ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ /ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ
Ανταποκρινόµενοι στην πρόσκληση των φίλων του ekp.gr για τη συµµετοχή
µας στην αρθρογραφία του νέου εκπαιδευτικού Portal ekp.gr σκεφθήκαµε πως θα
ήταν µια καλή ευκαιρία να παραθέσουµε σε δηµόσιο διάλογο µέσω του δικτύου
κοµµάτια από µια εργασία που έχουµε ξεκινήσει από καιρό.
Η εργασία αυτή αφορά τη σχέση των Μαθηµατικών µε τη γλώσσα και πιο
συγκεκριµένα την προσέγγιση της σηµασίας των Μαθηµατικών εννοιών µέσω της
αναζήτησης της ετυµολογίας, ιστορίας και φιλοσοφίας των Μαθηµατικών όρων
– συµβόλων.
Με την εργασία αυτή φιλοδοξούµε να συµβάλλουµε στην προσπάθεια του
Έλληνα δάσκαλου ,του επιστήµονα, του µαθητή και του σπουδαστή των θετικών
(και όχι µόνον) επιστηµών αλλά και του απλού αναγνώστη να προσεγγίσει τις
διάφορες έννοιες στα τρία αυτά επίπεδα :
Είναι προφανές ότι τα τρία αυτά επίπεδα δεν είναι ανεξάρτητα αλλά
αλληλοσυµπλέκονται.
Όσον αφορά το πρώτο (ετυµολογικό) έχουµε τη γνωστή αρχαία προτροπή
‘‘Αρχή παιδεύσεως ονοµάτων επίσκεψις’’ όπου φαίνεται καθαρά η αντίληψη
περί της αξίας της αναζήτησης της σηµασίας µιας έννοιας από την λέξη που την
εκφράζει. Ο µέγιστος Πλάτων για το ίδιο θέµα έχει αφιερώσει ολόκληρο διάλογο
(Κρατύλος). Εκεί µπορεί ο αναγνώστης να δεί τη διαµάχη που ακόµα συνεχίζεται
µεταξύ των ερευνητών της γλώσσας για το αν οι λέξεις και το γλωσσικό σηµείο
είναι φύσει ή θέσει. Αν δηλαδή το όνοµα µιας έννοιας συνδέεται µαζί της
‘‘φύσει’’ ή απλά το όνοµα είναι αποτέλεσµα σύµβασης (‘‘θέσει’’ ή κατά συνθήκη
στον Αριστοτέλη).
Και µιας και αναφερθήκαµε στον Αριστοτέλη ας θυµηθούµε µια από τις τόσες
µεγάλες ρήσεις του:
 ‘‘Ει δε τις εξ αρχής τα πράγµατα φυόµενα βλέψειεν κάλλιστα αν ούτω
θεωρήσειεν’’.
Τι είναι όµως ετυµολογία ;
Σύµφωνα µε την άποψη του Ωρίωνα :
'Etumolog…a ™stˆ tÕ ™x aÙtÁj tÁj toà pr£gmatoj Ñnomas…aj eØr…skein t¾n aÙtoà
˜rmhne…an· kaˆ tÕ di¦ t… oÛtwj Ñnom£zetai·
Ενώ σύµφωνα µε το λεξικό Gudianum
”Etumoj· tÕ tu yilÒn, kaˆ shma…nei tÕn ¢lhqÁ, kaˆ g…netai par¦ tÕ ™teÒn, tÕ
¢lhqšj. ™x oá kaˆ ™tumolog…a, ¹ ¢lhqolog…a.
Έχοντας την µεγάλη τύχη να µιλούµε την ίδια εκείνη γλώσσα στην οποία γράφτηκαν τα
θεµέλια του πολιτισµού και εννοούµε βέβαια την Ελληνική θεωρούµε αρκετά αξιόλογο να δει
ο Έλληνας µαχόµενος Μαθηµατικός αλλά και ο οποιοσδήποτε Έλληνας τις έννοιες – λέξεις
µε τις οποίες έρχεται κάθε µέρα σε επαφή µέσα από τα πρωτότυπα κείµενα στα οποία
πρωτοχρησιµοποίησαν και τις περισσότερες όρισαν οι αξεπέραστοι Αρχαίοι Έλληνες αλλά
και οι όλοι οι µεγάλοι σκαπανείς της γνώσης και της έρευνας.
Η δυσκολία της προσπάθειας των συγγραφέων και συνακόλουθα του αναγνώστη θα πρέπει
πρώτα απ’ όλα να θεωρηθεί ως εσωτερική και όχι εξωτερική. Το δύσκολο δηλαδή (χωρίς
βέβαια να είναι κι αυτό εύκολο) δεν είναι το ανατρέξιµο στις κείµενες πηγές , στα έργα των
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µεγάλων σκαπανέων της σκέψης αλλά στο ‘‘τρέξιµο’’ του εσωτερικού λόγου που ενυπάρχει
σε κάθε άνθρωπο και τον καλεί να φθάσει τον ‘’σύµπαντα λόγο’’.
Είναι βέβαιο ότι αρκετοί θα διαφωνήσουν µαζί µας. Όµως ο µέγας Καρτέσιος
έχει προβλέψει : ‘‘Αν οι φιλόσοφοι συµφωνούσαν µεταξύ τους για τη σηµασία των λέξεων,
όλες οι συζητήσεις µεταξύ τους θα έλειπαν.’’ (Regulae).
Αλλά ας δούµε µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα την ανάγκη ο διδάσκων
Μαθηµατικά να έχει ασχοληθεί µε τη γλώσσα και την εκφορά της:
Κατά τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωµετρίας και στο κεφάλαιο των
παραλληλογράµµων οι έννοιες έχουν µια σχετικά ευλογοφανή ανταπόκριση µε τα
ονόµατα-λέξεις µε τις οποίες εκφέρονται.
Έτσι δεν γεννάται ιδιαίτερος προβληµατισµός από τη χρήση των λέξεων
τρίγωνο (τρεις γωνίες) , παραλληλόγραµµο (παράλληλες γραµµές) κ.ά. µέχρις
ότου συναντάµε τον ρόµβο (ένα τετράπλευρο µε όλες τις πλευρές του ίσες-ειδική
µορφή παραλληλογράµµου).
Γιατί ο ρόµβος λέγεται ρόµβος;
Ανατρέχοντας σε ένα καλό ετυµολογικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής θα
δούµε ότι παράγεται από το ρήµα ρέµβω-ρέµβοµαι = περιστρέφω –οµαι εξ ού και
ρεµβάζω = περιστρέφω το βλέµµα µου.
Τι σχέση έχει όµως η περιστροφή µε το ρόµβο; Στο Λύκειο δεν γίνεται
αναφορά σε τέτοια ιδιότητα. Γιατί άραγε οι Αρχαίοι Έλληνες ετόνισαν αυτήν και
όχι άλλη ιδιότητα ως χαρακτηρίζουσα την έννοια του ρόµβου;
Την απάντηση (πάντα κατά την εκτίµησή µας) θα δώσουµε στο επόµενο άρθρο
αφού πρώτα παραθέσουµε σχετικά κείµενα από την παρακαταθήκη των Αρχαίων
κειµένων:
·Òmboj ™stˆ troc…skoj, Ön tÚptontej ƒm©si kaˆ stršfontej poioàsi peridine‹sqai kaˆ
yÒfon ¢potele‹n· ·Úmbon d aÙtÕn EÜpolij epe· kale‹tai d kaˆ brut»r. Óti kaˆ
S£mioi ™trÚfwn bad…zontej katektenismšnoi t¦j tr…caj ™pˆ tÕ met£frenon kaˆ toÝj
êmouj.
(Aθηναίος ∆ειπνοσοφιστής)
OÙran paggenštwr, kÒsmou mšroj a„n ¢teiršj, presbugšneql', ¢rc¾ p£ntwn p£ntwn
te teleut»,kÒsme pat»r, sfairhdÕn ˜lissÒmenoj perˆ ga‹an, oke qeîn mak£rwn,
·Òmbou d…naisin ÐdeÚwn, oÙr£nioj cqÒniÒj te fÚlax p£ntwn periblhqe…j,™n stšrnoisin
œcwn fÚsewj ¥tlhton ¢n£gkhn, kuanÒcrwj, ¢d£maste, pana…ole, a„olÒmorfe,
panderkšj, KronÒtekne, m£kar, panupšrtate da‹mon, klàq' ™p£gwn zw¾n Ðs…an mÚsthi
neof£nthi.
(Ορφικά)
RÒmbon d kalî stereÒn, ™peid¦n dÚo kînoi t¾n aÙt¾n b£sin œcontej t¦j koruf¦j
œcwsin ™f' ˜k£tera toà ™pipšdou tÁj b£sewj, Ópwj oƒ ¥xonej aÙtîn ™p' eÙqe…aj ðsi
ke…menoi, tÕ ™x ¢mfo‹n to‹n kènoin sugke…menon stereÕn scÁma.
(Αρχιµήδους Περί σφαίρας και κυλίνδρου)
`Rombe‹n: sfendon©n. kaˆ `RÒmboj, ¹ k…nhsij. pl»xaj ·ombwtù doÚratoj oÙri£cJ.
`RÒmbon: k…nhsin, À kÚlindron. ™n 'Epigr£mmasi· qÚnnon eÙklèstoio l…nou bussèmasi
·Òmbon fr£xantej, glauka‹j ™n parÒdoij pel£geuj. kaˆ `Rombèdhj par£taxij lšgetai,
kaˆ tÁj nhÕj tÕ polemikÕn sid»rion.
`RÒmboj. streptÕn Bassarikoà ·Òmbon qi£soio mÚwpa. kÚlindron.
(Λεξικόν Σούδας)
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Tîn d tetrapleÚrwn schm£twn tetr£gwnon mšn ™stin, Ö „sÒpleurÒn tš ™sti kaˆ
Ñrqogènion, ˜terÒmhkej dš, Ö Ñrqogènion mšn, oÙk „sÒpleuron dš, ·Òmboj dš, Ö
„sÒpleuron mšn, oÙk Ñrqogènion dš, ·omboeidj d tÕ t¦j ¢penant…on pleur£j te kaˆ
gwn…aj ‡saj ¢ll»laij œcon, Ö oÜte „sÒpleurÒn ™stin oÜte Ñrqogènion· t¦ d par¦
taàta tetr£pleura trapšzia kale…sqw.
Στοιχεία Ευκλείδου
• Μια άλλη βασική λέξη που θα µας απασχολήσει είναι ο λόγος.
Γιατί χρησιµοποιούµε τη λέξη λόγος για τόσο πολλές έννοιες.
Π.χ.
o Για το µέσο επικοινωνίας και έκφρασης
o Για το αίτιο
o Για το αποτέλεσµα της σύγκρισης δύο οµοειδών µεγεθών.
Και ποια η διαφορά του λόγου από το πηλίκο;
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Η ίδια η λέξη Μαθηµατικά;
'ApÕ t…noj d maqhmatik¾ çnom£sqh;
Oƒ mn ¢pÕ toà Perip£tou f£skontej
·htorikÁj mn kaˆ poihtikÁj sump£shj
te tÁj dhmèdouj mousikÁj dÚnasqa…
tina sune‹nai kaˆ m¾ maqÒnta, t¦ d
kaloÚmena „d…wj maq»mata oÙdšna e„j
e‡dhsin lamb£nein m¾ oÙcˆ prÒteron ™n
maq»sei genÒmenon toÚtwn, di¦ toàto
maqhmatik¾n kale‹sqai t¾n perˆ toÚtwn qewr…an Øpel£mbanon. qšsqai d
lšgontai tÕ tÁj maqhmatikÁj Ônoma
„dia…teron ™pˆ mÒnhj gewmetr…aj kaˆ
¢riqmhtikÁj oƒ ¢pÕ toà PuqagÒrou· tÕ
g¦r p£lai cwrˆj ˜katšra toÚtwn çnom£zeto, koinÕn d oÙdn Ãn ¢mfo‹n Ônoma. ™k£lesan d aÙt¦j oÛtwj, Óti tÕ
™pisthmonikÕn kaˆ prÕj m£qhsin ™pithde…wj œcon eÛriskon ™n aÙta‹j· perˆ
g¦r ¢…dia kaˆ ¥trepta kaˆ e„likrinÁ
Ônta ¢nastrefomšnaj ˜èrwn, ™n oŒj
mÒnoij ™pist» mhn ™nÒmizon.

Από πήρε το όνοµά της η Μαθηµατική;
Οι Περιπατητικοί (φιλόσοφοι) λέγουν
όσον αφορά τη ρητορική, την ποίηση και
το σύνολο της δηµώδους µουσικής είναι
δυνατόν να τις πακολουθήσει και κάποιος
µη γνώστης τους.. Όσον όµως αφορά τα
κυρίως µαθήµατα κανείς δεν µπορεί να
κατανοήσει (δεν ‘‘παίρνει είδηση’’) αν
προηγουµένως δεν εντρυφήσει σε αυτά.
∆ια τούτο ονόµαζαν Μαθηµατικά την
θεωρία που ασχολείται µε αυτά (τα
κυρίως µαθήµατα).
Λέγεται ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν δώσει
το ιδιαίτερο όνοµα (Μαθηµατικά) για
µόνες την Γεωµετρία και την Αριθµητική
διότι παλαιά ονοµαζόντουσαν ξεχωριστά
χωρίς να συνδέονται µε κοινό όνοµα..
Και τις ονόµασαν έτσι διότι εύρισκαν σε
αυτές το επιστηµονικό και το κατάλληλο
για µάθηση. Και αυτό διότι έβλεπαν ότι
ασχολούνταν µε αυτά που είναι αιώνια,
αµετάβλητα και ξεκάθαρα και τα οποία
T… ™sti maqhmatik»;
µόνα παραδέχονταν ως επιστήµη.
Maqhmatik» ™stin ™pist»mh qewrhti- Τι είναι τα Μαθηµατικά;
k¾ tîn no»sei te kaˆ a„sq»sei kata- Μαθηµατικά είναι η επιστήµη η ικανή να
lambanomšnwn prÕj t¾n tîn Øpopiδηµιουργήσει θεωρίες για την διασύνδεptÒntwn dšsin.
ση αυτών που γίνονται αντιληπτά µε τη
νόηση και την αίσθηση.
PÒsa mšrh maqhmatikÁj;
Πόσοι είναι οι κλάδοι των Μαθηµατικών;
TÁj mn timiwtšraj kaˆ prèthj Ðlos- Οι πολυτιµότεροι και ανώτεροι κλάδοι
ceršstera mšrh dÚo, ¢riqmhtik¾ kaˆ
είναι δύο : Αριθµητική και Γεωµετρία..
gewmetr…a, tÁj d perˆ t¦ a„sqht¦ ¢- Οι κλάδοι που ασχολούνται µε τα
scoloumšnhj ›x, logistik», gewdais…a αισθητά (υποδεέστερα των νοητών)
Ñptik», kanonik», mhcanik», ¢strono- είναι έξι : Λογιστική, Γεωδαισία ,
mik».Óti oÜte tÕ taktikÕn kaloÚmenon Οπτική, Μουσικοθεωρία, Μηχανική,
oÜte tÕ ¢rcitektonikÕn oÜte tÕ dhmî- Αστρονοµία..
dej mousikÕn À tÕ perˆ t¦j f£seij,
Ότι ούτε το λεγόµενο τακτικό (το να
¢ll∋ oÙd tÕ ÐmwnÚmwj kaloÚmenon
παρατάσσεις στράτευµα, η πολεµική
mhcanikÒn, æj o‡onta… tinej, mšrh ma- τακτική) ούτε το αρχιτεκτονικόν, ούτε το
δηµώδες µουσικόν ή το ασχολούµενον
qhmatikÁj e„si. proiÒntoj d toà lÒgou safîj te kaˆ ™mmeqÒdwj de…xomen. µε τις εµφανίσεις των αστέρων, αλλά
ούτε και η πρακτική Μηχανική ,όπως
κάποιοι ισχυρίζονται είναι κλάδοι των
(Ήρωνος Όροι Γεωµετρικοί)
Μαθηµατικών θα το αποδείξουµε µε
σαφήνεια και µεθοδικότητα παρακάτω
στο διάβα του λόγου.

Αποστόλης Παπανικολάου – Γιώργος Σούµπασης
Μαθηµατικοί
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