
ΟΜΙΛΟ: «Σο Αλφάβητο των Μαθηματικών- 

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας-ερμηνεία, 
εννοιολογική προσέγγιση Μαθηματικών όρων». 

 





«ΣΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΗ ΕΚΑΣΟΜΒΗ» 

ή 

«ΠΤΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ» 

«ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ 

ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν 

ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον 

ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν 

γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν 

τετραγώνοις». 

Πρόταση 47 των «Στοιχείων» του Ευκλείδη.  



Απόσπασμα από τα «τοιχεία» του Ευκλείδη 

http://www.math.ubc.ca/~cass/Euclid/papyrus/tha.jpg 

Κομμάηι ηος πάπςπος ηος 

Οξςπύνσος ζπλνδεύεη ηελ πξόηαζε 5 

ηνπ βηβιίνπ II – 2- ηωλ «Σηνηρείωλ». 

Βξίζθεηαη ηώξα ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Πελζπιβάληα.   

Η νλνκαζία πάπςποι ηηρ 

Οξςπύνσος αλαθέξεηαη ζε έλα 

πνιύ κεγάιν αξηζκό από 

ρεηξόγξαθα παπύξωλ  πνπ 

βξέζεθαλ κεηά από 

πνιύρξνλεο αλαζθαθέο (1895-

1934) ζηελ Ομύξπγρν (ρωξίν 

ζηελ Άλω Αίγππην) 



𝛼2 = 𝛽2 + 𝛾2 

Ε = 𝛼2 

𝚬 = 𝜷𝟐 

𝚬 = 𝜸𝟐 
«ηο ηεηπάγωνο ηηρ 

ςποηείνοςζαρ (ηεο πιεπξάο πνπ 

βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ νξζή 

γωλία) ενόρ οπθογώνιος ηπιγώνος 

ιζούηαι με ηο άθποιζμα ηων 

ηεηπαγώνων ηων δύο καθέηων 

πλεςπών». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Υποηείνοςζα: αξραία ειιεληθή ιέμε, ζειπθό ηεο 

κεηνρήο ηνπ ελεζηώηα ηνπ ξήκαηνο ππνηείλω. 

Υπνηείλνπζα γξακκή ή ππνηείλνπζα πιεπξά. 

«σποηείνω» : ηενηώνω από κάηω, ηοποθεηώ κάηι 

κάηω από κάηι άλλο, ηο τρηζιμοποιούζε κσρίως ο 

Εσκλείδης και αφοπά κςπίωρ εςθείερ γπαμμέρ, 

πος ςποηείνοςν (ηενηώνοςν) γωνίερ και τόξα. 

Υποηείνοςζα είναι η πλεςπά πος ςποηείνει  (τεντώνει 

από κάτω) την οπθή γωνία ενόρ οπθογώνιος 

τπιγώνος . Μια σοπδή ςποτείνει το ηόξο με το οποίο 

έσει κοινά άκπα.  

 



Γνώριζαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι το 

Πυθαγόρειο θεώρημα; 

Οι Αρχαίο Αιγύπτιοι (1500 π.Φ.) με τη χρήση της αρπεδόνης 

(τοπογραφικό σχοινί σήμερα) καταλάβαιναν ότι ένα τρίγωνο 

με πλευρές 3, 4, 5 είναι ορθογώνιο.  

Οι αρπεδονάπτες  (αρπεδονάπτης-αυτός που τεντώνει την 

αρπεδόνη - τοπογράφοι σήμερα) στην Αρχαία Αίγυπτο 

δημιουργούσαν χωράφια δίπλα στο Νείλο με ορθές γωνίες, 

δηλαδή ορθογώνια παραλληλόγραμμα τα οποία ήταν 

εύκολα στον υπολογισμό του εμβαδού τους. 

ήμερα διάφοροι τεχνίτες και οικοδόμοι 

χρησιμοποιούν ένα παρόμοιο όργανο με την 

αρπεδόνη για να κατασκευάσουν ορθές γωνίες. 



Αρπεδόνη: ήταν ένα σχοινί, διαιρεμένο 
σε 12 ίσα μέρη. 

Η αρπεδόνη τεντωμένη και 

κρατημένη σταθερά στον 1ο 

, 4ο και 8ο κόμβο, σχημάτιζε 

τρίγωνο ορθογώνιο με 

πλευρές 3, 4 και 5. Δυο 

κόμβοι απέχουν μεταξύ τους  

έναν πήχη. 

1ος κόμβος 

4ος κόμβος 

8ος κόμβος 

Εμπορικός πήχης: 64 εκατοστά περίπου 

Βασιλικός πήχης: έως και 1 μέτρο. 



Ο Δημόκριτος (Άβδηρα  Θράκης- γύρω 460-370  

π.Φ.) για τους Αρπεδονάπτες 

«Εγώ, ινηπόλ πεξηπιαλήζεθα ζε πεξηζζόηεξνπο ηόπνπο ηεο γεο απ’ 

ηνπο αλζξώπνπο ηεο επνρήο κνπ, εξεπλώληαο ηα πην καθξηλά κέξε, θαη 

γλώξηζα πάξα πνιιέο ρώξεο θαη θιίκαηα θαη άθνπζα πάξα πνιινύο 

κνξθωκέλνπο αλζξώπνπο, αλλά ζηη ζύνθεζη ζσημάηων πος 

ζςνοδεύονηαι από απόδειξη κανείρ ωρ ηώπα δε με ξεπέπαζε, ούηε 

ακόμη και αςηοί από ηοςρ Αιγςπηίοςρ πος 

ονομάζονηαι Αππεδονάπηερ. Μαδί θαη κε ηελ παξακνλή κνπ ζ’ 

απηνύο, έδεζα ζπλνιηθά νρηώ ρξόληα ζε μέλε ρώξα». 

Ο Πυθαγόρας έζησε 580-496 π.Χ. 

περίπου 

Ο Δημόκριτος γεννήθηκε 30 

χρόνια μετά το θάνατο του 

Πυθαγόρα. Άρα θα μπορούσε να 

γνωρίζει την απόδειξη του Π.Θ. 

και να αναφέρετε σε αυτό. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1


Ένα σύντομο ταξίδι στην εποχή και τη ζωή του Πυθαγόρα 

(580-496π.Φ. ή 572-497 π.Φ.). 

ημαντικά γεγονότα και πρόσωπα 

 594 π.Φ. - 532 π.Φ. - Ο Πολυκράτης είναι τύραννος της Σάμου. 

 639 π.Φ. – 559π.Φ.-όλων: σπουδαίος Αθηναίος νομοθέτης, ποιητής, ένας 

από τους επτά σοφούς της Αρχαίας Ελλάδος. Ο όλων το 594π.Χ. γίνεται 

νομοθέτης και άρχοντας της Αθήνας. 

 580π.Φ. - (περ.) Γεννιέται ο  Πυθαγόρας. 

 502-449 π.Φ. Περσικοί πόλεμοι ή Μηδικά- έγιναν μεταξύ Ελλήνων και 

Περσών στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα και έληξαν με νίκη των Ελλήνων. 

 



Εφευρέσεις –ανακαλύψεις-γράμματα 

 594 π.Φ. - Ο όλων ο Αθηναίος καθιερώνει το έτος ως μέτρηση του χρόνου. 

Αποτελείται από 12 μήνες που έχουν 29 και 30 μέρες ο κάθε μήνας. 

 585 π.Φ. - Ο Θαλής ο Μιλήσιος διατυπώνει κάποιες προτάσεις της γεωμετρίας και 
προβλέπει την έκλειψη ηλίου που θα συμβεί το ίδιο έτος. 

 547 π.Φ. - Ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος γράφει το πρώτο φιλοσοφικό έργο της 

Ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Αναξίμανδρος διατυπώνει για πρώτη φορά στην 

ιστορία την υπόθεση, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζωώδεις προγόνους. 

 532 π.Φ. - Ο Ευπαλίνος ο Μεγαρεύς κατασκευάζει στην Σάμο το Ευπαλίνειο 

όρυγμα. 

 532 π.Φ. - Ο Πυθαγόρας ο άμιος διατυπώνει προτάσεις των μαθηματικών και την 
θεωρία, ότι η Γη είναι μια σφαίρα που, μαζί με τον ήλιο, την Σελήνη και τους 

άλλους πλανήτες τους περιτριγυρίζει ένα κεντρικό πυρ. Ο Θεόδωρος ο άμιος 
εφευρίσκει την ζυγαριά, το τρίγωνο μέτρησης, τον τόρνο και το κλειδί. 

 522 π.Χ. - Ο Δημοκήδης (Κρότωνας)  ιδρύει την πρώτη ιατρική σχολή και φαίνεται 

να έγραψε το πρώτο ιατρικό βιβλίο. 



Γράμματα-τέχνες- αθλητισμός 

 596 π.Χ. – 588π.Χ. - Διοργανώνονται οι 46οι, 47οι, 48οι Ολυμπιακοί αγώνες,  

 591 π.Χ. - Έναρξη των Πυθίων (εορταστικά αγωνίσματα) στους Δελφούς και το 585 ο 

διαγωνισμός μουσικής γίνεται μέρος των Πυθίων. 

 582 π.Χ. - Αίσωπος (μυθοποιός-μυθογράφος).  

 562 π.Χ. - Ανεβάζεται η πρώτη κωμωδία στην Αθήνα. Είναι έργο του Σουσαρίωνα και 

του Δόλωνα  . Λίγα χρόνια αργότερα θα ακολουθήσει ο Θέσπις με μια τραγωδία.  

 560 π.Χ. - Αναπτύσσεται ο Ιωνικός αρχιτεκτονικός ρυθμός. 

 540 π.Χ. - Ανάπτυξη της ποίησης και των καλών τεχνών στην Αθήνα. Ο Πυθαγόρας διδάσκει 

στον Κρότωνα. 

 526 π.Χ. - Η καλλιέργεια των γραμμάτων ανθίζει στην Αθήνα. Ιδρύεται δημόσια βιβλιοθήκη. 

 525 π.Χ. - Γεννιέται ο τραγικός ποιητής Αισχύλος.  

 517 π.Χ. - Γεννιέται ο Πίνδαρος. 

 504 π.Χ. - Σταδιοδρομεί ο Ηράκλειτος (προσωκρατικός φιλόσοφος). 

 



Ένα σύντομο ταξίδι στην εποχή και τη 

ζωή του Πυθαγόρα. 

 Η προσωπικότητα η ζωή και το έργο του Πυθαγόρα σκεπάζονται από ένα πέπλο 

μυστηρίου. Πολλοί έγραψαν τη βιογραφία του αλλά καμία βιογραφία δεν σώθηκε. Μια 
επιπλέον δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι η «Πυθαγόρεια Αδελφότητα» που 

ίδρυσε ήταν μυστική και είχε κοινοβιακή μορφή. Κάποιες πληροφορίες έχουμε από τον 

Πρόκλο (νεοπλατωνικός φιλόσοφος) σχολιαστής του 1ου βιβλίου των Στοιχείων του 

Ευκλείδη). Ίσως θα ήταν πιο σωστό να μιλάμε για τους Πυθαγόρειους και όχι μόνο για 

τον Πυθαγόρα. 

 Γνωρίζουμε ότι ταξίδεψε πολύ. Πριν αρχίσει τα ταξίδια του μαθήτευσε κοντά στον 

Φερεκύδη φιλόσοφο από τη Λέσβο και στον Θαλή και Αναξίμανδρο στη Μίλητο. Ήταν 

αρκετά μορφωμένος πριν αρχίσει τα ταξίδια του. 

 Γεννήθηκε (580 π.Χ. )και μεγάλωσε στη Σάμο ίσως στο σημερινό οικισμό Πυθαγόρειο, 
από έμπορο Πατέρα και πέθανε στο Μεταπόντιο της κάτω Ιταλίας (496 π.Χ.). Τα 

χρήματα που κληρονόμησε από τον πατέρα του τα χρησιμοποίηση για τα ταξίδια του. 

 



 Σε νεαρή ηλικία πήγε στην Αίγυπτο και έμεινε έως τα 22 του χρόνια και μελέτησε σε 

βάθος τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Οι Πέρσες κυρίευσαν την Αίγυπτο και πήραν 

αιχμάλωτο το Πυθαγόρα για 12 χρόνια στη Βαβυλώνα.  

 

 Το 543 π.Χ. πηγαίνει στον Κρότωνα της κάτω Ιταλίας και ιδρύει τη σχολή του. 

Εκείνη την εποχή η κάτω Ιταλία ήταν μέρος της μεγάλης Ελλάδας. Ο Πυθαγόρας 

μαζί με τους μαθητές του αποτελούν την «Πυθαγόρεια Αδελφότητα», μια ομάδα 

από 600 οπαδούς που τους ενώνει η αγάπη για το δάσκαλο τους, η αφοσίωση 

στο δάσκαλό τους και η δίψα για μάθηση. 

 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό των Πυθαγορείων ήταν η πεποίθηση τους ότι οι 

φιλοσοφικές και μαθηματικές σπουδές αποτελούν έναν κώδικα ηθικής ζωής. Ο 

Πυθαγόρας θεωρείται αυτός που επινόησε τις λέξεις φιλοσοφία (αγάπη της 

σοφίας) και «μαθηματικά» (αυτό που μαθαίνεται) 

 

 Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία» του (600 ab), ο 

Πυθαγόρας δίδαξε έναν τρόπο ζωής. Οι Πυθαγόρειοι δεν μελετούσαν μόνο τη 

φύση, πίστευαν στην αθανασία της ψυχής και στη μετεμψύχωση και τηρήσαν 

πολλούς κανόνες, όπως αποχή από ορισμένες τροφές. Οι Πυθαγόρειοι συνήθιζαν 

από σεβασμό να αποδίδουν διάφορες θεωρίες- μύθους για τον Ιδρυτή της 

σχολής τους, όμως αυτά αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη από τους ιστορικούς των 

Μαθηματικών. 

 



 

 Ένας μύθος αναφέρει ότι ο πατέρας του Πυθαγόρα βρέθηκε στους Δελφούς για 

εμπορικούς λόγους, μαζί με την γυναίκα του, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν έγκυος. 

Ζήτησε χρησμό από την Πυθία στον οποίο χρησμοδότησε ότι θα δοκιμάσει μεγάλη 

ευχαρίστηση και θα αποκτήσει πολλά χρήματα, επίσης ότι η γυναίκα του εγκυμονεί ήδη 

και θα γεννήσει παιδί που θα διαφέρει κατά την ωραιότητα και τη σοφία από όλους 

τους ανθρώπους και θα καταστεί πολύ ωφέλιμος στο ανθρώπινο είδος. 

 

 Ένας άλλος μύθος λέει ότι είχε ένα χρυσό μηρό και πολλοί πίστευαν ότι ήταν θείος 

δαίμονας. Οι Αρχαίοι θεωρούσαν βέβαιο πως ήταν γιός του θεού Απόλλωνα. 

 

 Ένας άλλος μύθος αναφέρει ότι θυσίασε 100 μοσχάρια  ή ένα μοσχάρι για την 
απόδειξη του Πυθαγορείου θεωρήματος. Αυτό θεωρείται απίθανο εξ αιτίας των 

κανόνων διαίτης της σχολής. 

 

 

 

 

 

 



Ο Αριστοτέλης (384-322 π.Φ.)  για τους 

Πυθαγόρειους- Μετά τα φυσικά 985b 

Μεταξύ των νέο-Πυθαγορείων αλλά και πριν από αυτούς οι 

καλούμενοι Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν με τα Μαθηματικά 

και θεώρησαν ότι οι αρχές των Μαθηματικών είναι και 

αρχές όλων των όντων. Εξάλλου διέβλεψαν και τις σχέσεις 

των αρμονιών στους αριθμούς. Επειδή φαινόταν όλη η 

φύση ως απεικόνιση των αριθμών και οι αριθμοί ως 

πρωταρχικοί σε ολόκληρη τη φύση, θεώρησαν ότι τα 

στοιχεία των αριθμών είναι στοιχεία όλων των όντων και 

ότι το σύμπαν στο σύνολο του είναι αρμονία και 

αριθμός.  



Όπως φαίνεται το περιβάλλον που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε και 

ταξίδεψε ο Πυθαγόρας, μαζί με τη δική του διάθεση για μόρφωση, 

συνετέλεσε πολύ στην διαπαιδαγώγηση του και στην κληρονομιά που 

άφησε στις επόμενες γενιές.  

Οι διδασκαλίες του επηρέασαν τις σκέψεις των επόμενων, όπως του 

Πλάτωνα (427-327π.Φ.) ο οποίος ταξίδεψε στην κάτω Ιταλία και 

σπούδασε τα Μαθηματικά και τη φιλοσοφία των Πυθαγορείων από τα 

έργα του Πυθαγόρειου Υιλόλαου. Επιστρέφοντας στη Αθήνα ίδρυσε 

την «Ακαδημία» με κύριο μάθημα τα Μαθηματικά.  

 Έχουν περάσει 2600 περίπου από την εποχή του Πυθαγόρα έως 

σήμερα και ακόμα συνεχίζεται η μελέτη του έργου του άμιου σοφού.  

Γράφονται και δημοσιεύονται έρευνες για την Πυθαγόρεια φιλοσοφία, 

για τις επιστημονικές ανακαλύψεις, για τις δοξασίες και τις αντιλήψεις 

και για τη διδασκαλία. Σα «αξιώματα» και τα χρυσά έπη δημιουργούν 

κανόνες, χαράζουν δρόμους ζωής για σημερινούς ανθρώπους σε 

όλη τη Γη. 



   «Αν είδα μακρύτερα, είναι επειδή στάθηκα στους 

ώμους γιγάντων» - 1676 επιστολή Isaac Newton 

προς  Robert Ηοοκe. 

Isaak Newton (1643-1727): Άγγλος, φυσικός , 

μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος. 

Robert Hooke (1635-1703): Άγγλος 

φυσικός και αρχιτέκτονας 



Πυθαγόρειες τριάδες 

 

Plimpton 322-Columbia university  



Βιβλιογραφία 
 Σο θεώρημα της Εκατόμβης (Γιάννης Γ. Σαμβακλής-2000) 

 Μεγάλες στιγμές της Ιστορίας των Μαθηματικών στην Αρχαιότητα (Παναγιώτης Φρ. Σσαμάτος- 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 

  Αρχαία ελληνική επιστήμη- σ.34-G.E.Lloyd. 

 Ιστορία των Μαθηματικών (Victor J. Katz) 

 O  Σαξιδευτής των Μαθηματικών (Calvin C. Clawson) 

 Aρπεδονάπτες- πηγή: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fhellanicus.lib.aegean.gr%2Fbitstream%2Fhandl

e%2F11610%2F19306%2F%25CE%259A%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%2

5BD%25CE%25BF%2520%25CE%2594%25CE%25B9%25CF%2580%25CE%25BB%25CF%2589%25CE%25B

C%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%25CF%2582.pdf%3Fsequence%

3D1%26isAllowed%3Dy&psig=AOvVaw1M33206ecdtLGIEm-

4sC4i&ust=1621958996106000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJD806Da4vACFQAAA

AAdAAAAABAN 

 10η – 11η -12η διαφάνεια: 

https://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF

%80.%CE%A7. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7
https://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7


 ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 

 ΚΑΓΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΥΑΛΟΤΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 

 ΖΑΡΜΑΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ 

 ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

 ΕΛΕΝΗ ΚΟΚΚΑΛΗ 

 

 

 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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