
 

Κεφάλαιο 1ο 
 

Επισκόπηση της εξέλιξης 

Γεωμετρίας - Μαθηματικών 

 

1.1 Γενικά 

Πρέπει, πιστεύω, να υπάρχει μια γενικότερη γνώση του ΟΛΟΥ, για να εκτιμη-
θεί τελικά το επιμέρους, που εδώ αναφερόμαστε στην «Αρχή». Να γίνει αντιληπτό 
«από πού ξεκινήσαμε και πού φθάσαμε». Έτσι επιχειρείται μια περιγραφή, σύντο-
μη και συμπαγής του όλου, και όχι μόνο, στο Κεφάλαιο αυτό. Τι βρήκαν οι Έλλη-
νες και τι παρέδωσαν. Πώς εξελίχθηκε αυτό που παρέδωσαν. Μέχρι πότε ίσχυε. 
Είναι ερωτήματα τα οποία απαντώνται στη συνέχεια. 

Από τους μεγάλους πολιτισμούς της αρχαιότητας, που επικοινωνούσαν μεταξύ 
τους – Βαβυλωνία, Αίγυπτο, Ελλάδα και Ρώμη – ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Ρώμη 
προχώρησαν πέρα από το επίπεδο της στοιχειώδους πρακτικής της αριθμητικής και 
της μέτρησης. Η πρωτοβουλία στην ανάπτυξη των ότι καλούμε σήμερα «μαθημα-
τικά», ανήκει στη Βαβυλωνία, όπου αριθμητικές και γεωμετρικές μέθοδοι χρησι-
μοποιήθηκαν τουλάχιστον από την εποχή της δυναστείας του Χαμμουραμπί, γνω-
στού για τους πρώτους κανόνες δικαιοσύνης - νόμους - που εισήγαγε στην κοινω-
νία του γύρω στο 1700 π.Χ. Ο κυρίαρχος σκοπός της Ελληνικής  θεώρησης και 
προσέγγισης των τότε «μαθηματικών» ήταν η χρήση Λογικών μεθόδων στην κα-
τανόηση των θεμάτων. Χρησιμοποίησαν αυστηρή διατύπωση και θεμελίωση, ήδη 
από την εποχή του Θαλή του Μιλήσιου και του Πυθαγόρα. Βέβαια, σήμερα  η 
προσέγγιση είναι διαφορετική, μα η πρωτόλεια εκείνη προσέγγιση ίσχυε για περί-
που 20 αιώνες στον τότε Κόσμο! Ειδικότερα στον Θαλή αποδίδεται η μεγαλύτερη 
από τις επινοήσεις του ανθρώπινου πνεύματος, η επινόηση της απόδειξης («ά-
στραψε στο νου του ένα φως», κατά τον Goethe). 

Ας θυμηθούμε ότι ο Γέμινος διαιρεί τα Μαθηματικά διαφορετικά από τους Πυ-
θαγόρειους, σε δύο μέρη. Το πρώτο που περιέχει Αριθμητική και Γεωμετρία, εξε-
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τάζει τα νοητά. Το δεύτερο, το οποίο είναι σχετικό με τα αισθητά, αποτελείται από 
τις επιστήμες: Μηχανική, Αστρολογία, Οπτική, Γεωδαισία, Κανονική, Λογιστική. 
Η Γεωμετρία πάλι διαιρείται σε «επίπεδη θεωρία» και στερεομετρία. Αστρολογία 
ονομάζεται εκείνη την εποχή η Αστρονομία, όπως και στα χρόνια του Πτολεμαίου 
ονομάζεται Μαθηματική. Η Οπτική διαιρείται στην “όμοια ονομαζόμενη οπτική”, 
η οποία εξηγεί την αιτία αυτών που φαίνονται λάθος λόγω της απόστασης, όπως 
την σύμπτωση των παράλληλων, την “κατοπτρική” και «την λεγομένην σκηνογρα-
φικην δεικνυσαν, πως αν τα φαινόμενα μη αριθμα η αμορφα φαντάζοιτο εν τοις ει-
κόσι παρα τας αποστάσεις και τα υψη των γεγραμμένων». Η δε λογιστική «ουχι αυτη 
καθ’ εαυτα θεωρει τα πάθη των αριθμων, αλλ’ επι των αισθητων, οθεν και την επω-
νυμίαν αυτοις απο των μετρουμένων τίθεται, μηλίτας καλουσα τινας και φιαλίτας». 

Η ανάπτυξη της Ανάλυσης τον 17ο αιώνα σήμανε το τέλος, την εγκατάλειψη, 
των κλασικών μεθόδων, στηριζόμενοι στο “παλιό” : Τα γραπτά του Διόφαντου, δες 
ενότητα 6.4 (xvi), επηρέασαν τον εξέχοντα μαθηματικό Pierre de Fermat (1601-
1657), που σημείωσε χειρόγραφα πάνω στα Αριθμητικά του Διόφαντου. Το περί-
φημο θεώρημά του ανακαλύφθηκε από τον γιο του στα περιθώρια μιας έκδοσης 
του Διόφαντου, με την παρατήρηση ότι το περιθώριο ήταν πολύ μικρό για να χω-
ρέσει και την απόδειξή του! Το θεώρημα αποδείχθηκε μόλις το 1994, με μαθημα-
τικές τεχνικές άγνωστες στον Fermat. Το 1637 ο René Descarte (1596 – 1650), 
γνωστός και ως Cartesios, βασίστηκε στο έβδομο βιβλίο της "Συναγωγής" του 
Πάππου, δες ενότητα 6.4 (xv), για να γράψει τη "Γεωμετρία" του. Στις 8 Ιουνίου 
1637 δημοσιεύει τη Μέθοδο (ο πλήρης τίτλος είναι : «Πραγματεία πάνω στη Μέ-
θοδο της ορθής χρήσης του Λόγου και της Έρευνας της Αλήθειας στην Επιστήμη.  
Επιπλέον η Διοπτρική, οι Μετεωρίτες και η Γεωμετρία. Δοκίμια σ ’αυτή τη Μέθο-
δο.»)  

Ο Διόφαντος, κι ο Πάππος, υπήρξαν κεντρικοί πυρήνες γνώσης για τους περί-
φημους Descarte και Fermat αντίστοιχα, να δώσουν στα Μαθηματικά μια νέα αρ-
χή, στα Μαθηματικά όπως νοούνται σήμερα, στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Εί-
χαν προηγηθεί ποικίλες άλλες προσπάθειες, με την ενδεικτικότερη εκείνη στα 1500 
όπου Leonardo da Vinci (1452 – 1519) παριστά σε ορθογώνιο σύστημα συντε-
ταγμένων την ταχύτητα ενός αντικειμένου που πέφτει. Η πρώτη ουσιαστική παρά-
σταση ποιοτικών χαρακτηριστικών έγινε από τον περίφημο Edmont Halley (1656 
– 1742), γνωστό από τον ομώνυμο κομήτη ορατό κάθε 75-76 χρόνια, ο ίδιος που 
το 1686 παρέστησε βαρομετρικές μετρήσεις σε συνάρτηση με το ύψος από το επί-
πεδο της θάλασσας. Αργότερα, το 1701, παρέστησε το μαγνητικό πεδίο, (άρα μα-
γνητικές γραμμές και πυκνότητά τους) σε χάρτη της Γης. Ο Blaise Pascal ( 1623 – 
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1662) δημιούργησε την Προβολική Γεωμετρία και συνέχισε την δουλειά του Tor-
ricelli (1608-1647) πάνω στην ατμοσφαιρική πίεση πέρα από τη γνωστή υπολογι-
στική μηχανή (την “Πασκαλίνα”) που δημιούργησε – πρόδρομο του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 

Όμως ο Fermat επεξέτεινε τα Μαθηματικά, προς την τιθάσευση της τύχης – 
προς τιμήν της οποίας υπήρχε ναός στην Αλεξάνδρεια. Η πίστη του Ηράκλειτου 
προς την τύχη τον κατέστησε αντιπαθή στον κύκλο του Πλάτωνα. Η τύχη μελετή-
θηκε μέσω της αλληλογραφίας του Fermat με τον Pascal, και έθεσαν, το 1664, τα 
βασικά θεμέλια της θεωρίας των πιθανοτήτων – η τύχη τιθασεύεται και ο Andrey 
Kolmogorov (1903 -1987) την καθιστά μέρος της Θεωρίας Μέτρου. Είχαν και 
αυτοί στηριχθεί στους ώμους γιγάντων και ένας χρυσός κρίκος της σειράς των γι-
γάντων ήταν ο Isaak Newton γεννημένος τα Χριστούγεννα – με το παλιό ημερο-
λόγιο - του 1642, (την χρονιά του θανάτου του Γαλιλαίου) και πέθανε ξημερώματα 
20 Μαρτίου 1727, οπότε θάφτηκε στο Αββαείο του Westminster. Η ζωή του ένας 
μύθος, το έργο του ένας θρύλος. Μόλις τον Ιούνιο του 1661 μπαίνει στο Trinity 
College. Στη διάρκεια της Μεγάλης Πανούκλας (1664-1665) επινόησε τη “μέθοδο 
των ρευστών” (τον Λογισμό). Εισήγαγε τις βασικές του έννοιες με τις λέξεις κλει-
διά: μεταβλητή, συνάρτηση (o όρος εισήχθη από τον Leibniz το 1694), όριο, τον 
Νόμο της Παγκόσμιας Βαρύτητας, απέδειξε ότι το λευκό φως συντίθεται από το 
φως όλων των χρωμάτων. Το 1686 παρουσιάζει στη Βασιλική Εταιρεία το 
«Philosophiae Naturalis Principia Mathmatica» και μια νέα εποχή αρχίζει στα 
Μαθηματικά και τη Φυσική. Η επιτυχία του ανταγωνιστή του στα ίδια θέματα, 
πολυμαθέστατου Φιλοσόφου, Μαθηματικού, Φυσικού Gottfried Wilhelm (von) 
Leibniz (1646 – 1716) είναι η εισαγωγή στον συμβολισμό, με τη συνδρομή του 
Euler.  

Ο Βέλγος αστρονόμος και πατέρας της Στατιστικής Adolph Quetelet (1796-
1874) στην προσπάθειά του να μελετήσει τα κοινωνικά φαινόμενα με τα έργα του 
‘’L’ Anthropertie’’ και “Physique Sociale’’, εισαγάγει τον αριθμητικό μέσο στη 
Στατιστική, γνωστό ήδη στους Έλληνες ως ορισμός για δοθέντες δύο αριθμούς, δες 
ενότητα 2.6.3. Η ενθουσιώδης οπαδός του Quetelet, η φλεγματική και πασίγνωστη 
Βρετανίδα, η Florence Nightingale (1820-1910) στέλνει από τις Ινδίες στη Βι-
κτώρια “παρατηρήσεις για την υγιεινή κατάσταση του στρατού στην Ινδία’’ και 
εισάγει τα κυκλικά διαγράμματα και τη χρωματιστή παρουσίαση. Πρέπει να βρω 
κάποιο τρόπο, ισχυρίζεται η Nightingale, να τα παραστήσω για να τα καταλάβει η 
Βικτώρια. Οι Πιθανότητες και η Στατιστική εισέρχονται στο πεδίο των Μαθηματι-
κών.  
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 Ας δούμε περιληπτικά τη διαδικασία τοκετού, πριν έρθουμε στη γέννηση της 
Γεωμετρίας, του κύριου πυλώνα του Μαθηματικού οικοδομήματος των Ελλήνων – 
που για μερικούς αιώνες στεγάσθηκε σε ένα υπέροχο, λαμπερό χώρο : τη Βιβλιο-
θήκη και το Μουσείο της Αλεξάνδρειας. 

1.2 Η απαρχή της Μαθηματικής Δημιουργίας 

Η πρωτοπορία και υπεροχή των Βαβυλωνίων στη μαθηματική γνώση στηριζό-
ταν στη «θεσιακή» σημειογραφία του συστήματος αρίθμησης. Στην Βαβυλώνα 
συνδυάστηκαν οι δυο διαφορετικοί πολιτισμοί, με διαφορετικές γλώσσες των Σου-
μερίων και Ακκάδιων. Αυτό βοήθησε στην εξέλιξη γραφής συμβόλων, κάτι δύ-
σκολο, αφού η γραφή της γλώσσας προσπαθούσε να αποτυπώσει φωνητικές κατα-
στάσεις και όχι σύμβολα εννοιών. Ήταν έτσι δομημένη η Βαβυλωνιακή προσπά-
θεια, ώστε να μπορούσε εξίσου καλά να προσαρμόζεται και να εκφράζονται αριθ-
μοί οσοδήποτε μεγάλοι, καθώς και κλάσματα. Το σύστημα αυτό ανέκυψε βαθμιαία 
κατά τη διάρκεια της 3ης π.Χ. χιλιετίας, όταν χρησιμοποιήθηκε μια σημειογραφία 
για τη καταχώρηση νομισματικών συναλλαγών της εποχής. Αυτή η επινοηθείσα 
διάταξη των αριθμών καθόριζε τη σχετική αξία των οικονομικών μεγεθών και πα-
ρείχε ακρίβεια. Αργότερα η σημειογραφία επεκτάθηκε γενικότερα στους αριθμούς, 
δημιουργώντας το λεγόμενο εξηκονταδικό θεσιακό σύστημα με βάση το 60, αντί το 
10 του δεκαδικού συστήματος. Οι κανόνες που είχαν για την μέτρηση γεωμετρι-
κών σχημάτων (εμβαδό ορθογωνίων, ορθογωνίων τριγώνων, όγκου πρισμάτων) 
ήταν παντελώς εμπειρικοί και κάποιοι λανθασμένοι. Ο μυστικισμός των αριθμών 
έδωσε την τόση αξία στο 7 αντιστοιχώντας ενδεχομένως τους πλανήτες στις ημέ-
ρες της εβδομάδος. Οι Βαβυλώνιοι ιερείς διαιρούν τη Γη σε 7 ζώνες! Αργότερα ο 
Πυθαγόρας (572-497), δες ενότητα 2.4, και οι περί αυτόν (Πυθαγόρειοι), θα δή-
λωναν «καθετί είναι αριθμός». Όμως η δύναμη της θεοποίησης της καθημερινότη-
τας εκφράζεται με τον Προμηθέα και περιγράφονται παραστατικότατα τόσο στην 
«Θεογονία», όσο και στο «΄Εργα και Ημέραι» του Ησίοδου. Μάλιστα από τον 
Προμηθέα πηγάζουν έκτοτε τα πάντα, αφού κατά τον Αισχύλο «πάσαι τέχναι βρο-
τοίσιν εκ Προμηθέως». Το Θείον συνεισφέρει στον Άνθρωπο στη δημιουργική του 
αναζήτηση και συγκρότηση – δεν του τα παρέχει εφάπαξ, του προσφέρει τη φωτιά 
για να φτιάχνει ο Ήφαιστος, ο χωλός Θεός, με αυτήν ότι του ζητούν. Η Γνώση και 
η Δημιουργία επιτυγχάνονται προοδευτικά στον ελλαδικό χώρο, με κόπο, μόχθο 
και Λογική, όχι εξ αποκαλύψεως. 
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Σε όλους τους ελληνικούς τριγωνομετρικούς πίνακες (λόγου χάρη στην Αλμα-
γέστη του Πτολεμαίου περί το 140 μ.Χ.), καθώς και στους Άραβες, δες ενότητα 
8.2.2, χρησιμοποιείται ένα μηδενικό σύμβολο ακριβώς όπως σήμερα. Το δεκαδικό 
σύστημα ήταν πολύ γνωστό στους λογίους του Ισλάμ, αν και στις περισσότερες 
περιπτώσεις η αστρονομική πρακτική παρέμεινε εξηκονταδική. Στη Δυτική Ευρώ-
πη ο δεκαδικός συμβολισμός κέρδιζε έδαφος πολύ αργά και μόνο τον 17ο αιώνα 
αναπτύχθηκε ένας συνεπής “θεσιακός” συμβολισμός από τον François Viète 
(1540-1603) – που δημιούργησε την «νέα άλγεβρα» - στη Γαλλία και τον Simon 
Stevin (1548-1620) – εργάσθηκε σε Γεωμετρία, Τριγωνομετρία, Μουσική - στην 
Ολλανδία. 

 Ο Πλάτων, αναζητώντας τις ρίζες της Γεωμετρίας, στον «Φαίδρο», αναφέρει 
ότι στη Ναύκρατιν της Αιγύπτου εγεννήθη κάποιος Θεός που βρήκε τους αριθ-
μούς, τη Γεωμετρία, Αστρονομία. Με τις σημερινές ιστορικές γνώσεις δεν υπάρχει 
τίποτα το σαφές ή πειστικό σχετικά με την ύπαρξη μιας αληθινής Γεωμετρίας, πριν 
από την εμφάνιση των μεγάλων πολιτισμών της κοιλάδας του Νείλου ή της Μεσο-
ποταμίας. 

Οι γνώσεις για τη Γεωμετρία των Αιγυπτίων βασίζονται κυρίως στον πάπυρο 
του Rhind, που γράφηκε περί το 1700 π.Χ., αλλά που είναι αντίγραφο ενός πιο πα-
λαιού κειμένου, και στον πάπυρο της Μόσχας, που είναι σύγχρονος του προηγου-
μένου. Οι οριζόντιες αποστάσεις μετριούνται με τη βοήθεια της νήματος και οι 
μέθοδοι ευθυγράμμισης και προσανατολισμού είναι τόσο ακριβείς, ώστε η από-
κλιση από τον αληθινό Βορρά στις μεγάλες πυραμίδες να είναι η μικρότερη από 
έναν βαθμό. Πάντως, όσα γνωρίζουμε για τη Γεωμετρία των Αιγυπτίων, έχουν έ-
ναν χαρακτήρα πρακτικό. 

Στους Βαβυλωνίους βρίσκουμε ανάλογες γνώσεις, που σε πολλούς όμως τομείς 
εμφανίζουν έναν περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα. Το Πυθαγόρειο θεώρημα 
ήταν ήδη γνωστό περί το 1800 π.Χ., σε μια αριθμητική όμως μορφή. Μια πινακίδα 
που βρέθηκε περιέχει δεκαπέντε ορθογώνια τρίγωνα, οι πλευρές των οποίων με-
τριούνται με ρητούς αριθμούς. Τα ορθογώνια τρίγωνα θα παίξουν βασικό ρόλο 
στις Αριθμητικές του Διοφάντους του Αλεξανδρέως (3ος μ.Χ. αιώνας). Είναι γνω-
στός στην Μεσοποταμία ο ακριβής υπολογισμός των εμβαδών, των πιο απλών πο-
λυγώνων: ορθογωνίων παραλληλογράμμων, τριγώνων και τραπεζίων. Η Γεωμε-
τρία των Ινδών, δες ενότητα 8.2.3, είναι πολύ μεταγενέστερη, δεν χρονολογείται 
πριν από τον 5ο π.Χ. αιώνα και δεν παρουσιάζει στοιχεία που να είναι εντελώς 
καινούργια. Η προσέγγιση του π=3.1 που παρέχουν, απέχει πολύ από τους υπολο-
γισμούς των άλλων πολιτισμών, ιδίως εκείνων του Αρχιμήδη.  
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1.3 Η ιδιαιτερότητα της Επιστήμης στην Ελλάδα 

Η παράδοση, μα και η έρευνα των μελετητών, θέλει την ελληνική επιστήμη να 
δημιουργείται περί τον 6ο π.Χ. αιώνα στις Ιωνικές αποικίες, όπου διακρίνεται ο 
Θαλής ο Μιλήσιος (7ος – 6ος αιώνας), δες ενότητα 2.3. Στην επόμενη γενιά ανήκει 
ο Πυθαγόρας (6ος π.Χ. αιώνας) και μετά η σχολή των Πυθαγορείων της Μεγάλης 
Ελλάδας. 

Είναι βέβαιο ότι οι γνώσεις της πρακτικής Γεωμετρίας που είχαν οι γεωμέτρες 
των κοιλάδων του Νείλου, του Τίγρη και του Ευφράτη ήταν γνωστές στους Έλλη-
νες, που τις είχαν επιπλέον αφομοιώσει. Αλλά αυτός ο παραδοσιακός πλούτος που 
μεταδόθηκε αργότερα, ειδικά από τον Ήρωνα τον Αλεξανδρέα (1ος μ.Χ. αιώνας), 
δες ενότητα 6.4 (vi), εμβολιάζεται από μια επιστήμη, τη Γεωμετρία, όπως μας τη 
μετέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Εμφανίζονται οι πιο σημαντικές αφηρημένες έν-
νοιες, όπως η έννοια του σημείου, της ευθείας, της επιφάνειας, καθώς και η έννοια 
της γωνίας, που θα μπορούσε να αποδοθεί στον Θαλή. Η Ελληνική Επιστήμη επι-
διώκει την ερμηνεία των φαινομένων με τη Λογική, αποφεύγει τις θρησκευτικές 
υστερίες, δεν αποτελούν οι Έλληνες μαθηματικοί (= εκείνοι που «εμάνθανον», 
κατά Πυθαγόρα) μέρος ιερατείου. Το περίφημο κείμενο το Αριστοτέλη : 

«επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συμβαίνει περί πάσας τας μεθόδους, ων 
είσίν αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρί-
σωμεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων, δήλον ότι και 
της περί φύσεως επιστήμης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα περί τας αρχάς»  

δίνει το αρχικό σημείο αναφοράς, το στίγμα εκείνο της αρχής της Επιστήμης με 
Αριστοτέλεια υποδομή έκτοτε. Η Γεωμετρία υπήρξε ο βασικός μοχλός κίνησης 
θεώρησης των αρχών αυτών του Αριστοτέλη. 

Με τον Αρχιμήδη αργότερα και τον Απολλώνιο η Γεωμετρία έφθασε στην αρ-
χαιότητα στο κορύφωμά της. Από τότε και στο εξής την κατεύθυνση της περαιτέ-
ρω ανάπτυξής τους την καθόρισαν τα αστρονομικά προβλήματα. Οι πιο σπουδαίοι 
Μαθηματικοί στην Ιστορία των Επιστημών είναι οι τρεις: Αρχιμήδης, Gauss, και ο 
…, ο καθένας λέει τον δικό «του» τρίτο: Poincare, Hilbert, Leibnitz, κ.λπ. Τον 3ο 
π.Χ. αιώνα, όταν η Βαβυλωνιακή Αστρονομία είχε φθάσει σε πλήρη ανάπτυξη, 
έκαναν την εμφάνισή τους στην Ελληνική Αστρονομία οι Υψικλής ο Αλεξανδρεύς, 
δες ενότητα 6.4 (iv), ο Ίππαρχος, δες ενότητα 7.4 (i), δίδοντας νέα ώθηση στην 
υπάρχουσα γνώση. Η Λογική της Γεωμετρίας των Ελλήνων, υπακούοντας τη Λο-
γική κατά Αριστοτέλη, χρησίμευσε ως πρότυπο για τους μαθηματικούς μέχρι το 
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δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Η Αστρονομία του καιρού εκείνου στηρίχθηκε στη 
Γεωμετρία των Ελλήνων, του καιρού εκείνου. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία δεν είναι, 
πάντως, χωρίς σοβαρές ανεπάρκειες. Η μελέτη της και η ανάπτυξη της κράτησε 
αιώνες, μέχρις ότου ο Gauss απεφάνθη ότι μπορούν να αναπτυχθούν και άλλες Γε-
ωμετρίες μη Ευκλείδειες! Δες ενότητα 5.2.3. 

Τα στοιχεία που θα επέτρεπαν να γραφεί η ακριβής ιστορία της Γεωμετρίας των 
Ελλήνων, από τον 6ο μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα, είναι συχνά αβέβαια, βελτιώνεται 
προοδευτικά η κατάσταση, μα πάρα πολλά έχουν χαθεί. Ευτυχώς υπάρχει το μετα-
φραστικό έργο των Αράβων, δες ενότητα 8.2.2, που διατήρησε με θαλπωρή τον 
πακτωλό γνώσης εκείνης της εποχής. 

Τι είναι όμως η Γεωμετρία? 

Ο όρος Γεωμετρία, που ετυμολογικά σημαίνει «μέτρηση της γης», είχε πάρει 
από την αρχαιότητα μια πολύ ευρύτερη έννοια, έτσι ώστε στους Έλληνες των κλα-
σικών χρόνων σήμαινε σχεδόν την ολότητα των Θεωρητικών Μαθηματικών.  

Αργότερα, ο Blaise Pascal θα διακηρύξει : «το αντικείμενο της καθαρής Γεωμε-
τρίας είναι ο χώρος».  

Ο Pascal, όπως όλοι οι μαθηματικοί μέχρι τον 19ο αιώνα, αναφέρεται στον 
διαισθητικό και φυσικό χώρο, όπου συμβαίνουν όλα τα παρατηρούμενα φαινόμε-
να. Σήμερα δεν μιλούμε πια για χώρο, αλλά για χώρους, αναφερόμαστε σε Γεωμε-
τρίες. Έτσι ένας σύγχρονος, ορισμός των Γεωμετριών, ετέθη ως:   

  «Γεωμετρία είναι η μελέτη ενός συνόλου που ονομάζεται χώρος, τα στοιχεία 
του οποίου ονομάζονται σημεία, η δε μελέτη συγκεντρώνεται κυρίως στους ενδο-
μορφισμούς του συνόλου αυτού». 

Όμως ο ορισμός αυτός, που είναι απόρροια του συνδυασμού των Μαθηματικών 
εννοιών και της τελικής εξέλιξης της Γεωμετρίας, στηρίζεται στην έννοια της ομά-
δος και της δράσης. Συγκεκριμένα (όπου τα σύμβολα ∃, ∀ σημαίνουν υπάρχει και 
δια κάθε, αντιστοίχως): 

(i) Ένα μη κενό σύνολο G , εφοδιασμένο με την πράξη ∇, συμβολικά (G, ∇) 
καλείται ομάς, αν ισχύουν : 

O1. Η πράξη είναι προσεταιριστική : ∀ a, b, c ∈ G, a∇b∇c = a∇(b∇c) 

O2. Υπάρχει ουδέτερο στοιχείο : ∃ Ι∈G : ∀a∈G a∇I=I∇a = a 

O3. Υπάρχει αντίστροφο στοιχείο : ∀a∈G ∃a-1 ∈G : a∇a-1 = a-1 ∇a =I 
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(ii) Δοθέντος ενός μη κενού συνόλου Χ και μιας ομάδος G, τότε καλείται (α-
ριστερή) δράση της G επί του Χ, μια απεικόνιση, έστω δ, του συνόλου 
GxX στο X δηλαδή : 

δ: GxX   X : (a, x)   δ(a,x) = ax          και ισχύουν : 

                 Δ1. ax=xa             Δ2.  a(bx) = (ab)x 

Στηριζόμενοι στους παραπάνω δύο ορισμούς ο Felix Klein (1849 -1925) , κα-
θηγητής στα 23 του, παντρεμένος με την εγγονή του Hegel, μέλος της Royal 
Society από το 1893, καθηγητής στο περίφημο Gottingen εκείνου του καιρού, όρι-
σε την Γεωμετρία  

 Γεωμετρία καλείται η δράση μίας ομάδος G σε ένα σύνολο Χ.   

Γιατί η εστίαση στη Γεωμετρία? 

Γιατί η Γεωμετρία είναι ο κατ’ εξοχήν κλάδος της Γνώσης, με τον οποίο άρχισε 
να κινείται η Επιστήμη. Θεμελιώθηκε πάνω στη Λογική από τους Έλληνες, και 
ξαπλώθηκε σε όλο τον Κόσμο, αγκαλιάζοντας και δημιουργώντας νέες επιστήμες 
και νέα Γνώση. 

Στο βιβλίο αυτό θα αναφερθούμε στα πρώτα βήματα ανάπτυξης της Γεωμετρί-
ας, στον Ελληνικό κόσμο, από τους Έλληνες, όπως πρωτοεμφανίστηκαν – δεν 
χρησιμοποιούμε, τουλάχιστον εμείς εδώ, σύγχρονες τεχνικές για να ερμηνεύσουμε 
τα υπέροχα Γεωμετρικά προβλήματα των Ελλήνων. Όχι ότι αυτό ενέχει ψήγμα 
αμφισβήτησης, μα κρίθηκε να αναφερθούμε στην Γεωμετρία των Ελλήνων, στον 
τρόπο σκέψεώς τους και όχι πώς ερμηνεύονται ή προσεγγίζονται με σύγχρονες 
μεθοδολογίες. 

1.4 Η Γεωμετρία στην Ελλάδα 

Η πεποίθηση ότι με το «Θεώρημα = Θεός + ορώ» συμμετείχες στο Θείο, κυρί-
ως από του Πυθαγόρειους, δες ενότητα 2.5.2, πρέπει να βοήθησε στην ταχύτατη 
εξάπλωση των ιδεών, κυρίως της Γεωμετρίας, λαμβανομένης υπόψη και της υπαρ-
χούσης ευμάρειας, κυρίως στην Αθήνα, και πολιτικής σταθερότητας και επιχορή-
γησης στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, δες ενότητα 6.2, από τους Πτολεμαί-
ους. 

Τα σχετικά με την άπειρη διαιρετότητα του χώρου και του χρόνου παράδοξα 
που αποδίδονται στον Ζήνωνα τον Ελάτη (5ος π.Χ. αιώνας), δες ενότητα 2.10.3 (i) 
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και οι συναφείς προσπάθειες επί των ατόμων, από τον Δημόκριτο (400 περίπου 
π.Χ.), δες ενότητα 2.10.4 (ii), οδήγησαν στην ανάγκη να ορίζονται ακριβώς τα α-
ξιώματα που θα έπρεπε να τίθενται για την περαιτέρω ανάλυση. Αυτές οι αναζη-
τήσεις σύντομα κατέληξαν στη μνημειώδη διαπίστωση ότι οι ρητοί αριθμοί δεν 
αρκούν για τη μέτρηση των γεωμετρικών μεγεθών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλι-
ξης ήταν ότι οι γεωμέτρες-μαθηματικοί των αρχών του 4ου π.Χ. αιώνα, κυρίως ο 
Θεαίτητος, δες ενότητα 3.5 (i) και ο Εύδοξος ο Κνίδιος, δες ενότητα 2.10.5 (i) α-
νέπτυξαν μια Γεωμετρική θεωρία και κατασκευή επί των αριθμών, οι οποίοι σήμε-
ρα ονομάζονται άρρητοι. Η έννοια του εμβαδού οδήγησε επίσης, ήδη από την αρ-
χαιότητα, σε μια σχεδόν ακριβή θεωρία ολοκλήρωσης, από τον Αρχιμήδη, δες ενό-
τητα 5.3. Η πρώτη γραφική παράσταση ποσοτικών δεδομένων και ποιοτικών ταυ-
τόχρονα, αφορούσε, την παράσταση επί πινακιδίων, χαρτών. Τέτοιοι χάρτες εμφα-
νίσθηκαν και είναι γνωστοί το 3800 π.χ. στην Βόρεια Μεσοποταμία. Αργότερα, το 
3200 π.χ. οι Αιγύπτιοι σχεδίασαν, το πρώτο σύστημα συντεταγμένων και έθεσαν 
πάνω σε αυτό σημεία.  

Οπωσδήποτε, η θεωρία των κωνικών τομών είχε αγγίξει ένα υψηλό σημείο τε-
λειοποίησης, όπως δείχνει το έργο κυρίως του Εύδημου του Περγαίου, δες ενότητα 
5.4, ο οποίος επιχείρησε μια συστηματική ανάλυση των ιδιοτήτων των κωνικών 
τομών. Οι κοινωνικές τομές είναι, για μας, το κύριο παράδειγμα χρήσης της Γεω-
μετρίας μετά από αιώνες – αν δεν επιλύουν εκείνη την στιγμή κάποιο πρόβλημα θα 
το επιλύουν αργότερα. Πέρασαν αιώνες μέχρι ο Kepler να χρησιμοποιήσει τις κω-
νικές τομές του Απολλώνιου. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το φυσικό πρόβλημα 
απαιτεί την κατάλληλη θεωρία, όπως έπραξε ο Ερατοσθένης, δες ενότητα 6.4 (v).  

Η πρόοδος της σφαιρικής τριγωνομετρίας, δες ενότητα 8.5.4, ως μεθόδου ήταν 
πολύ αργή. Η ανακάλυψη αυτή φαίνεται ότι οφείλεται στον Μενέλαο (το 100 πε-
ρίπου μ.Χ.), δες ενότητα 6.4 (ix), με το σχετικό του θεώρημα, χρησιμοποιούμενο 
κατάλληλα για ακριβείς επιλύσεις σφαιρικών τριγώνων. Με τον Πτολεμαίο, τον 
2ο μ.Χ. αιώνα, δες ενότητα 7.4 (iii), αυτή η μέθοδος έγινε κλασική για τη σφαιρική 
αστρονομία. O 4ος μ.Χ. αιώνας αφιερώθηκε στη διδασκαλία και σχολιασμό των 
ήδη κατακτηθέντων πεδίων γνώσης. Πολλά οφείλονται στη φιλοπονία των επιλε-
γομένων “σχολιαστών”, όπως του Πάππου, δες ενότητα 6.4 (xv), του οποίου η 
Συναγωγή άσκησε μεγάλη επίδραση κατά την αναβίωση των Μαθηματικών τον 
17ο αιώνα, όπως σημειώθηκε στην παραπάνω ενότητα. Όλα αυτά αποτελούν τον 
λόγο ύπαρξης αυτού του βιβλίου. 
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1.5 Από τον Μεσαίωνα μέχρι τον 18ο αι. στη Δύση 

Πολύ λίγες λεπτομέρειες είναι γνωστές για την επιβίωση της ελληνικής επιστή-
μης κατά την περίοδο που αρχίζει με την τελική νίκη του Χριστιανισμού ως τις 
αρχές της Ισλαμικής επιστήμης, τον 9ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα η Ινδική αστρονομία, 
δες ενότητα 8.2.3, είχε φθάσει στη Βαγδάτη, όπου δημιουργήθηκε η πρώτη σχολή 
Ισλαμικής Αστρονομίας, της οποίας ο πιο γνωστός εκπρόσωπος είναι ο Αλ-
Χουαριζμί (al- Khwārizmī · πέθανε γύρω στο 850), δες ενότητα 8.2.2. Από το ό-
νομά του δόθηκε στον όρο αλγόριθμος (που υποδηλώνει έναν κανόνα μιας επανα-
ληπτικής διαδικασίας), όπως επίσης και στον όρο άλγεβρα, που προήλθε από τον 
τίτλο ενός από τα έργα του: Συνοπτικό βιβλίο υπολογισμών με συμπλήρωση και 
εξίσωση (Kitāb al- mukhtaṣar fi ḥisāb al-jabr wa l-muqabala). Την εποχή του Με-
σαίωνα της Ευρώπης οι Άραβες μελέτησαν και εμπλούτισαν την άλγεβρα και σ΄ 
αυτούς οφείλει και την ονομασία της (άλγεβρα = παραφθορά του όρου al-gabr = 
πλήρης / ολοκληρωμένη αριθμητική ή κατ’ άλλους προήλθε όμοια από το έργο 
Αράβων μαθηματικών του 9ου αι.: al – gabr w’ al-mugabala = ανασύσταση και 
μείωση). Είναι σαφές λοιπόν ότι ο όρος Άλγεβρα δεν είναι ελληνικός! Αναφορά 
γίνεται και στις ενότητες 8.2.3, 8.2.4. 

Τώρα, όσον αφορά τους Μάγια, τους οποίους πολλοί συγκρίνουν με τους Έλ-
ληνες. Ο μεν πολιτισμός τους έχει μια δραστηριότητα περί το 250-900 μΧ, τα δε 
Μαθηματικά τους περιορίζονται στις 4 πράξεις, μα στο 20δικο σύστημα. Αυτό εί-
ναι και το αξιόλογο. Όσον αφορά την Γεωμετρία, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο 
από αυτούς.  

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι το ενδιαφέρον μας για την Γεωμετρία των Ελλήνων, 
έχει νόημα, όχι μόνο γιατί αυτοί άνοιξαν την οδό της Γνώσης, μα γιατί τη συνέχι-
σαν και επεξέτειναν θαυμάσια (όπως λένε όλοι οι άλλοι) με τις επινοήσεις και τα 
υπέροχα Θεωρήματα τους (όπως παραδέχονται ακόμα όλοι οι άλλοι) και έδωσαν 
τροφή για περαιτέρω ανάπτυξη (όπως προσπάθησαν τόσοι άλλοι). Θα αναφερθού-
με περιληπτικά σε «αυτούς τους άλλους» πιο κάτω, δες ενότητα 8.2. 

Η χρήση του θεωρήματος του Μενελάου αντικαταστάθηκε από πιο λεπτές με-
θόδους, λόγου χάρη από το θεώρημα ημιτόνων, που είναι γνωστό από το 1000 μ.Χ. 
και αποδίδεται στον μουσουλμάνο μαθηματικό Abu al-Wafā. Ταυτόχρονα, η αρ-
χαία παράδοση της παραστατικής γεωμετρίας και οι γραφικές διαδικασίες αναπτύ-
χθηκαν στη θεωρία των ηλιακών ωρολογίων. 
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O Ισαάκ Νεύτων γεννήθηκε την νύκτα Χριστουγέννων, την ίδια μέρα που πέ-
θανε ο Galileo Galilei (1564 – 1642). Το γεγονός είναι προφανώς τυχαίο, αλλά δεν 
στερείται συμβολισμού στην ένδειξη της ύπαρξης συνέχειας, δηλωτική της συνέ-
χειας μιας επιστημονικής επανάστασης που είχε αρχίσει με τον Nicolaus 
Copernicus (1573 – 1543), συνεχίστηκε με τον Jordano Bruno (1548 – 1600), 
θεμελιώθηκε με παρατηρήσεις και μετρήσεις από τον Johannes Kepler (1571 – 
1630) και ολοκληρώθηκε από το τυχερό μωρό της νύχτας των Χριστουγέννων, τον 
Isaak Newton. 

 Ο Κοπέρνικος υπήρξε ο πρώτος, στα χρόνια της αναγέννησης, που αμφισβή-
τησε την άποψη ότι η Γη αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος (γεωκεντρικό σύστη-
μα). Δεν επρόκειτο όμως για μια εντελώς καινοφανή άποψη. Ήδη ο Αρίσταρχος ο 
Σάμιος (310 π.Χ. – 230 π.Χ.), δες ενότητα 7.4 (vii), 1800 χρόνια πριν τον Κοπέρ-
νικο, ισχυριζόταν ότι στο κέντρο του πλανητικού συστήματος βρίσκεται ο Ήλιος 
και όχι η Γη. Την αντίληψη του γεωκεντρικού συστήματος την είχε εισαγάγει ο 
Αριστοτέλης και την είχε τεκμηριώσει ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, δες ενότητα 7.4 
(iii), με τη θεωρία των επικύκλων, η οποία εξηγούσε με αρκετή ακρίβεια πολλά 
ουράνια φαινόμενα, όχι όμως όλα. Η διδασκαλία του Κοπέρνικου τοποθετούσε τον 
Ήλιο στο κέντρο του πλανητικού μας συστήματος. Η Γη και οι άλλοι πλανήτες 
περιστρέφονται σε κυκλικές τροχιές γύρω από τον Ήλιο. Το βιβλίο του De 
revolutionibus orbium coelestium (Αναφορικά με τις περιστροφές των ουράνιων 
σωμάτων) θεωρείται συχνά ως αφετηρία της σύγχρονης Αστρονομίας, που σημα-
τοδότησε την επιστημονική επανάσταση. Ίσως δεν στερείται σημασίας το γεγονός 
ότι η λέξη revolution εκφράζει στα αγγλικά τόσο την επανάσταση όσο και την πε-
ριστροφή ενός σώματος (!).  

Ο Jordano Bruno τοποθέτησε το θέμα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, πέρα από τη 
γεωμετρική ερμηνεία. Θεωρούσε ότι η ανθρωπότητα δεν κατείχε κάποια προνο-
μιακή θέση στο Σύμπαν και ότι η Γη δεν ήταν ο μόνος κατοικήσιμος κόσμος, αλλά 
ότι υπάρχουν άπειροι κόσμοι. Πίστευε σε μια θεότητα που φρόντιζε όλους αυτούς 
τους άπειρους κόσμους. Αυτές οι απόψεις δεν συμφωνούσαν βέβαια με τα δόγματα 
της Καθολικής Εκκλησίας. Στις 17 Φεβρουαρίου του 1660 ο Jordano Bruno κάηκε 
στην πυρά της Ιεράς Εξέτασης.  

Ο Γαλιλαίος παρατήρησε με το τηλεσκόπιό του την κίνηση των δορυφόρων 
του Δία γύρω από αυτόν τον πλανήτη. Το γεγονός ότι υπήρχαν κάποια ουράνια 
σώματα που δεν περιστρέφονταν γύρω από τη Γη κλόνιζε τη γεωκεντρική άποψη. 
Έσωσε τη ζωή του, αλλά καταδικάστηκε να ζήσει μέχρι τον θάνατό του αιχμάλω-
τος στο σπίτι του. Η εξωραϊστική διάθεση της ιστορίας τον θέλει να μουρμουρίζει, 



12  H Γεωμετρία των Ελλήνων 

βγαίνοντας από το δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης, την παροιμιώδη φράση “και 
όμως κινείται – e pur si muove”. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται, και έτσι τον τιμούμε 
για την εξαιρετικά επιστημονική συμβολή του. Περίπου 300 χρόνια μετά το ανά-
θεμα η Καθολική Εκκλησία το απέσυρε. Την 10.11.1979, κατά τον εορτασμό των 
100 ετών από τη γέννηση του Albert Einstein, ο πάπας Ιωάννης – Παύλος Β’ εκ 
μέρους της Παπικής Ακαδημίας των Επιστημών αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά 
της Εκκλησίας προς τον Γαλιλαίο. Ζήτησε μάλιστα και την αναθεώρηση της κατα-
δικαστικής αποφάσεως του Παπισμού σε βάρος του Γαλιλαίου.  

Στον 17ο αιώνα, τον «αιώνα αυτόν της μεγαλοφυΐας», λαμπρές ανακαλύψεις 
συνωστίστηκαν η μια δίπλα στην άλλη. Το 1614 ο Σκότος John Napier ανακοί-
νωσε την ανακάλυψη του λογαρίθμου από τον ίδιο. Το 1637 ο Γάλλος μαθηματι-
κός και φιλόσοφος René Descartes δημοσίευσε στο έργο του Λόγος περί της μεθό-
δου (Discours de la méthode), τη μεγαλύτερη από τις ανακαλύψεις του, την Ανα-
λυτική Γεωμετρία : σε αυτή ένα σημείο μπορεί να παρασταθεί από ένα ζεύγος α-
ριθμών, που δίνουν τις αποστάσεις του από δύο ευθείες οι οποίες ονομάζονται ά-
ξονες. Οι αριθμοί είναι γνωστοί ως συντεταγμένες του σημείου.  

Εκτός από μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις (όπως η Προβολική Γεωμετρία), 
η «Καρτεσιανή Γεωμετρία» επισκίασε την «Γεωμετρία» της εποχής, την συνέχεια 
της Γεωμετρίας των Ελλήνων. Αυτός που κυρίως εισήγαγε τη σύγχρονη ιδέα της 
εφαπτομένης προς μια καμπύλη σε ένα σημείο P ήταν ο Fermat. Πήρε ένα δεύτερο 
σημείο Q πάνω στην καμπύλη, βρήκε τον συντελεστή κατεύθυνσης της τέμνουσας 
PQ και από αυτόν, αφήνοντας το Q να τείνει να συμπέσει με το P, υπολόγισε τον 
συντελεστή κατεύθυνσης της εφαπτομένης. Έτσι εξασφάλισε τον τίτλο του «εισηγη-
τή» του διαφορικού λογισμού. 

Ο Γάλλος Pascal και ο Άγγλος μαθηματικός John Wallis μελέτησαν επίσης την 
κυκλοειδή, την καμπύλη που διαγράφει ένα σταθερό σημείο πάνω σε έναν κύκλο 
καθώς ο κύκλος κυλίεται πάνω σε μια ευθεία. Ο Ολλανδός Christian Huygens 
απέδειξε ότι η εξελιγμένη μιας κυκλοειδούς είναι μια ίση κυκλοειδής, ιδιότητα που 
οδήγησε στην έννοια της καμπυλότητας και εφαρμόστηκε στη χρήση εκκρεμών 
ωρολογίων. 

Οι μαθηματικοί του 17ου αιώνα με την συμβολή τους ανέπτυξαν και προώθη-
σαν τα Μαθηματικά και αν κανείς δεν συγκρίνεται σε δύναμη και πρωτοτυπία με 
τη συμβολή του Isaac Newton, άνοιξαν τον δρόμο γι αυτόν – κάτι που ο ίδιος πα-
ραδέχθηκε. Μια από τις πρώτες του συνεισφορές ήταν το διωνυμικό θεώρημα για 
κλασματικούς εκθέτες. Το διωνυμικό θεώρημα είναι ανάπτυξη της έκφρασης 
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(x+y)n, στην οποία το n είναι ακέραιος. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε τον Newton 
στη μελέτη των άπειρο - σειρών, που είναι αθροίσματα ενός άπειρου αριθμού ό-
ρων μιας ακολουθίας. Έτσι ο Newton, και ανεξάρτητα από αυτόν ο G. W. Leibniz 
μεταξύ του 1673 και του 1676, ανακάλυψαν τη θεμελιώδη αρχή του απειροστικού 
λογισμού, ότι, δηλαδή, οι ολοκληρώσεις μπορούν να εκτελεστούν πολύ πιο εύκολα 
με αντιστροφή της διαδικασίας της παραγώγισης. Κανείς από τους δύο αντιμαχό-
μενους, μέχρι τον θάνατό τους, πρώτους ερευνητές του απειροστικού λογισμού δεν 
κατόρθωσε να εδραιώσει τον λογισμό αυτό σε μια στερεή λογική βάση. Η πρώτη 
κοινοποίηση του απειροστικού λογισμού από τον Newton έγινε το 1687 με μια 
σύντομη, επεξήγηση στο κορυφαίο του έργο Οι μαθηματικές αρχές της φυσικής 
φιλοσοφίας (Philosophiae naturalis principia mathematica ).  

Ο Απειροστικός Λογισμός και η Αναλυτική Γεωμετρία, «κτύπησαν το καμπα-
νάκι» για τη Γεωμετρία των Ελλήνων : ο τελευταίος γύρος ύπαρξης προ των πυ-
λών! 

1.6 H Εξέλιξη από τον 18ο αιώνα  

Ο 18ος αιώνας διαφέρει από τον 17ο : γνώρισε λίγες θεαματικές ανακαλύψεις· 
παρήγαγε όμως νεώτερα μαθηματικά σε μεγαλύτερη έκταση από οποιαδήποτε πα-
λαιότερη εποχή, εμβάθυνε στις υπάρχουσες έννοιες με περισσή επιτυχία. Το μεγα-
λύτερο μέρος αυτής της παραγωγής συγκεντρώνεται στο έργο του L. Euler. Μια 
από τις πραγματείες του, το Εισαγωγή στην απειροστική ανάλυση (Introductio in 
analysin infinitorum, 1748), δίνει ώθηση στα Μαθηματικά. Το μαθηματικό αυτό 
κομψοτέχνημα, μπορεί να θεωρηθεί ως το σημαντικότερο μαθηματικό εγχειρίδιο 
των νεώτερων χρόνων, και όπως πάντα η πηγή θεμελίωσης για τα επόμενα. Αυτή η 
«αλυσίδα» των Μαθηματικών είναι ένα από τα κύρια σημεία της δύναμης των 
Μαθηματικών. 

 Σημειώνεται όμως ότι από τότε το τρίπτυχο ήταν Γεωμετρία (με ουσιαστική 
αρχή από τους Έλληνες). Άλγεβρα (με την συμβολή των Αράβων, μα όχι μόνο) και 
Ανάλυση (με πηγή και όχημα ανάπτυξης τη Δυτική Ευρώπη). Όταν το τρίπτυχο 
έγινε τετράπτυχο, με την πεποίθηση ότι «the Book of Science is written in Mathe-
matics» και η Φυσική (είτε ως Physics –από το αρχαιοελληνικό, που μάλλον επι-
κράτησε – είτε ως Natural Philosophy στη Βρετανία) αγκάλιασε ή αγκαλιάστηκε 
από το Μαθηματικά, τα Μαθητικά επεκράτησαν των Επιστημών.  
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Παρόμοια με τον Euler ήταν τα ενδιαφέροντα του J. L. Lagrange στην Άλγε-
βρα, Ανάλυση, Θεωρία Αριθμών (εδώ υπάρχει και η γενεσιουργός δύναμη των 
Ελλήνων) και Μηχανική, αλλά οι ιδιοσυγκρασίες τους διέφεραν πολύ. Ο Lagrange 
έκανε πολύ λίγες δημοσιεύσεις, αλλά οι συμβολές του ήταν ολοκληρωμένες και 
είχαν στερεά θεμέλια. Το έργο του Θεωρία αναλυτικών συναρτήσεων (Théorie des 
fonctions analytiques, 1797) συνέβαλε στην ανάλυση, όμως με το Αναλυτική μηχα-
νική (Mécanique analytique, 1877), θεμελίωσε τη Μηχανική ως κλάδο της Μαθη-
ματικής Ανάλυσης. Την Ουράνια Μηχανική ως κλάδο της Ανάλυσης θεμελίωσε ο 
P.S. Laplace και μέσα από το έργο του προήλθαν η θεωρία δυναμικού, ο μετα-
σχηματισμός Laplace, η εξίσωση του Laplace και οι ορθογώνιες συναρτήσεις που 
έγιναν για οποιονδήποτε ειδικό στην Ανάλυση τα «σύνεργα της δουλειάς του». Η 
έντονη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην Ανάλυση και την Μαθηματική Φυσική δια-
πιστώνεται επίσης στο πρωτοποριακό έργο του Σκότου James Clark. Maxwell 
(1831 – 1879). Ακολούθησαν την συνταγή του επίσης Σκότου Lord Kelvin (1824 
– 1907), που έλεγε ότι «μόνο αν μετρήσεις κάτι μπορεί να πεις ότι το ξέρεις δια-
φορετικά η γνώση σου είναι συσκοτισμένη». Η θεωρία της Στατιστικής Μηχανι-
κής, όπως την ανέπτυξαν ο Maxwell, ο L. Boltzmann στη Γερμανία και ο J. W. 
Gibbs στις ΗΠΑ, άνοιξε τον δρόμο στην έρευνα των λεγόμενων «εργοδικών θεω-
ρημάτων», στην Πιθανοθεωρία. 

 Το ότι η τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού δεν μπορεί να είναι πραγ-
ματικός αριθμός, αλλά θεωρείται κάποιος άλλος, άγνωστος, φανταστικός αριθμός, 
είχε αναγνωριστεί από τον Καρντάνο. Αυτός πρώτος ισχυρίζετο ότι η τετραγωνική 
ρίζα του – 9 δεν είναι ούτε το + 3 ούτε το – 3, αλλά είναι αριθμός κρυφής φύσης, 
φανταστικός. Τελικά ένας συνδυασμός ενός πραγματικού αριθμού και ενός φαντα-
στικού a+ib είναι ο μιγαδικός αριθμός. 

Ο Νορβηγός μαθηματικός N. H. Abel και ο Γάλλος μαθηματικός (σε μια επι-
στολή του, την παραμονή της μονομαχίας του για μια κυρία της εποχής) E. Galois, 
απέδειξαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η 
ζητούμενη ρίζα δεν μπορεί να εκφραστεί μέσω αλγεβρικών αριθμών. Ο Galois, 
παρατήρησε πως, κάθε αλγεβρική εξίσωση, σχετίζεται με μια ομάδα αντικαταστά-
σεων και πως η επίλυση ή όχι, καθορίζεται από τις ιδιότητες της ομάδας αυτής. 
Έτσι, θεμελίωσε τη θεωρία Galois, που αποτελεί τη θεωρία των ομάδων. Δυστυ-
χώς σκοτώθηκε σε μονομαχία προς χάριν μιας κυρίας – σήμερα πιστεύεται ότι όλα 
έγιναν για πολιτικούς λόγους, προς τιμωρία του Δημοκράτη Galois!. Το 1872 ο 
Γερμανός μαθηματικός F. Klein, στο περίφημο Πρόγραμμα του Erlangen απέδειξε 
τον ενοποιητικό για τη Γεωμετρία ρόλο της έννοιας της ομάδας. Και ο Νορβηγός 
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S. Lie, μέσω της θεωρίας των συνεχών ομάδων, έκανε περί το 1873 την έννοια της 
ομάδας μέρος της Ανάλυσης. 

Ο Gauss και ο Γάλλος σύγχρονός του A. L. Cauchy θεωρούνται οι σημαντικό-
τεροι μαθηματικοί του 19ου αιώνα. Ο πολυγραφότατος Cauchy προσέθεσε στη 
θεωρία των συναρτήσεων του Lagrange τη θεωρία συναρτήσεων μιας μιγαδικής 
μεταβλητής, η οποία έγινε αυτοτελής το 1825 με την ανακάλυψη του ολοκληρωτι-
κού θεωρήματος του Cauchy. Το έργο αυτό συνεχίστηκε αργότερα σε δύο κατευ-
θύνσεις: Ο Γερμανός K. Weierstrass έδωσε έμφαση στην καθαρά αναλυτική 
πλευρά, μέσω της αναλυτικής συνέχειας των συναρτήσεων Riemann, και οι δύο 
από το Gottingen, μελετώντας τη σύμμορφη απεικόνιση και τις επιφάνειες που 
φέρουν το όνομά του, στηρίχθηκε περισσότερο στη Γεωμετρική του ενόραση. 

1.7 Οι μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες 

Ο Ευκλείδης παρουσιάζει στα «Στοιχεία» του, δες ενότητα 5.2.1, το αίτημα πα-
ραλληλίας υπό μια μορφή που αποδείχτηκε πολύ γόνιμη, λόγω των πολλαπλών 
αναζητήσεων από τους γεωμέτρες έκτοτε: «Αν δύο ευθείες που τέμνονται από μια 
άλλη σχηματίζουν εσωτερικές γωνίες προς το ίδιο μέρος της τέμνουσας οι οποίες 
να έχουν άθροισμα λιγότερο από δύο ορθές, τότε οι δύο ευθείες τέμνονται». Από 
το αίτημα αυτό εξάγεται σχεδόν αμέσως το αίτημα που διατύπωσε ο John Playfair 
(1748 – 1819) και στο οποίο δίνουμε μέχρι σήμερα τη ονομασία «αξίωμα παραλ-
ληλίας»: «Από ένα σημείο του επιπέδου δεν μπορούμε να φέρουμε παρά μία μόνο 
παράλληλο προς δοθείσα ευθεία». 

Από την αρχαιότητα προσπαθούν να αποδείξουν το αίτημα του Ευκλείδη. Αυ-
τός που επιμένει περισσότερο στις προσπάθειες απόδειξής τους είναι ίσως ο Adri-
en Marie Legendre (1753 – 1833). Τα Στοιχεία Γεωμετρίας που δημοσιεύτηκαν το 
1794 περιέχουν, μέχρι την 12η έκδοση του 1823, τις διάφορες προσπάθειες από-
δειξής του, τις οποίες συγκεντρώνει πάλι το 1832 σ’ ένα υπόμνημα που διαβάστη-
κε στην Ακαδημία Επιστημών. Την εποχή αυτή η αντι-Ευκλείδεια κίνηση έχει ήδη 
επεκταθεί στην Ουγγαρία και τη Ρωσία. Το 1733, ο Giovanni Gerolamo Saccheri 
(1667 – 1733), στις προσπάθειές του να αποδείξει το αίτημα, θεωρεί ένα τετρά-
πλευρο που έχει δύο ίσες πλευρές κάθετες, και οι δύο στην ίδια βάση. Οι άλλες 
γωνίες, ίσες μεταξύ τους, είναι είτε οξείες είτε ορθές είτε αμβλείες.  

Από το 1792 ο Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) διεξάγει έρευνες πάνω στο 
ίδιο θέμα, από τις οποίες δεν σώζονται παρά μερικά ίχνη στην αλληλογραφία του. 
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Αλλά η εμφάνιση της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας οφείλεται, κυρίως, στις ανεξάρ-
τητες μεταξύ των εργασίες του Nikolai Ivanovitch Lobatchevski (1792 – 1856), 
του οποίου η πρώτη μελέτη πάνω στο θέμα αυτό δημοσιεύεται το 1826, και του 
János Bolyai (1802 – 1860) οι πρώτες έρευνες του οποίου δημοσιεύθηκαν το 1832 
αλλά χρονολογούνται από το 1823. Η νέα Γεωμετρία, που ονομάστηκε από τον 
Felix Klein (1849 – 1925) Υπερβολική Γεωμετρία, δεν είχε άμεση επιτυχία και έγι-
νε κτήμα των πρωτοπόρων μαθηματικών μόνον περί το 1860. 

 Αντίθετα η Ελλειπτική Γεωμετρία, που είχε μελετηθεί τότε, αντιστοιχεί, σε μια 
φανταστική κωνική (μια μη εκφυλισμένη φανταστική τετραγωνική καμπύλη στον 
χώρο): Το επ’ άπειρο επίπεδο του Ευκλείδειου χώρου έχει μια ελλειπτική μετρική. 
Το Ευκλείδειο επίπεδο αντιστοιχεί στην περίπτωση που η απόλυτη Γεωμετρία εκ-
φυλίζεται σε δύο φανταστικά συζυγή σημεία στο άπειρο (κυκλικά σημεία). 

 Η Προβολική Γεωμετρία, που είχε εισαχθεί από τον Desargues και τον Ponce-
lét μέσα στο Ευκλείδειο οικοδόμημα και η οποία έγινε αυτόνομη με τις εργασίες 
του Von Staudt, επικρατεί από εδώ και πέρα όχι μόνο στην Ευκλείδεια Γεωμετρί-
α, αλλά και στις άλλες Μετρικές Γεωμετρίες. Το φαινόμενο αυτό συσχετίζεται με 
την εμφάνιση των διανυσματικών χώρων και του ρόλου που παίζει στη νέα Ευ-
κλείδεια Γεωμετρία το «εσωτερικό γινόμενο» σε βάρος της έννοιας της γωνίας. 

Εν τω μεταξύ, στην Άλγεβρα έχει δημιουργηθεί η θεωρία των ομάδων, η οποία 
αποδεικνύεται ότι παίζει έναν βασικό ρόλο και στη Γεωμετρία. Τον Οκτώβριο του 
1872, ο Felix Klein κάνει γνωστό το πρόγραμμα Erlangen Συγκριτικές απόψεις πά-
νω στις νεώτερες γεωμετρικές έρευνες, όπου καθιστά προφανή τον βασικό ρόλο 
των ομάδων μετασχηματισμών στη Γεωμετρία. Στο εξής: 

Γεωμετρία είναι η μελέτη των σχημάτων που παραμένουν αναλλοίωτα κάτω 
από τους μετασχηματισμούς μιας ορισμένης ομάδας.  

Βάσει της αρχής αυτής : 

(i) η Προβολική Γεωμετρία έχει ως βασική ομάδα την ομάδα των συγγραμ-
μικοτήτων (colineations) που αντιστοιχεί ευθείες σε ευθείες και επίπεδα 
σε επίπεδα.  

(ii)  στη Συσχετισμένη Γεωμετρία, ως ομάδα μετασχηματισμών θεωρείται, 
μια υποομάδα της προηγουμένης, που αφήνει αναλλοίωτο ένα συγκεκρι-
μένο επίπεδο, «το επ’ άπειρο επίπεδο».  
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(iii) στην Ελλειπτική και την Υπερβολική Γεωμετρία οι ομάδες σχηματίζο-
νται από τις συγγραμικότητες που αφήνουν αναλλοίωτες «τις απόλυ-
τες» των Γεωμετριών αυτών.  

(iv)  στη Σύμμορφη Γεωμετρία η ομάδα αφήνει αναλλοίωτο το σύνολο των 
επιπέδων και των σφαιρών του Ευκλείδειου χώρου. Ο σύμμορφος χώ-
ρος είναι ο Ευκλείδειος χώρος, συμπληρωμένος όχι με ένα επίπεδο, ό-
πως ο προβολικός χώρος, αλλά με ένα σημείο. 

Με την έρευνα των καμπυλών και των επιφανειών του Ευκλείδειου χώρου δί-
νεται έναυσμα σε νέους τρόπους σκέψης. Το πρωτοποριακό έργο του Monge : Ε-
φαρμογές της Aνάλυσης στη Γεωμετρία (1809) δίνει μια νέα ώθηση και συνεχίζεται 
με το σύντομο μεν, αλλά πολύ σημαντικό έργο του Gauss : Γενικές έρευνες των 
καμπυλών πάνω στις επιφάνειες (1827) που οριστικοποιεί την κατανόησή μας στην 
έννοια του χώρου.  

Το 1854, ο Bernard Riemann (1826 – 1866) γενικεύει τις παραπάνω έννοιες 
σε χώρους με οποιαδήποτε διάσταση. Ο Gauss του είχε συστήσει το θέμα αυτό για 
την υφηγεσία του. Το έργο του Πάνω στις υποθέσεις που θεμελιώνουν τη Γεωμε-
τρία (1854) εκδόθηκε το 1867 με τις φροντίδες του Richard Dedekind. Οι χώροι 
του Riemann μεταβλητής καμπυλότητας, περιέχουν ως ειδική περίπτωση τους Eυ-
κλείδειους χώρους, με οποιαδήποτε διάσταση, αλλά μηδενικής καμπυλότητας τους 
υπερβολικούς χώρους του Lobatchevski με σταθερή αρνητική καμπυλότητα, και 
τους ελλειπτικούς χώρους με σταθερή θετική καμπυλότητα.  

Η έννοια της απόστασης διαφοροποιείται σε κάθε Γεωμετρία. Για δοθέντα δυο 
σημεία στο επίπεδο, έστω Α1 (x 1 ,y1) και Α2 (x2 , y2) τότε η Ευκλείδεια απόσταση 
ορίζεται στην Αναλυτική Γεωμετρία : 

               D2 (A1 ,A 2 ) = [ (x2 - x1)2 + (y2 -  y1)2 ]1/2  

Ενώ η κατά Riemann απόσταση ορίζεται ως : 

               D1 (A1 , A2 ) =  |x2 - x1 | + | y2 - y1 | 

Αν μάλιστα η κλίση της ευθείας που διέρχεται από τα δύο σημεία, δες Κίτσος 
(2009), είναι λ, με λ = (y2 -  y2 ) / (x2  -  x1 )  

τότε :       1 22

1 | |

1
D D








 . 
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  Άρα η απόσταση στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και στην συγκεκριμένη μη Ευ-
κλείδεια Γεωμετρία συνδέονται. Επί πλέον, αυτό αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, ο 
Eistein απέδειξε ότι το Σύμπαν υπακούει στην απόσταση κατά Riemann – δεν εί-
ναι Ευκλείδειο όπως πίστευαν για αιώνες, αλλά Ρημάνειο. Η έννοια της απόστασης 
είναι πολύ χρήσιμη, όχι μόνο στη γεωμετρία, Αστρονομία αλλά και στη Στατιστι-
κή, Wolfowitz (1957).   

Η Γεωμετρία λοιπόν, πέρασε από διάφορα στάδια, όταν ενηλικιώθηκε, μετά 
από την νεαρή της ηλικία ως Γεωμετρία των Ελλήνων. 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ : Εξέλιξη και Ιστορία 

Καταγραφή Ιστορικών, Πολιτιστικών Μαθηματικών (3000πΧ - 1300μΧ) 

Χρονολογική 
Περίοδος 

Ιστορικό Γεγονός Πολιτισμός Μαθηματικά 

-3150 -2950 

1η Φαραωνική (Θινι-
τική) δυναστεία στην 
Αίγυπτο 

Κεραμική σε ζώνες 
Οι Σουμέριοι γνωρίζουν το 
τροχό από το -3500 
Χρήση ορείχαλκου

 

-2950  - 2700 
2η Φαραωνική (Θινι-
τιή) δυναστεία 

Κατασκευές τύμβων. Απο-
φασίζεται και οι γυναίκες 
να γίνονται βασίλισσες

 

-2700 - 2625 
3η δυναστεία Εμφάνιση του χαλκού. Πυ-

ραμίδες 
Ιερογλυφικά, Πυ-
ραμίδες στην Αί-
γυπτο 

-2650 

Ο Γιγαλμές βασιλιάς 
της Ουρούκ (Μεσο-
ποταμία) 

Ο θεός Ρα - σταθεροποιεί-
ται η λατρεία του. Πυραμί-
δα Χέοπα 

Πραγματεία Αριθ-
μητικής σε 9 κε-
φάλαια στην Κίνα 
(αναφέρεται αιώ-
νες αργότερα) 

-2650 -2460 

4η & 5η δυναστεία 
στην Αίγυπτο 

 Αριθμοί σε σφηνο-
ειδή γραφή στη 
Μεσοποταμία 

-2470 - 2430 

Βασιλεία του μονο-
θεϊστή βασιλιά Αχε-
νάτον στη Λάγκας 

Εμφάνιση του κίονα με 
ανθοκομική διακόσμηση 
στην Αίγυπτο 

Οι Σουμέριοι εξε-
λίσσουν το ημερο-
λόγιο 

- 2460 -2190 

6η Δυναστεία στην 
Αίγυπτο 

Σφηνοειδής γραφή περί το 
2370. Διδάγματα του Πτα-
χοτέπ 

 

-2000 Εγκατάσταση των Κρητική τέχνη σε Κνωσό, Σύστημα θέσης 
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ινδοευρωπαίων στο 
Ιράν και των πρώτων 
Ελλήνων στην Ελ-
λάδα. 

Φαιστό, Μάλια στην αρίθμηση 
από τους Βαβυλώ-
νιους. 
Πάπυρος Rhind 
και Μόσχας στην 
Αίγυπτο 

-1972  -1750 
Η βασιλεία του Χα-
μουραμπί

Κώδικας του Χαμουραμπί– 
Νομοθεσία 1755

Βαβυλωνιακοί 
πίνακες  

-1700 
Αρχίζει η περίοδος 
Δευτέρων Ανακτό-
ρων στην Κρήτη

Σεισμοί καταστροφής ανα-
κτόρων στην Κρήτη 

 

-1450 
-1379 -1362 

Οι Μυκηναίοι κατα-
λαμβάνουν την Κρή-

τη 
Βασιλεύει στην Αί-
γυπτο ο Αμενώφις ο 

Γ΄ 

Χρήση χρυσού σε τάφους 
Μπίρα στην Αίγυπτο 

 
 

Υπολογισμοί εμ-
βαδών στην Με-

σοποταμία 

-1362 -1352  
Βασιλεία του Του-
ταγχαμών

  

-1350 
Καταστροφή του 
Μινωικού πολιτι-
σμού

Άρματα του Τουτανταχα-
μόν 

 

-1300 
 

-1250  

Εμφάνιση των Αρί-
ων στην Ινδία 
 
Καταστροφή της 
Τροίας

Αντικατάσταση του χαλκού 
από σίδερο σταδιακά 

 

-1000 -962 
Βασιλεία του Δαυίδ 
στο Ισραήλ 

Χρήση τετραγωνισμένης 
πέτρας στα έργα και 
Αλετριού στην Αίγυπτο

 

-969 -936 
Βασιλεία του Χιράμ 
της Τύρου

  

-962 -931 
Βασιλεία Σολομώ-
ντα

Ανέγερση του ναού της 
Ιερουσαλήμ

 

-776 

Απαρχή των Ολυ-
μπιακών αγώνων 

Πραγματικές σκηνές από 
την ζωή σε πλουσιότερα 
διακοσμημένα αγγεία στην 
Ελλάδα

 

-753 Ίδρυση της Ρώμης

-750 

 Ησίοδος. Φοινικικό αλφά-
βητο υιοθετείται από τους 
Έλληνες 

 

-700 Αποίκισης Χαλκιδι-
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κής και της Σικελίας 
από Έλληνες

-663 
 Ο Ζάλευκος πρώτος Έλλην 

«Νομοθέτης»
 

-660 
Ίδρυση του Βυζα-
ντίου από τους Με-
γαρείς

  

-621 
 
      

 Νομοθεσία του Δράκοντα 
στην Αθήνα 
Νομίσματα στην Ανατολία 
Αναξίμανδρος (610-546)

 Θαλής ο Μιλήσιος 
(643-548) 

-594 Σόλων, Νομοθεσία του

-586 

Ο Ναβουχοδονόσωρ 
καταστρέφει την 
Ιερουσαλήμ 

«Θρήνοι» του Ιερεμία 
 

Αναξιμένης ο Ευ-
ρυστράτου (570-
480) 
Πυθαγόρας (572-
497)

-563 -483 
  

 
Αναξίμανδρος ο 
Μιλήσιος (610-
547)

-561 
 

-560 

Ο Πεισίστρατος (αρ-
χή άνθησης της Α-
θήνας)

 
 
Γέννηση του Βούδα

Πυθαγόρας ο Σά-
μιος     (572-500) 

-551 -479 
 
 

-556 

 Ο βίος του Κομφούκιου 
Επίμαρχος ο Κώος (540-
450 ) 
Χείλων έφορος Σπάρτης

 

-530 
 
 
 

-520 

Το -537 ο Βασιλεύς 
των Περσών Κύρος 
λήγει την αιχμαλω-
σία των Ιουδαίων 
 
Οι Πέρσες καταλαμ-
βάνουν την κοιλάδα 
του Ινδού.

Ερυθρόμορφη Αττική κε-
ραμική 
Ηράκλειτος ο Εφέσιος   
(530-470) 
 
Η Ρώμη γίνεται Δημοκρα-
τία το -509 

Θυμαρίδας ο Πά-
ριος 
 
Ιππίας ο Ηλείος 
(τετραγωνίζουσα) 

-490 

Μάχη του Μαραθώ-
να 

 Ζήνων ο Ελεάτης 
(495-435). 
Αναξαγόρας ο Κλα-
ζομένιος (500-428) 
Δημόκριτος ο Α-
βδηρίτης(470-400) 
Ζήνων ο Ελεάτης 
(490-415) (παράδο-
ξα)

-479 Μάχη των Πλαταιών 
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-472 

και της Μυκάλης  
Αισχύλου «Πέρσαι»

-481 
 

-478 

Πανελλήνια συνά-
ντηση για τους Πέρ-
σες 
Δηλιακή Συμμαχία 
(Αθήναι)

 Θεόδωρος ο Κυ-
ρηναίος (470-390) 

-470 

Γέννηση του Σωκράτη 
Ζωγράφος Πολύγνωτος, 5ος 

αι.

Δημόκριτος ο Α-
βδηρίτης (460-
360) 
Ιπποκράτης ο Χίος 
(470-400) 

-468 -486 

 Κατασκευή του ναού του 
Διός στην Ολυμπία 

Οινοπίδης ο Χίος 
5ος αι 
Ιπποκράτης ο Χίος 
(470-400) 

-467 
 Αισχύλος: Οι επτά επί Θή-

βας
Ίππασος ο Μετα-
πόντιος  

-460 -420  
 Γλύπτης Πολύκλειτος, 5ος 

αι.
Φιλόλαος (480-
410)

-459 
 

-458 

Αρχή του Α΄ Πελο-
ποννησιακού πολέ-
μου 

 
 
Αισχύλος «Ορέστεια» 

Θεόδωρος ο Κυ-
ρηναίος (465-398) 
Ιππίας ο Ηλείος 
(443-399) 

-451 
Πενταετής ανακωχή 
Αθήνας-Σπάρτης

 Αντιφών ο Αθη-
ναίος     (480-410) 

-447 -438 

 Κατασκευή του Παρθενώ-
να από τον Φειδία με τους 
Ικτίνο -Καλλικράτη 

Βρύσων ο Ηρα-
κλειώτης (400 – 
300) 
Ζηνόδοτος ο Εφέ-
σιος (330-260) 

-442 Σοφοκλής: Αντιγόνη

-437 -432 
-438 

 Η κατασκευή των Προπυ-
λαίων 
Ευριπίδης «Άλκηστις»

 

-430 
Συμμαχία Ρωμαίων 
και Λατίνων

Λοιμός στην Αθήνα Αρχύτας ο Ταρα-
ντίνος   (428-365) 

-428 -347 

  Πλάτων ο Αθηναίος και η 
«Ακαδημία» του 
 

Λεωδάμας ο Θάσιος 
(420-350).Ξενο-
κράτης ο Χαλκηδό-
νιος (396-314).Λέων 
ο Βυζάντιος.Φίλιππος 
ο Μενδαίος 

-421 Νίκειος Ειρήνη
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-418 
Μάχη της Μαντινεί-
ας

 Αρχύτας ο Ταρα-
ντίνος (428-347) 

-414 -413 

 Καταστροφή της 
εκστρατείας στη 
Σικελία (Αλκιβιά-
δης)

  

-409 
 
 
 
 

-404 

Οι Καρχηδόνιοι κα-
ταλαμβάνουν την 
Ιμέρα. 
Λήξη του Πελο-
πον/κού πολέμου- 
ήττα Αθηνών

 Θεαίτητος ο Αθη-
ναίος (415-369) 

-397 

 Θάνατος του Θουκυδίδη. 
Ναός του Ασκληπιού στην 
Επίδαυρο. 
Έργα του Πραξιτέλη 

Ξενοκράτης ο 
Χαλκηδόνιος (396 
– 314) 
Αρισταίος ο Κρο-
τωνιάτης 4ος αι 

-384 -392 Δράση του Αριστοτέλη

-362 

Η μάχη της Μαντι-
νείας 
Θάνατος του Επα-
μεινώνδα

 Εύδοξος ο Κνίδιος 
(407 – 354) 

-359 
-356 

Ο Φίλιππος ο Β΄ 
στον θρόνο 
Γέννηση του Μ. 
Αλεξάνδρου

 Εύδημος ο Ρόδιος 
(350-290) 

-348 
 
 

-342 

Πτώση της Ολύνθου 
-Κυρίαρχος ο Φίλιπ-
πος 
 

Περί το 350 χτίζεται το 
θέατρο της Επιδαύρου 
 
Ο Αριστοτέλης αναλαμβά-
νει εκπαιδευτής του Αλέ-
ξανδρου

 

-337 
Ο Φίλιππος κηρύσ-
σει τον πόλεμο στην 
Περσία

  

-336 
 

-331 

Δολοφονία του Φι-
λίππου. Άνοδος του 
Αλεξάνδρου

Προσκύνημα στον Άμμωνα 
– Ίδρυση Αλεξάνδρειας – 
Κατάληψη Βαβυλώνας

Δεινόστρατος 
(390-310) 

-334 
Μάχη του Γρανικού 
ποταμού

  

-333 

Μάχη της Ισσού 
Ο Αλέξανδρος και οι 
Έλληνες κυριαρχούν 
στην Ιουδαία
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-331 

Ο Αλέξανδρος στην 
όαση του Άμμωνος. 
Ίδρυση της Αλεξάν-
δρειας

  

-323 

Θάνατος του Αλε-
ξάνδρου 
Ο Περδίκας αντιβα-
σιλέας

  

-301 
Νέα διανομή της 
αυτοκρατορίας του 
Αλεξάνδρου

  

-300 
Ίδρυση της Αντιό-
χειας (των Σελευκι-
δών)

Νόμος Ogulnia στην Ρώμη Ο Ευκλείδης (330-
270) προσφέρει τα 
«Στοιχεία» του. 

-294 

Δημήτριος ο Πο-
λιορκητής κύριος 
της Μακεδονίας 

 Αρίσταρχος ο Σά-
μιος (310-230) 
Κόνων ο Σάμιος 
(280-220) 

-290 
 Ίδρυση του Μουσείου της 

Αλεξανδρείας
 

-285 -246 

Βασιλεία του Πτο-
λεμαίου του Β΄ της 
Φιλαδέλφειας. Δο-
λοφονία Σέλευκου (-
281). Οι Γαλάτες σε 
Ελλάδα και Μ.Ασία

Κολοσσός της Ρόδου το -
285 
Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας 
 

Αρχιμήδης (287-
212) 
Κολοσσός της Ρό-
δου, το  -285. 
Ζηνόδωρος (200-
140)

-280 -276 

Ο Πύρρος στη Σικε-
λία. Την εγκαταλεί-
πει το -276. Ανασύ-
σταση της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας

 Ερατοσθένης ο 
Κυρηναίος (255-
194) 

-265 -241  

Ο Ευμενής ο Α΄ Βα-
σιλιάς Περγάμου 
περί το 250.Οι Συ-
ρακούσες συμμα-
χούν με Καρχηδό-
νιους στον Α Καρ-
χηδόνιο πόλεμο. 
Ίδρυση του Ελληνι-
κού βασιλείου της 
Βακτριανής από τον 
Διόδοτο Β’.

Αργυρά νομίσματα στην 
Ρώμη. 

 

-222 
Κατάληψη της 
Σπάρτης 

Φλαμίνιος 
Ιπποδρομία στην Ρώμη το -
220

Απολλώνιος ο Περ-
γαίος «Κωνικά» 
(260-190) 
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Τοποθεσία Χάντα: Ελλη-
νοβουδιστικές Νωπογραφί-
ες

 
Νικομήδης 3ος αι. 
(Κογχοειδής) 

-218 
-215 
-212 

Ο Αννίβας διασχίζει 
τις Άλπεις 
Συμμαχία Φιλίππου 
Ε’ με Αννίβα 

 
Η Ρώμη προσαρτά τη Σικε-
λία 

 
Ρωμαίος σκοτώνει 
τον Αρχιμήδη 
 

-167 

Παρακμή της Ρόδου 
Η Δήλος ελεύθερη 

Οικίες με περιστύλιο μεγά-
λης δεξιότητας στη Δήλο 
-170: Παυσανίας : Ελλάδος 
περιήγησις 

Ίππαρχος ο Ρόδιος 
(190-120) 
 
Διοκλής (240-180) 
(κισσοειδής) 

-147 
Άλωση και κατα-
στροφής της Καρχη-
δόνας

  

-86 
 

-75 

Κατάληψη της Αθή-
νας από τον Σύλλα: 
Λεηλασία 

Κικέρων : κατά του Ουέρ-
ρου 
Εισάγεται σύστημα θέρ-
μανσης 

Ο Κικέρων αποκα-
θιστά τον τάφο του 
Αρχιμήδη 

-59 

Ο Καίσαρ ύπατος 
Από το -63 οι Ρω-
μαίοι κυριαρχούν 
στην Ιερουσαλημ

 Γέμινος ο Ρόδιος 
(95-155) 

-23 Ωράτιος (Ωδές)

-19 
 Βιργίλιος: Αινειάδα (θάνα-

τος)
 

-18 

 Νόμοι για γάμο και μοιχεία Το μηδέν ως σύμ-
βολο με 
«σφικτή γροθιά» 
στους Μάγια 

30 
31 

 Θάνατος Χριστού 
Ναυμαχία στο Άκτιο

 

49 

 Απέλαση Εβραίων από την 
Ρώμη 
Περιοδείες του Παύλου 
(47-49) η α΄, (49-52) η β΄.

 

66 
70 
 

70 
 
 

96 

Εξέγερση Εβραίων 
στην Αλεξάνδρεια  
Άλωση Ιερουσαλήμ 
Καταστροφή ολο-
σχερής της Ιερουσα-
λήμ  
Ο Ιωάννης στην Πά-

Κολοσσός (70-80) στην 
Ρόδο 
 
 
 
 

 
Νικόμαχος (60-
120)«Αριθμητική 
Εισαγωγή»  
 
Ήρων 1ος αι μΧ 
«Περί Μέτρων» 
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   116 
     

τμο γράφει την «Α-
ποκάλυψη» 
 

 
 
 
Τάκιτος «Χρονικά» 

 
 
 
 
Μενέλαος «Σφαι-
ρικά» 

224 

Άνοδος της δυνα-
στείας των Σασσανι-
δών στην Περσία 

  Το Μαθηματικό 
Chou-Pei Suan 
Ching στην Κίνα 
Πτολεμαίος (100-
178) «Μαθηματική 
Σύναξις» (Αλμα-
γέστη) 

306 

Ο Κωνσταντίνος 
ανακηρύσσεται αυ-
τοκράτωρ 

Ο Χριστιανισμός επίσημη 
θρησκεία στην Ανατολή 

Το Μαθηματικό 
Κινεζικό έργο 
Chiu-Chang Suan-
Shu

325 
Νέα πρωτεύουσα 
Κωνσταντινούπολη 

Σύνοδος στη Νίκαια το 330  

360  
375 

Ο Ιουλιανός αυτο-
κράτωρ 
Οι Ούνοι περνούν 
τον Δούναβη

Προσπάθεια αντίστασης 
στον Χριστιανισμό 

 

381 

 Ο Χριστιανισμός υποχρεω-
τικός στην Κωνσταντινού-
πολη 

Οι Ινδοί γνωρίζουν 
ήδη την Ελληνική 
Αστρονομία και 
χρησιμοποιούν το 
δεκαδικό σύστημα. 

395 

Θάνατος του Θεο-
δοσίου 
Διαχωρίζεται ορι-
στικά η Αυτοκρατο-
ρία σε Ανατολική 
και Δυτική 
Ο Αλάριχος στην 
Ελλάδα

 Πάππος «Συναγω-
γή» (τέλος 3ουαι 
αρχή 4ου) 
Διόφαντος (210-
290) «Αριθμητι-
κά» 

431 
 Σύνοδος Εφέσου με την 

Μαρία να ανακηρύσσεται 
Θεομήτωρ

 

451 

 Ραβέννα: Βαπτιστήριο Ορ-
θοδόξων 

 
Ο Ινδός μαθηματι-
κός Aryabhata 
(476-550) γράφει 
το Aryabhatiyam 
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493 
 
 

532 
 

554 
 
 

527-565 

Η Ραβέννα πρωτεύ-
ουσα του Οστρογότ-
θου βασιλιά της Ιτα-
λίας Θεοδώριχου  
Η στάση του Νίκα 
Η Ανατ. Αυτοκρα-
τορία σώζεται (ως 
Βυζάντιο) 
Ο Ιουστινιανός γιγα-
ντώνει το Βυζάντιο 

 Αρίθμηση με «α-
ραβικά» ψηφία 1 
έως 9 στην Ινδία. 
Χρησιμοποιούν 
την τελεία, κατ 
αρχήν, για το μη-
δέν.  
Ο Ινδός μαθηματι-
κός Brahmagupa 
(598-660), ανάμε-
σα σε άλλα, πραγ-
ματοποιεί υπολο-
γισμούς με το 
«μηδέν». 
Ο Βοήθιος (484-
524)

642 
706 
707 
711 

 
712 

Η Αλεξάνδρεια στα 
χέρια των Αράβων 
 
Οι Άραβες εσβάλ-
λουν στην Ισπανία 
Οι Μουσουλμάνοι 
αρχίζουν την κατά-
ληψη της Ινδίας

 
Δαμασκός: Μεγάλο Τζαμί 
και 
Νοσοκομείο 

 

726 
 

750-935 

Αρχή των εικονομα-
χιών στο Βυζάντιο 
Το Χαλιφάτο των 
Αββασιδών 

Ο Αλκουίνος (735-804) 
στην Αγγλία 
 
Ίδρυση της Βαγδάτης 

 

784 
790-880 

 
780-850 

 Μεταρρύθμιση στην γραφή 
Επιδρομές των Βικιγκς σε 
Αγγλία, Σκοτία, Ουαλία 

 
 
 
 
Ο Μουχάμαντ ιμπν 
Μούσα αλ-
Κβαράζμι εισάγει 
την “algebra” 

988 

840 
 
956 

Κωνσταντινούπολη: Αγία 
Σοφία 
Εξισλαμισμός Σελτζούκων 
Τούρκων 
 
Οι Ρώσοι (Βλαδίμη-
ρος)βαπτίζονται Χριστια-
νοί από τους Βυζαντινούς 
Έλληνες

Ο Πέρσης al- 
Khwārizmī (780-
850) με το Μαθη-
ματικό και Αστρο-
νομικό του έργο 
Ο Μουσουλμάνος 
μαθηματικός Abu 
al-Wafā (870-950) 
Ο Πέρσης φιλόσο-
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φος (Αριστοτελι-
στής) Πολυμαθής 
Avicenna (980-
1037) 

 
1066 

 
ΟΙ Νορμανδοί (Γου-
λιέλμος ο κατακτη-
τής) στην Αγγλία 
Νίκη των Νορμαν-
δών στο Χειστινγκς 

 Μιχαήλ Ψελλός 
(1018-1078), στο 
Βυζάντιο διδάσκει 
Μαθηματικά Αλε-
ξανδρινής περιό-
δου στο Πανδιδα-
κτήριο 
 

1081 

Νίκαια: Πρωτεύου-
σα των Σελτζούκων 
Τούρκων 

 Ο Πέρσης Omar 
Khayyam (1048-
1122) επιλύει τρι-
τοβάθμια εξίσωση 

1118 
1147 

 
Η Β’ Σταυροφορία 
αρχίζει με ατυχή 
κατάληξη 

Τάγμα Ναϊτών  
Averroes (1126 – 
1196), Άραβας 
μαθηματικός στην 
Κόρτομπα 

1155 

 
Ο Φρειδερίκος 
Μπαρμπαρόσα 

Η Παρθένος του Βλαντι-
μίρ: Εικόνα από Κων/πολη 
στο Κίεβο γίνεται πηγή 
έμπνευσης εικόνων 

Ο Ινδός μαθηματι-
κός Bhaskara 
(1114-1185) χρη-
σιμοποιεί μεθό-
δους παρόμοιες 
των Newton, Leib-
nitz από τότε! 

1193 
Κύπρος: Δυναστεία 
των Λουζιτάν

  

1245 
 
 
 

 
 
 
 

Ανοικοδόμηση του Γου-
εστμίνιστερ 
Τα πρώτα Πανεπιστήμια σε 
Oxford, Paris 

Ο Fibonacci 
(1170-1250) προσ-
διορίζει κατά προ-
σέγγιση την κυβι-
κή ρίζα εξίσωσης 

1260 
 

1290 
 
 
 

Ο Kublai Khan βα-
σιλεύει (1260-1294) 
δημιουργεί δυνα-
στεία στην Κίνα, 
όπου ζει ο Marco 
Polo

Ο Μυστράς και τα 
περί αυτόν 
 
Οι Μουσουλμάνοι κατα-
λαμβάνουν την Ακρα – 
τέλος Σταυροφοριών.

 

 


