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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Μια καλή ιστορία Μαθηματικών... θα ήταν ένα πολύ 
χρήσιμο έργο. Τι ευχαρίστηση θα ήταν να δει κανείς 
την ενότητα, την συσχέτιση των μεθόδων, την σύν-
δεση των διαφορετικών θεωριών αρχίζοντας από την 
αρ  χαιότητα... Μου φαίνεται πως ένα τέτοιο έργο... θα 
θεω ρηθεί... ως μια ιστορία του ανθρώπινου πνεύ-
ματος, αφού σ’ αυτή την επιστήμη των Mαθη ματικών, 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ο άνθρωπος 
φανερώνει την υπεροχή αυτού του δώρου της νοημο-
σύνης που ο Θεός του έδωσε για να υψωθεί πάνω 
απ’ όλα τα άλλα πλάσματα».

P. de Montmort

1.  Η Ιστορία των Μαθηματικών
 Ο σκοπός του μαθήματος

 Όσο κι αν με την πρώτη ματιά φαίνεται «αντιφατικό», τα Μαθηματικά,1 

λέξη που γεννήθηκε από την Σχολή του Κρότωνος,2 μια από τις κατεξοχήν 

θετικές επιστήμες, έχουν μακραίωνη ιστορία και μάλιστα οι καταβολές της 

βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα.

1  Σ’ αυτό το βιβλίο τα Μαθηματικά θα γράφονται με Μ κεφαλαίο, για να μη συγχέεται στη 
γενική πληθυντικού με τους επιστήμονες αυτού του κλάδου.
2  Οι οπαδοί της Σχολής χωρίζονταν σε ακουσματικούς, οι οποίοι ακολουθούσαν «τα ακού-
σματα», τον πυθαγόρειο τρόπο ζωής, και τους μαθηματικούς, που αποτελούσαν την πιο 
εξελιγμένη τάξη μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα και ίσως είχαν και την 
δυνατότητα να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα.
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 Από τον ∆ιογένη τον Λαέρτιο3 μνημονεύεται4 ότι ο πρώτος ο οποίος 

έγραψε Ιστορία των Μαθηματικών είναι ο μαθητής του Πλάτωνα, Ξενοκρά-

της (διευθυντής της πλατωνικής Ακαδημίας μετά τον Σπεύσιππο, 339-314 

π.Χ.). Η χαμένη πραγματεία του έφερε τον τίτλο Περί γεωμετρών Βιβλία 5. 

Από τον ίδιο συγγραφέα πληροφορούμεθα5 πως και ο μαθητής του Αριστο-

τέλη, Θεόφραστος (ca. 320 π.Χ.), είχε γράψει Ιστορία των Μαθηματικών με 

τίτλο Ιστορικών γεωμετρικών βιβλία α΄, β΄, γ΄, δ΄.
 Ο Εύδημος ο Ρόδιος6,7 (ca. 300 π.Χ.), μαθητής του Αριστοτέλη και σύγ-

χρονος του Ευκλείδη, γράφει επίσης Ιστορία των Μαθηματικών8,9 από την 

οποία δυστυχώς σώθηκαν ελάχιστα αποσπάσματα, τα οποία εξέδωσε ο L. 

Spengel.

 Αργότερα, γύρω στα 100 π.Χ., ο μαθηματικός και αστρονόμος Γεμίνος 

(1ος αιώνας π.Χ.) γράφει επίσης ιστορία των ελληνικών Μαθηματικών, η 

οποία χάθηκε.

 Ο Πρόκλος (410-485) μας χάρισε τα τόσο ενδιαφέροντα σχόλιά του στο 

α΄ βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη με ιστορικές σημειώσεις περί των 

Μαθηματικών, όπου στηρίζεται κυρίως στα κείμενα του Γεμίνου, αλλά και 

του Ευδήμου.10

3  Συγγραφέας ενός σημαντικού έργου, αποτελούμενου από δέκα βιβλία με θέμα τη ζωή διά-
σημων αρχαίων φιλοσόφων.
4  ∆ιογ. Λαέρτιος IV 13-14.
5  Ib. V. 48.
6  Ονομάζεται και Εύδημος ο Περιπατητικός.
7  Βλ. F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles. Heft 4 Eudemus of Rhodos. Basel 1995, 2e Aufl. 
Heft 8, 1969. Bλ. και Ε. Σπανδάγου, Εύδημος ο Ρόδιος. Ο ιστορικός των Μαθηματικών και 
της Αστρονομίας. Εκδ. Αίθρα, Αθήνα 2007.
8  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ch. Phili, Greece στο Writing the History of Mathematics: 
Its historical development. Editors: J. W. Dauben, Ch. J. Scriba. Birkhäuser Verlag Basel. Boston 
Berlin. 2002 pp. 221-229.
9  Για μια γενικότερη θεώρηση των Μαθηματικών βλ. S. Mac Lane, Mathematics: Form and 
Function New York Springer. Verlag 1986 καθώς και The Protean character of Mathematics 
στο The Space of Mathematics: Epistimological and Historical Explanations Berlin 1992 pp. 
1-13.
10  Συχνά μάλιστα ονομάζεται Σύνοψη του Ευδήμου, αφού αρκετοί θεωρούν ότι δανείσθηκε 
πολλά αποσπάσματα από την χαμένη πραγματεία του.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 

Ρωμαϊκής εποχής προτομή του Θαλή

 Ακόμα παρουσιάζει σπουδαίους σοφούς οι οποίοι με τις έρευνές τους 

δημιούργησαν την Επιστήμη11 των Μαθηματικών.12 Εκτός λοιπόν από τον 

Θαλή τον Μιλήσιο, τον Αναξίμανδρο, διάδοχο και μαθητή του, τον Μαμέρτιο 

(αδελφό του ποιητή Στησιχόρου), αναφέρεται και στους παρακάτω επιστή-

μονες μέχρι την εποχή του Ευκλείδη: τον Πυθαγόρα, τον Ιππία τον Ηλείο, τον 

Ανα ξαγόρα τον Κλαζομένιο (από τις Κλαζομενές της Μ. Ασίας), τον Οινο-

πίδη τον Χίο, τον Ιπποκράτη τον Χίο, τον Θεόδωρο τον Κυρηναίο, τον Πλά-

τωνα, τον Λεωδάμαντα τον Θάσιο, λίγο μεγαλύτερο του Πλάτωνα,13 τον 

Άρχυτα τον Ταραντίνο, τον Θεαίτητο14 τον Αθηναίο, τον Νεοκλείδη, τον 

Λέοντα, λίγο νεότερο του Πλάτωνα15, τον Εύδοξο τον Κνίδιο, τον Αμύκλα 

τον Ηρακλειώτη (από την Ηράκλεια του Εύξεινου Πόντου), τους αδελφούς 

Μέναιχμο και ∆εινόστρατο,16 τον Θεύδιο τον Μάγνη (από τη Μαγνησία της 

Μ. Ασίας ή της Θεσσαλίας), τον Αθηναίο από την Κύζικο, τον Ερμότιμο τον 

11  Ο όρος επιστήμη δημιουργήθηκε από τον Πλάτωνα, ο οποίος τον χρησιμοποιεί στην Πολι-
τεία (533∆) και στον διάλογό του Θεαίτητο, ο οποίος φέρει ως υπότιτλο «η περί επιστήμης, 
πειρα στικός». Στον Θεαίτητο αναζητεί ο Σωκράτης τον καθορισμό του όρου επιστήμη μέσα 
από την έρευνα των μαθηματικών εννοιών, οι οποίες φαίνεται πως είναι πρόσφορες γι’ αυτό 
τον καθο ρισμό.
12  Στον περισσότερο κόσμο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι, όπως τη Μουσική την δημιουρ-
γούν οι μουσικοί, έτσι και τα Μαθηματικά τα δημιουργούν οι μαθηματικοί.
13  Eudemi fragmenta no. LXXXIV.
14  E. Sachs, De Theaeteto atheniensi mathematico. Berlin 1914.
15  Πρόκλου ∆ιαδόχου, Υπόμνημα εις πρώτον Στοιχείων Ευκλείδου 66. 15-67. 12.
16  Οι δύο αδελφοί μαζί με τον Αθηναίο από την Κύζικο «διῆγον ἐν Ἀκαδημία κοινάς ποιού-
μενοι τὰς ζητήσεις» idem. 67. 19.
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Κολοφώνιο (από τον Κολοφώνα, γενέτειρα του Ξενοφάνη), τον Φίλιππο τον 

Μενδαίο (από τη Μένδη της Μακεδονίας).

ο Ιωάννης Ν. Χατζιδάκης

 Σε αρκετά από τα επιτεύγματά τους αναφέρεται ο Ιωάννης Ν. Χατζι-

δάκης17 (1844-1921) στην εναρκτήρια ομιλία του ως υφηγητής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών18 το 1880, σε μια εποχή που η Ελλάδα γνώριζε ελάχιστα 

τό σο για το έργο των μακρινών της προγόνων όσο και για την συμβολή των 

μετέ πειτα γενεών.

 Γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. στις ακτές της Ιωνίας, όταν γεννιέται η πόλις-

κράτος, συντελείται μια καθο ριστική στροφή, αυτό που αρκετοί ονομάζουν 

μετάβαση από τον μύθο στον λόγο19 σε μια οικονομικά εύρωστη περιοχή, 

όπου η κοσμολογική μυθολογική ερμηνεία υποχωρεί μπροστά στην δημι-

ουργία ενός ορθολογικού τύπου γνώσης. Παράλληλα διαγράφεται η στα-

διακή απελευ θέ ρωση της πόλης από τις πατριαρχικές δομές, καθώς τα ιερά 

είδωλα που κρατούνται στο παλάτι μεταφέρονται στο ναό και οι νομικές 

17  Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, η Ελλάδα θα αποκτήσει μια αξιοσημείωτη παρου-
σία στην Ευρώπη με τις εργασίες του Κυπαρίσσου Στεφάνου (1857-1917) και του Ιωάννου 
Χατζιδάκη (1844-1921), οι οποίοι θα ηγηθούν της Πρώτης Μαθηματικής Σχολής των Αθη-
νών. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ch. Phili, Sur le développement des mathématiques en 
Grèce durant la période 1850-1950. Les fondateurs. Istorico Math. Issled. 2e série Moscou 1997 
pp. 80-102, καθώς και  Χρ. Φίλη, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο Μεταίχμιο του 19ου αιώνα: 
Μαθηματικά και Μαθηματικοί. Μαθηματική Επιθεώρηση. Τεύχος 29, Ελληνική Μαθημα-
τική Εταιρεία. Αθήνα 2003, σελ. 7-37 και Ch. Phili, 1837-1937: ein Jahrhundert der höheren 
Institutionen in Griechenland. VIII. Oesterreichisches Symposion zur Geschichte der Mathema-
tik. Oesterreichsche Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte. Miesenbach 2004 pp. 70-87.
18  Ιστορία της Μαθηματικής εν τη αρχαία Ελλάδι. Παρνασσός, τόμ. 9, 1885 σσ. 7-20.
19  Βλ. Ε. Μoutsopoulos, La pensée présocratique. Du mythe à la raison. Athènes. Grigoris 1978.
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αποφάσεις παύ ουν να είναι προνόμια των ευγενών, αλλά συντάσσονται και 

δημοσιοποιού νται. Οι άνθρωποι με δίψα γνώσης αναζητούν να μάθουν την 

αλήθεια, η έννοια της οποίας αρχικά ανήκε στην φιλοσοφία και όχι στα 

Μαθηματικά. Μέσα σ’ αυτές τις συγκλονιστικές μεταλλαγές20 εντάσσονται οι 

φιλόσοφοι,21 ενώ πια ο γρα πτός λόγος θα στηρίξει αποκλειστικά την διακί-

νηση και διάδοση των ιδεών.

 Αυτή την στροφή από την πρακτική εμπειρία στον ορθό λόγο έξοχα 

θα διατυπώσει ο I. Kant (1724-1804) στο αξεπέραστο έργο του Κριτική του 
Καθαρού Λόγου: «Από τα πρώτα χρόνια, μέχρι εκεί που φθάνει η ιστορία του 

ανθρώπινου πνεύματος, τα Μαθηματικά με τον αξιοθαύμαστο λαό των Ελλή-

νων, ακολούθησαν τον ασφαλή δρόμο μιας επιστήμης. Αλλά δεν πρέπει κανείς 

να νομίσει πως ο δρόμος ήταν εύκολος για αυτά, όπως είναι με την Λογική, η 

οποία για να ακολουθήσει την βασιλική ατραπό της επιστήμης, είχε να ασχο-

ληθεί μόνο με τον εαυτό της ή ακόμα περισσότερο έπρεπε να βρει μόνη της 

την πορεία της. Πιστεύω ότι για πολύ καιρό (ιδίως ακόμα στους Αιγυπτίους) 

τα Μαθηματικά παρέμειναν στάσιμα, και η παρατηρηθείσα μεταβολή  πρέπει 

να αποδοθεί σε μια επανάσταση που προκάλεσε η ευτυχής επινόηση ενός και 

μόνο ανθρώπου, κατά την οποία η τροχιά που για αυτά χαράχθηκε, δεν ήταν 

δυνατόν να είναι σφαλερή και με αυτή την επινόη  ση επισημάνθηκε ο ασφα-

λής δρόμος μιας επιστήμης για όλες τις εποχές και σε απεριόριστη έκταση. Η 

ιστορία της επανάστασης αυτής του σκέπτεσθαι, πολύ σπουδαιότερη από την 

ανακάλυψη του περίπλου στο ονομαστό ακρωτήριο (της Καλής Ελπίδας) και 

του ευτυχούς πλάσματος ο οποίος την πραγματοποίησε δεν έφθασε στα χέρια 

μας. Όμως η παράδοση αποδεικνύει αυτήν την οποία διέσωσε μέχρι τις ημέ-

ρες μας ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος, ο οποίος ήταν ένας από τους ελάχιστους και 

σύμφωνα με την κοινή λογική ένας από εκείνους τους οποίους δεν έχουν ανά-

γκη απόδειξης στοιχείων των γεωμε τρικών προτάσεων, κατονομάζει αυτόν 

τον επινοητή, πως η ανάμνηση αυτής της μετα βο  λής, η οποία προκλήθηκε από 

τα πρώτα ίχνη της ανακάλυψης του και νούρ γιου αυτού δρόμου, πρέπει να 

20  Βλ. F. M. Conford, From Religion to Philosophy Cambridge 1912 καθώς και G. Thomson, 
From Religion to Philosophy. Journal of Hellenic Studies. Vol. 73 1953 pp. 77-84. 
21  Ο όρος φιλόσοφος μπορεί να ήταν ήδη γνωστός στους προσωκρατικούς, όμως την γνωστή 
έννοια που του αποδίδουμε φαίνεται ότι την αποκτά μετά τον Πλάτωνα. Πβ. Φαίδρος 
278D.
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φάνηκε στους μαθηματικούς εξαιρετικά σπου δαία και γι’ αυτό έμεινε αλησμό-

νητη. Ο πρώτος, ο οποίος απέδειξε τις ιδιότητες του ισοσκελούς τριγώνου (είτε 

Θαλής ονομάζεται είτε αλλιώς) είχε μια ανα λαμπή».22

 Η φημολογία η οποία περιβάλλει τα δήθεν υψηλά μαθηματικά επιτεύγ-

ματα των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων δεν φαίνεται να ευσταθεί.

 Στην Αίγυπτο ισχυρή και συγκεντρωτική μοναρχία, για να μπορεί να 

κυβερνηθεί το σύνολο της χώρας, για να γνωρίζουν τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές, για να διαθέτουν και να ελέγχουν τα έσοδα, η κεντρική διοίκηση όπως 

και η επαρχιακή απαιτούσε μια γιγάντια λογιστική23. Ακόμα οι αρχιτεκτονι-

κές κατασκευές, από τους mastaba μέχρι τις μεγάλες πυραμίδες, και από τα 

ιερά μέχρι τους μεγαλόπρεπους ναούς (π.χ. του Καρνάκ) απαιτούν μαθημα-

τικές τεχνικές. Έτσι για την φαραωνική Αίγυπτο τα Μαθηματικά24 αποτε-

λούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία για την εκπαίδευση του γραφέα, ο 

οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διοίκηση του Κράτους.

Σκηνές από συλλογή φόρων στην Αίγυπτο 3000 π.Χ.

22  I. Kant, Kritik der reinen Vernuft I. Vorrede Königsberg 1781 p. 15.
23  Βλ. R. J. Gillings, Mathematics in the time of the pharaos. Cambridge (MA) MIT Press 1972 
repr. New York Dover 1982 καθώς και J. Ritter, «Egyptian Mathematics» in H. Selin (ed.) 
Mathematics Accross Cultures: The History of Non Western Mathematics. Dordrecht, Boston. 
London. Kluwer 2000 pp. 115-136.
24  Σοβαρό μειονέκτημα για την έρευνα των πηγών αποτελεί το γεγονός ότι οι μεγάλες πό λεις 
είχαν χτισθεί στις όχθες του Νείλου. Έτσι, οι πάπυροι, οι οποίοι απαιτούν ξηρό έδα φος για 
να διατηρηθούν, δεν μπορούν να βοηθήσουν τους αιγυπτιολόγους, αφού όσοι βρίσκονται 
θαμένοι κοντά στο νερό θα έχουν σίγουρα καταστραφεί. Πάντως, οι ειδικοί ελπίζουν πως 
θα ανακαλύψουν πολλά μελετώντας τους πάπυρους Reisner, όπως υπογραμ μίζει η καθηγή-
τρια Α. Imhausen, μαθηματικός και αιγυπτιολόγος. Πβ., π.χ., A. Imhausen and J. Ritter, 
Ma thematical Papyri στο M. Collier and S. Quirke (eds) The UCL Lahun Papyri: Religious, 
Literaly, Legal, Mathematical and Medical. Oxford. Archeopress 2004.
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 Η αιγυπτιακή αριθμητική και η γεωμετρία πηγάζουν απ’ αυτή την αρχή 

που χαρακτηρίζει όλη την αιγυπτιακή επιστήμη. Όλα τα αιγυπτιακά χειρό-

γραφα αναφέρονται σε προβλήματα διαμερισμού μερίδων, κατασκευή σιταπο-

θηκών, υπολογισμού αριθμητικών και γεωμετρικών προόδων, εξαγωγής 

τετρα γωνικών ριζών, εφαρμογών σε γεωμετρικές επιφάνειες. Παρά τα απο-

τελέσματα η αιγυπτιακή γεωμετρία, όπως και η αριθμητική είναι πάνω απ’ 

όλα πρακτική  και δεν διαλογίζεται.25

Σουμεριακή πλάκα με αριθμητικά σύμβολα του 25ου αιώνα π.Χ.

 Οι Βαβυλώνιοι ήσαν επίσης εξαιρετικοί υπολογιστές, θα μπορούσαμε να 

πούμε βιρτουόζοι της αριθμητικής. Καθώς η χώρα τους ήταν σταυροδρόμι 

όλων των εμπορικών δρόμων, το εμπόριο είχε πρωταρχική σημασία γι’ αυτούς. 

Χρησιμοποίησαν λοιπόν την γνώση της αριθμητικής και της «άλγεβρας» για 

να εκφράσουν μήκη και βάρη, για να υπολογίσουν φόρους, τόκους, συγκομι-

δές. Ο διαχωρισμός αγρών, κληρονομιών τους οδηγεί σε «αλγεβρικά» γεωμε-

τρικά προ βλήματα, για την κατασκευή ναών, κρατικών κτιρίων, σιταποθη-

κών. Τα Μαθηματικά γι’ αυτούς δεν ήταν μια επιστήμη, αλλά απλοί κανόνες 

για να ικα νοποιήσουν τα προβλήματα της καθημερινής ζωής στα χέρια των 

«δου ψα ρού».26

 Στα αιγυπτιακά και τα βαβυλωνιακά Μαθηματικά δεν συναντάμε την 

έννοια της απόδειξης, με την τυπική έννοια της λέξης, στόχος τους ήταν η επί-

λυ ση του προβλήματος και όχι το πρόβλημα αυτό καθαυτό. Όμως ορισμένες 

25  Βλ. Χ. Φίλη, Κοινωνικές ∆ομές και Μαθηματικά. Αμφίδρομα. Εκδ. Σμίλη Αθήνα 1987, σσ. 
223-247.
26  Βαβυλώνιοι γραφείς, γνωστοί για τη σοφία τους. Χρ. Φίλη, op. cit. σ. 226.
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επιλύσεις προβλημάτων,27 δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς 

κάποιους «λογικούς» συλλογισμούς, ακόμα και ασυνείδητους. Φυσικά οι 

«μέθοδοι» για αριθμητικές εφαρμογές απαιτούσαν μια γενική θεώρηση, η 

οποία δεν είναι υπαρκτή. Όπως θα δούμε παρακάτω, μόνο οι αρχαίοι Έλλη-

νες μπόρε σαν και παρουσίασαν ένα εξαιρετικά καλοδουλεμένο «λογικό 

σύστημα», όπου από το ένα βήμα στο άλλο δεν χωρεί τίποτα ανάμεσά τους, 

ούτε καν κάποια αμφι βολία. Αυτές οι τόσο στέρεα «δεμένες» αποδείξεις θα 

επηρεάσουν τόσο την φιλο σοφία όσο και τα Μαθηματικά. Χαρακτηριστική 

είναι η άποψη του Leibniz: «Στα Μαθηματικά οι Έλληνες διαλογίσθηκαν με 

όλη την δυνατή ακ ρί βεια, και παρέδωσαν στο ανθρώπινο γένος τα πρότυπα 

της τέχνης της από δειξης»28.

 ο O. Neugebauer

 Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επιρροές29 και πως οι κά το-

ικοι της Μεσογείου30 δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους,31 ουσιαστικά η Μεσό-

γειος αποτελούσε την θυμέλη ενός αρχαίου θεάτρου και οι λαοί γύρω της 

27  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. O. Neugebauer, Vorlesungen über die Geschichte der 
antiken Mathematik. Bd I: Vorgriechische Mathematik. Berlin Springer 1934. Βλ. και το άρθρο 
της Ε. Robson, Words and pictures: new light on Plimpton 322. American Mathematical Montly 
Vol. 109 2002 pp. 105-120, καθώς και το βιβλίο της: Mathematics in Ancient Iraq, A social 
History Princeton University Press 2008.
28  G. W. Leibniz, Nouveaux Essais IV, II, 13.
29  Χαρακτηριστικό είναι πως κάποια παλαιοί μουσικοί φθόγγοι φέρουν ονομασίες που 
θυμί ζουν την πανάρχαια σχέση τους, όπως, π.χ., λύδιος, φρύγιος, μιξολύδιος, υπερφρύγιος.
30  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. R. Netz, The transformation of mathematics in the early 
Mediterranean world: from problems to equations. Cambridge University Press. 2004.
31  Bλ. και J. Friberg, Unexpected Links Between Egyptian and Babylonian Mathematics. World 
Scien tific 2005.
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τους θεατές αυτού του αόρατου θεάτρου. Oι Έλληνες κληρονό μησαν γνώσεις 

που συσσωρεύθηκαν από τους γειτονικούς λαούς, αλλά, όπως ήδη είπαμε, 

απελευ θέρωσαν την επιστήμη από την θρησκεία και την μαγεία και την δια-

χώ ρισαν από την τεχνική.

 Η δομή της αθηναϊκής κοινωνίας γίνεται η βάση των Ελλήνων για αφαί-

ρεση, διαλογισμό και κρίση. Στην εποχή του ελληνικού θαύματος η κοινή 

αριθμητική παραχωρεί την θέση της στους υπολογισμούς που υποθέτουν 

εσωτε ρικές σχέσεις αριθμών.32

 Ανάλογη φάση περνά και η γεωμετρία. Οι πρακτικές της εφαρμογές που 

αντανακλούν στις ιδιότητες των σχημάτων παύουν να ενδιαφέρουν τους γεω-

μέτρες· τώρα το πραγματικό αντικείμενο της σκέψης τους δεν είναι πια τα 

ίδια τα σχήματα αλλά εκείνα των οποίων τα σχήματα είναι εικόνες.33 Έτσι, 

από τον μύθο και την εμπειρία και το πείραμα, τα Μαθηματικά πέρασαν 

στην απόδειξη και την αφαίρεση.34

 Την πρώτη φάση της αφαιρετικής διεργασίας την δημιούργησαν οι Έλλη-

νες. Με αυτούς η πρώτη σκέψη διαμορφώνεται σε μαθηματική απόδειξη και 

περνά από τον εξωτερικό στον εσωτερικό κόσμο, από τα πράγματα στην 

διανόηση.

 Μέσα απ’ αυτή την σύντομη σκιαγράφηση θελήσαμε να υπογραμμί σουμε 

την ιδιαιτερότητα των αρχαίων ελληνικών Μαθηματικών, τα οποία έθρεψαν 

αναρίθμητες γενιές λογίων και έδωσαν το έναυσμα για την μελλοντική ανά-

πτυξη αυτής της Επιστήμης. 

 Το βιβλίο αυτό φέρει τον τίτλο «Οι αρχαιοελληνικές καταβολές των συγ-
χρόνων Μαθηματικών». Από τον τίτλο γίνεται αντιληπτό ότι θέλουμε να 

κατανοήσουμε τις ιδέες, τις έννοιες και τις θεωρίες, καθώς και τις μεθόδους 

που ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα και πώς ιστο ρικά πραγματοποιήθηκε 

αυτή η μετάβαση.

32  Από τον 3ο αιώνα οι Έλληνες είχαν αναγνωρίσει δύο σημαντικές ιδέες: α) ότι η ακολουθία 
των φυσικών αριθμών μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα και β) ότι εκτός από το να εκτε-
λούν πρά ξεις με τους αριθμούς μπορούσαν να συζητούν γι’ αυτούς, να διατυπώνουν και να 
υποδει κνύουν θεωρήματα.
33  Πλάτωνος, Πολιτεία V510 D-E.
34  Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Έλληνες έδωσαν εκφραστικές ονομασίες για διάφορους κλά-
δους των Μαθηματικών, της φυσικής, της αστρονομίας, κ.ά.
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 Καθημερινά, διαβάζοντας σύγχρονα μαθηματικά βιβλία (ελληνικά ή 

ξενόγλωσσα), συναντάμε πολλά ονόματα μαθηματικών της αρχαίας Ελλάδας 

ή και ορολογία η οποία περιέχει ελληνικά ονόματα, όπως, π.χ., τα αξιώματα 

του Αρχιμήδη, μη-αρχιμήδεια γεωμετρία,35 ευκλείδειος αλγόριθμος, διοφα-

ντική ανάλυση κ.ά. Εμείς όμως θέλουμε να κατανοήσουμε τον αληθή μηχανι-

σμό της μεταβίβασης των ιδεών των αρχαίων ελληνικών Μαθη ματικών μέχρι 

τις ημέρες μας.36 Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επίδρα σης αυτής της γνώσης 

όπως στην ιστορία των ιδεών του απειροστικού λογι σμού, της θεωρίας των 

πραγματικών αριθμών, της μη-ευκλείδειας γεωμετρίας, της μηχανικής του 

Νεύτωνα, της ανα λυ τικής γεωμετρίας, της απροσδιόριστης ανάλυσης, της 

non-standard analy sis, της μαθηματικής φυσικής, που τις ρίζες τους μπορούμε 

να ανακαλύ ψουμε στα αρχαία ελληνικά Μαθηματικά.

 Όμως πριν θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μεθοδολογικές παρατηρήσεις.

 Τι είναι η ιστορία των Μαθηματικών; 

 Είναι η επιστήμη η οποία μελετά την ανάπτυξη των Μαθηματικών από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.37 Στην πραγματικότητα αυτή η απάντηση, 

χωρίς κάποιες ιδιαίτερες επεξηγήσεις, δεν είναι ικανοποιητική, γιατί το ίδιο 

το περιε χόμενο του όρου «Μαθηματικά» έχει πολλές φορές μεταβληθεί στη 

διάρκεια της ιστορίας, γιατί και ο όρος «ιστορία» επίσης μπορεί να κατανο-

ηθεί με πολ λούς τρόπους. Στην πραγματικότητα ακόμα και σήμερα οι μαθη-

ματικοί κατα νοούν τα «Μαθηματικά» με διαφορετικούς τρόπους. Ο «κον-

στρουκτιβιστής» και «ο κλασικός» αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα Μαθη-

ματικά, π.χ., ο ειδι κευμένος στην αλγεβρική τοπολογία και ο μαθηματικός 

που εργάζεται στην πληροφορική έχουν εντελώς άλλη άποψη για τα Μαθη-

ματικά. Αυτό το πρόβλημα όμως απλά το αναφέρουμε, αφού μια σε βάθος 

35  Ο Veronese και ο Hilbert συνέλαβαν τις μη αρχιμήδειες γεωμετρίες, τις οποίες κατασκεύ-
ασαν απορρίπτοντας το αξίωμα του Αρχιμήδη με το οποίο κάθε δοθέν μήκος πολλαπλα-
σιαζόμενο με έναν ακέραιο αρκετά μεγάλο, θα ξεπεράσει στο τέλος κάθε άλλο δοθέν μήκος, 
όσο μεγάλο κι αν είναι.
36  I. Grattan-Guinness, The mathematics of the past: distinguishing its history from our heri-
tage. Historia Mathematica vol. 31 2004 pp. 163-185. Βλ. επίσης History of heritage? An 
important distinction in mathematics and for mathematics education. American Mathematical 
Monthly vol. 111 2004 pp. 1-12.
37  Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. D.J. Struik, Why study the history of mathematics? 
U.M.A. PJ. 1. 1980 pp. 3-28.
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