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 Η ιστορία της επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα, ξεκινάει με τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Την 
εποχή εκείνη η επιστήμη και η φιλοσοφία δεν αποτελούσαν ξεχωριστά αντικείμενα όπως σήμερα. Η 
δίψα για γνώση ξεκινούσε από φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου και του 
κόσμου. Οι απαντήσεις δίνονταν μέσα από έναν φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και όχι με μεθόδους που 
θεωρούμε σήμερα “επιστημονικές". Έτσι η αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία γέννησε την Επιστήμη κι 
όχι αντίθετα. Η φιλοσοφία αγκάλιαζε και δικαιολογούσε την επιστημονική έρευνα, με την έννοια που 
εμείς δίνουμε σήμερα στην επιστήμη.  

 Ουσιαστικά η νοοτροπία του σημερινού πολιτισμού βασίζεται στο αριστοτέλειο ορθολογιστικό 
μοντέλο σκέψης, το οποίο επικράτησε στα χρόνια της Αναγέννησης έναντι του πλατωνικού 
μεταφυσικού μοντέλου. 

 Στα ελληνιστικά χρόνια, (323-30 π.Χ.) αν και δεν έχουμε μια “επιστημονική επανάσταση”, 
αναπτύσσεται έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε επιστήμες όπως τα Μαθηματικά, η Μηχανική 
και η Αστρονομία. Παρουσιάζονται σπουδαίοι μαθηματικοί (Ευκλείδης, Αρχιμήδης, 
Απολλώνιος) και αστρονόμοι (Ίππαρχος). 

 Στην Αστρονομία  πρώτος ο Πυθαγόρας (585 ή 565 - 500; π.Χ.) αναφέρεται στη σφαιρικότητα 
της Γης. Αργότερα την ίδια άποψη υποστήριξαν ο Ικέτας και ο Έκφαντος οι οποίοι δίδαξαν και την 
περιστροφή της Γης γύρω απ’ τον άξονά της. 

 Αργότερα ο Πλάτωνας (428-348 π.Χ.) προσπάθησε να παρουσιάσει ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο με 
την αντίληψη της ομαλής κυκλικής κίνησης των ουρανίων σωμάτων γύρω απ’ την κεντρική εστία, 
θέλοντας ίσως να δώσει μια νομοτελειακή και μαθηματικά αρμονική όψη του Σύμπαντος. 

 
   



 Γύρω στο 235 π.Χ. ο Ερατοσθένης, υπεύθυνος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, 
υπολογίζει τη περίμετρο της Γης μετρώντας τη σκιά ενός ραβδιού και την βρίσκει ίση με 
40.000 χλμ., σχεδόν όσο την υπολογίζουν και οι σημερινοί επιστήμονες με τα σύγχρονα 
μέσα. Το “σφάλμα” του Ερατοσθένη θεωρείται μηδαμινό. Ο ίδιος μάλιστα θεμελίωσε την 
επιστημονική Γεωγραφία και σχεδίασε έναν χάρτη του τότε γνωστού κόσμου που 
περιλάμβανε ένα τμήμα της Ευρώπης, ένα της Ασίας και ένα της Β. Αφρικής.  

 Μια ακόμα μεγάλη μορφή της Αστρονομίας εμφανίζεται γύρω στο 130 π.Χ.: ο 
Ίππαρχος. Υποστηρικτής κι αυτός του γεωκεντρικού συστήματος, δεν τοποθετεί τη Γη 
στο γεωμετρικό κέντρο μιας κυκλικής τροχιάς, αλλά σ’ έναν έκκεντρο κύκλο στον οποίο ο 
πλανήτης μας κατείχε τη θέση έκκεντρου. Έτσι έλυσε κάποιες ανισότητες και μη 
κανονικότητες που παρατηρούνταν στις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης και 
δικαιολόγησε την ανισότητα στη διάρκεια των εποχών. 

 Την εικόνα που έχει σχηματιστεί για την Αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα ήρθε να 
συμπληρώσει κάποιο ένα αρχαιολογικό εύρημα: ο “αστρολάβος των Αντικυθήρων” του 
1ου αι. π.Χ. Πρόκειται για ένα σύστημα από 20 αλληλοεξαρτώμενους οδοντωτούς 
τροχούς που κινούσε κάποιους δείκτες μπροστά σε τρεις πλάκες με διαβαθμίσεις. Η 
κίνηση αυτή των τροχών έδειχνε την πορεία του Ήλιου, την πορεία και τις φάσεις της 
Σελήνης και τις κινήσεις ορισμένων πλανητών. 

 Σημαντική στη Φυσική είναι και η συνεισφορά του Αριστοτέλη. Ο μαθητής του 
Πλάτωνα ανάμεσα στα άλλα θέματα με τα οποία πραγματεύεται, θέτει τις βάσεις μιας 
Μηχανικής της κίνησης των σωμάτων παρόμοιας με αυτήν του Νεύτωνα (17ος αι. μ.Χ.). 

 
 



 Στα χρόνια που ακολουθούν, η έρευνα (με τη σημερινή της έννοια δεν προχωράει ιδιαίτερα). 
Ξεχωρίζουν όμως κάποιοι ερευνητές που βασισμένοι σε μαθηματικά μοντέλα σκέψης εξηγούν 
φυσικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με καθημερινές, πρακτικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος που 
γνωρίζουν άνθηση οι τομείς της Μηχανικής, της Οπτικής και της Υδροστατικής. 

 Ο Αρχιμήδης μαθηματικός, φυσικός και μηχανικός του 3ου αι. π.Χ. δεν ασχολείται μόνο με τη 
θεωρητική μελέτη των φυσικών φαινομένων, αλλά τα περιγράφει με μαθηματικά μοντέλα και 
προχωράει σε τεχνολογικές εφαρμογές και εφευρέσεις. Μελετάει τη μηχανική των μοχλών και 
ασχολείται με μηχανικές κατασκευές: πολύσπαστο (σχήμα 2), ατέρμων κοχλίας, ελικοειδής αντλία 
κ.ά. 

 Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα. Τα ιερά του, που είναι 
διασκορπισμένα σ’ όλο τον ελληνικό χώρο, ήταν παράλληλα και θεραπευτικά κέντρα. Οι ασθενείς 
που κατέφευγαν στα “Ασκληπιεία” υποβάλλονταν στη διαδικασία της “εγκοίμησης” (αφού 
προηγούνταν καθαρμοί), κατά την οποία στον κοιμισμένο ασθενή παρουσιαζόταν ο ίδιος ο 
Ασκληπιός είτε για να τον θεραπεύσει είτε για να του δώσει συμβουλές.  

 Εξέχουσα μορφή στο χώρο της ιατρικής αποτελεί ο Ιπποκράτης. Το έργο του “Αφορισμοί” 
αποτελεί βασικό ιατρικό σύγγραμμα μέχρι και τον 18ο αι. Η θεωρία του για τους χυμούς του 
ανθρώπινου σώματος (αίμα, φλέγμα, κίτρινη χολή και μαύρη χολή), επηρέασε για πολλούς αιώνες 
την Ιατρική. Στην ιστορία επίσης έχει μείνει ο ηθικός του κώδικας στον οποίο καθορίζει την 
αποστολή και τα καθήκοντα του γιατρού. Ακόμα και σήμερα οι γιατροί παίρνουν τον “Ορκο του 
Ιπποκράτη” για να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα. 

 Ο μαθητής του Πυθαγόρα Αλκμαίων μπορεί να θεωρηθεί ιδρυτής της Εμβρυολογίας, αφού 
μελέτησε την ανάπτυξη του εμβρύου, περιέγραψε τη διαφορά μεταξύ αρτηριών και φλεβών ενώ 
ανακάλυψε και τη σύνδεση εγκεφάλου και ματιού μέσω του οπτικού νεύρου. Ο Αριστοτέλης επίσης 
πρόσφερε πολλά στην Ιατρική με τις βιολογικές του έρευνες. 

 Πέρα απ’ τις θεωρίες των προσωκρατικών Αναξίμανδρου και Αναξιμένη για την προέλευση της 
ζωής, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο έργο του Αριστοτέλη για την συστηματική κατάταξη των 
ζώων· τα χώρισε σε «άναιμα»  και «έναιμα». 



 Ευπαλίνειο όρυγμα 

 Το Ευπαλίνειο όρυγμα είναι μια 
σήραγγα μήκους 1036 μέτρων κοντά 
στο Πυθαγόρειο της Σάμου, η 
οποία κατασκευάστηκε κατά τον 6ο 
αιώνα π.Χ. για να χρησιμεύσει σαν 
υδραγωγείο. Το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του ήταν ότι 
ανοίχθηκε ταυτόχρονα και από τις 
δυο πλευρές του βουνού: το όρυγμα 
αυτό ήταν αμφίστομον όπως το 
χαρακτήρισε ο Ηρόδοτος, χάρις 
στον οποίον έγινε γνωστό. Οι δυο 
σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο 
μέσον με αξιοθαύμαστη ακρίβεια, 
κάτι που ήταν σημαντικό επίτευγμα 
για τα τεχνολογικά δεδομένα της 
εποχής. Ένα μέρος του ορύγματος 
είναι σήμερα επισκέψιμο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/6%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Eupalinian_aqueduct.JP


 Ιστορικά στοιχεία  

 Η κατασκευή του ορύγματος έγινε με εντολή του τυράννου Πολυκράτη και εκτιμάται ότι η 
κατασκευή του κράτησε 10 χρόνια. Ο σχεδιαστής και μηχανικός του έργου ήταν ο Ευπαλίνος, γιος 
του Ναυστρόφου από τα Μέγαρα. Το άνοιγμα της σήραγγας είναι περίπου 1.80x1.80 μ. και το 
μήκος της 1036 μέτρα. Μερικά μέτρα κάτω από την κύρια σήραγγα έχει σκαφτεί μια μικρότερη, 
από την οποία περνούσε το νερό. 

 Εκτιμάται ότι ο σκοπός του ορύγματος ήταν όχι μόνο να μεταφερθεί νερό από την πηγή πίσω από 
το βουνό προς στην πρωτεύουσα της Σάμου (το σημερινό Πυθαγόρειο), αλλά αυτό να γίνει με 
τρόπο που δεν ήταν ανιχνεύσιμος από επιδρομείς, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα, αν έβλεπαν τον 
επιφανειακό αγωγό, να τον καταστρέψουν και να στερήσουν την πόλη από τον βασικότερο πόρο της. 
Από το όρυγμα λοιπόν το νερό οδηγούνταν μέσα από το τείχος της πόλης. 

 Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν δυο παράλληλες σήραγγες, είναι ότι κατά το χρόνο σχεδιασμού 
και υλοποίησης του έργου η πηγή βρισκόταν σε ορισμένο ύψος (υψηλότερο από το επίπεδο της 
στοάς), αλλά μετά την κατασκευή της κύριας στοάς, η πηγή άρχισε να αναβλύζει χαμηλότερα, 
συνεπώς δε μπορούσε πλέον με φυσική ροή να οδηγηθεί στη στοά αυτή. Για το λόγο αυτό έγινε 
αναγκαία η διάνοιξη μιας βοηθητικής, μικρότερης σήραγγας, σε χαμηλότερο επίπεδο. Η μικρότερη 
σήραγγα διανοίχτηκε μέσα από την κύρια στοά, με τη βοήθεια κάθετων ορυγμάτων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B1


 Μηχανισμός των Αντικυθήρων 

 Το κύριο θραύσμα του μηχανισμού. Αθήνα, Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων (γνωστός και ως 
αστρολάβος των Αντικυθήρων ή υπολογιστής των 
Αντικυθήρων) είναι ένα αρχαίο τέχνημα που πιστεύεται 
ότι ήταν ένας μηχανικός υπολογιστής και όργανο 
αστρονομικών παρατηρήσεων, που παρουσιάζει 
ομοιότητες με πολύπλοκο ωρολογιακό μηχανισμό. 

 Η ανακάλυψη  

 Ανακαλύφθηκε σε ναυάγιο ανοικτά του Ελληνικού νησιού 
Αντικύθηρα μεταξύ των Κυθήρων και της Κρήτης. Με 
βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει 
χρονολογείται μεταξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ., 
αρκετά πριν από την ημερομηνία του ναυαγίου, το οποίο 
ενδέχεται να συνέβη ανἀμεσα στο 87 π.Χ. και 63 π.Χ.. Θα 
μπορούσε να ήταν κατασκευασμένο μέχρι μισόν αιώνα 
πριν το ναυάγιο. Το ναυάγιο ανακαλύφθηκε το 1900 σε 
βάθος περίπου 40 με 64 μέτρων και πολλοί θησαυροί, 
αγάλματα και άλλα αντικείμενα, ανασύρθηκαν από 
Συμιακούς σφουγγαράδες και βρίσκονται σήμερα στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα. 

 Το αρχαίο ναυάγιο επισκέφθηκε ξανά το 1978 ο Ζακ-Υβ 
Κουστώ με την ομάδα του Καλυψώ προσκεκλημένοι από 
τον Ε.Ο.Τ. [14]. Η αποστολή του αυτή έχει γυριστεί σε 
ντοκιμαντέρ με τον τίτλο "Diving for Roman Plunder". 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/87_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/63_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/1900
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%A5%CE%B2_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%A5%CE%B2_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%A5%CE%B2_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%A5%CE%B2_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8E
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:NAMA_Machine_d%27Anticyth%C3%A8re_1.jp


 Ο μηχανισμός είναι η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Είναι φτιαγμένος από 
μπρούντζο σε ένα ξύλινο πλαίσιο και έχει προβληματίσει και συναρπάσει πολλούς 
ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας αφότου ανακαλύφθηκε. Η πιο αποδεκτή 
θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής 
σχεδιασμένος για να υπολογίζει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Πρόσφατες 
λειτουργικές ανακατασκευές της συσκευής υποστηρίζουν αυτήν την ανάλυση. Από τις 
πρόσφατες έρευνες καταρρίφθηκε η θεωρία ότι εμπεριέχει ένα διαφορικό γρανάζι, όμως ο 
ανακαλυφθείς μηχανισμός της κίνησης της Σελήνης είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, καθότι 
δίνει τη δυνατότητα μεταβλητής γωνιακής ταχύτητας στον άξονα που κινεί τη Σελήνη 
(δεύτερος Νόμος Κέπλερ). 

 Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζεται από την τελευταία τεχνολογία με τη βοήθεια μεγάλων 
εταιρειών, με πρωτοποριακά προγράμματα ψηφιακής απεικόνισης και έναν ειδικό 
τομογράφο, ο οποίος κατασκευάστηκε ειδικά για την έρευνα του μηχανισμού των 
Αντικυθήρων. Τα αποτελέσματα την έρευνας επιβεβαίωσαν ότι ο μηχανισμός φέρει 30 
οδοντωτούς τροχούς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από 10 άξονες. Η λειτουργία του 
μηχανισμού κατέληγε σε τουλάχιστον 5 καντράν, με έναν ή περισσότερους δείκτες για το 
καθένα. Με τη βοήθεια του τομογράφου έχουν διαβαστεί αρκετές από τις επιγραφές που 
υπήρχαν στις πλάκες και στους περιστρεφόμενους δίσκους, οι οποίες εμπεριέχουν 
αστρονομικούς και μηχανικούς όρους, και έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα 
είδος "εγχειριδίου χρήσης" του οργάνου. 

 Ο μηχανισμός αυτός έδινε, κατά την επικρατέστερη σύγχρονη άποψη, τη θέση του ήλιου 
και της σελήνης καθώς και τις φάσεις της σελήνης. Μπορούσε να εμφανίσει τις εκλείψεις 
ηλίου και σελήνης βασιζόμενος στον βαβυλωνιακό κύκλο του Σάρου. Τα καντράν του 
απεικόνιζαν επίσης τουλάχιστον δύο ημερολόγια, ένα ελληνικό βασισμένο στον Μετωνικό 
κύκλο και ένα αιγυπτιακό, που ήταν και το κοινό "επιστημονικό" ημερολόγιο της 
ελληνιστικής εποχής  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1


 Ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του μηχανισμού 

 Για την ικανότητα κατασκευής πολύπλοκων μηχανισμών από γρανάζια, έχουμε πολύ λίγες 
πληροφορίες, γιατί ουσιαστικά σαφή αναφορά στους οδοντωτούς τροχούς έχουμε για 
πρώτη φορά από τον αλεξανδρινό μηχανικό Ήρωνα. Όμως υπάρχουν ενδείξεις που 
υποδεικνύουν τον Αρχιμήδη ή και τον Κτησίβιο ως πιθανούς εφευρέτες του οδοντωτού 
τροχού. 

 Ο Αρχιμήδης είναι γνωστός για τις πολύπλοκες κατασκευές του που αναπαριστούσαν τις 
κινήσεις των άστρων και των πλανητών στο στερέωμα, έχουμε όμως πληροφορίες μόνο για 
το τι λειτουργίες εκτελούσαν και όχι για το πως τις εκτελούσαν. Πιθανότατα όμως ο 
τρόπος λειτουργίας τους να ήταν παρόμοιος με του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Τη 
σφαίρα του Αρχιμήδη έχουν αναφέρει οι Πάππος, Πρόκλος, Σέξτος Εμπείρικος, 
Φιρμίκιος, Μαρτιανός Καπέλλα, Οβίδιος και Τερτυλλιανός, όμως την σημαντικότερη 
μαρτυρία δίνει ο Κικέρων. 

 Στα πρώιμα στάδια της εξέλιξης παρόμοιων μηχανισμών βρίσκουμε τα ηλιακά ρολόγια, 
αρχικά στατικά και αργότερα μεταφερόμενα. Τα μεταφερόμενα ηλιακά ρολόγια είναι 
κοντινοί πρόγονοι του μηχανισμού των Αντικυθήρων. 

 Με τα νεότερα ευρήματα γίνεται φανερό ότι η τεχνολογία των οδοντωτών τροχών 
διατηρήθηκε εν μέρει και στο Βυζάντιο, δεδομένου ότι έχει βρεθεί ένας απλούστερος 
μηχανισμός κατασκευασμένος τον 5ο-6ο αιώνα. Μάλιστα αντίστοιχος μηχανισμός 
περιγράφεται από τον μεταγενέστερο Άραβα Αλ Μπιρουνί. Ένα μεγάλο ποσοστό των 
τεχνολογικών κατακτήσεων στον τομέα αυτό αφομοιώθηκε από τους Άραβες. Όπως είναι 
επίσης γνωστό, πλήθος αρχαίων ελληνικών πραγματειών έχουν διασωθεί μόνο σε αραβικές 
μεταφράσεις. Οι Άραβες πειραματίστηκαν με διάφορα σχέδια και κατασκευές για να 
αποδείξουν την ορθότητα των ελληνικών κειμένων. 

 Η τεχνολογία των οδοντωτών τροχών εξελίχθηκε μεταξύ άλλων στην ωρολογοποιία που 
εμφανίστηκε και άνθησε τον 13ο και 14ο αιώνα. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CE%BE%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD


ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

 

 

 

 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: 
 ΝΤΟΡΙΣ ΠΙΕΤΡΙ,  

 ΤΖΙΛΒΑΝΑ ΜΠΑΖΑΙ,  

 ΙΑΚΩΒΟΣ ΛΑΠΙΝΣΚΙ, 

 ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΤΣΗ,  

 ΡΟΜΙΝΑ ΝΟΒΡΟΥΖΑΙ, 

 ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΗ,  

 ΖΗΝΩΝ ΠΑΦΙΤΗΣ  

 
 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 Α.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ  

 Β.ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΝΔΩΝ  

 Γ. ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΡΤΙΑ ΚΙΝΕΖΩΝ  

 Δ.ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ  

 Ε.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ & Η 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ  

 ΣΤ. ΑΖΤΕΚΟΙ  

 



Α.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

ΜΑΣ  

 Αυτό το διάστημα στο μάθημα του project η ομάδα μου ασχολήθηκε με 

τα μαθηματικά μερικών αρχαίων λαών όπως τους Βαβυλώνιους, τους 

Αιγύπτιους, τους Κινέζους, τους Ινδούς και τους Αζτέκους που 

καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια αλλά βρήκαμε ελάχιστα πράγματα. Ο 

καθένας από μας έψαξε πληροφορίες για τον κάθε λαό χωριστά. 

Ερευνήσαμε πως ξεκίνησε η ιστορία των μαθηματικών σε κάθε μια από 

της χώρες αυτές, ποιες ήταν οι σημαντικότερες ανακαλύψεις τους 

σχετικά με αυτόν τον τομέα, πως εξελίχθηκαν γενικά τα μαθηματικά και 

την εμπλοκή τους  στην Ελληνική Μαθηματική Παιδεία.  



Β.ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΝΔΩΝ  

 
 Χρησιμοποιούσαν το δεκαδικό σύστημα, τους αρνητικούς 

αριθμούς, το δυαδικό σύστημα, το άπειρο ενώ αυτοί 
είναι  που φέρνουν στο φως τη χρήση του μηδενός και τις 
τεχνικές της Άλγεβρας, των Αλγορίθμων, της κυβικής και 
τετραγωνικής ρίζας. 
 
Γνώριζαν τις δυνάμεις του δέκα, την μέθοδο των τριών 
και άλλες σύνθετες μεθόδους. Επίσης, ήξεραν τις 
αριθμητικές πράξεις(πρόσθεση, αφαίρεση, 
πολλαπλασιασμό, διαίρεση). 
 
Ένας από τους σπουδαιότερούς Ινδούς μαθηματικούς 
είναι ο Αριαμπάτα. Γεννήθηκε το 476μ.Χ. και έζησε στην 
πόλη Κουσουμαπούρα. Ο Αριαμπάτα ασχολήθηκε με τις 
τετραγωνικές και κυβικές ρίζες, με τις αριθμητικές 
προόδους, με το άθροισμα τετραγώνων και κύβων των ν 
πρώτων φυσικών αριθμών, με την μέθοδο των τριών και 
τις διοφαντικές εξισώσεις.Τα δύο σημαντικότερα έργα 
του είναι το Aryabhatiya (γράφτηκε το 499 μΧ. όταν 
ο  Aryabhata ήταν μόλις 23 ετών) και το έργο Arya-
siddhanta. Στο έργο  Aryabhatiya περιέχονται 
συγκεντρωμένα όλα τα προηγούμενα Ινδικά 
αστρονομικά και μαθηματικά επιτεύγματα και έργα. 
 
Πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή του 
Βραχμαγκόυπτα στα Ινδικά μαθηματικα. Γεννήθηκε το 
598μ.Χ. και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του 
στην πόλη Μπιλαμάλα.  



 Η συνεισφορά του Βραχμαγκούπτα 
στην άλγεβρα, είναι σαφώς πιο 
αξιόλογη από τους κανόνες μέτρησης 
που παρουσιάζει. Συναντούμε γενικές 
λύσεις δευτεροβαθμίων εξισώσεων, 
ακόμη και αν μία από αυτές είναι 
αρνητική. Επίσης, ο Βραχμαγκούπτα 
ασχολήθηκε με την επίλυση των 
εξισώσεων Πελ. 
 
Τα πρώτα γραπτά μνημεία στην Ινδία 
που περιέχουν κάποια αριθμητικά 
σύμβολα είναι επιγραφές χαραγμένες 
πάνω σε πέτρινες στήλες, που 
βρισκόταν σε διάφορα σημεία της 
ινδικής αυτοκρατορίας κατά την εποχή 
του μεγάλου βουδιστή βασιλιά Ασόκα 
(3ος π.Χ. αιώνας). 
 
Από τους πρώτους αριθμούς των Ινδών 
ήταν οι αριθμοί Χαρότσι και Βραχμί .  

  

 

http://mathcultures.weebly.com/uploads/6/9/8/5/6985774/6155190_orig.jp
http://mathcultures.weebly.com/uploads/6/9/8/5/6985774/6777390_orig.jp


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΝΔΩΝ 

 Το γεγονός ότι οι Ινδοί έπρεπε να χτίζουν βωμούς με 
συγκεκριμένες διαστάσεις γρήγορα τους έκανε να 
έλθουν αντιμέτωποι με προβλήματα, που η λύση τους 
απαιτούσε μαθηματικές γνώσεις. Ένα βασικό θεώρημα, 
το Πυθαγόρειο, ήταν απαραίτητο εργαλείο. Για αυτό 
άλλωστε το Πυθαγόρειο θεώρημα, παίζει ρόλο 
πρωταγωνιστικό στα Σουλβασούτρας. Στο αρχαιότερο 
και σημαντικότερο Σουλβασούτρας του Baudhayana, 
βρίσκουμε την διατύπωση του Πυθαγορείου 
θεωρήματος ως εξής: Η διαγώνιος ορθογωνίου παράγει 
από μόνη της τo εμβαδόν, που παράγουν οι δύο πλευρές 
του ορθογωνίου χωριστά. (δηλ. το τετράγωνο της 
διαγωνίου ενός ορθογωνίου είναι ίσο με το άθροισμα 
των τετραγώνων των δύο πλευρών). 
 
Ø Το Πυθαγόρειο θεώρημα εμφανίζεται ακόμη, μέσα 
από διάφορους 
κανόνες κατασκευών, όπως τετραγώνων και ορθογωνίων 
καθώς και σχέσεων διαγωνίων και πλευρών. Κατασκευές 
που περιέχονται στη έκδοση Baudhayana είναι οι 
εξής:             
 
      1) Κατασκευή τετραγώνου ισοδύναμου με άθροισμα 
δοθέντων τετραγώνων. 
      2) Κατασκευή τετραγώνου ισοδύναμου με διαφορά 
δοθέντων τετραγώνων. 
      3) Κατασκευή ορθογωνίου ισοδύναμου με δοθέν 
τετράγωνο. 
      4) Κατασκευή τετραγώνου ισοδύναμου με δοθέν 
ορθογώνιο. 
 
Επίσης, οι Ινδοί μπορούσαν να υπολογίσουν το εμβαδό 
τραπεζίου και να κατασκευάζουν τετράγωνο ίσο με 
δοθέν ορθογώνιο και τον διπλασιασμό τετραγώνου 
 
 



Γ. ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΡΤΙΑ 

ΚΙΝΕΖΩΝ  
 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΙΝΕΖΩΝ 

 2852π.Χ. Ο Κινέζικος πολιτισμός 
χρησιμοποιεί σύστημα αριθμών με βάση το 
60. Έκαναν αστρονομικούς υπολογισμούς 
1500 χρόνιαπριν από τους αρχαίους Έλληνες. 
Επιπλέον, γνώριζαν γραμμικές εξισώσεις και 
αόριστες εξισώσεις. 
 
Από το 3000-2000 π.Χ. οι Κινέζοι 
πραγματοποιούν την πραγματεία των 
μεταθέσεων (yang-ying) και την πραγματεία 
της αριθμητικής σε 9 κεφάλαια η οποία τους 
βοήθησε στην τοπογραφία, την φορολόγηση 
αλλά και στον υπολογισμό του εμβαδού του 
κύκλου, του τριγώνου και των τραπεζίων.Το 
έργο το οποιο αναφερεται στην αριθμητικη σε 
9 κεφάλαια είναι το τζίου-τζαν σούα-σου και 
περιέχει επίσης προβλήματα που σχετίζονται 
με γραμμίκες εξισώσεις, το πυθαγόρειο 
τρίγωνο, τις τετραγωνικές και κυβικές ρίζες 
και τη χρήση κανόνατης λαθεμένης 
παραδοχής.  



 Κατά το 1100 π.Χ. γράφτηκε το πρώτο αληθινό μαθηματικό κείμενο που διασώθηκε, 
το Τζού-Μπέι, το οποίο περιέχει υλικό σχετικά με τα κλάσματα και ημερολογιακούς 
υπολογισμούς.  
Γνωρίζουμε πως οι κινέζοι δεν είχαν το μηδέν στο αριθμητικό τους σύστημα αν και 
κατά τον 13ο αιώνα το μηδέν αρχιζει να εμφανίζεται σε κάποια γραπτά τους αφού 
επηρρεάστηκαν από τους Μάγια και τους Ευρωπαίους.Το μηδεν εισάχθηκε από τον 
Qin Jiushao 
Οι Κινέζοι επίσης, ήταν αυτοί που επινόησαν τους αρνητικούς αριθμούς αλλά δεν 
αντιμετώπιζαν προβλήματα στους υπολογισμούς θετικών και αρνητικών αριθμών αφού 
χρησιμοποιούσαν τον άβακα με δύο ομάδες ράβδων (κόκκινες για τους θετικούς και 
μαύρες για τους αρνητικούς). 
 
Στην Κίνα υπήρχαν 4 διαφορετικά γραπτά συστήματα. 

 Τα εμπορικά,  

 τα γραπτά, 

 τα επίσημα και  

 τα ραβδόμορφα αριθμητικά ψηφία. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Qin_Jiushao


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΚΙΝΕΖΟΙ) 

ΤΡΙΓΩΝΑ 
 Ξέρουμε πως οι Κινέζοι γνώριζαν το πυθαγόρειο 

θεώρημα. Είχαν βρειμια σχέση ανάμεσα στο εμβαδόν Α 
ενός κύκλου και στο μήκος C της περιφέρειας.  
                                         A = Cd/4   όπου d η διάμετρος 
 
Πιστεύεται ότι το είχαν βρει διαιρώντας τον κύκλο σε 
ίσους κυκλικούς τομείς και αναδιατάσσοντας τους ώστε να 
δημιουργήσουν ένα κατά προσέγγιση ορθογώνιο. Οι 
φόρμουλες για τη Γεωμετρία των τρισδιάστατων σωμάτων 
ήταν επίσης γνωστές. Οι όγκοι των κύβων  και των 
κυλίνδρων μπορούσαν να υπολογιστούν. 
 
Επίσης το μαθηματικό έργο, πραγματεία  του γνώμονα, 
που αναφέρεται στη διαίρεση μιάς γραμμής των τριών 
μονάδων, κάτι που αφορά πιθανότατα το ορθογώνιο 
τριγωνο με μήκη πλευρών 3,4 και 5. 
 
Αυτό μας βοηθάει να καταλαβούμε ότι γνώριζαν το 
πυθαγόρειο θεώρημα. 
 
Επίσης, στις ≪Δέκα κλασσικές μαθηματικές 
πραγματείες≫ ή ≪Δεκάβιβλο≫,  που θεωρείται ότι 
συνέγραψε ή συνέταξε ο Ζεν  



 Λουάν (6ος αι. μ.Χ.) εμφανίζεται ο ειδικός όρος ≪κανονικοί 
συντελεστές≫  που υποδηλώνει τη στοιχειώδη τριάδα 
Πυθαγόρειων αριθμών 3:4:5. 
 
Στο δεύτερο διάλογο της πραγματείας για το γνώμονα το 
θεώρημα διατυπώνεται στη γενική του μορφή κάνοντας χρήση 
γεωμετρικού σχήματος. Σε σχόλιο σημειώνεται ότι η απόδειξη 
αυτή βασίζεται στο σχήμα, από το οποίο προκύπτει ότι το 
τετράγωνο που κατασκευάζεται με πλευρά την υποτείνουσα c 
ορθογωνίου τριγώνου μπορεί να παρασταθεί ως άθροισμα του 
τετραγώνου που κατασκευάζεται με πλευρά τη διαφορά b των 
καθέτων και τεσσάρων ορθογωνίων τριγώνων με πλευρές a και 
b, δηλ. 
 
Από αυτά προκύπτει ότι: 



Δ.ΑΛΓΕΒΡΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ  

  Βαβυλωνιακή  Άλγεβρα 

 

 Οι μαθηματικές πλάκες που έχουν 
μεταφραστεί περιέχουν έναν πολύ μεγάλο 
αριθμό προβλημάτων, τα οποία στο σύνολό 
τους αναφέρονται σε θέματα της 
καθημερινής ζωής, της οικονομίας, της 
γεωργίας και της παραγωγής. Υπάρχουν 
για παράδειγμα προβλήματα σχετικά με 
την μέτρηση αποστάσεων,τον υπολογισμό 
του βάρους σωμάτων, τον υπολογισμό του 
εργατικού δυναμικού και του χρόνου 
εργασίας, τη μέτρηση των διαστάσεων και 
της επιφάνειας αγροτικών εκτάσεων 
σχήματος ορθογωνίου ή τετραγώνου. 
Υπάρχουν επίσης προβλήματα που 
αναφέρονται στην κατασκευή καναλιών, 
στην παρασκευή ψωμιού ή μπύρας και άλλα 
που ζητούν τον υπολογισμό δύο 
αντίστροφων αριθμών όταν είναι γνωστό το 
άθροισμα ή η διαφορά τους. 
 
 



 Προβλήματα θεωρητικού χαρακτήρα δεν υπάρχουν 

στα βαβυλωνιακά Μαθηματικά. 

Με χρήση σημερινής ορολογίας και συμβολισμού, η 

λύση των βαβυλωνιακών προβλημάτων οδηγεί στη 

λύση εξισώσεων και συστημάτων πρώτου και 

δευτέρου βαθμού ειδικών μορφών, καθώς και στη 

λύση εξισώσεων μεγαλύτερου βαθμού, 

συγκεκριμένων όμως κατηγοριών. Οι Βαβυλώνιοι δεν 

γνώριζαν αλγεβρικές μεθόδους και δεν είχαν 

αλγεβρικούς συμβολισμούς ούτε γενικούς τύπους 

τους οποίους μπορούσαν να εφαρμόσουν κατά τη 

λύση προβλημάτων  



 Η Γεωμετρία των Βαβυλωνίων: 
 

 Η Γεωμετρία των Βαβυλωνίων είχε καθαρά πρακτικό χαρακτήρα . 
 
Οι λαοί αυτοί δεν  είχαν αναπτύξει καμιά γεωμετρική θεωρία , ούτε είχαν διατυπώσει κάποια γενική 
πρόταση ή θεώρημα. Στα γεωμετρικά τους προβλήματα δεν υπάρχουν ούτε καν όροι για αρκετές 
γεωμετρικές έννοιες . Π.χ. δεν υπάρχει ο όρος «γωνία»  , «ακτίνα κύκλου» , «κέντρο κύκλου» κ.α. 
 
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Βαβυλώνιοι : 

 Υπολόγιζαν σωστά την επιφάνεια τριγώνου , τετραγώνου , ορθογωνίου και τραπεζίου. 

 Γνώριζαν να υπολογίζουν την επιφάνεια και τον όγκο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και τον όγκο ορθού 
πρίσματος όταν οι βάσεις του ήταν ειδικά πολύγωνα , κυρίως τετράγωνα. 

 Το μήκος C της περιφέρειας του κύκλου το θεωρούσαν ίσο με το τριπλάσιο της διαμέτρου. Με σημερινό 
συμβολισμό θα είχαμε τη σχέση   C=3*d ,όπου d η διάμετρος του κύκλου . Όπως προκύπτει από τη σχέση 
αυτή , θεωρούσαν ότι π=3. 

 Το εμβαδόν του κύκλου το υπολόγιζαν όπως  και το εμβαδόν ενός τριγώνου που έχει βάση την 
ημιπεριφέρεια και ύψος τη διάμετρο d του κύκλου. Δηλαδή  
 
                                            Ε= ½* 3d/2 * d = 3/4* d^2 
Tετραγωνική ρίζα αριθμών 
 
Οι Βαβυλώνιοι όταν ήθελαν να υπολογίσουν την τετραγωνική ρίζα κάποιου αριθμού , έστω α , εύρισκαν 
έναν αριθμό χ , του οποίου το τετράγωνο ήταν ίσο με α .Αυτό γινόταν με τη βοήθεια αντίστοιχων πινάκων 
τετραγώνων . Τέτοιοι πίνακες των τετράγωνων αριθμών υπήρχαν για όλους τους αριθμούς ν με ω=1 ,2, 
3,…. ,30 . 
 
Αυτή ήταν η μόνη μέθοδος υπολογισμού της τετραγωνικής ρίζας αριθμών που υπάρχει στα βαβυλωνιακά 
μαθηματικά κείμενα μέχρι και την τελευταία βαβυλωνιακή εποχή . 
 
 



 Ωστόσο κάποιοι συγγραφείς έχουν γράψει κατά 
καιρούς ότι  πιθανόν οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν να 
βρίσκουν κατά προσέγγιση την τετραγωνική ρίζα 
αριθμών . Μερικοί μάλιστα υπαινίσσονται και μια 
διαδικασία την οποία ενδεχομένως ακολουθούσαν 
οι Βαβυλώνιοι για τον υπολογισμό της 
τετραγωνικής ρίζας αριθμών . 
 
Μοναδικό στοιχείο , πάνω στο οποίο  στηρίζουν 
όλες αυτές τις υποθέσεις , είναι ένα σχήμα και 
τρεις αριθμοί που είναι χαραγμένοι πάνω σε μια 
πήλινη πλάκα .Η πλάκα αυτή είναι της αρχαίας 
βαβυλωνιακής περιόδου (εποχή Χαμμουραμπί) 
και βρίσκεται σήμερα στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου του Yale των Η.Π.Α.  



Ε.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ & Η 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ  

 
 Η γεωμετρία των Αιγυπτίων 

 Θα αρχίσουμε λέγοντας ότι από 
πολλούς αναφέρεται πως η γεωμετρία 
ανακαλύφθηκε πρώτα από τους 
Αιγυπτίους.  Μπορούσαν να 
υπολογίσουν σωστά τα εμβαδά του 
τριγώνου, του τετραγώνου, του 
ορθογωνίου και του τραπεζίου. 
Για να υπολογίσουν το εμβαδόν του 
κύκλου, αφαιρούσαν από την 
διάμετρό του το 1/9 της και το 
υπόλοιπο της διαφοράς αυτής το 
πολλαπλασίαζαν με τον εαυτό του. 
Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα, 
χρησιμοποιούσαν τη σχέση  
E= (d-1/9d)2.  



   Αριθμητική των Αιγυπτίων 

 

 

 

 

 

 

 Οι υπολογισμοί των Αιγυπτίων βασιζόταν στην πράξη της 

πρόσθεσης, του πολλαπλασιασμού, της αφαίρεσης και της 

διαίρεσης. 

 



ΑΖΤΕΚΟΙ 

 Στις τεράστιες εκτάσεις της Κεντρικής Αμερικής αναπτύχθηκαν διάφοροι λαοί και πολιτισμοί, 
όπως οι Ολμέκοι, οι Μάγια, οι Τολτέκοι και οι Αζτέκοι, οι οποίοι έφτασαν σε υψηλά επίπεδα 
πολιτισμού και, πριν καταστραφούν από τους Κονκισταδόρες, παρήγαγαν υψηλού επιπέδου 
αρχέγονες μορφές τέχνης και αρχιτεκτονικής και διακρίνονταν σε πεδία όπως τα μαθηματικά 
και η αστρονομία. 
Οι Αζτέκοι είναι ο πιο πρόσφατος πολιτισμός. Το 1168 μ.Χ., μετά την καταστροφή της Τούλα, 
άρχισε η κάθοδος των Αζτέκων στο σημερινό Μεξικό. 
Εκεί το 1325 μ.Χ. έχτισαν την πρωτεύουσά τους, την Τενοστλιτάν. Μέσα σε δύο αιώνες 
κυρίευσαν το μεγαλύτερο μέρος του Μεξικού κι έσπρωξαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας τους 
μέχρι τη Γουατεμάλα. Άμεσοι ή έμμεσοι κληρονόμοι πολιτισμών που άνθισαν πριν από αυτούς, 
οι Αζτέκοι ανέπτυξαν μια τέχνη απαράμιλλου πλούτου . 
Ανάπτυξαν την αστρονομία. Κατείχαν ακριβείς και συγκεκριμένες γνώσεις για τη διάρκεια του 
έτους, για τον προσδιορισμό των Ηλιοστασίων, για τις φάσεις και τις εκλείψεις της Σελήνης, για 
τις φάσεις της Αφροδίτης, για το ανοικτό σμήνος των Πλειάδων και για διάφορους άλλους 
αστερισμούς. 
Στα τέλη του 18ου ανακαλύφθηκε η Πέτρα του Ήλιου που συχνά ονομάζεται "Ημερολόγιο των 
Αζτέκων". Όμως δεν είναι μόνο ημερολόγιο, αλλά και αναμνηστική πέτρα μιας ιερής 
ημερομηνίας. Γιατί, όπως και στους Μάγιας, μερικές πέτρες των Αζτέκων υπενθύμιζαν μια 
τελετουργική γιορτή που γινόταν κάθε 52 χρόνια, τη γιορτή του Νέου Πυρός. Ιδιαίτερα πάνω 
σ' αυτή την Πέτρα του Ήλιου ήταν χαραγμένη η ημερομηνία της γιορτής του Νέου Πυρός του 
1479. Επίσης η Πέτρα του Ήλιου έχει σκαλισμένες επάνω της τις ιερογλυφικές ημερομηνίες 
των τεσσάρων προηγούμενων κόσμων 



 Ελλάδα  

 Αρχαία εποχή  

 Η αρχαία Αθήνα συνειδητοποίησε πρώτη την ανάγκη το έργο της εκπαίδευσης να το αναλάβει η πολιτεία, με 
σκοπό να διαπλάσει άξιους πολίτες και ικανούς εργάτες για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Έτσι, στην 
αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία έχουμε τις παλαίστρες, όπου φοιτούσαν παιδιά μέχρι 14 χρόνων. Εκεί 
διδάσκονταν από τους παιδοτρίβες γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, μουσική και, μαζί με τη γυμναστική, 
αποσκοπούσαν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη του σώματος και του νου. Στην εφηβική ηλικία οι νέοι φοιτούσαν στα 
γυμνάσια κι αργότερα στις ανώτερες σχολές, που δεν ήταν άλλες από τις σχολές των φιλοσόφων και των 
σοφιστών.  

 Ενώ όμως οι Αρχαίοι Έλληνες κατανοούσαν τη μεγάλη σημασία της εκπαίδευσης, αυτή ήταν προνόμιο μόνο των 
εύπορων, γιατί η παιδεία δεν παρεχόταν δωρεάν. Ο Ζάλευκος, νομοθέτης των Λοκρών στην Κ. Ιταλία, 
καθιέρωσε πρώτος την υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι Ρωμαίοι αποδέχτηκαν το ελληνικό σύστημα της 
εκπαίδευσης αφού το προσάρμοσαν στο δικό τους τρόπο ζωής. Από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η 
εκπαίδευση ξανασυνδέεται με την Εκκλησία. Αυτή τη φορά όμως η χριστιανική θρησκεία εμπλουτίζει τις αξίες 
του ελληνικού χώρου και διαμορφώνεται σιγά - σιγά αυτό που λέμε σήμερα ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Οι 
Ιεράρχες και Πατέρες της Εκκλησίας είχαν μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και το πνεύμα της 
ελευθερίας, που διαπνέει το έργο τους, γίνεται κύριο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης ακόμη και μέσα στο 
πειθαρχημένο πλαίσιο εκπαίδευσης που επιβάλλει η θρησκεία.  

 Περίφημες σχολές είναι η κατηχητική σχολή "Πάνταινος" στην Αλεξάνδρεια, το Πανδιδακτήριο (525), το 
"Οικουμενικό Διδασκαλείο", το "Διδασκαλείο των νόμων", η "Θεολογική Σχολή" στο Βυζάντιο. Στις 
σχολές αυτές εκπαιδεύονταν αυτοί που επρόκειτο να γίνουν κληρικοί ή να καταλάβουν πολιτικά αξιώματα.  

 Εκπαιδευτικό σύστημα  

 Το σύστημα αυτό της εκπαίδευσης διαμορφώνεται ως εξής: 

 Στοιχειώδης κύκλος σπουδών που διαρκεί 5 ή 6 ή 7 χρόνια. Σ' αυτόν μπαίνουν τα παιδιά γύρω στην ηλικία των 5 
ή 6 χρόνων και μαθαίνουν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, γεωγραφία, ιστορία, φυσική ιστορία, θρησκευτικά κλπ.  

 Γύρω στα 12 χρόνια τους εισάγονται στο μέσο κύκλο εκπαίδευσης. Σ' αυτόν εμπλουτίζονται οι γνώσεις τους στις 
θεωρητικές επιστήμες και παίρνουν τις αναγκαίες βάσεις στις θετικές επιστήμες. Τις βάσεις αυτές τις παίρνουν 
κυρίως με τα μαθηματικά (άλγεβρα, γεωμετρία, τριγωνομετρία), τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, την 
κοσμογραφία.  

 



 Σε παρά πολλές χώρες του κόσμου η ενδιάμεση βαθμίδα της εκπαίδευσης διασπάται σε δύο 
κύκλους. Τα 3 πρώτα χρόνια είναι το Γυμνάσιο, όπου όλοι όσοι φοιτούν μορφώνονται ισόμετρα, 
τόσο απ' το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, όσο κι απ' το χώρο των θετικών σπουδών. 
Ακολουθεί το Λύκειο με διάρκεια 3 ή 4 χρόνια, που διαχωρίζεται, τις πιο πολλές φορές, σε Λύκειο 
θετικής κατεύθυνσης και σε Λύκειο θεωρητικής κατεύθυνσης μ' ανάλογο προσανατολισμό των 
μαθημάτων που διδάσκονται. Παράλληλα με τα Λύκεια της θετικής κατεύθυνσης υπάρχουν και 
τεχνικές σχολές που είναι μεν κατώτερες απ' αυτά τα Λύκεια, γιατί οι απόφοιτοί τους δεν εισάγονται 
στα Πανεπιστήμια ή στα Πολυτεχνεία, αλλά παρέχουν στην κοινωνία θαυμάσιους τεχνικούς κι 
επαγγελματίες. 3) Η ανωτάτη βαθμίδα της εκπαίδευσης που συνθέτεται απ' τα Πανεπιστήμια, τα 
Πολυτεχνεία κι ακόμη απ' τις ανεξάρτητες Ανώτατες σχολές. Στον κύκλο αυτό εισάγονται οι 
απόφοιτοι των Λυκείων, συνήθως κατόπιν εξετάσεων (ή στις Αγγλοσαξωνικές χώρες οι απόφοιτοι των 
Κολεγίων, όπως λέγεται ο ειδικός τύπος του Λυκείου που υπάρχει εκεί).  

 Στα προγράμματα των Ανώτατων Σχολών (Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων κλπ.) δίνεται μεγάλη 
σημασία στην εξειδίκευση των φοιτητών στους διάφορους τομείς που έχουν επιλέξει, ώστε να 
προσφέρουν στην κοινωνία κατάλληλα στελέχη για να επανδρώσουν τις διάφορες θέσεις. Σε πολλές 
αναπτυγμένες χώρες τα πανεπιστήμια προσφέρουν κι ένα ακόμη πιο ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
στους επιστήμονες, όπου συνδυάζεται η διδασκαλία με την επιστημονική έρευνα (διδακτορικά 
διπλώματα). Αυτό είναι, σε γενικές γραμμές, απ' την κατώτερη ως την ανώτατη βαθμίδα, το σύστημα 
εκπαίδευσης που επικρατεί σήμερα. Πρέπει να προστεθεί ότι υπάρχει κι ένα προσχολικό στάδιο 
εκπαίδευσης κατά το οποίο τα μικρά παιδιά προετοιμάζονται, ώστε να προσαρμοστούν εύκολα με 
το σχολείο. Αυτή η προσχολική εκπαίδευση παρέχεται από τα νηπιαγωγεία.  



 Οι φορείς της εκπαίδευσης είναι το δημόσιο (κράτος) ή 

οι ιδιώτες. Στις Η.Π.Α. π.χ. η εκπαίδευση, κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της, παρέχεται στα ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια, όπου οι μαθητές και οι φοιτητές 

πληρώνουν κάθε μήνα το καθορισμένο ποσό των 

διδάκτρων. Στην Αγγλία το σύστημα είναι μεικτό, 

υπάρχουν τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια 

εκπαιδευτήρια. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι στις 

Η.Π.Α. το κράτος παρέχει πάρα πολλές υποτροφίες και 

χρηματικά βραβεία, καθώς και διαφόρων άλλων ειδών 

οικονομική ενίσχυση στους σπουδαστές, ώστε, τελικά, 

ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για την εκπαίδευση να 

το πληρώνει το κράτος. στορία  



 Αρχαία Ελλάδα  

 Στην αρχαία Αθήνα η εκπαίδευση ήταν ιδιωτική. Παιδαγωγοί και παιδοτρίβες δίδασκαν 
στα παιδιά γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, μουσική και γυμναστική. 

 Δωδέκατος αιώνας  

 Ο όρος εκπαίδευση πρωτοεμφανίστηκε το 12ο αιώνα, γύρω στο 1200 μ.Χ., στη Β. 
Ιταλία, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Τσεχία για την αναβάθμιση του εργατικού 
δυναμικού, μιας και έχουμε και τη βιομηχανική επανάσταση το 18ο αιώνα στην Αγγλία. 
Η παροχή δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης γινόταν από φιλανθρωπικές και 
θρησκευτικές οργανώσεις, των οποίων ο στόχος ήταν πρωταρχικά ηθικός και των 
οποίων η αντίληψη για το βαθμό μόρφωσης που ήταν αναγκαίος για τον σκοπό αυτόν, 
ήταν πολύ περιορισμένος. Σύμφωνα με τον Durkheim οι εκπαιδευτικοί 
μετασχηματισμοί είναι πάντα αποτέλεσμα και ένδειξη των κοινωνικών 
μετασχηματισμών και βάσει αυτών πρέπει να ερμηνεύονται. Με άλλα λόγια, η 
εκπαίδευση αλλάζει καθώς αλλάζει η κοινωνία. 

 Αναγέννηση και Διαφωτισμός  

 Διαφοροποιήσεις στη σημασία του όρου εμφανίστηκαν στην εποχή της Αναγέννησης 
και του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, όπου η μελέτη της κλασσικής γραμματείας 
αντικατέστησε την αυστηρή εκπαίδευση στη λογική που κατείχε κεντρική θέση στο 
σχολαστικισμό του Μεσαίωνα. Τώρα πια δινόταν έμφαση στην ελκυστικότητα της 
παρουσίασης, την κομψότητα της μορφής και το εκλεπτυσμένο και επεξεργασμένο ύφος 
και όχι στην ανάπτυξη της δύναμης της λογικής. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


 Εικοστός αιώνας  

 Δεν είναι δυνατόν να μη σημειώσει κανείς και δύο πολύ βασικούς σταθμούς στην ιστορία της εκπαίδευσης. Ο α’ 
που χρονολογείται στις αρχές του 20ού αιώνα και χαρακτηρίζει τη μετάβαση από το λεγόμενο «παλαιό» στο 
«νέο» σχολείο (σχολείο εργασίας) επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική μορφή και λειτουργία της 
εκπαίδευσης, δηλαδή στο περιεχόμενο και τη μεθόδευση της διδασκαλίας καθώς και στη σχέση εκπαιδευτικού 
και μαθητή. Ο β’ σταθμός καλύπτει την περίοδο μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, όπου μεταδίδεται το εκάστοτε 
ισχύον σύστημα γνώσεων και αξιών σε κάθε κοινωνική ομάδα, ασκείται κοινωνικός έλεγχος, ενώ το παιδαγωγικό 
έργο γίνεται πλέον επάγγελμα και διαμορφώνεται ένα πλέγμα προσδοκιών και νορμών για το φορέα του 
επαγγελματικού ρόλου. 

 Ελλάδα 

 Στην Ελλάδα στις 30 Απριλίου 1926 η εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική δια νόμου για τα παιδιά ηλικίας από 6 έως 
14 ετών και από το 1964 η παιδεία απ' την κατώτατη ως την ανώτατη εκπαίδευση είναι τελείως δωρεάν, αν και 
συγχρόνως λειτουργούν και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην πατρίδα μας δεν είναι 
ιδιαίτερα αναπτυγμένο και ο λόγος για την κακή απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος οφείλεται τόσο στη 
διγλωσσία, που δημιούργησε η διαμάχη δημοτικιστών και καθαρευουσιάνων, όσο και στις συχνές μεταβολές κι 
ανακατατάξεις που γίνονταν με την αλλαγή των κυβερνήσεων.  

 Όμως από τις αρχές του 1976 τέθηκαν οι ουσιαστικές βάσεις για την ανάπτυξη του συστήματος και την επίλυση 
του λεγόμενου "εκπαιδευτικού μας προβλήματος".  

 Σήμερα έχει αυξηθεί σημαντικά τόσο ο αριθμός των δημοτικών όσο και των γυμνασίων, για να καλύψει τις 
συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, αφού το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής νεολαίας και ιδιαίτερα των αστικών 
κέντρων στρέφεται προς τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Ο μέσος αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε 
δάσκαλο ή καθηγητή φτάνει στους 40. Ο αριθμός αυτός πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο ύψος των 25 με 30 
μαθητών, για να βελτιωθεί το παρεχόμενο επίπεδο της εκπαίδευσης και να εκλείψουν ορισμένοι παρασιτικοί 
θεσμοί (φροντιστήρια κλπ.), που αναπτύχθηκαν μετά το 1960 σε τρομακτικό βαθμό.  



 Οι απόφοιτοι των δημοτικών σχολείων εισάγονται σήμερα στο γυμνάσιο (3ετούς 
φοίτησης) και στη συνέχεια στα λύκεια ( τριετούς φοίτησης, γενικά ή τεχνικά). Αφού 
αποφοιτήσουν από τα λύκεια εισάγονται μετά από τις λεγόμενες γενικές εξετάσεις στα 
πανεπιστήμια ή στα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).  

 Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. υπάρχουν σ' όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στο 
χώρο των σχολών πρέπει να προστεθούν και οι εξαρτώμενες απ' τα διάφορα Υπουργεία 
σχολές, όπως είναι η Σχολή Ευελπίδων, η Σχολή Ικάρων και η Σχολή Δοκίμων που 
εκπαιδεύουν μόνιμους αξιωματικούς για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, η σχολή 
Εμποροπλοιάρχων (που εξαρτάται απ' το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) και οι σχολές 
της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών κ.ά.  

 Την εποπτεία για την εκπαίδευση στην Ελλάδα την έχει το Υπουργείο Παιδείας 
καιΘρησκευμάτων, το οποίο ρυθμίζει τ' αναλυτικά προγράμματα της στοιχειώδους και 
μέσης εκπαίδευσης. Για την καλύτερη διοίκηση και εποπτεία το Υπουργείο Παιδείας έχει 
διαχωρίσει τη χώρα σε περιφέρειες που κι αυτές υποδιαιρούνται σ' επιθεωρήσεις 
επικεφαλής των οποίων είναι ο επιθεωρητής. Τέλος, θα πρέπει να τονίσουμε, για μια 
ακόμη φορά, τη σημασία της εκπαίδευσης για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία 
της χώρας μας. Η φράση "ανθρώπινο κεφάλαιο", που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί 
οικονομολόγοι, εννοώντας τον αριθμό των μορφωμένων και ειδικευμένων μελών μιας 
κοινωνίας, μας δίνει μια εικόνα της σημασίας της εκπαίδευσης για την υλική ευημερία της 
πατρίδας μας 



 Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 

 Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση  

 Η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας αρχίζει ουσιαστικά με την Ελληνική επανάσταση του 1821 και την 
ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους το έτος 1828 με κυβερνήτη τον Καποδίστρια καλύπτοντας την 
Πελοπόννησο και μέρος της Στερεάς Ελλάδας. Από το 1832 μέχρι το 1974 το ελληνικό κράτος ήταν 
βασίλειο (με διαστήματα χωρίς βασιλεία) και μετά το 1974, η σύγχρονη Ελλάδα είναι Δημοκρατία (Τρίτη 
Ελληνική Δημοκρατία). Το 1880 στην ελληνική επικράτεια προστέθηκε η Θεσσαλία, το 1913 μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους, η Μακεδονία, το 1920 η Ανατολική Θράκη και η Σμύρνη που επέστρεψαν στην 
Τουρκική κυριαρχία μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Στην Ελλάδα προστέθηκε το 1923 η Δυτική 
Θράκη.Μετα τον δευτερο παγκοσμιο πολεμο το 1947 προστεθηκαν ταΑθήνα 

 Ο "καλός καγαθός" πολίτης, ο μορφωμένος και αναπτυγμένος πνευματικά, αισθητικά, 
ηθικά και σωματικά ήταν η επιδίωξη της αθηναϊκής πολιτείας.  
Η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα ήταν ελεύθερη και υπεύθυνοι γι' αυτήν ήταν οι γονείς του παιδιού. 
Τα σχολεία ήταν ιδιωτικά. 
Υποχρεώνονταν όμως να τηρούν κάποιους κανονισμούς, που ρύθμιζαν τη λειτουργία τους. 
Το πνεύμα της εκπαίδευσης ήταν σύμφωνο με τις παραδόσεις και τα ιδανικά της πόλης. 

 Από τον 5ο αιώνα που άρχισαν να ιδρύονται στην Αθήνα τα Γυμνάσια.  
Οι νέοι είχαν τη δυνατότητα να ασκούν ταυτόχρονα με το πνεύμα και το σώμα. 

 Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ήταν της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 
Την πρώτη την αναλάμβανε η μητέρα ή η τροφός και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια των έμφυτων 
ικανοτήτων του παιδιού και στην προετοιμασία του να δεχθεί τη σχολική εκπαίδευση, 
που άρχιζε συνήθως στα επτά χρόνια. 
Ο Παιδαγωγός, οικιακός δούλος, συνόδευε το παιδί στο Διδασκαλείο. 
Από τον πρώτο του δάσκαλο ο μικρός Αθηναίος μάθαινε ανάγνωση, συλλαβισμό, γραφή, αριθμητική. 
Αργότερα τον αναλάμβανε ο Κιθαριστής για να τον μυήσει στην τέχνη της μουσικής 
( μαθήματα λύρας, αυλού και τραγουδιού με συνοδεία λύρας ). 

  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (1828-1831) 

 Στοχεύοντας στην πνευματική αναγέννηση του απελευθερωμένου από τον τουρκικό ζυγό ελληνικού 
κράτους ο πρώτος κυβερνήτης του κατέβαλλε προσπάθειες για την εξασφάλιση αρχικά της 
στοιχειώδους εκπαίδευσης. 

 Το 1829 ιδρύει το Ορφανοτροφείο της Αίγινας για τα ορφανά του πολέμου, όπου λειτουργούσαν 
εκτός από τα αλληλοδιδακτικά σχολεία (σχολεία στα οποία οι μαθητές των ανώτερων τάξεων 
δίδασκαν τα παιδιά που φοιτούσαν στις κατώτερες ) τρεις κλάσεις ελληνικών μαθημάτων και πολλά 
“χειροτεχνεία”,πρακτικά εργαστήρια διαφόρων τεχνών για όσους μαθητές δεν είχαν ικανότητες 
προόδου στα μαθήματα. 

 Η στοιχειώδης εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική. 

 Στο Ορφανοτροφείο εντάχθηκε και το Πρότυπο σχολείο, όπου εκπαιδεύονταν δάσκαλοι για τα 
αλληλοδιδακτικά. 

 Επιπλέον ιδρύθηκε το Κεντρικό σχολείο “ δια τους έχοντας έφεσιν να αναδεχθώσιν το διδασκαλικόν 
επάγγελμα” και για όσους νέους θα ήθελαν να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές. 

 Σχολεία λειτούργησαν και στη Σύρο, στο Ναύπλιο, την Αθήνα και την ΄Ύδρα. 

 Επίσης λειτούργησε το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο Ναυπλίου, η Εκκλησιαστική Σχολή του 
Πόρου, η Αγροτική Σχολή της Τίρυνθας και η Εμπορική Σχολή Σύρου. 

 Ο Καποδίστριας σε συνεργασία με την Επιτροπή για θέματα παιδείας φρόντισαν κατά το δυνατόν 
για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολών και την έκδοση διαταγμάτων για τη σωστή οργάνωση 
και λειτουργία τους. 

 Ο κυβερνήτης είχε διατυπώσει την ανάγκη ιδρύσεως Πανεπιστημίου. ΄Όμως οι οικονομικές 
δυσκολίες και η έλλειψη διδακτικού προσωπικού, καθώς και ο πρόωρος θάνατός του δεν του 
επέτρεψαν να υλοποιήσει τους οραματισμούς του.  



 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ  

 Πολλοί χαρακτηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα που εισήχθηκε στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο της Αντιβασιλείας ως μίμηση του αντίστοιχου συστήματος που λειτουργούσε 
εκείνη την εποχή στη Γερμανία. Γι αυτό το λόγο οι δυσκολίες προσαρμογής του στο 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος ήταν αναμενόμενες. 

 Πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης ήταν το Επτατάξιο Δημοτικό ή του λαού σχολείο. 

 Ακολουθούσε το Τριτάξιο Ελληνικό σχολείο, στο οποίο μπορούσαν να εισαχθούν με 
εξετάσεις ακόμα και παιδιά που είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους μέχρι την τέταρτη 
τάξη του Δημοτικού. 

 Κατόπιν οι απόφοιτοι του Ελληνικού είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 
Τετρατάξιο Γυμνάσιο και τέλος το Πανεπιστήμιο, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 
1838, με τη φιλοσοφική, τη θεολογική, τη νομική και την ιατρική σχολή.  

 Βέβαια εκτός από την κρατική πρωτοβουλία, ουσιαστικά συνέβαλαν στη μόρφωση των 
ελληνοπαίδων οι κοινότητες, πολλοί ιδιώτες και ΄Έλληνες των παροικιών, με την ηθική, 
υλική και οικονομική ενίσχυσή τους.  



 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

 Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας όλοι προβληματιζόμαστε αναφορικά με τη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος και τα αποτελέσματά του. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την 
ογκωδέστατη εξεταστέα ύλη και για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, από τη στιγμή που είναι 
αναγκασμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου και των φροντιστηρίων για να 
αντεπεξέλθουν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τα παράπονά τους για 
τα χαμηλόμισθα εισοδήματά τους, ενώ οι ιθύνοντες της πολιτείας διατείνονται πως έχουν γίνει 
μεγάλες και αξιοσημείωτες πρόοδοι στον τομέα της εκπαίδευσης. Ποιος από τους παραπάνω 
ενδιαφερόμενους έχει τελικά δίκιο; Μήπως η παιδεία έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ο χώρος των 
αδιάλειπτων αντιπαραθέσεων και των επιπόλαιων πειραματισμών. 

 Ας επιχειρήσουμε όμως μια αναδρομή στο παρελθόν, για να εξετάσουμε τα δύο σημαντικότερα 
εκπαιδευτικά συστήματα της αρχαιότητας και να ερευνήσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους. Μια 
εμβριθής μελέτη του παρελθόντος μπορεί να διαφωτίσει το σύγχρονο άνθρωπο και να 
παραδειγματίσει τους υπεύθυνους. Άλλωστε, σε κάθε εποχή η διαπαιδαγώγηση των νέων αντανακλά 
την πολιτιστική ταυτότητα ενός λαού, καθώς ο εκάστοτε πολιτισμός συνίσταται στο σύνολο των 
πνευματικών και υλικών δημιουργημάτων του ανθρώπου. 

 Αναμφισβήτητα, όταν πρόκειται να κάνουμε λόγο για την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα, δε 
μπορούμε να αναφερθούμε μονάχα στο μεγαλείο της Αθήνας και να παραβλέψουμε τη Σπάρτη, 
καθώς η «σπαρτιατική γοητεία» επέδρασε καθοριστικά στην αθηναϊκή αγωγή. Από τη μια πλευρά, 
στεκόμαστε έκθαμβοι μπροστά στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αθήνας, που προωθούσε την τόνωση 
του δυναμισμού των νεαρών ατόμων και την παροχή ελευθερίας, ώστε να διαμορφώσουν οι νέοι 
φιλελεύθερο και δημοκρατικό ήθος, και από την άλλη, εντυπωσιαζόμαστε από την αυστηρή 
πειθαρχία της στρατοκρατούμενης σπαρτιατικής κοινωνίας. 



 Η σπαρτιατική εκπαίδευση υπάκουε στη νομοθεσία του Λυκούργου (ενός προσώπου που 
κινείται μεταξύ μύθου και πραγματικότητας) και στόχευε στο να δημιουργήσει ικανούς και 
ανδρείους στρατιώτες που θα υπεραμύνονταν της πατρίδας. Ας μην ξεχνάμε πως η 
Σπάρτη περιβαλλόταν από λαούς εχθρικούς που επιβουλεύονταν τα εδάφη της, γι’αυτό η 
αγωγή έστρεφε όλη την προσοχή της στην ενδυνάμωση του θάρρους και της 
ορμητικότητας των νέων από την παιδική ηλικία. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες του Πλουτάρχου, ακόμη και τα νεαρά κορίτσια λάμβαναν 
μέρος σε δημόσια γυμνάσματα και ασκούσαν το σώμα τους, ώστε να γίνουν κάποια μέρα 
μητέρες ρωμαλέες που θα έφερναν στο φως παιδιά υγιή και αρτιμελή. Το αγόρι από τη 
στιγμή της γέννησής του ανήκε ουσιαστικά στην πολιτεία, και από τα επτά του χρόνια 
υπέμενε αυστηρές δοκιμασίες και σκληρή φυσική άσκηση. Δεν επρόκειτο απλώς για μια 
εκγύμναση στις τεχνικές του πολέμου, αλλά παράλληλα για μια προσπάθεια αποφυγής της 
μαλθακότητας με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση στρατιωτικού φρονήματος. Αυτός ήταν 
και ο λόγος που η πολιτεία ανέθετε σε κάποιους ανθρώπους το λειτούργημα του 
μαστιγοφόρου, ώστε να επιβάλουν την τάξη και να συνετίζουν τους ατίθασους νεαρούς. Οι 
σκληρές δοκιμασίες και οι επίπονες ασκήσεις προετοίμαζαν τους νέους για την κατοπινή 
στρατιωτική τους ζωή και σε αυτές οι νέοι αφιέρωναν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
τους. Πρέπει να σημειώσουμε όμως πως λάμβαναν και μια μουσική αγωγή, η οποία είχε 
σχέση με τον πόλεμο, εφόσον το περιεχόμενο των σπαρτιατικών ασμάτων είχε αγωνιστικό 
χαρακτήρα, ενώ ο αυστηρά κανονισμένος μουσικός ρυθμός των χορών έθιζε τους νέους 
στην πειθαρχία και στις οργανωμένες κινήσεις των στρατευμάτων. 



 Επομένως, παρατηρούμε πως η μουσική μόρφωση των Σπαρτιατών 
εντασσόταν μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για μάχη και 
στόχευε στην καλλιέργεια των ψυχικών ιδιοτήτων των νέων. Τους ενέπνεε 
τον ενθουσιασμό, το πάθος για δράση και φούντωνε τα πολεμικά τους 
αισθήματα. Ουσιαστικά, η ωδική και μουσική αγωγή συνδεόταν στενά με 
την ενδυνάμωση της ανδρείας στις ψυχές των νέων, δηλαδή δεν έθετε ως 
στόχο την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. Όπως βεβαιώνουν και οι 
πηγές, δεν υπήρχε η τυπική διανοητική εκπαίδευση αλλά οι νέοι λάμβαναν 
τις στοιχειώδεις γνώσεις, ανάγνωση και γραφή, ακριβώς γιατί αυτές ήταν 
αναγκαίες. Η υπόλοιπη όμως εκπαίδευση αποτελούσε μια προσπάθεια 
σκληραγώγησης των νέων, ώστε να είναι ευπειθείς στους άρχοντες της 
πόλης, να υπομένουν καρτερικά τους κόπους και να νικούν στις μάχες. 
 
 



 Η εκπαίδευση τον 5ο αιώνα π.Χ. – Ο δάσκαλος στα κλασικά χρόνια  

 Ορόσημο για τον παγκόσμιο πολιτισμό και ειδικότερα για την εκπαίδευση αποτελεί ο 5ος  π.Χ. 
αιώνας της κλασικής Ελλάδας. Στην αρχαία Αθήνα καθιερώνεται ένα εκπαιδευτικό σύστημα με 
βασικές συνιστώσες τις γραμματικές γνώσεις, τη μουσική αγωγή και τη γύμναση του σώματος, που 
αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης μέχρι σήμερα, ενώ η εισαγωγή του παιδιού στις ηθικές αξίες 
ξεκινούσε από το οικείο περιβάλλον. Ο σκοπός της αγωγής ήταν η ελεύθερη ανάπτυξη της 
ανθρώπινης προσωπικότητας, η αρμονική και τέλεια ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Σημαντικό 
ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια για την καλλιέργεια των παιδιών έχουν οι δάσκαλοι, που εξειδικεύουν 
τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, με αποκορύφωμα την εκπαιδευτική αντίληψη των 
μεγάλων φιλοσόφων.Όπως αναφέρει ο Πλάτωνας: «Στην Αθήνα, οι άνθρωποι με φροντίδα και 
επιμέλεια διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά. Πρώτα πρώτα η τροφός, η μητέρα, ο παιδαγωγός και 
ο ίδιος ο πατέρας φροντίζουν πως θα γίνει καλό παιδί, διδάσκοντάς του το δίκαιο και το άδικο, το 
ωραίο και το άσχημο. Ύστερα απ’ αυτά, όταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς 
τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων, όπου οι γραμματιστές φροντίζουν να μάθουν γραφή και 
ανάγνωση, οι κιθαριστές με το να διδάσκουν λύρα τα κάνουν πιο εκλεπτυσμένα και προσπαθούν να 
εξοικειώσουν την ψυχή τους με το ρυθμό και την αρμονία. Ακόμα τα παιδιά συχνάζουν στα 
γυμναστήρια και τις παλαίστρες, όπου οι παιδοτρίβες κάνουν τα σώματά τους πιο δυνατά για να μην 
αναγκάζονται να δειλιάζουν εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης.» [1]. 

 Οι Αθηναίοι φρόντιζαν ώστε η παιδευτική επίδραση προς τους νέους να ασκείται και στην κοινωνική 
ζωή, μέσα από τις θρησκευτικές τελετές και γιορτές, στις οποίες οι νέοι συμμετείχαν ενεργά 
χορεύοντας και ψάλλοντας. Εξάλλου, το θέατρο, οι αγώνες, τα μνημεία τέχνης, όλα συνδυάζονταν 
για να προσδώσουν και να εντυπώσουν στους νέους την αίσθηση της τάξης και της ωραιότητας. 

  Τα πρώτα στάδια 

 Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ήταν της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπως αυτή της 
Μύρτιδας. Την πρώτη την αναλάμβανε η μητέρα ή η τροφός και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια 
των έμφυτων ικανοτήτων του παιδιού, στη μεταλαμπάδευση της πίστης στους θεσμούς και τις αξίες, 
και στην προετοιμασία του να δεχθεί τη σχολική εκπαίδευση, που άρχιζε συνήθως στα επτά χρόνια. 
Μέχρι αυτή την ηλικία η αγωγή των παιδιών ήταν κοινή, στη συνέχεια όμως τα δύο φύλα 
διαχωρίζονταν. 



 Εκπαίδευση κοριτσιών 

 Τα αγόρια διδάσκονταν ποικίλες γνώσεις από ειδικούς δασκάλους, ενώ τα κορίτσια συνέχιζαν τη 
εκπαίδευση μέσα στην οικογένεια, με σκοπό να μάθουν να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τις 
υποθέσεις του σπιτιού, αφού συνήθως δεν ήταν εφικτό να πάρουν ανώτερη μόρφωση. Η αγωγή ήταν 
ηθική και πρακτική. Η νέα έπρεπε να μένει συνεχώς στο σπίτι, ασχολούμενη με. την υφαντική, την 
πλεκτική και τη ραπτική. 

 « Ελάχιστα να βλέπει, ελάχιστα να ακούει, ελάχιστα να λέει » και μ’ αυτό τον τρόπο  αποδείκνυε τη 
σωφροσύνη της, όπως αναφέρει ο Ξενοφώντας. [2] 

 Ωστόσο, τα κορίτσια των πολύ εύπορων οικογενειών λάμβαναν στοιχειώδεις γνώσεις γραφής, 
ανάγνωσης, μυθολογίας και μάθαιναν να κάνουν λογαριασμούς και να απαγγέλλουν ποιήματα.  

 Ποια τύχη άραγε είχε η Μύρτις; 

   

 Οιδάσκαλοι 
Η σχολική  αγωγή ήταν ιδιωτική και οι γονείς πλήρωναν τους δασκάλους, ενώ η διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του παιδιού μέσα από το σχολείο επηρεαζόταν σε ένα μεγάλο μέρος από τη 
δυναμική της ομάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα οι νέοι Αθηναίοι 
λάμβαναν μόνο τη στοιχειώδη εκπαίδευση.  «Οι Αθηναίοι Περικλής, Φειδίας, Σοφοκλής, που 
γεννήθηκαν το 490 π.Χ. και που διέπρεψαν στην πολιτική, τις τέχνες και τα γράμματα, δεν είχαν 
λάβει παρά μια μόρφωση όχι ανώτερη των σύγχρονων δημοτικών σχολείων».[3] 

  Παιδαγωγός 

 Ο Παιδαγωγός, έμπιστος δούλος, συνόδευε το παιδί στο Διδασκαλείο μέχρι τα δεκαπέντε του 
χρόνια, κουβαλούσε τα πράγματά του, το πρόσεχε στο δρόμο και στην ανάγκη  το τιμωρούσε, 
παραμένοντας στο σχολείο μέχρι το τέλος των μαθημάτων, η διάρκεια των οποίων ήταν εξάωρη. 



 Γραμματιστής 

 Από τον πρώτο του δάσκαλο, το γραμματιστή, ο μικρός Αθηναίος μάθαινε ανάγνωση, συλλαβισμό, γραφή, καλλιγραφία, 
ορθογραφία και αριθμητική. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να κάθονται σε δίφρους (σκαμνιά), έχοντας στα γόνατά τους 
τα πινακίδια πάνω στα οποία έγραφαν. Οι γραμματιστές κάθονταν σε καθίσματα, τους λεγόμενους θρόνους ή κλισμούς, και 
τους επέβλεπαν. Τα πινακίδια ήταν αλειμμένα με κερί και επάνω σε αυτό το υλικό χαράσσονταν τα γράμματα με τη 
βοήθεια της γραφίδας. Η γραφίδα ήταν ένα αντικείμενο μυτερό από τη μια πλευρά, ώστε να μπορεί εύκολα ο μαθητής να 
χαράσσει τα γράμματα και πλατύ από την άλλη για να ισιώνει το κερί και να μπορεί να ξαναγράψει.. Οι μαθητές οι οποίοι 
δεν διέθεταν πινακίδιο με κερί, συνέλεγαν όστρακα από τα κεραμικά εργαστήρια ή από τον δρόμο, τα οποία και πάλι 
μπορούσαν να τα χαράξουν ή να γράψουν πάνω σ’ αυτά με μελάνι. 

  Κιθαριστής 
Απαραίτητο στοιχείο για την εκπαιδευτική ολοκλήρωση θεωρούσαν οι Αθηναίοι τη μουσική, η οποία σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη εμπνέει στις ψυχές την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης, της ωραιότητας και περιορίζει τα 
ανθρώπινα πάθη. Τη μύηση στην τέχνη της μουσικής αναλάμβανε ο Κιθαριστής, που εξασκούσε τον μικρό Αθηναίο στο 
τραγούδι, τη λύρα, την εκμάθηση και την απαγγελία των ποιημάτων του Ομήρου, του Θέογνη και του Σόλωνα. 

  Παιδοτρίβης 
Τη σωματική εκγύμναση των μαθητών φρόντιζε ο Παιδοτρίβης. Οι γυμναστικές ασκήσεις στην Παλαίστρα καλλιεργούσαν 
το αθλητικό πνεύμα και την άμιλλα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπία δύναμης και χάριτος. Προετοίμαζε 
μάλιστα τους μαθητές και για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, με σκοπό οι καλύτεροι να λάβουν μέρος στους 
Ολυμπιακούς. 

  Μέθοδος διδασκαλίας 
Η μέθοδος διδασκαλίας την οποία χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι γραμματιστές βασιζόταν στην τεχνική της 
απομνημόνευσης. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να αποστηθίσουν την αλφάβητο, όχι μόνο με την κανονική σειρά (α, β, 
γ...) αλλά και με την αντίστροφη (ω, ψ, χ...). Στη συνέχεια προχωρούσαν στην εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής 
των συλλαβών και κατέληγαν σε ολόκληρες λέξεις. Με την πάροδο του χρόνου σταδιακά ο μαθητής προέβαινε στην 
ανάγνωση και κατανόηση  

 Ο γραμματιστής ήταν αυστηρός και απαιτούσε από τους μικρούς Αθηναίους υπακοή και συμπεριφορά που χαρακτήριζε 
ενάρετο άνθρωπο αλλά και καλό πολίτη. Συχνά η συμμόρφωση των μικρών μαθητών γινόταν με μη αποδεκτές μεθόδους, 
όπως απεικονίζεται σε οινοχόη της εποχής. 



 Ο ρόλος του δασκάλου κατά τον Σωκράτη. 
Αυτή την εικόνα του δασκάλου έρχεται να αλλάξει ο Σωκράτης, όπως 
παρουσιάζεται από τον Πλάτωνα. Η αγωγή ως θεία επιταγή και χρέος προς 
την πολιτεία, ασκείται από το δάσκαλο αφιλοκερδώς σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του, όχι μόνο με τη διδασκαλία αλλά και με το παράδειγμα της 
προσωπικής του ζωής Ο δάσκαλος συγκρατεί την οργή του, δεν 
παραφέρεται, είναι έτοιμος να συγχωρήσει, το μίσος και η μνησικακία δεν 
έχουν θέση στην ψυχή του. Περιφέρεται στις οδούς για να πείσει τους 
πολίτες ότι δεν πρέπει να δώσουν  το προβάδισμα στο σώμα και τα πλούτη, 
αλλά να ασχοληθούν για την τελειοποίηση της ψυχής.Μια νέα σχέση 
προβάλλει μεταξύ μαθητή και δάσκαλου. Η διδασκαλία παύει να είναι 
προσφορά και αποδοχή γνώσεων, καθίσταται από κοινού αναζήτηση για να 
ανακαλύψουν την αληθινή γνώση, η οποία βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση. 
 
 



 Συμπέρασμα  

 Η παιδεία των αρχαίων στην πλήρη μορφή της υπήρξε προνόμιο των εύπορων τάξεων, 
κάτι που αδιάκριτα συμβαίνει ως τη σύγχρονη εποχή μας με συγκαλυμμένο ή 
απροκάλυπτο τρόπο. Ωστόσο, είναι φανερό πως ο στόχος της ελληνικής εκπαίδευσης στην 
αρχαιότητα θεωρητικά και πρακτικά ήταν η παραγωγή του καλύτερου δυνατού πολίτη και 
όχι ο πλουτισμός –σε αντιστροφή προς τη σύγχρονη πραγματικότητα. Αναζητούσε το 
καλό της κοινότητας και όχι το καλό του ατόμου. Βέβαια οι μέθοδοι και τα υλικά της 
μαθητείας διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, όμως το ζητούμενο ήταν το ίδιο, η 
εκπαίδευση του χαρακτήρα, κάτι που οι Έλληνες γονείς ζητούσαν επίμονα από τους 
διευθυντές των σχολείων. 

 Επίσης σημαντική -αν και όχι στην περίπτωση της Σπάρτης ή της Κρήτης, όπου το 
ιδανικό ζητούμενο ήταν η ανδρεία, η τόλμη, η στρατιωτική μαθητεία και η διακυβέρνηση- 
ήταν η αναζήτηση της αισθητικής και της φαντασίας, μέσω της τέχνης και της μουσικής. 
Τούτο γινόταν μέσω της εξατομίκευσης και της απομάκρυνσης του παιδιού από τις 
επιρροές της οικογένειας. Τόσο ο νεαρός Σπαρτιάτης όσο και ο νεαρός Αθηναίος ή 
Εφέσιος από τα έξι μόλις χρόνια του περνούσε όλη την ημέρα του μακριά από το σπίτι, 
με τη συντροφιά των συνομηλίκων του στην παλαίστρα ή τους δρόμους. Μάθαινε να 
ξεκόβει από την οικογένειά του και να σχετίζεται με τους αυριανούς συμπολίτες του. 
Αναμφίβολα έχανε πολλά από αυτό το σύστημα, αλλά έτσι εξασφαλιζόταν η ενότητα και η 
συνέχεια της πόλης-κράτους. Όλα εξασφάλιζαν πως το παιδί θα συνειδητοποιούσε ότι είναι 
μέλος μιας κοινότητας, για την ευτυχία και την ευημερία της οποίας η προσωπική τους 
επιθυμία ή ευχαρίστηση έπρεπε να υποτάσσεται. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκε και 
έμεινε στην ιστορική μνήμη η αίσθηση της αυτοθυσίας για χάρη της πολιτείας ή της 
κοινότητας ! 
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 Aρχαια ελλαδα μαθηματικα  
 
 
Είναι γνωστό ότι η Αρχαία Ελλάδα έβαλε τα θεμέλια των 
μαθηματικών Επιστημών και ειδικά στόν τομέα της Γεωμετρίας 
και της Λογικής. Τα έργα των αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών 
όσα βέβαια διεσώθηκαν αποτέλεσαν την βάση για την πιό πέρα 
εξέλιξη των μαθηματικών Επιστημών. Ονόματα όπως Ευκλείδης 
, Αρχιμήδης, Πυθαγόρας, Θαλής έγιναν αντικείμενο μελέτης της 
ιστορίας των Μαθηματικών.  

 Η αξιωματική τοποθέτηση των Μαθηματικών ξεκίνησε απο την 
αρχαία Ελλάδα. Τότε θεμελιώθηκε η επίλυση του μαθηματικού 
προβλήματος με την διαδικασία ανάλυσης, σύνθεσης, απόδειξης 
καθώς και της απόδειξης ισχύος του αντιστρόφου. Τα 
Μαθηματικά αναπτυχθήκανε στην Αρχαία Έλλάδα για να 
εφαρμοσθούν στην γεωργία, μηχανική, πολεμική τέχνη, 
αστρονομία, γεωδαισία. Αναπτυχθήκανε όμως και για να 
αποτελέσουν προιόν της ανθρώπινης σκέψης και 
χρησιμοποιηθήκανε στην δομημένη λογική και την φιλοσοφία.  



 Σύντομο οδοιπορικό στα μαθηματικά της αρχαίας Ελλάδας  

 Στα παράλια της Μ. Ασίας είναι που συναντάμε τους πρώτους 
μαθηματικούς στην Αρχαία Ελλάδα. Είναι φανερή η επίδραση των 
Μαθηματικών που είχαν αναπτυχθεί από τους Φοίνικες και τους 
Αιγυπτίους προς τους Έλληνες. 
 
Οι πρώτοι Έλληνες σοφοί που ασχολήθηκαν με τα Μαθηματικά ήταν ο 
Θαλής ο Μιλήσιος (640-546 π.χ.) και ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580-490 
π.χ.) που ίδρυσαν αντίστοιχα την Ιωνική και την Πυθαγορική σχολή. Είναι 
γνωστά πολλά γεωμετρικά θεωρήματα του Θαλή του Μιλήσιου: α) οι παρά 
τη βάση ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. β) οι κατακόρυφες γωνίες είναι 
ίσες. γ) τρίγωνο ορίζεται αν δοθεί μία πλευρά και οι προσκείμενες γωνίες. 
δ)οι πλευρές ισογώνιου τριγώνου είναι ανάλογες . ε) κάθε διάμετρος κύκλου 
χωρίζει αυτόν σε δύο ίσα μέρη. στ) σε ημικύκλιο η εγγεγραμμένη γωνία 
είναι ορθή. Ακόμα ο Θαλής ο Μιλήσιος γνώριζε την σφαιρικότητα της γης, 
προέβλεπε τις εκλείψεις και χώριζε το έτος σε 365 ημέρες. 
 
 
 



 Διάδοχοι του Θαλή του Μιλήσιου στην Ιωνική σχολή ήταν ο Αναξίμανδρος, ο 
Αναξιμένης και ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος. 
 
Ο Πυθαγόρας ίδρυσε τη σχολή του στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας στην οποία ζούσαν 
οι μαθητές του και κρατούσαν μυστικότητα γι αυτά που μαθαίνανε. Σύμφωνα με τον 
Πρόκλο αποδίδονται στον Πυθαγόρα οι εξής γεωμετρικές ανακαλύψεις: α) το άθροισμα 
των γωνιών κάθε τριγώνου ισούται με δύο ορθές γωνίες. β) σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το 
τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων 
πλευρών (Πυθαγόρειο θεώρημα) γ) Η κατασκευή κανονικών πολυέδρων (κοσμικών 
σωμάτων) κύβου, τετραέδρου, δωδεκαέδρου. δ) ο χωρισμός του επιπέδου σε κανονικά 
τρίγωνα, τετράγωνα ή εξάγωνα ανά 6, 4 ή 3 έχουν κοινή κορυφή. Θεωρούσαν σαν 
τελειότερο γεωμετρικό σχήμα τον κύκλο και τελειότερο σχήμα τη σφαίρα. Τους αριθμούς 
τους χώριζαν σε άρτιους και περιττούς. Το άθροισμα των περιττών αριθμών είναι 
1+3+5+.......+(2ν+1)=(ν+1)2 Το γινόμενο δύο αριθμών αποτελεί επίπεδο και τριών 
αριθμών στέρεο σχήμα (δηλαδή κύβο αν τρεις αριθμοί είναι ίσοι). 
 
Ο σημαντικότερος Πυθαγόρειος μετά τον θάνατο του Πυθαγόρα ήταν ο Αρχύτας ο 
Ταραντίνος. Η πιο σημαντική από τις άλλες σχολές ήταν η Ελεατική σχολή με τον 
Παρμενίδη και τον μαθητή του Ζήνωνα. 
 
 
 



 Στην Θράκη εμφανίζεται η Ατομική σχολή με τον Δημόκριτο (460-370 π.χ.) Πρώτος ανακάλυψε την οδό 
που οδηγεί προς το απειροστικό λογισμό, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος και ότι εξέταζε ανά δύο γειτονικά 
επίπεδα τομών της σφαίρας αν είναι ίσα ή άνισα και συμπέρανε ότι αν είναι ίσα η σφαίρα είναι κύλινδρος αν 
είναι άνισα δαντελωτή. Γνώριζε να βρίσκει τον όγκο πυραμίδας και κώνου με γεωμετρική μέθοδο. 
 
Προς το τέλος του 5ου π.χ. αι. η Αθήνα γίνεται το κέντρο των μαθηματικών σπουδών. Μαζί με τη σχολή 
της Κνίδου με τον Εύδοξο, Μέναιχμο και Αριστέα αναπτύσσεται η σχολή των Αθηνών με τον Ιπποκράτη 
τον Χίο, συνεχίζεται με τον Πλάτωνα και τον Θεαίτητο. Αυτές οι δύο σχολές ασχολήθηκαν με τα εξής 
προβλήματα : α) διπλασιασμός του κύβου β) τριχοτομήσεως της γωνίας γ) τετραγωνισμού του κύκλου. 
 
Ο Ιπποκράτης ο Χίος (γεννηθείς το 470 π.χ.) ήταν από τους σημαντικότερους μαθηματικούς της 
αρχαιότητας. Γνώριζε τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα και αναφέρεται σαν ιδρυτής της γεωμετρίας του κύκλου, 
ενώ οι ανακαλύψεις του σχετίζονται με τον τετραγωνισμού του κύκλου και την τριχοτόμηση της γωνίας. 
 
Ο μεγάλος φιλόσοφος της σχολής των Αθηνών, ο Πλάτων, έβαλε τάξη στα γεωμετρικά θεωρήματα έτσι 
ώστε να καθοριστούν ορισμοί, αιτήματα και αξιώματα. Ο Εύδοξος (408-355 π.Χ.) μαθητής του Αρχύτα και 
του Πλάτωνα, ίδρυσε τη σχολή της Κυζίκου και θεωρείται ο πρώτος επιστήμονας και πατέρας της 
επιστημονικής αστρονομικής παρατήρησης. Ο Αριστεύς έγραψε το βιβλίο των πέντε κανονικών στερεών ( 
πυραμίδας, κύβου, οκτάεδρο, δωδεκάεδρο, εικοσάεδρο. Ο Θεαίτητος μαζί με τον Πυθαγόρα και τον 
Εύδοξο αποτελούν την τριάδα πάνω στους οποίους στηρίχθηκε ο Ευκλείδης. Ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης 
και ο Απολλώνιος είναι οι τρεις σημαντικότεροι Μαθηματικοί της Αλεξάνδρειας. Ο Ευκλείδης (3ος π.Χ 
αιώνα) ανέλαβε την διεύθυνση της σχολής και έγραψε ένα πολύ σημαντικό έργο " Τα στοιχεία " που 
αποτελείται Από 13 βιβλία και χρησιμοποίησε σαν πηγές τον Πυθαγόρα τον Εύδοξο και τον Θεαίτητο. 
Αλλά έργα του είναι τα "Δεδομένα", "περί διαιρέσεων", "τα οπτικά " και "τα κατοπτρικά" και τα 
"φαινόμενα". 



Ρωμαϊκοί αριθμοί 

 
 Ένα τυπικό ρολόι με ρωμαϊκούς αριθμούς 

στο Bad Salzdetfurth, στη Γερμανία 

 Το Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης 
αριθμών, που χρησιμοποιείτο ευρέως στην 
Αρχαία Ρώμη, αλλά επιβιώνει ακόμη και στις 
μέρες μας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι 
ένα σύστημα που απεικονίζει τους αριθμούς 
με συνδυασμούς γραμμάτων του λατινικού 
αλφάβητου που ανάλογα με τη διάταξη τους , 
προστίθενται ή αφαιρούνται. Βασίζεται στο 
αντίστοιχο σύστημα αναπαράστασης των 
Ετρούσκων. Στην αρχική του μορφή 
περιελάμβανε 5 γράμματα (I, V, X, L και C). 
Οι δέκα πρώτοι αριθμοί στο ρωμαϊκό 
σύστημα αναπαράστασης αριθμών είναι : 

 I=1, II=2, III=3, IV=4, V=5, VI=6, 
VII=7, VIII=8 , IX=9 και Χ=10 



 Χαρακτήρες αναπαράστασης  

 Το σημερινό σύστημα περιλαμβάνει 7 γράμματα 
αναπαράστασης με τις κάτωθι αξίες στο δεκαδικό 
σύστημα: 

 Κανόνες σύνταξης  

 Οι κανόνες αναπαράστασης έχουν ως εξής: 

 Όταν έχουμε δύο ή τρία ίδια γράμματα στη σειρά τότε 
οι αξίες των γραμμάτων προστίθενται: II=2, CC=200, 
III=3, XXX=30,. 

 Όταν έχουμε δύο γράμματα στη σειρά, και το γράμμα 
που βρίσκεται στα δεξιά είναι μικρότερης αξίας από το 
γράμμα που βρίσκεται αριστερά τότε προστίθενται οι 
αξίες των γραμμάτων: VI=6, XI=11, DC=600, XV=15 

 



 Ακέραιοι αριθμοί  

 Οι αρχαίοι Έλληνες έγραφαν όλους τους αριθμούς από το 1 ως το 999 με 
γράμματα του αλφαβήτου και με τη βοήθεια σημείων στίξεως, τα οποία 
ήταν 

 «΄» η κεραία επάνω και μετά από το γράμμα, 

 «,» η ανάποδη κεραία κάτω και πριν από το γράμμα, 

 «.» η τελεία μεταξύ των γραμμάτων και 

 «¨» τα διαλυτικά επάνω από το γράμμα. 

 Χρησιμοποιούνται και κεφαλαία, προ πάντων για δυναστικά ονόματα και 
κεφάλαια βιβλίων. 

 Σε ελληνικά νομίσματα της εποχής του 19ου και των αρχών 20ού αιώνα, 
αντί για το σύμβολο (´) έχει χρησιμοποιηθεί και το θαυμαστικό, π.χ. Α! 

 Έτσι έχουμε 

 α´ β´ γ´ δ´ ε´ ϛ´ ζ´ η´ θ´ τους αριθμούς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 αντίστοιχα 

 ι΄ κ΄ λ΄ μ΄ ν΄ ξ΄ ο΄ π΄ ϟ΄ τους αριθμούς 10 20 30 ... 90 αντίστοιχα 

 ρ΄ σ΄ τ΄ υ΄ φ΄ χ΄ ψ΄ ω΄ ϡ΄ τους αριθμούς 100 200 300 ... 900 αντίστοιχα 

 



 Το Ϝ´ χρησιμοποιείτο ως έξι στην αρχαιότητα. Αντικαταστάθηκε από το 
στίγμα σταδιακά, αφού είχε πάψει πρώτα να χρησιμοποιείται ως γράμμα. 
Τις τελευταίες δεκαετίες το στίγμα εξαφανίστηκε από τον γραπτό λόγο για 
πρακτικούς κυρίως λόγους και τη θέση του πήρε το Στ΄. 

 Ξεκινώντας από αυτό το σύστημα γραφής, οι πιο σύνθετοι αριθμοί 
γράφονταν ως σειρά γραμμάτων έτσι, ώστε το άθροισμα να μας δίνει τον 
συγκεκριμένο αριθμό. Τα γράμματα γράφονταν και διαβάζονταν από τα 
αριστερά προς τα δεξιά. 

 Παραδείγματα 

 Ο αριθμός 153 γραφόταν «ρνγ΄» ή «ρνγ». 

 Ο αριθμός 780 γραφόταν «ψπ΄» ή «ψπ». 

 Ο αριθμός 306 γραφόταν «τϛ΄». 

 Οι χιλιάδες (1000, 2000 κλπ) εκφράζονταν με τα ίδια γράμματα όπως οι 
εννιά μικροί αριθμοί, είχαν όμως για διακριτικό την κεραία πριν και κάτω 
του γράμματος. 

 Παραδείγματα 

 Το «,δ» σήμαινε 4.000, ενώ 

 το 1823 γραφόταν «,αωκγ΄» και 

 το «,αζ΄» σήμαινε 1.007. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1


 Κλάσματα  

 Τα κλάσματα γράφονταν ως ζεύγος αριθμών. Πρώτα 

γραφόταν ο αριθμητής και μετά ακολουθούσε ο 

παρονομαστής, ο οποίος διακρινόταν από διπλή κεραία. 

 Παραδείγματα 

 το «ένα τρίτο» γραφόταν ως γ΄΄, ενώ ο αριθμητής στην 

περίπτωση αυτή παραλειπόταν. 

 τα δύο πέμπτα γράφονταν ως «β΄ ε΄΄». 

 



 Υπολογισμοί  

 Οι αριθμητικές πράξεις είναι σύνθετες δεδομένου ότι 

χρησιμοποιούνται τόσα πολλά σύμβολα. Ο 

πολλαπλασιασμός πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 

τον επιμεριστικό νόμο. Παραδείγματος χάριν : 

   σπζ x β = ( σ + π + ζ )x β 

 =( 200 + 80 + 7 ) x 2 

 =400 + 160 + 14 = 574 

 = φοδ  

 Η διαίρεση πραγματοποιείτο ουσιαστικά με τον ίδιο 

τρόπο όπως την κάνουμε σήμερα. 



 Ο Αρχαιοελληνικός Τρόπος Γραφής των Αριθμών 

 Α) Συστήματα θέσης και μεταγραφής συμβόλων 

 Οι πρώτες μορφές γραπτών αριθμητικών συμβόλων ήταν χαραγές, δηλαδή , , , για 
το 1,2,3 αντίστοιχα, σύστημα δύσχρηστο έστω και αν μερικές φορές χρησιμοποιούνταν 
ευκολότερες μορφές γραφής και επομένως ανάγνωσης, όπως η  αντί της . Η 
ανάπτυξη της γεωργίας και του εμπορίου επέβαλε την χρήση βελτιωμένων 
ιδεογραμμάτων. Η τεχνική της αντικατάστασης μιας ομάδας συμβόλων με ένα νέο 
σύμβολο ονομάστηκε μεταγραφή συμβόλων (cipherization). Συνήθως η μεταγραφή 
αφορούσε το 5 (περίπτωση των Μάγια) ή το 10. Έτσι στον ρωμαϊκό τρόπο γραφής το V 
παριστάνει το 5 και το 8 γραφόταν VIII. 

 To θεσιακό σύστημα αρίθμησης είναι το σύστημα αρίθμησης στο οποίο οι αριθμοί 
παριστάνονται με ορισμένα σύμβολα ή συνδυασμούς τους και η αξία των αριθμών αυτών 
υπολογίζεται με βάση τις αξίες των συμβόλων και τη θέση των συμβόλων. Ένα τέτοιο 
σύστημα είναι το σημερινό δεκαδικό σύστημα αρίθμησης. 

 Β) Το πρώιμο αρχαιοελληνικό σύστημα (Αττική περί το 1000 πΧ).  

 Το σύστημα ονομάζεται ακροφωνικό. Ο όρος ακροφωνικό σημαίνει ότι τα σύμβολα των 
αριθμών, εκτός από αυτό του αριθμού ένα, προέρχονται από το πρώτο γράμμα του 
ονόματος του αριθμού. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF




 Παράδειγμα: 
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