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ΘΔΜΑ: Εθδήιωζε γηα ηα 100 ρξόληα ηεο Ειιεληθήο Μαζεκαηηθήο Εηαηξείαο (ΕΜΕ) 

       Τν 2018 ζπκπιεξώζεθαλ 100 ρξόληα δωήο θαη δξάζεο ηεο Ειιεληθήο Μαζεκαηηθήο 

Εηαηξείαο (ΕΜΕ). Έλαο είλαη ν βαζηθόο ζθνπόο ύπαξμεο ηεο ΕΜΕ, ε κε θάζε ζεκηηό κέζνλ 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηωλ Μαζεκαηηθώλ θαη ζπλαθόινπζα ηεο 

Μαζεκαηηθήο παηδείαο ζηε ρώξα καο. Τα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ ηζηνξηθά ην πξώην ζύλνιν 

γλώζεωλ πνπ νξγαλώζεθε ωο επηζηήκε, πξνϊόλ ηνπ νξζνινγηθνύ πλεπκαηηθνύ θηλήκαηνο πνπ 

ζθίξηεζε ηνλ έθην π. Χ. αηώλα ζηηο Ιωληθέο πόιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Απνηέιεζαλ έηζη, θαη 

κε κηα έλλνηα απνηεινύλ αθόκα,  ην πξόηππν γηα θάζε άιιν ζύλνιν γλώζεωλ πνπ 

νξγαλώλεηαη ζε επηζηήκε, από ηελ Αζηξνλνκία, ηελ πδξνζηαηηθή, ηε Μεραληθή, ηελ νπηηθή, 

θιπ κέρξη ηε κνπζηθή. Ήηαλ ηόηε, θαη παξέκεηλαλ γηα 2000 πεξίπνπ ρξόληα, ε επηζηήκε ηεο 

πνζόηεηαο θαη ηεο κνξθήο, ηνπ αξηζκνύ, κε άιια ιόγηα, θαη ηνπ ζρήκαηνο, ελώ ζήκεξα 

αγθαιηάδνπλ όιεο ηηο κνξθέο θαη ηηο εθθάλζεηο ηνπ επηζηεηνύ, ηωλ άιιωλ επηζηεκώλ, ηεο 

ηερλνινγίαο  θαη ηεο θαζεκεξηλήο δωήο. 

Με ηελ ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ ηεο ΕΜΕ, ν Πνιηηηζηηθόο Οξγαληζκόο ηνπ Δήκνπ ηεο 

Πάηξαο κε ην Παξάξηεκα Αραΐαο ηεο ΕΜΕ ζπλδηνξγαλώλνπλ εκεξίδα ηελ                     

Σεηάρηε 23 Ιαλοσαρίοσ 2019 θαη ώρα 19.00 ζηελ Γεκοηηθή Βηβιηοζήθε ηοσ 

Γήκοσ Πάηρας. 

Πρόγρακκα ηες εκερίδας 

  « Σί είλαη οη αρηζκοί θαη πώς ηοσς γλωρίδοσκε; »  

 

ηάζες Ψύιιος 

Τκήκα Ιζηνξίαο θαη Φηινζνθίαο ηεο Επηζηήκεο 

Εζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

Πάηρα, 16/01/2019 

Αρ. Πρωη. :03/2019 

Σρνιεία Ν. Αραΐαο,  

Παλεπηζηήκην Παηξώλ – Τκήκα 

Μαζεκαηηθώλ 

Μέιε & Φίινη Παξαξηήκαηνο 

Αραΐαο ηεο Ε.Μ.Ε. 
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Τί είλαη νη αξηζκνί; Τνπο αλαθαιύπηνπκε ή ηνπο επηλννύκε; Πώο ηνπο γλωξίδνπκε; Μέζω ηεο 

εκπεηξίαο ή κέζω ηνπ λνπ; Καη ηη θαζηζηά αιεζείο ηηο καζεκαηηθέο πξνηάζεηο; Οη θηιόζνθνη 

θαη νη καζεκαηηθνί έρνπλ δώζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζε απηά ηα εξωηήκαηα. 

Σε απηή ηελ νκηιία ζα αλαιύζνπκε ην ζέκα ηεο ύπαξμεο, θύζεο θαη γλώζεο ηωλ 

καζεκαηηθώλ νληνηήηωλ. 

 « Η κοσζηθή ζηελ επηζηήκε θαη ηελ θαζεκερηλή δωή θαηά ηελ θιαζζηθή αρταηόηεηα » 

 

Δσηύτες Παπαδοπεηράθες 

Τκήκα Μαζεκαηηθώλ 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 

 

     Έιινγεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ αληαλαθινύλ ηελ πάιε ηνπ αλζξώπνπ λα 

ηηζαζεύζεη ηνπο ήρνπο θαη ηελ πιεζηθόηεηα, αλάγνληαη ζην ηέινο ηεο κέζεο παιαηνιηζηθήο 

επνρήο. Σηνλ Ειιαδηθό ρώξν, κε ηηο απαξρέο ηωλ αηγαηνπειαγίηηθωλ πνιηηηζκώλ, ε κνπζηθή 

ζπλόδεπε θάζε δξαζηεξηόηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δωήο. Τα κνπζηθά όξγαλα ηνλ 5ν αηώλα είλαη 

πνιύ εμειηγκέλα, ελώ ε θαιιηέξγεηα ηωλ καζεκαηηθώλ ζηε ζρνιή ηωλ Ππζαγόξεηωλ θαη ε 

πξώηε ζεωξία αξηζκώλ βξήθε πξόζθνξν έδαθνο αιιειεπίδξαζεο ζηε κνπζηθή ζεωξία ηεο 

επνρήο, κε ηηο κεζόηεηεο ηνπ Αξρύηα θαη ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ Τίκαηνπ.  Με ηα 

καζεκαηηθά αζρνιείηαη κηα πνιύ κηθξή κεξίδα ηωλ πνιηηώλ, ζε αληίζεζε κε ηε κνπζηθή πνπ 

παξέκεηλε ζην επίθεληξν ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλωληθήο δωήο, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, 

ζην ζέαηξν, ζηελ παηδεία, ζηελ εξγαζία, ζηνλ αζιεηηζκό, αθόκε θαη ζηνλ πόιεκν. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

Κνπηζνδήκαο Γεώξγηνο 

Η Γξακκαηέαο 

 

Αιεμνπνύινπ Αζελά 

Γηα ηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή 


