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Α]  
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
2-1    ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν πρόκειται για µία ιδιοτροπία απλώς τής τύχης το οτι ο αιγυπτιακός πολιτισµός 
αναπτύχθηκε στην κοιλάδα του Νείλου. Το ποτάµι εξυπηρετούσε τις µεταφορές και 
τα νερά του γονιµοποιούσαν το έδαφος. Δύο ποτάµια στήριζαν και το βαβυλωνιακό 
πολιτισµό, ο Τίγρης και 6 Ευφράτης. Ρίξε µία µατιά στο χάρτη και θα καταλάβεις για 
ποιο λόγο οι ιστορικοί ονόµασαν "Γόνιµη Ηµισέληνο" την περιοχή στην οποία 
άνθισαν οι πολιτισµοί των αρχαίων Εβραίων. Φοινίκων και Βαβυλωνίων. 
Από το 4000 ως το 2000 π.Χ. το δυτικό τµήµα της Μεσοποταµίας το 

κυβερνούσαν οι Σουµέριοι. Ό λαός αυτός είχε φτάσει σε ψηλό επίπεδο πολιτισµού 
και ήταν ένας από τους πιο αρχαϊκούς λαούς πού ήξερε να γράφει. Οι Σουµέριοι 
γράφανε πάνω σε µαλακές πλάκες από άργιλο κατά τον εξής τρόπο: πίεζαν την 
επιφάνεια τής πλάκας µ' ένα στύλο σε σχήµα σφήνας και ύστερα ψήνανε την πλάκα. 
Τα σύµβολα τους — πού αποτυπώνονταν πάνω στις πλάκες - είχαν το σχήµα τής 
σφήνας γι’ αυτό λέγονται σφηνοειδή. Οι αριθµοί τους αποδίδονταν κι αυτοί µε 
σφηνοειδή σύµβολα. Κατά τις ανασκαφές πού γίνηκαν τον περασµένο αιώνα, 
βρέθηκε ένα πλήθος από αυτές τις πλάκες. 
Τα πιο παλαιά κείµενα των Σουµερίων ανάγονται στο 3000 π.Χ. περίπου, στην 

εποχή πού εγκαθιδρύθηκε στην Ούρ ή πρώτη δυναστεία. Με τα χρόνια, ένας λαός 
πού ζούσε πιο βόρεια, οι Άκκάδιοι, µετανάστευσε στα νότια. Ενδεχόµενα, 
κυριάρχησε πάνω στους Σουµέριους και παράλαβε πολλά από τον αναπτυγµένο 
πολιτισµό τους. Ανάµεσα σ' αυτά, υιοθέτησε και το αριθµητικό σύστηµα των 
Σουµερίων. 
Γύρω στο 1700 π.Χ. ο Χαµουραµπί, ό βασιλιάς τής πόλης τής Βαβέλ, κατάχτησε 

και Σουµέριους και Άκκάδιους και ίδρυσε την πρώτη βαβυλωνιακή δυναστεία. 
Ύστερα από το θάνατο του ή αυτοκρατορία του διαλύθηκε, ο πολιτισµός της όµως 
διατηρήθηκε για πολλά χρόνια. 
Το πιο παλαιό µαθηµατικό βαβυλωνιακό κείµενο, πού γνωρίζουµε, χρονολογείται 

γύρω στα 1900- 1600 π.Χ. 
 
 
2-2   Ο ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
 

Για να διαµορφώσουµε µια κρίση πάνω στην αριθµητική των Βαβυλωνίων, είναι 
ανάγκη να καταλάβουµε τί σηµαίνει αριθµητικό σύστηµα θέσης. Για το σκοπό αυτό, 
ας δούµε πάλι ποιος ήταν ο παλαιός αιγυπτιακός συµβολισµός. "Αν οι Αιγύπτιοι 
γράφανε 
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αυτό ήταν αδιάφορο" τον ίδιο αριθµό παρίσταναν, τον 372. Ενώ µε τον δικό µας 
σύγχρονο συµβολισµό, όταν γράφουµε 237, δεν πρόκειται για τον 372, αλλά για κάτι 
το εντελώς διαφορετικό. 

' Από το παράδειγµα αυτό βλέπουµε ότι στο δικό µας σύστηµα το νόηµα πού έχει 
κάθε ψηφίο (ένα από τα σύµβολα 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), το όποιο εµφανίζεται στη 
γραφή ενός αριθµού, εξαρτιέται και από το ποια θέση κατέχει στον αριθµό το ψηφίο 
αυτό. Όταν εµείς γράφουµε 237 εννοούµε ότι το "3" σηµαίνει 3 φορές το 10. Όταν 
όµως γράφουµε 372 εννοούµε ότι αυτό το ίδιο το ψηφίο σηµαίνει 3 φορές το 

102 
Με τον αιγυπτιακό συµβολισµό για να παρασταθεί το 10 ή το 100 περισσότερες 

από µια φορές επαναλαµβάνονταν τα σύµβολα  αντίστοιχα. Μ' άλλα λόγια, οι 
Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν την αρχή τής επανάληψης. Επίσης, συγκέντρωναν τα 
επαναλαµβανόµενα σύµβολα ανά 10 και κάθε τέτοια δεκάδα την αντικατάσταιναν µ' 
ένα σύµβολο της αµέσως ανώτερης τάξης. Εποµένως, το αριθµητικό σύστηµα των 
Αιγυπτίων είχε βάση το 10. Ακόµη, για να εκτιµήσουν ένα γραµµένο αριθµό, 
προσθέτανε τους αριθµούς πού παράσταιναν τα σύµβολα. Οι Αιγύπτιοι, λοιπόν, 
χρησιµοποιούσαν και την αρχή της πρόσθεσης. 
Στο δικό µας σύστηµα ένας αριθµός, λ.χ. ο 243. εκτιµάται ως εξής: 

 
Εποµένως δεν χρησιµοποιούµε, όπως οι Αιγύπτιοι, την αρχή της επανάληψης. Το 10 
πολλαπλασιάζεται µε το 4, µε το ψηφίο δηλαδή πού κατέχει τη δεύτερη θέση από τα 
δεξιά δεν γράφεται τέσσερις φορές. Όµοια το 102 πολλαπλασιάζεται µε το 2. Δεν 
γράφεται δύο φορές. Άρα στο σύστηµα µας υπάρχει πολλαπλασιαστική αρχή. 
Ακόµη, ή δύναµη τής βάσης (στην περίπτωση µας βάση είναι το 10), µε την οποία 
πολλαπλασιάζεται το κάθε ψηφίο, καθορίζεται µονάχα από τη θέση πού κατέχει το 
ψηφίο αυτό στην παράσταση τού αριθµού. Άρα, το δικό µας σύστηµα αρίθµησης 
είναι σύστηµα θέσης. 
Και τα δύο συστήµατα, το δικό µας και το αιγυπτιακό, έχουν βάση το 10. Όµως 

το δικό µας έχει για καθένα από τους αριθµούς 0 ως 9 και από ένα, ξεχωριστό, 
σύµβολο. Αν ο αριθµός 243 µάς είχε δοθεί στη βάση α, θα γράφαµε: 
 

 
Για τη δεκαδική αρίθµηση µας χρειάζονται 10 ψηφία, ανά ένα για τους ακέραιου; 

0, 1, ... , 9. "Αν πάρουµε για βάση το 7. µας χρειάζονται µονάχα τα ψηφία 0, 1.2, 3. 4. 
5 και 6. Ό 7 καθώς και οι µεγαλύτεροι του αριθµοί εκφράζονται µε αυτά τα έξι 
σύµβολα σε κατάλληλη διάταξη. Έτσι έχουµε: 

 
Εποµένως, στο σύστηµα αρίθµησης µε βάση 7, ο αριθµός 7 σηµειώνεται 107 
(διαβάζεται: ένα — µηδέν στη βάση 7). 

 
Για τις διάφορες βάσεις, την ιστορία τους. και τις σηµερινές εφαρµογές τους, θα 

µιλήσουµε στο κεφάλαιο 8. 
Ύστερα απ' αυτή την εισαγωγή είµαστε προετοιµασµένοι για να καταλάβουµε το 

βαβυλωνιακό σύστηµα αρίθµησης. Οι Βαβυλώνιοι εφάρµοζαν ένα ατελές 
έξηνταδικό σύστηµα θέσης. Έξηνταδικό σηµαίνει "µε βάση το 60" Ένα πλήρες 
όµως έξηνταδικό σύστηµα θέσης απαιτεί την ύπαρξη ενός συµβόλου για το 0 και 59 
άλλων συµβόλων για τα υπόλοιπα ψηφία. Οι Βαβυλώνιοι όµως δεν είχαν σύµβολο 
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για το 0 και τα άλλα 59 ψηφία τα γράφανε συνδυάζοντας δύο µονάχα διαφορετικά 
σηµάδια: 
 
 
 
Μ' αυτά Τα δύο σηµάδια οι αριθµοί οι µικρότεροι από το 60 γραφόντουσαν ως εξής: 

 
Αυτά τα 59 σύµβολα ήσαν τα "ψηφία" στο έξηνταδικό σύστηµα θέσης των 

Βαβυλωνίων. Όταν έφταναν στο 60 Τα ίδια πάλι σύµβολα χρησιµοποιούσαν, αλλά 
µε τη σηµασία των έξηντάδων. Έτσι. 

 
 

Παρατηρούµε ότι τους 59 πιο µικρούς αριθµούς τους γράφανε µε την ίδια µέθοδο 
πού ακολουθούσαν και οι Αιγύπτιοι, µε µόνη διαφορά ότι οι Βαβυλώνιοι συµβόλιζαν 
το ένα µε σφήνα και το δέκα µε γωνιά. Τους αριθµούς από 1 ως 59 τους γράφανε µε 
δεκαδική βάση. Το ίδιο και τους αριθµούς από 60 ως 59 · 60 κ.ο.κ. Έτσι λ.χ. µε 

παρίσταναν τον αριθµό 

 
Οι Βαβυλώνιοι γράφανε τον αριθµό των µονάδων (1 ως 59) στα δεξιά. 

Ακολουθούσε προς τ' αριστερά ο αριθµός των έξηντάδων, σε συνέχεια ο αριθµός 
των 602-δων κ.ο.κ. Εµείς, πού χρησιµοποιούµε τα ίνδοαραβικά αριθµητικά σύµβολα 
για να ξεχωρίσουµε σ' έναν ακέραιο αριθµό τις µονάδες, τις εξηντάδες, τις 602-δες 
κτλ. βάζουµε κόµµατα. Όταν πρόκειται γιά κλασµατικό αριθµό, βάζουµε ";" 
ανάµεσα στο ακέραιο και το κλασµατικό µέρος τού αριθµού. Αυτήν την παράσταση 
θα τη λέµε έξηνταδική. Στον πίνακα 2-1 υπάρχουν σχετικά παραδείγµατα. 
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Υπάρχουν τρία αδύνατα σηµεία στο αριθµητικό σύστηµα των Βαβυλωνίων κι αυτά 
δηµιουργούν αµφιβολίες για το πώς πρέπει να διαβαστεί ένας αριθµός. Ή µία πηγή 
αµφιβολίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι Βαβυλώνιοι δεν είχαν ""έξηνταδικό σηµείο" 
Δηλαδή, δεν είχαν ένα σηµάδι αντίστοιχο µε το ";" πού χρησιµοποιήσαµε πιο πάνω, 
προκειµένου να γράψουµε έξηνταδικά κλάσµατα και µικτούς αριθµούς. Έτσι, 
βλέποντας το σύµβολο δεν είµαστε σίγουροι 
αν πρόκειται για το 2 ή για το ή ποιος ξέρει για ποιόν 
άλλο αριθµό. Στον πίνακα 2-2 υπάρχουν παραδείγµατα, από τα όποια γίνεται φανερό 
ποιες είναι και οι δύο άλλες πηγές αµφιβολίας. 

Πίνακας 2-2 

 

Όπως βλέπουµε στον πίνακα, στην πρώτη και στη δεύτερη σειρά δεν υπάρχει 
διαφορά στη βαβυλωνιακή παράσταση. Αυτό γίνεται γιατί δεν διάθεταν ξεχωριστά 
σύµβολα για τα ψηφία από 1 ως 59 (εκτός για το 1 και το 10). Έτσι, το νόηµα του 

είναι αβέβαιο. Πρόκειται για τον αριθµό 10 + 2 = 12, για 
τον 10 · 60 + 2 = 602, για τον 11 · 60 + 1 = 661 ή µήπως για κάποιον άλλο αριθµό; 
Στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά του πίνακα ή βαβυλωνιακή γραφή, επίσης, 

είναι ίδια. Αυτό γίνεται γιατί οι Βαβυλώνιοι δεν είχανε σύµβολο για το µηδέν. Για 
τον ίδιο λόγο και τους αριθµούς της πέµπτης και τής έκτης σειράς του πίνακα τους 
γράφανε ίδια και δεν µπορούµε να ξέρουµε µε σιγουριά ποιόν αριθµό εννοούσανε την 
κάθε φορά. Κατά την τελευταία βαβυλωνιακή εποχή (λίγους αιώνες π.Χ.) 
χρησιµοποίησαν για το 0 το σύµβολο , µόνο όµως όταν το 0 παρεµβαλλόταν 
ανάµεσα σε δύο άλλα ψηφία. Για το τελικό µηδέν πάλι δεν είχανε σύµβολο. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις θα καταλάβαιναν, για ποιόν αριθµό γινόταν λόγος, από τα 
συµφραζόµενα στο πρόβληµα ή από το εξαγόµενο του υπολογισµού. 
Στον πίνακα 2-3 (βλ. σελ. 54) δίνονται κι άλλα παραδείγµατα κλασµατικών 

αριθµών. 
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Ό αναγνώστης έχει συχνά συναντήσει ιδέες, πού έχουν τις ρίζες τους στους 
Βαβυλώνιους δίχως όµως, ίσως, να το έχει συνειδητοποιήσει. Στη Βίβλο 

 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στους Βαβυλώνιους. Ό επόµενος µικρός 
βαβυλωνιακός πίνακας για βάρη και χρήµατα περιέχει γνωστές µας λέξεις, πού ή 
σηµασία τους έχει οριστεί µε έξηνταδικό τρόπο. 

1 τάλαντο = 60 µνες 
1 µνα = 60 σίκλοι. 

Οι λέξεις "λεπτό" και "δευτερόλεπτο" έχουν άµεσα πηγάσει από τους 
Βαβυλώνιους. Να, µε λίγα λόγια, η ιστορία τους. Στους Βαβυλώνιους είχαν 
αναπτυχθεί ενδιαφέροντα αστρονοµικά σε συσχετισµό µε την κατασκευή 
ηµερολογίου µέσου βοηθητικού για την αναγνώριση της κατάλληλης κάθε χρονιά 
εποχής για σπορά και θερισµό. Οι Έλληνες, τόσο ως έµποροι, όσο και ως 
κατακτητές, ήρθαν σε επαφή µε τους Βαβυλώνιους και γνώρισαν τα εξαγόµενα 
τους. Αυτά ήσαν εκφρασµένα στο έξηνταδικό σύστηµα αρίθµησης. Οι Έλληνες 
αστρονόµοι υιοθέτησαν αυτό το σύστηµα για τα κλάσµατα πού χρησιµοποιούσαν 
στην αστρονοµία και λέγανε εξηκοστά τις πρώτες υποδιαιρέσεις, εξηκοστά των 
εξηκοστών τις δεύτερες υποδιαιρέσεις κ.ο.κ. Αυτή ή ορολογία διατηρήθηκε και 
όταν τα ελληνικά αστρονοµικά κείµενα µεταφράστηκαν στα αραβικά και ακόµη 
υστερότερα, όταν (στον ΙΒ' αιώνα) τα αραβικά χειρόγραφα µεταφράστηκαν στα 
λατινικά από τους επιστήµονες τής δυτικής Ευρώπης. Τα εξηκοστά και τα 
εξηκοστά των εξηκοστών γίνηκαν στα λατινικά, 
αντίστοιχα, Με τον καιρό αυτές 
οι φράσεις συντοµεύτηκαν. Στα αγγλικά µείνανε οι λέξεις  και 
χρησιµοποιούνται τόσο κατά τη µέτρηση τού χρόνου όσο και κατά τη µέτρηση 
γωνιών.* 

 
 
Το σχήµα 2-1 (βλ. σελ. 56) είναι ή φωτογραφία µιας περίφηµης πινακίδας µε 

σφηνοειδή γραφή, πού περιέχει µόνο αριθµούς. Οι αριθµοί στην πινακίδα 
διακρίνονται καθαρά. 

 
Συνοψίζουµε για το βαβυλωνιακό σύστηµα αρίθµησης: 
 

1. Οι αριθµοί γραφόντουσαν σε έξηνταδικό σύστηµα θέσης. 

2. Τα ψηφία του συστήµατος, δηλαδή οι αριθµοί 1 ως 59, σχηµατίζονταν µε τα 
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σηµάδια προσθετικά και µε βάση το 10. 

3. Δεν υπήρχε ούτε έξηνταδικό σηµείο ούτε µηδέν. 

ί  

 

2-3   ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Για την πρόσθεση και την αφαίρεση οι βαβυλωνιακοί συµβολισµοί δεν παρουσίαζαν 
καµιά δυσκολία. Οι υπολογισµοί προχωρούσαν, όπως και στο δικό µας, το δεκαδικό, 
σύστηµα. Μόνη διαφορά, ότι αντί να δανείζονται και να µεταφέρουν δεκάδες, 
δανείζονταν και µετάφεραν έξηντάδες. 
 Τον πολλαπλασιασµό τον κάνανε, επίσης, όπως και εµείς. Οι Βαβυλώνιοι όµως 

χρησιµοποιούσαν και πίνακες πολλαπλασιασµού, µε τους οποίους βρίσκανε τα γινό-

µενα 1 Χ 2, 2 χ 2, ..., 59 Χ 2, 1 Χ 3, 2 Χ 3, . . .  , 59 Χ 3, ... , 1 Χ 59, 2 Χ 59, . . . , 59x59 .  

Πολλές πλάκες µε τέτοιους πίνακες έχουν βρεθεί. (Στην πραγµατικότητα, οι πίνακες 

ήσαν πιο µικροί. Στον πίνακα για τον πολλαπλασιασµό µε το 2 λ.χ. σηµείωναν µόνο 

τα γινόµενα 1 Χ 2, 2 Χ 2, ... , 19 Χ 2, 20 Χ 2, 30 Χ 2, 40 χ 2, 50 Χ 2. Για να βρούνε, ας 

πούµε, το 26 Χ 2 δεν είχαν παρά να πάρουν από τον πίνακα τα γινόµενα 20 Χ 2 και 

6 x 2  και να τα προσθέσουν.) 

Για τη διαίρεση πολλαπλασίαζαν τον διαιρετέο µε τον πολλαπλασιαστικό 

αντίστροφο τού διαιρέτη. Για να υπολογίσουν λ.χ. οι Βαβυλώνιοι το 47: 3 υπολόγιζαν 

το 1 : 3 και το εξαγόµενο το πολλαπλασίαζαν µε το 47. 
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Για να γίνονται πιο εύκολα αυτοί οι υπολογισµοί είχαν καταρτίσει πίνακες 

αντίστροφων. Ένας από τους πιο παλιούς γνωστούς πίνακες περιέχει τους 

αντίστροφους εκείνων των αριθµών — ως και τού 81 — των οποίων κάθε πρώτος 

παράγοντας είναι και παράγοντας τού 60. Πρόκειται γι’ αυτούς τους αντίστροφους, 

πού ή έξηνταδική τους κλασµατική παράσταση τερµατίζεται. Να, πώς αρχίζει ο 

πίνακας. 

 

Τους αντίστροφους των άλλων αριθµών πώς τους γράφανε οι Βαβυλώνιοι;  

Ας πούµε το 1 : 7 ή τον 1 : 11;  Κατά κανόνα, αποφεύγανε τέτοια κλάσµατα. Πότε 

πότε όµως τα παίρνανε, άλλα µε προσέγγιση (όπως κάνουµε και εµείς, όταν 

προσεγγίζουµε το 1 : 7 µε το 0,14). 

Οι Βαβυλώνιοι είχανε, επίσης, και πίνακες πού περιλάβαιναν πολλαπλάσια 

αντίστροφων. Δίνουµε έναν τέτοιο πίνακα. 

Πολλαπλασιαστικός πίνακας για τον 0;6,40 ( = 1:9): 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1    5:9 = 5Χ ( 1 :9) = 5Χ 0;6,40 = 0;33,20.  

 

3 – 2: ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 
(Αποσπάσµατα)  
Στο ιωνικό σύστηµα οι αρχαίοι Έλληνες παρίσταναν αριθµούς χρησιµοποιώντας όλα 
τα γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου.  

Επειδή το κλασικό ελληνικό αλφάβητο είχε µονάχα 24 γράµµατα, τους 
χρειάζονταν όµως 27 σύµβολα, πήρανε και τρία άλλα σύµβολα, τα όποια σε µια πιο 
παλιά εποχή ήσαν κι αυτά γράµµατα. Πρόκειται για τα: 
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Δυο προβλήµατα αναφύονται µ' αυτό το σύστηµα: πώς διακρίνονται οι αριθµοί 

από τις λέξεις και πώς γράφονται οι αριθµοί οι µεγαλύτεροι από το 999. Το πρώτο 

πρόβληµα είχε λυθεί ως εξής: Όταν επρόκειτο για αριθµό, βάζανε µία οριζόντια 

γραµµή πάνω ή ένα τόνο στο τέλος. Το δεύτερο πρόβληµα το αντιµετώπιζαν µε 

διάφορα τεχνάσµατα, τα όποια στηρίζονταν σε πολλαπλασιαστικές αρχές. Μία 

µικρή γραµµή κάτω αριστερά σήµαινε ότι ο αριθµός πολλαπλασιάζεται µε 1000. 

Έτσι: ,α= 1000, ,β = 2000 κ.ο.κ. Για ακόµη µεγαλύτερους αριθµούς 

χρησιµοποιούσαν το γράµµα Μ του παλιού άκροφωνικού συστήµατος. Ένα ιωνικό 

σύµβολο πάνω από το γράµµα αυτό δήλωνε τον πολλαπλασιαστή. Έτσι, 

 

Στην αρχή οι Έλληνες γράφανε τα κλάσµατα, επηρεασµένοι από τους 

Αιγυπτίους, ως αθροίσµατα έναδικών κλασµάτων. Υστερότερα τα γράφανε — 

κατά διάφορους τρόπους — ως ζευγάρια αριθµών. Μερικές φορές σηµείωναν πρώτα 

τον αριθµητή µ' έναν τόνο και δίπλα του µία ή δύο φορές τον παρανοµαστή, διπλά 

τονισµένο. Για παράδειγµα. 

 

 

 
 
 

Άλλοι τρόποι γραφής ήσαν: πάνω ο παρανοµαστής και κάτω ο αριθµητής, δίχως 

διαχωριστική γραµµή. Έτσι:  (χωρίς την γραµµή)  

 
Σελ. 85:  
Οι αρχαίοι Έλληνες ονοµάζανε λογιστική την υπολογιστική όψη των µαθηµατικών 
και Αριθµητική (σηµερινή Θεωρία αριθµών) την µελέτη των αφηρηµένων ιδιοτήτων 
των αριθµών, κυρίως των θετικών ακεραίων.  
Με την λογιστική ασχολούνταν οι έµποροι και οι δούλοι, ενώ µε την Αριθµητική οι 
φιλόσοφοι και αυτοί που ανήκαν στις ανώτερες τάξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ  
 
(Αποσπάσµατα)  
 
Το ρωµαϊκό σύστηµα αρίθµησης ήταν ακατάλληλο για υπολογισµούς. Για αυτό τον 
λόγο τις πράξεις τις έκαναν µε τον άβακα. Ο ρωµαϊκός τρόπος γραφής των αριθµών 
χρησίµευε κυρίως για να σηµειώνονται τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα των 
υπολογισµών.  
 
 

8-3   ΤΑ ΙΝΔΟ-ΑΡΑΒΙΚΑ ΨΗΦΙΑ 

Το σύστηµα αρίθµησης, πού χρησιµοποιεί το µεγαλύτερο τµήµα του σύγχρονου 
κόσµου, είναι το ίνδο-αραβικό σύστηµα. Όπως θα δούµε, ή εξέλιξη και ή παραδοχή 
αυτού του συστήµατος ολοκληρώθηκε πολύ αργότερα από τους χρόνους κατά τους 
οποίους εφαρµόζονταν τα άλλα συστήµατα αρίθµησης πού µελετήσαµε. 
Οι Ινδοί εγκαταστάθηκαν στις Ινδίες κατά την προϊστορική εποχή. Τα πιο παλαιά 

αριθµητικά σύµβολα των Ινδών, πού γνωρίζουµε, τα βραχµανικά ψηφία βρέθηκαν σε 
επιγραφές και χρονολογούνται στον τρίτο αιώνα π.Χ. Το σύστηµα, πού 
χρησιµοποιούσαν, προσοµοίαζε µε των Ελλήνων. Δεν διάθεταν 
σύµβολα µοναχά για το 1 ως το 9, άλλα και για τα 10, 20, 30…90, 100, 200 
κ.ο.κ. Μια και είχαν χωριστά σύµβολα για τα 10, 20. κ.ο.κ., δεν ξέρανε ακόµη να 
γράφουνε τους αριθµούς σε σύστηµα θέσης και εποµένως δεν υπερτερούσαν των 
Ελλήνων ως προς το αριθµητικό τους σύστηµα. Επίσης, σύµβολο για το "µηδέν" δεν 
τους ήταν αναγκαίο και, κατά συνέπεια, δεν θα υπήρχε. 
Τα πρώτα 9 βραχµανικά ψηφία έχουν την ακόλουθη όψη: 

 
Αριθµητικό σύστηµα θέσης µε 10 σύµβολα, όπου το ένα. από αυτά είναι για το 

µηδέν, αναπτύχθηκε, ίσως, γύρω στο 500 µ.Χ., την εποχή πού ζούσε ο µαθηµατικός 

Άριαµπάτα. Άλλοι, όµως, θεωρούν πώς γενικεύτηκε ή χρήση αυτού τού συστήµατος 

ύστερα από το 700 µ.Χ. Δεν µπορούµε ν' αποφανθούµε µε βεβαιότητα, αν ή 

εφεύρεση αυτού τού συστήµατος ανήκει στους ίδιους τους Ινδούς. Αναµφίβολα είχαν 

έρθει σε επαφή µε τον ελληνικό πολιτισµό και ήσαν ενηµερωµένοι πάνω στο έργο 

τού αστρονόµου Πτολεµαίου, ο όποιος χρησιµοποιούσε σύµβολο για το µηδέν κατά 

τους υπολογισµούς του µε έξηνταδικά κλάσµατα. Τα αριθµητικά σύµβολα των Ινδών, 

κατά την εποχή για την οποία µιλάµε, είχαν την ακόλουθη µορφή: 
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Αυτά ονοµάστηκαν ινδικά ψηφία και έχουν, µάλλον, προκύψει από παραλλαγή των 

βραχµανικών ψηφίων. 

 

Τα ινδικά ψηφία εξελίχτηκαν κατά δύο τρόπους. Σχηµατίστηκαν από αυτά τα 

δυτικο – αραβικά  ψηφία ή γκοµπάρ: 

 

και τα άνατολικο- αραβικά ψηφία: 

 
Τα δυτικο – αραβικά  ψηφία προφανώς µοιάζουν µε αυτά πού εµείς σήµερα χρη-

σιµοποιούµε. Τα δεύτερα, τα άνατολικο- αραβικά, βρίσκονται ακόµη σε χρήση στις 

αραβικές και άλλες µουσουλµανικές χώρες. Γεννιέται τώρα το ερώτηµα: Πώς γίνηκε 

και οι λαοί τού δυτικού κόσµου υιοθέτησαν τα δυτικο – αραβικά αριθµητικά 

σύµβολα; 

Ύστερα από τη φυγή τού Μωάµεθ στη Μεδίνα. το 622 µ.Χ., και την επιστροφή του 

από εκεί, οι Άραβες άρχισαν τους καταχτητικούς πολέµους. Κατόρθωσαν όχι µονάχα 

να καθυποτάξουν όλη τη βόρεια Αφρική, άλλα και να σχηµατίσουν µια τεράστια 

αυτοκρατορία, πού εκτεινόταν από τις Ινδίες ως την Ισπανία. Οι καταχτητές ήσαν 

αρκετά ανεχτικοί απέναντι στους λαούς της αυτοκρατορίας τους. Έτσι, οι τέχνες  και 

οι επιστήµες καλλιεργήθηκαν εντατικά τόσο από Άραβες όσο και από µη-Άραβες. Ή 

Βαγδάτη, ή οποία ιδρύθηκε το 766 από το Χαλίφη Αλ-Μανσούρ, είχε γίνει κέντρο 

επιστηµονικό και θεµατοφύλακας χειρογράφων. Την επισκέπτονταν επιστήµονες από 

όλο τον κόσµο. Πολλά από αυτά πού ξέρουµε για τους Έλληνες καθώς επίσης για τις 

γνώσεις των Ινδών, τα έχουµε µάθει από αραβικές µεταφράσεις πού διασώθηκαν και 

οι οποίες είχαν γίνει από επιστήµονες, οι οποίοι είχαν εργαστεί σε κείνα τα µέρη. 

Μέσα σ' αυτήν την απέραντη αραβική αυτοκρατορία διαδόθηκαν τα αραβικά 

ψηφία. Γίνηκαν ιδιαίτερα γνωστά από το βιβλίο του Άραβα µαθηµατικού Μωχάµµετ 

ιµπν Μούσα αλ-Χαρίζµι (Μωχάµµετ ό γιος του Μωυσή από το Χαρίζµ). Το βιβλίο 

αυτό γράφτηκε το 820 και είχε τίτλο: Αλ-τζαµπρ ουάλ-µουκάµπαλα. Γράψαµε 

αναλυτικά όνοµα και τίτλο, επειδή ένα τµήµα τού ονόµατος του συγγραφέα 

παραλλάχτηκε κι έδωσε τη λέξη "αλγόριθµος" και επίσης ο τίτλος του βιβλίου 
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συντοµεύτηκε κι έγινε "άλτζεµπρα και άλµουκάµπαλα" Τελικά, ο τίτλος µαζεύτηκε 

κι άλλο και παράµεινε: "άλτζεµπρα" (άλγεβρα). 

Ό Αλ-Χαρίζµι έγραψε επίσης ένα µικρό βιβλίο, πού αναφέρεται στην αριθµητική 

των Ινδών. Εκεί µέσα γράφει για το µηδέν: «Όταν µία αφαίρεση δεν αφήνει τίποτα, 

τότε πρέπει να σηµειώνεται ένας µικρός κύκλος. Να µη µένει αδειανή ή θέση. Να 

µπαίνει εκεί ο µικρός κύκλος, γιατί αλλιώς οι θέσεις θα λιγοστέψουν και µπορεί λ.χ. 

ή δεύτερη θέση να νοµιστεί ως πρώτη» Από εδώ φαίνεται ότι στα συστήµατα θέσης 

υπάρχει πρόβληµα για το µηδέν, πού απαιτεί ιδιαίτερες εξηγήσεις. Ενώ από τη µία 

µεριά το µηδέν παριστάνει το "τίποτα" από την άλλη δύσκολα µπορούµε να 

καταλάβουµε για ποιόν αριθµό πρόκειται, όταν σηµειώνονται µοναχά τα µη µηδενικά 

ψηφία του αριθµού. 

Τα δυτικοαραβικά ψηφία γίνηκαν γνωστά στην Ισπανία από τους Άραβες και από 

κει περάσανε σιγά σιγά στη δυτική Ευρώπη. Ό πρώτος άνθρωπος, πού κατάβαλε 

προσπάθειες για να διαδοθεί στη δυτική Ευρώπη ή χρήση αυτών των συµβόλων, ήταν 

ο Ζερµπέρ ( ο µετέπειτα Πάπας Σίλβεστρος Β'), τον Γ αιώνα. Κατά τη διάρκεια ενός 

ταξιδιού, πού έκαµε στην Ισπανία, γνώρισε τα αραβικά ψηφία. Συνειδητοποίησε τα 

πλεονεκτήµατα αυτού του συµβολισµού και έγραψε ένα φυλλάδιο, µε το οποίο 

συνιστούσε τη χρήση των νέων συµβόλων και έδινε µία περιγραφή για το πώς µ' 

αυτά τα σύµβολα µπορεί να λειτουργήσει ο άβακας. Τα µπαλάκια τού άβακα έπρεπε 

ν' αντικατασταθούν µε δισκία (άπικες). πάνω στα οποία θα εγγράφονταν τα ψηφία. 

Έτσι, για να παρασταθεί στον άβακα ο αριθµός 314, λ.χ., δεν θα ήταν πια ανάγκη να 

τοποθετηθούν 3. 1 και 4 µπαλάκια στις αράδες των εκατοντάδων, των δεκάδων και 

των µονάδων, αντίστοιχα. Θα αρκούσε ή τοποθέτηση σε καθεµιά απ’ αυτές τις 

αράδες ενός δισκίου αριθµηµένου µε 3, 1 και 4 αντίστοιχα. 

Ωστόσο, θα πέσει σε λάθος όποιος ή όποια νοµίσει πώς από κει και πέρα δεν θα 

καθυστερούσε να γενικευτεί ή χρήση των αραβικών ψηφίων. Ό λόγος για τον όποιο 

αργοπόρησε ή παραδοχή του νέου συστήµατος, βρίσκεται στο ότι οι υπολογισµοί 

µε τον άβακα δεν γίνονταν ευκολότερα µε τους άπικες απ’ ό,τι µε τα µπαλάκια. 

Η πρόσθεση και αφαίρεση µπορούσαν νά εκτελεστούν µε τα µπαλάκια δίχως καµιά 

δυσκολία. Απλώς γινόντουσαν µετακινήσεις. Δεν ήταν ανάγκη νά έχει γίνει 

αποστήθιση διάφορων αθροιστικών αποτελεσµάτων. Αυτός ο τρόπος υπολογισµού 

ήταν αδύνατος µε τους άπικες, στους οποίους είχαν εγγραφεί τα δυτικοαραβικά 

ψηφία. Το αποτέλεσµα της δυσχέρειας, πού παρουσίαζαν οι υπολογισµοί µε τον 
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άβακα κατά τη µέθοδο πού πρότεινε ο Ζερµπέρ. ήταν ότι, όσο το πλατύ κοινό έκανε 

χρήση τού άβακα, δεν εξοικειωνόταν µε τα δυτικοαραβικά ψηφία. 

Υπήρξαν βέβαια πρόσωπα πού αντιλήφτηκαν ότι τα ψηφία αυτά ήσαν εξαιρετικά 

κατάλληλα, όταν οι υπολογισµοί γινόντουσαν στο χαρτί. Πρέπει όµως να έχουµε 

υπόψη ότι τα υλικά γραφής σπανίζανε. Για τους υπολογισµούς µε τον άβακα 

χρειαζόταν λίγο χαρτί τόσο µόνο όσο να φτάνει για να σηµειωθούν τα αποτελέσµατα. 

Δεν απέχουµε, εποµένως, από την αλήθεια, αν θεωρήσουµε ότι ένα από τα αίτια 

για τη συνέχιση τής χρήσης τού άβακα βρίσκεται στα λιγοστά υλικά γραφής. Τα 

παλιά και δοκιµασµένα ρωµαϊκά ψηφία επαρκούσαν για το σκοπό τής καταγραφής 

αποτελεσµάτων. Όπως και να 'ναι, δεν υπάρχει λόγος να µάς εκπλήσσει το γεγονός 

ότι κείνη την εποχή τα δυτικοαραβικά ψηφία δεν ήσαν κοινής αποδοχής. 

Στο σηµείο αυτό είναι ενδιαφέρον να υπενθυµίσουµε ότι την εποχή πού ο 

Ζερµπέρ συνηγορούσε — δίχως µεγάλη επιτυχία — υπέρ των δυτικοαραβικών 

ψηφίων, αυτά ήσαν σε κοινή χρήση στις αραβικές χώρες. Ίσως, ένας λόγος για αυτό 

να ήταν το ότι, ήδη από το 794, υπήρχε στη Βαγδάτη χαρτοποιείο, ενώ στη δυτική 

Ευρώπη το πρώτο χαρτοποιείο λειτούργησε το 1154 (συγκεκριµένα, στην Ισπανία). 

Ύστερα από το έτος 1000 µεγάλη µάχη ξέσπασε ανάµεσα στους υποστηριχτές 

των δύο µεθόδων υπολογισµού. Από τη µία µεριά ήσαν οι "άβακιστές" και από την 

άλλη οι "άλγοριστές" Τα ονόµατα µιλάνε µόνα τους. Τελικά ή µάχη κερδήθηκε από 

τους άλγοριστές. Ή Ιταλία, κέντρο τού εµπορίου κείνη την εποχή, αναγνώρισε πρώτη 

τα πλεονεκτήµατα πού παρουσιάζει το γράψιµο των υπολογισµών σε χαρτί. Ένα από 

τα πλεονεκτήµατα ήταν ή δυνατότητα ελέγχου των υπολογισµών υστέρα από την 

εκτέλεση τους. το 1202 παρουσιάστηκε το βιβλίο Liber Abacci του Λεονάρδου 

Πιζάνο. Το πραγµατικό του επώνυµο ήταν Φιµπονάτσι ("γιος τού καλού άνθρωπου"). 

Αυτό το βιβλίο εξάσκησε µεγάλη επίδραση όχι µόνο στους µαθηµατικούς άλλα και 

στους εµπορευόµενους και ή σηµασία του, αναφορικά µε τη διάδοση και την 

παραδοχή των δυτικοαραβικών ψηφίων, υπήρξε αποφασιστική. Είναι αλήθεια ότι ή 

Δηµαρχία τής Φλωρεντίας κατάβαλλε προσπάθειες Ίσαµε και το 1299 για να 

καθυστερήσει αυτή την πρόοδο. Είχε απαγορέψει τα νέα σύµβολα, µε την πρόφαση 

οτι µ' αυτά µπορούσε εύκολα να φαλκιδευτούν οι λογαριασµοί. Οι "κακές γλώσσες" 

λέγανε, όµως, ότι οι κρατικοί υπάλληλοι, πού όφειλαν νά κάνουν τον έλεγχο των 

βιβλίων, δεν ξέρανε τη νέα µέθοδο και γι' αυτό προσπαθούσαν νά της φράξουν το 

δρόµο. Τα πλεονεκτήµατα της, όµως, ήσαν τόσο καταφανή, ώστε ή νέα µέθοδος 

επιβλήθηκε στη Γερµανία (το 1200), στη Γαλλία (το 1275) και στην Αγγλία (το 
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1300). Ωστόσο, φτάσαµε στα µέσα του' 16ου αιώνα, ωσότου ή υπόθεση κερδηθεί 

οριστικά υπέρ των δυτικοαραδικών ψηφίων. 

Όσο διάστηµα ήσαν υποχρεωµένοι οι λαοί νά γράφουν το καθετί µε το χέρι, η 

µορφή των σχεδιασµάτων µεταβαλλόταν µε το πέρασµα τού χρόνου. Ύστερα όµως 

από την εφεύρεση τής τυπογραφίας, η µορφή όλων αυτών σταθεροποιήθηκε. 

 πού έγραψε για τα ινδικά ψηφία, 

θεωρείται χαρακτηριστικό δείγµα των συγγραφέων τής εποχής του, ως προς το ότι 

τους ακέραιους αριθµούς τους έγραφε στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης και τα 

κλάσµατα στο έξηνταδικό. Τους ακέραιους αριθµούς τους έβλεπε ως "µοίρες" το 

1/60 ως "πρώτο" το 1/602 ως "δεύτερο" το 1/603 ως "τρίτο" κ,ο.κ. και 

χρησιµοποιούσε τα δηλωτικά σηµάδια °, ', ", '", κ.ο.κ. Έγραφε: "Ό πολλαπλασιασµός 

µοιρών µε µοίρες δίνει µοίρες και µοιρών µε κλάσµατα δίνει κλάσµατα" µοίρες µε 

πρώτα δίνουν πρώτα και µε δεύτερα δίνουν δεύτερα. "Όταν πολλαπλασιάζονται 

κλάσµατα µε κλάσµατα συναθροίζονται τα οηµάδια' πρώτα µε δεύτερα δίνουν τρίτα, 

γιατί είναι 1 συν 2 . . .". Ό σύγχρονος αναγνώστης διαβλέπει σ' αυτή την τελευταία 

φράση µία πρώτη έννοια σχετικά µε τους έκθετες και τον κανόνα µε τον όποιο 

γίνεται ο σύγχρονος πολλαπλασιασµός δεκαδικών κλασµάτων. Έτσι, 3 πρώτα 

παρµένα 2 δεύτερα φορές γραφόταν ως 3' επί 2" και έδινε το αποτέλεσµα 6'", δηλαδή 

έξι "τρίτα" Σήµερα θα λέγαµε: 

 
Ό εκθέτης 3 είναι το άθροισµα των 1 και 2. στο Δηµοτικό Σχολείο διδάσκουµε 

τον αντίστοιχο αλγόριθµο: 0,2 χ 0,03 = 0,006. Λέµε στα παιδιά νά πολλαπλασιάσουν 

τους αριθµούς 2 και 3 και ύστερα νά λογαριάσουν τις δεκαδικές θέσεις, πού είναι 

τόσες όσο είναι το άθροισµα των δεκαδικών θέσεων των δύο παραγόντων. 

Από το έργο τού "Ιµπν Λάµπαν µπορούµε νά διακρίνουµε και δύο ακόµη 

αξιοπαρατήρητα γεγονότα: την αντοχή των έξηνταδικών κλασµάτων από την εποχή 

των Βαβυλωνίων ίσαµε σήµερα και τη βραδύτητα µε την οποία γίνηκαν αποδεχτά τα 

— ανάλογα µε τα έξηνταδικά — δεκαδικά κλάσµατα. 

Η ιδέα τής γραφής των κλασµάτων µε δεκαδική µορφή προτάθηκε για πρώτη 

φορά στη δυτική Ευρώπη γύρω στο 1600 

 Ό ολλανδός µαθηµατικός Στέβιν ( είναι ο πρώτος που 

έριξε πλήρες φως πάνω στα πλεονεκτήµατα του δεκαδικού συµβολισµού. Με το 
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φυλλάδιο Ή Δεκάτη υποστήριξε σθεναρά τη χρήση των δεκαδικών κλασµάτων. 

Επίµενε ότι οι κυβερνήσεις έπρεπε ν' αποδεχτούν το δεκαδικό σύστηµα και ακόµη 

νά το εφαρµόσουν στα χρήµατα, στα βάρη και στα µέτρα. Ωστόσο αυτά όλα ίσαµε 

τη γαλλική επανάσταση, δεν είχαν πραγµατωθεί σε πλατιά κλίµακα. 

 

8-9   ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ  

       ΑΡΙΘΜΗΣΗ 

Η γραφή των κλασµάτων κατά το βαβυλωνιακό σύστηµα διατηρήθηκε για πολύ 

και ύστερα από το τέλος του βαβυλωνιακού πολιτισµού. Γι' αυτό θα περιγράψουµε 

µε µεγαλύτερη πληρότητα αυτό το σύστηµα. Ταυτόχρονα θα αναφερθούµε και σε 

µερικές γενικές αρχές, πού σχετίζονται µε την παράσταση των ρητών αριθµών στα 

αριθµητικά συστήµατα θέσης. Όταν οι Βαβυλώνιοι γράφανε κλάσµατα, 

χρησιµοποιούσαν την αρχή τής θέσης και τη βάση 60, µε τον ίδιο τρόπο όπως κι 

εµείς χρησιµοποιούµε την αρχή τής θέσης και τη βάση 10. για τα έξηνταδικά 

κλάσµατα θα χρησιµοποιούµε σύγχρονο συµβολισµό (βλ. Ενότητα 2-2). 

Το επόµενο παράδειγµα δείχνει τη µετατροπή σε έξηνταδικά κλάσµατα, µερικών 

κλασµάτων γραµµένων µε βάση το δέκα. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 

 
Οι µετατροπές αυτές είναι άπλες, γιατί οι παρονοµαστές των κλασµάτων, πού 

γράψαµε µε βάση το δέκα, είναι παράγοντες του 60. Στην περίπτωση όπου ο 
παρονοµαστής δεν είναι παράγοντας του 60, είναι όµως γινόµενο παραγόντων του 60, 
ή µετατροπή γίνεται λιγάκι πιο δύσκολα. 
Το επόµενο παράδειγµα δείχνει τι συµβαίνει, αν εφαρµόσουµε την ίδια διαδικασία 

σ' ένα κλάσµα, του οποίου ο παρονοµαστής έχει παράγοντα, ο όποιος δεν είναι 
παράγοντας του 60. 
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Παρουσιάζεται ή ίδια, όπως και πριν, διαδοχή των αριθµητών: 8, 34, 17. Ή 

παράσταση (το ανάπτυγµα) του 1/7 είναι, λοιπόν: 

 
πού γράφεται: 

 
Πρόκειται για ένα ατέρµονο περιοδικό έξηνταδικό κλάσµα. Όπως είναι λ.χ. τα 

ατέρµονα περιοδικά δεκαδικά κλάσµατα, µε τα όποια είµαστε εξοικειωµένοι. Ας 

πούµε τα 1/3 = 0,333 ... = 0,  και 4/37 = 0,108108... = 0, . Τη διαδικασία, πού 

ακολουθήσαµε στο παράδειγµα 3, µπορούµε νά την παρουσιάσουµε συµπυκνωµένη 

σ' έναν αλγόριθµο, πού σε κάθε φάση του περιλαβαίνει: 

1. Πολλαπλασιασµό µε 60 των αριθµητών 1, 4, 2 των κλασµάτων 1/7, 4/7, 2/7. 

2. Διαίρεση κάθε γινοµένου µε 7. 

3. Σχηµατισµό - από τα  υπόλοιπα  4.  2,   1 - των  αριθµητών των νέων κλασµάτων: 

4/7, 2/7, 1/7.  

Τα πηλίκα 8, 34, 17 γίνονται αριθµητές κλασµάτων, των οποίων οι παρονοµαστές 

είναι οι διαδοχικές δυνάµεις τού 60. Αυτοί ακριβώς οι αριθµητές είναι τα "ψηφία" 

στην έξηνταδική κλασµατική παράσταση. 

Σχηµατικά, προχωρούµε έτσι: 
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ή 

 

Όµοια µπορούµε νά εργαστούµε µε οποιαδήποτε βάση για νά βρούµε την παράσταση 

ενός κλάσµατος σ' αύτη τη βάση και σύµφωνα µε την αρχή της θέσης. Ό 

συνηθισµένος αλγόριθµος διαίρεσης για τη µετατροπή ενός κοινού κλάσµατος 

στη βάση δέκα σε κλάσµα δεκαδικό στηρίζεται στην ίδια ιδέα πού εµπεριέχεται 

στη µέθοδο πού περιγράψαµε. Για νά διασαφηνιστεί καλύτερα αυτό το ζήτηµα 

αρχίζουµε τη διαδικασία µετατροπής τού κλάσµατος 1/7 σε δεκαδικό κλάσµα, 

εργαζόµενοι όπως στο παράδειγµα 3, και ύστερα θα διαπιστώσουµε πώς ο 

αντίστοιχος αλγόριθµος είναι, πραγµατικά, αυτός πού ξέρουµε: 

 
Παρατηρούµε ότι σε κάθε φάση τα βήµατα µας ήσαν: 
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1. Πολλαπλασιασµός µε  10 των αριθµητών  1, 3,  2.... των κλασµάτων 

1/7, 3/7, 2/7 

2. Διαίρεση κάθε γινοµένου µε 7. 

3. Σχηµατισµός - από τα υπόλοιπα 3, 2, 6,... - των αριθµητών των νέων κλασµάτων:  

    3/7, 2/7, 6/7,… 

  Τα πηλίκα 1. 4, 2, . . . γίνηκαν αριθµητές κλασµάτων, των οποίων οι παρονοµαστές 

είναι οι διαδοχικές δυνάµεις τού 10. Οι αριθµητές αυτοί είναι τα ψηφία στη δεκαδική 

κλασµατική παράσταση. Ή διαδικασία αυτή αποδίδεται, σχηµατικά, µε όµοιο 

ακριβώς τρόπο, όπως κι αυτή πού αφορούσε τη γραφή τον 7 ως έξηνταδικού 

κλάσµατος. Έτσι, 

 
Το υπόλοιπο 1 πού βρήκαµε είναι ίσο µε τον αρχικό αριθµητή. Συνεπώς ή όλη 

διαδικασία θα αρχίσει νά επαναλαµβάνεται. Έτσι, το αποτέλεσµα µας θα είναι: 

 
Εύκολα  βλέπουµε   ότι  πρόκειται,  ουσιαστικά,  για  τον  γνωστό   µας 

αλγόριθµο διαίρεσης: 
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Επισυνάψαµε µηδενικά κι αυτό ίσως αποκρύπτει την πραγµατική ιδέα ότι οι 

αριθµητές πολλαπλασιάζονται µε το 10 και τα γινόµενα διαιρούνται µε τον 

παρονοµαστή. Ωστόσο, ο αλγόριθµος γίνεται έτσι πιο εύκολοθύµητος, γιατί είναι 

αυτός πού ξέρουµε. 

Για την τροπή τού 1/7 σε δεκαδικό κλάσµα, διαιρούσαµε σε κάθε βήµα δια 7. Τα 

δυνατά υπόλοιπα σε µία διαίρεση δια 7 είναι οι αριθµοί 0, 1, 2, 3,4,5 και 6. Αν κάποιο 

υπόλοιπο είναι µηδέν, τότε ή διαδικασία τερµατίζεται (από κει και πέρα τα πηλίκα θα 

ήσαν όλα µηδενικά). Αν δεν υπάρχει υπόλοιπο µηδέν, τότε πριν φτάσουµε στην 

έβδοµη διαίρεση κάποιο από τα άλλα δυνατά υπόλοιπα θα ξαναπαρουσιαστεί. 

Εποµένως το πλήθος των ψηφίων τής περιόδου (ή διαδοχή των ψηφίων πού 

έπαναλαβαίνεται) δεν µπορεί νά είναι µεγαλύτερο από 6. Από όσα ειπώθηκαν, 

µπορούµε νά διαβλέψουµε την ορθότητα των ακόλουθων γενικεύσεων. 

1. Κάθε ρητός αριθµός µπορεί νά παρασταθεί σε ένα σύστηµα θέσης, πού έχει 

οποιαδήποτε βάση, µε ένα τερµατιζόµενο κλάσµα ή µε ένα ατέρµονο και 

περιοδικό. 

2. Αν ο παρονοµαστής τού κλάσµατος είναι γινόµενο παραγόντων τής βάσης, τότε ή 

παράσταση τού κλάσµατος στο σύστηµα θέσης, πού έχει αυτή τη βάση, είναι 

τερµατιζόµενη (έπαναλαβαίνεται το µηδέν). 

3. Το πλήθος των ψηφίων τής περιόδου ενός ατέρµονου περιοδικού κλάσµατος είναι 

µικρότερο από τον παρονοµαστή τού κοινού κλάσµατος, από το όποιο παράγεται. 
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8 – 10:  ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ (ΑΡΡΗΤΟΙ) ΑΡΙΘΜΟΙ  

 

Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε ότι κάθε ρητός αριθµός µπορεί να παρασταθεί ή 

από ένα τερµατιζόµενο κλάσµα ή από ένα ατέρµονο και περιοδικό. Έτσι:  

                    1/2 = 0,5 

                    1/3 = 0,333…. 

                    1/7 =  

              1/8 = 0,125  

Βέβαια, αντί 0,5 µπορούµε νά γράψουµε 0.50000. . . ή 0,50 και αντί 1/8 

µπορούµε νά γράψουµε Αυτό δείχνει ότι  κάθε ρητός αριθµός µπορεί  νά 

παρασταθεί από ένα ατέρµονο περιοδικό δεκαδικό κλάσµα.  

Τώρα γεννιόνται δύο ερωτήµατα:  

-Κάθε ατέρµονη περιοδική δεκαδική έκφραση παριστάνει κάποιο ρητό 

αριθµό;  

-Υπάρχουν αριθµοί πού έχουν ατέρµονη αλλά όχι περιοδική δεκαδική 

παράσταση;  

Ή απάντηση και στα δύο ερωτήµατα είναι "ναι'! Αυτό επιβεβαιώνεται µε τις 

σύγχρονες θεωρίες για τους πραγµατικούς αριθµούς, οι όποιες µορφώνουν από 

τους ρητούς και τους ασύµµετρους αριθµούς ένα ενιαίο σύστηµα. 

Ας πάρουµε τώρα το περιοδικό δεκαδικό κλάσµα  και ας αναζητήσουµε 

τη µορφή α/b στην οποία αντιστοιχεί.  Έστω ότι αυτός ο ρητός αριθµός είναι ο Ν. 

Τότε 

Ν = 0,121212.... 

Πολλαπλασιάζουµε και τα δύο µέλη µε 100, οπότε έχουµε 
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Το αποτέλεσµα το επαληθεύουµε εύκολα αρκεί νά τρέψουµε το 4/33 σε 

δεκαδικό κλάσµα. 

Ό αλγόριθµος, πού χρησιµοποιήθηκε σ' αυτό το παράδειγµα, µπορεί νά 

εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση, στην οποία η δεκαδική έκφραση είναι περιοδική. 

Μπορούµε πάντοτε νά πολλαπλασιάσουµε τη δεκαδική έκφραση µε τη δύναµη τού 10 

πού αντιστοιχεί στο µήκος τής περιόδου. Η άπειρη διαδοχή των ψηφίων "κινείται" 

τότε προς τ' αριστερά κατά τόσες θέσεις όσες συνιστούν το µήκος τής περιόδου. Η 

αφαίρεση χρησιµεύει για ν' αποσβέσει τα επαναλαµβανόµενα τµήµατα στις δύο 

δεκαδικές εκφράσεις. Το αποτέλεσµα έχει τη µορφή 

 

  

 Ο πολλαπλασιασµός των α και b µε κατάλληλη δύναµη του  10 οδηγεί στο 
αποτέλεσµα: 

 
 
Τα παραδείγµατα 1 και 2 τέθηκαν για νά διασαφηνιστεί το θεώρηµα: Κάθε 

περιοδικό δεκαδικό κλάσµα παριστάνει ρητό αριθµό. Υπάρχει όµως κάποιο 

ψεγάδι, όχι πολύ φανερό, στους συλλογισµούς πού γίνηκαν. Δεν ξέρουµε αν µία 
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άπειρη έκφραση, όπως ή 0,121212..., µπορεί νά θεωρηθεί ως παράσταση ενός 

µοναδικού αριθµού, στον οποίο είναι επιτρεπτό νά εφαρµόσουµε τους γνωστούς µας 

αλγορίθµους της αριθµητικής. Έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι ισχύει και στην περίπτωση 

τού ατέρµονου δεκαδικού αριθµού ο κανόνας, σύµφωνα µε τον όποιο, όταν 

πολλαπλασιάζουµε τον αριθµό µε 100, τότε τα ψηφία του "µετακινούνται" κατά δύο 

θέσεις. Ωστόσο, υπάρχει και άλλη µέθοδος για τη µετατροπή ενός περιοδικού 

δεκαδικού αριθµού σε κοινό κλάσµα, πού µ' αυτήν, το λεπτό σηµείο πού 

επισηµάναµε, παρακάµπτεται. 

Το περιοδικό δεκαδικό κλάσµα 

Ν = 0,12121212 . . . µπορεί νά γραφτεί ως σειρά µε άπειρους όρους ως εξής: 

 
 
Ό αναγνώστης µπορεί νά δει ότι, όταν ο η  αυξάνει εξακολουθητικά, τότε ο 

1/100η µικραίνει και πλησιάζει προς το µηδέν. Έτσι ο Sη πλησιάζει προς το 12/99, 

όσο ο η γίνεται ολοένα και µεγαλύτερος. Αν ορίσουµε [!!!] τον Ν ως τον αριθµό προς 

τον οποίο τείνει ο Sη , τότε θα είναι 
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Με όµοιο τρόπο µπορούµε ν' αποδείξουµε, γενικά, ότι: Κάθε περιοδικό 

δεκαδικό κλάσµα παριστάνει ρητό αριθµό. 

Δώσαµε, λοιπόν, απάντηση στο πρώτο ερώτηµα, πού τέθηκε στην αρχή αυτής 

της ενότητας. [είναι όµως ικανοποιητική;]  

Στο δεύτερο ερώτηµα, πού αναφέρεται στο αν υπάρχουν αριθµοί µε δεκαδική 

παράσταση ατέρµονη και όχι περιοδική, δεν δώσαµε απάντηση. Θα ήταν έξω από τα 

πλαίσια αυτού του βιβλίου.  

Θα περιγράψουµε τώρα τα βήµατα µε τα όποια µορφώνεται το ενοποιηµένο 

σύστηµα των ρητών και άρρητων (ασύµµετρων) αριθµών. 

1. Κάθε ατέρµονη δεκαδική έκφραση, περιοδική ή όχι, αντιπροσωπεύει µία 

ακολουθία, η οποία έχει όριο. 

2. Αυτά τα όρια αποτελούν, από ορισµό, τους πραγµατικούς αριθµούς. 

3. 'Από τα 1 και 2 έπεται πώς µπορούµε νά θεωρήσουµε ότι κάθε ατέρµονη δεκαδική 

έκφραση παριστάνει έναν πραγµατικό αριθµό. 

4. 'Από το 3 έπεται ότι και ή έκφραση 0,1010010001 . . . παριστάνει έναν 

πραγµατικό αριθµό. 

5. Κάθε ρητός αριθµός παριστάνεται µε δεκαδική έκφραση, η οποία είναι ή 

τερµατιζόµενη ή ατέρµονη και περιοδική. 

6. Εφόσον η δεκαδική έκφραση 0,1010010001 . . . ούτε τερµατίζεται ούτε είναι 

ατέρµονη και περιοδική συνάγεται, από το 5, ότι δεν υπάρχει ρητός αριθµός µε αυτήν 

την παράσταση. 

7. Από τα 4 και 6 έπεται ότι υπάρχουν πραγµατικοί αριθµοί, πού δεν είναι ρητοί. 

 

Σχετικά µε τη δοµή του συστήµατος των πραγµατικών αριθµών θα γίνει µία 

γενικότερη τοποθέτηση στην επόµενη ενότητα. 

Τελικά, επιστρέψαµε στο "σκάνδαλο" των Πυθαγορείων. Οι Πυθαγόρειοι 

δείξανε ότι ή διαγώνιος και ή πλευρά ενός τετραγώνου είναι ασύµµετρες (βλ. 

Ενότητα 3-10). Εµείς τώρα λέµε ότι ο λόγος τής διαγωνίου ενός τετραγώνου προς την 

πλευρά του τετραγώνου, δηλαδή ο είναι αριθµός πραγµατικός. Δεν είναι ρητός, 

αλλά παριστάνεται από µία ατέρµονη µη περιοδική δεκαδική έκφραση. 1,41421 .... 

Βέβαια, αν απαλείψουµε τα δεκαδικά ψηφία από µία θέση και πέρα, θα έχουµε µία 

παράσταση ρητού αριθµού κοντινού µε τη , όχι όµως ίσου µ' αυτήν. 
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Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:   
 
 Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 
Σελίδα 206: 
 Στο δεκαδικό σύστηµα όταν γράφουµε το 5/8 σαν 0,625 λέµε ότι:  

     

       
Στο δεκαδικό σύστηµα καταγράφουµε πως ένας αριθµός µικρότερος από το 1 µπορεί 

να εκφραστεί σαν άθροισµα των 1/10, 1/100, 1/1000…, χωρίς κανένα από αυτά τα 

κλάσµατα να µπορεί να εµφανιστεί περισσότερες από 9 φορές στο άθροισµα.  

Για παράδειγµα για το 5/8 λέµε ότι είναι το άθροισµα 6 δεκάτων και 2 εκατοστών και 

5 χιλιοστών.  

Ένας πολύ απλός αριθµός, µικρότερος του 1, µπορεί έχει µια τροµακτική  

αναπαράσταση στο δεκαδικό σύστηµα.  

Για παράδειγµα ο 1/3 γράφεται: 1/3 = 0,33333….  

όπου οι τελείες υποδεικνύουν ότι τα 3 συνεχίζουν έπ’ άπειρον.  

Αλλά τι ακριβώς σηµαίνει η ισότητα  1/3 = 0,33333…. ; Θα µπορούσαµε να την 

µεταφράσουµε σαν  

 
αλλά τι ακριβώς σηµαίνει αυτό;  

Ειδικότερα τι σηµαίνουν οι τελείες στο τέλος;  

Σίγουρα δεν µπορεί να σηµαίνουν «το άθροισµα όλων των ρητών στην µορφή του 3 

διαιρούµενη µε µια δύναµη του 10.», αφού ούτε ο πιο γρήγορος υπολογιστής θα 

µπορούσε ποτέ να προσθέσει µια ατέλειωτη λίστα αριθµών.  

Η έκφραση  1/3 = 0,33333…. είναι µια λακωνική περίληψη µιας παρατήρησης όπως 
αυτή: Η ακολουθία των αριθµών  

  
προσεγγίζουν τον αριθµό 1/3.  
(Note that at no point do we add an endless supply of numbers;  
we simply make a statement about the way a certain list of numbers behaves.  
This is discussed in Appendix B.) 
Η δεκαδική αναπαράσταση ενός αριθµού µικρότερου του 1 περιγράφει πως αυτός ο 
αριθµός µπορεί να µπορεί να γραφτεί σαν ένα άθροισµα ρητών της µορφής Α/10Ν, 
όπου το Α είναι ένας φυσικός αριθµός µικρότερος του 9. Δεν υπάρχει κάτι το ιερό 
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στον αριθµό 10.  Θα σας δείξουµε ότι επίσης καλά θα µπορούσαµε να 
χρησιµοποιήσουµε σαν βάση το 2.  
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Περίπου 4000 χρόνια πριν, οι Αιγύπτιοι χρησιµοποίησαν ένα σύστηµα για την 
αναπαράσταση των αριθµών ανάµεσα στο 0 και το 1 που µοιάζει µε τις τεχνικές µας 
για τις βάσεις 2, 3 και 10. Αναπαριστούσαν έναν ρητό ανάµεσα στο 0 και στο 1 σαν 
ένα άθροισµα ρητών της µορφής 1/η, τις αποκαλούµενες κλασµατικές µονάδες, έτσι 
ώστε καµία κλασµατική µονάδα να µην επαναλαµβάνεται.  
Για παράδειγµα γράφανε:  

  
Υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα στο Αιγυπτιακό σύστηµα και στο δεκαδικό 
σύστηµα.  
Πρώτον, η δική τους αναπαράσταση για τους ρητούς πάντα σταµατάει, ενώ στο 
δεκαδικό σύστηµα όχι απαραίτητα (θεώρησε το 1/3 = 0,33333….)  
Δεύτερον, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αναπαραστήσεις έναν αριθµό µε την 
Αιγυπτιακή µέθοδο, ενώ στο δεκαδικό σύστηµα υπάρχουν το πολύ δύο 
αναπαραστάσεις (για παράδειγµα το 1/2 = 0,5000…= 0,49999….). 
Για παράδειγµα, στο Αιγυπτιακό σύστηµα για το 2/5 έχουµε:    

  
 

Το Αιγυπτιακό σύστηµα πρακτικά δεν έχει τίποτα ιδιαίτερα αξιοζήλευτο.  
Δεν είναι εύκολο να συγκρίνεις δύο αριθµούς. (Ποιο είναι µεγαλύτερο:  

) Με ποια ρουτίνα αναπαριστάνουµε στα 
Αιγυπτιακά µαθηµατικά το γινόµενο ή το άθροισµα δύο αριθµών; (για παράδειγµα το  
2/5 ·2/5 ή 2/5 + 2/5).Ίσως ήταν ή άβολη τεχνική που αναπαριστούσαν τους αριθµούς 
που εµπόδισε τους Αιγυπτίους να αναπτύξουν τα µαθηµατικά παραπέρα από την 
επίλυση απλών εξισώσεων.  
  Στην πραγµατικότητα, δεν είναι προφανές ότι κάθε ρητός αριθµός µεταξύ 0 και 1 
έχει µια αντιπροσώπευση ως άθροισµα ευδιάκριτων µερών της µονάδας. Πράγµατι, 
µόλις το 1880 κάποιος απέδειξε ότι  κάθε (θετικός) ρητός µικρότερος από το 1 µπορεί 
να αναπαρασταθεί µε το Αιγυπτιακό στυλ. Αυτό το έτος ο  Sylvester περιέγραψε µια 
απλή τεχνική για την κατασκευή µιας τέτοιας αναπαράστασης. Πριν αποδείξουµε ότι 
πάντα λειτουργεί, θα παρουσιάσουµε την τεχνική αυτή εφαρµόζοντάς την στον ρητό 
4/13.  
Βήµα 1:   Διάλεξε το µεγαλύτερο µοναδιαίο κλάσµα που είναι µικρότερο από το 4/13. 
Αυτό είναι το 1/4. Αφαίρεσέ το από το 4/13: 4/13 – 1/4 = 3/52.  
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Βήµα 2: Διάλεξε το µεγαλύτερο µοναδιαίο κλάσµα που είναι µικρότερο από το 3/52. 
Αυτό είναι το 1/18. Αφαίρεσέ το από το 3/52:     3/52 – 1/18 = 2/936 
 
Βήµα 3: Διάλεξε το µεγαλύτερο µοναδιαίο κλάσµα που είναι µικρότερο ( ή ίσο) από 
το 2/936. Αυτό είναι το 1/468.  2/936 – 1/468 = 0.  
 

Έχοντας φτάσει το 0 σταµατάµε. Τελικά έχουµε :  
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…………………………. 
 
Έχουµε δει σε αυτό το κεφάλαιο τους διάφορους τρόπους για να αναπαριστάνουµε 
τους αριθµούς. Στο συνηθισµένο σύστηµά µας αντιπροσωπεύουµε τους αριθµούς ως 
άθροισµα δυνάµεων του 10 και επιτρέπουµε κάθε δύναµη να εµφανιστεί το πολύ-
πολύ εννέα φορές στο άθροισµα. Στο δυαδικό σύστηµα, χρησιµοποιούµε τις δυνάµεις 
του 2 και επιτρέπουµε κάθε δύναµη να εµφανιστεί το πολύ-πολύ µία φορά. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσουµε ότι το δεκαδικό σύστηµα δεν είναι η µόνη πιθανή µέθοδος 
αναπαράστασης των αριθµών.  
Και,  ιδιαίτερα, όταν µιλάµε για έναν αριθµό όπως  ο π ή ο  �, δεν πρέπει να 
σκεφτούµε την αντιπροσώπευσή τους µέσα στο δεκαδικό ή οποιοδήποτε άλλο 
σύστηµα.  
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Πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι ένας αριθµός δεν περιγράφεται αρκετά καλά µέχρι να 
δουν την δεκαδική του αναπαράσταση. Είναι πιο ακριβές να σκεφτείς το π σαν ένα 
λόγο της περιµέτρου ενός κύκλου προς την διάµετρό του παρά σαν 22/7 ή σαν 3,14 ή 
3,1416 που είναι απλά προσεγγίσεις του π. [Το ίδιο και για το ρίζα 2 που µπορείς να 
το δεις σαν τον λόγο της διαµέτρου προς την πλευρά τετραγώνου πλευράς 1;]  
 
Και πρέπει όλοι να θυµόµαστε από την άβολη Αιγυπτιακή αναπαράσταση των 
ρητών, ότι η δική µας συνήθης αναπαράσταση των αριθµών ως άθροισµα ρητών 
των οποίων οι παρανοµαστές είναι δυνάµεις του 10 είναι ένας µηχανισµός που 
µας παρέχει σπουδαία απλότητα.   
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