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Περίιευε 

 

Ζ Αξηζκεηηθή (Βελεηία 1568) ηνπ Γιπδώληνπ ππήξμε έλα από ηα πην επηηπρεκέλα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ηεο επνρήο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, όπσο άιισζηε καξηπξνύλ νη 

δεθάδεο επαλεθδόζεηο ηεο κέρξη ηνλ 19
ν
 αηώλα. Γξάθηεθε γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο 

ηεο αξηζκεηηθήο, πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπόκελνο λα θαηαζηεί ηθαλόο γηα ηνλ ρεηξηζκό 

θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ο ζπγγξαθέαο 

ηεο ζπλδπάδεη ηελ πξαθηηθή ρξήζε ησλ δηδαζθόκελσλ αληηθεηκέλσλ κε ηελ αλαγθαία 

ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο επνρήο ηνπ.   

 

Abstract 

 

Arithmetic (Venice 1568) of Glyzonios was one of the most successful textbooks in the 

Greek speaking populations of the Ottoman Empire, as is shown by the dozens of 

reissues until the early 19th. Its goal was to provide a basic knowledge of arithmetic 

that would enable the student to cope and solve practical problems of everyday life and 

commerce. Glyzonius combines the practical use of the teaching subjects with the 

necessary theoretical background of his era. 

 

Διιεληθά δηδαθηηθά εγτεηρίδηα θαηά ηελ Οζφκαληθή θσρηαρτία 

 

Ζ δηάρπηε αληίιεςε κεηαμύ ησλ ινγίσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηζηήκεο, θαηά ηελ 

Οζσκαληθή θπξηαξρία, ήηαλ όηη ηα Μαζεκαηηθά απνηεινύζαλ ηελ πξώηε από όιεο ηηο 

επηζηήκεο, ηα κόλα ηα νπνία δίθαηα κπνξνύζαλ λα αμηώλνπλ ην όλνκα „επηζηήκε‟. Ζ 

αληίιεςε απηή είρε σο βάζε ηελ άπνςε γηα ηε καζεκαηηθνπνίεζε ησλ επηζηεκώλ σο 

έθθξαζε ελόο λένπ κε ζεσξεζηαθνύ αιιά πξαθηηθνύ πλεύκαηνο. Ζ καζεκαηηθή 

πξνβιεκαηηθή ησλ πξνεπαλαζηαηηθώλ ρξόλσλ, απόξξνηα θαη θαηάιεμε κηαο 

πνιύρξνλεο εμειηθηηθήο πνξείαο από ηε ζηνηρεηώδε ζηελ επηζηεκνληθή καζεκαηηθή 

γλώζε, δεκηνύξγεζε δηδαθηηθέο παξαδόζεηο, πνπ εθθξάδνληαη θαη κέζα από ηα 

καζεκαηηθά εγρεηξίδηα. (Γ.Καξάο, ζζ.13-15) 

 

Η δφή θαη ηο έργο ηοσ Δκκαλοσήι Γισδώληοσ 

 

Ο Δκκαλνπήι Γιπδώληνο είλαη έλαο από ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο ειιεληθήο 

ηππνγξαθίαο θαη ησλ ινγίσλ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 16
νπ

 αηώλα. Σν επώλπκό ηνπ 
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ζπλαληάηαη ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο: Γιπλδνύληνο, Γιπδώληνο, Γιπηδνύληνο, 

Γιπλδώληνο, Γιπλδνύλεηνο, Γιπλδνύλεο, Glionzon ζηελ ηηαιηθή δηαζήθε ηνπ, Glinzon 

ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ επίζθνπν Σαξαγθώλαο Αληώλην. (E. Legrand, ζζ. 384 – 

385) Σα δηαζέζηκα ρξνλνινγηθά ζηνηρεία γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ είλαη ιίγα.  

Γελλήζεθε ζηε Χίν πεξίπνπ ην 1540, όπνπ έκαζε ηα πξώηα ηνπ γξάκκαηα. ε λεαξή 

ειηθία πήγε ζηελ Ηηαιία, όπνπ ζπνύδαζε θηινινγία θαη ηαηξηθή. (Ν. Καηξακήο, ζει. 

211 θαη Κ. Άκαληνο, ζει. 75) Πηζαλόηαηα δελ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

Δγθαηαζηάζεθε ζηε Βελεηία, ζηελ νπνία εθείλε ηελ επνρή ππήξρε κεγάιε 

ηππνγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα. Δθεί εξγάζηεθε αξρηθά σο δηνξζσηήο ζηα ειιεληθά 

ηππνγξαθεία θαη αξγόηεξα αζρνιήζεθε κε ην εκπόξην ρεηξνγξάθσλ, ηε ζπγγξαθή θαη 

ηελ έθδνζε βηβιίσλ. 

Σν 1567 θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ σο ζπγγξαθέαο, θαζώο εμαζθαιίδεη άδεηα από ηε 

βελεηηθή ινγνθξηζία γηα λα ηππώζεη ηελ Αξηζκεηηθή ηνπ. Σν βηβιίν απηό θαζηεξώλεηαη 

σο δηδαθηηθό εγρεηξίδην αξηζκεηηθήο θαη γλσξίδεη κεγάιε εθδνηηθή επηηπρία. (Σ. Κ. 

θιαβελίηεο, ζει. 18, ζπλέρεηα ζεκ. 5) Από ην 1568, πνπ πξσηνεθδόζεθε ε 

Αξηζκεηηθή ηνπ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ Ψαιηεξίνπ ην 1586, πνπ ν ίδηνο επηκειήζεθε, 

θαίλεηαη όηη δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ εκπνξία ειιεληθώλ ρεηξνγξάθσλ. Δληαγκέλνο 

ζηα βελεηηθά θαη ηζπαληθά δίθηπα θαηαζθνπίαο, πνπ δξνύζαλ ζηελ νζσκαληθή 

απηνθξαηνξία πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

αγώλα θαηά ησλ Σνύξθσλ, είρε ηελ επθαηξία λα επηζθέπηεηαη ηηο ηνπξθνθξαηνύκελεο 

ειιεληθέο πεξηνρέο, αλαδεηώληαο ρεηξόγξαθα ηα νπνία, εξρόκελνο ζηελ Ηηαιία, 

πνπινύζε ζε επηθαλείο Ηηαινύο θαη Ηζπαλνύο βηβιηόθηινπο ηεο επνρήο. Από ην 1586 

σο ηνλ ζάλαηό ηνπ, ην 1596, δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηε Βελεηία θαη σο εθδόηεο βηβιίσλ, 

δηαηεξώληαο κάιηζηα θαη δηθό ηνπ ηππνγξαθείν (MANOLI GLINZONI), όπσο 

αλαθέξεη ν Π.Ν. Παπαξνύλεο ζην έξγν ηνπ Τνπξθνθξαηία. (Π. Ν. Παπαξνύλεο, ζει. 

391) ηελ πεξίνδν απηή αλήθεη θαη ε ζύλζεζε ελόο άιινπ βηβιίνπ ηνπ, ηνπ 

Δπαγγειηζηαξίνπ (Βελεηία, 1588) (E. Legrand, ζζ. 64-65, αξ.183), πνπ πεξηείρε θπξίσο 

πίλαθεο γηα ηελ εύξεζε ησλ επαγγειηθώλ αλαγλσζκάησλ θαη ησλ ήρσλ ησλ Κπξηαθώλ, 

θαζώο θαη ηελ εύξεζε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα. Σν βηβιίν, πνπ εθδηδόηαλ σο 

ζπκπιήξσκα ησλ Δπαγγειίσλ, είρε επίζεο κεγάιε εθδνηηθή επηηπρία, αθνύ γλώξηζε 

ηξηάληα νθηώ αλαηππώζεηο κέρξη ην ηέινο ηνπ 18
νπ

 αηώλα. (Αλζνιόγην Διιεληθήο 

Τππνγξαθίαο, ζει. 443) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδνηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, ν Γιπδώληνο ζπλεξγάζηεθε 

ζηελά κε ηνπο εμέρνληεο ινγίνπο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Βελεηίαο, όπσο ηνλ 

εθθιεζηαζηηθό πξντζηάκελν ηεο παξνηθίαο Αξρηεπίζθνπν Φηιαδειθίαο Γαβξηήι 

εβήξν (1540 – 1616) θαη ηνλ ιόγην επίζθνπν Κπζήξσλ Μάμηκν Μαξγνύλην (1549 – 

1602). Ζ ζπλεξγαζία ηνπο πξνθύπηεη από ηηο αθηεξσηηθέο επηζηνιέο, πνπ πξνηάζζεη ζε 

εθδόζεηο βηβιίσλ ηνπ: Πξνο ηνλ Γαβξηήι εβήξν πξνζθσλεί ηελ έθδνζε ηνπ 

Ψαιηεξίνπ (1586), ηνπ Αλζνινγίνπ (1587) θαη ηνπ Ιεξνύ Δπαγγειίνπ σο δεπηέξνπ 

πξνζώπνπ (1588) θαη ηνπ Δπαγγειηζηαξίνπ ηνπ θαηά ην ίδην έηνο. Ζ ηειεπηαία ηνπ 

έθδνζε πξνζθσλείηαη πξνο ηνλ Οηθνπκεληθό Παηξηάξρε Ηεξεκία Β΄ Σξαλό, ηνλ από 

Λαξίζεο (1536 – 1595). (E. Legrand, ζει. 47-48 αξ.174, ζει. 48-50 αξ.175, ζει.62, 

αξ.182, ζει. 64 αξ.183) 

Όπσο  πξνθύπηεη από ηε δηαζήθε, ηελ νπνία είρε ζπληάμεη βαξηά άξξσζηνο ηελ 11
ε
 

επηεκβξίνπ ηνπ 1596, ε εθδνηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ηνύ επέηξεςε λα  δεκηνπξγήζεη 

αμηόινγε πεξηνπζία, ηελ νπνία δηέζεζε γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ζρνιείνπ ζηε 

Χίν. Από ηα 15.000 βηβιία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ βηβιηνζήθεο δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο 

ππξήλαο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηεο Βελεηίαο.  (E. Legrand, 

ζζ.386 – 388) 
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Ο Γιπδώληνο επηκειήζεθε αθόκε ηελ έθδνζε ησλ Λόγωλ ηνπ Ιωάλλε ηεο Κιίκαθνο ην 

1590, πνπ κεηέθξαζε ν Μαξγνύληνο. Σν 1595 εμέδσζε ζηνλ εθδνηηθό νίθν ηνπ 

Φξαγθίζθνπ Ηνπιηαλνύ δύν από ηα Μεληαία, ηνλ επηέκβξην θαη ηνλ Οθηώβξην, θαη ην 

θνηλώο ιεγόκελν Αγηαζκαηάξην κε ηνλ ηίηιν «ύληαγκα ηῶλ ἀλαγθαίσλ ἀθνινπζηῶλ 

θαζ΄ ἑθάζηελ ἀλεθνπζῶλ ηῷ ἱεξεῖ, ἐπηκειείᾳ κκαλνπήι Γιπδσλίνπ. Venetiis apud 

Franciscum Julianum, 1595». (E. Legrand, ζζ. 110 – 111, αξ. 212 θαη 213) Δμέδσζε 

επίζεο ην Ψαιηήξην ην 1586, έλα Αλζνιόγην παηεξηθώλ θεηκέλσλ ην 1587 θαη έλα 

«Βηβιίνλ ιεγόκελνλ ἀλαγλσζηηθὸλ» κε αλαγλώζκαηα γηα ηηο εθθιεζηαζηηθέο 

αθνινπζίεο ην 1595 – 1596. (E. Legrand, ζζ. 47 – 48, αξ. 174, ζζ. 48 – 50, αξ. 175 θαη 

ζζ. 112 – 113, αξ. 216) Σν Ψαιηήξην πξνζθσλείηαη, κε ρξνλνινγεκέλε αθηεξσηηθή 

επηζηνιή, πνπ πξνηάζζεηαη ζηνλ Γαβξηήι εβήξν, «λεηίῃζηλ, ἐιαθεβνιηῶλνο 

πέκπηῃ ἱζηακέλνπ θαηὰ ηὸ αθπο΄ ἔηνο ἀπὸ ηῆο ἐλζάξθνπ νἰθνλνκίαο». (E. Legrand, ζζ. 

47 – 48, αξ. 174) Σν Αλζνιόγην πξνζθσλείηαη πάιη κε ρξνλνινγεκέλε αθηεξσηηθή 

επηζηνιή, πνπ πξνηάζζεηαη ζηνλ αξρηεπίζθνπν Φηιαδειθείαο, «λεηίῃζηλ, θαηὰ ηὸ 

αθπδ΄ ἔηνο ἀπὸ ηῆο ἐλζάξθνπ νἰθνλνκίαο, ἀλζεζηεξηῶλνο ἕθηῃ ἱζηακέλνπ» (E. 

Legrand, , ζζ. 48 – 50, αξ. 175.) ην ηέινο ηεο αθηεξσηηθήο επηζηνιήο ζεκεηώλεηαη 

«Ἰζηένλ ὅηη θαὶ αὕηε ἡ ἐπηζηνιὴ ὑπὸ Μαμίκνπ πεθηινπόλεηαη ηῷ Μαλνπήιῳ ηῷ 

Γιπλδνπλίῳ». Από ηε ζεκείσζε απηή πξνθύπηεη όηη θαη ε αθηεξσηηθή επηζηνιή ηνπ 

Ψαιηεξίνπ γξάθηεθε από ηνλ ιόγην επίζθνπν Κπζήξσλ Μάμηκν Μαξγνύλην  γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ Γιπδώληνπ. (E. Legrand, ζει. 49) 

 

Η Αριθμητική ηοσ Δκκαλοσήι Γισδώληοσ 

 

 

Ζ αγάπε ηνπ Γιπδώληνπ γηα ηα γξάκκαηα θαη ηα βηβιία 

θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην εκπόξην θαίλεηαη όηη ηνλ 

παξόηξπλαλ λα γξάςεη θαη λα εθδώζεη ηελ Αξηζκεηηθή.  

Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη: «Βηβιίνλ πξόρεηξνλ 

ηνῖο πᾶζη πεξηέρνλ ηήλ ηε Πξαθηηθήλ Ἀξηζκεηηθήλ, ἤ 

κᾶιινλ εἰπεῖλ ηὴλ Λνγαξηαζηηθήλ. Καί πεξί ηνῦ πῶο λὰ 

εὑξίζθῃ ἔθαζηνο ηό ἅγηνλ Πάζρα, θαί ηέιεηνλ 

Παζράιηνλ πάληνηε. Καί πεξὶ εὑξέζεσο ειήλεο, ἐλ 

πνία ἡκέξα γίλεηαη ἡ γέλλα αὐηῆο.» Όπσο αλαθέξεη ν Χ. 

Φηιεηάο, ηππώζεθε ζηε Βελεηία έλα απιντθό βηβιίν 

πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο: “ηό ἔηνο ηνῦην (ηεο έθδνζεο) 

ἧην ηὸ ἀπὸ θηίζεωο θόζκνπ /

/ , ἀπό δέ Χξηζηνῦ 
/

/ , ὥζηε ἡ πξώηε ἔθδνζηο ηνῦ βηβιίνπ ἔγηλε θαηά 

ηνῦην”, δειαδή ην 1568. (Χ.Φηιεηάο, ζει. 274). 

 

Ο πρόιογος ηοσ βηβιίοσ 

 

ηνλ πξόινγό ηνπ ν Γιπδώληνο αλαθέξεη όηη, αλ θαη ην βηβιίν ηνπ ηηηινθνξείηαη 

Αξηζκεηηθή, δελ πξόθεηηαη γηα εθείλε ηελ αξηζκεηηθή πνπ «ζνθῶο ηε κάια θαὶ 

ἐπηζηεκόλσο νἱ ἄξηζηνη ἄλδξεο» ζπλέζεζαλ «πξὸο ἐθπιήξσζηλ ηῆο ἐλ ηαῖο ἐπηζηήκαηο 

ἐθέζεσο». Θεσξνύζε όηη, επεηδή νη Έιιελεο ήηαλ πηα ππόδνπινη θαη είραλ ράζεη ηηο 

παιηέο επηδόζεηο ηνπο ζηελ παηδεία («ἅκα κὲλ ηῆο Βαζηιείαο ζηεξεζέληεο, ἅκα δὲ 

πάζεο ζνθίαο ηε θαὶ ἐπηζηήκεο γπκλσζέληεο»), έπξεπε λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

βηβιίν πνπ λα πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο ηεο αξηζκεηηθήο, νη νπνίεο ζα ήηαλ 

ρξήζηκεο γηα όινπο. Όπσο γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, ζπλέζεζε έλα ηέηνην βηβιίν θαη ην 
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πξνζέθεξε σο δώξν ζε όινπο ηνπο Έιιελεο («πᾶζη δῶξόλ ηη θνηλόλ»). (Δ. Γιπδώληνο, 

ζ. 3) 

Βηβιία κε πεξηερόκελν αλάινγν ηεο Αξηζκεηηθήο ηνπ Γιπδώληνπ ππήξραλ ζε 

ρεηξόγξαθε κνξθή, θπθινθνξνύζαλ ήδε πξηλ από ηελ Άισζε θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θπξίσο απηνί πνπ αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην. Μεηά ην 1453, ηα 

ρεηξόγξαθα απηά βηβιία είραλ γίλεη εμαηξεηηθά ζπάληα, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζόηεξνη 

Έιιελεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζην εκπόξην, λα έρνπλ πιεκκειή γλώζε ηεο 

αλαγθαίαο, γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, αξηζκεηηθήο. Έηζη ην έληππν βηβιίν ηνπ 

Γιπδώληνπ θάιππηε ζε κεγάιν βαζκό ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηαπηόρξνλα ήηαλ πνιύ 

θζελόηεξν από έλα ρεηξόγξαθν.  

Ο ζπγγξαθέαο θαη εθδόηεο ηνπ βηβιίνπ δελ αγλννύζε όηη ην έξγν ηνπ απείρε πνιύ από 

ην λα είλαη έλα επηζηεκνληθό ζύγγξακκα, γη‟ απηό απεπζπλόκελνο «ηνῖο εἰδόζη θαὶ 

ἐπηζηήκνζη» (Δ. Γιπδώληνο, ζ. 3), ηνύο πξνέηξεπε λα δηνξζώζνπλ ζην βηβιίν ηνπ ό,ηη 

έθξηλαλ όηη ρξεηαδόηαλ δηόξζσζε θαη λα κελ ηνλ θαηεγνξήζνπλ γηα ακάζεηα. (Δ. 

Γιπδώληνο, ζει. 3)  

Ζ θαηεγνξία γηα ακάζεηα αθνξά, εθηόο ησλ άιισλ, θαη ηε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ν ζπγγξαθέαο. Ο Γιπδώληνο επέιεμε ζπλεηδεηά λα γξάςεη ην βηβιίν ηνπ ζην θνηλό 

γισζζηθό ηδίσκα ηεο επνρήο ηνπ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Έιιελεο έκπνξνη ηεο 

Βελεηίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εύιεπην θαη θαηαλνεηό ην πεξηερόκελό ηνπ. ηόρνο 

ηνπ ήηαλ λα θαιύςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πην δπλακηθνύ ηκήκαηνο ηεο 

ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο πόιεο.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ν Γιπδώληνο επηρεηξεί λα δώζεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ηνπ. (Δ. Γιπδώληνο, ζζ. 3-4) 

 

Γοκή θαη περηετόκελα ηοσ βηβιίοσ 

 

Ζ έθδνζε ηνπ 1818 ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γιπδώληνπ απνηειείηαη από 162 ζειίδεο. Έρεη 98 

αξηζκεκέλα θεθάιαηα αξηζκεηηθήο θαη έλα παξάξηεκα.  

Σα ηξία πξώηα θεθάιαηα αλαθέξνληαη, όπσο ζεκεηώλεη ζηνλ πξόινγό ηνπ ν 

Γιπδώληνο, ζηε «δηάγλσζηλ ηῶλ ςεθίσλ» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 3). πγθεθξηκέλα ην 

πξώην θεθάιαην, κε ηίηιν «εκεῖα Ψεθίσλ ηῶλ ηε ιιήλσλ, Ἰηαιῶλ, θαί Σνύξθσλ», 

πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα κε ηνπο ηξόπνπο γξαθήο ησλ αξηζκώλ ησλ Διιήλσλ, ησλ 

Ηηαιώλ θαη ησλ Σνύξθσλ, πηζαλόηαηα γηαηί απηά ζπλαληνύζαλ νη Έιιελεο ησλ 

ηνπξθνθξαηνύκελσλ πεξηνρώλ θαη ησλ βελεηηθώλ θηήζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Μεηά ηνλ πίλαθα απηόλ, θάλεη ιόγν γηα ην κεδέλ, ην νπνίν νλνκάδεη «λνύια»: 

«Γίγλσζθε ὅηη ἡ ιεγνκέλε λνῦια, ἥλ ηηλα βάδνκελ ἔκπξνζζελ εἰο ηὸ ἕλα θαὶ ινγίδεηαη 

δέθα, αὐηὸ ηὸ ιέγνπζηλ ἑιιεληθά νὐδέλ θαὶ δηὰ ηνῦην πιεξνῖ κόλνλ ηόπνλ ςεθίνπ, ἤ 

κνλάδνο ἤ δεθάδνο ἤ ἑθαηνληάδνο...» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 5). Σν δεύηεξν θεθάιαην 

έρεη ηίηιν «Πεξί ηνῦ ἀξηζκνῦ ηῶλ ςεθίσλ ἐλ ζπλζέζεη» θαη αθνξά ηνλ ηξόπν πνπ 

ζπληίζεληαη νη αξηζκνί κε βάζε ηα «θαζνιηθά ηξία»: κνλάδα, δεθάδα θαη εθαηνληάδα. 

Σν ηξίην θεθάιαην «Πεξί ηνῦ πῶο λά ζηξώλῃο ηά ςεθία, θαί λά γλσξίδῃο θαί θάζε 

κέηξνλ πόζα ιέγνληαη» αλαθέξεηαη ζην πώο γξάθνληαη θαη πώο δηαβάδνληαη νη 

πνιπςήθηνη αξηζκνί. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξαζέηεη «αὐηὴλ ηὴλ ςεθεθνξίαλ» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 3): 

«Ψεθνθνξίαλ ηῶλ ςεθίσλ εἶλαη ὁπνῦ πνιιαπιαζηάδεηο ἑλα ςεθίλ κέ ηό ἄιιν, ηήλ 

ὁπνίαλ ιέγνπζη Πξνπαίδεηαλ». Ο πίλαθαο ηεο πξνπαίδεηαο μεθηλά πνιιαπιαζηάδνληαο 

θάζε αξηζκό από ην 1 σο ην 10 κε ηνλ εαπηό ηνπ. Αθνινπζεί ε πξνπαίδεηα ηνπ 2 από 

ην 2x2 σο ην 2x10, ηνπ 3 από ην 3x3  σο ην 3x10, θηάλνληαο κέρξη ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 

8. Με απηόλ ηνλ ηξόπν θαιύπηεηαη ε πξνπαίδεηα όισλ ησλ αξηζκώλ, παξαιείπεηαη 
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όκσο ην γηλόκελν 9x10 θαη ε πξνπαίδεηα ηνπ 1 (εθηόο από ην γηλόκελν 1x1). (Δ. 

Γιπδώληνο, ζει. 9) Ο δηδαθηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ έξγνπ ηνπ θαίλεηαη από ηε 

ζεκείσζε δίπια από ηνλ πίλαθα ηεο πξνπαίδεηαο: «Ἵμεπξε ὅηη ὅπνηνο ζέιεη λὰ κάζε 

ινγαξηαζκόλ, εἶλαη ρξεία λὰ κάζῃ ἐθ ηνύηνπ ηὴλ Πξνπαίδεηαλ, δηὰ λὰ κὴλ θνπηάδῃ 

ἄθαηξα». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 9)  

ηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνύλ αλαπηύζζνληαη νη ηέζζεξηο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο 

ησλ ζεηηθώλ αθεξαίσλ αξηζκώλ: πξόζζεζε, αθαίξεζε, πνιιαπιαζηαζκόο θαη δηαίξεζε, 

νη νπνίεο νλνκάδνληαη από ηνλ Γιπδώλην: «ύλαςηο», «Ὑθεηικόο», 

«Πνιιππιαζηαζκόο» θαη «Μεξηζκόο» αληίζηνηρα. Ο αιγόξηζκνο θάζε πξάμεο 

δηδάζθεηαη κέζα από ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. ηελ αξρή θαζελόο από απηά ηα 

θεθάιαηα ν ζπγγξαθέαο δίλεη έλα ζύληνκν νξηζκό ηεο εθάζηνηε πξάμεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δείρλεη πώο εθηειείηαη κε αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα, πνπ θαιύπηνπλ 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Έηζη ζην πέκπην θεθάιαην «Ἀξρή ηῆο ζπλάςεσο, ἤγνπλ 

ηνῦ ζνπκαξηζκνῦ, θαί ηὶ ἐζηὶ ζύλαςηο», ν Γιπδώληνο νξίδεη ηε ζύλαςε σο εμήο: 

«ύλαςηο εἶλαη ἕλα κέξνο ἀπό ηὰ ηέζζεξα ηῆο ἀξηζκεηηθῆο, ἤγνπλ κία ζκῖμηο, ἡ ὁπνία 

ζκίγεη πνιιά κέηξα» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 9) Σα παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη 

αζξνίζκαηα κε νθηώ ή πεξηζζόηεξνπο πξνζζεηένπο. ην έθην θεθάιαην «‟Αξρή ηνῦ 

Ὑθεηικνῦ, θαί ηί ἐζηίλ ὑθεηικόο», νξίδεηαη ε αθαίξεζε: «Ὑθεηικόο ἐζηί ἡ ἀθαίξεζηο, 

ὁ ὁπνῖνο ὑθεηικόο εἶλαη θαὶ αὐηόο ἕλα κέξνο ἀπὸ ηὰ ηέζζεξα κέξε ηῆο ἀξηζκεηηθῆο. 

Αὐηό ηὸ κέξνο μερσξίδεη θάζε κέηξν ἀπό ἄιινλ κέηξν» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 11). ηηο 

αθαηξέζεηο ηνπ ν Γιπδώληνο νλνκάδεη ηνλ κεησηέν «ηά ἐρξεώζηεη», ηνλ αθαηξεηέν «ηά 

ἔδσζελ» θαη ην ππόινηπν «ηά ρξεσζηεῖ ἀθόκε λά θέξῃ». Σν πξώην παξάδεηγκα είλαη 

κία αθαίξεζε ρσξίο δαλεηθό. ηα θεθάιαηα έβδνκν θαη όγδνν, ν Γιπδώληνο 

παξνπζηάδεη άιινπο ηξόπνπο αθαίξεζεο: ν πξώηνο αθνξά ηελ αθαίξεζε κε δαλεηθό, 

ζηελ νπνία  ην δαλεηθό δελ πξνζηίζεηαη ζηνλ αθαηξεηέν αιιά αθαηξείηαη από ηνλ 

κεησηέν, αλάινγα κε ηε αμία ζέζεο ηνπ ςεθίνπ, θαη ν άιινο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ 

εύξεζε ηνπ ζπκπιεξώκαηνο. ε θαζέλα από απηά αλαθέξεη ηε δνθηκή κε πξόζζεζε.  

Σα επόκελα 5 θεθάιαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκό: «Πνιππιαζηαζκόο εἶλαη 

θαί αὐηόο ἕλα κέξνο ἀπό ηά ηέζζαξα κέξε ηῆο Ἀξηζκεηηθῆο, ηό ὁπνῖνλ κέξνο 

πνιππιαζηάδεη ἕλα κέηξνλ κέ ἄιινλ κέηξνλ, ἤγνπλ ὁπνῦ ηὸ πιεζαίλεη εἴ ηη πξᾶγκα θαὶ 

ἄλ εἶλαη». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 14) Ζ δνθηκή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ είλαη απηή ηνπ 

ζηαπξνύ κε δύν δηαθνξέο: ε κία αθνξά ηε ζέζε ησλ αξηζκώλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

ίζνη θαη ε δεύηεξε όηη, αληί γηα ην κνλνςήθην άζξνηζκα ησλ ςεθίσλ, αθαηξείηαη ην 9 

κέρξη λα θηάζνπκε ζε κνλνςήθην αξηζκό. ηηο πεξηπηώζεηο πνιιαπιαζηαζκνύ, πνπ 

εμεηάδνληαη από ηνλ Γιπδώλην, πεξηιακβάλνληαη απηή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ «κέ 

λνῦιαηο πνιιά εὔθνινο» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 19) θαη απηή ηνπ «Πεξί ηνῦ πῶο λά 

θάκεο λά ἔξρσληαη ὅια ηά ὑπνθάησ ςεθία πνιππιαζηαζκνῦ ἴζηα». (Δ. Γιπδώληνο, 

ζει. 20)  

Ζ δηαίξεζε μεθηλά ζην δέθαην ηέηαξην θεθάιαην: «Μεξηζκόο ἐζηίλ ἕλα κέξνο ἀπό ηά 

ηέζζαξα ηῆο Ἀξηζκεηηθῆο κέ ην ὁπνῖν κεξίδεηο θάζε κέηξνλ εἰο ὅζα κεξηηθά θαί ἄλ 

ζέιεο». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 22) Αθνινπζνύλ δηαηξέζεηο κε κνλνςήθην, δηςήθην θαη 

ηξηςήθην «κεξηζηή» (δηαηξέηε), ν νπνίνο γξάθεηαη θάησ από ηνλ δηαηξεηέν ζηα 

θεθάιαηα 14
ν
 σο 16

ν
 αληίζηνηρα. Με βάζε ηηο ππνδηαηξέζεηο ησλ θισξίσλ «Γίγλσζθε 

ὅηη ηό ἕλα θισξίνλ εἶλαη ἄζπξα 60, θαί ηό ἕλα ἄζπξνλ εἶλαη θόιαηο 40» (Δ. Γιπδώληνο, 

ζει. 29), αθνινπζνύλ ηα θεθάιαηα 17
ν
 θαη 18

ν
, πνπ αθνξνύλ ηε κεηαηξνπή αθεξαίσλ 

ζε ζπκκηγείο αξηζκνύο θαη ε πξόζζεζε θαη αθαίξεζε ζπκκηγώλ αξηζκώλ κέζα από 

παξαδείγκαηα θαζεκεξηλώλ ζπλαιιαγώλ κε λνκίζκαηα: «εκείσζαη πῶο κεξίδνληαη 

ηά θισξία» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 28) θαη «νπκαξηζκόο, θαί  ὑθεηικόο ηῶλ θισξίσλ κέ 

ἄζπξα, θαί  κέ θόιαηο» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 29) Σν 19
ν
 θεθάιαην πεξηέρεη έλαλ άιιν 
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ηξόπν δηαίξεζεο κε κνλνςήθην αξηζκό θαη ην 20
ό 

ηε δηαίξεζε κε ηνπο αξηζκνύο 10, 

100, 1000 «θαί ὅζα εἶλαη κέ λνύιαηο». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 29)  

Από ην 21
ν
 θεθάιαην κέρξη ην 46

ν
 ν Γιπδώληνο πξαγκαηεύεηαη ηα «ηδαθίζκαηα» 

(θιάζκαηα): «Λέγνκελ ὅηη  ηό ηδάθηζκα εἶλαη ἕλα κέξνο ἥ κέξε ηνῦ ἀθεξαίνπ, ἤγνπλ 

ἐάλ θόςεηο ἕλα ἀθέξαην εἰο κέξε θαὶ ἀπὸ αὐηὰ ηὰ κέξε λα πάξεο ηηλά, αὐηό ιέγεηαη 

ηδάθηζκα, ἤγνπλ κέξνο» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 33) πγθεθξηκέλα ηα θεθάιαηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη είλαη: θεθ.21
ν
: «Σὶ ἐζηὶ ηδάθηζκα, θαί πῶο γξάθνληαη», θεθ.22

ν
: 

«ύλαςηο κεηά εἰιεκκάησλ, ἤγνπλ ζνπκαξηζκόο κέ ηδαθίζκαηα», θεθ.23
ν
: «Ὑθεηικόο 

κὲ ηδαθίζκαηα», θεθ.24
ν
: «Σὶ ἐζηὶ ζρηζκόο θαὶ πῶο ζρίδνληαη ηὰ θιάζκαηα» 

(απινπνίεζε), θεθ.25
ν
: «ηέξα κέζνδνο ηνῦ ζρηζκνῦ, θαί πιένλ βεβαηνηέξα», 

θεθ.26
ν
: «Ἕηεξνο ζνπκαξηζκόο δύν ηδαθηζκάησλ», θεθ. 27

ν
: «Ἕηεξνο ὑθεηικόο, θαί ἡ 

δνθηκή ηνῦ ἄλσζελ ζνπκαξηζκνῦ», θεθ.28
ν
: «Ἕηεξνο ζνπκαξηζκὸο δύν 

ηδαθηζκάησλ», θεθ.29
ν
: «Ἕηεξνο ὑθεηικόο, θαί ἡ δνθηκή ηνῦ ἄλσζελ ζνπκαξηζκνῦ», 

θεθ.30
ό
: «Ἕηεξνο ζνπκαξηζκὸο κὲ ηξία ηδαθίζκαηα», θεθ.31

ν
:  «Ἕηεξνο ζνπκαξηζκὸο 

κὲ ἀθέξαηα θαὶ κὲ  ηδαθίζκαηα εἰο ἄιινλ ηξόπνλ», θεθ.32
ν
: «Ἕηεξνο ὑθεηικόο, θαί ἡ 

δνθηκὴ ηνῦ ἄλσζελ ζνπκαξηζκνῦ», θεθ. 33
ν
 : «Πνιππιαζηαζκὸο κὲ ηδαθίζκαηα, θαὶ ηὶ 

ἐζηὶ πνιππιαζηαζκὸο ηδαθηζκάησλ», θεθ.34
ν
:  «Μεξηζκὸο κὲ ηδαθίζκαηα, θαὶ ηὶ ἐζηὶ 

κεξηζκὸο ηδαθηζκάησλ, θαὶ ἡ δνθηκὴ ηνῦ ἄλσζελ πνιππιαζηαζκνῦ», θεθ. 35
ν
: 

«Ἕηεξνο πνιππιαζηαζκὸο κὲ ηδαθίζκαηα», θεθ. 36
ν
: «Ἄιινο κεξηζκὸο κὲ 

ηδαθίζκαηα, θαὶ ἡ δνθηκή ηνῦ ἄλσζελ πνιππιαζηαζκνῦ», θεθ. 37
ν
: «Ἕηεξνο κεξηζκόο 

ἀθέξαηα κὲ ἀθέξαηα θαὶ ηδάθηζκα, θαὶ  ἡ δνθηκή ηνῦ ἄλσζελ πνιππιαζηαζκνῦ», 

θεθ.38
ν
: «Ἕηεξνο  πνιππιαζηαζκόο ἀθέξαηα κὲ ἀθέξαηα θαὶ ηδάθηζκα», θεθ. 39

ν
: 

«Ἕηεξνο πνιιαπιαζηαζκόο ἀθέξαηα κὲ ηδάθηζκα κόλνλ», θεθ. 40
ό
: «Ἕηεξνο κεξηζκόο 

ἀθέξαηα, θαὶ ηδάθηζκα κὲ ηδάθηζκα, θαὶ  ἡ δνθηκὴ ηνῦ ἄλσζελ πνιππιαζηαζκνῦ», θεθ. 

41
ν
: «Ἕηεξνο πνιιππιαζηαζκόο ἀθέξαηα θαὶ ηδάθηζκα, κὲ ηδάθηζκα», θεθ. 42

ν
: 

««Ἕηεξνο κεξηζκὸο ἀθέξαηα κὲ ηδάθηζκα», θεθ.43
ν
: «Ἕηεξνο πνιιππιαζηαζκὸο 

ηδάθηζκα κὲ ηδάθηζκα», θεθ.44
ν
: «Μεξηζκὸο ηδάθηζκα κὲ ηδάθηζκα, θαὶ  δνθηκὴ ηνῦ 

ἄλσζελ πνιππιαζηαζκνῦ», θεθ. 45
ν
: «Πνιππιαζηαζκόο ἀθέξαηα κὲ ἀθέξαηα, θαὶ  

ηδάθηζκα εἰο ἄιινλ ηξόπνλ» θαη  θεθ. 46
ν
: «Ἕηεξνο  πνιππιαζηαζκὸο θαὶ κεξηζκόο κὲ 

ἄιινλ ηξόπνλ πνιιὰ εὔθνινλ εἰο ηδαθίζκαηα». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 35-58)  

Σν 47
ν
 θεθάιαην είλαη ην πξώην πνπ πξαγκαηεύεηαη ηελ απιή κέζνδν ησλ ηξηώλ, ε 

νπνία γηα ηνλ Γιπδώλην «εἶλαη πξώηε κέζνδνο θαὶ θπξία πάλησλ ηῶλ κεζόδσλ… αὐηὴ 

γνῦλ ἡ κέζνδνο γίλεηαη κὲ ηξία κέξε ςεθίσλ, θαὶ  ηὰ κὲλ δύν κέξε εἶλαη κηᾶο θύζεσο, 

θαὶ ὅκνηα, ἤγνπλ ηὸ πξῶηνλ θαὶ ηὸ ηξίηνλ, ηὸ δὲ ἄιινλ κέξνο δὲλ εἶλαη ὅκνηνλ, ἤγνπλ 

ηὸ δεύηεξνλ. Ἀπ‟αὐηὰ γνῦλ ηὰ ηξία κέξε πνιππιαζηαδόκελα ηὰ δύσ κέξε, ἤγνπλ ηὸ  

δεύηεξνλ, θαὶ ηὸ ηξίηνλ, ἕπεηηα κεξηδόκελα κὲ ηὰ πξῶηα, γελλῶζηλ ἄιινλ κέξνο 

ηέηαξηνλ, θαὶ  αὐηὸ εἶλαη κηᾶο θύζεσο κὲ ηὸ δεύηεξνλ». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 58) 

Αθνινπζνύλ ηα θεθάιαηα 48
ν
 σο 56

ν
 κε παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ησλ 

ηξηώλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ησλ άιισλ ππνινγηζκνί βάξνπο θαη 

λνκηζκάησλ («ιίηξαηο θαί ὀγγίαηο, πξόο θισξία θαί ἄζπξα», «θαληαξίσλ, θαί ιηηξῶλ» 

(Δ. Γιπδώληνο, ζει. 62-64) ελώ ζε μερσξηζηό θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ ησλ ηξηώλ κε θιάζκαηα, θαζώο θαη ε αληίζηξνθε απηήο κέζνδνο «ηῆο 

ιεγνκέλεο ηῶλ ηξηῶλ ἀλάπαιηλ» (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 65-67). ηε ζπλέρεηα ν 

Γιπδώληνο πεξηγξάθεη ηηο κεζόδνπο «ηῶλ πέληε» θαη «ηῶλ ἑπηά» ηόζν ζηνπο 

αθέξαηνπο όζν θαη ζηνπο θιαζκαηηθνύο αξηζκνύο: θεθ.57
ν
 θαη 58

ν
: «Πεξὶ ηῆο κεζόδνπ 

ηῶλ ε΄» θαη «Πεξὶ ηῆο αὐηῆο κεζόδνπ κὲ ηδαθίζκαηα» αληίζηνηρα θαη θεθ. 60
ό
 θαη 61

ν
 : 

«Πεξὶ ηῆο κεζόδνπ ηῶλ δ΄» θαη «Πεξὶ ηῆο αὐηῆο κὲ ηδαθίζκαηα». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 

69-73) 
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Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ αθνξά ηα θεθάιαηα 62
ν
 σο 98

ν
 (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 73-132), 

κε εμαίξεζε ην θεθ. 75
ν
, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην «Πεξὶ πνῦ λὰ πξνζζέλῃο λνύιαηο 

θαὶ πνῦ λά θόπηῃο». (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 87) Σα πξνβιήκαηα, ηα νπνία αληαλαθινύλ 

πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο επνρήο, είλαη ηαμηλνκεκέλα ζε νκάδεο, νξηζκέλεο 

από ηηο νπνίεο απνηεινύλ μερσξηζηά θεθάιαηα θαη αθνξνύλ ζπλήζσο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

Αθνινπζεί ην παξάξηεκα πνπ πεξηέρεη 10 εθ λένπ αξηζκεκέλα θεθάιαηα γηα ηελ 

εύξεζε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα θαη άιισλ θηλεηώλ ενξηώλ, πνπ ππνινγίδνληαη κε 

βάζε ηνλ ενξηαζκό ηνπ Πάζρα θαη νθηώ αθόκε θεθάιαηα ρσξίο αξίζκεζε, πνπ 

αλαθέξνληαη ζε πνηθίια  ζέκαηα. (Δ. Γιπδώληνο, ζει. 133-158) 

   

Οη ποιιαπιές εθδόζεης ηες Αριθμητικής ηοσ Γισδώληοσ 

 

Ζ Αξηζκεηηθή ηνπ Γιπδώληνπ γλώξηζε κεγάιε επηηπρία, όπσο πξνθύπηεη από ηελ 

εύξεζε αληηηύπσλ πνιιώλ εθδόζεώλ ηεο ζε βηβιηνζήθεο δηαθόξσλ επξσπατθώλ 

πόιεσλ. Ωζηόζν δελ έρεη βξεζεί αληίηππν ηεο πξώηεο έθδνζεο (1568, Βελεηία). 

ύκθσλα κε ηελ θαηαινγνγξάθεζε ηνπ Πνύινπ (Α.Η.Πνύινπ, ζει. 30-153), έλα 

αληίηππν ηεο έθδνζεο ηνπ 1569 ζηε Βελεηία βξίζθεηαη ζηε Βηβιηνζήθε Αγίνπ Μάξθνπ 

ηεο ίδηαο πόιεο (20050 S.G.2.), έλα ηνπ 1596 (Βελεηία) ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Βξεηαληθνύ Μνπζείνπ (871. e.1 .Η.Α.Μ.. Νν 747), έλα ηνπ 1621 (Βελεηία) ζηελ 

Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε Λέπληελ ηεο Οιιαλδίαο (507. Δ. 4.) θαη άιιν έλα ηεο 

ίδηαο ρξνληάο ζηελ Αγγειηθηαλή Βηβιηνζήθε ηεο Ρώκεο (ΒΒ. 12,2). Γελ έρεη βξεζεί 

θάπνην αληίηππν ηεο έθδνζεο ηνπ 1641, σζηόζν νη κειεηεηέο ζεσξνύλ όηη ε έθδνζε 

απηή έγηλε από ηνλ ηππνγξάθν Αλδξέα Ηνπιηαλό, επεηδή ζηελ έθδνζε ηνπ 1654 

αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα ππνινγηζκνύ απηνύ ηνπ έηνπο. (Α.Η.Πνύινπ, ζει. 39)  

ηελ έθδνζε ηνπ 1651 (Βελεηία) αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά όηη “ζπρλαί δὲ ἄιιαη 

δηαδέρζεζαλ αὐηήλ κεηέπεηηα, ὡο ἡ κεη’ ὀιίγα ἔηε, ηῷ 1596, δῶληνο ἴζωο ηνῦ 

ζπγγξαθέωο, παξὰ Πέηξνπ πἱνῦ πνηέ Χξηζηνθόξνπ ηνῦ Τδαλλέηνπ γελνκέλε θαί ἡ ἐλ ἔηεη 

1651 παξὰ Ἀλδξέα ηῶ Ἰνπιηαλῷ, θαὶ ή παξὰ Ν. Σαύξω πεξὶ ηὰο ἀξρὰο ηῆο 
/  

ἑθαηνληαεηεξίδνο.” (Χ. Φηιεηάο, ζει. 274). Οη κεηαγελέζηεξεο εθδόζεηο έγηλαλ θαη 

απηέο ζηε Βελεηία ηα έηε: 1654, 1679, 1681, 1687, 1708, 1724, 1750,1765, 1777, 

1779, 1783 (δύν εθδόζεηο), 1804, 1818. 

ύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ηνπ Legrand, ε παιαηόηεξε έθδνζε απηνύ ηνπ έξγνπ, πνπ 

ήηαλ ηόηε γλσζηή, είλαη ηνπ 1596 θαη βηβιηνγξαθήζεθε από ηνλ θαηάινγν ηνπ 

Λάκπξνπ ζηελ Αζήλα ην 1864. Δθεί αλαθέξεηαη όηη ην βηβιίν ην 1863 θόζηηδε 12 

θξάγθα. (Α.Η.Πνύινπ, ζει. 42)  

Όιεο νη εθδόζεηο έγηλαλ ζε δηάθνξα ηππνγξαθεία ηεο Βελεηίαο θαη θαλεξώλνπλ ηε 

κεγάιε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ. «Παξαιείπω ηὰο παξὰ Ν. Γιπθεῖ θαὶ Γ. Θενδνζίνπ θαζ’ 

ὅιελ ηαύηελ ηὴλ ἑθαηνληαεηεξίδα ζπρλὰο γελνκέλαο κεηαηππώζεηο, αἱ ὁπνῖαη δὲλ 

δείρλνπζη ἄιιν παξά ηὴλ πνιινηὰηελ ρξήζηλ ηνῦ βηβιίνπ». (Χ. Φηιεηάο, ζει. 274) 

 

Η Αριθμητική ηοσ Γισδώληοσ ζηης ειιελόθφλες περηοτές ηες οζφκαληθής 

ασηοθραηορίας 

 

Ο Γιπδώληνο κε ηελ Αξηζκεηηθή ηνπ έδσζε ζηνπο Έιιελεο έλα βνήζεκα αληίζηνηρν 

ησλ Τrattato d’ Aritmetica, Libro d’ abacco θαη Trattato d’ abacco ησλ Ηηαιώλ θαη ησλ 

άιισλ Δπξσπαίσλ, σζηόζν δελ είλαη γλσζηό ζε πνην βαζκό κπνξεί λα επσθειήζεθε 

από ηα έξγα απηά. (Σ. θιαβελίηεο, ζει. 18) Δπίζεο κεξηθά από ηα πξνβιήκαηα πνπ 



 
 Πξαθηηθά ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθαξκνζκέλεο Παηδαγωγηθήο θαη Δθπαίδεπζεο 

(ΔΛΛ.Ι.Δ.Π.ΔΚ.), 6ν Παλειιήλην Σπλέδξην, 5-7 Οθηωβξίνπ 2012 
 

8 

 
 ISSN 1792-7587 

παξαζέηεη έρνπλ αληιεζεί από βπδαληηλά εγρεηξίδηα Αξηζκεηηθήο ηνπ 15
νπ

 αηώλα. (Σ. 

θιαβελίηεο, ζει. 18, ζεκ. 7) 

Οη αιιεπάιιειεο εθδόζεηο ηεο Αξηζκεηηθήο ηνπ δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο απνδνρήο ηνπ 

βηβιίνπ, ηόζν ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε, αθνύ 

απνηέιεζε ην βαζηθό βνήζεκα ησλ εκπόξσλ – πξαγκαηεπηώλ θαη ησλ βνεζώλ ηνπο, 

όπσο θαη ησλ παληόο είδνπο γξακκαηηθώλ – ινγηζηώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαλ κέζα 

αιιά θαη έμσ από ηα όξηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σν βηβιίν απηό ππήξμε έλα 

από ηα βαζηθά εθόδηα, πνπ ζπλέβαιε ζην λα θαηαζηνύλ νη Έιιελεο ηθαλνί λα 

ζπλαιιάζζνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν εκπνξηθά κε δηάθνξεο επξσπατθέο πόιεηο. (Σ. 

θιαβελίηεο, ζει. 19)  

Ο Θεζζαιόο Αιέμαλδξνο Διιάδηνο ζην ζύγγξακκά ηνπ “Status preseus Ecclesiae 

Graecae”, πνπ εθδόζεθε ζηε Γεξκαλία ην 1714, αλαθεξόκελνο ζηνπο Lacroix, Ricaut 

θαη Smith, νη νπνίνη είραλ γξάςεη επηθξηηηθά ζρόιηα γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ ππόδνπινπ έζλνπο, κλεκνλεύεη ηελ Αξηζκεηηθή ηνπ 

Γιπδσλίνπ κε επαίλνπο, ιέγνληαο όηη είλαη ηόζν θαινγξακκέλε, ώζηε όια ηα ζέκαηα 

ηα νπνία νη καζεκαηηθνί δηαπξαγκαηεύνληαλ κε αιγεβξηθό ηξόπν, ν Γιπδώληνο λα ηα 

παξνπζηάδεη κε απιό ηξόπν θαη λα ηα ιύλεη ρσξίο δπζθνιία. (Χ. Φηιεηάο, ζει. 273) 

Ζ Αξηζκεηηθή ηνπ Γιπδώληνπ έγηλε επξύηαηα γλσζηή κε ην όλνκα Γιπδνύλη ή 

Γιπηδνύλη. (Ν. σηεξάθεο ζει. 185) Γέρζεθε επηθξίζεηο γηα ηελ απιόηεηά ηεο, θαζώο 

θαη γηα ηε γιώζζα ηεο. Χαξαθηεξηζηηθό είλαη ην πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε δηαθόζηα 

ρξόληα κεηά ηελ πξώηε έθδνζή ηεο κε ηνλ Δπγέλην Βνύιγαξε, ην νπνίν αλαθέξεη ζηελ 

απνινγία ηνπ ν Ηώζεπνο Μνηζηόδαθαο: ν Δπγέληνο Βνύιγαξεο «ἐζρνιάξρεη ἐλ 

Κσλζηαληηλνππόιεη, ὅπνπ ηό ζξάζνο ηηλῶλ γξακκαηηθῶλ θαθνθπῶλ ηῆο αὐηῆο πόιεσο 

ἔθζαζε λά πέκςῃ πξόο ηόλ ζνθόλ ἄλδξα ηηλά κπαθάιελ, θαί ηνῦην νὐρί ἐπί καζήζεη, 

ἀιιά ἐπί ζπδεηήζεη θπξίσο ηῆο ἀξηζκεηηθῆο, θξαηνῦληα ἀλά ρείξαο ξεξππσκέλνλ ηόλ 

Γιπδνύλελ θαί ἀπόδνληα ηῆο πνιπζπλζέηνπ δπζνζκίαο ηῆο ηέρλεο αὐηνῦ ηό ἐιάρηζηνλ 

πόδαο δεθαπέληε ἤ δεθανθηώ...» (Ἰ.Μνηζηόδαθαο, ζζ. 81 – 82, Μ. Η. Γεδεώλ, ζζ. 281-

282 ζεκ. 9). Ο Βνύιγαξεο απνκαθξύλζεθε από ηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή κεηά 

ηελ πηώζε ηνπ νηθνπκεληθνύ παηξηάξρε εξαθείκ Β΄ (1757 – 1761) ηνλ Απξίιην ηνπ 

1761, νπόηε πηζαλόηαηα ζπλέβε ην ελ ιόγσ πεξηζηαηηθό (Μ. Η. Γεδεώλ, Χξνληθὰ 

Παηξηαξρηθῆο Ἀθαδεκίαο, ζ. 165) Ο ηακάηηνο Νηθνιαΐδεο ζηε βηνγξαθία ηνπ 

Δπγελίνπ Βνύιγαξε (ηελ νπνία πξνηάζζεη γηα ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βνύιγαξε 

Ἑθαηνληαεηεξίο ηῶλ ἀπνκ Χξηζηνπῦ Σωηεκξνο ἐλαλζξωπεκζαληνο: ἡ πξωκηε θαηακ 

ρξνληθεκλ πξνκνδνλ ἐλ ἐπηζηεκκε ἐθηεζεῖζα, Αζήλα 1865, ζ. ζ΄), αλαθέξεη  σο εζηθό 

απηνπξγό ηνπ πεξηζηαηηθνύ απηνύ ηνλ Γσξόζεν Λέζβην, ν νπνίνο ήηαλ «δηδάζθαινο 

ηῶλ γξακκαηηθῶλ» θαη δπζθεκνύζε ηνλ Βνύιγαξε «ὡο κή εἰδόηα ηὴλ ιιεληθὴλ 

Γιώζζαλ θαὶ ὡο δηδάζθνληα πεξηηηὰ θαὶ ἄγλσζηα καζήκαηα, ηὰ ὁπνῖα ἐλόκηδε ηὴλ 

Ἀξηζκεηηθήλ, ηὴλ Γεσκεηξίαλ θαὶ ηὰ ινηπὰ κέξε ηῆο Μαζεκαηηθῆο· ἡ δέ ρακεξπήο 

θαηαδξνκή αὐηνῦ (ηνπ Γσξνζένπ) ιέγνπζηλ, θαηήληεζελ εἰο ηνηνῦηνλ βαζκόλ, ὥζηε 

θαί παληνπώιελ ηηλὰ ἐκίζζσζελ, ἵλα παξνπζηαζζῇ εἰο ηὴλ παξάδνζηλ ηνῦ Δὐγελίνπ 

θέξσλ ηὸλ Γιπληδνύληνλ ἐπὶ ρεῖξαο θαί δεηήζῃ ιύζηλ πξνβιεκάησλ ἀξηζκεηηθῆο 

δεηθλύσλ δῆζελ δηά ηνύηνπ ηὸ εὐηειέο ηῶλ δηδαζθνκέλσλ παξά ηνῦ Δὐγελίνπ 

καζεκάησλ.» (Ν.σηεξάθεο, ζζ. 185-186) Από ην πεξηζηαηηθό απηό πξνθύπηεη όηη ην 

βηβιίν ηνπ Γιπδώληνπ ήηαλ πνιύ γλσζηό θαη απνηεινύζε εγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ησλ 

ππόδνπισλ Διιήλσλ. Ο εκπλεπζηήο απηήο ηεο «θάξζαο» Γσξόζενο πξνζπάζεζε κε 

απηό ηνλ ηξόπν λα δείμεη όηη ε αμία ησλ Μαζεκαηηθώλ, πνπ σο λέα γλώζε πςεινύ 

επηπέδνπ δίδαζθε ν Βνύιγαξεο ζηα αλώηεξα εθπαηδεπηήξηα ηνπ ππνδνύινπ 

Διιεληζκνύ (ζηελ Αζσληάδα ρνιή αξρηθά θαη θαηόπηλ ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο 
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ρνιή), δελ μεπεξλνύζε ζε αμία ηελ ύιε ηεο Αξηζκεηηθήο ηνπ Γιπδώληνπ ηεο 

ζηνηρεηώδνπο βαζκίδαο. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο επξέζεσο ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα καδί κε ην θαζαξά 

αξηζκεηηθό πεξηερόκελν ηνπ βηβιίνπ απερεί ην πεξηερόκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

αξηζκεηηθήο, όπσο είρε δηακνξθσζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο παιαηνιόγηνπ 

επνρήο κε ηελ αλαβίσζε ηεο κειέηεο ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηελ εύξεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ Πάζρα. (Σν έξγν ηνπ εθ κύξλεο  Νηθνιάνπ Αξηαβάζδνπ Ραβδά 

πεξί ηνπ ππνινγηζκνύ ηνπ Πάζρα ηνπ 1341 πεξηιακβάλεηαη ζε κία επηζηνιή ηνπ πξνο 

ηνλ Θεόδσξν Σδαβνύρε. Απηή ε καζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ επηζηνιή πεξηέρεη αθόκε 

κία „ἐλ ζπέξκαηη‟ αξηζκεηηθή θαη αζθήζεηο πνπ ιύλνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ηξηώλ. Ζ 

επηζηνιή εθδόζεθε κε γαιιηθή κεηάθξαζε από ηνλ P. Tannery. πγθεθξηλέλα νη ζζ. 

86 – 116 απνηεινύλ ην θείκελν θαη νη ζζ. 118 – 187 ηε γαιιηθή κεηάθξαζε).  

 

Σσκπεράζκαηα 

 

Σν βηβιίν ηνπ Γιπδώληνπ απνδείρηεθε ζηελ πξάμε ρξήζηκν εξγαιείν. Απνηειεί ην 

δεύηεξν ειιεληθό βηβιίν αξηζκεηηθήο πνπ ηππώζεθε κεηά ηελ εθεύξεζε ηεο 

ηππνγξαθίαο (πξώην είλαη ηνπ Μηραήι Ψειινύ, Οη ηέζζεξηο Μαζεκαηηθέο Δπηζηήκεο, 

Βελεηία 1532, Α.Η.Πνύινο, ζζ.36-37). Γηα πεξίπνπ δηαθόζηα πελήληα ρξόληα ήηαλ ην 

πην γλσζηό θαη ην πην δηαδεδνκέλν ιατθό βηβιίν αξηζκεηηθήο κέρξη πνπ έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο άιια πνπ ππεξηεξνύζαλ ζηελ γιώζζα ηεο γξαθήο θαη ηε κέζνδν, όπσο 

ην «Ἀξηζκεηηθό γρεηξίδην» (1769, Χάιε) ηνπ Μνζρνπνιίηε Κσλζηαληίλνπ Σδεράλε. 

(Ν.σηεξάθεο,  ζζ. 185-186 θαη Σ. θιαβελίηεο,  ζει. 20) 

Ο Γιπδώληνο κε ηελ Αξηζκεηηθή ηνπ παξείρε ζηνπο Έιιελεο έλα εγρεηξίδην, πνπ καδί 

κε ηηο εθδνηηθέο θαη εκπνξηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ, ζπλέβαιε 

ζηελ πλεπκαηηθή αθύπληζε ησλ θαηνίθσλ ησλ ειιελόθσλσλ πεξηνρώλ ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.  Καηά ηνλ Μ. Παξαλίθα είλαη «ἐπηζηήκσλ»  θαη ν 

«πξῶηνο θνηλῆ θξάζεη γξάςαο Ἀξηζκεηηθήλ, ἐπηζηαηήζαο ηῆο ἐθδόζεσο 

ἐθθιεζηαηηθῶλ βηβιίσλ θαί ζπληάμαο ηὸ Δὐαγγειηζηάξηνλ θαὶ ηὰ Παζράιηα». (Μ. Κ. 

Παξαλίθαο, ζει.166) 

Ωο ζπληειεζηέο ηεο επηηπρίαο ηεο Αξηζκεηηθήο ηνπ Γιπδώληνπ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ 

ην επίθαηξν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ύιεο, ε θαηαλνεηή ηνπ γιώζζα, ν επηηπρεκέλνο 

ζπλδπαζκόο παξάδνζεο θαη αλαλέσζεο ζηελ νξνινγία, ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ηεο 

ύιεο αιιά θαη ε πξνζσπηθόηεηα θη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γιπδώληνπ ζηνλ 

ρώξν ηνπ βηβιίνπ. (M. Sicherl, ζζ. 34-54,  Canart P., ζζ. 527 – 544, Χαζηώηεο Η. Κ., ζ. 

130, ζεκ. 4) Αθόκε ην έξγν ηνπ απηό απνηειεί έλα κλεκείν ηνπ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο 

ηεο ππό δηακόξθσζε ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ 16
νπ

 αηώλα, αιιά θαη 

ηεο επηβίσζεο ηεο κε ιόγηαο εθπαηδεπηηθήο παξάδνζεο, πνπ έρεη ηηο αθεηεξίεο ηεο 

ζηελ ύζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν. (Ν.σηεξάθεο,  ζει. 186)  
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