




"Όλοι οι αριθμοί είναι ενδιαφέροντες, μερικοί όμως 
είναι πιο ενδιαφέροντες από τους άλλους και το π 

είναι ο πιο ενδιαφέρων από όλους" υποστηρίζει ο Ιαν 
Στιούαρτ, καθηγητής των Μαθηματικών στο 

Πανεπιστήμιο του Γουόρικ.



Ο εορτασμός για το “π” καθιερώθηκε το 1988 
από τον Larry Shaw, καθηγητή Φυσικής στο San
Francisco Exploratorium



Γιορτάζεται  με την 
…κατανάλωση 
στρογγυλών πιτών 
επειδή στα αγγλικά 
το ελληνικό γράμμα 
π θυμίζει την 
αγγλική λέξη pie
(πίτα) η οποία 
προφέρεται ως 
“πάι”.









Ουμπέρτο Έκο
Απόσπασμα από «Το εκκρεμές του Φουκώ.» 
«Εγώ ήξερα -αλλά και ο καθένας θα μπορούσε να το αντιληφθεί
μες στη μαγεία εκείνης της ήρεμης ανάσας- ότι η περίοδος
ρυθμιζόταν από τη σχέση ανάμεσα στην τετραγωνική ρίζα του
μήκους του νήματος και σ’ εκείνο τον αριθμό π που, με τρόπο
παράλογο για τις γήινες διάνοιες, συνδέει αναπότρεπτα, χάρη στη
θεία φρόνηση, την περιφέρεια με τη διάμετρο όλων των δυνατών
κύκλων -ώστε ο χρόνος του ταξιδιού από τον ένα πόλο στον άλλο
να είναι αποτέλεσμα μυστηριώδους συνωμοσίας των πιο άχρονων
μέτρων, της μοναδικότητας του σημείου εξάρτησης, της
δυαδικότητας μιας αφηρημένης διάστασης, της τριαδικής φύσης
του αριθμού π, του μυστικού τετραγώνου της ρίζας, της
τελειότητας του κύκλου.»



Χρησιμοποιώντας ένα σπάγκο μετρήστε την περιφέρειά 
του κύκλου τοποθετώντας τον γύρω - γύρω στον κύκλο. 
Μετά μετρήστε τη διάμετρο του κύκλου. 
Διαιρέστε τα δύο αποτελέσματα που βρήκατε. 
Το αποτέλεσμα είναι 3 , 14159. 













Μαθηματικοί που ασχολήθηκαν με την 
εύρεση των δεκαδικών ψηφίων του π



Χρονολογικός πίνακας υπολογισμού των 
δεκαδικών ψηφίων του π





Πάπυρος του Μέσου Βασιλείου του αιγυπτίου 
γραφέα Αχμές, περίπου το 1650 π.Χ. όπου 

αναφέρεται ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου 
προς τη διάμετρο του ως 256/81 





Ο Αρχιμήδης υπολόγισε το π 
προσεγγίζοντας τον κύκλο με 

εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα 
κανονικά πολύγωνα  φθάνοντας στα 

πολύγωνα με 96 πλευρές



Σταθερά του Αρχιμήδη 







Επιτύμβια 
στήλη του 
γερμανού 

μαθηματικού 
Ludolf van 
Ceulen στην 

οποία 
αναγράφονται 
τα πρώτα 35 
δεκαδικά 

ψηφία του π τα 
οποία 

υπολόγισε



Ρητός είναι ο αριθμός που μπορούμε να τον 
πούμε. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο 
«είρηκα» δηλαδή έχω πει που είναι παρακείμενος 
του «λέγω». 
Άρα ρητός είναι ο ειπωμένος αριθμός.







Απόσπασμα από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη
Ο αστρονόμος Μέτων λέει :
«με το ορθό ραβδί αρχίζω να μετρώ 
ώστε να γίνει ο κύκλος τετράγωνος 
για χάρη σου και στο κέντρο του θα 
είναι η αγορά στην οποία θα οδηγούν 
όλοι οι δρόμοι συγκλίνοντας στο 
κέντρο, όπως σ’ ένα αστέρι, που ενώ 
είναι κυκλοτερές στέλνει παντού 
ευθείες ακτίνες λαμπρές. Αλήθεια, ο 
άνθρωπος είναι Θαλής!»



Διάφοροι μαθηματικοί τύποι που 
υπολογίζουν τη σταθερά π



Το 1947 ο Ferguson υπολογίζει 808 ψηφία
χρησιμοποιώντας επιτραπέζιο υπολογιστή δουλεύοντας
επί ένα χρόνο. Μετά γίνεται η έκρηξη:
• 1949 ο υπολογιστής ENIAC υπολογίζει 2.037 ψηφία
• 1954 ο υπολογιστής NORC υπολογίζει 3.089 ψηφία
• 1957 ο υπολογιστής Pegasus υπολογίζει 7.480 ψηφία
• 1959 ο υπολογιστής ΙΒΜ 704 υπολογίζει 16.167 ψηφία 
• 1961 ο υπολογιστής ΙΒΜ 7090 υπολογίζει 100.265 ψηφία
• 1966 ο υπολογιστής ΙΒΜ 7030 υπολογίζει 250. 000 ψηφία
• 1967 ο υπολογιστής CDC 6600 υπολογίζει 500.000 ψηφία 
• 1973 ο CDC 7600 υπολογίζει 1.001.250 ψηφία





Ο Fabrice Bel lard το 2010 υπολόγισε 2,7
τρισεκατομμύρια ψηφία του π, χρησιμοποιώντας έναν
απλό υπολογιστή. Εργάστηκε 131 ημέρες, ενώ
χρειάστηκε 1 ΤΒ σκληρό δίσκο για να αποθηκεύσει το
αποτέλεσμά του!













Η σταθερά π αντιπροσωπεύεται σε αυτό το
μωσαϊκό, έξω από το μαθηματικό κτίριο σε
Πανεπιστήμιο στο Βερολίνο.





Η «Επαφή» είναι μια ταινία 
επιστημονικής φαντασίας που 

προσεγγίζει το θέμα της 
εξωγήινης ζωής με τον πλέον 

ρεαλιστικό τρόπο γιατί 
βασίζεται στο μυθιστόρημα 
που έγραψε ο αστροφυσικός 
Κάρλ Σαγκάν. Ο  συγγραφέας 
έκρυψε την υπογραφή των 
εξωγήινων μέσα στα δήθεν 
τυχαία ψηφία του π, τα 
οποία στην πραγματικότητα 
δεν ακολουθούν κάποια 
συγκεκριμένη διάταξη.



Το 1998 ένας ανεξάρτητος Αμερικανός σκηνοθέτης, ο
Ντάρεν Αρονόφσκι, γύρισε μία από τις πιο παράξενες
ταινίες του σινεμά το «π».

Ο πρωταγωνιστής -ένας 
νεαρός μαθηματικός-
προσπαθεί μέσω του π να 
βρει τον παγκόσμιο 
αλγόριθμο που θα 
αποκάλυπτε οριστικά την 
κοσμική συμμετρία και θα 
έδινε έναν και μοναδικό 
τρόπο υπολογισμού 
συμμετριών, από το 
χρηματιστήριο, έως τον 
Θεό. Φυσικά το αποτέλεσμα 
τον οδηγεί στην τρέλλα.



το 2010 η Google τίμησε την Pi Day με το 
Google Doodle που βλέπετε 



Ιστοσελίδα αφιερωμένη στην παγκόσμια 
ημέρα του π 



Η σταθερά του σύμπαντος


