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Κεφάλαιο 3 

Τιμές και τύποι, μεταβλητές 

Ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να μάθουμε να προγραμματίζουμε είναι να 

κατανοήσουμε τους βασικούς τύπους δεδομένων της Python: τους ακέραιους 

αριθμούς, τους αριθμούς κινητής υποδιαστολής (δεκαδικούς) και τις 

συμβολοσειρές (ακολουθίες χαρακτήρων). Ειδικότερα, οι συμβολοσειρές 

χρησιμοποιούνται σε πολλές κατηγορίες προγραμμάτων και γι’ αυτό η Python μάς 

παρέχει σημαντική υποστήριξη για τη διαχείρισή τους.  

 Η έννοια της μεταβλητής είναι σημαντική για τον προγραμματισμό. Οι 

μεταβλητές χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων σε 

ένα πρόγραμμα και είναι απαραίτητες για τη συγγραφή χρήσιμων προγραμμάτων. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γράψουμε εντολές στο Python Shell και θα τις 

εκτελέσουμε άμεσα. Απαιτείται εξάσκηση, για να αρχίσουμε σιγά-σιγά να 

μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε. Γράψτε και εκτελέστε τις εντολές των 

παραδειγμάτων. 

3.1 Τιμές και τύποι δεδομένων 

Ένα από τα βασικά στοιχεία που διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα σε Python 

είναι οι τιμές (values) ή κυριολεκτικές σταθερές (literal constants). Οι τιμές 

παραμένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος.  

Για παράδειγμα: 

3 

2.5 

‘Hello, World!‘ 
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Αυτές οι τιμές ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους δεδομένων (data types) ή 

κλάσεις (classes). Το 3 είναι ένας ακέραιος αριθμός (integer), το 2.5 είναι 

ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής 

(floating point) και το ‘Hello, 

World!‘ μια συμβολοσειρά (string). 

Μια συμβολοσειρά είναι μια ακολουθία 

από χαρακτήρες που περικλείονται σε 

μονά ή διπλά εισαγωγικά. Για να 

τυπώσουμε τιμές, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την εντολή  print. 

Αν δεν είμαστε σίγουροι για τον τύπο στον 

οποίο ανήκει μια τιμή, μπορούμε να 

«ζητήσουμε βοήθεια» από τον διερμηνευτή 

χρησιμοποιώντας την εντολή type. 

Βλέπουμε ότι οι ακέραιοι αριθμοί ανήκουν 

στην κλάση int, οι αριθμοί κινητής 

υποδιαστολής (δεκαδικοί αριθμοί) στην 

κλάση float και οι συμβολοσειρές (ακολουθίες χαρακτήρων) στην κλάση str. 

Προς το παρόν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλάξ τις έννοιες τύπος και 

κλάση. Θα εμβαθύνουμε στην έννοια της κλάσης σε επόμενο κεφάλαιο.  

 Η κλάση float περιέχει τους αριθμούς με υποδιαστολή (ως σύβολο 

χρησιμοποιούμε την τελεία και όχι το κόμμα) και ονομάζεται έτσι λόγω της 

μορφής αναπαράστασης των αριθμών (κινητή υποδιαστολή, floating point). Ας 

δοκιμάσουμε να εκτελέσουμε την εντολή print(2,5). 

Βλέπουμε ότι δεν τυπώνεται ο δεκαδικός αριθμός 2,5 

αλλά η λίστα των αριθμών 2 και 5 (θα μιλήσουμε για 

λίστες σε επόμενο κεφάλαιο). Για να τυπώσουμε τον 

δεκαδικό αριθμό 2,5 θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 

την εντολή print(2.5). 

Τι τύπου είναι οι τιμές ‘3’ και ‘2.5’;  Φαίνεται 

να μοιάζουν με αριθμούς αλλά βρίσκονται μέσα σε 

εισαγωγικά όπως τις συμβολοσειρές. Η απάντηση είναι 
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αναμενόμενη, οι τιμές ‘3’ και ‘2.5’ είναι συμβολοσειρές. 

 Οι συμβολοσειρές στην Python περικλείονται σε μονά (‘) ή διπλά (“) ή 

ακόμα και τριπλά εισαγωγικά (‘‘‘ ή “““). Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ελεύθερα 

μονά εισαγωγικά μέσα σε διπλά εισαγωγικά. Χρησιμοποιώντας τριπλά εισαγωγικά 

μπορείτε να ορίσετε συμβολοσειρές πολλαπλών γραμμών. Επίσης, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε ελεύθερα μονά και διπλά εισαγωγικά μέσα σε τριπλά εισαγωγικά. 

 

 

 

 

 

 

Δοκιμάστε να τυπώσετε τη φράση  Let’s go με χρήση μόνο μονών 

εισαγωγικών. Τι τυπώνεται; Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 Στην Python δεν δηλώνουμε ρητά τους τύπους δεδομένων που 

χρησιμοποιούμε. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται δυναμική απόδοση τύπων (dynamic 

typing). Ο έλεγχος γίνεται κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Σε επόμενα 

κεφάλαια θα δούμε και άλλους τύπους δεδομένων, καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα να δημιουργούμε δικούς μας τύπους ορίζοντας νέες κλάσεις. 

3.2 Μεταβλητές 

Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά μιας γλώσσας προγραμματισμού 

είναι η δυνατότητα διαχείρισης μεταβλητών. Μια μεταβλητή (variable) είναι ένα 

όνομα που αναφέρεται σε μία τιμή. Η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει όσες φορές 

θέλουμε ή απαιτείται κατά την εκτέλεση του προγράμματός μας, εξ ου και ο όρος 

μεταβλητή. Οι μεταβλητές απλά είναι τμήματα της μνήμης του υπολογιστή μας 

όπου μπορούμε να αποθηκεύσουμε πληροφορία. 
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Η εντολή εκχώρησης (assignment statement) δημιουργεί νέες 

μεταβλητές και τους δίνει τιμές. Οι μεταβλητές έχουν επίσης τύπους και 

μπορούμε να ρωτήσουμε την Python ποιοι είναι. Ο τύπος μιας μεταβλητής είναι ο 

τύπος της τιμής στην οποία αναφέρεται. Για να χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή, 

χρειάζεται απλά να γνωρίζουμε το όνομά της. Ας δούμε ένα παράδειγμα: 

Στο παράδειγμα αυτό έχουμε τρεις εντολές 

εκχώρησης: 

- Η συμβολοσειρά  ‘Monday’  εκχωρείται 

στη νέα μεταβλητή που ονομάζεται  day. 

- Ο ακέραιος αριθμός  10 εκχωρείται 

στη μεταβλητή  i. 

- Ο δεκαδικός αριθμός 3.14159 
εκχωρείται στη μεταβλητή  pi. 

Μία εντολή εκχώρησης αποτελείται 

από τρία μέρη: το αριστερό που υποχρεωτικά 

πρέπει να είναι μία μεταβλητή, το ίσον = 

(τελεστής εκχώρησης) και το δεξί μέρος που 

μπορεί  να είναι μία τιμή, μία άλλη μεταβλητή ή μία έκφραση που αποτιμάται 

(υπολογίζεται) σε μία τιμή. Θα μιλήσουμε περαιτέρω για εκφράσεις και τελεστές 

στο επόμενο κεφάλαιο. Να τονίσουμε ότι το ίσον  =  είναι τελεστής εκχώρησης 

και όχι ισότητας, και ότι δεν μπορούμε να εκχωρήσουμε μία τιμή σε μία άλλη τιμή. 

Ένας κοινός τρόπος για να αναπαραστήσουμε στο χαρτί τις μεταβλητές 

για μια δεδομένη χρονική στιγμή είναι να γράψουμε το όνομά τους ακολουθούμενο 

από ένα βελάκι και την τιμή στην οποία δείχνουν. Για παράδειγμα: 

day         ‘Monday’ 

  i         10 

 pi         3.14159 
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Καλό είναι γενικά να διαλέγουμε ονόματα μεταβλητών που έχουν νόημα, 

εξηγούν για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται. Θα ήταν παράλογο, για παράδειγμα,  

να αποθηκεύσουμε μία τιμή που αντιστοιχεί σε ημέρα σε μία μεταβλητή με όνομα 

colour.  

Κανόνες δημιουργίας ονομάτων μεταβλητών: 

 Τα ονόματα μπορούν να είναι όσο μεγάλα θέλουμε, μπορούν να 

περιέχουν γράμματα και αριθμούς, αλλά πρέπει να ξεκινούν με ένα 

γράμμα ή τον  χαρακτήρα  _  (underscore/κάτω παύλα).  Αν και 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελληνικά γράμματα, καλό είναι να 

τα αποφεύγουμε, επειδή είναι εύκολο να προκληθεί σύγχυση.  

 Τα πεζά διακρίνονται από τα κεφαλαία γράμματα (case sensitive), 

για παράδειγμα οι day, Day, DAy, DAY, dAy, daY, 

DaY, dAY είναι διαφορετικές μεταβλητές. Οι έμπειροι 

προγραμματιστές αποφεύγουν τα κεφαλαία. 

 Δεν επιτρέπονται κενά, εισαγωγικά, τελείες, κόμματα και άλλοι 

παρόμοιοι χαρακτήρες. Επιτρέπεται μόνο ο χαρακτήρας _ 

(underscore/κάτω παύλα), ο οποίος είναι χρήσιμος  κυρίως σε 

ονόματα που αποτελούνται από πολλές λέξεις. 

Αν δοθεί σε 

μία μεταβλητή ένα 

«παράνομο»  όνομα, 

θα έχουμε συντακτικό 

λάθος. Δείτε δίπλα 

μερικά παρaδείγματα: 
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Κατά την εκτέλεση της εντολής print(Day) εμφανίζεται μήνυμα 

λάθους, διότι δεν έχουμε εκχωρήσει τιμή στη μεταβλητή Day, η day είναι 

διαφορετική μεταβλητή (διάκριση πεζών και κεφαλαίων στα ονόματα 

μεταβλητών). Το όνομα 1day είναι «παράνομο», επειδή ξεκινάει με αριθμό, το 

όνομα day@ είναι παράνομο, αφού περιέχει τον μη επιτρεπόμενο χαρακτήρα @. 

Ποιο είναι όμως το λάθος με το όνομα from; Η λέξη from είναι μία από τις 

λέξεις κλειδιά (keywords) της Python. Οι λέξεις κλειδιά συνδέονται με τους 

κανόνες και τη δομή της γλώσσας, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

ονόματα μεταβλητών. H Python 3.4.3 έχει 33 λέξεις κλειδιά, τις παρακάτω: 

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 

'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 

'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 

'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 

'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 

'with', 'yield'] 

Η Python παρακολουθεί όλες τις τιμές και αυτόματα τις διαγράφει από τη 

μνήμη, όταν πάψει να γίνεται αναφορά σε αυτές από κάποια μεταβλητή. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται garbage collection. Ας δούμε το παρακάτω 

παράδειγμα:  

Μετά την εκτέλεση των εντολών  a = 4 και b = 6 η 

μεταβλητή  a  δείχνει στην τιμή 4 και η μεταβλητή  b στην 

τιμή 6: 

a        4 

b        6 

αλλά στη συνέχεια μετά την εκτέλεση της εντολής  a = b και οι δύο μεταβλητές 

δείχνουν στην τιμή 6 και η τιμή 4 διαγράφεται αυτόματα από τη μνήμη: 

a          

b        6 
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Τι σημαίνει η εντολή εκχώρησης  num = num + 1; Στα Μαθηματικά 

δεν έχει νόημα, αλλά στην Python χρησιμοποιείται για να αυξήσουμε την τιμή 

μιας μεταβλητής κατά ένα:  

 

 

Αν σας βολεύει, μπορείτε να σκέφτεστε τον τελεστή εκχώρησης  =  σαν βελάκι: 

num  num + 1 

Αρχικά:  num       17 

Μετά την εντολή εκχώρησης:  num       18 


