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Ιστορικό Πλαίσιο 

• Έντονες θρησκευτικές διαμάχες 

• Τριακονταετής Πόλεμος 

• Τέλος πολέμου με ειρήνη της Βεστφαλίας 

• Απολυταρχία  

• Πιο ισχυρή χώρα στον τότε γνωστό κόσμο η 
Γαλλία 

• Ανάπτυξη πολιτισμού, ναυτική και 
στρατιωτική δύναμη 

 



Βιογραφικά Στοιχεία 

• 17 Αυγούστου 1601 (νότια Γαλλία) – 12 Ιανουαρίου 
1665 

• Ευκατάστατη πολυμελής οικογένεια 

• Γάμος με 4η ξαδέρφη και απόκτηση 5 παιδιών 

 

                                     πινακίδα στον τόπο ταφής του Fermat με επιγραφή: 

                                            ¨σε αυτό το μέρος ήταν θαμμένος στις 13/1/1665 ο  

                                             Pierre de Fermat μαθηματικός μεγάλης φήμης 

                                             διάσημος για το θεώρημά του xn + yn ≠ zn  για ν>2¨ 

                                      

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fermat_burial_plaque.jpg


Σπουδές – Εργασία  

• Σπουδές νομικών στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης 

• Εργασία ως κοινωνικός λειτουργός 

• Μαθηματικές έρευνες στη Μπορντό της Γαλλίας 

• Πτυχίο νομικών στην Ορλεάνη 

• Στενή συνεργασία με μεγάλους μαθηματικούς                    
της εποχής 

• Γνώστης λατινικών, αρχαίων ελληνικών,                          
ιταλικών, ισπανικών 

 



Στοιχεία Χαρακτήρα  

• Αμερόληπτος 

• Αποκομμένος από την κοινωνία 

• Επαφές μόνο με την οικογένειά του 

• Μαθηματικά ως προκλήσεις 

• Απόκρυψη των αποδείξεών του     αμφιβολίες 



 
xn + yn =zn  καμία λύση 

Αυτό ήταν το τελευταίο θεώρημα που διατύπωσε ο 
Pierre de Fermat?  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

• Θεώρημα Πυθαγόρα για ορθογώνια τρίγωνα: 
x²+y²=z² 

• Ανάπτυξη του Φερμά για τη σχέση αυτή: xn+yn=zn 
δεν έχει λύσεις για n ακέραιο μεγαλύτερο του 2 και 
x, y, z θετικούς ακέραιους 



ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

• Απόπειρες πολλών μαθηματικών για την 
εύρεση απόδειξης του θεωρήματος 

• Σημαντικά βήματα προς την απόδειξη των 
Goro Shimura, Yutaka Taniyama και Gerhard  
Frey  

• Σεπτέμβριος 1994 παρουσίαση 
ολοκληρωμένης απόδειξης από Andrew Wiles 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

• Σύνδεση άλγεβρας με ελλειπτικές καμπύλες 

• Προώθηση μαθηματικής σκέψης και τεχνικών 
απόδειξης 

• Ανάδειξη νέων μαθηματικών κλάδων 

 



Αστεία περιστατικά 

• Xn + yn = zn καμία απόδειξη «έχω μία πολύ 
ενδιαφέρουσα απόδειξη αλλά δεν μπορώ να 
τη γράψω γιατί το περιθώριο είναι πολύ 
μικρό» 

 

 

• Xn + yn = zn  καμία απόδειξη «έχω μια πολύ 
ενδιαφέρουσα απόδειξη αλλά δεν μπορώ να 
τη γράψω γιατί έρχεται το τραίνο μου» 



ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΦΕΡΜΑ 





ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

• Συνάντηση από A, B, C σε F 

• A, B, C υπολογιστές και F ρούτερ 

• Αποστάσεις AF, BF, CF ταυτοχρόνως μικρότερες 
δυνατές  



ΕΥΡΕΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΕΡΜΑ 
• Τρίγωνο με γωνίες μικρότερες των 1200 

• Ισόπλευρα τρίγωνα ACD, ABE, BCF 

• Περιγεγραμμένοι κύκλοι με τομή το σημείο Fermat 

• GA, GB, GC ελάχιστο άθροισμα  
 



ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 









ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ 

• Τρίγωνο με γωνίες μικρότερες των 1200 

• Ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΕ, ΑΓΖ 

• Ένωση κορυφών ισοπλεύρων με απέναντι γωνίες 

• Σημείο τομής         Σημείο φερμά και ΑΦ, ΒΦ, ΓΦ 
ταυτοχρόνως μικρότερες δυνατές αποστάσεις 



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΕΡΜΑ 
• FGD = DGE = EGF = 1200 

• DB = EC = FA 

• GA + GB + GC ˂ περίμετρος 



ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

• Ανάπτυξη απειροστικού λογισμού 

• Θεμελιωτής αναλυτικής γεωμετρίας και θεωρίας των 
πιθανοτήτων 

• Συμβολή στον διαφορικό λογισμό και στη θεωρία των 
αριθμών 

• Έρευνες πάνω στο βάρος της Γης και στην οπτική 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

• Βιβλία: 
1) Simon Singh «Το τελευταίο θεώρημα του Φερμα» (Π. 

ΤΡΑΥΛΟΣ) 1998 

2) Εγκυκλοπαίδεια Μαθηματικών Τόμος Α΄(Εκδόσεις 
Παγουλάτος) Αθήνα 1973 

3)  Dirk J. Stuik «Συνοπτική ιστορία Μαθηματικών» 

• Διαδίκτυο: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Το_τελευταίο_θεώρημα_το
υ_Φερμά    

• Πτυχιακή εργασία για το µάθηµα «Θέµατα Άλγεβρας & 
Γεωµετρίας» Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημείου Αθηνών 
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