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 Ζνα παράδειγμα από τθ μακθματικι ανάλυςθ που 
ξαφνιάηει  με τθ ςφλλθψι του, με τθ λιτότθτα τθσ 
διατφπωςισ του, χαρακτθριςτικά που ςυναντά κανείσ 
και ς' ζνα ποίθμα. 
 
Είναι ζνασ τφποσ που κρφβει ζνα ολόκλθρο ςφμπαν.  
  
 Eδϊ θ ομορφιά θ λιτότθτα τθσ μορφισ και θ 
κομψότθτα τθσ απόδειξθσ τθσ αλικειασ του ζχει τθν 
ομορφιά τθσ ποιθτικισ δθμιουργίασ, διότι μια κομψά 
διατυπωμζνθ απόδειξθ είναι, απ' όλεσ τισ απόψεισ, ζνα 
πραγματικό ποίθμα. 



 Κακυςτζρθςαν πολφ οι άνκρωποι για να 
αποδεχτοφν ωσ αρικμό το 1, 
 αφοφ 
 ιταν το Όν, 
 ο δθμιουργόσ του Σφμπαντοσ  και 
 όλων των αρικμϊν. 
 Τίποτα δεν προθγείται αυτοφ του αρικμοφ 
και ό,τι ακολουκεί δεν είναι παρά θ δικι του 
αξία επ' άπειρον προςτικεμζνθ. 
 



Tα πράγματα ιταν πιο δφςκολα με το μθδζν,  
ενόσ αρικμοφ που είναι το ςφμβολο τθσ μθ 
ποςότθτασ, του κενοφ, θ αναπαράςταςθ τθσ 
απουςίασ. 
 Oι αρχαίοι Ζλλθνεσ απζρριπταν το μθδζν. Στο 
ςφςτθμα αρίκμθςισ τουσ δεν υπιρχε καν. Αυτι ιταν 
θ αιτία που θ Δφςθ δεν μπόρεςε να αποδεχκεί το 
μθδζν για 2.000 ςχεδόν χρόνια αφοφ οι Ινδοί και οι 
Άραβεσ το χρθςιμοποίθςαν ςτθν αρχι τθσ πρϊτθσ 
χιλιετίασ. 
 Όπωσ γράφει ο ποιθτισ Παντελισ Μπουκάλασ: 

«Τόςοι θεοί μασ ετοίμαςαν το μηδζν 
Kαιρόσ του ανθρώπου». 



O αρικμόσ π ςυνδζκθκε με τα προβλιματα 
• του τετραγωνιςμοφ του κφκλου,  
•του διπλαςιαςμοφ του κφβου και  
•τθσ τριχοτόμθςθσ τθσ γωνίασ, 
 γφρω από τα οποία δθμιουργικθκε μια ολόκλθρθ 
μυκολογία.  
Κανζνα άλλο μακθματικό ςφμβολο δεν γζννθςε τόςο 
μυςτιριο, ρομαντιςμό και ενδιαφζρον όςο ο αρικμόσ π. 
  



 Ακόμθ και ςιμερα αςκεί μια περίεργθ γοθτεία 
ϊςτε με κάκε μοντζλο μεγάλου υπολογιςτι να 
βρίςκουν και νζα δεκαδικά του ψθφία. 
 Ζχουν πλζον υπολογιςτεί 51 διςεκατομμφρια 
δεκαδικά ψθφία του π. 
 Ζχουν επίςθσ γραφεί πολλά βιβλία με κζμα τον 
αρικμό π, πρόςφατα γυρίςτθκε και μια 
κινθματογραφικι ταινία, μουςικά ζργα ςυντζκθκαν 
με βάςθ κάποια ψθφία του π,  
κακϊσ και ποιιματα ευκολοαπομνθμόνευτα που το 
πλικοσ των γραμμάτων κάκε λζξθσ είναι και ζνα 
δεκαδικό ψθφίο του π.  



   O αρικμόσ i, θ φανταςτικι μονάδα όπωσ ονομάςτθκε, 
διεφρυνε τθν ζννοια του αρικμοφ και δθμιοφργθςε ζνα 
καταπλθκτικό οικοδόμθμα, τθ μιγαδικι ανάλυςθ, που 
απζρριψε το όνομα «φανταςτικι μονάδα» αφοφ βοικθςε 
ςτθν κατανόθςθ και ερμθνεία του φυςικοφ κόςμου. 
 Ζτςι, θ προςωνυμία «φανταςτικό!» ζχει μόνο καυμαςτικό 
χαρακτιρα. 



O αρικμόσ e βάςθ των φυςικϊν λογαρίκμων 
ορίηεται από  
 το όριο τθσ ακολουκίασ (1+1/ν)^ν , 
δθλαδι e = όριον(1+1/ν)^ν =2,718281830... με 
πολλζσ    χριςεισ και εφαρμογζσ. 



 Kάκε ζνασ από τουσ πζντε αυτοφσ αρικμοφσ κι ζνασ 
μφκοσ,   μια ολόκλθρθ καυμαςτι ιςτορία. 
 
 Kαι το εκπλθκτικό: ζνασ απλόσ τφποσ ςυνδζει αυτιν τθν 
πεντάδα. 
 
 Kαι θ απόδειξθ του τφπου κομψοτζχνθμα. 
 
 Ζνα καταπλθκτικό ποίθμα που ςτον γνϊςτθ των 
μακθματικϊν αςκεί μια απεριόριςτθ γοθτεία, 
 όπωσ π.χ. ζνα απόςπαςμα του Σολωμοφ. 


