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Πρόλογος 
 

«Εν αρχή ην ο λόγος» και όταν τελικά αποφάσισε ο Δημιουργός να ενεργοποιήσει το 
μηχανισμό της μεγάλης έκρηξης, (big bang) άρχισαν άοκνα να τρέχουν τα πρώτα δευτερό-
λεπτα της ζωής του σύμπαντος. Έκτοτε μυριάδες αριθμοί -σχεδόν αυτόματα- απέκτησαν 
νόημα μέσα από διάφορες αντιστοιχίες. Άλλοι προσδιόριζαν το πλήθος των πυρήνων, άλλοι 
των πρωτονίων, των νετρονίων, των ηλεκτρονίων, άλλοι τις μάζες τους, άλλοι τα φορτία 
τους, άλλοι τα spin τους, άλλοι τα αποτελέσματα συνδυαστικών φαινομένων μέσα στο χώ-
ρο και στο χρόνο, άλλοι…μα τι να πρωτοαναφέρουμε! Αργότερα οργανώθηκε με απαράμιλ-
λη φροντίδα και το αιώνιο ληξιαρχείο της ανθρώπινης παρουσίας στον πλανήτη μας, που 
όπως φημολογείται, προΐσταται επάξια ο Άγιος Πέτρος… 

Τώρα τελευταία –πάντα σε σχέση με την ηλικία της Γης- τους διάφορους υπολογι-
σμούς ανέλαβε ο ανθρώπινος νους. Η αφαιρετική του σκέψη επινόησε ειδικά σύμβολα –
τους αριθμούς- που πρόκειται βέβαια για κορυφαία σύλληψη με καθοριστική συμβολή 
στην εξέλιξη και τον πολιτισμό του. Και στο πάνθεον της διανόησης οι αρχαίοι Έλληνες φι-
λόσοφοι δικαιούνται τη μεγαλύτερη δόξα με σημαιοφόρους τους Πυθαγόρειους. Εδώ που 
τα λέμε, αν δεν είχαν εφευρεθεί οι αριθμοί με τους άπειρους συνδυασμούς των δέκα βασι-
κών ψηφίων, τότε ο άνθρωπος θα ήταν καταδικασμένος σε διαρκή πρωτογονισμό, αφού 
για κάθε ανάγκη αρίθμησης και στοιχειώδους υπολογισμού θα έπρεπε να χρησιμοποιεί ένα 
ειδικό σύμβολο με περιορισμένες δυνατότητες σχεδιασμού και επικοινωνίας.    
   … 

Επόμενο λοιπόν ήταν να κυριαρχούν οι αριθμοί στην καθημερινή ανθρώπινη σκέψη 
μέσω απλών ή σύνθετων υπολογισμών. Είναι δε τόσο καταλυτική η επίδρασή τους ώστε να 
υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους σαφής προέκταση στη σφαίρα της μεταφυσικής. 
Ποιος δεν φοβάται ενδόμυχα το 13; Ποιος δεν έχει κάποιον αριθμό στο μανίκι του για γού-
ρι; Πόσοι παίχτες λαχείων δεν έχουν εμμονή σε ορισμένους λήγοντες αριθμούς; Στο τάβλι, 
πόσοι παίχτες δεν επαίρονται ότι δεν τους πάει απλώς το ζάρι, αλλά φέρνουν τους αριθ-
μούς που χρειάζονται; Πόσες περιουσίες χάθηκαν στην αναζήτηση του 21 της τράπουλας; 
Πόσοι ποδοσφαιριστές δεν ερίζουν για τον αριθμό της φανέλας; Πόσοι από σας δεν γνωρί-
ζετε περιπτώσεις ανθρώπων που αρνήθηκαν επίμονα να μείνουν στο δωμάτιο 666 (θεός 
φυλάξοι…).   

Ο καθένας μας σήμερα για την Αστυνομία, την Εφορία, την Τράπεζα, τις τηλεπικοι-
νωνίες, τη ΔΕΗ, το ΙΚΑ, την Τροχαία, το Πανεπιστήμιο(!)… είναι ένας και μοναδικός αριθμός 
(να μην πω νούμερο και παρεξηγηθώ…) με παρελκόμενο και πολλές φορές περιττό το όνο-
μα. Όλοι οι νόμοι, τα διατάγματα και τα διάφορα διοικητικά έγγραφα που ρυθμίζουν την 
κοινωνική ζωή μας είναι αριθμοί και μερικοί μάλιστα φετίχ. Το 1 1 4, ας πούμε, το τελευ-
ταίο άρθρο προηγουμένου Συντάγματος ήταν η μαζική λαϊκή επίκληση και υπενθύμιση σε 
εκείνους που δεν εφήρμοζαν τους νόμους της Δημοκρατίας: «Το παρόν Σύνταγμα επαφίεται 
εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων». Σε τραγικότερες μάλιστα στιγμές της ανθρώπινης ιστο-
ρίας, μέσα στις φυλακές και στα κρεματόρια ήταν και είναι ο άνθρωπος δυστυχώς ακόμη 
μόνον αριθμός. Στο εργοτάξιο και στη φάμπρικα «είμαι το νούμερο οχτώ, με ξέρουν όλοι με 
αυτό…» που λέει και το λαϊκό άσμα επιτείνοντας την ανθρώπινη μοναξιά και ισοπέδωση 
της προσωπικότητας του καθενός. Γι’ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα είναι ενδεικτικός ο 
υπέροχος ποιητικός λόγος της Κικής Δημουλά που λέει: 
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Διαβάζω συχνά τηλεφωνικούς καταλόγους. 
Αισθάνομαι ασφαλής που περιβρέχομαι 

από τόσους γείτονες αριθμούς… 
 

Μα και ποιος δεν αισθάνεται ασφαλής στις εξορμήσεις του για ψώνια, όταν γνωρίζει 
για τα ρούχα και τα παπούτσια όλα τα νούμερα που του «κάνουν»; 

Θα ήταν βέβαια παράλειψη να μην αναφερθούμε και στις ιατρικές αναλύσεις. Δεν 
υπάρχει ηλικιωμένος τουλάχιστον που να μην μετράει την όποια αδιαθεσία του σε αριθ-
μούς πυρετού, πίεσης, σφυγμών, χοληστερίνης, ζαχαροδιαβήτη, ουρικού οξέος, τρανσαμι-
νάσης, αιμοσφαιρίων, σιδηροπενίας, μυωπίας και τόσων άλλων ιατρικών ορολογιών.  

Με συγχωρείται για ένα λεπτό. Πρέπει να απαντήσω σε ένα άγνωστο αριθμό που με 
καλεί στο κινητό μου. 
-Παρακαλώ. Έλα, τι κάνεις, πόσο πήρες στα μαθηματικά; Πόσο; 5; Τυχερός που έπιασες την 
παγκόσμια φοιτητική σταθερά. Θα σε περιμένω στις 6 το απόγευμα στο 1+1 για καφέ. Τα 
λέμε, εντάξει; 

Ακόμη και η ματαιοδοξία των ανθρώπων εκφράζεται μέσα από αριθμούς: «Κονομά-
ει τόσα το μήνα», «έχει τόσα στρέμματα χωράφια», «έχει τόσες λίρες στο πουγκί του», «μέ-
νει σε τόσα τετραγωνικά σπίτι»… «ήρθαν τόσοι στην κηδεία του». 

Μόνον η φαντασία, ο ανθρώπινος πόνος και το περιεχόμενο της καρδιάς δεν έχουν 
μονάδες μέτρησης. Αρκεί λοιπόν ένα τρίχορδο μπουζουκάκι να βάζει σε ρυθμικές αράδες 
τις εφτά νότες για να μας συνοδεύει στο τραγούδι της ζωής… 
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Εισαγωγή 
 

Στο παρόν σύγγραμμα θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε στοιχεία ιστορικά και 
μη με εύθυμο (τουλάχιστον κατ’ εμάς) τρόπο που να δίνουν μια σφαιρική εικόνα της χρή-
σης των αριθμών. Όλοι οι αριθμοί του δεκαδικού συστήματος μπορούν να σχηματιστούν 
από τα –βασικά για το σύστημα αυτό- ψηφία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Γι’ αυτό το λόγο δεν ανα-
λωθήκαμε να περιγράψουμε όλους τους αριθμούς αλλά περιοριστήκαμε σε αυτά τα δέκα 
ψηφία. 

Δεν ισχυριζόμαστε πως η έρευνα μας είναι η πλέον ολοκληρωμένη και επιστημονική 
αλλά γνωρίζουμε πως δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και γι’ αυτό το λόγο ζητούμε την 
επιεική κρίση και κριτική.  

Θεωρούμε βέβαια πως η ομάδα μας «Τα 4 ορφανά» έχει μια ιδιαίτερη σχέση με 
τους αριθμούς και αυτό μάλλον γίνεται εμφανές από το όνομά της. Το λόγο για τον οποίο 
βαφτιστήκαμε έτσι δεν πρόκειται να το μάθετε ποτέ (ίσως να μην τον ξέρουμε ούτε εμείς οι 
ίδιοι) αλλά το σίγουρο είναι πως έχουμε γονείς.  

Οδηγός μας σε αυτή τη περιήγηση είναι η «βασίλισσα του εγκλήματος» Agatha 
Christie και το παραδοσιακό τραγουδάκι που κατέχει βασική θέση στο βιβλίο της «10 μικροί 
νέγροι». Η λίγο ανάποδη παρουσίαση των αριθμών σε αυτό το σύγγραμμα οφείλεται στο 
γεγονός πως έπρεπε να την προσαρμόσουμε (για αισθητικούς λόγους) στο παραπάνω τρα-
γουδάκι.  

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους μικρούς μας φίλους που ομόρφυναν το 
σύγγραμμά μας με τα σχέδιά τους. 

Σας ευχόμαστε ευχάριστη ανάγνωση… 
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«… 10 μικρά αραπάκια βγήκαν να φάνε παρέα, 
λαίμαργο το ‘να πνίγηκε και μείναν μόνο 9 …» 
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«9» 
  

Ο αριθμός εννέα έχει συμβολική σημασία. Ήδη, στην αρχαιότητα οι Πυθαγόρειοι τον 
θεώρησαν ιερό επειδή τα πολλαπλάσιά του με οποιονδήποτε αριθμό δίνουν και πάλι μεμο-
νωμένο τον αριθμό εννέα. Ο αριθμός αυτός θεωρήθηκε συμβολική μορφή της ύλης που 
παραμένει αιώνια μόλις παραλλάσσουσα (δηλαδή που αλλάζει ελάχιστα). 
  
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Ο αριθμός 9 είναι φυσικός, ακέραιος και περιττός αριθμός. Επίσης είναι σύνθετος. 
Σύνθετοι αριθμοί ονομάζονται αυτοί που έχουν περισσότερους από δύο θετικούς διαιρέτες. 
Ακόμα, είναι ελλιπής γιατί είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των γνήσιων διαιρετών του. 
 

1+3=4< 9 
 

Τέλος, ο αριθμός 9 είναι τετράγωνος δηλαδή τα ψηφία του παρουσιασμένα με τη μορφή 
κουκίδων μπορούν να σχηματίσουν ένα τετράγωνο. 
 

•   •   • 
•   •   • 
•   •   • 

 
 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ο αριθμός αυτός ήταν αρκετά ελκυστικός για 
τους αρχαίους μαθηματικούς και κυρίως τους Πυθαγόρειους.  

Το 9 παρουσίαζε και συνεχίζει να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα 
τα ψηφία. Ας δούμε πρώτα τα βήματα στον πίνακα πολλαπλασιασμού του. 
 

Κανονικά βήματα        Κρυφά βήματα 

 

...

90109

8199

7289

6379

5469

4559

3649

2739

1829

919





















                        

...

909

918

927

936

945

954

963

972

981

9
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Είναι καθολικός κανόνας πως αν πολλαπλασιαστεί ένας οποιοσδήποτε αριθμός με 
το 9, το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού που προκύπτει είναι πάντα 9. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε πως δεν υπάρχουν κρυφά βήματα στα 10 πρώτα πολλαπλάσια αλλά υπάρ-
χει ακόμα κάτι: 

4595

3694

2793

1892

0991











                       

6954

7963

8972

9981

10990











 

 

Το αποτέλεσμα στο δεύτερο μισό του πίνακα είναι αντίστροφο από αυτό του πρώ-
του πίνακα. Ας πάρουμε έναν οποιονδήποτε αριθμό: 
Έστω τον αριθμό 87594, αντιστρέφουμε τη σειρά των ψηφίων και έχουμε 49578. Αφαιρού-
με τον μικρότερο από τον μεγαλύτερο και έχουμε 38016. 
Προσθέτοντας τα ψηφία του αποτελέσματος έχουμε: 3+8+0+1+6=18, 1+8=9. Η απάντηση 
πάντα θα είναι 9.  
 

Αν πάρουμε οποιονδήποτε αριθμό και προσθέσουμε τα ψηφία του, για παράδειγμα 
64783 
δηλαδή 6+4+7+8+3=28, μετά αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα από τον αρχικό αριθμό, δηλαδή  
64783-28=64755, το άθροισμα του αποτελέσματος (6+4+7+5+5=27=9) μας δίνει 9. 
 
Ας πάρουμε τα εννιά ψηφία εκτός από το 8 και ας το πολλαπλασιάσουμε με το 9: 
 

111111111912345679   

 

Έπειτα ας πολλαπλασιάσουμε τον ίδιο αριθμό με τα πολλαπλάσια του 9: 

 

9999999998112345679

8888888887212345679

7777777776312345679

6666666665412345679

5555555554512345679

4444444443612345679

3333333332712345679

2222222221812345679

















 

 

Υπάρχει ένας μαθηματικός γρίφος γύρω από το 9: 

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να γραφτεί χρησιμοποιώντας τρία ψηφία; 

Η απάντηση είναι το εννιά υψωμένο στην ενάτη δύναμη του εννιά, 
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δηλαδή 
999  

Το 99 ισούται με 387420489. Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό που αναπαριστάται από το 
9387420489, ο οποίος αρχίζει με 428124773… και τελειώνει σε …89. Ο ολοκληρωμένος αριθμός 
αποτελείται από 369 εκατομμύρια ψηφία και θα απαιτούνταν 500 μίλια χαρτιού και πολλά 
χρόνια για να γραφτεί. 

 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 9 

 

Επειδή 339110  , έχουμε 

 

10≡1(mod9) και συνεπώς 10χ
≡1(mod9) 

Η τελευταία σχέση γίνεται )9(mod10 x

x

x aa    ...2,1,0x  

 

Άρα 

 

)9)(mod...(10...1010 210

2

210 


    

 

Η σχέση αυτή μας δείχνει πως ο αριθμός ν και ο αριθμός  aaaa ...210  ,  που είναι το 

άθροισμα των ψηφίων του ν, αν διαιρεθούν με το 9 αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο. 

 

Επομένως 

 

Ένας αριθμός ν είναι διαιρετός με το 9, αν και μόνο αν το άθροισμα των ψηφίων του ν 
δίνει αριθμό διαιρετό με το 9 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

 

│││ 

 

│││ 

 



 10 

│││ 

 

Οι Αιγύπτιοι, για να γράψουν αριθμούς της πρώτης δεκάδας, χρησιμοποιούσαν μια κάθετη 
γραμμούλα, που είναι η μονάδα της πρώτης τάξης, και την επαναλάμβαναν τόσες φορές 
όσες ήταν οι απλές μονάδες που ήθελαν να παραστήσουν. Έτσι για να παραστήσουν τον 
αριθμό εννιά, ζωγράφιζαν εννέα κάθετες γραμμές. 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

│││        

 

│││  ή    

 

│││        

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 

 

 

Γ IIII 

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

θ΄ 

 

Στο Αλφαβητικό σύστημα αρίθμησης, ο συμβολισμός των αριθμών γινόταν με τα γράμματα 
α, β, γ, δ, ε, ς, ζ, η, θ. Για να ξεχωρίζουν τα γράμματα από τους αριθμούς, έβαζαν μία οξεία 
πάνω και δεξιά από κάθε γράμμα που παρίστανε αριθμό. Γι’ αυτό και ο αριθμός εννιά συμ-
βολίζεται με το γράμμα θ τονισμένο. 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 
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VIIII ή IX 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

 
9 
 
 

Το σύμβολο που χρησιμοποιούν σήμερα οι περισσότεροι λαοί (9) προήλθε από τους Ινδούς. 
Εντούτοις, αυτοί που το έκαναν ευρέως γνωστό είναι οι Άραβες. Γι’ αυτό και αυτό το συγκε-
κριμένο σύστημα αρίθμησης το ονομάζουμε «ινδοαραβικό». 

 
ΤΟ 9 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

 

 Οι πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιούν μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως 
του αποθανόντος 9 ημέρες μετά από το θάνατό του. Μερικοί πιστεύουν πως η ψυχή του 
συχωρεμένου περιφέρεται στον τόπο που απεβίωσε για 9 μέρες.  

Στην Αρχαία Αίγυπτο, οι γηγενείς λάτρευαν την «Εννεάδα», που ήταν ομάδα εννέα 
θεοτήτων από τις οποίες η μία ήταν κορυφαία και οι υπόλοιπες σύντροφοί της, όχι όμως 
και συγγενείς της (όπως συνέβαινε με το Ελληνικό δωδεκάθεο). Το σύστημα αυτό των θεο-
τήτων είχε επινοηθεί από τους ιερείς Ηλιούπολης (της Αιγύπτου) και γι’ αυτό το λόγο η πιο 
γνωστή εννεάδα ήταν η «ηλιοπολίτις εννεάς». Η «Εννεάδα» εξηγούσε συμβολικά τη δημι-
ουργία του κόσμου. 
 Τέλος, στην Καινή Διαθήκη η πύλη της Κολάσεως αναφέρεται ως η Ενάτη Πύλη. 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 
 
 Το σύμβολο της πατρίδας μας δηλαδή η σημαία αποτελείται από 9 γραμμές. Συγκε-
κριμένα αποτελείται από 4 άσπρες και 5 μπλε γραμμές. Οι εννέα αυτές γραμμές έχουν γίνει 
κατά αντιστοιχία με τις συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος». 
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Οι ιεροί αριθμοί όπως το 9 διαδραματίζουν για το φαγητό κάποιο ρόλο και αυτό 
γιατί 9 ειδών φαγητά παρατίθενται στο τραπέζι των Χριστουγέννων (τα εννέα λογιών φαγιά 
στη Θράκη). Σε διάφορους τόπους στην Πασχαλιάτικη κουλούρα χρησιμοποιούνται για 
στολισμό 9 αυγά. 
 Ακόμα, ο αριθμός εννέα κατέχει σημαντική θέση στις νεοελληνικές επωδές (ξόρκια). 
Για παράδειγμα σε ξόρκι κάποιου από τη Κεφαλονιά χρησιμοποιούνται 9 χόνδροι από αλά-
τι. Η Κερκυραία ξορκίστρα επί 9 συνεχής μέρες ή 9 υστερόπεφτα (δηλαδή τις τελευταίες 
Πέμπτες του μήνα και της Σελήνης) επαναλαμβάνει το ξόρκι! Σε ορισμένα μέρη της Ελλάδας 
η ξόρκισα λέγοντας το ξόρκι της στέφει τον άρρωστο με στεφάνι φτιαγμένο από 9 κομμάτια 
κλίμα (κανείς δεν ξέρει αν όντως είχε αποτέλεσμα!). Συνήθως τα ξόρκια επαναλαμβάνονται 
9 φορές.  
 Ο αριθμός 9 αναφέρεται επίσης και σε μαγικές τελετές για πρόκληση μαντικών ο-
νείρων. Οι άγαμες κόρες τοποθετούν εννιά σπόρους σταριού κάτω από το προσκέφαλό 
τους την παραμονή του νέου έτους ή το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων για να ονειρευτούν 
το ταίρι τους (βαριόντουσαν προφανώς να φτιάξουν φανουρόπιτα και έβαζαν σκέτο το σι-
τάρι!).  
 Τέλος, στο Τσεπέλοβο (Ιωαννίνων προφανώς) στη γαμήλια πομπή τοποθετούνται 
μέσα σε ένα μεγάλο μπακιρένιο δίσκο 9 πιάτα γεμάτα καρπούς. 
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ΤΟ 9 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 
 Οι Μούσες (ή Μνείες) ήταν θεό-
τητες των Αρχαίων Ελλήνων. Οι Μούσες 
ήταν εννιά στον αριθμό (αρχικά πι-
στεύονται πως ήταν μόνο 3). 
Οι 9 Μούσες θεωρούνταν προστάτιδες 
των τεχνών (καθεμία προστάτιδα μιας 
συγκεκριμένης τέχνης) και ήταν οι ακό-
λουθες: 
 
 
 
 

o Τερψιχόρη: προστάτιδα του χο-
ρού. 

o Κλειώ: προστάτιδα της ιστορίας. 
o Πολύμνια: προστάτιδα της μιμικής τέχνης 
o Καλλιόπη: προστάτιδα της ηρωικής ποίησης και αργότερα της ρητορίας 
o Μελπομένη: προστάτιδα της τραγωδίας 
o Ερατώ: προστάτιδα της λυρικής ποίησης 
o Θάλεια: προστάτιδα της κωμωδίας 
o Ουρανία: προστάτιδα της αστρονομίας  
o Ευτέρπη: προστάτιδα της τέχνης του αυλού 

 
 Ακόμα, γνωστή από την αρχαιότητα είναι η εννεάκρουνος. Πρόκειται για την πιο 
φημισμένη κρήνη (πηγή) της αρχαίας Αθήνας, που οικοδομήθηκε από τον τύραννο Πεισί-
στρατο ή τους γιους του τον 16 αιώνα π.Χ. 
 Επίσης, το Εννεάπυλο είναι η ονομασία ενός τμήματος της μυκηναϊκής οχύρωσης 
της Ακρόπολης των Αθηνών. Αλλιώς ονομαζόταν Πελαργικό Τείχος. 
 Τέλος, στην αρχαιότητα, η άλλη ονομασία της Αμφίπολης ήταν «9 Οδοί» (ίσως γιατί 
είχε 9 δρόμους!). 
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ΤΟ 9 ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
  

Οι 54 πραγματείες του Πλωτίνου (Φιλόσοφος της Αρχαιότητας) χωρίζονται σε 6 
τμήματα που ονομάζονται «Εννεάδες»· ονομάστηκαν έτσι γιατί το κάθε ένα από αυτά τα 
τμήματα περιέχει εννέα πραγματείες. 

 
ΤΟ 9 ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
 Στις 9 Γενάρη του 1905 πραγματοποιήθηκε ένοπλη επίθεση από την τσαρική κυβέρ-
νηση κατά ειρηνικής διαδήλωσης εκατόν σαράντα χιλιάδων και πλέων εργατών της Πε-
τρούπολης που βάδιζαν προς τα Χειμερινά Ανάκτορα με σκοπό να υποβάλλουν τα αιτήματά 
τους στον Τσάρο Νικόλαο Β’. Αυτό το μελανό σημείο για τη ρωσική ιστορία έμεινε γνωστό 
ως «Ματωμένη Κυριακή». 
 Ακόμα, το κίνημα της Ενάτης Δεκέμβρη αναφέρεται σε μαζικές, πατριωτικές διαδη-
λώσεις φοιτητών στην Κίνα που διήρκεσαν από το Δεκέμβρη του 1935 έως τον Ιανουάριο 
του 1936. 
 Τέλος, ακραία μορφή δράσης του φασιστικού καθεστώτος και συγκεκριμένα της Αυ-
τοκρατορίας του Χίτλερ βρίσκουμε στην περίπτωση του «Ενάτου φρουρίου». Το «Ένατο 
φρούριο» ήταν τμήμα του οχυρού της Κάουνας που βρισκόταν σε απόσταση 8 χιλιομέτρων 
από το κέντρο της πόλης (Λιθουανία). Κατά το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο του 1941-45, το 
οχυρό αυτό μετατράπηκε από τους φασίστες κατακτητές σε τόπο μαζικής εκτέλεσης Σοβιε-
τικών και ξένων πολιτών. Σε μνήμη των πεσόντων μετατράπηκε αργότερα σε μουσείο 
(1959). 
 
ΤΟ 9 ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ 
 
 Μια φυσιολογική εγκυμοσύνη γυναίκας διαρκεί 9 μήνες, σε αυτούς τους 9 μήνες 
σχηματίζεται σταδιακά το σώμα του εμβρύου και στον ένατο μήνα έχουμε γεννητούρια! 
 
ΤΟ 9 ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 
 Στο πλανητικό μας σύστημα, πλέον γνωστοί έχουν γίνει εννιά πλανήτες οι οποίοι 
είναι οι εξής (με σειρά ανάλογη με την απόσταση τους από τον ήλιο): 

o Ερμής (βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο από τους άλλους πλανήτες) 
o Αφροδίτη 
o Γη 
o Άρης 
o Δίας  
o Κρόνος 
o Ουρανός  
o Ποσειδώνας  
o Πλούτωνας (είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον ήλιο) 
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Η απόσταση των πλανητών αυτών από το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος δηλαδή 
των ήλιων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 
 

Πλανήτες Απόσταση από τον ήλιο σε A.U 

Ερμής 0,39 

Αφροδίτη 0,72 

Γη 1,0 
Άρης 1,5 

Δίας 5,2 

Κρόνος 9,5 
Ουρανός 19,2 

Ποσειδώνας 30,1 

Πλούτωνας 39,5 

 
 
 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 9 
 

  
 

Η τέχνη των κόμικς έχει αποκαλεστεί ως 
ένατη τέχνη. Γι΄ αυτό το λόγο, το εβδομαδιαίο 
περιοδικό που συνοδεύει την εφημερίδα «Ελευ-
θεροτυπία» ονομάζεται «9». Μέσα σε αυτό πα-
ρουσιάζονται διάφορες εικονογραφημένες ιστο-
ρίες και παραμύθια που δεν απευθύνονται απα-
ραίτητα σε μικρής ηλικίας αναγνώστες αλλά και 
σε μεγαλύτερους.  
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ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 9 

 
Εκτός από το γνωστό δεκαπεντασύλλαβο, στην ποίηση χρησιμοποιείται και το σύ-

στημα του εννεασύλλαβου. Στην περίπτωση του εννεασύλλαβου, (όπως αποκαλύπτει και το 
όνομά του) ο στίχος του ποιήματος αποτελείται από εννέα συλλαβές. Δεν είναι πολύ δια-
δεδομένος και η χρήση του έχει πλέον εκλείψει. 

Ο αριθμός 9 κάνει συχνά την εμφάνιση του σε ποιητικά έργα. Ο Κ. Π Καβάφης γρά-
φει:: 

Απ’ τες εννιά 
«Δώδεκα και μισή. Γρήγορα πέρασεν η ώρα 

απ’ τες εννιά που άναψα τη λάμπα, 
και κάθισα εδώ. Καθόμουν χωρίς να διαβάζω, 

και χωρίς να μιλώ. Με ποιόνα να μιλήσω 
κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό…» 

 
 Στο δημοτικό τραγούδι «Του νεκρού αδερφού», ο Κωνσταντής (ο μικρότερος εκ των 
εννέα υιών) ανασταίνεται με σκοπό να φέρει την αδερφή του κοντά στη μητέρα του. 

Του νεκρού αδερφού 
«Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη 

την κόρη τη μονάκριβη, την πολυαγαπημένη 
την είχες δώδεκα χρονώ και ήλιος δεν σου την είδε…» 

 
Τέλος, στη λογοτεχνία συναντούμε το έργο του Μενέλαου Λουντέμη: «Οδός Αβύσ-

σου αριθμός 9» 
 
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 9 
 
 Μια ελληνική κινηματογραφική παραγωγή που βασίστηκε σε πραγματικά, δραματι-
κά γεγονότα ήταν η ταινία «Η φανέλα με το νούμερο 9» με πρωταγωνιστή το Στ. Τζώρτζο-
γλου. 

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στην Ένατη πύλη που αποτελεί την πύλη της κολά-
σεως. Ο Ρομάν Πολάνσκι σκηνοθέτησε την ταινία «Ένατη Πύλη» που αναφέρεται στη διε-
ρεύνηση του φαινομένου του ταξιδιού προς την κόλαση. 
 Επίσης, άλλη μια κινηματογραφική ταινία που βασίζεται σε στοιχεία που δώσαμε 
πιο πριν (δηλαδή τους μήνες κύησης της γυναίκας) είναι η «Εννέα Μήνες» με τον άγγλο η-
θοποιό Χιου Γκραντ. 
 
 
ΤΟ 9 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
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 Το έγχορδο μουσικό όργανο ασιατικής καταγωγής που συγγενεύει με τη λύρα και 
έχει εννέα χορδές αποκαλείται εννεάχορδο. Ήρθε πολύ παλιά στην Ελλάδα από την Ασσυ-
ρία και χρησιμοποιήθηκε έως την εποχή του Απολλοδώρου (2ος αιώνας μ.Χ). 
 Τέλος, ένας από τους πιο διαδεδομένους χορούς της χώρας μας και ίσως ο πιο «μά-
γκικος»! για τον οποίο έχουν γίνει και εγκλήματα (βλέπε «Παραγγελιά»!) είναι το ζεϊμπέκι-
κο. το μέτρημα του (για όσους γνωρίζουν περί μετρήματος στη μουσική) είναι 9/8! 
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ΤΟ 9 ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 
 Στα Χανιά της Κρήτης, και συγκεκριμένα στην επαρχία Κισάμου, βρίσκεται μια μεγά-
λη κοιλάδα που ονομάζεται «εννέα χωριά». 

Τέλος…κάθε έλληνας πολίτης υποχρεούται σε εννιάχρονη φοίτηση σε σχολείο. Υ-
πάρχουν βέβαια ακόμα πολλοί που δεν ακολουθούν την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση 
διατηρώντας έτσι τα ποσοστά του αναλφαβιτισμού σε μεγάλα επίπεδα. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΝΝΙΑ 
 

o Ο μήνα έχει 9 (πέρα βρέχει δηλαδή είναι αυτός) 
o Στις 9 του μακαρίτη άλλον έμπασε στο σπίτι (έχει γίνει και τραγούδι) 
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«… 9 μικρά αραπάκια παίζαν το σούρουπο κρυφτό, 
το ‘να παρακοιμήθηκε και μείναν μόνο 8 …» 
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«8» 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Ο αριθμός 8 είναι άρτιος (διαιρείται με το 2) και σύνθετος (έχει περισσότερους από 
δύο διαιρέτες). Επίσης είναι ελλιπής αριθμός δηλαδή το άθροισμα των φυσικών διαιρετών 
του είναι μεγαλύτερο απ’ αυτόν (1+2+4<8). Ακόμα, ο αριθμός 8 είναι κυβικός καθώς μπορεί 
να εκφραστεί ως 23 δηλαδή μπορεί να αναπαρασταθεί στο χώρο ως κύβος. Όπως κάθε κυ-
βικός αριθμός μπορεί να εκφραστεί σαν άθροισμα διαδοχικών περιττών αριθμών  

 

8=3+5 

 

Στα μαθηματικά, συναντούμε το 8 στην έννοια κανονικό οκτάγωνο που δηλώνει 
κανονικό πολύγωνο με 8 πλευρές και 8 γωνίες καθώς και στην έννοια κανονικό οκτάεδρο 
που είναι ένα από τα πέντε κανονικά πολύεδρα και έχει 8 έδρες που είναι ισόπλευρα τρί-
γωνα, 12 ακμές και 6 κορυφές. 

Τα μυστικά βήματα στους πίνακες πολλαπλασιασμού του 8 είναι αντίθετα από αυτά 
του 1. 

Κανονικά βήματα      Κρυφά βήματα 

 

...

80108

7298

6488

5678

4868

4058

3248

2438

1628

818





















  

1046

1165

1284





  

...

808

927

101

211

321

404

523

642

761

8



















 

Αν αυτό είναι αναπάντεχο τότε ας δούμε κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες του αριθμού 8. 

888 

  88 
    8 
    8 
    8 

_____ 
1000 

 
 

και: 
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19987654388888888

299876548888888

3998765888888

49987688888

599878888

6998888

79988















 

 
 

και τέλος 
 

12345679 x 8 = 98765432 
 

(για όσους δεν έχουν παρατηρητικότητα δίνεται η επεξήγηση πως ο αριθμός 8 όταν πολλα-
πλασιαστεί με το αριθμό που αποτελείται από τα ψηφία 1-9 διατεταγμένα με αύξουσα σει-
ρά, μας δίνει αποτέλεσμα έναν αριθμό που αποτελείται από τα ψηφία 2-9 διατεταγμένα 
κατά φθίνουσα σειρά. 
 
 
ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 8 
 
Αν ο αριθμός ν είναι γραμμένος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης τότε ισχύει η σχέση: 
 


 10...1010 2

210    με ,90 1   και ,....,2,1,0i  

 
Από τη σχέση αυτή παίρνουμε τη σχέση: 
 

 32

210 10)1010(    όπου  4

43 10...10  
  

 

Παρατηρούμε πως  012

2

210 1010     είναι ο αριθμός που σχηματίζεται από 

τα τρία τελευταία ψηφία του αριθμού ν. Έτσι έχουμε: 

 

 125810 012

3

012   

 

Άρα, ο αριθμός ν διαιρείται με το 8 αν και μόνο αν ο αριθμός 012 aaa διαιρείται με το 8. 

 

Με άλλα λόγια, ο αριθμός ν διαιρείται με το 8 αν και μόνο αν ο αριθμός που σχηματίζουν 
τα τρία τελευταία ψηφία του ν είναι διαιρετός με το 8. 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΚΤΩ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
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 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

│││ 

 

│││ 

 

││ 

 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 
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Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

│││         
 

│││  ή     
 

││            
 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 

 

 

Γ III 

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

η΄ 

 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

VIII 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

 
8 
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ΤΟ 8 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Η οκτώηχος είναι λειτουργικό βιβλίο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που περιέχει 8 πλή-
ρης αναστάσιμες ακολουθίες. Περιλαμβάνει ύμνους και κανόνες των 8 ήχων, δηλαδή των 8 
μουσικών τρόπων. Οι ήχοι εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα και έτσι κάθε 8 εβδομάδες επα-
ναλαμβάνονται από την αρχή. Η οκτώηχος θεωρείται έργο του υμνογράφου και μεγάλου 
θεολόγου Ιωάννη Δαμασκηνού. Με την εισαγωγή της στην εκκλησιαστική μουσική της Ανα-
τολικής Εκκλησίας προέκυψε ποικιλία στη μελωδία και συγχρόνως μπήκε φραγμός στην 
αυθαιρεσία. 
 
 
ΤΟ 8 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Η οκταετηρίδα ήταν ημερολογιακό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην Αρχαία Ελ-
λάδα από το 6ο π.Χ αιώνα. Συνίστατο στην παρεμβολή τριών μηνών ανά οκταετία έτσι ώστε 
να καλυφθεί η διαφορά που υφίστατο ανάμεσα στο σεληνιακό και το ηλιακό έτος. 
 
 
ΤΟ 8 ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 

Η κορυφαία στιγμή της σημερινής τεχνολογίας, δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
βασίζονται στο δυαδικό σύστημα αριθμών, δέχονται ερωτήσεις με αριθμούς και απαντούν 
με αριθμούς, άκουσον, άκουσον! Στην πληροφορική 1 byte (δηλαδή ένας χαρακτήρας) απο-
τελείται από 8 bits. Ένας χαρακτήρας δηλαδή όταν θα μετατραπεί στο δυαδικό σύστημα για 
να γίνει κατανοητός από τον επεξεργαστή του υπολογιστή θα αντιστοιχεί σε έναν οκταψή-
φιο αριθμό (ο οποίος όπως είναι λογικό θα είναι συνδυασμός των δύο ψηφίων του δυαδι-
κού συστήματος 0 και 1) 

 
ΤΟ 8 ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Η «οκτάς» ήταν παλαιό αστρονομικό όργανο που μετρούσε το ύψος των αστέρων 
κατά τη μεσουράνησή τους. 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 8 ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 
 

Ο σκελετός του εγκεφαλικού κρανίου αποτελείται από 8 οστά: το μετωπιαίο, τα δύο 
βρεγματικά, τα δύο κροταφικά, το ινιακό, το σφηνοειδές και το ηθμοειδές. 
 

 
 
ΤΟ 8 ΣΤΑ ΖΩΑ 

 
Κανένα μέλος μιας οκταμελούς οικογένειας δεν παραμένει 
παραπονεμένο γιατί δεν έφαγε χταποδάκι και αυτό γιατί έχει 
8 πόδια και φτάνει για όλους. Σε κάθε ένα από τα οκτώ πό-
δια του έχει μικρές βεντούζες που εξυπηρετούν τόσο την κί-
νησή του όσο και την πρόσληψη τροφής. 
 
 
ΤΟ 8 ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 
 

Στη χημεία οι οκτάδες Newlands, είναι γενίκευση σύμφωνα με την οποία, όταν τα 
χημικά στοιχεία καταταγούν κατ’ αύξον ατομικό βάρος. Τότε τα στοιχεία με παραπλήσιες 
φυσικές και χημικές ιδιότητες εμφανίζονται μετά τη μεσολάβηση εφτά άλλων στοιχείων. 
Επίσης, ο κανόνας των οκτάδων λέει πως σύμφωνα με την ηλεκτρονική θεωρία σθένους οι 
χημικές ενώσεις σχηματίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε καθένα από τα άτομα που περι-
λαμβάνουν να αποκτά 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα του.  

Τέλος, οκτάνιο στη χημεία είναι συνοπτική ονομασία 18 άκυκλων οργανικών ενώ-
σεων κορεσμένων υδρογονανθράκων ισομερών μεταξύ τους με μοριακό τύπο C8H18. Ο α-
ριθμός οκτανίου αποτελεί το δείκτη ποιότητας καύσης μιας βενζίνης. 

 
 

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 8 
 

Οι 8 ήταν ομάδα αμερικανών ζωγράφων οι οποίοι παρόλο που εξέθεσαν μαζί μόνο 
μία φορά στη Ν. Υόρκη το 1908, εδραίωσαν ένα από τα κύρια ρεύματα της αμερικανικής 
ζωγραφικής του 20ου αιώνα. 
 
 
ΤΟ 8 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
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Στη μουσική συναντούμε τον όρο οκτωηχία που αποτελεί σύστημα των 8 τρόπων- 

ήχων της βυζαντινής μουσικής. Επίσης, μια νότα π.χ η ντο απέχει από την ακριβώς προη-
γούμενη νότα ντο κατά 8 νότες. Αυτή η απόσταση ονομάζεται οκτάβα. 

Τέλος, ένα από τα δύο είδη μπουζουκιού είναι το οκτάχορδο το οποίο έχει 4 διπλές 
χορδές. Οι περισσότεροι επαγγελματίες οργανοπαίχτες παίζουν οκτάχορδο μπουζούκι. 

 

 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΟΚΤΩ 
 

 Οκταεδρίτης: κάθε σιδηρομετεωρίτης με περιεκτικότητα 6-11% σε νικέλιο και οκταεδρική 
κρυσταλλική δομή. 

 Οκταοδική λυχνία: ηλεκτρονική λυχνία κενού με 8 ηλεκτρόδια οι οποία χρησιμοποιείται 
ως ταλαντωτής –μίκτης στους ραδιοφωνικούς δέκτες. 
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«… 8 μικρά αραπάκια στο Ντέβον πήγαν για λεφτά, 
το ‘να αποφάσισε να μείνει και μείναν μόνο 7 …» 
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«7»τραγούδια θα σου πω για να διαλέξεις το σκοπό…  
Aπό την αρχαιότητα έως και σήμερα, ο αριθμός επτά θεωρείται ιερός και συμβολικός.  
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι αριθμοί 6, 8, 9 και 10 μπορούν να παραχθούν από τους πρώτους αριθμούς 2, 3 

και 5 καθώς και από τη μονάδα. Σε αντίθεση με αυτούς, ο αριθμός επτά είναι ο μόνος εκ 
των δέκα πρώτων που δεν μπορεί να παραχθεί από τους υπόλοιπους πρώτους αριθμούς 
εκτός της μονάδας.  
Επίσης, ο αριθμός επτά είναι ο μόνος μονοψήφιος πρώτος αριθμός που δεν είναι μεγαλύ-
τερος κατά μία μονάδα από μια δύναμη του 2. Έτσι είναι: 2=2º+1, 3=2¹+1, 5=2²+1 αλλά το 
επτά είναι κατά μία μονάδα μικρότερο από την τρίτη δύναμη του δύο (7=2³-1).  

Οι Πυθαγόρειοι μαθηματικοί δίδασκαν την τελειότητα του αριθμού αυτού γιατί α-
ποτελείται από δύο τέλειους αριθμούς, το τρία, από το οποίο σχηματίζεται το τρίγωνο, και 
το τέσσερα, από το οποίο σχηματίζεται το τετράγωνο. Οι δύο αυτοί αριθμοί, τρία και τέσ-
σερα θεωρούνται και αυτοί ιεροί και κατέχουν σημαντική θέση στις παραδόσεις, τα ήθη, τα 
έθιμα, τη λογοτεχνία και τη θρησκεία πολλών λαών. 

Τα μυστικά βήματα στον πίνακα πολλαπλασιασμού του 7 είναι παρόμοια με αυτά 
του 2 με τη διαφορά πως έχουν αντίθετη φορά. 

Κανονικά βήματα        Κρυφά βήματα 
 

...

70107

6397

5687

4977

4267

3557

2847

2137

1427

717





















   

1165

1394

1082







 

...

707

936

211

431

624

853

101

312

541

7



















 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 7 
 
Υπολογίζοντας τα υπόλοιπα των δυνάμεων του 10, με το 7 έχουμε ότι:  

103(mod7)                                                       104=10×10³-3(mod7) 

10²3²(mod7)2(mod7)                                    105=10²10³-2(mod7) 

10³=27(mod7)–1(mod7)                                 106=(10³)²1(mod7) 
Αλλά για κάθε φυσικό αριθμό ν έχουμε: 
 

ν=6λ+υ, με λ, υ  Ζ και 0 υ <6. 
 

Επομένως 

 

 



 29 

    10ν =106λ+υ=106λ 10υ 1λ 10υ (mod7) 

 

Συνεπώς, οι διαδοχικές δυνάμεις του 10 είναι ισοϋπόλοιπες (mod7) με τους αριθμούς 1, 3, 
2, -1, -3, -2, οι οποίοι επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά. Άρα για τον αριθμό  

 


  10...1010... 2

210011    

έχουμε:  

)7...)(mod323123( 76543210    

 

Δηλαδή ένας αριθμός θα διαιρείται με το 7 αν και μόνο αν  

 

0323123 76543210  aaaaaaaa  

 

 

Τέλος, το κανονικό επτάγωνο είναι το μοναδικό πολύγωνο που δεν μπορεί να κατασκευα-
σθεί με τις παραδοσιακές μεθόδους δηλαδή με κανόνα και διαβήτη. 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
 
Πολλοί ήταν οι λαοί που καθιέρωσαν δικό τους σύστημα αρίθμησης που τους διευκόλυνε 
με τους υπολογισμούς και την επίλυση προβλημάτων. Έτσι, ο αριθμός επτά έχει πολλές 
μορφές όπως ακριβώς και οι περισσότεροι αριθμοί. 
 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

│││ 

 

│││ 

 

│ 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

 

Στο σύστημα αυτό, ο αριθμός επτά συμβολίζεται με επτά καρφιά. Όμως, το βασικό μειονέ-
κτημα αυτού του συστήματος είναι το γεγονός ότι το ίδιο σύμβολο (καρφί ή σφήνα) μπορεί 
να παριστάνει πολλούς αριθμούς, ακέραιους, δεκαδικούς ή κλάσματα και συνεπώς, τα επτά 
καρφιά δεν συμβολίζουν απαραιτήτως τον αριθμό επτά. 

 

Αρχαίο κινέζικο αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

 

Ετρουσκικό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 
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Γ I I 

 

 

Στο αριθμητικό σύστημα των Ελλήνων που ονομάζεται Ακροφωνικό ή Ηρωδιανικό, ο αριθ-
μός επτά σχηματίζεται προσθετικά από το σύμβολο του αριθμού πέντε και από δύο σύμβο-
λα της μονάδας. 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

ζ΄ 

 

 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

│││        

 

│││  ή    

 

│            

 

Οι δύο αυτές γραφές επικράτησαν στην Κρήτη. Τόσο στη Γραμμική Α όσο και στη Γραμμική 
Β, ο αριθμός επτά συμβολίζεται με επτά κάθετες γραμμές δηλαδή με επτά μονάδες. 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

VII 

 

 

Στο Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα, ο αριθμός επτά συμβολίζεται προσθετικά από το σύμ-
βολο του αριθμού πέντε και δύο μονάδες. 
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Αραβικό αριθμητικό σύστημα (ανατολική γραφή) του 10ου αιώνα 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό αριθμητικό σύστημα του 14ου αιώνα 

 

 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

 

7 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

 

 

 

Ο αριθμός αυτός κατείχε και εξακολουθεί να κατέχει εξέχουσα θέση τόσο στον χρι-
στιανισμό όσο και στις ειδωλολατρικές και τις υπόλοιπες θρησκείες. Ο αριθμός επτά έχει 
κατά κανόνα μυστηριακό περιεχόμενο καθώς και συμβολικό ή ιερατικό χαρακτήρα.  

Οι Ινδοί ήταν αυτοί που πρώτοι απέδιδαν θείες και μυστήριες δυνάμεις στον αριθμό 
επτά και τους ακολούθησαν οι Βαβυλώνιοι, οι Φοίνικες και οι Ασσύριοι. Όλοι αυτοί οι αρ-
χαίοι ανατολικοί λαοί πίστευαν πως όχι μόνο οι κύριες και μεγάλες θεότητες ήταν 7 αλλά 
και τα ουράνια πνεύματα, τα μεγάλα αστέρια, οι ουρανοί και τα στρώματα της γης ήταν 7. 
Πίστευαν δε πως όλα τα ανθρώπινα έργα έπρεπε να φέρουν τη σφραγίδα του αριθμού 7 
και να συντελούνται υπό τη μυστηριακή ισχύ του.  

Συγκεκριμένα, οι ιερείς-γεωγράφοι στη Βαβυλώνα διαιρούν τη γη σε επτά ζώνες και 
οι αρχιτέκτονες χτίζουν το ναό του Γκουντέα, «τον οίκο των 7 τμημάτων του κόσμου» όπως 
ονομάστηκε, σε 7 επίπεδα. Οι πύργοι της Βαβέλ, ενώ αρχικά είχαν 3 ή 4 ορόφους και πότε 5 
ή 6, αφιερώθηκαν στους 7 πλανήτες και χτίζονταν έκτοτε με 7 ορόφους, που καλύπτονταν 
με γυάλινα τούβλα 7 χρωμάτων. Αυτά τα 7 επίπεδα συμβόλιζαν την άνοδο στους ουρανούς 
και υπόσχονταν ευτυχισμένη μοίρα σ’ όποιον ανέβαινε στην κορυφή τους.  
Το δέντρο της ζωής, με 7 κλάδους, καθένας από τους οποίους είχε 7 φύλλα, αποτελεί ίσως 
τον πρόγονο της εφτάφωτης λυχνίας των Εβραίων. Για τους Βαβυλώνιους το 7 ήταν τόσο 
ιερός αριθμός ώστε ακόμα και στις θεές τους είχαν δώσει από επτά ονόματα. 

Οι Αιγύπτιοι, με τη σειρά τους, παραδέχονταν πως ο Νείλος, τον οποίο λάτρευαν και 
ως θεό τους, είχε 7 διακλαδώσεις και το Δέλτα του είχε 7 στόματα (Επτάρρους Νείλος). Α-
κόμα πίστευαν ότι κάθε άνθρωπος βρίσκεται υπό την προστασία 7 θεών, ότι 7 ήταν οι δη-
μιουργοί του σύμπαντος, 7 ήταν οι ιεροί σκορπιοί που αποτελούσαν τη συνοδεία της θεάς 
Ίσιδας και 7 ήταν οι μοίρες που κατεύθυναν την τύχη των ανθρώπων. Επιπλέον, ο αριθμός 
αυτός αναφέρεται στα όνειρα του Φαραώ. Οι επτά παχιές και οι επτά ισχνές αγελάδες που 
είδε στον ύπνο του ο Φαραώ αντιστοιχούσαν στα επτά χρόνια ευφορίας και τα επτά χρόνια 
ξηρασίας που παρατηρήθηκαν στην Αίγυπτο. 

Ανάλογη ιερότητα είχε και στους Εβραίους ο αριθμός αυτός. Στην Παλαιά Διαθήκη, 
σημαίνει, άλλοτε την πλήρη τελειότητα και άλλοτε το άπειρο πλήθος. Οι ημέρες της δημι-
ουργίας είναι επτά όπως και οι ημέρες του Πάσχα και της Σκηνοπηγίας. Η περιτομή των α-
γοριών επικράτησε να γίνεται επτά μέρες μετά τη γέννησή τους. Οι Εβραίοι γιόρταζαν το 
«σαββατικό έτος» κάθε 7 χρόνια και κάθε 7 «σαββατικά έτη», δηλαδή κάθε 49 χρόνια 

(=49), γιόρταζαν το «ιωβηλαίο έτος» για 7 εβδομάδες. Σύμφωνα με τις παραδόσεις των 
Εβραίων, χρειάστηκε να σαλπίσουν επτά ιερείς επί επτά φορές για να καταρριφθούν τα τεί-
χη της Ιεριχούς.  

Στην Καινή Διαθήκη ο αριθμός αυτός αναφέρεται πολλές φορές, κυρίως στην Απο-
κάλυψη. Εφτά είναι οι Εκκλησίες στη Ασία, εφτά οι αρχάγγελοι, τα Πνεύματα, τα κέρατα 
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του αρνιού κ.τ.λ. Στην ορθόδοξη και καθολική Εκκλησία, εφτά είναι τα Μυστήρια (βάπτι-
σμα, χρίσμα, μετάνοια ή εξομολόγηση, γάμος, ευχέλαιο, θεία ευχαριστία και ιεροσύνη). Στη 
λειτουργία του ευχελαίου διαβάζονται οι επτά Απόστολοι και επτά Ευαγγέλια, ενώ για κάθε 
ένα Ευαγγέλιο ανάβεται ένα κερί. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται επίσης πως ο Χριστός, 
όταν ρωτήθηκε από τον Απόστολο Πέτρο αν πρέπει να συγχωρεί τον εχθρό του 7 φορές, 
απάντησε πως πρέπει να τον συγχωρεί όχι μόνο 7 φορές αλλά 77. Στην πρώτη (Α’) οικουμε-
νική σύνοδο διατυπώθηκαν τα επτά πρώτα Άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Επιπλέον, 
πραγματοποιήθηκαν επτά οικουμενικοί σύνοδοι. 

Κατά τη χριστιανική παράδοση, επτά χριστιανοί, οι οποίοι κατέφυγαν σε μια σπηλιά, 
την εποχή των μεγάλων διωγμών του αυτοκράτορα Δέκιου, έμειναν κοιμισμένοι για 200 
χρόνια και εμφανίστηκαν ξανά το 447 μ.Χ. Αυτά τα επτά άτομα ονομάστηκαν «Επτά Κοιμώ-
μενοι της Εφέσου. Η ιστορία αυτή θεωρήθηκε ως επιβεβαίωση της ανάστασης του Χριστού. 

Σύμφωνα με τη χριστιανική εκκλησία, επτά είναι στο σύνολό τους τα θανάσιμα α-
μαρτήματα, δηλαδή τα βασικά ηθικά ελαττώματα, τα οποία αποτελούν τη βάση όλων των 
αμαρτωλών πράξεων. Αυτά είναι: η υπεροψία, η πλεονεξία, η λαγνεία, η ζηλοφθονία, η 
λαιμαργία, ο θυμός και η οκνηρία. 
 

 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Όμως και στην Αρχαία Ελλάδα ο αριθμός αυτός κατείχε σημαντική θέση. Κατά τον Όμηρο, 

ο Ήλιος είχε επτά κοπάδια αγελάδων. Η μυθολογία λέει πως οι Αθηναίοι ήταν υποχρεωμένοι να 
στέλνουν κάθε χρόνο 7 νέους και 7 νέες στο Μινώταυρο. Στην αρχαία Αθήνα, την έβδομη μέρα 
από τη γέννηση του παιδιού γίνονταν τα αμφιδρόμια, η τελετή βαπτίσματος. Οι γυναίκες έπαιρ-
ναν το παιδί στα χέρια τους και έκαναν κύκλο γύρω από την εστία για να το παρουσιάσουν στη 
θεά Εστία. Ταυτόχρονα, ο πατέρας του έδινε το όνομα και έτσι το αναγνώριζε για παιδί του. Επι-
πλέον, τα αγόρια και τα κορίτσια μεγάλωναν μέχρι την ηλικία των 7 χρόνων μαζί μέσα στο γυναι-
κωνίτη παίζοντας με τα ίδια παιχνίδια. Μετά τα έβδομά τους γενέθλια, οι γονείς παρέδιδαν τα 
μεν αγόρια στον παιδαγωγό, για να μάθουν ανάγνωση, γραφή και τέχνες, και τα δε κορίτσια έμε-
ναν με τη μητέρα τους, που τους δίδασκε τις δουλειές του σπιτιού. 

Από την άλλη, οι Σπαρτιάτες είχαν καθιερώσει να κάνουν τις θυσίες τους για το θεό Α-
πόλλωνα την έβδομη μέρα κάθε μήνα. Ο αριθμός αυτός δηλαδή ήταν αφιερωμένος στο θεό Α-
πόλλωνα. 
 

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ 

 
Στην αρχαία Ελληνική ιστορία η εκστρατεία ενάντια στο σφετεριστή του θρόνου των Θηβών (η 
Θήβα αποκαλούνταν και επτάπυλος γιατί είχε επτά πύλες) Ετεοκλή ονομάστηκε «Επτά επί Θή-
βας». Ονομάστηκε έτσι γιατί οι βασιλείς που εκστράτευσαν εναντίον του ήταν στο σύνολό τους 
επτά (Άδραστος, Πολυνείκης, Τυδέας, Αμφιάραος, Καπανέας, Ιππομέδων και Παρθενόπαιος). Σε 
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μονομαχία του Ετεοκλή με τον αδερφό του Πολυνείκη, σκοτώθηκαν και τα δύο αδέρφια και τελι-
κά ανέλαβε βασιλιάς της Θήβας ο θείος τους, Κρέοντας. Βέβαια, δεν είναι αποδεδειγμένο ότι 
πρόκειται για καθαρά ιστορικά γεγονότα. Ο Αισχύλος ήταν αυτός που κατέγραψε τα γεγονότα 
αυτής της εκστρατείας ή τους θρύλους για αυτήν την εκστρατεία στο έργο του «Επτά επί Θήβας», 
το οποίο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες. 
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ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Επτά ήταν και οι μεγαλύτεροι σοφοί της αρχαιότητας. Ήταν άνθρωποι με σοφία, σύνεση και 
πρακτικές γνώσεις που έζησαν γύρω στον 7ο και τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν οι εξής: 
1. Σόλωνας ο Αθηναίος 
2. Θαλής ο Μιλήσιος 
3. Περίανδρος ο Κορίνθιος 
4. Χείλων ο Λακεδαιμόνιος  
5. Πιττακός ο Μυτιληναίος  
6. Βίας ο Πριηνεύς και 
7. Κλεόβουλος ο Ρόδιος 
 
Οι Επτά Σοφοί σημάδεψαν την εποχή τους και τα σοφά τους αποφθέγματα έμειναν στην 
ιστορία. Μερικά απ’ αυτά είναι τα εξής: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος» Σόλωνας, «Γνώθι 
σαυτόν» Θαλής, «Μηδέν άγαν» Χείλων, «Γλώττης κράττει» Κλεόβουλος, «Παν μέτρον άρι-
στον», κ.α. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 
 

Ένα παραδοσιακό είδος ψωμιού που παρασκευάζεται στη χώρα μας είναι το επτά-
ζυμο ψωμί. Για την παρασκευή του δεν χρησιμοποιείται το κοινό προζύμι, αλλά ειδική ζύμη 
που γίνεται από μουσκεμένα ρεβίθια. Το επτάζυμο ψωμί ζυμώνεται πολλές φορές και γίνε-
ται πιο αφράτο από τα υπόλοιπα ψωμιά. 
Στην περιοχή της Μεσοποταμίας οι άνθρωποι προσεύχονται και νηστεύουν επί επτά μέρες 
για να ακούσουν την ακολουθία, η οποία τους εξασφαλίζει την είσοδο στον παράδεισο από 
τις επτά πύλες. Οι Εβραίοι της Βαγδάτης πιστεύουν πως, για να θεραπευθεί ένα παιδί που 
έχει ιλαρά, πρέπει να το περιφέρουν επτά φορές γύρω από τη συναγωγή. Οι Άραβες πεν-
θούν επί επτά μέρες το θάνατο του χαλίφη τους ενώ οι περιστρεφόμενοι δερβίσηδες του 
Ικονίου και της Κωνσταντινούπολης χορεύουν το συμβολικό τους χορό ανά επτά (όσοι και 
οι πλανήτες). Στην Ινδία, οι ναοί είθισται να περικλείονται από επτά αυλές.  

Οι Μουσουλμάνοι οφείλουν να επισκεφθούν επτά φορές, να θυσιάσουν επτά κριά-
ρια, να κάνουν επτά γύρους γύρω από την ιερή τους πέτρα και να προσκυνήσουν τους επτά 
τάφους των συνεργατών του Μωάμεθ. Ο κάθε Μουσουλμάνος οφείλει να προσεύχεται ε-
φτά φορές καθημερινά και δικαιούται να αποκτήσει επτά συζύγους! 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, ιδιαίτερα των συλλεκτών ταχυδρομικών φακέ-
λων και γραμματοσήμων, όταν στις 7-7-77 κατέκλυσαν τα ταχυδρομεία στην Ευρώπη και 
την Αμερική, για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους με την ειδική σειρά γραμματοσήμων 
της χρονολογίας αυτής, αλλά και για να πάρουν σφραγισμένους φακέλους της μέρας αυτής. 

Όμως ο αριθμός επτά έχει συνδεθεί και με δεισιδαιμονίες. Λέγεται πως, αν ένας κα-
θρέπτης σπάσει, τότε κακοτυχία κυνηγάει τον ιδιοκτήτη του ή αυτόν που τον έσπασε για 
επτά ολόκληρα χρόνια. 
 

 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 

Η ιερότητα αυτού του αριθμού γίνεται εμφανής μέσα από πολλά γεγονότα και επι-
λογές διαφόρων ανθρώπων και λαών. 

Το γεγονός πως ο πόλεμος, ανάμεσα στην Αγγλία και την Πρωσία αφενός και την 
Γαλλία και την Αυστρία αφετέρου, διήρκησε επτά χρόνια αποδόθηκε από πολλούς σε θεϊκή 
παρέμβαση. Μεγάλοι ηττημένοι αυτού του πολέμου ήταν η Γαλλία και η Αυστρία που ανα-
γκάστηκαν τελικά να παραδώσουν πολλές περιοχές τους στους νικητές Αγγλία και Πρωσία. 

Όσον αφορά τις επιλογές που έκαναν διάφοροι λαοί με βάση τον αριθμό επτά, η 
αγάπη για αυτόν τον αριθμό φαίνεται από τα παρακάτω. Τόσο η Ρώμη, όσο και η Κωνστα-
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ντινούπολη επιλέχθηκαν να χτιστούν πάνω σε επτά λόφους. Αυτό δεν θεωρείται τυχαίο. 
Είναι προφανές πως επιλέχθηκαν αυτές οι τοποθεσίες επειδή ο αριθμός επτά είναι ιερός 
για τους περισσότερους λαούς. Αρχικά και οι δύο αυτές πόλεις ονομάστηκαν Επτάλοφος και 
αργότερα πήραν τις σημερινές τους ονομασίες. 

Υπάρχουν βέβαια και πολλά τοπωνύμια που περιέχουν τον συγκεκριμένο αριθμό 
στο όνομά τους. Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά μέρη και συγκεκριμένα πολλές κοινότητες 
που έχουν ως συνθετικό αυτόν τον αριθμό.  
Π.χ 

 Κοινότητα Επτάλοφος στο νομό Φωκίδας 

 Κοινότητα Επτάλοφος στο νομό Κιλκίς 

 Κοινότητα Επταχώρι στο νομό Καστοριάς 

 Κοινότητα Επτάμυλοι στο νομό Σερρών 

 Κοινότητα Επταπίττα ή Επτάσπιτα στο νομό Αχαΐας 

 Τα νησιά Επτάνησα  

 Οι επτά βρύσες της Λαμίας 
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ΕΠΤΑΝΗΣΑ 
 
Επτά είναι στον αριθμό τους και τα νησιά του Ιονίου πελάγους. Γι’ αυτό και εκτός από Ιόνια 
νησιά, ονομάζονται και Επτάνησα. Τα Επτάνησα είναι τα εξής: 
1. Κέρκυρα 
2. Παξοί 
3. Κεφαλληνία 
4. Λευκάδα 
5. Ζάκυνθο 
6. Ιθάκη και 
7. Κύθηρα (είναι απομακρυσμένα από τα άλλα Επτάνησα, βρίσκονται κάτω από την Πελο-
πόννησο και ανήκουν στο νομό Αττικής) 
 

Κατά την επανάσταση του ’21, τα Επτάνησα έγιναν το πνευματικό κέντρο του ελλη-
νισμού. Η Επτανησιακή σχολή, που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε σε αυτά τα νησιά, έ-
δωσε σημαντικούς ποιητές, με κυριότερους εκπροσώπους τους: Σολωμό, Κάλβο, Βαλαωρί-
τη κ.α. 
 
 

 

Κέρκυρα 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Ο ιδιάζων ρόλος αυτού του αριθμού εξηγήθηκε από πολλούς μέσα από την αστρο-
νομία. Πολλοί τον αποδίδουν στις αστρονομικές γνώσεις των Βαβυλωνίων, οι οποίοι γνώρι-
ζαν και αριθμούσαν επτά πλανήτες (Ήλιος, Σελήνη, Δίας, Αφροδίτη, Άρης, Κρόνος και Ερ-
μής). Βέβαια, τον πρώτο καιρό, μόνο ο Δίας και η Αφροδίτη είχαν αναγνωριστεί σαν πλανή-
τες. Όμως όταν ανακαλύφθηκαν και οι επτά πλανήτες, ξαφνικά μεταμορφώθηκαν σε 
«θεούς που αποφασίζουν τη μοίρα» και πολύ αργότερα ορίστηκαν να εξουσιάζουν τις μέ-
ρες της εβδομάδας, ιδέα που δεν φαίνεται να ήταν γενικά αποδεκτή μέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα 
στην Αλεξάνδρεια. Οι Βαβυλώνιοι δηλαδή ήταν αυτοί που διαίρεσαν το σεληνιακό κύκλο σε 
επτά ημέρες και σε αυτούς οφείλεται η σημερινή μορφή της εβδομάδας. 

Επιπλέον, το αστρικό σμήνος «Πλειάδες» αποτελείται από επτά άστρα, τα οποία 
πήραν τα ονόματά τους από πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας, τις επτά κόρες του Άτλα-
ντα και της Ωκεανίδας Πλειόνης ή της Ωκεανίδας Αίθρας. Τα ονόματά τους είναι τα εξής: 
Μερόπη, Αλκυόνη, Κελαινώ, Ηλέκτρα, Αστερόπη, Ταϋγέτη και Μαία. Με γυμνό μάτι διακρί-
νονται μόνο τα έξι από αυτά τα άστρα. 
 
 

 
 
Οι αστερισμοί της Μεγάλης Άρκτου, της Μικρής Άρκτου, του Κηφέα και της Κασσιόπης 
που αποτελούνται από εφτά αστέρια. 
ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

Επτά έργα της αρχαιότητας θεωρήθηκαν ως θαύματα του κόσμου τόσο από άποψη 
καλλιτεχνίας όσο και από μεγέθους. Τα επτά θαύματα του κόσμου είναι εξαιρετικά έργα 
αρχιτεκτονικής και γλυπτικής, που φτιάχτηκαν από τον άνθρωπο, την αρχαία εποχή. Ονο-
μάστηκαν έτσι, γιατί προκαλούσαν το θαυμασμό των ανθρώπων. Ως επτά θαύματα του αρ-
χαίου κόσμου αναφέρονται από τους συγγραφείς τα εξής: 
1. Η Πυραμίδα του Χέοπα, στην Αίγυπτο. Έχει ύψος 138 μ και πλευρά βάσης 227 μ. Είναι η 
μεγαλύτερη από όλες τις πυραμίδες. 
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2. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Κατασκευάστηκε το 300 π.Χ. περίπου, μετά 
την εντολή του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου, πάνω στο νησί Φάρο. Σήμερα σώζεται μόνο η 
βάση του. 
3. Ο Κολοσσός της Ρόδου. Πελώριο μπρούντζινο άγαλμα του θεού Ήλιου, που δέσποζε 
στην είσοδο του λιμανιού της Ρόδου. 
4. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία, έργο του Φειδία. Είχε ύψος 12 μέ-
τρα και 40 εκατοστά και παρίστανε τον πατέρα των θεών στο θρόνο του. Το σώμα ήταν 
φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο και ο χιτώνας από χρυσό. Ο θρόνος ήταν διακοσμημένος 
από πολύτιμους λίθους. 
5. Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας. Ήταν μάλλον χτισμένοι ψηλά, πάνω σε τοίχους 
ναών. Ίσως αποτελούσαν δώρο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα Β’ σε κάποια από τις γυναί-
κες του. 
6. Ο ναός της Άρτεμης στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Χτισμένος από μάρμαρο και διακο-
σμημένος με ανάγλυφες παραστάσεις, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ναούς της αρ-
χαιότητας.  
7.  Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού στη Μικρά Ασία. Τάφος του Μαυσώλου, κυβερνήτη 
της Περσίας, που χτίστηκε από τη σύζυγό του Αρτεμισία. Ήταν έργο των αρχιτεκτόνων Πυ-
θέα και Στάτυρου. Για τη διακόσμησή του εργάστηκαν επίσης μεγάλοι γλύπτες, όπως ο 
Σκόπας, ο Τιμόθεος… Έγινε τόσο ξακουστός, ώστε όλοι οι μεγάλοι τάφοι ονομάζονται σήμε-
ρα και μαυσωλεία. 
 
Από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, το μοναδικό που έχει απομείνει στη σημερινή 
εποχή είναι η πυραμίδα του Χέοπα. 
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Τα εφτά θαύματα του κόσμου όπως πιστεύεται πως ήταν 
ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
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Όμως, εκτός από τα επτά θαύματα του κόσμου στην αρχαιότητα, υπάρχουν και τα 

επτά φυσικά θαύματα του κόσμου. 
Τα επτά φυσικά θαύματα του κόσμου είναι τα εξής: 
1.  Το όρος Έβερεστ, στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. 
2.  Οι καταρράκτες της Βικτόρια στα σύνορα Ζιμπάμπουε και Ζάμπια. 
3.  Το Grand Canyon, της Αριζόνας. 
4.  Το μεγάλο κοραλλιογενές φράγμα της Αυστραλίας, ο μεγαλύτερος ύφαλος από κοράλ-
λια στον κόσμο. 
5.  Το Μάουνα Λόα στη Χαβάη, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο του κόσμου. 
6.  Η φυσική γέφυρα Rainbow στη Utah, η μεγαλύτερη του κόσμου. 
7.  Το εθνικό πάρκο Yellowstone, η μεγαλύτερη έκταση με θερμοπίδακες στον κόσμο. 
 
 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΙΔΑΣ 

 
Το ουράνιο τόξο είναι εντυπω-

σιακό οπτικό φαινόμενο που παρατη-
ρείται στον ουρανό μετά τη βροχή και 
οφείλεται στη διάθλαση των ακτινών 
του ήλιου. Τα μικρά σταγονίδια της 
βροχής ενεργούν σαν μικρά πρίσματα 
και το λευκό ηλιακό φως αναλύεται 
στο φάσμα των χρωμάτων που το συν-
θέτουν.  
Τα χρώματα αυτά είναι επτά και είναι 
με σειρά εμφάνισης τα εξής: ιώδες. 
βαθύ κυανό, κυανό, πράσινο, κίτρινο, 
πορτοκαλί, ερυθρό. 
 
 

 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 
 

Ο αριθμός επτά είναι εμφανής στην κεφαλή του ανθρώπου και αυτό γιατί όχι μόνο τα 
οστά της ρινικής κάψας είναι επτά αλλά και γιατί ισάριθμα είναι και τα ανοίγματα της κεφαλής 
μας. Τα επτά οστά της ρινικής κάψας είναι τα εξής: 2 δακρυϊκά, 2 κάτω ρινικές κόγχες,.2 ρινικά 
και η μονή ύνιδα. Τα επτά ανοίγματα της κεφαλής μας είναι: το στόμα, τα δύο αυτιά, τα δύο 
ρουθούνια και οι δύο οφθαλμικές κοιλότητες.  

Σχετικά με την κεφαλή και συγκεκριμένα με τον εγκέφαλο είναι και τα είδη της νοημοσύ-
νης. Πιστεύεται από πολύ παλιά πως τα είδη της νοημοσύνης είναι στο σύνολό τους επτά. 
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ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ 
 

Είναι ευρέως γνωστό πως οι γάτες 
χαρακτηρίζονται επτάψυχες διότι εμφανί-
ζουν μεγάλη αντοχή κατά τη διάρκεια των 
ασθενειών δηλαδή έχουν ισχυρό ανοσο-
ποιητικό σύστημα. Ο χαρακτηρισμός του 
επτάψυχου δίνεται και σε όποιον άνθρωπο 
ξεφεύγει πολλές φορές από το θάνατο ή 
δεν αρρωσταίνει εύκολα. 
 
 
 
 

Επιπλέον, ο ένας χρόνος για τη ζωή 
μας υπολογίζεται ως επτά χρόνια για τη 
ζωή των σκύλων. Έτσι, ένας σκύλος 10 χρο-

νών, ουσιαστικά είναι 70 χρονών και θεωρείται γέρος. 
Ακόμα, υπάρχει ένα γένος εντόμων εφημερόπτερων που ονομάζεται επταγένια που περι-
λαμβάνει 25 είδη, ένα γένος κολεοπτέρων εντόμων που ονομάζονται επτάδοντες καθώς και 
ένα γένος σελαχιών (ψαριών) που ονομάζονται έπταγχος γιατί είναι εφοδιασμένα με επτά 
ζεύγη βραγχιακών σχισμών. 
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Όσον αφορά τα φυτά, οι άνθρωποι θεωρούν τυχερά τα κλωνάρια εκείνου του φυ-
τού που ονομάζεται «Δάκρυ της Παναγιάς» που έχουν πάνω τους επτά λουλουδάκια.  
 

 
 

Τέλος, η έβδομη κατηγορία φυτών κατά το σύστημα του Λινναίου που ονομάζεται 
επταγυνία περιλαμβάνει τα γένη εκείνα των φυτών, των οποίων το άνθος έχει είτε επτά 
στύλους, είτε επτά ύπερους ή επτά στίγματα χωρίς στύλους. 
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ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΤΑ 
 
ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ 
 

Με το πέρασμα από την παραδοσιακή ποίηση, η οποία έχει μέτρο και ομοιοκαταλη-
ξία, στη σύγχρονη ποίηση, η οποία χαρακτηρίζεται από τον ελεύθερο στίχο, δημιουργείται 
και το πρόβλημα της ποιητικής δομής. 
 

Ο Ελύτης έδωσε τη δική του λύση στο πρό-
βλημα της ποιητικής δομής στη σύγχρονη ποίηση και 
αυτή η λύση ήταν ακριβώς η δημιουργία μιας μαθη-
ματικής δομής, η οποία εισάγεται με αριθμούς και 
συμμετρίες. Η δομή που εισάγει ο ποιητής κάθε φο-
ρά, δεν είναι η ίδια, αλλά την προσαρμόζει στις ανά-
γκες του συγκεκριμένου έργου. Εισάγοντας αυτή τη 
δομή, πετυχαίνει όχι μόνο να διαθέτει την πιο καλή 
δομή, αφού η μαθηματική δομή είναι αξεπέραστη 
από όλες τις απόψεις, αλλά και να πραγματώσει μια 
πρώτη, έστω επιφανειακή σύνθεση Ποίησης και Μα-
θηματικών. 

Στα πρώτα ποιήματα του Ελύτη εμφανίζεται 
κυρίως ο αριθμός 7 και πολλαπλάσιά του. Πράγματι, 

τα «Επτά Νυχτερινά Επτάστιχα», τα «Παράθυρα προς την Πέμπτη Εποχή», ο «Ωρίων», ο 
«Διόνυσος», οι «Κλεψύδρες του Αγνώστου», αλλά και οι «Παραλλαγές σε μιαν Αχτίδα» και 
οι «Εφτά Μέρες για την Αιωνιότητα» αποτελούνται από 7 στροφές το καθένα, αριθμημένες 
με ελληνικούς ή λατινικούς αριθμούς. Ακόμη, το «Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον Χαμένο 
Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» έχει 14 ποιήματα, ενώ η «Συναυλία των Γυακίνθων» και οι 
«Αίθριες» έχουν από 21. 

Το «Μονόγραμμα» αποτελεί μια περίπλοκη σύνθεση με βάση τον αριθμό 7. Πράγ-
ματι, υπάρχουν 7 ποιήματα αριθμημένα με λατινικούς αριθμούς. Κάθε ένα από αυτά τα 7 
ποιήματα περιλαμβάνει 7 ή πολλαπλάσιους του 7 στίχου;. Μάλιστα εμφανίζονται μόνο τα 
περιττά πολλαπλάσια του 7: 7, 21, 35, 49. Για την ακρίβεια, υπάρχει η ακόλουθη κατανομή: 
 

I    II    III    IV    V    VI    VII 
 

7      21      35       49     35     21        7 
Παρατηρούμε ότι η σύνθεση αρχικά είναι αύξουσα και παρουσιάζει ένα μέγιστο α-

κριβώς στο μεσαίο ποίημα IV με 77=49 στίχους και στη συνέχεια φθίνει με τον ίδιο τρόπο, 

για να καταλήξει εκεί από όπου ξεκίνησε, με βήμα 72=14. 
Όμως, εκτός από αυτή την εξωτερική δομή, κάθε ποίημα έχει και μια εσωτερική δο-

μή. Σύμφωνα με διάφορες παρατηρήσεις που έχουν γίνει, στο ποίημα εμφανίζονται ένα 7, 
τρία 7, πέντε 7 και επτά 7 και στη συνέχεια πάλι πέντε 7, τρία 7, ένα 7. Η τοποθέτηση αυτών 
των αριθμών 7 στο επίπεδο δίνει το εξής σχήμα (ρόμβος): 
 

7 
7 7 7 

7 7 7 7 7 
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7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 

7 7 7 
7 

 
Στη «Μαρία Νεφέλη» εμφανίζεται, έμμεσα και άμεσα, ο αριθμός 7 αλλά και άλλοι 

αριθμοί. Πράγματι, το ποίημα δομείται από 3 κύρια μέρη και συμπληρώνεται από άλλα 4 
δευτερεύοντα. Σε κάθε ένα από τα 3 κύρια μέρη η Μαρία Νεφέλη και ο Αντιφωνητής παίρ-
νουν το λόγο από 7 φορές. Σε όλο το έργο του Ελύτη υπάρχουν αναφορές στα Μαθηματικά. 
Ουσιαστικά, μέσα από τα ποιήματά του, ο Ελύτης μιλάει για «μια καθαρότητα μαθηματι-
κή», για τη σχετικότητα αλήθειας και ψεύδους, όπως κάνουν και τα Μαθηματικά. Πρέπει 
κάποιος να μελετήσει εκ βαθέων το έργο του για να ανακαλύψει μόνος του αυτή την ιδιαί-
τερη σχέση του Ελύτη με τα Μαθηματικά. 

Εκτός από τον Οδυσσέα Ελύτη, εμφανής είναι η επιρροή του ιερού αυτού αριθμού 
και σε άλλους ποιητές όχι μόνο Έλληνες αλλά και ξένους. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 
πως πάρα πολύ συχνά οι ποιητές σχηματίζουν εφτασύλλαβους στίχους δηλαδή στίχους με 
επτά συλλαβές. 
Π.χ.   

 τονικός δίμετρος και ιαμβικός καταληκτικός: 
                     «Σε δαχτυλίδι μέση 
                     με διαλεχτή πραμάτεια 
                    κι αποσταμένος γέρνει» 
                                                       (Γρυπάρης) 
 

 τροχαϊκός οξύτονος: 
                  «Βγήκαν κλέφτες στα βουνά» 
                                      (Δημοτικό) 
 
                  «χόρτασα την ξαστεριά» 
                                      (Παπαντωνίου) 
 

 τροχαϊκός προπαροξύτονος: 
                  «Άφκιαστο κι αστόλιστο 
                  του χάρου δε σε δίνω» 
                                       (Παλαμάς) 
 
Ο «Τάφος» του Κωστή Παλαμά αποτελείται εξολοκλήρου από επτασύλλαβους στίχους 
Π.χ 
          «Το στερνό το χτένισμα 
           με τα’ ασημένια χτένια 
           πάρτε απ’ τη μανούλα σας 
           μαλλάκια μεταξένια». 
 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
 
Εκτός από την ποίηση, ο αριθμός αυτός εμφανίζεται και σε πολλά παραμύθια. Γνωστά πα-
ραμύθια που να περιέχουν αυτόν τον αριθμό είναι: «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι», «Τα ε-



 48 

πτά κατσικάκια» καθώς και «Τα επτά κοράκια» των Αδερφών Γκριμμ. Μέσα από τα παρα-
μύθια μεταδίδεται εμμέσως η αγάπη και ο σεβασμός των ενηλίκων για τον αριθμό επτά 
στα μικρά παιδιά. 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΤΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  
 

Ο αριθμός επτά δεν θα μπορούσε να είναι μακριά από τη μουσική μόνο και μόνο 
για τον εξής λόγο: οι μουσικές νότες είναι στο σύνολο τους επτά (στην Ελλάδα χρησιμοποι-
ούνται οι ονομασίες: ντο, ρε, μι, φα σολ, λα και σι). 
 

 
 
Ομοίως, στη Βυζαντινή μουσική οι νότες είναι στο σύνολό τους επτά ( δι, γα, βου, πα, νι, κε, 
ζο).  
 

 
 

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά μουσικά όργανα που έχουν επτά χορδές. Το πιο γνωστό 
επτάχορδο όργανο είναι η αρχαία λύρα. Η συγκεκριμένη λύρα πρωτοκατασκευάστηκε από 
τον Τέρπανδρο, ο οποίος συνένωσε δύο τετράχορδα όργανα, έτσι ώστε ο φθόγγος του ενός 
να αποτελεί βάση για το φθόγγο του άλλου.  
 

 
Ακόμα, ο κατεξοχήν χορευτικός ρυθμός της χώρα μας είναι ο επτάσημος, ο οποίος 

αποτελείται από επτά πρώτους χρόνους (καλαματιανός). Στην ουσία, αποτελείται από έναν 
τρίσημο και ένα τετράσημο μουσικό χτύπο ή και το αντίθετο. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΠΤΑ 
 

 επταμελής: αυτός που αποτελείται από 7 μέλη 

 επταμερής: αυτός που έχει 7 μέρη 

 επταμηνία: σύνολο 7 μηνών 

 επτάμηνος: αυτός που διαρκεί 7 μήνες 

 επταμηνίτικος: το παιδί που έχει γεννηθεί πρόωρα στον έβδομο μήνα της κύησης 

 εφτάγλωσσο παιδί: έξυπνο παιδάκι που λέει πολλά 

 εφτασφράγιστος: πολύ καλά φυλαγμένος 

 εφταφόρικος: κατ’ επανάληψη αφορισμένος 

 εφτάστιχος: με εφτά στίχους 

 εφτάστερο: λέγεται και ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου 

 εφτάδιπλος: πολύ καλά διπλωμένος 

 εφταετία: εφτά χρόνια (1967 – 1974 δυστυχώς δικτατορία) 

 εφτάγερος: υγιέστατος 
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«… 7 μικρά αραπάκια τσεκούρευαν πριν να φέξει, 
το ‘να τσεκουρεύτηκε μονάχο και μείναν μόνο 6 …» 
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«6» 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Ο αριθμός έξι είναι άρτιος και σύνθετος καθώς έχει περισσότερους από δύο θετι-
κούς διαιρέτες (1,2,3). Επίσης είναι τέλειος αριθμός γιατί ισούται με το άθροισμα των γνή-
σιων διαιρετών του.  
 

6=1+2+3 
 

Το 6 είναι ο δεύτερος τρίγωνος αριθμός μετά από το 3. Αυτό σημαίνει πως οι μονά-
δες του αριθμού 6 μπορούν να αναπαρασταθούν σε τρίγωνο. Δηλαδή σχηματικά έχουμε: 
 
 
                                                         •   

  •   • 
     •  •  • 

 
 

 
Ακόμα ο αριθμός 6 αποτελεί τον πρώτο τέλειο αριθμό. Οι Έλληνες τον ονόμασαν τέ-

λειο γιατί ισούται με το άθροισμα όλων των γνήσιων διαιρετών του (δηλαδή όλων πλην του 
εαυτού του).  
 

3216   
 
 

Επιπλέον, ο αριθμός 6 είναι σύνθετος και αυτό γιατί έχει θετικούς διαιρέτες περισ-
σότερους από 2. Οι θετικοί διαιρέτες του 6 είναι οι αριθμοί 1,2 και 3. 

 
Τα μυστικά βήματα του πίνακα πολλαπλασιασμού του 6 είναι παρόμοια με αυτά του 

3, με τη διαφορά πως η σειρά τους είναι ελάχιστα διαφορετική. 
 

Κανονικά βήματα              Κρυφά βήματα 
 

          

...

4886

4276

3666

3056

2446

1836

1226

616

















                      

1284 

  

...

321

624

963

303

642

981

321

6















 

 
 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 6 
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Αν α,β,γ είναι ακέραιοι με (α,β)=1 και κάθε ένας από τους αριθμούς α,β διαιρεί το γ 
τότε το γινόμενο (α x β) διαιρεί το γ. Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα αυτή έχουμε το εξής 
κριτήριο: 

 

Ένας αριθμός ν διαιρείται με το 6 αν διαιρείται συγχρόνως με το 2 και με το 3 

 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 6 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

 

│││ 

 

│││ 

 

 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

 

│││                

ή 

│││                

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 

 

 

Γ I 
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Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

ς΄ 

 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

VI 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

 
6 
 
 

ΤΟ 6 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 
 Την έκτη ημέρα κατά τας γραφάς ο Θεός εποίησε το τελειότερο δημιούργημα του, 
τον άνθρωπο (αρκετά εγωιστική άποψη γιατί δεν θα μπορούσε να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν 
είχαν προηγηθεί οι δημιουργίες των προηγούμενων ημερών). Ο πρώτος άνθρωπος κατά 
την Παλαιά διαθήκη ήταν ο Αδάμ από το πλευρό του οποίου την ίδια μέρα έπλασε ο Θεός 
την Έυα. Οι πρωτόπλαστοι ζούσαν στον παράδεισο. 
 Στην αντίπερα όχθη, κατά πολλούς, βρίσκεται η κόλαση. Ο αριθμός του «τέρατος» 
που κατά τη χριστιανική παράδοση κατοικεί στην κόλαση είναι το 666. ο αριθμός αυτός 
αποτέλεσε το βασικό λόγο διαμάχης της εκκλησίας και του Ελληνικού κράτους σχετικά με 
τις νέες ταυτότητες και τη κωδικοποίηση του κάθε ενός από εμάς. Οι πολέμιοι της κωδικο-
ποίησης αυτής παραθέτουν το επιχείρημα πως κάποιος «άτυχος» θα «τύχει» να κωδικο-
ποιηθεί με το «σατανικό» αριθμό 666! 
 Επίσης, ο εξάψαλμος είναι σύνολο από 6 ψαλμούς που διαβάζονται κατά την αρχή 
του εσπερινού. Ο εξάψαλμος δεν διαβάζεται μόνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του 

Πάσχα. 
 
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τα εξαπτέρυγα είναι μετάλλινοι, ακτινω-
τοί δίσκοι ή απλοί δίσκοι που απεικονίζουν μορφές των Σεραφείμ 
με 6 φτερά. Συμβολίζουν τους Άγιους Αγγέλους. Ίσως να προέρχο-
νται από είδος βεντάλιας που χρησιμοποιούσαν οι διάκονοι των 
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πρωτοχριστιανικών εκκλησιών για να διώχνουν τα έντομα που πλησίαζαν τα τίμια δώρα. 
 
 
 
 
ΤΟ 6 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
  

Οι Ρωμαίοι αφιέρωναν τον αριθμό 6 στη θεά του έρωτα, επειδή είναι φτιαγμένος 
από την ένωση των φύλων: από το 3 που είναι αρσενικός εφόσον είναι περιττός και από το 
2 που είναι θηλυκός εφόσον είναι άρτιος. Οι αρχαίοι Εβραίοι εξηγούσαν πως ο Θεός επέλε-
ξε να δημιουργήσει τον κόσμο σε έξι μέρες αντί σε μία επειδή το 6 είναι ο πιο τέλειος αριθ-
μός.  

Επίσης, στο Βυζάντιο, η μεθοδική περίληψη του πολιτικού και ποινικού βυζαντινού 
δικαίου ονομάζονταν εξάβιβλος. 

Στις 5/10/1922 με διάγγελμα δόθηκε το αιτιολογικό της αναζήτησης των ευθυνών 
και της παραπομπής των υπευθύνων, για τη Μικρασιατική καταστροφή, σε δίκη. Έκτακτο 
στρατοδικείο δίκασε ως υπεύθυνους τους: Δημήτρη Γούναρη, Νίκ. Στράτο, Π. Πρωτοπαπα-
δάκη, Γ. Μπαλτατζή, Ν. Θεοτόκη, Γ. Χατζηανέστη, Μ. Γούδα και Ξενοφώντα Στρατηγό. Με 
απόφαση του δικαστηρίου στις 15/11/1922 καταδικάστηκαν σε θάνατο οι έξι πρώτοι και 
λίγες ώρες αργότερα εκτελέστηκαν στο Γουδί. Η δίκη αυτή των 8, που από αυτούς οι έξι ε-
κτελέστηκαν, επικράτησε ως η δίκη των έξ.  

 
ΤΟ 6 ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 
 Η «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» που αργότερα ονομάστηκε «Ευρωπαϊκή Ένωση» ξεκίνησε 
στα 1958 ως μια κοινότητα έξι κρατών. Τα πρώτα έξι κράτη ήταν: το Βέλγιο, η Ομοσπονδια-
κή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο. 
 Επίσης, στο άθλημα της πετοσφαίρισης η βασική ομάδα αποτελείται από 6 παίκτες. 
Κατά πάσα πιθανότητα και οι αντικαταστάτες τους είναι και αυτοί έξι. 
 Τέλος, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος φροντίζει τους συνδρομητές του και 
ειδικά αυτούς που πάσχουν από τη νόσο του Αλσχάιμερ και εκτός από την νέα προσθήκη 
στα νούμερα των σταθερών τηλεφώνων αλλάζουν και τα νούμερα των κινητών τηλεφώνων 
αντικαθιστώντας τον πρώτο αριθμό 0 με τον αριθμό 6! 
 
 
 
 
 
ΤΟ 6 ΣΕ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
 

 Στο νομό Πέλλας απ’ όπου κατάγεται ένα από τα 4 ορφανά υπάρχει το χωριό Εξα-
πλάτανος που αποτελεί την γενέτειρα του Μενέλαου Λουντέμη. 

 Στο νομό Κορίνθου υπάρχει η κοινότητα Εξαμίλια. Ονομάστηκε έτσι γιατί το 1415 
χτίστηκε σε εκείνη την περιοχή τείχος 6 μιλίων. 
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ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 6 
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 6 
 
 Μια κινηματογραφική ταινία που αναφέρει τον αριθμό 6 είναι η «Έκτη αίσθηση» με 
τον Μπρους Γουίλις που όπως φαίνεται από τον τίτλο της μιλά για την έκτη άισθηση ενός 
μικρού παιδιού (την ικανότητά του δηλαδή να βλέπει νεκρούς ανθρώπους να περιφέρονται 
γύρω του). 
 
ΤΟ 6 ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 
 
 Το πιο αρχαίο από τα ποιητικά μέτρα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες ποι-
ητές είναι ο εξάμετρος. Στον εξάμετρο, ο στίχος αποτελείται από 6 μετρικούς πόδες. Ο εξά-
μετρος αποτελείται από 5 δακτύλους και έναν πόδα που είναι ο τελευταίος και λέγεται τρο-
χαίος ή σπουδείος. Αυτός ο δακτυλικός ή εξάμετρος λέγεται και ηρωικός γιατί χρησιμοποι-
ήθηκε στα έπη. Η Ομήρου Οδύσσεια αποτελεί παράδειγμα του εξάμετρου. 
 

Άνδρα μοι έννεπε Μούσα 
Πολύτροπος ως μάλα πολλά… 

 
Το μεγαλειώδες έπος του «Διγενή Ακρίτα» που σηματοδοτεί τις απαρχές της Νεοελ-

ληνικής Λογοτεχνίας διασώζεται σε έξι διασκευές εκ των οποίων οι πέντε είναι σε έμμετρο 
λόγο και η μια σε πεζό. 
 Τέλος, τα λαϊκά λογοτεχνικά βιβλία που κρατούσαν συντροφιά στον υπόδουλο ελ-
ληνικό λαό στην μακρόχρονη περίοδο της Τουρκοκρατίας χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: τις 
ιπποτικές μυθιστορίες, τις ιστορικές μυθολογίες, τα διδακτικά έργα, τους μύθους, τα σατυ-
ρικά έργα, τα χρονικά έργα. 
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ΤΟ 6 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 
 Η «ομάδα των 6» ήταν μια γνωστή ομάδα γάλλων καινοτόμων συνθετών. Πήρε την 
ονομασία αυτή το 1920. τα μέλη της ομάδας αυτής που το καθένα είχε διαφορετική προ-
σωπικότητα ήταν ενωμένα από την επιδίωξη για «καινούργια απλότητα», εποικοδομητική 
σαφήνεια της μουσικής γλώσσας και από την άρνηση του αισθητικού ιμπρεσιονισμού. Σε 
αυτή περιλαμβάνονταν οι: Λ. Ντυρέι, Ντ. Μιλώ, Α. Χονεγκέρ, Ζ. Ορίκ, Φ. Πουλεύκ, Ι. Ταϊφέρ. 
 Επίσης, οι 6 καλλιτέχνες της Πρώιμης Περιόδου Τσινγκ ήταν μια ομάδα σημαντικών 
Κινέζων καλλιτεχνών που έζησαν και εργάστηκαν το 17ο αιώνα και στις αρχές του 18ου αιώ-
να. 

Τέλος, μια (φυσιολογική) κιθάρα έχει 6 χορδές που από κάτω προς τα πάνω δίνουν 
τις εξής νότες: μι, σι, σολ, ρε, λα, μι. 
 
 
Χαρακτηρισμοί- λέξεις που περιέχουν ως συνθετικό το έξι 
 

o Εξάψαλμος 
o Εξάσφαιρα 
o Εξάγωνο κλειδί (τα γαλλικά κλειδιά) 
o Εξαδάκτυλος (ο έκπτωτος βασιλιάς Κωνσταντίνος λέγεται πως είναι εξαδάκτυλος) 
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«… 6 μικρά αραπάκια σε μια κυψέλη παίζαν, δέτε, 
το ‘να τσίμπησε μια σφήκα και μείναν μόνο 5 …» 
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«5» 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Ο αριθμός 5 ανήκει στους φυσικούς ακεραίους, είναι περιττός αριθμός, πρώτος, 

πλήρης και φυσικά πεντάγωνος. 
Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του 5 είναι πως αποτελεί το μισό του 10. Πα-

ρατηρούμε ότι αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί το κλειδί για πολλούς υπολογισμούς. Προς 
το παρόν τα μυστικά βήματα στους πίνακες πολλαπλασιασμού του 5 είναι παρόμοια με αυ-
τά του 4 με τη μόνη διαφορά πως οι συχνότητες είναι αντίστροφες. 
 

Κανονικά βήματα                 Κρυφά βήματα 

...

50105

4595

4085

3575

3065

2555

2045

1535

1025

515





















                                 

...

505

54

404

53

303

52

202

51

101



















9

8

7

6

5

 

 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 5 
 

Από τη σχέση   5210 00    παρατηρούμε ότι: 

 

ο αριθμός ν διαιρείται με το 5 αν και μόνο αν ο αριθμός 0a διαιρείται με το 5 

 
δηλαδή 
 
Ένας αριθμός ν διαιρείται με το 5 αν και μόνο αν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού διαι-
ρείται με το 5. 
 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
 
 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

 

│││ 
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││ 

 

 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

│││   ή     

││             

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 

 

 

Γ 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

ε΄ 

 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

V 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 
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5 
 

 
 
 
ΤΟ 5 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πλοία με πέντε σειρές κουπιών που ονομάζονταν πε-
ντήρεις.  
 
 

ΤΟ 5 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 

 

 Ο αριθμός πέντε κατέχει σημαντική θέση και στις θρησκείες. Χρησιμοποιείται, λοι-
πόν, η λέξη Πεντάτευχος για να δηλώσουμε το σύνολο των 5 πρώτων βιβλίων της Παλαιάς 
Διαθήκης:Γένεσις, Έξοδος, Αριθμοί, Λευιτικόν και Δευτερονόμιον. Κατά την ιουδαϊκή και την 
χριστιανική παράδοση η Πεντάτευχος θεωρείται έργο του Μωυσή, αφού άμεσες και έμμε-
σες μαρτυρίες της ίδιας της Πεντατεύχου συνηγορούν για την σχέση της με τον Μωυσή.   
 Επίσης η Πεντάλφα ήταν σύμβολο των ελεύθερων τεκτόνων και έμβλημα των αλχη-
μιστών. Στον αποκρυφισμό θεωρείται μαγική σφραγίδα και χρησιμοποιείται για την επί-
κληση των αγαθών πνευμάτων και την αποφυγή των πονηρών.  
 
 
ΤΟ 5 ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 

Υπάρχουν κάποιες περιοχές που η ονομασία τους περιλαμβάνει τον αριθμό πέντε. 
Έχουμε συγκεντρώσει κάποιες από αυτές σ’ αυτή την εργασία.  

 Ο Πενταδάκτυλος είναι μία μεγάλη οροσειρά της Κύπρου, που σχηματίζεται κατά 
μήκος των βόρειων ακτών της. Έχει συνολικό μήκος 160τ. χλμ. και καλύπτει επιφάνεια 260 
τ. χλμ.  

 Η Πεντάπολη παρουσιάζεται ως όνομα ομοσπονδιών της αρχαιότητας, που τις απο-
τελούσαν 5 κύριες πόλεις. Οι κυριότερες ήταν: η Δωρική, η Θρακική, η Ιταλική, η Σοδομιτική 
ή της Παλαιστίνης, η Κυρηναϊκή και η των Φιλισταίων.  

 Τα Πέντε λιμάνια είναι όνομα που είχε δοθεί από τον 11ο αιώνα σε 5 αγγλικά λιμά-
νια που βρίσκονταν απέναντι από τις γαλλικές ακτές. Τα νησιά αυτά ήταν το Ντόβερ Σά-
ντουιτς, το Ρόμνεϊ, το Χάιντ, το Χάστιγκς, το Ράι και το Γουίτνσελσι.  

 Τα Πέντε πηγάδια είναι κοιλάδα της Ηπείρου, βορειοδυτικά της Φιλιππιάδας. Το μέ-
ρος αυτό είναι γνωστό για τις μάχες που σημειώθηκαν εκεί για την αποτίναξη του τουρκι-
κού ζυγού.  

 Η Πεντέλη είναι βουνό της Αττικής στη βορειοανατολική απόληξη του λεκανοπεδίου 
της Αττικής 

 Η Πεντάβρυσος είναι χωριό στο νομό Καστοριάς, καθώς επίσης και χωριό της επαρ-
χίας Εορδαίας του νομού Κοζάνης.  
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 Η Πεντάγεια είναι χωριό της Κύπρου στην επαρχία της Λευκωσίας, στην τουρκοκα-
τεχόμενη περιοχή.  

 Οι Πενταγιοί είναι χωριό του νομού Φωκίδας.  

 Το Πενταδάκτυλο παρουσιάζεται ως άλλη ονομασία του Ταΰγετου. 

 Το Πεντάκορφο είναι χωριό του νομού Αιτωλοακαρνανίας.  

 Ο Πεντάλοφος είναι τοπωνύμιο που εμφανίζεται συχνά στη χώρα μας. Έτσι, λοιπόν, 
το συναντάμε ως κωμόπολη στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, ως χωριό στο νομό Κιλκίς, ως κω-
μόπολη στο νομό Θεσσαλονίκης, ως χωριό στο νομό Έβρου και ως χωριό στο νομό Κοζάνης.  

 Το Πενταμόδι είναι χωριό στο νομό Ηρακλείου.   

 Τα Πεντανήσια είναι συστάδα βραχονησίδων του Ιονίου Πελάγους κθώς επίσης και 
άλλη ονομασία των Διαπορίων νήσων του Σαρωνικού κόλπου.  

 Η Πενταποταμία είναι εξελληνισμένη ονομασία της περιοχής Παντζάμπ, στην Ινδία 
και στο Πακιστάν.  
 
 
ΤΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ Η ΓΗ 
 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι ήπειροι της γης είναι πέντε η Ασία, η Αμερική, η 
Αφρική, η Ευρώπη και η Ωκεανία. Και οι ωκεανοί βέβαια είναι πέντε ο Ατλαντικός, ο Ειρηνι-
κός, ο Ινδικός, ο Βόρειος παγωμένος και ο νότιος παγωμένος.  
 
 
ΤΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 

Το Πένταθλο είναι ένα σύνθετο αγώνισμα του στίβου που περιλαμβάνει τα ακόλου-
θα πέντε αγωνίσματα: άλμα σε μήκος, ακοντισμό, δρόμο 200 μέτρα, δισκοβολία και δρόμο 
1500 μέτρα. Υπάρχει επίσης και το γυναικείο πένταθλο, το οποίο περιλαμβάνει: σφαιροβο-
λία, άλμα σε ύψος, δρόμο 200 μέτρα, δρόμο 100 μέτρα και άλμα σε μήκος. Στους αρχαίους 
ολυμπιακούς αγώνες το πένταθλο περιελάμβανε πέντε αγωνίσματα, τρία ελαφριά ( το άλ-
μα, το δρόμο σταδίου και το ακόντιο) και δύο βαρέα (δίσκο και την πάλη). Ιδρυτής αυτού 
του αθλήματος φέρεται ο Ιάσονας. Νικητής αναδεικνυόταν όποιος νικούσε σε τρία από τα 
αγωνίσματα αυτά, στα οποία περιλαμβανόταν υποχρεωτικά και η νίκη στην πάλη. Το πέ-
νταθλο τελέστηκε για πρώτη φορά κατά την 18η Ολυμπιάδα. Το σύγχρονο πένταθλο περι-
λαμβάνει ιππασία, ξιφομαχία, σκοποβολή, κολύμβηση και δρόμο. Στο αγώνισμα αυτό αγω-
νίζονται μόνο άντρες και έγινε δεκτό για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς αγώνες της Στοκ-
χόλμης και ο οριστικός κανονισμός του διατυπώθηκε το 1932 στους Ολυμπιακούς του Λος 
Άντζελες.  

 Ακόμη στην καλαθοσφαίριση κάθε ομάδα αποτελείται από πέντε παίκτες. Ενώ τα 
τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους τα γήπεδα πέντε επί πέντε τα οποία είναι μι-
κρά γήπεδα ποδοσφαίρου όπου δύο ομάδες των πέντε ατόμων παίζουν ποδόσφαιρο. Επί-
σης το παρά πέντε είναι ριψοκίνδυνο σπορ όπου οι αθλητές καλούνται να πηδήξουν στο 
κενό με αλεξίπτωτο.  
 Τέλος, το σύμβολο των ολυμπιακών αγώνων αποτελείται από πέντε κύκλους οι ο-
ποίοι συμβολίζουν τις πέντε ηπείρους της γης.   
  
 
ΤΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
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Σε διάφορες ασχολίες ή δημιουργίες του ανθρώπου συναντάμε τον αριθμό πέντε. 

Για παράδειγμα το Πεντάγωνο είναι το υπουργείο εθνικής αμύνης των Η.Π.Α. το οποίο στε-
γάζεται σε ένα κτήριο με μορφή πενταγώνου.  

Επίσης το πέντε παρουσιάζεται και στο ανθρώπινο σώμα με τις πέντε αισθήσεις που 
διαθέτει κάθε άνθρωπος την αφή, την ακοή, την όραση, την όσφρηση και την γεύση. Το συ-
ναντάμε ακόμη και στον αριθμό των δαχτύλων κάθε ανθρώπου.  

 

 
 
Τέλος η Πενταήμερη είναι πενθήμερη εκδρομή που κάνουν οι μαθητές της τρίτης 

Λυκείου και στη βαθμολογία των μαθητών του δημοτικού και των φοιτητών η βάση είναι το 
5.  
 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 5 
 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 5 
 

Στον χώρο του κινηματογράφου το πέντε το συναντάμε στην ταινία «Το 5ο στοιχείο» 
όπου πρωταγωνιστεί ο Μπρους Γουίλις.  
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ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 5 
 

Το πέντε κάνει την εμφάνιση του και στη λογοτεχνία. Στην παιδική λογοτεχνία συνα-
ντάμε τα έργα «Τα πέντε λαγωνικά», «Το σπίτι για πέντε» και «Οι πέντε φίλοι». Επίσης, ο 
Paοlo Coelho έχει γράψει το έργο «Το Πέμπτο βουνό» και η Agatha Christie έχει γράψει το 
βιβλίο «Τα πέντε μικρά γουρουνάκια». 

Όλες οι ωδές του Ανδρέα Κάλβου (συνολικά είκοσι) αποτελούνται από στροφές που 
η καθεμιά έχει πέντε στίχους. Από το σταθερό αριθμό των στίχων, οι στροφές ονομάστηκαν 
πεντάστιχες ή καλβικές. Σε κάθε καλβική στροφή εφαρμόζεται ένα μετρικό σύστημα που 
είναι προσωπική επινόηση του Κάλβου.  

Παράδειγμα πεντάστιχης καλβικής στροφής είναι το ακόλουθο: 
 

Μακράν και σκοτεινήν          (1) 
ζωήν τα παλληκάρια            (2) 

μισούν· όνομα αθάνατον      (3) 
θέλουν και τάφον έντιμον    (4) 

αντίς δια στρώμα               (5) 
 

ΤΟ 5 ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
 

Αρχικά σκεφτήκαμε πως το πέντε στα παραμύθια εμφανίζεται με το «Η Πεντάμορφη 
και το τέρας». Η πεντάμορφη είναι τύπος νέας κοπέλας με εκθαμβωτική ομορφιά που είναι 
η αγαπημένη ηρωίδα πολλών λαϊκών παραμυθιών και ποιημάτων. Συνήθως παρουσιάζεται 
ότι αδικείται από κάποια κακιά μητριά για χάρη άλλης ασχημότερης αδελφής, ότι έχει αρ-
παχθεί και φρουρείται από σαράντα δράκους, ότι βυθίζεται σε μακροχρόνιο ύπνο με την 

επέμβαση κακών μαγισσών. Βέβαια από την μικρή έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε πως 
το πρώτο συνθετικό των λέξεων όπως πεντάμορφη, πεντανόστιμος, πεντακάθαρος και άλ-
λες πολλές δεν είναι το πέντε αλλά το πάντα. Παρ’ όλα αυτά θεωρήσαμε καλό να αναφέ-

ρουμε την πλάνη μας. 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 
 

Το πέντε εμφανίζεται επίσης και στο όνομα της Μαρίας της Πενταγιώτισσας που έ-
χει μείνει γνωστή στην ιστορία ως ηρωίδα ερωτικών επεισοδίων. Γεννήθηκε στους Πεντα-
γιούς της Δωρίδας το 1821 και πέθανε στο Παλαιοκάτουνο το 1885. 
 Το πέντε το συναντάμε και στον Πεντοζάλη που είναι παραδοσιακός κρητικός χορός 
που θεωρείται ένας από τους ωραιότερους και θεαματικότερους της Ελλάδος. Η ονομασία 
του προέρχεται από την κρητική λέξη «ζάλα»που θα πει βήματα. Χορευτές και χορεύτριες 
σχηματίζουν κύκλο ανοιχτό προς το κέντρο. Τα βασικά βήματα του πεντοζάλη είναι 8.  
 
ΤΟ 5 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 

Το πέντε είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την μουσική. Στην σημειογραφία της δυτικής 
μουσικής, 5 οριζόντιες παράλληλες γραμμές οι οποίες, με την βοήθεια ενός κλειδιού, ορί-
ζουν το τονικό ύψος των μουσικών φθόγγων. Η εφεύρεση του πενταγράμμου αποδίδεται 
παραδοσιακά στον Γκουίντο ντ’ Αρέτσο γύρω στο 1000 περίπου. Η δυνατότητα γραφής με 
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ακρίβεια στο πεντάγραμμο έκανε δυνατή την σύνθεση των πολύπλοκων πολυφωνικών έρ-
γων που χαρακτηρίζουν την δυτική έντεχνη μουσική.  
  Ακόμη το πεντάχορδο είναι ένα μουσικό σύστημα 5 φθόγγων, βασισμένο στο σύμ-
φωνο διάστημα της πέμπτης. Επίσης πεντάχορδο ονομάζεται ένα σκυθικής προέλευσης αρ-
χαιοελληνικό μουσικό όργανο που παιζόταν με πλήκτρο.  

Επίσης στη μουσική συναντάμε την πενταφωνία που είναι άλλη ονομασία του κουι-
ντέτου.  

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΠΕΝΤΕ 
 

Στη γλώσσά μας υπάρχουν εκφράσεις και λέξεις που περιλαμβάνουν το πέντε. Τέ-
τοιες είναι οι παρακάτω: 

 

 Πεμπτουσία 

 «Κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι»,  

 «Έμεινε στους πέντε δρόμους»,  

 «Να σου πέντε κι άλλα πέντε» και  

 «Στο παρά πέντε».   
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«… 5 μικρά αραπάκια μπερδέματα είχαν με το νόμο, 
το ‘να κάθισε στην έδρα και 4 απομείναν μόνο …» 
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«4» ορφανά 
 

Δύο επί δύο ισούται με τέσσερα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον γεγονός για τον α-
ριθμό τέσσερα. Το τέσσερα (αν αγνοήσουμε τα άνευ σημασίας 0² και 1²) είναι το πρώτο τέ-
λειο τετράγωνο, αφού 4=2². Υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό γύρω από τη συμμετρία του τέσ-
σερα. Ο αριθμός τέσσερα αποτελεί απομεινάρι της εποχής όπου η γη θεωρούνταν τετρά-
γωνη. Η λέξη “τετράγωνο„ ,όπως χρησιμοποιείται στους αριθμούς, είναι ένα κληροδότημα 
από τους αρχαίους Έλληνες που έβλεπαν τους αριθμούς μέσα από το πρίσμα της γεωμετρί-
ας και τα μάτια των γεωμετρών. Γι’ αυτούς, τα τετράγωνα ήταν οι αριθμοί των οποίων οι 
μονάδες μπορούσαν να αναπαρασταθούν ως ορθογώνια με ίσες πλευρές. Η αναπαράσταση 
των μονάδων των αριθμών με τέτοια σχήματα ξεκίνησε, σύμφωνα με το μύθο, από τους 
πρώτους Πυθαγόρειους που σχεδίαζαν στην άμμο ανθρώπους, ζώα ή πράγματα με χαλίκια 
και μετά έγραφαν τον αριθμό του συνόλου πάνω από κάθε αναπαράσταση. Οι Πυθαγόρειοι 
σημείωναν πως οι αριθμοί που έχουν σχήμα τετραγώνου σχετίζονται με τους άλλους αριθ-
μούς με ενδιαφέροντες τρόπους. Για παράδειγμα, κάθε τετράγωνο ισούται με το άθροισμα 
διαδοχικών περιττών αριθμών. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ολόκληρες σειρές τετρα-
γώνων μπορούν να καταγραφούν από μόνο μία μονάδα. Κάθε τετράγωνο προκύπτει επίσης 
και από έναν φυσικό αριθμό πολλαπλασιασμένο με τον εαυτό του. 

Ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που παρατήρησε πως με τη βοήθεια των φυσικών αριθ-
μών μπορούμε να «μετρήσουμε» τα τετράγωνα. Το μηδενικό τετράγωνο είναι το 0, το πρώ-
το είναι το 1, το δεύτερο το 4, το τρίτο το 9  κ.ο.κ. Η διαφορά ανάμεσα στους αριθμούς με 
τη βοήθεια των οποίων μετράμε και στα τετράγωνα τα οποία καταμετρούνται μεγαλώνει 
όσο μεγαλώνουν τα τετράγωνα π.χ το δέκατο τετράγωνο είναι το 100. Το σημαντικό είναι 
πως πάντα θα υπάρχουν τετράγωνα για να μετράμε. Υπάρχει ένα τετράγωνο για κάθε φυσι-
κό αριθμό. Το σύνολο των τετραγώνων μπορεί να γραφεί κατ’ αναλογία με το σύνολο των 
φυσικών αριθμών όπως ακριβώς στην αρχή αντιστοιχούσαμε δύο λύκους με τα φτερά ενός 
πουλιού. Υπάρχει μια προφανής διαφορά. Το πλήθος των λύκων και των φτερών είναι πε-
περασμένο ενώ το πλήθος των τετραγώνων και των φυσικών αριθμών είναι άπειρο. Εντού-
τοις, είναι προφανές πως υπάρχουν πολύ περισσότεροι αριθμοί απ’ ότι τετράγωνα. Δεν 
χρειάζεται να ψάξουμε πολύ για να δούμε ότι η διαπίστωση είναι αληθής:  
 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 
 

 
Ποτέ δεν θα ξεμείνουμε από τετράγωνα, αλλά ούτε θα ξεμείνουμε από άρτια και πε-

ριττά τετράγωνα. Τα τετράγωνα είναι ανεξάντλητα. Όμως ανεξάντλητα είναι και τα προβλή-
ματα γύρω από τα τετράγωνα. Αυτά τα προβλήματα απασχολούν τους μαθηματικούς εδώ 
και πολλούς αιώνες και από ό,τι φαίνεται θα τους απασχολούν για πολύ καιρό ακόμα.  

ΑΡΤΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΕΡΙΤΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
            0                1                  0 

            4                9                  0 

            16                25                  4 

            36               49                  9 
            64               81                  16 

            ...               ...                  ... 
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 Το 4 είναι ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων αριθμών και αυτό γιατί είναι φυσι-
κός αριθμός που έχει θετικούς διαιρέτες περισσότερους από δύο.  

Συγκεκριμένα,  

ν=3 (1,2,4) 

 

Επιπλέον, ο αριθμός 4 είναι ελλιπής εφόσον ο αριθμός των γνήσιων διαιρετών του (α) είναι 
μικρότερος από τον εαυτό του. Δηλαδή: 

α=1<4 
 Το τετράεδρο είναι ένας από τους 5 τύπους κανονικών πολυέδρων. Έχει 4 έδρες (τρι-
γωνικές), 6 ακμές και 4 κορυφές 9σε κάθε κορυφή ενώνονται 3 ακμές). Το τετράεδρο είναι 
μια κανονική τριγωνική πυραμίδα. 

 

Ένα από τα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας ήταν και ο τετραγωνισμός του κύ-
κλου. Έως και σήμερα δεν μπόρεσε κανείς να βρει τον τρόπο ώστε να σχεδιαστεί ένα τετρά-
γωνο που να έχει την ίδια ακριβώς επιφάνεια με έναν οποιονδήποτε κύκλο. 

 Ένα ακόμα πρόβλημα που έχει απασχολήσει πολύ τους μαθηματικούς κύκλους είναι 
το πρόβλημα των 4 χρωμάτων. Συνίσταται στο να αποδειχθεί ή να διαψευστεί η παρακάτω 
πρόταση: 4 διαφορετικά χρώματα είναι αρκετά για να χρωματιστεί οποιοσδήποτε χάρτης 
κατά τρόπο ώστε 2 περιοχές που έχουν κοινά όρια να μην έχουν το ίδιο χρώμα. Η πρόταση 
αυτή επιβεβαιώνεται σε όλες τις γνωστές μερικές περιπτώσεις. Ως μαθηματικό πρόβλημα 
διατυπώθηκε το 18ο αιώνα από τον Άγγλο μαθηματικό Ο. ντε Μόργκαν.  

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Στον πίνακα πολλαπλασιασμού του αριθμού 4 παρατηρείται το εξής: 
 

Κανονικά βήματα           Κρυφά βήματα  
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64164

60154

56144

52134

48124

44114

40104

3694

3284

2874

2464

2054

1644

1234

824

414

































                      
1046

1165

1284

1082









  
101

606

211

725

321

844

404

963

523

101

642

202

761

321

8

4





























 

 

Με μια πρώτη ματιά το άθροισμα των ψηφίων μοιάζει σαν μια ζούγκλα αλλά με μια δεύτε-
ρη μπορούμε να δούμε πως σχηματίζουν μια σειρά αν τα πάρουμε ένα παρά ένα 
(4,3,2,1,9,8,7,6 και 8,7,6,5,4,3,2,1) 
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ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 4 

 

Αν ο αριθμός ν είναι γραμμένος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης τότε ισχύει η σχέση  


 10...1010 2

210        με ,90 1   και ,....,2,1,0i  

Από την προηγούμενη σχέση προκύπτει η ακόλουθη  

 

 2

10 10)10(   όπου 2

32 10...10  
  

 

Παρατηρούμε πως 1010   είναι ο αριθμός 01aa που αποτελείται από τα δύο τελευ-

ταία ψηφία του αριθμού ν.  

Έτσι έχουμε: 

 

 25410 01

2

01   

 

Επομένως, ο αριθμός ν διαιρείται με το 4 αν και μόνο αν ο αριθμός 01aa  διαιρείται με το 4. 

 

Συνεπώς, ο αριθμός ν διαιρείται με το 4 αν και μόνο αν ο αριθμός που σχηματίζουν τα 2 
τελευταία ψηφία του ν είναι διαιρετός με το 4 

 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

 

│││ 

│ 

 



 71 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 

 

 

 

 

 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 

 

 

│││   ή     

│                

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 

 

 

IIII 

 

 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό ) 

 

 

δ΄ 

 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

IIII ή IV 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 
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4 

 

 

 

ΤΟ 4 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Στη Χριστιανική θρησκεία παρατηρούμε τα τέσσερα Ευαγγέλια που γράφηκαν από 
τέσσερα διαφορετικά άτομα, το Ματθαίο, το Λουκά, τον Ιωάννη και το Μάρκο.  

Στο Μωαμεθανισμό, το Κοράνι, επιτρέπει ο κάθε μουσουλμάνος άντρας να έχει τέσ-
σερις συζύγους. Βέβαια, το αντίστροφο απαγορεύεται δια νόμου!  

 

ΤΟ 4 ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 

Όπως όλοι γνωρίζουμε τόσο η Κρήτη όσο και η Ήπειρος αποτελούνται από 4 νομούς. 
Η Κρήτη αποτελείται από τους νομούς Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Λασιθίου ενώ η 
Ήπειρος από τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και Πρεβέζης. Αυτή η διαίρεση 
πιθανόν να εξυπηρετεί την καλύτερη διακυβέρνηση και διοίκηση αυτών των περιοχών. 
 
ΤΟ 4 ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ  
 

Ο αριθμός 4 από πολύ παλιά αποκαλείται ως «ο αριθμός της γης». Κι αυτό γιατί υ-
πάρχουν οι τέσσερις άνεμοι, τα τέσσερα στοιχεία (στερεό, υγρό, αέριο και πλάσμα) και οι 
τέσσερις γωνιές της γης. Βέβαια, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα είναι μια επινόηση του 
ανθρώπου. Θα μπορούσε κάλλιστα να χωρίσει τον ορίζοντα σε περισσότερα σημεία αλλά 
όπως φαίνεται ο αριθμός τέσσερα είναι πιο βολικός. 

Άλλη μια επινόηση του ανθρώπου που μας εξυπηρετεί είναι ο διαχωρισμός του χρό-
νου σε τέσσερις εποχές. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε με βάση τις εύκρατες περιοχές και αν 
γινόταν με βάση κάποιες άλλες περιοχές όπως τροπικές ή αρκτικές πιθανόν να μιλούσαμε 
για λιγότερες από 4 εποχές. 

Μετά το διαχωρισμό που έκανε ο άνθρωπος του χρόνου σε 4 εποχές και 365 μέρες 
παρατήρησε πως κάπου υπήρχε κάποια πολύ μικρή απόκλιση. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει ένα 
διορθωτικό έτος που ονομάζεται δίσεκτο έτος και έρχεται κάθε τέσσερα χρόνια. Κάθε δίσε-
κτο έτος ο Φλεβάρης έχει μια μέρα παραπάνω δηλαδή έχει 29 αντί 28. 
 
 
ΤΟ 4 ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 
 Εκτός από τις παραπάνω επινοήσεις, ο άνθρωπος προχώρησε και στην καθιέρωση 
τόσο των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου κά-
θε τέσσερα χρόνια. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματοποιούνται κάθε δίσεκτο έτος ενώ το 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κάθε μη δίσεκτο άρτιο έτος. Δηλαδή κάθε δύο χρόνια έχουμε 
είτε Ολυμπιακούς Αγώνες είτε μουντιάλ! 
 Στους Ολυμπιακούς Αγώνες λαμβάνουν χώρα και αγώνες κολύμβησης. Τα τέσσερα 
στυλ κολύμβησης στα οποία διαγωνίζονται οι χώρες είναι: το ελεύθερο, η πεταλούδα, το 
ύπτιο και το πρόσθιο.  
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 Για να αντισταθμίσουν βέβαια την ενέργεια που κατανάλωσαν οι αθλητές κατά τη 
διάρκεια της κολύμβησης, εμείς τα 4 ορφανά τους προτείνουμε να φάνε μια μακαρονάδα 
με τέσσερα τυριά. Ίσως να μην ξέρουμε πως ακριβώς φτιάχνεται αλλά είμαστε μάλλον οι 
ειδικοί για να σχολιάσουμε τη γεύση της! 
 Και μάλλον είμαστε περισσότερο κοντά στους οδηγούς αυτοκινήτων παρά στους 
αθλητές (είμαστε οπαδοί της ελάχιστης προσπάθειες, γιατί να καίμε θερμίδες άλλωστε ό-
ταν δεν υπάρχει λόγος;). Προτιμούμε τους 4 τροχούς παρά τα δύο ποδαράκια μας! 
 Ας αλλάξουμε ρότα και ας αναφερθούμε στο πιο συμπαθές παιχνίδι πολλών αν-
θρώπων που τους έχει στοιχίσει ακόμα και όλη τους την περιουσία. Η τράπουλα αποτελεί-
ται από 52 χαρτιά, 4 σειρές από 13 φύλλα. Υπάρχουν 4 σειρές με διαφορετικά σχέδια ζω-
γραφισμένα πάνω τους (καρό, κούπες ή καρδούλες για τους πιο ρομαντικούς, μπαστούνια 
και τριφύλλια ή σπαθιά) 
 Ακόμα, πολύτεκνοι θεωρούνται οι άνθρωποι που έχουν αποκτήσει περισσότερα από 
4 παιδιά. Οι πολύτεκνοι λαμβάνουν επίδομα από το κράτος όχι μόνο για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των παιδιών αλλά και ως κίνητρο για να γίνουν περισσότεροι πολύτεκνοι ώστε να 
βελτιωθεί η δημογραφική κατάσταση της χώρας. 
 Τέλος, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός πως ο Τύπος αποκαλείται και αποτε-
λεί την τέταρτη εξουσία. Σε πολλές περιπτώσεις εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό την ε-
ξουσία αυτή σε σημείο να επηρεάζει τις υπόλοιπες 3 εξουσίες και τις αποφάσεις τους.  
 
 
Ζώα και φυτά 

 
Τα σπονδυλωτά ζώα έχουν τέσσερα άκρα. Γι’ 

αυτό το λόγο ονομάζονται τετράποδα. Τα τετράποδα 
είναι κυρίως χερσαία ζώα και αυτό γιατί τα «πόδια» 
διευκολύνουν περισσότερο το περπάτημα και το τρέ-
ξιμο απ’ ότι το κολύμπι ή το πέταγμα! 
 

 
 
 Η τετράκερως αντιλόπη βέβαια εκτός από τέσσερα πόδια έχει και τέσσερα κέρατα! 
Είναι το μοναδικό ζώο από τα βοειδή που εμφανίζει αυτό το χαρακτηριστικό. Μήπως θα 
‘πρεπε να ελέγχει λίγο περισσότερο το σύντροφό του;;;  
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 
 
 Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως αν δουν ή αγγίξουν ένα τετράφυλλο τριφύλλι θα 
έχουν μεγάλη τύχη. Άλλοι, βέβαια, πιστεύουν πως αυτή η μεγάλη τύχη έχει να κάνει με την 
ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, ο οποίος χαίρεται σε μεγάλο βαθμό όταν βρίσκει ένα τετρά-
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φυλλο τριφύλλι και απορρίπτει κάθε ίχνος απαισιοδοξίας, οπότε και πετυχαίνει τους στό-
χους του. 
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ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 4 
 
Ένας από τους μεγαλύτερους σύγ-
χρονους Έλληνες ζωγράφους ο 
Γιάννης Τσαρούχης δημιούργησε 
τον πίνακα «4 εποχές» στον οποίο 
έχει δώσει ανθρώπινη μορφή και 
υπόσταση στις τέσσερις εποχές του 
χρόνου, Χειμώνα, Άνοιξη, Καλοκαί-
ρι και Φθινόπωρο.   
 
 
 
ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 4 

 
 Τα έργα της Αρχαίας Ελλάδας αποτελούν πρότυπο για πολλούς σύγχρονους συγ-
γραφείς. Συγκεκριμένα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να συγγράψουν μια τετραλο-
γία. Μια τετραλογία είναι ένα σύνολο από 4 δραματικά έργα, 3 τραγωδίες και ένα σατυρικό 
δράμα. 
 Ο αριθμός 4 εμφανίζεται συχνά σε πολλά ποιήματα. Κάποια ενδεικτικά αυτών είναι 
τα ακόλουθα: 

Πολυέλαιος 
«Σε κάμαρη άδεια και μικρή, τέσσαρες τοίχοι μόνοι, 

Και σκεπαρμένοι με ολοπράσινα πανιά, 
Καίει ένας πολυέλαιος ωραίος και κορώνει· 
Και μες στη φλόγα του την καθεμιά πυρώνει 

Μια λάγνη πάθησις, μια λάγνη ορμή…» 
                                                                   Κ. Π. Καβάφης 

 
Τέσσερις λεβέντες 

Τέσσερις λεβέντες έρχονται από πέρα, 
Τρεις είναι οι λεβέντες κι έφτασαν στη στράτα, 

Δυο είναι οι λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν, 
Ένας ο λεβέντης κι ο αγέρας ένας, 

Στις μυρτιές του δρόμου δεν περνάει κανένας, 
  

                                                    Federico Garcia Lorca 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 4 
 
Υπάρχουν κινηματογραφικά έργα των οποίων η πλοκή καθορίζεται από τον αριθμό 4. Με-
ρικά από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

▫ 4 γάμοι και 1 κηδεία 
▫ Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων του Α. Χίτσκοκ 

 
 
ΤΟ 4 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

Στη μουσική το τετράχορδο είναι σειρά από 4 μουσικούς φθόγγους που καταλαμβά-
νουν διάστημα τετάρτης. Το τετράχορδο ήταν η βάση των τρόπων και του όλου συστήματος 
της αρχαιοελληνικής μουσικής.  
 Ακόμα, η συγχορδία που αποτελείται από τέσσερις φθόγγους και η διάταξή τους 
μπορεί να γίνει ανά τρίτες αποκαλείται τετράφωνη συγχορδία. Ο βασικός τόπος της είναι 
με το βασικό φθόγγο στο μπάσο. 

Δεν είναι τυχαίο πως τα περισσότερα μουσικά συγκροτήματα (και σημειωτέον τα 
καλύτερα) αποτελούνται από 4 άτομα. Μερικά από αυτά είναι οι: Beatles, Doors, ABBA 
κ.τ.λ. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 

▫ Με τη λέξη τετραπέρατος χαρακτηρίζουμε κάποιον που είναι υπερβολικά έξυπνο. 
▫ Τετράοδος λυχνία είναι η ηλεκτρονική λυχνία που έχει 4 ηλεκτρόδια. 
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«… 4 μικρά αραπάκια τη θάλασσα αγαπούσαν κρύα, 
κόκκινη ρέγκα έχαψε το ‘να και μείναν μόνο 3 …» 
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«3» 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Ο αριθμός τρία είναι φυσικός, ακέραιος αλλά και φυσικά περιττός αριθμός. Ακόμα, 
είναι ελλιπής αριθμός εφόσον ο διαιρέτης του (1) είναι μικρότερος του εαυτού του (3). 

O αριθμός τρία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αφού έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, 
είναι ο πρώτος τρίγωνος αριθμός δηλαδή οι μονάδες του μπορούν να γραφούν υπό μορφή 
τριγώνου. Δεύτερον, το τρία είναι πρώτος αριθμός. Οι πρώτοι αριθμοί είναι οι αριθμοί αυ-
τοί που διαιρούνται μόνο από τον εαυτό τους και τη μονάδα. Είναι οι αριθμοί από τους ο-
ποίους μπορούν να παραχθούν όλοι οι άλλοι αριθμοί με πολλαπλασιασμό. Γι’ αυτό το λόγο 
πολλοί τους αποκαλούν ως «οικοδομικούς λίθους» του συστήματος των αριθμών. Εκτός 
από δύο, όλοι οι πρώτοι αριθμοί είναι περιττοί, αφού όλοι οι άρτιοι αριθμοί μετά το δύο 
διαιρούνται και από τον πρώτο αριθμό δύο. Ο αριθμός τρία είναι, αν όχι ο πρώτος πρώτος 
αριθμός, ο πρώτος τυπικά πρώτος αριθμός. 
 Στον αριθμό 3 παρατηρούμε πως μπορεί να γραφεί ως η διαφορά ανάμεσα σε δύο 
τετράγωνα: 
 

3=2²-1² 
 

Επιπλέον, ο αριθμός 3 είναι ελλιπής εφόσον ο αριθμός των γνήσιων διαιρετών του (α) είναι 
μικρότερος από τον εαυτό του. Δηλαδή: 
 

α=1<3 
 
 

Τα μυστικά βήματα στους πίνακες πολλαπλασιασμού του αριθμού τρία είναι πολύ απλά: 
 
 

Κανονικά βήματα       Κρυφά βήματα 
 

313                              3  
623                              6  
933                              9  

 
   1243                       321   
   1553                       651   
   1863                       981   

 
    2173                        312   
    2483                       642   
    2793                       972   

 
   30103                     303   
   33113                     633   
   36123                     963   
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και αυτό συμβαίνει για όλα τα πολλαπλάσιά του… 
 

 

ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 3 

 

Επειδή 339110  , έχουμε 

 

10≡1(mod3) και συνεπώς 10χ =1(mod3)\ 

 

Η τελευταία σχέση γίνεται: )3(mod10 x

x

x aa    ...2,1,0x  

 

Άρα 

 

)3)(mod...(10...1010 210

2

210 


    

 

Η σχέση αυτή μας δείχνει πως ο αριθμός ν και ο αριθμός  aaaa ...210  , που είναι το 

άθροισμα των ψηφίων του ν, αν διαιρεθούν με το 3 αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο. 

 

Επομένως 

 

Ένας αριθμός ν είναι διαιρετός με το 3, αν και μόνο αν το άθροισμα των ψηφίων του ν 
δίνει αριθμό διαιρετό με το 3 

 

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 
 

│││ 
 
 
 
Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 
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Μινωικό σύστημα αρίθμησης 
 
 

│││  ή    
 
 
 
Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 
 
 

III 
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Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 

 

 

γ΄ 

 

 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

III 

 

 

Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

 

3 

 

 

 
 
ΤΟ 3 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Στην Ευαγγελική διήγηση αναφέρεται ότι τρεις μάγοι ταξίδεψαν από την Ανατολή, 
πιθανόν την Αραβία ή τη Χαλδαία στη Βηθλεέμ για να προσκυνήσουν το Χριστό που γεννιό-
ταν, οδηγούμενοι από ένα φωτεινό άστρο. Οι τρεις αυτοί μάγοι δεν ήταν «μάγοι» με τη ση-
μερινή σημασία της λέξης αλλά ήταν αστρονόμοι και γι’ αυτό λογικά παρατήρησαν το ά-
στρο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα λόγω της φωτεινότητάς του. οι τρεις μάγοι ονομάζο-
νταν Βαλτάσαρ, Μελχιώρ και Γασπάρ. Μαζί τους έφεραν, πάντα με τη χριστιανική παράδο-
ση, τρία συμβολικά δώρα: χρυσάφι για τη βασιλική ιδιότητα του Χριστού, σμύρνα για τον 
εξιλαστήριο θάνατό του και λιβάνι για τη λατρεία του ως θεού. 

Επίσης αναφέρεται πως ο Πέτρος απαρνήθηκε το δάσκαλό του πριν λαλήσει 3 φο-
ρές ο πετεινός και ο Χριστός αφού σταυρώθηκε αναστήθηκε την τρίτη ημέρα κατά «τας 
γραφάς». 

Η Εκκλησία μας αναφέρει πως τρεις ήταν και οι Ιεράρχες που είναι η προστάτες των 
γραμμάτων. Αυτοί ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος 
και ο Βασίλειος ο Μέγας.  

Σύμφωνα με την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Θεός είναι ένας στην ουσία και 
τριαδικός στις υποστάσεις. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τον Πατήρ που είναι ο Θεός, τον 
Υιό που είναι ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Γι’ αυτό το λόγο οι Ορθόδοξοι Χριστια-



 82 

νοί κάνουν το σταυρό τους τρεις φορές έχοντας ενωμένα τα τρία δάκτυλά τους (μεσαίο, 
δείκτη και αντίχειρα). 

Το τριώδιο είναι εκκλησιαστικό λειτουργικό βιβλίο που περιέχει τις ακολουθίες από 
την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου έως το Μεγάλο Σάββατο. 

Ακόμα, η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει σε κάθε πιστό να πραγματοποιήσει έως και 
τρεις γάμους αλλά αυτό μετά από τη συγκατάβασή της και εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Τέλος, αφού αποβιώσει κάποιος πιστός, γίνεται μνημόσυνο υπέρ της αναπαύσεώς 
του στις 3 μέρες μετά το θάνατο (τριήμερα), στους 3 μήνες (τρίμηνα) και στα 3 χρόνια (τρί-
χρονα) 
 
 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ 
 
 Λέγεται πως για να αποφύγει κανείς μια κακή έκβαση, για να διώξει ουσιαστικά τα 
κακά δαιμόνια από πάνω του θα πρέπει να φτύσει τρεις φορές τον κόρφο του! Δεν γνωρί-
ζουμε αν έχει αποτελέσματα αλλά καλύτερα να καταναλώσουμε αδίκως (σε περίπτωση που 
δεν έχει αποτελέσματα) λίγο σάλιο από το να υποστούμε όλα τα κακά (σε περίπτωση που 
έχει). 
 
 
ΤΟ 3 ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  
 

Στην ελληνική μυθολογία οι Μοίρες ήταν οι θεές της τύχης. Η Κλωθώ είναι αυτή που 
κλώθει το νήμα της ζωής, η Λάχεση αυτή που καθορίζει τι θα «λάχει» και η Άτροπος που 
είναι καθορίζει το αναπότρεπτο. Και οι τρεις μαζί, σύμφωνα πάντα με τους Αρχαίους Έλλη-
νες, καθορίζουν το εύρος, το μάκρος και την ποιότητα της ζωής. Εκτός από τις μοίρες, τρεις 
ήταν και οι Χάριτες. Οι Χάριτες ήταν θεότητες της χαράς, της ευεργεσίας και της ευτυχίας 
και ονομάζονταν Αγλαΐα, Ευφροσύνη και Θάλεια αντίστοιχα. 
Οι τραγικοί ποιητές της αρχαίας Ελλάδας ήταν τρεις. Αυτοί ήταν οι : Αισχύλος, Ευριπίδης και 
Σοφοκλής. Και οι τρεις τους έγραφαν εξαίσια έργα για το θέατρο που χαρακτηρίζονται από 
τη μεγάλη δραματικότητα, δράση, εκφραστικότητα των ηρώων αλλά και κυρίως από την 
τραγικότητα αυτών των προσώπων. Μερικά από αυτά τα έργα είναι η Αντιγόνη, οι Βάκχες 
κ.α 
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ΤΟ 3 ΣΕ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Μερικές (δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα!) από τις τοποθεσίες που περιέχουν στο όνομά 
τους τον αριθμό τρία είναι οι ακόλουθες: 
 Τρίκαλα (εννοείται στο νομό Τρικάλων) 

 Τρίπολη 

 Τρίκορφο του νομού Φωκίδας απ’ όπου κατάγονται οι παπαροκάδες  

 Τρίλοφο 

 Τριπόταμος Ημαθίας 

 Τριανδρία Θεσσαλονίκης 

 3-5 πηγάδια Νομού Ημαθίας (τελικά πόσα είναι τα πηγάδια, 3 ή 5;) 

 
 
ΤΟ 3 ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ  
 
 Όπως είναι γνωστό ο άνθρωπος όταν όρισε τον τρόπο με τον οποίο θα μετρά το 
χρόνο, όρισε και διάφορα πολλαπλάσια ή υποδιαιρέσεις του χρόνου. Όρισε πως κάθε μια 
εποχή του χρόνου θα αποτελείται από τρεις μήνες. Για παράδειγμα η Άνοιξη αποτελείται 
από το Μάρτη (άσχετα αν κάθε χρόνο χιονίζει κατά τη διάρκειά του), τον Απρίλη και το Μά-
η. 
 Ακόμα, το νερό εμφανίζεται σε 3 φάσεις που είναι οι ακόλουθες: υγρή, στερεά και 
αέρια δηλαδή μπορούμε να το πιούμε, να το πιάσουμε και να βγάλουμε χιονίστρες και να 
το νιώσουμε πάνω στο δέρμα μας ως υγρασία όταν βρισκόμαστε δίπλα στην κατσαρόλα ή 
δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων! 
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Ζώα και φυτά 
 
Η κύηση της γουρούνας διαρκεί 3 μήνες, 3 εβδο-
μάδες και 3 ημέρες! Αν έβγαζε πάντα μόνο 3 
γουρουνάκια θα μας βόλευε πάρα πολύ για να 
ενωθεί αυτή η παράγραφος με την επόμενη αλλά 
δυστυχώς για εμάς ο αριθμός των μικρών δεν 
είναι σταθερός! 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ 3 ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 
Τα 3 γουρουνάκια είναι ένα από τα αγαπημένα παραμύθια των παιδιών. Στο παρα-

μύθι αυτό κάθε ένα γουρουνάκι έχει χτίσει το σπίτι του από διαφορετικό υλικό και ο κακός 
λύκος προσπαθεί να τα πιάσει γκρεμίζοντας το σπίτι. τελικά όλα βαίνουν ομαλώς εφόσον 
και τα τρία γουρουνάκια κλείνονται στο σπίτι του ενός που είναι φτιαγμένο από τούβλα. 
 

 
 

 Ακόμα, το Τζίνι που βρίσκεται στο λυχνάρι του Αλαντίν δίνει τη δυνατότητα σε ό-
ποιον το κατέχει να πραγματοποιήσει 3 ευχές του! Εμείς τι ευχές θα κάναμε; 
 
1η Να τελειώσει επιτέλους αυτή η εργασία! 
2η Να φτάσει στο τέλος αυτή η εργασία! 
3η Να γραφτεί η τελευταία σελίδα αυτής της εργασίας! 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 3 
 
ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 3 
 
 Σε πολλά λογοτεχνικά έργα, ο αριθμός αυτός παίζει καταλυτικό ρόλο. Μερικά από 
αυτά και ίσως τα πιο σημαντικά είναι τα επόμενα: 
 Οι τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά και 
 Οι τρεις αδερφές του Α. Τσέχοφ 
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 Ο αριθμός 3 κάνει συχνά την εμφάνισή του σε πολλά ποιήματα και δημοτικά τρα-
γούδια. Ο Ναζίμ Χικμέτ γράφει: 
 

«Για να την αγκαλιάσουνε  
δεν φτάναν τρεις 

δένοντας γύρω της τα χέρια τους…» 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 3 
 
 Μερικές ταινίες που περιέχουν στον τίτλο τους τον αριθμό μας είναι οι ακόλουθες: 
 Ο ταχυδρόμος χτυπά 3 φορές 
 3 ήρωες με τον G. Clooney και 
 Το τρένο θα σφυρίξει 3 φορές 
 Η τριλογία του Κισλόφσκι (Άσπρη, Μπλε και Κόκκινη ανάλογα με τα χρώματα της 
Γαλλικής σημαίας) και  
 Η τριλογία του Τόλκιν (Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών) 
 
 
ΤΟ 3 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

Στο κεφάλαιο του αριθμού 8 αναφέραμε πως υπάρχουν 8χορδα μπουζούκια. Το άλ-
λο είδος μπουζουκιού είναι το τρίχορδο. Στην ουσία έχει 3 διπλές χορδές οπότε θα έπρεπε 
αναλογικά με το 8χορδο που έχει 4 διπλές χορδές να ονομάζεται 6χορδο αλλά έχει επικρα-
τήσει να αποκαλείται τρίχορδο. Το τρίχορδο θεωρείται από πολλούς πιο δύσκολο από το 
οχτάχορδο και αυτό γιατί οι λιγότερες χορδές συνεπάγονται λιγότερους συνδυασμούς για 
να αποδοθεί μια συγχορδία οπότε και μεγαλύτερος βαθμός δυσκολίας. Ο καλός οργανο-
παίχτης όμως στα δύσκολα αποδεικνύει την ικανότητά του! 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΤΡΙΑ 
 

 Ένα= κανένα, δύο =λίγα, τρία =καλά, τέσσερα =πολλά 

 «Κάθε τρεις και λίγο» δηλαδή πολύ συχνά 

 3 λαλούν και 2 χορεύουν 

 3 κι ο κούκος δηλαδή πολύ λίγα άτομα (βέβαια κατά τη περίοδο της δικτατορίας στην 
Ελλάδα πάνω από 3 άτομα θεωρούνταν πολλά για μια σύναξη, γι’ αυτό και απαγορευό-
ταν η συνεύρεση άνω των τριών ατόμων!) 

 Γλέντι τρικούβερτο! 

 Τρισκατάρατος (όλα τα κακά σε αυτόν συμβαίνουν). Έχουμε πάψει να χρησιμοποιούμε 
αυτή τη λέξη. Πλέον τον τρισκατάρατο άνθρωπο τον αποκαλούμε γκαντέμη! 

 Τρισάθλιος 

 Τρίαινα (σαν αυτή που είχε ο Ποσειδώνας αλλά και ο μπαμπάς μου όταν έκανε ψαρο-
ντούφεκο!) 

 Τρίποντο που δεν έβαζε ποτέ ο Φασούλας 

 Τρίποδας το εργαλείο που όπως λέει και η λέξη έχει 3 πόδια και βοηθάει να τοποθε-
τούμε αντικείμενα πάνω του κυρίως φωτογραφική μηχανή, πίνακες ζωγραφικής κ.τ.λ. 

 Τρίκυκλο (το μεταφορικό μέσο που είχε ο Σταύρος Παράβας στην ταινία «Ο μάγκας με 
το τρίκυκλο»!) 
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«… 3 μικρά αραπάκια πήγαν στο δάσος απ’ το σχολείο, 
μια αρκούδα άρπαξε το ‘να και μείναν μόνο 2 …» 
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«2» 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο αριθμός 2 είναι ο πρώτος … πρώτος αριθμός. Είναι άρτιος αριθμός και είναι αυτός 
που καθορίζει το ποιοι αριθμοί θεωρούνται άρτιοι (άρτιος είναι κάθε αριθμός που διαιρεί-
ται με το 2). 

Στα μαθηματικά η δυικότητα είναι μια αρχή σύμφωνα με την οποία μια αληθής 
πρόταση μπορεί να προκύψει από μια άλλη με την αλλαγή απλώς δύο λέξεων. 

Επίσης, το δυαδικό σύστημα αρίθμησης είναι ένα αριθμητικό σύστημα που χρησι-
μοποιεί δύο μόνο σύμβολα, το 0 και το 1. Χρησιμοποιείται ευρέως στην τεχνολογία και κυ-
ρίως στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Ο αριθμός 2 έχει ένα πολύ εμφανές χαρακτηριστικό: αν πολλαπλασιάσουμε κάθε 
αριθμό με το 2 είναι το ίδιο με το να προσθέσουμε τον αριθμό αυτό με τον εαυτό του. Όσον 
αφορά τον πίνακα πολλαπλασιασμού και τα μυστικά βήματά του έχουμε: 
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Όπως παρατηρούμε τα μυστικά βήματα (πρόσθεση των ψηφίων) μας δίνουν πάντα 
με την ίδια συχνότητα και την ίδια σειρά τα τέσσερα άρτια ψηφία ακολουθούμενα από τα 
τέσσερα περιττά ψηφία. 

Ένα κόλπο που μπορούμε να παρατηρήσουμε στον αριθμό 2 είναι πως κάθε αριθμός 
από τα 10 πρώτα ψηφία μπορεί να παρασταθεί με έναν συνδυασμό πράξεων με τον αριθμό 
2. Για παράδειγμα: 
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Τέλος, υπάρχει και ένα ακόμα αξιοπερίεργο με τον αριθμό2! 
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ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ 2 

 

Αν ο αριθμός ν είναι γραμμένος στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης τότε ισχύει η σχέση: 


 10...1010 2

210   

 

με ,90 1   και ,....,2,1,0i  

 

Από τη σχέση αυτή παίρνουμε τη σχέση: 

 

 100   όπου 1

21 10...10  
  

 

Έτσι έχουμε: 

 5210 00   

 

Επομένως, ο αριθμός ν διαιρείται με το 2 αν και μόνο αν ο αριθμός α διαιρείται με το 2. 

Δηλαδή 

 

Ένας αριθμός ν διαιρείται με το 2 αν και μόνο αν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού διαι-
ρείται με το 2 

 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 

 

 

││ 

 

 

Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 
 
 
 
 
 
Μινωικό σύστημα αρίθμησης 
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││  ή    

 
 
 
Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 
 
 

II 
 
 
 
Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 
 
 

β΄ 
 
 
 
Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 

 

 

II 
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Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 

2 
 
 
 

ΤΟ 2 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Ο αριθμός 2 έχει ιδιαίτερη σημασία στην θρησκεία. Δύο ήταν οι φύσεις του Θεαν-
θρώπου: η ανθρώπινη και η Θεϊκή. Ο Χριστιανισμός δέχεται και τις δύο αυτές φύσεις ενώ 
κάποιες άλλες αιρέσεις τις αμφισβητούν και πιστεύουν σε μία μόνο από αυτές, είτε στην 
ανθρώπινη είτε στη Θεϊκή υπόσταση. 

Επίσης διαβάζουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου για την έλευση της Δευτέρας Πα-
ρουσίας. Πολλοί θεωρούσαν πως η Δευτέρα Παρουσία θα ερχόταν ταυτόχρονα με την αλ-
λαγή της χιλιετηρίδας αλλά κατά πάσα πιθανότητα ο αγώνας τους να πείσουν τους υπόλοι-
πους για την έλευσή της ήταν μάταιος.  
 
 
ΤΟ 2 ΣΕ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ 
 
Υπάρχει ΕΝΑ χωριό στην Τήνο που ονομάζεται «ΔΥΟ χωριά»!!! 
Εκτός από αυτό το παράδοξο τοπωνύμιο, ο αριθμός δύο συναντάται και σε άλλες τοποθε-
σίες όπως: 

 Δίκωμο: κατεχόμενο χωριό της Κύπρου. 

 Δίστομο: χωριό του νομού Λαρίσης. 

 Δίστομο: χωριό του νομού Βοιωτίας και σε πολλά άλλα που πιθανόν να μας διαφεύ-
γουν. 

 Δίστρατο: χωριό του νομού Ιωαννίνων 
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 
 

Το 2 είναι πολύ σημαντικός αριθμός και αυτό το 
καταλαβαίνουμε αν ρίξουμε μια ματιά στο ίδιο μας το σώ-
μα. Μάτια, αυτιά, χέρια, πόδια, μάγουλα, ρουθούνια ή και 
ακόμα όργανα που δεν τα βλέπουμε αλλά δεν μπορούμε 
να ζήσουμε δίχως αυτά όπως πνεύμονες, νεφρά κ.τ.λ. όλα 
υπάρχουν διπλά σε έναν αρτιμελή άνθρωπο!  

 

 

 

ΤΟ 2 ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Ο αριθμός 2 χρησιμοποιείται συχνά για να εξηγηθεί το καθετί που υπάρχει στον 
πλανήτη. Ο δυαδισμός είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο κόσμος ή η πραγματικότη-
τα αποτελείται από δύο βασικά αντίθετες και αμείωτες ουσίες που αποτελούν την εξήγηση 
της ύπαρξης. 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ 2 

ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2 

 
Σε πολλά ποιήματα τόσο των Ελλήνων ποιητών όσο και ξένων χρησιμοποιούνται οι 

αριθμοί. Ο αριθμός 2 ανταγωνίζεται τον αριθμό 7 στη συχνότητα εμφάνισής του στα ποιη-
τικά έργα. Και αυτό γιατί το 2 είναι ο αριθμός της φιλίας, της συνεργασίας, της αγάπης, του 
έρωτα… 
 
Στο ποίημά του «Η χαρά του πολέμου» ο Κ. Βάρναλης γράφει: 
 

Καράβι έρχεται από τη Χιό 
Με τις βαρκούλες του τις δυο. 

Έτσι μπαίναμε στη χώρα 
Μ’ όλα τα πανιά μας φόρα. 

Στον Επιτάφιο (ίσως το πιο συγκλονιστικό μοιρολόι που 
έχει γραφτεί ή ακουστεί ποτέ) ο Γιάννης Ρίτσος γράφει: 
 
«Γιε μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της 
καρδιάς μου, 
πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου» 
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«…Με τα χεράκια σου τα δυο, τα χιλιοχαϊδεμένα, 
όλη τη γης αγκάλιαζα κι ολ’ είτανε για μένα.» 
 

«…Και μόνο τα δυο μάτια μου σε παίρναν το κατόπι 
σα δυο πιστά, πικρά σκυλιά που τάσκιαξαν οι ανθρώποι.» 

 
«…Γιε μου, στ’ αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την ορμή μου, 

σου πήρα το ντουφέκι σου· κοιμήσου εσύ πουλί μου.» 
 
Τέλος, ο Μπόρχες έχει γράψει ποίημα που αναφέρεται σε δύο καθεδρικούς και το ονόμασε 
φυσικά «Οι δυο Καθεδρικοί». 
 
ΤΟ 2 ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 
 Η διφωνία είναι κάτι που συνήθως ομορφαίνει το τραγούδι. Η διφωνία είναι η ταυ-
τόχρονη ερμηνεία ενός τραγουδιού από δύο φωνές. Πρόκειται για δύο μελωδικές γραμμές 
σε διαφορετικά διαστήματα. 
 
ΤΟ 2 ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
 

Ο αριθμός 2 όπως έγινε μέχρι στιγμής εμφανές δεν συναντάται μόνο στα μαθηματι-
κά αλλά και σε άλλους τομείς ένας από τους οποίους είναι και η γραμματική. Έτσι, δυικός 
αριθμός είναι ο αριθμός των κλιτών μερών του λόγου ο οποίος χρησιμοποιείτο άλλοτε στη 
γραμματική για να δηλωθούν δύο πρόσωπα, πράγματα κ.λπ. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 
 Οι Χιώτες είναι οι νησιώτες εκείνοι που έχουν συνδεθεί με τον αριθμό δύο. Από την 
εποχή της τουρκοκρατίας έχει επικρατήσει η έκφραση «πηγαίνουν σαν τους Χιώτες δυο δυ-
ο». Βέβαια, οι Χιώτες δεν είχαν κάποια «λόξα» να περπατούν πάντα ως ζευγάρια αλλά ήταν 
υποχρεωμένοι καθώς αν «πιανόντουσαν στα πράσα» να περπατούν μόνοι αναγκάζονταν να 
περπατούν μαζί με τους Τούρκους! 
 
ΤΟ 2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 
 

Εκτός από την έκφραση που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με τους Χιώτες, ο 
λαός μας τιμά τους αριθμούς και δη τον αριθμό 2. Έτσι έχουμε τις εξής εκφράσεις: 

 Ένα βήμα μπρος και 2 πίσω 

 Να σου ‘ξηγήσω δυο φωνήεντα ή  

 Να σου πω δυο κουβεντούλες ή 

 Να σου πω δυο λογάκια 

 Θα γίνουμε από δυο χωριά χωριάτες 

 Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα 
 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΔΥΟ 
 

 Δυοπώλιο: είναι η μορφή αγοράς στην οποία η προσφορά ομοειδών αγαθών καλύ-
πτεται από δύο επιχειρήσεις. 

 Δίκυκλο: μεταφορικό όχημα με δύο ρόδες, π.χ. ποδήλατο. 

 Δικέφαλος: αυτός που έχει δύο κεφάλια, π.χ. δικέφαλος αετός (έμβλημα του Βυζα-
ντίου). 

 Δίδυμα: αδέλφια από την ίδια γέννα. 
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«… 2 μικρά αραπάκια λιάζονταν στην άμμο ξαπλωμένα, 
το ‘να ψήθηκε απ’ τον ήλιο και έμεινε μόνο 1 …» 
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«1» 
«Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος είναι ο εφευρέτης του αριθμού ένα». Το «ένα» δεν υπήρ-

χε πάντα; Ε, λοιπόν, όχι! Για τους περισσότερους Έλληνες διανοητές οι αριθμοί άρχιζαν στο 
«δύο». Γι’ αυτούς υπήρχε το «ένα» και… οι άλλοι. 

Το ένα μιλάει για ύπαρξη, όχι για ποσότητα, λένε οι Έλληνες. Η πολλαπλότητα μόνο 
σχετίζεται με τους αριθμούς: «Ένα είναι το ον». Αυτό είναι φιλοσοφία. Ο Αρχύτας μετέτρε-
ψε το ένα σε έναν αριθμό σαν όλους τους άλλους, απογυμνώνοντάς το από τη μοναδικότη-
τα και τη διαφορετικότητά του. Με άλλα λόγια, ο Αρχύτας μπορεί να αποκαλεστεί ο «πατέ-
ρας του ένα». 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Είμαστε όλοι τόσο εξοικειωμένοι με την συμπεριφορά του αριθμού ένα στην συνη-
θισμένες αριθμητικές εφαρμογές. Είναι τόσο απλό που συνήθως το παραβλέπουμε ως α-
σήμαντο. Δεν μπαίνουμε στον κόπο να διδάξουμε το ένα στο σχολείο είναι τόσο προφανές 
σε μας πως κάθε αριθμός που πολλαπλασιάζεται και διαιρείται με το 1 μας δίνει τον εαυτό 
του. Ωστόσο αυτά τα απλά χαρακτηριστικά του αριθμού ένα έχουν τις σπουδαιότερες ανα-
φορές στη μελέτη των αριθμών. Η πρώτη ιδέα για τον αριθμό προκύπτει από την αναγνώ-
ριση ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο περισσότερο από το ένα. Ένα παιδί κα-
τανοεί την διαφορά όταν είναι μόλις οχτώ μηνών. Του αρέσει να μαζεύει πολλά τουβλάκια 
σε έναν σωρό ή να σκορπάει το σωρό σε πολλά τουβλάκια. Από πολύ νωρίς αναγνωρίζει τη 
διαφορά. Ξεκινάμε με δύο αριθμητικές λέξεις, αλλά μόνο με τον αριθμό 1όταν βλέπουμε 
δύο λύκους λέμε πολλοί λύκοι γιατί δεν έχουμε λέξη για το δύο. Βέβαια και ο αριθμός 1, 
όπως και όλοι οι αριθμοί, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Έτσι ο αριθμός 1 ανήκει στους φυσι-
κούς ακεραίους και είναι περιττός αριθμός. Ακόμη πρέπει να αναφερθεί ότι το 1 δεν είναι 
πρώτος αριθμός γιατί αν και διαιρείται μόνο από το 1 και τον εαυτό του (που είναι πάλι το 
1) δεν έχει δύο διαιρέτες όπως οι άλλοι πρώτοι αριθμοί. Πέρα, όμως, από αυτά τα χαρα-
κτηριστικά το ένα έχει κάποιες σημαντικές ιδιότητες.  

Το πρώτο χαρακτηριστικό για τον αριθμό 1 είναι φυσικά πως όποιος αριθμός πολλαπλα-
σιαστεί ή διαιρεθεί μαζί του παραμένει αμετάβλητος. Οι πρώτες εννιά θέσεις στον πίνακα 
πολλαπλασιασμού του 1 δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αλλά μετά από αυτές γίνε-
ται πιο ελκυστικό: 
 

...

16116

15115

14114

13113

12112

11111

10110















       

...

761

651

541

431

321

211

101















 

Τα μυστικά βήματα είναι αντίθετα αυτών του αριθμού 8. Όσο κι αν προχωρήσουμε 
θα βρίσκουμε πάντα πως τα μυστικά βήματα θα μας δίνουν πάντα τα ίδια ψηφία από το 1 
έως το 9 επαναλαμβανόμενα με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια συχνότητα. Για παράδειγμα: 
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Κανονικά βήματα            Κρυφά βήματα 
 

            

...

1571157

1561156
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1541154









                     

...

431,13751

321,12651

211,11551

101,10451









 

 

Άλλο ένα αξιοπερίεργο με το 1 είναι το ταλέντο του να δημιουργεί αριθμούς που 
μπορούν να διαβαστούν το ίδιο και από τις δύο μεριές: 

 

11111111111111

111111111111

1111111111

11111111

111111

1111

11















   















   

3211234567654

11234565432

123454321

1234321

12321

121

1

 

 

Τέλος, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως  ο αριθμός 1 αν υψωθεί σε οποιονδήποτε 
αριθμό παραμένει πάντα ο ίδιος. 

 

1112345   

 

Επιπλέον, σε όποιο υπόριζο κι αν βρεθεί παραμένει ο ίδιος. 

 

119   

 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
 

 Αιγυπτιακό αριθμητικό σύστημα (ιερογλυφική γραφή) 
 
 

│ 
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Βαβυλωνιακό αριθμητικό σύστημα 
 
 
 
 
 

Μινωικό σύστημα αρίθμησης 
 
 

│   ή     
 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα του 5ου αιώνα 
 
 

I 
 
 

Ελληνικό αριθμητικό σύστημα (αλφαβητικό) 
 
 

α΄ 
 
 

Ρωμαϊκό αριθμητικό σύστημα 
 
 

I 
 
 
Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα 

 
 

1 
 
 

ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Κυρίαρχο στοιχείο σε κάποιες θρησκείες, ανάμεσά τους και ο χριστιανισμός, είναι η 
μονοθεΐα, η πίστη δηλαδή σε έναν και μόνο Θεό που δημιούργησε τον κόσμο και τον συ-
ντηρεί και τον κυβερνά σύμφωνα με τη θέληση του. Μονοθεϊστικές θρησκείες είναι, εκτός 
από την χριστιανική, η εβραϊκή, η βουδιστική και η μωαμεθανική. 

Βέβαια υπάρχουν και οι αιρέσεις που διαχωρίζουν τις θρησκείες και δημιουργούν 
άλλες παραμέτρους. Τέτοιες αιρέσεις είναι ο μονοθελητισμός και μονοφυσιτισμός. Μονο-
θελητισμός είναι η αίρεση, σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είχε δύο φύσεις (ανθρώπινη 
και θεϊκή) αλλά μια θέληση, τη θεϊκή. Μονοφυσιτισμός είναι η αίρεση, σύμφωνα με την 
οποία ο Χρίστος δεν έχει δύο φύσεις άλλα μία τη θεϊκή. Ο μονοθελητισμός θεωρήθηκε κλά-
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δος του μονοφυσιτισμού, παρόλο που οι οπαδοί του αρνιούνταν οποιαδήποτε σχέση. Τι 
βρίσκουν και κάνουν οι άνθρωποι για να μην βαριούνται;;;  
 Το ένα κατέχει σημαντική θέση και στην επίσημη θρησκεία της χώρας μας Το σύμ-
βολο της πίστης μας αρχίζει έτσι: «Πιστεύω εις ένα θεό πατέρα παντοκράτορα….» Ακόμη 
είναι γνωστό πως την 1η μέρα της δημιουργίας ο Θεός είπε: «εγένετο φως». 

ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

Ο αριθμός 1 έχει και φιλοσοφική διάσταση. Το 1 ταυτίζεται με την μεταφυσική αρχή 
η οποία κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική φιλοσοφία. Ο Πυθαγόρας ταυτίζει το Ένα με 
τη Μονάδα, δηλαδή με τον τέλειο και πρωταρχικό αριθμό, που είναι ταυτόχρονα ουσία του 
παντός, δημιουργός της υλικής ενότητας των πραγμάτων και, σε τελευταία ανάλυση, μονα-
δική αρχή όλων των επιμέρους όντων. Το Ένα είναι το Μοναδικό, το Παν, το Αιώνιο. Όμως 
το Ένα, που ταυτίζεται με το «πεπερασμένο», αντιτίθεται στο «άπειρο». Αυτό σημαίνει ότι 
στο πλαίσιο του Ενός-Παντός η ουσία αντιτίθεται στα φαινόμενα. Σύμφωνα με την μαρτυ-
ρία του Αριστοτέλη, το αγαθό κατά τους Πυθαγόρειους απορρέει από το «πεπερασμέ-
νο»και το κακό από το «άπειρο». Ο Πλάτων φαίνεται ότι ταυτίζει το Ένα με το Αγαθό. Αν το 
Αγαθό είναι ποιητική και τελική αρχή των πάντων, αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι  αποτε-
λεί υπέρτατη ενοποιητική αρχή, χάρη στην οποία υπάρχουν τα πάντα. Το Αγαθό-Ένα της 
Πολιτείας, που τοποθετείται «επέκεινα τής ουσίας», μπορεί να νοηθεί ως πέρας, ως μέτρο 
και ως αιτία. Την ταύτιση του Ενός με το Αγαθό στο Πλάτωνα επιβεβαιώνει με ρητή μαρτυ-
ρία του ο Αριστοτέλης: «των δέ τάς ακινήτους ουσίας είναι λεγόντων οί μέν φασιν αυτό το 
έν το αγαθόν αυτό είναι, ουσίαν μέντοι το έν αυτου ώοντο είναι μάλιστα». Κατά τον Αρι-
στοτέλη, δεν υπάρχει κάποιο Ένα ανεξάρτητο από την ουσία, την ποσότητα, την ποιότητα 
και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία, γιατί το Ένα είναι κατηγόρημα, δεν έχει αυθύπαρκτη υ-
πόσταση. Ωστόσο το Ένα δεν χωρίζεται από το ον ούτε το ον από το ΄Ένα. Κάθε ατομική ύ-
παρξη είναι μία, κάθε ένα ον υπάρχει πραγματικά.Τέλος, ο νεοπλατωνικός Πλωτίνος ταυτί-
ζει το Ένα με το Αγαθό και το τοποθετεί πιο πάνω και από τo ον και τη νόηση. Αυτό σημαί-
νει ότι  το Ένα όχι μόνο ξεπερνά την αντιληπτική και τη γνωστική ικανότητα του ανθρώπου, 
αλλά και υπερβαίνει κάθε νόηση και κάθε ύπαρξη, γιατί είναι η ίδια η αρχή και της μιας και 
της άλλης.  

Επίσης, κάθε φιλοσοφική θεωρία που δέχεται ως θεμέλιο της πραγματικότητας μια 
μόνο αρχή ονομάζεται μονισμός. Συνήθως στη φιλοσοφία ονομάζουμε μονιστικές τις θεω-
ρίες που πιστεύουν ότι ένας μόνο παράγοντας είναι καθοριστικός για την ύπαρξη και εξέλι-
ξη του κόσμου. Αυτός ο παράγοντας άλλοτε είναι η ύλη και άλλοτε το πνεύμα και ανάλογα 
μ’ αυτόν έχουμε το χωρισμό σε ιδεαλιστικό και υλιστικό φιλοσοφικό σύστημα.  

Στην ιστορία και την κοινωνιολογία μονιστικές ονομάζονται οι θεωρίες που υποστη-
ρίζουν ότι η κοινωνική εξέλιξη καθορίζεται από έναν και μόνο παράγοντα(οικονομία, φυσι-
κό περιβάλλον, εθνικές και φυλετικές ιδιότητες, ιδέες, μεγάλες προσωπικότητες κ.α.) 

Στην πολιτική μονιστική χαρακτηρίζεται η πεποίθηση ότι μέσα σε ορισμένη κοινωνία 
πρέπει να υπάρχει μόνο μια υπέρτατη εξουσία (αρχή), το κράτος, το οποίο να είναι κυρίαρ-
χο τόσο σε σχέση με τις άλλες ομάδες της κοινωνίας του(εσωτερική κυριαρχία)όσο και τις 
ομάδες άλλων κοινωνιών(εξωτερική κυριαρχία). 
 Στη νομική επιστήμη, μονιστική θεωρείται η άποψη ότι τα επιμέρους εθνικά δίκαια 
και το διεθνές δίκαιο αποτελούν τμήματα ενός ενιαίου συστήματος δικαίου. 
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ΤΟ ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 
 Όπως παρατηρήσαμε σε όλους τους προηγούμενους αριθμούς, υπάρχουν πολλές 
τοποθεσίες που τους οφείλουν το όνομά τους. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στον αριθμό 
ένα. Όπως είναι λογικό δεν υπάρχουν ονομασίες που να περιέχουν τη λέξη «ένα» αλλά πε-
ριέχουν το πρόθεμα «μονο» που υπονοεί την ύπαρξη μόνο ενός! 

 Μονολίθι στο νομό Πρεβέζης όπου μπορούμε να δροσιστούμε κατά τις καυτές καλοκαι-
ρινές ημέρες και 

 Μονοδένδρι στο νομό Ιωαννίνων απ’ όπου μπορείς να θαυμάσεις το φαράγγι του Βί-
κου.  

 
ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
 

Στην αστρονομία το ένα κάνει την εμφάνιση του με τον αστερισμό Μονόκερως ο 
οποίος βρίσκεται ανάμεσα στο μεγάλο Θηρευτικό Κύνα και στον Ωρίωνα.  
 
ΤΟ ΕΝΑ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ 
  

Το ένα κατέχει ιδιαίτερη θέση και στο φυσικό βασίλειο. Χαρακτηριστική είναι η ομο-
ταξία φυτών που ονομάζονται μονοκοτυλήδονα . Αυτό σημαίνει πως το χαρακτηριστικό 
τους γνώρισμα είναι ότι το έμβρυό τους καλύπτεται από ένα και μόνο εμβρυακό φύλλο ή 
κοτυληδόνα. 
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ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ 
 
ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ 
 

Ο Λένιν έγραψε ένα έργο που ονόμασε «Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω». Όπως φα-
νερώνει ο τίτλος το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην οπισθοδρόμηση που πολλές φορές προ-
κύπτει παρά τις προσπάθειές μας! Επίσης ο αριθμός ένα αναφέρεται στο μυθιστόρημα «Έ-
να παιδί μετράει τ’ άστρα» του Μενέλαου Λουντέμη. 

 

Λουντέμης 

 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 1 
 

Υπάρχουν πολλές ταινίες που περιέχουν στον τίτλο τους τον αριθμό ένα αλλά και 
που η πλοκή τους επηρεάζεται από αυτόν. Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες: 
 Ένας κι ένας:ταινία του Ζαπατίνα με τον Γ. Κιμούλη  
 Ο Εγγλέζος που ανέβηκε ένα βουνό και κατέβηκε έναν λόφο:ταινία με τον Χιου 

Γκραντ και  
 Χίλιες και μία νύχτες και  
 Μια αιωνιότητα και μια μέρα του Θ. Αγγελόπουλου. 
 
 
ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
 

Όλα τα παραμύθια αρχίζουν κάπως έτσι: «Μια φορά κι έναν καιρό…»Αυτή η φράση 
έχει πλέον γίνει κάτι σαν παράδοση. Έτσι δηλώνουν οι παραμυθάδες το χρόνο στην ιστορία 
τους. Επομένως, ο αριθμός ένα υπάρχει σε όλα ανεξαιρέτως τα παραμύθια (εκτός βέβαια 
και αν υπάρχει κάποιος αναρχικός παραμυθάς που προτείνει μια διαφορετική αρχή αλλά 
δεν έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή μας). 
 
 
TO ΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
 

Το ένα κατέχει ιδιαίτερη θέση και στο ανθρώπινο σώμα. Έχουμε μόνο 1 καρδιά, 1 
συκώτι, 1 μύτη, 1 στόμα, 1 κεφάλι και 1 γλώσσα!!! Αν τα χάσουμε…καήκαμε! Βέβαια, τα 
όργανα που διαθέτουμε εις διπλούν είναι και αυτά μεγάλη απώλεια αν τα χάσουμε. Για τον 
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λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει λέξεις που δηλώνουν αυτή την απώλεια, π.χ. μονόφθαλ-
μος, μονόχειρας κ.τ.λ. 
 
 
ΤΟ ΕΝΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 

Στη μουσική εκτός από τα διάφορα τραγούδια υπάρχουν και κάποιες έννοιες που 
συμπεριλαμβάνουν στην σημασία τους το ένα! Τέτοιες είναι  η μονοφωνική μουσική και το 
μονόχορδο όργανο. Μονοφωνική μουσική ονομάζεται το είδος εκείνο της μουσικής που 
εκτελείται από μια ή και περισσότερες φωνές, αλλά όμως με ταυτοφωνία. Αποκαλείται ε-
πίσης και μονωδία. Το μονόχορδο είναι όργανο που διαθέτει ένα ηχείο, πάνω στο οποίο 
είναι τεντωμένη μια χορδή που στερεώνεται με δύο κινητά κλειδιά 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΕΝΑ 
 

Στην καθημερινή μας επικοινωνία με τους γύρω μας συχνά αναφέρουμε εκφράσεις στις 
οποίες εμπεριέχεται το ένα, τέτοιες φράσεις είναι και οι παρακάτω: 

 Ένα κι ένα κάνουν δύο. 
 Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. 
 Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο.  
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«… 1 μικρό αραπάκι έμεινε ολομόναχο, σα μι’ αντένα, 
κρεμάστηκε και τούτο και πια δεν έμεινε κανένα…» 
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«0» 

Το μηδέν είναι το πρώτο από τα δέκα σύμβολα των μαθηματικών. Αν και είναι το 
πρώτο στη σειρά των ψηφίων, είναι το τελευταίο που ανακαλύφθηκε. Μέχρι τη γέννηση 
του Χριστού, η ιδέα του μηδενός ως σύμβολο δεν υπήρχε σε κανενός μυαλό. Το μηδέν επι-
κρατούσε μόνο σε φιλοσοφικές συζητήσεις και στοχασμούς. 

Η ανακάλυψη του μηδενός δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο. 
Αποτελούσε αρχικά ένα σύμβολο για την κενή θέση. Το σύμβολο «0» προέκυψε πιθανώς 
από το πρώτο γράμμα της λέξης «ουδέν» και απαντά ήδη από τον 2ο αιώνα π.Χ σε ελληνικά 
υπολογιστικά και αστρονομικά κείμενα. 

Για πολλούς η αδυναμία των Ελλήνων μαθηματικών να ανακαλύψουν το μηδέν πα-
ραμένει ακόμα ένα μυστήριο. Λέγεται πως αυτός που έφερε στον κόσμο το μηδέν ήταν έ-
νας άγνωστος Ινδός μαθηματικός. Αρχικά εισήγαγε μια κουκίδα που αποκάλεσε sunya για 
να δηλώσει τη στήλη εκείνη που δεν περιείχε στοιχεία. Πρέπει να σημειωθεί πως η κουκίδα 
που σημείωνε ο Ινδός δεν ήταν το μηδέν αλλά ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανακάλυ-
ψη του μηδενός. Η ανακαλυπτική αυτή πορεία συνεχίστηκε και από τους Άραβες που ονό-
μασαν sifr το κενό αλλά ακόμα αποτελούσε ένα σύμβολο για το κενό και όχι έναν αριθμό. Η 
λέξη μηδέν ήρθε πολύ αργότερα από τους Ιταλούς. 

Ακόμα και σήμερα, παρόλο που χρησιμοποιούμε ευρέως το σύμβολο 0 (θα μπορού-
σαμε να πούμε πως χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σύμβολο) 
δεν το αναγνωρίζουμε πάντα ως αριθμό. Σε ένα πληκτρολόγιο ή σε ένα τηλέφωνο, το μηδέν 
είναι πάντα τοποθετημένο (και ελαφρώς περιθωριοποιημένο) μετά το 9. Εφόσον δεν υπε-
ρέχει σε αξία του 9, φαίνεται να υπάρχει εκεί ως σύμβολο και όχι ως αριθμός. 

Διάφορους κανόνες για τους υπολογισμούς με το μηδέν συναντά κανείς από τον 7ο 
τουλάχιστον αιώνα σε Ινδούς μαθηματικούς. Οι ιδέες των Ινδών μαθηματικών διαδόθηκαν 
τόσο στην Κίνα όσο και σε Ισλαμικές χώρες που βοήθησαν πολύ στη μελέτη των ιδιοτήτων 
του μηδενός.  

Ο Stifel το 1539 χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εξισώσεις με δεύτερο μέλος το μη-
δέν καθώς και εξισώσεις με συντελεστές το μηδέν. Το 1629 ο Girard θεώρησε για πρώτη 
φορά το μηδέν ως λύση εξισώσεων. Από αυτόν και από τον Descartes (1637) αναγνωρίστη-
κε πλήρως η σημασία που έχει το μηδέν ως αριθμός.  

Το μηδέν αποτελεί μία από τις έννοιες που απασχόλησαν περισσότερο όχι μόνο 
τους μαθηματικούς (όπως θα ήταν άλλωστε φυσικό!) αλλά και τους φιλοσόφους. Το σημείο 
στο οποίο οι περισσότεροι φιλόσοφοι συμφωνούσαν και συμφωνούν παρά τις όποιες δια-
φοροποιήσεις είναι πως το μηδέν δεν είναι κάτι ιδιαίτερο πλάι στο είναι αλλά απλώς η α-
πόλυτη απουσία του. Για το λόγο αυτό η έννοιά του διαμορφώνεται μέσω άρνησης του εί-
ναι. Υπάρχει βέβαια η διάκριση ανάμεσα στο απόλυτο ή αρνητικό μηδέν και το σχετικό ή 
θετικό. Το πρώτο αρνείται την πραγματικότητα και τη δυνατότητα του όντος, ενώ το δεύτε-
ρο αρνείται μόνο την πραγματικότητα αλλά όχι τη δυνατότητα. Στην πρόταση «ο θεός έχει 
δημιουργήσει τον κόσμο εκ του μηδενός» το μηδέν χρησιμοποιείται με τη δεύτερη σημασί-
α. 

Η έννοια του μηδενός αναπτύχθηκε στην αρχαιότητα αρχικά από τον Παρμενίδη και 
τον Πλάτωνα στο πλαίσιο της θεμελιακής διαλεκτικής αντίθεσης όντος- μη όντος. Ο Παρμε-
νίδης, ο πρώτος που χρησιμοποίησε το «ον» με φιλοσοφική σημασία, αρνείται την ύπαρξη 
του μη όντος ή μηδενός. Για τον Παρμενίδη: είναι ανάγκη να πούμε και να σκεφτούμε ότι 
μόνο το ον είναι· επειδή το είναι είναι, το μηδέν αντιθέτως δεν είναι! Στον Σοφιστή ο Πλά-
των αμφισβητεί τη θέση του Παρμενίδη και υποστηρίζει πως υπάρχει με κάποιον τρόπο το 
«μη ον» και πάλι δεν υπάρχει κάπως το «ον». 
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Στη νεώτερη φιλοσοφία το μηδέν αποτέλεσε αφετηρία ανθρωπολογικών και οντο-
λογικών ερευνών. Στον Pascal, το μηδέν νοείται ως αυτό από το οποίο απορρέουν όλα τα 
πράγματα. Για τον Descartes το μηδέν είναι το αντίθετο του θετικού στοιχείου, δηλαδή της 
ιδέας του θεού και ο άνθρωπος είναι το ενδιάμεσο σημείο αυτών των δύο στοιχείων. 

Στον Χέγκελ το αφετηριακό σημείο κάθε διαδικασίας της σκέψης είναι το ον νοού-
μενο ως το «άμεσα αδιόριστο» δηλαδή όχι ως πράγμα αλλά ως λογική αρχή. Ο Χάιντεγκερ 
εμβάθυνε το στοχασμό σχετικά με το μηδέν και του παραχώρησε μια προνομιούχο θέση 
διακρίνοντάς το από το μη είναι. Αποφαίνεται πως το ερώτημα για το μηδέν είναι αδιαίρε-
τα συνδεδεμένο με το ερώτημα του είναι. Το μηδέν στη φιλοσοφία του Χάιντεγκερ ερμη-
νεύεται συχνά με τη σημασία του απόλυτου μηδενός· είναι όμως, σύμφωνα με κείμενα της 
τελευταίας περιόδου, στην ουσία, το πέπλο του είναι το οποίο ως το έτερο προς κάθε ον 
δείχνεται ως το μη ον και με αυτή την έννοια ως το μηδέν. 

Για τον Sartre πρέπει μάλλον μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο να αναζητήσουμε και να 
βρούμε το μηδέν. Ο Sartre τονίζει τον επινοητικό χαρακτήρα του μηδενός, το οποίο από τη 
μια δεν υπάρχει και από την άλλη δεν μπορεί να τεθεί παρά μόνο από τη σκέψη μας. Εξάλ-
λου, «ο άνθρωπος είναι το ον από το οποίο έρχεται στον κόσμο το μηδέν…». 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί πως το μηδέν δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
αριθμός με την ίδια έννοια που χαρακτηρίζονται όλοι οι προηγούμενοι που αναφέραμε. 
Παρουσιάζει μαθηματικές ιδιότητες για το λόγο πως αποτελεί στοιχείο των μαθηματικών.  

Το μηδέν ορίζεται ως ο πληθικός αριθμός ενός κενού συνόλου ({ } ή Ø). Επίσης ως 
μηδέν θεωρείται το ουδέτερο στοιχείο μιας προσθετικής ομάδας και θεωρείται αρχή οποι-
ουδήποτε συστήματος μέτρησης. Σε μια μεταθετική ομάδα με πρόσθεση, το μηδέν είναι το 
στοιχείο για το οποίο ισχύει:  
 

aaa  00  
 

Παρουσιάζει την εξής ιδιότητα: οποιοσδήποτε αριθμός προστιθέμενος σ’ αυτό δεν 
μεταβάλλεται. Όπως είναι λογικό, αν αφαιρέσουμε το μηδέν από οποιονδήποτε αριθμό ο 
αριθμός αυτός δεν μεταβάλλεται. 
 

67067   και 67067   
 

Το μηδέν αποτελεί κεντρικό μέρος των μαθηματικών, το κλειδί για το σύστημα μέ-
τρησης. Και σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό από ένα απλό «τίποτα» (απλά σκεφτείτε τη δια-
φορά ανάμεσα στο 1, το 10, το 100, το -0,01, το -0,1 και το -1 για να θυμηθείτε τη σημασία 
της παρουσίας και θέσης του 0 σε έναν αριθμό. Η άλλη δύναμη του 0 είναι η δυνατότητα να 
καταστρέφει οποιονδήποτε αριθμό εφόσον μηδέν φορές τον οποιονδήποτε αριθμό ισούται 
με μηδέν (θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε «εξολοθρευτή!) 

Όπως είναι λογικό, το γινόμενο του μηδενός επί οποιονδήποτε αριθμό ισούται με 
μηδέν (αν δεν πάρουμε καμία φορά κάτι, δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας!) 
 

0054   
 



 108 

Επιπλέον, αν το γινόμενο δύο πραγματικών ή μιγαδικών αριθμών ισούται με μηδέν, 
τότε τουλάχιστον ο ένας από τους παράγοντες θα πρέπει να είναι ίσος με το μηδέν. 
 

00  a  ή 0  

 
 Το μηδέν μπορεί να διαιρεθεί με οποιονδήποτε άλλο αριθμό. Όσες φορές και αν 
μοιράσουμε μια τούρτα που δεν υπάρχει, πάλι με τη λιγούρα θα μείνουμε! 
 

0134/0   
 

 
 
 

Αντιθέτως, η διαίρεση με το μηδέν είναι αδύνατη. Ο Ινδός Bhaskara προσπάθησε να 
δώσει λύση στο πρόβλημα της διαίρεσης με το μηδέν ισχυριζόμενος πως η διαίρεση ενός 
οποιουδήποτε αριθμού με το μηδέν μας δίνει άπειρο. Δηλαδή 

 
0/a  

 
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως είχε δίκιο, όμως τελικά έσφαλε γιατί αν ίσχυε αυτό, 

τότε το γινόμενο του μηδενός με το άπειρο (η αντίθετη πράξη) θα μας έδινε τον οποιοδή-
ποτε αριθμό οπότε και όλοι οι αριθμοί θα ήταν ίσοι μεταξύ τους. Βέβαια, η μελέτη του κα-
τέληξε σε σωστές διατυπώσεις όπως: 
 

002   και 00   

 
Επιπλέον, η διαίρεση του μηδενός με τον εαυτό του δεν μπορεί να σημαίνει κάτι αλ-

λά απασχολεί πολλούς.  
 

?0/0   
 

Και αυτό συμβαίνει γιατί το μηδέν μπορεί να διαιρεθεί με τον εαυτό του αλλά δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα. Εφόσον, κάθε αριθμός όταν πολλαπλασιαστεί με 
το μηδέν δίνει μηδέν, το μηδέν όταν διαιρεθεί με το μηδέν μπορεί να δημιουργήσει οποι-
ονδήποτε αριθμό ακόμα και τον αυτό του.  
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Δηλαδή  
 

010  και 050   κ.ο.κ  
 

οπότε 0/0 θα μπορούσε να μας δώσει είτε 1 είτε 5 αντίστοιχα. 
 

Τέλος, το μηδέν έχει την ιδιότητα να μετατρέπει οποιονδήποτε αριθμό (όσο μεγάλος 
και αν είναι) στη μονάδα, αν μπει ως εκθέτης.  

Δηλαδή 
 

9876543210=1 

 

ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
 

Όπως είναι φυσικό, η ανυπαρξία της έννοιας του μηδενός συνεπάγεται και την ανυ-
παρξία του αντίστοιχου συμβόλου σε διάφορα συστήματα αρίθμησης. Το μηδέν συμβολίζε-
ται με το «0» που προέκυψε πιθανόν από το πρώτο γράμμα (όμικρον) της ελληνικής λέξης 
«ουδέν». 
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ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
 

Η χριστιανική και ισλαμική θεολογία διδάσκουν πως ο θεός δημιούργησε τον κόσμο 
εκ του μηδενός, δηλαδή εκ του μη όντος ή του δυνάμει όντος. Πριν την πρώτη ημέρα της 
δημιουργίας, δεν υπήρχε τίποτα στον κόσμο. Αυτό ίσως είναι το σημείο που προκαλεί τις 
περισσότερες συγχύσεις και αποτελεί τις απαρχές φιλοσοφικών στοχασμών. Ποιος από ε-
μάς δεν αναρωτήθηκε ποτέ πως ήταν αυτό το «τίποτα» και αν είναι όντως δυνατό να υπάρ-
χει μια στιγμή που διαχωρίζει το απόλυτο τίποτα από την ύπαρξη του κόσμου; 

 
ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
 

Στη Ρωσία, την εποχή του τσάρου Αλέξανδρου Β’ διαδόθηκε το κίνημα του μηδενι-
σμού. Οι μηδενιστές χαρακτηρίζονταν από άρνηση των πάντων. Συγκεκριμένα κρατούσαν 
αρνητική στάση στα κοινωνικά προβλήματα και στις λαϊκές παραδόσεις αμφισβητώντας το 
κατεστημένο. 
 
ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΚΑΙ Η ΦΥΣΗ 
 

Στην επιστήμη της βιολογίας η έλλειψη του συγκολλητινογόνου (αντιγόνου), μιας 
πρωτεΐνης που βρίσκεται στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων αποτελεί το χαρα-
κτηριστικό της ομάδας αίματος 0. Το σύμβολο «0» εκφράζει πολύ εύστοχα την έλλειψη αυ-
τή. 

Επιπλέον, είναι γνωστό πως το νερό παγώνει στους 0 βαθμούς Κελσίου. Κάθε Χρι-
στούγεννα αναμένουμε να πέσει η θερμοκρασία στους 0οC για να δούμε μια άσπρη μέρα 
δηλαδή να χιονίσει αφού το χιόνι είθισται να πέφτει σε αυτή τη θερμοκρασία! 
 
 
ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 
 
ΠΟΙΗΣΗ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 
 

Στη λογοτεχνία υπάρχει το έργο του Φρέντυ Γερμανού « Υπό το μηδέν» καθώς και το 
μυθιστόρημα του Άρθουρ Κέσλερ με τίτλο «Το μηδέν και το άπειρο». Ο Σαρτρ δημοσίευσε 
το φιλοσοφικό του δοκίμιο με τίτλο «το Είναι και το Μηδέν» 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ  
 

Μερικά από τα κινηματογραφικά έργα που περιέχουν στον τίτλο τους το μηδέν εί-
ναι: «Ορατότις μηδέν», «Κοινωνία, ώρα 0», «Θ.Β πράκτωρ 000» και «Τζεημς Μποντ πρά-
κτωρ 007» 
 
 
ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 

Το 0 χρησιμοποιείται για να δοθεί η οδηγία στον εκτελεστή εγχόρδου οργάνου να απο-
δώσει το φθογγόσημο πάνω στο οποίο βρίσκεται η ένδειξη με ανοιχτή τη χορδή. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ-ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ 
 

Υπάρχει η έκφραση μηδέν εις το πηλίκο που σημαίνει πως τελικά δεν καταφέραμε 
τίποτα (τζίφος η κατάσταση μάγκα μου!).  

Άλλη μια έκφραση που χρησιμοποιούμε κυρίως για να μειώσουμε κάποιον είναι η 
ακόλουθη: «είσαι ένα μηδενικό». 

 
Το ευτυχές βέβαια στη μαθητική και φοιτητική μας θητεία είναι πως ποτέ δεν βαθ-

μολογηθήκαμε με αυτό τον αριθμό. Το μηδέν είναι απαγορευμένο πεδίο για τους καθηγη-
τές για να μη χρειαστεί να λογοδοτήσουν στους μαθητές, τους γονείς, τους συναδέλφους, 
τους διευθυντές αλλά και την ανώτερη ηγεσία. Υπάρχει τελικά Θεός! 
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 Δεν είμαστε μάλλον οι μόνοι που έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και επαφή με τους α-
ριθμούς. Πολλοί ποιητές, στιχουργοί και τραγουδοποιοί ασχολήθηκαν πολύ πριν από εμάς 
με αυτούς και μας δίνουν τροφή και στοιχεία για το παρόν σύγγραμμα.  
 Πολύ πριν από οποιονδήποτε ασχολήθηκε με τους αριθμούς ο λαός αφού εξέφρασε 
τη σημαντικότητα και σπουδαιότητά τους μέσα από τα τραγούδια. Αντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα (δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε και όλα!) είναι τα ακόλουθα: 
 

 3 πουλάκια κάθονταν  
 3 παιδιά βολιωτικά  
 3 πουλιά λαλούσαν ψηλά στον ουρανό 
 το φεγγάρι κάνει βόλτα (4 πορτοκάλια, τα 2 σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω, μα δε 

μ’ αφήσανε…) 
 2 και 2, 4 καύκα και λογαρία (ποντιακό) 

 
Στην κλασική μουσική πολύ γνωστό είναι το έργο του Vivaldi «οι 4 εποχές». Ο συνά-

δερφός του, Beethoven έγραψε μόνο 9 συμφωνίες εκ των οποίων η Ενάτη είναι η πιο γνω-
στή του και είναι ο ύμνος στη χαρά. Και ο Schubert έγραψε μόνο 9 συμφωνίες εκ των ο-
ποίων η πιο γνωστή είναι η Όγδοη που είναι η ανολοκλήρωτη συμφωνία (unfinished sym-
phony). 

«Δυο πόρτες έχει η ζωή» και «Δεν θα ξαναγαπήσω» (τη δεύτερη φορά που θα ‘ρθω…) 
τραγούδησε πριν πολλά χρόνια ο αείμνηστος Στ. Καζαντζίδης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ακο-
λούθως και άλλα τραγούδια που αναφερόταν στον ανθρώπινο πόνο.  

 
 Δυο γιους είχες μανούλα μου (Μ. Θεοδωράκης- Γρ. Μπιθικώτσης) 
 Βάρκα στο γιαλό(5-5-10 ανεβαίνω τα σκαλιά) (Θεοδωράκης) 
 Ένα το χελιδόνι (Μπιθικώτσης- Θεοδωράκης) 
 Η Μάγια (Η Πούλια που’ χε 7 παιδιά) (Ο. Ελύτης– Μ. Θεοδωράκης) 
 Το τρένο φεύγει στις 8 ταξίδι για την Κατερίνη (Μητσιάς–Θεοδωράκης-Μ. Ελευθερί-

ου) 
 Το δίχτυ (εφτασφράγιστο κιτάπι) (Ν. Γκάτσος– Στ. Ξαρχάκος) 
 Κεμάλ (Σ’ ένα μήνα σ’ ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ) (Γκάτσος (Γκάτσος- 

Χατζιδάκις) 
 Διώξε τη λύπη παλικάρι (3 μέρες χώρισα από σε, 3 μέρες μένω μοναχός) (Μελίνα 

Μερκούρη-Χατζιδάκις) 
 Τα παιδιά του Πειραιά (Απ’ το παράθυρό μου στέλνω 1 και 2 και 3 και 4 φιλιά) (Με-

λίνα Μερκούρη-Χατζιδάκις) 
 Αγάπη που ‘γινες (Φωτιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια) (Μ. Μερκούρη-

Χατζιδάκις) 
 Εφτά τραγούδια θα σου πω (Μ. Χατζιδάκις) 
 Της γερακίνας γιος (ένα μέτρο επί δύο)(Βίρβος-Τσιτσάνης) 
 Στις 9 του μακαρίτη άλλον έμπασες στο σπίτι (Καζαντζίδης) 
 Εφτά νομά… σ’ ένα δωμά… (Ά. Πάνου) 
 Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες (3 του Σεπτέμβρη να περνάς) (Πρωτοψάλτη- Καλο-

γιάννης- Ανδριόπουλος) 
 Δυο παλικάρια από τ’ Αϊβαλί (Γ. Νταλάρας- Καλδάρας- Βίρβος) 
 5 χρόνια δικασμένος μέσα στο Γεντικουλέ (Νταλάρας- Ε. Παπάζογλου) 
 Ήταν 5, ήταν 6 κι έγινε 7 (Νταλάρας- Κουγιουμτζής)  
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 Σ’ έστησαν σε μια γωνιά (κι ήτανε 4 φαντάροι) (Γ. Νταλάρας) 
 Τα 2 σου χέρια πήρανε βεργούλες και με δείρανε (Βαμβακάρης) 
 Χαράματα, η ώρα τρεις (Μ.Βαμβακάρης)  
 Ένα τραγούδι απ’ το Αλγέρι (Μοσχολιού-Καλδάρας) 
 Ρίξε μια ζαριά καλή (Φέρε και καμιά εξάρες, φτάνουν πια ντόρτια και δυάρες) (Μπι-

θικώτσης- Βίρβος) 
 Αλίμονο (Δυο νύχτες) (Μητροπάνος) 
 Σου στέλνω χαιρετίσματα (με δυο μικρά πουλιά) (Χ. Αλεξίου- Κουγιουμτζής) 
 Μια είναι η ουσία (Αλεξίου-Χαψιάδης-Νικολόπουλος)  
 Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη (2 καφενεία, 2 σινεμά) (Κριμιζάκης-Κακουλίδης) 
 Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα 3 (Λ. Διαμάντη-Πυθαγόρας) 
 Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο (ξέρω όμως ένα κι ένα κάνουν 2 και πως τα φωνήε-

ντα είναι 7) (Μουφλουζέλης) 
 Μπαγλαμαδάκι μου (την όγδοη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον μπαγλαμά) (Λοΐζος- Ρα-

σούλης) 
 Καμαρούλα μια σταλιά (2 επί 3) (Κοντογιώργος) 
 Ένα κι ένα (Παπάζογλου) 
 Ένα λεπτό περιπτερά (Στρ. Διονυσίου-Τ. Μουσαφίρης) 
 Στην οδό της τρέλας αριθμός 0 του Χρήστου Νικολόπουλου που ερμηνεύει ο Λεωνί-

δας Βελλής.  
 Φάνης (Δυο χρόνια είχα να σε δω) (Αφοί Κατσιμίχα) 
 Το ταγκό της Νεφέλης (2 μικροί αγγέλοι) (Χ. Αλεξίου) 

 
 

Εκτός βέβαια από τα τραγούδια που γράφτηκαν για τον ανθρώπινο πόνο, υπάρχουν 
και άλλα που δίνουν μια πιο εύθυμη νότα στη ζωή μας (όχι πως τα προηγούμενα δεν μας 
διασκεδάζουν αλλά όταν νιώθουμε άσχημα τα μεν θα μας ανεβάσουν την ψυχολογία ενώ 
τα δε βοηθούν να διατηρηθεί η άσχημη ψυχοσύνθεση). Μερικά εύθυμα τραγουδάκια (ορι-
σμένα από αυτά ακούστηκαν και σε κινηματογραφικές ταινίες) αλλά και ορισμένα αγωνι-
στικά αναφέρονται παρακάτω: 

 
 Με δυο παπούτσια πάνινα (1,2,3 με μένε Πόπη- Νταλάρας) 
 1,2,3 οπ το ‘ριξα στο σορολοπ! (Α. Βουγιουκλάκη) 
 Σου το πα μια και 2 και 3 (Γ. Βογιατζής)  
 Το «Μηδέν» (Ελ. Αρβανιτάκη) 
 Ταξιδιώτης του παντός (Τέσσερα για τη μέρα…) (Ν. Μούσχουρη-Δ. Μούτσης) 
 Είμαστε 2, είμαστε 3 (Μ. Θεοδωράκης) 

 
Και για να μην απογοητεύσουμε τους θαυμαστές μας, το παρόν κεφάλαιο αλλά και το 

παρόν σύγγραμμα θα τελειώσει με ένα ανέκδοτο (με όλη τη σημασία της λέξεως) ποίημά 
μας (πρέπει να σημειωθεί πως είναι γραμμένο σε ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο και πρέπει να 
απαγγελθεί με τον ανάλογο τρόπο). Στο παρακάτω ποίημα εκφράζουμε τις εμπειρίες μας 
από τη συνεργασία της ομάδας μας. 
 

«Και τώρα κάπου εδώ τελειώνει η εργασία 
κόπος πολύς χρειάστηκε αλλά και φαντασία. 
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Τα νούμερα μπερδεύτηκαν με τέχνη και θρησκεία 
αρκεί στο τέλος να μη δούμε ένα μεγάλο…τρία. 

 
Η Αγγέλω έλεγε για Βάρναλη και Ελύτη 

κι ο Γιάννος μόνο ήξερε το Γιώργο Μαργαρίτη! 
 

Η Νούλα όλο μίλαγε για τον Αριστοτέλη 
και η Ρηνούλα το φτωχό χόρευε τσιφτετέλι. 

 
Τα 4 ορφανά δεν θα τα δει ξανά κανείς 

Γιατί επιτέλους βρήκανε τα άπορα γονείς…» 
 

                                                            Τα 4 ορφανά 
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