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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ)
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
υπό Α. Μ. Δημητριάδη

Μέρικοί σύvχρονοι σοφοί μας έχουν πει

ση, να ήταν η ανάπαυλα που γνώρισε τον Με

πως ωρισμένοι άνθρωποι που έζησαν πολύ
πριν από μας, μάς έχουν διδάξει πως να ζούμε

σαίωνα, όταν η άγνοια και οι προκαταλήψεις
πήραν τον άνθρωπο πολλούς αιώνες πίσω.

και πως να πεθαίνουμε. Και μερικοί άλλοι μας
έχουν αποδείξει με την σοφία τους πως η επι

βοήθεια αρχαίων χειρογράφων,

στήμη των μαθηματικών μαζί με την φιλοσο

και άλλων αρχαιολογικών θησαυρών που εσώ

· Ομως

αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί με την
αγαλμάτων

φία κινούνται από αιώνες τώρα μαζί με τα πε

θηκαν μετά την πτώση του Βυζαντίου, καθώς

πρωμένα της aνθρωπότητας. Είναι βέβαια και

επίσης

άλλοι σοφοί της εποχής μας που λένε πως ο

ανθρώπων που εγκατέλειψαν το υποδουλωμέ
νο Βυζάντιο και εκινήθηκαν προς τη Δύση, η

πολιτισμός και η πρόοδος ουδέποτε έμειναν

στο ίδιο μέρος .. Από αιώνες τώρα κινούνται
σιγά-σιγά από χώρα σε χώρα, από Περιοχή σε
περιοχή, ακολουθούντες τους νόμους της
εξέλιξης και της φθοράς.

με

Ευρώπη

την

είδε

βοήθεια

των

πνευματικών

να ξαναζωντανεύει μπροστά

τους ο Αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός με τη
μορφή της Αναγέννησης.
Το ερώτημα που τίθεται τώρα μπροστά μας

Πιθανό η μόνη εξαίρεση κατά την διάρκεια

είναι πως και γιατί ο Ελληνικός πολιτισμός

των τελευταίων χιλιετηρίδων να ήταν ο ελλη

επεβλήθηκε και κατέκτησε την Ευρώπη και το

νικός πολιτισμός ο οποίος κινήθηκε σε μεγάλα

πλείστο μέρος του υπολοίπου κόσμου. Την,

κύματα, ιδίως μεταξύ του ?ου και 3ου αιώνα

απάντηση θα την βρούμε '•σφαλώς στο γεγο

π.χ., για να μείνει στη περιοχή για πολλούς
αιώνες. · Ηταν ακριβώς κατά την διάρκεια αυ

νός ότι ωρισμένοι χαρισμα, :κοί

τής της περιόδου που ωpισμένες μεγαλο

τα λογικής που διαθέτει ι<αι τα χρησιμοποίη

φυ'ίες είχαν το θάρρος να αποδείξουν με την
βοήθεια των μαθηματικών και της σοφίας τους

σαν για την επίσπευση τηc. εξέλιξης και για το

· Ελληνες ονε

κάλυψαν μέσα στον άνθρω>ω όλα τα αποθέμα·

καλό του ανθρώπινου βίου

πως οι άνθρωποι έπρεπε να πάψουν να δέχον

Ο Ελληνικός πολιτισμόc: Ι'[Ου άρχισε να ακ

ται μοιρολατρικά την τύχη και τα δεδομένα

μάζει πρώτα στην Ιωνία πρi:πει να έχει πολλές
ρίζες. Εκτός από τις παραc•)σεις που κληρονό

της και μας δίδαξαν πως να σκεφτόμαστε και
να ερευνούμε τα αίτια και τα αιτιατά, τους

μησε από τον Μινωϊκό και τον Μυκηνα'ίκό πολι

λόγους και την αξία τους.

αυτή την εποχή που ο άνθρωπος αντιλήφθηκε

τισμό, τουλάχιστο εις ό,τι αφορά τα Μαθηματι
κά πρέπει να έχει δανεισθεί ιδέες από '[ην Ανα

επιτέλους πως δεν χρειάζεται μόνο τροφή,

τολή,

σπίτι και ντύσιμο για να ζήσει αλλά εχρειάζετο
του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κό
σμου για να επιβιώσει. Είναι ακριβώς για τον

στεύεται ότι τα Μαθηματικά έχουν την κατα
γωγή τους. Σ' αυτό το μέρος τα Μαθηματικά
εχρησιμοποιούντο κυρίως σαν μια πρακτική
επιστήμη για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της

λόγο αυτό που ο aρχαίος ελληνικός πολιτι

γεωργίας και την δημιουργία εγγειοβελτιωτι

σμός πρέπει να κυτάζεται και να εξετάζεται

κών έργων γύρω από τους ποταμούς τίγρη και

όχι σαν μια εποχή, αλλά σαν μια αρχή προς την

Ευφράτη όπου ευρίσκοντο οι πιο πολλοί συν
οικισμοί της περιοχής. Εδώ θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στους προϊστορικούς χρόνους,

· Ηταν

ακριβώς σ'

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γνώσεις

πρόοδο της ανθρώπινης προσπάθειας. Από
τότε ο άνθρωπος άρχισε να κινείται στη ζωή
πιο εύκολα και να είναι σε θέση να αντιμετωπί
ζει τις δυσκολίες και τα εμπόδια της χρησιμο
ποιώντας τις απεριόριστες και δημιουργικές

κυρίως από την

Βαβυλώνα όπου πι

οι διάφορες κοινότητες εμφανίστηκαν πρώτα
κοντά σε ποταμούς όπως ο Ευφρά'[ης, τίγρης.
Νείλος, Γάγγης κλπ. · Ομως σ' αυ'[ές τις

δυνάμεις που ανεκάλυψε μέσα του.
·ισως η μόνη εξαίρεση της ανθρώπινης

περιοχές

οι κάτοικο·ι αντψε'[ώπιζαν προβ
λήματα πλημμυρών, προβλήματα aποστράγ

προσπάθειας προς αυτή την γνήσια κατεύθυν-

γισης

ελών,

κατασκευής

αρδευτικών
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Οι · Ελληνες σε μια προσπάθεια ν' αναπτύ
ξουν τον δικό τους πολιτισμό, δεν δίστασαν να
συνάξουν τις γνώσεις και την πείρα όλων αυ
τών των πολιτισμών - της Βαβυλώνας, της Αι
γύπτου και των άλλων χωρών της Αvαϊολής,
για να θέσουν τα θεμέλια των δικών τους φιλο
σοφικών και μαθηματικών συστημάτων, τα
οποία επέζησαν ανά τους αιώνες και αποτε

λούν σήμερα την βάση του Ευρωπαϊκού πολι
τισμού. Οι

· Ελληνες εβοηθήθησαν πολύ στο
έργο τους, από τη γεωγραφική τους θέση, από
τις ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που επι
κρατούν στη περιοχή, από τα αποθέματα δια
φόρων ορυκτών, που υπάρχουν στον Ελληνι
κό χώρο και ίσως πιο πολιj από όλα, από τα

νησιά του Αιγαίου, τα οποία έκαμναν την ναυ
σιπλο'ία ευκολωτέραν.

Δεν

πρέπει

να

ξε

καναλιών, σποράς, συγκομιδής, αποθήκευσης

χνούμε ότι η μέση Θερμοκρασία στη περιοχή
που ήκμασε ο Ελληνικός πολιτισμός δεν υπερ
βαίνει τους 18 βαθμούς Κελσίου και τα νησιά
του Αιγαίου καθώς επίσης η ηπειρωτική Ελλά
δα είναr πολύ πλούσια σε ορυκτά. Αυτά περι
λαμβάνουν ασήμι, χρυσάφι, χαλκό, σίδηρο,
μάρμαρο και καλής ποιότητας άργιλλο για την
κατασκευή αγγείων. Επίσης κατά την εποχή
εκείνη τα δάση της Ελλάδας ήσαν πολύ πλού

και διανομής αγαθών κλπ. ·Ο λα αυτά τα προβ

σια και τροφοδοτούσαν καλής ποιότητας ξυ

λήματα έπρεπε να βρουν την λύση τους για να

λεία για την κατασκευή πλοίων καθώς επίσης

ΘΑΛΗΙ Ο ΜΙΛΗΙΙΟΙ

μπορέσουν οι κάτοικοι να επιβιι.i>σουν. Με την

καυσόξυλα για την επεξεργασία των μετάλ

βοήθεια των Μαθηματικών, οι κάτοικοι της

λων. Πιθανό το έδαφος της, με εξαίρεση την

Βαβυλώνας

Θεσσαλία και ωρισμένες περιοχές της Αττι
κής, να μη ήταν πλούσιο, αλλά αυτό δεν απο
τελούσε εμπόδιο για την ανάmυξη της οικο
νομίας της, γιατί με τον άλλο πλούτο που διέ
θετε, μπορούσε να αγοράσει ό,τι εχρειάζετο
ιδίως σιτηρά από την Αίγυmο, Σικελία και χώ

τα

κατάφεραν να λύσουν όλα

αυτά τα προβλήματα

και να προχωρήσουν

ακόμη

να

πιο

πολύ

ημερολόγιο,

σταθμών

τα

κλπ.

για

ανακαλύψουν

συστήματα

Αργότερα

μέτρων

οι

το
και

Βαβυλώνιοι

ανακάλυψαν την γεωμετρία. την μέτρηση της

περιφέρειας του κύκλου, την
άρχισαν να ετοιμάζουν πίνακες

• Αλγεβρα

και

Πιστεύεται ότι οι Βαβυλώνιοι ήσαν πολύ επι

δέξιοι υπολογιστές και ήσαν πιο καλοί στην

• Αλγεβρα

παρά στη Γεωμετρία. Το ίδιο δεν

μπορεί να λεχθεί για τους Αιγυπτίους ή τους

Σουμερίτες των οποίων τα Μαθηματικά ουδέ
ποτε έφθασαν το επίπεδο των Βαβυλωνίων.

Είνφ αλήθεια ότι οι Αιγύπτιοι στην παλαιά επο
χή κατώρθωσαν να κτίσουν τις πυραμίδες οι
οποίες αποτελούν ένα μεγάλο αίνιγμα για
το ι; ς καλύτερους μαθημc.: ~κοuς υμ; <::ι·~·χι']ς

ρες της Βορείου Θαλάσσης. Εις ό,τι αφορά
άλλα είδη διατροφής όπως είναι το κρέας, τα
φρούτα και τα λαχανικά αυτά δεν επαρουσιά
ζαν κανένα πρόβλημα, γιατί η Ελλάδα διατη
ρούσε μια πολύ προχωρημένη κτηνοτροφία η
οποία αποτελείτο κυρίως από γίδια και πρόβα

τα. Επίσης σε περίmωση των φρούτων είχαν
αρκετά σταφύλια, μήλα, αχλάδια και σύκα τα
οποία aφθονούσαν σ' αυτό το είδος των κλιμα
τολογικών συνθηκών. Επίσης οι · Ελληνες από

α~χαιοτάτων χρό~ων αοχολ.ούντο με. την κ~λ
λιεpγεια της ελαιας

:

σnοισ τouc; εδιδε οχ:

μας, όμως κανένας από τους παλαιούς πολιτι

μόνο τροφή, αλλά εηίσης το ελωuλcιδο π

σμούς δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνο τηc;
Βαβυλά:νας τουλάχιστο ας ό,τι αφορά τα Μαti{jt-i.J.-ι~.\ ........
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.PYTHAGORAS.

επίσης πως αν μπορέσουμε να κυβερνήσουμε
rον εαυτό μας θα πάρει άλλο νόημα Θα γίνει

μια αποστολή. Πί<JΊευε ακόμη ότι γνωρίζοντας
rον εαυτό μας και γενικά τον εσωτερικό μας
κόσμο μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα μας
ωρισμένες αδρανείς δυνάμεις οι οποίες με το
ξύπνημα τους μπορούν να προσφέρουν πολλά
για το καλό το δικό μας και. της κοινωνίας
ολόκληρης.

· Ενας άλλος

μεγάλος φιλόσοφος- Μαθημα

τικός με τον οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε
είναι ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ο οποίος έζησε το

580-490

π.χ. Ο Πυθαγόρας εταξίδευσε στην

22 χρόνια και στην Βαβυ
12 χρόνια. Επέστρεψε στη

Αίγυπτο, όπου έζησε
λώνα όπου έμεινε

Σάμο σε ηλικία

56 χρόνων

και μετά εταξίδευσε

στην Ιταλία. Εκεί ίδρυσε σχολές και εδίδασκε
Μαθηματικά και φιλοσοφία. Στον Πυθαγόρα
και τους μαθητές του αποδίδεται η εισαγωγή
αποδείξεων στη Γεωμετρία, η μελέτη των ιδιο

τήτων των ακεραίων αριθμών και των αναλο
γιών κi::ιι την απόδειξη του πιο σημαντικού

- του Πυθαγο
Πυθαγόρας δίδασκε

θεωρήματος της γεωμετρίας

ρείου

και το περιεχόμενο αυτού του πολιτισμού θα
πρέπει να αναφέρουμε μερικές σκέψεις και

αποφθέγματα που εξεφράστηκαν από ωρισμέ
νους

· Ελληνες

φιλοσόφους (Μαθηματικούς)

που έζησαν την εποχή εκείνη.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος ο οποίος έζησε τα 640-

546 π.χ.

και ο οποίος θεωρείται ο πατέρας των

Ελλήνων Μαθηματικών. Ο Θαλής άρχισε από
εκεί που άφησαν την γεωμετρία οι Βαβυλώνιοι
και οι Αιγύπτιοι για να εισαγάγει την ιδέα της
σχετικότητας.

· Εκαμε

διάφορες ανακαλύψεις

στη Γεωμετρία, την αστρονομία, την φυσική
και την πρακτική

μηχανή.

· Ηταν

ο πρώτος

άνθρωπος ο οποίος προέβλεψε την έκλειψη

του ηλίου την 28η Μα"ίου

585 π. χ.

και την οποία

θεωρήματος.

Ο

πως αρχή των όντων είναι οι αριθμοί και ότι οι
αριθμοί δεν είναι μόνο σύμβολα αλλά αντιπρο
σωπεύουν την ουσία του σύμπαντος. Για
παράδειγμα ο αριθμός τρία αντιπροσωπεύει
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο αριθ
μός πέντε αντιπροσωπεύει την γην, το νερό,
τον αέρα. την φωτιά και τον αιθέρα και ούτω
καθ' εξής. Ο Πυθαγόρας επηρεασμένος ίσως
από την Ανατολή όπου έζησε αρκετά χρόνια,
rτίστευε

στη

μετεμψύχωση

ότι δηλαδή

ο

άνθρωπος μετά τον θάνατο του, η ψυχή του

ενώνεται με τον Θεό, αν βέβαια είναι καλός
και δίκαιος, αν όμως είναι άδικος, κακός και
πλεονέκτης τότε η ψυχή του πηγαίνει στα φυ

τά και τα ζώα.

Ο Πυθαγόρας κατηγορήθηκε την εποχή του
σαν άθεος γιατί πίστευε και δίδασκε τον

εξήγησε ότι οφείλετο στη θέση της σελήνης.

μονοθε·ίσμό.

Ο Θαλής επροχώρησε πολύ στο έργο του και

ευτυχής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος εί

Ο επόμενος μεγάλος φιλόσοφος- μαθηματι
κός με τον οποίο θα ασχοληθούμε είναι ο Δη
μόκριτος ο οποίος έζησε το 470-360 π.χ. Ο
Δημόκριτος ήταν ο πρώτος επιστήμονας μα
θηματικός, ο οποίος μίλησε για την ύπαρξη
ατόμων σε κάθε ουσία και δίκαια θεωρείται ο

ναι σωματικά υγιής, έχει δημιουργικό πνεύμα

πατέρας της ατομικής ενέργειας.

και του αρέσει να μανθάνει. Εδίδασκε την αυ
την βάση για να γνωρίσουμε τα προτερήματα

Ο Δημόκριτος πίστευε ότι κάθε δημιουργία
είναι μια σύνθεση ατόμων με διαφορετικούς
τρόπους. Και κάθε καταστροφή ή θάνατος

και τα ελαττώματα μας. Αυτό έλεγε μας βοηθά

προκαλείται από τον διαχωρισμό αυτών των

για να γνωρίσουμε τον ρόλο μας στη ζωή και

ατόμων. Πίστευε στο άπειρο του σύμπαντος
το οποίο μεταφέρει τη ζωή, τη φθορά και το
θάνατο. τίποτε έλεγε, μπορεί να γίνει από το

έκαμε πειράματα για να ανακαλύψει την δυνη

τική ενέργεια την οποία αρκετούς αιώνες αρ
γότερα την μετέτρεψαν σε ηλεκτρισμό.

Ο Θαλής ο Μιλήσιος εσυνήθιζε να λέγει ότι

τογνωσία

-

Γνώθι σ' αυτόν

-η

οποία αποτελεί

να διαμορφώσουμε ανάλογα τις σχέσεις μας
με τους συνανθρώπους μας. Ο Θαλής έλεγε
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·. Movσelo ·Καπι•
1'ω11οtι (Ρώμη). ·

αφ ο.

τίποτε και τίποτε δεν μπορεί να καταστραφεί,
χωρίς κάποια αιτία. Η ανάγκη είναι εκείνο το
οποίο δημιουργεί το κάθε τι, και η φθορά εκεί

"Αeιιιτοτiλης

νο το οποίο το καταστρέφει
Ο Δημόκριτος δίδασκε πως το πιο μεγάλο

-

παράδειγμα το λουλούδι, θέλει να γίνει καλύ

δηλαδή η ευθυμία και χαρά με την σημασία της

τερο από το λουλούδι, το δένδρο καλύτερο

αγαθό στην ανθρώπινη ζωή είναι η Ευεστώ
ψυχικής γαλήνης.

· Ελεγε δε πως αυτή την ψυ

χική γαλήνη μπορούμε να την βρούμε με τον

μετριασμό των επιθυμιών μας και με την αγά
πη μας προς τους συνανθρώπους μαι.;.

· Ενας άλλος φιλόσοφος με τον οποίο θα
πρέπει· να ασχοληθούμε προτού κλείσουμε το
σημείωμα μας είναι ο μεγάλος και πολυμαθέ
στατος Αριστοτέλης, ο οποίος έζησε το 384-

ανθρώπου, έλεγε, αρχίζει να εργάζεται με την
εμπειρία των αισθήσεων από τις οποίες παίρ
νει όλες τις αρχές του ανθρώπινου βίου.

Βέβαια θα μπορούσα να απαριθμήσω και άλ
λα μεγάλα ονόματα από τον αρχαίο ελληνικό
κόσμο, φιλοσόφους, μαθηματικούς, νομοθέ
τες, ποιητές, τραγωδούς και άλλους όμως το

322π.χ.
Ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής της Ακαδη

μίας του Πλάτωνα, ο tJποίος δίδασκε τον ιδεα
λισμό. · Ομως ο Αριστοτέλης αργότερα εγκα
τέλειψε τον ιδεαλισμό για να γίνει ο στυλοβά
της του ρεαλισμού. · Εθεσε τη βάση της δικής
του φιλοσοφίας την οποία διαίρεσε σε τρία
μέρη. Το θεωρητικό, το πρακτικό και το
κοινωνικό.

Ο Αριστοτέλης πίστευε στην έρευνα και την
καλλιέργεια του λογικού. · Ηταν πολύ καλός
στα Μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες

από το δένδρο και ο άνθρωπος θέλει να γίνει
καλύτερος.από τον άνθρωπο. Το λογικό του

-

ζωολογία, φυτολογία, βοτανολογία και γενικά

στις επιστήμες που είχαν σχέση με την γένε
ση, την ανάπτυξη και το θάνατο. Η ζωή του
σύμπαντος έλεγε, τείνει να πάρει την μορφή
που κάθε οργανισμός περικλείει μέσα του. Για

συμπέρασμα θα ήταν το ίδιο. Μέσω των Μαθη
ματικών και της καλλιέργειας της νοημοσύ
νης, οι αρχαίοι

• Ελληνες

ανέmυξαν ένα πολι

τισμό το μεγαλείο και την ανωτερότητα του
οποίου δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας άλ
λος πολιτισμός. Οι αρχαίοι • Ελληνες με την
φιλοσοφία τους ενεθάρρυναν την επιθυμία
για περισσότερες γνώσεις και την πλήρη χρη
σιμοποίηση όλων των ικανοτήτων του ανθρώ
που. Η φιλοσοφία τους μας χάρισε την ευθυ
κρισία - μας δίδαξε πως να ξεχωρίζουμε το
καλό από το κακό και πως να απαντούμε σε

ερωτήσεις που σχετ!ζονται με το πως και γιατ!
ή με το «είναι και δεν είναι». Στη πραγματικό
τητα οι αρχαίοι • Ελληνες με το έργο τους έκα
μαν την ζωή μας πιο εύκολη, πιο ενδιαφέρου-

