
Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
…στη Γόνιµη Ηµισέληνο 

  Πριν από 13.000 χρόνια περίπου, οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιµοποιούν ξύλινες 
ράβδους, όπου στερέωναν κοφτερούς πυρόλιθους, για να θερίζουν άγρια σιτηρά. 
Έτσι, οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες, που ήταν αναγκασµένοι να ζουν σε µικρές οµάδες 
και να περιπλανιούνται σε µεγάλες εκτάσεις αναζητώντας την τροφή τους, αρχίζουν 
σταδιακά να οργανώνονται και να δηµιουργούν τι πρώτες αγροκαλλιέργειες  και τα 
πρώτα χωριά. 
  Η παλαιότερη αγροκαλλιέργεια εµφανίστηκε το 11.000 π.Χ. στην περιοχή της 
Γόνιµης Ηµισελήνου, που εκτείνεται από την Ιεριχώ, του Ισραήλ, έως βόρεια τη 
Δαµασκό και το Χαλέπι της Συρίας και νοτιοανατολικά, έως τη Βαγδάτη και τη 
Βασόρα του Ιράκ και ακόµα πιο πέρα, έως τα Σούσα, έναν αρχαιολογικό χώρο του 
Ιράν.  
  Οι καλλιέργειες µε το πέρασµα του χρόνου βελτιώνονται, καθώς σπόροι 
φυλάσσονται για να φυτευτούν την επόµενη χρονιά και  οι άνθρωποι φρουρώντας τα 
χωράφια τους και ποτίζοντας τα περιοδικά, τα βοηθούν να αναπτύσσονται. Το πρώτο 
σιτηρό , σε οργανωµένη καλλιέργεια, είναι το κριθάρι, που γίνεται σύντοµα το 
κυρίαρχο µέσο συναλλαγών και από το οποίο παράγεται το πρώτο ψωµί και η πρώτη 
µπύρα. 
   Το πλεόνασµα τροφής και η αποθήκευση των σιτηρών έχουν ως αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη των χωριών κι αυτή µε τη σειρά της έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση και 
άλλων επαγγελµάτων. Εµφανίστηκε η κεραµοποιία το 6.500 π.Χ. και, γύρω στο 6.000 
π.Χ., η υφαντουργική και τα κάρα µε ρόδες.  Στη Χαλκολιθική εποχή, (4.500-
3.000π.Χ.), συντελέστηκε µια εντυπωσιακή αλλαγή στη Γόνιµη Ηµισέληνο. Τα µικρά 
χωριά αγροκαλλιεργειών αναπτύχθηκαν σε αληθινές πόλεις, κατασκεύασαν ένα 
αρδευτικό σύστηµα, όπως και υπερυψωµένα πλατέµατα για να προφυλαχτούν από τις 
πληµµύρες.  Οι πρώτες πόλεις εµφανίστηκαν στο κατώτερο τµήµα της πεδιάδας της 
Μεσοποταµίας, γνωστή µε το όνοµα Σουµερία, που σήµερα αποτελεί το νότιο Ιράκ. 
   Η οργάνωση της κοινωνίας και η ανάπτυξη του εµπορίου απαιτούν  πλέον ένα είδος 
«αποδεικτικού» για τα εµπορεύµατα που διακινούνται από τη µια πόλη στην άλλη, 
αλλά και για τα εµπορεύµατα που σωρεύονται στις αποθήκες. Επινοούνται τότε τα 
λεγόµενα «ενθυµήµατα» ή «κουπόνια», µικρά πήλινα κατασκευάσµατα σε διάφορα 
σχήµατα, (σφαιρικά, κωνικά, κυλινδρικά, κ.α.). Επειδή οι αριθµοί δεν έχουν εκείνη 
την εποχή την αφηρηµένη έννοια µε την οποία τους χρησιµοποιούµε σήµερα, τα 
πράγµατα είναι κάπως σύνθετα. Ενώ στη δική µας κοινωνία το «δύο» αρκεί για να 
εκφράσει δύο ανθρώπους ή δύο βιβλία ή δύο ηµέρες ή δύο ιδέες, στις κοινωνίες των 
Σουµερίων κάθε είδος που διακινείται µε το εµπόριο έχει το δικό του σύµβολο. Δύο 
σακιά κριθάρι, για παράδειγµα, αντιστοιχούν σε δύο κυλινδρικά κουπόνια, ενώ δύο 
ψωµιά αντιστοιχούν σε δύο σφαιρικά. Επειδή τα κουπόνια µπορούσαν εύκολα να 
αφαιρεθούν και εποµένως κάποια εµπορεύµατα να κλαπούν από τους µεταφορείς, 
επινόησαν κάτι ακόµα σοφότερο, τους «φακέλους» ή «σφραγίδες». Οι φάκελοι είναι 
µικρές  πήλινες σφραγισµένες µπάλες, µέσα στις οποίες έβαζαν τα κουπόνια, αφού 
προηγουµένως, κι ενώ ακόµα ήταν νωπός ο πηλός, πίεζαν πάνω τους τα κουπόνια, 
ώστε να µένουν τα «αποτυπώµατα». Αρχίζει έτσι η ιστορική περίοδος επώασης της 
γραφής και της µέτρησης! 
  Σταδιακά, επειδή οι φάκελοι ήταν δύσχρηστοι και επειδή το επέβαλε η πολιτιστική 
ένταση, έγινε αντιληπτό ότι, ως εγγύηση για τη σωστή διακίνηση των εµπορευµάτων, 
αρκούν τα αποτυπώµατα των ενθυµηµάτων. Έτσι οι πήλινες µπάλες πήραν τη µορφή 
απλής ορθογώνιας πλάκας, πάνω στην οποία ήταν «αποτυπωµένα» τα είδη και η 



ποσότητα των εµπορευµάτων. Ένας σουµεριανός φάκελος, δηλαδή, είναι ένα 
έγγραφο που σήµερα θα αποκαλούσαµε απλά δελτίο αποστολής! 
  Με αυτό το τέχνασµα γεννήθηκε η πικτογράµµατη γραφή, ως παραπροϊόν της 
αφηρηµένης αρίθµησης.  Με το διαχωρισµό των αντικειµένων από τα αποτυπώµατα 
που παρίσταναν τον αριθµό των αντικειµένων οι Σουµέριοι έφτασαν σε σηµείο να 
χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τους πληθικούς αριθµούς, (1,2,3,…) και να αναπτύξουν 
τα Μαθηµατικά, χρησιµοποιώντας το εξηκονταδικό θεσιακό σύστηµα αρίθµησης. 
Εµείς χρησιµοποιούµε το δεκαδικό θεσιακό σύστηµα, όµως κατάλοιπα του 
αριθµητικού συστήµατος των Σουµέριων είναι οι υποδιαιρέσεις της ώρας. 
 (1 ώρα = 60 λεπτά = 60x 60 δευτερόλεπτα)  
  Για την οργάνωση της κοινωνίας των Σουµέριων και για τα Μαθηµατικά που 
ανέπτυξαν γίνεται αναφορά στο βιβλίο «Ο Ταξιδευτής των Μαθηµατικών» του 
Calvin C. Clawson,   εκδόσεις   Κέδρος. 
Ο συµπληρωµατικός, επεξηγηµατικός τίτλος στο βιβλίο είναι:  
«Η εξερεύνηση της εντυπωσιακής ιστορίας των αριθµών».  
Ο C.C. Clawson, καθηγητής Μαθηµατικών στο Seattle Community College, 
επιχειρεί, στο βιβλίο του, ένα ταξίδι ξεκινώντας από τους µακρινούς προγόνους µας, 
που χρησιµοποιούσαν κλαδιά για την αρίθµηση και φτάνει µέχρι τη θεωρία των 
φράκταλ στα Μαθηµατικά και τη θεωρία του χάους στις Φυσικές Επιστήµες. Σε όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού,   µας αποδεικνύει, µε τρόπο κατανοητό στο ευρύ 
κοινό, ότι οι αριθµοί διατρέχουν τον πολιτισµό µας ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης εµπειρίας.  
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