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εξαζηηερληθά, αλ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ήηαλ ηεξάζηηα θαζνξίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
γλψζεηο ηεο επνρήο θαη ραξάζζνληαο λέεο πνξείεο ζε δηάθνξνπο θιάδνπο φπσο Γηαθνξηθφο
Λνγηζκφο, Πηζαλφηεηεο θαη Αλαιπηηθή Γεσκεηξία. Γηάζεκνο, φκσο, έγηλε ράξε ζηηο
εξγαζίεο ηνπ ζηε Θεσξία Αξηζκψλ. Αλ θαη ηζρπξηδφηαλ φηη είρε απνδείμεηο γηα ηηο
καζεκαηηθέο ηνπ αλαθαιχςεηο πνιχ ζπάληα ηηο θνηλνπνηνχζε. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ην
, ζε κία ιαηηληθή κεηάθξαζε απφ ηα ‘Αξηζκεηηθά’ ηνπ Γηφθαληνπ αλαθαιχθζεθε φηη
είρε γξάςεη ηε πην δηάζεκε ζεκείσζε ζηελ ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ.
‘Δίλαη αδχλαην γηα έλα θχβν λα γξαθεί ζαλ άζξνηζκα δχν θχβσλ κία ηέηαξηε
δχλακε σο άζξνηζκα δχν ηέηαξησλ δπλάκεσλ ή γεληθφηεξα γηα θάπνηνλ αξηζκφ
πςσκέλν ζε δχλακε κεγαιχηεξε απφ ην δχν λα γξαθεί σο άζξνηζκα δχν φκνησλ
δπλάκεσλ. Έρσ κία πξαγκαηηθά ππέξνρε απφδεημε γη’ απηφ αιιά ην πεξηζψξην
είλαη ζηελφ γηα λα ηε ρσξέζεη.’.
Σν αλ είρε πξάγκαηη ηελ απφδεημε παξακέλεη άγλσζην αλ θαη ζήκεξα ζεσξείηαη εμαηξεηηθά
απίζαλν. Ζ εηθαζία απηή, πνπ νλνκάζηεθε ην ‘ηειεπηαίν’ Θεψξεκα ηνπ Fermat,
απνδείρηεθε, δειαδή πξάγκαηη έγηλε Θεψξεκα, κφιηο ην
πάλσ απφ

απφ ηνλ Andrew Wiles,

ρξφληα κεηά ηε δηαηχπσζή ηνπ.
Σν ηειεπηαίν Θεψξεκα ηνπ Fermat
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αθέξαηεο ιχζεηο
Οη αξηζκνί Fermat είλαη νη
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θπζηθφο αξηζκφο. O Fermat

θαη φηη απηφ ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί κε

επαγσγή αιιά δελ είρε ηελ απφδεημε. Οη M.Mersenne θαη C.Goldbach είραλ ηελ ίδηα
άπνςε κέρξη πνπ ν L.Euler ην

αλαθάιπςε φηη
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νπζία απέδεημε φηη αλ νη α θαη β είλαη ζρεηηθά πξψηνη, θάζε παξάγνληαο ηνπ
είλαη ή

ή ηεο κνξθήο

Αξγφηεξα ν C.F.Gauss ην
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ζηε πεξίπησζε ηνπ

έρνπκε ην

.

βξήθε κία απξφζκελε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο ηνπ

Fermat θαη ηε θαηαζθεπή θαλνληθψλ πνιπγψλσλ κε θαλφλα θαη δηαβήηε. Πξψηα, ζε ειηθία
εηψλ, έδσζε κία κέζνδν θαηαζθεπήο θαλνληθνχ δεθαεπηάγσλνπ. Αξγφηεξα, ζην
πεξίθεκν έξγν ηνπ ‘Disquisitiones Arithmeticae’ πνπ εμέδσζε ζε ειηθία
φηη έλα θαλνληθφ πνιχγσλν κε

εηψλ, απέδεημε

πιεπξέο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κε θαλφλα θαη δηαβήηε

35

