
PIERRE DE FERMAT 

(Σάββας Αχιλιάς, Ρωξάνη Καριανάκη, Τερέζα Παπάζογλου, Θεοδόσης Φαρδής)   

Η ομάδα μας η οποία αποτελείται από τον Σάββα, την Τερέζα, τον Θεοδόση και εμένα 

τη Ρωξάνη μελετά τον Pierre de Fermat στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας για το 

project της Α' λυκείου με θέμα «Συνάντηση με 5 πρόσωπα των μαθηματικών και του 

πολιτισμού». Έτσι είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τη ζωή και τα σημαντικότερα 

έργα του Pierre de Fermat. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Βρισκόμαστε στον 17ο αιώνα και η Ευρώπη είναι χωρισμένη ανάμεσα σε καθολικούς 

και προτεστάντες (προτεσταντισμός → ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους του 

Χριστιανισμού). Ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ήταν μηδαμινός. Οι χώρες της 

σημερινής βόρειας Ευρώπης ήταν χωρισμένες σε καθολικές και προτεσταντικές.  

Οι θρησκευτικές αυτές διαμάχες οδήγησαν το 1618 στην έναρξη του Τριακονταετούς 

πολέμου. Η Κεντρική Ευρώπη καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Η οικονομία διαλύθηκε 

τελείως, πολλές πόλεις λεηλατήθηκαν και κάηκαν και ξέσπασε μεγάλος λοιμός. 

Η Ειρήνη της Βεστφαλίας έφερε το πολυπόθητο τέλος σε αυτόν τον καταστροφικό 

πόλεμο. Μερικά από τα αποτελέσματα της συνθήκης αυτής είναι ότι: 1)Η Γαλλία 

κέρδισε εδάφη  2)Αναγνωρίστηκαν ίσα δικαιώματα στα διάφορα θρησκευτικά δόγματα 

και αποκαταστάθηκε η θρησκευτική ειρήνη. 

Μετά το θάνατο του πρωθυπουργού της Γαλλίας την εξουσία αναλαμβάνει ο 22χρονος 

Λουδοβίκος ΙΔ΄ και δηλώνει στην κυβέρνηση πως θα κυβερνήσει μόνος του, χωρίς 

πρωθυπουργό και υπουργούς, εντελώς απολυταρχικά. Θεωρούσε τον εαυτό του 

εκπρόσωπο του Θεού πάνω στη γη. Πίστευε ότι η βασιλική εξουσία δεν έχει 

περιορισμούς.  

Κατά τη βασιλεία του Λουδοβίκου ΙΔ΄ η Γαλλία έγινε η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη 

και σε όλο τον κόσμο. Τα γαλλικά μιλιούνταν στην Ευρώπη και όλοι θαύμαζαν τον 

γαλλικό πολιτισμό. Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ ονομάστηκε «Βασιλιάς Ήλιος». Η Γαλλία έγινε 

μεγάλη ναυτική και στρατιωτική δύναμη. Ιδρύθηκαν αποικίες στην Βόρεια Αμερική και 

στην Αφρική. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Pierre de Fermat γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1601 δηλαδή στις αρχές του 

αιώνα αυτού σε μία μικρή πόλη της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, την Beaumont-de-

Lomange κοντά στη Toulouse. Ο πατέρας του ήταν πλούσιος έμπορος δερμάτων και 

δεύτερος πρόξενος (κυβερνητική θέση ισοδύναμη με του σημερινού δημάρχου) της 

Beaumont-de-Lomange. Ήταν παντρεμένος δύο φορές και δεν είναι εξακριβωμένο 

ποια από τις δύο συζύγους του ήταν η μητέρα του Φερμά, ο οποίος είχε έναν αδερφό 

και δύο αδερφές. Το 1631 έκανε οικογένεια με την 4η ξαδέρφη του και απέκτησε 5 

παιδιά. Πέθανε στη Γαλλία στις 12 Ιανουαρίου του 1665. 

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο Φερμά σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Εκείνη την περίοδο 

εργαζόταν επίσης ως δημόσιος υπάλληλος πιο συγκεκριμένα ως κοινωνικός 

λειτουργός και λόγω του άπλετου ελεύθερου χρόνου του αλλά και της οικονομικής 

του άνεσης ξεκίνησε να ασχολείται με τα μαθηματικά. Για τις πρώτες σοβαρές 

έρευνές του στα μαθηματικά ο Φερμά μετακόμισε στην πόλη Μπορντό της Γαλλίας. 

Κάποια στιγμή πήγε στην Ορλεάνη όπου πήρε το πτυχίο του στη δικηγορία και έτσι 

εξασφάλισε κοινωνική άνοδο αλλά και του άνοιξαν οι δρόμοι της πολιτικής εξουσίας.  

Συχνά έγραφε επιστολές προς γνωστούς μαθηματικούς της εποχής του στις οποίες 

εξέθετε τις απόψεις και αναλύσεις του πάνω σε μαθηματικά προβλήματα, αλλά 

επίσης ζητούσε και την άποψή τους για την επιβεβαίωση των δικών του μεθόδων. 

Ακόμα ο Φερμά ζητούσε από τους μαθηματικούς αυτούς την απόδειξη δικών του 

θεωρημάτων. Μ’ αυτό τον τρόπο ανέπτυξε τις περισσότερες θεωρίες του. 

Η καλλιέργεια του Pierre de Fermat είναι εμφανής ακόμα και στο γεγονός ότι μιλούσε 

λατινικά, αρχαία ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά. Επαινέθηκε για τα κείμενα που 

έγραψε σε πολλές γλώσσες, και έγινε περιζήτητος σε όσους ασχολούνταν με την 

διόρθωση Ελληνικών κειμένων. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Όσα γίνονταν στην Ευρώπη αλλά και ο τρόπος ζωής του Φερμά επηρέασαν και το 

χαρακτήρα του. Την περίοδο της αρχής του γάμου του ο Pierre de Fermat εργαζόταν 

ως κοινωνικός λειτουργός και επειδή ήθελε να παραμείνει αμερόληπτος δεν είχε 

επαφές με άλλο κόσμο παρά μόνο με την οικογένειά του. Βέβαια και γενικότερα ήταν 

αποκομμένος από την κοινωνία καθώς οι γύρω του δεν μπορούσαν να κατανοήσουν 

τις θεωρίες του που ήταν ο πυρήνας των συζητήσεών του.  

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κίνητρό του για την προσήλωσή του στον τομέα της έρευνας 

ήταν ότι έβλεπε τα μαθηματικά προβλήματα ως προκλήσεις. Το παιχνίδι με τους 

αριθμούς ήταν για το Φερμά διανοητική ικανοποίηση. Είναι γνωστό ότι ο Pierre de 

Fermat δεν κοινοποιούσε τις αποδείξεις του, οι οποίες είναι και πολύ πιθανό να μην 



υπήρχαν. Απόρροια αυτού είναι η έντονη αμφισβήτηση μεγάλων μαθηματικών όπως 

του Gauss προς το πρόσωπό του. 

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΡΜΑ 

Όσο ο Φερμά βρισκόταν στη Μπορντό της Γαλλίας ανέπτυξε Το τελευταίο θεώρημα 

του Φερμά. Όμως αυτό ήταν το τελευταίο που διατύπωσε και γι αυτό ονομάστηκε έτσι? 

Φυσικά και όχι αλλά ήταν όμως το τελευταίο που αποδείχτηκε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το βιβλίο αριθμητική γραμμένο από το Διόφαντο της Αλεξάνδρειας ανέλυε το θέμα της 

ύπαρξης ακεραίων λύσεων για την εξίσωση x²+y²=z², που είναι ο γνωστός τύπος του 

Πυθαγόρα για τα ορθογώνια τρίγωνα. Η εξίσωση αυτή έχει άπειρες τριάδες λύσεων, 

που καλούνται πυθαγόρειες τριάδες. Μια γνωστή σε όλους λύση είναι η x=3, y=4, z=5. 

Ο Φερμά υποστήριξε ότι εάν ένας ακέραιος n είναι μεγαλύτερος του 2, τότε η xn+yn=zn 

δεν έχει λύση, όπου x, y, και z θετικοί ακέραιοι, η εξίσωσή του αύτη στις μέρες μας είναι 

γνωστή με την ονομασία το ‘Τελευταίο θεώρημα του Φερμά’. 

Επειδή το συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται πολύ εύκολα κατανοητό από τον καθένα 

(ως προς τη διατύπωσή του), έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς οι περισσότερες 

λανθασμένες αποδείξεις από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στην ιστορία των 

μαθηματικών. Υπάρχουν πολλές εξισώσεις που έχουν μορφή παρόμοια με αυτή του 

τελευταίου θεωρήματος του Φερμά.  

Το περίφημο θεώρημά του ανακαλύφθηκε από τον γιο του στα περιθώρια μιας 

έκδοσης του Διόφαντου, με την παρατήρηση ότι το περιθώριο ήταν πολύ μικρό για να 

χωρέσει και την απόδειξή του.  

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

Πολλοί  µαθηµατικοί πολέµησαν κατά καιρούς να βρουν κάποια απόδειξη για το 

τελευταίο θεώρηµα του Fermat,  όµως τελικά αποτύγχαναν.  O Leonard  Euler,  ο  

µεγαλύτερος θεωρητικός της θεωρίας των αριθµών του 18ου αιώνα, απογοητεύτηκε 

τόσο από την ανικανότητά του να επιλύσει το πρόβληµα,  που ζήτησε από ένα φίλο 

του να ψάξει το σπίτι του Fermat µήπως και τυχόν έβρισκε κάποιο µυστικό 

παραπεταµένο σηµείωµα που θα βοηθούσε στην προσπάθεια επίλυσης. Τον 19ο 

αιώνα η Sophie Germain –  η οποία λόγω προκατάληψης προς τις γυναίκες  

µαθηµατικούς χρησιµοποιούσε τον ανδρικό τίτλο Monsieur Leblanc – έκανε κάποιες 

προσπάθειες επίλυσής του. Στην αρχή του 20ού αιώνα,  ο Paul Wolfskehl,  ένας 

Γερµανός βιοµήχανος κληροδότησε 100.000 µάρκα σε όποιον θα αντιµετώπιζε 

επιτυχώς την πρόκληση του Fermat. Μέσα σ’ ένα έτος υποβλήθηκαν 621 λύσεις, όλες 

βέβαια λανθασμένες. Σύµφωνα  µε κάποιους ιστορικούς,  ο Wolfskehl βρισκόταν σε 

κάποια περίοδο στα πρόθυρα αυτοκτονίας,  αλλά απέκτησε τόσο πάθος στην 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82


προσπάθεια να βρει τη λύση στο πρόβληµα που είχε θέσει ο Fermat που σύντοµα 

εγκατέλειψε την ιδέα περί αυτοκτονίας.  Επηρεασµένος  από αυτήν την τροπή που 

είχαν πάρει τα πράγµατα ο Wolfskehl ξαναέγραψε την διαθήκη του.  Το βραβείο που 

όρισε ήταν κάτι σαν χρέος στον γρίφο που του είχε σώσει την ζωή. 

Μια δεκαετία περίπου πριν ο Wiles µάθει για το πρόβληµα του Fermat δύο Γιαπωνέζοι  

µαθηµατικοί, ο Goro Shimura και ο Yutaka Taniyama εξέλιξαν  µια θεωρία σχετικά  µε 

τους τύπους υπολοίπων που θα αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο στην προσπάθεια 

της απόδειξης από τον Wiles. Οι δύο µαθηµατικοί γνώριζαν ότι αν ο ισχυρισµός τους 

ήταν σωστός, τότε οι συνέπειες θα ήταν πολύ σηµαντικές. 

Το φθινόπωρο του 1984  σε ένα επιστηµονικό συµπόσιο στο Oberwolfach της 

Γερµανίας ο καθηγητής Gerhard  Frey του Πανεπιστηµίου του Saarland έδωσε  µια 

διάλεξη που έδινε  µια άλλη κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος του Fermat. 

Συγκεκριµένα οδήγησε τα  µυαλά της εποχής προς την κατεύθυνση της χρήσης της δια 

ατόπου απαγωγής. 

Ο Wiles,  που ήταν πλέον καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Princeton δεν έχασε 

χρόνο. Αφιέρωσε επτά περίπου χρόνια και δούλεψε µε απόλυτη µυστικότητα. Όπως 

αποδείχτηκε τελικά ο Wiles δεν χρειάστηκε να αποδείξει την πλήρη πρόταση των 

ShimuraTaniyama, αλλά και ένα μέρος αυτής του Frey. 

Τελικά στις 23 Ιουνίου του 1993 ο Wiles περιχαρής ανακοίνωσε την συνολική του 

µελέτη σε ένα συνέδριο στο Πανεπιστήµιο του Cambridge και εξέπληξε όλη τη 

µαθηµατική κοινότητα. Ωστόσο δεν άργησαν και πολύ να εµφανιστούν τα πρώτα 

σηµάδια που έθεταν σε αµφισβήτηση το κύρος της  µελέτης του Wiles. Και αυτό 

συνέβη όταν ο καθηγητής Nicholas  Katz από το Princeton εντόπισε  µια ατέλεια στην 

αποδεικτική διαδικασία που είχε ακολουθηθεί και στην προκειμένη περίπτωση 

καθιστούσε όλη την απόδειξη ανεπαρκή. 

Για τους επόµενους 14 µήνες ο Wiles αποσύρθηκε από τα φώτα της δηµοσιότητας και 

συζητούσε το όλο θέµα µόνο µε ένα παλιό µαθητή του, τον Richard Taylor.  Μαζί 

προσπάθησαν να βρουν λύση στο πρόβληµα. Είχαν αρχίσει να χάνουν κάθε ελπίδα 

όταν τελικά το Σεπτέµβριο του 1994 βρήκαν την ζωτική λύση. Ο απολογισµός αυτής 

της επίπονης προσπάθειας; Μία υπέρβαση από τον Andrew Wiles, που κατάφερε να 

δώσει τέλος σε ένα άλυτο πρόβληµα 357 χρόνων. Η απόδειξή του αποτελούταν από 

200 σελίδες. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 



Το θεώρημα αποδείχτηκε με μαθηματικές τεχνικές άγνωστες στο Φερμά. Η απόδειξη 

του Τελευταίου θεωρήματος του Φερμά είναι ένα αριστούργημα των σύγχρονων 

μαθηματικών, ένα καταπληκτικό βήμα στη θεωρία αριθμών. Με την απόδειξή του το 

σημαντικότερο μαθηματικό επίτευγμα ήταν η σύνδεση της άλγεβρας με τις ελλειπτικές 

καμπύλες.  

Είναι ένα συναρπαστικό θρίλερ που δημιούργησε η ανθρώπινη σκέψη ,ίσως γιατί ήταν 

η σκέψη δεκάδων κορυφαίων μαθηματικών στη διάρκεια αιώνων. Ο Euler, o Dirichlet, 

o Legendre, o Gauss, n Sophie Germain, o Abel, o Kummer ήταν μόνο μερικές από τις 

μαθηματικές ιδιοφυΐες που παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να λύσουν το 

θεώρημα . 

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε την πραγματική θέση που κατέχει στα σύγχρονα 

μαθηματικά το τελευταίο θεώρημα του Fermat, αλλά και η απόδειξή του. 

Με την επίλυσή του η μαθηματική σκέψη ανέβηκε ένα επίπεδο και αναπτύχθηκαν 

περεταίρω οι τεχνικές επίλυσης.  

Επίσης, αρκετοί και σημαντικοί κλάδοι των μαθηματικών προκύπτουν απ’ αυτήν. Και 

αυτό είναι ένα μέτρο της σημασίας του.  

Τέλος, είναι πολύ πιθανό να πιστέψετε πως αφού το τελευταίο θεώρημα του Φερμά 

δεν έχει κάποια ουσιαστική εφαρμογή στην καθημερινότητα είναι ‘άχρηστο’. Γιατί όμως 

τότε όλα αυτά τα κορυφαία μυαλά ασχολήθηκαν μ’ αυτό? Φυσικά επειδή η απόδειξή 

του αποτελεί μια προσέγγιση από τον άνθρωπο του ιδανικού, της πραγματικής 

αλήθειας.  

 

ΑΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

Ο Pierre de Fermat είναι γνωστό ότι δεν γνωστοποιούσε τις αποδείξεις του, είτε γιατί 

δεν υπήρχαν είτε για δικούς του προσωπικούς λόγους. «Το Τελευταίο θεώρημα του 

Φερμά» βρέθηκε από το γιό του γραμμένο στο περιθώριο ενός αρχαίου ελληνικού 

κειμένου με τη σημείωση «έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα απόδειξη αλλά δεν 

μπορώ να τη γράψω γιατί το περιθώριο είναι πολύ μικρό». Το γεγονός αυτό έκανε 

μεγάλη εντύπωση όχι μόνο στην τότε κοινωνία αλλά και στη σημερινή καθώς όταν το 

1994 αποδείχτηκε το «Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά» γράφτηκε σε ένα σταθμό του 

σιδηρόδρομου της Νέας Υόρκης ένα γκράφιτι που έλεγε «Xn + yn = zn καμία λύση 

έχω βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα απόδειξη αλλά δεν μπορώ να τη γράψω γιατί 

έρχεται το τραίνο μου» 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΦΕΡΜΑ 



Πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του Φερμά στα μαθηματικά και με ένα άλλο θεώρημα 

που διατύπωσε το ‘σημείο Φερμά’ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

Αυτό για όσους δεν ξέρετε είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συμφώνα με 

ποια λογική όμως χτίστηκε εκεί? Είναι προφανές ότι ο σκοπός του είναι να εξυπηρετεί 

όλους του κατοίκους, επομένως η θέση του είναι κατάλληλη ώστε οι αποστάσεις από 

οποιοδήποτε μέρος της Αττικής να είναι οι μικρότερες δυνατές. Αυτή θα μπορούσε να 

είναι η πιο γνώστη εφαρμογή του σημείου Φερμά στην καθημερινή μας ζωή. 

Ένα επίσης σύγχρονο παράδειγμα είναι το εξής: Έστω ότι στα σημεία A, B, C 

βρίσκονται τρεις υπολογιστές σε ένα σπίτι. Ποιο είναι το κατάλληλο σημείο για να 

βάλουμε το ρούτερ ώστε να έχουν όλοι οι υπολογιστές καλό σημά?  

Τι αναρωτήθηκε όμως ο Pierre de Fermat πριν ξεκινήσει τις έρευνές του και καταλήξει 

τελικά σε ένα θεώρημα γνωστό σήμερα ως ‘σημείο Fermat’; Έστω ότι τρεις φίλοι 

βρίσκονται στα χωριά Α, Β, C και θέλουν να βρεθούν σ’ ένα σημείο F ώστε ο καθένας 

τους να έχει διασχίσει τη μικρότερη δυνατή διαδρομή, δηλαδή οι αποστάσεις AF, BF, 

CF να είναι ταυτόχρονα οι μικρότερες δυνατές ή αλλιώς το άθροισμα των αποστάσεων 

από τις κορυφές να είναι το ελάχιστο δυνατό. Σε ποιο σημείο θα πρέπει να 

συναντηθούν?  

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικά έχουμε ένα τρίγωνο ABC του οποίου όλες οι γωνίες είναι μικρότερες από 1200. 

Εξωτερικά του τρίγωνου ABC σχηματίζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα ACD, ABE, BCF.. 

Έπειτα σχεδιάζουμε τους περιγεγραμμένους κύκλους των ισοπλεύρων αυτών. Το 

σημείο στο οποίο τέμνονται και οι τρεις κύκλοι είναι μοναδικό και στο σχήμα μας 

ονομάζεται G. Αυτό το σημείο ονομάζεται ‘σημείο Fermat’. Σύμφωνα με το Φερμά τα 

ευθύγραμμα τμήματα GA, GB, GC έχουν ταυτόχρονα τη μικρότερη δυνατή απόσταση 

από τις τρεις κορυφές του τριγώνου ή διαφορετικά το άθροισμά τους είναι το ελάχιστο 

δυνατό. 

Μπορούμε να δούμε και λεπτομερώς τον τρόπο κατασκευής (power point) 

 

 

 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ 

Υπάρχει και  εναλλακτικός τρόπος να βρούμε το σημείο Φερμά όταν όλες οι γωνίες του 

τριγώνου είναι μικρότερες από 1200. Πρώτα παίρνουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και ύστερα 

εξωτερικά του αρχικού τριγώνου κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΕ, 

ΑΓΖ. Όταν ενώσουμε τις κορυφές των ισοπλεύρων με τις απέναντι γωνίες του αρχικού 

τριγώνου, τέμνονται σε ένα σημείο το ‘σημείο Φερμά’. 



 

Τα παραπάνω ισχύουν για τρίγωνα των οποίων οι πλευρές είναι μικρότερες των 1200 

και άρα το σημείο Φερμά είναι εσωτερικό του τριγώνου. Όταν στο τρίγωνο υπάρχει μια 

γωνία 1200 και άνω το σημείο Φερμά ταυτίζεται με την κορυφή της γωνίας αυτής, ενώ 

όταν κάποια υπερβεί τις 1200 το σημείο Φερμά παραμένει στην κορυφή της γωνίας 

αυτής. Τις δύο τελευταίες περιπτώσεις όμως δεν θα τις αναλύσουμε περεταίρω καθώς 

απαιτείται υψηλότερο επίπεδο μαθηματικών.   

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ FERMAT 

Το σημείο Fermat έχει τις εξής ιδιότητες: 

 Οι γωνίες FGD, DGE, EGF είναι ίσες με 1200. 

 Τα ευθύγραμμα τμήματα DB, EC, FA είναι ίσα 

 Το άθροισμα GA + GB + GC είναι πάντα μικρότερο της περιμέτρου 

 



 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

Μαζί με τον Ρενέ Ντεκάρτ ο Φερμά θεωρείται ένας από τους δύο κορυφαίους 

μαθηματικούς του πρώτου ημίσεως του 17ου αιώνα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα 

Πίτερ Μπερνστάιν (Peter L. Bernstein) στο βιβλίο του Against the Gods (Ενάντια 

στους Θεούς) ο Φερμά ήταν μαθηματικός σπάνιας νοητικής δύναμης. 

Παρόλο του ότι ήταν νομικός στο επάγγελμα, ήταν ερασιτέχνης μαθηματικός με 

μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του απειροστικού λογισμού. 

Μαζί με τον Descartes θεωρείται πατέρας της Αναλυτικής Γεωμετρία. Ο  Fermat 

ανέπτυξε την εξίσωση των ευθειών, των κύκλων, των ελλείψεων. 

Μαζί με τον Pascal ο  Fermat  θεωρούνται πατέρες της Θεωρίας των Πιθανοτήτων. 

Αλλά σημαντική είναι και η συμβολή του για την ανάπτυξη του Διαφορικού Λογισμού. 

Πάνω από όλα όμως ήταν καλός γνώστης και θεμελιωτής της θεωρίας των αριθμών 

και ασχολήθηκε με τη μελέτη των ακέραιων αριθμών και τις σχέσεις που ισχύουν 

μεταξύ τους. (Θεωρία Αριθμών είναι ο κλάδος των Θεωρητικών μαθηματικών που 

ασχολείται με τις ιδιότητες των ακεραίων αριθμών, καθώς και με προβλήματα που 

προκύπτουν από τη μελέτη αυτή). 

Επίσης, έκανε έρευνες επί του "βάρους της Γης" και εργάστηκε επί της Οπτικής και 

της διάθλασης του φωτός δηλαδή το φαινόμενο κατά το οποίο το φως περνά από ένα 

διαφανές υλικό σε ένα άλλο διαφανές υλικό, στο οποίο διαδίδεται με διαφορετική 

ταχύτητα και η διεύθυνση διάδοσής του αλλάζει.  

Κυρίως όμως είναι γνωστός για το τελευταίο θεώρημα του Φερμά. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο Φερμά είναι ένας ξεχωριστός μαθηματικός που αφοσιώθηκε στην ενασχόλησή του 

με αυτά. Το βλέπουμε τόσο στο έργο του όσο και στη ζωή του. Τα έργα του θα 

μείνουν ανεξίτηλα στην ιστορία διότι όπως είπε και ο G. H. Hardy: 

 «Ο Αρχιµήδης θα µνηµονεύεται, όταν ο Αισχύλος θα ξεχαστεί,   

γιατί ενώ οι γλώσσες πεθαίνουν, οι µαθηµατικές ιδέες είναι 

αθάνατες. Ίσως η “αθανασία” είναι µια ανόητη λέξη, αλλά µάλλον ο 

µαθηµατικός έχει την καλύτερη τύχη, ό,τι κι αν αυτό σηµαίνει.»  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BD%CE%AD_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84
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%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

