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ΣΥΝΟΛΑ
 Η έννοια του συνόλου θεωρείται ταυτόσημη με εκείνη της κλάσης, της συλλογής 
ή της οικογένειας και σημαίνει ένα πλήθος οντοτήτων που έχουν μια κοινή ιδιότητα. 
Αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι οποιαδήποτε και να δίνεται ρητά ή να εννοείται. 
Οι οντότητες ενός συνόλου καλούνται στοιχεία του συνόλου. Το γεγονός ότι το a 
είναι ένα στοιχείο του συνόλου S συμβολίζεται με a ∈ S. Συνήθως, τα στοιχεία ενός 
συνόλου είναι ομοειδή (π.χ. αριθμοί ή φωτογραφίες, αλλά όχι και τα δύο), αν και 
αυτό δεν είναι απαραίτητο. Για να ορίσουμε ένα σύνολο περικλείουμε τα στοι χεία 
του σε αγκύλες, π.χ. γράφουμε S = {2, 4, 6, 8}, ή περιγράφουμε τα στοιχεία με την 
κοινή τους ιδιότητα, π.χ. S = {n | n άρτιος φυσικός αριθμός μικρότερος από 10}.

 Ένα σύνολο χωρίς κανένα στοιχείο καλείται κενό και παριστάνεται με ∅. Ένα 
σύνολο S έχει n στοιχεία, όπου n είναι ένας φυσικός αριθμός (δηλ. 1, 2, 3, …), αν 
υπάρχει μία ένα-προς-ένα αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων του S και των στοι-
χείων του {1, 2, 3, …, n}. Ένα σύνολο λέγεται πεπερασμένο, αν είναι κενό ή έχει n 
στοιχεία, όπου n είναι ένας φυσικός αριθμός. Αλλιώς το σύνολο λέγεται άπειρο.

 Ένα σύνολο S λέγεται απείρως αριθμήσιμο, αν υπάρχει μία ένα-προς-ένα 
αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων του S και των φυσικών αριθμών. Ένα σύνολο 
S λέγεται αριθμήσιμο, αν είναι πεπερασμένο ή απείρως αριθμήσιμο. Αλλιώς, το S 
λέγεται μη αριθμήσιμο. Προφανώς, το σύνολο των φυσικών αριθμών και το σύνολο 
των ακεραίων είναι αριθμήσιμα σύνολα. Επίσης, μπορεί να δειχθεί ότι το σύνολο 
των ρητών αριθμών (δηλ. οι λόγοι ακεραίων) είναι αριθμήσιμο σύνολο. Όμως, το 
σύνολο των πραγματι κών αριθμών είναι μη αριθμήσιμο. Έπεται ότι και το σύνολο 
των μιγαδικών αριθμών είναι μη αριθμήσιμο.

 Αν κάθε στοιχείο του συνόλου A είναι και στοιχείο του συνόλου B, τότε λέμε ότι 
το A είναι υποσύνολο του B και γράφουμε A ⊆ B ή B ⊇ A. Αν A ⊆ B και A ⊇ B, τότε 
λέμε ότι τα A και B είναι ίσα και γράφουμε A = B. Σε αυτή την περίπτωση τα A και 
B έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία.

 Για δύο σύνολα A and B ορίζουμε (α) την ένωσή τους A ∪ B ως το σύνολο 
του οποίου κάθε στοιχείο ανήκει στο A ή στο B ή και στα δύο, (β) την τομή τους 
A ∩ B ως το σύνολο του οποίου κάθε στοιχείο ανήκει και στο Α και στο B, (γ) το 
συμπλήρωμα του B ως προς το A ως το σύνολο του οποίου κάθε στοιχείο ανήκει στο 
A αλλά όχι και στο B.
 Τα στοιχεία ενός συνόλου μπορεί να είναι σύνολα. Έτσι, για παράδειγμα, αν 
A = {a, a'} και B = {b, b', b''} είναι δύο σύνολα, τότε S = {A, B} είναι επίσης ένα 
σύνολο. Ορίζουμε το διαταγμένο ζεύγος (a, b) με τη σχέση (a, b) = {{a},{a, b}} 
(βλέπε Calculus του Spivak). Η ισότητα (a, b) = (c, d) έπεται τις a = c and b = d.

 Για δύο μη κενά σύνολα A και B ορίζουμε το Καρτεσιανό γινόμενο A × B ως το 
σύνολο όλων των διαταγμένων ζευγών (a, b), με a ∈ A και b ∈ B. Αυτοί οι τελευ-
ταίοι ορισμοί χρησιμοποιούνται σαν βάση για την εισαγωγή των συναρτήσεων.


