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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 

Το µηδέν εµφανίζεται ως ένα είδος αριθµού που δίνει αξία σε άλλους 
αριθµούς. Δεν είναι ούτε θετικός αριθµός ούτε αρνητικός. Είναι όµως το πιο 
στενό εκείνο κοµµάτι που διαχωρίζει τα δύο αυτά διαφορετικά σύνολα αλλά 
και τα συνδέει ταυτόχρονα διατηρώντας την ισορροπία ανάµεσά τους. Κρύβει 
την έννοια της έλλειψης, της απουσίας, του κενού. Από τις διάφορες µορφές 
που παίρνει είναι φανερό ότι δεν εµφανίζεται µόνο ως αριθµός αλλά και ως 
µια µεταφορά, ως ένα µυστήριο ανάµεσα στα άλλα µυστήρια, ως ένα ‘τίποτα 
που στην πραγµατικότητα είναι κάτι’. 

 

Έχουν διατυπωθεί πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το µηδέν. Κατά τη 
διάρκεια του Μεσαίωνα, για παράδειγµα, το µηδέν θεωρούνταν ως έργο του 
διαβόλου, καθώς πίστευαν ότι αναιρούσε και ακύρωνε κάθε νόηµα και 
σηµασία. Ακόµα, αυτός ο κενός κύκλος που αποτελεί το σύµβολο του µηδενός 
αντιπροσώπευε την ανωνυµία και το φόβο των ανθρώπων να µην υπάρχει 
διαφορά ανάµεσά τους και γενικά στον κόσµο. Γι’ αυτό το λόγο, την ίδια 
εποχή, όλοι όσοι ήταν εγκληµατίες ή άνθρωποι χωρίς αξίες, περιττοί 
χαρακτηρίζονταν ως ‘µηδενικά της κοινωνίας’.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η φυλή των Μάγια. Πίστευαν στο 
χρόνο, ένιωθαν ότι οι ζωές τους εξαρτώνται από αυτόν και ο µεγαλύτερος 
φόβος τους ήταν ότι κάποια στιγµή θα σταµατήσει. Γι’ αυτόν το λόγο 
υπολόγιζαν τον χρόνο θεωρώντας ως αρχική µέρα του σύµπαντος (zero day) 
την 13η Αυγούστου του 3.114 π.Χ. αλλά, αντί να µετράνε τις µέρες, χώριζαν το 
χρόνο σε έτη των 18 µηνών (uninal) µε 12 µέρες (kin) ο καθένας. Ο θεός που 
επέβλεπε αυτά τα γεγονότα λεγόταν Μηδέν. Οι ‘εννέα άρχοντες της νύχτας’, 
δηλαδή οι θεοί του κάτω κόσµου στους οποίους πίστευαν οι Μάγια, 
βρίσκονταν υπό την εξουσία του ‘θεού του θανάτου’, ο οποίος ήταν ο ‘θεός 
Μηδέν’. Αυτός θα αποφάσιζε για τη µέρα που ίσως θα σταµατούσε ο χρόνος, 
για το τέλος του κύκλου της ζωής, για την επίφοβη παύση. Πίστευαν ακόµα ότι 
αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος που θα αναλάµβανε το Μηδέν και πέθαινε 
µε τελετουργικό τρόπο, τότε ο ‘θεός του θανάτου’ θα πέθαινε. Έτσι, είχαν ένα 
τελετουργικό ‘παιχνίδι’ ανάµεσα σε έναν παίχτη-ήρωα και σε έναν άλλο που 
υποδυόταν το ‘θεό του Μηδενός’. Σε αυτήν την ιεροτελεστία συµµετείχε ένας 
όµηρος (συνήθως ήταν ένας ηττηµένος βασιλιάς που κρατούνταν δεµένος για 
πολλά χρόνια), τον οποίο χτυπούσαν και οι δύο παίχτες µέχρι θανάτου. Πάντα 
ο παίχτης στο ρόλο του ήρωα κέρδιζε το θεό του µηδενός. Σε άλλα παρόµοια 
τελετουργικά όποιος έχανε στο τέλος θυσιαζόταν στο θεό. Όµως, ποτέ δεν 
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αρκούσε η νίκη απέναντι στο θεό του θανάτου. Θεωρούσαν ότι έπρεπε να 
κάποιος να θυσιαστεί και γι’ αυτό προσέφεραν στο θεό του Μηδενός αίµα, 
παρθένες κοπέλες και καρδιές ζωντανών θυµάτων ώστε ο θεός να 
καθυστερήσει τη µέρα που θα σταµατήσει ο χρόνος. 

Οµοίως, οι Ινδοί της Κεντρικής Αµερικής, που προσηλυτίστηκαν από ένα 
Γάλλο ιεραπόστολο, θεωρούσαν το µηδέν ως το θεό του θανάτου. 

 

Η ιστορία του µηδενός, τα διάφορα ονόµατα και σύµβολα που 
χρησιµοποιήθηκαν για να αποδοθεί η έννοια και η σηµασία του εξελίσσονται 
κατά την πάροδο των αιώνων. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν θετικά πολλοί 
λαοί µε πρώτους τους Σουµέριους, στη συνέχεια ακολούθησε µεγάλη 
συνεισφορά από τους Έλληνες, τους Ινδοί, τους Άραβες και αργότερα από 
τον δυτικό πολιτισµό του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης (Newton, 
Copernicus, Galileo, Kepler, Descartes, Pierre de Fermat, Guillaume Francois 
Antoine Marquis de l’Hopital, Johann Bernoulli).  
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ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 

 

ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ  
 

Το µηδέν (0) εµφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία περίπου 5.000 χρόνια 
πριν µαζί µε τους Σουµέριους, το λαό που κατοίκησε στη Μεσοποταµία. Οι 
Σουµέριοι χρησιµοποιούσαν εξηνταδικό σύστηµα αρίθµησης και έγραφαν 
χαράζοντας κύκλους και ηµικύκλια σε πλάκες από υγρό πηλό, τις οποίες στη 
συνέχεια έψηναν προκειµένου να διατηρηθούν. Μετά από πολλές ασάφειες 
που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών, µεταξύ του 6ου και 3ου 

αιώνα π.Χ. άρχισε να χρησιµοποιείται το σύµβολο   και λειτουργούσε 
ως τελεία, διαχώριζε τις λέξεις από τους ορισµούς τους ή σε δίγλωσσα 
κείµενα αποτελούσε τη µετάβαση από τη µία γλώσσα στην άλλη. Στην 
πραγµατικότητα, το σύµβολο αυτό αντικαθιστούσε και δήλωνε γενικά το 
«τίποτα (δηλαδή το κενό) σ’ αυτήν τη στήλη». Όπως είναι αναµενόµενο, 

υπήρχαν ποικίλοι τρόποι γραφής του µηδενός όπως:   και      και  

               ή     .  

Σε µία πλάκα που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Kish και αποδίδεται 
χρονολογικά περίπου στο 700 π.Χ., παρουσιάζονται δύο διαφορετικά 
σύµβολα για το µηδέν που µοιάζουν µε το συµβολισµό των αριθµών τριάντα 
(30) και δέκα (10) αντίστοιχα (κάτι που δείχνει ότι δεν απείχε πολύ η πρώτη 
χρήση ενός ξεχωριστού συµβόλου για το µηδέν αλλά και η γνώση της έννοιας 
και της σηµασίας του) . Το σύµβολο του µηδενός τοποθετούνταν µόνο στη 
µέση ενός αριθµού και ποτέ στο τέλος. 

Σύµφωνα µε τον ιστορικό των µαθηµατικών Karl Lang-Kirnberg, το 3.000 π.Χ. 
το σύµβολο που χρησιµοποιούσαν οι Σουµέριοι για το δέκα (10) το εξής 
αποτύπωµα: Ο , το οποίο έκανε τον αριθµό που βρισκόταν στα αριστερά του 
δέκα φορές µεγαλύτερο. Συνεπώς, αυτό το σύµβολο αντιπροσώπευε το 
µηδέν. 
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ΜΑΓΙΑ (Maya) 
 

Η φυλή των Μάγια ( από το 300 π.Χ. µέχρι το 900 µ.Χ. ) είχε µεγάλη ποικιλία 
συµβόλων για το µηδέν. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι ένας άνδρας 
µε τατουάζ στο σώµα του που γέρνει το κεφάλι του προς τα πίσω. 

 

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξανδρινή Εποχή) 
 

Κατά τη διάρκεια της Οµηρικής και Κλασικής εποχής στην Ελλάδα (πριν από 
τα Αλεξανδρινά χρόνια) δεν υπάρχουν ίχνη ή ενδείξεις της χρήσης του 
µηδενός ή κάποιου συµβόλου του. Οι Έλληνες υπό την κυριαρχία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου ανακάλυψαν τον κρίσιµο ρόλο που είχε το µηδέν στους 
υπολογισµούς όταν εισέβαλλαν στη Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία το 331 π.Χ. 
και το µετέφεραν µαζί τους στην Ελλάδα µαζί µε το χρυσό και τα υπόλοιπα 
λάφυρα.  

Έχει βρεθεί ότι τον 3ο αιώνα π.Χ. χρησιµοποιούνταν το σύµβολο ‘0’ για το 
µηδέν, δηλαδή ένας κενός κύκλος. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι το ‘0’ 
προήλθε από το ελληνικό όµικρον, το πρώτο γράµµα της λέξης «οὐδέν», 
όπως το όνοµα του Οδυσσέα «Οὔτις» , ή από τη λέξη «οὐκ». Πολύ αργότερα 
στην Ελλάδα το «οὐδέν» έγινε «µηδέν» και τότε στα Βυζαντινά κείµενα του 
15ου αιώνα µ.Χ. υπάρχει ένα σύµβολο για το µηδέν που µοιάζει µε το γράµµα 

‘µ’ ( ) και αντικαθιστά το ‘0’. Το σύµβολο του µηδενός, κατά την εξέλιξή του, 

είχε πάντα στην πάνω πλευρά του κάποιο οριζόντιο σηµάδι: , , και 

κάποιες φορές . Παρόλο που στα Βυζαντινά χειρόγραφα τα σηµάδια αυτά 
πάνω από τους αριθµούς παραµένουν, πολλές φορές λείπουν από το µηδέν, 
γεγονός που δείχνει ότι το µηδέν ήταν ακόµα διακεκριµένο από τους 
υπόλοιπους αριθµούς.  

Το σύµβολο αυτό ‘0’ δείχνει την απουσία ενός είδους µέτρου (όπως λεπτά, 
δευτερόλεπτα, βαθµοί θερµοκρασίας), αλλά ακόµα δεν έχει αρχίσει να 
χρησιµοποιείται µαζί µε άλλους αριθµούς για να σχηµατίσει έναν αριθµό.  

Ο Αρχιµήδης (287 π.Χ.) σε µία από τις σηµαντικότερες δουλειές του 
προσπάθησε να εξηγήσει στο βασιλιά των Συρακουσών πώς να υπολογίζει 
και να ονοµάζει ποσότητες µεγαλύτερες από τον αριθµό των κόκκων της 
άµµου. Δούλευε µε τα ονόµατα των αριθµών και όχι µε τα ψηφία τους, 
παραδείγµατος χάριν ονοµάζει «αἱ µυριακισµυριοστᾶς περιόδου 
µυριακισµυριοστῶν ἀριθµῶν µυριάδας» τον αριθµό 
1080.000.000.000.000.000 . Με το να µη χρησιµοποιεί το µηδέν, ο Αρχιµήδης 
έδωσε µια ζωτικότητα στην απεραντοσύνη. 
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Ο Διόφαντος ονοµάζει το µηδέν ‘’αριθµό’ και διευκρινίζει ότι περιέχει ένα 
‘αόριστο πλήθος µονάδων’. Το σύµβολό του είναι κάποιες φορές το βυζαντινό 

σύµβολο , αλλά πολλές φορές σχηµατίζεται από τα δύο πρώτα ή τελευταία 
γράµµατά του και έχει τη µορφή  ς  ή  ς°  ή κάποιες φορές µόνο ° . (Αυτό το 
τελευταίο σύµβολο έχει βρεθεί σε πάπυρο από το 154 µ.Χ.)  

 

ΙΝΔΙΑ  
 

Η ιστορία του µηδενός συνεχίζεται στην Ινδία µε την εισβολή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου το 326 π.Χ. και αργότερα µε το εµπόριο από την Αλεξάνδρεια, 
όπου οι Έλληνες µετέφεραν το δώρο των Βαβυλωνίων, το µηδέν. Η πρώτη 
γραπτή εµφάνιση του συµβόλου του µηδενός στην Ινδία είναι σε µία πλάκα 
που χρονολογείται στο 876 µ.Χ.. Σ’ αυτήν την πλάκα καταγράφονται οι 
λεπτοµέρειες ενός δώρου των ανθρώπων του Gwalior στο ναό του Vishnu. 
Πρόκειται για έναν κήπο µε διαστάσεις 187 ͯ 270 (hastas), από τον οποίο κάθε 
µέρα θα συλλέγονται 50 στεφάνια µε λουλούδια. Όπως φαίνεται και από 
άλλες χάλκινες πινακίδες, το σύµβολο του µηδενός ήταν ένα µικρό ο που 
χρονολογείται από τον 6ο αιώνα µ.Χ..  

 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο κενός κύκλος (0) ως σύµβολο του µηδενός 
προέρχεται από την Ινδία. Το επιχείρηµά τους στηρίζεται στο παλιό σύµβολο 

για το 10 το οποίο ήταν  και  σύµφωνα µε επιγραφές του 2ου αιώνα 

π.Χ. σε µια σπηλιά στο Nanaghat στην περιοχή Poona και  και  που 
βρέθηκαν σε ιερές σπηλιές της περιοχής Nasik και ανήκουν στον 1ο ή 2ο 

αιώνα µ.Χ.. Το επιχείρηµα αυτό συνεχίζεται µε την άποψή τους ότι αν το 10 
είναι ο πρώτος αριθµός της δεύτερης σειράς αρίθµησης τότε το ανάλογό του 
(δηλαδή ο πρώτος αριθµός της πρώτης σειράς αρίθµησης) που είναι το µηδέν 
(αφού το 1 είναι το αντίστοιχο του 11) θα γράφεται µε το σύµβολο του 10 ( 

δηλαδή   ) χωρίς τις δύο πλαϊνές γραµµές. Συνεπώς, κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι το σύµβολο του µηδενός ήταν ο κενός κύκλος Ο. (Για να 
ισχύει όµως αυτή η υπόθεση απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 1 να 
συµβολίζεται < ή  ή =  ενώ στην πραγµατικότητα ο τρόπος γραφής του 
ήταν:  ή  _ ) 

 

Η Ινδία είχε επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από την Ελλάδα σχετικά µε το 
µηδέν και τον τρόπο συµβολισµού του. Οι Ινδοί µαθηµατικοί είχαν το ίδιο 
σύµβολο (δηλαδή την τελεία) για το µηδέν και το άγνωστο διότι θεωρούσαν 
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ότι και τα δύο µοιάζουν µε άδεια ( µη γεµάτα) δοχεία. Οι Έλληνες 
χρησιµοποιούσαν την τελεία για να συµβολίσουν το µηδέν αλλά το ίδιο 
εφάρµοσαν και για το άγνωστο, καθώς είχαν το ίδιο σύµβολο και για τα δύο. Η 
διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα το σύµβολο αυτό είναι περισσότερο κύκλος 
παρά τελεία ενώ στην Ινδία περισσότερο τελεία και όχι κύκλος.  

 

 

 

ΚΙΝΑ 

 

Το µηδέν έφτασε στην Κίνα µαζί µε τους Άραβες έµπορους καρυκευµάτων και 
ελεφαντόδοντου και τους Βουδιστές και Ινδουιστές ταξιδιώτες. Η Κίνα δέχτηκε 
πολλές επιρροές από την Ινδία όσον αφορά το συµβολισµό και την ονοµασία 
του µηδενός. Ως σύµβολό του χρησιµοποιούσαν διάφορες µορφές, όπως 
τελείες, τέλειους κύκλους, ακόµα και κύκλους µέσα σε άλλους κύκλους. Η 
επιρροή από την Ινδία φαίνεται και στη κινέζικη λέξη ‘ling’. Πρόκειται για ένα 
χαρακτήρα που χρησιµοποιούνταν για το µηδέν και φέρει την έννοια αυτού 
που έµεινε πίσω, όπως οι σταγόνες της βροχής µετά από µία καταιγίδα. Αυτό 
σε συνδυασµό µε τα συνώνυµα που είχε ο Mahavira στην Ινδία για το µηδέν, 
δηλαδή τις λέξεις ‘nabhas’ (που σηµαίνει υδρατµός) και ‘bindu’ (που σηµαίνει 
και σταγονίδιο), επιβεβαιώνει  την προηγούµενη άποψη για την άµεση 
επίδραση που άσκησε η Ινδία στην Κίνα σχετικά µε το µηδέν.  

 

 

 

Γενικά, οι άνθρωποι έδωσαν στο κενό σύνολο την έννοια της ύπαρξης και γι’ 
αυτό το λόγο είχαν πάντα κάποιο σύµβολο για αυτό, όπως δύο αγκύλες χωρίς 
όµως να υπάρχει τίποτα ανάµεσά τους { } ή το σύµβολο του κενού συνόλου 
Ø, που δείχνουν την εξέλιξη από το µεσαιωνικό φ (phi) το οποίο ακολούθησε 
το θ ως σύµβολο του µηδενός. 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
 

 

ΙΝΔΙΑ 

Ένα από τα πιο συνηθισµένα ονόµατα της Ινδίας για το µηδέν ήταν η λέξη 
‘kha’ (αυτή τη λέξη χρησιµοποιούσε ο Aryabhata στο Ujjain). Αρχικά αυτή η 
λέξη χρησιµοποιούνταν για να περιγράψει έναν άδειο χώρο και αργότερα για 
να αποδώσει το νόηµα του ‘άδειου αριθµού’, του µηδενός. Ο Varahamihira, 50 
χρόνια µετά τον Aryabhata, αν και δεν είχε κάποιο σύµβολο για το µηδέν 
χρησιµοποίησε διάφορα ονόµατα, όπως ‘ambara’ (που σηµαίνει ‘ουρανός’), 
‘akasa’ (που δηλώνει την έννοια της ‘ατµόσφαιρας’), ‘bindu’ (δηλαδή ‘τελεία’)  
και ‘sunya’ (που µεταφράζεται ως ‘άδειο’). Η λέξη ‘sunya’ πολύ σύντοµα έγινε 
το πιο συνηθισµένο όνοµα του µηδενός. Μετά από 100 χρόνια στο Ujjain, ο 
Brahmagupta δεν είχε κάποιο σύµβολο για το µηδέν αλλά το ονόµαζε κυρίως 
‘kha’ και κάποιες φορές ‘akasa’ και ‘sunya’. Αν µεταφερθούµε 200 χρόνια 
µπροστά στο 830 µ.Χ. και 700 µίλια νότια στο Mysore βρίσκουµε τον 
Mahavira και το βιβλίο του ‘Ganita-Sara-Sagraha’, το οποίο ανανεώνει και 
διορθώνει το αντίστοιχο του Brahmagupta. Στο βιβλίο του ασχολείται πολύ µε 
το µηδέν, παρά το γεγονός ότι δε χρησιµοποιεί κάποιο σύµβολο γι’ αυτό. 
Ακόµα, δεν το ονοµάζει ‘sunya’ αλλά διατηρεί την παλιά λέξη ‘kha’. Αυτό είναι 
πιθανό να οφείλεται στο ζήλο του να διορθώσει το Brahmagupta. Όσον αφορά 
τον αριθµό των συνωνύµων του µηδενός, ο Mahavira έχει ξεπεράσει τον 
Varahamihira, καθώς υπάρχει µεγάλη ποικιλία συνώνυµων λέξεων που 
σχετίζονται µε τα είδη και τις ιδιότητες του ουρανού και του χώρου: βάθος, 
ουράνιος θόλος, το άπειρο, λέξεις όπως ‘jaladharapatha’, ‘likediv’ και περίπου 
δώδεκα (12) συνώνυµα για τη λέξη ‘ουρανός’.  

 

ΔΥΣΗ 

Ο µοναχός Gerbert d’Aurillac το 967 µ.Χ., πριν να γίνει ο Πάπας Sylvester ǁ‖ 
(στη Γαλλία), στους υπολογισµούς που έκανε σε ειδικούς πίνακες 
χρησιµοποιούσε ένα σύµβολο για το µηδέν, το . Το σύµβολο αυτό το 
ονόµαζε ‘sipos’ που µοιάζει µε την ελληνική λέξη ‘ψήφος’.  

Το 950 µ.Χ. στη Μαυριτανική Ισπανία υπάρχουν νούµερα-στοιχεία που οι 
Άραβες τα ονοµάζουν ‘huruf al gobar’ δηλαδή ‘dust numerals’ (νούµερα της 
σκόνης). Πρόκειται για τους αριθµούς από το 1 έως το 9 χωρίς το µηδέν. 
Αυτοί οι αριθµοί έχουν ένα είδος ‘σκόνης’ γύρω τους, µία ‘βροχή’ από τελείες 
που δείχνουν την αξία που έχουν. Δηλαδή λειτουργούν όπως το µηδέν και 
πιθανότατα αποτελούν µια παραλλαγή ή ένα αρχικό στάδιο της εξέλιξης του 
συµβόλου του, του κενού κύκλου.  Μία απόδειξη ότι ο κύκλος ακολούθησε την 
τελεία είναι η άποψη του Bhaskara (1150 µ.Χ.) ότι η τελεία και ο κύκλος 
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‘έζησαν µαζί’, καθώς ο ίδιος είπε ότι «ο χώρος όπου κανένα από τους εννέα 
αριθµούς δεν ανήκει αποτυπώνεται µε ένα κενό (sunya), το οποίο για να 
αποφευχθούν τυχόν λάθη δηλώνεται µε µία τελεία ή µε ένα µικρό κύκλο».  

 

ΑΡΑΒΕΣ 

Όσον αφορά τους Άραβες, το µηδέν γραφόταν µε τελεία, καθώς ο κενός 
κύκλος αντιστοιχούσε στον αριθµό πέντε (5).  

Το 270 µ.Χ. ο Sphujidhvaja έγραψε το βιβλίο ‘Yavanajataka’, το οποίο 
ανακαλύφθηκε το 1978 µ.Χ.. Σ’ αυτό το βιβλίο αναφέρεται δύο φορές ο 
αριθµός 60, ως ‘sat binduyutani’ την πρώτη φορά και ως ‘sat khayutani’. 
Επειδή τα ονόµατα αυτά σηµαίνουν ‘έξι (6) µαζί µε το µηδέν’, όπως είναι 
λογικό, φαίνεται ότι η λέξη για το µηδέν είναι ‘bindu’ στην πρώτη ονοµασία και 
‘kha’ στη δεύτερη.  

Όσον αφορά τη λέξη ‘sunya’, δεν έχει να κάνει τόσο µε την έννοια της ‘κενής 
θέσης’ αλλά µε κάτι που µοιάζει κενό εσωτερικά και είναι έτοιµο να πρηστεί 
και όντως προέρχεται από τη ρίζα ‘svi’ που σηµαίνει ‘πρήξιµο’. Η λέξη ‘kha’ 
προέρχεται από το ρήµα ‘σκάβω’ και συνεπώς φέρει την έννοια της ‘τρύπας’: 
κάτι που µπορεί να γεµίσει.  

Επιπροσθέτως, δύο ακόµα ονόµατα για το Brahman (µέλος της ανώτερης 
τάξης Ινδουιστών) εµφανίζονται και ως ονόµατα για το µηδέν. Πρόκειται για τις 
λέξεις ‘akasa’ (που χρησιµοποιείται από τον Varahamihira, τον Brahmagupta 
και τον Mahavira) και ‘purna’ (που χρησιµοποιείται στο Bhaskara).  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

Το σύµβολο του Gerbert  εµφανίζεται ξανά µετά από χρόνια στην εποχή 
του Μεσαίωνα, που πλέον µοιάζει περισσότερο µε το ελληνικό γράµµα θ 
(θήτα) και λεγόταν ‘theca’. (Παραδείγµατος χάριν, έχει βρεθεί ότι κατά το 13ο 
αιώνα αυτό το σύµβολο το χρησιµοποιούσε ο φιλόσοφος Algus).  

Σε µεταφράσεις από τα αραβικά που έγιναν σε δεκατρία βιβλία και πλάκες του 
Al-Khowarizmi εντοπίστηκαν τρία διαφορετικά σύµβολα για το µηδέν: θ  

(θήτα),   και που το ονόµασε ‘teca’. Η λέξη ‘teca’ δεν είναι κάποια 
παραλλαγή της λέξης ‘θήτα’ (theta), αλλά προέρχεται από την ελληνική λέξη 
‘θήκη’. Το πρώτο γράµµα της λέξης ‘ΘΗΚΗ’ µοιάζει µε µια τελεία µέσα σε ένα 
κύκλο. Ο Radulph του Laon περίπου το 1100 µ.Χ. το περιγράφει ως ένα 
στοιχείο που δηλώνει την απουσία αριθµού και το ονοµάζει ‘sipos’ (όπως και 
ο Gerbert) , όπως η ελληνική λέξη ‘ψήφος’. Την ίδια εποχή ο Rabbi ben Ezra 
το ονοµάζει ‘sifra’, ‘galgal’ (που στα εβραϊκά σηµαίνει ‘τροχός’) και ‘kha’ (που 
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ακόµα σηµαίνει την τρύπα στο κεντρικό κλίτος του τροχού απ’ όπου περνά ο 
άξονάς του).  

 

Το 12ο αιώνα µ.Χ. στην Ινδία ο Bhaskara απέδωσε την εφεύρεση των εννιά 
ψηφίων στο δηµιουργό του σύµπαντος αλλά ξεχώρισε από αυτά τη δική του 
εφεύρεση που κάνει τα ψηφία αυτά να σχηµατίζουν όλους τους αριθµούς, µαζί 
µε το µηδέν που το συµβόλιζε µε µία τελεία ή µε ένα µικρό κύκλο. Μία από τις 
πιο συνηθισµένες λέξεις που χρησιµοποιούσε για το µηδέν είναι ‘null’ και 
προκύπτει από τη µεσαιωνική λατινική ‘nulla figura’ η οποία σηµαίνει ‘όχι 
αριθµός’. (Κάθε αριθµός αφορά σε ένα συγκεκριµένο σύνολο πραγµάτων, ενώ 
το µηδέν σε κανένα απολύτως πράγµα.) 

 

Το µηδέν ήρθε στη Δύση το 970 µ.Χ., ίσως έναν αιώνα νωρίτερα, µε ονόµατα 
από διάφορες πηγές, τα οποία προκύπτουν είτε από τη σηµασία και την 
έννοιά του είτε από τη µορφή του συµβόλου του. Ειδικά κατά την περίοδο της 
Αναγέννησης µε τα αραβικά νούµερα και την άνθιση τεχνών και επιστηµών το 
µηδέν έγινε απαραίτητο ώστε να γίνονται σωστά οι διάφοροι υπολογισµοί.  Ο 
‘πρόγονος’ όλων των δυτικών ονοµάτων για το µηδέν ήταν η αραβική λέξη 
‘sifr’ ή ‘as-sifr’. Πρόκειται για µια µετάφραση της ινδικής λέξης ‘sunya’ (που 
σηµαίνει ‘κενό’). Στην εξέλιξη του ονόµατος του µηδενός συνέβαλαν επίσης οι 
ελληνικές λέξεις  ‘ψήφος’ και ‘θήκη’ καθώς και πολλές µεσαιωνικές λατινικές 
λέξεις σχετικά µε τον κύκλο (όπως rotula και circulus) και το κενό (όπως nulla 
και nihil). Ακόµα, η λέξη για τον άτονο δυτικό άνεµο (zephyrs=Ζέφυρος), που 
δέχτηκε επιδράσεις και από την Ιταλία (κυρίως από τη Βενετία), εξελίχθηκε σε 
zefiro, zefro, zevero µέχρι που πήρε την τελική µορφή zero που ισχύει και στις 
µέρες µας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Γίνεται φανερό ότι το µηδέν δεν αποτελεί το στοιχείο εκείνο που κλείνει έναν 
κύκλο αλλά αποτελεί µία πύλη. Ενώ το ίδιο το µηδέν δεν έχει καµία αξία, µε 
την παρουσία του δίνει αξία σε άλλους αριθµούς. Ταυτόχρονα, αποτελεί το 
σηµείο ισορροπίας ανάµεσα στο σύνολο των θετικών αριθµών και σε αυτό 
των αρνητικών αριθµών. 

 Για πολύ καιρό δεν είχε όνοµα γιατί τα ονόµατα ανήκουν σε συγκεκριµένα 
πράγµατα, ενώ το µηδέν αντιπροσωπεύει το τίποτα, το κενό και µετρά το 
σύνολο αυτών που δεν υπάρχουν, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους αριθµούς 
που ο καθένας αφορά σε ένα συγκεκριµένο σύνολο πραγµάτων. 

 Όµως, παρά το γεγονός ότι σχετίζεται µε το κενό και την απουσία συνόλου 
πραγµάτων αποτελεί µία πύλη προς τη γνώση. Αυτό προκύπτει από τη 
µοναδική του ικανότητα όταν συνδυάζεται µε αριθµούς να σχηµατίζει άλλους 
αριθµούς και ακόµα να µεταβάλλει την  αξία τους µόνο µε την παρουσία του. 
Λόγω της µεγάλης σηµασίας που έχει για τους υπολογισµούς κρίθηκε από 
πολλούς µαθηµατικούς και ιστορικούς σηµαντική η έρευνα και αναζήτηση της 
ιστορίας του και των σταδίων της εξέλιξής του ανά τους αιώνες. Ακόµα, λόγω 
της σηµασίας του πολλοί µαθηµατικοί ασχολήθηκαν µε τις ιδιότητες του 
µηδενός και τη συµπεριφορά του όταν βρίσκεται µαζί µε άλλους αριθµούς. 
Άλλωστε, ο Νεύτωνας όταν ασχολήθηκε µε τη µελέτη της βαρύτητας 
αποφάσισε να σταµατήσει να ψάχνει τι είναι και άρχισε να αναζητά το πώς 
συµπεριφέρεται. Συνεπώς, προκειµένου να κατανοήσουµε την έννοια που 
φέρει το µηδέν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να µελετήσουµε τη γενικότερη 
αντίληψη και ιδέα του µηδενός καθώς και τον τρόπο λειτουργίας και 
συµπεριφοράς του. 
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