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Το άρθρο αυτό γράφτηκε µε αφορµή την καθιέρωση της 14
ης

 Μαρτίου1 ως 

παγκόσµιας ηµέρας2 της σταθεράς π. Έτσι λοιπόν, µας δίνεται η ευκαιρία να 

αναφερθούµε στη σηµασία, στην ιστορία και στις ιδιότητες του αριθµού π που, 

όπως λέει και ο Ίαν Στιούαρτ3
, είναι ο πιο ενδιαφέρων αριθµός. Πιστεύω πως θα 

συµφωνήσουµε µε αυτήν την άποψη, αν αναλογιστούµε τις εφαρµογές του 

αριθµού π στα Μαθηµατικά, στην Φυσική και στη Μηχανολογία, τις προσπάθειες 

που έχουν γίνει για τον υπολογισµό του, τις ιδιότητές του, αλλά και τη σύνδεσή 

του µε το περίφηµο πρόβληµα του τετραγωνισµού του κύκλου.  
 

Η πρόταση για την καθιέρωση της 14
ης

 Μαρτίου ως παγκόσµιας ηµέρα του π έγινε 

το 1988 από τον φυσικό του Exploratorium του San Francisco Larry Shaw4
. 

Επιλέχθηκε η ηµεροµηνία αυτή, γιατί στον αµερικάνικο τρόπο γραφής της 

ηµεροµηνίας, που όπως γνωρίζουµε προηγείται ο µήνας της ηµέρας, η παραπάνω 

ηµεροµηνία γράφεται ως εξής: 3 14−  ή  3 / 14, που θυµίζει τα 3 πρώτα ψηφία της 

ρητής προσέγγισης του π εκφρασµένης στο δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης 

(δεκαδική προσέγγιση).  
 

Αρχαίοι λαοί είχαν παρατηρήσει ότι όταν το µήκος της περιφέρειας ενός κύκλου 

διαιρεθεί µε την διάµετρό του, τότε το πηλίκο είναι το ίδιο για όλους τους 

κύκλους. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι απέδιδαν αυτόν τον λόγο µε το κλάσµα 
25

8
 (19

ος
 

αιώνας π.Χ.), οι δε Αιγύπτιοι, όπως προκύπτει από πάπυρο του 17
ου

 αιώνα π.Χ., 

                                                 
1
 Η ηµέρα αυτή είναι και η ηµέρα γενεθλίων του Αϊνστάιν. 

2
 Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες γιορτάζεται και στις 22 Ιουλίου (22 / 7), ηµεροµηνία που οπτικά θυµίζει την 

ρητή προσέγγιση του Αρχιµήδη για τον αριθµό π, δηλαδή το 
22

7

.    

3
 «Όλοι οι αριθµοί είναι ενδιαφέροντες, µερικοί όµως είναι πιο ενδιαφέροντες από τους άλλους και ο π 

είναι ο πιο ενδιαφέρων από όλους». Ίαν Στιούαρτ, Καθηγητής των Μαθηµατικών στο Πανεπιστήµιο του  

Γουόρικ. 
4
 Το 2009 εγκρίθηκε και από την Βουλή των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α.  
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µε το κλάσµα 
256

81
.  Επίσης και άλλοι λαοί, όπως Πέρσες, Ινδοί, Κινέζοι 

προσπάθησαν να υπολογίσουν αυτόν τον αριθµό.  
      
Εκείνος, όµως, που  προσπάθησε πρώτος να προσεγγίσει τον παραπάνω λόγο µε  

θεωρητικό τρόπο και όχι εµπειρικά ήταν ο Αρχιµήδης (3
ος

 αιώνας π.Χ.). Ο 

Αρχιµήδης προσεγγίζοντας τον κύκλο µε εγγεγραµµένα και περιγεγραµµένα 

κανονικά πολύγωνα5 και φθάνοντας στα πολύγωνα µε 96 πλευρές κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι ο παραπάνω  λόγος είναι µεταξύ των ρητών αριθµών 
10 223

3  = 
71 71

  

και  
1 22

3  = 
7 7

. Ο Αρχιµήδης θεώρησε ότι αυτή η προσέγγιση είναι πολύ καλή και 

γι’ αυτό σταµάτησε. Από πολλούς όµως εικάζεται ότι στην εργασία «Κύκλου 

µέτρησις», το πρωτότυπο της οποίας δυστυχώς δεν βρέθηκε, ο Αρχιµήδης 

οδηγήθηκε στην προσεγγιστική τιµή 3,1416 χρησιµοποιώντας πολύγωνα µε 384 

πλευρές. Την ίδια προσέγγιση ισχυρίστηκαν ότι πέτυχαν και οι Ινδοί, χωρίς όµως 

να υπάρχουν τεκµήρια που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισµό. Γι’ αυτό 

λοιπόν δίκαια ο παραπάνω λόγος είναι γνωστός διεθνώς ως σταθερά του 

Αρχιµήδη.   
 

Ο Αρχιµήδης άνοιξε τον δρόµο για µια θεωρητική προσέγγιση του π. Έτσι, όσοι 

ασχολήθηκαν µετά τον Αρχιµήδη µε το θέµα αυτό, και είναι πάρα πολλοί, 

ακολούθησαν το πνεύµα του Αρχιµήδη. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τον 

γερµανό Ludolph van Ceulen (Τσόιλεν), ο οποίος στις αρχές του 17
ου

 αιώνα µ.Χ. 

υπολόγισε τα 35 πρώτα ψηφία της δεκαδικής προσέγγισης του π χρησιµοποιώντας 

κανονικά πολύγωνα µε 2
62

 πλευρές. Η τιµή αυτή του π σύµφωνα µε επιθυµία του 

γράφτηκε πάνω στην επιτύµβια στήλη του. Επίσης, ο Γουίλιαµ Σανκς κάνοντας 

υπολογισµούς για 20 χρόνια ανακοίνωσε το 1873 τα 707 πρώτα δεκαδικά ψηφία.  

Όµως, η προσπάθειά του αυτή υπέστη σοβαρό πλήγµα, όταν µε την βοήθεια των 

πρώτων υπολογιστών6 (1945) ανακαλύφθηκε ότι είχε κάνει λάθος στο 528
ο
 ψηφίο 

αχρηστεύοντας έτσι όλα τα επόµενα ψηφία.    
 

Το 1706 ο ουαλός µαθηµατικός Γουίλιαµ Τζόουνς στο βιβλίο του «Μία Νέα 

Εισαγωγή στα Μαθηµατικά» συµβόλισε πρώτος την σταθερά του Αρχιµήδη µε το 

ελληνικό γράµµα π, αρχικό γράµµα της ελληνικής λέξης «περιφέρεια»,. Το 

σύµβολο π όµως καθιερώθηκε  και χρησιµοποιείται σήµερα διεθνώς7 όταν το 

χρησιµοποίησε και ο Euler το 1737 στο βιβλίο του “Variae Observationes circa 

series infinitas”.   
  
                                                 
5
 Ο Αρχιµήδης αξιοποίησε την µέθοδο της προσέγγισης του κύκλου µε πολύγωνα που είχαν διατυπώσει και 

εφαρµόσει  νωρίτερα (5
ος

 αιώνας π.Χ.) ο Αντιφών και ο Βρύσων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα 

του τετραγωνισµού του κύκλου. Ο Αρχιµήδης ξεκίνησε µε κανονικά εξάγωνα και διπλασιάζοντας τον 

αριθµό των πλευρών των πολυγώνων έφθασε στα κανονικά 96-γωνα.  
6
 Σήµερα µε τη βοήθεια των σύγχρονων υπολογιστών έχουν υπολογισθεί δεκάδες δισεκατοµµύρια ψηφία 

του π. 
7
 Όσοι δεν έχουν ελληνικούς χαρακτήρες στους υπολογιστές τους γράφουν pi.  
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Αξίζει να αναφερθούν ακόµη δύο σταθµοί στην ιστορία του π.   

 Το 1767 ο Γιόχαν Χάινριχ Λάµπερτ απέδειξε ότι ο π είναι άρρητος αριθµός και  
 

 Το 1882 ο Φέρντιναντ Φον Λίντεµαν απέδειξε ότι ο αριθµός π είναι 

υπερβατικός, δηλαδή δεν αποτελεί ρίζα πολυωνυµικής εξίσωσης µε ρητούς ή 

(ισοδύναµα) µε ακέραιους συντελεστές.  
 

Η τελευταία απόδειξη έδωσε την τελική απάντηση στο πρόβληµα του 

τετραγωνισµού του κύκλου και συγκεκριµένα ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, 

αφού, σύµφωνα µε θεώρηµα της Θεωρίας των Οµάδων, δεν µπορεί να 

κατασκευαστεί ευθύγραµµο τµήµα µήκους  π  (ή ισοδύναµα µήκους π ) επειδή ο 

π είναι υπερβατικός αριθµός.    
 

Τελειώνοντας αναφέρουµε ότι σε πολλές γλώσσες έχουν επινοηθεί διάφορα 

στιχάκια για την εύκολη αποµνηµόνευση των πρώτων ψηφίων της δεκαδικής 

προσέγγισης του π, όπου ο αριθµός των γραµµάτων κάθε λέξης στη σειρά 

συµπίπτει µε το αντίστοιχο ψηφίο. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχει το παρακάτω 

τετράστιχο (µεταφέρεται σε µονοτονικό σύστηµα γραφής), το οποίο αποδίδεται 

στον καθηγητή των Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αθηνών Νικόλαο Ι. 

Χατζηδάκη (1872 – 1942), γιο του διακεκριµένου καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Αθηνών Ιωάννη Χατζηδάκη:  

 

Αεί ο Θεός ο µέγας γεωµετρεί 

το κύκλου µήκος ίνα ορίση διαµέτρω 

παρήγαγεν αριθµόν απέραντον 

και ον φευ! ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι   

 

το οποίο αντιστοιχεί στην παρακάτω δεκαδική προσέγγιση του π 
 

3,1415926535897932384626. 
 

Παρατηρούµε ότι στο παραπάνω τετράστιχο ο Νικόλαος Χατζηδάκης επέκτεινε 

περίτεχνα την γνωστή φράση του Πλάτωνος «Αεί ο Θεός γεωµετρεί» και 

δηµιούργησε αυτό το αριστοτέχνηµα στο οποίο προσπαθεί να περιγράψει τον 

αριθµό π. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πλάτων έτρεφε µεγάλη εκτίµηση προς τα 

Μαθηµατικά και αναγνωρίζοντας την µεγάλη εκπαιδευτική αξία των 

Μαθηµατικών και ιδιαίτερα της Γεωµετρίας είχε γράψει στην είσοδο της 

Ακαδηµίας την επιγραφή: «Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω…».  
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