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Πρόλογος 23 

Πώς να προλογίσει κανείς ένα βιβλίο που αναφέρεται στη γλώσσα προγραμματισμού C, 

όταν έχουν γραφεί και ήδη κυκλοφορούν πάμπολλα βιβλία και εγχειρίδια χρήσης της C; 

Και όμως, το έργο του υπογράφοντος δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, μιας και ο συγγραφέ-

ας του βιβλίου έχει φροντίσει να εφοδιάσει το δημιούργημά του με ελκυστικό και ιδιαί-

τερα εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αποδίδοντάς το ταυτόχρονα από μια πολύ ξεχωριστή και 

κατάλληλη οπτική γωνία. 

Ξεκινώντας ήδη από το εξώφυλλο, ο αναγνώστης προδιατίθεται για μια εις βάθος εξε-

ρεύνηση της γλώσσας C, κάτι που επαληθεύεται στη συνέχεια αφού το υλικό του βιβλί-

ου τον ταξιδεύει σε ολόκληρο τον συναρπαστικό κόσμο της C. Σε όλο αυτό το ταξίδι 

φαίνεται η εμμονή του συγγραφέα να ακολουθεί προσεκτικά τη βέλτιστη διαδρομή, με 

άλλα λόγια τη βέλτιστη διδακτική σειρά με απλό, κατανοητό, και εποπτικό τρόπο. 

Τo επιτυχημένο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας δένει αποτελεσματικά με την πλη-

ρότητα του βιβλίου στην εκτενή θεώρηση της γλώσσας C, μέσα από πλήθος επεξηγημα-

τικών σχημάτων και παραδειγμάτων. Η μεγάλη διδακτική εμπειρία του συγγραφέα είναι 

εμφανής και τον βοηθάει να προσεγγίζει τις πιο δύσκολες έννοιες με ιδιαίτερο τρόπο 

ώστε να γίνονται άμεσα κατανοητές από τον αναγνώστη. Επιπλέον, το ύφος του βιβλίου 

είναι φιλικό και ελκυστικό, καθιστώντας το έτσι έναν ευχάριστο σύντροφο στην εκμά-

θηση και εμπέδωση της C. 

Το βιβλίο δεν σταματάει στη συμβατική κάλυψη της γλώσσας, αλλά διεισδύει και σε πιο 

προχωρημένους τομείς προγραμματισμού. Η αναφορά στις αναδρομικές διαδικασίες, στις 

μεθόδους ταξινόμησης και αναζήτησης, και η ανάπτυξη στοιχείων από τις δομές δεδομέ-

νων, όλα εναρμονισμένα με κώδικα της C, του δίνει μια πρόσθετη αξία και έναν χαρακτή-

ρα που συναντάται μόνο σε εξειδικευμένα βιβλία αλγορίθμων και δομών δεδομένων. 

Κάθε κεφάλαιο ακολουθείται από σχετικά παραδείγματα, μια σύντομη ανασκόπηση, και 

ένα πλήθος ασκήσεων κυμαινόμενης δυσκολίας. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα ολο-

κληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της γλώσσας, τον κώδικα των παραδειγμάτων, τις 

απαντήσεις όλων των ασκήσεων, καθώς και τον κώδικα των λύσεών τους. Το βιβλίο ήδη 

βρίσκεται στη 5η έκδοση του, γεγονός που αποδεικνύει τόσο την αποδοχή του όσο και 

την εμμονή του συγγραφέα για τη συνεχή βελτίωση του. 

Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κάθε βαθμίδας, σε όσους διδάσκονται 

τη γλώσσα C, αλλά και σε όσους θα ήθελαν μόνοι τους να μάθουν και να κατανοήσουν σε 

βάθος τη γλώσσα και τις τεχνικές προγραμματισμού που τη συνοδεύουν. 

 

Καθηγητής Πάνος Τραχανιάς 

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 





 

 Κεφάλαιο  

Εισαγωγή στον 
προγραμματισμό 

 



 

 

Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με μια πρώτη γνωριμία με το βιβλίο, 

αναλύει τη δομή των υπόλοιπων κεφαλαίων, και σας προτείνει 

τρόπους ανάγνωσής του, ανάλογα με το αν διαθέτετε 

προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. 

Περιέχει κάποια ιστορικά στοιχεία για τη γλώσσα C, καθώς και 

τις απαντήσεις σε κάποιες φιλοσοφικές ερωτήσεις όπως «γιατί 

να μάθω προγραμματισμό;» ή «γιατί να μάθω C;». 

Αναλύει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, όπως  

η έννοια της μεταβλητής, και παρουσιάζει τη διαδικασία 

σχεδιασμού ενός προγράμματος.  

Τέλος, σας βοηθά να μάθετε να οργανώνετε τη σκέψη σας και 

να περιγράφετε τη λειτουργία συστημάτων με έναν εποπτικό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας παρέχει ένα 

λογικό διάγραμμα. 

 

 

Στο συνοδευτικό υλικό του βιβλίου θα βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης για το ολοκληρωμένο 

περιβάλλον του Code::Blocks, τον κώδικα των προγραμμάτων που βρίσκονται στο βιβλίο, τον 

κώδικα και τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των εργασιών. Το συμπιεσμένο αρχείο του 

συνοδευτικού υλικού μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 

www.klidarithmos.gr/CseVathos5e 

http://www.klidarithmos.gr/CseVathos5e
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Εισαγωγή 
Οκτώβριος του 1983. Ως μεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα μια δεκαοχτάχρονη αμερι-

κανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση μας κράτησε έναν χρόνο περίπου. Ευέλικτη 

αλλά δύστροπη. Δύσκολο να την κατανοήσεις και δυσκολότερο να τη χειριστείς. Την 

επόμενη χρονιά μού γνώρισε τη μικρότερη αδελφή της, τη C. Από την πρώτη στιγμή με 

εντυπωσίασε, είχε πιο δομημένη σκέψη, ήταν τρομερά ευέλικτη και πολύ πιο φιλική. Η 

γνωριμία αυτή δεν άργησε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο έρωτα, ο οποίος κρατάει ακόμη 

και σήμερα. Από τότε συνάντησα και άλλες πολλές, πολύ πιο νέες και εμφανίσιμες, με 

πολλές δυνατότητες και προσόντα, όμως πάντα έμεινα πιστός στη μεσήλικα πια αγάπη 

μου, τη C. Ευτυχώς που είναι μόνο… μια γλώσσα προγραμματισμού! 

Και όμως, η πολύχρονη αυτή σχέση είχε και έναν καρπό, την παραγωγή πλούσιου εκ-

παιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια για τη διδασκαλία της 

γλώσσας C και το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. 

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στον αρχάριο όσο και στον πεπειραμένο προγραμμα-

τιστή που θέλει να γνωρίσει τις αρχές και τη φιλοσοφία του δομημένου προγραμματι-

σμού μέσα από μια ευέλικτη και χωρίς όρια γλώσσα όπως η C. 

Με ιδιαίτερο τρόπο προσεγγίζονται όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας και δίνεται έμ-

φαση στην αναλυτική και σε βάθος επεξήγηση των «στρυφνών» της σημείων. Μεγάλο 

βάρος έχει δοθεί στη διδακτική σειρά αυτού του βιβλίου, ώστε η ανάγνωση και η κατα-

νόηση ενός κεφαλαίου να προϋποθέτει μόνο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα προη-

γούμενα κεφάλαια. 

Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο 
Αν είστε γνώστης μιας οποιασδήποτε άλλης γλώσσας προγραμματισμού μπορείτε να 

παραλείψετε το Κεφάλαιο 1 και να προχωρήσετε κατευθείαν στο επόμενο κεφάλαιο. 

Το Κεφάλαιο 2 είναι μια μικρή «περιοδεία» στη γλώσσα. Γίνεται μια πρώτη γνωριμία 

ώστε να αποκτήσετε μια σφαιρική εικόνα από τη δομή και τα χαρακτηριστικά της και να 

μπορέσετε να σχεδιάσετε τα πρώτα σας απλά προγράμματα. Τα επόμενα κεφάλαια ανα-

λύουν όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση βασικών 

αλλά και πιο πολύπλοκων εννοιών, με απλό, εποπτικό, και κατανοητό τρόπο. Τα Κεφά-

λαια 15, 16, 17, 18 και 19, περιγράφουν σε βάθος τόσο εξειδικευμένες τεχνικές προ-

γραμματισμού όσο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας. Τέλος, το Κεφάλαιο 20 

σάς προετοιμάζει για το επόμενο φυσικό βήμα: Μια πρώτη επαφή με τον αντικειμενο-

στρεφή προγραμματισμό και τη γλώσσα C++! Το Παράρτημα Α περιέχει μια αναλυτική 

αναφορά στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις της C. Στο Παράρτημα Β θα 

βρείτε λεπτομέρειες για το περιβάλλον ανάπτυξης Code::Blocks1. Το Code::Blocks 

είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment – 

                                                 

1  http://www.codeblocks.org 

http://www.codeblocks.org
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IDE) για τις γλώσσες C και C++, το οποίο διατίθεται υπό τη γενική άδεια χρήσης GNU 

GPL v3.0, πράγμα που σημαίνει ότι διατίθεται δωρεάν στον οποιονδήποτε. Όλα τα προ-

γράμματα που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο έχουν δοκιμαστεί στο περιβάλλον του 

Code::Blocks. Το Σχήμα 1.1 σάς πάει μια μικρή βόλτα στο βιβλίο και περιγράφει συνο-

πτικά τα περιεχόμενα των κεφαλαίων και των παραρτημάτων του.  

Στο συνοδευτικό υλικό του βιβλίου θα βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης για το ολο-
κληρωμένο περιβάλλον του Code::Blocks, τον κώδικα των προγραμμάτων που βρίσκο-
νται στο βιβλίο, τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων και των εργασιών. Το συμπιεσμένο 
αρχείο του συνοδευτικού υλικού μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα 
www.klidarithmos.gr/CseVathos5e, καθώς και από τον δικτυακό τόπο του βιβλίου 
στη διεύθυνση http://c.bytes.gr.  

Σας συνιστώ να κατεβάσετε άμεσα το συνοδευτικό υλικό του βιβλίου και να εγκαταστήσε-
τε το περιβάλλον του Code::Blocks, ώστε να μπορείτε να δοκιμάζετε τα παραδείγματα 
του βιβλίου αλλά και τα δικά σας προγράμματα. 

Το σύμβολο � δίπλα από τον τίτλο μιας παραγράφου σημαίνει ότι η παράγραφος παρέ-

χει εξειδικευμένες πληροφορίες τις οποίες μπορείτε να παραλείψετε αν δεν θέλετε ιδιαί-

τερη εμβάθυνση. 

Στο μαύρο πλαίσιο που υπάρχει δίπλα από τα περισσότερα παραδείγ-

ματα αυτού του βιβλίου αναφέρεται το όνομα του αρχείου στο οποίο 

υπάρχει ο πηγαίος κώδικας του παραδείγματος. Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει το 

Code::Blocks, αρκεί να διπλοπατήσετε με το ποντίκι στο αρχείο του παραδείγματος για 

να ανοίξετε το αρχείο μέσα στο ολοκληρωμένο περιβάλλον του Code::Blocks. Η μετα-

γλώττιση και η εκτέλεση του προγράμματος γίνονται πλέον με ένα απλό πάτημα του 

πλήκτρου του ποντικιού σε ένα εικονίδιο του περιβάλλοντος (δείτε το Παράρτημα Β). 

Η δομή των κεφαλαίων 

Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν την ίδια δομή (Σχήμα 1.2). Στο τέλος κάθε κεφα-

λαίου υπάρχουν λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις προς επίλυση. Ο βαθμός δυσκολίας 

κάθε άσκησης υποδεικνύεται από έναν αριθμό αστερίσκων (από έναν αστερίσκο για τις 

εύκολες ασκήσεις μέχρι τρεις για τις πιο απαιτητικές). Σε κάθε κεφάλαιο αναφέρονται τα 

συχνότερα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές, ενώ υπάρχει επίσης μια μικρή ανασκόπηση 

με τα βασικότερα σημεία του κεφαλαίου. Μετά από ορισμένα κεφάλαια υπάρχουν εργα-

σίες τις οποίες σας προτείνω να προσπαθήσετε να υλοποιήσετε. Για την υλοποίηση κάθε 

εργασίας ίσως χρειαστεί να αφιερώσετε αρκετές ώρες ή και μέρες. Στο συνοδευτικό υλι-

κό υπάρχουν οι απαντήσεις των ασκήσεων, ο κώδικας των λύσεών τους, καθώς και ο 

κώδικας όλων των προγραμμάτων που υπάρχουν στο βιβλίο. Επίσης, στο φάκελο 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ θα βρείτε την επεξήγηση και τον κώδικα της λύσης των εργασιών. 

arxeio.c 

http://www.klidarithmos.gr/CseVathos5e
http://c.bytes.gr
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Σχήμα 1.1 Μια ξενάγηση στο βιβλίο 
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Σχήμα 1.2 Η δομή των κεφαλαίων 
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Γιατί να μάθω προγραμματισμό; 
Σε μια συνέντευξη του ο Steve Jobs (1955~2011), συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος της 

Apple, ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο καθένας θα πρέπει να μάθει να προγραμματίζει έναν υπο-

λογιστή γιατί αυτό σε διδάσκει πώς να σκέφτεσαι». Πέρα όμως από αυτή την αδιαμφισβή-

τητη αλήθεια, ο προγραμματισμός αποτελεί την πεμπτουσία της επιστήμης των υπολογι-

στών. Δεν νοείται σπουδαστής, ο οποίος ασχολείται με την πληροφορική σε οποιοδήπο-

τε επίπεδο, που να μην διαθέτει βασικές τουλάχιστον γνώσεις προγραμματισμού. Ακόμα 

και τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, όπως το Word ή το Excel, καθώς 

και το κινητό μας τηλέφωνο, μπορούμε να τα παραμετροποιούμε ώστε να αυτοματο-

ποιούμε κάποιες από τις λειτουργίες τους, αρκεί να διαθέτουμε βασικές γνώσεις προ-

γραμματισμού. 

Γιατί να μάθω C;  
Μια ερώτηση που ακούω συνέχεια από τους φοιτητές είναι η εξής: Ποιος ο λόγος να μά-

θω C δεδομένου ότι υπάρχουν πιο σύγχρονες γλώσσες οι οποίες είναι πιο φιλικές και έ-

χουν περισσότερες δυνατότητες; 

Πάντα απαντώ με ένα παράδειγμα. Αν θέλουμε να γίνουμε πιλότοι, θα αρχίσουμε την 

εκπαίδευση μας από ένα Airbus ή από ένα Τσέσνα; Το Airbus είναι προφανώς πιο φιλι-

κό, πιο ασφαλές, έχει περισσότερες δυνατότητες, σχεδόν όλες οι λειτουργίες του είναι 

αυτοματοποιημένες, και σε τελική ανάλυση είναι αυτό που θα πιλοτάρουμε, ως επαγ-

γελματίες πιλότοι, σε μια επιβατική πτήση. Γιατί λοιπόν να αρχίσουμε από ένα Τσέσνα; 

Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Με το Τσέσνα θα μάθουμε τη βασική φιλοσο-

φία της πτήσης χωρίς την πολυπλοκότητα των σύνθετων συστημάτων. Θα έχουμε στη 

διάθεσή μας τα βασικά και απολύτως απαραίτητα όργανα και θα γνωρίσουμε το αποτέ-

λεσμα του κάθε χειρισμού μας. Σε ένα Airbus θα είμαστε περικυκλωμένοι από χιλιάδες 

διακόπτες και όργανα, από τα οποία όμως ελάχιστα σχετίζονται με την ουσία της πτή-

σης. Μπορεί να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία της καμπίνας, την ένταση των ηχείων ανα-

κοινώσεων, τον φωτισμό, κ.λπ. Επίσης, οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες δεν μας βοη-

θούν να κατανοήσουμε σε βάθος τους κανόνες και τις διαδικασίες της πτήσης. 

Ας επανέλθουμε τώρα στον προγραμματισμό. Σίγουρα υπάρχουν γλώσσες πιο σύγχρονες 

και πιο παραγωγικές, οι οποίες μας βοηθούν να φτιάχνουμε ελκυστικά προγράμματα σε 

λιγότερο χρόνο. Γιατί λοιπόν να μάθουμε C; Η C μας βοηθάει να κατανοήσουμε σε βά-

θος τους μηχανισμούς τους οποίους, για λόγους απλότητας και ευχρηστίας, κρύβουν από 

τον προγραμματιστή οι περισσότερες «παραγωγικές» γλώσσες προγραμματισμού. Ο 

φοιτητής που σπουδάζει επιστήμες σχετικές με την πληροφορική πρέπει να έχει κατανο-

ήσει σε βάθος όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Αν και είναι βέβαιο ότι στην παραγωγι-

κή διαδικασία θα χρησιμοποιήσει άλλες γλώσσες, οι γνώσεις που θα αποκτήσει μαθαί-

νοντας C θα τον βοηθήσουν να επιλύει θέματα και να κατανοεί έννοιες που σε άλλες 

γλώσσες προγραμματισμού είναι πολύ πιο αφαιρετικές και γενικές. 
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Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι οι πλέον σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η 

C++ (C plus-plus), η Java, και η C# (C sharp), βασίζονται στη C! Οι βασικές εντολές 

των γλωσσών αυτών καθώς και το συντακτικό τους είναι ίδιο με αυτό της C. 

H C θεωρείται η καθιερωμένη γλώσσα στην επιστήμη της Πληροφορικής. Οι περισσό-

τεροι αλγόριθμοι επεξηγούνται με χρήση της γλώσσας C. Επίσης, ο γνώστης της C έχει 

στη διάθεσή του εκατομμύρια γραμμές έτοιμου κώδικα, είτε για να τον μελετήσει είτε 

για να τον χρησιμοποιήσει. 

Πότε να μάθω προγραμματισμό; 
Προγραμματισμό μπορεί και πρέπει να αρχίζει κανείς να μαθαίνει από την παιδική ηλι-

κία. Ο ισχυρισμός ότι είναι απαραίτητη η γνώση μαθηματικών για την εκμάθηση προ-

γραμματισμού είναι ένας μύθος. Αυτό που χρειάζεται μόνο είναι να μπορεί κάποιος να 

σκέπτεται κάπως δομημένα. Βέβαια, είναι απαραίτητες κάποιες βασικές γνώσεις αριθμη-

τικής ώστε να γίνονται αντιληπτές κάποιες προγραμματιστικές έννοιες και λειτουργίες.  

Η αλήθεια είναι ότι κάποια στοιχεία προγραμματισμού μπορούν να διδαχθούν στα παι-

διά ακόμα και από την προσχολική ηλικία, μέσα από εκπαιδευτικές γλώσσες όπως η 

logo. Όμως, για να μπορέσουν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν μια πραγματική γλώσσα 

προγραμματισμού θα πρέπει να είναι αρκετά πιο ώριμα. Θεωρώ ότι στην πέμπτη ή στην 

έκτη Δημοτικού, ανάλογα με την ωριμότητα και τις δυνατότητές του, ένα παιδί μπορεί 

να αρχίσει να διδάσκεται προγραμματισμό. Αν τώρα κάποιος δεν έμαθε προγραμματι-

σμό από το Δημοτικό ας μην απελπίζεται, αφού μπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλι-

κία. Το μόνο που χρειάζεται είναι δομημένη σκέψη, καθαρό μυαλό, όρεξη, και χρόνος! 

Μπορούν όλοι να μάθουν προγραμματισμό; 

Η ερώτηση είναι ανάλογη με την ερώτηση «Μπορούν όλοι να μάθουν να οδηγούν αυτο-

κίνητο;». Η απάντηση είναι σε γενικές γραμμές ΝΑΙ! Μερικοί όμως δεν θα μάθουν ποτέ 

ακόμα και αν προσπαθήσουν, η πλειονότητα θα μάθει απλώς να οδηγεί χωρίς ιδιαίτερες 

δεξιότητες, λίγοι θα γίνουν πραγματικοί δεξιοτέχνες της οδήγησης, και ελάχιστοι με ι-

διαίτερο ταλέντο θα γίνουν οδηγοί στη φόρμουλα 1. Η πείρα μου στη διδασκαλία του 

προγραμματισμού σε φοιτητές με θεωρητικό υπόβαθρο μου έχει δείξει ότι, με την κα-

τάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, οι περισσότεροι μπορούν να διδαχθούν προγραμμα-

τισμό και να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες.  

Η C ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού 

H C είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη γλώσσα. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω εύκολη, 

ούτε όμως και δύσκολη. Είναι όμως κατάλληλη για να τη διδαχθεί κάποιος ως πρώτη 

γλώσσα προγραμματισμού; Η άποψη μου είναι ότι ως πρώτη γλώσσα προγραμματισμού 

θα έπρεπε να διδάσκεται μια απλή γλώσσα μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος θα έλθει 

για πρώτη φορά σε επαφή με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και ιδιαίτερα του 
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δομημένου προγραμματισμού. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει τέτοια γλώσσα. Οι παραγω-

γικές γλώσσες δεν είναι απλές και περιλαμβάνουν πολλές δυνατότητες και ιδιοτροπίες, 

οι οποίες αποσπούν τον αρχάριο σπουδαστή από την ουσία του προγραμματισμού. Η C, 

παρά τις ιδιοτροπίες της και τη μικρή δυσκολία στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας, με 

την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση μπορεί να διδαχθεί ως πρώτη γλώσσα προ-

γραμματισμού, το οποίο πράγματι συμβαίνει σε αρκετά πανεπιστήμια του κόσμου. 

Ένα επιτυχημένο πείραμα 

Πριν από τρία περίπου χρόνια μια συνάδελφος και φίλη μου ζήτησε να μιλήσω με τον 

γιο της, ο οποίος ήθελε απεγνωσμένα να μάθει προγραμματισμό, αλλά ήταν μόλις 12 

χρονών και πήγαινε στην έκτη δημοτικού. Από το πρώτο κιόλας λεπτό της συνομιλίας 

μας διαπίστωσα το έντονο ενδιαφέρον του μικρού για τον προγραμματισμό και εντυπω-

σιάστηκα από τις γνώσεις του στον τομέα των Η/Υ, τη δομημένη έκφρασή του, και το 

εμφανές υπόβαθρο που μόνος του είχε αποκτήσει. Βέβαια, όπως όλα τα παιδιά της ηλι-

κίας του, έβλεπε τον προγραμματισμό ως ένα εργαλείο για να φτιάξει τα δικά του παι-

χνίδια. Αμέσως του εξήγησα ότι, στην περίπτωση που αρχίσουμε μαθήματα προγραμμα-

τισμού, για να φτάσει στο επίπεδο να φτιάχνει τα δικά του παιχνίδια θα περάσουν πολλά 

χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας!  

Το παιδί είχε αναμφισβήτητα πολλή θέληση και από την πρώτη μας επαφή διαισθάνθηκα 

ότι είχε και ιδιαίτερες ικανότητες. Αμέσως μου δημιουργήθηκε ένα δίλημμα: Με ποια 

γλώσσα προγραμματισμού έπρεπε να ξεκινήσω. Αρχικά σκέφτηκα τη Visual Basic, που 

είχε προτείνει και ο ίδιος, με την οποία γρήγορα θα μπορούσε να κάνει αρκετά θεαματι-

κά προγράμματα που κερδίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Όμως κάποιος που ξεκινάει 

με τη Visual Basic δύσκολα μετά προσαρμόζεται σε λιγότερο εντυπωσιακές γλώσσες, 

όπως η C ή η C++, που σε βοηθούν όμως να κατανοήσεις σε βάθος τις τεχνικές προ-

γραμματισμού και τα μυστικά που κρύβονται από πίσω τους. Για να χρησιμοποιήσω το 

αγαπημένο μου παράδειγμα, είναι σαν κάποιος να μάθει να πιλοτάρει για πρώτη φορά 

αεροπλάνο σε ένα Airbus, όπου όλα είναι αυτοματοποιημένα, και μετά να τον βάλεις να 

πετάξει ένα Τσέσνα. Σίγουρα θα απογοητευτεί αμέσως, αλλά το Τσέσνα είναι αυτό που 

θα πρέπει να πετάξει για να μάθει σε βάθος τις τεχνικές και τα μυστικά της πτήσης. 

Έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση: θα δίδασκα στον πιτσιρικά τη γλώσσα C παίρνοντας το 

ρίσκο να απογοητευτεί και να τα παρατήσει. Ούτε σχήματα, ούτε χρώματα, ούτε εντυ-

πωσιακά παράθυρα, μόνο ένα μαύρο ανιαρό παράθυρο κονσόλας. Του εξήγησα ότι προ-

τιμώ να του μάθω προγραμματισμό σε βάθος παρά κάτι εντυπωσιακό αλλά επιφανειακό! 

Ότι με αυτό τον τρόπο αυτά που φανταζόταν δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν 

άμεσα και ότι θα έπρεπε να δείξει θέληση και υπομονή. 

Κατά τα διάφορα στάδια της διδασκαλίας πολλές φορές αναγκαζόμουν να του εξηγήσω 

μαθηματικές έννοιες. Στην ηλικία αυτή δεν γνώριζε ούτε τι είναι η ύψωση σε δύναμη, 

ούτε τι είναι η τετραγωνική ρίζα! 
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Ας δούμε και τη δική του οπτική: 

«Ξεκίνησα προγραμματισμό στην ηλικία των 12 ετών με κίνητρο κυρίως την αστείρευτη 

περιέργειά μου να μάθω πώς λειτουργούν οι υπολογιστές και το λογισμικό. Προηγουμένως 

είχα μια σύντομη και ανορθόδοξη επαφή με προγραμματισμό σε γραφικό περιβάλλον. Έτσι 

σχημάτισα την εντύπωση (όπως και τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου) πως θα έχω 

την δυνατότητα να δημιουργήσω με τις νέες γνώσεις μου παιχνίδια ή γραφικές εφαρμογές. 

Βέβαια κατάλαβα πολύ σύντομα ο στόχος των μαθημάτων δεν θα ήταν αυτός. Αντίθετα, η 

διδασκαλία επικεντρώθηκε στο να μάθω προγραμματισμό σε βάθος, μέσα από παραδείγ-

ματα και διευκρινίσεις. Τα πιο δύσκολα μαθήματα για εμένα ήταν τα εισαγωγικά, αφού δεν 

είχα καμία σχεδόν προηγούμενη εμπειρία στο πεδίο. Αυτό που με αιχμαλώτισε όμως ήταν 

το γεγονός ότι από το σημείο που ολοκλήρωσα την εκμάθηση των βασικών αρχών του 

προγραμματισμού, σε κάθε μάθημα διαπίστωνα πως χρησιμοποιούσα ακούσια πολλούς 

από τους μηχανισμούς που μάθαινα και πλέον κατανοούσα πλήρως. Έβλεπα κάθε μάθημα 

σαν πρόκληση και σαν ευκαιρία να προσθέσω ένα καινούργιο εργαλείο στη συλλογή μου. 

Ιδιαίτερα μου άρεσε που ένα μεγάλο ποσοστό του μαθήματος ήταν αφιερωμένο σε παρα-

δείγματα και ένα άλλο, εξίσου μεγάλο, ήταν αφιερωμένο σε επεξηγήσεις και ερωταπαντή-

σεις. Τώρα, μετά από 3 χρόνια, ένα από τα πράγματα που εκτιμώ περισσότερο είναι η επι-

μονή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να διδαχθώ κάθε κεφάλαιο του προγραμματι-

σμού, συμπεριλαμβανομένων και των λεπτομερειών, χωρίς να παραλείπεται τίποτα. Έτσι 

τώρα έχω μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για τις γλώσσες προγραμματισμού που διδάχτηκα 

και όχι μόνο.  

Η επιλογή της C, ως πρώτης γλώσσας προγραμματισμού που θα διδασκόμουν όταν ακόμα 

ήμουν στην έκτη δημοτικού, τελικά αποδείχθηκε σοφή. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της 

C είναι η ελευθερία και το χαμηλό επίπεδο των χειρισμών που επιτρέπει. Αυτό βέβαια την 

κάνει αρκετά δύσκολη για κάποιον χωρίς προηγούμενη πείρα. Ένα από τα σημαντικότερα 

κομμάτια αυτής της γλώσσας είναι αναμφισβήτητα οι δείκτες, γύρω από τους οποίους πε-

ριστρέφονται πολλές δυνατότητες της. Αρχικά οι δείκτες με δυσκόλεψαν αρκετά, μέχρι που 

κατάλαβα τη χρησιμότητά τους και πώς να τους αξιοποιώ. Αυτό ήταν και το πιο απαιτητι-

κό κεφάλαιο της γλώσσας κατά τη γνώμη μου. Ολοκληρώνοντας τη C ανακάλυψα ότι, α-

φού γνώριζα τις βασικές αρχές του διαδικασιακού προγραμματισμού, η εκμάθηση οποιασ-

δήποτε άλλης διαδικασιακής γλώσσας προγραμματισμού θα ήταν πολύ πιο εύκολη. Το ε-

πόμενο βήμα μου ήταν η C++, ένα μέρος της οποίας γνώριζα ήδη (η ίδια η C) και το ο-

ποίο με έβαλε σταδιακά στη φιλοσοφία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Γνω-

ρίζοντας αυτές τις δύο γλώσσες και τεχνικές προγραμματισμού, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, 

είναι εύκολο να ακολουθήσω οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προγραμματιστής.» 

Ιωσήφ Αρβανίτης 

Ο Ιωσήφ σήμερα πάει στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς 

Πληροφορικής και είναι ενταγμένος σε σχολικές ομάδες που ασχολούνται με τον σχε-

διασμό και τον προγραμματισμό ρομποτικών διατάξεων. 
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Μια ιστορική αναδρομή στη γλώσσα C  
Η C άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 1972 στα εργαστήρια Bell από τον Denis 

Ritchie ως μια γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα 

νέο λειτουργικό σύστημα σε έναν υπολογιστή μίνι PDP-11. Η C είναι η εξέλιξη μιας 

προγενέστερης γλώσσας, της BCPL, η οποία αναπτύχθηκε από τον Martin Richards στα 

μέσα της δεκαετίας του 60. 

Μια πρώτη περιγραφή της C δημοσιεύθηκε έξι χρόνια αργότερα (1978), από τους 

Kernighan και Ritchie. Η έκδοση αυτή θεωρείται μέχρι σήμερα το ευαγγέλιο της C. 

Το 1983, το Εθνικό Ίδρυμα Προτύπων της Αμερικής (ANSI2) ίδρυσε μια επιτροπή για 

να ετοιμάσει ένα πρότυπο για τη γλώσσα προγραμματισμού C. Αυτό το πρότυπο ολο-

κληρώθηκε το 1989 και αναφέρεται ως «ANSI C» ή C89. To 1990 το πρότυπο ANSI C, 

με ελάχιστες αλλαγές, αναγνωρίστηκε από τον διεθνή οργανισμό προτύπων ως ISO/IEC 

9899:1990. Αυτή η έκδοση της γλώσσας καλείται C90 και οι διαφορές της από τη C89 

είναι ελάχιστες. Πρακτικά, οι όροι C89 και C90 αναφέρονται στην ίδια έκδοση της 

γλώσσας. 

Μετά από το 1990, το επίσημο πρότυπο της γλώσσας παρέμεινε αμετάβλητο για αρκετά 

χρόνια. Η παράλληλη όμως εξέλιξη της γλώσσας C++ επέφερε αρκετές αλλαγές στη βα-

σική σύνταξη των δομών της C, στην οποία βασιζόταν ούτως ή άλλως. Το πρότυπο C90 

θα έπρεπε να βελτιωθεί ώστε να ενσωματώσει τις αλλαγές που επέβαλε η C++ και να 

υπάρχει μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ τους. Τον Μάρτιο του 2000, το Εθνικό Ίδρυμα 

Προτύπων της Αμερικής υιοθέτησε το πρότυπο της γλώσσας ISO/IEC 9899:1999, το 

οποίο είναι γνωστό ως C99. Τον Δεκέμβριο του 2011 δημοσιεύτηκε το πρότυπο ISO/IEC 

9899:2011, γνωστό ως C11, το οποίο αποτελεί το πιο πρόσφατο, μέχρι σήμερα, πρότυπο 

της γλώσσας C. 

Η C έχει συνδέσει το όνομα της με τα λειτουργικά συστήματα UNIX και Linux, πολλά 

από τα τμήματα των οποίων έχουν αναπτυχθεί στη C. Η καθιερωμένη έκδοση της C ή-

ταν, για πολλά χρόνια, εκείνη η οποία συνόδευε το λειτουργικό σύστημα UNIX (Ver. 5), 

του οποίου θεωρείται και αναπόσπαστο μέρος. 

Παρά το γεγονός ότι η C++ και η Java έχουν αντικαταστήσει τη C σε αρκετά πεδία ε-

φαρμογών, η C ήρθε για να μείνει για πολλά χρόνια ακόμα. Η αδιαμφισβήτητη απλότητα 

και δύναμη της C σε εφαρμογές επιπέδου μηχανήματος την καθιστούν ως την πρώτη ε-

πιλογή για τη συγγραφή προγραμμάτων οδήγησης για συσκευές (device drivers), πυρή-

νων λειτουργικών συστημάτων (kernels), καθώς και για τον προγραμματισμό μικροελε-

γκτών και ρομποτικών διατάξεων.  

                                                 

2 American National Standards Institute (ANSI) 
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Τα χαρακτηριστικά της C 
Παρά το γεγονός ότι η C θεωρείται μια γλώσσα υψηλού επιπέδου (high-level), έχει αρ-

κετά χαρακτηριστικά που συναντώνται μόνο σε γλώσσες χαμηλού επιπέδου και στη 

γλώσσα μηχανής. Τα χαρακτηριστικά αυτά της προσδίδουν εκπληκτική ευελιξία και τη 

δυνατότητα χειρισμών «χαμηλού επιπέδου». 

Η C είναι ίσως η μόνη γλώσσα που μπορεί να χαρακτηριστεί ως γλώσσα «μεσαίου επι-

πέδου»! 

Η ευελιξία της C, αλλά και η έλλειψη αυστηρού ελέγχου, είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα 

χέρια ενός πεπειραμένου προγραμματιστή, αλλά μεγάλη ταλαιπωρία και βάσανο για τον 

αρχάριο. 

H C είναι μία λιτή γλώσσα. Όλες κι όλες οι δεσμευμένες λέξεις της C δεν ξεπερνούν τις 

30. Αξιοσημείωτο είναι ότι η C δεν έχει ενσωματωμένες εντολές εισόδου και εξόδου, 

όπως και αρκετές άλλες εντολές που συναντώνται σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού. 

Για τον λόγο αυτόν, η τυπική (καθιερωμένη) εγκατάσταση της C περιλαμβάνει βιβλιο-

θήκες με κάθε είδους συναρτήσεις για είσοδο/έξοδο, χειρισμό χαρακτήρων, χειρισμό αρ-

χείων, γραφικών κ.λπ. 

Μια δομημένη γλώσσα 

Το διακριτικό χαρακτηριστικό μιας δομημένης γλώσσας προγραμματισμού είναι η δυνα-

τότητα τμηματικού (ή «αρθρωτού») χειρισμού (modularity) του προγράμματος, με τέ-

τοιο τρόπο ώστε κάθε τμήμα να μπορεί να κρύβει από το υπόλοιπο πρόγραμμα τον κώ-

δικα και τις πληροφορίες που περιέχει. Η C ενθαρρύνει τη χρήση ξεχωριστών συναρτή-

σεων (υποπρογραμμάτων) για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία του προγράμματος.  

Μια γλώσσα για προγραμματιστές 

Η C παρέχει στον πραγματικό επαγγελματία προγραμματιστή αυτό που ακριβώς ζητάει: 

� Λίγους περιορισμούς και μεγάλη ευελιξία 

� Δυνατότητα για δομημένα προγράμματα 

� Λίγες αλλά ισχυρά δομημένες εντολές 

Η C έχει όμως και απαιτήσεις. Η έλλειψη περιορισμών και το γεγονός ότι υπάρχει μι-

κρός βαθμός ελέγχου λαθών αναγκάζουν τον προγραμματιστή να είναι πολύ προσεκτι-

κός και να ελέγχει, μέσα από τον κώδικα του προγράμματος, πράγματα που ελέγχονται 

αυτόματα από άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

ότι, αν έχουμε έναν πίνακα 100 θέσεων, μπορούμε κάλλιστα να προσπελάσουμε τη θέση 

105!!! Τώρα το τι θα βρούμε σε αυτή τη θέση και ποιες παρενέργειες θα υπάρξουν, θα το 

αφήσουμε για αργότερα. 



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στον προγραμματισμό  37 

Μια μεταφράσιμη γλώσσα 

Όλες οι γλώσσες προγραμματισμού (εκτός από τη γλώσσα μηχανής), ανάλογα με τον 

τρόπο μετάφρασης του πηγαίου κώδικα σε γλώσσα μηχανής, χαρακτηρίζονται είτε ως 

διερμηνευόμενες (interpreted) είτε ως μεταγλωττιζόμενες (compiled). 

Τη C τη συναντούμε σχεδόν πάντα σε μεταγλωττιζόμενη μορφή. Στο 

διπλανό σχήμα βλέπετε μια απλοποιημένη διαδικασία μεταγλωττισμού 

ενός προγράμματος μέσω μεταγλωττιστή (compiler). 

Το αρχείο που περιέχει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος (source 

code) μπορεί να δημιουργηθεί με οποιονδήποτε διορθωτή κειμένου ή 

το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης της γλώσσας (αν η έκδοση 

της γλώσσας διαθέτει τέτοιο περιβάλλον). 

Κατά τον χρόνο μεταγλώττισης (compile time), ο μεταγλωττιστής ε-

ντοπίζει τυχόν συντακτικά λάθη που υπάρχουν στον πηγαίο κώδικα. 

Εφόσον ο μεταγλωττιστής δεν εντοπίσει κανένα λάθος, θα δημιουργή-

σει ένα αρχείο με τον εκτελέσιμο κώδικα (executable code), δηλαδή 

ένα πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής, το οποίο μπορεί να εκτελεστεί 

άμεσα από τον υπολογιστή. 

Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της μεταγλώττισης είναι αρκετά πιο πολύπλοκη, ι-

δίως όταν γίνεται χρήση βιβλιοθηκών στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο αντί-

στοιχο κεφάλαιο. 

Βασικές έννοιες προγραμματισμού 
Η ενότητα αυτή απευθύνεται στους αρχάριους στον προγραμματισμό. Αναφέρει και εξη-

γεί βασικές έννοιες του προγραμματισμού, απαραίτητες για τον αναγνώστη που έρχεται 

για πρώτη φορά σε επαφή με μια γλώσσα προγραμματισμού. Κάθε πρόγραμμα, ανεξάρ-

τητα από τη γλώσσα προγραμματισμού στην οποία έχει γραφεί, επεξεργάζεται δεδομένα 

και δίνει αποτελέσματα. Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται πάντα με έναν προκαθο-

ρισμένο τρόπο (αλγόριθμο). Τα συστατικά που συνθέτουν ένα απλό πρόγραμμα είναι οι 

μεταβλητές, οι σταθερές, οι παραστάσεις, και οι εντολές. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα μηχάνημα το οποίο 

εκτελεί μόνο τρεις λειτουργίες: 

� Πρόσθεση. Στη πραγματικότητα ο Η/Υ εκτελεί μόνο την πράξη της πρόσθεσης. 

Όλες οι άλλες πράξεις ανάγονται σε προσθέσεις. 

� Σύγκριση. Για παράδειγμα, συγκρίνει δύο αριθμούς και να αποφασίσει ποιος είναι 

μεγαλύτερος. 

� Μεταφορά δεδομένων. Ο Η/Υ μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη του δεδομένα, τα 

οποία μπορεί να είναι σταθερές ή να προέρχονται από αποτελέσματα πράξεων. 




