




 Έζησε κατά τον 5ο αι π.Χ. & κατάγεται 

από τη Μίλητο της      Μ. Ασίας. Ήταν 

πολύ μορφωμένη & αναφέρεται από τον 

Πλάτωνα ως δασκάλα του Σωκράτη.  

 Υπήρξε παλλακίδα του Περικλή & μητέρα 

του μοναδικού γιου του. Συνέταξε αρκετές 

από τις ομιλίες του Περικλή για τις οποίες 

ήταν πολύ φημισμένος. 

 Δίδαξε πολλούς επιφανείς Αθηναίους της 

εποχής. Πολλές από τις διδασκαλίες τις 

παρακολουθούσαν γυναίκες τις οποίες 

ενθάρρυνε να μορφωθούν για να είναι 

αντάξιες των συζύγων τους. 



1. Ρυνδακώ 

2. Οκκελώ  

3. Εκκελώ  

4. Χειλωνίς 

5. Κρατησίκλεια  

6. Λασθένεια 

7. Αβροτέλεια 

8. Θεανώ (κόρη Μεταπ. Βροντίνου) 

9. Τυρσηνίς 

10. Πεισιρρόδη 

11. Θεαδούσα 

12. Βοιώ  

13. Βαβέλυκα 

14. Κλεαίχμα 

15. Νισθαιαδούσα   

16. Διότιμα  

17. Περικτιόνη 

18. Βιτάλη              

19. Θεμιστόκλεια (μύησε τον Πυθαγόρα στην                        

αριθμοσοφία & τη γεωμετρία) 

20. Θεανώ  (σύζυγος του Πυθαγόρα) 

21. Δαμώ (κόρη του Πυθαγόρα) 

22. Αριγνώτη (κόρη ή μαθήτρια του Πυθαγόρα) 

23. Μυια (κόρη του Πυθαγόρα) 

24. Δεινώ (πεθερά του Πυθαγόρα) 

25. Ελορίς ( γνώστρια της γεωμετρίας) 

26. Φίντυς (εμπνεύστρια της ισότητος που συνδέει 

τις Πυθαγόρειες τριάδες) 

27. Μέλισσα (ασχολήθηκε με την κατασκευή 

κανονικών πολυγώνων)  

28. Τυμίχα (έκοψε με τα δόντια την γλώσσα της & 

την πέταξε στο πρόσωπο του Διονύσου για να μην 

αποκαλύψει τα μυστικά της Πυθαγόρειας 

διδασκαλίας έναντι μεγάλης αμοιβής που της 

προσέφερε)   

29. Πτολεμαϊς ( απόδειξη: αβ = βα ) 



ΑΙΘΡΑ (10ος – 9ος αι. π. Χ.) 
Κόρη του βασιλιά της Τροιζήνος Πιτθέα & μητέρα του Θησέα. Επίσης, αν και άγνωστο για πολλούς ήταν 
δασκάλα της αριθμητικής (λογιστικής). Η διδασκαλία της προκαλεί δέος αφού γίνεται με το 
Κρητικομυκηναϊκό σύστημα αρίθμησης, αφού απουσίαζε το 0 & αποτελούνταν από πολύπλοκους 
συμβολισμούς. 

ΠΟΛΥΓΝΩΤΗ (7ος – 6ος αι. ) 
Μαθήτρια & σύντροφος του Θαλή. Συντέλεσε στην απλούστευση των αριθμητικών συμβόλων με την 
εισαγωγή της αρχής της ακροφωνίας. 

ΛΑΣΘΕΝΕΙΑ (4ος π.Χ. αι.) 
Κατάγεται από την Αρκαδία είχε μελετήσει τα έργα του Πλάτωνα και ήλθε να σπουδάσει Μαθηματικά & 
Φιλοσοφία στην Ακαδημία του Πλάτωνος. Σε αυτήν οφείλεται ο επόμενος ορισμός της σφαίρας: ‘’ΣΦΑΙΡΑ 
ΕΣΤΙΝ ΣΧΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΝ  ΥΠΟ  ΜΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ, ΠΡΟΣ ΗΝ, ΑΦ’ ΕΝΌΣ 
ΣΗΜΕΙΟΥΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑΙ ΕΥΘΕΙΑΙ 
ΙΣΑΙ ΑΛΛΗΛΑΙΣ ΕΙΣΙΝ.’’ 

  

ΑΞΙΟΘΕΑ (4ος π.Χ. αι.) 
Μαθήτρια της Ακαδημίας του Πλάτωνος. Δίδαξε σε Κόρινθο και Αθήνα. 

 

ΝΙΚΑΡΕΤΗ η Κορίνθια  
Επαναδιατύπωση της απόδειξης:’’ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΚΒΛΕΙΘΕΙΣΗΣ, 
Η ΕΝΤΟΣ ΓΩΝΙΑ ΕΚΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΩΝΙΩΝ ΜΕΙΖΩΝ ΕΣΤΙ.’’ 

 



ΑΡΕΤΗ η Κυρηνεία (4ος – 3ος π. Χ. αι.) 
 Κόρη του Αριστίππου, ιδρυτού της Κυρηναϊκής Φιλοσοφικής Σχολής. Η Αρετή σπούδασε στην 
Ακαδημία του Πλάτωνος & δίδαξε Μαθηματικά, Φυσική και ηθική φιλοσοφία στην Αττική για 
αρκετά χρόνια. Έγραψε περίπου σαράντα βιβλία ποικίλου περιεχομένου από τα οποία δυο 
περιελάμβαναν πραγματείες για τα Μαθηματικά. 

 

ΠΥΘΑΪΣ (2ος π.Χ. αι.) 
Γεωμέτρης, κόρη του μαθηματικού Ζηνόδωρου. Ασχολήθηκε μαζί με τον πατέρα της, τα 
εμβαδά επίπεδων χωρίων.  

 

ΠΑΝΔΡΟΣΙΩΝ (4ος μ.Χ. αι.) 
Αλεξανδρινή γεωμέτρης, μάλλον μαθήτρια του Πάππου, ο οποίος της αφιερώνει το γ’ βιβλίο 
της ‘’ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ’’. Η Πανδροσιών χωρίζει τα γεωμετρικά προβλήματα σε τρεις κατηγορίες: 
‘’ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΕΝΗ ΕΊΝΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ ΑΥΤΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ, ΤΑ ΔΕ ΓΡΑΜΜΙΚΑ’’  

   



Ήταν κόρη του μαθηματικού 

Θέωνα και με την καθοδήγησή 

του έλαβε μια εξαιρετική 

μόρφωση. Έγινε επικεφαλής της 

Πλατωνικής Σχολής της 

Αλεξάνδρειας όπου και δίδαξε 

φιλοσοφία και μαθηματικά. 

Νεοπλατωνική φιλόσοφος η ίδια, 

συνέβαλε στη διατήρηση της 

παράδοσης του Πλατωνισμού 

αρνούμενη να προσηλυτισθεί 

στον Χριστιανισμό. Το 

συγγραφικό της έργο, το οποίο 

δεν έχει σωθεί, περιλάμβανε 

ερμηνευτικά υπομνήματα σε 

αρχαία συγγράματα όπως του 

Ευκλείδη, Απολλώνιου και 

Διόφαντου.  



 H Emilie de Breteuil σπούδασε συστηματικά άλγεβρα και 

νευτώνια φυσική με το διάσημο μαθηματικό Maupertuis. 

  

 Σε ηλικία 19 ετών παντρεύτηκε τον μαρκήσιο του Chatelet 

ο οποίος ήταν στρατιωτικός και έλειπε συχνά. 

  

Ο σπουδαίος φιλόσοφος και συγγραφέας Voltaire υπήρξε 

ένας από τους πιο στενούς της φίλους. Από το καλοκαίρι 

του 1734 έως το θάνατό της το 1749, η Emilie και ο Voltaire 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη των μαθηματικών και της 

νευτώνιας φυσικής.  

 

 

 H Emilie μετέφρασε από τα αγγλικά στα γαλλικά και 

συμπλήρωσε με δικά της σχόλια και σημειώσεις το 

μνημειώδες έργο "Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica" του Isaac Newton.  

 



Η δίψα της  Margaret για μάθηση την οδήγησε να επιλέξει ως σύζυγο τον κατά 

τριάντα χρόνια μεγαλύτερο William Cavendish, Δούκα του Newcastle o οποίος είχε 

στενές σχέσεις με τους επιστημονικούς κύκλους.  

  

  Χωρίς τυπική μόρφωση, η Margaret έγραψε δεκατέσσερα βιβλία περί Φυσικής 

και Φιλοσοφίας που δημοσιεύθηκαν με δαπάνη του συζύγου της.  

 

   Η Margaret ήταν εκείνη που προώθησε την εκλαϊκευση της μηχανιστικής 

φιλοσοφίας της φύσης, η οποία αποτελούσε το θεμέλιο λίθο της επιστημονικής 

επανάστασης.  

 

 Οι  επιθέσεις που δέχθηκε δεν ήταν τόσο για τις απόψεις της, όσο για λογοκλοπή, 

αφού "καμιά κυρία δεν μπορούσε να καταλάβει τόσο δύσκολες λέξεις". 

 

 



   Η τυπική μόρφωση που έλαβε σχετικά με τη θεωρία των αριθμών ήταν 

στοιχειώδης. Διψούσε όμως για μάθηση γι' αυτό και ασχολήθηκε μόνη 

της πρώτα με τα Λατινικά και αργότερα με τα Μαθηματικά. Μελέτησε 

Μαθηματικά από τα βιβλία των αδελφών της γεγονός που προκάλεσε την 

ανησυχία της οικογένειάς της. Πολύ θετική υπήρξε και η υποστήριξη του 

συζύγου της. 

  Η μεγάλη συνεισφορά της Somerville στην επιστήμη ήταν η μετάφραση 

από τα γαλλικά στα αγγλικά του μνημειώδους βιβλίου του Laplace 

"Ουράνια Μηχανική". Η ίδια πρόσθεσε δικά της σχόλια, σημειώσεις 

αναμφισβήτητης αξίας καθώς και ετυμολογικές εξηγήσεις μαθηματικών 

όρων. 

  Για το επιστημονικό της έργο, που περιλαμβάνει πολλές μελέτες στα 

Μαθηματικά και τη Φυσική, τιμήθηκε και συνταξιοδοτήθηκε από τη 

βασίλισσα Βικτωρία. Η αναγνώριση των ικανοτήτων της όμως δεν 

έφτασε ως το σημείο να ανοίξουν γι' αυτήν οι πόρτες της Βασιλικής 

Εταιρείας Επιστημών.  

 



 Διδάχθηκε μαθηματικά, φιλοσοφία, ανατομία, φυσικές επιστήμες και γλώσσες από 

τον δρα Gaetano Tacconi που ήταν καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της 

Bologna.  

  

Το 1732 πέρασε επιτυχώς τις εξετάσεις επί πτυχίω στο πανεπιστήμιο της Bologna και 

έγινε η δεύτερη γυναίκα που απέκτησε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών. Έγινε δε, στα 

1732, η πρώτη γυναίκα καθηγητής στον κόσμο.  

   

Φαίνεται ότι ο διορισμός της Bassi ως καθηγήτριας είχε σκοπό να τραβήξει την 

προσοχή σ'αυτό το σπουδαίο κάποτε αλλά ξεπερασμένο πια ίδρυμα. 

 

 Κατά την τελετή της απονομής του πτυχίου, η Bassi έλαβε ως δώρο ένα δαχτυλίδι 

που σήμαινε τον εικονικό γάμο της τόσο με την πόλη όσο και με το πανεπιστήμιο. 

  

Η Bassi αρνήθηκε να συμμορφωθεί μ' αυτές τις προδιαγραφές και,στα 1738, 

παντρεύτηκε το φυσικό Dr.Giuseppe Verati και απέκτησε δώδεκα παιδιά. 

 

 Η Βassi έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην εισαγωγή της Νευτώνιας Φυσικής φιλοσοφίας 

και της πειραματικής φυσικής στην Ιταλία. Όμως παρά την προσωπική της επιτυχία 

δεν κατάφερε να ανοίξει το δρόμο για άλλες γυναίκες.  

 



 Η περιγραφή του θανάτου του Αρχιμήδη από το 

Ρωμαίο στρατιώτη, που έτυχε να διαβάσει όταν 

ήταν δεκατριών ετών, τη συγκίνησε και κέντρισε το 

ενδιαφέρον της για τα μαθηματικά.  

 Παρά τις προσπάθειες των γονιών της να την 

αποτρέψουν, στερώντας της το φωτισμό και τη 

θέρμανση, μελέτησε μόνη της, εκτός από λατινικά 

και ελληνικά, τον Newton και τον Euler.  

  Μετά την Γαλλική Επανάσταση ιδρύθηκε η Ecole 

Polytechnique η οποία δε δέχονταν γυναίκες ως 

σπουδάστριες. Η Sophie όμως μελετούσε μόνη της 

τα κείμενα των διαλέξεων και έστειλε μια διατριβή 

της στον Lagrange υπογράφοντάς την ως M. Le 

Blanc.  

 Μεταξύ 1804 και 1809, έγραψε δώδεκα επιστολές 

στον Gauss ο οποίος επαίνεσε τις αποδείξεις της στη 

θεωρία των αριθμών ενώ η πραγματική της 

ταυτότητα αποκαλύφθηκε μόλις το 1806.  

 



 Πρώτος της δάσκαλος υπήρξε ο Christoph Arnold, ο αποκαλούμενος 

«Αστρονομικός χωριάτης". 

  To 1692, H Μaria παντρεύτηκε τον κατά τριάντα χρόνια μεγαλύτερό της 

αστρονόμο Gottfried Kirch ο οποίος ανέλαβε την εκπαίδευση τόσο της 

συζύγου του όσο και των τριών αδελφών του.  

 Για δέκα χρόνια, ως το θάνατο του Kirch, η Maria δούλεψε ακούραστα και 

ισότιμα μαζί του στην παρατήρηση του ουρανού.  

Παρά το γεγονός ότι ήταν αυτή που ανακάλυψε τον κομήτη του έτους 1702, 

το επίτευγμα αυτό αποδόθηκε στο σύζυγό της και ο κομήτης πήρε το όνομά 

του.  

 Ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που την υποστήριξε ήταν ο κορυφαίος 

επιστήμονας και πρόεδρος της Ακαδημίας Gottfried Leibniz, ο οποίος την 

παρουσίασε στην πρωσική αυλή.  



 Η Maria Cunitz, πρώτη σύγχρονη γυναίκα επιστήμονας. 

 

 Τη μόρφωσή της ανέλαβε ο πατέρας της μια που δεν ήταν δυνατό 

να γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο.  

 

 Διδάχθηκε μαθηματικά, ιατρική, επτά ξένες γλώσσες, αστρονομία 

και αστρολογία.  

 

 Το 1630, παντρεύτηκε τον Elias Von Lowen, ο οποίος ήταν 

εξαιρετικά μορφωμένος, συμμερίζονταν το ενδιαφέρον της για την 

αστρονομία, αναγνώριζε τις ικανότητές της και την ενθάρρυνε.  

 

 Ως αστρονόμος, η Cunitz είναι κυρίως γνωστή για το έργο της 

Urania Propitia (1650). Στο βιβλίο της μετέφρασε και απλοποίησε 

τους πίνακες των κινήσεων των πλανητών του Johannes Kepler. 

Πολλοί ερευνητές ήρθαν σε επαφή με το έργο του Κεπλερ μέσω 

των μεταφράσεών της που για αιώνες ήταν οι μόνες που υπήρχαν.  

 



 

Από το 1889 έως το 1897 φοίτησε σε σχολείο του Erlangen και παρακολούθησε μαθήματα 

γερμανικών, αγγλικών, γαλλικών, αριθμητικής και πιάνου. Όμως η Noether δεν έγινε τελικά 

καθηγήτρια γλωσσών αλλά αποφάσισε  να σπουδάσει μαθηματικά.  

 

Στις γυναίκες επιτρέπονταν να παρακολουθούν ανεπίσημα τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 

και μόνο μετά από άδεια του κάθε καθηγητή.  

 Kαθηγητές της ήταν οι σπουδαίοι μαθηματικοί Hilbert, Minkowski και Klein.  

 

 O δρόμος της ακαδημαϊκής καριέρας ήταν ακόμη κλειστός για τις γυναίκες και η Emmy 

παρέμεινε στη γενέτειρά της όπου βοηθούσε τον πατέρα της και παράλληλα ασχολούνταν με 

τη δική της έρευνα.  

 

 Το 1915, οι Hilbert και Klein την κάλεσαν στο Gottingen όπου έδωσαν σκληρές μάχες με την 

ακαδημαϊκή κοινότητα για να γίνει δεκτή στο Πανεπιστήμιο. Τελικά, το 1919, η Noether 

απέκτησε το δικαίωμα να διδάσκει χωρίς αμοιβή.  

 

Η θέση της όμως στο Πανεπιστήμιο του Gottingen δεν άλλαξε όχι μόνο γιατί ήταν γυναίκα 

αλλά επίσης γιατί ήταν Εβραία, οπαδός του ειρηνιστικού κινήματος και του 

σοσιαλδημοκρατικού κόμματος. 

  

 

Τον Απρίλιο του 1933, οι ναζί προκάλεσαν την απόλυσή της από το Πανεπιστήμιο γιατί ήταν 

Εβραία.  



       MARIA GAETANA AGNESI 

Από μικρή έδειξε τις ιδιαίτερες ικανότητές της, 

μαθαίνοντας τέσσερις γλώσσες ως τα εννιά της 

χρόνια. Στη δε εφηβεία της έδειξε ιδιαίτερη κλίση 

στα Μαθηματικά.  

Το 1938 δημοσίευσε μια συλλογή δοκιμίων με 

θέμα τις φυσικές επιστήμες και τη φιλοσοφία με 

τίτλο Propositiones Philosophicai.  

Το πιο σημαντικό της έργο έχει τίτλο Analytical 

Institutions και προκάλεσε αίσθηση στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 Η Αgnesi είναι γνωστή από την καμπύλη με το 

όνομα "Witch of Agnesi"( μάγισσα της Agnesi).  

Η Agnesi μετά το θάνατο του πατέρα της 

εγκατέλειψε τα μαθηματικά και πέρασε το 

υπόλοιπο του βίου της με βαθιά κατάνυξη και έργα 

φιλανθρωπίας.  

 



Η Ada Byron  ήταν κόρη του ποιητή George Gordon 

Noel, lord Byron. 

Η Ada σπούδασε μαθηματικά και μουσική με 

δασκάλους στο σπίτι, αλλά η συμμετοχή των κυριών 

της ανώτερης τάξης στον επιστημονικό τομέα δεν ήταν 

ιδιαίτερα αποδεκτή στην Αγγλία της εποχής εκείνης.  

Στα δεκαεφτά της, τη σύστησαν στη Mary Somerville, 

εξέχουσα μαθηματικό, η οποία την ενθάρρυνε να 

συνεχίσει τις σπουδές της στα μαθηματικά.  

Στη διάρκεια μιας γιορτής στο σπίτι της Somerville, 

γνώρισε τον Charles Babbage, καθηγητή μαθηματικών 

στο Cambridge, και άκουσε τις ιδέες του για μια νέα 

υπολογιστική μηχανή, τη διαφορική μηχανή (difference 

engine), τις οποίες όχι μόνο κατάλαβε αλλά μπόρεσε να 

εκφράσει καλύτερα από τον ίδιο.  

Ο κοινωνικός της κύκλος περιελάμβανε μεταξύ άλλων 

τον συγγραφέα Charles Dickens, το μεγάλο φυσικό 

Michael Faraday και τον εφευρέτη του καλειδοσκοπίου 

Sir David Brewster.  

 



 Το 1868, η οικογένεια μετακόμισε στην Α. 

Πετρούπολη και ο πατέρας της επέτρεψε να 

σπουδάσει αναλυτική γεωμετρία και λογισμό με 

τον Strannoliubsky.  

 Η αποφασισμένη να σπουδάσει μαθηματικά Sonya 

δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει ότι 

συνήθιζαν πολλές νέες της ανώτερης τάξης εκείνη 

την εποχή. Παντρεύτηκε τον Vladimir Kovalevski. 

Μετά από επίπονες προσπάθειες του Waierstrass, η 

Kovalevski πήρε το διδακτορικό της από το 

Πανεπιστήμιο του Gottingen το 1875.  

Η μόνη θέση στην οποία έγινε δεκτή ήταν αυτή της 

δασκάλας της αριθμητικής . Το 1883, ο σύζυγός 

της αυτοκτόνησε μετά από αποτυχία των 

επιχειρήσεών του. Την ίδια χρονιά έγινε επιτέλους 

δεκτή να διδάξει διαφορικές εξισώσεις στο 

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης όπου σε λίγο 

διορίστηκε τακτική καθηγήτρια.  






