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Σν ζέκα : « Ζ έλλνηα ηεο κέηξεζεο» είλαη επξείαο θιίκαθαο θαη κεηά απφ
ζπδήηεζε κε ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ ην αλαιχζακε ζηα παξαθάησ
ππνζέκαηα:













Μέηξεζε ηεο αθηίλαο ηεο γήο
Μέηξεζε ηνπ ρφλνπ
Μνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο
εκαληηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί
Αξρηθέο κνξθέο αξίζκεζεο
Ζ κέηξεζε ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο
Μέηξεζε ηεο αμίαο (θπξηνιεθηηθά)
Μέηξεζε ηεο αμίαο (κεηαθνξηθά)
Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηα πάληα;
¨Ξεπεξλψ ην κέηξν¨ ( ε κεζφηεο ηνπ Αξηζηνηέιε)
Ζ αξίζκεζε ζε άιια είδε
Μηθξφθνζκνο θαη καθξφθνζκνο
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Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο . Ζ νκάδα Α΄αλάπηπμε ηα παξαθάησ
ππνζέκαηα:
 Αξρηθέο κνξθέο αξίζκεζεο – Ζ κέηξεζε ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο
 Μέηξεζε ηεο αμίαο ( θπξηνιεθηηθά – κεηαθνξηθά)
 Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηα πάληα
 εκαληηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί
Ζ νκάδα Β΄ αλάπηπμε ηα παξαθάησ ππνζέκαηα:





Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ
Μνλάδεο κέηξεζεο (κήθνπο – εκβαδνχ)
Ζ αξίζκεζε ζε άιια είδε
΄΄Ξεπεξλψ ην κέηξν¨ ( ε κεζφηεο ηνπ Αξηζηνηέιε)
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ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ έλλνηα ηεο κέηξεζεο ππάξρεη παληνχ γχξσ καο. Μεηξάκε ην ρξφλν , ηηο
απνζηάζεηο ηα κεγέζε. Αιιά δελ κεηξάκε κφλν απηά. Μεηξάκε ηνλ πφλν, ηελ
αγάπε, ηελ επθπτα, ηηο αμίεο. Κη φια απηά γηα ηνλ άλζξσπν. Ο Γνκήληθνο
Θενηνθφπνπινο ηνλίδεη πνιιέο θνξέο ηε ζεκαζία ηνπ κέηξνπ, αλ θαη πνιιέο
θνξέο ην έρεη παξαβηάζεη θαη ην έρεη πξνζαξκφζεη ζηε δσγξαθηθή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ¨πηζηεχσ¨. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ¨ηε δπγαξηά ηεο
δεκηνπξγίαο κνπ βάδσ απν ηε κηα κεξηά ηνλ άλζξσπν θαη απφ ηελ άιιε ηελ
θαζαξή ηέρλε¨. Ζ αμία ηνπ κέηξνπ θαη ηεο κέηξεζεο δηαθξίλεηαη αθφκα θαη
ζην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ εηδηθνί επηζηήκνλεο αιιά θαη θιάδνη πνπ
αζρνινχληαη κφλν κε απηά. Γηα λα κεηξήζνπκε φκσο φια απηά, ρξεηαδφκαζηε
ηνπο αξηζκνχο. Αξηζκνί ππάξρνπλ άπεηξνη γχξσ καο, άιινη κηθξνί, άιινη
κεγάινη, ξεηνί, άξξεηνη, πξαγκαηηθνί θαη θαληαζηηθνί. Κάπνηνη απφ απηνχο
ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά. Πνηνί είλαη φκσο απηνί
νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί πνπ απνθαινχληαη ¨ζεκαληηθνί¨. Οη αξραίνη
πνιηηηζκνί, βαζηζκέλνη ζηνπο αξηζκνχο έρνπλ θάλεη κεγαινπξεπή έξγα, ηα
νπνία ζαπκάδνπκε κέρξη θαη ζήκεξα. Μπνξνχλ φκσο ηα δψα λα αλαγλσξίδνπλ
ή αθφκα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο ;. Μπνξνχλ ηα άιια είδε λα
κεηξήζνπλ θαη αλ λαη, πσο κπνξνχκε λα ην θαηαιάβνπκε; Καη ηέινο γηα λα
επηηχρεη ν άλζξσπνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απν ην κέηξν;
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ΟΜΑΓΑ Α΄
Ονομαηεπώνςμο μαθηηών:

Βέξγαδνπ Αηθαηεξίλε
Βνπξδνχζε Μαξία
Μαθξή Παλαγηψηα
Νηθνινχιηα Ησάλλα

Διζαγωγη
Δπηιέμακε ζ’ απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία λα αζρνιεζνχκε κε ηελ έλλνηα θαη
ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ. Έλλνηα πνπ ζηελ επνρή καο κνηάδεη λα έρεη ραζεί. Σν
πεξηηηφ έγηλε ζπλψλπκν ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Σν ειάρηζην θαζνξίδεηαη κε
αδεθάγεο πξνζέζεηο βίαηα δηαζηξεβισκέλεο απν ηδηνηειείο επηζπκίεο, ελψ ην
αθξηβέο είλαη ζχκα παξαγφλησλ θαηεπζπλφκελεο αιινίσζεο κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ζπκθεξφλησλ.
Ζ μέθξελε απψιεηα ησλ πάζεο θχζεο κεγεζψλ ηξνθνδνηεί ηελ ςπρηθή θαη
πλεπκαηηθή αζιηφηεηα θαη δεκηνπξγεί πνιηηηζκηθή θαηάζιηςε πνπ
ηξνθνδνηείηαη απν ηα θαηεπζπλφκελα ΜΜΔ. πλέπεηα, ζηελ αηνκηθή καο δσή,
λα κελ είκαζηε επραξηζηεκέλνη κε φ,ηη έρνπκε θαη λα επηζπκνχκε απηφ πνπ δελ
έρνπκε. Απηφ δπζηπρψο ζηε ζπιινγηθή, ηελ πνιηηηθή καο δσή εθθξάδεηαη κε
ην θαηλφκελν ηδηνηεινχο θαη εθκεηάιιεπζεο θάζε δεκφζηαο απνζηνιήο θαη
πεξηνπζίαο. ηε ζπλνιηθή δσή ζηνλ πιαλήηε καο επηθέξεη βαξηά θαη κε
αλαζηξέςηκε νηθνινγηθή επηβάξπλζε.
Δίλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ζηνλ ηξφπν
δσήο καο, κέζα απφ κηα ξεαιηζηηθή ζεψξεζε ησλ αλαγθψλ καο. Να
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην αλζξψπηλν κέηξν θαη λα επαλαθηήζνπκε έηζη ηελ
ςπρηθή θαη ζσκαηηθή καο πγεία, λα πξνζδηνξίζνπκε θαη λα αλαγλσξίζνπκε
ηελ επεκεξία θαη ηε ραξά ηνπ δελ ζε βάζε αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο
απνδνρήο, κε κέηξα παλαλζξψπηλα , πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αηνκηθή δξάζε
θαη χπαξμε αληηθεηκεληθά κε ηνλ κφλν ηξφπν πνπ κπνξεί ν άλζξσπνο λα
επεκεξεί. Μέζα απφ ην ζεβαζκφ θαη ηελ ζπλχπαξμε κε ηνπο φκνηνχο ηνπ ζην
θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην πγηέο νηθνζχζηεκα.
Ζ αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζηε δηθή καο νκάδα έγηλε κε εζηίαζε ζηηο εμήο
ππνελφηεηεο;
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ΑΡΥΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΑΡΙΘΜΗΗ ( ΠΡΩΣΟΓΟΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ
ΑΡΙΘΜΗΗ)
Ο Homo sapiens (300.000 ρξφληα πξίλ) θάλεη κία κηθξή αξίζκεζε κε θιαδηά
δέληξσλ θαη ιίγν αξγφηεξα (100.000 ρξφληα πξίλ) ν Homo sapiens
ρδξεζηκνπνηεί θάπνηεο αξηζκεηηθέο ιέμεηο. Οη θπλεγνί – ηξνθνζπιιέθηεο
(70.000 – 20.000ρξφληα πξίλ)θαηαιάβαηλαλ ηελ απιή πξφζζεζε, ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ αθαίξεζε. Σν κνίξαζκα ηεο ηξνθήο ηνπο ζεκαίλεη
φηη θαηαλννχζαλ ηε δηαίξεζε. Απν αξραία επξήκαηα, φπσο ην θφθθαιν Ηζάγθν
(20.000 ρξφλσλ) πνπ βξέζεθε ζηίο φρζεοηεο ιίκλεο Edward ηνπ Κνλγθφ απν
ηνλ Jean de Heinzelin ην 1960 ,απνδεηθλχεηαη ε ρξήζε απιψλ αξηζκεηηθψλ
κεζφδσλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο θπξίσο σο πίλαθεο ζεξακάησλ θαη
απνζήθεπζεο. Έλα άιιν αξραηνινγηθφ εχξεκα, πνπ αλάγεηαη ζηνπο
πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο είλαη θαη ην θφθθαιν πνδηνχ ελφο κηθξνχ ιχθνπ
κήθνπο 18 εθαηνζηψλ πνπ βξέζεθε, ην 1937, ζηελ πφιε Βεζηφληηζε ηεο
Μνξαβίαο.
Τπάξρεη κία εηθαζία φηη ην θφθθαιν Βεζηφληηζε είρε θαηαζθεπαζηεί απφ κία
πξσηφγνλε γπλαίθα, ε νπνία ην ρξεζηκνπνηνχζε σο ππνηππψδεο «εκεξνιφγην»
γηα λα ειέγρεη ηνλ θχθιν ηεο έκκελνπ ξήζεο ηεο . Έλα αθφκε νζηφ ιχθνπ
(ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 30.000 π.ρ.) βξέζεθε απν ηνλ Karl Absolom ην 1957.
Σν νζηφ απηφ θέξεη 55 εγθνπέο. ηε θάζε εγθνπή αληηζηνηρίδεηαη θαη έλα
αληηθείκελν, ελψ ε δηάηαμε ησλ εγθνπψλ ζε 5 θαη 25 ππνδειψλεη κηα
ζηνηρεηψδε αληίιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο αξίζκεζε βάζε ηνπ 5.

ΑΡΥΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΑΡΙΘΜΗΗ ( ΑΡΥΑΙΟΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ)
Απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο ζηε γε δεκηνπξγήζεθε ε
αλάγθε κέηξεζεο ψζηε νη άλζξσπνη λα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ αιιά θαη
λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλήηνπο δσή. Γηα παξάδεηγκα , εκθαλίζηεθε ε
κέηξεζε απνζεκάησλ ηξνθήο, ε κέηξεζε δψσλ θαη θαη γεληθφηεξα ε κέηξεζε
ζηίο γεσξγηθέο αζρνιίεο ησλ αλζξψπσλ. Πνιχ αξγφηεξα κε ηελ δεκηνπξγία
ησλ πξψησλ πνιηηηζκψλ, ε κέηξεζε ρξεζηκνπνπηήζεθε γηα ηελ ζπγθέληξσζε
ησλ θφξσλ.
Ζ εχξεζε ηεο κέηξεζεο ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή γηα ην αλζξψπηλν είδνο, ψζηε
εκθαλίζηεθε είθνζη πέληε ρηιηάδεο ρξφληα πξίλ ηελ αλαθάιπςε ηεο γξαθήο.
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Μάιηζηα εηθάδεηαη αθφκα φηη ν πξψηνο καζεκαηηθφο ήηαλ γπλαίθα, θαζψο
ρξεζηκνπνίεζε ηε κέηξεζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηνπ θχθινπ ηεο.
Αξρηθά νη άλζξσπνη κεηξνχζαλ κε θιαδηά, κε ηα δάρηπια ησλ ρεξηψλ θαη κε ην
ζψκα. Αξγφηεξα, ε κέηξεζε γηλφηαλ πξνθνξηθά κε ηε ρξήζε δπαδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Τπήξραλ κφλν δχν αξηζκεηηθέο ιέμεηο, ην έλα θαη ην δχν, κε ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ νπνίσλ πξνέθππηαλ φινη νη αξηζκνί. Γηα παξάδεηγκα ν
αξηζκφο πέληε πξνθεξφηαλ σο «δχν – δχν – έλα». ηε ζπλέρεηα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ραξαγκέλα θφθθαια κε ραξαγκέλεο γξακκέο ζε πεληάδεο
(πεληαδηθφ ζχζηεκα).

Ζ παιαηφηεξε έλδεημε αξηζκεηηθήο θαηαγξαθήο βξέζεθε ζηελ Σζερνζινβαθία
ην 1930 θαη είλαη έλα θφθθαιν ιχθνπ, ειηθίαο ηξηάληα ρηιηάδσλ εηψλ κε
ραξαγκέλεο γξακκέο πνπ κάιινλ απνηεινχλ θαηαγξαθή ζεξακάησλ. Σελ
παιαηνιηζηθή επνρή ρξεζηκνπνηήζεθε ην θφθθαιν ishango (πεξφλε
κπακπνπίλνπ) ζηελ Αθξηθή ην νπνίν αλαθαιχθζεθε ην 1960 απφ ην Βέιγν
Heinzelin de Braucourt.
Ο πξψηνο ιαφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηα καζεκαηηθά ήηαλ νη αξραίνη Αηγχπηηνη.
Σν ζχζηεκα αξίζκεζεο ησλ Αηγχπηησλ ήηαλ δεθαδηθφ, επεξεαζκέλν απν ηνλ
αξηζκφ ησλ δαθηχισλ πνπ είραλ ζε θάζε άθξν ηνπο, ζε κνξθή ηεξνγιπθηθψλ
θαη ηεξαηηθνχ. Σελ χπαξμε πξάμεσλ ππνδειψλεη ν καζεκαηηθφο πάππξνο
Rhind(1.650 π.ρ.) ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη 84 πξνβιήκαηα γηα ην πσο νη
Αηγχπηηνη έθαλαλ καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη είλαη γξακκέλν ζε ηεξαηηθφ.
Βξέζεθε απφ παξάλνκεο αλαζθαθέο θαη θπιάζζεηαη ηψξα ζην βξεηαληθφ
κνπζείν. Αθφκε έλαο ζεκαληηθφο πάππξνο πνπ ηεθκεξηψλεη ηηο καζεκαηηθέο
ηθαλφηεηεο ησλ Αηγππηίσλ είλαη ν πάππξνο ηεο Μφζραο, ν νπνίνο πεξηέρεη 25
πξνβιήκαηα (2.000π.ρ. – 1800 π.ρ.). Δπίζεο έρνπκε θαη ηνλ Γεξκάηηλν
θχιηλδξν (1.650 π.ρ.) πνπ πεξηέρεη 26 αζξνίζκαηα κνλαδηαίσλ θιαζκάησλ.
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Σέινο, ν πάππξνο Kahun θαη ν πάππξνο ηνπ Βεξνιίλνπ ( 1.850 π.ρ.) πεξηέρνπλ
καζεκαηηθέο πξάμεηο.
ζνλ αθνξά ηηο πξάμεηο θαη εθεί ε εμειημή ηνπο είλαη θαλεξή, θαζψο γλψξηδαλ
ηελ πξφζζεζε, ηελ αθαίξεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, αιιά θαη ηε δηαίξεζε θαη
δηέζεηαλ θαη ηνπο αλάινγνπο ζπκβνιηζκνχο γηα θαζεκία απφ ηηο πξάμεηο απηέο.
Ο επφκελνο ιαφο ζηε ιίζηα καο είλαη νη νπκέξηνη. Δπηλφεζαλ ην ζχζηεκα
αξίζκεζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ θφξσλ θαη ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο γήο θαη
ραξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε γξαθή ηνπο, απν ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.Απν
αλαζθαθέο έρνπλ έξζεη ζην θψο πήιηλεο πηλαθίδεο πνπ έρνπλ άκεζν
καζεκαηηθφ πεξηερφκελν γξακκέλεο θπζηθά ζε ζθελνεηδή γξαθή.Σν ζχζηεκα
ηεο αξίζκεζεο ηνπο είρε ζαλ βάζε ην 60 θαη ήηαλ ζεζηαθφ. Οη αξηζκνί απφ ην
1 κέρξη ην 59 ζρεκαηίδνληαη κε ζπλδπαζκφ δχν βαζηθψλ ζπκβφισλ θαη νη
αξηζκνί απφ ην 60 θαη πάλσ γξάθνληαη ζαλ δπλάκεηο ηνπ 60. Άιιν
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζνπκεξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε έιιεηςε ππνδηαζηνιήο
πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε αιιά θαίλεηαη φηη παξαθακπηφηαλ
απφ ηα ζπκθξαδφκελα ηνπ θεηκέλνπ ζην νπνίν πεξηερφηαλ. Έλα κεηνλέθηεκα
ζην ζπζηεκά ηνπο ήηαλ ε έιιεηςε ηνπ ζπκβφινπ «κεδέλ». Σέινο θαη νη
Αηγχπηηνη δηέζεηαλ γεσκεηξηθέο γλψζεηο. πγθεθξηκέλα κπνξνχζαλ λα
ππνινγίζνπλ εκβαδά φγθσλ θαη κεξηθέο ζρέζεηο ζε ηξίγσλα θαη ηξαπέδηα.
Γλψξηδαλ ηνλ ηξφπν έηζη ψζηε λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδφλ ηνπ νξζνγσλίνπ
θαη ηνπ νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ. Τπνιφγηδαλ επίζεο ζσζηά ηνπο φγθνπο
πξηζκάησλ θαη θπιίλδξσλ. Αθφκε κπνξνχζαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ
ππνηείλνπζα ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ κέζα απφ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα θαη
φιεο απηέο νη γλψζεηο ηνπο πεξί γεσκεηξίαο αληηθαηνπηξίδνληαη ζηελ
πεξίηερλε αξρηηεθηνληθή ηνπο.
Δπφκελνο πνιηηηζκφο είλαη νη Βαβπιψληνη. Οη καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο ήηαλ
πςεινχ επηπέδνπ , θαζψο κπνξνχζαλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πξψηνπ θαη
δεπηέξνπ βαζκνχ. Γλψξηδαλ θαηά θάπνην ηξφπν ην ππζαγφξεην ζεψξεκα φρη
αθξηβψο κε ηε καζεκαηηθή ηνπ δηαηχπσζε αιιά κε ηε κνξθή ησλ ππζαγφξεησλ
ηξηάδσλ. Μάιηζηα κε ηε ρξήζε ηνπ ππζαγφξεηνπ ζεσξήκαηνο έθηαζαλ πνιχ
θνληά ζηελ αλαθάιπςε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα
είραλ αλαθαιχςεη αλ είραλ εληάμεη ζην ζπζηεκά ηνπο ηνλ αξηζκφ κεδέλ.
Αθφκε κπνξνχζαλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδφλ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ
παξαιιεινγξάκκσλ , ηξαπεδίσλ θαζψο θαη ην εκβαδφλ θχθισλ θχθισλ κε ηελ
πξνζέγγηζε π = 3. Σν αξηζκεηηθφ ηνπο ζχζηεκα ήηαλ κε ςεθηαθφ , ζεζηαθφ ,
ρσξίο ππνδηαζηνιή θαη ρσξίο κεδέλ.
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Αθνινπζνχλ νη καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ Κηλέδσλ. Σα θηλέδηθα καζεκαηηθά
δεκηνπξγήζεθαλ γηα πξαθηηθέο αλάγθεο θαη αξγφηεξα πέξαζαλ ζε ελα πην
ζεσξεηηθφ επίπεδν. ε αξρηθφ ζηάδην νη θηλέδνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ
ρξεζηκνπνίεζαλ ηνπο καζεκαηηθνχο πίλαθεο κε μπιάθηα θάηη ζαλ ηνπο άβαθεο
νη νπνίνη ήηαλ επίζεο δηθή ηνπο επηλφεζε θαη ζπκπεξηιάκβαλαλ ηνπο
αξλεηηθνχο αξηζκνχο κε μπιάθηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο.
Οη αιγεβξηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθαλ ήηαλ πεξίπινθεο . ε
δηάθνξνπο παπχξνπο βξέζεθαλ ηεηξαγσληθέο θαη θπβηθέο εμηζψζεηο γεγνλφο
πνπ ππνδειψλεη ηελ αλάπηπμε πνπ είραλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν πέξαζκά ηνπο
ζε αλψηεξα καζεκαηηθά έγηλε κε θάπνηα ζεσξήκαηα φπσο ην « θηλέδηθν
ζεψξεκα ησλ Τπνινίπσλ» πνπ είλαη ζηελ νπζία ε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ
αθέξαησλ αξηζκψλ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνζ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε
απηή.
εηξά έρνπλ νη Άξαβεο. Ζ ζπκβνιή ησλ Αξάβσλ ζηελ καζεκαηηθή επηζηήκε
είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δλδηαθέξνλ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη ε ιέμε άιγεβξα
πξνέξρεηαη απν ηε ιαηηληθή ιέμε algebra ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνέξρεηαη
απφ ηελ αξαβηθή ιέμε al-jabr φπσο επίζεο ε ιέμε αιγφξηζκνο είλαη αξαβηθήο
πξνέιεπζεο θαη ζεκαίλεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν.
ψδνληαη πνιιά ζπγγξάκαηα καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ην βηβιίν ηνπ al – khwarizzmi ζην νπνίν δελ πεξηέρνληαη καζεκαηηθά
ζχκβνια. ια είλαη γξακκέλα κε ιέμεηο δηαπξαγκαηεχεηαη θπξίσο εμηζψζεηο
θαη κειεηά έμη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εμηζψζεσλ.
Σειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο ησλ Αξάβσλ είλαη φηη
θαη απηνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δεθαδηθφ ,ζεζηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν κάιηζηα
παξνπζίαζαλ ζην δπηηθφ θφζκν.
Καη πεξλάκε ζηα καζεκαηηθά ηεο Ηλδίαο. Οη Ηλδνί πήξαλ ηε κεγαιχηεξε
αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα απηφ θαηά ηε δηθή ηνπο θιαζηθή πεξίνδν δειαδή απν
ηνλ 1ν κέρξη ηνλ 8ν αηψλα π.ρ. ηνπο Ηλδνχο νθείινπκε ην δεθαδηθφ ζχζηεκα
αξίζκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ελληά δηαθξηηψλ ςεθίσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεδελφο. Αθφκε έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ησλ
Ηλδψλ είλαη ε ιχζε ησλ δηαθαληηθψλ εμηζψζεσλ. πγθαθξηκέλα ελψ ν
Γηφθαληνο έςαρλε ξεηέο ιχζεηο γηα ηηο εμηζψζεηο απηέο νη Ηλδνί γηα πξψηε
θνξά αλαδήηεζαλ ηηο αθεξαηέο ηνπο ιχζεηο.
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Αο πεξάζνπκε ζηα καζεκαηηθά ησλ Αηδέθσλ θαη ησλ Μάγηα. Πξφθεηηαη ζηελ
νπζία γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Ίλθαο ν νπνίνο ζα είρε λα καο ππνδείμεη πνιιέο
θαηλνηνκίεο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ αιιά αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη
δελ ππάξρνπλ γξαπηέο πεγέο πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ
πνιηηηζκνχ ηνπο. ιε ηνπο ε πξνζπάζεηα θαίλεηαη φηη ζηξεθφηαλ ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ζην πξφβιεκα ηεο θαζηέξσζεο εκεξνιφγηνπ θαη ζηελ
πξφβιεςε αζηξνλνκηθψλ γεγνλφησλ. Υξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια φπσο
θαξδηέο , ηφμα θαη ρέξηα νη αξραίνη Αδηέθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα αξηζκεηηθφ
ζχζηεκα πνιχ πην πεξίπινθν απφ φζν ζεσξνχζαλ νη επηζηήκνλεο κέρξη
ζήκεξα.
Καη είλαη ε ψξα λα δηεξεπλήζνπκε ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ. Σα επηηεχγκαηα ησλ Διιήλσλ θαη ζηνλ θιάδν ησλ καζεκαηηθψλ
είλαη πάξα πνιιά φρη κφλν ζηελ άιγεβξα αιιά θαη ζηε γεσκεηξία κηαο θαη ε
επθιείδεηα γεσκεηξία είλαη ε κφλε θνηλψο απηνδεθηή πνπ δελ κπνξεί λα
θαηαξξίςεη θαλέλαο απφ ηνπο ζχγρξνλνπο καζεκαηηθνχο.
Δλδεηθηηθά αο αλαθέξνπκε θάπνηα νλφκαηα ζπνπδαίσλ Διιήλσλ καζεκαηηθψλ
πνπ θαηάθεξαλ λα γίλνπλ γλσζηνί κέζα απφ ην ζεκαληηθφ έξγν: Θαιήο ν
Μηιήζηνο (640 – 546 π.ρ.) , Αλαμίκαλδξνο ν Μηιήζηνο (611 – 546 π.ρ.),
Ππζαγφξαο ν άκηνο ( 580– 500 π.ρ.),Φηιφιανο ν Κξσηνληάηεο (480–400 π.ρ.),
Ηππνθξάηεο νΥίνο (470- 400 π.ρ.) , Οηλνπίδεο ν Υίνο (440 π.ρ.), Γεκφθξηηνο ν
Αβδεξίηεο (460 – 370 π.ρ.), Αξρχηαο ν Σαξαληηλφο (428-365π.ρ.), Πιάησλ ν
Αζελαίνο (427-347π.ρ.),Θεαίηεηνο ν Αζελαίνο (417 – 369 π.ρ.),
Δχδνμνο ν Κλίδηνο (407 – 354 π.ρ.), Μελαίρκνο ν Πξνθνλλήζηνο(375
π.ρ.),Πζέαζνο ν Μηζζαιηψηεο(330 π.ρ.), Δεθιείδεο ν Κπξελαίνο (276 – 194
π.ρ.), Απνιιψληνο ν Πεξγαίνο (265 – 170 π.ρ.), Νηθνκήδεο (200 π.ρ.),
Ίππαξρνο ν Νηθαεχο (190 – 120 π.ρ.),Πνζεηδψληνο ν Ρφδηνο (131- 51 π.ρ.),
Γηνλπζηζφδσξνο ν Μήιηνο ( 2-1 π.ρ.),Γηνθιήο ν Αιεμαλδεξεχο ( 1νο αη.
Π.ρ.)Ήξσλ ν Αιεμαλδξηλφο (1νο αη. π.ρ. – 1νο αη. κ.ρ.), Πηνιεκαίνο ν Κιαχδηνο
(100- 178 κ.ρ.), Γηφθαληνο ν Αιεμαλδξηλφο (250 κ.ρ.), Πάππνο ν Αιεμαλδξηλφο
(300 κ.ρ.), Τπαηία ε Θεσλφο (370- 415 κ.ρ.)
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Χο καζεκαηηθφο ν Θαιήο είλαη γλσζηφο ζηε ζηνηρεηψδε γεσκεηξία απφ ην
νκψλπκν ζεψξεκα γηα ηα ηκήκαηα πνπ απνηέκλνληαη απφ παξάιιειεο επζείεο
ηνπ επηπέδνπ πάλσ ζε δχν άιιεο επζείεο ηνπ θαη ην αλαινγφ ηνπ ζηε
γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ. Σν ζεψξεκα ηεο γεσκεηξίαο πνπ νη γσλίεο ηζνζθεινχο
ηξηγψλνπ είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο νθείιεηαη επίζεο ζ΄απηφλ. Ζ θπξηφηεξε
πξνζθνξά ηνπ Θαιή ζηελ επηζηήκε ησλ καζεκαηηθψλ ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο
απφδεημεο γεγνλφο πνπ έθεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηνπ ζθέπηεζζαη κέρξη εθείλε
ηελ επνρή.
Δίλαη γλσζηφ φηη ε Αξραία Διιάδα έβαιε ηα ζεκέιηα ησλ καζεκαηηθψλ
Δπηζηεκψλ θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσκεηξίαο θαη ηεο Λνγηθήο. Σα έξγα
ησλ αξραίσλ Διιήλσλ καζεκαηηθψλ , φζα βέβαηα δηαζψζεθαλ, απνηέιεζαλ
ηελ βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ επηζηεκψλ. Ζ
αμησκαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ καζεκαηηθψλ μεθίλεζε απν ηελ αξραία Διιάδα
ηφηε ζεκειηψζεθε ε επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο κε ηελ δηαδηθαζία
αλάιπζεο, ζχλζεζεο, απφδεημεο, θαζψο θαη ηεο απφδεημεο ηζρχνο ηνπ
αληηζηξφθνπ. Σα καζεκαηηθά αλαπηχρζεθαλ ζηελ αξραία Διιάδα γηα λα
εθαξκνζζνχλ ζηε γεσξγία, ζηε κεραληθή, ζηελ πνιεκηθή ηέρλε, ζηελ
αζηξνλνκία θαη ζηε γεσδαηζία.

Μέηπηζη ηηρ αξίαρ – κςπιολεκηικά
Παιηά ην εκπφξην ήηαλ αληαιιαθηηθφ. Γειαδή νη άλζξσπνη άιιαδαλ κεηαμχ
ηνπο πξντφληα. κσο δπζθνιεχνληαλ πνιχ λα αληηζηνηρίζνπλ πην πξντνλ
αληηζηνηρνχζε κε θάπνην άιιν θαη ζε πνηά πνζφηεηα. Έηζη ζηγά – ζηγά γηα ηε
δηεπθφιπλζή ηνπο δειαδή λα είλαη πην εχθνιε ε αγνξά πξντφληνο πνπ
επηζπκνχζαλ εηζήγαγαλ ηε ρξήζε λνκίζκαηνο.
Αληηζηνίρεζαλ δειαδή ηελ αμία ησλ πξντφλησλ κε βάζε θπξίσο ηε ζπαληφηεηά
ηνπο κε θάπνηα θνηλά απνδεθηή κνλάδα ε νπνία έπξεπε εθηφο απν θνηλά
απνδεθηή λα κελ είλαη επάισηε, λα κεηαθέξεηαη εχθνια, λα απνζεζαπξίδεηαη
αιιά λα κελ παξαπνηείηαη εχθνια.Έηζη φξηζαλ ην κέηαιιν, ην αθξηβέο βάξνο
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θαη ηελ ζθξαγίδα παξάζηαζεο. πκθψλεζαλ κεηαμχ ηνπο λα απνδέρνληαη απηή
ηελ ρξεκαηηθή κνλάδα σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο αμίαο . πνπ δηαθνξεηηθνί
πνιηηηζκνί ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθέο κνλάδεο αλαγθάδνληαλ λα
ζπκθσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ ζπλαιιαγκαηηθή αμία.
Σν παιαηφηεξν λνκηζκαηνθνπείν ήηαλ ζηελ Αίγηλα κεηά ην 55ν π.ρ. αηψλα.
χκθσλα κε ηνλ Ζξφδνην νη Λχδηνη ήηαλ ν πξψηνο πνιηηηζκφο νη νπνίνη
έθνςαλ λνκίζκαηα απφ ρξπζφ, άξγπξφ θαη ήιεθηξνλ ηα νπνία είραλ γεληθά ηε
κνξθή κηθξνχ αθαλφληζηνπ θαη ζπρλά σνεηδνχο δίζθνπ. Σν λφκηζκα κε ηελ
κηθξφηεξε αμία ήηαλ ν νβειφο κεηά αθνινχζεζε ε δξαρκή, ν ζηαηήξ, ε κλα
θαη ην ηάιαλην.

Μνα

Απγςπόρ ζηαηήπ Κοπίνθος

Γπασμή

Οβελόρ
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6 νβεινί = 1 Γξακή
50 ηαηήξεο = 1 Μλά
60 Μλαί =
1 Σάιαλην
1 Σάιαλην = 6.000 Γξαρκέο
1 Μλα
= 100 Γξαρκέο
ηελ Κίλα επίζεο θαηαγξάθεθε θαη ε πξψηε ρξήζε ραξηνλνκηζκάησλ, ηνλ 7ν
κ.ρ. αηψλα ελψ ζηελ Δπξψπε ε δηαδφζεθε θαηά ηνλ 17ν αηψλα δειαδή 10
ρξφληα κεηά.
ηελ αξραία Διιάδα ζηηο δχν φςεηο ησλ λνκηζκάησλ απεηθνληδφηαλ ζεκαληηθά
ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαζψο θαη θάπνηεο ζεφηεηεο φπσο ηεξά δψα. Έηζη
ζηελ Κλσζφ ζηα λνκίζκαηα απεηθνληδφηαλ ν ιαβχξπλζνο ηνπ Γαηδάινπ.
Σν ρξήκα απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ δσή ελφο αλζξψπνπ ηελ
ζήκεξνλ εκέξα γηαηί ρσξίο απηφ δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί έλαο άλζξσπνο, λα
θαιχςεη ηηο απαξαίηεηεο αλάγθεο ηνπ Σν κεγάιν εξψηεκα, ινηπφλ, είλαη αλ
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ θαη αλ λαη έρεη κεγάιε αμία;
Ζ αιήζεηα είλαη πσο ζηελ επνρή ηελ νπνία δηαλχνπκε ην ρξήκα έρεη παίμεη
θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ο θαζέλαο απφ εκάο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα έρεη καη
δσή άλεηε, γεκάηε φλεηξα, ειπίδεο θαη πάλσ απφ φια κέιινλ πξνζπαζψληαο
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε πιηθά αγαζά φπσο ηξνθή,ζηέγαζε, κέζν
θπθινθνξίαο αιιά θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ φπσο λα βγεη έμσ κε θίινπο λα πηεη
θαθέ, πνηφ θαη θαγεηφ ηεο αξέζθεηαο ηνπ. Γηα φια απηά πξέπεη λα ππάξρνπλ
ρξήκαηα θαη γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ππάξρεη έλα επάγγεικα,
δελ επηηξέπεηαη θαλέλαο άλζξσπνο ηδίσο αλ έρεη νηθνγέλεηα, λα κελ δνπιεχεη
ψζηε λα κπνξεί λα ηελ ζπληεξήζεη.
Δίλαη ζιηβεξφ ην γεγνλφο φηη γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα άλεηε δσή
θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαζέλα απφ ηα φλεηξά καο , πξέπεη λα δνπιεχνπκε
κέξα λχρηα ζθιεξά γηαηί έηζη ζα δηεθδηθήζνπκε ηα ζέισ καο. Γηα απηφ θαη
πνιιέο θνξέο ην ρξήκα δηαθζείξεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θάλεη λα κελ θνηηάδεη
ηίπνηα άιιν πέξα απφ απηφ.
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Καηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο απνθαζίζακε λα
πξαγκαηνπνίεζνπκε έξεπλα ζην «ρξήκα σο αμία ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία» κε
ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην.

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ

ε

Δξψηεζε 1
Πφζν ζεκαληηθφ ζεσξείο φηη είλαη ην ρξήκα ζηε δσή ζνπ;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
θνξίηζηα
χλνιν

ΠΟΛΤ
8
15
23

ΛΙΓΟ
16
10
26

ΚΑΘΟΛΟΤ
0
1
1

18
16
14
12
10

ΠΟΛΤ
ΛΙΓΟ

8

ΚΑΘΟΛΟΤ
6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
σημαηική απεικόνιζη ηος 1ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 2ε
Δίζαη θηιάξγπξν άηνκν;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
πλνιν

ΠΟΛΤ
2
3
5

ΛΙΓΟ
9
8
17

ΚΑΘΟΛΟΤ
13
15
28

16
14
12
10
ΠΟΛΤ
8

ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΤ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ
σημαηική απεικόνιζη ηος 2ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 3ε
Έρεηο ληψζεη πνηέ επηπρία εμαηηίαο ηνπ ρξήκαηνο;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΠΟΛΤ

ΛΙΓΟ
6
7
13

11
9
20

ΚΑΘΟΛΟΤ
7
10
17

12

10

8
ΠΟΛΤ
6

ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΤ

4

2

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 3ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 4ε
Πηζηεχεηο πσο ην ρξήκα δηαθζείξεη ηνλ άλζξσπν;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΠΟΛΤ
22
23
45

ΛΙΓΟ
2
3
5

ΚΑΘΟΛΟΤ
0
0
0

25

20

15
ΠΟΛΤ
ΛΙΓΟ
10

ΚΑΘΟΛΟΤ

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 4ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 5ε
ε έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΠΟΛΤ
8
6
14

ΛΗΓΟ
11
14
25

ΚΑΘΟΛΟΤ
5
6
11

16
14
12
10
ΠΟΛΤ
8

ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΤ

6
4
2
0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 5ος αποηελέζμαηορ
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Η μέηπηζη ηηρ αξίαρ μεηαθοπικά
Ζ αμία απνηειεί ηνλ εθηηκεηηθφ θαλφλα βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη ε
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη κηα έλλνηα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κε ζηφρν λα νξίζεη ηνπο εζηθνχο θξαγκνχο θάζε αλζξψπνπ ή
θνηλσλίαο. ηελ επηζηήκε ηεο θηινζνθίαο αμία είλαη θαζεηί πνπ ηθαλνπνηεί ηηο
επηζπκίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλζξψπσλ.
Ηδαληθφ (ηδαληθφο, ηδνλφο,ίδεηλ) είλαη νπνηνζδήπνηε πςειφο ζηφρνο
πλεπκαηηθνχ ή εζηθνχ ραξαθηήξα θαη ηδεψδεο ε επηδίσμε γηα λα
πξαγκαηνπνηεζεί. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ φκσο είλαη απαξαίηεηε ε κεγάιε
ζέιεζε , ε επίκνλε πξνζπάζεηα θαη θπξίσο ε ππνκνλή. Σα ηδαληθά είλαη
δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξψπηλνπ λνχ θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε
αξηηφηεηα θαη ε πιεξφηεηα. Δπηπιένλ απνηειεί ην πξφηππν πνπ πξνβάιεη
θάπνηνο ζηε ζπλείδεζή ηνπ θαη επηδηψθεη κε θάζε ηξφπν λα πξαγκαηψζεη.
Τπάξρνπλ αμίεο θαη ηδαληθά ζηε δσή καο; Μέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή καο
δσή βιέπνπκε αγαζά πιηθά θαη άπια, ηα νπνία έρνπλ αμίεο θαη καο βνεζνχλ λα
πεξάζεη ε δσή καο πην επράξηζηα. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ε αμία ηεο
ηζφηεηαο, ε αμία ηεο θηιίαο, ε αμία ηνπ ζεβαζκνχ, ε αμία ηεο νηθνγέλεηαο, ε
αμία ηνπ δηαιφγνπ, ε αμία ηεο αγάπεο, ε αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη άιιεο πνιιέο
Πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε θαη λα δηεπθξηλήζνπκε
ηελ ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο αγάπεο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θηιίαο θαζψο θαη
ηνπ ρξήκαηνο.
Ση είλαη ινηπφλ αγάπε; Κάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηελ
έλλνηα απηή. Οη δηθέο καο απφςεηο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ αλαθέξνληαο ηελ
δηαρξνληθή αμία ηεο αγάπεο αιιά θαη ηελ ζεκαζία ηεο ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.
Αγάπε, κηα απιή ιέμε κε ηεξάζηηα ζεκαζία. Σν δελίζ ηνπ ελδηαθέξνληνο,
ηεο απφιαπζεο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο αιιεινεμάξηεζεο. Έλα απφ ηα πην
δπλαηά ζπλαηζζήκαηα, πνπ απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο
αλζξσπφηεηαο, ηεξίδεη ηελ ζπλεξγαζία, ηελ νκφλνηα, ηελ αξκνληθή
ζπλχπαξμε ησλ αλζξψπσλ θαη εγγπάηαη ηελ πιηθή, ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή
επεκεξία.
Ζ αγάπε θαιχπηεη ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα επηθνηλσλία
θαηαπνιεκψληαο ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηελ κνλαμηά. πληειεί ζηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ ςπρηθή πξνζέγγηζε ησλ
ζπλαλζξψπσλ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο. Με ην αίζζεκα ηεο
Γενικό Λύκειο Καστορείου Α΄ τετράμηνο σχολ. έτους 2012-2013

Page 19

Ερευνητική εργασία ¨Η έννοια της μέτρησης¨
αγάπεο ην άηνκν απνκαθξχλεηαη απφ ην ζηελά πιαίζηα ηνπ <<εγψ>> θαη
κεηαβαίλεη πξνο ην εζχ.
Καιιηεξγεί δηαρξνληθέο αμίεο θαη ηδαληθά, εμεπγελίδεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν
ηνπ αηφκνπ, αλαπηχζζεη ηηο επαηζζεζίεο ηνπ θαη ηνλ απαιιάζεη απφ
κηθξφηεηεο θαη θαθίεο. Δίλαη πεγή δχλακεο θαη ελέξγεηαο, πξνζθέξεη αιεζηλφ
λφεκα ζηελ αλζξψπηλε δσή. Απνηειεί ζηήξηγκα ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο
δσήο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ςπρηθή πγεία κε ηελ άληιεζε
ζηγνπξηάο θαη απηνπεπνίζεζεο. ηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεγγχε,
ζπζθίγγεη ηηο ζρέζεηο νκάδσλ θαη ιαψλ θαη εδξαηψλεη ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε
αιιά θαη πξνσζεί ηελ θνηλσληθή εμέιημε.
Ζ αμία ηεο αγάπεο είλαη αλεθηίκεηε θαη δηαρξνληθή. ε κηα θνηλσλία πνπ
επηβάιιεη θαλφλεο θαη θαηαβνιή αληίηηκσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηο θάηη, ε
αγάπε είλαη απφ ηα ιίγα πξάγκαηα πνπ νχηε θαλφλεο βάδεη νχηε πεξηνξηζκνχο
ζέηεη. Δίλαη αλεμάληιεηα δηαζέζηκε θαη καο αληακνίβεη αλάινγα κε ηηο
πεξηζηάζεηο. ινη καο έρνπκε αλάγθε ηελ αγάπε, ηελ ρξεηαδφκαζηε λα ηελ
πάξνπκε, λα ηελ ραξίζνπκε, λα ηελ θεξδίζνπκε.
Ζ αγάπε βέβαηα ππάξρεη θαη αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Ζ
νηθνγέλεηα είλαη κηα ζρέζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αγάπε θαη θαηέρεη κηα πνιχ
ζεκαληηθή ζέζε ζηε δσή θάζε αλζξψπνπ.
Πην αλαιπηηθά, ε νηθνγέλεηα είλαη αλακθίβνια ην πην δσληαλφ θνηλσληθφ
θχηηαξν. Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη θαηεμνρήλ ηεξφο θαη ρξήζηκνο, αθνχ
ε νηθνγέλεηα θαη ε δσή κέζα ζ' απηήλ, φηαλ βέβαηα είλαη αξκνληθή, πξνζθέξεη
ακέηξεηα αγαζά θαη σθέιεηεο ζηνλ άλζξσπν. Απηή επζχλεηαη γηα ηελ
δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ ραξαθηήξα, θαζψο θαη γηα ηελ αηνκηθή θαη
θνηλσληθή πξνθνπή ηνπ θάζε αηφκνπ ρσξηζηά.
Πξψηα απφ φια ε νηθνγελεηαθή δσή ζνπ πξνζθέξεη έλα αίζζεκα αζθάιεηαο
θαη ζηγνπξηάο. Μέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ληψζεηο εξεκία, γαιήλε θαη
βεβαηφηεηα. Ζ αγάπε ησλ γνλέσλ δεζηαίλεη ηελ ηξπθεξή θαη αζψα θαξδηά ησλ
κηθξψλ παηδηψλ, ηα νπνία δελ αηζζάλνληαη απξνζηάηεπηα. Ξέξνπλ φηη πάληα
ζα έρνπλ δίπια ηνπο ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο θαη ηε θξνληίδα θαη ηελ
ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Σα πξνβιήκαηα ηνπο γίλνληαη θνηλά, θαζψο φινη
ζπκκεξίδνληαη θαη πξνζπαζνχλ ήξεκα θαη ινγηθά λα ηα επηιχζνπλ. Σν ίδην θαη
νη ραξέο θαη νη ιχπεο είλαη πξάγκαηα πνπ κνηξάδνληαη φια ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηαο.
Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ζίγνπξα ε ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηελ εζηθή
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ αηφκνπ. Απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηα κηθξά παηδηά
παίξλνπλ ηηο εζηθέο αξρέο θαη αμίεο, ηνπο θαινχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο, ηελ
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επγέλεηα, ηελ εληηκφηεηα θαη φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα, πνπ ζα ηνπο
ζπλνδεχνπλ ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο. Με ηε κεηξηθή αγάπε θαη ηελ παηξηθή
ζπκβνπιή ην άηνκν καζαίλεη λα ζέβεηαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπ, καζαίλεη ηη πάεη
λα πεη αγάπε, αμηνπξέπεηα θαη πεηζαξρία. Ζ νηθνγέλεηα είλαη αλακθίβνια απηή
πνπ βνεζά ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ. Γίθαηα ινηπφλ,
πνιινί ηε ζεσξνχλ σο ην πξψην θαη ην θαιχηεξν ζρνιείν.
Δίλαη νινθάλεξν φηη ηα αγαζά θαη νη σθέιεηεο πνπ πξνζθέξεη ε
νηθνγελεηαθή δσή ζην άηνκν είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο. Χζηφζν ηα
απνηειέζκαηα δελ είλαη ηφζν επνίσλα θαη ζεηηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε
νηθνγέλεηα δελ ππάξρεη ή δελ ιεηηνπξγεί κε ην ζσζηφ ηξφπν. Σφηε ππάξρεη
ζνβαξφ πξφβιεκα κε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο, ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν φζν
θαη γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. Γελ κπνξνχλ λα βγνπλ ζηελ θνηλσλία ζσζηνί θαη πγηείο
άλζξσπνη, αλ δελ έρνπλ πξψηα γλσξίζεη ηελ νηθνγελεηαθή αγάπε θαη ζαιπσξή,
ηε δεζηαζηά, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή ζπκβνπιή ησλ γσληψλ ηνπο.
Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ επνρή πνπ δνχκε ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο πεξλά
θάπνηα θξίζε. Υξένο, ινηπφλ, ηνπ θάζε αλζξψπνπ μερσξηζηά είλαη λα εληζρχεη
ηνλ ηεξφ θαη πνιχηηκν απηφ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. Γηφηη είλαη απνδεδεηγκέλν
φηη κφλν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ην άηνκν κπνξεί λα βξεη ηελ πξαγκαηηθή ραξά
θαη επηπρία.
Βέβαηα ε επηπρία δελ βξίζθεηαη κφλν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη
αλάκεζα ζηνπο θίινπο. Ο άλζξσπνο απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη θνηλσληθφ νλ ην
νπνίν ρξεηάδεηαη αλζξψπνπο λα επηθνηλσλεί αιιά θαη λα δεη καδί ηνπο. Νηψζεη
ηελ αλάγθε λα κνηξάδεηαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο γηα
λα δεη πην θνηλσληθνπνηεκέλα.
Ζ θηιία επνκέλσο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα θάζε άλζξσπν. ηαλ έρεηο
θίινπο κπνξείο λα βαζηζηείο ζε απηνχο γηα λα επηιχζεηο πξνβιήκαηα αιιά θαη
λα κνηξαζηείο ζηηγκέο ραξάο. Οη θίινη είλαη απαξαίηεηνη ζηε δσή ησλ
αλζξψπσλ γηαηί κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ κε δηαθνξεηηθή άπνςε δηάθνξα
ζέκαηα ηα νπνία καο απαζρνινχλ θαη δελ έρνπκε ηελ ηθαλφηεηα λα ιχζνπκε
κφλνη καο. Δπίζεο, ε θηιία είλαη κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ δχν ή
πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ε νπνία πνιιέο θνξέο είλαη αλαγθαία ζε φινπο ψζηε
λα ληψζνπκε φηη είκαζηε απαξαίηεηνη ζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο γηα
εκάο.
Κάζε επνρή ηεξαξρεί ηηο αμίεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο.
Αθνινπζεί έλα θείκελν πνπ πηζηεχνπκε αμίμεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εξγαζία
καο.
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ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΑ ΝΑ ΟΤ ΠΩ......
Θα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο ε νηθνγέλεηα αμίδεη. Πσο αλ έρεηο ηνπο ζπγγελείο
ζνπ αμίδεη λα δείο .Αιιά αλ δελ έρεηο νηθνγέλεηα; Ή αλ ηελ έρεηο ράζεη; Σφηε
δελ αμίδεη λα πξνζπαζείο;
Θα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο ε πγεία αμίδεη . Πσο αλ είζαη πγηήο κφλν θαη
κφλν γη΄απηφ αμίδεη λα δείο. Αιιά αλ δελ είζαη πγηήο; Ή αλ αξξσζηήζεηο; Σφηε
δελ αμίδεη λα πξνζπαζείο;
Θα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο ε θηιία αμίδεη. Πσο αλ αλ έρεηο πξαγκαηηθνχο
θίινπο αμίδεη λα δείο. Αιιά αλ δελ έρεηο θίινπο ή αλ ηνπο ράζεηο; Σφηε δελ
αμίδεη λα δείο;
Θα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο ε ειεπζεξία αμίδεη. Πσο κφλν θαη κφλν επεηδή
είζαη ειεχζεξνο αμίδεη λα δείο. Ση γίλεηαη φκσο αλ δελ είζαη; Σφηε δελ αμίδεη λα
δείο;
Θα κπνξνχζα λα ζνπ πσ πσο πσο ε αγάπε αμίδεη. Πσο αλ έρεηο δίπια ζνπ ηνπο
αλζξψπνπο πνπ αγαπάο , αμίδεη λα δεηο. Πξέπεη λα ζνπ αξθεί απηφ. Αιιά αλ
δελ έρεηο αγαπεκέλα πξφζσπα ή αλ ηα έρεηο ράζεη; Σφηε δελ αμίδεη λα δείο;
Γηαηί λα ζπλερίζεηο λα πξνζπαζείο;
Γηαηί ίζσο θαηαθέξεηο θάηη.....θάηη γηα ΔΝΑ, γηα ΜΔΝΑ, γηα ΚΑΠΟΗΟΝ, γηα
ΟΛΟΤ....
Κάηη γηα .......θάηη!
Οη αμίεο , ζαλ φξνο ήηαλ, είλαη θαη ζα είλαη πάληα ζεκαληηθφο θαη ζηαζεξφο.
Χζηφζν απνθαζίζακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα έξεπλα γηα ηηο «Αμίεο θαη ηα
ηδαληθά ηεο αλζξψπηλεο δσήο» κε ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην.
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ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
Δξψηεζε 1ε
Πηζηεχεηο φηη ε νηθνγέλεηα είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζεζκφο ηφζν γηα ην άηνκν
φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ

ΝΑΙ
24
25
49

Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΟΥΙ
0
1
1

26,5
26
25,5
25
ΟΧΙ
24,5

ΝΑΙ

24
23,5
23
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 1ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 2ε
ήκεξα νη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο κε ην
αληίζεην θχιν;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Αγφξηα
15
9
Κνξίηζηα
13
13
χλνιν
28
22
30

25

20
ΟΧΙ

15

ΝΑΙ
10

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 2ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 3ε
Ο γάκνο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ

ΝΑΗ
10
10
20

Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΟΥΗ
14
16
30

30

25

20
ΟΧΙ

15

ΝΑΙ
10

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 3ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 4ε
Έρεη κεγάιε αμία γηα εζέλα ε αγάπε;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ

ΝΑΗ
18
23
41

Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΟΥΗ
6
3
9

30

25

20
ΟΧΙ

15

ΝΑΙ
10

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 4ος αποηελέζμαηορ
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Δξψηεζε 5ε
Ζ αμία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο απνδνζήο ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
αλάπηπμε κηαο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο;
Απάληεζε
ΦΤΛΟ
Αγφξηα
Κνξίηζηα
χλνιν

ΝΑΗ
20
25
45

ΟΥΗ
4
1
5

30

25

20
ΟΧΙ

15

ΝΑΙ
10

5

0
ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΣΙΑ

σημαηική απεικόνιζη 5ος αποηελέζμαηορ
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Μποπούμε να μεηπήζοςμε ηα πάνηα
Τπάξρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο εθπταο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα ηεζη
λνεκνζχλεο. Απηά ηα ηεζη κεηξάλε ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο, δειαδή ηελ
επθπτα ελφο αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Ζ κέηξεζε ηνπ
δείθηε λνεκνζχλεο κπνξεί λα γίλεη κε εξσηήζεηο ή κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κε
ρξήζε δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ηεζη απηά κεηξνχλ ηελ ινγηθή θαη ηελ
επαγσγηθή ζθέςε. Απηφο πνπ εμέδσζε ην πξψην ηεζη λνεκνζχλεο ήηαλ ν
Αιθξελη Μπηλέ. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα αλαγλσξίζεη πνηνη καζεηέο δπζθνιεπφηαλ
ζην λα απνδίδνπλ ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Με ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ
Theodore Simon, ν Μπηλέ εμέδσζε δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ ηεζη ην 1908 θαη
ην 1911. Σν 1012 ε ζπληνκνγξαθία IQ ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ
Γεξκαλφ ςπρνιφγν Βίιιηακ ηεξλ (William Stern).
Βαζηζκέλνο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ γηα ηνλ εγθέθαιν, ν Υάνπαξλη
Γθάξληλεξ, ςπρνιφγνο ζην Υάξβαξλη, δηαίξεζε ηε λνεκνζχλε ζε επηά είδε, ην
θαζέλα απν ηα νπνία αληηζηνηρεί επηά δηαθνξεηηθά πεδία ηεο αλζξψπηλεο
Γξαζηεξηφηεηαο. Ζ γισζζηθνιεθηηθή επθπτα είλαη ε ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα
καζαίλεη γιψζζεο, ε επρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. Απηφο ν ηχπνο
λνεκνζχλεο ραξαθηεξίδεη ηνπο δηθεγφξνπο, ηνπο ξήηνξεο θαη ηνπο πνηεηέο.
Ζ ινγηθνκαζεκαηηθή είλαη ε ηθαλφηεηα λα αλαιχεη θάπνηνο ινγηθά ηα
πξνβιήκαηα, λα θάλεη καζεκαηηθέο πξάμεηο θαη λα ζθέθηεηαη ηα γεγνλφηα κε
επηζηεκνληθφ ηξφπν. Ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλνη ζε απηφ είλαη νη καζεκαηηθνί θαη
νη επηζηήκνλεο . Αθφκε ππάξρεη θαη ε κνπζηθή επθπτα, ε νπνία ελδηαθέξεη πην
πνιχ ηνπο ιάηξεηο ηεο κνπζηθήο ( κνπζηθνί, ζπλζέηεο). Μνπζηθή είλαη ε
ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο θαη ζχλζεζεο κνπζηθψλ κνληέισλ. Δπηπιένλ ε
ζσκαηηθή ή αιιηψο θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε έρεη λα θάλεη κε ην ζψκα ηνπ
αλζξψπνπ θαη πφζν θαιά κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηεί, πφζν θαιά κπνξεί λα
ρεηξηζηεί ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε επθπτα ελδηαθέξεη
θπξίσο ηνπο αζιεηέο, ηνπο ρνξεπηέο θαη ηνπο εζνπνηνχο. Δθηφο απφ απηέο είλαη
θαη ε ρσξηθή επθπτα ε νπνία έρεη ζρέζε κε ηελ αλαγλψξηζε ελφο ρψξνπ θαη
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο ζε απηφλ Απηή είλαη απαξαίηεηε ζηνπο λαπηηθνχο,
ηνπο πηιφηνπο, ηνπο γιχπηεο θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο. Ζ ελδνπξνζσπηθή
λνεκνζχλε έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ ίδηνπ καο
ηνπ εαπηνχ, απηά πνπ θνβφκαζηε θαη απηά πνπ ζέινπκε. Δίλαη έλα απν ηα πην
παξακειεκέλα είδε λνεκνζχλεο , ελψ παξάιιεια έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά.
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Σέινο δηαπξνζσπηθή ή θνηλσληθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα λα
θαηαιαβαίλνπκε ηηο πξνζέζεηο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ θαη λα
ζπλεξγαδφκαζηε απνηειεζκαηηθά καδί ηνπο. Οη πσιεηέο , νη εθπαηδεπηηθνί, νη
πνιηηηθνί εγέηεο θαη νη εζνπνηνί ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε ηελ
δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε.
Mεηξψληαο ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο δηαθξίλνπκε φηη θάπνηνο πνπ έρεη πάλσ
απφ 130 είλαη εμαηξεηηθά επθπήο, απφ 129-120 είλαη επθπήο, απφ 119-110
είλαη αλψηεξα θαλνληθφο, 109-90 κέζνο, 89-80 θαηψηεξα θαλνληθφο, 79-70
νξηαθήο λνεκνζχλεο θαη ηέινο απφ 69 θαη θάησ είλαη λνεηηθά αλάπεξνο.
Δθηφο απφ ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο πνπ κεηξά ηελ επθπτα ππάξρεη θαη ε
ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (EQ). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζε ζχγθξηζε
κε ηερληθέο γλψζεηο θαη κε ην δείθηε λνεκνζχλεο (IQ) είλαη δχν θνξέο πην
ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ησλ εξγαδνκέλσλ.
Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηα δηθά ηνπ
ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ησλ άιισλ, λα ηα ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα
δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα βειηηψζεη
ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε ζα πξέπεη λα έρεη απηνεπίγλσζε, λα έρεη
ηελ γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη απηναμηνιφγεζε, λα ππάξρεη
απηνέιεγρνο θαη απηνπεηζαξρία.
Κάπνηνο πνπ έρεη πςειφ δείθηε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη δηνξαηηθφο
θαη ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Δπίζεο είλαη ηθαλφο λα ειέγρεη ηηο
πξνζσπηθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θαη λα θξαηάεη κε επηθξηηηθή ζηάζε.
Σέινο ραξαθηεξηζηηθφ πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη ε
εηιηθξίλεηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζέζεηο θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα.
Ο πφλνο είλαη κηα θαη' εμνρήλ δπζάξεζηε εκπεηξία, ε νπνία δελ ρξεηάδεηαη
ζπλήζσο επεμήγεζε, αθνχ ιίγν-πνιχ φινη ηελ έρνπλ δήζεη. ζν φκσο εχθνιε
θαη αλ θαίλεηαη ε θαηαλφεζή ηεο, ε έλλνηα ηνπ πφλνπ δελ είλαη μεθάζαξε,
επεηδή πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πιεπξά κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη θαη επεηδή
επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο ελδνγελείο θαη εμσγελείο παξάγνληεο, νη νπνίνη
ζπλήζσο εμαηνκηθεχνληαη. Ο θάζε άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ
αίζζεζε ηνπ πφλνπ.
Ο Dr.Goleman βξήθε φηη έλα άηνκν κε κέηξηνΗQ θαη πςειφ ΔQ κπνξεί λα
είλαη πεξηζζφηεξν πεηπρεκέλν απν έλα ηδηαίηεξα επθπέο άηνκν αξθεί λα
θαιιηεξγήζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ λνεκνζχλε.
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Γιαθοπέρ μεηαξύ ΙQ και ΔQ
 Ο δείθηεο ΗQ αθνξά ζην αξηζκεηηθφ γλσζηηθφ θνκκάηη , ελψ ν
δείθηεο ΔQ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα.
 Ζ δηαλνεηηθή λνεκνζχλε εμειίζζεηαη κέρξη θάπνηα ειηθία θαη
ζηακαηά, ελψ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη θάηη ην νπνίν
κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο
καο.
 Σν ΗQ ειέγρεη ηε ινγηθή,ελψ ην ΔQ ηα ζπλαηζζήκαηά καο ηφζν
απέλαληη ζηνλ ίδην καο ηνλ εαπηφ φζν θαη απέλαληη ζηνπο
άιινπο.
 Σν ΗQ επεξεάδεη ειάρηζηα ηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο , ελψ
ην ΔQ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο.
ημανηικοί ππαγμαηικοί απιθμοί
ηα καζεκαηηθά νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί είλαη ην ζχλνιν ησλ
αξηζκψλ πνπ είλαη έλα πξφο έλα ζε αληηζηνηρία κε ηα ζεκεία κηαο
άπεηξεο επζείαο(πξαγκαηηθφο άμνλαο).
Οη ζεκαληηθφηεξνη πξαγκαηηθνί αξηζκνί είλαη ν αξηζκφο π, ν αξηζκφο
θ θαη ν αξηζκφο e, θαζψο θαη νη άξξεηεο ξίδεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ .
Ο φξνο πξαγκαηηθφο αξηζκφο πιάζηεθε εθ ησλ πζηέξσλ ζε
αληηδηαζηνιή πξφο ηνπο θαληαζηηθνχο αξηζκνχο ησλ νπνίσλ ε έλσζε
κε ηνπο πξαγκαηηθνχο δίλεη ηνπο κηγαδηθνχο. Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί
δηαθξίλνληαη ζε ξεηνχο αξηζκνχο, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο
θιάζκαηα κε αθέξαην αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή θαη ζε άξξεηνπο
αξηζκνχο.
Τπάξρνπλ πνιιέο άξξεηεο ξίδεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Μάιηζηα, νη
πεξηζζφηεξεο ξίδεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ είλαη άξξεηεο. Παξφια απηά, έρνπλ
ηδηαίηεξα ρξεζηηθέο εθαξκνγέο, ηφζν ζηελ άιγεβξα φζν θαη ζηελ γεσκεηξία.
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Γηα παξάδεηγκα, πνιιά απφ ηα εκίηνλα θαη ηα ζπλεκίηνλα ζεκαληηθψλ
γσληψλ, (φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο γσλίαο 45 κνηξψλ) εθθξάδνληαη κε ηε
ρξήζε άξξεησλ ξηδψλ, φπσο απηή ηνπ 2 θαη ηνπ 3.
ΤΠΔΡΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Τπεξβαηηθφο νλνκάδεηαη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο πνπ δελ απνηειεί ξίδα κε
κεδεληθνχ πνιπσλχκνπ κε ζπληειεζηέο απφ ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ.
Γειαδή, δελ ππάξρεη πνιπψλπκν κε ξεηνχο ζπληειεζηέο πνπ λα έρεη σο ξίδα
ηνπ έλαλ ππεξβαηηθφ αξηζκφ. Γλσζηφηεξνο ππεξβαηηθφο αξηζκφο είλαη ν π,
θαζψο θαη ν e.
ΑΡΙΘΜΟ e
Ο αξηζκφο e (ζηα ειιεληθά ιέγεηαη έςηινλ ή απιά ''ε'') είλαη έλαο άξξεηνο
αξηζκφο θαη ηαπηφρξνλα ε βάζε ησλ θπζηθψλ ή λεπέξησλ ινγαξίζκσλ. πρλά
θαιείηαη θαη αξηζκφο ηνπ πιεξ (Euler) ή ζηαζεξά ηνπ Ναπηέξ. Δίλαη έλαο απφ
ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο αξηζκνχο ζηα καζεκαηηθά. Ζ αμία ηνπ, κε πξνζέγγηζε
ηξηαθνζηνχ δεθαδηθνχ ςεθίνπ είλαη: e=2,71828 18284 59045 23536 02874
71352.
Ο e, φπσο θαη ν π, απνδεηθλχεηαη φηη έρεη άπεηξα, κε επαλαιακβαλφκελα
δεθαδηθά ςεθία.
Μπνξεί λα ππνινγηζζεί κε
φζε αθξίβεηα
ζέινπκε, δειαδή κε φζα
ςεθία ρξεηαδφκαζηε
θάζε θνξά, αιιά πνηέ κε
απφιπηε αθξίβεηα
(δειαδή κε φια ηνπ ηα
δεθαδηθά ςεθία).
πλεπψο, ελψ είλαη
πξαγκαηηθφο
αξηζκφο, δελ είλαη νχηε
αθέξαηνο, νχηε
θιάζκα, νχηε πεξηνδηθφο,
αιιά ''άξξεηνο''
(δειαδή αξηζκφο πνπ ε ηηκή
ηνπ δελ κπνξεί λα
πνηέ λα ''ξεζεί'' , λα εηπσζεί,
επεηδή ηα ςεθία ηνπ δελ ηειεηψλνπλ πνηέ). Ο πην πξφζθαηνο ππνινγηζκφο ηνπ
e, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, πεξηέρεη 1 ηεηξάθηο
εθαηνκκχξην δεθαδηθά ςεθία.
ΑΡΙΘΜΟ π
Ζ καζεκαηηθή ζηαζεξά π είλαη έλαο
πξαγκαηηθφο αξηζκφο πνπ κπνξεί λα νξηζηεί
σο ιφγνο ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ελφο
θχθινπ πξνο ηε δηάκεηξφ ηνπ ζηελ
Δπθιείδεηα γεσκεηξία, θαη ν νπνίνο ζπρλά
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ζηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη ηε κεραλνινγία. Ο ζπκβνιηζκφο πξνέξρεηαη
απφ ην αξρηθφ γξάκκα πη ηεο ιέμεο πεξηθέξεηα θαη έρεη θαζηεξσζεί δηεζλψο,
ελψ ζην ιαηηληθφ αιθάβεην ζπκβνιίδεηαη σο Pi φηαλ δελ είλαη δηαζέζηκνη
ηππνγξαθηθά ειιεληθνί ραξαθηήξεο. Ο Αξρηκήδεο θαζφξηζε ηελ πξψηε
επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλε κέζνδν κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ν αξηζκφο.
πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε π=3,14. Σα πξψηα 50 δεθαδηθά ςεθία
ηνπ π είλαη: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399
37510
Σν π είλαη έλαο άξξεηνο αξηζκφο απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί
σο ιφγνο δχν αθέξαησλ αξηζκψλ, πξάγκα πνπ απνδείρζεθε ην 1761 απφ ηνλ
Γηφραλ Υάηλξηρ Λάκπεξη ( Johann Heinrich Lambert)..
<<Αεί ο Θεόρ ο Μέγαρ γεωμεηπεί...>>
Γηα ηελ απνκλεκφλεπζε ησλ πξψησλ ιίγσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ ηνπ αξηζκνχ
π έρνπλ επηλνεζεί δηάθνξνη κλεκνληθνί θαλφλεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε
παξαθάησ θξάζε, ηελ νπνία επηλφεζε ν Ν. Υαηδεδάθεο (1872-1942),
θαζεγεηήο Μαζεκαηηθψλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Με απηήλ κπνξεί θαλείο
λα ζπκάηαη ηα πξψηα 22 δεθαδηθά ςεθία ηνπ π:
Αεί ν Θεφο ν Μέγαο γεσκεηξεί,
3,14159
ην θχθινπ κήθνπο ίλα νξίζε δηακέηξσ,
265358
παξήγαγελ αξηζκφλ απέξαληνλ,
979
θαη νλ, θεχ, νπδέπνηε φινλ ζλεηνί ζα εχξσζη.
32384626
Σν πιήζνο ησλ γξακκάησλ θάζε ιέμεο ηεο θξάζεο απηήο αληηζηνηρεί ζε
θαζέλα απφ ηα δηαδνρηθά ςεθία ηνπ αξηζκνχ π. Σν ξεθφξ Γθίλεο είλαη 67.890
ςεθία θαη ην θαηέρεη ν Lu Chao, 24ρξνλνο θηλέδνο θνηηεηήο. Σνπ πήξε 24
ψξεο θαη 4 ιεπηά γηα λα ζπκεζεί θαη ηα 67.890 δεθαδηθά ςεθία ηνπ π ρσξίο
ιάζνο.
ΡΗΣΟ ΑΡΙΘΜΟ
Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη ην ζχλνιν ησλ αξηζκψλ πνπ κπνξνχλ
λα γξαθνχλ ζε κνξθή θιάζκαηνο κε αθέξαηνπο φξνπο θαη παξνλνκαζηή
δηάθνξν ηνπ κεδελφο. πκβνιίδεηαη κε Q. Ζ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε θάζε
ξεηνχ αξηζκνχ είλαη πάληα πεξηνδηθή. Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη
γλήζην ππνζχλνιν απηνχ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ππάξρνπλ δειαδή
πξαγκαηηθνί αξηζκνί πνπ δελ είλαη ξεηνί. Οη αξηζκνί απηνί νλνκάδνληαη
άξξεηνη. Δπηπιένλ ην ζχλνιν ησλ αθέξαησλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην ζχλνιν
ησλ θπζηθψλ, είλαη ππνζχλνιν απηνχ ησλ ξεηψλ αθνχ θάζε αθέξαηνο α
γξάθεηαη ζηε κνξθή α/1 πνπ είλαη ξεηφο.
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Αλγεβπικέρ ιδιόηηηερ
-Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ απνηειεί έλα δηαηεηαγκέλν ζψκα. Δίλαη ην
κηθξφηεξν ζψκα κε ραξαθηεξηζηηθή 0 θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πξψην ζψκα.
-Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ είλαη αξηζκήζηκν. Τπάξρεη δειαδή κηα πξνο
έλα ζπλάξηεζε απφ ην Q ζην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ αξηζκψλ N. Ο πιεζάξηζκνο
ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ επνκέλσο είλαη (άιεθ-κεδέλ), φπσο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ θπζηθψλ.

ΑΡΙΘΜΟθ
Ο αξηζκφο θ (1,618033...) είλαη ν αξηζκφο ηεο
νκνξθηάο. Σεο καζεκαηηθήο νκνξθηάο. Ο αξηζκφο ηεο ακνλίαο, ηεο αξκνλίαο
πνπ δηέπεη ην ζχκπαλ!!!
Αλ κεηξήζεηο ηηο κέιηζζεο ζε κηα θπςέιε νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν ζα
παξαηεξήζεηο φηη ε αλαινγία ησλ ζειπθψλ πξνο ησλ αξζεληθψλ κειηζζψλ
θαηαιήγεη πάληα ζε έλαλ αξηζκφ.... Αλ κεηξήζεηο ηελ απφζηαζε απφ ηελ
θνξπθή ηνπ θεθαιηνχ κέρξη ην πάησκα θαη ηε δηαηξέζεηο κε ηελ απφζηαζε απφ
ηνλ αθαιφ κέρξη ην πάησκα πξνθχπηεη πάληα ν ίδηνο αξηζκφο.... Αλ κεηξήζεηο
ηελ απφζηαζε απφ ηνλ ψκν κέρξη ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ θαη ηε δηαηξέζεηο κε
ηελ απφζηαζε απφ ηνλ αγθψλα κέρξη ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ πξνθχπηεη πάληα
ν ίδηνο αξηζκφο.....
....ν αξηζκφο απηφο είλαη ν 1,618 ή ν γλσζηφο αξηζκφο θ!!!
Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη ηα θηίξηα πνπ ζηελ θαηαζθεπή ηνπο
ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο θ γηα λα θαζνξηζηνχλ νη αλαινγίεο ηνπο είλαη πην
θαιαίζζεηα. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν Παξζελψλαο: ιέγεηαη
φηη ε αλαινγία πιάηνπο-χςνπο ηεο αξρηθήο πξφζνςήο ηνπ ηζνδπλακνχζε κε
ηνλ θ. Δπίζεο, ην 1995, ν δξ Σδνλ Πνπηδ, καζεκαηηθφο, ππνζηήξημε φηη ε
αλαινγία ηνπ κεγέζνπο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ζηηο ζνλάηεο γηα πηάλν ηνπ
Μφηζαξη ζπρλά ηζνδπλακεί κε ηνλ θ. Δπίζεο αλαθαιχθζεθε φηη θαη ην DNA
αθνινπζεί ηελ αλαινγία αιιά θαη νιφθιεξν ην ζχκπαλ. Μέρξη θαη ε θίλεζε
ησλ πιαλεηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο ρξπζήο αλαινγίαο.
ε καζεκαηηθνχο φξνπο, ρξπζφο αξηζκφο είλαη εθείλνο πνπ αλ ηνπ
πξνζζέζνπκε ην 1 ζα καο δψζεη ην ίδην απνηέιεζκα ην νπνίν ζα έρνπκε θαη αλ
ην πςψζνπκε ζην ηεηξάγσλν.
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1+θ=θ*θ, δειαδή 1+1,618*1,618=2,618
Ζ ρξήζε ηνπ αξηζκνχ θ ζηελ αξραηφηεηα είλαη εληππσζηαθή. ηνλ
Παξζελψλα απφ ηα αεηψκαηα θαη ηα ζθαιίζκαηα ζε απηά κέρξη ηα
θηνλφθξαλα. Απφδεημε φηη νη Αξραίνη Έιιελεο γλψξηδαλ ηελ αλαινγία
Φηκπνλαηζη πνιχ πξηλ ηνλ Φηκπνλαηζη.
Τ.Γ. Αλ πξνζζέζεηο ηελ ιεμαξηζκηθή αμία ησλ γξακκάησλ ηνπ
αξραηνειιεληθνχ αιθαβήηνπ βγαίλεη 4.995: 4*9*9*5=1.620 (1000*θ)!!!
ΚΑΗ ΜΗΑ ΝΔΑ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΗΚΖ ΗΟΦΤΦΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΚΤΦΔ ΑΠ
ΣΖΝ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ΣΟΤ ΔΛ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ (Ζ
ΑΡΜΟΝΗΑ ΣΖ ΗΔΡΑ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ)
-ΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ ΦΗΜΠΟΝΑΣΗ= Ζ ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ
ΑΓΗΑΗΡΔΣΧΝ ΑΡΗΘΜΧΝ= 2910
-Ο ΥΡΤΟ ΑΡΗΘΜΟ Φ= ΔΠΣΑΦΡΑΓΗΣΟ ΜΤΣΗΚΧΝ= 2910
Ζ ρξπζή ηνκή θ νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ ζεηηθψλ αξηζκψλ α/β φηαλ
α/β=α+β/α πνπ ηζνχηαη πεξίπνπ κε 1,618. Θεσξείηαη φηη δίλεη αξκνληθέο
αλαινγίεο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε
δσγξαθηθή, ηφζν θαηά ηελ αξραία Διιάδα φζν θαη θαηά ηελ Αλαγέλλεζε. Σελ
ρξπζή ηνκή εηζήγαγε θαη ππνιφγηζε ν Ππζαγφξαο, (585-500 π. Υ.) πνπ
γελλήζεθε ζηε άκν, θαη ίδξπζε ζεκαληηθφηαηε θηινζνθηθή ζρνιή ζηνλ
Κξφησλα ηεο Μεγάιεο Διιάδαο (Κάησ Ηηαιία). Ζ ρξπζή ηνκή ζπκβνιίδεηαη
κε ην γξάκκα θ πξνο ηηκήλ ηνπ Φεηδία, ηνπ γλσζηφηεξνπ ίζσο γιχπηε ηεο
ειιεληθήο αξραηφηεηαο, θαη ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ.
Ζ ρξπζή ηνκή δίλεη ην ζεκείν πνπ πξέπεη λα δηαηξεζεί έλα επζχγξακκν
ηκήκα, ψζηε ν ιφγνο ηνπ σο πξνο ην κεγαιχηεξν ηκήκα λα ηζνχηαη κε ηνλ ιφγν
ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο σο πξνο ην κηθξφηεξν. a+b/ a= a/b=θ.
Ο ρξπζφο ιφγνο ήηαλ γλσζηφο ζηνπο Ππζαγφξεηνπο. ην κπζηηθφ ηνπο
ζχκβνιν, ηελ πεληάιθα, ν ρξπζφο ιφγνο εκθαλίδεηαη ζηηο πιεπξέο ηνπ
αζηεξηνχ. Με βάζε ην ρξπζφ ιφγν δεκηνπξγήζεθαλ πνιιά έξγα ηεο θιαζζηθήο
επνρήο, φπσο ν Παξζελψλαο, θαη ηεο αλαγελλεζηαθήο επνρήο, φπσο είλαη
δσγξαθηθά έξγα ηνπ Λενλάξλην ληα Βίληζη. Αθφκε θαη ζήκεξα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε ηεο αξκνλίαο ζε έξγα, ή ζηελ πιαζηηθή
ρεηξνπξγηθή γηα ηελ σξαηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ.
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ΟΜΑΓΑ Β΄
Ονομαηεπώνςμο μαθηηπών:

Καινκνίξεο Υξήζηνο
Οηθνλνκνπνχινπ Δπγελία
Παηζηιίβα Μαξία
Σζαξπαιήο Νηθφιανο

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο θχξηνο ιφγνο επηινγήο απηψλ ησλ ζεκάησλ ήηαλ ε επηζπκία καο λα
εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν θαη λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηνπ
κέηξνπ ζηνλ ρξφλν θαη ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο κήθνπο – εκβαδνχ, κνλάδεο
πνπ θπξίσο πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο αθνχ είλαη θνηλά
απνδεθηά κεγέζε απφ φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαη παξ’φια ηαχηα θαζίζηαληαη
θάπνηε αζχιιεπηα απφ ηνλ αλζξψπηλν λνπ πνπ ηα επηλφεζε φηαλ εθθξάδνπλ
κεγέζε ηεξάζηηα φπσο ηα αζηξνλνκηθά κεγέζε ή απείξσο κηθξά φπσο ε
λαλνηερλνινγία. Σηο εληππσζηαθέο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ νξηζκέλα είδε δψσλ
φζνλ αθνξά ηελ αξίζκεζε. Γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα επηηχρεη ζηφρνπο
πνπ έρεη ζέζεη ζηε δσή ηνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απν ην κέηξν «Παλ
κέηξνλ άξηζηνλ»
Η μέηπηζη ηος σπόνος
Σν πξψην ζέκα πνπ πξαγκαηεχηεθε ε νκάδα καο είλαη ε κέηξεζε ηνπ
ρξφλνπ κε φηη απηή ζπλεπάγεηαη. πγθεθξηκέλα γλσξίζακε ηνπο πξψηνπο
πνιηηηζκνχο πνπ μεθίλεζαλ λα κεηξνχλ ην ρξφλν θαη αζρνιεζήθακε κε ηα
πξψηα εκεξνιφγηα θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ
ρξφλνπ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα.
Αο αξρίζνπκε κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξφλνπ:
Με ηνλ φξν ρξφλνο ελλνείηαη «αθαζφξηζηε θίλεζε ηεο χπαξμεο θαη ησλ
γεγνλφησλ ζην παξειζφλ ,ην παξφλ θαη ην κέιινλ ,ζεσξνχκελε σο
ζχλνιν».Έλαο άιινο ζηεξεφηππνο νξηζκφο γηα ην ρξφλν είλαη «έλα κε ρσξηθφ
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γξακκηθφ ζπλερέο ζην νπνίν ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ κε εκθαλψο κε
αλαζηξέςηκε ηάμε».
«Ο ΥΡΟΝΟ ΣΟΝ ….. ΥΡΟΝΟ»
Ζ ελαιιαγή ηεο εκέξαο θαη ηεο λχρηαο ήηαλ ε πξψηε θπζηθή
ππνδηαίξεζε πνπ αλαθάιπςε ν άλζξσπνο θαη ρξεζηκνπνίεζε ζαλ κνλάδα
ρξφλνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ νδήγεζε θαη απηή ζηε
δηαπίζησζε ηεο ελαιιαγήο ησλ επνρψλ. Αξγφηεξα, κε ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ ζειεληαθψλ θάζεσλ, ν άλζξσπνο αλαθάιπςε κία άιιε θπζηθή
ρξνληθή κνλάδα, ην κήλα. ηελ πνξεία δεκηνπξγήζεθαλ θαη ηερλεηέο
κνλάδεο, φπσο είλαη ε εβδνκάδα, νη ψξεο, ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξφιεπηα .
ηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο δελ ήηαλ απαξαίηεην λα κεηξηέηαη ν ρξφλνο
κε ηα πην κηθξά δηαζηήκαηα, φπσο είλαη ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξφιεπηα.
Γίλεηαη απαξαίηεην, φηαλ νη ξπζκνί ηεο δσήο επηηαρχλνληαη.
ΟΤΜΔΡΙΟΙ
ήκεξα, είλαη παξαδεθηφ φηη ν νπκεξηαθφο πνιηηηζκφο ήηαλ ν
αξραηφηεξνο απφ φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο Μεζνπνηακίαο πνπ είρε
ζπληάμεη εκεξνιφγην κε νξηζκέλν αξηζκφ εκεξψλ, βαζηζκέλν ζηηο θάζεηο
ηεο ειήλεο. ην πάλζενλ ησλ νπκεξίσλ, ζπνπδαία ζέζε θαηείρε ν ζεφο
ηεο ειήλεο , Ναλλάξ. Σν έηνο ηνπο ,ήηαλ ζειεληαθφ κε 12 κήλεο ησλ
29,5 εκεξψλ ν θαζέλαο. Οη νπκέξηνη ηεξείο-αζηξνλφκνη, πνπ πξψηνη
δηαίξεζαλ ην έηνο ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο ,φπσο ήηαλ επίζεο νη πξψηνη πνπ
δηαίξεζαλ θαη ηελ εκέξα κε βάζε ην ίδην ζχζηεκα .Έηζη, πσο ην ζειεληαθφ
έηνο είρε 12 κήλεο ησλ 30 πεξίπνπ εκεξψλ, φκνηα θαη ην εκεξνλχθηηφ ηνπο
είρε12 ληάλλα, πνπ ην θαζέλα δηαηξείην ζε 30 γθεο. Οη νπκέξηνη ηεξείοαζηξνλφκνη ήηαλ ν πξψηνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ην ζειελνειηαθφ εκεξνιφγην,
κε ηελ εηζαγσγή εκβφιηκσλ κελψλ ζηνλ εκεξνινγηαθφ ηνπο θχθιν,
πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνλίζνπλ ηνλ εκεξνινγηαθφ ηνπο ξπζκφ κε ηελ θπζηθή
ελαιιαγή ησλ θιηκαηνινγηθψλ επνρψλ ηνπ έηνπο. Ζ παξέκβαζε απηή ζην
ζειεληαθφ εκεξνιφγην κε ηνπο εκβφιηκνπο κήλεο πξνζάξκνζε ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ιανχ, πνπ ήηαλ αγξφηεο θαη θηελνηξφθνη κε ηηο επνρέο ηνπ έηνπο.
ΑΡΥΑΙΟΙ ΔΛΛΗΝΔ
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ηελ αξραία Διιάδα κε ην ζχζηεκα ηεο «πφιεο θξάηνπο» πνπ
επηθξαηνχζε, θάζε θνηλφηεηα είρε δηθφ ηεο εκεξνιφγην. Χζηφζν φια ηα
ειιεληθά εκεξνιφγηα είραλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα, ήηαλ φια
ζειεληαθά. ια επίζεο ρψξηδαλ ην ρξφλν ζε 12 κήλεο θαη γηα λα κέλνπλ
ζηαζεξνί αλαγθάδνληαλ λα επαλαιακβάλνπλ έλα κήλα ή λα έρνπλ θαη έλα
παξαπάλσ. Γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ θιεςχδξα-ηε
ιεγφκελε «ξνιφη λεξνχ» ε νπνία αξγφηεξα εμειίρζεθε ζε πνιχπινθν
φξγαλν κέηξεζεο ηνπ ρξφλνπ αθνχ εθηφο απφ ηα δνρεία ζπκπεξηιάκβαλε
ηξνρνχο, απιάθηα θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ.
ΡΩΜΑΙΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Δίλαη ην εκεξνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζ’νιν ηνλ θφζκν. Σν
έηνο Ρσκχινπ απνηεινχληαλ απν 304 εκέξεο , πνπ ηηο ρψξηδαλ ζε 10 κήλεο κε
πξψην κήλα ην Μάξηην. Ο Ννπκάο αξγφηεξα πξφζζεζε δχν κήλεο αθφκα ηνλ
Ηαλνπάξην θαη ην Φεβξνπάξην θαη θαζηέξσζε ην ζειεληαθφ εκεξνιφγην. Έηζη
ε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έγηλε 355 εκέξεο . Οη κήλεο Μάξηηνο,Ματνο,
Κνπηληίιηο(Ηνχιηνο) θαη Οθηψβξηνο είραλ 31 εκέξεο ν θαζέλαο. Οη κήλεο
Απξίιηνο Ηνχληνο ,εμηίιηο (Αχγνπζηνο), επηέκβξηνο, Ννέκβξηνο, Γεθέκβξηνο
θαη Ηαλνπάξηνο είραλ απν 29 εκέξεο ελψ ν Φεβξνπάξηνο είρε 28 εκέξεο .Σν
ξσκατθφ εκεξνιφγην δέρηεθε δχν ζνβαξέο κεηαξξπζκίζεηο ηελ πξψηε απφ
Ηνχιην Καίζαξα πνπ έδσζε θαη ην φλνκά ηνπ ζην κήλα Κνπηληίιηο θαη ε άιιε
απφ ηνλ Αχγνπζην πνπ ην φλνκά ηνπ πήξε ν κήλαο εμηίιηο . Ζ πξψηε
κεηαξξχζκηζε βαζίζηεθε ζην εμήο γεγνλφο : Ζ παξεκβνιή ηνπ εκβφιηκνπ
κήλα γηα ηε ζηαζεξφηεηα ησλ κελψλ ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο γηλφηαλ αξρηθά
θάζε δχν ρξφληα. Σν δηθαίσκα φκσο παξεκβνιήο είραλ νη ηεξάξρεο. Έηζη πνιχ
ζπρλά εγθαηαιείπνληαλ κε απνηέιεζκα λα μεθχγνπλ νη κήλεο απν ηελ
θαλνληθή ηνπο ζέζε ζην θπζηθφ έηνο.
Οηαλ έγηλε κέγηζηνο πνληίθηθαο ν Ηνχιηνο Καίζαξαο (63π.ρ.) πξφζζεζε
εθηφο απφ ηνλ εκβφιηκν κήλα πνπ αληηζηνηρνχζε θαη άιινπο δχν έηζη ψζηε ην
έηνο απέθηεζε 455 εκέξεο θαη νλνκάζηεθε ζχγρπζεο. Απηφ φκσο είρε σο
απνηέιεζκα λα μαλαπνθηήζνπλ νη κήλεο ηελ θαλνληθή ηνπο ζέζε . Πξφζζεζε
επίζεο 10 εκέξεο έηζη ψζηε ην έηνο απέθηεζε 365 εκέξεο. Κάζε κήλαο είρε εθ
πεξηηξνπήο 30 θαη 31 εκέξεο εθηφο απν ην Φεβξνπάξην πνπ είρε 28. Με
δηάηαγκα θαζφξηζε λα πξνζηίζεηαη θάζε 4 ρξφληα ε εκβφιηκε εκέξα θαη λα
ινγαξηαδεηαη σο 29ε Φεβξνπαξίνπ. Απφ παξαλφεζε ηεο ζπγθιήηνπ ζηα 4
ρξφληα ινγαξηαδφηαλ θαη ην πξψην κε απνηέιεζκα ε παξεκβνιή λα γίλεηαη
Γενικό Λύκειο Καστορείου Α΄ τετράμηνο σχολ. έτους 2012-2013

Page 37

Ερευνητική εργασία ¨Η έννοια της μέτρησης¨
θάζε 3 ρξφληα. Έηζη ην έηνο 8 π.ρ. έθηαζε λα αξρίδεη ηξείο εκέξεο αξγφηεξα. Ο
Αχγνπζηνο δηφξζσζε ην ζθάικα κε ην λα κελ πξνζζέηνπλ εκβφιηκε εκέξα γηα
12 ρξφληα. Σν ξσκατθφ εκεξνιφγην δηαδφζεθε ζ’φιν ηνλ θφζκν κε ηηο
ξσκατθέο θαηαθηήζεηο.Αξγφηεξα , ζπληθαζκέλν κε ην ρξηζηηαληθφ ενξηνιφγην,
επέθηεηλε ηελ θπξηαξρία ηνπ έλαληη άιισλ εκεξνινγίσλ θαη αθφκα θαη ζήκεξα
απνηειεί ην εκεξνιφγην νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ.
ΔΒΡΑΪΚΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Σν παιηφ εβξατθφ ήηαλ ζειεληαθνχ ηχπνπ κε 12 κήλεο. Παξεκβνιή
γηλφηαλ κε ηελ επαλάιεςε ηνπ 12νπ κήλα. Σν έηνο ζχκθσλα κε ην παιηφ
εκεξνιφγην πεξηιάκβαλε 354 εκέξεο. Γχξσ ζηνλ 4ν αη κ.ρ. ην παιηφ
εκεξνιφγην αληηθαηαζηάζεθε κε λέν πνπ βαζηδφηαλ ζ’έλα πνιχπινθν
ζχζηεκα θαλφλσλ. Έηζη έλαο θνηλφο ρξφλνο κπνξνχζε λα έρεη 353 ή 354 ή
355εκέξεο , αλάινγα αλ ήηαλ ειιηπήο , πιήξεο ή άθζνλνο. Οη Δβξαίνη
ζεσξνχλ σο ρξνλνινγηθή αξρή ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ πνπ ηελ
ηνπνζξηνχζαλ ζηηο 8 Οθησβξίνπ ηνπ 3761 π.ρ.
ΙΟΤΛΙΑΝΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Σν Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην θαζηεξψζεθε ην 46 π.ρ. απφ ηνλ Ηνχιην Καίζαξα
θαη δέρζεθε αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή ην 8
κ.ρ. Σν επεμεξγάζηεθαλ Έιιελεο Αιεμαλδξηλνί αζηξνλφκνη κε επηθεθαιήο
ηνλ Φιάβην θαη ηνλ σζηγέλε.Σν Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην δηαθέξεη απν ην
Γξεγνξηαλφ κφλν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δίζεθησλ εηψλ. ην Ηνπιηαλφ
εκεξνιφγην θάζε ζεηηθφ έηνο δηαηξνχκελν κε ην 4 είλαη δίζεθην. Σα αξλεηηθά
ρξφληα είλαη δίζεθηα εάλ δηαηξνχκελα κε ην 4 αθήλνπλ ππφινηπν 3. Οη εκέξεο
ζην εκεξνιφγην απηφ ζεσξνχληαη φηη αξρίδνπλ ηα κεζάλπρηα. ην Ηνπιηαλφ
εκεξνιφγην ην κέζν έηνο έρεη δηάξθεηα 365,25 εκεξψλ. πγθξηλφκελν κε ηελ
πξαγκαηηθή δηάξθεηα ηνπ ειηαθνχ ηξνπηθνχ έηνπο ησλ 365,24219878 εκεξψλ
πξνθχπηεη ζπζζσξεπηηθά έλα ζθάικα κηαο εκέξαο θάζε 128 ρξφληα(ην
Ηνπιηαλφ θαζπζηεξεί ζε ζρέζε κε ην ειηαθφ).
ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Σν θίλεηξν ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο ζηελ αιιαγή ηνπ εκεξνινγίνπ ήηαλ
λα ενξηάδεηαη ην Πάζρα ηνλ θαηξφ πνπ πίζηεπαλ φηη είρε ζπκθσλεζεί ζηελ
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Πξψηε Οηθνπκεληθή χλνδν ηεο Νίθαηαο ην 325 π.ρ. Παξ’φιν πνπ
έλαοθαλφλαο ηεο πλφδνπ ππνλνεί φηη φιεο νη εθθιεζίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ
ίδηα εκεξνκελία γηα ην Πάζρα δελ ήηαλ έηζη. Γηα παξάδεηγκα ε εθθιεζία ηεο
Αιεμάλδξεηαο εφξηαδε ην Πάζρα ηελ Κπξηαθή κεηά ηελ 14ε εκέξα ηεο ζειήλεο
πνπ πέθηεη πάλσ ή κεηά απφ ηελ εαξηλή ηζεκεξία ηελ ηνπνζεηνχζαλ ζηηο 21
Μαξηίνπ. Χζηφζν ε εθθιεζία ηεο Ρψκεο αθφκα ηνπνζεηνχζε ηελ ηζεκεξία
ζηηο 25 Μαξηίνπ θαη ρξεζηκνπνηνχζε δηαθνξεηηθή εκέξα ηεο ζειήλεο. Μέρξη
ηνλ 10ν αηψλαο φιεο νη εθθιεζίεο (εθηφο απφ κεξηθέο ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα
ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ) είραλ πηνζεηήζεη ην Αιεμαλδξηλφ Πάζρα ην
νπνίν αθφκα ηνπνζεηνχζε ηελ εαξηλή ηζεκεξία ζηηο 21 Μαξηίνπ παξφηη ν
Βέδαο (venerable Bede ,κνλαρφο 672 – 735 κ.ρ.) είρε ήδε παξαηεξήζεη ηελ
κεηαθίλεζή ηνπ ην 725 κ.ρ. θαη είρε κεηαθηλεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν κέρξη
ηνλβ 16ν αηψλα ( αθνχ κεηαθηλνχηαλ κία εκέξα θάζε 128 ρξφληα).
Αθφκα ρεηξφηεξα νη θάζεηο ηεο ζειήλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα
ππνινγηζηεί ην Πάζρα ζην Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην ήηαλ ζηαζεξέο κε απνηέιεζκα
λα ράλεηαη κία εκέξα θάζε 310 ρξφληα . Έηζη ηνλ 16ν αηψλα νη θάζεηο ηνπ
ζειεληαθνχ εκεξνινγίνπ απέθιηλαλ θαηά ηέζζεξηο εκέξεο ζε ζρέζε κε ηηο
πξαγκαηηθέο. Ζ δηφξζσζε γηα ηελ εαξηλή ηζεκεξία είρε σο εμήο: Σα ρξφληα πνπ
δηαηξνχληαλ κε ην 100 ζα ήηαλ δίζεθηα κφλν αλ δηαηξνχληαη επίζεο κε ην 400.
πλεπψο ηελ πεξαζκέλε ρηιηεηία ην 1600 θαη ην 2000 ήηαλ δίζεθηα αιιά ηα
1700. 1800 θαη 1900 γηα παξάδεηγκα δελ ήηαλ . ηελ ησξηλή ρηιηεηία ηα ρξφληα
2100, 2200 θαη 2300 δε ζα είλαη δίζεθηα ελψ ην 2400 ζα είλαη.
ηαλ ην λέν εκεξνιφγην εθαξκφζζεθε γηα λα δηνξζσζεί ην ζθάικα πνπ
είρε ήδε ελζσκαησζεί ζηελ κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δεθαηξηψλ αηψλσλ απν ηελ Πξψηε Οηθνπκεληθή χλνδν ηεο Νίθαηαο (πνπ
θαζηέξησζε ην Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην), θξίζεθε ζθφπηκν λα παξαιεηθζνχλ δέθα
εκέξεο απν ην ειηαθφ εκεξνιφγην. Ζ ηειεπηαία εκέξα ηνπ Ηνπιηαλνχ
εκεξνινγίνπ ήηαλ ε 4ε Οθησβξίνπ 1582 θαη ε ακέζσο επφκελε θαη πξψηε ηνπ
Γξεγνξηαλνχ ήηαλ ε 15ε Οθησβξίνπ 1582. Χζηφζν νη εκεξνκελίεο απν 5 έσο
θαη 14 Οθησβξίνπ 1582 πθίζηαληαη αθφκα ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο θαζψο
αθφκα θαη νη πεξηζζφηεξεο θαζνιηθέο ρψξεο δελ πηνζέηεζαλ ην λέν
εκεξνιφγην ηελ αθξηβή εκέξα πνπ θαζνξίζηεθε απν ηε Βνχια αιιά κήλεο ή
θαη ρξφληα κεηά (ε ηειεπηαία ρψξα ην 1587). Ζ πξψηε εκέξα ηνπ λένπ έηνπο
είρε ήδε θαζνξηζηεί ζε φιεο ηηο Γπηηθέο ρψξεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαηά ηνλ
δέθαην έθην αηψλα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρσξψλ πνπ έγηλαλ
πξνηεζηαληηθέο ηελ πεξίνδν εθείλε φπσο ε Γεξκαλία , ε νπεδία θαη ε Αγγιία.
Χζηφζν παξ’φηη ζηελ Αγγιία ε 1ε Ηαλνπαξίνπ νλνκαδφηαλ ¨πξψηε εκέξα ηνπ
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έηνπο¨, ην έηνο άιιαδε ηελ 25ε Μαξηίνπ εκέξα ηνπ Δπαγγειηζκνχ (αγγιηθά:
Lady Day) κέρξη θαη ην 1752 ( ε θσηία πηνζέηεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ σο
εκέξα αιιαγήο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1600 ρξεζηκνπνηψληαο αθφκα ην Ηνπιηαλφ
εκεξνιφγην).
ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ
Γχξσ ζην 1900 έγηλε θαλεξφ φηη ην Γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην απφ έιιεηςε
νκνηνκνξθίαο δπζρεξαίλεη ηηο ζπλαιιαγέο, ηηο επηθνηλσλίεο θαη γεληθά ηηο
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα θξάηε. Έηζη έγηλε θαλεξή ε αλάγθε ηεο
θαζηέξσζεο ελφο παγθφζκηνπ εκεξνινγίνπ . Ζ Ηλδηθή αληηπξνζσπεία ππέβαιε
ζρεηηθφ ζρέδην εκεξνινγίνπ ζηνλ Ο.Ζ.Δ. ην νπνίν φκσο δελ πξνρψξεζε
εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο ηνπ θιήξνπ ησλ δπηηθψλ ρσξψλ ζην ζέκα απηφ.
χκθσλα κε ην ζρέδην ν ρξφλνο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ίζα ηξίκελα. Καζέλα
απ’απηά έρεη 91 εκέξεο δειαδή 13 εβδνκάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ 3 κήλεο απν
ηνπο νπνίνπο ν πξψηνο έρεη 31 εκέξεο θαη νη άιινη δχν απν 30. Ζ 365ε εκέξα
πξνζηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ , ελψ ε 366ε εκέξα (ζηα δίζεθηα έηε)
πξνζηίζεηαη ζην δεχηεξν ηξίκελν. Οη δχν απηέο εκέξεο δελ ππνινγίδνληαη
ζηελ εβδνκάδα θαη δελ έρνπλ εκεξνκελία. χκθσλα κε ην εκεξνιφγην απηφ
φινη νη κήλεο έρνπλ 26 εξγάζηκεο εκέξεο θαη φιεο νη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο
φισλ ησλ εηψλ έρνπλ ηελ ίδηα εκεξνκελία.
ΜΟΝΑΓΔ ΜΔΣΡΗΗ ΜΗΚΟΤ – ΔΜΒΑΓΟΤ
Μνλάδεο κέηξεζεο είλαη κεγέζε ηα νπνία καο βνεζάλ ζηε κέηξεζε
δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ζηελ αλζξψπηλε δσή . Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο
κνλάδεο κέηξεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
κήθνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα
είλαη ην έλα κέηξν.Τπνδηαηξέζεηο ηνπ είλαη ην dm ην cm θαη ην mm
πνιιαπιάζηα είλαη ην km ε γηάξδα , ην κίιη, ην πφδη θαη ε ίληζα ζηελ Ακεξηθή.
ηελ αζηξνλνκία φπνπ κπιέθνπλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο
ρξεζηκνπνηνχκε γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο εθηφο απφ ην ρηιηφκεηξν, ην έηνο
θσηφο(Ly), ην παξζέθ(pc) θαη ε αζηξνλνκηθή κνλάδα(AU). Σν έηνο θσηφο
είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο ζην θελφ (299.792,458 km/s) επνκέλσο ην έηνο
θσηφο ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε 9,5 ηξηζεθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα. Έπεηηα ην
παξζέθ ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ παξάιαμε θαη ην ζεθφλη(δεπηεξφιεπην)
είλαη ε απφζηαζε ζηελ νπνία έλαο αζηέξαο παξνπζηάδεη εηήζηα παξάιιαμε ίζε
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πξφο έλα δεπηεξφιεπην ηεο κνίξαο. Σέινο ε αζηξνλνκηθή κνλάδα είλαη ε
κνλάδα κέηξεζεο απνζηάζεσλ θαη νξίδεηαη σο ε κέζε απφζηαζε ηεο γήο απφ
ηνλ ήιην κηάο θαη ε γε θάλεη ειιεηπηηθή ηξνρηά .
ηον ανηίποδα ηων ςπεπμεγέθων αζηπονομικών μονάδων οι
ςπομεγέθειρ ομάδερ
Δξεπλψληαο ηνλ κηθξφθνζκν κίθξαηλαλ δηαξθψο νη αλαγθαίεο δηαζηάζεηο
θαη νη επηζηήκνλεο δεκηνχξγεζαλ ηελ λαλνεπηζηήκε θαη ηε λαλνηερλνινγία.
Ο φξνο λαλνηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δεκηνπξγία θαη
ρξήζε ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ κεγέζνπο κεηαμχ 1 θαη 100 λαλνκέηξσλ, ηεο
ηάμεσο δειαδή ηνπ 10 -9 κέηξσλ. Οη δηαζηάζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο αλ
αλαθέξνπκε πσο έλα λαλφκεηξν ηζνχηαη πεξίπνπ κε ην 1/ 80000 κηαο
αλζξψπηλεο ηξίραο ή κε ην κήθνο 10 αηφκσλ ζε ζεηξά.Έηζη ινηπφλ
δεκηνπξγήζεθαλ ππνεπηζηήκεο νη νπνίεο κειεηνχλ θαηλφκελα ζηελ θιίκαθα
απηή.
Αλ θαη νη επηζηήκεο ηεο λαλνηερλνινγίαο κφιηο πξφζθαηα αξρηζαλ λα
αλαπηχζζνληαη νπζηαζηηθά νη δπλαηφηεηεο ηεο είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη
εκθαλείο απφ ηελ επνρή πνπ ν θπζηθφο Richard Feynman έδσζε ην ιφγν κε
ηίηιν¨There’s plenty of Room at the Bottom¨ κηιψληαο γηα ηα κεγάια
πεξηζψξηα πνπ αθήλνπλ νη λφκνη ηεο θχζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο χιεο ζε
αηνκηθφ επίπεδν.
Γηα λα αλαπηπρζεί ην απαηηνχκελν γηα ηε λαλνηερλνινγία κέγεζνο
κέηξεζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ ε ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
κηθξνζθνπίνπ ελψ ζεκαληηθέο ζεσξνχληαη νη αλαθαιχςεηο δνκψλ άλζξαθα ζε
κνξθή ζθαίξαο νλνκαδφκελεο θνπιεξέληα θαζψο θαη ζε κνξθή ζσιήλα
γλσζηέο σο λαλνζσιήλεο άλζξαθα κε ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ην θαζέλα.
Ο φξνο λαλνηερλνινγία είλαη απίζηεπηα επξχο θαη πνιχ γεληθφο αθνχ
πεξηγξάθεη νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ λαλνκέηξνπ . Καηά
ζπλέπεηα κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε πην εηδηθά ζέκαηα φπσο λαλνειεθηξνληθήο
,λαλνυιηθψλ θαη άιισλ. Οη εθαξκνγέο ηεο είλαη αλαξίζκεηεο ελψ νη
επηπηψζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο ζε πνιιαπιά επίπεδα θαηά θχξην ιφγν ζηνλ
νηθνλνκηθφ ηνκέα επεξεάδνληαο παγθφζκηεο βηνκεραλίεο θαη νηθνλνκίεο αιιά
θαη ζην θνηλσληθφ βειηηψλνληαο ην επίπεδν δσήο καο.
Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ εξγαζία καο είλαη φηη παξφια απηά κε ηα ζεκεξηλά
γεληθά κέηξα ηεο επηζηήκεο ε λαλνηερλνινγία δελ ζεσξείηαη επηζηεκνληθή
επαλάζηαζε . Σα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλεη πξνθχπηνπλ ζαλ
ινγηθή ζπλέπεηα ηεο εμέιημεο ηεο ηθαλφηεξαο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο λα εξεπλά θαη λα εξγάδεηαη ζε φιν θαη κηθξφηεξε θιίκαθα. Ζ
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θαηάιπζε γηα παξάδεηγκα , έλα θαηλφκελν πνπ αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ απν
λαλνκεηξηθέο δηαζηάζεηο απνηειεί επηζηεκνληθφ θιάδν ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη
πνιιέο δεθαεηίεο. Δπηπιένλ , επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε ρεκεία ή ε βηνινγία
ζρεδφλ πάληα κεηξηφληνπζαλ ζε ηέηνηεο δηαζηάζεηο παξφιν πνπ ν φξνο
λαλνεπηζηήκε εηζήρζε κφιηο πξφζθαηα.
Ο νξηζκφο ηνπ κέηξνπ έγηλε απφ ηελ Αθαδεκία ησλ Δπηζηεκψλ
(Academie des sciences) ζηε Γαιιία ην 1971. Οξίζηεθε ίζν κε έλα πξνο δέθα
εθαηνκκχξηα θνξέο ηελ απφζηαζε απν ηνλ Ηζεκεξηλφ έσο ην βφξεην πφιν, ηνπ
κεζεκβξηλνχ ηεο γεο πνπ δηέξρεηαη απφ ην παξίζη. Ζ λέα κνλάδα νλνκάζηεθε
metre, απφ ηελ ειιεληθή ιέμε κέηξνλ . Σν πξφηππν κέηξν είλαη ξάβδνο απν
πιαηίλα κε δηαηνκή Υ , ην νπνίν βξίζθεηαη αθφκα ζην Μνπζείν Μέηξσλ θαη
ηαζκψλ ηεο Γαιιίαο. Έγηλε απνδεθηή απν ηε Γαιιηθή θπβέξλεζε ην 1975,
θαη απν ηφηε έρεη εμαπισζεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.
Σν 1875, είθνζη ρψξεο ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ κέηξνπ (convention
du metre) , ε νπνία θαζηέξσζε ην ελ ιφγσ κέηξν σο πξσηφηππν ηνπ κέηξνπ .
εκαληηθφ γηα ηελ ζρεηηθφηεηα ζηελ αληίιεςε ηνπ κέηξνπ είλαη φηη
ακθηζβεηήζεθε ε αθξίβεηα ηνπ αξρηθνχ ππνινγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην
κεζεκβξηλφ ησλ Παξηζίσλ . Σν απνηέιεζκα ηεο πλζήθεο ήηαλ ε δεκηνπξγία
ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Μέηξσλ θαη ηαζκψλ (Bureau international des poids
et mesures), κε έδξα ηελ Γαιιηθή πφιε serves, ην νπνίν ζα δηαηεξνχζε ηηο
λεννξηζζείζεο κνλάδεο (πέξα απφ ην κέηξν νξίζζεθε θαη ην θηιφ) θαη ζα
δηαηχπσλε ηηο ζρέζεηο ησλ άιισλ κνλάδσλ κε απηέο.
Δίλαη ελδηαθέξνλ λα παξαθνινπζήζνπκε ηα κέηξα ηνπ πξφηππνπ
κέηξνπ. ζγθεθξηκέλα: Σν 1893, ην πξσηφηππν κέηξν κεηξήζεθε πάιη κε
φξγαλν ην ηληεξθεξφκεηξν θαη βξέζεθε σο 1.553.164,13 θνξέο ην κήθνο
θχκαηνο ηεο θφθθηλεο γξακκήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ θαδκίνπ ζηνλ αέξα, ζηα
760mm αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ζηνπο 15 βαζκνχο θειζίνπ. Χζηφζν ν
νξηζκφο ηνπ δελ άιιαμε κέρξη ην 1960 νπφηε ζηηο 14 Οθησβξίνπ νξίζζεθε εθ
λένπ απφ ηελ 11ε Γεληθή πλέιεπζε Μέηξσλ θαη ηαζκψλ( Conference
Generale des poids et mesures) σο ίζν κε 1.650.763,73 θνξέο ην κήθνο
θχκαηνο ηεο πνξηνθαινθφθθηλεο γξακκήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ
86kr ζην θελφ.
Σέινο ην κέηξν νξίζζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην 1983 απφ ηελ 17ε ΓΜ
σο ην κήθνο πνπ δηαλχεη ην θσο ζην θελφ ζε ρξφλν 1/299792.458 ηνπ
δεπηεξνιέπηνπ αθξηβψο θαη απηφο ν νξηζκφο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.
ηελ Διιάδα βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο θαηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο
ήηαλ ν πνπο. Σν κέγεζνο δελ ήηαλ ζηαζεξφ αιιά εμαξηηφηαλ απφ ην ζεκείν
Γενικό Λύκειο Καστορείου Α΄ τετράμηνο σχολ. έτους 2012-2013

Page 42

Ερευνητική εργασία ¨Η έννοια της μέτρησης¨
φπνπ γηλφηαλ ε κέηξεζε ζην Δθαηφκπεδν ηνπ Παξζελψλνο . Έηζη ην κήθνο ηνπ
θπκαίλνληαλ απφ 0,3083 θαη 0,2970 κέηξα. Τπνδηαίξεζε ηνπ πνδφο ήηαλ ν
δάθηπινο , 1/16 ηνζ πνδφο ε 0,0193 κέηξα.
 4 δάθηπινη = 1 παιαηζηή ε παιαζηε
 8 δάθηπινη =1/2 πνδφο = 1 ιηραο
 11 δάθηπινη = 1 νξζνδσξνλ
 12 δάθηπινη = 1 ζπηζακε
 16 δάθηπινη = 1 πνπο
 18 δάθηπινη = 1 ππγκή
 20 δάθηπινη = 1 ππγψλ
 24 δάθηπινη = 11/2πνπο = 1 πήρεο.
Παπάγωγερ μονάδερ από ηον πόδα ήηαν οι εξήρ :
 2 ½ πφδεο = 1 απινχλ βήκα
 5 πφδεο = 1 δηπινχλ βήκα
 6 πφδεο = 1 νξγπηα
 10 πφδεο = 1 αθαηλα
 100 πφδεο= 1 πιέζξν
 600 πφδεο = 1 ζηάδην
Σν κήθνο ηνπ ζηαδίνπ δηέθεξε ζηηο αξραίεο πφιεηο θαη εμαξηηφηαλ απφ ην
κήθνο ηνπ πνδφο. Έηζη ην αηηηθφ ζηάδην είρε κήθνο 184, 98 κέηξα ,ην
νιπκπηαθφ 192,27 κέηξα, ην νδνηπνξηθφ 157,50 κέηξα. Απφ ην ζηάδην
παξαγφηαλ νη εμήο κνλάδεο :
 2 ζηαδία = 1 δίπνινο
 4 ζηαδία = 1 ηππηθψλ
 12 ζηαδία = 1 δφιηρνο
 30 νδνηπ.ζηαδηα : 1 πεξζηθφο παξαζάγγεο
 40 νδνηπ.ζηαδηα : 1 αηγππηηαθφο ζρνηλνο
Σα θπξηφηεξα κέηξα επηθάλεηαο ήηαλ ην ηεηξαγσληθφ πιεπζξφ , ε άθνπξα ( ¼
ηνπ πιέζξνπ ) θαη ν εθηφο (1/6 ηνπ πιέζξνπ )
Ζ βάζε ησλ κνλάδσλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηεξεψλ ήηαλ ν θχαζνο ( 0,046
ιίηξα ) , ελψ παξάγσγεο κνλάδεο ηνπ ήηαλ νη παξαθάησ :
 6 θχαζνη = 1 θνηχιε
 3 θνηχιεο = 1 μεζηήο
 2 μεζηέο = 1 ρνηληθαο
 4 ρνηληθεο = 1 εκηεθηνλ
 8 ρνηληθεο = 1 εθηεπο
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 6 εθηεηο = 1 κέδηκλνο
ΜΔΣΡΗΗ Δ ΑΛΛΑ ΔΙΓΗ
Αξθεηέο θνξέο αλαξσηηφκαζηε αλ ηα δψα κεηξνχλ. Πνιιά
θαηλφκελα κέηξεζεο άιισλ εηδψλ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο.Δίλαη
φκσο αιήζεηα?Α πφ ηα κπξκήγθηα έσο ηηο θάιαηλεο,ππάξρνπλ ελδείμεηο
φηη ηα δψα δελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ απαξαίηεηα φπσο ν άλζξσπνο ,
αιιά ζίγνπξα κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη λα επηβηψζνπλ
ράξε ζηηο δηθέο ηνπο ηερληθέο. Μάιηζηα , πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη
θάπνηα δψα φπσο νη κα΄η΄κνχδεο ή νη παπαγάινη θαη άιια πηελά ,
κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ θαη λα αθαηξέζνπλ αξηζκνχο θαη θάπνηεο θνξέο
λα δηαβάζνπλ ηε ζθέςε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Σν δπζάξεζην γεγνλφο είλαη
φηη θάπνηνη ηδηνθηήηεο, πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ ηα ¨θψηα¨ ηεο
δεκνζηφηεηαο πάλσ ηνπο θαη δίλνπλ ςεχηηθεο πιεξνθνξίεο γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηνηθίδηνπ ηνπο-π.ρ. ην άινγν κε ην φλνκα ¨ν Έμππλνο
Υάλο¨ . Απηφ βέβαηα δελ είλαη 100% αιήζεηα , θαζψο ηα πεηξάκαηα πνπ
έρνπλ δηεμαρζεί δελ καο έρνπλ δψζεη επαξθείο πιεξνθνξίεο, αιιά κφλν
κεξηθέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα , ηθαλφηεηεο αξίζκεζεο φηη ππάξρνπλ ζε
θψθηεο, αξνπξαίνπο, θάπνηα έληνκα , ρηκπαηδήδεο, καηκνχδεο , θάπνηα
πηελά θαη δειθίληα. Αο δνχκε ινηπφλ ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα…
ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΓΔ


Πείπαμα και αποηελέζμαηα

Ο Kevin C. Burns ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Victoria ζην
Wellington ηεο Ν.Εειαλδίαο καδί
κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ άλνημαλ
ηξχπεο ζε πεζκέλνπο θνξκνχο
δέληξσλ θαη κέζα ζε θαζεκηά απφ
απηέο ηνπνζέηεζαλ δηαθνξεηηθφ
αξηζκφ ζθαζαξηψλ. Σν θνπάδη ησλ
θνθθηλνιαίκεδσλ , φρη κφλν
φξκεζε ζηηο ηξχπεο κε ηα
πεξηζζφηεξα ζθαζάξηα, αιιά φηαλ
ν Kevin κεηαθηλνχζε θάπνηα
έληνκα φζν νη θνθθηλνιαίκεδεο
δελ έβιεπαλ , αξγφηεξα πέξαζαλ
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ηε δηπιάζηα ψξα λα ςάρλνπλ ζηηο θσιηέο γηα ην πνχ ράζεθαλ ηα
ππφινηπα ζθαζάξηα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Καηαιαβαίλνπλ κηθξνχο αξηζκνχο , φπσο ην 3 θαη ην 4 θαη κπνξνχλ λα
αλαγλσξίδνπλ αξηζκνχο κέρξη ην 7.


Πείπαμα και αποηελέζμαηα

Ζ Rosa Rugani ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Σrento ζηελ Ηηαιία θαη ε νκάδα
ηεο πεηξακαηίζηεθαλ πάλσ ζε λενγέλλεηα θνηνπνπιάθηα. Ακέζσο κεηά
ηελ εθθφιαςε ησλ αβγψλ, έδεημαλ ζηνπο λενζζνχο 5 δηαθνξεηηθά
αληηθείκελα, κε ηα νπνία ηα θνηνπνπιάθηα αλαγλψξηζαλ σο γνλείο ηνπο.
Ακέζσο κεηά, ε νκάδα ηεο Rosa αθαίξεζε 3 αληηθείκελα απφ ηα 5 θαη
ηα έθξπςε. Σα θνηνπνπιάθηα ηφηε , ηξηγχξηδαλ γχξσ απφ ηα 2
αληηθείκελα πνπ έκεηλαλ ςάρλνληαο γηα ηα ππφινηπα , αθνχ είραλ
απνζεθεχζεη ζηε κλήκε ηνπο φηη ε κακά ηνπο απνηεινχληαλ απφ 3 θαη
φρη κφλν 2 αληηθείκελα. Δπίζεο ε Rosa άιιαμε ην κέγεζνο ησλ
αληηθεηκέλσλ γηα λα βεβαησζεί φηη ηα θνηνπνπιάθηα δελ βαζίδνληαλ ζηνλ
φγθν ησλ αληηθεηκέλσλ , αιιά ζηνλ αξηζκφ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ίδηα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Μξνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ αλ έλα ζχλνιν είλαη κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν
απφ έλα άιιν ζχλνιν πνπ έρνπλ ήδε δεη. Οη αξηζκεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο
δελ ζρεηίδνληαη κε ην ρξψκα ή ην κέγεζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ
κεηξνχλ , γεγνλφο πνπ απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα λα αλαγλσξίδνπλ
θάπνην ζχλνιν βαζηζκέλα ζην ρξψκα θαη ην κέγεζνο.
ΦΗΚΔ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
ΣΗ ΦΤΗ

Οη ζθήθεο
πξηλ θιείζνπλ
ηα αβγά
ηνπο ζηα θεξηά
ησλ
θεξεζξψλ ,
βάδνπλ
κέζα λεθξά
έληνκα σο
ηξνθή γηα ηηο
λενγέλλεηεο
ζθήθεο πνπ ζα
εθθνιαθζνχλ . Κάζε είδνο ζθήθαο ηνπνζεηεί έλαλ ζηαζεξφ αξηζκφ
ζπκάησλ, νη πην ζπλεζηζκέλνη αξηζκνί είλαη άιινηε 5, άιινηε 10 θαη
άιιεο θνξέο 24. Δπίζεο, ζε θάπνηα είδε, νη ζειπθέο ζθήθεο είλαη πην
κεγάιεο απφ ηηο αξζεληθέο. Έηζη , ε κεηέξα ζθήθα ηνπνζεηεί 10 λεθξά
έληνκα ζε απγφ απφ ην νπνίν ζα γελλεζεί κία ζειπθή ζθήθα , αιιά
κφλν 5 ζε αβγφ κε αξζεληθή.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Γελ μέξνπκε αλ νη ζθήθεο κεηξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα , φκσο αλ
κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ απηά ηα είδε κε έλα ηφζν κηθξφ λεπξηθφ
ζχζηεκα, ηφηε ηα πεξηζζφηεξα είδε κπνξνχλ λα κεηξνχλ. Δάλ φκσο δελ
κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ζπλεηδεηά, αιιά φιε απηή ε δηαδηθαζία βαζίδεηαη
ζην έλζηηθηφ ηνπο, ηφηε ην έλζηηθην κηκείηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο
αξίζκεζεο.
ΜΤΡΜΗΓΚΙΑ


ΠΔΙΡΑΜΑ

Οη επηζηήκνλεο θαη θαζεγεηέο Wolf θαη Whittlinger εθπαίδεπζαλ κηα
δέζκε κπξκεγθηψλ λα πεξπαηνχλ ζε έλα θνκκάηη ηεο εξήκνπ κε ζηφρν
θάπνηα ηξφθηκα. ηαλ ηα κπξκήγθηα άξρηζαλ λα ηξψλε , νη επηζηήκνλεο
ηα παγίδεπζαλ θαη ηα ρψξηζαλ ζε
ηξεηο νκάδεο. Μεηά, άθεζαλ ηελ
πξψηε κφλν νκάδα ειεχζεξε. Με ηε
δεχηεξε νκάδα, ρξεζηκνπνίεζαλ θφιια
γηα λα θνιιήζνπλ βέξγεο ζηηο άθξεο
θαη ησλ έμη πνδηψλ ηνπο νπζηαζηηθά
ζαλ λα έβαδαλ μπινπφδαξα. Απφ ηε
Σξίηε νκάδα έθνςαλ ηα πφδηα ηνπο
ιίγν θάησ απφ ηα γφλαηα θάλνληαο
έηζη ην κήθνο ησλ βεκάησλ ηνπο κηθξφηεξν.
Μεηά ην ¨ makeover¨ , ηα κπξκήγθηα ησλ δπν άιισλ νκάδσλ αθέζεθαλ
ειεχζεξα θαη φια ηνπο άξρηζαλ λα θαηεπζχλνληαη ζηε θσιηά , ελψ νη
επηζηήκνλεο παξαθνινχζεζαλ ηαπηφρξνλα ηελ πνξεία ηνπο γηα λα δνπλ ηη
ζα ζπκβεί . Σα κπξκήγθηα πνπ είραλ ¨μπινπφδαξα¨ πέξαζαλ ηε θσιηά
ηνπο , ηα κπξκήγθηα κε ηα θνκκέλα πφδηα δελ έθηαζαλ ζηε θσιηά , ελψ
ηα κπξκήγθηα πνπ δελ είραλ ππνζηεί θάηη απφ ηα παξαπάλσ έθηαζαλ
ζηε θσιηά ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Σα κπξκήγθηα κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ , αιιά φρη κε ηελ έλλνηα
πνπ εκείο αληηιακβαλφκαζηε ηνπο αξηζκνχο. Σα κπξκήγθηα
αληηιακβάλνληαη κε άιιν ηξφπν ηνπο αξηζκνχο , πηζαλφηαηα κε ηνλ
αθνπζηηθφ ηξφπν , φπσο αθξηβψο ηα δειθίληα ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζα ζην νπνίν δνχλ.
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 Πείπαμα

ΜΑΪΜΟΤΓΔ Rhesus
και αποηελέζμαηα

Σα
πεξαζκέλα πέληε ρξφληα ε
Σδέζθα
Κάληινλ ηνπ
παλεπηζηεκίνπ
Ρφηζεζηεξ δηεμήγαγε κηα
ζεηξά απν
πεηξάκαηα κε πηζήθνπο
rhesus ηα νπνία
απνδεηθλχνπλ πσο νη
αξηζκεηηθέο
ηνπο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ
λα
αληαγσληζηνχλ απηέο ησλ
αλζξψπσλ . Οη
πίζεθνη φπσο απέδεημε
κπνξνχζαλ λα
δηαιέμνπλ αλάκεζα απφ
δχν ζχλνια αληηθεηκέλσλ απηφ πνπ πεξηείρε ιηγφηεξα αληθείκελα φηαλ απηά
είραλ ην ίδην ρξψκα, κέγεζνο θαη ζρήκα. Καη αθφκα θαη φηαλ ην ρξψκα , ην
ζρήκα ή ην κέγεζνο δηέθεξαλ νη πίζεθνη δελ παξνπζίαζαλ θακία αιιαγή ζηελ
αθξίβεηα ή ην ρξφλν αληίδξαζήο ηνπο. Έλα δψν κάιηζηα πνπ αληακεηβφηαλ κε
ρπκφ, γηα θάζε ζσζηή ηνπ απάληεζε ήηαλ 10 κε 20 ηνηο εθαηφ ιηγφηεξν
αθξηβέο ζηηο απαληήζεηο ηνπ απν θνηηεηέο θνιιεγίνπ αιιά ηνπο μεπέξαζε ζε
ρξφλν αληίδξαζεο. ¨ Γελ πείξαδε ηνλ πίζεθν λα απαληάεη ιάζνο απαληάεη ε
Κάληινλ απιά ήζειε λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν πξφβιεκα φπνπ κπνξνχζε
λα πάξεη θη άιιν ρπκφ ελψ δελ κπνξψ λα πσ ην ίδην θαη γηα ηνπο θνηηεηέο
θνιιεγίνπ¨
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Απνδείρηεθε φηη νη κατκνχδεο έρνπλ παξφκνην ηξφπν αξίζκεζεο κε ηνπο
αλζξψπνπο. Δπίζεο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ
καζεκαηηθέο πξάμεηο (πξφζζεζε θαη αθαίξεζε) θαζψο επίζεο φηη
αλαγλσξίδνπλ ην 0 φρη κε ηελ πνιχπινθε έλλνηα θαη αληίιεςε πνπ έρνπλ νη
άλζξσπνη γη’απηφ αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη ιηγφηεξν απφ 1 ή 2. Σέινο ε δηθή
ηνπο αληίιεςε ησλ καζεκαηηθψλ δελ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ην κέγεζνο ή ην
ρξψκα θαη κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ κέρξη θαη ηνλ αξηζκφ 12.
ΞΔΠΔΡΝΩ ΣΟ ΜΔΣΡΟ
Παλ κέηξνλ άξηζηνλ: ν δαζθαιάθνο ήηαλ ιεβεληηά!
ε έλα «ιαζνινγηθφ» θείκελν πνπ έρσ ζθνπφ λα εμεηάζσ πνιχ πην
αλαιπηηθά αλ βξσ επθαηξία, ν εμαίξεηνο ζθηηζνγξάθνο ηάζεο ηαπξφπνπινο
αλαθεθαιαηψλεη ηηο γισζζηθέο αλεζπρίεο θαη ελζηάζεηο ηνπ. Καη αλάκεζα ζε
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πνιιά άιια ιάζε θαη «ιάζε» πνπ επηζεκαίλεη, ηδηαίηεξα θαπζηηθφο είλαη
απέλαληη ζε φζνπο ιέλε «παλ κέηξνλ άξηζηνλ».
Γξάθεη ζπγθεθξηκέλα:
Αλ πάιη ν αγξάκκαηνο είλαη εθπαηδεπκέλνο ηεκπέιεο ή παιαίκαρνο
πνλεξφο, αθνχ ζε εηξσλεπζεί («πνπ πλέεηο ηα κέλεα» είλαη ηθαλφο λα ζνπ πεη),
κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα θξπθζεί πίζσ απφ ην κεηακνληεξληθφ ζφθηζκα φηη
«ε επαλάιεςε ελφο ιάζνπο ην θαζηζηά ζσζηφ».
(Χξαία, ηφηε λα ιέκε «πάξζηνλ βέινο» ελλνψληαο «εμ νηθείσλ ηα βέιε», λα
γξάθνπκε «εμ φλπρνο ηνλ ιένληα» θαη λα ελλννχκε «εμ απαιψλ νλχρσλ» ή
«παλ κέηξνλ άξηζηνλ», δηαηχπσζε πνπ αθξηβψο αθπξψλεη ηελ έλλνηα «κέηξνλ
άξηζηνλ»).
Βέβαηα, φπσο ζσζηά απάληεζε ζηνλ ηάζε ν Πεξηγιψζζηνο ζην
ηζηνιφγηφ ηνπ, ην φηη «ε επαλάιεςε ελφο ιάζνπο ην θαζηζηά ζσζηφ» δελ είλαη
κεηακνληέξλν (ή κεηακνληεξληθφ) ζφθηζκα αιιά λφκνο ηεο γισζζνινγίαο.
Καη ε ίδηα ε ιέμε «επαλάιεςε» θάπνηε ήηαλ ιάζνο αθνχ γξαθφηαλ
«επαλάιεςηο». Αιιά δελ ζέισ λα ζηαζψ εδψ.
Δπίζεο, θαλείο δελ ιέεη «εμ φλπρνο ηνλ ιένληα» ελλνψληαο «εμ απαιψλ
νλχρσλ». Τπάξρνπλ πνιινί πνπ ιέλε «εμ απαιψλ νλχρσλ» θαη ελλνχλ
«αθξνζηγψο, επηπφιαηα, επηθαλεηαθά» (ελψ ε έθθξαζε ζεκαίλεη «παηδηφζελ»)·
φκσο, ηελ έθθξαζε απηή ίζσο ηελ αλαιχζσ άιιε θνξά.
ηαλ δεκνζίεπζε ν ηάζεο ην θείκελφ ηνπ, έγηλε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα
ζπδήηεζε ζην ηζηνιφγην Πεξηγιψζζην, φπνπ δελ κπφξεζα λα πάξσ κέξνο
δηφηη ήηαλ αξρέο Ηνπιίνπ θαη έθαλα κπάληα θαη απνηνμίλσζε απφ ην Γηαδίθηπν.
ηε ζπδήηεζε απηή, ν θίινο hominid ιέεη φηη απφ φια φζα επηζεκαίλεη ν
ηάζεο κφλν ην «παλ κέηξνλ άξηζηνλ» είλαη γεληθεπκέλν ιάζνο.
Αο δνχκε ινηπφλ ηελ έθθξαζε απηή, πνπ νη επαΐνληεο ηελ θαηαθξίλνπλ
γηα ιαλζαζκέλε. Δίλαη ιάζνο, ιέλε, επεηδή ε απζεληηθή κνξθή ηεο έθθξαζεο
δελ είλαη «παλ κέηξνλ άξηζηνλ» αιιά «κέηξνλ άξηζηνλ». Έηζη ηελ είπε ν
Κιεφβνπινο, ιέλε, θαη κάιηζηα έηζη πεξηιακβάλεηαη ζε κηα ζπιινγή απφ
γλσκηθά ησλ επηά ζνθψλ (δει. πνπ απνδίδεηαη ζηνπο επηά ζνθνχο) καδί κε
άιια γλσζηά γλσκηθά φπσο ρξφλνπ θείδνπ, κεδέλ άγαλ θαη ηα ινηπά.
Δπηπιένλ, ιέλε, ην λα πεηο «παλ κέηξνλ άξηζηνλ» είλαη ζνινηθηζκφο·
απηφ ππνλνεί θη ν ηάζεο, φηαλ ιέεη φηη ε δηαηχπσζε απηή «αθπξψλεη» ηελ
έλλνηα «κέηξνλ άξηζηνλ».
Γηαηί ηελ αθπξψλεη; Σν επηρείξεκα, φπσο έρσ δεη λα αλαπηχζζεηαη αιινχ
(δηφηη ε έλζηαζε φηη ην «παλ κέηξνλ άξηζηνλ» είλαη ιάζνο δελ είλαη βέβαηα
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ηδέα κφλν ηνπ ηάζε, είλαη θάηη πνπ αθνχγεηαη εδψ θαη ρξφληα), είλαη φηη «δελ
είλαη ην νπνηνδήπνηε κέηξν άξηζην, αιιά ην κέηξν (σο έλλνηα) είλαη άξηζην».
Οκνινγψ φηη δελ ζπκθσλψ, αιιά αο ην αθήζνπκε πξνο ην παξφλ.
Δγψ, φπσο θη εζείο πηζαλφηαηα, ηελ έθθξαζε ηελ είρα κάζεη ζην
δεκνηηθφ ζρνιείν, απφ ηνλ ηαπεηλφ δαζθαιάθν ηεο ηάμεο κνπ, θαη ηελ είρα
κάζεη «Παλ κέηξνλ άξηζηνλ». ηαλ πνιιά ρξφληα αξγφηεξα είδα λα
επηζεκαίλεηαη ην ιάζνο θαη ν ζνινηθηζκφο, νκνινγψ φηη ζηελ αξρή
δπζηξφπεζα. Θέισ λα πσ, ην «απζεληηθφ» κέηξνλ άξηζηνλ κνπ θαηλφηαλ
θνπηζφ· ην «ιαλζαζκέλν» παλ κέηξνλ άξηζηνλ κνπ θαηλφηαλ πνιχ πην
ξπζκηθφ. θέθηεθα φκσο φηη κνπ θαίλεηαη έηζη επεηδή ην έρσ ζπλεζίζεη. Καη
αθνχ ν Κιεφβνπινο είπε «κέηξνλ άξηζηνλ» κε βαξηά θαξδηά πείζηεθα φηη
απηή ζα είλαη ε ζσζηή κνξθή.
Δληειψο; ρη εληειψο. Καη κηα κέξα πνπ είρα ιίγν ρξφλν έθαηζα θαη
έςαμα. Καη είδα φηη ν θαιφο κνπ ν δαζθαιάθνο θαζφινπ δελ κε είρε
παξαπιαλήζεη φηαλ κνπ έιεγε «Παλ κέηξνλ άξηζηνλ»! Δίδα φηη φινη νη
ζπνπδαηνθαλείο ιαζνζήξεο πνπ πηπηιάλε ηελ θαξακέια φηη είλαη ιάζνο ην
«παλ κέηξνλ άξηζηνλ» είλαη απιψο εκηκαζείο· θαη πνιχ άζθεκα θάλεη ν
ηάζεο θαη ν θάζε θαινπξναίξεηνο αλήζπρνο ρξήζηεο ηεο γιψζζαο θαη
θαηαπίλεη αλεμέηαζηα ηα θηξκάληα ηνπ θαζελφο φηη «απηφ είλαη ιάζνο επεηδή
ην ιέσ εγψ». Ση ζέισ λα πσ;
Έθαηζα θαη έςαμα φιεο ηηο εκθαλίζεηο ηεο έθθξαζεο «κέηξνλ άξηζηνλ»
ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία. Καη εθεί είδα, φπσο ην ππνςηαδφκνπλα
άιισζηε, φηη θαη νη αξραίνη, ηνπιάρηζηνλ απφ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη κεηά,
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηχπν «παλ κέηξνλ άξηζηνλ», πξάγκα πνπ καο έρνπλ
απνθξχςεη επηκειψο φινη νη ιαζνζήξεο.
Απφ ηνπο αξραηφηεξνπο ρξφλνπο επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη γηα λα
νδεγεζεί ν άλζξσπνο ζηελ επδαηκνλία θαη λα κπνξέζεη λα επηηχρεη ζηφρνπο
πνπ έρεη ζέζεη ζηε δσή ηνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην κέηξν. πσο
έιεγαλ θαη νη αξραίνη Έιιελεο ¨Παλ κέηξνλ άξηζηνλ¨
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Έλαο απφ ηνπο κεγάινπο θηιφζνθνπο πνπ κίιεζαλ γηα ην κέηξν ην
νπνίν πξέπεη λα
δηαθξίλεη ηηο πξάμεηο
καο ήηαλ ν Αξηζηνηέιεο
. Αλαθέξεηαη ζε απηφ
σο ¨κέζνλ¨ ή
¨κεζφηεηα¨ δειαδή ην
κέζνλ αλάκεζα ζε δχν
αθξαίεο θαηαζηάζεηο .
Γελ ην ελλνεί
γεσκεηξηθά σο κηα
κεηξίζηκε πνζφηεηα
γηαηί ηφηε είλαη
αληηθεηκεληθφ θαη
πνζνηηθφ αιιά ζαλ κηα
έλλνηα δειαδή θάηη
πνηνηηθφ θαη
ππνθεηκεληθφ.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κεζφηεηαο είλαη ηα παξαθάησ:
Ζ αλδξεία είλαη ε κεζφηεηα κεηαμχ ηεο δεηιίαο θαη ηεο ζξαζχηεηαο . Ζ
ζσθξνζχλε είλαη ε κεζφηεηα αλάκεζα ζηελ αθξφηεηα ηεο αθνιαζίαο ηεο
εδνλήο ησλ αραιίλσησλ απνιαχζεσλ ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη ηελ αθξφηεηα
ηεο αλαηζζεζίαο γηα ηα πιηθά αγαζά. Δπίζεο ε πνζφηεηα ζηνλ ραξαθηήξα είλαη
ην κέζνλ κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ πνπ νξγίδεηαη εχθνια θαη απηνχ πνπ είλαη
αλαίζζεηνο γηα
ηνπο γχξσ ηνπ.
Δπίζεο άιινο
έλαο ζπνπδαίνο
θηιφζνθνο ηεο
αξραηφηεηαο ν
Πξσηαγφξαο
δίδαζθε φηη
¨κέηξνλ πάλησλ
ρξεκάησλ
άλζξσπνο ησλ κελ
φλησλ σο έζηηλ
ησλ δε νχθ φλησλ
σο νχθ έζηηλ¨
Γειαδή ππνζηήξηδε
φηη ην κέηξν σο
θάηη ππνθεηκεληθφ
νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θάζε άλζξσπν κε ηε βνήζεηα ηεο ινγηθήο θαη ηεο
θξφλεζεο . Γη΄απηφ άιισζηε θαηαζηάζεηο πνπ γηα θάπνηνπο ζεσξνχληαη σο
¨κέζν¨ είλαη αθξαίεο γηα θάπνηνπο άιινπο.
ηε πεξίπησζε φπνπ ν άλζξσπνο δελ ζπκκεξίδεηαη ηελ αμία ηνπ κέηξνπ
νδεγείηαη ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηνλ θάλνπλ δπζηπρηζκέλν αλ φρη
βξαρππξφζεζκα ζίγνπξα καθξνπξφζεζκα. Απηή ηελ άπνςε ηπνζηήξημαλ
αξθεηνί αξραίνη Έιιελεο κε θξάζεηο δηαρξνληθνχ ραξαθηήξα φπσο ζα δνχκε
παξαθάησ:
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 Ιπποκπάηηρ ο Κείορ (460 – 370 π.σ.)
΄΄ΠΑΝ ΣΟ ΠΟΛΤ ΣΗ ΦΤΔΙ ΠΟΛΔΜΙΟΝ¨- ¨Κάζε ηη ην
ππεξβνιηθφ δελ ην αλέρεηαη ε θχζε¨

 όλων ο Αθηναίορ (640 – 560 π.σ.)
¨ΜΗΓΔΝ ΑΓΑΝ¨ ¨Σίπνηα λα κελ είλαη
ππεξβνιηθφ¨

 ωκπάηηρ ο Αθηναίορ ( 470 – 399π.σ.)
¨Αξεηή είλαη φηαλ απνθεχγεηο ηηο ππεξβνιέο¨
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 Πιηηακόρ ο Μςηιληναίορ (πεπίπος – 560 π.σ.)
¨ΜΔΣΡΩ ΥΡΩ¨ - ¨Γειαδή κα ρξεζηκνπνηείο ην κέηξν ζε
φια ηα πξάγκαηα¨
¨ΟΤΓΔΝ ΑΓΑΝ¨ - ¨Σίπνηα λα κελ θάλεηο κε ππεξβνιή¨
¨Αγαπψ ην ζπίηη , φπνπ δελ βιέπσ ηίπνηε ην πεξηηηφ, θαη
φπνπ βξίζθσ φ,ηη ρξεηάδεηαη¨

 Γημόκπιηορ από Άβδηπα (460 – 370 π.σ.)
¨ζνη επηδεηνχλ ηηο γαζηξηκαξγηθέο εδνλέο
μεπεξλψληαο ην ζσζηφ ζηα θαγεηά, ηα πνηά, ε ηα
αθξνδίζηα, ζε φινπο ηνχηνπο νη εδνλέο είλαη κηθξέο
θαη ζχληνκεο¨
¨ Ζ άκεηξε επηζπκία ραξαθηεξίδεη ην παηδί θαη φρη
ηνλ άλδξα¨
¨ηα πάληα ην σξαίν είλαη ην ίζν , δελ ζεσξψ φκσο
ζσζηή νχηε ηελ ππεξβνιή νχηε ηελ έιιεηςε¨
¨Αλ θάπνηνο μεπεξάζεη ην κέηξν, ηα πην επράξηζηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα
γίλνπλ ηα πην δπζάξεζηα¨
¨ηαλ έλα δψν ρξεηάδεηαη θάηη , μέξεη πφζε είλαη ε αλάγθε ηνπ, ελψ ν
άλζξσπνο δελ μέξεη¨
¨πσο απφ φιεο ηηο αξξψζηηεο ην ρεηξφηεξν είλαη ν θαξθίλνο , ην ίδην θαη ζηελ
πεξηνπζία ην ρεηξφηεξν είλαη ε αλψθειε θαη αδηάθνπε ζπαηάιε¨
 Πςθαγόπαρ από άμο ( 6ορ αιώναρ π.σ.)
¨Να απνδνθηκάδεηε θάζε είδνπο ππεξβνιή θαη λα κελ
μεπεξλάηε ην κέηξν¨
¨Να απνθεχγεηε ηελ παρπζαξθία¨
¨Μελ ηξψηε ππεξβνιηθά¨
¨ Πξέπεη λα απνθεχγεηαη κε θάζε ηξφπν θαη λα θφβεηαη
δηα ππξφο θαη ζηδήξνπ θαη κε θάζε ηξφπν, απφ ην ζψκα
ε αζζέλεηα, απφ ηελ ςπρή ε ακάζεηα, απφ ηελ θνηιηά ε
πνιπηέιεηα, απφ ηελ πφιε ε εμέγεξζε, απφ ηελ νηθνγέλεηα ε δηρφλνηα θαη απφ
φια ε έιιεηςε κέηξνπ¨
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ΔΠΙΛΟΓΟ
Μεηά απφ ηε βαζχηεξε κειέηε ζηα επηκέξνπο ζέκαηα δηαπηζηψζακε πσο
πεηχρακε ηνπο ζηφρνπο πνπ είρακε ζέζεη ζηελ αξρή ηεο εξεπλεηηθήο καο
εξγαζίαο. Καηαλνήζακε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρξφλνο θαζνξίδεη ηηο δσέο
ησλ αλζξψπσλ θαη κάζακε γηα ηα πξψηα εξγαιεία θαη φξγαλα κέηξεζήο ηνπ.
Δπηπιένλ θαηαθέξακε θαη δηαρσξίζακε φξνπο πνπ ιαλζαζκέλα ηαπηίδακε
φπσο γηα παξάδεηγκα ε αμία θαη ην ηδαληθφ.
Δπηθεληξσζήθακε ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ
αμηψλ απφ ηφπν ζε ηφπν, απφ επνρή ζε επνρή θαη δηαπηζηψζακε ηελ αμία
ηεο......αμίαο. Αθφκε αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ηθαλφηεηα
ησλ δψσλ ζηε καζεκαηηθή επηζηήκε.
Σαμηδεχνληαο ζην ρξφλν αλαθαιχςακε πξσηφγνλνπο ηξφπνπο αξίζκεζεο αιιά
θαη ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα αξραίσλ ιαψλ γεγνλφο πνπ καο πξνθάιεζε ην
ελδηαθέξνλ θαζψο αλαγλσξίζακε ηελ επθπία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπο
φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηα καζεκαηηθά.
Δπίζεο αζρνιεζήθακε κε ηνπο ζεκαληηθνχο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο.
Σέινο αλαθεξζήθακε ζε θάπνηνπο κεγάινπο θηιφζνθνπο πνπ κίιεζαλ γηα ην
κέηξν.
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 http://psamouxos.blogspot.com/2011/09/blog - post 14. Html
 http://thanasiskopadis.blogspot.com/2010/12/blog - post 24.html
 http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/ishang bone
 http://flatland.team – talk.net/t43 – topic#335
 http://arthrosyllektis.blogspot.com/2010/12/rhind.html
 http://users. Sch.gr /dimandres/files/arthra/antilipseis.pdf
 http://enwikipedia.org/wiki/chinese numerals
 http://theeraofathena.wordpress.com
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