
“Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ” ΤΟΥ SIMON STEVIN 
 
 (Ένα µικρό εγχειρίδιο του Στέβιν που εκδόθηκε στα γαλλικά και στα 
φλαµανδικά το 1585. Η έκδοση που θα γνωρίσουµε στο παραπάνω κείµενο είναι του 
1608 και είναι η πρώτη µετάφραση του έργου αυτού στα (παλαιά) Αγγλικά. Βρες το 
πλήρες κείµενο στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ.)  (Για την µετάφραση σε ορισµένα σηµεία 
συµβουλεύτηκα το βιβλίο:  
'Magic Is No Magic': The Wonderful World of Simon Stevin 
 των  Jozef T. Devreese,Guido Vander Berghe)  
 
 
Ο τίτλος του έργου είναι  
 
 D I S M E :  The Art of Tenths,  
OR, Decimall Arithmetike, 
 
Teaching how to performe all Computations whatsoever, by whole Numbers without  
Fractions, by the foure Principles of Common Arithmeticke: namely, Addition, 
Subtraction, Multiplication, and Division.  
 
Στα παλαιότερα Αγγλικά σήµαινε «το δέκατο» προερχόµενο από την αντίστοιχη 
γαλλική λέξη.  

Robert Norton to the  
courteous Readers. 
 
Στις πρώτες σελίδες (1 – 7 ) ο µεταφραστής  Robert Norton  δίνει κάποιους ορισµούς 
για τους θετικούς ακέραιους ορισµούς και για τις πράξεις µε αυτούς. Στα παρακάτω 
θα ασχοληθούµε κυρίως µε θέµατα της διαίρεσης. 
 
Σελίδα 7:  Ας κάνουµε την διαίρεση 995:28 
 

[Περιγράφει µε λόγια την διαδικασία (παρόµοια µε αυτήν που κάνουµε και 
εµείς σήµερα) και βρίσκει 995:28 = 35 15/28, όπως φαίνεται και στην εικόνα του 
βιβλίου:]  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Κατασκευή: Το νούµερο που θα διαιρεθεί και το νούµερο που θα διαιρέσει θα µπούνε 
στην σειρά και θα σχεδιάσουµε µια γραµµή και λέµε: πόσες φορές χωράει το 2 στο 9; 
Τρεις φορές (κανονικά είναι 4 και περισσεύει 1 αλλά θα δούµε τον λόγο που λέµε 
τρεις φορές). Βάζουµε κάτω το 3 σαν πρώτο χαρακτήρα του πηλίκου δίπλα στην 
στραβή γραµµή και το 3 που µένει από το 9 και διαγράφουµε το 3 και το 9. Μετά 
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πολλαπλασιάζουµε το 8 µε τον διαιρέτη, δηλαδή το 3, το γινόµενο είναι 24, το οποίο 
αφαιρείται από το 39 (και να γιατί το 2 χωράει 3 φορές στο 9. Γιατί αλλιώς θα είχαµε 
πολλαπλασιάσει 8 µε 4 που κάνει 32 και θα έπρεπε να αφαιρεθεί αυτό από το 19 το 
οποίο είναι  remayned (µικρότερο;) του διαιρετέου που είναι αδύνατον.  Συνεπώς 
πρέπει να παρθεί ένα νούµερο και να µπει πίσω από την γραµµή  και αυτό θα πρέπει 
να αφαιρεθεί από το µικρότερο).  
Μένει 15 το οποίο µπαίνει πάνω από το 39. Σβήνουµε το 39 και το 8 γι’ αυτό η 
διάταξη θα είναι µε αυτόν τον τρόπο.  
Για να βρούµε τον δεύτερο χαρακτήρα του πηλίκου, ο διαιρέτης πρέπει να ξανά µπει 
κάτω από τον διαιρετέο και βάζουµε το 8 του διαιρέτη πάνω από το 5 του διαιρετέου 
και το 2 κάτω από το 8 και λέµε πόσες φορές χωράει το 2 στο 15; 5 φορές, το οποίο 5 
θα µπει κοντά στο 3 στην πλάγια γραµµή για τον δεύτερο χαρακτήρα του πηλίκου 
που είναι 5 και θα µπει πάνω από το 5 του 15 διαγράφοντας το 15 και το 2. Μετά 
πολλαπλασιάζουµε τον διαιρέτη 8 µε το πηλίκο 5 , που κάνει 40, και αφαιρείται από 
το 55 και µένει 15. Διαγράφοντας το 55 και το 8 και διακρίνοντας το 15 µε στραβές 
γραµµές από τους άλλους χαρακτήρες. Μετά κάνουµε µια γραµµή δίπλα στο πηλίκο 
35 και βάζουµε από πάνω το υπόλοιπο και από κάτω τον ίδιο τον διαιρέτη 28 και η 
διάταξη των χαρακτήρων θα είναι όπως εµφανίζεται πιο πάνω. Λέω πως το πηλίκο 
είναι 35 και 15/28.       
 
[Πολύ πιο περίπλοκη διαδικασία από την αντίστοιχη του Φιµπονάτσι αν και 
ήµαστε περίπου 3,5 και πλέον αιώνες µετά !!!!!!]  
 
       
  

 The Rule of Three or Golden Rule of Arithmeticall whole 
Numbers.   
 
Να βρεις τον 4ο όρο της αναλογίας αν γνωρίζεις τους άλλους τρεις.  
Εξήγηση: Ας υποθέσουµε ότι οι άλλοι τρεις όροι είναι οι 2, 3, 4. Για να βρεις τον 
τέταρτο όρο σηµαίνει να βρεις τον αριθµό που να έχει λόγο µε τον 4 ίδιον µε αυτόν 
που έχει το 2 µε το 3.  
Κατασκευή: Πολλαπλασίασε το δεύτερο όρο 3 µε τον τρίτο όρο 4 που δίνει γινόµενο 
12 το οποίο διαιρούµενο µε τον πρώτο όρο 2 δίνει πηλίκο 6 που είναι ο τέταρτος όρος 
της αναλογίας.  
Απόδειξη: ο λόγος από το 6 στο 4 είναι ο ίδιος µε το λόγο από το 3 στο 2. Άρα το 6 
είναι ο τέταρτος όρος.  
Συµπέρασµα: αν δοθούν τρεις αριθµητικοί όροι έχουµε βρει τον τέταρτο όρο της 
αναλογίας.  
 
 

 
 
 



Το έργο του Stevin 
 
The Preface of Simon Stevin.  
(Ο πρόλογος του Simon Stevin) 
To Astronomers, Land-meaters, Measurers of Tapistry, 
Gaudgers (µετρητές ;), Stereometers in generall, Money-
Masters, and to all Marchants,  
Simon Steuin   
wisheth health. 
 
 «………Αν κάποιος νοµίζει ότι στην εξήγηση της χρησιµότητας των δεκαδικών 
αριθµών, καυχιέµαι για την εξυπνάδα µου να τους επινοήσω, δείχνει, χωρίς 
αµφιβολία, ότι δεν έχει την κρίση ούτε την εξυπνάδα να διακρίνει απλά πράγµατα 
από δύσκολα, ή ακόµα ότι ζηλεύει για κάτι που είναι για όλους όφελος. Και έτσι να 
είναι, δεν θα αποτύχω να αναφέρω την χρησιµότητα αυτών των αριθµών εξαιτίας της 
συκοφαντίας ενός τέτοιου ανθρώπου……….».  
 
[Δικά µου: Ο Στέβιν στο βιβλίο του αυτό, το 1585, ορίζει τους δεκαδικούς και 

προτείνει την χρήση τους για «κάθε υπολογισµό που συναντάται στις υποθέσεις των 

ανθρώπων». Σύµφωνα µε την εισαγωγή του βιβλίου του, απευθύνεται «στους 

αστρολόγους, χωροµέτρες, µετρητές των ταπετσαριών, γενικά µετρητές στερεών, 

µετρητές των χρηµάτων και σε όλους τους εµπόρους». Προκύπτει δηλαδή ότι οι 

δεκαδικοί προτείνονται για πρακτικούς και όχι θεωρητικούς λόγους. Δεν 

προτείνονται δηλαδή ως κατάλληλοι για θεωρητικά µαθηµατικά.]   

 

The first Part.  
 
Of the Definitions of the Dismes.  
 

 Ο πρώτος ορισµός. 
Disme είναι ένα είδος Arithmeticke, που βασίζεται στη ακολουθία των δεκάδων, η 
οποία συνίσταται σε κοινούς αραβικούς  χαρακτήρες, µε τους οποίους κάθε αριθµός 
γράφεται, και µε την οποία, επίσης, όλοι οι  λογαριασµοί στις συναλλαγές  γίνονται 
από ακέραιους αριθµούς, χωρίς  την ανάγκη των κλασµάτων.  
 
 Ο δεύτερος ορισµός  
Κάθε φυσικός αριθµός θα καλείται µονάδα και το σηµάδι του θα είναι (0).  
 
 Για παράδειγµα αντί να πούµε ότι ο αριθµός 364 έχει τριακόσιες εξήντα τέσσερις 
µονάδες, θα γράφουµε 364(0) 



 
 Ο τρίτος ορισµός 
 
Κάθε 10ο µέρος της µονάδας θα το λέµε ένα πρώτο και θα το συµβολίζουµε µε το (1) 
και το δέκατο µέρος του ενός πρώτου θα το λέµε δεύτερο και θα το συµβολίζουµε µε 
(2) κ.λ.π.  
 

  
 
 

Explication. (Αναλυτική ερµηνεία)  
 

AS 3 (1) 7 (2) 5 (3) 9 (4) that is to say, 3 Primes, 7 Seconds, 5 Thirds, 9 Fourths, and so 

proceeding infinitly: but to speake of their valew, you may note, that according to this 

definition, the sayd numbers are 3/10 , 7/100 , 5/1000 , 9/10000 , together3759/10000 .  And 

likewise 8 (0) 9 (1) 3 (2) 7 (3) are worth 8 9/10 3/100  7/1000  together 8 937/1000  and so of 

other like. Also you may understand, that in this Disme we use no fractions, and that 

the multitude of signes, except (0) never exceede 9:  as for example, not 7 (1) 12 (2) but 

in their place 8 (1) 2 (2), for they valew as much.  

 
 Τέταρτος ορισµός 
 
Οι αριθµοί του δεύτερου και τρίτου ορισµού γενικά θα καλούνται Disme numbers.  
 
 
 

 Δεύτερο µέρος  
 
- Αρχικά εξηγεί, µε παραδείγµατα,  πως γίνεται η πρόσθεση , η αφαίρεση  και ο 

πολλαπλασιασµός των δεκαδικών αριθµών (ακριβώς όπως τις κάνουµε σήµερα). Για 

να αποδείξει την ορθότητα των πράξεων χρησιµοποιεί τα δεκαδικά κλάσµατα.  

 
               Η διαίρεση 
 
Explication proposed (Εξήγηση που προτείνεται):  let the number for the divident 

be 3 (0) 4 (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 2 (5), and the divisor 9 (1) 6 (2). [Δηλαδή: θα διαιρέσει τον 

3,44352 µε τον 0,96] 

Explication required (Εξήγηση που ζητείται):  to find their Quotient. (να βρούµε το 

πηλίκο)  



Κατασκευή:  Οι δοσµένοι αριθµοί διαιρούνται (αγνοώντας τα σηµάδια,)  µε τον 

κοινό τρόπο που διαιρούµε ακεραίους και δίνουν πηλίκο το 3587.   

Τώρα για να ξέρουµε την αξία του, το τελευταίο σηµάδι του διαιρέτη (2) πρέπει να 

αφαιρεθεί από το τελευταίο σηµάδι του διαιρετέου που είναι (5), µένει (3) για το 

τελευταίο σηµάδι του τελευταίου χαρακτήρα του πηλίκου, το οποίο όντας έτσι 

γνωστό, όλο το υπόλοιπο είναι επίσης προφανές από τη συνεχή διάταξή τους, κατά 

συνέπεια 3 (0) 5 (1) 8 (2) 7 (3) είναι το πηλίκο που απαιτείται. 

 

Απόδειξη: Ο διαιρετέος 3 (0) 4 (1) 4 (2) 3 (3) 5 (4) 2 (5) (από τον τρίτο ορισµού 

αυτού του Disme) είναι  3 4/10 4/100 3/1000 5/10000 2/100000 και µαζί  

3 44352/100000   και για τον ίδιο λόγο, ο διαιρέτης 9 (1) 6 (2) έχει τιµή 96/100, και  

διαιρούµενοι δίνουν το πηλίκο 3 587/1000   αλλά το πηλίκο που βρήκαµε είναι 3 (0) 

5 (1) 8 (2) 7 (3): εποµένως είναι το αληθινό πηλίκο που καταδεικνύεται. 

 

Συµπέρασµα: a Disme number being given for the divident (διαιρετέο) and divisor 
(διαιρέτη) , we have found the Quotient (πηλίκο)  required.  
 
Σηµείωση: Αν τα σηµάδια του διαιρέτη είναι µεγαλύτερα από τα σηµάδια του 
διαιρετέου [δηλαδή αν ο διαιρέτης έχει περισσότερα δεκαδικά ψηφία] θα πρέπει να 
συµπληρώσουµε τον διαιρετέο µε µηδενικά: 
Για παράδειγµα για να διαιρέσουµε τον 7 (2) µε τον 4(5). [0,07:0,00004] 
Βάζουµε µετά το 7 τρία µηδενικά (Cyphers) και έτσι το 7000 διαιρούµενο δίνει το 

πηλίκο 1750(0).   
 
[ Πως θα έκανε ο Stevin την διαίρεση 5: 6; Έκανε ο Stevin διαιρέσεις που ο διαιρέτης 
είναι µεγαλύτερος του διαιρετέου; Δες αµέσως πιο κάτω για το 1/3. ]  
 
Συµβαίνει επίσης µερικές φορές, ότι το πηλίκο δεν µπορεί να εκφραστεί µε 

ακεραίους αριθµούς, όπως στην διαίρεση του 4(1) µε τον 3(2) [δηλαδή 0,4:0,03]  

Σε αυτό το είδος, όπου και αν εµφανιστεί, εκείνο θα έρχεται απείρως από το 3 το 

υπόλοιπο του 1/3 και σε ένα τέτοιο περιστατικό πρέπει να έρθεις τόσο κοντά όσο τα 

πράγµατα απαιτούν παραλείποντας τα υπόλοιπα [τριάρια]. Είναι αλήθεια ότι ο  

13 (0) 3 (1) 3 1/3 (2) θα ήταν το τέλειο πηλίκο. Αλλά εµείς αποβλέπουµε σε αυτήν την 

Disme στο να δουλέψουµε µόνο µε ακέραιους αριθµούς [συνεπώς (φαντάζοµαι ότι 

εννοεί ότι) θα γράψουµε ότι 0,4:0,03 = 13,3 ή 13,33 κ.λ.π ανάλογα µε την ακρίβεια 

που θέλουµε] : 



για να δείτε ότι σε οποιαδήποτε ζητήµατα, τα άτοµα δεν υπολογίζουν το χιλιοστό 

µέρος ενός mite (νόµισµα πολύ µικρής αξίας), grayne, &c. όπως οµοίως   

χρησιµοποιείται από τους σηµαντικότερους γεωµέτρες , και τους αστρονόµους, στους 

σηµαντικούς υπολογισµούς, όπως και οι  Ptolome& Johannes Montaregio δεν έχουν 

περιγράψει τους πίνακές  τους των τόξων ,των  χορδών, ή των ηµίτονων, στην ακραία 

τελειότητα (δεδοµένου ότι ενδεχοµένως να έχουν κάνει από πολυώνυµους αριθµούς,) 

επειδή εκείνη η ατέλεια (εξετάζοντας το πεδίο και το τέλος εκείνων των πινάκων) 

είναι καταλληλότερη παρά η τέτοια τελειότητα. 

- Στην 2η σηµείωση µιλάει για την εύρεση τετραγωνικών ριζών. 

- Στα παραρτήµατα του βιβλίου του αναφέρεται σε πρακτικές εφαρµογές των 

δεκαδικών αριθµών. Προτείνει µονάδες µέτρησης των µεγεθών µε δεκαδικές 

υποδιαιρέσεις. Αναφέρει: 

 

 
 Deficit = Έλλειµµα  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 'Magic Is No Magic': The Wonderful World of Simon Stevin 
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Hector 
Though no man lesser fears the Greeks than I  
As far as toucheth my particular, 
10Yet, dread Priam,  
There is no lady of more softer bowels,  
More spongy to suck in the sense of fear,  
More ready to cry out 'Who knows what follows?'  
Than Hector is: the wound of peace is surety,  
Surety secure; but modest doubt is call'd  
The beacon of the wise, the tent that searches  
To the bottom of the worst. Let Helen go:  
Since the first sword was drawn about this question,  
Every tithe  soul, 'mongst many thousand dismes (δεκάτων),  
Hath been as dear as Helen; I mean, of ours:  
21If we have lost so many tenths of ours,  
To guard a thing not ours nor worth to us,  
Had it our name, the value of one ten,  
What merit's in that reason which denies  
The yielding of her up? 
 
[δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, τα tithe, dismes, tenths, one ten είναι 
συνώνυµα;]  
 



Troilus 
Fie, fie, my brother!  
Weigh you the worth and honor of a king  
So great as our dread father in a scale  
Of common ounces? will you with counters sum  
The past proportion of his infinite?  
30And buckle in a waist most fathomless  
With spans and inches so diminutive  
As fears and reasons? fie, for godly shame! 
 

 
 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΑΙΞΠΗΡ  
 

 
ΠΡΙΑΜΟΣ       Αφού κάµποσα χάσαµε, ώρες, ζωές και λόγους, 
                         να τι µας λέει πάλι ο Νέστωρ, από τους Έλληνες: 
                         «Δώστε µας την Ελένη κι ότι άλλη ζηµιά – τιµή  
                          καιρό, εργασία, έξοδα, πληγές, 
                          φίλους και ότι άλλη αξία εχώνεψε ζεστή  
                          στα σπλάχνα του ο αγιούπας πόλεµος – τα σβήνουµε». –  
                        Έκτορα, εσύ τι λες για αυτό;  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ΕΚΤΟΡΑΣ  Αν και από µε λιγότερο άλλος δεν φοβάται  
                    τους Έλληνες, ωστόσο εγώ σεβάσµιε Πρίαµε, 
                    πιο πρόθυµα και από την πιο τρυφερόπαρδη κυρία, 
                    την πιο σφουγγάρι να ρουφάει το αίσθηµα του φόβου, 
                    φωνάζω: «Ποιος γνωρίζει τι έρχεται;» 
                    Το έλκος της ειρήνης είναι η ασφάλεια η σίγουρη 
                     η ασφαλισµένη σιγουριά. µα η λίγη αµφιβολία  
                     λέγεται πυροφάνι του σοφού και καθετήρας  
                     που ψάχνει το κακό στον πάτο. Ας πάει η Ελένη.  
                    Από το πρώτο που άστραψε σπαθί για αυτό το ζήτηµα 
                    το δέκατο κάθε ζωής από την δεκάτη   
                    τόσων χιλιάδων ήταν ακριβό σαν την Ελένη –  
                    λέω τους δικούς µας. αφού χάθηκαν δικοί µας  
                    τόσα και τόσα δέκατα, για να κρατάµε πράµα  
                    που ούτε δικό µας είναι, ούτε έχει αξία, 



                και αν είχε το όνοµά µας όση και ένα δέκατο - , 
                ποια έχει αξία αυτός ο λόγος που επιµένει 
                να µην την παραδώσουµε; 
 
ΤΡΩΙΛΟΣ  Ντροπή, ντροπή αδελφέ µου! 
                   Ζυγιάζεις την αξία και την ντροπή ενός βασιλιά, 
                   µεγάλου σαν τον σεβαστό πατέρα µας, µε ζύγια  
                   κοινά; Θέλεις µε νόµισµα τρεχούµενο  
                   να λογαριάσεις το υπερδιάστατο του απείρου του;  
                   Να ζώσεις µέση που έξω είναι από κάθε µέτρο;  
                   µε πιθαµές και πόντους, τόσο µειωτικά,  
                   όπως οι φόβοι και οι ορθολογισµοί; Ντροπή προς θεού!  
 
                     
[Η γνώµη µου: το κείµενο, κατά την γνώµη µου, είναι εκπληκτικό από πολλές 

απόψεις. Ιδιαίτερα ως προς το µαθηµατικό του περιεχόµενο, νοµίζω ότι η ελληνική 

µετάφραση, αναγκαστικά, αφαιρεί µέρος από τον ιδιοφυή χειρισµό του Σαίξπηρ, ενώ 

αντίθετα η γνώση της εποχής (για το έργο του Στέβιν, για παράδειγµα) µας βοηθάει 

να καταλάβουµε πολύ περισσότερο το πνεύµα του. (¨Ένας (ή µία) φιλόλογος θα 

µπορούσε να µας βοηθήσει περισσότερο) ]   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 



Ο επίλογος του βιβλίου για το κεφάλαιο που εξετάζουµε, δηλαδή το 

 
 
 
 

We might ask ourselves whether Stevin really hoped that the decimal system 
would be applied in all these areas, lie gives us an answer himself in the last 
paragraph of the Appendix. "But if all this be not put in practice so soon as we could 
wish, yet it will first content us that it will be beneficial to our successors, if future 
men shall hereafter be of such nature as our predecessors, who were never negligent 
of so great advantage» 
Stevin’s De Thiende was read. This is clear from the reactions of Napier and Briggs. 
who referred to the work and actually applied it (see box 1). And in the literature of 
the time, particularly the plays of William Shakespeare, we find references to Slevin's 
work (sec box 6). But the real breakthrough of the decimal system came with the 
French Revolution. At the end of the eighteenth century (see box 4), it came to be 
implemented in France and not long afterwards in other European countries as well. 
The United States followed with the introduction of the dollar as a monetary unit (see 
box 7). The introduction of a decimal numerical system, together with a method of 
carrying out every important arithmetical calculation with decimal numbers, has been 
seen by many as an important step in the development of calculating machines. Thus, 
Stevin takes his place among the scholars and scientists whose work paved the way 
for the development of the modern day computer. In this context his name is usually 
included in the company of Pascal, Babbage, Lady Lovelace, Hollerith and Von 
Neumann.  
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