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Γεωγραφία  της περιοχής  

Νοτιοανατολική Μεσόγειος 

  
Αθήνα, Σάμος 
  
Πόλεις της Κάτω Ιταλίας (Κρότωνας, Συρακούσες) 
  
Πόλεις της αρχαίας Ιωνίας (Μίλητος κ.ά) 
  
Αίγυπτος (Αλεξάνδρεια) 
  
Μεσοποταμία (Βαβυλώνα) 



Αλεξάνδρεια [Γεωμετρία] 

Αρχικά Μετρική Γεωμετρία, αργότερα Θεωρητική 

  

Πάπυρος του Rhind  

(φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου) 

  

Πάπυρος της Μόσχας  

(περιέχει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής και υπολογισμούς 
εμβαδού και όγκου στερεών, σε ιερογλυφική γραφή) 

  

Βαβυλώνα [Θεωρία Αριθμών] 

Δισκίο Plimpton 322 

με αριθμούς γραμμένους σε τρεις στήλες στην σφηνοειδή γραφή 
(κατασκευή πυθαγόρειων τριάδων) 



Θαλής ο Μιλήσιος (640-546 π. Χ) 
 
Πυθαγόρας ο Σάμιος (586-500 π. Χ) 
 
Εύδοξος ο Κνίδιος (408-355 π. Χ) 
 
Ευκλείδης (περίπου 325-265 π. Χ) 
 



Αν μελετήσει κανείς την ιστορία των αρχαίων Ελληνικών 
μαθηματικών στο ευρύτερο πλαίσιο και των άλλων 
πολιτισμών της αρχαιότητας, θα διαπιστώσει ότι δομικά 
τους στοιχεία προϋπήρχαν σε παλαιότερους πολιτισμούς, 
κυρίως των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων.  
 
Και ότι το πλέον ουσιαστικό και πρωτοπόρο, που 
εισήγαγαν οι αρχαίοι  Έλληνες μαθηματικοί ήταν αφενός 
η διαδικασία της απόδειξης που οφείλει να συνοδεύει τις 
μαθηματικές προτάσεις και αφετέρου το έργο της ένταξης 
των διάσπαρτων έως τότε εμπειρικών γνώσεων σε ένα 
συγκροτημένο επιστημονικό πλαίσιο.  
 



Τα μαθηματικά αρχίζουν έτσι να παίρνουν μια εντελώς νέα 
μορφή. 
Και η μορφή αυτή αρχίζει να εμφανίζεται από τον 6ο π. Χ αι. 
 
Η ανάπτυξη των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών συνδέθηκε 
αρχικά με την επίλυση προβλημάτων του φυσικού κόσμου, και η 
ανάπτυξη αυτή δεν μπορεί να διαχωριστεί από την εξέλιξη και 
της φιλοσοφικής σκέψης αυτής της περιόδου. 
 
Οι πληροφορίες που έχουμε για τα μαθηματικά που 
αναπτύχθηκαν κατά τον 6ο και 5ο π. Χ αι. δεν είναι σαφείς, 
αφενός γιατί δεν διασώθηκαν γραπτά κείμενα αυτής της 
περιόδου και αφετέρου γιατί οι όποιες πληροφορίες έφτασαν 
ως εμάς βασίζονται σε σχόλια μεταγενέστερων, που 
περιέγραψαν τα γεγονότα αιώνες αργότερα. 
 
 



Σύμφωνα με τον Otto Neugebauer (καθηγητής της Ιστορίας 
των Μαθηματικών του Brown University) η γνώση που έχουμε 
για την αρχαία Ελλάδα βασίζεται σε χειρόγραφα και 
Βυζαντινούς κώδικες που γράφτηκαν 500 έως και 1500 χρόνια 
αργότερα, μετά τον θάνατο των συγγραφέων. 
 



Θαλής 
                                          

 Ο Θαλής (ο σημαντικότερος από τους 
 Ίωνες φιλοσόφους – ένας  από επτά 
 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας), θεωρείται 
από τους πρωτεργάτες της φιλοσοφίας και 
 της επιστήμης.  
 
Καταγράφεται ως ο φιλόσοφος που 
κατόρθωσε να απελευθερώσει, πρώτος, την 
ανθρώπινη σκέψη από την μυθολογική εικόνα 
του κόσμου και να την οδηγήσει βαθμιαία στην 
ορθολογική εξήγηση των φυσικών 
φαινομένων. 
 



Από μεταγενέστερες πηγές μαθαίνουμε ότι ο Θαλής 
επισκέφθηκε τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και διέμενε εκεί 
για αρκετό διάστημα, όπου και γνώρισε από κοντά τα 
επιτεύγματα του Βαβυλωνιακού και Αιγυπτιακού πολιτισμού. 
 
O τομέας στον οποίο διέπρεψε ο Θαλής ήταν η γεωμετρία, και 
για τον λόγο αυτόν του αποδόθηκε και ο τίτλος του “πατέρα 
της Γεωμετρίας”. 
 
Είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις της αποκαλούμενης 
Θεωρητικής Γεωμετρίας, εισάγοντας για πρώτη φορά την 
έννοια της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ μέχρι τότε οι 
μαθηματικές ανακαλύψεις βασίζονταν μόνο στη διαίσθηση.  
 
 



Κατά τον Πρόκλο (412-485, νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ένας 
από τους πλέον έγκυρους σχολιαστές του έργου των αρχαίων 
Eλλήνων μαθηματικών),  
στον Θαλή αποδίδεται η πατρότητα των προτάσεων: 
 
Ο κύκλος διχοτομείται από τη διάμετρό του. 
 
Κάθε εγγεγραμμένη γωνία σε ημικύκλιο είναι ορθή. 
 
Οι παρά την βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. 
 
Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες. 
 
Δυο τρίγωνα που έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες 
σ’ αυτή γωνίες ίσες είναι ίσα. 
 



Το γνωστό θεώρημα για τα ανάλογα ευθύγραμμα 
τμήματα. 
 
Επίσης, σύμφωνα με αναφορές των Πρόκλου, Εύδημου, 
Πλίνιου και του Πλούταρχου, στον Θαλή αποδίδεται και 
ο εκ νέου υπολογισμός του ύψους της πυραμίδας του 
Χέοπος στην Αίγυπτο, ως εφαρμογή του ομώνυμου 
θεωρήματός του. 
 



Πυθαγόρας                                  
 

 Μια εμβληματική μορφή των  
 μαθηματικών του 6ου π. Χ αιώνα.  
 
Από μαρτυρίες του Πρόκλου, του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, συνάγεται 
ότι ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του, οι 
Πυθαγόρειοι, ασχολήθηκαν με 4 επιστήμες εκείνης 
της εποχής: την Αριθμητική, την Αρμονία (Θεωρία 
της Μουσικής), τη Γεωμετρία και την Αστρονομία. 
 
Ο Πυθαγόρας, κατά προτροπή του Θαλή, 
επισκέφθηκε την Αίγυπτο και διέμεινε εκεί περί τα 
20 χρόνια, σπουδάζοντας φιλοσοφία και 
μαθηματικά από τις πηγές. 
 



Η φιλοσοφία των Πυθαγορείων βασίσθηκε στην πεποίθηση 
ότι το καθετί μπορούσε να εκφραστεί με (θετικούς) ακέραιους 
αριθμούς και ότι το σύμπαν μπορούσε να ερμηνευτεί με 
κατάλληλες συσχετίσεις ακέραιων αριθμών. 
 
Είχαν αναγάγει τα πάντα σε αριθμούς, “το παν είναι αριθμός” 
έλεγαν. 
 
Οι Πυθαγόρειοι κατόρθωσαν να αναγάγουν τη μουσική σε 
απλές σχέσεις ανάμεσα σε αριθμούς, όταν ανακάλυψαν ότι ο 
ήχος που παράγεται από μια τεντωμένη χορδή εξαρτάται από 
το μήκος της χορδής, και πως οι ήχοι που είναι αρμονικοί 
μεταξύ τους παράγονται από χορδές, των οποίων τα μήκη 
εκφράζονται με λόγους ακεραίων. 
 
Η πίστη τους στον αριθμητικό χαρακτήρα όλων των 
πραγμάτων, προήλθε από την αριθμητικοποίηση των 
μουσικών διαστημάτων.   
 
 



Κρίσιμη επισήμανση στα μαθηματικά των Πυθαγορείων 
 

Στις διάφορες γεωμετρικές τους κατασκευές και αποδείξεις οι 
Πυθαγόρειοι δεν χρησιμοποιούσαν συνεχείς γραμμές, αλλά 
αναπαρίσταναν τα σχήματά τους με όμοιες ψηφίδες που τις 
τοποθετούσαν τη μια δίπλα στην άλλη.  
 
 
Είχαν την άποψη ότι όλα τα φυσικά αντικείμενα ήταν φτιαγμένα 
από σημεία ή μονάδες ύπαρξης. Και γι’ αυτούς το σημείο ήταν 
αδιαίρετο, με διάσταση, ενώ οι γραμμές απαρτίζονταν από ένα 
σύνολο μονάδων (μικρών σφαιρών), με ίδιο πάντα μέγεθος και 
πάχος. 
 



Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι δύο οποιαδήποτε 
ευθύγραμμα τμήματα είναι πάντοτε σύμμετρα, δηλαδή ότι 
υπάρχει πάντοτε κοινή μονάδα μέτρησής τους. 
 
Από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των Πυθαγορείων είναι 
και  η απόδειξη του “Πυθαγορείου Θεωρήματος”. 
 
Παρά το γεγονός ότι η πατρότητα του θεωρήματος διεκδικείται 
και από τους Κινέζους και τους Ινδούς, εντούτοις, έρευνες 
ιστορικών καταλήγουν ότι ο Πυθαγόρας ή κάποιος από τους 
Πυθαγόρειους έδωσε την αυστηρή απόδειξή του, εφόσον στους 
Ινδούς και τους Κινέζους δεν υπήρχε ίχνος γενικής απόδειξης, 
και την ισχύ του θεωρήματος τη  βάσιζαν σε μια ατελή επαγωγή 
πάνω σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ορθογωνίων τριγώνων, στα 
οποία το θεώρημα διαπιστώθηκε εμπειρικά. 
 



Το Πυθαγόρειο Θεώρημα και η απόδειξή του  
(Πρόταση 47, 1ο βιβλίο των “Στοιχείων” του Ευκλείδη) 
 

Απόδειξη 
Τα τρίγωνα ΑΒΔ  και ΖΒΓ  είναι ίσα 
μεταξύ τους, άρα είναι ισεμβαδικά. 
Έχουμε  

 
 ΒΙΛΔ1

ΑΒΔ ΒΔ ΙΒ
2 2

    

και  

 
 ΗΑΒΖ1

ΖΒΓ ΖΒ ΑΒ
2 2

    

Και επειδή    ΑΒΔ ΖΒΓ  προκύπτει  

   ΒΙΛΔ ΗΑΒΖ  

 
Ομοίως βρίσκουμε και ότι (ΙΓΕΛ) = (ΑΓΚΘ) 
  
Οπότε  
      ΒΓΕΔ ΒΙΛΔ ΙΓΕΛ      ΗΑΒΖ ΑΓΚΘ  
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Σχόλιο 
Σύμφωνα με τον ιστορικό J. M. Robinson, είναι πιθανόν, η απόδειξη 
που δίνεται στα Στοιχεία του Ευκλείδη να μην είναι η αρχική, αλλά η 
αρχική να βασίζεται στη θεωρία των ομοίων τριγώνων, που ήταν 
γνωστή στους Πυθαγόρειους. 

ΔΒ

Α

Γ  
 

Από την ομοιότητα των τριγώνων ΑΒΔ  και ΑΔΓ  έχουμε 2ΑΒ ΒΓ ΒΔ  , 
2ΑΓ ΒΓ ΔΓ   

Και με πρόσθεση κατά μέλη παίρνουμε το ζητούμενο του θεωρήματος 

 2 2 2ΑΒ ΑΓ ΒΓ ΒΔ ΔΓ ΒΓ ΒΓ ΒΓ         
 



Η ασυμμετρία της πλευράς και της διαγωνίου τετραγώνου 
(η πρώτη κρίση στη διαχρονική εξέλιξη των μαθηματικών) 
 
 
Εικάζεται ότι οι Πυθαγόρειοι στην προσπάθειά τους να βρουν 
τον γεωμετρικό μέσο των ιερών τους συμβόλων 1 και 2, 
οδηγήθηκαν στο ισοδύναμο πρόβλημα της κατασκευής 
τετραγώνου με εμβαδόν ίσο με το διπλάσιο από αυτό ενός 
δοθέντος τετραγώνου πλευράς α. 
 
 
Και για τη λύση αυτού του προβλήματος απαιτήθηκε η μελέτη 
του λόγου της διαγωνίου δ  προς την πλευρά α του δοθέντος 
τετραγώνου. 
 
 



 

 
Με εφαρμογή του Πυθαγορείου θεωρήματος βρήκαν ότι τα 
μεγέθη δ και α συνδέονταν με τη σχέση 2 2δ 2α  
 
Μολονότι το πρόβλημα της γεωμετρικής κατασκευής το 
έλυσαν, στη συνέχεια, σύμφωνα με την πίστη τους ότι δύο 
ευθύγραμμα τμήματα είναι πάντοτε σύμμετρα, αναζήτησαν 
θετικούς ακεραίους μ και ν ώστε να ισχύει δ : α = μ : ν    (1) 
 

Α Ζ

Ε

α

Β

Γ

Δ δ

δ = α  2



Η αναζήτηση αυτή απέβη άκαρπη.  
Απέδειξαν με έκπληξη ότι δεν υπήρχαν θετικοί ακέραιοι μ 
και ν που να ικανοποιούν την (1), και αυτό το αποτέλεσμα 
ήταν ουσιαστικά το ναυάγιο της “μαθηματικής 
κοσμοθεώρησης” των Πυθαγορείων.  
 
Σχόλιο 
 
Η απόδειξη αυτού του αποτελέσματος έχει περιληφθεί 
από τον J. Heiberg στο παράρτημα του X βιβλίου των 
“Στοιχείων” του Ευκλείδη με τον αριθμό 27 
 
Με σύγχρονη ορολογία το εν λόγω αποτέλεσμα ισοδύναμα 

μας λέει ότι η εξίσωση 2x 2  είναι αδύνατη στο σύνολο 
των ρητών αριθμών. 
 



Απόδειξη 

Ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει ρητός m
n

 τέτοιος ώστε 
2m 2
2n
  , με 

 μ.κ.δ m,n 1  

Τότε, 2 2 2m 2n 2|m 2|m   . Επομένωςm 2k , k   

Οπότε  2 2 2 2 2 2 2m 2n 4k 2n 2k n 2|n 2|n            
Ο ισχυρισμός μάς οδήγησε σε 2|m και 2|n , άτοπο. 
 
Σχόλιο 
 
Από ιστορικούς διατυπώνεται η άποψη ότι η προηγούμενη 
απόδειξη, που υπάρχει στα “Στοιχεία”, ίσως δεν ήταν η πρώτη 
που δόθηκε, τόσο για το προχωρημένο επίπεδο των 
μαθηματικών γνώσεων που προαπαιτεί, όσο και για τη 
χρησιμοποίηση της μεθόδου της μαθηματικής επαγωγής η 
οποία προϋποθέτει τη γνώση του αποδεικτέου. 
 



Κατά τους Zeutsen και Becker, η ασυμμετρία πλευράς και 
διαγωνίου τετραγώνου αποδείχτηκε με την ανθυφαιρετική 
μέθοδο. 
 
Η ανθυφαίρεση είναι μια μέθοδος που εφαρμόζεται είτε σ’ ένα 
ζεύγος αριθμών είτε γενικότερα σ’ ένα ζεύγος ομοειδών 
μεγεθών. 
   
Για παράδειγμα αν Α

0
 και Α

1
 είναι δύο ευθύγραμμα τμήματα, 

ώστε το Α
1

 να “χωράει” n
0

 φορές στο Α
0

 και να αφήνει 

υπόλοιπο Α
2

, μικρότερο από το Α
1

, τότε έχουμε την ισότητα 

Α n Α Α
10 0 2

    

Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τα 
τμήματα Α

1
και Α

2
 στη θέση των Α

0
 και Α

1
 αντίστοιχα, οπότε 

παίρνουμε την ισότητα Α n Α Α
1 1 2 3
    

 



Η διαδικασία αυτή, είτε τερματίζεται μετά από πεπερασμένο 
αριθμό βημάτων, οπότε το τελευταίο βήμα μάς δίνει το κοινό 
μέτρο των δύο τμημάτων Α

0
 και Α

1
, είτε συνεχίζεται επ’ 

άπειρον, οπότε τα Α
0

 και Α
1

 είναι ασύμμετρα.                    

 



Ευκλείδης - Τα μαθηματικά στην αρχαία Αλεξάνδρεια    
 
Η αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ήταν μέρος αυτού 
που ονομαζόταν Μουσείο. Όμως αυτό δεν ήταν μουσείο με 
την σημερινή έννοια, αλλά πανεπιστήμιο, το πρώτο 
πανεπιστήμιο στην ιστορία.  
 
Κι ένας από τους πρώτους καθηγητές εκεί ήταν ο Ευκλείδης, 
ο πατέρας της μαθηματικής παράδοσης. 
 
Το έργο του Ευκλείδη, τα 13 βιβλία των Στοιχείων του, είναι 
το πρώτο μεγάλο μνημείο στη διαχρονική εξέλιξη των 
μαθηματικών και η επίδρασή του στην μετέπειτα επιστήμη 
είναι τεράστια, ιδιαίτερα στον τρόπο οργάνωσης. 
 



Ας δούμε εδώ ένα στοιχειώδες, αλλά συγχρόνως θεμελιώδες 
χαρακτηριστικό παράδειγμα από το έργο του Ευκλείδη, την 
απόδειξή του ότι το σύνολο των πρώτων αριθμών είναι άπειρο  
(Πρόταση 20, IX βιβλίο των “Στοιχείων” του Ευκλείδη). 
 



Απόδειξη 
Ισχυριζόμαστε ότι το σύνολο των πρώτων αριθμών είναι 

πεπερασμένο, και είναι το  p ,p ,...,pν1 2
 

 
Γ p p pν1 2
     

 
Μ p p p 1ν1 2
      

 
Επειδή ο θετικός ακέραιος Μ είναι μεγαλύτερος του 1, σύμφωνα 
με γνωστό θεώρημα, υπάρχει ένας τουλάχιστον πρώτος p

i
 , 

1 i ν  , που διαιρεί τον Μ  
Όμως ο  p

i
 διαιρεί και τον Γ , καθώς ο p

i
 είναι ένας παράγοντας του 

Γ .  

Οπότε ο p
i
 θα διαιρεί και την διαφορά Μ Γ , δηλαδή ο  p

i
 διαιρεί 

το 1 , που άτοπο. 
Συνεπώς οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι. 
 
 
 



Σχόλια 
 
Η απόδειξη αυτή, όσο απλή κι αν φαίνεται, θεωρείται και 
σήμερα ως μία από τις κομψότερες αποδείξεις σε όλα τα 
μαθηματικά.  
 
Και είναι ο Ευκλείδης που άνοιξε το δρόμο για την 
προσέγγιση του απείρου με πεπερασμένες διαδικασίες, με 
τη μέθοδο της απαγωγής στο άτοπο. 
Ο Ευκλείδης είναι ο πρώτος στην ιστορία που έκανε αυτό το 
ερώτημα αλλά και ο πρώτος που το απάντησε κατά τέλειο 
τρόπο.  
 
Ήταν ένα ερώτημα για το άπειρο, που μόνο ο ανθρώπινος 
νους θα μπορούσε να το θέσει. 
 
 



Το 5ο αίτημα του Ευκλείδη 
 
Αν δύο ευθείες (του επιπέδου) τέμνονται από μία άλλη 
ευθεία και σχηματίζουν δύο εντός και επί τα αυτά μέρη 
γωνίες με άθροισμα μικρότερο από δύο ορθές, τότε οι δύο 
αυτές ευθείες, αν προεκταθούν απεριόριστα, θα τμηθούν 
προς το μέρος εκείνο που βρίσκονται οι δύο εν λόγω γωνίες. 
 

 



Το αξίωμα παραλληλίας του Playfair 
  
Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική παράλληλη προς αυτήν. 
 

Συζήτηση   
 

Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες 
 

Υπερβολική Γεωμετρία  
(N. Lobachevsky, 1793-1856 & J. Bolyai, 1802-1860)   
 

Ελλειπτική Γεωμετρία  
(G. Riemann, 1826-1866)   
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