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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ « Ο Ταξιδευτής των Μαθηµατικών » 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Η εξερεύνηση της εντυπωσιακής ιστορίας των αριθµών  
Από τους µακρινούς προγόνους µας, που χρησιµοποιούσαν κλαδιά για την αρίθµηση, 
µέχρι τη θεωρία των φράκταλ στα µαθηµατικά και τη θεωρία του χάους στις φυσικές 
επιστήµες, οι αριθµοί διατρέχουν τον πολιτισµό µας ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανθρώπινης εµπειρίας. 
Ο Κάλβιν Κλόουσον εξερευνά την εντυπωσιακή ιστορία των αριθµών ως µια πορεία 
συνυφασµένη µε την περιπέτεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Αναρωτιέται πόσο παλιά 
είναι η αρίθµηση και πώς αποτυπώθηκε την πρώτη φορά. Περιγράφει τις ράβδους µε 
εγκοπές, τα σκοινιά µε κόµπους και τις πήλινες µάρκες που χρησιµοποιούσαν οι 
αγρότες για το µέτρηµα. Αναφέρεται στις πρώτες καταγραφές αριθµών από τους 
κατοίκους της Μεσοποταµίας και τους Αιγυπτίους, και παρουσιάζει το ινδο-αραβικό 
σύστηµα αρίθµησης. Ξεκινά από τους φυσικούς αριθµούς και φτάνει µέχρι την έννοια 
του απείρου. Περιγράφει τις σηµαντικότερες εξελίξεις στον τοµέα των µαθηµατικών 
και αναλύει τη σχέση τους µε άλλες επιστήµες. Διερωτάται, τέλος, πόσο µπορεί να 
προχωρήσει η ανθρώπινη ευφυΐα ανακαλύπτοντας νέα, πιο εξελιγµένα µαθηµατικά.  
 
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 
 
Ο Κάλβιν Κλόουσον είναι καθηγητής µαθηµατικών στο Seattle Community College. 
Εκτός από τον Ταξιδευτή των Μαθηµατικών, έχουν κυκλοφορήσει οι εξής µελέτες 
του: Mathematical Sorcery: Revealing the Secrets of Numbers, Conquering Math 
Phobia: A Painless Primer, Mathematical Mysteries: The Beauty and Magic of 
Numbers, A Ride to the Infernal Regions: Yellowstone’s First Tourists. Έχει γράψει 
επίσης το µυθιστόρηµα The White Badger, για το οποίο κέρδισε το βραβείο της 
Ένωσης Συγγραφέων, και δεκάδες διηγήµατα. Ζει στα περίχωρα της Ουάσινγκτον. 
Φέτος κυκλοφόρησε στα ελληνικά το βιβλίο του «Η µαγεία των Μαθηµατικών. 
Αποκαλύπτοντας τα µυστικά των αριθµών.», από τις εκδόσεις Κέδρος και σύντοµα 
θα κυκλοφορήσει από τις ίδιες εκδόσεις και το βιβλίο του «Τα µυστικά των 
Μαθηµατικών». 
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Αγαπητοί φίλοι, 
 
Πριν αρχίσω την παρουσίαση του βιβλίου ανά κεφάλαιο, µε σκοπό να τονίσω τα 
σηµεία εκείνα τα οποία µου φάνηκαν περισσότερο ενδιαφέροντα και στα οποία θα 
εστίαζα για δραστηριότητες σε µια σχολική λέσχη ανάγνωσης, θα ήθελα να πω δυο 
λόγια για το τι αποκόµισα από αυτό το βιβλίο και πως σκέφτοµαι να το δουλέψω 
στην πράξη.  

Το βιβλίο είναι ένα σπονδυλωτό βιβλίο και κάθε κεφαλαίο του, µε τον τρόπο που 
παρουσιάζεται από τον συγγραφέα, είναι σχεδόν αυτόνοµο, µε αποτέλεσµα να µπορεί 
να διαβαστεί και να γίνουν ποικίλες δραστηριότητες γύρω από αυτό, χωρίς να 
συνδεθεί κατ’ ανάγκη µε τα προηγούµενα ή τα επόµενα. Αυτό σηµαίνει πως το βιβλίο 
µπορεί να είναι το θέµα λέσχης σε οποιαδήποτε σχολική τάξη από την πρώτη 
Γυµνασίου µέχρι και την τρίτη Λυκείου, αν γίνει, βέβαια, η κατάλληλη επιλογή 
κεφαλαίων. 

Θα επιχειρήσω τώρα µια παρουσίαση του βιβλίου ανά κεφάλαιο και στην αρχή κάθε 
κεφαλαίου θα αναφέρω σε ποιες τάξεις, κατά τη γνώµη µου, ενδείκνυται, αν και αυτό 
έχει να κάνει µε το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των µαθητών που απαρτίζουν την 
κάθε λέσχη. Κάθε κεφάλαιο θα παρουσιαστεί ως αυτόνοµο θέµα µιας λέσχης 
ανάγνωσης µε προτεινόµενες δραστηριότητες και υλικό για τις δραστηριότητες αυτές. 
Τα σχόλια και τα αποσπάσµατα που αναφέρονται είναι οι θέσεις του συγγραφέα και 
δεν είµαι πάντα απόλυτα σύµφωνη, αλλά δε σχολιάζω τη δική µου άποψη.  

Το βιβλίο 
 
Οι θεµατικές ενότητες του βιβλίου 
 
1.Η φυσιολογία του εγκεφάλου 
2.Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου 
3.Οι αρχικές µορφές αρίθµησης 
4.Η αρίθµηση σε άλλα είδη 
 

 
5.Οι αριθµοί στην αρχαιότητα 
6.Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός 
7.Η εξελικτική πορεία της ευθείας των 
αριθµών 
8.Οι ιδιοφυείς αριθµοµνήµονες 
 

 
Η πρώτη, η τρίτη και η τελευταία θεµατική ενότητα ξεπερνούν τα όρια των 
Μαθηµατικών και αξιοποιούν άλλες επιστήµες για την καλύτερη προσέγγιση του 
θέµατος που εξετάζουν, δηλαδή πρόκειται για διαστάσεις πέρα από τα Μαθηµατικά, 
και όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας στην εισαγωγή του βιβλίου του 
 "... ενώ τούτο το βιβλίο έχει ως κύριο θέµατα τα µαθηµατικά, αναφέρεται επίσης 
στην ανθρωπολογία, τη βιολογία, τη ψυχολογία, την ανατοµία, την ιστορία, τη 
φιλοσοφία.. ". 
Τέλος στην 7η ενότητα, στην οποία έδωσα τον τίτλο «η εξελικτική πορεία της 
ευθείας των αριθµών» συγχώνευσα τα κεφάλαια 7. Οι αρνητικοί αριθµοί,  
8. Αντιµετωπίζοντας το άπειρο, 9. Η τοµή του Ντέντεκιντ: άρρητοι αριθµοί,  
10 Η ιστορία του π: υπερβατικοί αριθµοί, 11. Επεκτείνοντας το βασίλειο: µιγαδικοί 
αριθµοί και 12. Πραγµατικά µεγάλοι: υπερπεπεπερασµένοι αριθµοί,  
θεωρώντας πως αυτά τα συγκεκριµένα κεφάλαια απαιτούν αρκετές γνώσεις 
Μαθηµατικών, οπότε µπορούν να διαβαστούν από λέσχη που αποτελείται µόνο από 
µαθητές της Γ΄ Λυκείου ή ίσως και της Β΄. 
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Θα ήθελα τέλος να παρακαλέσω όποιον από σας αποφασίσει να επιλέξει το 
συγκεκριµένο βιβλίο για τη λέσχη ανάγνωσης του και ανακαλύψει ή επινοήσει 
κάποιες επιπλέον ενδιαφέρουσες δραστηριότητες ή  πληροφορίες να µας ενηµερώσει 
στο kalfokat@gmail.com ή να αναρτήσει τα σχόλια του στην ηλεκτρονική λέσχη 
ανάγνωσης, Επιπεδοχώρα, http://flatland.team-talk.net/index.htm, 
στην οποία διαβάζουµε και σχολιάζουµε αυτό το βιβλίο. 
 
 

Σκιάθος, Ιούλιος 2008                                                            
Κατερίνα Καλφοπούλου 

 
 

1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Πώς µετράµε;  (για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 
 

• είναι η αρίθµηση τόσο βασική για τον άνθρωπο, ώστε να αποτελεί τµήµα της 
γενετικής κληρονοµιάς µας; 

 
• Φυσικοί αριθµοί: πληθικοί, συντεταγµένοι, ετικέτες  
• Μη γλωσσική αρίθµηση (δεν απαιτείται χρήση γλώσσας, π.χ. η φυλή Βέντα 
στη Σρι Λάνκα) 

• «η συνείδηση είναι ένα φαινόµενο ολόκληρου του νευρικού συστήµατος», 
Έριχ Χαρθ: «Παράθυρα του νου» 

• Πώς µετράει ο εγκέφαλος; 
• Πώς µαθαίνουµε να µετράµε; 
• Το βασικό ερώτηµα «ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ;» στο οποίο η αρίθµηση και οι αριθµοί 
στοχεύουν να δώσουν απάντηση είναι ένα ερώτηµα θαµµένο στην ίδια την 
ανθρώπινη φύση µας. 

 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

• Tα µαθηµατικά και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, του Θανάση Φωκά  
http://www.physics4u.gr/news/2006/scnews2475.html 

• «Εγκέφαλος, συµµετρία, µάθηση µαθηµατικών», Διπλωµατική εργασία 
http://www.math.uoa.gr/me/dipl/dipl_delikanlis.pdf 
 
 
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αρχικές µορφές αρίθµησης  
(για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 
 

• Η αρίθµηση είναι πολύ παλαιότερη από την καταγεγραµµένη ιστορία 
 
Οι µακρινοί µας πρόγονοι 

• Το διάστηµα κατά το οποίο εµφανίστηκε η αρίθµηση οροθετείται  µεταξύ της  
εποχής που η πορεία του ανθρώπου διαχωρίστηκε από τους πιθήκους και του 3.000 
π.Χ., οπότε εµφανίστηκε η γραπτή γλώσσα στη Μέση Ανατολή. 
 

• η εξέλιξη από την ευφυΐα των ζώων στη σύγχρονη ανθρώπινη ευφυΐα 
 
Η αρίθµηση µε αριθµητικές λέξεις αναπτύχθηκε κάποια στιγµή αφότου 
αρχίσαµε να χρησιµοποιούµε τη σύγχρονη οµιλία-περίπου 100.000 χρόνια πριν. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Η καταγωγή και η εξέλιξη του Ανθρώπινου Γένους 
http://www.physics4u.gr/articles/2005/originofhuman1.html 

 
Αρίθµηση µε τα δάχτυλα και µε το σώµα 
 
Η αρίθµηση µε κλαδιά δίνει µόνο πληθάριθµους, ενώ η αρίθµηση µε τα δάχτυλα δίνει 
και διάταξη. 
Από την αρίθµηση µε τα δάχτυλα οδηγηθήκαµε στην αρίθµηση µε το σώµα. 
 
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

• Πώς µετρούσαν οι Παπούα; ( Αρίθµηση µε το σώµα - Σκαναρισµένο υλικό)  
 
Αρίθµηση µε λέξεις 

• δυαδική-νεοδυαδική 
• πενταδική-δεκαδική 
• πενταδική-εικοσαδική 

 
--Πότε τελικά οι άνθρωποι αποφάσισαν να προσδιορίσουν τους αριθµούς µε λέξεις 
αντί να χρησιµοποιούν κλαδιά, κοχύλια ή πέτρες; 
 
Πιθανόν όχι νωρίτερα από 100.000 χρόνια πριν αφού τότε εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά η γρήγορη φωνητική γλώσσα. 
 
Εξέλιξη των «συστηµάτων αρίθµησης» 

• Οι πρόγονοι του δεκαδικού συστήµατος αρίθµησης είναι το πενταδικό-
δεκαδικό και το πενταδικό- εικοσαδικό 

 
Οι αριθµοί ως ιδιότητες 
 
Αρχικά οι αριθµοί χρησιµοποιήθηκαν ως επίθετα για να περιγράψουν τα φυσικά 
αντικείµενα που µετριόταν. (κατάλοιπα:  a pair of gloves, a couple of days) 
 
Οι αριθµοί πριν από την εποχή της γεωργίας 
 
 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 

• Ο ελεύθερος χρόνος δεν εµπνέει τους ανθρώπους να εφευρίσκουν πράγµατα, 
αυτό το κάνουν τα προβλήµατα. 

• Η γραφή, τα Μαθηµατικά και οι Φυσικές Επιστήµες εφευρέθηκαν γιατί ήταν 
απαραίτητα για την επίλυση των προβληµάτων που συνάντησαν οι άνθρωποι. 

 
Τα κόκαλα του Βεστόνιτσε και του Ισάγκο: 

 

 

70.000 ως 20.000 χρόνια πριν οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες καταλάβαιναν την απλή 
πρόσθεση και τον πολλαπλασιασµό 
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Οι πρόγονοί µας χρειάστηκαν ένα εκατοµµύριο χρόνια για να οδηγηθούν στην 
αφηρηµένη έννοια των αριθµών. 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Η σύγχρονη αρίθµηση είναι η ένα προς ένα απεικόνιση αριθµητικών λέξεων στα 
στοιχεία ενός συνόλου 
 
 
3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η αρίθµηση σε άλλα είδη. Πόσο οξυδερκή είναι; 
 (για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 
 

• Μπορούν ή δεν µπορούν τα ζώα να µετρήσουν; 
• Τα ζώα έχουν διαισθητική αντίληψη των αριθµών; 

 
Μπορεί τα µαθηµατικά των ανθρώπων να αντανακλούν τη µοναδικότητα του πως 
σκέπτονται οι άνθρωποι και να µην αποτελούν  ένα πλήρως γενικευµένο σώµα 
αληθειών, όπως υποστηρίζουν πολλοί φιλόσοφοι.  
Αυτό υποδηλώνει  ότι τα µαθηµατικά µας θα πρέπει να µετασχηµατιστούν για να 
αφαιρεθεί η ιδιαίτερη ανθρώπινη οπτική γωνία, πριν µπορέσουµε να τα µεταδώσουµε 
σε µη ανθρώπινο νου. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η φύση και το µέγεθος του εγκεφάλου των δελφινιών και των φαλαινών 
υποδηλώνουν ότι έχουν την ευφυΐα που είναι απαραίτητη για την αρίθµηση 
 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

• «οπτικοποιηµένο το 5ο αίτηµα του Ευκλείδη και µια «ηχητική» εκδοχή του 
σελίδες 77, 78  

• Οι φάλαινες τραγουδούν µεγάλα σε διάρκεια σύνθετα τραγούδια… 
• η µουσική του π                           

http://threesixty360.wordpress.com/2008/01/27/musica
l-pi-part-1/#more-155 

      http://www-pub.naz.edu:9000/~mkoetz1/02Quest4P1.mid 

• Ο µαγικός κόσµος των δελφινιών       
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13000
&m=C11&aa=1  

 

 

4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι αριθµοί στην αρχαιότητα 
(για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 
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• Η γέννηση των αγροκαλλιεργειών στη Γόνιµη Ηµισέληνο 
• Το πλεονέκτηµα των αγροκαλλιεργειών είναι ότι µπορούν να παράγουν 
πλεόνασµα τροφών  

 
Με την εµφάνιση των αγροκαλλιεργειών, γύρω στο 11.000 π.Χ. στη Γόνιµη 
Ηµισέληνο, αρχίζει σιγά σιγά (περίπου 8.000 χρόνια) να παράγεται πλεόνασµα 
τροφών. 
Οι πρώτες πόλεις εµφανίστηκαν στο κατώτερο τµήµα της πεδιάδας της 
Μεσοποταµίας, σε µια περιοχή που σήµερα αποτελεί το νότιο Ιράκ. 
Οι πόλεις αυτές δηµιούργησαν ένα πλεόνασµα ενεργού ανθρώπινου δυναµικού, η 
εργατική δύναµη του οποίου κατευθύνθηκε προς ειδικευµένα επαγγέλµατα και προς 
την παραγωγή αγαθών. 
Η ανάγκη µεταφοράς των αγαθών και επαλήθευσης των φορτίων (ήδη το 6.000 π.Χ. 
εφευρίσκεται ο τροχός) 
έκαναν ακόµη µεγαλύτερες τις απαιτήσεις για λογιστές. Πολλοί άνθρωποι, καθώς και 
ιδιοκτήτες αποθηκών τροφίµων και αγροτεµαχίων, άρχιζαν να πιέζουν τους 
γραµµατικούς και τους ιερείς να προσθέτουν, να πολλαπλασιάζουν, να αφαιρούν και 
να διαιρούν 
Μια άρχουσα τάξη αναπτύχθηκε, της οποίας οι γραµµατικοί υπολόγιζαν τους φόρους 
των ατόµων και των νοικοκυριών. 
 
Άρα µε την καλλιέργεια της γης εµφανίζεται µια νέα διάσταση στην αρίθµηση, όχι 
µόνο γιατί πρέπει να µετριούνται τα σιτηρά, αλλά γιατί πρέπει να µετριέται και η γη.  
Εδραιώθηκε εποµένως ο συσχετισµός ανάµεσα στους φυσικούς αριθµούς και τη 
µέτρηση. 
 
(συρραφή προτάσεων από τις σελίδες 83-91) 
 
 Οι Σουµέριοι εφευρίσκουν τη γραφή  
 

 
 

Η ανάγκη καταγραφής των αριθµών ήταν αυτή που έδωσε την αρχική ώθηση για την 
ανάπτυξη της γραφής κι ακολούθησε τα παρακάτω τρία στάδια 

1ο Αποτύπωση κουπονιών, ώστε να συµβολίζουν εµπορεύµατα  (~ 3.500 π.Χ.) 

2ο Αποτύπωση κουπονιών ώστε να συµβολίζουν αριθµούς και τη χάραξη 
πικτογράµµατων, έτσι ώστε να αναπαριστούν αντικείµενα (~ 3.200 π.Χ.) 
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3ο Σφηνοειδής γραφή (~3.000 π.Χ.) 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• η αρχή της γραφής και τα πρώτα αλφάβητα 
www.schoyencollection.com/math.htm  

Τα µαθηµατικά των  Σουµερίων 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των 
µαθηµατικών των Σουµέριων είναι ότι 
έχουν ως βάση το 60 µε το δέκα να 
αποτελεί ένα ενδιάµεσο βήµα. Επίσης 
εµφανίζονται κλάσµατα όπως ½, 1/3 
και 5/6 .                                                                                                                               

Οι Σουµέριοι γνωρίζουν τις τέσσερις πράξεις και επιπλέον κόβουν επιταγές, 
ζυγίζουν, µετρούν τη γη, τα υγρά, υπολογίζουν τόκους από  το 2400 π.Χ. περίπου 

http://it.stlawu.edu/%7Edmelvill/mesomath/sumerian.html 

Οι αξιόλογοι Βαβυλώνιοι 

 ~ 2000 π.Χ. οι Αµορίτες (Βαβυλώνιοι) κατακτούν και καταστρέφουν την Ουρ. 
Δηµιουργείται η αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων µέχρι το ~ 538 π.Χ., οπότε η 
Βαβυλώνα πέφτει στον Κύρο Β΄ της  Περσίας. 

Οι Βαβυλώνιοι υιοθέτησαν τόσο τη σφηνοειδή γραφή όσο και τα µαθηµατικά των 
Σουµέριων,  αλλά τροποποίησαν τα αριθµητικά σύµβολα.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 30 40 50 60  

 

Cuneiform                                                

Transliteration   1 15    1 40    16  43     44  26       1 24 51 10 

 Decimal value   75           100             1003                   160000                 305470 

Οι Βαβυλώνιοι έφτασαν σε υψηλό επίπεδο µαθηµατικής κουλτούρας, µεγαλύτερη 
των σύγχρονων Αιγυπτίων. Το Πυθαγόρειο θεώρηµα το είχαν ανακαλύψει και οι 
Βαβυλώνιοι τον 16ο π.Χ. αιώνα, γνώριζαν τις τέσσερις πράξεις και τον υπολογισµό 
τετραγωνικών ριζών, λύνανε εξισώσεις πρώτου και δεύτερου βαθµού, υπολόγιζαν 
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εµβαδόν ορθογωνίων τριγώνων, παραλληλόγραµµων, τραπεζίων καθώς και το 
εµβαδόν του κύκλου (π=3 αντί π=3,14). 
Το αριθµητικό τους σύστηµα είχε ως βάση το 60 , ήταν µη ψηφιακό, θεσιακό, χωρίς 
υποδιαστολή και χωρίς µηδέν.  
 
Οι Αιγύπτιοι (~5000 – 332 π.Χ.) 
 
Αναπτύσσουν δύο συστήµατα γραφής 
Ιερογλυφικά, που µάλλον έχουν επηρεαστεί από τη σφηνοειδή γραφή των Σουµερίων 
και την Ιερατική γραφή, για την καθηµερινή διοίκηση. 

 
Οι Αιγύπτιοι χρησιµοποιούν σύστηµα αριθµών µε βάση το 10. Το σύστηµά τους ήταν 
δεκαδικό, επαναληπτικό, µη θεσιακό. Χρησιµοποιούν τα µοναδιαία κλάσµατα, για τα 
οποία διαθέτουν και ιδιαίτερα σύµβολα  και λύνουν προβλήµατα 
«ρητορικής άλγεβρας», προβλήµατα δηλαδή που η λύση τους 
διατυπώνεται σε πεζό λόγο, χωρίς τυποποίηση.  
 
5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Κινέζικοι αριθµοί και οι αριθµοί του Νέου Κόσµου                             
(για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 
 
 
Κινέζικα µαθηµατικά 
 
Ο Κινέζικος πολιτισµός χρησιµοποιεί σύστηµα αριθµών µε βάση το 10.  
Γνώριζαν γραµµικές εξισώσεις, αόριστες εξισώσεις, αρνητικούς αριθµούς και το π. 
Στο σύνολό τους τα κινέζικα µαθηµατικά ήταν ανώτερα από τα µαθηµατικά των 
Βαβυλωνίων και των Αιγυπτίων, αλλά ήταν λιγότερο πολύπλοκα από τα µαθηµατικά 
των Ελλήνων. 
 
Οι Μάγια  
  
Οι Μάγια είχαν αριθµητικό σύστηµα εικοσαδικό, µη 
ψηφιακό, θεσιακό και µε ειδικό σύµβολο για το µηδέν. 

Οι Ίνκα 

Οι Ίνκα όπως και οι Μάγια χρησιµοποιούν ένα σύστηµα θέσης-τιµής που 
συµπεριλάµβανε και το µηδέν. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Τα µαθηµατικά στους διάφορους πολιτισµούς.  
Διαφορές- Οµοιότητες και που οφείλονται. 

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ  ----------------------------------ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ 
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• 60δικό 
• Θεσιακό  
• Χωρίς µηδέν 
• Χωρίς  υποδιαστολή, γι’ αυτό δε 
γίνεται διάκριση, πχ  

 
Ο αριθµός < ΙΙ   ΙΙ   <<<,  µπορεί να είναι 

Ο  12 . 60^2 + 2 .60 + 30 ή 
Ο   12 . 60 + 2 + 30 . 1/60 κλπ 

 
 

• 10δικό 
• Μη θεσιακό  
• Χωρίς µηδέν 
• Χρησιµοποιούσαν  

   µοναδιαία κλάσµατα 
 

 

 
Οι Μάγια αναπτύσσουν τα πολύπλοκα µαθηµατικά τους για τη θρησκεία τους, ενώ οι 
Ίνκα για τη διοίκηση του τεράστιου πληθυσµού τους. 
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Indexes/HistoryTopics.html 
 

• Τα ηµερολόγια των διάφορων πολιτισµών. 
• Ο υπολογισµός του π και η τιµή του στους διάφορους πολιτισµούς. 
• Επίλυση προβληµάτων από τους αιγυπτιακούς παπύρους. 

 
 
6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Προβλήµατα στον Παράδεισο                                                                           
(για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 

Αρχαίος ελληνικός πολιτισµός 

Η κάθε πόλη κράτος µπορούσε να χαράξει το δικό της δρόµο. Οι Έλληνες 
δανείστηκαν το φοινικικό αλφάβητο, που αποτελούνταν µόνο από σύµφωνα και 
προσθέσανε τα φωνήεντα. Χρησιµοποιούσαν νοµίσµατα. Το 776 π.Χ. 
διοργανώνονται οι πρώτοι Ολυµπιακοί αγώνες 

Το αριθµητικό σύστηµα των Ελλήνων 

Ιωνικό αλφαβητικό 
σύστηµα

 

Διάκριση αριθµών γραµµάτων από τον τόνο: 
β = βήτα βʹ′= 2 βʹ′ʹ′=1/2   ´β = 2000 
Αττικό, ακροφωνικό Ηρωδιανικό σύστηµα 
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Ούτε το Ιωνικό ούτε το αττικό σύστηµα χρησιµοποιήθηκαν για υπολογισµούς              
(στη σελίδα 148 παράδειγµα δυσκολίας του πολλαπλασιασµού).                                                
Όπως οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι, έτσι και οι Έλληνες στηρίζονταν στη χρήση 
πινάκων για να κάνουν τους υπολογισµούς τους. 

Η γένεση της φιλοσοφίας της επιστήµης και των  µαθηµατικών 

Οι Έλληνες όρισαν τις λέξεις φιλοσοφία, µαθηµατικά κι επιστήµη  κι εποµένως 
έθεσαν τα θεµέλια της διαµόρφωσης του µελλοντικού κόσµου της µάθησης. Είχαν 
την απαίτηση οι αλήθειες τους να είναι απολύτως σίγουρες και δεν άφηναν περιθώρια 
για σφάλµατα. 

Θαλής, ο Μιλήσιος,(~640-546)  οι µαθηµατικές του ανακαλύψεις, η απαγωγική 
µέθοδος. (Απαγωγή: µέθοδος συλλογισµού κατά την οποία η σκέψη ξεκινά από το 
γενικό και καταλήγει σε κάποιο µερικό συµπέρασµα) Η απαγωγική µέθοδος του 
Θαλή παρεξηγηµένη από τους µετέπειτα καθυστέρησε την ανάπτυξη της επιστήµης. 

Πυθαγόρας, ο Σάµιος  (~580-500), πυθαγόρεια σχολή, µαθηµατικοί-ακουσµατικοί.                    
Οι µη µαθηµατικές πεποιθήσεις του Πυθαγόρα ήταν ένα περίεργο µείγµα 
πραγµατικότητας και φαντασίας. Ο δικός του κώδικας συµπεριφοράς έµοιαζε µε µια 
περίεργη συλλογή ανόητων κανόνων. 

Οι αριθµοί σύµφωνα µε τον Πυθαγόρα 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασµός, διαίρεση. Εργαλείο για τους 
εµπόρους και τους γραφείς. Περιλάµβανε χρήση φυσικών αλλά και κλασµάτων (αυτό 
που σήµερα θα ονοµάζαµε Αριθµητική) και θεωρούνταν δεξιότητα ή επάγγελµα και 
όχι πνευµατική αναζήτηση.  

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ:  Η σηµερινή θεωρία αριθµών, ο κλάδος, δηλαδή, των Θεωρητικών 
µαθηµατικών που ασχολείται µε τις ιδιότητες των ακέραιων αριθµών, καθώς και µε 
προβλήµατα που προκύπτουν από τη µελέτη αυτή. 

Η πυθαγόρεια ανακάλυψη για τη σχέση µήκους χορδής και τόνου.                              
Επαγωγικά τα πάντα εξαρτώνται από τους αριθµούς. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ 

τρίγωνοι-τετράγωνοι-ετεροµήκεις- φίλοι αριθµοί. Οι αριθµοί ταυτίζονται µε τα 
σχήµατα. Το τετράεδρο µε το τέσσερα. 
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Σχόλια του Αριστοτέλη, για τους Πυθαγόρειους, στα Μεταφυσικά:                                 
«Οι αριθµοί είναι σύνολα κουκίδων και καταλαµβάνουν χώρο»                                 
(έχουµε µια συνένωση των αριθµών µε τη γεωµετρία, γι’ αυτό έχουν γεωµετρικές και 
όχι αλγεβρικές αποδείξεις) 

Οι συνεισφορές των Πυθαγορείων 

Η µεγαλοφυΐα των Ελλήνων είναι ότι γνώριζαν τον γενικό κανόνα, αλλά και 
µπορούσαν να τον αποδείξουν προσδίδοντας σ’ αυτόν τον κανόνα το κύρος ενός 
θεωρήµατος.                                                                                                                  
Το  πυθαγόρειο θεώρηµα   

• Δραστηριότητα: (αποδείξεις για το πυθαγόρειο θεώρηµα στο υλικό) 

Το ασύµµετρο 

…οι λόγοι των αποστάσεων των γεωµετρικών αριθµών (σηµείων) πρέπει να είναι 
λόγοι ακέραιων αριθµών.  

Στα πρόθυρα της ανακάλυψης των άρρητων.                                                              
Ατυχής διαχωρισµός της ΄Αλγεβρας από τη Γεωµετρία µέχρι που ο Decart            
(1596-1650)  τα ενώνει πάλι στην Αναλυτική Γεωµετρία. 

Πυθαγόρειος Αρχύτας, (ο Αρχύτας, ο Ταραντίνος). Διακρίνει τα µαθηµατικά σε: 
Μουσική, Γεωµετρία, Αστρονοµία, Αριθµητική.                                                                       
Ο διαχωρισµός υιοθετείται από τον Αριστοτέλη και αποτελεί τη διδασκόµενη ύλη 
των µαθηµατικών µέχρι την Αναγέννηση. 

Η Ελληνιστική περίοδος. 

Ο κύριος όγκος των ελληνικών µαθηµατικών παράγεται κατά τους ελληνιστικούς 
χρόνους.                                                                                                               
Ευκλείδης, Αρχιµήδης, Απολλώνιος, Διόφαντος.                                                           
Όλη η θεωρία αριθµών προωθήθηκε στην Ανατολή και στους ινδοϊστές. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Ο Θαλής, ο Μιλήσιος και οι ανακαλύψεις του 
• Δραµατοποίηση του µονόπρακτου « Θαλής » από το βιβλίο του              
Θ. Πελεγρίνη «η φιλοσοφία στη σκηνή», εκδ. Ελληνικά Γράµµατα 

• η απόδειξη της αρρητότητας του  
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• η γεωµετρική δηµιουργία του σαλίγκαρου 

 
• Ίππασος: δραµατοποίηση του αντίστοιχου κοµµατιού από το βιβλίο 
Πυθαγόρεια Εγκλήµατα του Τεύκρου Μιχαηλίδη 

• Σύγκριση της ρητορικής άλγεβρας των Αιγυπτίων µε την 
συγκοπτόµενη άλγεβρα του Διόφαντου 

• παράδειγµα µεταφοράς προβλήµατος από τη ρητορική άλγεβρα στη 
συµβολική, σελίδα 114-115 

• Αρχιµήδης 

 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι αρνητικοί αριθµοί 
(για όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου) 

Η ευθεία των αριθµών 

Οι αριθµοί στην Ινδία 

Οι ινδουϊστές, παράλληλα µε τη χρήση των αρνητικών και του µηδενός προχώρησαν 
από την πρωτόγονη ρητορική άλγεβρα των Αιγυπτίων σε µια σχεδόν εξ ολοκλήρου 
συµβολική άλγεβρα, φτάνοντας σ’ ένα επίπεδο συµβολικής αφαίρεσης ανώτερο από 
αυτό του Διόφαντου, του καλύτερου αλγεβριστή των Ελλήνων. 

Το ινδοαραβικό σύστηµα αριθµών  
272 – 232 π.Χ. Βασιλεία του Ασόκα. Πέτρινες στήλες µε τα πρώτα δείγµατα ινδικών 
αριθµητικών ψηφίων, πρόδροµους των σηµερινών: 

 

Δεκαδικό, θεσιακό µε χρήση του 0 πριν από το 800 µ.Χ. Συµβολισµός των 
αρνητικών µε τελεία  Πρόσθεση και αφαίρεση µε κρατούµενο από τα  αριστερά προς 
τα δεξιά µε διαδοχικές διορθώσεις 
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Οι τέσσερις βασικές αρχές του ινδοαραβικού αριθµητικού συστήµατος: 

Δεκαδικό, διαφορετικά ψηφία, αξία θέσης, χρήση του µηδενός. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Ιστορική εξέταση της µεταφοράς του ινδοαραβικού συστήµατος αριθµών 
στην Ευρώπη 

• Αναζήτηση αιτίων που δυσχέραιναν την επικράτηση του συστήµατος αυτού 
• Διαµάχη αβακιστών-αλγοριστών   
• Ιστορική εξέταση της χρήσης αρνητικών αριθµών 

8ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αντιµετωπίζοντας το άπειρο                                                        
(για το Λύκειο) 

Διαφορετικά είδη απείρου 

Η ανθρωπότητα ταλαντεύεται ανάµεσα στο φόβο ενός περιφραγµένου χώρου και στο 
φόβο της πτώσης σε ένα ατέλειωτο κενό. Το πως αντιδρά το κάθε άτοµο στην έννοια 
του απείρου εξαρτάται περισσότερο από την ψυχολογία του, παρά από κάποιο 
χαρακτηριστικό του απείρου. σελ.195 

Μια από τις µεγαλύτερες προσπάθειες στην ιστορία των Μαθηµατικών ήταν η 
οικοδόµηση µιας λογικής που θα πραγµατευόταν ικανοποιητικά το άπειρο. σελ. 197 

Άπειρο µέγεθος 

Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι που άφησαν  πίσω τους ένα αξιόλογο έργο για την έννοια 
του απείρου. 
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«Ζας µεν και Χρόνος ήσαν αεί…»,  Φερεκύδης                                                           
«Αρχήν και στοιχείον το άπειρον…Τα µεν µέρη µεταβάλλειν, το δε παν αµετάβλητον 
είναι» Αναξίµανδρος, ο Μιλήσιος. 

Ο Αριστοτέλης άσκησε κριτική τόσο στον Πλάτωνα, όσο και στον Πυθαγόρα, επειδή 
πίστευαν ότι το άπειρο ήταν µια αυθύπαρκτη ουσία και όχι µια ιδιότητα κάποιου 
άλλου πράγµατος. Απόρριπτε την ύπαρξη άπειρου πλήθους αριθµών. Αρνήθηκε  
εποµένως την πλήρη ύπαρξη του απείρου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούσε να κρατήσει 
ζωντανή κάποια έννοια του απείρου. 

Άπειρη διαιρετότητα  

Ο Ζήνων παρουσίασε διάφορα επιχειρήµατα σύµφωνα µε την Ελεατική λογική, ότι ο 
κόσµος δεν µπορεί να είναι µια πολλαπλότητα πραγµάτων ούτε και να αλλάζει σε 
αντίθεση µε την πίστη των Πυθαγορείων στους αριθµούς (µονάδες) και στα µεγέθη 
που κινούνται στο χώρο. 

Τα παράδοξα του Ζήνωνα                                                                                              
Το Πανδεχές του Πλάτωνα: ο χώρος συνενώνεται µε κάποιον τρόπο µε τα είδη ή τις 
ιδέες για να δηµιουργηθεί ο αισθητός κόσµος. Οι ιδέες είναι αυτόνοµες και 
αδιαίρετες, ενώ η υποδοχή, δηλαδή ο χώρος που τις δέχεται είναι απείρως διαιρετός. 

Το απείρως µεγάλο γίνεται απείρως µικρό 

Προβολή των άπειρων φυσικών αριθµών πάνω σε έναν κύκλο. 

Κολληµένοι στο βάλτο 

Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος, 1596-1650) Ήθελε να οικοδοµήσει µια λογική επιστήµη 
που να στηρίζεται στις πρώτες αρχές, κάτι που έµοιαζε πολύ  µε το µαθηµατικό 
µοντέλο της γεωµετρίας του Ευκλείδη. Στον ορθολογισµό του ο Ντεκάρτ φαίνεται 
πως παγιδεύτηκε στη µέθοδο της απαγωγικής επιστήµης των Ελλήνων. 

Καρλ Φρίντριχ Γκάους (1777-1855):                                                                           
«…όσον αφορά στην απόδειξή σου θα πρέπει να διαµαρτυρηθώ σφοδρά για τον 
τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείς το άπειρο, σαν να είναι κάτι που µπορεί να γίνει 
πραγµατικότητα, εφόσον αυτό ποτέ δεν επιτρέπεται στα µαθηµατικά. Το άπειρο δεν 
είναι παρά ένα σχήµα λόγου…» 

Κουρτ Γκέντελ «σύµφωνα µε αυτήν τη διαισθητική έννοια αν συγκεντρώσουµε όλα 
τα σηµεία, εξακολουθούµε να µην έχουµε ως αποτέλεσµα την ευθεία  τα σηµεία,  
αντιθέτως, σχηµατίζουν ένα είδος σκαλωσιάς « 

Εξάντληση και όρια 

Για επιφάνειες που οριοθετούνται από καµπύλες οι Έλληνες ανέπτυξαν  τη µέθοδο 
της εξάντλησης, η οποία άνοιξε το δρόµο για τον σύγχρονο απειροστικό λογισµό. 

Ευκλείδης: αν από ένα µέγεθος αφαιρεθεί ένα τµήµα όχι µικρότερο από το µισό του, 
κι αν από το υπόλοιπο αφαιρέσουµε πάλι όχι λιγότερο από το µισό του, κι αν αυτή η 



 1
5 

διαδικασία της αφαίρεσης συνεχιστεί, τελικά θα αποµείνει ένα µέγεθος µικρότερο 
από οποιοδήποτε προκαθορισµένο µέγεθος αυτού του είδους.                                      
(αν το µέγεθος αυτό είναι το «σφάλµα», τότε µε τη µέθοδο της εξάντλησης 
πετυχαίνουµε να κάνουµε το σφάλµα οριακά µηδέν, άρα να πετύχουµε µια άριστη 
προσέγγιση) 

Ορισµοί: ακολουθία αριθµών, άπειρη ακολουθία, φραγµένη ακολουθία, συγκλίνουσα 
ακολουθία, αποκλίνουσα ακολουθία, σειρά, συγκλίνουσα άπειρη σειρά. 

 

1/1^2+1/2^2+1/3^2+1/4^2+…=π^2/6 

(Leonard Euler, 1707-1783) 

  

Τα σύγχρονα µαθηµατικά κι οι επιστήµες δε θα µπορούσαν ποτέ να αναπτυχθούν αν 
δεν είχαµε ανακαλύψει τα όρια. 

Η ιδέα ενός ορίου είναι πράγµατι µια εκλεπτυσµένη και όµορφη έννοια, γιατί 
µπορούµε να πάρουµε ένα άπειρο πλήθος όρων και να τους συσχετίσουµε στο 
όριο µε κάτι πεπερασµένο. Χρησιµοποιώντας αυτή την τεχνική, µπορούµε να 
ερευνήσουµε ακόµα βαθύτερα τα µυστήρια του συστήµατος των αριθµών µας, 
για να αποκαλύψουµε εντυπωσιακούς και παράξενους νέους αριθµούς. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Η θέση αρχαίων Ελλήνων γύρω από το άπειρο/ µελέτη αρχαίων κειµένων. 
• Τα παράδοξα του Ζήνωνα. 
• Επεξήγηση της φιλοσοφικής θέσης του Ζήνωνα 
• Το επιχείρηµα του Ντεκάρτ για την ύπαρξη του Θεού 
• Προσεγγιστικός υπολογισµός εµβαδού κύκλου/µέθοδος της εξάντλησης 
• Το βιβλίο του άβακα του Φιµπονάτσι 
• Η ακολουθία Φιµπονάτσι 
• Το φ   /  φ και Αρχιτεκτονική  /   Παρθενώνας 
• Χρυσή τοµή και πεντάλφα 
• Υπολογισµός ορίων άπειρων σειρών όπως: ½+1/4+ 1/8+…=1                               

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea 

http://www.mathsforyou.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=324&Ite
mid=296 

http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci/ 

9ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η τοµή του Ντέντεκιντ                                                                               
(για το Λύκειο) 

Άρρητοι αριθµοί 
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Η διάταξη των άρρητων στην ευθεία των αριθµών.                                                       
Ανοιχτές και κλειστές πράξεις στο σύνολο των άρρητων  

Οι λόγοι του Εύδοξου. 

Ο Εύδοξος ο Κνίδιος (περίπου 400-350 π.Χ.), µαθητής του Πλάτωνα 

Η ανακάλυψη του  αναστάτωσε τους Έλληνες µαθηµατικούς, γιατί βρήκαν ένα 
ευθύγραµµο τµήµα που δεν µπορούσε να αναπαρασταθεί ως λόγος φυσικών αριθµών, 
των µόνων αριθµών που αποδέχονταν. Αυτό προκάλεσε το διαχωρισµό της 
γεωµετρίας από την άλγεβρα, γιατί όλα τα αντικείµενα της γεωµετρίας δεν 
µπορούσαν να αναπαρασταθούν αλγεβρικά. 

Ο Εύδοξος πρότεινε µια θεωρία αναλογιών για να εξηγήσει πως τα ασύµµετρα 
µεγέθη µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη γεωµετρία. 

Οι ινδουϊστές και ειδικά ο Βραχµαγκούπτα θεωρούσαν τις άρρητες ρίζες των 
εξισώσεων θεµιτές.  

Ο Οµάρ Καγιάµ επίσης θεωρούσε τους άρρητους ως αριθµούς κι όχι ως µήκη 
ευθυγράµµων τµηµάτων, όπως τους θεωρούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

Όταν η συµβολική άλγεβρα αναπτύχτηκε και η ρητορική παραµερίστηκε οι 
λέξεις αντικαταστάθηκαν από σύµβολα και οι αρνητικοί καθώς και οι άρρητοι 
αριθµοί άρχισαν δειλά δειλά να εµφανίζονται. 

Ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους σε µια επιστηµονική δηµοσίευση απόδειξε το «θεµελιώδες 
θεώρηµα της άλγεβρας»: «κάθε πολυωνυµική εξίσωση έχει µια τουλάχιστον λύση (ή 
ρίζα) και ένα πόρισµα αυτού του θεωρήµατος λέει πως «κάθε πολυωνυµική εξίσωση 
έχει τόσες ρίζες όσος είναι και ο βαθµός της, δηλαδή ο µεγαλύτερος εκθέτης που 
υπάρχει στον άγνωστο.» Αυτό πίεσε για την αποδοχή των άρρητων και δηµιούργησε 
την ανάγκη για ένα σαφή ορισµό τους. 

Η υπέροχη schnitt του Ντέντεκιντ 

Έστω ότι Δ είναι ένας θετικός ακέραιος, αλλά όχι το τετράγωνο ενός ακεραίου, τότε 
υπάρχει ακέραιος λ τέτοιος ώστε λ2 < Δ < (λ+1)2 .Αν στην κλάση Α2 εκχωρήσουµε 
κάθε θετικό ρητό αριθµό α2 που το τετράγωνό του είναι > Δ και στην πρώτη κλάση 
Α1 όλους τους άλλους ρητούς αριθµούς , αυτός ο διαχωρισµός σχηµατίζει µια τοµή 
που δε δηµιουργείται από κάποιο ρητό αριθµό. 

Διασκεδάζοντας µε τα δεκαδικά κλάσµατα 

Κάθε κλάσµα µπορεί να παρασταθεί είτε ως πεπερασµένος είτε ως άπειρος 
περιοδικός δεκαδικός αριθµός. Και αντιστρόφως κάθε πεπερασµένος ή άπειρος 
περιοδικός δεκαδικός αριθµός µπορεί να παρασταθεί ως κλάσµα. 

Οι άρρητοι αριθµοί προσεγγίζονται  ως όρια  συγκλινουσών  σειρών. 

Αυτό συµβαίνει και για τους ρητούς. 1= 1/9 +1/90 + 1/900 + 1/9000+…. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• το  είναι άρρητος 
• το 2 + είναι άρρητος 

απόδειξη: έστω 2 +  ρητός, τότε υπάρχουν α, β ρητοί τέτοιο ώστε 2 + = α/β, 
άρα  = α/β − 2 ΑΤΟΠΟ, αφού το πρώτο µέλος είναι άρρητος και το δεύτερο 
ρητός. 

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ιστορία του π                                                                                        
(για το Λύκειο) 

Υπερβατικοί αριθµοί 

Περισσότερες εξισώσεις: εκθετικές, λογαριθµικές, τριγωνοµετρικές 

Προσδιορίζοντας το απροσδιόριστο e 

Leonard Euler:  e =            [ ,   για ] 

Newton:  e = ή e = ή e =  

 0! = 1  

απόδειξη! είναι ν! = (ν−1)! ν, άρα ν!/ν = (ν−1)! Αν βάλουµε όπου ν το 1 έχουµε:     
1!/1= (1−1)!, δηλαδή 1 = 0! 

Εξετάζοντας τον π και τον e 

Ορισµός: Αλγεβρικός αριθµός λέγεται κάθε αριθµός που αποτελεί λύση µιας 
πολυωνυµικής εξίσωσης της οποίας όλοι οι συντελεστές είναι ακέραιοι αριθµοί. Ένας 
αριθµός που δεν είναι αλγεβρικός,  λέγεται υπερβατικός 

Τετραγωνίζεται ο κύκλος;                                                                                                      
Αν το π είναι αλγεβρικός αριθµός τότε ο κύκλος τετραγωνίζεται, διαφορετικά δεν 
τετραγωνίζεται.  

Ο Φέρντιναντ φον Λίντεµαν (1852-1939) απέδειξε ότι το π είναι υπερβατικός αριθµός 
Ο Σαρλ Ερµίτ ( 1822-1901) απέδειξε ότι το e είναι επίσης υπερβατικός 

Έχει αποδειχτεί ότι το eπ είναι υπερβατικός αριθµός. Δεν γνωρίζουµε για τους ee , ππ, 
πe. 

Οι εκθετικές και οι  λογαριθµικές εξισώσεις έχουν ρίζες υπερβατικούς αριθµούς. 
΄Ολοι σχεδόν οι λογάριθµοι είναι υπερβατικοί αριθµοί. 
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Πόσοι υπερβατικοί αριθµοί υπάρχουν; 

Ορισµός: Αν τα Α και Β είναι δύο απειροσύνολα κι αν όλα τα στοιχεία του Α 
απεικονίζονται ένα προς ένα επί όλων των στοιχείων του Β, τότε τα Α και Β έχουν 
τον ίδιο πληθικό αριθµό. 

Κάθε σύνολο που έρχεται σε ένα προς ένα αντιστοιχία µε το σύνολο των φυσικών 
αριθµών λέγεται αριθµήσιµο σύνολο. 

Κάθε υποσύνολο ενός αριθµήσιµου συνόλου έρχεται σε ένα προς ένα αντιστοιχία µε 
το υπερσύνολό του! 

Το σύνολο των ρητών αριθµών είναι αριθµήσιµο σύνολο. 

Το πρώτο διαγώνιο επιχείρηµα Κάντορ 

  

Ο αξιόλογος Γκέοργκ Κάντορ                                                                                 
Είναι αριθµήσιµοι οι αλγεβρικοί αριθµοί; 

Ο Κάντορ χρησιµοποιώντας το ύψος του πολυωνύµου 
, που το όρισε ως                                                         

Η = (ν−1)+ , απέδειξε ότι οι αλγεβρικοί αριθµοί                                 
είναι αριθµήσιµοι. 

 

Πόσοι είναι οι υπερβατικοί αριθµοί; 

Ο Κάντορ χρησιµοποιώντας το θεώρηµα των Bolzano-Weirstrass και την αρχαία 
ελληνική µέθοδο reductio ad absurdum (εις άτοπον απαγωγή), απέδειξε ότι οι 
υπερβατικοί αριθµοί είναι µη αριθµήσιµοι. Σε µια δεύτερη απόδειξη, γνωστή ως 
δεύτερο διαγώνιο επιχείρηµα ο Κάντορ απέδειξε µε συντοµότερο τρόπο πως οι 
πραγµατικοί αριθµοί είναι µη αριθµήσιµοι και διατύπωσε το θεώρηµα 

Θεώρηµα: Το σύνολο όλων των πραγµατικών αριθµών δεν είναι αριθµήσιµο. 

Υπάρχει κάτι ανάµεσα στο  και στο ; 
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Δηλαδή υπάρχει κάποιο απειροσύνολο που να περιέχεται µεταξύ του συνόλου των 
φυσικών και του συνόλου των πραγµατικών;  

Υπόθεση του συνεχούς: Ο Κάντορ πίστευε πως δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύνολο. 

Η σύγχρονη θεωρία συνόλων βασίζεται σ’ ένα σύνολο αξιωµάτων τα οποία 
αναπτύχθηκαν από δύο µαθηµατικούς, τον Ερνστ Ζερµέλο και τον Άντολφ Φρένκελ. 
Αυτά τα αξιώµατα ονοµάζονται τώρα αξιώµατα ΖΦΚ . Δεν µπορούµε να οδηγηθούµε 
αφαιρετικά στο αν είναι αληθής ή όχι η υπόθεση του συνεχούς. Αν θέλουµε η 
υπόθεση του συνεχούς να αποτελεί τµήµα της δικής µας θεωρίας των αριθµών, θα 
πρέπει να βρούµε ένα αξίωµα που θα την εγγυάται και να το προσθέσουµε στα 
αξιώµατα ΖΦΚ. Υπάρχουν εκδοχές της θεωρίας συνόλων που είτε περιλαµβάνουν 
είτε όχι την υπόθεση του συνεχούς. 

Το ερώτηµα τώρα είναι: πώς λειτουργεί ο κόσµος µας; Είναι, άραγε, καλύτερα για 
µας να χρησιµοποιήσουµε µια θεωρία συνόλων όπου η υπόθεση του συνεχούς είναι 
αληθής ή όπου είναι ψευδής; Τι ταιριάζει καλύτερα µε τις  ανάγκες µας; Προς το 
παρόν δεν γνωρίζουµε την απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα. 

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Επεκτείνοντας το βασίλειο                                                                       
(για το Λύκειο)                                             

Μιγαδικοί αριθµοί 

Ο µεγαλύτερος έλληνας αλγεβρίστας, ο Διόφαντος,  απέρριπτε ολοκληρωτικά τα 
αρνητικά ριζικά ως ρίζες εξισώσεων. Ο Ντεκάρτ έδωσε τα απαραίτητα εργαλεία (το 
καρτεσιανό επίπεδο)  και ο Γκάους έδωσε την οριστική λύση (µιγαδικό επίπεδο, 
επίπεδο Γκάους) 

Η  γένεση της Αναλυτικής Γεωµετρίας 

Ο Ρενέ Ντεκάρτ αντιστοιχίζει σε κάθε σηµείο του επιπέδου ένα ζεύγος πραγµατικών 
αριθµών, τις συντεταγµένες του, και επανασυνδέει την Άλγεβρα µε τη Γεωµετρία που 
διαχωρίστηκαν, όταν οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν το .                                            
Ο κύκλος αντιστοιχίζεται σε µια αλγεβρική εξίσωση της µορφής  , αλλά 
και κάθε καµπύλη του επιπέδου σε µια µοναδική ανάλογη εξίσωση. 

Ο Γκάους προσδιορίζει τους µιγαδικούς αριθµούς :    α+βi, µε α, β και 

,            

Πόσοι µιγαδικοί αριθµοί υπάρχουν; 

Υπάρχουν τόσοι µιγαδικοί όσοι και πραγµατικοί!                                                       
Το επίπεδο των µιγαδικών έρχεται σε ένα προς ένα αντιστοιχία µε την ευθεία των 
πραγµατικών. 
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απόδειξη 1: αν z = a + bi µε 0<a<1 και 0<b<1, δηλαδή   a=0, και b= , 
τότε ο αριθµός κ =  είναι ένας πραγµατικός αριθµός ανάµεσα στο 0 και 
στο 1, άρα σε κάθε µιγαδικό z  αντιστοιχίζεται ένα σηµείο της ευθείας των 
πραγµατικών ή σε κάθε σηµείο του επιπέδου αντιστοιχίζεται ένα µόνο σηµείο της 
ευθείας, που σηµαίνει πως όσα σηµεία έχει η ευθεία τόσα ακριβώς έχει και το επίπεδο 

         Η περίφηµη ισότητα του Euler       

Οι τετραδικοί αριθµοί του Χάµιλτον          α+βi+γj+δk,   

Η θεωρία των τετραδικών αριθµών ήταν η θεωρία της σύγχρονης άλγεβρας. 

Μόνο οι άλγεβρες που ορίζονται σε δύο διαστάσεις διατηρούν την αντιµεταθετική 
ιδιότητα του πολλαπλασιασµού. 

Οι τετραδικοί είναι όσοι και οι πραγµατικοί. (απόδειξη ανάλογη µε την  απόδειξη 1) 

Ο Κάντορ απέδειξε ότι για αριθµήσιµο πλήθος διαστάσεων, ο πληθικός αριθµός των 
σηµείων ισούται µε τον πληθικό αριθµό των σηµείων µιας ευθείας. 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• ιδιότητες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασµού 
• παραδείγµατα όπου δεν ισχύει η αντιµεταθετική ιδιότητα του πολ/σµού 
• εξισώσεις κωνικών τοµών 
• παράλληλη ανάγνωση του τρίτου µέρους του βιβλίου «από την παράνοια 
στους αλγορίθµους, η 17η νύχτα και άλλες διαδροµές», του Απόστολου 
Δοξιάδη, εκδόσεις Ίκαρος. 

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ:Πραγµατικά µεγάλοι                                                                                
(για το Λύκειο) 

Υπερπεπερασµένοι αριθµοί 

Ορίζοντας τους υπερπεπερασµένους αριθµούς. 

Ο Κάντορ προχώρησε πολύ περισσότερο από τους δύο πρώτους άπειρους πληθικούς 
αριθµούς  και  και όρισε µια άπειρη ακολουθία τέτοιων αριθµών. 

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Οι ιδιοφυείς αριθµοµνήµονες 

Τα ψυχολογικά τεστ δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν µάλλον µια 
περιορισµένη µνήµη σε ότι αφορά τους αριθµούς. 

 Το κυρίαρχο αριστερό ηµισφαίριο στους συνηθισµένους ανθρώπους είναι υπεύθυνο 
για τις γραµµικές διαδικασίες που εµπεριέχονται στο λόγο, στα µαθηµατικά, στους 
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συλλογισµούς και στο σχεδιασµό. Το δεξί ηµισφαίριο κυριαρχεί στις ακαριαίες 
δραστηριότητες, όπως είναι η άµεση οπτική αντίληψη.                                    σελ. 339 

Σε πολλούς αριθµοµνήµονες ιδιοφυείς µικρόνοες το αριστερό ηµισφαίριο του 
εγκεφάλου τους έχει µειωµένες ικανότητες. Αυτό µπορεί  να προήλθε από 
εγκεφαλική κάκωση λόγω κάποιου τραύµατος στη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή στην 
πρώτη παιδική ηλικία…                                                                                     σελ. 338 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• παράλληλη ανάγνωση του βιβλίου «ποιος σκότωσε το σκύλο τα µεσάνυχτα» 
του Μαρκ Χάντον, εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
http://mathandliterature.blogspot.com/ 

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Τι σηµαίνουν όλα αυτά:                                                                           
(για το Λύκειο) 

Προσδιορίζοντας το ερώτηµα 

Φιλοσοφικά ερωτήµατα: 

• τι είναι οι αριθµοί 
• µε ποιον τρόπο υπάρχουν οι αριθµοί και τι συνεπάγεται αυτό για το σύµπαν 

µέσα στο οποίο ζούµε; 
• υπάρχουν οι αλήθειες για το σύµπαν ανεξάρτητα από τη δική µας ύπαρξη; 

Ο πλατωνισµός λέει: ΝΑΙ     Ο κονστρακτιβισµός λέει: ΟΧΙ 

Ο δυισµός, ο µέσος όρος υλισµού (κονστρακτιβισµού) και πλατωνισµού λέει: 
υπάρχουν τόσο τα φυσικά αντικείµενα όσο και οι καθολικές ιδέες. 

Το πρόβληµα µε το να αποφασίσουµε ποια κοσµοθεωρία αποδεχόµαστε είναι ότι, είτε 
στη µια πιστέψουµε είτε στην  άλλη, αυτό έχει ως αποτέλεσµα φιλοσοφικές 
δυσκολίες. 

 

Μπορεί να σκεφτόµαστε ότι οι µαθηµατικές αλήθειες είναι καθολικές και εποµένως 
µπορούν να ανακαλυφτούν από όλα τα επαρκώς ευφυή όντα, ενώ στην 
πραγµατικότητα µπορεί απλώς να απεικονίζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο 
ανθρώπινος νους.     σελ. 355 

Αν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για κάτι, αυτό  είναι το εξής: το σύµπαν δεν είναι 
αναγκασµένο να ακολουθεί τα συµπεράσµατα των λογικών απαγωγών µας. σελ. 364  

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
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• «Οι µαθηµατικοί κάνουν µαθηµατικά. Κι όταν κάνουν µαθηµατικά, 
ασχολούνται µε τα αντικείµενα που έχουν δηµιουργήσει. Αυτά τα αντικείµενα 
είναι αφηρηµένες έννοιες και δεν υπάρχουν έξω από τη φαντασία του 
µαθηµατικού. Έχουν  προικιστεί από το δηµιουργό τους, τον µαθηµατικό, µε 
ορισµένες ιδιότητες. Από αυτές τις εκχωρηµένες ιδιότητες, χρησιµοποιώντας 
τους νόµους της λογικής και τους κανόνες των µαθηµατικών, ο µαθηµατικός 
συνάγει άλλες ιδιότητες…. Επιπλέον, φαίνεται να λειτουργεί µια ανώτερη και 
µυστικιστική αισθητική αρχή, η οποία παράγει µια θετική συσχέτιση ανάµεσα 
στην κοµψότητα της µαθηµατικής έννοιας και την ορθότητα της ή – όπως το 
θέτει ο Χάρντι-µια θετική συσχέτιση ανάµεσα στην οµορφιά της έννοιας και 
τη σοβαρότητά της.»                                                                                                      
από το βιβλίο του Τζέρι Κινγκ «η τέχνη των µαθηµατικών»          σελ. 358/9 

• « Πώς έχουν εξελιχτεί τα µαθηµατικά µας ως τµήµα του πολιτισµού µας και τι 
συνεπάγεται αυτό για την οντολογία των αριθµών ;»                       σελ. 361 

• Ο Παρµενίδης και ο Ζήνων πίστευαν, στηριζόµενοι στα λογικά επιχειρήµατά 
τους, ότι ο κόσµος ήταν αµετάβλητος και ότι η κίνηση ήταν απλώς µια 
οφθαλµαπάτη. Τα αισθητηριακά δεδοµένα όλων των κινούµενων φυσικών 
αντικειµένων αγνοήθηκαν.                                                                σελ. 364    

• Αν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για κάτι, αυτό είναι το εξής: το σύµπαν δεν 
είναι αναγκασµένο να ακολουθεί τα συµπεράσµατα των λογικών επαγωγών 
µας.                                                                                                     σελ. 364                     

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αριθµοί: Παρελθόν, παρόν και µέλλον 

Στον εικοστό αιώνα 

Αξιώµατα Peano  

1. To 0 είναι φυσικός αριθµός. 
2. Κάθε φυσικός αριθµός n έχει έναν επόµενο n'. 
3. Δεν υπάρχει φυσικός αριθµός που να έχει ως επόµενο (διάδοχο) το 0. 
4. Δύο διακριτοί φυσικοί αριθµοί n, m έχουν διαφορετικούς επόµενους αριθµούς 
n',m'. 

5. Αν ένα σύνολο συµπεριλαµβάνει το 0 και κάθε επόµενο αριθµό από τους 
φυσικούς που συµπεριλαµβάνει, τότε συµπεριλαµβάνει όλους τους φυσικούς 
αριθµούς (µαθηµατική επαγωγή). 

Τα αξιώµατα Πεάνο περιγράφουν τους φυσικούς αριθµούς, αλλά δεν αποδεικνύουν 
την ύπαρξή τους. 

Παράδοξα του Ράσελ :πολλά από τα παράδοξα γίνονται παράδοξα όταν µια 
περιγραφή στηρίζεται στην αυτοαναφορά. 

Ο Κουρτ Γκέντελ(1906-1978) απέδειξε το πασίγνωστο «θεώρηµα της ατέλειας» 
(σελίδα 370), σύµφωνα µε το οποίο µέσα σε οποιοδήποτε σύστηµα αξιωµάτων, που 
είναι αρκετά ισχυρό ώστε να ερµηνεύει την αριθµητική, είναι δυνατόν να 
διατυπώσουµε ισχυρισµούς που δεν µπορούν να αποδειχτούν (ούτε και οι αρνήσεις 
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τους). Αυτό ακριβώς το θεώρηµα κατέδειξε πως δεν είναι δυνατόν να αποδείξουµε  
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει άλλος πληθικός αριθµός ανάµεσα στο και στο . 

Μετά τον εικοστό αιώνα 

Μαθηµατικά µε µηχανές 

Κοιτώντας τον Θεό κατάµατα                                                                                    
(φράκταλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


