ μΝ(σλδκ,ΝΪπ δλκΝεέα) 
εαδΝΫΰδθαθΝ πκυ αέ μΝαθαεαζτο δμέ 



ΟΝ1κκμ αδυθαμ 

πκ ζ έΝ κθΝξλυ σΝαδυθαΝ βμΝ θΪζυ βμέΝ 
 

ΟδΝπλπ λΰΪ μΝ κυΝαπ δλκ δεκτΝζκΰδ ηκτΝ έθαδμ 

     Leibniz   

(1646 – 1716)   

    Newton               

(1642 – 1727)         

   Bernoulli 

(1700 – 1782) 



ΟΝEuler (1707 – 1ικγ),ΝκΝ βηαθ δεσ λκμΝ 
εαδΝπαλαΰπΰδεσ λκμΝηαγβηα δεσμΝαυ κτΝ 
κυΝαδυθα,Νη Νπζκτ δκΝΫλΰκΝ βθΝΆζΰ ίλα,Ν 

α ξκζάγβε Νη Ν βθΝΣλδΰπθκη λέαΝεαδΝ 
βΝγ πλέαΝαλδγηυθέ 

Μ λδεΫμΝαπσΝ δμΝ δΪ βη μΝ 
ιδ υ δμΝ κυ 



ΟΝLaplace (1749 – 1κβι)Ν ζ δκπκδ έΝ 
βΝγ πλέαΝπδγαθκ ά πθΝεαδΝ βθΝ 

κυλΪθδαΝηβξαθδεά. 

 αΝξΫλδαΝ κυΝLagrange (1736 – 1813)  

βΝαθΪζυ βΝ ζ δκπκδ έ αδΝεαδΝ 
φαλησα αδΝ βΝηβξαθδεά. 

ΟδΝ λΰα έ μΝ κυΝD’ΝAlembert (1717 – 1783)  

έθκυθΝυγβ βΝ κΝζκΰδ ησΝεαδΝ δμΝ 
δαφκλδεΫμΝ ιδ υ δμ. 



ΟΝ1λκμ αδυθαμ 

Χαλαε βλέα αδΝαπσΝ βηαθ δεΫμΝεαδΝεαγκλδ δεΫμΝαζζαΰΫμΝ 
αΝηαγβηα δεΪέΝ θαπ τ κθ αδΝΰθπ κέΝεζΪ κδΝαζζΪΝ 

ηφαθέακθ αδΝεαδΝεαδθκτλΰδκδ,ΝσππμΝβΝγ πλέαΝ κυΝGalois εαδ 
κδΝηβΝ υεζ έ δ μΝΓ πη λέ μ ( ζζ δπ δεά,Νυπ λίκζδεά)  

πθΝκπκέπθΝπα Ϋλ μΝ έθαδΝκδΝLobachevsky εαδΝRiemann. 

      Galois      

(1811 – 1832)  

Lobachevsky      

(1792 – 1856) 

    Riemann 

(1826 – 1866) 



ΟδΝCauchy (1789 – 1857) εαδΝWeierstrass (1815 – 1897)  

η Ν δμΝ λΰα έ μΝ κυμΝ αΝσλδαΝεαδΝ κΝζκΰδ ησ,Νγ η ζδυθκυθΝ 
βθΝαθΪζυ β,Ν βΝ δαφκλκπκδκτθΝαπσΝ βΝΰ πη λέαΝεαδΝγΫ κυθΝ 
δμΝίΪ δμΝΰδαΝ βθΝαλδγηβ δεκπκέβ άΝ βμέ 



ΣβθΝέ δαΝπ λέπκυΝ πκξά… 

ΟΝGauss (1777 – 1855) απκ δεθτ δΝ 
κΝγ η ζδυ μΝγ υλβηαΝ βμΝΪζΰ ίλαμΝ 

εαδΝΫθαΝαπσΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ 
γ πλάηα αΝ πθΝηαγβηα δευθμ 
«ΌζαΝ α πκζυυθυηα η Νηδΰα δεκτμ  

  υθ ζ ΫμΝΫξκυθΝ κυζΪξδ κθΝηέαΝ 
  ηδΰα δεά λέαα»έ 

ΟΝCantor (1845 – 1918) γ η ζδυθ δΝ 
βΝγ πλέαΝ υθσζπθέ 



ΣβθΝέ δαΝπ λέπκυΝ πκξά… 

ΟδΝDedekind (1831 – 1916), Peano (1858 – 1λγβ)ΝεαδΝ 
Weierstrass (1815 – 1897) γΫ κυθΝ αΝγ ηΫζδαΝ κυΝ υθσζκυΝ 
πθΝπλαΰηα δευθΝαλδγηυθέ 



ΣβθΝέ δαΝπ λέπκυΝ πκξά… 

ΟΝBoole (1815 – 1864) δ Ϊΰ δΝ κΝ1κηζΝ 
βθΝΆζΰ ίλαΝBoole,ΝπκυΝ έθαδΝγ η ζδυ βμΝ 

ΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΗήΤέ 

ΟΝPoincare (1854 – 1912) έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ 
δ λυ ΫμΝ κυΝ κηΫαΝ βμΝ κπκζκΰέαμέ 



ΣβθΝέ δαΝπ λέπκυΝ πκξά… 

ΟΝRiemann (1826 – 1866),Ν υθ ξέακθ αμΝ κΝΫλΰκΝ 
κυΝ λξδηά βΝεαδΝ κυΝ υ σικυ υηίΪζ δΝ 

εαγκλδ δεΪΝ βΝγ πλέαΝ κυΝκζκεζβλπ δεκτΝ 
ζκΰδ ηκτέ 

ΟΝHilbert (1862 – 1943), πλπ κπσλκμΝ βμΝ 
υθαλ β δαεάμΝ θΪζυ βμΝεαδΝη Ν λΪ δαΝ 
πλκ φκλΪΝ βΝΓ πη λέα, η Ν αΝβγΝπλκίζάηα αΝ 
πκυΝΫγ Ν κΝ1λίίΝξΪλαι Ν βθΝπκλ έαΝ βμΝ 
ηαγβηα δεάμΝΫλ υθαμΝ κυΝβίκυ αδυθαέ 



ΣκΝ1λβίΝκΝHilbert πλσ δθ ΝΫθαΝ λ υθβ δεσΝπλσΰλαηηαΝ κΝκπκέκΝ 
Ϋΰδθ Νΰθπ σΝ αθΝ«ΣκΝπλσΰλαηηαΝ κυΝΧέζηπ λ »έΝ γ ζ Ν αΝ 
ηαγβηα δεΪ θαΝ δαηκλφπγκτθΝ Ν αγ λΫμΝεαδΝκζκεζβλπηΫθ μΝ 
ζκΰδεΫμΝίΪ δμέΝΠέ υ ΝαελΪ αθ αΝσ δΝαυ σΝηπκλκτ ΝθαΝΰέθ δ,Ν 
απκ δεθτκθ αμΝσ δμ 
 

1έΝσζαΝ αΝηαγβηα δεΪΝπλκετπ κυθΝαπσΝΫθαΝ π ΪΝ πδζ ΰηΫθκΝ 
    π π λα ηΫθκΝ τ βηαΝαπσ αιδυηα α εαδ 
 

βέΝΫθαΝ Ϋ κδκΝαιδπηα δεσΝ τ βηαΝ έθαδΝη ΝεΪπκδκΝ λσπκΝ 
    απκ δΰηΫθαΝ υθ πΫμΝ( βζα άΝγαΝαπκ δεθτ δΝ βθΝαζάγ δαΝ 
    άΝ βθΝΪλθβ βΝηδαμΝπλσ α βμΝηΫ αΝ κΝ τ βηα,Ν 
    ξλβ δηκπκδυθ αμΝ αΝ΄΄ λΰαζ έα΄΄Ν κυΝ υ άηα κμ) 



11ΝξλσθδαΝαλΰσ λαΝη ΪΝ βθΝαθαεκέθπ βΝ 
κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ κυΝHilbert,Ν κΝ1λγ1Ν 

κΝKurt Gödel (1906 – 1λικ)Ν ΝβζδεέαΝησζδμΝ 
βηΝξλκθυθ,Ν δα υπυθ δΝ αΝπ λέφβηαΝ 
γ πλάηα αΝηβΝπζβλσ β αμΝ αΝκπκέαΝ ΝαπζάΝ 
ΰζυ αΝαπκ δεθτκυθΝσ δΝΰδαΝεΪγ Ν υθ πάΝ 
γ πλέα πκυΝαπκ δεθτ δΝ υΰε ελδηΫθ μΝ 
αζάγ δ μΝία δεάμΝαλδγηβ δεάμ,ΝυπΪλξ δΝηέα 

 πλσ α βΝβΝκπκέαΝ έθαδΝαζβγάμ, αζζΪΝ θΝηπκλ έΝθαΝαπκ δξγ έΝ 
απσΝ βΝγ πλέαέΝΗΝαζβγάμΝαυ άΝ άζπ βΝπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝ 
απκ δξγ έΝ βθΝκπκέαΝαθαφΫλ αδΝ κΝγ υλβηα,ΝαθαφΫλ αδΝπμ 

΄΄βΝπλσ α βΝΓεΫθ ζ΄΄Ν βμΝγ πλέαμέΝ υ άΝ θΝ έθαδΝηκθα δεάέΝ 
 

ΤπΪλξκυθΝΪπ δλ μΝ βζυ δμΝ βΝΰζυ αΝ βμΝγ πλέαμΝπκυΝΫξκυθΝ 
βθΝδ δσ β αΝσ δΝ έθαδΝαζβγ έμΝεαδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝαπκ δξγκτθέ 

 



Ου δα δεΪΝκΝΓεΫθ ζ,ΝσξδΝησθκΝαπΫ δι ΝππμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ 
κυΝΧέζηπ λ Νά αθΝαθΫφδε κ,ΝαζζΪΝπλκίζβηΪ δ ΝεαδΝεκδθπθδεΪΝ 

η Ν βΝφδζκ κφδεάΝπλκΫε α βΝ κυΝγ πλάηα σμΝ κυέΝΌππμΝΫζ ΰ Ν 
 εαδΝκΝέ δκμ,Ν«…ηδαΝεκδθπθέαΝπκυΝγΫζ δΝθαΝπλκξπλά δΝ 
απκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝη ΝθσηκυμΝεαδΝεαθσθ μ,Ν ΝγαΝηπκλΫ δΝ 
πκ ΫΝθαΝζτ δΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝγΫ δΝβΝαπάΝεαδΝαυ σΝδ ξτ δΝ 
εαδΝΰδαΝ αΝη ηκθπηΫθαΝ βμΝηΫζβ» 



τΰξλκθκμΝ κυΝκΝΓεΫθ ζΝ έθαδΝεαδΝκΝ 
Alan Touring (1912 – 1ληζ),ΝπκυΝ δΫπλ ο Ν 

κυμΝ κη έμΝ βμΝηαγβηα δεάμΝζκΰδεάμΝ 
εαδΝ βμΝελυπ κΰλαφέαμέΝΘ πλ έ αδΝκΝπα ΫλαμΝ 
βμΝ πδ άηβμΝ πθΝυπκζκΰδ υθ,ΝξΪλβΝ βθΝ 

πκζτΝη ΰΪζβΝ υθ δ φκλΪΝ κυΝ κΝΰθπ δεσΝ 
π έκΝ βμ γ πλέαμΝυπκζκΰδ ηκτΝεα ΪΝ βΝ 

εα έαΝ κυΝ1λγί,ΝαζζΪΝεαδΝ βμ ξθβ άμΝθκβηκ τθβμέΝ 
ΟδΝ πδ βηκθδεΫμΝ υθ δ φκλΫμΝ κυΝTouring εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυ  

΄ΝΠαΰεκ ηέκυΝΠκζΫηκυ θΝαθαΰθπλέ βεαθΝπκ ΫΝ βησ δαΝεα ΪΝ 
βΝ δΪλε δαΝ βμΝαπάμΝ κυΝ π δ άΝβΝ λΰα έαΝ κυΝά αθΝαπσλλβ βέΝ 

Μ ΪΝ κθΝΠσζ ηκ,Ν ξ έα ΝΫθαθΝαπσΝ κυμΝπλυ κυμΝβζ ε λκθδεκτμΝ 
πλκΰλαηηα έ δηκυμΝοβφδαεκτμΝυπκζκΰδ ΫμέΝΣκ λαί έκΝTouring,  

βΝτοδ βΝ πδ βηκθδεάΝ δΪελδ βΝ κθΝξυλκΝ βμΝπζβλκφκλδεάμΝ 
απσΝ κΝ1λθθΝεδΝΫπ δ α,ΝκθκηΪ βε ΝΫ δΝπλκμΝ δηάθΝ κυέ 



ΟΝGrigori Perelman (1λθθ),ΝΫξ δΝ 
ξαλαε βλδ έΝκΝ« υφυΫ λκμ 

ΪθγλππκμΝ κθΝεσ ηκ»έΝΣκΝβίίγΝ 
απκ δεθτ δΝ βΝίΪ βΝ βμΝπ λέφβηβμΝ 
Τπσγ βμΝ κυΝPoincare, πκυΝ έξ Ν 
δα υππγ έΝ κΝ1λίζΝεαδΝά αθΝΫθαμΝαπσΝ 
κυμΝΫιδΝη ΰαζτ λκυμΝηαγβηα δεκτμΝΰλέφκυμΝπκυΝπαλΫη θ Ν 

αθ πέζυ κμΝεαδΝβΝαπσ διάΝ κυΝι υζδΰσ αθΝ ΝηίίΝ ζέ μέΝ 
ΣκΝβί1ί,ΝκΝΡυ κμΝΜαγβηα δεσμΝαλθάγβε Νξλβηα δεσΝίλαί έκΝ 
αιέαμΝ θσμΝ εα κηηυλέκυΝ κζαλέπθΝαπσΝ κΝΙθ δ κτ κΝClay ΰδαΝ βθΝ 
πέζυ βΝ κυΝπαλαπΪθπΝΰλέφκυ, ξαλαε βλέακθ ΪμΝ κΝΪ δεκ,ΝεαγυμΝ 

γ πλκτ ΝππμΝβΝ υθ δ φκλΪΝ κυ βθΝ πέζυ βΝ κυΝπλκίζάηα κμΝ 
θΝά αθΝη ΰαζτ λβΝαπσΝαυ άΝ κυ Richard Hamilton (1943). 

 



ΟΝTerence Tao (1λιη)Ν κΝβίίθΝεΫλ δ Ν κΝ 
όieldsΝεetalΝ( δ δεσΝη ΪζζδκΝΰδαΝ κΝπ έκΝ 
πθΝηαγβηα δευθΝπκυΝαπκθΫη αδΝεΪγ Ν 

ζΝξλσθδαΝ κθΝεαζτ λκΝηαγβηα δεσΝεΪ πΝ 
πθΝζίΝ υθ)έΝΜααέΝη Ν κθΝ υθ λΰΪ βΝ κυΝ 

ψenΝύreen,Νεα Ϋζβι Ν κΝ«εα απζβε δεσ»Ν 
απκ Ϋζ ηαΝΰδαΝ κυμΝπλυ κυμΝαλδγηκτμμΝ 
σ δ υπΪλξ δΝηδαΝαεκζκυγέαΝπλυ πθΝαλδγηυθ εΪγ ΝηάεκυμΝ βθΝ
κπκέαΝκπκδκ άπκ Νπλυ κμΝαλδγησμΝαπΫξ δΝεαγκλδ ηΫθβΝ
απσ α βΝαπσΝ κθΝ πση θκέ 



ΤπΪλξκυθΝπΪλαΝπκζζκέΝαεσηαΝηαγβηα δεκέΝπκυΝ υθΫίαζαθΝ αΝ
ηΫΰδ αΝκΝεαγΫθαμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝεαδΝπκυΝ υ υξυμΝ Ν
ηπκλκτ αθΝθαΝαθαφ λγκτθΝ ΝηδαΝ σ κΝηδελάΝπαλκυ έα βέΝ
εκπσμΝά αθΝθαΝαθαφ λγκτθΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝπλσ ππαΝεαδΝ
ΰ ΰκθσ αΝπκυΝ βηα κ σ β αθΝαζζαΰΫμΝεαδΝ ι ζέι δμΝ βθΝ
πδ άηβΝ πθΝηαγβηα δευθΝ Ν ξΫ βΝεαδΝη Ν βθΝ πκξάΝπκυΝ

ΫζαίαθΝξυλα,ΝαπσΝ βθΝαλξαδσ β αΝηΫξλδΝ άη λαέ 

   Ευχαλδ ώ γδα ην πλο οχά αμ 


