Λαμία, 13 Μαρτίου 2013
Αρικ. Ρρωτ.: 207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ,
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ &
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΝΟΜΟΤ ΦΘΙΩΣΙΔΑ

Δθμιτρθσ πακάρασ
χολικόσ φμβουλοσ Μακθματικϊν
Φκιϊτιδασ, Ευρυτανίασ και Φωκίδασ

Κφπρου 85, 35100 Λαμία
Τθλ.: 22310-51644
Fax: 22310-28816
Email: spatharas@sch.gr

Προσ:
Τα Γυμνάςια, Λφκεια και ΕΡΑ.Λ. των νομϊν
Φκιϊτιδασ, Ευρυτανίασ και Φωκίδασ.
Υπόψθ Κακθγθτϊν Μακθματικϊν.
Κοιν.:
1. Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρ/κμιασ και
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Στερεάσ Ελλάδασ.
Τμιμα Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ
Κακοδιγθςθσ.
2. Διευκφνςεισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ νομϊν
Φκιϊτιδασ, Ευρυτανίασ και Φωκίδασ.

Θζμα: Παγκόςμια θμζρα τθσ ςτακεράσ π.
Τον Αρχιμήδη θα τον θυμοφνται όλοι, όταν ο Αιςχφλοσ θα ζχει ξεχαςτεί,
γιατί οι γλώςςεσ πεθαίνουν ενώ, οι μαθηματικζσ αλήθειεσ είναι παντοτινζσ.
Η «αθαναςία», ίςωσ να είναι μία λζξη ανόητη, αλλά αν ςημαίνει κάτι
αυτό το διεκδικεί πολφ περιςςότερο από τον καθζνα ο μαθηματικόσ.
G. H. Hardy – Άγγλος μαθηματικός και φιλόσοφος.

υνάδελφοι,
Η 14θ Μαρτίου ζχει κακιερωκεί ωσ παγκόςμια θμζρα τθσ ςτακεράσ π. Η
πρόταςθ για τθν κακιζρωςθ αυτι ζγινε το 1988 από τον φυςικό Larry Shaw
του μουςείου επιςτθμϊν Exploratorium του San Francisco. Επιλζχκθκε θ
θμζρα αυτι για το λόγο ότι ςτον αμερικάνικο τρόπο γραφισ τθσ θμερομθνίασ,
όπου ο μινασ προθγείται τθσ θμζρασ, θ παραπάνω θμερομθνία γράφεται ωσ
εξισ: 3-14 ι 3/14, που κυμίηει τα τρία πρϊτα ψθφία τθσ ρθτισ προςζγγιςθσ
του αρικμοφ π ςτο δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Είναι ςφμπτωςθ το γεγονόσ ότι τθν θμζρα αυτι
το 1879 γεννικθκε ο γερμανόσ φυςικόσ Άλμπερτ Αϊνςτάιν.
Διεκνϊσ θ 14θ Μαρτίου είναι γνωςτι ωσ «PI Day». Γιορτάηεται από ενϊςεισ μακθματικϊν ςε
πολλά μζρθ του κόςμου, από πολλζσ ςχολζσ μακθματικϊν ςε διάφορα πανεπιςτιμια, αλλά και
από πολλά ςχολεία. Κάποιεσ χρονιζσ τθν θμζρα αυτι θ γνωςτι μθχανι αναηιτθςθσ του
διαδικτφου «Google» ζχει αφιερϊςει το λογότυπό τθσ ςτον αρικμό π. Στθν Ελλάδα θ 14θ
Μαρτίου, ωσ παγκόςμια θμζρα τθσ ςτακεράσ π ζχει γίνει γνωςτι, κυρίωσ από τα μζςα
ενθμζρωςθσ. Ζτςι, χρόνο με το χρόνο, το γεγονόσ αυτό ζχει γίνει ευρφτερα γνωςτό και ςτθ χϊρα
μασ. Τθν θμζρα αυτι, πολλοί ςυνάδελφοι δραςτθριοποιοφνται ςχετικά με το κζμα. Αν κάνετε μια

μικρι περιιγθςθ ςτο διαδίκτυο, κα βρείτε πλοφςιο υλικό για τον αρικμό π, όπωσ: δθμοςιεφςεισ
ςχολικϊν ςυμβοφλων, δραςτθριότθτεσ ςυναδζλφων μακθματικϊν, εργαςίεσ φοιτθτϊν
μακθματικϊν τμθμάτων, αλλά κυρίωσ εργαςίεσ μακθτϊν, οι οποίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχουν
αναρτθκεί και ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τουσ.
Η μαγεία του π όμωσ, δεν ςυγκινεί μόνον τουσ μακθματικοφσ, αλλά και πολλοφσ απλοφσ
ανκρϊπουσ ςε όλο τον κόςμο, που αντιλαμβάνονται το κζμα ωσ ζνα από τα πιο δθμοφιλι
παράξενα ςτθν ιςτορία τθσ ςκζψθσ. «Πλοι οι αρικμοί είναι ενδιαφζροντεσ μερικοί όμωσ, είναι πιο
ενδιαφζροντεσ από τουσ άλλουσ και το π είναι ο πιο ενδιαφζρων από όλουσ» λζει ο Καν Στιοφαρτ,
κακθγθτισ των Μακθματικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο του Γουόρικ. Ροιοί είναι όμωσ, αυτοί οι αρικμοί,
που παρουςιάηουν μεγαλφτερο ενδιαφζρον από τουσ άλλουσ; Η πλειονότθτα των μακθματικϊν
νομίηω, κα ςυμφωνιςουμε ότι μερικοί από αυτοφσ είναι: ο παγκόςμιοσ «ζνα», ο Ινδόσ «μθδζν»,
ο αρχαίοσ Ζλλθνασ «π» και οι δυο Ευρωπαίοι «e» και «i». Εκτόσ του ότι ο π είναι ο πιο
ενδιαφζρων από αυτοφσ, όπωσ αναφζρει ο κακθγθτισ Ιαν Στιοφαρτ, εμείσ ωσ Ζλλθνεσ είμαςτε
ςυναιςκθματικά περιςςότερο κοντά ς’ αυτόν. Ο αρχαίοσ Ζλλθνασ «π» είναι ο δικόσ μασ αρικμόσ.
Με το ςπλάχνο αυτό του αρχαιοελλθνικοφ μασ πολιτιςμοφ αςχολικθκαν όλοι ανεξαιρζτωσ, οι
ςπουδαίοι μακθματικοί από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Ρζρα όμωσ από τθν ιςτορικι
καταγωγι οι αρικμοί αυτοί, αλλά και τα μακθματικά γενικότερα είναι ςιμερα μια παγκόςμια
γνϊςθ. Τα μακθματικά ςιμερα είναι μια παγκόςμια γλϊςςα. Τα μακθματικά είναι ίδια ςε όλο
τον πλανιτθ και δεν αλλάηουν ανάλογα με τθ χϊρα, το ζκνοσ, τθ γλϊςςα, τθ κρθςκεία ι το
χρϊμα. Αυτό που διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα είναι τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ, δθλαδι ποια
μακθματικά διδάςκουμε και πϊσ τα διδάςκουμε και όχι τα ίδια τα μακθματικά.

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, αλλά και για πολλοφσ άλλουσ καλό είναι τθν θμζρα αυτι
(ίςωσ και τισ επόμενεσ, ανάλογα με το πρόγραμμα του ςχολείου) εμείσ οι μακθματικοί
να κάνουμε τουλάχιςτον μια ςτοιχειϊδθ αναφορά για τον αρικμό π ςτουσ μακθτζσ μασ.
Η αναφορά αυτι μπορεί να γίνει ςε όλεσ τισ τάξεισ, αλλά προςφζρεται ιδιαίτερα για
τθν Β’ Γυμναςίου και τθν Β’ Λυκείου για το λόγο ότι αυτό το διάςτθμα διδάςκονται τισ
ςχετικζσ ενότθτεσ ςτο μάκθμα τθσ γεωμετρίασ. Αν ζχουμε τθ δυνατότθτα για κάτι
επιπλζον, όπωσ είναι μια εργαςία ι μια μικρι εκδιλωςθ αυτό κα ιταν ακόμθ
καλφτερο. Για τουσ μακθτζσ μασ ο οριςμόσ του αρικμοφ π είναι ο ςτακερόσ λόγοσ του
μικουσ οποιουδιποτε κφκλου προσ τθ διάμετρό του. Θα πρζπει όμωσ να κατανοιςουν
ότι εμφανίηεται ςε πολλζσ άλλεσ επιςτιμεσ εκτόσ των μακθματικϊν όπωσ: ςτθ φυςικι,
ςτθ μθχανικι, ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτθ βιολογία, ςτθν αςτρονομία και ςτισ τζχνεσ.
Επιπλζον, βρίςκεται κρυμμζνοσ ςτθν περιοδικότθτα των θχθτικϊν και των
καλάςςιων κυμάτων, είναι πανταχοφ παρόν ςτθ φφςθ, και βζβαια ςυναντάται ςυνεχϊσ
ςε όλουσ του κλάδουσ των μακθματικϊν. Κατά ςυνζπεια, θ καλφτερθ κατανόθςθ του
αρικμοφ αυτοφ κα οδθγιςει ςε βακφτερθ κατανόθςθ των μακθματικϊν και του
ςφμπαντοσ γενικότερα. Μια αναφορά ςτουσ μακθτζσ μασ τθν θμζρα αυτι για τον
αρικμό π, ενδεχομζνωσ να τουσ λφςει αρκετζσ απορίεσ, γιατί εμείσ οι Μακθματικοί
είμαςτε οι πλζον αρμόδιοι γϋ αυτό και όχι τα μζςα ενθμζρωςθσ ι οποιοςδιποτε άλλοσ.
Υλικό για τον αρικμό π υπάρχει ςτα ιςτορικά ςθμειϊματα των ςχολικϊν βιβλίων, ςε κάποια
βιβλία που όλοι οι μακθματικοί ζχουμε ςτθ βιβλιοκικθ μασ, αλλά κυρίωσ ςτο διαδίκτυο. Το
υλικό, που προςφζρεται ςιμερα ςτο διαδίκτυο είναι τόςο πλοφςιο, που μια δικι μου εργαςία
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ελάχιςτα κα είχε να προςφζρει επιπλζον. Ραρ’ όλα αυτά δεν κα αποφφγω τον πειραςμό να
αναφερκϊ εν ςυντομία ςτθ διαδρομι του αρικμοφ π τα τελευταία 4.000 χρόνια και να ςτακϊ
ιδιαίτερα ςε δφο ςθμαντικοφσ μακθματικοφσ, που ζπαιξαν κακοριςτικό ρόλο όςο αφορά τθ
ςτακερά π. Ο ζνασ από αυτοφσ είναι ο «γίγαντασ των μακθματικϊν», ο «δικόσ» μασ Αρχιμιδθσ. O
Αρχιμιδθσ κεωρείται ο πατζρασ του αρικμοφ π για το λόγο ότι αυτόσ πρϊτοσ τον προςζγγιςε
κεωρθτικά ςε αντίκεςθ με τουσ προγενζςτερουσ οι οποίοι τον προςζγγιηαν εμπειρικά. Ζτςι ο
αρικμόσ π λζγεται και ςτακερά του Αρχιμιδθ (όχι όμωσ αρικμόσ του Αρχιμιδθ διότι αυτό είναι
κάτι διαφορετικό). Ο άλλοσ είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ μακθματικοφσ όλων των εποχϊν, ο
Leonhard Euler. Η αναφορά μου αυτι βαςίηεται ςε ιςτορικά ςτοιχεία, ενϊ ςε κάποιο ςθμείο τθσ
ζχει μυκιςτορθματικό χαρακτιρα.
φντομθ ιςτορικι διαδρομι 4.000 ετϊν του αρικμοφ π.

2000 π.Χ.

1
Οι Βαβυλϊνιοι χρθςιμοποιοφςαν τθν τιμι π  3  3,125 .
8
256
Οι Αιγφπτιοι χρθςιμοποιοφςαν τθν τιμι π 
 3,16045 .
81

1100 π.Χ.

Οι Κινζηοι χρθςιμοποιοφν τθ τιμι π  3 .

??? π.χ.
434 -430 π.Χ.
οσ

3 αιϊνασ π.Χ.

Στθν παλαιά διακικθ υποδθλϊνεται θ τιμι π  3 .
Ο Αναξαγόρασ, ο Αντιφϊν και ο Βρφςων αςχολοφνται με τον αρικμό π.
Ο Αρχιμιδθσ χρθςιμοποιεί κανονικά πολφγωνα με 96 πλευρζσ για να
10
1
211875
 3,14163 .
αποδείξει ότι: 3  π  3 και π
71
7
67441

225 π.Χ.

Ο Απολλϊνιοσ βελτίωςε τθν Αρχιμιδεια προςζγγιςθ.

130 μ.Χ.

Ο Chang Hong χρθςιμοποιεί π  10 .

150 μ.Χ.

Ο Κλαφδιοσ ο Ρτολεμαίοσ χρθςιμοποιεί τθν τιμι π 

250 - 800 μ.Χ.
1220 μ.Χ.

157
 3,14166 .
50

Ινδοί, Κινζηοι και Άραβεσ μακθματικοί χρθςιμοποιοφν παραπλιςιεσ με τισ
παραπάνω προςεγγίςεισ για τον αρικμό π.
Ο Leonardo of Pisa (Fibonacci) βρίςκει ότι π  3,141818 .

1440 – 1550 μ.Χ. Ρολλοί μακθματικοί προςεγγίηουν τον αρικμό π κοντά ςτο 3,141592
1593 μ.Χ.
1596 – 1610 μ.Χ.

Ο Francois Viete βρίςκει πρϊτοσ ζνα άπειρο γινόμενο για να περιγράψει τον
αρικμό π.
Ο Ludolph van Geulen υπολογίηει 32 ψθφία του π και ςτθ ςυνζχεια
επεκτείνει τον υπολογιςμό ςτα 35 δεκαδικά ψθφία.

1655 μ.Χ.

Ο Wallis βρίςκει ζνα άπειρο ρθτό γινόμενο για περιγράψει τον π.

1655 μ.Χ.

Ο Brouncker μετατρζπει τον π ςε ζνα ςυνεχζσ κλάςμα.

1706 μ.Χ.

Ο Machin υπολογίηει 100 ψθφία του π.

1748 μ.Χ.

Ο Leonard Euler δθμοςιεφει το «Introductio in Analysim Infitorum» ςτο οποίο
περιλαμβάνει το κεϊρθμα του Euler και πολλζσ ςειρζσ για το π και το π2 .

1761 μ.Χ.

Ο Johann Heinrich Lambert αποδεικνφει ότι ο π είναι άρρθτοσ αρικμόσ.

1775 μ.Χ.

Ο Euler ειςθγείται ότι ο π είναι υπερβατικόσ αρικμόσ.
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1840 μ.Χ.
1855

1882 μ.Χ.

Ο Liouville αποδεικνφει τθν φπαρξθ των υπερβατικϊν αρικμϊν.
Ο Richter υπολογίηει 500 ψθφία του π.
Ο Ferdinand Lindermann αποδεικνφει ότι ο π είναι υπερβατικόσ αρικμόσ.
Αυτό ςθμαίνει ότι ο π δεν μπορεί να είναι ρίηα πολυωνυμικισ εξίςωςθσ με
ρθτοφσ ςυντελεςτζσ. Μζςω αυτοφ του ςυμπεράςματοσ δόκθκε οριςτικι
απάντθςθ ςτο πρόβλθμα του τετραγωνιςμοφ του κφκλου, δθλαδι ότι αυτό
δεν είναι δυνατόν να γίνει με κανόνα και διαβιτθ.

ζωσ το 1947 μ.Χ. Ρολλοί μακθματικοί υπολογίηουν περίπου 530 ζωσ 620 ψθφία του π.
1947 μ.Χ.

Ο D. F. Ferguson υπολογίηει 808 ψθφία του π χρθςιμοποιϊντασ θλεκτρονικό
υπολογιςτι, ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ.

1949 μ.Χ.

Ο υπολογιςτισ ENIAC υπολογίηει 2037 ψθφία του π ςε 70 ϊρεσ.

1954 -  μ.Χ.

Από τθ εποχι αυτι και μετά αρχίηει ζνασ αγϊνασ για τον υπολογιςμό όλο και
περιςςοτζρων ψθφίων του αρικμοφ π μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν.
Κατά διαςτιματα ανακοινϊνονται διάφορα ρεκόρ το ζνα μετά το άλλο.
Σιμερα ζχουμε φτάςει ςε μερικά τριςεκατομμφρια ψθφία του π. Γνωρίηουμε
ότι αυτόσ ο αγϊνασ δεν ζχει τζλοσ. Το μόνο πρακτικό όφελοσ είναι ίςωσ θ
βελτίωςθ των αλγορίκμων υπολογιςμοφ από πλευράσ λογιςμικοφ και θ
βελτίωςθ των επεξεργαςτϊν των θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν από πλευράσ
υλικοφ. Η δραςτθριότθτα αυτι ίςωσ τελικά να είναι ζνα είδοσ «γυμναςτικισ»
για τουσ επεξεργαςτζσ των υπολογιςτϊν και τα τροφοδοτικά τουσ.

Ο υρακοφςιοσ Μακθματικόσ Αρχιμιδθσ (287-212 π.Χ.) και ο αρικμόσ π
Αρχαίοι λαοί όπωσ οι Βαβυλϊνιοι και οι Αιγφπτιοι γνϊριηαν από το 2000 π.Χ. ότι όταν θ
περιφζρεια οποιουδιποτε κφκλου διαιρεκεί με τθ διάμετρό του, τότε το αποτζλεςμα είναι
πάντοτε περίπου 3. Ο τρόποσ όμωσ υπολογιςμοφ του λόγου αυτοφ ιταν κακαρά εμπειρικόσ.
Ρολφ αργότερα, γφρω ςτο 430 π.Χ., ο Αντιφϊν και ο Βρφςων προςπάκθςαν να υπολογίςουν τον
αρικμό π περιςςότερο κεωρθτικά με τθ μζκοδο τθσ εξάντλθςθσ, αλλά τθν εφάρμοςαν ςτα
εμβαδά χωρίσ αποτζλεςμα.
Εκείνοσ όμωσ ο οποίοσ κεωρείται ότι ιταν ο πρϊτοσ που προςζγγιςε τον υπολογιςμό π ςε μια
πιο κεωρθτικι βάςθ ιταν ο Αρχιμιδθσ, γι' αυτό και το π είναι γνωςτό και ωσ ςτακερά του
Αρχιμιδθ. Αυτόσ κακόριςε τθν πρϊτθ επιςτθμονικά αποδεδειγμζνθ μζκοδο με τθν οποία
υπολογίηεται ο αρικμόσ π. Ξεκινϊντασ από ζνα εγγεγραμμζνο και ζνα περιγεγραμμζνο ςε κφκλο
εξάγωνο, και διπλαςιάηοντασ τισ πλευρζσ τουσ 4 φορζσ κατζλθξε ςε δφο 96-γωνα ( 6  24  96 ) και
υπολόγιςε τισ περιμζτρουσ τουσ. Με αυτό τον τρόπο βρικε για το π τθν τιμι 3,1419 που διαφζρει
μόνο κατά τρία δεκάκισ χιλιοςτά από τθν πραγματικι τιμι του π.
Στο διαςωκζν ζργο του «Κφκλου Μζτρθςισ» και ςτθν πρόταςθ 3, ο Αρχιμιδθσ αναφζρει:
«Ραντόσ κφκλου θ περίμετροσ τθσ διαμζτρου εςτί και ζτι υπερζχει ελάςςονι μεν ι εβδόμω μζρει
τθσ διαμζτρου, μείηονι δε ι δζκα εβδομθκοςτομόνοισ». Δθλαδι το κάτω όριο του π είναι το
1 22
10 223
3 

και το πάνω όριο είναι 3 
. Υπολογίηοντασ λοιπόν τον μζςο όρο των δφο
7
7
71
7
αυτϊν τιμϊν παίρνουμε για το π τθν τιμι 3,1419 ςε δεκαδικι μορφι που προαναφζρκθκε. Να
ποφμε εδϊ ότι υπάρχει μια ιςτορικι διαμάχθ, για το κατά πόςο ο ίδιοσ ο Αρχιμιδθσ ι ο κατά 30
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χρόνια νεϊτεροσ Απολλϊνιοσ ο Ρεργαίοσ υπολόγιςαν το κατϊτερο όριο του π, βαςιηόμενοι ςτο
ζργο «Κφκλου Μζτρθςισ».
Ο Αρχιμιδθσ άνοιξε το δρόμο για μια κεωρθτικι προςζγγιςθ του π. Ζτςι, όςοι αςχολικθκαν
μετά τον Αρχιμιδθ με το κζμα, και είναι πάρα πολλοί, ακολοφκθςαν το πνεφμα του Αρχιμιδθ.
Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τον γερμανό Ludolph van Ceulen, ο οποίοσ ςτισ αρχζσ του 17ου
αιϊνα μ.Χ. υπολόγιςε τα 35 πρϊτα ψθφία τθσ δεκαδικισ προςζγγιςθσ του π χρθςιμοποιϊντασ
κανονικά πολφγωνα με 265 πλευρζσ. Η τιμι αυτι του π ςφμφωνα με επικυμία του γράφτθκε
πάνω ςτθν επιτφμβια ςτιλθ του. Επίςθσ, ο Γουίλιαμ Σάνκσ κάνοντασ υπολογιςμοφσ για 20 χρόνια
ανακοίνωςε το 1873 τα 707 πρϊτα δεκαδικά ψθφία. Πμωσ, θ προςπάκειά του αυτι υπζςτθ
ςοβαρό πλιγμα, όταν με τθ βοικεια των πρϊτων υπολογιςτϊν (1945) ανακαλφφκθκε ότι είχε
κάνει λάκοσ ςτο 528ο ψθφίο αχρθςτεφοντασ ζτςι όλα τα επόμενα ψθφία.
Ο Ελβετόσ Μακθματικόσ Leonhard Euler (1707-1783 μ.Χ.) και ο αρικμόσ π
Ραρ’ όλο που ο αρικμόσ π ιταν γνωςτόσ από τα αρχαία χρόνια δεν υπιρχε για αυτόν ζνα
ςφμβολο, δθλαδι δεν είχε όνομα. Αυτόσ που ςυμβόλιςε πρϊτοσ τθ ςτακερά του Αρχιμιδθ με το
ελλθνικό γράμμα π είναι ο Ουαλόσ μακθματικόσ Γουίλιαμ Τηόουνσ το 1706 ςτο βιβλίο του «Μία
νζα ειςαγωγι ςτα μακθματικά». Το γράμμα π ιταν το πρϊτο γράμμα τθσ λζξθσ «περιφζρεια». Το
ςφμβολο όμωσ αυτό, κακιερϊκθκε και χρθςιμοποιείται ςιμερα διεκνϊσ, όταν το χρθςιμοποίθςε
ο Euler το 1737 ςτο βιβλίο του «Variae Observationes circa series infinitas» . Μπορεί πατζρασ του
αρικμοφ π να κεωρείται ο Αρχιμιδθσ, νονόσ όμωσ κεωρείται ο Euler. Ο Euler ζχει και άλλα
βαφτιςτιρια, όπωσ είναι οι αρικμοί e και i. Φαίνεται ότι δεν του άρεςε οι ςπουδαιότεροι αρικμοί
να κυκλοφοροφν ςτισ λεωφόρουσ τθσ γνϊςθσ ανϊνυμα. Για το λόγο αυτό τουσ ζπιανε και τουσ
βάφτιηε. Ζτςι λοιπόν βάφτιςε και τον αρχαίο Ζλλθνα π, που για αιϊνεσ περιφερόταν χωρίσ όνομα.
Ο Euler αγαποφςε πολφ τα βαφτιςτιρια του, αλλά και τουσ άλλουσ ςπουδαίουσ αρικμοφσ.
Επικυμία του ιταν να ςυγκατοικιςουν όλοι ςτο ίδιο ςπίτι για πάντα και να είναι αγαπθμζνοι
αιϊνια. Για να εφαρμόςει το ςχζδιό του ζκανε ζνα πάρτι. Το πάρτι ζγινε ςτο ςπίτι του Euler. Ήταν
ζτοσ 1748, όταν προςκάλεςε και τουσ πζντε. Τα τρία βαφτιςτιρια του και τουσ δφο φίλουσ τουσ.
Τουσ ςπουδαιότερουσ δθλαδι αρικμοφσ. Τον παγκόςμιο «ζνα», τον Ινδό «μθδζν», τον αρχαίο
Ζλλθνα «π» και τουσ δυο Ευρωπαίουσ «e» και «i».
Μα καλά τι κζλουν όλοι αυτοί οι ξζνοι το 1748 ςτο ίδιο ςπίτι; Ο ζνασ από τθ μακρινι Ινδία, ο
άλλοσ από τθν αρχαία Ελλάδα με θλικία μεγαλφτερθ από 2.000 χρόνια, ο άλλοσ νεαρόσ από τθν
Ευρϊπθ και πάει λζγοντασ. Αυτό το γνϊριηε, μόνο θ ιδιοφυία του μεγάλου μακθματικοφ Euler. Ο
Euler δεν κακυςτζρθςε κακόλου. Ζβαλε ςτο τραπζηι τθν ταυτότθτα eix  ςυνx  iθμx , που είχε
φτιάξει με τθ βοικεια του De Moivre. Ήδθ ςτθν ταυτότθτα αυτι ςυγκατοικοφςαν οι δφο από τουσ
πζντε αυτοφσ αρικμοφσ. Στθ ςυνζχεια με πολφ προςοχι και με χειρουργικι ακρίβεια ζβαλε ςτθ
κζςθ του x τον αρικμό π, δθλαδι: eiπ  ςυνπ  iθμπ  eiπ  1  eiπ  1  0 . Φαίνεται ότι το
κλειδί ςτθν ςυγκατοίκθςθ ιταν ο αρικμόσ π. Αυτόσ ςυμπαρζςυρε μαηί του και τουσ άλλουσ δυο,
τον «ζνα» και τον «μθδζν». Το αριςτοφργθμα ιταν ιδθ ζτοιμο.

eiπ 1  0
Ο Benjamin Peirce ςε μία διάλεξθ, αναφερόμενοσ ςτθν απίςτευτθ αυτι ιςότθτα είχε πει:
«Gentlemen, that is surely true, it is absolutely paradoxical. Wwe cannot understand it, and we
don't know what it means. But we have proved it, and therefore we know it must be the truth.»
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Κφριοι, είναι ςίγουρα αλθκισ, είναι απολφτωσ παράδοξθ. Δεν μποροφμε να τθν κατανοιςουμε
και δεν ξζρουμε τι ςθμαίνει. Αλλά τθν ζχουμε αποδείξει και γι’ αυτό ξζρουμε ότι είναι αλθκισ.
Ο Richard Feynman τθ κεωροφςε τθν πιο ςθμαντικι φόρμουλα των μακθματικϊν δεδομζνου ότι
ςϋ αυτιν ςυγκατοικοφν οι πζντε ςθμαντικότεροι αρικμοί των μακθματικϊν.
Μνθμονικόσ κανόνασ για τα πρϊτα δεκαδικά ψθφία του αρικμοφ π
Είναι γνωςτι θ περίφθμθ φράςθ του Ρλάτωνα «Αεί ο Θεόσ γεωμετρεί». Ο κακθγθτισ
Μακθματικϊν του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Νικόλαοσ Χατηθδάκθσ (1872-1942) επζκτεινε
περίτεχνα τθν παραπάνω φράςθ και δθμιοφργθςε το παρακάτω τετράςτιχο:
Αεί ο Θεόσ ο μζγασ γεωμετρεί
το κφκλου μήκοσ ίνα ορίςη διαμζτρω
παρήγαγεν αριθμόν απζραντον
και ον φευ ουδζποτε όλον θνητοί θα εφρωςι.
Ο αρικμόσ των γραμμάτων κάκε λζξθσ του τετράςτιχου αυτοφ ςυμπίπτει με το αντίςτοιχο ψθφίο
του αρικμοφ π. Με τον τρόπο ζχουμε:
3,1415926535897932384626
Σιμερα τζτοιου τφπου ςτιχάκια υπάρχουν ςε πολλζσ γλϊςςεσ του κόςμου. Για παράδειγμα ςτα
Αγγλικά:
«How I wish I could recollect, of circle round, the exact relation Arkimedes learned».
Ρόςο κα ικελα να κυμάμαι, από το ςτρογγυλό κφκλο, τθν ακριβι ςχζςθ που γνωρίηει ο
Αρχιμιδθσ.
3,1415926535897
Μια άςκθςθ για τουσ μακθτζσ μασ είναι να φτιάξουνε ζνα δίςτιχο που να βγάηει νόθμα και από
το οποίο να προκφπτει μια δεκαδικι προςζγγιςθ του αρικμοφ π.
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Καλι δφναμθ ςτο ζργο ςασ.
Με εκτίμθςθ
Ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ των Μακθματικϊν

Δθμιτρθσ Σπακάρασ
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