
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ 



Οι Βαβυλώνιοι ζούσαν στη Μεσο- 

ποταµία,περιοχή µεταξύ των πο- 

ταµών Τίγρη και Ευφράτη.Η Με- 

σοποταµία ήταν κέντρο πολιτισµού 

των Σουµέριων,Ακκάδιων,Ασσύ- 

ριων,Αραµαίων και Χαλδαίων,ενός 

πολιτισµού πολύ αναπτυγµένου ήδη 

από το 2.000 π.Χ. 



Όλα αυτά τα φύλα χρησιµοποι- 

ούσαν το ίδιο σύστηµα γραφής, 

τη σφηνοειδή.Τα σύµβολά τους  

γράφονταν σε πήλινες πλάκες  

που ψήνονταν στο καυτό ήλιο. 

Πολλές εκατοντάδες έχουν δια- 

τηρηθεί µέχρι σήµερα όπως  

αυτή της διπλανής φωτογραφίας 



Οι Βαβυλώνιοι είχαν ένα αναπτυγµένο αριθµητικό σύστηµα το 
εξηνταδικό ( βάση το 60 ).Στο Βαβυλωνιακό σύστηµα αρίθµη- 

σης υπάρχουν δύο µόνο σύµβολα.Τα σύµβολα αυτά είναι η σφή- 

να   για τις µονάδες και η γωνία για τις δεκάδες.  





Τα σηµεία του συστήµατος είναι 59. 
Αντιστοιχούν στους αριθµούς 1 έως 

59 οι οποίοι γράφονται µε επαναλη- 

πτικό τρόπο. 

Από το 60 και µετά χρησιµο- 
ποιούν τα ίδια ψηφία αλλά  

µε τη σηµασία των εξηντά- 

δων 



Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
Η τεχνική των πράξεων στο βαβυλωνιακό σύστηµα δεν διαφέρει 
στην ουσία από την τεχνική που ακολουθούµε στο δεκαδικό αρι- 

θµητικό σύστηµα. 

Οι Βαβυλώνιοι εκτελούν την πρόσθεση και την αφαίρεση όπως  

εµείς µε τη διαφορά ότι αντί να µεταφέρουν δεκάδες,µεταφέρουν  

εξηντάδες.  

10  µονάδες=1 δεκάδα 
6 δεκάδες=1 60άδα 



Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

Η αφαίρεση αντιµετωπίζεται ως αντίθετη πράξη της πρόσθεσης. 
 

 
Για να αφαιρέσουν το 17 από το 42 έβρισκαν έναν αριθµό, τον  
οποίο πρόσθεταν στο 17 για να δώσει 42. 



Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Δεν αναφέρεται κάποιος συγκεκριµένος τρόπος τον οποίο ακο- 
λουθούσαν για να πολλαπλασιάζουν αριθµούς.Όµως έχουν βρε- 

θεί πάρα πολλοί πίνακες που περιέχουν τα πολλαπλάσια αριθµών. 

Δεν γνωρίζουµε αν οι µαθητές της εποχής εκείνης ήταν υπο- 

χρεωµένοι να αποστηθίζουν αυτούς τους πίνακες ή απλώς τους 

αντέγραφαν και τους συµβουλεύονταν όποτε τους χρειάζονταν. 

Οι πίνακες πολλαπλασίων που έχουν έρθει στο φως περιέχουν τα  

πολλαπλάσια των αριθµών 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,18,20,24, 

25,30,40,45,48,50. 



Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Οι Βαβυλώνιοι αντιµετώπιζαν τη διαίρεση ως πολλαπλάσιο του 
διαιρετέου επί του αντίστροφο του διαιρέτη. 

10:5= 10·1/5 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ 



Η περίοδος της «Αρχαίας Αιγύπτου» 
είναι η εποχή κατά την οποία οι Φαραώ 

κυβερνούσαν την Αίγυπτο µετά το  

3000 π.Χ..Κατά τη παλαιολιθική εποχή 

οι άνθρωποι ζούσαν σε αρκετά υψωµέ- 

να σηµεία του εδάφους δίπλα από το  

Νείλο,από το Δέλτα µέχρι το Ασουάν. 

Η εύφορη γη,τα νερά του Νείλου αλλά  

και η ειρήνη που επικρατούσε στη πε- 
ριοχή για πολλά χρόνια αποτέλεσαν τα αίτια για την ανάπτυξη της  
γεωργίας.  



Οι δραστηριότητες αυτές ανάγκασαν τους Αιγυπτίους  να  
αναπτύξουν τα µαθηµατικά καθώς η ζωή έγινε πιο περίπλοκη 

και έπρεπε να κρατούνται αρχεία για τις σοδειές,να γίνονται  

υπολογισµοί,να ανταλλάσσουν τα προϊόντα.Ήταν απαραίτητη η 

καλλιέργεια της γραφής και της αριθµητικής ώστε να καταγρά- 

φονται οι συναλλαγές.Η ραγδαία ανάπτυξη της µαθηµατικής επι- 

στήµης είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη του πολιτισµού των  

αρχαίων Αιγυπτίων.Αυτό φαίνεται από τις ογκώδεις κατασκευές 

των πυραµίδων(τάφοι των Φαραώ) όπως αυτή της Σφίγγας στη 

περιοχή της Γκίζας και από τους λαξευτούς τάφους και τα υδα- 

τοφράγµατα. 

  



Τα πρώτα ιερογλυφικά αριθµητικά µπορεί να εντοπι- 
στούν σε ναούς,πετρώδη µνηµεία και βάζα.Τα έγραφαν 
από αριστερά προς τα δε- 
ξιά,από δεξιά προς αρι- 

στερά ή από πάνω προς  

τα κάτω.Μας δίνουν στοι- 

χεία για κάθε µαθηµατικό  

υπολογισµό που θα µπο- 

ρούσαν  να έχουν κάνει µε 

το αριθµητικό τους σύστη- 

µα.  
ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΡΗΝΤ 



ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ 



Όταν άρχισαν να χρησιµοποιούν παπύρους υπήρχε λό- 
γος να αναπτύξουν τρόπους γραφής όπως η ιερατική. 

Σε ό,τι αφορά τα µαθηµατικά οι βασικές πηγές που  

έχουµε σήµερα είναι ένας αριθµός παπύρων µε καθαρά  

µαθηµατικό περιε- 
χόµενο.Χαρακτηρι- 

στικό παράδειγµα 

είναι ο πάπυρος της 

Μόσχας. 



ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 



Ο πάπυρος του Ρηντ περιλαµβάνει  
87 προβλήµατα ενώ ο πάπυρος  

της Μόσχας 25.Τα προβλήµατα 

δεν είχαν µόνο πρακτική εφαρµο- 

γή αλλά είχαν τεθεί για να διδά- 

ξουν τη χρήση του αριθµητικού 

συστήµατος.Το σύστηµα που χρη- 

σιµοποιούσαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι 

ήταν το δυαδικό. 



Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ 

Οι Αιγύπτιοι  χρησιµοποιούσαν το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης 
όταν εργάζονταν µε ιερογλυφικά σύµβολα.Η πρόσθεση γινόταν µε  

τον εξής απλό τρόπο: αντικαθιστούσαν κάθε δέκα σύµβολα µιας  

τάξης µε ένα σύµβολο ανώτερης τάξης.Δηλαδή µετρούσαν τα  

σύµβολα της µονάδας,τα σύµβολα της δεκάδας,τα σύµβολα της  

εκατοντάδας που υπήρχαν στους αριθµούς που επρόκειτο να  

προστεθούν και στη συνέχεια αν τα σύµβολα της µονάδας κάποιας 

τάξης ήταν περισσότερα από 10 αντικαθιστούσαν 10 σύµβολα της  

µονάδας της τάξης αυτής µε ένα σύµβολο της µονάδας της  

αµέσως επόµενης τάξης. 



Τα ιερογλυφικά σύµβολα διαβάζονται  

από τα δεξιά προς τα αριστερά 



    Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
Όπως και οι Βαβυλώνιοι την αφαίρεση την αντιµετώπιζαν ως  
αντίθετη πράξη της πρόσθεσης. 

Δηλαδή για να αφαιρέσουν το 25 από το 37 έβρισκαν τον αριθµό 
που έπρεπε να προστεθεί στο 25 για να δώσει το άθροισµα 37. 



Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Ο πολλαπλασιασµός γινόταν µε τη µέθοδο του διπλασια- 
σµού και της πρόσθεσης.Όταν ήθελαν να υπολογίσουν  

ένα γινόµενο αποφάσιζαν πρώτα ποιος θα είναι ο πολ- 

λαπλασιαστής και ποιος ο πολλαπλασιαστέος.Αν ο πολ- 

λαπλασιαστής είναι το 13 και ο πολλαπλασιαστέος το 15 

τότε διπλασίαζαν τον πολλαπλασιαστέο ώστε το άθροι- 

σµα κάποιων από τους αριθµούς  1,2,3,4,5,6,7 να δίνει  

τον αριθµό 13.  



Έγραφαν: 1      15 
2      30 

3      45 

4      60 

5      75 

6      90 

7      105 

Παρατηρούµε ότι 7+6=13. Άρα το άθροισµα των αριθµών 15, 

30,45 κ.τ.λ. που αντιστοιχούν στους αριθµούς 1,2,3 κ.τ.λ. 

 δίνει το γινόµενο 13·15.Δηλαδή 13·15=105+90=195 



Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

Οι Αιγύπτιοι τη διαίρεση την αντιµετώπιζαν ως αντίθετη  
πράξη του πολλαπλασιασµού.Αν είχαν να διαιρέσουν τον 

αριθµό 195 µε το 13 θα έβρισκαν έναν αριθµό µε τον  

οποίο αν πολλαπλασίαζαν το 13 θα έδινε 195.Για να  

βρουν το αποτέλεσµα χρησιµοποιούσαν τη διαδικασία του 

διπλασιασµού του 13 µέχρι να βρεθούν πολλαπλάσια στη 

δεξιά στήλη που θα έχουν άθροισµα 195. 



Δηλαδή: 1        13 
2        26 

3        39 

4        52 

5        65 

6        78 

7        91 

8        104 

Το άθροισµα των αριθµών 13,78,104 είναι 195.Το άθροι- 

σµα των αντίστοιχων αριθµών της αριστερής στήλης δίνει το πη- 

λίκο της διαίρεσης αφού 8+6+1=15. 

* 
 

 

 

 

* 

 

* 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ 



Ο πρώτος και ο µεγαλύτερος πολιτι- 
σµός στην αρχαία Ινδία αναπτύχθηκε  

γύρω από τη κοιλάδα του Ινδού ποτα- 

µού (σήµερα ανήκει στο Πακιστάν)γύ- 

ρω στο 3.000 π.Χ..Το 2.500 π.Χ. είχε 

φτάσει στη µεγαλύτερη ακµή του.Ο πο- 

λιτισµός της κοιλάδας του Ινδού ήταν  

ο µεγαλύτερος από κάθε άλλη αρχαία 

αυτοκρατορία ακόµη και από την Αιγυ-  

πτιακή και αυτή των λαών της Μεσοποταµίας.Οι πόλεις ήταν κέν- 
τρα εµπορίου,το οποίο βασιζόταν στα γεωργικά προϊόντα που πα- 

ράγονταν στις εύφορες κοιλάδες του ποταµού. 



Η συνεισφορά των Ινδών στη παγκό- 
σµια ιστορία των µαθηµατικών ήταν 

πολύ σηµαντική.Σ’ αυτό συνέβαλε το  

γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν αρκετά 

µορφωµένοι.Η ανάπτυξη του ινδικού  

πολιτισµού κατά τη κλασική περίοδο  

µπορεί να εξηγήσει τους µηχανισµούς 

που επέτρεψαν την άνθιση των µαθη- 

µατικών.Οι Ινδοί εκτός από τα µαθη- 

µατικά ανέπτυξαν και άλλες επιστή- 

µες όπως η αστρονοµία. 



Αριθµητικά των Βραχµάνων(Ινδοί ιερείς) 

1ος αιώνας µ.Χ 

4ος αιώνας µ.Χ. 

Αριθµητικά των Τζίπτα 

Αριθµητικά των Ναγκάρι 

11ος αιώνας  µ.Χ. 



Τα αριθµητικά Μπράχµι που προέρχονται από τους  
Βραχµάνους ήταν ο προποµπός της δηµιουργίας των  

σηµερινών αριθµητικών.Έχουν βρεθεί κάποιες επιγρα- 

φές του 2000 π.Χ. που το βεβαιώνουν. 

Οι Ινδοί χρησιµοποιούσαν το εξηνταδικό σύστηµα και  

ειδικό σύµβολο για το µηδέν.Ανακάτεψαν το δικό τους  

αριθµητικό σύστηµα µε το σύστηµα των Ελλήνων και  

αποδέχτηκαν την ελληνική διάταξη, δηλαδή, µονάδες- 

δεκάδες-εκατοντάδες-χιλιάδες κ.τ.λ. 

Ανακάλυψαν πιο απλά αριθµητικά σύµβολα που σήµερα  

χρησιµοποιούνται απ’ όλη την ανθρωπότητα.  



Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

Ο πολλαπλασιασµός που χρησιµοποιούσαν οι Ινδοί διδάσκεται  
ακόµα και σήµερα. 

Εδώ έχουµε ένα απλό παράδειγµα: 
  65 

Χ 23 

1495 

5·3=15,γράφουµε 5, κρατάµε 1 

(6·3)+(2·5)+1=29  γράφουµε 9, κρατάµε 2 

(6·2)+2=14, γράφουµε 14 



ΤΕ ΛΟ 

Σ 


