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                         ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Μελετώντας το παρελθόν και παρατηρώντας την σταδιακή 

εξέλιξη των μαθηματικών από τούς προελληνικούς χρόνους 

έως σήμερα, διαπιστώνουμε ότι τα μαθηματικά αποτέλεσαν 

έναν από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του πολιτισμού, 

ενώ ταυτόχρονα και το πολιτιστικό περιβάλλον έδινε 

ερεθίσματα για την ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης. 

Στην πορεία αυτή της εξέλιξης των μαθηματικών 

αντανακλάται τόσο η πρόοδος των πολιτισμών στους οποίους 

αναπτύχθηκαν όσο και οι οπισθοδρομήσεις του 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Το χρόνο της ιστορίας των μαθηματικών μπορούμε να τον 

διαιρέσουμε ως 

εξής : Προελληνικά Μαθηματικά (έως το 600 π.Χ.), Ελληνικά 

Μαθηματικά (600 π.Χ. 

έως 300 π.Χ.) 

Ελληνιστικά Μαθηματικά (300 π.Χ. έως 500 μ.Χ.), Μεσαιωνικά 

και Αναγεννησιακά 
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Μαθηματικά (1200 μ.Χ. έως 1700 μ.Χ.), Σύγχρονα 

Μαθηματικά ( 1700 μ.Χ. έως 

σήμερα). 

 

Προελληνικά Μαθηματικά 

Οι πρωτόγονοι λαοί σύμφωνα με κάποιες σύγχρονες μελέτες 

(Wilder, 

Clawson) έχει αποδειχθεί ότι είχαν αναπτύξει την έννοια της 

μέτρησης (με κλαδιά) 

και της αντιστοιχίας, ενώ 100.000 χρόνια πριν είχαν 

χρησιμοποιήσει κάποιες 

μαθηματικές λέξεις. Οι κυνηγοί – τροφοσυλλέκτες (70.000-

20.000 χρόνια πριν 

ενδεχομένως να καταλάβαιναν την απλή πρόσθεση, τον 

πολλαπλασιασμό και την 

αφαίρεση , ενώ το μοίρασμα της τροφής δείχνει ότι μπορεί να 

κατανοούσαν και τη 

διαίρεση. 
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Οι Αιγύπτιοι ήταν ο πρώτος λαός που ασχολήθηκε με την 

μαθηματική 

επιστήμη. Αναζητώντας λοιπον τις ρίζες των μαθηματικών και 

κυρίως πότε εμφανίστηκαν οι πρώτες συλλογές προβλημάτων 

οδηγούμαστε εκει.  

Οι γνώσεις που κατείχαν ήταν απόρροια της αναγκαιότητας 

επίλυσης 

προβλημάτων που σχετίζονταν με τις γεωργικές τους 

καλλιέργειες κατά μήκος του 

ποταμού Νείλου. Οι περισσότερες γνώσεις μας σε ότι αφορά 

τα Αιγυπτιακά 

μαθηματικά, προέρχονται από δυο διάσημους παπύρους, τον 

πάπυρο του Rhind που 

χρονολογείται περίπου το 1650 π.Χ. και του παπύρου της 

Μόσχας που χρονολογείται 

μεταξύ 2000π.Χ και 1800 π.Χ. Συγκεκριμένα, η πρώτη πηγή 

προβλημάτων στην Αίγυπτο είναι ο πάπυρος Rhind που είναι 

ένα αντίγραφο του 1650 πχ ενω το αυθεντικό χειρόγραφο 

υπολογίζεται να έχει γραφεί γυρω στο 2000 πχ. Ο πάπυρος 
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αυτός φυλάσσεται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό μουσείο και 

περιλαμβάνει 80 περίπου αριθμητικά και γεωμετρικά 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα (πχ 

υπολογισμός εμβαδού χωραφιού).  

 Από αυτούς τους παπύρους λοιπόν φαίνεται ότι οι Αιγύπτιοι 

κατείχαν 

αξιόλογες γνώσεις καθώς ασχολούνταν με συγκεκριμένες 

περιπτώσεις αριθμητικών 

προβλημάτων (υπολογισμός όγκων, επίλυση εξισώσεων κ.ά.) 

χωρίς ωστόσο να 

φαίνεται ότι είχαν αναπτύξει γενικές μεθόδους επίλυσης 

προβλημάτων. 

Εκτός αυτών όμως συναντάμε στο πάπυρο Rhind και 

προβλήματα τα οποία έχουν εκτός απο πρακτικό και 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Πχ ένα πρόβλημα δίνεται ως εξής: 

 

Έχουμε 7 σπίτια. Σε κάθε σπίτι ζουν 7 γάτες. Κάθε γάτα τρώει 

7 ποντίκια. Κάθε ποντίκι τρώει 7 σπόρους απο σιτάρι οπου 

κάθε σπόρος θα παρήγαγε 7 εκάτ δημητριακών Ποιό είναι το 

άθροισμα όλων αυτών; 



5 
 

 

Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τους αρχαίους Βαβυλώνιους, 

γνωστούς για 

τις μεγάλες μηχανικές κατασκευές τους, που ανέπτυξαν τα 

μαθηματικά λόγω 

αναγκών που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη ενασχόλησή 

τους. Στους 

Βαβυλώνιους αποδίδεται και το εξηνταδικό σύστημα 

αρίθμησης το οποίο μέχρι και 

σήμερα χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως η 

μέτρηση του χρόνου. Επίσης 

είχαν συντάξει πολλούς πίνακες για πολλαπλασιασμό, εύρεση 

τετραγώνων και 

τετραγωνικών ριζών, ενώ είχαν και γνώση ειδικών 

περιπτώσεων του Πυθαγορείου 

θεωρήματος, και γενικότερα έφτασαν σε μεγαλύτερο 

μαθηματικό επίπεδο από τους 

σύγχρονούς τους Αιγυπτίους. 
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Ο Κινέζικος πολιτισμός είναι ένας απο τους παλαιότερους και 

σημαντικότερους πολιτισμούς. Οι Κινέζοι ανέπτυξαν ιδιαίτερα 

τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τις τέχνες και έκαναν πολλές 

εφευρέσεις. Η εμφάνιση των μαθηματικών είναι παλαιότερη 

απο αυτη στην αρχαία Ελλάδα αλλα δεν έχει αποσαφηνιστεί 

με ακρίβεια η πρώτη τους εμφάνιση χρονολογικά. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι Κινέζοι αποδίδουν στους προγόνους τους 

μεταγενέστερες ανακαλύψεις καθώς αποδίδουν σε αυτούς 

και ανακαλύψεις άλλων λαών. Ωστόσο τα πρώτα μαθηματικά 

τα συναντάμε σε θρησκευτικά τους κείμενα. Στην εικόνα 

βλέπουμε ένα σχήμα απο το ιερό βιβλίο την Αριθμητικής των 

Κινέζων και σύμφωνα με το μύθο βρέθηκε χαραγμένο στη 

πλάτη μιας χελώνας κοντά στον Κίτρινο ποταμο το 2200 πχ 
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To Chiu-chang-shu (Αριθμητικη σε 9 Κεφραλαια) είναι το 

σπουδαιότερο κείμενο της αρχαίας Κίνας.  Το κείμενο αυτό 

αποτελείται απο 9 κεφάλαια. Περιλαμβάνει κανόνες για τη 

μέτρηση εμβαδού διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων, 

ποσοστά αναλογίες, απλή μέθοδο των τριών, υπολογισμό 

τετραγωνικών και κυβικών ριζών, όγκους στερεών κ.ά. Τους 

κανόνες αυτούς εφαρμόζει σε 246 αριθμητικά και γεωμετρικά 

προβλήματα. Ανάμεσα τους βρίσκονται δύο πολύ γνωστά 

προβλήματα, των δεξαμενών και του ταχυδρόμο. 
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Προβλήματα δεξαμενών 

 

΄΄Απο τους τέσσερις κρουνούς ο πρώτος γέμισε όλη τη 

δεξαμενή σε μία μέρα. Ο δεύτερος σε δύο, ο τρίτος σε τρείς και 

ο τέταρτος σε τέσσερις μέρες. Σε πόσο χρόνο θα τη γεμίσουν 

όλοι μαζί; 

ΛΥΣΗ 

Έστω χ τα λίτρα που χωράει η δεξαμενή. Σύμφωνα με την 

εκφώνηση έχουμε: 

Α κρούνος: Ρίχνει χ λίτρα σε 1 ημέρα. 

Β κρούνος: Ρίχνει χ λίτρα σε 2 μέρες . 

Γ κρούνος: Ρίχνει χ λίτρα σε 3 μέρες. 

Δ κρούνος: Ρίχνει χ λίτρα σε 4 μέρες. 
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Οπότε σε μία μέρα οι κρούνοι Α, Β, Γ και Δ ρίχνουν χ, χ/2, χ/3, 

χ/4 λίτρα αντίστοιχα. Επομένως όλοι μαζί μέσα σε μία μέρα 

ρίχνουν χ+χ/2+χ/3+χ/4= 25χ/12 λίτρα. 

Άρα για να γεμίσουν τη δεξαμενή , για να ρίξουν δηλαδή όλοι 

μαζι χ λίτρα χρειάζονται 12/25 της μέρας 

 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός πολιτισμός είναι αυτός της 

Ινδίας, που είναι και ένας απο τους αρχαιότερους της 

ανθρωπότητας. Οι Ινδοί είχαν αναπτύξει υψυλού επιπέδου 

αρχαία φιλολογία και φιλοσοφία σε αντίθεση με τα 

μαθηματικά τους που δεν ήταν πολύ ανεπτυγμένα ή ιδιαίτερα 

αξιόλογα. Ωστόσο ξεχώρισαν για την επινόηση του δεκαδικού 

συστήματος. Τα πρώτα Ινδικά μαθηματικά τα συναντάμε σε 

θρησκευτικά κέιμενα όπως το Sulvasutra (περίπου το 500πχ) 

που περιλαμβάνει κανόνες για την κατασκευή βωμών με 

συγκεκτιμένες διαστάσεις, σχήμα ή γεωμετρικές ιδίοτητες. 

Ξεχωρίζουν κυρίως τρεις αξιόλογοι Ινδοί μαθηματικοί  
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Ο Aryabhata (476 μχ) ο οποίος έγραψε το Arybhatiyam, το 

πρώτο μαθηματικό κείμενο που περιλαμβάνει Ινδοαραβικό 

σύστημα αρίθμησης και είναι ένα κείμενο γραμμένο σε 

ποιητική μορφή και αποτελείται απο 4 κεφάλαια. 

Ο Brahmagypta (598-660 μχ)  ο οποίος έγραψε το κείμενο 

Brahma-Sphuta-Siddhanta που είναι κείμενο που αποτελείται 

απο κεφάλαια έργων που είχαν ως θέμα την αστρονομία. Σε 

ένα απο τα κέιμενα του γενικεύεο τον τ΄θπο του Ήρωνα στην 

περίπτωση τετραπλεύρων.Δυστυχώε όμως ο τύπος αυτός 

είναι σωστός μόνο για εγγράψιμα τετράπλκευρα κάτι που δεν 

γνώριζε τότε ο Brahmagupta. Υπάρχει η άποψη οτι τον τύπο 

τον αντέγραψε απο χαμένο σήμερα έργο του Αρχιμήδη που 

ήταν σχετικό με εγγράψιμα τετράπλευρα. Απο την άλλη, ο 

Brahmagypta ήταν ο πρώτος που βρήκε τη γενική λύση της 

Διοφαντικής εξίσωσης  ax+βy=c. 

O Βhaskara(1114-1185 μχ), του οποίου σήμερα σώζονται δύο 

έργα η Lilavanti και το Vija-Ganita. Και τα δύο περιλαμβάνουν 

σειρά προβλημάτων αρκετά απο τα οποία οφείλονται σε 

προγενέστερους του . Ωστόσο έχει κάνει σημαντικές 

βελτιώσεις. Πρόκειται για προβλήματα τα οποία ανάγονται 

στη λύση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εξισώσεων.  
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Άλλοι λαοί που ασχολήθηκαν  την προελληνική περίοδο με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

με τα μαθηματικά ήταν οι Φοίνικες, και οι Κρήτες της 

Μινωικής 

περιόδου.Οι μαθηματικές γνώσεις όλων αυτών των λαών 

κατά την προελληνική 

περίοδο ήταν συνυφασμένες με τη γενικότερη κοινωνική, 

πολιτικοοικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξή τους, και ουσιαστικά πρόκειται για 

συλλογή εμπειρικών 

μεθόδων αναγκαίων για την εκτέλεση έργων και διαδικασιών 

που θα βοηθούσαν σε 

αυτήν την ανάπτυξη. 

Το γεγονός ότι οι μέθοδοι αυτές που ανέπτυξαν έμειναν σε 

πρακτικό επίπεδο 

και δεν απέκτησαν μορφή κανόνων, δηλαδή θεωρητική βάση, 

οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στη δομή της κοινωνίας τους, καθώς οι βαθιές 

θεοκρατικές δομές που ίσχυαν, 
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είχαν ως αποτέλεσμα την μη περαιτέρω εξέλιξη της 

κατεχόμενης γνώσης. 

Στην εικόνα απεικονίζεται το λεγομενο μαγικό τετράγωνο.Με 

τα μαγικά τετρλαγωνα ασχολήθηκαν πολλοί λαοι τόσο στη 

Δύση όσο και στην Ανατολή και είναι πάρα πολλές οι συλλογές 

διασκεδαστικών μαθηματικών που αναφέρονται σε αυτά 

 

                            ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 

Οι πρώτες πυραμίδες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του 

Αρχαίου Βασιλείου (3200 – 2300 π.Χ.) ανάμεσα σε αυτές και η 

Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα, ένα από τα επτά θαύματα του 

κόσμου. Οι πρώτοι τάφοι των Αιγυπτίων ήταν τύμβοι που 

φτιάχνονταν όταν κάλυπταν έναν απλό τάφο με χαλίκια. 

Αργότερα, οι αξιωματούχοι και οι Φαραώ θάβονταν σε 

στενόμακρα κτήρια από τούβλα λάσπης, τους μασταμπάδες. 

Μερικοί μασταμπάδες καλύπτονταν, επίσης με τούβλα. 

Ωστόσο η πρώτη πυραμίδα και ο πρώτος πέτρινος τάφος ήταν 

η Βαθμιδωτή πυραμίδα του Φαραώ Ζονέρ. Σιγά σιγά όμως η 

μορφή άρχισε αλλάζει. Οι βαθμιδωτές πυραμίδες συμβόλιζαν 

την σκάλα με την οποία ο νεκρός θα έφτανε στα αστέρια μαζί 

με τους άλλους θεούς. Κατά την διάρκεια του χρόνου, όμως, ο 

ήλιος πήρε μεγαλύτερη σημασία από τα αστέρια, κι έτσι 
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χτίστηκαν οι πραγματικές πυραμίδες που οι πλευρές τους 

συμβόλιζαν τις ακτίνες του ήλιου. 

 

ΠΩΣ ΧΤΙΖΟΤΑΝ ΜΙΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

Για το χτίσιμο της πυραμίδας χρειαζόταν βασικά σκληρή 

πέτρα. Έτσι οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν τις πυραμίδες με 

κομμάτια δολερίτη, ένα είδος πολύ σκληρής πέτρας. Οι 

«οικοδόμοι» δούλευαν την πέτρα με τα σκαρπέλα. Τα 

άκρα των σκαρπέλων τα θέρμαιναν για να είναι πιο 

κοφτερά. Οι οικοδόμοι χτυπούσαν τα σκαρπέλα με 

σφυριά. Οι εργάτες χρησιμοποιούσαν σφήνες για να 

σταθεροποιήσουν τους ογκόλιθους μεταξύ τους, 

κολλώντας τα άκρα τους σε εσοχές των λίθων. 
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ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ 

Η μόνη περιγραφή χτισίματος μιας πυραμίδας ήταν του 

Ηρόδοτου αλλά οι αρχαιολόγοι δεν το υπολογίζουν πάρα 

πολύ. Ο Ηρόδοτος είπε ότι για να χτιστεί η Μεγάλη Πυραμίδα 

του Χέοπα χρειάστηκαν 100.000 εργάτες, για 20 χρόνια. Ο 

Ηρόδοτος γράφει ότι χρησιμοποιούσαν ανυψωτικές μηχανές, 

αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό. Σήμερα πιστεύουμε 

ότι δούλευαν 4.000 ειδικευμένοι εργάτες όλο τον χρόνο και 

κατά την ετήσια πλημμύρα γίνονταν περισσότεροι. Όσο για 

τους ογκόλιθους, είναι πιθανότερο να τους έσερναν πάνω σε 

ράμπα.  

Νέα δεδομένα όσον αφορά στον τρόπο μεταφοράς των 

ογκολίθων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των 

πυραμίδων της Αιγύπτου αποκαλύπτει έρευνα επιστημόνων 

του FOM Foundation και του Πανεπιστημίου του 

Άμστερνταμ. 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 

χρησιμοποιούσαν ένα ιδιαίτερο «τέχνασμα» για να κάνουν 

ευκολότερη τη μεταφορά των τεραστίων λίθων μέσω 

ελκήθρων: έβρεχαν την άμμο πάνω στην οποίο κινούνταν το 

«όχημα», με αποτέλεσμα, εφόσον χρησιμοποιούνταν η 

κατάλληλη ποσότητα νερού, να υποδιπλασιάζεται ο αριθμός 
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των εργατών που απαιτούνταν. 

 

Η έρευνα δημοσιεύθηκε online στο Physical Review Letters. 

Για την κατασκευή των πυραμίδων, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 

έπρεπε να μεταφέρουν τεράστιους ογκόλιθους και μεγάλα 

αγάλματα στην έρημο, τα οποία τοποθετούσαν σε έλκηθρα 

που σέρνονταν στην άμμο- την οποία, όπως φαίνεται, 

έβρεχαν. 

 

Όπως έδειξαν πειράματα, το σωστό επίπεδο υγρασίας στην 

άμμο μειώνει κατά το ήμισυ τη δύναμη που χρειάζεται για να 

συρθεί ένα αντικείμενο. Ειδικότερα, οι ερευνητές 

τοποθέτησαν ένα τέτοιου είδους έλκηθρο σε μία έκταση 

άμμου και υπολόγισαν τη δύναμη που χρειάζεται, καθώς και 

την ακαμψία/ σταθερότητα της άμμου σε σχέση με το νερό 

που χρησιμοποιείται για την ύγρανσή της, μέσω της χρήσης 

ρεόμετρου.  

 

Η σωστή ποσότητα νερού ήταν «κλειδί» για τη διαδικασία, 

διευκολύνοντας τη μεταφορά, εφόσον η βρεγμένη άμμος δεν 

συσσωρευόταν μπροστά από το έλκηθρο όπως όταν ήταν 

στεγνή. 

 

Οι Αιγύπτιοι φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη 
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τεχνική, καθώς σε τοιχογραφία στον τάφο του Τζεχουτιχοτέπ 

απεικονίζεται ένα άτομο μπροστά από ένα έλκηθρο να ρίχνει 

νερό στην άμμο. 

 

Πέρα από την αρχαιολογική αξία της ανακάλυψης, η έρευνα 

ίσως να οδηγήσει και σε μοντέρνες εφαρμογές όσον αφορά 

στη μεταφορά και την επεξεργασία κοκκωδών υλικών. 

 

                Η θεωρία της εσωτερικής ράμπας  

Μια ριζοσπαστική νέα ιδέα έχει πρόσφατα παρουσιάστηκε από 

τον Jean-Pierre Houdin, ένα Γάλλο αρχιτέκτονα ο οποίος έχει 

αφιερώσει τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής του για να κάνει 

λεπτομερή μοντέλα υπολογιστών της Μεγάλης Πυραμίδας. 

Χρησιμοποιώντας start-of-the-art λογισμικό 3-D που 

αναπτύχθηκε από την Dassault Systemes, σε συνδυασμό με την 

αρχική πρόταση του Henri Houdin, μηχανικός πατέρας του, ο 

αρχιτέκτονας έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια ράμπα 

χρησιμοποιήθηκε πράγματι για να αυξήσει τα μπλοκ στην 

κορυφή, και ότι η ράμπα εξακολουθεί να υπάρχει - στο 

εσωτερικό της πυραμίδας! 

     Η θεωρία προτείνει ότι για το τρίτο κάτω μέρος της 

πυραμίδας, τα μπλοκ σύρθηκαν μια ευθεία, εξωτερική 
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ράμπα. Αυτή η ράμπα ήταν πολύ μικρότερη από εκείνη που 

απαιτείται για να φτάσουν στην κορυφή, και ήταν 

κατασκευασμένο από πωρόλιθους, ελαφρώς μικρότερα από 

εκείνα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του κάτω 

τρίτου της πυραμίδας  

    Δεδομένου ότι η βάση της πυραμίδας χτιζόταν μέσω της 

εξωτερικής ράμπας, μια δεύτερη ράμπα χτιζόταν, στο 

εσωτερικό της πυραμίδας, την οποία θα πρέπει να 

ανασύρονται τα στοιχεία για τα κορυφαία δύο-τρίτα της 

πυραμίδας.  Η εσωτερική ράμπα, σύμφωνα με Houdin, 

αρχίζει στο κάτω μέρος, είναι περίπου 6 πόδια ευρύ, και έχει 

ένα βαθμό από περίπου 7 τοις εκατό.  Αυτή η ράμπα τέθηκε 

σε χρήση μετά από το κατώτερο τρίτο της πυραμίδας 

ολοκληρώθηκε και η εξωτερική ράμπα είχε υπηρετήσει τον 

σκοπό του. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=yzqT9bNjwW4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzqT9bNjwW4
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ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 

ΚΑΙ ΤΟ … ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ  

1. Η Πυραμίδα του Χέοπα έχει μέγεθος όσο 7 ή 8 

γήπεδα ποδοσφαίρου μαζί (230 * 230 μέτρα). 

2. Οι πυραμίδες βρίσκονται στις ακτές του Νείλου 

γιατί μερικοί ογκόλιθοι χρειάζονταν να 

μεταφερθούν από τα λατομεία με πλοία. 

3. Όλες οι πυραμίδες βρίσκονται στην δυτική όχθη 

του Νείλου, όπου δύει ο ήλιος, προφανώς για 

θρησκευτικούς λόγους. 

4. Ο νεκρός Φαραώ θαβόταν με ένα κείμενο το 

λεγόμενο «βιβλίο των Νεκρών» που του έδινε 

συμβουλές για το πώς να φτάσει στον Κάτω 

Κόσμο. 

5. Ο Φαραώ θαβόταν μαζί με το ζωάκι του (αν είχε) 

και τα αγαπημένα του αντικείμενα. 

V. ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 

· Οι Πυραμίδες της Γκίζας 
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ü Η Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα – ένα από τα εφτά θαύματα 

του κόσμου και η μεγαλύτερη από τις τρεις πυραμίδες 

της Γκίζας. Χρονολογείται γύρω στο 2550 π. Χ. Παρόλο 

το μεγαλείο της πυραμίδας, η μούμια του Φαραώ 

Χέοπα δεν βρέθηκε ποτέ ενώ μερικοί από τους 

θησαυρούς του βρέθηκαν εκεί. Υπάρχουν τρεις 

γνωστοί θάλαμοι μέσα στην Μεγάλη Πυραμίδα. Αυτός 

που βρίσκεται πιο χαμηλά, είναι σκαμμένος στο 

βραχώδες υπόστρωμα κάτω από την πυραμίδα, και 

είναι ημιτελής. Οι λεγόμενοι θάλαμοι της Βασίλισσας 

και του Βασιλιά, είναι ψηλότερα, χτισμένοι μέσα στο 

εσωτερικό της πυραμίδας. Η Μεγάλη Πυραμίδα είναι η 

μόνη γνωστή στη Αίγυπτο που έχει διαδρόμους που 

και κατεβαίνουν και ανεβαίνουν. Το συγκρότημα της 

πυραμίδας περιλαμβάνει δύο ναούς νεκρικής λατρείας 

προς τιμήν του Χέοπα (έναν δίπλα στην πυραμίδα και 

τον άλλον κοντά στον Νείλο), τρεις μικρότερες 

πυραμίδες για τις γυναίκες του, καθώς και μία 

μικρότερη πυραμίδα "δορυφόρο", έναν στεγασμένο 

διάδρομο που ένωνε τους δύο ναούς, και μικρότερους 

τάφους μασταμπάδες οι οποίοι ανήκουν σε ευγενείς 

και βρίσκονται γύρω από την πυραμίδα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%82
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   Το σχημα της πυραμιδας αλλα και οι διαστασεις της 

κρυβουν πολλες ιδιοτητες και πολλα αστρονομικα 

στοιχεια. ας τα μελετησουμε ενα-ενα.  

 

1)το ύψος της πυραμίδας είναι 147,649 μέτρα και το 

μήκος κάθε πλευράς.είναι 231,927 μέτρα , διαιρόντας 

το τετραπλάσιο της πλευράς δηλαδή την περιφέρεια 

προκύπτει το γνωστό μας π δηλαδή το σταθερό 

νούμερο που πολλαπλασιάζουμε με την διάμετρο ενός 

κύκλου για να βρούμε την περιφέρεια του.  

 

2)το βάρος της πυραμίδας το οποίο είναι 5.273.000 

τόνοι με την προσθήκη 15 μηδενικών μας δίνει το 

βάρος της γής.  

 

3)ο λόγος της περιμέτρου δηλαδή (4*231,927=927,708) 

πρός το ύψος της πυραμίδας 147,649 μας δίνει 6,283 

δηλαδή 2π, οσο και ο λόγος της ακτίνας των πόλων της 

γής πρός την περιφέρεια της.  

 

4)αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος της πυραμίδας με το 

δέκα και υψώσουμε το γινόμενο στήν 9η δύναμη θα 

βρούμε την απόσταση γής-ήλιου,δηλαδή 91.837.484. 
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   το σχήμα επίσης θεωρείται οτι δεν είναι τυχαίο 

σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει εχει διαπιστωθεί 

οτι σε αυτό το σχήμα υπάρχει μια βιοκοσμική ενέργεια 

η οποία ευθύνεται για παράδειγμα στην πιο γρήγορη 

ανάπτυξη ενός φυτού που βρίσκεται μέσα σε αυτή, εν 

αντιθέση με ένα άλλο ίδιο που βρίσκεται εκτός. επίσης 

έχει αποδειχθεί οτι συντελεί στήν αφυδάτωση τών 

κρεάτων 

ü Η δεύτερη πυραμίδα, χτισμένη από το Φαραώ 

Χεφρήνα, (Χαφρέ) χρονολογείται γύρω στο 

2520 π. Χ. Είναι μόλις 3 μέτρα πιο κοντή 

από την πυραμίδα του Χέοπα.  

ü Η τρίτη πυραμίδα, χτισμένη από τον Φαραώ 

Μενκαουρέ χρονολογείται γύρω στο 2490 

π. Χ. Είναι η πιο μικρή από τις τρεις, καθώς 

φτάνει μόλις τα 66 μέτρα.  
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Φ 

 

Ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που διατύπωσε τον μαθηματικό 

ορισμό της αναλογίας χρησιμοποιώντας δύο ευθύγραμμα 

τμήματα. 

 

Η σκέψη του ήταν πως αν υπάρχει ένα ευθύγραμμο τμήμα 

και ένα σημείο τομής να το τέμνει ασύμμετρα έτσι ώστε το 

μήκος του μεγαλύτερου τμήματος προς όλο το μήκος του 

τμήματος να είναι ίσο με το μήκος του μεγαλύτερου τμήματος 
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προς το μήκος του μικρότερου,τότε ο λόγος τους φανερώνει 

κάποιους είδους αναλογία. 

 

 

Υπέθεσε ότι υπάρχει ένα τμήμα ΑΒ. Τέμνοντάς το σε δύο 

μέρη τα οποία δεν είναι ίσα μεταξύ τους στο σημείο Γ, 

δημιουργούνται δύο ευθύγραμμα τμήματα. 

 

Έστω ότι ΑΓ&ΒΓ τότε ΑΒ/ΑΓ=ΑΓ/ΒΓ. Το σημείο τομής Γ δίνει 

την χρυσή αναλογία γιατί ο λόγος των ΑΒ/ΑΓ και ΑΓ/ΒΓ δίνει 

αποτέλεσμα 1.618 που είναι και ο χρυσός αριθμός φ. Ο 

αριθμός αυτός φανερώνει την αρμονία που διακατέχει ένα 

αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. 

 

Είναι ο μοναδικός αριθμός για τον οποίο ισχύει η σχέση φ 

=φ+1 και φ=1+√5/2. 

 

Η κυριότερη διαπίστωση είναι ότι το αποτέλεσμα είναι 

άρρητος αριθμός. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι δυνατόν ένα 

http://1.bp.blogspot.com/-i70uCzToUas/UJWVBnzE5GI/AAAAAAAAYlI/Pjxa8Z2BFY4/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(30).jpg


24 
 

μικρότερο ευθύγραμμο τμήμα να χωράει σε ένα μεγαλύτερό 

του ακριβώς.  

 

Συνεπώς υπάρχουν και κάποιοι αριθμοί που η λειτουργία 

τους είναι έξω από το ανθρώπινα αντιληπτό και πεδίο 

ορισμού τους είναι το ιδεατό. 

Έτσι ανακαλύφθηκε και η έννοια της ιδέας,την οποία 

ερεύνησε ο Πλάτων και διατύπωσε την θεωρία των ιδεών.  

 

Είναι φανερό ότι ήξεραν τα πάντα για την χρήση του αριθμού 

φ γιατί και το πεντάγραμμα που ήταν το σύμβολο της σχολής 

των πυθαγορείων υπόκειται σε αυτή την αναλογία. 

 

Ο «χρυσός» αριθμός Φ 

 

Ο Πυθαγόρας πρώτος παρατήρησε ότι τα φυτά και τα ζώα 

δεν μεγαλώνουν τυχαία, αλλά σύμφωνα με ακριβείς 

μαθηματικούς κανόνες. Δεν είναι τυχαία δηλαδή τα όμορφα 

σχέδια των λουλουδιών. 
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Έτσι ανακαλύφθηκε και η έννοια της ιδέας,την οποία 

ερεύνησε ο Πλάτων και διατύπωσε την θεωρία των ιδεών.  

 

Είναι φανερό ότι ήξεραν τα πάντα για την χρήση του αριθμού 

φ γιατί και το πεντάγραμμα που ήταν το σύμβολο της σχολής 

των πυθαγορείων υπόκειται σε αυτή την αναλογία. 

 

Ο «χρυσός» αριθμός Φ 

 

Ο Πυθαγόρας πρώτος παρατήρησε ότι τα φυτά και τα ζώα 

δεν μεγαλώνουν τυχαία, αλλά σύμφωνα με ακριβείς 

μαθηματικούς κανόνες. Δεν είναι τυχαία δηλαδή τα όμορφα 

σχέδια των λουλουδιών. 

 

http://2.bp.blogspot.com/-iNhlBdDsWAo/UJWYBwvuBDI/AAAAAAAAYlY/JuBaJPTH9is/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(32).jpg
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Οι αρχαίοι Έλληνες βρήκαν ότι τα σχέδια των λουλουδιών 

βασίζονται σε γεωμετρική αναλογία. Επίσης η ακολουθία 

κάνει την εμφάνισή της στη διάταξη των φύλων γύρω από το 

μίσχο.  

 

Εμφανίζεται ακόμα και στην ανάπτυξη των βελόνων αρκετών 

ειδών ελάτου, καθώς επίσης και στη διάταξη των πετάλων 

στις μαργαρίτες και τα ηλιοτρόπια. Μερικά κωνοφόρα 

δένδρα παρουσιάζουν τη σειρά αριθμών στη δομή της 

επιφάνειας των κορμών τους, ενώ τα φοινικόδεντρα στους 

δακτυλίους των κορμών τους. 

 

Με τις πράξεις που έκανε ο Ιταλός μαθηματικός Fibonacci, ο 

οποίος ήταν πολύ γνωστός στην εποχή του και αναγνωρίζεται 

και σήμερα, βρήκε ότι το κλειδί της ομορφιάς είναι η 

αναλογία 1 προς 1,618, ο αριθμός Φ.  

 

Για παράδειγμα, η σχέση από το πάτωμα ως τον ομφαλό και 

http://1.bp.blogspot.com/-X4EsuZJIE58/UJWZBEvYDVI/AAAAAAAAYlg/av8k-hF7UzQ/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(33).jpg
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από εκεί στο κεφάλι θα είναι 1 προς Φ, αν οι αναλογίες είναι 

ιδανικές. 

 

Σχέση των αναλογιών στο σώμα μας και την χρυσή τομή. 

 

 

 

Ο αρχιτέκτονας Le Corbusier (1887-1965) κατασκεύασε μια 

κλίμακα αναλογιών που ονόμασε Le Modulor, η οποία 

βασίζεται στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με αυτή, ο 

ομφαλός διαιρεί το ανθρώπινο σώμα σε λόγο χρυσής τομής.  

http://4.bp.blogspot.com/-iWXUz22d1U8/T-D0lRnwoXI/AAAAAAAAASo/vYo90QO49ak/s1600/2012-06-19---23_12_211.jpg
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Προχωρώντας σε λεπτομε-ρέστερα σημεία του ανθρωπίνου 

σώματος μπορούμε να παρα-τηρήσουμε και άλλες διαιρέσεις 

σε χρυσό λόγο.  

 

Για παράδειγμα ο καρπός διαιρεί το χέρι από τον αγκώνα και 

κάτω σε λόγο χρυσής τομής, ενώ αν παρα-τηρήσουμε τις 

φάλαγγες του δείκτη μας, φαίνεται πως καθεμιά βρίσκεται 

σε χρυσή αναλογία με την επόμενή της. (παρατηρήστε τους 

αριθμούςFibonacci στις μετρήσεις) 

http://2.bp.blogspot.com/-g7goOkpkiKU/T-D0mLrlZDI/AAAAAAAAASw/U0LhBB6pCug/s1600/2012-06-19---23_12_24.jpg
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Η χρυσή αναλογία, όπως φαίνεται και στις διπλανές 

φωτογραφίες, εμφανίζεται στις αναλογίες των δοντιών μας, 

του αυτιού μας αλλά και σε πολλές άλλες λεπτομέρειες του 

προσώπου μας όπως είναι τα χείλη, τα μάτια ή ακόμα και η 

μύτη. 

Προσέξετε ιδιαιτέρως την χρυσή σπείρα που εμφανίζεται στο 

εικονιζόμενο αυτί. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-9YQ1ZVIM66o/T-D0puRhA0I/AAAAAAAAAS8/MdmOHyLV5yg/s1600/2012-06-19---23_12_332.jpg
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Το σχεδιάγραμμα δίπλα είναι ένα καρδιογράφημα σε στιγμή 

ηρεμίας. Για τους γιατρούς είναι μία ιδιαίτερα ικανοποιητική 

ένδειξη όταν το διάστημα μεταξύ δύο οξέων επαρμάτων R 

διαιρείται σε λόγο χρυσής τομής από ένα έπαρμα Τ. (το 

κόκκινο βέλος στο διάγραμμα) 

http://4.bp.blogspot.com/-aZS_qST-0BA/T-D0o0lfVCI/AAAAAAAAAS4/zf0GYQJ_VOk/s1600/2012-06-19---23_12_33.jpg


31 
 

 

Επίσης, το πλάτος του στόματος είναι Φ φορές το πλάτος της 

μύτης.  

 

Ο Χρυσός αριθμός θεωρούταν από τους αρχαίους Έλληνες ως 

η θεϊκή αναλογία όπου η εφαρμογή του σε καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα και κατασκευές οδηγούσε σε «άριστα» και 

«ωραία» αποτελέσματα. 

 

Μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Fibonacci ανακάλυψε μία 

ακολουθία αριθμών που είχαν την ιδιότητα να εμφανίζουν 

την χρυσή αναλογία.  

 

Είναι η ακολουθία α =α +α . Για να προκύψει νέος αριθμός θα 

πρέπει να προστεθούν μεταξύ τους οι δύο προηγούμενοι με 

μοναδικό περιορισμό ότι για τον πρώτο αριθμό της 

ακολουθίας (α )δεν ισχύει η σχέση και για τον δεύτερο ισχύει 

α =2α . 

 

Ξεκινώντας από το 1 η ακολουθία είναι 

1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377, 610, 987, 1597, 2584, 

4181, 6765, 10946, 17711, 28657 και συνεχίζει επ’ άπειρον.  

 

Αν χ=α /α τότε παρατηρείται το εξής:Για α =1 χ=1/1=1,για α 
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=1 και α =2 χ=2/1=2,για α =2 και α =3 χ=3/2=1.5, για α =3 και 

α =5 χ=5/3=1.67, για α =5 και α =8 χ=8/5=1.6 και από εκεί και 

πέρα για οποιαδήποτε διαίρεση μεταξύ δύο διαδοχικών 

αριθμών της ακολουθίας όσο η ακολουθία προχωρά τόσο το 

αποτέλεσμα συγκλίνει όλο και με μεγαλύτερη ακρίβεια στον 

χρυσό αριθμό, το 1.618. 

 

Ομοίως και για οποιαδήποτε άλλη ακολουθία με σημείο 

εκκίνησης οποιονδήποτε αριθμό.  

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ 

 

Το Φ στην αρχιτεκτονική 

 

http://2.bp.blogspot.com/-YSXkIz8gIYQ/UJWe7LEzPZI/AAAAAAAAYnw/dH9efvbB4aU/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(34).jpg
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Η πρόσοψη του Παρθενώνα αποτελεί 

ένα παράδειγμα χρήσης της χρυσής 

τομής(Φ) στην αρχιτεκτονική. Δεν είναι 

γνωστό όμως αν οι αναλογίες δόθηκαν 

διαισθητικά ή με γνώση του αριθμού Φ.  

 

Ο τριγωνισμός, μια άλλη μέθοδος 

συγκρότησης ρυθμικών καμβάδων με βάση ορισμένα 

προνομιούχα τρίγωνα, γνώρισε τη μεγαλύτερη διάδοσή του 

τον περασμένο αιώνα.  

 

Αυτά είναι: (1)το πυθαγόρειο, δηλαδή το ορθογώνιο με 

σχέση πλευρών 3:4:5, (2) το αιγυπτιακό, δηλαδή το ισοσκελές 

με αναλογία βάσης προς ύψος 8:5, (3) το ισοσκελές με γωνία 

κορυφής 36 μοίρες, που αποτελεί τη μονάδα του κανονικού 

δεκαγώνου, και έχει σχέση πλευράς προς βάση Φ (1,618, ο 

γνωστός χρυσός αριθμός) και τέλος (4) το ισόπλευρο, που 

αποτελεί τη μονάδα του εξαγώνου.  

 

Τέτοιες μεθόδους επαλήθευσης συναντά κανείς στα 

αρχιτεκτονικά έργα του μοντέρνου κινήματος, Le Corbusier, 

Bauhaus κλπ. 
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Το Φ στην τέχνη 

 

Αργότερα ο Leonardo Da Vinci ζωγράφισε το πρόσωπο της 

Mona Lisa ώστε αυτό να χωράει τέλεια σε ένα χρυσό 

ορθογώνιο και δόμησε τον υπόλοιπο πίνακα γύρω από το 

πρόσωπο χωρίζοντάς τον επίσης σε χρυσά ορθογώνια. 

 

Κατά την Αναγέννηση οι καλλιτέχνες άρχισαν να 

επιστρέφουν στα κλασσικά θέματα της αρχαιότητας για τις 

εμπνεύσεις τους και τις τεχνικές τους.  

 

Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αναφέρουμε τους 

Michelangelo (1475-1564) καιRaphael (1483-1530) οι οποίοι 

επανέφεραν στις συνθέσεις τους την χρυσή τομή. 

 

Ο ομφαλός διαιρεί το σώμα του Δαβίδ του Michelangelo σε 

λόγο χρυσής τομής.  

http://1.bp.blogspot.com/-CFRSfgGtUzk/UJWgmkf9mhI/AAAAAAAAYn4/-Qovj_UFAqQ/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(36).jpg
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Η πιο πρόσφατη αναζήτηση για μία «γραμματική» στην τέχνη 

οδήγησε μοιραία τους σύγχρονους καλλιτέχνες στην χρήση 

της χρυσής τομής.  

 

Η Παρέλαση του Γάλλου νέο-ιμπρεσιονιστή καλλιτέχνη Seurat 

(1859 – 1891), που χαρακτηρίζεται από το γνωστό του στυλ 

με τις άπειρες κουκκίδες, περιέχει πλήθος παραδειγμάτων 

χρυσών αναλογιών.  

 

Σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα τέχνης, ο Seurat 

«επιτέθηκε σε κάθε καμβά του με τη χρυσή αναλογία».  

 

Τα χρυσά ορθογώνια είναι πολύ εμφανή στους Λουόμενούς 

του. 

 

Ο Μυστικός Δείπνος του Salvador Dali (1904-1989) 

http://1.bp.blogspot.com/-KHl8wR6W6Cw/UJWqJmQMQdI/AAAAAAAAYsQ/NBxBw6o2ATk/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(41).jpg
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πλαισιώνεται από ένα χρυσό ορθογώνιο.  

 

Χρυσοί λόγοι χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν την θέση 

κάθε φιγούρας ενώ ο θόλος του δωματίου σχηματίζεται από 

τις έδρες κανονικού δωδεκάεδρου που όπως είδαμε είναι ένα 

από τα στερεά που συνδέεται άμεσα με την χρυσή τομή. 

 

Μουσική  

 

Να αναφέρουμε τέλος πως και η μουσική δεν έμεινε 

ανεπηρέαστη από την χρυσή τομή.  

 

Αγνοούμε όμως αν αυτό έγινε συνειδητά ή ασυνείδητα.  

 

Παρατηρούμε και εδώ στα έργα των μεγάλων συνθετών 

όπως του Μότσαρτ ή του Μπετόβεν να υπάρχει μία διαίρεση 

των συνθέσεων σε λόγους χρυσής τομής. 

 

Για να το κατανοήσουμε αυτό καλύτερα, ας δούμε ένα 

παράδειγμα από την Πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν:  

 

Το περίφημο μοτίβο της διαιρεί την πρώτη πράξη, όπως 

φαίνεται και από το παρακάτω σχεδιάγραμμα, σε λόγο 
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χρυσής τομής. Τα μέτρα που αναφέρονται είναι μουσικά 

μέτρα.  

 

 

 

Βλέπουμε την πρώτη πράξη να αποτελείται από το μοτίβο (5 

μέτρα), ένα μουσικό τμήμα 372 μέτρα, ξανά το μοτίβο, ένα 

τμήμα 228 μέτρα και ολοκληρώνεται με το μοτίβο. Αν 

θέλουμε να υπολογίσουμε τον λόγο του Χ μουσικού τμήματος 

προς το Υ, θα έχουμε:  

 

 

Ο Mozart διαίρεσε μεγάλο αριθμό από τις σονάτες του σε 

δύο μέρη, η χρονική αναλογία των οποίων αντιστοιχεί στη 

χρυσή τομή, τον αριθμό φ, αν και υπάρχει σημαντική 

διχογνωμία για το κατά πόσο αυτό έγινε σκόπιμα. 

http://4.bp.blogspot.com/-ocHVlNL6snQ/T-D0hzM7wYI/AAAAAAAAASI/utBT_Qn7uH0/s1600/2012-06-19---23_11_411.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-uT4PRyO_5bw/T-D0hb4WogI/AAAAAAAAASA/3sJ5mdi9NHs/s1600/2012-06-19---23_11_41.jpg
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Το Φ στη Γεωμετρία των Fractals 

 

Ένας καλλιτέχνης του 15ου αιώνα που παρήγαγε ένα fractal 

αντικείμενο. Θεωρούμε ένα κανονικό πεντάγωνο και στην 

κάθε πλευρά του ας προσαρτήσουμε από άλλο ένα ίδιο 

κανονικό πεντάγωνο.  

 

Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται μέσα έξι νέα πεντάγωνα 

στα οποία εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία λαμβάνουμε 

ένα fractal απίστευτο για την εποχή του.  

 

Από υπολογισμούς μπορούμε να δούμε ότι ο λόγος των 

πλευρών κάθε ισοσκελούς τριγώνου βρίσκεται στη χρυσή 

τομή. 

 

Το Φ στη Βίβλο του Ισλάμ 

 

http://3.bp.blogspot.com/-tIKWZKx_BTg/UJWjhKfe4DI/AAAAAAAAYp4/orVvXjfu0jA/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(37).jpg
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Η λέξη Κοράνι, πιο σωστά στα Αραβικά 

Κουράν - Qur'an, προέρχεται από το 

ρήμα κάρα'α - qara'a που σημαίνει, 

απαγγέλλω κι αποτελείται από 114 

κεφάλαια (Σούρα).  

 

Ο αριθμός 114 είναι διαιρετέος με το 

19, ήτοι 19*6=114.  

 

Το 114 προκύπτει από τη διαίρεση του κύκλου με το π, ήτοι 

360/π, όπου π=3,14159 και το 19 εκτός του ότι είναι ο 

Μετωνικός Αριθμός, προκύπτει επίσης σαν δεκαπλάσιο του 

π/Φ, όπου Φ=1,618034 

 

Το Φ στον άνθρωπο 

 

Το ανθρώπινο σώμα έχει δομηθεί και αναπτύσσεται σε 

αναλογίες Φ.  

 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές «ανατολίτικες θρησκείες» και 

κινήματα στα πλαίσια της διδασκαλίας τους για διαλογισμό 

και την «αυτοσυγκέντρωση και στο λεγόμενο «γιόγκα» η 

στάση του ανθρώπινου σώματος γίνεται κατά αυτό τον τρόπο 

έτσι ώστε τα «κεντρικά - κομβικά» σημεία του σώματος να 
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βρίσκονται σε αναλογίες Φ.  

 

Αν θέλει κανείς να δει ένα χρυσό ορθογώνιο αρκεί να 

κοιτάξει μια πιστωτική κάρτα το σχήμα της οποίας είναι 

ακριβώς αυτό.  

 

Τέλος υπάρχουν καταγραφές που μιλούν για την ύπαρξη του 

Φ στην δομή του DNA. 

 

Η χρήση του αριθμού φ στην αρχαιότητα είναι εντυπωσιακή. 

Στον Παρθενώνα από τα αετώματα και τα σκαλίσματα σε 

αυτά μέχρι τα κιονόκρανα, στο αρχαίο θέατρο της 

Επιδαύρου, σε όλα τα αγάλματα, στις Πυραμίδες της 

Αιγύπτου που ακολουθούν την δομή ισοσκελούς τριγώνου. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3rUe7LtaoW0/UJWkh7jknGI/AAAAAAAAYqA/zcMx-QEynpY/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(38).jpg
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Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα 

Μαθηματικά στην τέχνη.  

 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες στην 

χρυσή τομή – χρυσό λόγο και τους έκαναν χρήση στο χτίσιμο 

των μεγάλων πυραμίδων.  

 

Εάν τμήσουμε κάθετα την μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, θα 

πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο 

Αιγυπτιακό Τρίγωνο.  

 

Ο λόγος του ύψους της παράπλευρης επιφάνειας της 

πυραμίδας (υποτείνουσα του τριγώνου) προς την απόσταση 

της πλευράς από το κέντρο (μισή πλευρά της βάσης ) είναι 

1,61804… που διαφέρει από τον αριθμό στο πέμπτο δεκαδικό 

ψηφίο.  

 

Αυτό σημαίνει ότι αν η πλευρά της βάσης είναι 2 μονάδες 

μήκους, τότε το ύψος ενός από τα τέσσερα τρίγωνα που 

απαρτίζουν την παράπλευρη επιφάνεια της πυραμίδας είναι, 

ενώ το ύψος της πυραμίδας είναι Ö, όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
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http://1.bp.blogspot.com/-9ITfbKCTHZg/UJWnDfICWJI/AAAAAAAAYsA/B1fCmCHKuYk/s1600/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%BB%CE%BF+(39).jpg
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Ο Πέτρος και η Μαρία ζουν μαζί με τα 12 παιδιά τους. Κάποια από αυτά είναι 
από τον προηγούμενο γάμο του Πέτρου και κάποια από τον προηγούμενο 
γάμο της Μαρίας. Ο καθένας τους συνδέεται άμεσα με 9 από τα παιδιά αυτά. 
Πόσα παιδιά απέκτησαν μαζί; 

Γρίφος 1: Η γέφυρα (*)  

Στη µέση µιας γέφυρας υπάρχει ένα φυλάκιο. Ο φύλακας ßγαίνει κάθε δέκα 
λεπτά και καλεί οποιοδήποτε ßρίσκεται πάνω στη γέφυρα να γυρίσει πίσω και 
αν δεν υπακούσει τον πυροßολεί. Ο χρόνος για να περάσει κανείς τη γέφυρα 
είναι δεκαπέντε λεπτά. Πώς µπορεί κανείς να περάσει αυτή τη γέφυρα; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 2: Η έξυπνη µέτρηση (***) 

Ένας έχει µια νταµιτζάνα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς 
µπορεί να το µετρήσει, χωρίς καθόλου απ’ το κρασί να πάει χαµένο, αν 
διαθέτει µόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων; 

 
Απάντηση  

 
Γρίφος 3: Επιστροφές µπουκαλιών (**) 

Στα πλαίσια ενός προγράµµατος ανακύκλωσης, όσοι επιστρέφουν άδεια 
µπουκάλια κάποιου αναψυκτικού µπορούν να τα ανταλλάξουν µε γεµάτα. 
Συγκεκριµένα, τα 4 άδεια µπουκάλια ανταλλάσσονται µε 1 γεµάτο. Πόσα 
µπουκάλια αναψυκτικού θα πιει µια οικογένεια που συγκέντρωσε 24 άδεια 
µπουκάλια; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 4: Η λάµπα (**) 

Έχουµε ένα δωµάτιο το οποίο έχει µία λάµπα(στο εσωτερικό του)και τρεις 
διακόπτες (στο εξωτερικό του). Ένας από αυτούς τους διακόπτες είναι αυτός 
που ανάßει την λάµπα. Εµείς πρέπει µε µία µόνο προσπάθεια να 
καταλάßουµε ποιος διακόπτης είναι ο σωστός.Δηλαδή ποιο ή ποιους 
διακόπτες πρέπει να πατήσουµε ώστε όταν ανοίξουµε την πόρτα να 
καταλάßουµε ποιος είναι ο σωστός; 
(Εννοείται ότι όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν ßλέπουµε αν ανάßει ή όχι η 
λάµπα) 

Απάντηση  

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_1:_Θα
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_2:_Πρώτα
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_3:_Αρχικά
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_4:_Θα
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Γρίφος 5: Το άδειο δωµάτιο (**) 

Σε ένα άδειο δωµάτιο µε πολύ ψηλό ταßάνι ßρέθηκε ένας κρεµασµένος 
άνδρας. Το δωµάτιο ήταν κλειδωµένο από µέσα και είχε υγρασία. 
Η ερώτηση είναι το πώς κατάφερε να κρεµαστεί ο άτυχος άνδρας αφού το 
δωµάτιο ήταν εντελώς άδειο όπως είπαµε, το ταßάνι πολύ ψηλό και δεν 
υπάρχει παράθυρο.  

Απάντηση  

 
Γρίφος 6: Το πρόßατο (*****) 

Σε ένα κλουßί (σχετικά µεγάλο) είναι κλεισµένα 57 λιοντάρια και 1 πρόßατο. 
Αν κάποιο λιοντάρι φάει το πρόßατο τότε το πιάνει υπνηλία (από τη 
ßαρυστοµαχιά) και είναι ευάλωτο σε επιθέσεις άλλου λιονταριού (γίνεται κατά 
κάποιο τρόπο ψευδό-πρόßατο, δηλαδή υποψήφιο θύµα).  
Υποθέστε ότι αν κάποιο λιοντάρι σκοτώσει το θύµα του τότε το τρώει µόνο του 
(δεν το µοιράζεται µε άλλο λιοντάρι). Επίσης υποθέστε ότι όλα τα λιοντάρια 
είναι λογικά, και όλα ξέρουν ότι και τα άλλα λιοντάρια σκέφτονται µε λογικό 
τρόπο. Το κάθε λιοντάρι θέλει κατ' αρχάς να ζήσει και αν µπορεί να φάει 
κάποιο θύµα τότε θα το κάνει. Οι προτεραιότητές τους δηλαδή είναι (από τη 
µεγαλύτερη προς τη µικρότερη):  
1. Να φάνε το υποψήφιο θύµα και να ζήσουν 

2. Να µην φάνε το υποψήφιο θύµα και να ζήσουν 

3. Να φάνε το υποψήφιο θύµα και να πεθάνουν  

Τα λιοντάρια µπορούν να επιζήσουν και χωρίς να φάνε το πρόßατο ή το 
όποιο άλλο υποψήφιο θύµα (δηλαδή, τους παρέχεται τροφή µε άλλο τρόπο). 
Η ερώτηση είναι: Θα επιßιώσει το πρόßατο;  

Απάντηση  

 

Γρίφος 7: Περίπλοκη απογραφή (*****)  

Ένας απογραφέας µπαίνει σε ένα σπίτι και ρωτάει την νοικοκυρά πόσοι 
άνθρωποι µένουν εκεί. Εκείνη του απαντάει πως µένει αυτή µε τις τρεις κόρες 
της. Ο απογραφέας την ρωτάει τις ηλικίες των κορών της και εκείνη του λέει 
πως επειδή της αρέσουν τα µαθηµατικά παιχνίδια, θα του απαντήσει µε έναν 
γρίφο: Το γινόµενο των ηλικιών τους, του λέει, είναι ο αριθµός 36. Ο 
απογραφέας της λέει πως χρειάζεται και άλλα στοιχεία. Το άθροισµα των 
ηλικιών τους, προσθέτει, είναι ο αριθµός του σπιτιού µου. Ο απογραφέας 
ßγαίνει έξω, ßλέπει τον αριθµό, αλλά ξαναµπαίνει µέσα και διαµαρτύρεται 
πως ούτε και πάλι µπορεί να υπολογίσει τις ηλικίες τους. Η µεγάλη µου κόρη 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_5:_Ο
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_6:_1.
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είναι συναχωµένη, συµπληρώνει η κυρία µε νόηµα. Ο απογραφέας την 
ευχαριστεί πολύ και φεύγει. Ποιες είναι οι ηλικίες των τριών κορών της;  

Απάντηση  

 

Γρίφος 8: Ο γελωτοποιός (***)  

Ο ßασιλιάς, που είχε ßαρεθεί το γελωτοποιό του και έψαχνε αφορµή να τον 
ξεφορτωθεί, τον καλεί µια µέρα και του λέει:  
- Πες κάτι, ότι θες. Αν, αυτό που θα πεις, είναι ψέµα θα σε κρεµάσω και αν 
είναι αλήθεια θα σε σφάξω.  
Ο γελωτοποιός στάθηκε για λίγο σκεπτικός και µετά είπε κάτι στον ßασιλιά. 
Και έζησε!  
Τι του είπε; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 9: Οι δύο δίδυµοι (****)  

Δύο δίδυµοι παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Ο ένας από αυτούς λέει πάντοτε 
ψέµατα, ενώ ο άλλος πότε ψέµατα και πότε την αλήθεια. Ο ένας δίδυµος, ο 
Τζων, είχε διαπράξει ένα έγκληµα. (Ο Τζων δεν ήταν κατ' ανάγκη αυτός που 
έλεγε πάντοτε ψέµατα). "Είσαι ο Τζων;" ρωτάει ο δικαστής τον πρώτο δίδυµο. 
"Ναι, είµαι" του απαντάει. "Είσαι ο Τζων;" ξαναρωτάει ο δικαστής τον δεύτερο 
δίδυµο. Εκείνος του απάντησε ή "ναι" ή "όχι" και αµέσως ο δικαστής ßρήκε 
ποιος ήταν ο Τζων. Ήταν ο πρώτος ή ο δεύτερος δίδυµος; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 10: Οι δέκα προτάσεις (***) 

Έχουµε τις παρακάτω δέκα προτάσεις. Ποιες από αυτές είναι αληθείς και 
ποιες ψευδείς;  
1) Μία µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδής. 
2) Δύο µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
3) Τρεις µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
4) Τέσσερις µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
5) Πέντε µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
6) Έξι µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
7) Επτά µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
8) Οκτώ µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
9) Εννέα µόνο από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 
10) Δέκα από αυτές τις προτάσεις είναι ψευδείς. 

Απάντηση  

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_7:_Οι
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_8:_Ο
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_9:_Αν
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_10:_Η
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Γρίφος 11: Την κυρία ή την τίγρη; (**)  

Ένας ßασιλιάς έßαλε έναν κρατούµενο µπροστά από δύο πόρτες. Η πόρτα 
Νο 1 έγραφε: "Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΠΛΑΝΟ ΜΙΑ ΤΙΓΡΗ". Η πόρτα Νο 2 έγραφε: "ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ 
ΔΩΜΑΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΑ ΤΙΓΡΗ". Ο ßασιλιάς 
είπε στον κρατούµενο ότι η µία από τις δύο επιγραφές γράφει την αλήθεια και 
η άλλη ψέµατα. Εάν ο κρατούµενος ανοίξει την πόρτα µε την κυρία θα την 
παντρευτεί ενώ αν ανοίξει την πόρτα µε την τίγρη θα φαγωθεί. Ποια πόρτα 
πρέπει να ανοίξει ο κρατούµενος; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 12: Πανέρια µε φρούτα (****)  

Έχουµε τρία κλειστά πανέρια και µία επιγραφή κρεµασµένη πάνω στο 
καθένα. Η πρώτη γράφει "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ", η δεύτερη γράφει "ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ" 
και η τρίτη γράφει "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ". Ξέρουµε ότι και οι τρεις 
επιγραφές είναι τοποθετηµένες λάθος. Πως µπορούµε ßγάζοντας ένα φρούτο 
από ένα µόνο πανέρι και χωρίς να κοιτάξουµε µέσα ή να ψαχουλέψουµε, να 
ßάλουµε τις επιγραφές στη σωστή τους θέση; 

Απάντηση  

 
Γρίφος 13: Το µακρύ καλάµι (****) 

Ένας ψαράς θέλει να ταξιδέψει αεροπορικώς µεταφέροντας µαζί του ένα 
καλάµι ψαρέµατος. Δυστυχώς ο υπεύθυνος της εταιρίας του λέει πως το 
καλάµι του έχει 5 εκατοστά µεγαλύτερο µήκος από αυτό που επιτρέπουν οι 
κανονισµοί. Ο ψαράς µελέτησε το πρόßληµα και ßρήκε έναν τρόπο για να το 
συσκευάσει χωρίς να το λυγίσει ή να το κοντύνει και χωρίς να παραßεί τους 
κανονισµούς. Τι έκανε;  

Απάντηση  

 

Γρίφος 14: Στρώσιµο τραπεζιού (****)  

Δουλεύεις σ' ένα εστιατόριο και ο συνάδελφός σου σε προκαλεί σ' ένα 
παιχνίδι από το οποίο ο χαµένος θα πλύνει τα πιάτα στο τέλος της ßάρδιας: 
Τοποθετείτε εναλλάξ έναν µεγάλο αριθµό ίδιων πιάτων οπουδήποτε πάνω σ' 
ένα στρογγυλό τραπέζι και ο πρώτος που δεν θα έχει χώρο για να 
τοποθετήσει το πιάτο του, χάνει το παιχνίδι. Τα πιάτα πρέπει να ακουµπάνε 
κανονικά πάνω στο τραπέζι και δεν επιτρέπεται να επικαλύπτονται µεταξύ 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_11:_Εάν
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τους. Θα διαλέξεις να παίξεις πρώτος ή δεύτερος; Ποια στρατηγική θ' 
ακολουθήσεις για να κερδίσεις στα σίγουρα το παιχνίδι; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 15: Η ζυγαριά (****) 

Έχουµε 10 διαφορετικά αντικείµενα(όσα θέλουµε στο καθένα), όπου κάθε ένα 
από αυτά ζυγίζει 1 - 9 γραµµάρια και δεν αποκλείεται 2 τουλάχιστον 
αντικείµενα να έχουν το ίδιο ßάρος. Το µόνο δεδοµένο που έχουµε είναι µια 
ηλεκτρονική ψηφιακή ζυγαριά ακρίßειας γραµµαρίου. Έστω ότι τα αντικείµενα 
είναι Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ .  
ΕΡΩΤΗΣΗ  
Πως γίνεται µε ένα ζύγισµα, ßλέποντας την µέτρηση της ηλεκτρονικής 
ψηφιακής ζυγαριάς να µπορούµε να πούµε µε σιγουριά πόσο ζυγίζει το κάθε 
ένα από αυτά τα αντικείµενα; Δώστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.  

Απάντηση  

 
Γρίφος 16: Οι µπάλες (***) 

Έχουµε 9 µπάλες του ίδιου όγκου άλλα µία από αυτές έχει διαφορετικό 
ßάρος, είναι πιο ελαφριά. Ακόµα έχουµε µία ζυγαριά και θέλουµε να ßρούµε 
την ελαφρύτερη µπάλα κάνοντας µόνο δυο ζυγίσεις.(Η ζυγαριά δεν είναι αυτή 
που της ßάζεις ένα αντικείµενο και σου λέει το ßάρος του άλλα αυτή που 
συγκρίνει δυο αντικείµενα για το πιο είναι πιο ßαρύ)  

Απάντηση  

 
Γρίφος 17: Οι ορειßάτες (***)  

Τέσσερις ορειßάτες ßρίσκονται στην άκρη µιας µεγάλης γέφυρας και θέλουν 
να περάσουν απέναντι, είναι όµως νύχτα και ο φακός που διαθέτουν έχει 
ακόµα 60 λεπτά διάρκεια πριν τελειώσει η µπαταρία. Εκτός αυτού η γέφυρα 
αντέχει µόνο δυο άτοµα και συνεπώς δεν µπορούν να περάσουν όλοι µαζί. Οι 
ορειßάτες είναι διαφόρων ηλικιών και φυσικής κατάστασης και ο καθένας 
κάνει διαφορετικό χρόνο για να περάσει απέναντι. Ο ένας κάνει 5 λεπτά ο 
δεύτερος 10 λεπτά ο τρίτος 20 λεπτά και ο τέταρτος 25 λεπτά. Όπως 
καταλαßαίνετε όταν πάνε να περάσουν δυο µαζί την γέφυρα ο χρόνος που θα 
κάνουν θα είναι αυτός που χρειάζεται ο πιο αργός π.χ. αν πάει ο δεύτερος µε 
τον τρίτο θα κάνουν 20 λεπτά. Πώς θα καταφέρουν να περάσουν απέναντι και 
οι τέσσερις χωρίς να τους σßήσει ο φακός;  

Απάντηση  

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_14:_Μπορείς
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Γρίφος 18: Άνοιξε µόνο ένα (**)  

Κάποια κυρία έχει ένα κουτί µε σοκολατάκια, ένα µε µπισκότα και ένα µε 
καραµέλες. Κάθε κουτί έχει µια ετικέτα στην οποία αναγράφεται το 
περιεχόµενό του. Οι ετικέτες, όµως, έχουν µπει και στα τρία λάθος. Μπορείς 
να ßρεις τι περιέχει κάθε κουτί ανοίγοντας µόνο το ένα από αυτά; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 19: Το ßράσιµο του αßγού (****)  

Έχουµε ένα µπρίκι µε νερό που ßράζει και ένα αßγό που πρέπει να ßράσουµε 
για εννέα λεπτά ακριßώς. Δυστυχώς δεν έχουµε κανένα ρολόι παρά µόνο δύο 
κλεψύδρες, η µία διάρκειας επτά και η άλλη τεσσάρων λεπτών. Ποιος είναι ο 
συντοµότερος τρόπος για να µετρήσουµε εννέα λεπτά; 

Απάντηση  

 

Γρίφος 20: Τα ψώνια (**) 

Ένα αντρόγυνο γύριζε από ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ φορτωµένοι µε 
τσάντες. Ο άντρας άρχισε να διαµαρτύρεται στην γυναίκα του ότι οι τσάντες 
που κουßαλάει είναι πολύ ßαριές. "Τι διαµαρτύρεσαι;" του λέει εκείνη. "Αν µου 
έδινες µία από τις τσάντες σου, θα είχα τις διπλάσιες απ' ότι εσύ, ενώ αν σου 
έδινα εγώ µία δικιά µου, θα είχαµε τις ίδιες". Πόσες τσάντες κρατούσε ο 
καθένας; 

Απάντηση  

 

Συνδυαστικοί γρίφοι (απαντήσεις) 

 

Απάντηση 1: Θα προχωρήσει κανονικά πάνω στη γέφυρα, αλλά πριν ßγει ο 
φύλακας θα αντιστρέψει την πορεία του. Ο φύλακας θα τον γυρίσει πίσω και 
έτσι θα τον στείλει προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 

 

 

Back  

 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Απάντηση_18:_Ανοίγεις,
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Απάντηση 2: Πρώτα θα γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά θα αδειάσει τα 
3 λίτρα στο δοχείο των 5 λίτρων. Πάλι θα γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων και 
θα αδειάσει απ’ αυτό στο δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεµίσει. 
Έτσι θα µείνει στο δοχείο των 3 λίτρων ακριßώς 1 λίτρο. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 3: Αρχικά θα πιει 6 µπουκάλια. Θα ανταλλάξει τα 4 από τα 6 άδεια 
µε ένα γεµάτο (άρα είµαστε στα 7) και αφού το πιει θα έχει 3 άδεια. Μπορεί, 
τότε, να δανειστεί 1 ακόµα άδειο µπουκάλι, να ανταλλάξει τα άδεια µε ένα 
γεµάτο, να το πιει, και να επιστρέψει το µπουκάλι που δανείστηκε. Εποµένως, 
η οικογένεια θα πιει συνολικά 8 µπουκάλια αναψυκτικού. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 4: Θα πατήσουµε πρώτα τον πρώτο διακόπτη και θα τον 
αφήσουµε πατηµένο για λίγα λεπτά. Ύστερα θα τον επαναφέρουµε στην 
αρχική του κατάσταση (τον πρώτο διακόπτη) και θα πατήσουµε τον δεύτερο 
διακόπτη. Τότε θα ανοίξουµε την πόρτα και θα πράξουµε ως εξής: Αν η 
λάµπα καίει πάει να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο δεύτερος που είναι και 
πατηµένος, αν δεν καίει θα πιάσουµε την λάµπα και αν είναι ζεστή πάει να πει 
ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο πρώτος ενώ αν δεν καίει πάει να πει ότι ο 
σωστός διακόπτης είναι τρίτος. 

 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_2:_Η
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_3:_Επιστροφές
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Back  

 

 

 

 

Απάντηση 5: Ο άνδρας αυτός για να φτάσει το σχοινί ανέßηκε σε ένα 
κοµµάτι πάγου το οποίο στη συνέχεια έλιωσε και έµεινε µόνο η υγρασία. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 6: 
1. Αν το λιοντάρι ήταν ένα µόνο, θα έτρωγε ασυζητητί το πρόßατο.  
2. Αν ήταν 2, κανένα δεν θα το έτρωγε, διότι αµέσως θα έπεφτε θύµα του 
άλλου.  
3. Αν ήταν 3, κάποιο λιοντάρι θα έτρωγε το πρόßατο, µην έχοντας τίποτα να 
φοßηθεί από τα υπόλοιπα 2 (ßλέπε περίπτωση 2).  
4. Αν ήταν 4, δεν θα έκανε κανένα την αρχή να φάει το πρόßατο, γιατί κάποιο 
από τα υπόλοιπα 3 θα έτρωγε και τον ίδιο (όπως περίπτωση 3).  
5. Τελικά καταλήγουμε ότι αν ο αριθµός των λιονταριών είναι µονός, το 
πρόßατο θα φαγωθεί. 

 

 

Back  
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Απάντηση 7: Οι πιθανοί συνδυασµοί των ηλικιών των τριών κορών είναι οι 
εξής: 
Κόρη 1/ Κόρη 2/ Κόρη 3/ άθροισµα 
1 2 18 21 
2 2 9 13 
1 1 36 38 
1 3 12 16 
1 6 6 13 
1 4 9 14 
2 3 6 11 
Αφού ο απογραφέας ßγαίνοντας να δει τον αριθµό του σπιτιού δεν µπόρεσε 
να απαντήσει αυτό σηµαίνει ότι ο αριθµός ήταν το 13.(αν ήταν οποιοσδήποτε 
άλλος αριθµός θα µπορούσε να απαντήσει αµέσως αφού θα υπήρχε µία φορά 
στην τρίτη στήλη του πίνακα κάτι που δεν συµßαίνει µε το 13)Έτσι όταν η 
νοικοκυρά του είπε πως η µεγάλη της κόρη είναι κρυωµένη κατάλαßε ότι ο 
σωστός συνδυασµός ήταν ο 2 2 9 πολύ απλά επειδή ο άλλος συνδυασµός 
έχει δυο κόρες ως τις πιο µεγάλες ενώ θα έπρεπε να ήταν µία. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 8: Ο γελωτοποιός είπε: "Θα µε κρεµάσεις". Αν τον κρεµάσει έχει 
πει αλήθεια άρα θα πρέπει να το σφάξει και αν το σφάξει τότε έχει πει ψέµα 
και πρέπει να τον κρεµάσει. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 9: Αν ο δεύτερος δίδυµος απαντούσε και αυτός "ναι", τότε 
προφανώς ο δικαστής δεν θα µπορούσε να συµπεράνει ποιος ήταν ο Τζων. 
Άρα, ο δεύτερος δίδυµος πρέπει να απάντησε "όχι". Αυτό σηµαίνει είτε ότι και 
οι δύο δίδυµοι δήλωσαν την αλήθεια είτε ότι και οι δύο είπαν ψέµατα. Αλλά 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_7:_Περίπλοκη
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_8:_Ο
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αφού ο ένας από τους δύο λέει πάντοτε ψέµατα, πρέπει να είπαν και οι δύο 
ψέµατα. Άρα ο Τζων είναι ο δεύτερος δίδυµος. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 10: Η πρόταση Νο 9 είναι αληθής. Όλες οι άλλες είναι ψευδείς. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 11: Εάν η πόρτα Νο 2 λέει ψέµατα τότε το ίδιο πρέπει να λέει και 
η πόρτα Νο 1. Άρα η πόρτα Νο 2 πρέπει να λέει την αλήθεια και η πόρτα Νο 1 
ψέµατα. Άρα το δωµάτιο Νο 1 έχει µέσα µία τίγρη και το δωµάτιο Νο 2 µία 
κυρία. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 12: Βγάζουµε ένα φρούτο από το πανέρι µε την επιγραφή 
"ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ". Αν είναι πορτοκάλι τότε αυτό το πανέρι 
έχει µέσα τα πορτοκάλια. Επειδή το πανέρι µε την επιγραφή "ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ" 
δεν µπορεί να έχει µέσα µανταρίνια, έχει πορτοκάλια και µανταρίνια. Αυτό που 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_9:_Οι
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µένει, µε την επιγραφή "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ", έχει µέσα τα µανταρίνια. Αντίστοιχα 
πράττουµε εάν το φρούτο που ßγάλουµε είναι µανταρίνι. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 13: Έφτιαξε ένα κουτί ύψους κατά 5 εκατοστά µικρότερο από το 
καλάµι του και το τοποθέτησε µέσα του διαγώνια. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 14: Μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι ακολουθώντας την εξής 
όµορφη τεχνική: Τοποθετείς πρώτος ένα πιάτο ακριßώς στο κέντρο του 
τραπεζιού. Οπουδήποτε και αν τοποθετήσει το πιάτο του ο συνάδελφός σου, 
ßάζεις το δικό σου απέναντι, στην συµµετρική του θέση ως προς το κέντρο 
του τραπεζιού. Έτσι όσο έχει χώρο αυτός για ένα πιάτο ακόµα, θα έχεις κι 
εσύ. 

 

 

Back  
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Απάντηση 15: 
Από το 1ο Αντικείµενο παίρνουµε 1  
Από το 2ο Αντικείµενο παίρνουµε 10  
Από το 3ο Αντικείµενο παίρνουµε 100  
Από το 4ο Αντικείµενο παίρνουµε 1000  
Από το 5ο Αντικείµενο παίρνουµε 10000  
Από το 6ο Αντικείµενο παίρνουµε 100000  
Από το 7ο Αντικείµενο παίρνουµε 1000000  
Από το 8ο Αντικείµενο παίρνουµε 10000000  
Από το 9ο Αντικείµενο παίρνουµε 100000000  
Από το 10ο Αντικείµενο παίρνουµε 1000000000  
Τα τοποθετούµε όλα αυτά µαζί πάνω στην ζυγαριά και αυτή δείχνει π.χ. 
9.123.456.789 γραµµάρια.  
Άρα τα αντικείµενα ζυγίζουν ως εξής:  
Το 1ο Αντικείµενο 9 γραµµάρια  
Το 2ο Αντικείµενο 8 γραµµάρια  
Το 3ο Αντικείµενο 7 γραµµάρια  
Το 4ο Αντικείµενο 6 γραµµάρια  
Το 5ο Αντικείµενο 5 γραµµάρια  
Το 6ο Αντικείµενο 4 γραµµάρια  
Το 7ο Αντικείµενο 3 γραµµάρια  
Το 8ο Αντικείµενο 2 γραµµάρια  
Το 9ο Αντικείµενο 1 γραµµάρια  
Το 10ο Αντικείµενο 9 γραµµάρια 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 16: Θα ßάλουµε τρεις µπάλες από την µία µεριά της ζυγαριάς και 
τρεις από την άλλη, αν η ελαφρύτερη µπάλα είναι σε µία από τις δυο πλευρές, 
δηλαδή σε µία τριάδα, τότε ζυγίζουµε τις δυο από τις τρεις µπάλες της τριάδας 
µεταξύ τους και αν είναι µία από τις δυο έχει καλός αλλιώς θα είναι η τρίτη. Αν 
η ζητούµενη µπάλα δεν είναι σε καµία από τις δυο τριάδες που ζύγισα θα είναι 
στην τριάδα που δεν ζύγισα και θα κάνω ότι και πρίν. 

 

 

Back  
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Απάντηση 17: Θα ξεκινήσει ο 5 µε τον 10 και θα γυρίσει πίσω ο 5 σύνολο 15 
λεπτά. Θα ξεκινήσει ο 20 µε τον 25 θα περάσουν απέναντι και θα γυρίσει ο 10 
σύνολο 50 λεπτά. Και τέλος θα περάσει απέναντι ο 5 µε τον 10 σύνολο 60 
λεπτά. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 18: Ανοίγεις, ας πούµε, το κουτί που η ετικέτα του γράφει 
“σοκολατάκια” και ßρίσκεις τις καραµέλες. Αυτό σηµαίνει ότι το κουτί µε ετικέτα 
“µπισκότα” περιέχει τα σοκολατάκια, αφού δεν µπορεί να περιέχει τα 
µπισκότα. Τέλος, το κουτί µε ετικέτα “καραµέλες” περιέχει τα µπισκότα. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 19: Υπάρχουν αρκετές λύσεις, αλλά η παρακάτω είναι η 
συντοµότερη. Απαιτεί ακριßώς εννέα λεπτά. Γυρνάµε τις δύο κλεψύδρες 
ταυτόχρονα και ρίχνουµε το αßγό στο νερό. Μόλις η κλεψύδρα των τεσσάρων 
λεπτών αδειάσει, την ξαναγυρνάµε αµέσως και έχουµε µετρήσει τέσσερα 
λεπτά. Στο µεταξύ η άλλη κλεψύδρα έχει υπόλοιπο τριών λεπτών. Μόλις 
αδειάσει η επτάλεπτη, την ξαναγυρνάµε και έχουµε µετρήσει συνολικά επτά 
λεπτά. Στο µεταξύ η τετράλεπτη έχει υπόλοιπο ενός λεπτού. Μόλις αδειάσει 
έχουµε µετρήσει οκτώ λεπτά. Γυρνάµε αµέσως πάλι την κλεψύδρα των επτά 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_17:_Οι
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λεπτών που στο µεταξύ έχει τρέξει για ένα λεπτό και µόλις αδειάσει έχουµε 
µετρήσει ακριßώς εννέα λεπτά. 

 

 

Back  

 

 

 

 

Απάντηση 20: Η γυναίκα κρατούσε 7 τσάντες και ο άντρας 5. 

 

 

Back  

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστορική διαδρομή των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών 

περιγράφεται συνήθως ως εξής: 

http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_19:_Το
http://users.ntua.gr/ge01033/grifoi1.htm#_Γρίφος_20:_Τα
javascript:window.close()
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Ο Μαρξ δεν ήταν μαθηματικός. Πίστευε, όμως, σύμφωνα με 

τον Πωλ Λαφάργκ, ότι «μια επιστήμη δεν είναι πραγματικά 

αναπτυγμένη αν δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα 

μαθηματικά». Γι αυτό προώθησε την άποψη της δυνατότητας 

εφαρμογής των μαθηματικών μεθόδων στην έρευνα των 

κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα στην έρευνα της 

πολιτικής οικονομίας. 

[...] 

Τα Μαθηματικά Χειρόγραφα δεν πρέπει να τα δει κανείς σαν 

ένα αξιοπερίεργο γεγονός στην ιστορία των μαθηματικών, 

αλλά ως μια σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη του 

διαλεκτικού υλισμού. 

Πρώτη περίοδος (η θεμελιωτική) Από τις αρχές του 6ου 

αιώνα μέχρι το 450 π.Χ. 

Τότε εμφανίζονται τα 4 μεγάλα άλυτα γεωμετρικά 

προβλήματα, δηλαδή ο τετραγωνισμός του κύκλου, η 

τριχοτόμηση της γωνίας, ο διπλασιασμός του κύβου και η 

κατασκευή κανονικού πολυγώνου με 7 ή 9 πλευρές. Την ίδια 

περίοδο εμφανίζονται και τα ασύμμετρα μεγέθη. Οι πρώτοι 

¨Έλληνες που ασχολήθηκαν θεωρητικά και όχι εμπειρικά με 

τα μαθηματικά ήταν ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (ιδρυτής της 

σχολής Πυθαγορείου), ο Θαλής ο Μιλήσιος (ιδρυτής της 

Ιωνικής σχολής), από τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις της 
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θεωρητικής γεωμετρίας, αφού εισήγαγε διάφορες 

γεωμετρικές έννοιες αλλά και την αποδεικτική αξία στα 

μαθηματικά. Γι αυτόν έχουν μιλήσει ο Πλούταρχος και ο 

Πρόκλος. 

Δεύτερη περίοδος (η ανάπτυξη και η κρίση) Από τα μέσα του 

5ου π.Χ αιώνα μέχρι το 386 π.Χ (όταν δηλαδή ιδρύθηκε η 

ακαδημία του Πλάτωνα) Με την ανάπτυξη των μαθηματικών 

εμφανίζεται και η κρίση της ασυμμετρίας. Κατά την περίοδο 

αυτή παρουσιάζονται οι έννοιες του απειροστού του απείρου 

και οι απαρχές του απειροστικού λογισμού και παράλληλα 

συνεχίζεται η έρευνα για τη μελέτη των ασύμμετρων 

μεγεθών. Ένα τέτοιο παράδειγμα (το αρχαιότερο ίσως), 

γνωστό από την εποχή του Πυθαγόρα, είναι εκείνο της 

διαγωνίου και της πλευράς ενός τετραγώνου, το οποίο 

συνεχίζει να απασχολεί τους μαθηματικούς. Η διαγώνιος και 

η πλευρά του ΑΒΓΔ δεν είναι σύμμετρα ευθύγραμμα 

τμήματα. Πράγματι, αν ήταν σύμμετρα, θα υπήρχε ένα 

τμήμα, κοινό τους μέτρο, έστω μ, σε τρόπο ώστε τα μήκη των 

ΑΓ και ΑΒ με μονάδα.  Γύρω στο 430 π.Χ διαπιστώνεται η 

ύπαρξη του αριθμού π (3,1415…) και παράλληλα αρχίζει η 

έρευνα για τη φύση του αριθμού αυτού. Η περίοδος αυτή 

ονομάστηκε ηρωική, διότι οι μαθηματικοί της περιόδου με 

ανεπαρκείς αποδειχτικές μεθόδους στη διάθεσή τους 
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‘ρίχτηκαν’ με μεγάλη ορμή στην επίλυση πολλών, βασικών 

και μη, γεωμετρικών προβλημάτων. 

Τρίτη περίοδος ( περίοδος σταθεροποιήσεως και 

υπερνικήσεως της κρίσεως, η περίοδος της μεγάλης ακμής) 

Από 386 π.Χ μέχρι τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ όπου 

αναπτύχθηκε το βασίλειο της Αλεξάνδρειας και έζησαν οι 3 

σημαντικότερες μορφές των αρχαίων ελληνικών 

μαθηματικών, ο Ευκλείδης ,ο Αρχιμήδης και ο Απολλώνιος. 

Τα μαθηματικά έφτασαν στο απόγειό τους. 

Άρωμα γυναίκας είχαν τα μαθηματικά στην αρχαία Ελλάδα, 

όπως αποδεικνύει έρευνα του μαθηματικού Ευ. Σπανδάγου 

στην οποία αναφέρονται Τα Νέα (30.10.2007). 

Μπορεί να έμεινε στην Ιστορία ως η μητέρα του Θησέα, αλλά 

πόσοι γνωρίζουν πως η Αίθρα ήταν δασκάλα λογιστικής; Και 

πως στη σύντροφο του σπουδαίου μαθηματικού Πυθαγόρα, 

Θεανώ, φέρεται ότι οφείλεται η θεωρία της χρυσής τομής;  

Είναι δύο μόλις από τις 40 άγνωστες 

αρχαίες Ελληνίδες μαθηματικούς, που αν 

και συνέβαλαν στην εξέλιξη της επιστήμης 

βυθίστηκαν στη λήθη της Ιστορίας.  

Χρειάστηκε να περάσουν 31 αιώνες για να 

έρθουν και πάλι στο φως και να 
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διεκδικήσουν μια θέση στον επιστημονικό κόσμο, χάρη στην 

έρευνα που πραγματοποίησε ο μαθηματικός και συγγραφέας 

Ευάγγελος Σπανδάγος. 

Η «σκυταλοδρομία» για την ανακάλυψη των άγνωστων 

αρχαίων Ελληνίδων μαθηματικών ξεκίνησε για τον 

βραβευμένο τόσο από τον Παγκόσμιο Όμιλο για την μελέτη 

των αρχαίων πολιτισμών όσο και από την Ακαδημία Αθηνών 

μαθηματικό, όταν ένας μαθητής του τον ρώτησε «εκτός από 

την Υπατία, που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο της 

Γεωμετρίας, δεν υπήρχαν κι άλλες γυναίκες μαθηματικοί 

στην αρχαιότητα;».«Γύρισα σπίτι, άρχισα να ψάχνω βιβλία, 

να ρωτάω φίλους και γνωστούς, αλλά ουδείς γνώριζε κάτι», 

εξηγεί ο κ. Σπαγδάνος την αφορμή της περιπέτειας του στον 

κόσμο των γυναικών μαθηματικών.  

Μια ερευνητική περιπέτεια τεσσάρων ετών μαζί με την 

επίσης μαθηματικό, κόρη του Ρούλα που είχε ως αποτέλεσμα 

να εντοπίσει συνολικά 40 γυναίκες μαθημα τικούς από τον 

10ο αι. π.Χ. έως τον 5ο αι. μ.Χ. 

Ποιο ήταν το προφίλ τους; Προέρχονται από διάφορες γωνιές 

του ελληνικού κόσμου. Οι περισσότερες είχαν σπουδάσει 

πέραν της βασικής εκπαίδευσης. Εκείνες που ανήκαν στην 

Πυθαγόρειο Σχολή δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα, διότι ο 

Πυθαγόρας έκανε δεκτές γυναίκες στη σχολή του.  

Υπήρχαν και ορισμένες όμως όπως η Λασθενία από την 



61 
 

Αρκαδία που φαίνεται πως φοίτησαν και στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα ντυμένες ως άνδρες, επειδή δεν επιτρέπονταν 

γυναίκες. Ενδιαφέρον επίσης είναι πως ελάχιστες ήταν 

παντρεμένες και είχαν παιδιά. 

Γιατί έμειναν στην αφάνεια; Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, από 

τη στάση των αρχαίων κοινωνιών προς «τας πεπαιδευμένας 

γυναίκας», όπου η γυναίκα αντιμετωπιζόταν πάντα ως η 

διαφορετική, η διεφθαρμένη, η ανώμαλη ή η περίεργη που 

ξέφευγε από την κλασική εικόνα της νοικοκυράς, συζύγου και 

μητέρας.  

Κατά ένα μικρότερο όμως ποσοστό η άγνοιά μας για τις 

γυναίκες αυτές οφείλεται και στην καταστροφή διαφόρων 

ιστορικών μαρτυριών με προεξάρχουσα την καταστροφή της 

βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενώ ρόλο παίζει και το 

γεγονός πως υπάρχει μια αντιπάθεια τόσο προς τα 

μαθηματικά όσο και προς τα αρχαία ελληνικά.  

Αρκεί να σκεφτείτε πως ενώ έχει εκδοθεί σχεδόν το σύνολο 

της σωζόμενης αρχαίας ελληνικής γραμματείας, μόλις το 1965 

εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρχαίο ελληνικό 

μαθηματικό σύγγραμμα από τον Ευάγγελο Σταμάτη, ενώ από 

το 2000 έχουν καταφέρει να εκδώθουν περί τα 26 έργα 

αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών και αστρονόμων. 

Υπάρχει πιθανότητα να εντοπιστούν και άλλες γυναίκες 

επιστήμονες του αρχαίου κόσμου; 
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Η έρευνα συνεχίζεται και τα πάντα είναι πιθανά. Όσο 

ψάχνουμε ειδικά σε αραβικά χειρόγραφα τα οποία έχουν 

διασώσει σε μετάφραση αρχαία ελληνικά έργα που κάηκαν 

μαζί με τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, υπάρχουν ελπίδες. 

Ακόμη και σήμερα όμως γυναίκες και μαθηματικά μοιάζουν 

με έννοιες ασύμβατες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Χάρβαρντ 

Λόρενς Σάμερς αναγκάστηκε να παραιτηθεί λίγο καιρό μετά 

τη δήλωσή του πως «οι γυναίκες δεν είναι φτιαγμένες για 

μαθηματικά!». «Ίσως η αντιμετώπιση των γυναικών που 

ασχολούνται με τα μαθηματικά να μην έχει αλλάξει πολύ από 

την αρχαιότητα», λέει στην εφημερίδα η καθηγήτρια στο 

Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαρία 

Φραγκουλοπούλου. «Ακόμη και σήμερα πολλοί 

παραξενεύονται όταν ακούνε πως μια γυναίκα είναι 

μαθηματικός, γεγονός που ίσως οφείλεται στο ότι τα 

μαθηματικά θεωρούνται δύσκολα. Δεδομένου δε, πως εμείς 

λογιζόμαστε ως το ασθενές φύλο...». 

 

Η πιο γνωστή μαθηματικός της αρχαιότητας και η πρώτη 

γυναίκα επιστήμονας της οποίας η ζωή έχει καταγραφεί με 

λεπτομέρειες, η ΥΠΑΤΙΑ η «Γεωμετρική» (4ος αι. μ.Χ.), 

ασχολήθηκε με τα μαθηματικά, την αστρονομία και τη 
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μηχανική. Κατακρεουργήθηκε από χριστιανούς που έκαψαν 

το νεκρό σώμα της.  

 

ΑΙΘΡΑ (10ος – 9ος π.Χ. αιώνας) κόρη του βασιλιά της 

Τροιζήνος Πιτθέα και μητέρα του Θησέως, με μία άλλη 

ιδιότητα άγνωστη στους πολλούς. Την ιδιότητα της δασκάλας 

της αριθμητικής. Ιέρεια λοιπόν των απαρχών της πλέον 

εγκεφαλικής επιστήμης, η Αίθρα μάθαινε αριθμητική στα 

παιδιά της Τροιζήνος, με εκείνη την πολύπλοκη μέθοδο, που 

προκαλεί δέος, μιας και δεν υπήρχε το μηδέν…και οι αριθμοί 

συμβολίζονταν πολύπλοκα, αφού τα σύμβολά τους 

απαιτούσαν πολλές επαναλήψεις (Κρητομυκηναϊκό σύστημα 

αρίθμησης)  

 

ΠΟΛΥΓΝΩΤΗ (7ος – 6ος π.Χ. αιώνας) Ο ιστορικός Λόβων ο 

Αργείος αναφέρει την Πολυγνώτη ως σύντροφο και μαθήτρια 

του Θαλού. Γνώστρια πολλών γεωμετρικών θεωρημάτων, 
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λέγεται (μαρτυρία Βιτρουβίου), πως και αυτή συντέλεσε στην 

απλούστευση των αριθμητικών συμβόλων με την εισαγωγή 

της αρχής της ακροφωνίας, δηλαδή με την εισαγωγή 

αλφαβητικών γραμμάτων που αντιστοιχούσαν το καθένα σε 

το καθένα στο αρχικό γράμμα του ονόματος του αριθμού. 

Έτσι το Δ αρχικό του ΔΕΚΑ, παριστάνει τον αριθμό 10. Το Χ, 

αρχικό του ΧΙΛΙΑ παριστάνει τον αριθμό 1000 κοκ Κατά τον 

Βιτρούβιο η Πολυγνώτη διετύπωσε και απέδειξε πρώτη την 

πρόταση “ΕΝ ΚΥΚΛΩ Η ΕΝ ΤΩ ΗΜΙΚΥΚΛΙΩ ΓΩΝΙΑ ΟΡΘΗ 

ΕΣΤΙΝ” 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΑ (6ος αιώνας π.Χ.). Ο Διογένης ο Λαέρτιος 

λόγιος-συγγραφέας την αναφέρει ως Αριστόκλεια ή 

Θεόκλεια. Ο Πυθαγόρας πήρε τις περισσότερες από τις 

ηθικές του αρχές από την Δελφική ιέρεια Θεμιστόκλεια, που 

συγχρόνως τον μύησε στις αρχές της αριθμοσοφίας και της 

γεωμετρίας. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο Αριστόξενο (4οςπ.Χ. 

αιώνας) η Θεμιστόκλεια δίδασκε μαθηματικά σε όσους από 
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τους επισκέπτες των Δελφών είχαν την σχετική έφεση. Ο 

μύθος αναφέρει ότι η Θεμιστόκλεια είχε διακοσμήσει τον 

βωμό του Απόλλωνος με γεωμετρικά σχήματα. Κατά τον 

Αριστόξενο ο Πυθαγόρας θαύμαζε τις γνώσεις και την σοφία 

της Θεμιστόκλειας γεγονός που τον ώθησε να δέχεται 

αργότερα και στην Σχολή του γυναίκες. 

 

ΘΕΑΝΩ (6ος π.Χ. αιώνας) Η Θεανώ από τον Κρότωνα, κόρη 

του γιατρού Βροντίνου, ήταν μαθήτρια και ένθερμη οπαδός 

του Πυθαγόρου. Παντρεύτηκε στην Σάμο τον μεγάλο Μύστη 

με τον οποίο είχε 36 χρόνια διαφορά ηλικίας. Δίδαξε στις 

πυθαγόρειες σχολές της Σάμου και του Κρότωνος. Η Θεανώ 

θεωρείται η ψυχή της θεωρίας των αριθμών, που έπαιξαν 

κυριαρχικό και καίριο ρόλο στην πυθαγόρεια διδασκαλεία. 

Στην ίδια αποδίδεται η πυθαγόρεια άποψη της “Χρυσής 

Τομής”. Της αποδίδονται ακόμα διάφορες κοσμολογικές 

θεωρίες. Μετά τον θάνατο του Πυθαγόρου ή Θεανώ τον 

διαδέχθηκε ως επικεφαλής της διασκορπισμένης πλέον 

κοινότητας. Με την βοήθεια των θυγατέρων της (Δαμούς, 

Μυίας ή Μυρίας και Αριγνώτης) διέδωσε το επιστημονικό και 

φιλοσοφικό πυθαγόρειο σύστημα σε όλη την Ελλάδα και την 

Αίγυπτο. Η Θεανώ έγραψε και βιβλιογραφία του Πυθαγόρου, 

που χάθηκε. Με τον Πυθαγόρα απέκτησε, εκτός από τις 

θυγατέρες και δύο υιούς, τον Τηλαύγη και τον Μνήσαρχο. Ο 
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Ιάμβλιχος την μνημονεύει ως ‘μαθηματικόν άξιαν μνήμης 

κατά παιδείαν’. 

 

ΦΙΝΤΥΣ:(6ος π.Χ. αιώνας).Αναφέρεται και ως Φίλτυς. 

Μαθήτρια του Πυθαγόρου, θυγατέρα του Θέοφρη από τον 

Κρότωνα και αδελφή του Βυνδάκου. Δίδαξε στην Σχολή του 

Κρότωνος. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Βοήθιος την αναφέρει ως 

εμπνεύστρια της ισότητος που συνδέει τις Πυθαγόρειες 

τριάδες. 

 

ΜΕΛΙΣΣΑ 

(6ος π.Χ. αιώνας).Μαθήτρια του Πυθαγόρου. Ασχολήθηκε με την κατασκευή κανονικών 

πολυγώνων. Ο Λόβων ο Αργείος γράφει για μία άγνωστη εργασία της: “Ο ΚΥΚΛΟΣ ΦΥΣΙΝ (η 

Μελίσσα) ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΕΣΤΙ”. 

 

ΤΥΜΙΧΑ 

(6ος π.Χ. αιώνας).Η Τυμίχα γυναίκα του Κροτωνιάτου Μυλλίου ήταν (σύμφωνα με τον 

Διογένη Λαέρτιο) Σπαρτιάτισσα, γεννημένη στον Κρότωνα. Από πολύ νωρίς έγινε μέλος της 

Πυθαγόρειας κοινότητος. Αναφέρεται από τον Ιάμβλιχο ένα σύγγραμμά της σχετικά με τους 

“φίλους αριθμούς”(*6). Μετά την καταστροφή της σχολής από τους δημοκρατικούς του 

Κρότωνος η Τυμίχα κατέφυγε στις Συρακούσες. Ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος 

απαίτησε από την Τυμίχα να του αποκαλύψει τα μυστικά της Πυθαγόρειας διδασκαλείας 

έναντι μεγάλης αμοιβής. Αυτή αρνήθηκε κατηγορηματικά και μάλιστα έκοψε με τα δόντια 

την γλώσσα της και την έφτυσε στο πρόσωπο του Διονυσίου. Το γεγονός αυτό αναφέρουν ο 

Ιππόβοτος και ο Νεάνθης. 

 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΣ 

(6ος π.Χ. αιώνας). Νεοπυθαγόρεια φιλόσοφος, μουσικός και μαθηματικός. Την αναφέρει ο 

Πορφύριος στο έργο του “ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΜΟΝΙΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ”. Κατά τον 

Πορφύριο (νέοπλατωνικό φιλόσοφο του 3ου μ.Χ. αιώνα) η Πτολεμαϊς μεταξύ άλλων 

απέδειξε και την πρόταση: “ΕΑΝ ΔΥΟ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΑΝΤΕΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΙΩΣΙ 

ΤΙΝΑΣ, ΟΙ ΓΕΓΟΜΕΝΟΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΙΣΟΙ ΑΛΛΗΛΟΙΣ ΕΣΟΝΤΑΙ” (δηλαδή αβ=βα) 
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ΠΥΘΑΓΟΡΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(γύρω στον 6ον–5ον π.Χ. αιώνα). Ο Ιάμβλιχος στο έργο του “ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΥ” 

διέσωσε τα ονόματα δεκαεπτά πυθαγορείων γυναικών που ήταν γνώστριες της 

πυθαγόρειας φιλοσοφίας και των πυθαγορείων μαθηματικών. Ήδη έχουμε αναφέρει 

μερικές από αυτές. Οι υπόλοιπες είναι: 

Ρυνδακώ, αδελφή Βυνδάκου. 

Οκκελώ και Εκκελώ (αδελφές) από τις Λευκάνες. 

Χειλωνίς, κόρη Χείλωνος του Λακεδαιμονίου. 

Κρατησίκλεια, σύζυγος Κλεάνορος του Λακεδαιμονίου. 

Λασθένεια η Αρκάς. Αβροτέλεια κόρη Αβροτέλους του Ταραντίνου. Εχεκράτεια η Φλιασία. 

Θεανώ γυναίκα του Μεταποντίνου Βροντίνου. (Δεν πρέπει να συγχέεται με την Θεανώ την 

σύζυγο του Πυθαγόρου και κόρη του Κροτωνιάτη Βροντίνου) 

Τυρσηνίς, η Συβαρίτις. 

Πεισιρρόδη η Ταραντινίς. 

Θεαδούσα η Λάκαινα. 

Βοιώ η Αργεία. 

Βαβέλυκα η Αργεία. 

Κλεαίχμα αδελφή Αυτοχαρίδα του Λάκωνος. 

Νισθαιαδούσα. 

 

ΔΙΟΤΙΜΑ από την Μαντινεία 

(6ος–5ος π.Χ. αιώνας).Στο “Συμπόσιον” του Πλάτωνος, ο Σωκράτης αναφέρεται στην 

Δασκάλα του Διοτίμα, ιέρεια στην Μαντίνεια, που υπήρξε Πυθαγόρεια και γνώστρια της 

πυθαγόρειας αριθμοσοφίας. Κατά μαρτυρία του Ξενοφώντος, η Διοτίμα δεν ήταν άπειρη 

των πλέον δυσκολονόητων γεωμετρικών θεωρημάτων. 

 

ΒΙΤΑΛΗ 

(6ος–5ος π.Χ. αιώνας). Βιτάλη ή και Βιστάλα, κόρη της Δαμούς και εγγονή του Πυθαγόρου. 

Γνώστρια των πυθαγόρειων μαθηματικών. Η Δαμώ προτού πεθάνει της εμπιστεύτηκε τα 

“υπομνήματα”, δηλαδή τα φιλοσοφικά κείμενα του πατέρα της. 

 

ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ 

(5ος π.Χ. αιώνας). Πυθαγόρεια φιλόσοφος, συγγραφέας και μαθηματικός. Διάφορες πηγές 

την ταυτίζουν με την Περικτιόνη την μητέρα του Πλάτωνος και κόρη του Κριτίου. Ο 

μαθηματικός Πλάτων, όπως και ο φιλόσοφος Πλάτων, οφείλει την πρώτη γνωριμία του με 

τα μαθηματικά και την φιλοσοφία στην Περικτιόνη. Ο Πλάτων δεν αναφέρει το παραμικρό 

για την μητέρα του. Ήταν βαθιά χολωμένος μαζί της επειδή αυτή μετά από τον θάνατο του 

Αρίστωνος (του πατέρα του Πλάτωνος) παντρεύτηκε με κάποιον Αθηναίο, με το όνομα 

Πυριλάμπης στον οποίο αφοσιώθηκε. Στο γεγονός αυτό ίσως οφείλεται και ο 

“μισογυνισμός” του μεγάλου φιλοσόφου, που παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του 

άγαμος. Ο Στοβαίος στο “Ανθολόγιο” του, γράφει για την Περικτιόνη ότι κατείχε τα της 

γεωμετρίας και της αριθμητικής: “…ΓΑΜΕΤΡΙΑ ΜΕΝ ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΛΛΑ ΤΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΕΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΟΛΕΟΝΤΑΙ , Α ΔΕ ΣΟΦΙΑ 

ΠΕΡΙ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ ΕΟΝΤΩΝ, ΟΥΤΩΣ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΣΟΦΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ 
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ΕΟΝΤΩΝ”. 

 

ΛΑΣΘΕΝΕΙΑ 

(4ος π.Χ. αιώνας). Η Λασθενία από την Αρκαδία είχε μελετήσει τα έργα του Πλάτωνος και 

ήλθε στην Ακαδημία (του Πλάτωνος) για να σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία. Μετά 

τον θάνατο του Πλάτωνος συνέχισε τις σπουδές της κοντά στον ανεψιό του Σπεύσιππο. 

Αργότερα έγινε και αυτή φιλόσοφος και σύντροφος του Σπευσίππου. Σύμφωνα με τον 

Αριστοφάνη τον Περιπατητικό στην Λασθένεια οφείλεται και ο επόμενος ορισμός της 

σφαίρας: “ΣΦΑΙΡΑ ΕΣΤΙΝ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΝ ΥΠΟ ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ, ΠΡΟΣ 

ΗΝ, ΑΦ’ ΕΝΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΙ 

ΕΥΘΕΙΑΙ ΙΣΑΙ ΑΛΛΗΛΑΙΣ ΕΙΣΙΝ”. 

 

ΑΞΙΟΘΕΑ 

(4ος π.Χ. αιώνας).Μαθήτρια και αυτή, όπως και η Λασθένεια, της ακαδημίας του Πλάτωνος. 

Ήλθε στην Αθήνα από την Πελοποννησιακή πόλι Φλιούντα. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τα μαθηματικά και την φυσική φιλοσοφία. Αργότερα δίδαξε τις επιστήμες αυτές στην 

Κόρινθο και την Αθήνα.. 

 

ΝΙΚΑΡΕΤΗ η Κορίνθια 

Αναφέρεται από τον Ν. Χατζηδάκι ως “ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΣ”. Την αναφέρει ακόμα 

και ο Ε. Σταμάτης. Από τους αρχαίους συγγραφείς την μνημονεύει ο Στοβαίος. Κατά τον Ν. 

Χατζηδάκι, στην Νικαρέτη οφείλεται η επαναδιατύπωσις και η απόδειξις του θεωρήματος: 

“ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΚΒΛΕΙΘΕΙΣΗΣ, Η ΕΝΤΟΣ ΓΩΝΙΑ ΕΚΑΤΕΡΑΣ 

ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙ”. 

 

ΑΡΕΤΗ η Κυρηνεία 

(4ος–3ος π.Χ. αιώνας). Κόρη του Αριστίππου, ιδρυτού της Κυρηναϊκής φιλοσοφικής σχολής, 

η Αρετή (συναντάται και ως Αρήτη) σπούδασε στην ακαδημία του Πλάτωνος. Λέγεται ότι 

δίδαξε μαθηματικά, φυσική και ηθική φιλοσοφία στην Αττική για αρκετά χρόνια και ότι 

έγγραψε σαράντα τουλάχιστον βιβλία ποικίλου περιεχομένου, από τα οποία τα δύο 

περιελάμβαναν και πραγματείες για τα μαθηματικά. Μετά τον θάνατο του πατέρα της, τον 

διαδέχθηκε, κατόπιν εκλογής στην διεύθυνσι της Σχολής. Χαρακτηριστικό είναι ότι ανάμεσα 

στους μαθητές της συγκαταλέγονταν και 100 περίπου φιλόσοφοι. Ο John Morans στο 

βιβλίο του “Women in Science” αναφέρει ότι το επίγραμμα του τάφου της έγγραφε: Το 

μεγαλείο της Ελλάδος, με την ομορφιά της Ελένης, την πέννα του Αριστίππου, την ψυχή του 

Σωκράτους και την γλώσσα του Ομήρου”. 

Ο υιός της Αρετής, ο Αρίστιππος ο Νεώτερος, προήγαγε σημαντικά την Κυρηναϊκή 

φιλοσοφία. Κατά τον Αθηναίο (λόγιο, σοφιστή και συγγραφέα, 2ος – 3ος μ.Χ. αιώνας), η 

Αρετή διηγείτο στους μαθητές της το εξής ανέκδοτο: Όταν κάποιος μαθητής της Ακαδημίας 

ισχυρίστηκε ότι η τέχνη της αρίθμησης οφείλεται στον Παλαμήδη, ο Πλάτων τον ρώτησε 

“Ώστε χωρίς τον Παλαμήδη ο Αγαμέμνων δεν θα ήξερε πόσα πόδια του έδωσε η φύσις;” 

 

ΠΥΘΑΪΣ 

(2ος π.Χ. αιώνας). Γεωμέτρης, κόρη του μαθηματικού Ζηνοδώρου. Ασχολήθηκε, μαζί με τον 

πατέρα της, με εμβαδά επιπέδων χωρίων. Την αναφέρει ο Ευτόκιος. Ο Θέων ο Αλεξανδρεύς 
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(4ος μ.Χ. αιώνας) στα σχόλιά του στην “ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙ” του Πτολεμαίου γράφει: 

“ΠΟΙΗΣΟΜΕΘΑ ΔΗ ΤΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΙΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΚ ΤΩΝ ΖΗΝΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ 

ΠΥΘΑΪΔΟΣ ΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΩ ΠΕΡΙ ΙΣΟΠΕΡΙΜΕΤΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ”. 

 

ΠΑΝΔΡΟΣΙΩΝ 

(4ος μ.Χ. αιώνας). Συναντάται κει ως Πάνδροσος. Αλεξανδρινή γεωμέτρης, μάλλον 

μαθήτρια του Πάππου, ο οποίος της αφιερώνει και το γ’ βιβλίο της “ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ”. Η 

Πανδροσίων χωρίζει τα γεωμετρικά προβλήματα σε τρεις κατηγορίες: “ΤΡΙΑ ΓΕΝΗ ΕΙΝΑΙ 

ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ, ΤΑ ΔΕ 

ΓΡΑΜΜΙΚΑ 

 

 

 

Η παρακμή των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών 

Η ιστορία της ελληνικής επιστήμης μετά τον 3ο μ.Χ. αι. 

χαρακτηρίζεται από μια διαρκώς φθίνουσα παραγωγή νέων 

ιδεών και μια παράλληλη διοχέτευση της επιστημονικής 

δραστηριότητας στη συγγραφή σχολιαστικών υπομνημάτων 

και εξηγήσεων στα μεγάλα έργα του παρελθόντος και στη 

σύνταξη εκλαϊκευτικών συμπιλημάτων και επιτομών. Η 

δημιουργικότητα και το κριτικό πνεύμα που συνοδεύουν 

καμιά φορά τα έργα αυτά ή η εμφάνιση από καιρού εις 

καιρόν κάποιου επιγόνου που μπορεί να παραβληθεί με τις 

μεγάλες μορφές του παρελθόντος δεν αλλάζουν τη γενική 

εκτίμηση: η ελληνική επιστήμη περνάει πια στη φάση που 

συνοψίζεται, ανθολογείται και σχολιάζεται, για να περάσει 

αργότερα στους Άραβες και μέσω αυτών στη Δυτική Ευρώπη. 
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Ποια είναι, όμως, τα αίτια που οδήγησαν σ” αυτή την εξέλιξη; 

Το να παρατηρήσει κανείς ότι δεν εμφανίζονταν πλέον 

μορφές του αναστήματος του Ιπποκράτη, του Ευδόξου, του 

Αριστοτέλη, του Αρχιμήδη, του Απολλώνιου ή του 

Πτολεμαίου είναι μάλλον μια στατιστική παρατήρηση και δεν 

απαντά στο ερώτημα. Από την άλλη πλευρά, οι σημαντικές 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που έλαβαν 

χώρα στον ευρύτερο ελληνιστικό κόσμο που είχε περάσει 

υπό ρωμαϊκή κατοχή (εξουθενωτικοί πόλεμοι, παρακμή της 

αγροτικής οικονομίας, διαίρεση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, πτώση της Ρώμης και κατάρρευση του 

δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας, αραβικές κατακτήσεις 

κτλ.) είναι ασφαλώς παράγοντες που δεν πρέπει να 

αγνοηθούν. Πρέπει, όμως, να παρατηρήσουμε ότι η αρχαία 

επιστήμη ήταν ανέκαθεν έργο λίγων ατόμων και η επίκληση 

τέτοιων γενικής φύσης παραγόντων δεν είναι αρκετή 

προκειμένου να εξηγήσει συμπεριφορές και δραστηριότητες 

ολιγομελών ομάδων ή ξεχωριστούν προσώπων. Πιο γόνιμο 

είναι να αναζητήσουμε την απάντηση στο παραπάνω 

ερώτημα αφ” ενός στη διακοπή της προφορικής παράδοσης 

της αρχαίας επιστήμης και αφ” ετέρου στο ιδεολογικό 

υπόβαθρο των φιλοσοφικών και των θρησκευτικών 

κινημάτων που αναπτύσσονται την περίοδο αυτή. 
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Μια πλευρά της αρχαίας ελληνικής επιστήμης στην οποία ως 

τώρα δε δώσαμε προσοχή είναι η πλευρά της διδασκαλίας 

και της μετάδοσής της μέσα στο χρόνο. Το γεγονός ότι 

ασχοληθήκαμε μόνο με γραπτές πηγές δεν πρέπει να μας 

κάνει να παραβλέψουμε ότι παράλληλα προς τα κείμενα 

υπήρχε μια προφορική παράδοση επικοινωνίας και 

μετάδοσης γνώσεων. Έργα όπως τα Κωνικά τον Απολλώνιου 

ή η Μεγίστη του Πτολεμαίου, προϊόντα και τα δύο της πιο 

πρωτοπόρος έρευνας της εποχής τους, δε 0α είχαν τόση αξία 

αν δε συνοδεύονταν από προφορικές εξηγήσεις. Η μελέτη, 

για παράδειγμα, μιας απόδειξης του Απολλώνιου απαιτεί 

κόπο και προσήλωση. Η εντελώς ρητορική μορφή 

διατύπωσης την καθιστά μακροσκελή, ενώ κάθε ευθύγραμμο 

τμήμα υποδεικνύεται με δύο γράμματα τα οποία πρέπει κάθε 

φορά να εντοπίζονται στο σχήμα. Το κυριότερο, όμως, είναι 

ότι οι αποδείξεις δεν αποκαλύπτουν το κίνητρο, τον τρόπο 

του σκέπτεσθαι του συγγραφέα. Όλα αυτά δεν προκαλούν 

πρόβλημα όσο η ερευνητική παράδοση συνοδεύεται από την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα. Σε μια προφορική εξήγηση τα 

ευθύγραμμα τμήματα μπορούν να υποδειχθούν με τα 

δάκτυλα. Μπορεί να τονίσει κανείς τα ουσιώδη και να 

επισημάνει πώς βρέθηκε η απόδειξη. Αυτά, όμως, 

απουσιάζουν από τη γραπτή διατύπωση κατά το αυστηρό 

κλασικό πρότυπο. Οι αποδείξεις είναι λογικά στέρεες, αλλά 
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δεν αποκαλύπτουν την έμπνευση, την κατευθυντήρια γραμμή 

σκέψης. Όσο δεν υπήρχε διακοπή, όσο κάθε γενιά μετέδιδε 

τις μεθόδους της στην επόμενη, όλα βάδιζαν ομαλά και η 

επιστήμη ανθούσε. Αλλά αμέσως μόλις εξωτερικές αιτίες 

επέφεραν τη διακοπή της προφορικής παράδοσης και δεν 

απέμειναν παρά μόνο τα βιβλία, η αφομοίωση του έργου των 

μεγάλων προδρόμων κατέστη εξαιρετικά δύσκολη και η 

υπέρβασή τους σχεδόν αδύνατη. Με αυτά τα δεδομένα, 

μαθηματικοί και ευρυμαθείς λόγιοι, όπως ο Πάππος, ο 

Πρόκλος, ο Ευτόκιος ή ο Σιμπλίκιος, είχαν ενώπιον τους, όπως 

κι εμείς σήμερα, τα κείμενα από το μακρινό παρελθόν, δεν 

μπορούσαν όμως να αντλήσουν σχεδόν τίποτε από την 

προφορική παράδοση που τα συνόδευε παλαιότερα. Κατόπιν 

αυτού, αναδείχθηκε σε σημαντική δραστηριότητα η 

συγγραφή σχολίων (ποικίλης ποιότητας), τα οποία 

επεξηγούσαν και ανέπτυσσαν τα ασαφή και σκοτεινά σημεία 

των κειμένων, παρέθεταν κάθε είδους μαρτυρία που 

φαινόταν να ρίχνει λίγο φως στο θέμα που πραγματεύονταν, 

και καμιά φορά πρόσθεταν και κάποιο νέο αποτέλεσμα. 

Ας έλθουμε τώρα στο δεύτερο παράγοντα που αναφέραμε 

πιο πάνω, στην επίδραση δηλαδή των φιλοσοφικών και των 

θρησκευτικών διδασκαλιών που αναπτύχθηκαν κατά την 

περίοδο αυτή. Από τον 3ο μ.Χ. αι. και μετά επικράτησε στους 
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κύκλους των λογίων της Αλεξάνδρειας, της Αθήνας και άλλων 

πόλεων ένα φιλοσοφικό ρεύμα που είναι γνωστό ως 

Νεοπλατωνισμός. Όπως η ίδια η ονομασία του δηλώνει, ως 

βάση είχε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα, μαζί μ” αυτή όμως 

συμπεριέλαβε και πλήθος άλλων δοξασιών. Αυτό που πρέπει 

να τονιστεί είναι ότι ο Νεοπλατωνισμός ήταν, κυρίως, 

φιλοσοφία της αποκάλυψης. Πρέσβευε ότι οι βαθύτερες 

αλήθειες δεν αποκτούνται μόνο με την εμπειρική έρευνα, με 

την παρατήρηση και με τον ορθό λόγο, αλλά αποκαλύπτονται 

από το Θεό. Τα έργα του Πλάτωνα, του Νικομάχου, όλων των 

σοφών του παρελθόντος, είναι προϊόντα τέτοιων 

αποκαλύψεων και, επομένως, μέσα σ” αυτά έπρεπε να 

αναζητηθεί η αλήθεια. Έτσι, η μελέτη, η εμβάθυνση και ο 

σχολιασμός των έργων του παρελθόντος έγινε σιγά σιγά η 

οδός για την αναζήτηση της αλήθειας. Η ανεπηρέαστη έρευνα 

της φύσης και η μαθηματική έρευνα βαθμιαία ατόνησαν. 

Την ίδια περίοδο, εξάλλου, ο Χριστιανισμός εξελίχθηκε σε 

σημαντική θρησκευτική δύναμη και, από τον 4ο μ.Χ. αι., σε 

επίσημη κρατική θρησκεία του ανατολικού τμήματος της 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ρόλος που έπαιξε η νέα 

θρησκεία στην ιστορία της επιστήμης αποτέλεσε αντικείμενο 

διχογνωμιών μεταξύ των ιστορικών, και οι ακραίες θέσεις 

που διατυπώθηκαν είναι από τη μια πλευρά ότι αποτέλεσε 
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εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιστήμης και από την άλλη ότι 

δεν άσκησε την παραμικρή αρνητική επίδραση στην εξέλιξη 

της επιστημονικής σκέψης. Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά 

περίπλοκο και η ολοκληρωμένη διερεύνησή του υπερβαίνει 

τις απαιτήσεις αυτού του βιβλίου. Μπορούμε, όμως, να 

αναφερθούμε σε μερικές γενικές διαπιστώσεις σχετικές με το 

ρόλο της νέας θρησκείας στην εξέλιξη της επιστήμης. Κατά 

τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες δεν υπήρξε ενιαία στάση 

από την πλευρά της εκκλησίας απέναντι στην αρχαία 

κληρονομιά. Τα έργα των Αποστολικών Πατέρων, των 

Απολογητών και των άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων 

αντικατοπτρίζουν τη σχετική αντιπαλότητα και πνευματική 

ζύμωση. Πολλοί από αυτούς ενθάρρυναν την κοσμική 

εκπαίδευση ως αναγκαία προϋπόθεση για τη μελέτη και τη 

διάδοση της Βίβλου. Ακόμη, η επεξεργασία και η υπεράσπιση 

της χριστιανικής πίστης έναντι των λόγιων οπαδών άλλων 

φιλοσοφικών τάσεων (δραστηριότητα που είναι γνωστή ως 

«απολογητική») τους υποχρέωνε να μελετήσουν τα λογικά 

εργαλεία που είχε δημιουργήσει η ελληνική φιλοσοφία. 

Επίσης, είναι γεγονός ότι στους κόλπους των πρώτων 

χριστιανών συγγραφέων υπήρξαν φωτεινοί στοχαστές, που 

με την κριτική τους σε πλευρές της αρχαίας επιστημονικής 

σκέψης συνέβαλαν ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η 

επιστημονική παράδοση σε καιρούς που δεν ήσαν ευνοϊκοί 



75 
 

γι” αυτή, ενώ, τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι η 

διάσωση της αρχαίας επιστημονικής κληρονομιάς οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στους μοναχούς της βυζαντινής εποχής. 

Τα τρία Άλυτα Προβλήματα της Αρχαιότητας 

1 Το Δήλιο πρόβλημα 

2 Η Τριχοτόμηση γωνία 

3 Ο Τετραγωνισμός του κύκλου 

 

1) Το δήλιο πρόβλημα 

Ο διπλασιασμός του κύβου - Το πρόβλημα 

 

 

Στο πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου, 

δίνεται ένας κύβος ακμής α και ζητείται να 

βρεθεί η ακμή x ενός άλλου κύβου με διπλάσιο 

όγκο. 

Για την προέλευση του προβλήματος υπάρχουν δύο σημαντικές μαρτυρίες. 

Η πρώτη προέρχεται από τον Ευτόκιο, τον σχολιαστή του Αρχιμήδη, ο οποίος, δίχως να 

αναφέρει τις πηγές του, παραθέτει μια επιστολή του Ερατοσθένη προς τον βασιλιά 

Πτολεμαίο. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η επιστολή δεν είναι γνήσια, αλλά δεν υπάρχει 

λόγος να αμφιβάλλουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχει είναι αξιόπιστες. 

Η επιστολή αυτή αρχίζει ως εξής.  
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Λέγεται ότι κάποιος αρχαίος τραγωδοποιός εισήγαγε στη σκηνή τον Μίνωα, ο οποίος 

είχε διατάξει να κατασκευασθεί τάφος για τον [γιο του] Γλαύκο και όταν αυτός 

πληροφορήθηκε ότι ο τάφος ήταν σε όλες του τις διαστάσεις εκατό πόδια, είπε: 

«Μικρή παράγγειλες τη χωρητικότητα του βασιλικού τάφου. Να διπλασιαστεί αυτή 

γρήγορα, αφού διπλασιαστεί κάθε πλευρά χωρίς, όμως, ο τάφος να χάσει το κομψό 

σχήμα του».  

Φαινόταν δε ότι έκανε λάθος. Διότι, όταν διπλασιάζονται οι πλευρές, η μεν επιφάνεια 

τετραπλασιάζεται, ο δε όγκος οκταπλασιάζεται. Ζητήθηκε δε και από τους γεωμέτρες 

να βρουν, με ποιον τρόπο, ένα δεδομένο στερεό θα διπλασιαζόταν, χωρίς να χάνει το 

σχήμα του, και ονομαζόταν αυτό το πρόβλημα διπλασιασμός του κύβου. Διότι, 

υποθέτοντας ότι [το δεδομένο στερεό] ήταν κύβος, ζητούσαν να τον διπλασιάσουν. 

Ενώ δε όλοι επί πολύν χρόνο ήταν σε αμηχανία, πρώτος ο Ιπποκράτης ο Χίος επινόησε 

ότι αν βρεθούν δύο μέσες ανάλογοι σε συνεχή αναλογία, μεταξύ δύο ευθειών, εκ των 

οποίων η μία είναι διπλάσια της άλλης , τότε ο κύβος θα διπλασιαστεί. Αλλά [με την 

επινόηση αυτή ] η αρχική αμηχανία περιέπεσε σε άλλη, όχι μικρότερη αμηχανία.  

Λέγεται δε ακόμη ότι μετά πάροδο χρόνου μερικοί Δήλιοι, στους οποίους κάποιος 

χρησμός επέβαλε να διπλασιάσουν έναν από τους βωμούς τους, αφού περιέπεσαν στην 

ίδια αμηχανία, απέστειλαν εκπροσώπους και ζήτησαν από τους γεωμέτρες της 

Ακαδημίας του Πλάτωνα να λύσουν το πρόβλημα. Και αφού αυτοί επιδόθηκαν με ζήλο 

ζητώντας να κατασκευάσουν δύο μέσες αναλόγους μεταξύ δύο δεδομένων [ευθειών], 

λέγεται ότι ο Αρχύτας ο Ταραντίνος έλυσε [το πρόβλημα] διά των ημικυλίνδρων και ο 

Εύδοξος διά των λεγομένων καμπύλων γραμμών. 

 

 
 

Η δεύτερη μαρτυρία, προέρχεται από το Θέωνα το Σμυρναίο και βασίζεται σε ένα 

χαμένο διάλογο με τίτλο Πλατωνικός. Ένα απόσπασμα είναι το  

Διότι στο βιβλίο του που επιγράφεται Πλατωνικός, ο Ερατοσθένης 

αφηγείται ότι , όταν ο θεός ανήγγειλε διά χρησμού στους Δηλίους 

ότι για να απαλλαγούν από τον λοιμό έπρεπε να κατασκευάσουν 

βωμό διπλάσιο του ήδη υπάρχοντος, οι αρχιτέκτονες περιέπεσαν 

σε μεγάλη αμηχανία ζητώντας με ποιον τρόπο μπορεί να 

διπλασιαστεί ένα στερεό και πήγαν να ρωτήσουν τον Πλάτωνα 

σχετικά με αυτό. Αυτός τους απάντησε ότι ο θεός έδωσε αυτόν τον 

χρησμό στους Δηλίους, όχι επειδή είχε ανάγκη ενός διπλάσιου 
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βωμού, αλλά για να κατακρίνει και να επιπλήξει τους Έλληνες; 

επειδή αμελούν τα μαθηματικά και περιφρονούν τη γεωμετρία 
 

 

Λόγω της παραπάνω μαρτυρίας, το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου, είναι 

γνωστό και ως Δήλιο πρόβλημα. 

 

Ο πρώτος γεωμέτρης ο οποίος ασχολήθηκε με το πρόβλημα, είναι ο Ιπποκράτης ο Χίος, 

ο οποίος απέδειξε ότι αν κατασκευάσουμε δύο τμήματα x και y ώστε να ισχύει :  

 

τότε το τμήμα x είναι το ζητούμενο. Πράγματι από τα δύο πρώτα κλάσματα της (1) 

προκύπτει αy = x2 (2), και από το πρώτο και το τρίτο xy=2α2 (3). Πολλαπλασιάζουμε 

την (3) με α και έχουμε xyα = 2α3 και λόγω της (2) έχουμε  

 

x3 = 2α3  

Έτσι αν κατασκευάσουμε ένα κύβο με ακμή το τμήμα x , τότε ο όγκος του, που είναι 

ίσος με x3 , θα είναι διπλάσιος του όγκου του κύβου με ακμή το τμήμα α. 

Στη σχέση (1) στηρίζονται όλες οι λύσεις που δόθηκαν, όλοι οι γεωμέτρες 

προσπάθησαν να κατασκευάσουν τμήματα x και y , ώστε να ισχύει 

 

δηλ η (1) στην γενική της περίπτωση και στην προσπάθεια τους αυτή ανακάλυψαν 

σπουδαίες καμπύλες και μας κληροδότησαν ευφυείς λύσεις. 

 

 

Aς δούμε, που οφείλεται το αδύνατο της επίλυσης του 
διπλασιασμού του κύβου.  Πράγματι, αν δοκιμάσετε να 
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διπλασιάσετε το μήκος κάθε πλευράς του κύβου, ο όγκος του 
δε θα διπλασιαστεί, θα οκταπλασιαστεί (2*2*2=8)! Για να 
πετύχουμε διπλασιασμό του όγκου πρέπει να 
πολλαπλασιάσουμε κάθε πλευρά επί 3√2 (την κυβική ρίζα 
του 2), αριθμό άρρητο.  
 
Η κατασκευή μιας τέτοιας πλευράς δε γίνεται με κανόνα και 
διαβήτη. 
Γενικά στη γεωμετρία επιλύσιμα με κανόνα και διαβήτη είναι 
τα προβλήματα εκείνα που αντιστοιχούν σε αλγεβρικές 
εξισώσεις οι οποίες έχουν λύσεις ρητούς αριθμούς. 
 
Συγκεκριμένα, το ζητούμενο είναι η εύρεση της πλευράς , 
με μόνα εργαλεία τον κανόνα και το διαβήτη, ενός κύβου, 

που ικανοποιεί την εξίσωση . Αν δεχθούμε ότι το 

είναι κατασκευάσιμο, τότε αυτό ανήκει σε ένα σώμα με 

στοιχεία της μορφής με (Τα 

σώματα προκύπτουν με κατάλληλες προεκτάσεις 

μέσω συνεχών εξαγωγών κυβικών ριζών του σώματος , 
που ταυτίζεται στην προκειμένη περίπτωση με το σύνολο των 

ρητών αριθμών). Αποδεικνύεται, ότι αν είναι 

λύση της εξίσωσης τότε και η είναι λύση 
της, γεγονός που οδηγεί σε άτοπο, αφού, τότε η εξίσωση θα 

έχει δύο πραγματικές ρίζες, ενώ το είναι η μόνη 
πραγματική και οι υπόλοιπες φανταστικές (Σημειώνουμε ότι 

η εξίσωση προκύπτει από διπλασιασμό κύβου με 
μοναδιαία πλευρά).  

Η παραπάνω απόδειξη έδωσε τέλος στις προσπάθειες για την 

επίλυση του προβλήματος και κατέταξε το Δήλιο πρόβλημα 

μαζί με αυτά της τριχοτόμησης τυχαίας γωνίας, της 

κατασκευής κανονικών πολυγώνων πλευρών με πρώτο 
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και τον τετραγωνισμό του κύκλου στα λεγόμενα άλυτα 

γεωμετρικά προβλήματα. 

Οι λύσεις που δόθηκαν στο πρόβλημα, κατά την ελληνική 

αρχαιότητα, σώθηκαν και φθάσανε σε μάς από τον 

σχολιαστή των έργων του Αρχιμήδη Ευτόκιο (6 αι. μ.χ). Αυτός 

σχολιάζοντας ανάλογο πρόβλημα του Αρχιμήδη και τη 

μέθοδο που αυτός χρησιμοποίησε για να το λύσει, δίνει όλες 

τις λύσεις παρεμβολής που του ήταν τότε γνωστές από 

παλαιότερες συγγραφές. Οι λύσεις που δίνει είναι 12 και η 

αρχαιότερη είναι του Αρχύτα. 

Με το πρόβλημα ασχολήθηκαν, επίσης ο Εύδοξος, ο 

Μέναιχμος, ο Νικομήδης, ο Απολλώνιος, ο Διοκλής, ο 

΄Ηρωνας, ο Πάππος, ο Descartes και ο Longchamps, οι λύσεις 

όμως που πρότειναν οδηγούσαν σε καμπύλες και επιφάνειες 

βαθμού μεγαλυτέρου του δύο. 

 

Οι κυριότερες από τις γνωστές λύσεις προέρχονται από τους : 

 

Ο Ιπποκράτης ο Χίος (470-400 π.χ) Ο Μέναιχμος (375- π.χ) 

Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος (428-365 

π.χ) Ο Αρχιμήδης (287-212 π.χ) 
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Ο Πλάτων (427-347 π.χ) Ο Ερατοσθένης (276-194 π.χ) 

 

 

 

2. Η Τριχοτόμηση γωνίας 

Σήμερα δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες τέθηκε το 

πρόβλημα της τριχοτόμησης γωνίας στην ελληνική 

αρχαιότητα. Ξέρουμε όμως ότι αποτελούσε το ένα από τα 

τρία μεγάλα προβλήματα μετά το Δήλιο και τον 

τετραγωνισμό του κύκλου.  

 

Οι αρχαίοι είχαν από πολύ νωρίς κατορθώσει να διχοτομήσουν μια τυχαία 

γωνία με χρήση του κανόνα και του διαβήτη, συνεχίζοντας μπορούσαν να 

διαιρέσουν μια γωνία σε 4, 8, 16 και γενικά σε ίσα μέρη. 

Μπορούσαν επίσης να κατασκευάζουν με κανόνα και διαβήτη:  

το ισοσκελές τρίγωνο, το τετράγωνο, το κανονικό πεντάγωνο, το κανονικό 

εξάγωνο, το κανονικό δεκάγωνο και το κανονικό δεκαπεντάγωνο.  

Από τον τρόπο κατασκευής των κανονικών πολυγώνων που αναπτύσσεται 

στα στοιχεία του Ευκλείδη, προκύπτει ότι μπορούσαν να κατασκευάζουν 
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κανονικά πολύγωνα με πλήθος πλευρών  

 

Στην προσπάθεια τους να κατασκευάσουν το 

κανονικό 9-γωνο ίσως να προσπάθησαν να 

τριχοτομήσουν την κεντρική γωνία ΑΟΒ ενός 

ισοπλεύρου τριγώνου και να προέκυψε έτσι το 

πρόβλημα της τριχοτόμησης μιας γωνίας . Ακριβώς 

κάτω από ποιες συνθήκες τέθηκε το πρόβλημα δεν 

γνωρίζουμε 

 

Από την κατασκευή των κανονικών πολυγώνων προκύπτει ότι μπορούσαν 

να τριχοτομούν τις γωνίες των  

, φυσικό ήταν όμως να προσπάθησαν να ανακαλύψουν 

μια γενική μέθοδο για την τριχοτόμηση τυχαίας γωνίας.  

Όταν οι προσπάθειες τους να τριχοτομήσουν μια γωνία με κανόνα και 

διαβήτη απέτυχαν, στράφηκαν σε άλλες καμπύλες πιο πολύπλοκες από τον 

κύκλο, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος 

 Το πρώτο αποτέλεσμα της προσπάθειας της τριχοτόμησης 

ήταν η επινόηση από τον Ιππία τον Ηλείο της πρώτης 

καμπύλης στην ελληνική Γεωμετρία, μετά την περιφέρεια, της 

τετραγωνίζουσας, με τη βοήθεια της οποίας έδωσε και τη 

πρώτη λύση του προβλήματος. Οι γνωστότεροι αρχαίοι 
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γεωμέτρες που ασχοληθήκανε με το πρόβλημα της 

τριχοτόμησης της γωνίας είναι : 

Ο Ιππίας ο Ηλείος (περίπου 430 π.χ) Ο Νικομήδης (περίπου 

200 π.χ) 

Ο Αρχιμήδης (287-212 π.χ) Ο Πάππος ο Αλεξανδρινός (3ος αι. 

μ.χ) 

2. Ο Τετραγωνισμός του κύκλου 

Η μέτρηση του εμβαδού που περικλείεται από κάποιο σχήμα 

ήταν από τις κυριότερες επιδιώξεις των γεωμετρών. Ως 

μονάδα μέτρησης του εμβαδού διάλεξαν το τετράγωνο με 

πλευρά τη μονάδα μήκους, έτσι τέθηκε το πρόβλημα του 

τετραγωνισμού των διαφόρων σχημάτων, δηλ της 

κατασκευής ενός τετραγώνου που να έχει το ίδιο εμβαδόν με 

το δοσμένο σχήμα. 

Μετά τον τετραγωνισμό του ορθογωνίου, του τριγώνου, του 

παραλληλογράμμου και γενικά των πολυγώνων, στράφηκαν 

στον τετραγωνισμό σχημάτων που ορίζονται από καμπύλες 

γραμμές. Έτσι αρχικά, τέθηκε το πρόβλημα του 

τετραγωνισμού του κύκλου: 

η κατασκευή με κανόνα και διαβήτη ενός τετραγώνου με 

εμβαδόν ίσο με το εμβαδό δοσμένου κύκλου. 
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Στα τέλη του 5ου π.Χ αιώνα το παραπάνω πρόβλημα ήταν 

πολύ δημοφιλές. Ακόμα και ο κωμικός ποιητής Αριστοφάνης 

έκανε ένα αστείο σχετικά με αυτό. Στις Όρνιθες, φέρνει στη 

σκηνή τον αστρονόμο Μέτωνα, ο οποίος λέει:  

«με το ορθό ραβδί αρχίζω να μετρώ 

ώστε να γίνει ο κύκλος τετράγωνος για χάρη σου˙ 

και στο κέντρο του θα είναι η αγορά 

στην οποία θα οδηγούν όλοι οι δρόμοι  

συγκλίνοντας στο κέντρο, όπως σ’ ένα αστέρι, 

που ενώ είναι κυκλοτερές 

στέλνει παντού ευθείες ακτίνες λαμπρές». 

«Αλήθεια, ο άνθρωπος είναι Θαλής!», 

 

χλευάζει ο Πεισθέταιρος, ο αρχηγός των Ορνίθων και οδηγεί 

μακριά τον Μέτωνα κακήν κακώς. 

(Β.L. van der Waerden, Η αφύπνιση της επιστήμης, σελ 147). 

Αυτό το γνωστό και (ΑΛΥΤΟ)πρόβλημα είναι αλήθεια, έχει 

ταλαιπωρήσει πάνω από 2000 χρόνια αρκετούς 

μαθηματικούς και όχι μόνο, και θα παραμείνει άλυτο εις τους 

αιώνας. Συμβαίνει πολλές φορές ένα δύσκολο μαθηματικό 

πρόβλημα να καταλήγει σε απλή λύση, και το αντίστροφο. 

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι παντού υπάρχει λύση, δεν 

υπάρχει πρόβλημα χωρίς τη λύση του, εκτός αν τα στοιχεία 
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ενός προβλήματος δοθούν λάθος, όπως το συγκεκριμένο ( 

πρόβλημά μας ).  

Ας δούμε τώρα το βασικό λάθος, γιατί ο κύκλος δεν 

τετραγωνίζεται από την πραγματική του διάσταση.  

Γνωρίζουμε ότι εάν πάρουμε τη διάμετρο ενός κύκλου 1μ. το 

μήκος της περιφέρειας του λένε ότι είναι (3,1415…)μ. ένας 

υπερβατικός αριθμός (άπειρος) . Αυτό είναι σωστό ότι το 

(3,1415…) είναι ένας υπερβατικός,και άρρητος αριθμός, 

αποδείχθηκε από τον Ferdinandvon Lindemann 1882 (α) και 

τον Johann HeinrichLambert 1761( β). Για το λόγο αυτό και 

μόνο του (συγκεκριμένου) άρρητου αριθμού (3,1415…) που 

δόθηκε λάθος δεν πρόκειται να τετραγωνιστεί ο κύκλος . 

Είναι πολύ λογικό! Διότι δεν είναι ο πραγματικός αριθμός π, 

ο ΛΟΓΟΣ.  

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια θεωρία ή τύπος που να μπορεί 

να αποδείξει ή να επαληθεύσει το π (3,1415…), το μήκος της 

περιφέρειας ενός κύκλου προς την διάμετρό του που δόθηκε, 

τότε υπάρχει αμφισβήτηση εάν είναι  

σωστός.  

 

 

Ο πρώτος που αναφέρεται ότι ασχολήθηκε με τον 
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τετραγωνισμό του κύκλου είναι ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος 

(500-428 π.Χ), δάσκαλος και φίλος του Περικλή. 

 

Ο πρώτος που τετραγώνισε μεικτόγραμμα χωρία είναι ο 

Ιπποκράτης ο Χίος (470-400 π.Χ). 

Ο σοφιστής Αντιφών ο Αθηναίος (430 π.Χ) σκέφτηκε πως, αν 

εγγράψει στον κύκλο κανονικά πολύγωνα με 4,8,16,32,64,… 

πλευρές και προχωρήσει μέχρι οι πλευρές του πολυγώνου 

«ταυτιστούν» με την περιφέρεια του κύκλου, τότε αφού τα 

πολύγωνα τετραγωνίζονται θα τετραγωνιστεί και ο κύκλος.  

Ο Βρύσων ο Ηρακλειώτης ασχολήθηκαν επίσης με το 

πρόβλημα και διατύπωσε την άποψη ότι «το εμβαδόν του 

κύκλου είναι μέσο ανάλογο των εμβαδών του εγγεγραμμένου 

και περιγεγραμμένου τετραγώνου » ή ότι «το εμβαδόν του 

κύκλου είναι το ημιάθροισμα των εμβαδών των 

εγγεγραμμένων και περιγραμμένων κανονικών πολυγώνων 

». 

Οι ιδέες αυτές του Αντιφώντα και Βρύσωνα χαρακτηρίστηκαν 

από τον Αριστοτέλη «ανάξιαι συζητήσεων ως αντικείμεναι 

προς τα αρχάς της Γεωμετρίας » χρησιμοποιήθηκαν όμως από 

τον Αρχιμήδη ως αφετηρία για τον τετραγωνισμό του κύκλου. 
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Οι Έλληνες γεωμέτρες μετά τις επανειλημμένες προσπάθειες 

τους να τετραγωνίσουν τον κύκλο με κανόνα και διαβήτη, 

στράφηκαν στην χρησιμοποίηση άλλων καμπύλων 

πολυπλοκώτερες του κύκλου. 

Η μέτρηση του εμβαδού του περικλειομένου από κάποιο 

σχήμα, ήταν σε όλους τους λαούς, από την εποχή που ακόμη 

η γεωμετρία ήταν εμπειρικής μορφής, βασική επιδίωξη όλων 

των γεωμετρών. Από τη στιγμή που διαλέξανε σαν μονάδα 

μέτρησης των εμβαδών, το τετράγωνο με πλευρά τη μονάδα 

μήκους, αυτόματα τέθηκε και το πρόβλημα του 

τετραγωνισμού των διαφόρων σχημάτων. Αρχικά 

"τετραγωνίστηκαν" δηλαδή προσδιορίστηκε το εμβαδόν 

τους, τα ορθογώνια, τα τρίγωνα, τα παραλληλόγραμμα και 

ορισμένα πολύγωνα. Μετά από αυτό ήταν φυσικό να 

επιδιωχθεί και ο τετραγωνισμός σχημάτων περικλειομένων 

από καμπύλες γραμμές και πρώτου από όλα του κύκλου. Ο 

τετραγωνισμός του κύκλου, το τρίτο από τα μεγάλα 

προβλήματα της αρχαιότητας, απασχόλησε πολλούς 

ερευνητές για πολλούς αιώνες και υπήρξε το μεγάλο εμπόδιο 

πάνω στο οποίο σκόνταψαν μεγάλα ονόματα.Φαίνεται τόσο 

απλό πρόβλημα : σχεδιάστε ένα τετράγωνο που να καλύπτει 

την ίδια επιφάνεια με ένα κύκλο , χρησιμοποιώντας μόνο 

κανόνα και διαβήτη. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? 
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Από τη μία έχουμε ένα κύκλο – το πιο απλό σχήμα στο 

σύμπαν . Μια σταγόνα βροχής πέφτει στη λίμνη και 

δημιουργεί τέλειους κύκλους από κύματα που εκτείνονται επ’ 

αόριστον μέχρι να εξουδετερωθούν . Τα κλαδιά ενός δένδρου 

,όταν τα παρατηρούμε από ψηλά , βλέπουμε ότι σχηματίζουν 

κύκλους γύρω από το κορμό τους σε μια προσπάθεια να 

δημιουργήσουν τη βέλτιστη επιφάνεια απορρόφησης των 

ηλιακών ακτινών, ακόμη και οι πλανήτες και τα αστέρια 

προσπαθούν να σχηματίσουν στο διάστημα κύκλους και 

σφαίρες .Κύκλοι βρίσκονται παντού στο φυσικό κόσμο , και 

για τους ανθρώπους των πρώιμων πολιτισμών , οι εξαίσιοι 

δίσκοι της Σελήνης και του Ηλίου , που τους κοίταζαν κάθε 

μέρα από ψηλά , ήταν πηγές απεριόριστης δύναμης και 

μυστηρίου. Από την άλλη έχουμε ένα τετράγωνο – έξοχα 

κατασκευασμένο με τέσσερις ίσες πλευρές και τέσσερις ίσες 

γωνίες . Από τις απαρχές της ιστορίας το τετράγωνο υπήρξε 

το αντίθετο , η «αντίθεσις» του κύκλου . Σπάνια συναντάμε 

τετράγωνα στη φύση .Ενώ ο σχηματισμός του κύκλου γίνεται 

εντελώς αβίαστα , για να φτιάξουμε ένα τετράγωνο πρέπει 

να υπολογίσουμε και να μετρήσουμε . Το τετράγωνο έγινε 

σύμβολο της ικανότητας του ανθρώπου να μετράει , να 

επιλύει και να διαμερίζει . Ενώ ο κύκλος εκφράζει το άπειρο , 

το τετράγωνο εκπροσωπεί το πεπερασμένο . Ενώ ο κύκλος , 

αντανακλά το μυστήριο του φυσικού κόσμου , το τετράγωνο 



88 
 

επέτρεψε στον άνθρωπο των πρώιμων πολιτισμών να 

κατανέμει τη γη για καλλιέργεια και ιδιοκτησία . Στα τέσσερις 

χιλιάδες χρόνια ζωής που μετρά ο ανθρώπινος πολιτισμός , 

έμοιαζε αυτονόητο πως εμείς θα καταφέρναμε να βρούμε 

μια μαθηματική , γεωμετρική σχέση ανάμεσα στο κύκλο και 

στο τετράγωνο · ότι θα μπορούσαμε να μετρήσουμε ένα 

κοινό κύκλο , όπως μετράμε τα τετράγωνα . Κι όμως κάναμε 

λάθος . 

Στο σημερινό κόσμο των προηγμένων οργάνων ακριβείας , 

είναι δύσκολο να παραδεχτούμε ότι δε μπορούμε να 

λύσουμε ένα πρόβλημα τόσο απλό όσο η διαίρεση της 

περιμέτρου του κύκλου από τη διάμετρό του . Κι όμως αυτή η 

τιμή ,που εκφράζεται με το σύμβολο π , προβληματίζει τους 

μαθηματικούς εδώ και 4000 χρόνια , προκαλώντας 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Aλλά όσο κι αν υπολογίζουμε , όσο 

ευφυείς κι αν είμαστε στην εύρεση νέων τεχνικών μέτρησης , 

δεν θα βρούμε ΠΟΤΕ την ακριβή αριθμητική τιμή του π. 

(3,1415926535897932384626433…)Πολλές φορές η 

αναζήτηση της σημασίας του π σχετίζεται όχι τόσο με τον 

υπολογισμό περισσότερων ψηφίων , όσο με την ανεύρεση 

απαντήσεων που θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί κάτι 

τόσο απλό ,όπως η αναλογία της περιφέρειας προς τη 

διάμετρο , πρέπει να εξελιχθεί σε κάτι τόσο περίπλοκο . Η 
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αναζήτηση του π είναι βαθιά ριζωμένη στο ερευνητικό 

πνεύμα του ανθρώπου και στην ασυγκράτητη τάση μας να 

δοκιμάζουμε τα όριά μας . Όπως και με το Έβερεστ , οι 

άνθρωποι ανεβαίνουν εκεί πάνω , απλώς και μόνο επειδή 

υπάρχει. 

Η απαίτηση του προβλήματος είναι να κατασκευαστεί 

τετράγωνο ισοδύναμο με δοσμένο κύκλο, αν δηλαδή είναι R 

η ακτίνα του κύκλου και x η ζητούμενη πλευρά του 

τετραγώνου, πρέπει να αληθεύει η σχέση x2 = πR2 ή , όπου π 

ο λόγος του μήκους της περιφέρειας προς το μήκος της 

διαμέτρου του κύκλου. Παρόλο που εμπειρικά είχε 

διαπιστωθεί ότι ο Λόγος π της περιφέρειας προς τη διάμετρο 

διατηρείται σταθερός, ωστόσο η κατασκευή αυτού του λόγου 

και όταν ακόμη η Γεωμετρία εφοδιασμένη με την απόδειξη 

είχε γίνει επιστήμη,στάθηκε αδύνατη. Υπήρξαν κατασκευές 

του π μεγαλοφυείς κατά τη σύλληψη όχι όμως 

πραγματοποιημένες σύμφωνα με την απαίτηση του "χάρακα 

και του διαβήτη" που έθεταν τότε. Παράλληλα έγιναν 

μεγαλειώδεις προσπάθειες υπολογισμού της τιμής του π, οι 

οποίες με πρωτεργάτη τον Αρχιμήδη, έδωσαν ένδοξα 

αποτελέσματα.Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον 

τετραγωνισμό του κύκλου είναι ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος 

(500-428 π.χ) δάσκαλος και φίλος του Περικλή. Στη συνέχεια 
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ασχολήθηκαν οι Ιπποκράτης ο Χίος (470- 400 π.χ) ο σοφιστής 

Αντιφών ο Αθηναίος (περί το 430 π.χ) ο__σοφιστής Αντιφών 

ο Αθηναίος (περί το 430 π.χ) ο επίσης σοφιστής Βρύσων ο 

Ηρακλειώτης σύγχρονος του Αντιφώντα. Ουσιαστική ώθηση 

στο πρόβλημα του τετραγωνισμού του κύκλου, δόθηκε από 

τον σοφιστή Ιππία τον Ηλείο (β' μισό του 5ου αι. π.χ) και από 

τους Πάππο(3ος αι. μ.χ) και τον Δεινόστρατο (4ος αι. π.χ) 

αδελφό του Μέναιχμου. Ο Ιάμβλιχος (250-325 μ.χ) αναφέρει 

ότι τον τετραγωνισμό του κύκλου κατόρθωσαν O Αρχιμήδης 

(267-212 π.χ) με τη βοήθεια της "Έλικας". Ο Νικομήδης 

(περίπου 200 π.χ) με την καμπύλη που ονομαζόταν "ιδίω ς 

τετραγωνίζουσα". 
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Πυθαγορας 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

Ο Πυθαγόρας, γιος του Μνήσαρχου και της Πυθαΐδας, 

γεννήθηκε στη Σάμο. Η γέννηση του πιθανολογείται ανάμεσα 

στο (592 και το 572 π.Χ.). Σημαντικός αριθμός ιστορικών 

ισχυρίζεται ως σίγουρη χρονολογία γέννησης του Πυθαγόρα 

το (585 π.Χ.). Το όνομα Πυθαγόρας, του το έδωσαν οι γονείς 

του προς τιμήν της Πυθίας που προφήτευσε την γέννηση του. 

Ο Πυθαγόρας, υπήρξε σημαντικός έλληνας φιλόσοφος, 

μαθηματικός, γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικής και 

ιδρυτής της πυθαγόρειας σχολής. Είναι ο κατεξοχήν 

θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε 

ένα άρτιο σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, 

που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές και 

γεωμετρικές αποδείξεις. Ο Πυθαγόρας είναι ο πρώτος που 

ονόμασε τον εαυτό του "φιλόσοφο" και ο πρώτος που 

ανακάλυψε τα μουσικά διαστήματα από μία χορδή. Ο 
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Πρόκλος (Νεοπλατωνικός φιλόσοφος 410-485 π.Χ.) λέει πως 

πρώτος ο Πυθαγόρας ανύψωσε την γεωμετρία σε ελεύθερη 

επιστήμη, γιατί θεώρησε τις αρχές της από πάνω προς κάτω 

και όχι με βάση τα υλικά αντικείμενα. Ο Απολλώνιος ο 

λογιστικός, αναφέρει ότι προσέφερε εκατόμβη, όταν βρήκε 

ότι το τετράγωνο της υποτείνουσας ορθογωνίου τριγώνου 

ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων 

κάθετων πλευρών. Ενώ ο Διογένης Λαέρτιος (Βίοι Φιλοσόφων, 

Βιβλίο Όγδοο), αναφέρει για τον Πυθαγόρα ότι : " Νεαρός 

ακόμη, παρακινημένος από τη φιλομάθειά του έφυγε από την 

πατρίδα του για να μυηθεί σε όλες τις Ελληνικές και 

βαρβαρικές τελετές. Πήγε και στην Αίγυπτο, eμαθε τέλεια τα 

Αιγυπτιακά, όπως λέει ο Αντιφών στο "Περί των εν αρετή 

πρωτευσάντων" και επισκέφτηκε τους Χαλδαίους και τους 

Μάγους. Κατόπιν στην Κρήτη με τον Επιμενίδη κατέβηκε στο 

Ιδαίον άντρο, αλλά και στην Αίγυπτο είχε μπει στα άδυτα. Έτσι 

γνώρισε τα μυστικά για τους θεούς. Στη συνέχεια επέστρεψε 

στη Σάμο, επειδή όμως βρήκε την πατρίδα του 

τυραννοκρατούμενη από τον Πολυκράτη, αναχώρησε για τον 

Κρότωνα της Ιταλίας." 

Ο Πυθαγόρας με τη διδασκαλία του, αποσκοπούσε στα εξής: 

Πρώτον, στο να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κατανόηση των 
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νόμων της φύσης και δεύτερον, στο να βελτιώσει και να 

αναπτύξει τις ικανότητές του. Για τον Πυθαγόρα και τους 

υποστηρικτές του, τους πυθαγόρειους η ουσία των 

πραγμάτων βρίσκεται στους αριθμούς και στις μαθηματικές 

σχέσεις. Όπου οι αριθμοί και οι μαθηματικές σχέσεις είναι οι 

νόμοι που διέπουν τον φυσικό αλλά και τον πνευματικό μας 

κόσμο. Γνωστή θεωρείται η πυθαγόρεια διδασκαλία της 

"μιμήσεως" κατά την οποία τα αισθητά υπάρχουν κατ' 

απομίμηση ατελή του τέλειου νοητού κόσμου. Έτσι εισάγεται 

στην Ελληνική φιλοσοφία η αντίληψη των δύο κόσμων, 

νοητού και αισθητού που επηρέασε στη συνέχεια, την 

θεωρία για τον κόσμο των Ιδεών του Πλάτωνα. Η αληθινή 

πηγή της σοφίας για τους Πυθαγόρειους είναι η τετρακτύς, 

δηλαδή οι τέσσερις πρώτοι φυσικοί αριθμοί που θεωρείται 

ότι συνδέονται μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις. 

Πραγματικά, από αυτούς τους τέσσερις αριθμούς, μπορεί 

κανείς να κατασκευάσει τις αρμονικές αναλογίες της 

τέταρτης, της πέμπτης και της ογδόης. Οι αναλογίες αυτές 

δημιουργούν την αρμονία (το άκουσμα για το ωραίο) που για 

τους Πυθαγόρειους είχε όχι απλώς γενική σημασία, αλλά 

κυριολεκτικά κοσμική. Η Τετρακτύς (τετράδα) του Πυθαγόρα, 

σημαίνει το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών, 

δηλαδή ο αριθμός 10=(1+2+3+4). Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν 
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ως ρίζα και πηγή κάθε δημιουργίας την τετράδα αυτή των 

αριθμών και αποτελούσε τον μέγιστο και ιερότερο όρκο τους. 

Ο Πυθαγόρας απέδιδε στους αριθμούς μεταφυσικές 

ιδιότητες, λέγοντας ότι αυτοί, οι αριθμοί, διέπουν τις κινήσεις 

των αστέρων και ότι κατέχουν ορισμένη θέση στο Διάστημα. 

Οι Πυθαγόρειοι εργάσθηκαν με σημαντικές αποδόσεις και 

στη Γεωμετρία. 

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, οι αριθμοί δεν είναι απλά 

σύμβολα ποσοτικών σχέσεων αλλά αποτελούν την ουσία του 

κόσμου, γι' αυτό και είναι ιεροί. Η μονάδα (1) συμβολίζει το 

πνεύμα, τη δύναμη εκείνη από την οποία προέρχεται το παν. 

Η δυάδα (2) δείχνει τις δύο μορφές της ύλης - Γη και Νερό. Η 

τριάδα (3) φανερώνει το χρόνο στις τρεις του διαστάσεις - 

παρόν, παρελθόν, μέλλον κ.ο.κ. Η κατανόηση των κοσμικών 

φαινομένων ήταν δυνατή με τη αριθμολογία, τη γεωμετρία 

και τη μουσική. 

Κατά το Διογένη το Λαέρτιο, ο Πυθαγόρας θεωρούσε ως αρχή 

όλων των πραγμάτων τη μονάδα. Από τη μονάδα προερχόταν 

η αόριστη δυάδα με την εκδήλωση της μονάδας και ως ύλης. 

Από τη μονάδα και την αόριστη δυάδα γίνονταν οι αριθμοί. 

Από τους αριθμούς τα σημεία. Από αυτά οι γραμμές, από τις 

οποίες σχηματίζονται τα επίπεδα, και από αυτά τα στερεά. 
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Επίσης, στους Πυθαγόρειους πρέπει να οφείλεται η γνώμη 

ότι η Γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της και ταυτόχρονα 

γύρω από τον Ήλιο. Η ταχύτατη κίνηση όλων των ουράνιων 

σφαιρών δημιουργεί ήχους και οι τελευταίοι την αρμονία. 

Αρμονία επίσης για το σώμα είναι η ψυχή, η οποία διατηρεί 

κάποια συμμετρία ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό 

στοιχείο του ανθρώπου. Η ψυχή έχει τις ιδιότητες της 

ταυτότητας, της ετερότητας, της στάσης και της κίνησης 

(τετρακτύς). 

Ο Πυθαγόρας δεν έγραψε κανένα έργο, έτσι το βάρος της 

διάσωσης της διδασκαλίας του έπεσε στους μαθητές του.. Ο 

Πυθαγόρας είχε πολλούς και πιστούς μαθητές. Κάθε φορά 

που έμπαιναν στο σπίτι του, τους έλεγε να λένε τα εξής. Που 

έσφαλα; τι έκανα; τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα; Οι 

μαθητές του επί πέντε χρόνια παρέμεναν σιωπηλοί και 

άκουγαν μόνο τις ομιλίες του Πυθαγόρα χωρίς ποτέ να 

βλέπουν τον ίδιο. Μετά το τέλος αυτής της δοκιμασίας, οι 

μαθητές του, γίνονταν μέλη του σπιτιού του και είχαν 

δικαίωμα να τον βλέπουν. Η εισδοχή των νέων μαθητών στη 

σχολή του Πυθαγόρα. γινόταν μετά από αυστηρή και 

πολύχρονη άσκηση. Ο υποψήφιος έπρεπε να παραμένει 

σιωπηλός, να είναι εγκρατής, να έχει ισχυρό χαρακτήρα. 

Ταυτόχρονα ήταν απαραίτητο να συνδέεται με στενή φιλία 
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με τους άλλους μαθητές. Ο Πυθαγόρας. υποστήριζε ότι 

"φίλος εστίν άλλος εγώ" και "φιλίαν τ' είναι εναρμόνιον 

ισότητα". Διάφορα ρητά ήταν γραμμένα στις αίθουσες της 

σχολής, όπως "επί χοίνικος μη καθίζειν" (να μη φροντίζεις για 

το μέλλον), "τας λεωφόρους μη βαδίζειν" (να μην 

παρασύρεσαι από τη γνώμη του πλήθους, αλλά μόνο τη 

γνώμη των "επαϊόντων" να θεωρείς σεβαστή). Πριν από το 

βραδινό του ύπνο, οι μαθητές έπρεπε να ελέγχουν όσα 

έγιναν ή δεν έγιναν κατά την ημέρα που πέρασε. Γενικά 

όμως, η ηθική διδασκαλία των Πυθαγορείων περιέχεται μέσα 

σε 71 στίχους που είναι γνωστοί ως "χρυσά έπη" του 

Πυθαγόρα. 

 Μολονότι η προσωπικότητα και το έργο του Πυθαγόρα 

υπήρξαν τόσο σημαντικά στην αρχαία Ελλάδα, εξαιτίας της 

μυστικότητας με την οποία περιβαλλόταν η διδασκαλία του, 

δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τη ζωή του. 

Λέγεται ότι ήταν μαθητής του φιλόσοφου Φερεκύδη στη 

Λέσβο και του Θαλή και Αναξίμανδρου στη Μίλητο. Όντας 

ακόμη έφηβος, η φήμη του έφθασε εις την Μίλητο προς τον 

Θαλήν και εις την Πριήνη προς τον Βίαντα, τους δύο εκ των 

επτά σοφών της αρχαιότητος και σε πολλά μέρη οι άνθρωποι 

εξεθείαζαν τον νεανία, αποκαλώντας τον, τον "εν Σάμω 

κομήτην". Μόλις  στην Σάμο άρχισε να εμφανίζεται το 
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τυραννικό καθεστώς του Πολυκράτους, εποχή όπου ο 

Πυθαγόρας ήταν περίπου δεκαοκτώ ετών, προβλέποντας ότι 

η τυραννία θα εμπόδιζε τα σχέδιά του και την φιλομάθειά 

του, έφυγε μαζί με τον Ερμοδάμαντα τον Κρεοφύλειο για την 

Μίλητο κοντά στον Φερεκύδη και στον φυσικό Αναξίμανδρο 

και στον φιλόσοφο Θαλή. Με την προσωπικότητα και την 

ευφράδεια της ομιλίας του, κέρδισε τον θαυμασμό και την 

εκτίμηση όλων και κατέστη κοινωνός των διδασκαλιών τους. 

Μάλιστα ο Θαλής διακρίνοντας την μεγάλη διαφορά του 

Πυθαγόρα σε συγκρίση με τους άλλους νέους, του 

παραστάθηκε με ευχαρίστηση και του μετέδωσε όσες 

γνώσεις κατείχε, που ήταν δυνατόν να μεταδοθούν. Κοντά 

στον Θαλή ο Πυθαγόρας έλαβε την πρώτη του σοβαρή 

εκπαίδευση πάνω στα μαθηματικά, τη γεωμετρία και όσα 

έχουν σχέση με τους αριθμούς και τους υπολογισμούς. Ήταν 

ο Θαλής που προέτρεψε τον Πυθαγόρα να μεταβεί στην 

Αίγυπτο και να συναναστραφεί με τους ιερείς της Μέμφιδος 

και της Διοσπόλεως, από τους οποίους ο ίδιος ο Θαλής είχε 

λάβει πολλές γνώσεις, προλέγοντας πως εάν ο Πυθαγόρας 

ερχόταν σε επαφή μαζί τους, θα γινόταν θεϊκότερος και 

σοφότερος από όλους τους ανθρώπους. 

Είναι βέβαιο ότι έμεινε 22 χρόνια στην Αίγυπτο κοντά στους 

ιερείς της Μέμφιδος,της Ηλιούπολης και της Διοσπόλεως. 
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Όταν όμως ο βασιλιάς των Περσών Καμβύσης κατέλαβε την 

Αίγυπτο, ο Πυθαγόρας. μεταφέρθηκε αιχμάλωτος στη 

Βαβυλώνα και έτσι είχε την ευκαιρία να συναναστραφεί και 

με τους Πέρσες μάγους. Ελευθερώθηκε μετά από 12 χρόνια 

με τη μεσολάβηση του Έλληνα προσωπικού γιατρού του 

βασιλιά Δημοκήδη. Eπέστρεψε στη Σάμο σε ηλικία πλέον 56 

χρόνων. Ο Πυθαγόρας όταν έφτασε στην πατρίδα του, 

επιχειρούσε με κάθε τρόπο να μεταδώσει στους 

συμπατριώτες του μαθήματα των αριθμών καθώς και άλλες 

γνώσεις της πολύ πλούσιας παιδείας του. Όμως οι Σάμιοι δεν 

έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρουν ούτε και ακολούθησαν 

τις διδασκαλίες του στον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα ο 

Πυθαγόρας να παραιτηθεί εν τέλει, από τις προσπάθειες 

διαπαιδαγώγησης τους. Τον θαύμαζαν βεβαίως και του 

προσέφεραν αξιώματα και μάλιστα τον ανάγκαζαν να 

συμμετέχει σε όλες τις δημόσιες λειτουργίες, ενώ η φήμη του, 

τόσο είχε απλωθεί σε όλη την Ελλάδα που άλλοι μεγάλοι 

φιλόσοφοι επίσης ήλθαν εις την Σάμο, ζητώντας να τον 

συναντήσουν. Ο Πυθαγόρας διαπίστωσε ότι η συμμόρφωσή 

του προς τα πρόσθετα αυτά καθήκοντα προς την πατρίδα 

δυσχέραινε την δυνατότητα να φιλοσοφεί. Επιπλέον, η 

τυραννίδα του Πολυκράτους είχε πλέον επικρατήσει και ο 

φιλόσοφος την θεωρούσε εν μέρει υπεύθυνη για την 

αδιαφορία των Σαμίων προς τα μαθηματικά και την 
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φιλοσοφία. Θεωρώντας πως δεν είναι σωστό ένας άνδρας 

φιλόσοφος με ελεύθερα φρονήματα να ζει κάτω από ένα 

τέτοιο πολίτευμα, απεφάσισε να μετοικίσει προς την νότια 

Ιταλία - είχε δε την γνώμη πως πατρίδα του 

είναι η χώρα εκείνη όπου περισσότεροι άνθρωποι είναι 

δυνατόν να βρεθούν με καλή διάθεση να μαθαίνουν. Κι έτσι 

λοιπόν έφυγε και κατευθύνθηκε προς την Σικελία, όπου τον 

υποδέχτηκαν με ευμένεια διάφορες ιταλικές πόλεις. Έκανε 

μεγάλη εντύπωση στους εκεί κατοίκους. Ήταν ένας άνδρας με 

μακρόχρονες περιπλανήσεις και εξαιρετικός από την ίδια του 

τη φύση, καλά προικισμένος από την τύχη, φιλελεύθερος στα 

φρονήματα και μεγάλος, με πολλή χάρη και ευπρέπεια στον 

λόγο και στο ήθος και σε όλα τα άλλα, με αποτέλεσμα να 

γοητεύσει τους ανώτατους άρχοντες της πόλεως. 

Συγκεκριμένα, στον Κρότωνα, όπου και νυμφεύθη, ίδρυσε 

την πρώτη σχολή και μύησε τους πρώτους μαθητές του. Το 

αντικείμενο ενασχόλησης του Πυθαγόρα ήταν η καθοδήγηση 

αυτής της σχολής, η οποία ήταν μία μυστική, θρησκευτική 

κίνηση, που είχε αναπτύξει και έντονη πολιτική 

δραστηριότητα. Πιθανολογείται ότι η ίδρυση της σχολής έγινε 

γύρω στο 520 π.Χ, στην είσοδο της οποίας οι Πυθαγόρειοι 

είχαν χαράξει το ρητό: 
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‘ΜΗΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΗΤΩ’, ≫, δηλαδή ≪δεν μπορεί να 

εισέλθει και να συμμετάσχει κανείς στην αδελφότητα, ο 

οποίος δεν μετρά με γήινα μέτρα όλα τα αντικείμενα≫. Αυτό 

με άλλα λόγια σήμαινε, ότι η αδελφότητα πίστευε ότι ≪το 

θείο≫ 

είναι μέσα στον άνθρωπο και ≪μετρήσιμο≫ και όχι στα 

ουράνια και άπιαστο. Ο Πυθαγόρας, απέτρεψε οριστικά 

στάσεις και αναρχία όχι μόνο στην εποχή του αλλά και 

μεταξύ των απογόνων των μαθητών του. Και για πολλές 

γενεές διατηρήθηκαν οι διδαχές του. Αυτός έκανε γνωστό το 

σοφό απόφθεγμα: "με κάθε τρόπο πρέπει να διώχνεται και 

να καυτηριάζεται με φωτιά, και με σίδερο και με άλλες 

επινοήσεις η αρρώστια από το σώμα, η πολυτέλεια από την 

κοιλιά, η επανάσταση από την πόλη, η διχόνοια από το σπίτι 

και απ' όλα μαζί η αμετρία". Οι ιδέες του, έκαναν ξεχωριστή 

εντύπωση, κυρίως στους νέους, και γρήγορα οδηγήθηκε στο 

δικαστήριο με την κατηγορία της διαφθοράς των νέων και 

της αθεΐας, όπου όμως τελικά αθωώθηκε. Ο Πυθαγόρας 

θεωρούσε ύψιστες αρετές τη σωφροσύνη, τη δικαιοσύνη και 

την ανδρεία. Κατά τη γνώμη του, η σωφροσύνη αποτελεί το 

μέτρο αρετής ενός ανθρώπου, η δικαιοσύνη είναι αρετή που 

υπάρχει σε μια κοινωνία και η ανδρεία είναι η απαραίτητη 

προϋπόθεση για να αποκτηθούν οι δύο προηγούμενες. Για 
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τον Πυθαγόρα. αυτά δεν ήταν μόνο θεωρία, αλλά ο ίδιος 

προσπάθησε να τα πραγματώσει στον Κρότωνα. Πίστευε πως 

κατά την αρχή της δικαιοσύνης τα πράγματα όλα πρέπει να 

είναι κοινά και ο καθένας να θεωρεί και δικό του και ξένο 

οτιδήποτε. Αυτό κυρίως εφαρμόστηκε, όπως αναφέρθηκε, 

στη σχολή του. 

Στον Κρότωνα, υπήρξε ένας άνδρας, ο Κύλων που παρότι 

καταγόταν από αριστοκρατική γενεά και διέθετε πλούτο 

μεγαλύτερο από των άλλων πολιτών, δεν διέθετε ευγενή 

χαρακτήρα αλλά ήταν φορτικός, βίαιος και τυραννικός. 

Χρησιμοποιούσε τον κύκλο των φίλων του και την δύναμη 

του πλούτου του για να μπορεί να αδικεί και όντας άπληστος 

είχε την αξίωση να κατέχει οτιδήποτε του φαινόταν καλό. 

Αυτός λοιπόν, πίστευε πως έπρεπε να γίνει μέτοχος και στην 

φιλοσοφία του Πυθαγόρα και να γίνει δεκτός μεταξύ των 

μαθητών. Προσήλθε εις τον Πυθαγόρα αυτοεπαινούμενος 

και επιθυμώντας να γίνει μαθητής του. Όμως ο Πυθαγόρας 

διακρίνοντας από τη φυσιογνωμία του ανδρός και από άλλα 

σημάδια το ποιόν του, τον διέταξε αμέσως να φύγει και να 

επιστρέψει στις ασχολίες του. Ο Κύλων το εξέλαβε ως μεγάλη 

προσβολή και οργίστηκε πολύ. Συγκέντρωσε τους φίλους του, 

όπου κατηγόρησε τον Πυθαγόρα και μαζί τους άρχισε να 

προετοιμάζεται για να βλάψει αυτόν και τους μαθητές του. 
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Φαίνεται πως υπήρχαν και πολιτικά αίτια όμως για το μίσος 

του Κύλωνος διότι ήθελε να μεταβάλλει το πατροπαράδοτο 

πολίτευμα του Κρότωνος που όριζε ορισμένο αριθμό πολιτών 

με το δικαίωμα να συμμετέχουν στην εκκλησία του δήμου (οι 

≪χίλιοι≫). Ο Κύλων ήθελε να συμμετέχουν όλοι, ώστε να 

μπορεί να εξαγοράζει πολιτική δύναμη, δωροδοκώντας 

πολλούς από εκείνους. Όμως, σε αυτά του τα σχέδια 

εναντιώθηκαν οι Πυθαγόρειοι Κροτωνιάτες Αλκίμαχος, 

Δείναρχος, Μέτων και Δημοκίδης. 

Ο Κύλων, υποβοηθούμενος από τον ρήτορα Νίνονα, που 

συνέγραψε βιβλίο που υποτίθεται πως περιείχε τις μυστικές 

διδασκαλίες των Πυθαγορείων, έβαλε να αναγνώσουν το 

πλαστό σύγγραμμα και άρχισε να συκοφαντεί τους 

Πυθαγόρειους πως ετοιμάζουν τυραννίδα. Εντός ολίγων 

ημερών με δημαγωγία και συκοφαντία ξεσήκωσε τον λαό 

εναντίον των Πυθαγορείων και ο ίδιος με τους υποστηρικτές 

του, επιτέθηκαν στους συντρόφους την ημέρα που είχαν 

συγκεντρωθεί εις την οικία του Μίλωνος. Ο Πυθαγόρας 

έλειπε σε ταξίδι προς την Σύρο, για να περιποιηθεί τον 

άρρωστο Φερεκύδη που υπήρξε διδάσκαλός του. 

Επακολούθησε συμπλοκή όπου σκοτώθηκαν πολλοί από τους 

συντρόφους του Πυθαγόρα και πυρπόλησαν το οίκημα. Και 

σ΄ αυτό το σημείο αρχίζει η διαφωνία των ιστορικών για τον 
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θάνατο του Πυθαγόρα. Δύο εκδοχές υπάρχουν για το θάνατο 

του. Πρώτον, σύμφωνα με το Διογένη Λαέρτιο, οι 

Κροτωνιάτες έσφαξαν αυτόν μαζί με τετρακόσιους μαθητές 

του. Πρώτα έκαψαν το σπίτι του Μίλωνα στο οποίο λίγο πριν 

είχαν συγκεντρωθεί. Ο λόγος της σφαγής του, σύμφωνα 

πάντα με την ίδια μαρτυρία, είναι ο φόβος της μεγάλης 

δύναμης που είχε αποκτήσει στην πόλη του Κρότωνα και η 

συκοφαντία, από εχθρούς του, για την εγκαθίδρυση 

τυραννίας. Και δεύτερον, σύμφωνα με τον Δικαίαρχο, ο 

Πυθαγόρας, αφού κατέφυγε στο ιερό των Μουσών στο 

Μεταπόντιο, μένει σαράντα μέρες νηστικός και πεθαίνει από 

ασιτία. Διάδοχος του Πυθαγόρα έγινε ο Αρισταίος ο 

Κροτωνιάτης που κατείχε αρίστως την διδασκαλία. Άλλοι 

επιφανείς Πυθαγόρειοι ήταν ο Φιλόλαος από το Μεταπόντιο 

και ο Αρχύτας ο Ταραντίνος. Μέσω του Φιλολάου κάποια 

συγγράμματα των μεταγενέστερων Πυθαγορείων 

παρεδόθησαν στον Δίωνα, μαθητή του Πλάτωνος με 

αποτέλεσμα την γόνιμη συνέχεια του Πυθαγορισμού μέσω 

της Πλατωνικής Ακαδημίας. 

Ο Πυθαγόρας χρήζει παγκόσμιας αναγνώρισης. Το όνομα του 

είναι σήμερα ταυτισμένο με το Πυθαγόρειο Θεώρημα. Σε 

ολόκληρο τον κόσμο γνωρίζουν τον μεγάλο αυτόν φιλόσοφο 

και μαθηματικό από το θεώρημά του και τον τιμούν 
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ιδιαίτερα. Στο Άμστερνταμ, υπάρχει οδός που φέρει το όνομά 

του. Αγάλματα και μεγάλοι πίνακες ζωγραφικής 

αναφέρονται στον Πυθαγόρα και τη θεωρία του. Πολλά 

βιβλία και μελέτες σύγχρονων μαθηματικών έχουν γραφτεί 

για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία των μαθηματικών, τον 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ.__ 

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα 

≪Εν τοις ορθογωνίοις τριγώνοις το από της την ορθήν γωνίαν 

υποτεινούσης πλευράς τετράγωνον ίσον εστί τοις από των 

την ορθήν γωνίαν περιεχουσών πλευρών τετραγώνοις≫. 

Δηλαδή: 

≪Το τετράγωνο της υποτείνουσας ενός ορθογώνιου τριγώνου 

ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων 

πλευρών του≫. 

Αν και η ναυαρχίδα της θεωρίας του Πυθαγόρα είναι η 

τετρακτύς, το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι αυτό που τον 

καθιέρωσε στο χώρο των μαθηματικών και χάριν αυτού είναι 

γνωστός στους περισσότερους ανθρώπους σήμερα. Το 

Πυθαγόρειο θεώρημα μελετά τη σχέση ανάμεσα στις πλευρές 

ενός ορθογωνίου τριγώνου και αποτελεί 
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θεώρημα της επιπέδου Ευκλείδειας γεωμετρίας. Το 

Πυθαγόρειο θεώρημα ονομάζεται και ≪Εκατόμβη≫ ή 

≪Θεώρημα εκατόμβης≫ γιατί σύμφωνα με την παράδοση ο 

Πυθαγόρας μόλις το διατύπωσε προσέφερε θυσίες στους 

θεούς.  

Ένα από τα πιο συναρπαστικά και ασφαλώς πιο φημισμένα 

και χρήσιμα θεωρήματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι το 

λεγόμενο Πυθαγόρειο Θεώρημα Αν υπάρχει ένα θεώρημα 

του οποίου η γέννηση δικαιούται να θεωρηθεί μια μεγάλη 

στιγμή στα μαθηματικά, τότε το Πυθαγόρειο Θεώρημα είναι 

το πιο κατάλληλο, γιατί είναι ίσως το πρώτο πραγματικά 

μεγάλο Θεώρημα των μαθηματικών. Όταν όμως αρχίζουμε 

να εξετάζουμε την προέλευση του Θεωρήματος, τότε είναι 

σαν να ψάχνουμε σε θολά νερά. 

Αν και η παράδοση έχει αποδώσει το περίφημο θεώρημα 

στον Πυθαγόρα, η εξέταση πήλινων πινάκων με σφηνοειδή 

γραφή, που βρέθηκαν στην Μεσοποταμία τον 20ο αιώνα, 

αποκαλύπτει ότι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι που έζησαν πάνω 

από χίλια χρόνια πριν τον Πυθαγόρα, γνώριζαν το Θεώρημα. 

Το θεώρημα γνώριζαν επίσης οι αρχαίοι Ινδοί και Κινέζοι της 

εποχής του Πυθαγόρα ή και νωρίτερα, όπως 
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αποδεικνύεται από σχετικές εργασίες τους (Van der 

Waerden, 2000). Αυτές οι μη ελληνικές και πιθανόν 

προελληνικές αναφορές στο Θεώρημα δεν περιέχουν όμως 

αποδείξεις του, και ίσως είναι αλήθεια ότι ο Πυθαγόρας ή 

κάποιο μέλος της διάσημης αδελφότητας του ήταν ο πρώτος 

που έδωσε μια λογική απόδειξη στο θεώρημα. Αν και οι ρίζες 

του είναι στη Γεωμετρία, το Θεώρημα που αποδίδεται 

παγκοσμίως στον Πυθαγόρα έχει βρει εφαρμογή σχεδόν σε 

κάθε κλάδο της επιστήμης, καθαρό ή εφαρμοσμένο. Ευρέως 

πάνω από τετρακόσιες αποδείξεις του είναι γνωστές, και ο 

αριθμός τους μεγαλώνει ακόμα. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 

μια αρχική απόδειξη από τον μελλοντικό αμερικανό Πρόεδρο 

Garfield, μια άλλη από τον δωδεκάχρονο τότε Albert Einstein, 

από το Leonardo da Vinci, ακόμα μία από ένα νεαρό τυφλό 

κορίτσι, και ο κατάλογος συνεχίζεται. Μερικές από αυτές τις 

αποδείξεις είναι συναρπαστικές στην απλότητά τους, ενώ 

άλλες είναι απίστευτα σύνθετες. 
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http://www.p-theodoropoulos.gr/ergasies/mathimat-pithag.pdf 

 

 Ο Πυθαγόρας απέδειξε το θεώρημα με θεωρητική γεωμετρία 
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http://cdn.parallaximag.gr/sites/default/files/201203_laxanika_blog.jpg
http://cdn.parallaximag.gr/sites/default/files/201203_laxanika_blog.jpg
http://cdn.parallaximag.gr/sites/default/files/201203_laxanika_blog.jpg
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Η διατροφή που ακολουθούσε ο Πυθαγόρας ήταν lacto 

vegetarian, δηλαδή έτρωγε: 

Φρούτα, λαχανικά, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, ελάχιστα 

όσπρια και γαλακτομικά, με σειρά απο την μεγαλλύτερη 

ποσότητα στην μικρότερη. 

 

Τα δημητριακά ήταν η βάση της διατροφής της Χρυσής 

Εποχής των ανθρώπων, όπως μας λέει ο Ησίοδος στο έργο 

του «Έργα και Ημέραι» και η βασική τροφή των 

Πυθαγορείων:  

http://2.bp.blogspot.com/--jYEVMACoVM/UFD7yHDLpdI/AAAAAAAACFI/APHCR-qJGwo/s1600/fruits.jpg
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«Για το γεύμα τους (οι Πυθαγόρειοι) χρησιμοποιούσαν 

αποκλειστικά άρτο και μέλι» (Ιάμβλιχος, «Περί Πυθαγορικού 

Βίου», παρ. 97). 

 

Το κεχρί είναι ένα είδος δημητριακού πλούσιο σε βιταμίνες 

του συμπλέγματος Β, ενώ οι πρωτεΐνες του περιέχουν όλα τ’ 

αμινοξέα. Ο Πυθαγόρας το πρότεινε στους μαθητές του ως 

την ιδανική τροφή: «θεωρούσε ότι το κεχρί ήταν το 

καταλληλότερο είδος για την τροφή τους» (Ιάμβλιχος «Περί 

Πυθαγορικού Βίου» παρ. 106). Τα δημητριακά περιέχουν 

σύνθετους υδατάνθρακες και πρωτεΐνες υψηλής ποιότητος 

(12%-14% τα δημητριακά, 16% το ρύζι και 18% το κεχρί), 

ελάχιστα αλλά ωφέλιμα λιπίδια και άφθονες φυτικές ίνες, 

ενώ είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 

 

 

Ο Πυθαγόρας έδινε μεγάλη σημασία στην διατροφή με 

ελαφρές τροφές: 

όπως ο κρίθινος άρτος, τα λαχανικά, το μέλι, και οι φρέσκοι ή 

αποξηραμένοι καρποί.  

Έλεγε πως δεν πρέπει κανείς να τρώει το παράγον μαζί με το 

παραγόμενο (π.χ. κοτόπουλο και αυγό) και να αποφεύγει 

σχεδόν όλα γενικώς τα θαλασσινά.  
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Δίδασκε την πλήρη αποχή από την κρεοφαγία, και συχνότερα 

προσέφερε κριθαράλευρο, πλακούντες, στεφάνους ανθέων 

και θυμιάματα στους θεούς (αγαπημένος του ήταν ο θεός 

Απόλλων). 

 

 

 

Η «κούπα του Πυθαγόρα» ή αλλιώς «δίκαιη κούπα»  

 

που κατασκεύασε ο Σάμιος φιλόσοφος, μαθηματικός, 

γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής είχε ως στόχο την 

υπόδειξη και την τήρηση του μέτρου, «μέτρον άριστον». 

 

 

Η «δίκαιη κούπα», η οποία χρονολογείται περίπου από τον 

6ο αιώνα π.Χ., είναι ένα αριστούργημα της υδραυλικής 

τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και ένα μέσο 

διδαχής. Πέρα από τον περιορισμό της κατανάλωσης κρασιού 

μέσα από ένα «έξυπνο ποτήρι», ο Πυθαγόρας ήθελε να 

διδάξει στους μαθητές του την εγκράτεια και την τήρηση του 

μέτρου. Όταν ξεπερνιέται το μέτρο πρόκειται για «ύβρις», η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα την τιμωρία, «τίσις». Όλοι οι 
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άνθρωποι οφείλουν να απολαμβάνουν με μέτρο όσα τους 

παρέχονται δίχως να επιζητούν εναγωνίως περισσότερα. 

 

Πώς λειτουργεί: Στο εσωτερικό της υπάρχει χαραγμένη μία 

γραμμή, η οποία οριοθετεί την ποσότητα του κρασιού. Αν ο 

χρήστης δεν υπερβεί την γραμμή, τότε μπορεί να απολαύσει 

το «ποτό» του. Ωστόσο, αρκεί μία παραπάνω σταγόνα για να 

ξεπεράσει τα όριο της γραμμής και τότε η κούπα να αδειάσει, 

χύνοντας όλο το κρασί από τη βάση της. 

 

Ο μηχανισμός της: Στο κέντρο της κούπας υπάρχει μία στήλη 

που είναι τοποθετημένη πάνω από έναν σωλήνα που οδηγεί 

στο κάτω μέρος της. Όσο γεμίζει η κούπα, παράλληλα η 

στάθμη του κρασιού ανεβαίνει και στο εσωτερικό της 

κεντρικής στήλης. Από τη στιγμή που το υγρό δεν ξεπερνά την 

οριοθετημένη γραμμή δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα. 

Μόλις, όμως το υγρό υπερβεί τη γραμμή, τότε τα μόριά του 

παρασύρουν το ένα το άλλο, έχοντας ως αποτέλεσμα το 

άδειασμα της κούπας. Η κατασκευή του Πυθαγόρα 

ακολουθεί το νόμο που ανέπτυξε ο Pascal αιώνες αργότερα 

για τα συγκοινωνούντα δοχεία. 
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Μέχρι πού έφθαναν ορισμένες μυστικιστικές θεωρίες των 

αρχαίων Ελλήνων; 

Για παράδειγμα, ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του απέφευγαν 

τα φασόλια και τα μπαρμπούνια για λόγους όχι τόσο 

επιστημονικούς ή λογικούς, όσο μαγείας και παράδοσης, όπως 

υπαγορεύει ο Ησίοδος στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του 

«Έργα και Ημέραι» - αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε τον τρόπο 

με τον οποίο υποθάλπονται τέτοιες ιδέες. Οι Πυθαγόρειοι 

θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικό τον αριθμό 10 - ορκίζονταν 

μάλιστα στη «μυστική δεκάδα», η οποία είχε καθοριστεί ως 

δέκα στιγμές ή μονάδες με τη μορφή ενός τριγώνου. Το 

τρίγωνο αυτό χρησιμοποίησαν αργότερα για να αναπτύξουν το 
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Πυθαγόρειο θεώρημα και να ανακαλύψουν τη σημασία των 

άρρητων αριθμών!.. Διαβάστε τι αναφέρει το Πανεπιστήμιο 

του Καίμπριτζ!.. 

 

«…Αναμφίβολα, υπήρχε κάτι 

μυστικιστικό στη θεωρία του 

Ηρακλείτου. Κάτι παρόμοιο 

συναντάμε και στον ευφυέστατο 

Πυθαγόρα, ο οποίος είχε 

γεννηθεί τριάντα χρόνια πριν 

στο γειτονικό νησί της Σάμου. 

Μετανάστευσε, σύμφωνα με την 

παράδοση στον Κρότωνα, πόλη της Βορειοανατολικής 

Ιταλίας, προκειμένου να απαλλαγεί από τις ιδιοτροπίες του 

τυράννου της Σάμου, του Πολυκράτη. Εκεί, δημιούργησε μία 

ομάδα, η οποία εν μέρει ασχολείτο με τα κοινά, αλλά η κύρια 

ενασχόληση της αφορούσε δύο αντικρουόμενα αντικείμενα, 

τα μαθηματικά και τις δεισιδαιμονίες (κάτι που συναντάμε 

αργότερα στον Νεύτωνα). Ο Πυθαγόρας και οι μαθητές του 

απέφευγαν τα φασόλια και τα μπαρμπούνια για λόγους όχι 

τόσο επιστημονικούς ή λογικούς, όσο μαγείας και 

παράδοσης, όπως υπαγορεύει ο Ησίοδος στο τελευταίο μέρος 

του βιβλίου του Έργα και Ημέραι - αξίζει εδώ να 



116 
 

παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υποθάλπονται 

τέτοιες ιδέες. 

Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ιδιαίτερα σημαντικό τον αριθμό 

10 - ορκίζονταν μάλιστα στη «μυστική δεκάδα», η οποία είχε 

καθοριστεί ως δέκα στιγμές ή μονάδες με τη μορφή ενός 

τριγώνου. Το τρίγωνο αυτό χρησιμοποίησαν αργότερα για να 

αναπτύξουν το Πυθαγόρειο θεώρημα και να ανακαλύψουν 

τη σημασία των άρρητων αριθμών. Η αξιοπερίεργη 

συσχέτιση εννοιών συνεχίζεται: τα συμπεράσματα τους για 

την κοσμογονία και την αστρονομία μοιάζουν με 

δεισιδαιμονίες, αλλά ενυπάρχει σ' αυτά η εξαιρετική 

διαίσθηση της μαθηματικής δομής του σύμπαντος -τη 

διαίσθηση αυτή δεν θα ήταν παράδοξο να τη θεωρήσουμε 

εξέλιξη του σκεπτικού που ανέπτυξε ο Ηράκλειτος για τον 

Λόγο ή το Μέτρο που ενυπάρχουν στο Πυρ. 

Ο Πυθαγόρας ήταν γέννημα- θρέμμα της Ιωνίας, όπως επίσης 

και η μυστικιστική προσωπικότητα του Ίωνα Ηρακλείτου. 

Είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, καθώς αρχαίοι 

και σύγχρονοι μελετητές έχουν την τάση να διακρίνουν ένα 

πραγματολογικό είδος φιλοσοφίας στην Ανατολική Ελλάδα, 

εν αντιθέσει με το μεταφυσικό που υπήρχε στη δύση. 

Πράγματι, περίπου μία γενιά αργότερα, η Σικελία ανέδειξε 

τον Εμπεδοκλή, ο οποίος ανέπτυξε τον Πυθαγόρειο στοχασμό 
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ότι οι ψυχές αλλάζουν σώματα, καταλήγοντας όμως σε 

ακρότητες. Γενικότερα, το σαμανιστικό στοιχείο (είδος 

μαγείας) στην ελληνική σκέψη δεν περιοριζόταν σε μία μόνο 

σχολή ή περιοχή, αλλά εκδηλωνόταν σποραδικά σε διάφορα 

μέρη και σε διάφορες χρονικές περιόδους. Με αυτή τη 

χρήσιμη διαπίστωση θα κλείσουμε το παρόν κεφάλαιο. 

Παρόλο που, κατά τους δύο κρίσιμους αιώνες που μελε-

τούμε, ο ιδεολογικός στοχασμός, εγκαταλείποντας τους 

μύθους και τη θρησκεία, αναπτύχθηκε με θεμέλιο μία πιο 

συνειδητοποιημένη και εκλογικευμένη άποψη για τη δομή 

της κοινωνίας και της φύσης, πολλοί ήταν οι Έλληνες που 

παρέμειναν από πολλές απόψεις αντιδραστικοί, θρη-

σκόληπτοι και παράλογοι. Οι δεισιδαιμονικές αντιλήψεις του 

κόσμου διατηρήθηκαν και η κοινωνική και ηθική αξία του 

Ομήρου, παρά τον υποβιβασμό του από κάποιους επι-

τηδευμένους σε αμιγώς λογοτεχνικό σύμβολο, 

εξακολουθούσε να αναγνωρίζεται από πολλούς απλούς αν-

θρώπους έτσι, ώστε τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Πλάτων να 

καταβάλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ξεφύγει από 

την επιρροή του. Η φιλοσοφία ήταν το αδιαμφισβήτητο επι-

στέγασμα της πνευματικής εξέλιξης. 
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Ωστόσο, στα πρώτα της στάδια 

δεν ήταν τόσο διαδεδομένη ούτε 

είχε αποκτήσει ευρεία κοινωνική 

επιρροή. Από την άλλη, η 

οργάνωση της θρησκείας 

ανανεώθηκε με εκσυγχρονισμένες λατρείες, όπως για παρά-

δειγμα τα Ελευσίνια Μυστήρια (για να μην αναφέρουμε τις 

λειτουργίες στο βωμό του Απόλλωνα στους Δελφούς). Εν 

κατακλείδι, σε γενικό βαθμό και παρά τα όποια ξεσπάσματα 

παραλογισμού, η χρήση της λογικής κατά την περίοδο εκείνη 

σημείωσε σταθερή πρόοδο -οι υπερβολές παρατηρήθηκαν 

κυρίως από τους σοφιστές και τους δημαγωγούς του 

επόμενου αιώνα. Tα στάδια αυτής της προόδου ήταν πε-

ρίπλοκα και ασυνεχή, καθώς η στάση απέναντι στο παρελθόν 

και στα μυθικά και θρησκευτικά αρχέτυπα του κυμαινόταν 

μεταξύ της σιωπηρής και κατηγορηματικής απόρριψης, της 

προμελετημένης ή εμπνευσμένης επανερμηνείας, της 

αριστοκρατικής νοσταλγίας ή της επαναστατικής απέχθειας 

και της εποικοδομητικής ή της απλής αλληγορικής χρήσης 

των εννοιών. 

Η κοσμική κοινή λογική, η οποία παρείχε στον Τυρταίο και 

τον Μίμνερμο τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ιστορικά 

γεγονότα, όπως η προσάρτηση της Μεσσηνίας ή η προϊστορία 
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της Κολοφώνας και της Σμύρνης, με αντικειμενικούς και λο-

γικούς όρους, αποτελούσε παράγοντα εξέλιξης. Το ίδιο και ο 

ρεαλισμός όσον αφορά τους ανθρώπινους περιορισμούς, ο 

οποίος προϋπήρχε του Ησιόδου και του Ομήρου και πέρασε 

στις επόμενες γενιές. Πάνω απ' όλα, η λογοτεχνία (ίσως 

περισσότερο και από την τέχνη), προσπαθώντας να 

συμβιβάσει το νεωτερισμό με την παράδοση, ήταν αυτή που 

εξέφρασε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υποκίνησε την 

περιπετειώδη ευφυΐα, αλλά και τη βαθιά ριζωμένη 

αποφασιστικότητα της αρχαϊκής νοοτροπίας…» 
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ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ 

 

Οι χορτοφάγοι στην Ευρώπη ακόμα και μετά τα αρχαία 

χρόνια ονομάζονταν «Πυθαγόρειοι» λόγω του μαθηματικού 

και φιλοσόφου Πυθαγόρα, ο οποίος μαζί με τους 

ακολούθους του απείχε από το κρέας κατά τον 6ο αιώνα πΧ. 

και η χορτοφαγία πριν την ίδρυση του χορτοφαγικού 

κινήματος (vegan society) απο τον Donalt Watson λεγόταν 

πυθαγόρεια διατροφή (pythagorean diet). 

 

Μία αναφορά στο «Δειπνοσοφισταί» που συνδέεται με το 

φιλόσοφο του 6ου αιώνα Εμπεδοκλή, προτείνει ότι οι 

Πυθαγόρειοι πιθανόν να επινόησαν εναλλακτικές λύσεις για 

τις θυσίες ζώων, μέσω κατασκευής ομοιωμάτων ζώων από 

φυτικές ύλες. 

 

Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούσαν χορτοφάγο διατροφή για 

θρεπτικούς λόγους, για να κρατήσουν τις τέσσερις 

ιδιοσυγκρασίες του σώματος σε ισορροπία και για λόγους 

ηθικής. Κατά το Ρωμαίο ποιητή Οβίδιο, ο Πυθαγόρας είχε πει: 

«Εφ' όσον συνεχίζει να είναι το άτομο άσπλαχνος 

καταστροφέας των κατώτερων ζωντανών όντων δεν θα 
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γνωρίσει ποτέ υγεία ή ειρήνη. Για όσο κατασφάζουν οι 

άνθρωποι τα ζώα, θα σκοτώνουν ο ένας τον άλλο.  

Πράγματι, αυτός που σπέρνει το σπόρο της δολοφονίας και 

του πόνου δεν μπορεί να θερίσει χαρά και αγάπη.» 

ΠΗΓΗ: 

el.wikipedia 

 

Για τους πυθαγόρειους η ουσία των πραγμάτων βρίσκεται 

στους αριθμούς και στις μαθηματικές σχέσεις. Γνωστή είναι 

ακόμη η πυθαγόρεια διδασκαλία της "μιμήσεως" κατά την 

οποία τα αισθητά υπάρχουν κατ' απομίμηση ατελή του 

τέλειου νοητού κόσμου. Έτσι εισάγεται στην Ελληνική 

φιλοσοφία η αντίληψη των δύο κόσμων, νοητού και 

αισθητού που επηρέασε, στη συνέχεια, την θεωρία για τον 

κόσμο των Ιδεών του Πλάτωνα. Η αληθινή πηγή της σοφίας 

για τους Πυθαγόρειους είναι η Τετρακτύς, δηλαδή οι τέσσερις 

πρώτοι φυσικοί αριθμοί που θεωρείται ότι συνδέονται 

μεταξύ τους με διάφορες σχέσεις. 

 

Στους Πυθαγόρειους επίσης πιθανότατα οφείλεται η γνώμη 

ότι η Γη στρέφεται γύρω από τον άξονά της και ταυτόχρονα 

γύρω από τον Ήλιο. Η ταχύτατη κίνηση όλων των ουράνιων 

σφαιρών δημιουργεί ήχους και οι τελευταίοι την αρμονία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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Αρμονία επίσης για το σώμα είναι η ψυχή, η οποία διατηρεί 

κάποια συμμετρία ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό 

στοιχείο του ανθρώπου. Η ψυχή έχει τις ιδιότητες της 

ταυτότητας, της ετερότητας, της στάσης και της κίνησης 

(Τετρακτύς). 

 

Ο Πυθαγόρας επιπλέον παραδεχόταν ότι η ουσία των όντων 

είναι οι αριθμοί και ότι το Σύμπαν προήλθε από το χάος και 

απέκτησε μορφή με το μέτρο και την αρμονία, γι' αυτό και 

πρώτος το ονόμασε "Κόσμο" δηλαδή τάξη και αρμονία. 

 

Ολόκληρη η ζωή των Πυθαγορείων ήταν μία αδιάκοπη 

άσκηση. Σηκωνόταν πρωί πριν βγει ο ήλιος. Ξαπλωμένοι 

ακόμα στο κρεβάτι έπρεπε να σκεφτούν τι έχουν να πράξουν 

όλη την ημέρα. Ώσπου να βγεί ο ήλιος, σκόρπιοι μέσα στα 

δάση, έπαιζαν τη λύρα για να κάμουν διάθεση. Την ανατολή 

του ήλιου τη χαιρετούσαν με γονάτισμα. Ύστερα 

συναθροίζονταν όλοι στο σχολείο, όπου άρχιζε η συζήτηση 

για διάφορα επιστημονικά ζητήματα, με προτίμηση της 

αστρονομίας, της μουσικής και της γεωμετρίας. Πριν φτάσουν 

ως εκεί, πριν θεωρηθούν άξιοι για μαθητές, ο βίος τους 

εξετάζονταν προσεκτικά. 

 

Στη συνέχεια επί πέντε χρόνια παρέμεναν σιωπηλοί και 
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άκουγαν μόνο τις ομιλίες του Πυθαγόρα χωρίς ποτέ να 

βλέπουν τον ίδιο. Μετά το τέλος αυτής της δοκιμασίας, οι 

μαθητές του, γίνονταν μέλη του σπιτιού του και είχαν 

δικαίωμα να τον βλέπουν.  

Και μερικοί σήμερα γκρινιάζουν κι επαναστατούν για 

απείρως λιγότερες "θυσίες"... 

 

Ο Πυθαγόρας δεχόταν εξίσου άνδρες και γυναίκες στην 

σχολή του, και ευνοούνταν οι γάμοι μεταξύ τους.  

Επίσης ο "αγαπημένος" θεός του Πυθαγόρα αλλά και των 

Πυθαγορείων ήταν ο Απόλλωνας, λογικό, εαν σκεφτεί κανείς 

πως: 

Μαθηματικά, Μουσική, Αστρονομία, Φως, όλα ανήκουν στα 

"πεδία" του Απόλλωνα.  

Πολύ πιθανό ορισμένοι από τους μαθητές του Πυθαγόρα που 

θα τον αγαπούσαν και θαύμαζαν πολύ, να θεωρούσαν ότι 

ήταν κι ο Δάσκαλος τους αν όχι ο ίδιος ο Φοίβος, κάποια 

έκφανσή του. Οι Πυθαγόριοι φιλόσοφοι κατα την 

αρχαιότητα, δεν ήταν μόνο χορτοφάγοι, ήταν μαθητές σε μια 

φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε 

τον 6ο αιώνα π.Χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα 

της Κάτω Ιταλίας.  

Η κοινότητα στεγαζόταν σε ένα μεγάλο οίκημα, το 

Ομακοείον, όπου ο Πυθαγόρας δίδασκε τους -και των δυο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%BD
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φύλων- μαθητές του. Η διδασκαλία γινόταν με προφορικό 

τρόπο και οι προϋποθέσεις για την είσοδο των μαθητών ήταν 

αυστηρές.  

Ο μαθητής έπρεπε να υιοθετήσει έναν εντελώς διαφορετικό 

τρόπο ζωής, να ασκηθεί στην εγκράτεια, να τηρεί απόλυτη 

σιωπή για κάποια έτη, να απέχει από συγκεκριμένες τροφές 

και να κάνει καθαρμούς. 

 

Οι γνώσεις μας για τους πυθαγόρειους, όπως και για τον ίδιο 

τον Πυθαγόρα, αντλούνται αποκλειστικά από έργα 

μεταγενέστερων συγγραφέων, στους οποίους 

περιλαμβάνονται και οι λεγόμενοι«Νεοπυθαγόρειοι».  

Αναπόφευκτα λοιπόν, είναι αδύνατον να αποδειχθεί τι 

πραγματικά ανήκει στη σκέψη του ίδιου του Πυθαγόρα και τί 

στους μαθητές του. 

 

Ιδεολογία 

 

Οι Πυθαγόρειοι απέδιδαν πολύ μεγάλη σημασία στα 

Μαθηματικά, πρεσβεύοντας ότι αυτά αποτελούν την οδό για 

την απελευθέρωση της ψυχής. Βάσει της πεποίθησης του 

Πυθαγόρα πως «τα στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία 

όλων των όντων», οι Πυθαγόρειοι απέδωσαν στην 

Αριθμητική μέγιστη σημασία, μελετώντας τις ιδιότητές της. 

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/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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Καθώς δε ο αριθμός είναι κάτι που δε γίνεται αντιληπτό 

μέσω της αίσθησης, αλλά μέσω της νόησης, οι Πυθαγόρειοι 

αναγκάστηκαν να παύσουν να θεωρούν την ουσία των όντων 

ως υλική και προσιτή στις αισθήσεις. Αντιθέτως η ουσία 

γίνεται αντιληπτή, κατά τους Πυθαγόρειους, μόνο μέσω της 

αφηρημένης σκέψης. 

 

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι ζωή έχουν όλα χα πράγματα 

που διαθέτουν θερμότητα (επομένως και τα φυτά είναι 

ζωντανά όντα), και ότι ωστόσο δεν έχουν όλα ψυχή. Πίστευαν 

ότι η ψυχή είναι ένα μόριο του κρύου αιθέρα και του ζεστού 

αιθέρα και διαφοροποιείται από τη ζωή, επειδή αποτελείται 

και από κρύο αιθέρα· και είναι αθάνατη, επειδή αθάνατο 

είναι αυτό από το οποίο προκύπτει. 

Πίστευαν ότι η ψυχή ξεκινά από την καρδιά και φθάνει στο 

κεφάλι και ότι το μέρος που Βρίσκεται στην καρδιά είναι η 

ψυχή, εκείνη που Βρίσκεται στο κεφάλι είναι η νόηση και ο 

νους· και ότι οι αισθήσεις είναι όπως οι στάλες που έρχονται 

από αυτά τα μέρη- και ότι το λογικό μέρος είναι αθάνατο, 

ενώ τα άλλα θνητά. 

Πίστευαν ότι η ψυχή τρέφεται με αίμα και ότι οι συλλογισμοί 

είναι ανάσες της ψυχής. Και ότι η ψυχή και το σκεπτικό είναι 

αόρατα επειδή και ο αιθέρας είναι αόρατος… 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Πίστευαν ότι η ψυχή συγκρατείται από τις φλέβες, από τις 

αρτηρίες και τα νεύρα, αλλά αν έχει δύναμη και αν 

περιλαμβάνεται μέσα της, τότε την κρατάνε ενωμένη οι 

συλλογισμοί και τα έργα. 

Πίστευαν ότι όταν η ψυχή εξορίζεται από το σώμα, 

περιπλανιέται στη γη και στον αέρα, όπως ένα σώμα. Και ότι 

ο Ερμής είναι ο φύλακας των ψυχών και ότι γι’ αυτό ακριβώς 

ονομάζεται Συνοδός και Θυρωρός και Χθόνιος, επειδή είναι 

εκείνος που στέλνει τις ψυχές, οι οποίες έχουν βγει από τα 

σώματα, στα μέρη εκείνα όπου είναι η μοίρα τους να 

φθάσουν, είτε από τη γη είτε από τη θάλασσα. 

Πίστευαν ότι οι εξαγνισμένες ψυχές ανυψώνονται στον 

ουρανό, ενώ οι ακάθαρτες ούτε μπορούν να τις πλησιάσουν 

ούτε όμως και να ενωθούν μεταξύ τους, αλλά είναι δεμένες 

από τις Ερινύες με δεσμά που δεν μπορούν να σπάσουν. 

Πίστευαν ότι όλος ο αέρας είναι γεμάτος με ψυχές και ότι 

τέτοιες ήταν οι δαίμονες και οι ήρωες· και ότι από αυτές 

αποστέλλονται τα όνειρα στους ανθρώπους και τα σημάδια 

των ασθενειών, όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά και στις 

αγέλες και στα άλλα κοπάδια. 

Και ότι γι’ αυτές (για τις ψυχές των δαιμόνων και των ηρώων) 

υπάρχουν οι καθάρσεις και οι τελετές και όλη η προφητική 
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τέχνη και οι προφητείες και οι χρησμοί και όλα αυτά που 

ανήκουν σ’ αυτό το είδος. 

Πίστευαν ότι το πιο μεγάλο επίτευγμα των ανθρώπων είναι 

να πείσουν μία ψυχή να στραφεί προς το καλό, 

απομακρύνοντάς την από το κακό· ότι ο άνθρωπος είναι 

ευτυχισμένος όταν έχει μία καλή ψυχή, αλλά ότι δεν είναι 

ποτέ ήσυχος ούτε ακολουθεί πάντα τον ίδιο δρόμο. 

Πίστευαν ότι τα ζώα γεννιούνται από τα ζώα μέσω του 

σπέρματος, και ότι η γη δεν μπορεί να γεννήσει- και ότι το 

σπέρμα είναι μία σταγονίτσα του κεφαλιού, η οποία περιέχει 

ζεστό ατμό. Όταν αυτός μπαίνει στη μήτρα, μεταφέρει 

υγρασία και αίμα από το κεφάλι, και εκεί αυτά αργότερα 

σχηματίζουν τη σάρκα και τα νεύρα και τα οστά και τα 

μαλλιά και ολόκληρο το σώμα, ενώ από τον ατμό γεννιούνται 

η ψυχή και η λογική 

Πίστευαν ότι οι αισθήσεις γενικώς, και ιδιαιτέρως η όραση, 

αποτελούνται από έναν ατμό πολύ ζεστό, μέσω του οποίου 

μπορούμε να δούμε μέσα από τον αέρα και το νερό, επειδή η 

ζέστη διατηρείται συμπαγής από το κρύο που την περιβάλλει, 

ενώ αν ο ατμός που βρίσκεται στα μάτια ήταν κρύος, θα 

διαλυόταν όταν θα ερχόταν σε επαφή με τον αέρα που θα 

ήταν το ίδιο κρύος. Γι’ αυτό μερικές φορές ονομάζουν τα 
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μάτια πόρτες του ήλιου. Το ίδιο λένε και για τις άλλες 

αισθήσεις. 

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν πως η ψυχή δε χάνεται με τον 

θάνατο, αλλά ακολουθεί μια συνεχή διαδικασία 

μετενσάρκωσης, σε κατώτερες ή ανώτερες μορφές ζωής κάθε 

φορά, έως ότου επιτευχθεί η τελική κάθαρση που οδηγεί 

τελικά στην αθανασία της. Γι' αυτό, τόσο με τα διδάγματα 

όσο και με τις ασκήσεις πειθαρχίας, καλλιεργούσαν τη 

φιλοσοφία της οποίας σκοπός είναι να καθαρίσει και να 

απελευθερώσει τον συσκοτισμένο νου από τα δεσμά του. 

Πίστευαν ότι μόνον ο νους μπορεί να φθάσει στη γνώση της 

Αλήθειας για τους Θεούς και τον κόσμο. Και ότι για να συμβεί 

αυτό χρειάζεται να τιθασσευθούν οι ορμές του σώματος και η 

ταραχή που προκαλούν τα ερεθίσματα των αισθήσεων, ώστε 

να φθάσει κάποιος σε σταθερή ευδιαθεσία και εγκράτεια, 

απαλλαγμένος από πάθη κι ελαττώματα. 

 

 

 

Ηθική φιλοσοφία 

 

Πρώτα τίμα τους αθάνατους Θεούς, ως διάκειται στους 

νόμους και σεβάσου τους όρκους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE
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Έπειτα τους λαμπρούς ήρωες και τους χθόνιους δαίμονες 

σεβάσου κι αναλόγως να θυσιάζεις, 

και τους γονείς σου τίμα, και τους συγγενείς σου, τους 

πλησιέστερους και τους εξ αγχιστείας, 

και από τους άλλους με κριτήριο την αρετή να κάνεις φίλο 

σου τον άριστο. 

πράοι ας είναι οι λόγοι σου κι ωφέλιμα τα έργα. 

Μήτε να εχθρευτείς φίλο σου για μικρό ατόπημά του 

εφόσον μπορείς, διότι η δύναμη πλησίον της ανάγκης 

κατοικεί 

 

 

— Χρυσά Έπη, στίχοι 1-8 

 

Στη συνέχεια παρώτρυνε και τα εξής: να μην καταστρέφει 

κανείς φυτό ήμερο που καρπούς παράγει, ούτε να βλάπτει 

ζώο που απ' τη φύση του δεν είναι βλαβερό για τους 

ανθρώπους. Να διαφυλάσσει πιστά όχι μόνο τα χρήματα 

αλλά και τους λόγους που του εμπιστεύτηκαν. Να θεωρεί 

πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες πραγμάτων που αξίζουν 

σπουδής και τα οποία πρέπει να επιζητεί και να 

χρησιμοποιεί. Και πρώτα υπάρχει η κατηγορία των ενδόξων 

και των καλών, έπειτα των πραγμάτων που είναι 

συμφέροντα στη ζωή και τελευταία η κατηγορία των 
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ευχάριστων. Ο Πυθαγόρας δεν παραδεχόταν την προσφιλή 

στο λαό μα απατηλή πρόσκαιρη απόλαυση αλλά εκείνη που 

είναι διαρκής, σεμνή και απαλλαγμένη από κάθε δόλο. Έλεγε 

πως υπάρχουν δύο κατηγορίες ηδονών, αυτή που ενδίδει στις 

απαιτήσεις της κοιλιάς και που παρομοίαζε λόγω της 

τρυφηλότητας της με τις ανθρωποκτόνες ωδές των Σειρήνων 

και η άλλη που αναφέρεται στα καλά και τα δίκαια των 

αναγκαίων του βίου και που είναι και στο παρόν ευχάριστη 

και στο μέλλον βέβαιη. Την δεύτερη παρομοίαζε με τις 

αρμονικές ωδές των Μουσών και μόνον αυτήν παραδεχόταν. 

 

Και συνιστούσε να προσέχει κανείς δύο στιγμές του 

καθημερινού του βίου, όταν πήγαινε για ύπνο και όταν 

σηκωνόταν απ' τον ύπνο. Έλεγε πως σε εκείνες τις στιγμές 

οφείλει κάποιος να επισκοπεί τον βίο του εξετάζοντας πριν 

κοιμηθεί τι έπραξε, τι έμελλε να πράξει και τι παραμέλησε να 

πράξει, ενώ πριν σηκωθεί να εξετάσει πόσα και ποια έργα θα 

πράξει εντός της ημέρας που ακολουθεί. Προέτρεπε και στο 

να λέει κάποιος την αλήθεια γιατί μόνον αυτό θα τον κάνει 

να μοιάσει με τους Θεούς. Πολλά από όσα δίδασκε τα έλεγε 

με τρόπο μυστικό και συμβολικό. Ο Πορφύριος αναφέρει 

μερικά από αυτά τα συμβολικά παραγγέλματα μαζί με τις 

ερμηνείες που είτε ο ίδιος απέδιδε είτε που είχαν παραδοθεί 

μέχρι την εποχή του από άλλους: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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- να μην υπερβαίνεις τον ζυγό (να μην πλεονεκτείς). 

- να μην σκαλίζεις την φωτιά με μαχαίρι (να μην προκαλείς 

τον οργισμένο με λόγους οξείς). 

- να μην μαδάς τον στέφανο (να μην κακομεταχειρίζεσαι τους 

νόμους, που είναι τα στέφανα της πόλεως). 

- να μην τρώς την καρδιά σου (να μην φθείρεις τον εαυτό σου 

με θλίψεις και στεναχώριες). 

- να μην κάθεσαι πάνω σε "χοίνικα" (να μην ζεις σαν 

τεμπέλης). 

- όταν αποδημείς να μην θέλεις να επιστρέψεις (να μην 

προσκολλάσαι στη ζωή όταν πεθαίνεις). 

- να μην βαδίζεις στις λεωφόρους αλλά στα μονοπάτια (να 

μην ακολουθείς τις γνώμες των πολλών αλλά τις γνώμες των 

λογίων και μορφωμένων). 

- να μην δέχεσαι χελιδόνια στον οίκο σου (να μην κάνεις 

φίλους ανθρώπους φλύαρους και ακρατείς στην γλώσσα). 

- να μην βοηθάς εκείνους που βαστάζουν φορτίο (να μην 

παροτρύνεις κανέναν στην τεμπελιά αλλά να συντελείς στην 

αρετή). 

- τις εικόνες των Θεών, μην φοράς σε δακτυλίδια (την γνώμη 

και τους λόγους σου για τους Θεούς, μην τις κάνεις πρόχειρα 

και φανερά ούτε να τις προφέρεις μπροστά στους πολλούς). 

 

Μεταφυσική 
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Οι αριθμοί για τους Πυθαγόρειους είναι σύμβολα που 

εκφράζουν την ουσία των όντων και των φαινομένων. Έτσι, ο 

αριθμός 7 για παράδειγμα εκφράζει το νου, την υγεία και το 

φως, ο 6 την εμψύχωση, ο 8 τον έρωτα και τη φιλία. 

Θεωρούσαν τους άρτιους αριθμούς ατελέστερους σε σχέση 

με τους περιττούς, εξαιτίας της άπειρης διαιρετότητας τους εν 

αντιθέσει με τους δεύτερους που εμφανίζουν μία 

απαρτισμένη ολότητα με αρχή, μέση και τέλος. Ο αριθμός 5 

για παράδειγμα παρουσιάζει ολότητα διότι οι πρώτες δύο 

μονάδες παρουσιάζουν την αρχή, οι δύο τελευταίες το τέλος 

και η μεσαία μονάδα τη μεσότητα. 

 

Μουσική 

 

Πολύ μεγάλη σημασία έδινε ο Πυθαγόρας στη μουσική την 

οποία μάλιστα κατέτασσε μαζί με την αστρονομία και τα 

μαθηματικά/γεωμετρία στις τρεις βασικές επιστήμες για την 

κατανόηση όλων των υπολοίπων και εν τέλει, της ίδιας της 

ζωής και των νόμων της φύσεως 

Μια από τις ιδέες του Πυθαγόρα, η οποία γνώρισε μεγάλη 

ιστορική επιτυχία είναι ότι τα αστέρια κατά την κίνησή τους 

παράγουν μία μουσική τέλεια και θεϊκή, στην κυριολεξία 
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ουράνια. Αν δεν καταφέρνουμε να την ακούσουμε, είναι 

μόνο εξ αιτίας της συνήθειας, δηλαδή εκείνου του 

ψυχολογικού φαινομένου που κάνει έναν συνεχόμενο ήχο να 

περνά απαρατήρητος από την αντίληψή μας. 

 Στον Πυθαγόρα οφείλεται η θεωρεία της αρμονίας των 

ουρανίων σφαιρών, το πεντάγραμμο, οι διαβαθμίσεις των 

τόνων, οι μουσικοί φθόγγοι και γενικά ό,τι έχει να κάνει με 

την μουσική και την εξέλιξή της, ακόμη και αυτό το όνομά της, 

αφού πρώτος ο Πυθαγόρας θεώρησε ότι δεν είναι τυχαία η 

αναφορά των αρχαίων ποιητών όπως του Ησιόδου, του 

Ομήρου και του Ορφέως στις εννέα Μούσες και τον 

μουσηγέτη προστάτη τους θεό Απόλλωνα. 
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