
 
 Πότε και πού αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 

 
« Ο πολιτισµός των αρχαίων Αιγυπτίων άρχισε πιθανόν κάποια στιγµή 
την 5η χιλιετία π.Χ. και διήρκεσε µέχρι που τους κατέκτησε ο Μέγας 
Αλέξανδρος το 332 π.Χ., µια περίοδο περίπου τεσσάρων χιλιετιών. Οι 
πρώτοι Αιγύπτιοι ζούσαν σε δύο Βασίλεια: στην Άνω Αίγυπτο, στην 
κοιλάδα του Νείλου, και στην Κάτω Αίγυπτο, στο Δέλτα του Νείλου. 
Συγκρότησαν µια µεγάλη αυτοκρατορία όταν ο Μήνης ένωσε αυτά τα 
δύο µισά και έκανε πρωτεύουσά του τη Μέµφιδα, κάποια στιγµή µεταξύ 
3500 και 3000 π.Χ. Οι Αιγύπτιοι αποτέλεσαν µια µεγάλη παγκόσµια 
δύναµη τα επόµενα τρεις χιλιάδες χρόνια.» 

 
 

 2.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού 
τους; Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

 
«Οι Αιγύπτιοι έφτασαν στην ακµή του πρώιµου πολιτισµού τους από το 
3000 π.Χ. µέχρι την 3η Δυναστεία, γύρω στο 2500 π.Χ. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου έχτισαν τις περίφηµες πυραµίδες και, παρ’ 
όλο που δεν υπάρχει καµιά άµεση µαρτυρία, είναι πιθανόν αυτή την 
περίοδο να έθεσαν τις βάσεις των µαθηµατικών τους. Μεγαλούργησαν 
τόσο γρήγορα, ώστε λίγο πριν το 3000 π. Χ. µάθαιναν να κόβουν 
πέτρες για την κατασκευή κτιρίων και, στην αρχή του εικοστού ενάτου 
αιώνα π.Χ., έχτισαν τη Μεγάλη Πυραµίδα της Γκίζας. Η ισχύς του 
αιγυπτιακού πολιτισµού, ο οποίος στηριζόταν στην αφθονία του 
σιταριού που καλλιεργούσαν κατά µήκος του ποταµού Νείλου, παρείχε 
στους Αιγυπτίους διάρκεια και σταθερότητα. Αυτή η ισχύς αντανακλάται 
στα σπουδαία µνηµεία τους και στην πρωτοφανή µακροηµέρευση της 
κοινωνίας τους, αντανακλάται όµως και στο γεγονός ότι τα µαθηµατικά 



τους δεν αναπτύχθηκαν πολύ, αν αναπτύχθηκαν καθόλου, µετά την 3η 
χιλιετία. Δε χρειάζονταν καλύτερα µαθηµατικά, αφού τα παλαιά ήταν 
απολύτως επαρκή. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αιγυπτιακού 
πολιτισµού είναι η ιδιότυπη γραφή. Δύο συστήµατα γραφής 
αναπτύχθηκαν από τους Αιγυπτίους. Το πρώτο ήταν τα ιερογλυφικά, τα 
οποία ξεκίνησαν ως απλά σύµβολα που έµοιαζαν µε εικόνες γύρω στο 
3000 π.Χ. και µπορεί να είχαν επηρεαστεί από τη σφηνοειδή γραφή των 
Σουµέριων. Τα ιερογλυφικά εξελίχθηκαν σ’ ένα συνδυασµό 
πικτογραµµάτων και φωνητικών σηµείων και χρησιµοποιούνταν για να 
γράφονται επίσηµα κείµενα στα µνηµεία και στους ναούς. Κύριος 
σκοπός τους ήταν η καταγραφή των επιτευγµάτων του κάθε Φαραώ και 
διατηρήθηκαν µέχρι τον 1ο αιώνα π.Χ. Το δεύτερο σύστηµα γραφής 
ονοµάζεται ιερατική γραφή και χρησιµοποιούνταν για την καθηµερινή 
διοίκηση της αυτοκρατορίας. Η ιερατική γραφή ήταν λιγότερο επίσηµη 
από τα ιερογλυφικά και περισσότερο αφηρηµένη, απαιτώντας γενικά 
λιγότερες πινελιές. Μέσω της ιερατικής γραφής έχουν διασωθεί χιλιάδες 
κείµενα γραµµένα σε παπύρους, τα περισσότερα όµως τοποθετούνται 
χρονικά στο τέλος της αυτοκρατορίας. Οι γραφείς, οι οποίοι 
αναλάµβαναν να γράφουν στους παπύρους χρησιµοποιώντας την 
ιερατική γραφή, ανήκαν σε διαφορετική τάξη από τους ιερείς και ήταν 
συνήθως έµπιστοι δούλοι. Τους απασχολούσαν ως γραµµατείς και 
λογιστές και εργάζονταν στους ναούς, που τότε χρησιµοποιούνταν ως 
κυβερνητικά γραφεία. 

 
 Από τη φαραωνική εποχή η Αίγυπτος διατηρούσε µεγάλες πόλεις: στην 
Ιλιάδα αναφέρονται οι Θήβες, η Εκατόµπυλος πόλη, που υπήρξε επί 
αιώνες η πιο λαµπρή όλης της χώρας, αλλά γνώρισε ολοκληρωτική 
παρακµή µε τη µεταφορά της εξουσίας πιο βόρεια της Σαίς, η 
σπουδαιότητα της οποίας αυξήθηκε αναλογικά µε τη συχνότητα των 
διακινήσεων στη Μεσόγειο. Άλλη περίφηµη πόλη ήταν η Μέµφις, η 
αρχαιότερη αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Η αιγυπτιακή πολεοδοµία, που 
αναπτύχθηκε γύρω από τους επιβλητικούς ναούς και τα ανάκτορα της 
Μέµφιδος και των Θηβών, εδραιώθηκε σταδιακά στο βορρά, όπου 



σήµερα η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο φιλοξενούν περίπου το 1/5 του 
πληθυσµού της χώρας.»             
 

 3. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην 
ανάπτυξη των µαθηµατικών; 

 
« Τα µαθηµατικά και οι επιστήµες αναπτύχθηκαν επειδή  ήταν 
απαραίτητα για την επίλυση πρακτικών θεµάτων της καθηµερινής ζωής: 
όπως για παράδειγµα το µοίρασµα του ψωµιού και της µπίρας στους 
εργάτες και των µετρήσεων στα κτίρια. Όταν η αιγυπτιακή κοινωνία 
σχεδίαζε και πραγµατοποιούσε την κατασκευή των πυραµίδων, από το 
3500 ως το 2500 π.Χ., οι Αιγύπτιοι δεν χρειάζονταν καλύτερα 
µαθηµατικά αφού τα παλαιότερα ήταν απολύτως επαρκή. 
Έτσι, όταν ολοκληρώθηκε το σχέδιο τους αυτό, οι κανόνες των 
µαθηµατικών καθιερώθηκαν και έπαψαν να εξελίσσονται». 

 
 

 4.Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά;(βασικές 
αριθµητικές πράξεις, κλάσµατα, εξισώσεις, άρρητους 
αριθµούς). 

 
«Οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούσαν τα κλάσµατα. Το σύστηµά τους ήταν 
πολύ δύσχρηστο. Με εξαίρεση τα κλάσµατα δύο τρίτα (2/3) και τρία 
τέταρτα (3/4), όλα τα κλάσµατά τους ήταν µοναδιαία ή κλάσµατα όπου ο 
αριθµητής ήταν το 1 και ο παρονοµαστής οποιοσδήποτε ακέραιος 
αριθµός. Ως εκ τούτου, όλα τα κλάσµατα είχαν τη µορφή 1/ν. Για να 
κάνουν υπολογισµούς µε µοναδιαία κλάσµατα, οι Αιγύπτιοι έπρεπε να 
καταφεύγουν στην εκτεταµένη χρήση πινάκων. Δεν υπάρχει ένας µόνος 
τρόπος γραφής ενός κλάσµατος ως άθροισµα µοναδιαίων κλασµάτων. 
Αυτό σηµαίνει ότι δύο διαφορετικοί γραφείς µπορούσαν να 
παραστήσουν το ίδιο κλάσµα µε δύο διαφορετικούς τρόπους, κάνοντας 
έτσι δύσκολες τις συγκρίσεις. Πέρα από τις τέσσερις πράξεις της 
αριθµητικής, οι Αιγύπτιοι µπορούσαν, περιορισµένα βεβαίως, να κάνουν 
κάποιους αλγεβρικούς και γεωµετρικούς υπολογισµούς µε τη µορφή 
διήγησης προβληµάτων, αφού δεν είχαν κανένα σχεδόν σύµβολο για τις 
αλγεβρικές πράξεις. Το σύµβολο για την πρόσθεση και την αφαίρεση 



ήταν ένας άντρας ο οποίος έµπαινε (στην πρόσθεση) ή έβγαινε (στην 
αφαίρεση) από ένα σπίτι. Στην άλγεβρα έλυναν γραµµικές εξισώσεις µε 
έναν άγνωστο της µορφής «α + αχ =β» και «χ+ αχ +βχ =γ». Έλυναν 
επίσης απλές δευτεροβάθµιες εξισώσεις µε έναν ή δύο αγνώστους. Με 
το σηµερινό σύστηµα χαρακτήρων και συµβόλων, παραδείγµατα 
τέτοιων εξισώσεων είναι τα εξής:αχ2+βχ+γ=0 ή αχ2+βy2=γ. Οι Αιγύπτιοι 
δεν γνώριζαν τους άρρητους αριθµούς και απλώς χρησιµοποιούσαν 
ακέραιους αριθµούς και κλάσµατα για να συµβολίσουν τις τετραγωνικές 
ρίζες των αριθµών». 
 

 5.Είχαν βασικές γνώσεις γεωµετρίας; 
 
« Στη γεωµετρία είχαν κανόνες για τον υπολογισµό των εµβαδών και 
των όγκων, κάποιοι από τους οποίους ήταν σωστοί ενώ άλλοι 
οδηγούσαν µόνο σε προσεγγίσεις. Παρόλο που συχνά θεωρείται ότι οι 
Αιγύπτιοι γνώριζαν το πυθαγόρειο θεώρηµα, από τα κείµενά τους δεν 
υπάρχει άµεση µαρτυρία γι’ αυτό. Όµως οι χωροµέτρες τους είναι 
πιθανόν να γνώριζαν πράγµατι ότι, αν διαιρέσουµε ένα σκοινί σε µήκη 
των τριών, τεσσάρων και πέντε µονάδων, τα µήκη αυτά, αν 
αποτελούσαν πλευρές τριγώνου, θα σχηµάτιζαν ένα ορθογώνιο 
τρίγωνο». 

 
 

 6.Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 
χρησιµοποιούσαν.(δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 
κτλ.).Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 
στο αριθµητικό τους σύστηµα; Πώς συµβόλιζαν τα 
κλάσµατα; Ήταν το αριθµητικό τους σύστηµα θεσιακό; 

 
« Το αιγυπτιακό σύστηµα αριθµών είχε ως βάση το δέκα. Στα 
ιερογλυφικά χρησιµοποιούνταν ένας συνδυασµός γραµµών (▐ ) που 
αναπαριστούσαν τους αριθµούς από το 1 ως το 9, ενώ η συνεχής 
ιερατική γραφή χρησιµοποιούσε γραµµές για το 1 ως το 3 και ξεχωριστά 
σύµβολα για τους αριθµούς από το 4 ως το 9. Η τιµή ενός συµβόλου δε 
συνδεόταν µε τη θέση του, εποµένως το σύστηµα ήταν αυστηρά 
προσθετικό. Για να διαβαστεί ένας αριθµός έπρεπε να προστεθούν οι 
τιµές των διαφορετικών συµβόλων. Αυτό µπορεί να είναι χρονοβόρο για 
τους µεγάλους αριθµούς, οι Αιγύπτιοι ωστόσο κατόρθωναν να 
καταγράφουν αριθµούς που έφταναν σε εκατοµµύρια. 
Χρησιµοποιούσαν επιδέξια και τις τέσσερις πράξεις της αριθµητικής, 
αλλά οι υπολογισµοί τόσο για τον πολλαπλασιασµό όσο και για τη 



διαίρεση ήταν από τη φύση τους προσθετικοί. Για τον πολλαπλασιασµό 
δύο αριθµών, απλώς καταγράφονταν σε µια στήλη τα πολλαπλάσια του 
ενός εκ των δύο αριθµών αρχίζοντας από το 1 και, πολλαπλασιάζοντας 
καθώς προχωρούσαµε µε το22, πηγαίναµε στο 2, στο 4, στο 8, κ.ο.κ. Ο 
πολλαπλασιασµός µε διπλασιασµό ήταν µία αγαπηµένη µέθοδος των 
απλών ανθρώπων για να επιλύουν  τα προβλήµατα που συναντούσαν 
στην καθηµερινή τους ζωή. Για τη διαίρεση ενεργούσαν µε ένα σκεπτικό 
παρόµοιο µε αυτό της αφαίρεσης. Για τις διαιρέσεις των οποίων το 
υπόλοιπο δεν είναι µηδέν εισήγαγαν τα κλάσµατα, µε αριθµητή 1, που 
ονοµάζουµε αντίστροφους αριθµούς ακεραίων. Σε περίπτωση που το 
αποτέλεσµα δεν µπορούσε να εκφραστεί σε κλάσµα µε αριθµητή ένα, το 
έγραφαν ως αποτέλεσµα της πρόσθεσης διαφόρων αντίστροφων 
αριθµών των ακεραίων. Στα ιερογλυφικά, το κλάσµα, το κλάσµα, 
συµβολιζόταν µε ένα ωοειδές σχήµα πάνω από τον ακέραιο αριθµό, 
ενώ στην ιερατική γραφή, ξεκινώντας το1/5, το κλάσµα συµβολιζόταν µε 
µια κουκίδα πάνω από τον ακέραιο αριθµό.(παράθεση εικονογραφικού 
υλικού µε παρουσίαση αρχαίων αιγυπτιακών ιερογλυφικών και 
ιερατικών αριθµητικών ψηφίων)». 

 
 

 7.Να γράψετε τον αριθµό 324 χρησιµοποιώντας σύµβολα 
των Αιγυπτίων (ιερατική γραφή): 

 
« 324: )))^^-- ή --^^)))» 
 

 8.Είχαν κατασκευάσει ηµερολόγιο; 
 
« Οι Αιγύπτιοι στηρίζονταν στις καλλιέργειες σιταριού στην κοιλάδα του 
Νείλου και έπρεπε να παρακολουθούν τις πληµµύρες του ποταµού και 
την αλλαγή του επιπέδου του νερού κατά τη διάρκεια του έτους. Το 
αιγυπτιακό έτος είχε δώδεκα µήνες των τριάντα ηµερών συν πέντε 



µέρες θρησκευτικών εορτών, συνολικά 365 ηµέρες. Αυτό έπεφτε έξω 
κατά ένα τέταρτο της ηµέρας και δε διορθώθηκε µε την πρόσθεση κάθε 
τέσσερα χρόνια µιας επιπλέον ηµέρας το Φεβρουάριο, όπως κάνουµε 
εµείς σήµερα. Με το γεγονός αυτό οι εποχές σιγά σιγά έπαυαν να 
συµφωνούν µε το ηµερολόγιο. Όµως ύστερα από 1460 χρόνια, οι 
ηµέρες θα ταίριαζαν πάλι µε τις εποχές».  
 

 9.Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας; 
 
« Η µεγάλη πυραµίδα της Αιγύπτου αποτελεί σηµαντικό αίνιγµα σε 
σχέση µε τον αστρολογικό προσανατολισµό της. Το άθροισµα των 
διαγωνίων της δίνει 25, 826, τη διάρκεια του ζωδιακού κύκλου και από 
µόνο του αυτό θα ήταν αρκετό να µας βάλει σε σκέψεις. Λέγεται ότι κατά 
την κατασκευή της στόχευε το άστρο του Σείριου. Η τοποθέτησή της στο 
έδαφος µαζί µε τις άλλες πυραµίδες και το άγαλµα της Σφίγγας έχει 
προβληµατίσει ιδιαίτερα τους ειδικούς που βρίσκουν παράξενες 
οµοιότητες µε θέσεις αστερισµών όσο και µε αντίστοιχες κατασκευές του 
Άρη κοντά στην περιοχή µε το γεωλογικό σχηµατισµό που µοιάζει µε 
ανθρώπινο πρόσωπο. Κατά το µεσουράνηµά του ο Αστερισµός του 
Ωρίωνα δείχνει οµοιότητες µε τις µεγαλύτερες πυραµίδες (και µε 
αναλογία µεγέθους και φωτεινότητας) και µε το Νείλο. Από όλα αυτά 
συµπεραίνουµε ότι η αστρονοµία των Αιγυπτίων, όχι µόνο ήταν πιο 
εξελιγµένη από αυτή των Βαβυλωνίων (γιατί υπάρχουν αναφορές που 
υποστηρίζουν ότι η αστρονοµία των Αιγυπτίων ήταν κατώτερη των 
Βαβυλωνίων), αλλά και κάθε άλλου πολιτισµού. Φυσικά αν οι 
οµοιότητες ανάµεσα στις πυραµίδες και στον Άρη δεν είναι τυχαίες, 
ισχύει αυτό. Και αυτό σηµαίνει ότι οι Αιγύπτιοι είχαν κατασκευάσει ένα 
τηλεσκόπιο υψηλής ευκρίνειας, το οποίο µάλλον έχει καταστραφεί».    
 

 10. Aπό ποιον ή από ποιους λαούς επηρεάστηκαν τα 
µαθηµατικά τους; 

 
« Οι Αιγύπτιοι επηρεάστηκαν κυρίως από δύο λαούς της αρχαιότητας 
ως προς τα µαθηµατικά. Από τους Σουµέριους που πολύ πιθανόν είναι 
να άσκησαν επιρροή στη δηµιουργία της ιερογλυφικής αιγυπτιακής 
γραφής και από τους Βαβυλώνιους ως προς τα αριθµητικά τους 
συστήµατα. Βέβαια δεν αποκλείεται οι Αιγύπτιοι να δέχτηκαν ορισµένες 
πολιτισµικές επιρροές που ίσως σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 
µαθηµατικών τους, από λαούς της αρχαιότητας µε τους οποίους είτε 
ήρθαν σε σφοδρές συγκρούσεις είτε σε εµπορικούς δεσµούς.(π.χ. 
Χετταίοι, Ασσύριοι κ.ά.)». 



 
 

 11.Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο στους Αιγυπτίους; 
Αναπτύξτε ελεύθερα τις απόψεις σας για τον πολιτισµό 
τους. 

 
« Μέσα από τη µελέτη του αιγυπτιακού πολιτισµού και ιδιαίτερα των 
µαθηµατικών τους, καταλήξαµε στο συµπέρασµα πως ο αιγυπτιακός 
τρόπος σκέψης και ζωής υπήρξε πραγµατικά ένα ¨θαύµα¨ του αρχαίου 
κόσµου! Είναι καταπληκτική η πορεία συλλογισµού που ακολούθησε 
αυτός ο λαός, αξιοθαύµαστο το επίπεδο γνώσης της αστρονοµικής 
επιστήµης, µεγαλειώδης η παρατηρητική και κριτική ικανότητα αυτού 
του λαού, που φαντάζει ως κάτι ανέφικτο και αξεπέραστο στους αιώνες, 
όπως επιβεβαιώνουν και τα έργα τέχνης του, τα κορυφαία επιτεύγµατα  
της ανθρώπινης προσπάθειας, και τελικά παραµένουν διαχρονικές 
αξίες, θυµίζοντάς µας µε κάθε τρόπο, µοναδικό για τον καθένα, την 
µηδαµινότητα και ταυτόχρονα την λογική δύναµη του ανθρώπου».   
       
 
 
Μαθητές που συµµετείχαν : 1)Ζήση Χριστίνα  

                                         2)Σοκολόβα Ιλόνα  

                         3)Χατζόπουλος Καλλίδωρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 

 
Γύρω στο 2000 π.Χ., ο λαός των Αµοριτών εισέβαλε στη γη των 
Σουµέριων και κατέκτησε τις πόλεις τους. Αυτοί οι άνθρωποι έγιναν 
γνωστοί ως Βαβυλώνιοι και δηµιούργησαν σιγά σιγά µια µεγάλη 
αυτοκρατορία που περιλάµβανε πολλές περιοχές του σηµερινού Ιράκ, 
της Ιορδανίας και της Συρίας. 
 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 
Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

         
Γενικά, µέσα στη βαβυλωνιακή θρησκεία συναντάµε χιλιάδες θεούς. Το 
θρησκευτικό συναίσθηµα ήταν πολύ έντονο. Οι πόλεις είχαν πολλούς 
ναούς και το ιερατείο ήταν οργανωµένο. Ο ίδιος ο βασιλιάς ανήκει σε 
αυτό. 



Στην Τέχνη υπήρξε πολύ µεγάλη ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής. Κύριο 
δοµικό στοιχείο ήταν τα τούβλα από ψηµένη άργιλο. Χαρακτηριστικά 
ήταν τα επισµαλτωµένα τούβλα, που δηµιουργούσαν συνθέσεις 
διακοσµητικών παραστάσεων. Οι κατασκευές σε οχυρωµατικά έργα, 
τείχη, πύλες, ανάκτορα κτλ. ήταν τεράστιες. Περίφηµα είναι τα 
Ζιγκουράτ, επιβλητικοί, κλιµακωτοί πύργοι, από τους οποίους 
τροφοδοτήθηκε ο µύθος του "Πύργου της Βαβέλ", της Βίβλου. 

                         
 
Ακόµη, διάσηµοι στην αρχαιότητα ήταν οι κρεµαστοί κήποι της 
Βαβυλώνας, ένα από τα θαύµατα του αρχαίου κόσµου Πολύ 
αναπτύχθηκαν η αστρονοµία, οι µαντικές τέχνες, καθώς και τα 
µαθηµατικά. Οι Σοφοί της Βαβυλώνας ήταν κατά κάποιο τρόπο ιερείς 
και επιστήµονες µαζί. Εφάρµοζαν αριθµητικές και γεωµετρικές γνώσεις 
και παρατηρούσαν τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων. Σηµαντικές 
πόλεις των Βαβυλωνίων ήταν: η Βαβυλώνα η οποία ήταν η 
πρωτεύουσα και πιθανόν ιδρύθηκε την 3η π.Χ. χιλιετία. Επίσης 
σηµαντικές ήταν οι πόλεις: Αχάδ, Ερέχ, Χαλέκ, Ισίν και Λάρσα.    
 

 Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά; (βασικές 
αριθµητικές πράξεις, κλάσµατα, εξισώσεις, 
παραγοντοποίηση, άρρητους αριθµούς, πυθαγόρειο 
θεώρηµα) 

 
Οι βασικές γνώσεις τους στα µαθηµατικά ήταν: στο σύστηµα τους όταν 
ήθελαν να παραστήσουν κλάσµατα, τοποθετούσαν µια υποδιαστολή 



στα δεξιά και τα υπόλοιπα ψηφία  συµβόλιζαν δέκατα, εκατοστά, κ.τ.λ. 
αυτό γίνεται και στο δικό µας σύστηµα µε µόνη διαφορά ότι εµείς 
χρησιµοποιούµε το 10 ως βάση και όχι το 60 όπως έκαναν αυτοί. 
Επίσης οι Βαβυλώνιοι µπορούσαν να επιλύουν συστήµατα εξισώσεων 
µε 2 αγνώστους, ορισµένες δευτεροβάθµιες εξισώσεις και κάποιες 
κυβικές. Επιπλέον γνώριζαν το πυθαγόρειο θεώρηµα. Οι επιστήµονες 
της αρχαιότητας θεωρούσαν ότι το ανακάλυψε ο Έλληνας µαθηµατικός 
Πυθαγόρας, µεταγενέστερες όµως ανακαλύψεις φανέρωσαν ότι οι 
Βαβυλώνιοι και οι Κινέζοι το γνώριζαν πολύ πριν τον Πυθαγόρα. 
Υπάρχει άπειρο πλήθος τριάδων ακέραιων αριθµών που ικανοποιούν 
αυτό το θεώρηµα. Ας µην παραλείψουµε βέβαια ότι οι Βαβυλώνιοι 
γνώριζαν πώς να χρησιµοποιούν την άλγεβρα για να επιλύουν 
προβλήµατα υψηλού επιπέδου.  
 

 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 
χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 
κ.τ.λ.). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 
στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το αριθµητικό τους 
σύστηµα θεσιακό;  

 
Το αριθµητικό σύστηµα των Βαβυλωνίων ήταν εξηκονταδικό, δηλαδή  οι 
διαδοχικές θέσεις στις οποίες γράφονται τα ψηφία ενός αριθµού 
δηλώνουν διαδοχικές δυνάµεις του 60 και όχι του 10, όπως γίνεται στο 
δικό µας δεκαδικό σύστηµα. Επιπλέον το σύστηµα τους ήταν θεσιακό, 
δηλαδή η τιµή του κάθε συµβόλου εξαρτάται από τη θέση του µέσα στον 
αριθµό. Οι Βαβυλώνιοι έγραφαν οποιοδήποτε ακέραιο αριθµό 
χρησιµοποιώντας 2 σύµβολα:1.την απλή κατακόρυφη σφήνα, που 
παριστάνει τη µονάδα.2.τη διπλή σφήνα, που παριστάνει τη δεκάδα. Το 
µόνο όµως πρόβληµα είναι ότι δεν υπήρχε σύµβολο για το µηδέν και 
εποµένως ο µόνος τρόπος για να αναγνωρίσουµε έναν αριθµό είναι 
από τα συµφραζόµενα ενός προβλήµατος.  
 

 Ποιο πρόβληµα υπήρχε στον τρόπο γραφής των αριθµών 
στους Βαβυλώνιους; Αναφέρετε ένα δικό σας παράδειγµα. 

 
Δυστυχώς το βαβυλωνιακό σύστηµα υστερούσε εξαιτίας 2 σηµαντικών 
ελλείψεων. Πρώτον δεν υπήρχε το µηδέν για να δείχνει ότι µια από τις 
δυνάµεις του εξήντα ήταν κενή. Δεύτερον δεν υπήρχε υποδιαστολή για 
να δείχνει πού αρχίζει το κλασµατικό τµήµα του αριθµού. Για 
παράδειγµα το 4,5 το έγραφαν έτσι  από το 4 και το 30/60 το οποίο είναι 
ίδιο µε το 5/10.  
 

 Είχαν κατασκευάσει ηµερολόγιο; 
 
Τα αστρονοµικά - αστρολογικά κείµενα που έχουµε απ' τους 



Βαβυλώνιους είναι αστρολογικά ηµερολόγια (µηνιαίας ή ετήσιας βάσης), 
συλλογές από ηµερολόγια περασµένων ετών µε σκοπό την πρόβλεψη 
των γεγονότων του επόµενου έτους, αλλά και κείµενα µε µαθηµατικούς 
διεργασίες για τον υπολογισµό των κινήσεων των πλανητών, πίνακες 
εκλείψεων και προσωπικά ωροσκόπια. Για παράδειγµα σε κάποια 
κείµενα βλέπουµε να διαιρείται ο ουρανός σε 3 ζώνες µε 12 τοµείς η 
καθεµιά. Κάθε ζώνη περιέχει τα ονόµατα των αστερισµών και των 
πλανητών. Άλλη κατηγορία κειµένων αναφέρεται αποκλειστικά στην 
Αφροδίτη, παρουσιάζοντας τις εµφανίσεις και εξαφανίσεις του πλανήτη 
για πολλά χρόνια µε ηµεροµηνίες δοσµένες στο σεληνιακό ηµερολόγιο. 
Στα αστρονοµικά ηµερολόγια βρίσκουµε υπολογισµούς για την ώρα 
ανατολής και δύσης του Ήλιου καθώς και για την εµφάνιση των φάσεων 
της Σελήνης, κάτι που βοηθούσε στον καθορισµό της έναρξης του 
επόµενου µήνα. Επίσης καταγράφονταν η καθηµερινή θέση της 
Σελήνης. Για τις κινήσεις των πλανητών υπολογίζονταν και 
καταγράφονταν η µέρα εµφάνισης και η µέρα εξαφάνισής τους απ' τον 
ουρανό, καθώς και πορείες τους (ορθές ή ανάδροµες) και οι συζυγίες 
τους. 
 

 Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας; 
 
Οι Βαβυλώνιοι εφάρµοσαν τα µαθηµατικά στην επιστήµη της 
αστρονοµίας. Μπορούσαν να µετρούν τις περιοδικές κινήσεις της 
Σελήνης, του Ήλιου και των 5 ορατών πλανητών: του Ερµή, της 
Αφροδίτης, του Άρη, του Δία και του Κρόνου. Από αυτές τις µετρήσεις 
δηµιούργησαν ένα αριθµητικό µοντέλο για να προβλέπουν τις 
µελλοντικές συζυγίες και ευθυγραµµίσεις των πλανητών. 
 

 Από ποιον ή ποιους λαούς επηρεάστηκαν τα µαθηµατικά 
τους; 

 
Τα µαθηµατικά των Βαβυλωνίων ήταν κυρίως επηρεασµένα από τα 
µαθηµατικά των Σουµέριων. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πήραν τις 
βάσεις τους από αυτά των Σουµέριων. 
 

 Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τους Βαβυλώνιους; 
Αναπτύξτε ελεύθερα τις απόψεις σας για τον πολιτισµό και 
τα µαθηµατικά τους.  

 
Όπως κάθε Έλληνας θα συγκλονιζόταν εάν µάθαινε ότι δεν ανακάλυψε 
ένας πρόγονός του το γνωστό σε όλο τον κόσµο «Πυθαγόρειο 
Θεώρηµα» ,αλλά πολύ πριν από αυτόν το είχαν στα µαθηµατικά τους οι 
Βαβυλώνιοι έτσι και εµείς. Επίσης δεν θα έπρεπε να παραληφθεί ότι 
µας έκανε εντύπωση το ότι οι Βαβυλώνιοι έγραφαν τους αριθµούς µόνο 
µε δύο σηµάδια, δεν υπήρχε το µηδέν στο αριθµητικό τους σύστηµα 



αλλά ούτε και η υποδιαστολή. Αυτό που µας εντυπωσίασε όµως 
περισσότερο είναι ότι έχουν ανακαλυφθεί πήλινες πινακίδες, πάνω στις 
οποίες υπάρχουν οικονοµικά στοιχεία. Ακόµη όταν πληροφορηθήκαµε 
για τα ηµερολόγια και την αστρονοµία των Βαβυλωνίων  τους 
θαυµάσαµε. Μας εντυπωσίασε η σκέψη και το ότι πριν χιλιάδες χρόνια 
άνθρωποι µελετούσαν τα άστρα.  
Τέλος, µετά από αυτή τη µελέτη µας πάνω στον πολιτισµό και τα 
µαθηµατικά των Βαβυλωνίων, εκφράζουµε τον ενθουσιασµό µας µε όλα 
αυτά που είχαν καταφέρει οι Βαβυλώνιοι. Ας µην ξεχνάµε βέβαια και τον 
Πύργο της Βαβέλ, ο οποίος ήταν ένα από τα 7 θαύµατα του κόσµου. 
  

                             
 
Μαθητές που συµµετείχαν : 1)Καραµπατζιάκης Μιχάλης 

                                         2)Μανοµενίδου Χριστίνα 

                                         3) Κυριακίδης Νίκος 

                                         4)Παπαγιαννάκη Δήµητρα 
 

 

 

 
 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 



Ο ελληνικός πολιτισµός ξεκίνησε περίπου το 2000 π.Χ. µέχρι το 300 

µ.Χ. όταν ένα φύλο ινδοευρωπαϊκής προέλευσης εγκατέλειψε τα βόρεια 

Βαλκάνια και µετανάστευσε στον κυρίως ελλαδικό χώρο και στην 

ανατολική Μεσόγειο. Τα επόµενα 1400 χρόνια, εξαπλώθηκαν στη 

δυτική  Μ. Ασία, στα νησιά του Αιγαίου και σε όλη την υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

                      
 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 
Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

        Αρχικά πολύ σηµαντικό και ιδιαίτερα παράξενο για την εποχή τους 

αλλά ακόµη και για σήµερα είναι πως οι Έλληνες ζούσαν σε ξεχωριστές 

πόλεις-κράτη µε διαφορετικές αντιλήψεις, νοµοθεσίες και θεσµούς. Αυτό 

φάνηκε αρκετό έτσι ώστε να µην είναι όλοι επιβαρυµένοι από την ιδία 

κοσµοθεωρία την οποία επέβαλαν οι ιερείς που ήταν ισχυρές 

προσωπικότητες µε προνόµια. Ακόµη και έτσι όµως ήταν ενωµένοι µέσω 

οµοσπονδιών και βεβαίως των σπουδαίων αγώνων που διοργάνωναν. 

Το σηµαντικότερο στοιχείο του ελληνικού πολιτισµού αλλά και κάθε 

πολιτισµού πιστεύω πως είναι η γλώσσα του. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες 

φηµίζονται για τα πνευµατικά, τα φιλοσοφικά, αλλά και τα ιατρικά 

επιτεύγµατα τους. Επιπροσθέτως πιστεύω πως σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισµού έπαιξε η δηµοκρατία και γενικά η 

δικαιοσύνη, σήµα κατατεθέν για την αρχαία Ελλάδα. Τέλος ανυπολόγιστη 

ήταν η συνεισφορά των Ελλήνων στην ποίηση, στο θέατρο και στην 

λογοτεχνία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                           



 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

των αριθµών; 
Στο διάστηµα από το 775 έως το 750 π.Χ. άρχισαν εµπορικές 

συναλλαγές, µε τους Φοίνικες. Εκείνη περίπου την εποχή άρχισαν 

να χρησιµοποιούν νοµίσµατα στις εµπορικές συναλλαγές τους. Το 

ενδιαφέρον µας εστιάζεται στην περίοδο των Κλασικών Χρόνων γιατί 

τότε οι Έλληνες προσδιόριζαν τη δική τους έννοια για τους αριθµούς. 

 
 Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά; (βασικές 
αριθµητικές πράξεις, κλάσµατα, εξισώσεις, 

παραγοντοποίηση, άρρητους αριθµούς) 
 Οι Έλληνες δε χρησιµοποιούσαν τιµές θέσης, όπως κάνουν οι 

σηµερινές κοινωνίες. Το σύµβολο για το πέντε, το σηµερινό Γ, 

χρησιµοποιούνταν σε συνδυασµό µε άλλα σύµβολα ως 

πολλαπλασιαστής. Για παράδειγµα έχουµε το ΓΗ, όπου ήτα =100  το 

οποίο συµβολίζει το 5x100 ή 500. Τα σύµβολα γράφονταν µε φθίνουσα 

σειρά.  
 Τι γνώσεις γεωµετρίας είχαν; 

Οι Έλληνες έκαναν πολλές επαγωγικές ανακαλύψεις που 

αφορούσαν γεωµετρικές σχέσεις, η επιστήµη τους όµως συναντούσε 

σοβαρά εµπόδια εξαιτίας µιας ελλιπούς µεθόδου. Ο Θαλής µε την 

απαγωγική του µέθοδο, µας πρόσφερε ένα σπουδαίο δώρο για την 

ανακάλυψη  γεωµετρικών αληθειών(σε συνδυασµό µε τα θεωρητικά 

σχέδια του),αλλά οι Έλληνες των µετέπειτα γενιών είχαν εντυπωσιασθεί 

τόσο από τη µέθοδο του ώστε την εφάρµοζαν λανθασµένα σε όλα τα είδη 



αληθειών, κάτι που καθυστέρησε την ανάπτυξη της επιστήµης. Η 

γεωµετρία βασίζεται στην έννοια της λογικής απόδειξης που λειτουργεί 

ως µέθοδος επιβεβαίωσης της αλήθειας µιας γεωµετρικής πρότασης. Στη 

διαµόρφωση των γεωµετρικών εννοιών, αποφασιστικής σηµασίας πρέπει 

να ήταν η προσπάθεια απεικόνισης των γεωµετρικών αντικειµένων και 

σχέσεων µε ζωγραφικές παραστάσεις, που λειτουργούσαν ως των 

πραγµατικών αντικειµένων. Από απλή µελέτη θέσης ή µεγέθους 

µεταµορφώνεται σε αφηρηµένη αποδεικτική επιστήµη.                     

                                   
 Πιο είναι το πιο σηµαντικό µαθηµατικό έργο των Ελλήνων; 
Το πρώτο αξιόλογο µαθηµατικό έργο ήταν τα ΄΄Στοιχεία΄΄ του 

Ευκλείδη, που γράφτηκε γύρω στο 300µ.Χ. Τα ΄΄Στοιχεία΄΄ του Ευκλείδη 

αποτέλεσαν το επιστέγασµα της αρχαίας Ελληνικής µαθηµατικής 

παράδοσης, αλλά και πρότυπο επιστηµονικού ιδεώδους για πολλούς 

αιώνες.  Το Πυθαγόρειο θεώρηµα είναι κι αυτό ένα κόσµηµα της 

ευκλείδειας γεωµετρίας και εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια διδάσκεται στην 

Δύση στο πλαίσιο της βασικής γεωµετρίας.   

 Ποια η άποψη των Πυθαγορείων για τους αριθµούς; 
    Οι Πυθαγόρειοι υποστήριζαν πως τα πάντα ήταν αριθµός, 

δηλαδή τα πάντα εξαρτώνται από τους αριθµούς. Αν όλα τα πράγµατα 

εξαρτώνται από τους αριθµούς, τότε, για να µάθουµε όλες τις αλήθειες, το 

µόνο που πρέπει να κάνουµε είναι να συνάγουµε  επαγωγικά τις αλήθειες 

για τους αριθµούς. Οι Πυθαγόρειοι για να γεφυρώσουν το χάσµα µεταξύ 

της θεωρίας των αριθµών και στον πραγµατικό κόσµο, υποστήριζαν 

κάποιες εξαιρετικά παράξενες θεωρίες. 



 Το είδος του αριθµητικού µυστικισµού που ανέπτυξαν, ήταν ολοφάνερο 

στην σηµερινή αριθµολογία. Για παράδειγµα οι περιττοί ήταν οι αρσενικοί 

και οι άρτιοι οι θηλυκοί.  Τα τέλεια τετράγωνα όπως, το τέσσερα και το 

εννιά, συµβόλιζαν τη δικαιοσύνη το πέντε συµβόλιζε το γάµο, κα. Άρχιζε 

µε το 1(τη Μονάδα, το Περιορισµένο), το οποίο µετά διαχωρίζονταν σε 2 

(τη Δυάδα) µε βάση την αρχή του Απεριόριστου. 

                                          
 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 

χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 
κ.τλ.). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 

στο αριθµητικό τους σύστηµα; Πώς συµβόλιζαν τα 

κλάσµατα; Ήταν το αριθµητικό τους σύστηµα θεσιακό; 
Αρχικά οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν το αττικό ή ηρωδιανό, σύστηµα 

απλούστερο και παλαιότερο, και στην συνέχεια ιωνικό ή αλεξανδρινό το 

οποίο ήταν περισσότερο πολύπλοκο, ευκολότερο και πιο σύγχρονο. 

Τα σύµβολα που χρησιµοποιούσαν στο αττικό ήταν 

1=I , 5=Γ, 10=Δ, 100=Η, 1000=Χ, 10000=Μ 

Τα σύµβολα που χρησιµοποιούσαν στο ιωνικό ήταν 

Μονάδες     Δεκάδες     Εκατοντάδες     Χιλιάδες 

1=Α              10=l           100=Ρ                1000= Α 

2=Β              20=Κ         200=Σ                2000=Β 

3=Γ              30=Λ         300=Τ                3000= Γ 

4=Δ              40=Μ        400=Υ                4000= Δ 

5=Ε              50=Ν         500=Φ                5000= Ε 

 6=F              60=Ξ         600=Χ                 6000= F 

7=Z              70=O        700=Ψ                 7000= Ζ 



 8=Η              80=Π        800=Ω                 8000= Η 

 9=Θ              90=Q        900=                    9000= Θ 

 

Παραδόξως οι Έλληνες δε χρησιµοποιούσαν το µηδέν, το οποίο δεν είχε 

ακόµα ανακαλυφθεί!  

Τα κλάσµατά τους ήταν µοναδιαία όπως των Αιγυπτίων ή γνήσια. Τα 

κλάσµατα µπορούσαν να  συµβολιστούν µε διάφορους τρόπους. Πρώτος 

τρόπος ήταν να γράφετε ο αριθµητής και ο παρανοµαστής (ένα τονισµένο 

ψηφίο) από  δίπλα. Μια δεύτερη µέθοδος ήταν να  γράφεται ο  αριθµητής 

και δίπλα ο  παρανοµαστής ένα τονισµένο γράµµα δύο  φορές. Τέλος , ο 

τρίτος τρόπος ήταν να  γράφουµε τον αριθµητή κανονικά και ο 

παρανοµαστής να  γράφεται από  επάνω αλλά µε µικρά γράµµατα. Ήταν 

µη θεσιακό το σύστηµά τους.  

 Να γράψετε τον αριθµό 683 χρησιµοποιώντας σύµβολα 

των Ελλήνων. 
Αττικό σύστηµα:  ΓΗΗΓΔΔΔΔlll =683  

Ιωνικό σύστηµα: ΧΠΓ=683                        

 Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας; 
    Την εποχή εκείνη ο Θαλής είχε προβλέψει την έκλειψη Ηλίου 585 π.Χ. 

και εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους συµπατριώτες του αλλά οι επιστήµονες 

της εποχής µας τον αµφισβητούν αφού οι αστρονοµικές γνώσεις των 

Ελλήνων δεν είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή.  

 Από ποιον ή ποιους λαούς επηρεάστηκαν τα µαθηµατικά 
τους; 

     Οι Έλληνες είναι σίγουρο ότι στηρίχτηκαν τόσο στους Αιγυπτίους όσο 

και στους Βαβυλώνιους. Ωστόσο, από πολλές απόψεις, αυτά  που 

κατάφεραν ήταν εντελώς καινούρια. Επίσης από τους  Φοίνικες 

δανείστηκαν το αλφάβητο το οποίο αποτελούνταν µόνο από  σύµ φωνα 

µόνο που οι Έλληνες  προσθέσανε και τα φωνήεντα. 



 Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τους Έλληνες; 

Αναπτύξτε ελεύθερα τις απόψεις σας για τον πολιτισµό και 
τα µαθηµατικά τους.  

     Οι Έλληνες όπως είδαµε, είχαν σπουδαίο πολιτισµό και αρκετές 

γνώσεις στα µαθηµατικά. Οι Έλληνες έθεσαν τις βάσεις για τις 

περισσότερες από  τις µέχρι σήµ ερα επιστήµες και προσδιόρισαν µε 

πενιχρά µέσα πολύπλοκες και δυσνόητες  έννοιες, συµβάλλοντας έτσι 

στην ανάπτυξη της πλειονότητας των σηµ ερινών επιστήµων. Αυτό που 

µας εντυπωσίασε όµ ως περισσότερο, είναι οι γνώσεις τους στα 

µαθηµατικά. Ιδιαίτερα προσοδοφόρες ήταν οι θεµελιώσεις, όπως τους 

υπολογισµούς σχετικά µε το  διάστηµα  του  Θαλή. Επιπρόσθετα  έκαναν  

σπουδαίες και ακριβείς ανακαλύψεις στα µαθηµατικά, όπως στη 

γεωµετρία την επαγωγική µέθοδο,   Όντας γνωστό τοις πασοις 

διοργάνωναν τους περίφηµους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Ολυµπία 

προς τιµήν του Δία, τους Ολυµπιακούς. Είχαν ανεπτυγµένη ναυτιλία και 

εµπορικές συναλλαγές µε τους Φοίνικες γύρω στο 750π.Χ.Τέλος το πιο 

σηµαντικό είναι πως ήταν ενωµένοι, χάρη στην κοινή τους γλώσσα και 

προέλευση, και χάρη γι’ αυτό µπόρεσαν να  αναπτυχθούν, πράγµα  που 

πρέπει να  κάνουµε κι εµείς σήµερα για να προοδεύσουµε ως Έλληνες 

που είµαστε. 

 
 

 

Μαθητές που συµµετείχαν : 1)Καραγκιοζάκη  Δώρα 



                               2)Ράντος Δηµήτρης 

                                         3)Βενιζελέα Ελίζα 

                                         4)Αποστολίδης Δηµήτρης 

 
 

 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 
 Ο πολιτισµός των Ινδών είναι ο  αρχαιότερος από  όλους τους 

άλλους πολιτισµούς της ανθρωπότητας και είναι ιδιαίτερα εξελιγµένος. 

Τα πρώτα δείγµατα οργανωµένης ζωής ανάγονται στην εποχή του 

λίθου και χρονολογούνται από τα  τέλη  της  4ης χιλιετίας  πΧ. Όµως, 

έφτασε στη µεγαλύτερη ακµή της γύρω στο 2300 πΧ και  άρχισε  να  

παρακµάζει µετά από  500 περίπου 

χρόνια. Η περιοχή που άκµ ασε ο 

ινδικός πολιτισµός είναι η 

Πενταποταµία, δηλαδή η 

βορειοδυτική περιοχή της Ινδίας που 

βρίσκεται στις όχθες του Ινδού 

ποταµού(σηµερινό Πακιστάν).                               

Μοέντζο-Ντάρο ↑ 

 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 
Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

 Ο πολιτισµός των Ινδών είναι η  κοιτίδα  ενός  από  τους  

λαµπρότερους πολιτισµούς που διαδόθηκε σ’ ολόκληρη  την Ανατολική 

Ασία. Ο  αρχαίος πολιτισµός «του Ινδού ποταµού», που  άνθισε στο 



έδαφος της σηµερινής Ινδίας και του Πακιστάν, έφτασε στη µεγαλύτερη 

ακµή του κατά την τρίτη χιλιετία π.Χ.  

 Oι πιο σηµαντικές πόλεις κατά το 

2500 π .Χ. είναι το Αµρί (κοντά  στο  δέλτα  

του Ινδού), Μοέντζο-Ντάρο (Ινδό  

ποταµό), Λοτάλ (κοντά  στον  κόλπο  

Καµπέι) και Χαράππα (κοντά  στον  

ποταµό Ράβι). Οι κάτοικοι του Μοχέντζο-

Ντάρο ανέπτυξαν την γραφή και ένα 

δεκαδικό σύστηµα αριθµών. Δυστυχώς, 

λίγα επιπλέον γράµµατα  γνωρίζουµε για 

τα µαθηµατικά τους.  

 Γλώσσα: Στις  αρχές  της  2ης χιλιετίας  ο  πολιτισµός  των  Ινδών  

δέχτηκε επιρροές από τον πολιτισµό των Αρίων και Βεδών. Η γλώσσα 

που µιλούσαν ήταν η σανσκριτική, η οποία παρουσιάζει στοιχεία 

κοινής καταγωγής µε την ελληνική, τη  λατινική και γενικότερα τις 

λεγόµενες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Παρά τις προσπάθειές τους , οι 

µελετητές δεν είναι σε θέση να  αποκρυπτογραφήσουν τη γραφή αυτού 

του πολιτισµού. Ένα πρόβληµα –το σηµαντικότερο ίσως- είναι η έλλειψη 

στοιχείων. Οι περισσότερες από τις γνωστές επιγραφές έχουν βρεθεί σε 

σφραγίδες ή  κεραµικά δοχεία και περιέχουν λιγότερους από  4 ή  5 

χαρακτήρες. Μάλιστα, το  µακρύτερο κείµενο περιέχει 26 χαρακτήρες. 

Επίσης, δεν υπάρχουν ως τώρα περισσότερες ενδείξεις κάποιου 

φιλολογικού corpus. Από τον 4ο–3ο αιώνα αντλούµε  πληροφορίες από 

τους θρησκευτικούς τους ύµνους, τις  Βέδες, οι οποίες είναι γραµµένες 

στη µέση ινδική γλώσσα (πιο συγκεκριµένα την πρακρίτ). Η  ινδική, η 

λατινική και η  ελληνική γραφή θεωρούνται οι αρχαιότερες και οι πιο 

ανεπτυγµένες στην οµάδα των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.  

 Θρησκεία: Από την εποχή της εµφάνισης των Αρίων (1500π.Χ.) 

µέχρι τον 4ο αιώνα  π.Χ. υπάρχει  ένα µεγάλο  ιστορικό  κενό λόγω της 

έλλειψης ιστορικών τεκ µηρίων. Τότε διαµορφώθηκαν οι δύο µεγάλες 



θρησκείες, ο  Βραχµ ανισµός (Ινδουισµός) και ο  Βουδισµός. Ο 

Βραχµανισµός είναι η  αρχαιότερη από  τις µεγάλες παγκόσµιες 

θρησκείες. Αυτή η  θρησκεία ως τρόπο ζωής και ως θεωρία, είναι 

πολυσύνδετη µε αντικρουόµενα µεταξύ τους στοιχεία, που ξεκινούν από 

αφελείς αφηγήσεις των χορικών και φτάνουν µέχρι τη δυσνόητη λογική 

των φιλοσόφων. Ο Βραχµανισµός ή Ινδουισµός είναι η πρώτη θρησκεία 

του λαού της Ινδίας.  Τη µεγάλη χρονική περίοδο της επικράτησης 

των Αρίων η βόρεια και η κεντρική Ινδία ήταν διαιρεµένη σε µικρά, 

φεουδαρχικού τύπου, κρατίδια. Σε ένα απ’ αυτά γεννήθηκε τον 6ο αιώνα 

π.Χ. ο  ιδρυτής της δεύτερης µεγάλης θρησκείας του Βουδισµού, ο 

οποίος ονοµάζονταν Σιντάρα Γκαουτάµα (υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, 

563-483 π.Χ.), γνωστός ως Βούδας(=φωτισµένος). 

          Τέχνη: Μας άφησε ο πολιτισµός τους εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά 

λείψανα, γλυπτικές µορφές που διακρίνονται για την ποικιλία των τύπων 

και για την υψηλή τεχνική τους , άφθονη κεραµ ική και σφραγίδες. Η 

ινδουϊστική τέχνη, που αναδείχνεται νωρίτερα και επικρατεί µε το 

πέρασµα του χρόνου, είναι συνυφασµ ένη µε τις µορφές της βασικής 

τριάδας του ινδουιστικού πανθέου: του θεού Σίβα, Βράχµα και Βισνού. 

Μπορούµε να αναφέρουµε ότι η θρησκευτική τέχνη τους, όπως και οι 

τέχνες µερικών λαών τις  Ασίας, έχουν επηρεάσει κατά ένα µέρος την 

ελληνική. Απ’ όλες τις  πηγές που έχουµε στη διάθεσή µας, γίνεται 

αντιληπτό στην Ινδία η θρησκεία, η ποίηση, το θέατρο, ο χορός και η 
µουσική γεννήθηκαν και συνυπάρχουν όπως και σε τόσους άλλους 

πολιτισµούς σε µία άρρηκτη ενότητα όπου δύσκολα µπορεί κανείς να 

ξεχωρίσει τα όρια µιας τέχνης από την άλλη. 

 

 Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά; (βασικές 

αριθµητικές πράξεις, κλάσµατα, εξισώσεις, 
παραγοντοποίηση, άρρητοι αριθµοί) 

 Οι Ινδοί χρησιµοποίησαν κάποιους ειδικούς κανόνες οι οποίοι 

προϋποθέτανε ότι ο αριθµός γραφόταν µε δεκαδική σηµειογραφία, µε τη 



πρέπουσα σπουδαιότητα στη θέση του µηδενός και της υποδιαστολής. 

Ακόµα, είχαν γνώσεις των δυνάµεων του δέκα. Στην αριθµητική η 

µέθοδος των τριών ήταν γνωστή, όπως και οι σύνθετες µέθοδοι 

ονοµάζονταν µέθοδος των πέντε, µέθοδος των επτά κτλ. Στη συνέχεια, 

πιστεύεται ότι οι δύο µεγάλοι µαθηµατικοί και αστρονόµοι, ο Aryabhatta 

& o Brahmagupta, γνώριζαν τον τρόπο επιλύσεις απροσδιόριστων 

εξισώσεων β΄ βαθµού. Ο Brahmagupta, κατά τον 6ο αιώνα µ.Χ., 

σχεδίασε τη µέθοδο λύσης της εξίσωσης τύπου Νx2 + 1=My2(η οποία 

ήταν γνωστή µε το όνοµα  «Varga Prakriti»). Επιπροσθέτως, είχαν 

γνώσεις άλγεβρας, γεωµετρίας, µια αντίληψη των αφηρηµένων αριθµών 

και διάφορων λύσεων σε σχέση µε το µηδέν. Ήξεραν τα µαθηµατικά και, 

γενικά, τις βασικές αριθµητικές πράξεις(πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, 

πολλαπλασιασµός) και τις χρησιµοποιούσαν καθηµερινά κάτοικοι της 

Ινδίας. Τέλος, από Ινδούς µαθηµατικούς έρχονται για πρώτη φορά στην 

επιφάνεια η έννοια του µηδενός, οι τεχνικές της Άλγεβρας και των 

Αλγόριθµων, της τετραγωνικής και κυβικής ρίζας.  

 

 Είχαν βασικές γνώσεις γεωµετρίας; 
 Οι Ινδοί προσέφεραν πολλά στη γεωµετρία υπήρχε ένα πεδίο 

µαθηµατικών υπολογισµών που  λεγόταν  Rekha Ganita (γραµµικοί  

υπολογισµοί), µορφοποιήθηκαν και εφαρµόστηκαν για τον  σχηµατισµό 

των Mandalas για  αρχιτεκτονικούς  σκοπούς. Εµφανίζονται  στα  

γεωµετρικά σχέδια και στα διαφορετικά µοτίβα ναών. Τα Sulva-sutra 

που σηµαίνουν  «κανόνας της χορδής»   δίνουν γεωµετρικές µεθόδους 

κατασκευής πυλώνων και ναών. Τα  πιο συνηθισµένα σχήµατα είναι το 

κυκλικό, τετραγωνικό και η µικυκλικό. Όµως κάθε  σχήµα έχει το  ίδιο 

προκαθορισµένο µέγεθος και αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη µιας 

γεωµετρίας πρωτόγονης που σχετιζόταν µε τα ίσα εµβαδά. Επίσης, ο 

Αριαµπάτα, εκτός από  αστρονόµος ήταν και µαθηµατικός και 

ασχολήθηκε µε την τριγωνοµετρία (για  τις µετρήσεις της σφαίρας) και 

υπολόγισε το  π , δηλαδή  το  62,832/20,000=3,1416.  Τέλος , κατά  την 



εποχή της Σουλβασούτρας υπάρχουν αναφορές στην πυθαγόρεια 

τριάδα αριθµών π.χ. το 3,4,5. 

 

 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 

χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 

κ.τλ.). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 
στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το αριθµητικό τους 

σύστηµα θεσιακό; 
 O πρώτος  γνωστός  ινδουιστής µαθηµατικός, ο  Αριαµπάτα, 

γεννήθηκε το  476 µΧ. Στα  κείµενά  του  υπάρχουν  οι  πρώτες µαρτυρίες  

ενός δεκαδικού συστήµατος θέσης-τιµής. Το αριθµητικό σύστηµα της 

Ινδίας χρησιµοποιείται και σήµερα παγκοσµίως. Υπάρχουν τέσσερις 

βασικές αρχές σ΄ αυτό το σύστηµα αριθµών: είναι ένα σύστηµα που έχει 

ως βάση  το 10˙ περιέχει ένα σύνολο ξεχωριστών συµβόλων για τον 

αριθµό από  το 1 έως το 9˙ έχει γραφή θέσης-τιµής, καθώς και ένα 

µηδέν. Καµ ιά απ΄ αυτές τις βασικές αρχές δε  συναντάµε αποκλειστικά 

στην Ινδία. Όµως,  τα πρώτα αριθµικά σύµ βολα, 

που ονοµ άζονταν βραχµανικά ψηφία, δεν είχαν 

εξελιχθεί στα σύµβολα που χρησιµοποιούµε 

σήµερα και δεν περιλάµβαναν το µηδέν. Στα 

πρώτα χρόνια της εµφάνισής τους αυτά τα 

αριθµητικά σύ µβολα δεν κατείχαν µια τιµή-θέση. 

Στη πορεία των χρόνων, περίπου το 600 µ.Χ., τα 

βραχµανικά αριθµητικά ψηφία άρχιζαν να 

εµφανίζονται σ’ ένα σύστηµα θέσης-τιµής. Την ίδια 

εποχή προστέθηκε το µηδέν(ονοµαζόταν 

Pujham=ιερό και συµβολίζονταν µε µια τελεία ή  µικρό κύκλο ) και έτσι 

ολοκληρώθηκε το αριθµητικό σύστηµα των Ινδών, το οποίο µετά το 

αφοµοίωσαν και το τροποποίησαν οι Άραβες. Έτσι απ ’ αυτούς 

διαδόθηκε αυτό το αριθµητικό σύστηµα στην Ευρώπη και 

παγκοσµιοποιήθηκε, αργότερα. 



 

 Να γράψετε τον αριθµό 457 χρησιµοποιώντας σύµβολα 

των Ινδών. 
 Τα Ινδο-βραχµανικά σύµβολα του 4:  , του 5:   , του 7:        .  

Άρα το νούµερο 457 στον ινδο-βραχµανικό πολιτισµό είναι:  

 

 Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας;  
 Από το 200 µ.Χ. κατείχαν γνώσεις αστρονοµίας, δηλαδή µετά την 

περίοδο Σουλβασούτρα, που φτάνει µέχρι το 200 µ.Χ., έρχεται η εποχή 

Σιντάνα, κατά την οποία ανήκει το πρώτο γνωστό έργο αστρονοµίας, 

Σούρια Σιντάνα. Έχουµε αναφέρει στις προηγούµενες απαντήσεις ότι οι 

Αριαµπάτα και Βαραχαµιχίρα ήταν µεγάλοι και σηµαντικοί µαθηµατικοί-

αστρονόµοι της Ινδίας και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο  για τη πρόοδο και 

των δυο επιστηµών. Ο Βραχαµιχίρα δίδασκε ότι η Γη είναι σφαιρική, το 

οποίο όµως είχαν ανακαλύψει οι Έλληνες πολλούς αιώνες νωρίτερα. 

Επιπροσθέτως, περιείχε στο έργο του εκείνους τους υπολογισµούς που 

ήταν απαραίτητοι για την ανεύρεση της θέσης ενός πλανήτη. Ακόµα , 

αυτός ο  µεγάλος αστρονόµος ήταν ο  πρώτος που  συνδύασε την 

άλγεβρα µε την αστρονοµία. Έτσι, λοιπόν, η  αστρονοµία των Ινδών 

ήταν αρκετά ανεπτυγµένη χάρη  στον Βραχαµι χίρα και άλλους 

µεταγενέστερους απ’ αυτόν αστρονόµους. 

 

 Από ποιον ή ποιους λαούς επηρεάστηκαν τα µαθηµατικά 

τους;  
 Οι ινδουιστές είχαν σίγουρα πληροφορίες για τους Έλληνες, αφού 

ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε τη Περσική αυτοκρατορία και προήλασε 

µέχρι την κοιλάδα του Ινδού ποταµού µεταξύ 327-325 π .Χ. Εποµένως, 

οι Έλληνες και οι ινδουιστές στοχαστές θα  πρέπει να  είχαν κάποιες 

ευκαιρίες για ανταλλαγή ιδεών. Ακόµα δύο λαοί που πιθανόν να 

επηρέασαν τους Ινδούς είναι η Βαβυλώνιοι και οι Κινέζοι ως προς τον 



πολιτισµό τους και τα µαθηµατικά. Όµως, αυτή η πιθανότητα και αυτό το 

ερώτηµα δεν έχει εξακριβωθεί. 

 

 Ποια κατά την γνώµη σας ήταν η µεγαλύτερη συνεισφορά 

των Ινδών στα µαθηµατικά;  
 Πιστεύουµε ότι η µεγαλύτερη συνεισφορά των Ινδών στα 

µαθηµατικά ήταν (πρώτα) το αριθµητικό σύστηµά της, το οποίο σήµερα 

χρησιµοποιείται από τους  περισσότερους λαούς  της  γης , και (µετά) η 

αποδοχή των αρνητικών αριθµών και του µηδενός(µετά από  6ο αιώνα  

µ.Χ.). Το σύστηµά της που έχει παγκοσµιοποιηθεί είναι το δεκαδικό. Τα 

σύµβολα των αριθµών στα παλιά χρόνια δεν ήταν ίδια µε τα σηµερινά, 

αλλά διαφορετικά. Εξελίχθηκαν κατά χρονικά διαστήµατα και έφτασαν 

στην τελική τους µορφή που  έχουνε σήµερα. Μετά από  την αντιγραφή 

και την ελαφρώς τροποποιηµένη µορφή αυτού  του  συστήµατος, 

διαδόθηκε σ’ όλη την Ευρώπη και µετά στον κόσµο. 

 

 Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τους Ινδούς; 

Αναπτύξτε ελεύθερα τις απόψεις σας για τον πολιτισµό και 
τα µαθηµατικά τους.  
Πριν αρχίσουµε την εργασία διαπιστώσαµε ότι σχέση των Ινδών µε 

τα µαθηµατικά ήταν η ίδια µε τους άλλους λαούς. Τώρα που έχουµε 

τελειώσει καταλάβαµε ότι  ήταν πιο ανεπτυγµένη από οποιοδήποτε 

άλλο λαό  της γης στην εποχή Gupta, ακόµα και από τους Έλληνες και 

Αιγυπτίους.  

 Η διαφορά από τους Έλληνες φαίνεται στο ότι ο ι ινδουιστές 

µαθηµατικοί µε τη χρήση του µηδενός  και  των  αρνητικών  αριθµών  

προχώρησαν από  την πρωτόγονη, ρητορική άλγεβρα που  δε 

χρησιµοποιεί σύµβολα, σε µία σχεδόν εξ  ολοκλήρου  συµβολική 

άλγεβρα φτάνοντας σε ένα επίπεδο συµ βολικής αφαίρεσης ανώτερο 

από αυτό του Διόφαντου (ο καλύτερος αλγεβριστής των Ελλήνων). 



 Μας εντυπωσίασαν πολλά πράγµατα στον πολιτισµό των Ινδών 

και τα  µαθηµατικά τους . Πρώτον, θαυµαστό είναι ότι η άλγεβρά τους 

ήταν γνωστή αιώνες πριν εµφανιστεί στους Ευρωπαίους. Δεύτερον, 

ενδιαφέρον είναι ότι θεωρείται  ο  πρώτος  πολιτισµός που ανέπτυξε τον 

αστικό σχεδιασµό. Μπορούµε  να  αναφέρουµε  ότι  οι  περισσότεροι  

οικισµοί του αρχαίου κόσµου  είχαν αναπτυχθεί  µε κάποια αναρχία, 

αλλά στον πολιτισµό του Ινδού κάθε πόλη  µοιάζει να  δηµιουργήθηκε 

σύµφωνα µε ένα σχέδιο: µια ακρόπολη-φρούριο που έβλεπε  προς  τη 

δύση, περιβαλλόµενη από συγκροτήµατα οικιών κατά µήκος µεγάλων 

αρτηριών µε κατεύθυνση Βορρά-Νότου. Οι κύριες αρτηρίες χώριζαν την 

πόλη σε ορθογώνια, ενώ οι µικρότεροι δρόµοι ήταν σχεδιασµένοι στην 

τύχη. Προσπαθούσαν, επίσης,  ό, τι  έχτιζαν, ακόµα και τα τούβλα, να 

ήταν οµοιόµορφο και αρµονικό. Ας υπογραµµ ίσουµε ότι οι κατασκευές 

των πυλώνων και των ναών γίνονταν σύµφωνα µε τις  γεωµετρικές 

µεθόδους Sulva Sutras, που σηµαίνουν «Κανόνας της Χορδής» 

Τέλος, οι Ινδοί κατά τη γνώµη  µας προσέφεραν πολλά στα 

Μαθηµατικά και γενικά στον κόσµο. Αυτό φαίνεται, κυρίως, από το 

σύστηµα γραφής και τα αριθµητικά σύµβολα που χρησιµοποιεί ο µισός 

πληθυσµός της Γης και παραπάνω . Όπως και από  τους ινδουιστές 

µαθηµατικούς που προσέφεραν ένα µεγάλο έργο σ΄ αυτή την επιστήµη 

είτε αποδεικνύοντας κάποια σηµαντικά θεωρήµατα, είτε  εισάγοντας 

καινούργιες τεχνικές και νέες έννοιες που βοήθησαν στην ανάπτυξη 

διαφόρων κλάδων της.  

 

Μαθητές που συµµετείχαν:  1) Αφροδίτη-Λυδία 

Παναγιωτοπούλου  

                 2) Ελένη Σαββίδου 

                 3) Μαλβίνα Τσαντεκίδου  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 

Οι Ίνκα ήταν λαός της Α µερικής και συγκεκριµένα του Περού. Οι πρώτοι 

κάτοικοι του Περού ήταν κυνηγοί νοµάδες που κατοικούσαν σε σπήλαια στις 

περιοχές της περουβιανής ακτής. Η πιο παλιά τοποθεσία, το σπήλαιο 

χρονολογείται το 12000 π.Χ., δηλαδή πριν την ανακάλυψη της Αµερικής από 

τον Κολόµβο. Η αυτοκρατορία των Ίνκα εκτεινόταν από το βορειοδυτικό 



Εκουαδόρ και περιλάµβανε τ µήµατα του Περού, της Βολιβίας και της 

Αργεντινής, και αρχίζει από το 1200 π.Χ. περίπου µέχρι το 1532 όπου 

καταλύεται από τον Ισπανό Πιζάρο. 

 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 

Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 
Οι Ίνκα ανάπτυξαν σπουδαίο π ολιτισµό, που άφησε έκπληκτους τους 

πρώτους Ισπανούς κυρίους τους. Αν και αυτοκρατορία τους είχε διάρκεια 

µόνο 200 χρόνων, οι Ίνκα κατάφεραν να αναπτύξουν αρκετά τις επιστήµες 

όπως την είχαν αρχιτεκτονική, 

την αστρολογία και την ιατρική. Είχαν ένα σύστηµα δηµόσιων δρόµων 

περίπου τριάντα χιλιάδων χιλιοµέτρων που συνέδεε την πρωτεύουσα των 

Ίνκας  «Κούσκο» µε τα αποµακρυσµένα τ µήµατα της αυτοκρατορίας. Οι 

Ίνκας ονόµασαν την επικράτεια τους Tawantinsuyu, που στη γλώσσα 

Quechua,την γλώσσα των Ίνκας σηµαίνει “Τα τέσσερα µέρη”. Δεν υπήρχαν 

µεγάλες πόλεις αλλά έµεναν σε µικρά χωριά, τα οποία είχαν σπάνια πάνω 

από 1000 κατοίκους. 

 

 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

των αριθµών; Για ποιο λόγο ανέπτυξαν το αριθµητικό τους 
σύστηµα; 

Οι Ίνκας δεν χρησιµοποιούσαν γραφή, αλλά τα µυστηριώδη "κιπού" φαίνεται 

ότι κάλυπταν αυτό το κενό και χρησιµοποιούνταν και για απαρίθµηση και 

καταγραφή αριθµών. Οι βασικοί λόγοι για την ανάπτυξη των αριθµών στους 

Ίνκας ήταν η απογραφή του πληθυσµού, που γινόταν ανά πενταετία, η 

φορολογία, το εµπόριο, τα υλικά που υπήρχαν στις αποθήκες της 

αυτοκρατορίας, τα όπλα και τα αποτελέσµατα των εκστρατειών. 
 

 Με ποιον τρόπο κατέγραφαν τους αριθµούς; 
Οι Ίνκας χρησιµοποιούσαν τα "κιπού" τα οποία ήταν κορδόνια – κορδέλες µε 

κόµπους. Δεν έχουν αποκωδικοποιηθεί ακόµα σε όλες τους τις λεπτοµέρειες, 

αλλά γνωρίζουµε µε ποιο τρόπο τα χρησιµοποιούσαν: Πάνω σε µια κορδέλα 



έκαναν έναν κόµπο για τις δεκάδες χιλιάδων, έναν τριπλό κόµπο για τις 

χιλιάδες , έναν διπλό για τις εκατοντάδες κ .ο.κ. αφήνοντας ένα κενό στην 

κορδέλα, που σήµαινε το µηδενικό. Το κάθε ψηφίο συµβολιζόταν από ένα 

συνδυασµό κόµπων και απείχε εξίσου από τα γειτονικά ψηφία.  Η κορδέλα 

δενόταν από την άκρη της πάω σε ένα άλλο, κύριο σχοινί, σηµαδεύοντας το 

ψηφίο της µεγαλύτερης µονάδας. Για παράδειγµα, ο αριθµός 475 θα 

υποδηλωνόταν µε τέσσερις κόµπους στο πάνω µέρος του σχοινιού, 

ακολουθούµενους από µια οµάδα επτά κόµπων και στη συνέχεια θα υπήρχαν 

είτε πέντε µονοί κόµποι είτε ένα κόµπος µε πέντε θηλιές. Ρόλο έπαιζε και το 

χρώµα και το  υλικό της κορδέλας, π.χ. η κίτρινη κορδέλα συµβόλιζε το 

χρυσάφι ή το καλαµπόκι (ανάλογα µε το υλικό της). Επίσης για να 

πραγµατοποιήσουν υπολογισµούς δεν χρησιµοποιούσαν τα κιπού άλλα το 

έκαναν µε άλλα βοηθήµατα όπως τα δάχτυλά τους ή µε χαλίκια και µετά 

απλώς κατέγραφαν τα αποτελέσµατα στα κιπού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 
χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 

κ.τ.λ.). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 
στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το αριθµητικό τους 

σύστηµα θεσιακό; 



Οι Ίνκας Χρησιµοποιούσαν το δεκαδικό σύστηµα.. Η κορδέλα δενόταν από 

την άκρη της πάνω σε ένα άλλο, κύριο σχοινί, σηµαδεύοντας το ψηφίο της 

µεγαλύτερης µονάδας. Ρόλο έπαιζε και το χρώµα και το υλικό της κορδέλας.  

Επίσης σύµφωνα µε έρευνες πιστεύεται ότι ταυτόχρονα χρησιµοποιούσαν και 

στοιχεία από το δυαδικό σύστηµα. Φαίνεται ότι υπάρχουν 7 σηµεία  για να 

φτιαχτεί ένα «κιπού», στα οποία θα πρέπει ο δηµιουργός να πάρει µια απλή 

απόφαση µεταξύ δύο πιθανοτήτων - η λογική του δυαδικού κώδικα των 7 

σηµείων. 

 

Μαθητές που συµµετείχαν : 1) Γκουντέλα Χριστιάνα 

                                         2) Καφετζοπούλου 

Εµµανουέλα 

                                         3) Τσολάκης Κώστας 

                                         4) Σχοινάς Νίκος 
 

 
 Πότε και πού αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους;  

 

Μια λογική υπόθεση για την αρχή του κινέζικου πολιτισµού είναι µεταξύ 

2852 και 2738π.χ , τ ην εποχή της βασιλείας του Φου-Χι  ο οποίος 

αναφέρεται ως ο  πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας. Κυριάρχησε στην 

Κίνα µετά την ενοποίηση της Άνω  και Κάτω Αιγύπτου, τότε που 

χτίζονταν οι πυραµίδες και υπήρχε η αυτοκρατορία των Σουµέριων στη 

Μεσοποταµία. Η Κίνα βρίσκεται  στην Κεντροανατολική Ασία από  το 

Παρίµ και το Καροκόραµ µέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό και την Ρωσική 

Άπω Ανατολή σε γεωγραφικό µήκος 600 και από τα Αλτάι και τον 

ποταµό Αµούρ ως τα Ιµαλάϊα και την χερσόνησο της Ινδοκίνας. 
 



 
 

 

 Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 

 
Το µοναρχικό και αριστοκρατικό πολιτικό σύστηµα που  είχε πάντα η 

Κίνα είτε όταν γινόταν αυτοκρατορία είτε πολλά χωριστά βασίλεια  

πλαισιώνονταν  πάντα από  υπαλλήλους µορφωµένους και 

καλλιεργηµένους. Οι τίτλοι δεν µεταβιβάζονταν σ τον κληρονόµο γιατί 

έπρεπε να δίνουν  εξετάσεις  για να αναλάβουν τα καθήκοντα τους οι 

µορφωµένοι , έτσι στα υψηλά κοινωνικά στρώµατα εκλέγονταν νέοι 

ηγέτες. Η θρησκεία τους περιλάµβανε το σαµ ανιστικό υπόβαθρο . 

Αρχαιότατη είναι και η  επιστήµη της γεωµαντείας γνωστής ως Φένγκ-

Σούι. Στην Κίνα όµως συναντάµε 2 µεγάλες θρησκείες , τον Λάο Τσε και 

Βούδα οι οποίες γεννήθηκαν από  τον   Κοµ φούκιο. Σηµ αντικό ρόλο  

έπαιξε η γραπτή γλώσσα η οποία µπορούσε να διαβαστεί από όλους 

τους εγγράµµατους σε όλη την αυτοκρατορία. Αυτό συντέλεσε στην 

διατήρηση της ενότητας των Κινέζων.     
 

 3. Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά; 

[βασικές αριθµητικές πράξεις, κλάσµατα, εξισώσεις, 

παραγοντοπoίηση, άρρητοι αριθµοί.] 

 

Oι   Κινέζοι   χρησιµοποιούσαν το µαγικό τετράγωνο, µια τετραγωνική  

διάταξη των εννέα αριθµών τέτοια ώστε οι 3 οριζόντιες σειρές,  οι 3 

κάθετες σειρές και οι δύο  διαγώνιοι όταν αθροίζονται να καταλήγουν 

όλες στον ίδιο αριθµό. Το  πρώτο αληθινά µαθηµατικό κείµενο που 

διασώθηκε ήταν το Τζού-µπέι, το οποίο πιθανόν να  γράφτηκε  το  



1100π.χ, περιέχει ηµ ερολογιακούς υπολογισµούς και υλικό σχετικό µε 

τα κλάσµατα. Το έργο αναφέρεται επίσης στη διαίρεση µιας γραµµής 

των τριών κ .τ.λ. µονάδων κάτι που  αφορά  πιθανότατα στο ορθογώνιο 

τρίγωνο µε µήκη πλευρών τρία, τέσσερα και πέντε. Εποµένως γνώριζαν 

το πυθαγόρειο θεώρηµα. Ένα έργο µεγάλης εκτίµησης  είναι το τζιού-

τζάν σ ούα-σου ή  Η  αριθµητική σε 9 κεφάλαια. Τα  θέµατα 

περιλαµβάνουν προβλήµατα σχετικά µε τη φορολόγηση, την 

τοπογράφηση , τα ποσοστά και τον υπολογισµό ε µβαδού τριγώ νων, 

κύκλων και τραπεζίων. Περιλαµβάνει επίσης προβλήµατα που 

σχετίζονται µε τα συστήµατα γραµµικών εξισώσεων, µε το πυθαγόριο 

τρίγωνο, µε τις  τετραγωνικές τις  κυβικές ρίζες , και µε τη χρήση του 

κανόνα της  λαθεµ ένης παραδοχής. Οι Κινέζοι έλυναν εξισώσεις π ου 

περιείχαν αγνώστους στο τετράγωνο ή  στον κύβο, αλλά και απλές 

εξισώσεις όπου ο άγνωστος ήταν υψωµένος στη δέκατη δύναµη.  
 

 

 5.Αναφέρετε λίγα λόγια για το  αριθµητικό σύστηµα που 

χρησιµοποιούσαν. Ποιά σύµβολα χρησιµοποιούσαν; 

Υπήρχε το µηδέν στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το 
αριθµητικό τους  σύστηµα θεσιακό ;  

 

Το βασικό σύστηµα αριθµών τους ήταν δεκαδικό και είχε ξεχωριστές 

λέξεις για τους αριθµούς από το 1-9. Αριθµοί που έφταναν ακόµη και σε 

εκατοµµύρια  σχηµατίζονταν µε συνδυασµό των αριθµητικών λέξε ων 

των µεγαλύτερων αριθµών. 

Το κινέζικο σύστηµα δεν είναι καθορισµένο αφού οι διάφοροι σύνθετοι 

αριθµοί                   

Μπορούν να µετακινηθούν χωρίς να χάσουν το βασικό τους µέγεθος. 

Όταν οι Κινέζοι  

πήγαιναν από  την οµ ιλούµενη αριθµητική λέξη στο γραπτό αριθµητικό  

ψηφίο, 



διατηρούσαν το βασικό τους σύστηµα. Σε κάθε αριθµό στο οµιλούµενο 

σύστηµα 

αριθµητικών λέξεων εκχωρείται ένα ξεχωριστό πικτόγραµµα και η 

διαδικασία των αριθµών είναι ίδια. Στην αρχαία Κίνα αναπτύχθηκαν 4 

διαφορετικά γραπτά συστήµατα: τα  βασικά , τα εµπορικά , τα επίσηµα 

και τα ραβδόµορφα  αριθµητικά ψηφία. Οι Κινέζοι δεν χρησιµοποιούσαν 

το µηδέν γιατί δεν το χρειάζονταν. Μόνο τον 13ο αιώνα µ.Χ. άρχισε  να  

εµφανίζεται σε κάποια γραπτά τους. Αυτό συνέβη από την εµφάνιση του 

µηδενός στα ευρωπαϊκά αριθµητικά ψηφία όσο  και σε αυτά των Μάγια 

στον νέο κόσµο. Στα κινέζικα  ο  αριθµός γράφεται από  πάνω  προς τα 

κάτω αντί από τα  αριστερά προς τα  δεξιά .Για κάθε  ψηφίο 

χρησιµοποιείται ένα ζεύγος συµβόλων, 

όπου το ένα σύµβολο  δηλώνει το αριθµητικό ψηφίο και  το  δεύτερο  

σύµβολο δηλώνει την τιµή λόγω της θέσης. Εποµένως είναι δυνατόν να 

αλλάζουµε τις θέσεις των ζευγών των κινέζικων αριθµητικών συµβόλων 

χωρίς να χαθεί το νόηµα.       
  

 6.Να γράψετε τον αριθµό 43801 χρησιµοποιώντας τα 

εµπορικά σύµβολα των Κινέζων. 
 

   4=Χ   3=ΙΙΙ    8=   0=Ο    1=Ι  => 43801=ΧΙΙΙ  ΟΙ 

 

 

 7.Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας; 
 

   Κατά την κύρια του Φου-Χι οι Κινέζοι έκαναν διεξοδικές  αστρονοµικές  

παρατηρήσεις . Με την υποστήριξη του κίτρινου αυτοκράτορα, του  

Χουάνγκ-Τι ,ένα κείµενο µε θέµα την αστρονοµία και καθιερώθηκε ένα 

σύστηµα που είχε ως βάση το 60 (εξηνταδικό) και όχι το 10(δεκαδικό).    
 

 Είχαν κατασκευάσει ηµερολόγιο; 



 
    Κάθε νέος αυτοκράτορας διέταζε να υπολογιστεί ξανά το κινέζικο 

ηµερολόγιο και για αυτό οι µαθηµατικοί ήταν απαραίτητα µέλη των 

βασιλικών αυλών. Έτσι όλη η βασιλική αυλή αλλά και  ο απλός κόσµος  

ήξερε τις σωστές µέρες των σηµαντικών γιορτών, αλλά  ήξεραν και για 

τις πληµµύρες των ποταµών και την κατάλληλη εποχή για καλλιέργεια.  
 

 Από ποιον ή ποιους λαούς επηρεάστηκαν  τα µαθηµατικά  

τους; 
 
    Υπήρχαν περιορισµένες επαφές  της Κίνας µε την Ινδία πιθανόν 

ακόµα και µε την Δύση, δεν είναι σίγουρο όµως ότι τα µαθηµατικά τους 

ήταν κατά µεγάλο µέρος της ιστορίας τους αποµονωµ ένα από  τους 

άλλους πολιτισµούς.  
 

 Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τους Κινέζους; 
 
      Το πιο εντυπωσιακό είναι η αποµόνωση τους από τους άλλους 

πολιτισµούς, αλλά και η ακρίβεια των ηµερολογίων τους που βοήθησαν 

όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως της κοινωνικής τους τάξης. 

Επίσης εντυπωσιακή είναι και η  ανυπαρξία του µηδενός το οποίο είναι 

αρκετά σηµαντικό στο δικό µας αριθµητικό  σύστηµα ενώ στο κινέζικο 

είναι σχεδόν αδιάφορο. Άλλο εντυπωσιακό είναι το περίφηµο ‘π’ το 

οποίο εκφράζει το λόγω µεταξύ περιµέτρου του κύκλου, ο οποίος λόγος 

είναι αδύνατον  να  εκφραστεί  µε  ακέραιους  αριθµούς , αλλά µπορεί  να  

υποδιαιρεθεί σε  άπειρους δεκαδικούς. Τα  οµ ιληµένα κινέζικα έχουν 

λίγες λέξεις , ενώ η  γραπτή γλώσσα έχει πολλές   χιλιάδες  σύµβολα . 

Εποµένως ,η γραπτή γλώσσα που  βασίζεται σε πικτογράµµατα και όχι 

σε φωνητικές λέξεις , µπορούσε να  διαβαστεί από  µορφωµένους 

Κινέζους της παντού στην αυτοκρατορία την εποχή εκείνη. 

 



Μαθητές που συµµετείχαν : 1) Τσαλκάτη Χριστίνα 

                                         2) Κνίκου Αθανασία 

                                         3) Παναγιωτίδου Ευγενία 

                                         4) Βασιλειάδου Νατάσα 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 
Η περίοδος ακµής των Μάγια ήταν από τον 3ο µέχρι και τον 10ο αιώνα 

µ.Χ. Ο πολιτισµός τους αναπτύχθηκε στην χερσόνησο του Γιουκατάν 



στο Νότιο   Μεξικό, στη σηµερινή Μπελίσε και στη Γουατεµάλα.       

 
 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 
Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

Ο πολιτισµός των Μάγια θα  µπορούσαµε να  πού µε ότι έχει πολλές 

οµοιότητες µε άλλους  αρχαίους πολιτισµούς(Έλληνες, Αιγύπτιοι).Από 

τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής τους  δηµιούργησαν αρκετά ηµερολόγια, 

ο σκοπός των  οποίων ήταν θρησκευτικός αλλά  και γεωργικός. Ο 

γεωργικός  λόγος  ήταν οι καλλιέργειες τους καθώς έπρεπε να ξέρουν 

τον ρυθµό και τρόπο µε τον οποίο εναλλασσόταν  οι εποχές. Επίσης 

όπως και άλλοι αρχαίοι λαοί θεµελίωσαν θεότητες που  είχαν σχέση µε 

την φύση όπως ο θεός Ήλιος. Δύο από  τις σηµαντικότερες πόλεις των 

Μάγια ήταν η Τικάλ 

που παροµοιάζετε µε την σηµερινή Νέα Υόρκη και η Κοπάν που λέγετε 

ότι ήταν κάτι σαν το σηµερινό Παρίσι. Οι πόλεις αυτές  ανακαλύφθηκαν 

σε αναζητήσεις   που  έγιναν από  τους Μπάρκαβιλ(Τικάλ) και τον 

Στίβεν(Κοπάν).Ο καθένας τους ,µε την δική του οµάδα  βρήκε τις πόλεις 

αυτές, που ήταν και θρησκευτικά κέντρα στα οποία συχνά γίνονταν 

ανθρωποθυσίες και πολλά  τελετουργικά µε αίµα  και γενετικά όργανα 

των αρχηγών τους.  

 
 

 

 



 

 
 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη 

των αριθµών;  
Οι Μάγια χρησιµοποιούσαν το σύστηµα αρίθµησής  τους  για  να  

καταγράφουν η µεροµηνίες. Για να φτιάξουν το  η µερολόγιό τους , 

χώρισαν το  έτος  σε δεκαοκτώ µήνες των είκοσι ηµ ερών. Αυτό 

αντιστοιχούσε µόνο σε τριακόσιες εξήντα µέρες, και έτσι προσθέσανε 

και άλλες  πέντε για να γεµ ίσουν το  κενό. Αυτές οι πέντε µέρες ήταν οι 

άτυχες µέρες τους 

 

 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 
χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 

κ.τλ.). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 

στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το αριθµητικό τους 
σύστηµα θεσιακό; 

Το αριθµητικό τους σύστηµα ήταν θεσιακό.  
Ήταν ένα σύστηµα  θέσης µε βάση το 20 και την εξαιρετική ανακάλυψη 

του 0(µηδέν).Ήταν πολύ πιο πρακτικό από το σύστηµα που 

χρησιµοποιούµε σήµερα. Χρησιµοποιούσαν µόνο τρία(3) αριθµητικά 

σύµβολα. Μια κουκκίδα για τον αριθµό ένα(1),µια µικρή λωρίδα για τον 

αριθµό πέντε(5)και ένα ωοειδές σχήµα  για το µηδέν(0).Οι γραπτοί 

αριθµοί από  το ένα(1) έως το δέκα εννέα(19) σχηµ ατίζονταν από 

συνδυασµούς κουκκίδων(για το 1)και λωρίδων(για το 5) .Οι αριθµοί 

τους γράφονταν κάθετα, µε τα ψηφία µε τις µικρότερες τιµές στο επάνω 

µέρος και τις µεγαλύτερες στο πάνω.   
 

 Είχαν βασικές γνώσεις αστρονοµίας;  



Οι Μάγια εκτός από  την κατασκευή του ηµ ερολογίου τους είχαν και 

κάποιες βασικές γνώσεις αστρονοµίας. Γνώριζαν ότι η  Αφροδίτη 

χρειάζεται 584 ηµέρες  για να περιστραφεί γύρω από τον Ήλιο και 

µπορούσαν να  παρακολουθήσουν της κινήσεις της µε σφάλµα 

µικρότερο των δύο ωρών  σε πεντακόσια χρόνια. Στον πολιτισµό των 

Μάγια κεντρική είναι η αντίληψη, ότι οι κινήσεις των ουράνιων σωµάτων 

επηρεάζουν την ζωή στη γη και γι’  αυτό η  παρατήρησή τους για την 

πρόβλεψη των κινήσεών τους ήταν γι’ αυτούς απαραίτητη και 

λειτούργηµα του  Ιερατείου τους.  Εξάλλου τα περισσότερα µνηµεία και 

ναοί έχουν και ρόλο αστρονοµικού παρατηρητηρίου. Η  καλύτερη πηγή 

που έχουµε για την αστρονοµία τους είναι τα ανάγλυφα αλλά  και τρεις 

κώδικες 

 

 

 

 

 

 

 

α)Κώδικας της Δρέσδης β )Κώδικας των Παρισίων  ή Peresiano  και  

γ)Κώδικας της Μαδρίτης ή Tro-cortesiano  

 
 Είχαν κατασκευάσει ηµερολόγιο; 



 
Για να παρακολουθούν τους  ουράνιους Θεούς τους οι Μάγια 

χρειάζονταν ένα καλό  ηµ ερολόγιο. Στην προσπάθειά τους αυτή 

έφτιαξαν παραπάνω από ένα ηµερολόγια Το λαϊκό ηµερολόγιο που 

ονοµαζόταν αάµπ ήταν το σύστηµα που εξηγούσε τις εποχές και είχε 18 

µήνες των 20 ηµερών ο  καθένας Αυτό το ηµερολόγιο προσαρµοζόταν 

προσθέτοντας 5 µέρες κάθε χρόνο. Ένα άλλο ηµερολόγιο βασιζόταν σε 

20 επιλεγµένες µέρες δεκατριών κύκλων και 260 ηµερών. Αυτό ήταν το 

ιερό τζόκλιν. Τα δύο  ηµ ερολόγια συνδυάζονταν έτσι, ώστε µια 

συγκεκριµένη  ηµ εροµηνία απαιτούσε µια αριθµηµένη µέρα του µήνα 

τζόκλιν συν µια  αριθµηµένη  µέρα του µήνα αάµπ. για να κάνουν ένα 

πλήρη κύκλο και τα δύο ηµερολόγια χρειαζόταν 50 χρόνια. Η περίοδος 

αυτή ονοµ αζόταν ηµερολογιακός κύκλος . Πέρα απ΄’ αυτά 

χρησιµοποιούσαν και την µακροχρόνια καταµέτρηση, ενα σύστηµα 

χρονολογιών που άρχιζε µε τη  µέρα κατά  την οποία θεωρούσαν ότι 

έγινε η δηµιουργία του κόσµου.  

 

Μαθητές που συµµετείχαν : 1) Βουτσά Κατερίνα 

                                2) Τσάτσας Νίκος 

                                         3) Σερετίδου Αλεξάνδρα 

                                         4) Ηλιάδης Γιώργος 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Πότε και που αναπτύχθηκε ο πολιτισµός τους; 

 

Ο πολιτισµός τους αναπτύχθηκε την 3η χιλιετία στο νοτιότερο τµήµα της 

Μεσοποταµίας όπου ζούσαν οι Σουµέριοι. 
 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισµού τους; 

Ποιες ήταν οι σηµαντικότερες πόλεις τους; 

 
Ο πολιτισµός των Σουµέριων θεωρείται ο  αρχαιότερος του κόσµου. Οι 

Σουµέριοι δηµιούργησαν τα πρώτα οργανωµένα κέντρα πολιτισµού 

(πόλεις) συστηµατοποίησαν την καλλιέργεια της γης, ανέπτυξαν εµπόριο, 

διαµόρφωσαν δική τους γραφή τη σφηνοειδή, διακρίθηκαν στην 

αστρονοµία και στα µαθηµατικά. 

Οι σηµ αντικότερες πόλεις τους ήταν η  Ούρουκ, Ουρ, Σουρουµπάκ, 

Έριντον, Αντάµπιούµµα και Λαγκάς. 
 



 Να γράψετε τον αριθµό 683 χρησιµοποιώντας σύµβολα 

των Σουµέριων. 
 

 

 

 Είχαν κατασκευάσει ηµερολόγιο; 
 
Ήταν ο αρχαιότερος από όλους τους πολιτισµούς της Μεσοποταµίας 

που κατασκεύασε ηµ ερολόγιο µε ορισµένο αριθµό ηµ ερών βασισµένο 

στις φάσεις της Σελήνης. Στο πάνθεον των Σουµέριων σπουδαία θέση 

κατείχε ο  θεός  της  Σελήνης Ναννάρ που στην περιοδικότητα των 

φάσεών του βασίστηκαν οι ιερείς-αστρονόµοι των Σουµ έριων για την 

κατασκευή του πρώτου ηµερολογίου.  

 

 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη 
των αριθµών; 

 

Για τους  Σουµέριους τα  µαθηµατικά φαίνεται να  έχουν ένα καθαρά 

ωφελιµιστικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας το σκοπό µιας 

«αναδιανεµητικής οικονοµίας». Στην ανάπτυξη των µαθηµατικών 

οδήγησε  η  ανάγκη  να  καταγραφούν τα προϊστορίας όπως και για το 

καταµερισµό της γης 
 

 

 Η ανάπτυξη της γραφής συνδέεται µε την καταγραφή των 

αριθµών; 
 



Η ανάπτυξη της γραφής συνδέεται µε την καταγραφή των αριθµών γιατί 

τα ε µπορεύµατα  που µεταφέρονταν , συνοδεύονταν από «έγραφα» 

όπου είχαν και αριθµούς και το είδος που  µεταφέρονταν. Επίσης µε τη 

δηµιουργία γραφής οι διαχειριστές των ναών χρησιµοποιούσαν 

ιδεογράµµατα για να καταγράψουν τις τεράστιες ποσότητες προϊόντων 

που συγκέντρωναν εκεί. 
 

 

 Ποιες βασικές γνώσεις είχαν για τα µαθηµατικά;  (βασικές 

αριθµητικές πράξεις,  κλάσµατα,  εξισώσεις,  
παραγοντοποίηση, άρρητοι αριθµοί) 

 

Οι Σουµέριοι γνώριζαν τέσσερις βασικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, 

διαίρεση και πολλαπλασιασµό. Οι Σουµέριοι µπορούσαν να δουλέψουν 

µε µεγάλους αλλά και µε πολύ µικρούς αριθµούς, χρησιµοποιώντας τα 

κλάσµατα, ενώ γνώριζαν την τετραγωνική ρίζα και τον κυβισµό. 
 

 Αναφέρετε λίγα λόγια για το αριθµητικό σύστηµα που 

χρησιµοποιούσαν. (δεκαδικό, εικοσαδικό, εξηκονταδικό 

κ.τ.λ. ). Ποια σύµβολα χρησιµοποιούσαν; Υπήρχε το µηδέν 
στο αριθµητικό τους σύστηµα; Ήταν το αριθµητικό τους 

σύστηµα θεσιακό;  

 

Το αριθµητικό σύστηµα  των Σουµερίων βασίζονταν στο  εξαδικό και στο 

δεκαδικό. Είχαν δύο σύµβολα την απλή σφήνα που παριστάνει την 

µονάδα και την διπλή σφήνα  που  παριστάνει την δεκάδα. Αυτά 

αποτελούντο µοναδικό «ψηφίο» του συστήµατος αυτού, το οποίο ήταν 

θεσιακό. Για παράδειγµα  στον αριθµό 1858 το πρώτο «8» αναφέρετε σε 

εκατοντάδες ενώ το δεύτερο «8» σε µονάδες. Κάτι που φαντάζει σαν 



µειονέκτηµα είναι ότι στο αριθµητικό τους σύστηµα δεν υπάρχει το µηδέν.  

Κάτι αν γινόταν σήµερα θα προέκυπτε µεγάλη σύγχυση. 
 

 

 Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο από τους Σουµέριους; 

Αναπτύξτε ελεύθερα τις απόψεις σας για τον πολιτισµό και 

τα µαθηµατικά τους. 
 

Μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι οι Σουµέριοι ήταν ο λαός που έβαλε 

τις βάσεις του πολιτισµού της ανθρωπότητας αφού αυτοί µεταξύ άλλων 

ανακάλυψαν την πρώτη γραφή, τον τροχό, το άροτρο, δηµιούργησαν τις 

πρώτες πόλεις και έβαλαν τις βάσεις για τα µαθηµατικά. 

 

Μαθητές που συµµετείχαν :  1) Αυγερίδου Παναγιώτα 

                                          2) Μαυρίδης Παναγιώτης 

                                          3) Μπαµπαγιάν Ειρήνη 
 

 

Κλείνοντας  αυτή την εργασία θα θέλαµε να πούµε πως 

αυτή η πορεία της δουλειάς και του κόπου µας, φτάνοντας στο 

τελικό αποτέλεσµα,  άξιζε και µας επέφερε ε µπειρίες  και 

γνώσεις που πιθανόν να  µη τις συναντούσαµε ποτέ στη ζωή 

µας. 
 

 

Επιµέλεια τελικής εργασίας : Ηλιάδης Γιώργος 


