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Παγκόσμια μέρα της σταθεράς  π 

Το π είναι η σταθερά του Αρχιμήδη και ορίζεται ως ο λόγος του μήκους της περιφέρειας του κύκλου προς τη 

διάμετρό του. Η Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθηματικούς και 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14/3 (π = 3,14). Η Ημέρα γιορτάζεται με πάρτι σε πολλές μαθηματικές σχολές 

του κόσμου, ακριβώς στη 1:59 μετά το μεσημέρι, καθώς το 1,5,9 είναι οι τρεις αριθμοί που ακολουθούν τη 

σταθερά 3,14,  η οποία στην επταψήφια εκδοχή της είναι  π = 3,14159. Γιορτάζεται, δε, με την …κατανάλωση 

στρογγυλών ειδών πίτας επειδή στα αγγλικά το ελληνικό γράμμα π θυμίζει την αγγλική λέξη pie (πίτα) η 

οποία προφέρεται ως “πάι”!!!! 

Ο αριθμός π ισούται με  3.1415926535897.....κι ΑΠΕΙΡΑ δεκαδικά ψηφία!! Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 

γνωστά πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ψηφία .Αν κάποιος επιχειρούσε να μετρήσει τα ψηφία αυτά θα έπρεπε 

να μετρά ασταμάτητα  περίπου 133 χρόνια… ώστε  να ολοκληρώσει το…μέτρημα!!!!!! 

Για την απομνημόνευση των πρώτων λίγων δεκαδικών ψηφίων του αριθμού π έχουν επινοηθεί διάφοροι 

μνημονικοί κανόνες, ανάμεσά μας και η παρακάτω φράση του Πλάτωνα:  

«ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΙΝΑ ΟΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΩ ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ 

ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ ΚΑΙ ΟΝ ΦΕΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΛΟΝ ΘΝΗΤΟΙ ΘΑ ΕΥΡΩΣΙ» Η παραπάνω φράση 

είναι και μας μνημονικός τρόπος για τον προσδιορισμό των 23 πρώτων ψηφίων του π. Ο αριθμός των 

γραμμάτων κάθε λέξης αποτελεί και ένα ψηφίο του π: 

  ΑΕΙ = 3, Ο =1, ΘΕΟΣ = 4, ΜΕΓΑΣ = 5, ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ = 9, ΤΟ = 2 …... 

 

Στο σχολείο μας γιορτάσαμε για πρώτη φορά φέτος τη μέρα του π. Μας 14 Μαρτίου 2017  διοργανώθηκε 

δράση κατά την οποία η Ομάδα των μαθηματικών του σχολείου μας - με τη συνεισφορά και άλλων 

συναδέλφων, οι οποίοι πρόθυμα βοήθησαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης- πρόσφεραν  στους μαθητές και 

συναδέλφους εδέσματα στρογγυλού σχήματος. Δόθηκαν επίσης στα παιδιά σελιδοδείκτες στους οποίους 

αναγράφεται ο μνημονικός κανόνας του Πλάτωνα για τα 23 πρώτα ψηφία του π.  
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