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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γεννήθηκα στην Πάτρα στις 20/11/1949, όπου και έλαβα τη στοιχειώδη και μέση 

εκπαίδευση, αποφοιτώντας με άριστα. Πέτυχα τέταρτη στις εισαγωγικές εξετάσεις το 1967 στο 

Μαθηματικό Τμήμα Πατρών, ήμουν υπότροφος ΙΚΥ σ’όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και το 

1971 έλαβα το πτυχίο μου. Τον Σεπτέμβριο του 1972 διορίστηκα ως βοηθός στη Β' Έδρα 

Μαθηματικών. Τον Ιούλιο του 1984 έλαβα το διδακτορικό μου δίπλωμα από το Τμήμα 

Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα “G - διατιμημένα Σώματα”, οπότε εντάχθηκα, 

μετά από κρίση, στο ΔΕΠ του Τμήματος. Τον Μάρτιο του 1989 εκλέχθηκα Eπίκουρος 

Kαθηγήτρια του Τμήματος, τον Μάρτιο του 1995 εκλέχθηκα Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια και τον 

Απρίλιο του 2005 εκλέχθηκα Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών, θέση στην οποίαν 

υπηρετώ μέχρι σήμερα. 

2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

2.1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Στα 41 χρόνια υπηρεσίας μου στο Πανεπιστήμιο Πατρών εδίδαξα ως βοηθός τις 

φροντιστηριακές ασκήσεις πλήθους μαθημάτων Κλασσικής Ανάλυσης, Γενικών Μαθηματικών, 

Γραμμικής Άλγεβρας, Πραγματικής Ανάλυσης, κλπ. 

Στη βαθμίδα του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτού Καθηγητή και 

Καθηγητή εδίδαξα κατ’ ανάθεση τα μαθήματα “Γραμμική Άλγεβρα”, “Αναλυτική Γεωμετρία”, 

“Πραγματική Ανάλυση III”, “Γραμμική Άλγεβρα II”, “Μαθηματική Ανάλυση”, “Θεωρία 

Ομάδων” , “Άλγεβρα”, “Εισαγωγή στην Άλγεβρα και Θεωρία Συνόλων”, “Στοιχεία 

Αντιμεταθετικής Άλγεβρας”.  Επίσης έχω διδάξει στη ΣΕΛΜΕ επί διετίαν. 

Από το ακαδ. έτος 1992-93 και εφεξής διδάσκω το υποχρεωτικό μεταπτυχιακό 

μάθημα “Άλγεβρα I” με περιεχόμενο: “Θεωρία Διατιμήσεων, Διατιμημένα σώματα, Δια-

τεταγμένα σώματα, Μερικώς διατεταγμένες ομάδες και συμπλήρωση αυτών, Στοιχεία Θεωρίας 

Κατηγοριών ”. 

Επέβλεψα τις προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες του κ. Ηλία Ανδρέου και της κ. 

Μαρίας Παπατόλια, με θέμα “Στοιχεία θεωρίας Διατιμήσεων”, της κ. Φανής Σιμώνη, με θέμα 

“Τοπολογικά Διατιμημένα σώματα”, του κ. Κοσμά Γιασημάκη, με θέμα “Real fields”, του κ. 

Ιωακείμ Ακριτίδη, με θέμα “Θεωρήματα Προσέγγισης” καθώς και του κ. Γιώργου Δούνια, με 

θέμα “ Συνεκτικοί χώροι και μελέτη συνεκτικότητας μη αντιμεταθετών σωμάτων”. 

 

2.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Επέβλεψα τις κάτωθι μεταπτυχιακές Διπλωματικές Eργασίες: 

 

      (1) Βάθη Παναγιώτα, “Τοπολογικοί Δακτύλιοι και Γενικευμένες Διατιμήσεις” (1995) 
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      (2) Μαστέλλος Ιωάννης, “Near-Διατιμήσεις” (1998) 

      (3) Καλαπόδη Αλέκα, “Κατασκευή ορίων σε κατηγορίες μερικώς διατεταγμένων ομάδων 

           εφοδιασμένων με r-συστήματα ιδεωδών” (1998) 

      (4) Αργυροπούλου Φωτούλα, “Θεωρία Διαιρετών και Ημιομάδες’’ (2003) 

      (5) Γκούβελος Χρήστος, “Γενικευμένη θεωρία διατιμήσεων’’ (2003) 

      (6) Γκίκα Κατερίνα, “Θεμελίωση του σώματος των πραγματικών αριθμών – Ισχύς και διάταξη 

            αυτού’’ (2006)  

      (7) Νυδριώτου Μαριγούλα, “Πραγματικά σώματα – Ρ-αδικοί αριθμοί – Διατιμήσεις’’ (2006) 

      (8) Κατσούπης Εμμανουήλ, “Μη αντιμεταθετικά σώματα και ιδιότητες αυτών’’ (2007) 

      (9) Δακουρά Μαρία, “Στοιχεία από τη Θεωρία των Αντιμεταθετικών Δακτυλίων’’ (2010) 

      (10) Παναργύρη Αθηνά, “Κατασκευές συμπλήρωσης Διατεταγμένων Χώρων’’ (2010) 

      (11) Κουνάβης Παναγιώτης, “Ομάδες Διαιρετότητας’’ (2010) 

οι οποίες οδήγησαν στην λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μα-

θηματικά (Master’s). 

 

2.3. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 

(1)  Ήμουν επιβλέπουσα της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Αλέκας Καλαπόδη, 

η οποία ολοκλήρωσε τη Διατριβή της το 2000, την συνέγραψε και τον Μάρτιο του 2002 

ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο 

Διατριβής 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΕΩΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ QUASI-ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ ΕΠΙ ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΩΝ 

ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 
και εξεταστική επιτροπή: 

Επιβλέπουσα η Αναπλ. Καθηγήτρια Κοντολάτου Αγγελική, μέλη, οι καθηγητές 

κ.κ. Σταμπάκης Ιωάννης και Στρατηγόπουλος Δημήτριος (μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 

Επιτροπής), ο Καθηγητής κ. Μπόλης Θεόδωρος (του Τμήματος Μαθ/κών, Παν/μίου Ιωαν- 

νίνων), ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Ράπτης Ευάγγελος (του Τμήματος Μαθ/κών, Παν/μίου 

Αθηνών), και οι Επίκουροι Καθηγητές του Τμήματός μας κ.κ. Κασιμάτης Νικόλαος και Λε- 

ντούδης Παύλος. 

(2) Είμαι επιβλέπουσα στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών κ.κ. Ιωάννη Μαστέλλου, με 

τίτλο “The quasi-uniform character of a topological semigroup’’ και Φωτούλας Αργυροπούλου, 

με τίτλο “Domains with bo-theory of greatest common divisors’’. 

(3) Ήμουν μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και εν συνεχεία της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής του κ.Α. Ανδρικόπουλου, ΕΜΥ 

του Τομέα Θεωρητικών Μαθηματικών, με τίτλο “Ημι-ομοιόμορφοι και LQU-χώροι: Ημι-

μετρικοποιησιμότητα, Διάταξη και Συμπλήρωση”, η οποία υποστηρίχθηκε τον Μάϊο του 1999. 
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2.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 4
ου

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 

ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

'
 

Προήδρευσα της οργανωτικής επιτροπής του 4
ου

 Πανελληνίου Συνεδρίου Άλγεβρας και 

Θεωρίας Αριθμών. Η ανάθεση μου έγινε στη διάρκεια του 3
ου

 Πανελλήνιου Συνεδρίου 

Άλγεβρας και Θεωρίας Αριθμών το Σεπτέμβριο του 2000 στην Κρήτη. Το Συνέδριο έλαβε χώρα 

από 30/5/2002-2/6/2002 στο Συνεδριακό Κέντρο Παν/μίου Πατρών, θεωρήθηκε επιτυχημένο, 

υπήρξε σημαντική συμμετοχή ξένων, προσκεκλημένων και μη. 

Έτσι για πρώτη φορά το Συνέδριο πήρε το χαρακτήρα ενός Διεθνούς Συνεδρίου, 

με ομιλητές διεθνούς κύρους, ομιλίες υψηλού επιπέδου και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

(1) Εκλέχθηκα τρεις φορές Πρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας του Παραρ-

τήματος Πάτρας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οργάνωσα και ανέλαβα το κύριο μέρος 

της προετοιμασίας των μαθητών της Πάτρας για τους Πανελλήνιους - Βαλκανικούς διαγωνισμούς 

και για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα, προσπάθεια που στέφθηκε από επιτυχία. 

 

(2) Εκλέχθηκα για την διετία 1997-1998, 1998-1999, καθώς και για τη διετία 

2003-2004, 2004-2005, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών. 

 

(3) Εκλέχθηκα για τα έτη 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002,      

2006-2007, 2011-2012, 2012 έως Ιανουάριος του 2013, Διευθύντρια του Τομέα Θεωρητικών 

Μαθηματικών. 

 

(4) Επί εικοσαετία και πλέον συμμετέχω ενεργά στις διάφορες επιτροπές του 

Τμήματος, κυρίως Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και 

Επιτροπή Χωροταξικού.
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4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  

ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 

[1] Α. Κοντολάτου, G -διατιμημένα σώματα, Διδακτορική διατριβή, Πάτρα 1984. 

[2] J. Stabakis - A. Kontolatou, Strictly G - valuated fields, SERDICA, Bulgaricae 
Mathematicae Publicationes, 11, 1985, 64-73. (MR 87c:12011 , Zbl 598.12027) 

[3] A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion of a G- valuated topological field, REN- 
DICONTI, III Convegno Nazionale di Topologia, Serie II, 18 1988, 319 - 326. 

(MR 90c:12010, Zbl 649.12017) 

[4] J. Stabakis - A. Kontolatou, Commutative fields normed by a G - valuative order, 

SERDICA, Bulgaricae Mathematicae publicationes, 14, 1988, 209-215. 

(MR 90a:12018, Zbl 671.12007) 

[5] A. Kontolatou - J. Stabakis, Extension of a valuative order ranging over a p.o- 

abelian group, MATHEMATICA BALKANICA, New Series, 3, 1989, 390-398. 

 (MR 91d:13003, Zbl 703.06012) 

 

[6] A. Kontolatou - S. Iliadis - J. Stabakis, Global and local regularities of ordered 

spaces, RENDICONTI, IV Convegno Nazionale di Topologia, Serie II, 24, 1990, 405-418. 

(MR 92d:54043, Zbl 725.54027) 

[7] A. Kontolatou - J. Stabakis, Embedding groups into linear or lattice structures, 
BULLETIN Cal. Math. Soc., 82, 1990, 290-297. (MR 9Id: 13003, Zbl 741.06012) 

[8] J. Močkoř - A. Kontolatou, Groups with Quasi - divisors Theory, COMMENTARII 
MATHEMATICI Universitatis Santi Pauli, Japan, 1, 1993, 23-36. 

(MR 94m:06018, Zbl 794.06015) 
 

[9] A. Kontolatou, The quasi-real extension of the real numbers, ACTA MATHEMATICA 

ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1, 1993, 27-36. 

(MR 94i:06004, Zbl 868.13020), 

[10] J. Močkoř - A. Kontolatou, Quasi – divisors Theory of Partly Ordered Groups,  

PROCEEDINGS of the Austrian - Hungarian - Slovak - Number Theory Conference, 

1992, 81-98. (MR 94m:06019, Zbl 794.06014) 

 

(Περιλαμβάνει μέρος της [8], όπως εξηγείται και στη σελ. 25) 

 

[11] A. Kontolatou, Measure and measurable functions of S
n
,  ACTA MATHEMATICA ET 

INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1, 1994, 85-99. 

(MR 95m:28004, Zbl 876.28004) 
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[12] J. Močkoř - A. Kontolatou, Divisor Class of Ordered Subgroups, ACTA 

     MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1, 1993, 37-46.  

     (MR 95f:06030, Zbl 849.06013) 

 

[13] A. Kontolatou, Some notes on the composite G-valuations, ARCHIVUM ΜAΤH- 

EMATICUM, 30, 4, 1994, 271-275. (MR 1322571, Zbl 829.13002) 

[14] A. Kontolatou-J.Stabakis, Some remarks on topologies induced by a G-valuation in a 

field, Rivista di Matem. Pura ed Applicata, 18, 1996, 45-61. 

(MR 99a: 12011, Zbl 918.12002) 

[15] J. Močkoř - A. Kontolatou,  Some remarks on Lorenzen r-group of partly ordered groups, 
         Czech. Math. Journal, 46, 3, 1996, 537-552. (MR 98e: 06008, Zbl 879.20031) 
 

[16] A. Kontolatou-J. Stabakis, Some comments on the Field Extension Q ( ) ,  THE 

PENTAGON, A mathematics Magazine for students, Vol. 54, No 2, 1995, 39-51. 

[17] A. Kalapodi - A. Kontolatou, Some remarks on r-ideal systems and categories 
of semigroups, BULLETIN of the Greek Mathematical Society, 42, 1999,  27-32. 

(MR 1816189, Zbl 0964.06015) 

[18] A. Kontolatou, Remarks on the composite G-valuations and their hypermetric 

property, BULLETIN of the Greek Mathematical Society, Vol.42, 1999,  43-48. 

 (MR 1816191, Zbl 1012.13002) 
 
[19] A. Kalapodi - A. Kontolatou - J. Močkoř,  Some properties of Lorenzen ideal systems, 
         ARCHIVUM MATHEMATICUM, 1999, 287-295. (MR 2002f: 06021, Zbl 02098298) 
 
[20] A. Kalapodi - A. Kontolatou, The theory of quasi- divisors on cartesian products, ACTA 

MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 2000, 51-59.  
(MR 2002c: 13038, Zbl 1021.06009) 
 

[21] A. Kalapodi - A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal systems, 

INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES, 

2000,  509-516.(MR 2002b: 06029, Zbl 1002.06501) 

[22] A. Kontolatou, The Cauchy extension of an ordered abelian group realized by r-valuations, 

ACTA MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 2002,  61-69.   

(MR 2003j: 22002, Zbl 1035.22001) 

[23] A. Kontolatou - J. Stabakis,  Valuation on an ring with respect to a subgroup of its group of 

units, INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS,  2005, 2, 

243-270. (MR 2125381, Zbl 1079-12006) 

[24] J. Močkoř - A. Kontolatou, Compatible elements in partly ordered groups, 

         INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND MATHEMATICAL SCIENCES, 

         2005, 24, 4041-4048. (MR 2204475, Zbl 1092.06014) 
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[25] A. Kontolatou - J. Stabakis, Topology and Valuation Rings generated on a skew field by a 

G- valuation, INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS, 

Volume 80, No 2, 2012, 239-260. (Scopus, 2012) 

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

[1] A. Kontolatou - J. Stabakis, Krull valuations whose range is a partially ordered abelian 

group, VII Kongr. Math. Fizic. Astrom. Jugoslavise Becici, 1980. 

 

[2] J. Stabakis - A. Kontolatou, Strictly G-valuated fields, Janos Bolyai Math. Society, 

Colloquium on Topology, Eger, Hungary, 1983. 

 

[3] A. Kontolatou, G - valuative orders, Έβδομο Βαλκανικό Συνέδριο Μαθηματικών, Athens, 

1983. 

[4] A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion of fields normed by a G - valuative order, III 

Convegno Nazionale di Topologia, Trieste, Italy, 1986. 

[5] A. Kontolatou, Global regularity of ordered spaces induced by a lattice cone of monotone 

functions, IV Convegno Nazionale di Topologia, Sorrento, Italy, 1988. 

 

[6] A. Kontolatou - J. Stabakis, Non - archimedean topological fields normed by valuation 

ranging over a non - torsion free group, Janos Bolyai Mathematical Society, Pecs, Hungary, 

1989. 

 

[7] A. Kontolatou - J. Stabakis, A non - archimedean field topology induced by a like - 

valuation function, V Convegno Nationale di Topologia, Lecce, Italy, 1990. 

 

[8] A. Kontolatou, On an algebraic field extension, Austrian - Hungarian - Slovak -Number 

Theory Colloquium, Graz, Austria, 1992. 

 

[9] J. Močkoř - A. Kontolatou, Quasi - divisors Theory of Partly Ordered Groups, Austrian - 

Hungarian - Slovak - Number Theory Colloquium, Graz, Austria, 1992. 

 

[10] A. Kontolatou, Generalized valuations and fields valuated by them, 2o Πανελλήνιο 

Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης, Αθήνα 14-15 Φεβρουαρίου, 1992. 

 

[11] Α. Κοντολάτου, Τοπολογία σε μερικώς διατεταγμένη ομάδα με ορίζουσα οικογένεια 

διατιμήσεων και συμπλήρωση αυτής, 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης, 

Ανώγεια Κρήτης, 13-14 Σεπτεμβρίου, 1996. 

[12] A. Κοντολάτου, Θεωρήματα προσέγγισης για διατεταγμένες ομάδες με θεωρία quasi-

divisors, εργασία επισκόπησης, 1
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Αθήνα 27-28 

Σεπτεμβρίου, 1996. 
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[13] A. Kontolatou, Remarks on the composite G-valuations and their hypermetric property,  

        2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Θεσσαλονίκη 13-14 Ιουνίου, 1998. 

[14] A. Kalapodi - A. Kontolatou, Some remarks on r-ideal systems and categories of 

semigroups, 2
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Θεσσαλονίκη 13-14 Ιουνίου, 1998. 

 

[15] A. Kalapodi - A. Kontolatou, Special r-ideal systems defined on directed groups, 

14th Czech and Slovak International Conference on Number Theory, Liptovsky Jan, Slovakia, 

September 6-10, 1999. 

[16] A. Kalapodi - A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal systems, 3° 

Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Ανώγεια Κρήτης, 1-3 Σεπτεμβρίου, 2000. 

[17] A. Kontolatou, Topology on po-groups represented by t-valuations, The 15
th

 Czech and 

Slovak International Conference on Number Theory, Ostrava, Czech Republic, September 3-8, 

2001. 

[18] A. Kontolatou - J. Stabakis, The notion of the group of divisibility in relation with a 

generalized valuation on an integral domain, XXIIIrd Journées Arithmétiques, Graz Austria, 

2003. 

 

[19] A. Kontolatou - P. Vathi, Some remarks on skew fields in relation with valuations, 10° 

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης, Αθήνα, 30 Σεπτ. - 2 Οκτ., 2004. 

[20] A. Κοντολάτου, Μια παρατήρηση σε Διατιμήσεις πάνω σε Πραγματικά ή σε μη 

Αρχιμήδεια Σώματα, 12
ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης, Αθήνα 15-17 

Μαΐου, 2008. 

[21]  A. Kontolatou - J. Stabakis, G- valuation and G-valuation rings of skew fields, 8o 

Πανελλήνιο Συνέδριο Άλγεβρας, Θεωρίας Αριθμών και Εφαρμογών, Αθήνα 29-31 Μαΐου, 

2008.  
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6. ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

[1] Πανεπιστημιακό Σύγγραμμα “ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ II”, 

Δ. Στρατηγόπουλος - Α. Κοντολάτου, 1993. 

Διανεμήθηκε ως εγκύκλιο βιβλίο, στο προπτυχιακό μάθημα “Γραμμική Άλγεβρα II” του 

Τμήματός μας από το έτος 1993 έως και 2003. 

 

[2] Α. Κοντολάτου, Συμβολή εις την μελέτην των ημιπραγματικών συναρτήσεων, 

εργασία κριθείσα θετικά από την Φυσ/κή Σχολή του Παν/μίου Πατρών, τον Μάιο του 1978. 

 

[3] A. Kontolatou, Approximation theorems for ordered groups with a theory of quasi-

divisors, Bulletin of the Greek Mathematical Society, 38, 1996, 137-143.  

(MR 99a:00037, Zbl 902.06032) 

 

Η εργασία αυτή είναι εργασία επισκόπησης και αναφέρεται σε συστήματα εξισώσεων σε 

διάφορες μορφές. Τα θεωρήματα προσέγγισης από την άποψη των κλασσικών μεθόδων, 

βασίζονται στη θεωρία διατιμήσεων σωμάτων, στην πολ/κή θεωρία ιδεωδών και στη θεωρία 

των μερικώς διατεταγμένων αβελιανών ομάδων και έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. 

 

[4] Σημειώσεις στο μεταπτυχιακό μάθημα “Άλγεβρα I”. 

 

 

 

Επίσης έδωσα τις εξής διαλέξεις στο Γενικό Σεμινάριο Μαθηματικών, οι οποίες 

περιέχονται στους αντίστοιχους τόμους αυτού, με τίτλους: 

 

G - διατιμημένα σώματα, (1983). 

Global regularity of Ordered Spaces Induced by a Lattice Cone of Monotone 

Functions, (1988). 

Γενικευμένες Ομάδες Διαιρετότητας και τα μη - αρχιμήδεια Τοπολογικά 

σώματα που ορίζουν, (1990). 

Διατιμήσεις σε δακτυλίους και σε ομάδες (2003). 
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7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Α. ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ                                   

Ή ΤΩΝ ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ: 

(1) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam- New York-Oxford- Tokyo, 

1989. Αναφέρεται στην εργασία [2], σελ. 9. 

(2) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam- New York-Oxford- Tokyo, 

1989. Αναφέρεται στην εργασία [3], σελ. 9. 

(3) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam- New York-Oxford- Tokyo, 

1989. Αναφέρεται στην εργασία [4], σελ. 9. 

(4) V. Arnautov - S. Glavatsky - A. Mikhalev, “Introduction to the theory of topological rings 

and modules”, Marcel Dekker (New York, Basel, Hong Kong), 1996. Αναφέρεται στην 

εργασία [3], σελ. 9. 

(5) A. Geroldinger - F. Halter-Koch, On quasi divisor theories and systems of valuations, 

121, 1996, 55-67. Αναφέρεται στην εργασία [10], σελ. 9. 

(6) F. Halter-Koch, Valuation monoids, defining systems, and approximation theorems, 55, 

1, 1997, 33-56. Αναφέρεται στην εργασία [10], σελ. 9. 

(7) F. Lucius, Rings with a theory of greatest common divisors, Manuscripta Mathematica, 

95, 1, 1998,  117-136. Αναφέρεται στην εργασία [8], σελ. 9. 

(8) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 1998. 

Αναφέρεται στην εργασία [8], σελ. 9. 

(9) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 1998. 

Αναφέρεται στην εργασία [10], σελ. 9. 

 

(10) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 1998. 

Αναφέρεται στην εργασία [12], σελ. 10. 

 

(11) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 1998. 

Αναφέρεται στην εργασία [15]. σελ. 10. 

 

(12) D. Stratigopoulos, “Hypergroups, Homomorphisms and Boolean Hyperrings”, Italian 

Journal of Pure and Applied Mathematics, 2003. στη δεύτερη σελίδα υπάρχει η εξής 

αναφορά: “The notion of the class of the idempotent hypergroups is due to A. 

Kontolatou”. 
 

(13) G.Bosi-G.Herden, On a Possible Continuous Analogue of the Szpilrajn Theorem and its 

Strengthening by Dushnik and Miller, Order, 2006, 271-296. Αναφέρεται στην εργασία 

[7]. 
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Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

1
ον

)  A. Geroldinger – J. Močkoř, Quasi- divisor theories and generalizations of Krull domains, 

         Journal of Pure and Applied Algebra, 1995, 289-311. 

          

         α) σελ. 289, αναφορά στην 8].                        β) σελ. 289, αναφορά στην 1]. 

         γ) σελ. 289, αναφορά στην 12].                      δ) σελ.301 , αναφορά στην 8]. 

         ε) σελ. 302, αναφ. στην 8] (2 φορές) .           στ) σελ.303 , αναφορά στην 8].    

        γ) σελ. 310, αναφορά στην 8].                             

 

2
ον

 ) J. Močkoř, t-valuations and the theory of quasi-divisors, Journal of Pure and Applied 

        Algebra, 1996, 5165. 

 

         α) σελ. 54, αναφορά στην 10].                       β) σελ. 55, αναφορά στην 12] (4 φορές).           

         γ) σελ. 55, αναφορά στην 10].                        δ) σελ.57 , αναφορά στην 10] (3 φορές).           

         ε) σελ. 58, αναφορά στην 12].                       στ) σελ.60 , αναφορά στην 10].    

        ζ) σελ. 61, αναφορά στην 10].                       η) σελ. 63, αναφορά στην 10] (4 φορές). 

         θ) σελ. 64, αναφ. στην 10] (3 φορές).           ι) σελ.65 , αναφορά στην 10].           

         κ) σελ. 65, αναφορά στην 8]            

               
 

3ον)  J. Močkoř, Τοpological Characterization of pogroups with Quasi  Divisor Theory,  
          Czech Math. Journal, 2. 
 

         α) σελ. 2, αναφορά στην 8].                           β) σελ. 7, αναφορά στην 10] .         

         γ) σελ. 7, αναφορά στην 10].                        δ) σελ.8 , αναφορά στην 10] .           

         ε) σελ. 9, αναφορά στην 10].                       στ) σελ.9 , αναφορά στην 10].    

        ζ) σελ. 11, αναφορά στην 12].                       η) σελ. 11, αναφορά στην 15]. 

 

4ον) J. Močkoř, Construction of pogroups with quasi  divisors Theory, Czech. Math. Journal, 

         2, 197- 207. 

 

         α) σελ. 198, αναφορά στην 8].                       β) σελ. 198, αναφορά στην 10] (2 φορές).           

         γ) σελ. 198, αναφορά στην 12].                     δ) σελ.199 , αναφορά στην 10] (2 φορές).           

         ε) σελ. 200, αναφορά στην 10].                    στ) σελ.202 , αναφορά στην 10].    

        ζ) σελ. 203, αναφορά στην 8].                       η) σελ. 204, αναφορά στην 15]. 

         θ) σελ. 205, αναφορά στην 15].           
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5ον) J. Močkoř, Ordered groups with greatest common divisors theory, Internat. J. Math. And  
        Math. Science, 2002, 469-479 
 
        α) σελ. 469, αναφορά στην 8].                       β) σελ. 470, αναφορά στην 8].       
     

 
 
 
 
 
6ον)  J. Močkoř, Divisor class group and theory of quasi-divisors, Publ. Math. Debrecen, 2000,  
         507-521. 
 

         α) σελ. 509, αναφορά στην 8].                       β) σελ. 509, αναφορά στην 12].           

         γ) σελ. 511, αναφορά στην 8].                        δ) σελ.513 , αναφορά στην 12].           

         ε) σελ. 514, αναφ. στην 15] (4 φορές).        στ) σελ.514 , αναφορά στην 12] (2 φορές).   

   ζ) σελ. 515, αναφορά στην 15] (4 φορές).     η) σελ. 515, αναφορά στην 10]. 

         θ) σελ. 516, αναφ. στην 15].                           ι) σελ.519, αναφορά στην 12] (2 φορές).           

         κ) σελ. 520, αναφορά στην 8]                          
 

 
 

 

 

7ον)  A. Καλαπόδη, Συστήματα ιδεωδών και θεωρίες QUASI-διαιρετών επί καρτεσιανών  

          γινομένων ομάδων, Διδακτορική Διατριβή, 2002. 
 

 

         α) σελ. 14, αναφορά στις 10], 8], 12], 15]          β) σελ. 19, αναφορά στην 8].           

         γ) σελ. 46, αναφορά στις 17], 19], 20], 21]        δ) σελ.74 , αναφορά στην 8].           

         ε) σελ. 81, αναφ. στην 8].                                      στ) σελ.83, αναφορά στην 15].   

        ζ) σελ. 85, αφορά στην 8].                                      η) σελ. 86, αναφορά στην 19]. 

         θ) σελ. 87, αναφ. στην 8].                                        ι) σελ.88, αναφορά στην 8].  

 

 

 

 

8ον)  A. Kalapodi, The radical in Ideal Systems on Groups, Internat. Mathematical Forum, 

         Vol. 6, 42, 2011, 2057-2066.  

 

         α) σελ. 258, αναφορά στις 17], 19]                  β) σελ. 2059, αναφορά στην 20]. 
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

                 Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι αναφορές κατά εργασία έχουν ως εξής: 
 
 Εργασία  Αναφορές                  Αναφορές   Συγγραφέων  

 
                        2] 1 

 
 3] 3 

 
 4]   2 

 
  7] 1 

 
                        8]  5 16 

 
 10]  8                                             28 

 
 12]  1 14 

 
                       15]   2                                              12 

 
Ιδιαίτερης σημασίας επισημάνσεις στις νέες αναφορές και στο review 

1) Στο βιβλίο Ideal Systems σελ. 222 ο Halter - Koch αναφέρει για την [8]: The significance of strong        

QDT’s will become clear in 24.5 in connection with approximation theorems. 

2) Στο βιβλίο Ideal Systems σελ. 195 o Halter - Koch αναφέρει για την [10]: The notion of a Prufer 

domain is perhaps one of the most fundamental in multiplicative ideal theory. Many results are in 

[10]. 

3) Στο βιβλίο Ideal Systems σελ. 229 o Halter - Koch αναφέρει για τις [8], [10], [12],[15]: 

 There are readable historical remarks concerning quasi-divisors theories. In the language of po-   

groups, QDTs were investigated in a series of papers by J. Močkoř and A. Kontolatou. 

4) Στην εργασία των αναφορών (7) σελ. 131 ο συγγραφέας F. Lucius ανατρέπει ένα αποτέλεσμα το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε επί 30 χρόνια και έδωσε πλήθος προτάσεων. Στις αναφορές 7α και 7β ο 

Lucius επισημαίνει την ανεξαρτησία του ορισμού μας του strong theory of quasi-divisors (εργασία 

[8]) από την ανατροπή της αρχής. 

5) Στο βασικό θεώρημα 7.8 της αναφοράς (6) (pp. 51, 52) ο συγγραφέας Halter - Koch παρατηρεί ότι: 

“A special case of Theorem of 7.8 appears in [20]; there however the compatibility condition is too 

weak.” (εργασία [10]). 

6) Η επισήμανση του review (βλ. κατωτέρω) για την σημασία της εργασίας [19] στην θεωρία των 

Prufer groups: “Of particular interest is the interplay of generalized theories of divisors between the 

directed groups G1, G2 and the Cartesian G := G1 x G2. To this end, the authors establish in the 

second section that (Gi, ri) are ri, - Prufer groups for i= 1, 2, if and only if (G1  xG2, r1 r2) is an     

(r1   r2)  - Prufer group”. 
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8. ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το ερευνητικό μου έργο έχει τρεις κατευθύνσεις: 

(1) Γενικευμένη θεωρία διατιμήσεων (εργασίες 1,2,5,13,18,22,23) 

(2) Θεωρία τοπολογικών σωμάτων (εργασίες 3,4,14,25) 

(3) Θεωρία διαιρετών και θεωρία συστημάτων ιδεωδών ομάδων (εργασίες 

8,10,12, 13,15,16,17,19,20,21,24). 

Κοινό γνώρισμα των κατευθύνσεων αυτών είναι η ύπαρξη διάταξης στις δομές 

και σ’ αυτήν αναφέρονται οι υπόλοιπες εργασίες (6,7,9,11). Η 13 πάει και στην (1) και στην 

(3). 

Οι γενικευμένες διατιμήσεις υπήρξαν από τα κύρια αντικείμενα έρευνας στην 

Commutative Άλγεβρα από το ’50 με τις πρωτοποριακές εργασίες του Krull, μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του ’70, όπου διαμορφώνεται πλέον σε εγκύκλια εγχειρίδια, όπως στην Άλγεβρα του 

Kohn. Τα βιβλία των Jaffard “Les systèmes d’ ideaux”, Endler “Valuation theory”, Močkoř 

“Groups of divisibility”, Halter- Koch “ Ideal systems” αποτελούν κύριες πηγές αναφοράς. Σ’ 

αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και οι Skula, Aubert, Nakano, Ohm, Ribenboim και πολλοί 

άλλοι με ουσιαστική συμβολή. Βασικό συμπέρασμα της θεωρίας είναι ότι για κάθε lattice 

αβελιανή ομάδα υπάρχει ακεραία περιοχή που έχει αυτήν ως ομάδα διαιρετότητας. Βασικό 

πρόβλημα στην κατασκευή των γενικευμένων διατιμήσεων, είναι η τριγωνική ιδιότητα, ειδικά 

αν η ομάδα τιμών δεν είναι lattice. Βρήκαμε ότι η γενικευμένη τριγωνική ιδιότητα μπορεί να 

εκφρασθεί μέσω συμπληρωμάτων των μερικώς διατεταγμένων συνόλων, ιδιαίτερα μέσω του 

συμπληρώματος Mac Neille, οπότε η χρησιμοποίηση άλλου συμπληρώματος έδωσε άλλη 

διατίμηση. Κύριο γνώρισμα αυτής ήταν η δυνατότητα ύπαρξης στρέψεως στο πεδίο τιμών, 

πράγμα που ήταν απαγορευμένο στις άλλες διατιμήσεις. Υπήρξε ουσιαστική γενίκευση στο 

βασικό πρόβλημα δεικνύοντας ότι κάθε splitting ομάδα είναι group of divisibility ακεραίας 

περιοχής. Κυρίως όμως επετεύχθηκε η ανάπτυξη μίας θεωρίας τοπολογικών δακτυλίων, η οποία 

ήταν αδύνατη με τις υπάρχουσες διατιμήσεις. 

 

Από τότε που η θεωρία των τοπολογικών δακτυλίων, σωμάτων κλπ. αυτονο- 

μήθηκε σε ιδιαίτερα βιβλία, εκδόθηκαν τα βιβλία των Warner, Wieslaw, Shell, Arnautov, τα 

οποία και τα 4 ασχολούνται με την θεωρία που αναπτύξαμε. Παράλληλα με τα ανωτέρω επιλύ-

θηκαν διάφορα άλλα αλγεβρικά προβλήματα διάταξης, όπως λ.χ. η κατασκευαστική επέκταση 

μερικώς διατεταγμένης ομάδας, η συμπλήρωση ειδικών κατηγοριών ομάδων διαιρετότητας, ο 

ορισμός uniformity σε ακέραιες περιοχές, με τοπολογία διατιμήσεων, κ.ά. 

Στη θεωρία των αντιμεταθετικών σωμάτων, οι διατιμήσεις παίζουν έναν θεμε-

λιώδη ρόλο στο να μελετάμε σχέσεις διαιρετότητας σε υποδακτυλίους. Για τα μη αντιμεταθε- 

τικά σώματα (skew fields) ο ρόλος των διατιμήσεων είναι πολύ λιγότερο ευκρινής. Το θέμα μας 

στη παρούσα φάση είναι να δούμε πώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται η σχετική θεωρία στα 

skew fields, για τα οποία μόνο μεμονωμένα αποτελέσματα είναι γνωστά, και όπου η κατάσταση 

είναι χαοτική: 

Αρχικά ο Schilling έβαλε τις βάσεις (1950) για τη μελέτη των διατιμήσεων 

επ’αυτών, ο Malcev το ’48 έκανε κατασκευή skew field και διατίμησης με ομάδα τιμών 

συγκεκριμένη, κυρίως όμως ο Cohn, τη δεκαετία του ’80 μελέτησε το θέμα και όρισε διατίμηση 
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σε skew fields με τιμές ολικώς διατεταγμένη ομάδα. Φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση διατιμήσεων, 

με mixed ομάδα τιμών, όπως είναι οι G-διατιμήσεις, δίνουν δυνατότητα διαφορετικής θεώρησης 

των πραγμάτων και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα. 

 

Στην αλγεβρική θεωρία αριθμών η έννοια της “θεωρίας διαιρετών” (theory of di-

visors) εισήχθη το 1966 από τους Borevich και Shafarevich στο βιβλίο τους “Number Theory” ως 

μία απεικόνιση από την ομάδα διαιρετότητας μιας ακέραιας περιοχής Α εντός μίας ελεύθερης 

αβελιανής ομάδας Ζ
(p)

. Ιδιότητες αυτών των απεικονίσεων έχουν σχέση με τις “ορίζουσες 

οικογένειες διατιμήσεων”. Αυτές οι ορίζουσες οικογένειες ικανοποιούν θεωρήματα προσέγγισης. 

Στη συνέχεια ο Skula όρισε θεωρία διαιρετών σε γενική μερικώς διατεταγμένη ομάδα, όχι κατ’ 

ανάγκην ομάδα διαιρετότητας, αλλά απλώς κατευθυνόμενη, ενώ ο Aubert εισήγαγε την έννοια της 

“quasi-divisors theory”. 

Ο κύριος χαρακτηρισμός τέτοιων ομάδων έγινε με την χρήση των συστημάτων 

ιδεωδών του Jaffard. Με βάση τα ανωτέρω προχωρήσαμε στον χαρακτηρισμό των ομάδων με 

quasi-divisors theory, αποδείξαμε θεωρήματα προσέγγισης, κατασκευάσαμε την καλούμενη 

“divisor class group”, βρήκαμε μέθοδο κατασκευής παραδειγμάτων ομάδων με μία “strong theory 

of quasi-divisors”, ορίσαμε την Lorenzen r-ομάδα των μερικώς διατεταγμένων ομάδων, 

μελετήσαμε την ημιομάδα των συστημάτων ιδεωδών, και τέλος επιχειρήσαμε τόσον μία αλγεβρική 

όσο και μία κατηγορική προσέγγιση των ιδιοτήτων των r-συστημάτων ιδεωδών σε καρτεσιανά 

γινόμενα και σε υποομάδες ομάδων. 

Συνοψίζοντας, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, όπως αυτά εκφράζονται από τις 

εργασίες μου, είναι τα εξής: 

(1) Γενικευμένη θεωρία διατιμήσεων: 

Valuations and their generalization, Valuation rings, Valued fields, General valuation 
theory, etc. 

AMS Subj. Class. 2000: 13A18, 13F30, 12J10, 12J20. 

(2) Διάταξη: 

Θεωρία Lattices και Διάταξη σε Αλγεβρικές Δομές, 

AMS Subj. Class. 2000: 06Α06, 06F15, 06F20, 06Β23, 06Β30. 

(3) Τοπολογικά σώματα: 

AMS Subj. Class. 2000: 54D35, 54 H13, 54Ε15. 
 
 
 
 

 



 

17 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

[1] Α. Κοντολάτου, G - διατιμημένα σώματα, Διδακτορική διατριβή, Πάτρα 1984. 

Στη διατριβή αναπτύσσεται μία θεωρία διατιμήσεως σωμάτων με τιμές αυτής σε μία 

μερικώς διατεταγμένη αβελιανή ομάδα. Τα θέματα που αντιμετωπίστηκαν μπορούν να 

διακριθούν σε θέματα επεκτάσεων και θέματα τοπολογικά. Στα πρώτα αντιμετωπίστηκαν τα 

εξής βασικά προβλήματα: δοθέντος αντιμεταθετικού σώματος και μερικώς διατεταγμένης 

αβελιανής ομάδας, να οριστεί επέκταση του σώματος και διατίμηση πάνω σ’ αυτή, η οποία να 

καλύπτει όλη την ομάδα, ή εάν είναι ήδη διατιμημένο το αρχικό σώμα, να επεκταθεί μαζί με το 

σώμα και η διατίμηση ώστε να καλύψει πάλι την ομάδα. Στα τοπολογικά θέματα, αναφέρονται 

τα προβλήματα εισαγωγής απ’ τη διατίμηση της τετριμμένης τοπολογίας, ο ορισμός επί των 

διατιμημένων χώρων, δομών proximity, uniformity, κ.λ.π. Παράλληλα με αυτά υπήρξαν κι επί 

μέρους προβλήματα όπως η “συμπλήρωση” του σώματος που προκύπτει από την Dedekind 

συμπλήρωση της αβελιανής ομάδας διατιμήσεως, η σύγκριση των διατιμημένων σωμάτων με 

υπερμετρικούς χώρους, ο επιτυχημένος ορισμός της G - διατιμήσεως (όπου στην προκειμένη 

περίπτωση βοήθησε σημαντικά στην όλη ανάπτυξη της εργασίας) και η προσπάθεια να δει 

κανείς το θέμα από άποψη εφαρμογών. 

 
[2] J. Stabakis - A. Kontolatou, Strictly G - valuated fields. SERDICA, 

Bulgaricae Mathematicae Publicationes, 11, 1985, 64-73. 

Τα σύνολα των πραγματικών και ρ-αδικών αριθμών μπορούν να προκύψουν από 

το σύνολο των ρητών συμπληρώνοντας αυτό αντιστοίχως από μία αρχιμήδεια και μια μή αρ-

χιμήδεια διατίμηση. Η αντικατάσταση του πεδίου τιμών R   των διατιμήσεων αυτών από ένα 

ολικώς διατεταγμένο σύνολο οδήγησε - μετά το '50 κυρίως με τις εργασίες των Ο. Shilling, Μ. 

Krasner, W. Krull και στη συνέχεια από πλήθος άλλων - στη σύγχρονη θεωρία διατιμήσεων. 

Παράλληλα κατά καιρούς ερευνητές ασχολήθηκαν με την περίπτωση της μερικής διατάξεως 

ορίζοντας το πεδίο τιμών σαν μονοειδές με ελάχιστο το ουδέτερο στοιχείο, είτε περιορίζοντας 

τις ιδιότητες της διατιμήσεως, είτε αλλάζοντας το πεδίο ορισμού. 

Στην εργασία αυτή ορίζεται διατίμηση ενός σώματος με πεδίο τιμών αβελιανή 

ομάδα και γίνονται τα πρώτα βήματα της αλγεβρικής θεωρίας του θέματος. Η δυσκολία στον 

ορισμό μιας τέτοιας διατιμήσεως είναι η σημασία και το εύχρηστο της μορφής, την οποίαν θα 

δώσει κανείς στην τριγωνική ιδιότητα. Οι συγγραφείς στην προκειμένη περίπτωση διατήρησαν 

τη μορφή του κλασσικού ορισμού χρησιμοποιώντας συμπλήρωμα της δοθείσης αβελιανής ομά-

δας, στο οποίο αντί των τομών του Mac - Neille υπήρχαν οι άνω κλάσεις αυτών των τομών. Η 

διατίμηση υ  του σώματος Κ  με τιμές στην αβελιανή διατεταγμένη ομάδα G (G - valuative order) 

πληροί τις συνθήκες: 

(i)     υ(x) = ∞  x = 0 

(ii)    υ(xy) = υ(x) + υ(y) για τυχόντα σημεία x, y του Κ. 

(iii)   υ(x) = υ(x) για κάθε x  Κ. 

(iv)   υ(x+y) ≥ inf
G

{υ(x), υ(y)}, για x,y στοιχεία του Κ και inf
G

{υ(x), υ(y)} το 

infimum των υ(x), υ(y) στο ως άνω συμπλήρωμα. 



 

19 

 

 

 

Αποδεικνύονται οι πρώτες ιδιότητες μιας διατιμήσεως και στη συνέχεια αποδει- 

κνύονται τα θεωρήματα επεκτάσεως. Στο Th.l δίδονται αντιμεταθετικό σώμα Κ  και torsion free 

ομάδα G  και αποδεικνύεται η ύπαρξη σώματος Κ 1  και G - valuative order υ  του Κ 1  με ομάδα τιμών 

αυτής το G .  

Το κύριο αποτέλεσμα της εργασίας είναι η απόδειξη υπάρξεως επεκτάσεως K  του 

σώματος Κ  στην περίπτωση όπου η G  δεν είναι torsion free (Th. 3). 

Η απόδειξη του θεωρήματος είναι ιδιαίτερα εκτενής. Κατ’ αρχήν (τμήμα 3 της 

εργασίας) αποδεικνύεται η δυνατότητα να επεκταθεί η διάταξη του G  σε τρόπο ώστε το πηλίκον 

G / G * ,  όπου G*  η torsion υποομάδα της ομάδας, να διατάσσεται ολικώς με μία επαγομένη διάταξη. 

Εν συνεχεία (το non torsion step της αποδείξεως), το G *  θεωρήθηκε ως ομόμορφη εικόνα μιας 

ελεύθερης αβελιανής ομάδας (F ,.) - μέσω ομομορφισμού g  -  της οποίας τα στοιχεία  
1 n

1 ni iM = x ...x
 

, i(x , )i I  το σύστημα γεννητόρων, 

διατάσσονται ολικώς, οπότε μία πρώτη επέκταση είναι ο δακτύλιος Α  των πολυωνύμων της μορφής 

1 2 ni 1 i 2 i n iA  = u u ... uM M M   , i ,u i K  και 
ki

M  κατ’ αύξουσα τάξη. Η διατίμηση του iA  

ορίζεται ως υ(
1i

M ). 

Η επέκταση του Α  στο σώμα K  προχωρεί με μεθόδους της θεωρίας διατιμήσεων, 

ενώ η κάλυψη ολόκληρης της ομάδας G  (non torsion step της αποδείξεως) στηρίζεται στην 

προηγουμένως αναφερθείσα διάταξη του G / G * .  

 

 

Αναφορές: (1) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam-New York- 

Oxford-Tokyo, 1989. (Βλ. Μέρος Γ'). 

(2) A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion in a G- valuated topological field, 

RENDICONTI, III Convegno Nazionale di Topologia, Serie II, 18, 1988, 319 - 326. 

(3) J. Stabakis - A. Kontolatou, Commutative fields normed by a G - valuative 

order. SERDICA, Bulgaricae Mathematicae, 14, 1988, 209-215. 

(4) A. Kontolatou - J. Stabakis, Embedding groups into linear or lattice structures, 

BULLETIN Cal. Math. Soc., 82, 1990, 290-297. 

 

[3] A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion in a G- valuated topological field, 

RENDICONTI, III Convegno Nazionale di Topologia, Serie II, 18, 1988,  

319 - 326. 

Oι διατιμήσεις Krull με τιμές σε ολικώς διατεταγμένη αβελιανή ομάδα εισάγουν 

μία τοπολογική δομή στο πεδίο ορισμού τους και ορίζουν επ’ αυτού - λόγω της υπερμετρικής 

τους ιδιότητας - μία έννοια φίλτρων Cauchy. Αντικαθιστώντας το πεδίο τιμών με μερικώς δια-

τεταγμένη ομάδα τίθεται το ερώτημα κατά πόσον αυτός ο εμπλουτισμός του χώρου χάνεται. 

Εδώ εργαζόμενοι με μία παραλλαγή ημιδιατιμήσεως και θέτοντας μερικές προϋποθέσεις, κα-

τασκευάζουμε μία ομαλή δομή επί του πεδίου ορισμού της διατιμήσεως και το συμπληρώνουμε. 

Ένας τέτοιος χώρος είναι ένα σώμα και ένα κρίσιμο σημείο της όλης διαδικασίας είναι ο 



 

20 

 

ρόλος της στρέψεως της ομάδος τιμών. Αυτό το σώμα διατάσσεται μέσω της διατιμήσεως και 

μέσω της διατάξεως δέχεται συμπλήρωση εν σχέσει με τη συμπλήρωση του πεδίου τιμών, αλλά 

οι δύο αυτές συμπληρώσεις δεν συμπίπτουν. 

 

 
Αναφορές: (1) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam-New York- Oxford 
Tokyo, 1989. (Βλ. Μέρος Γ )́. 

(2) V. Arnautov - S. Glavatsky - A. Mikhalev, “Introduction to the theory of topological rings 

and modules”, Marcel Dekker, New York-Basel-Hong Kong, 1996. (Βλ. Μέρος Γ΄). 

(3) N. Shell, “Topological fields and Near valuations”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel, 
1990, (Βλ. Μέρος Γ΄).

'
 

(4) A. Kontolatou-J.Stabakis, Some remarks on topologies induced by a G-valuation in a 

field, Eivista di Matem. Pura ed Applicata, 18, 1996, 45-61. 

 

 

 
[4]         J. Stabakis - A. Kontolatou, Commutative fields normed by a G - valuative 

order. SERDICA, Bulgaricae Mathematicae, 14, 1988, 209-215. 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σ’ ένα G - διατιμημένο σώμα, σώμα στο οποίο έχει 

ορισθεί μία G - valuative order, και στην τοπολογική συμπλήρωση του σώματος αυτού. Η 

έννοια της G-valuative order έχει εισαχθεί στην εργασία [2], όπου και μελετήθηκε ο αλγεβρικός 

της χαρακτήρας. 

Έστω  :v K G    μία G -valuative order, όπου Κ  αντιμεταθετικό σώμα και 

G  αβελιανή ομάδα, έστω δε G
+

 ο μη κενός θετικός κώνος της G .  Το βασικό θεώρημα (th. 2.1) 

είναι το εξής: 

“Εάν η G  είναι άνω δικτυωτό, τότε μία τοπολογία εισάγεται στο Κ  από την υ ,  η 

οποία καθιστά αυτό τοπολογικό σώμα και ειδικότερα έναν Tychonoff ομοιόμορφο χώρο”. 

Η βάση φίλτρου των γειτονιών του τυχόντος 0x K  είναι η 

  0 0( ) : ,u x x K u x x G        , ενώ τα αντίστοιχα surroundings της uniformity είναι της 

μορφής:   ( , ) :D x y K K u x y      .  Η εισαγόμενη εν συνεχεία proximity δ  μπορεί να 

πάρει την εξής μορφή (Rem.2.3): Α δΒ  τότε και μόνον τότε, όταν το υποσύνολο 

  : ,u x y x A y B    είναι συντελικό του G
+

 ή περιέχει το  . 

Στη συνέχεια της εργασίας δίνεται η έννοια G - υπερμετροειδούς χώρου, η οποία 

ορίζεται από τη συνάρτηση ρ ,  την G - υπερμετροειδή, που πληροί τριγωνική ιδιότητα, αυτήν 

των G - valuative orders. 

Ένα διατιμημένο από G - valuative order υ  σώμα είναι G - υπερμετροειδής χώρος 

μέσω της: ρ ( x , y )  = υ (x  -  y ). Οι χώροι έχουν ενίοτε ιδιότητες υπερμετρικού χώρου (Pr. 3.1 

και 3.2) : κάθε τρίγωνο είναι ισοσκελές, εφ’ όσον οι πλευρές του συγκρίνονται και κάθε σημείο 

μίας σφαίρας είναι κέντρο της. Η συμπλήρωση του χώρου γίνεται μέσω της uniformity (εδάφιο 

3.4). 

Η εργασία αναφέρεται τέλος σε μία διάταξη των υποσυνόλων του Κ ,  

  :e eS x K u x G   και e eI S  με όλα τα στοιχεία του I e  να έχουν τις ίδιες τιμές και Ce 

στοιχείο του G/ G *  με εκπρόσωπο e (εδάφιο 3.3). Η διάταξη αυτή είναι ανάλογη της διατάξεως 

των μιγαδικών στο επίπεδο Gauss. 
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Αναφορές: (1) S. Warner, “Topological fields”, North Holland-Amsterdam-New York- 

Oxford-Tokyo, 1989. (Βλ. Μέρος Γ'). 

(2) N. Shell, “Topological fields and Near valuations”, Marcel Dekker, Inc., New Υork-

Basel, 1990 ((Βλ. Μέρος Γ'). 

(3) A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion in a G- valuated topological field, 

RENDICONTI, III Convegno Nazionale di Topologia, Serie II, 18, 1988,  319 - 326. 

(4) A. Kontolatou-J.Stabakis, Some remarks on topologies induced by a G-valuation in a 

field, Rivista di Matem. Pura ed Applicata, 18, 1996, 45-61. 

 

 

 

 
 
 
[5]   A. Kontolatou - J. Stabakis, Extension of a valuative order ranging over a p.o.abelian 
group. MATHEMATICA BALKANICA, New Series, 3, 1989, 390-398. 

To βασικό πρόβλημα που λύνεται στην εργασία αυτή είναι το εξής: δοθείσης 

αβελιανής ομάδας G  υπάρχει ακεραία περιοχή Α  και υπάρχει G - valuation υ  ώστε υ(Α) = G .  

Το θέμα είναι ανάλογο εκείνου που έλυσε ο Jaffard με το γνωστό θεώρημα: κάθε 

lattice - ordered group είναι ένα group of divisibility, δηλαδή είναι η εικόνα μιας ακεραίας 

περιοχής μέσω μιας semi - valuation. 

Η λυση που δίνεται εδώ διατυπώνεται ως εξής: 

Θεώρημα (3.4). Δοθέντων ενός αντιμεταθετικού σώματος (Κ, +, .) και μιας G -

διατίμησης υ  με τιμές μέσα σε μία splitting διατεταγμένη αβελιανή ομάδα (G, +, ≤), υπάρχει μία 

επέκταση Κ  του Κ,  μια επέκταση ≤1 της ≤  και μία επέκταση  της υ ,  ώστε   (  {0}) = G .  

Στην περίπτωση που η ομάδα G  έχει torsion (G* το torsion subgroup της G )  

τότε γίνεται η επέκταση του σώματος αρχικά για την ομάδα G / G *  (το non-torsion step της από-

δειξης) την οποία επεκτείνουμε σε ολική διάταξη και στη συνέχεια επεκτείνουμε το ενδιάμεσο 

σώμα στο τελικό Κ 1  (το torsion - step της απόδειξης). 

Η απόδειξη του θεωρήματος είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και έτυχε θετικών σχο-

λίων. 

 

 

Αναφορές: (1) A. Kontolatou-J.Stabakis, Some remarks on topologies induced by 

a G-valuation in a field, Rivista di Matem. Pura ed Applicata, 18, 1996,  45-61. 
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[6]           A. Kontolatou - S. Iliadis - J. Stabakis, Global and local regularities of 

ordered spaces, RENDICONTI, IV Convegno Nazionale di Topologia, serie II, 

24, 1990, 405-418. 

Oι συγγραφείς εισάγουν χαρακτηρισμούς διαχωρισιμότητας των διατεταγμένων 

χώρων αντίστοιχους των κλασσικών ορισμών διαχωρισιμότητας, την iM  διαχωρισιμότητα, 

όπου 
2

1
0,1,2,3,3i
 

 
 

 (Μ  από την monotony των συνόλων της βάσης). Η compatibility των 

δομών εδώ διατυπώνεται με την αρχή ότι τα ανοικτά μονότονα σύνολα αποτελούν subbasis του 

συνόλου. Τα δυο βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής: 

Θεώρημα (1 της §2). Κάθε διατεταγμένος 2M  και Μ 3  χώρος με την προα- 

ναφερθείσα compatibility έχει μια compactification. 

Το επόμενο συμπέρασμα έχει να κάνει με ένα άλλο είδος compatibility, την order 

separated compatibility. (Η προαναφερθείσα συμβιβαστότητα έχει τη νέα εισαγόμενη). Με 

αυτήν μπορεί να δοθεί ο ορισμός του ordered space σε πλήρη αντιστοιχία με τον κλασσικό 

ορισμό. Αποδεικνύεται ότι το κλασσικό θεώρημα του Urysohn έχει εδώ μία τελείως ανάλογη 

και απλή μορφή. Εισάγεται η έννοια του order separated από μία συνάρτηση και έχουμε το: 

            Θεώρημα (1 της §3). Ένας χώρος είναι normally ordered space αν και μόνο αν 

κάθε ζεύγος κλειστών ξένων υποσυνόλων διαχωρίζεται από μία συνάρτηση Urysohn και επί 

πλέον αν τα δύο υποσύνολα είναι order separated τότε διαχωρίζονται order separated από μία 

Urysohn συνάρτηση. 

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή είναι τοπική ιδιότητα σ’ αντιδιαστολή με τον 

global χαρακτήρα που έχει το ανάλογο θεώρημα στη συμβιβαστότητα που εισάγει ο Nachbin 

(κλειστή διάταξη). 

 

 

Αναφορές: (1) A. Kontolatou-J.Stabakis, Some remarks on topologies induced by 

a G-valuation in a field, Rivista di Matem. Pura ed Applicata, 18, 1996, 45-61. 

 

[7]   A. Kontolatou - J. Stabakis, Embedding groups into linear or lattice structures, 

BULLETIN Cal. Math. Sue., 82, 1990,  290-297. 

 

Η εργασία αναφέρεται σε δυο ιδιότητες των διατεταγμένων ομάδων. 

Στην πρώτη αποδεικνύεται το γνωστό θεώρημα των Lorenzen - Simbiriva -Everett, ότι κάθε 

torsion free ομάδα δύναται να επεκταθεί σε ολικώς διατεταγμένη ομάδα, με κατασκευαστική 

μέθοδο. Συγκεκριμένα αναλύεται κάθε υποσύνολο της ομάδας σε σύνολο κατευθυνομένων 

υποσυνόλων, οπότε με απλή εφαρμογή του γνωστού θεωρήματος του Szpilrajn περί της επε- 

κτάσεως μερικής διάταξης σε ολική, επιτυγχάνεται η επέκταση της μερικώς διατεταγμένης 

αβελιανής ομάδας σε ολική. 
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Το δεύτερο θέμα αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα στη G - valuation και semi - 

valuation από την άποψη της έκφρασης των αντίστοιχων τριγωνικών ιδιοτήτων της (που είναι 

και το σημείο διάκρισής τους) με τη βοήθεια δύο διαφορετικών completes. 

Το δεύτερο θέμα ολοκληρώνεται με την εισαγωγή, μελέτη και σύγκριση των V - 

και G - ομομορφισμών, ομομορφισμών που χαρακτηρίζονται από τη διατήρηση των ακρότατων 

σημείων στα αντίστοιχα συμπληρώματα. 

 

 

Αναφορές: (1) A. Kontolatou, Some notes on the composite G-valuations, ARCHIVUM 

ΜATHEMATICUM, 30, 4, 1994, 271-275. 
 
(2) G. Bosi – G.Herden, On a possible Continuous Analogue of the Szpilrajn Theorem and its 

strengthening by Dusnik and Miller, ORDER, 2006, 271-296. 
 
 

[8]       J. Močkoř - A. Kontolatou, Groups with Quasi-divisors Theory, COMMEN- 
TARII MATHEMATICI Universitatis Santi Pauli, Japan, 1993, 23-36. 

Στην αλγεβρική θεωρία αριθμών η έννοια της “θεωρίας διαιρετών” (theory of 

divisors) εισήχθη από τους Borevich και Shafarevich στο βιβλίο τους “Number Theory” ως μία 

συνάρτηση h  από την ομάδα διαιρετότητας G  μιας ακεραίας περιοχής Α  εντός μίας ελεύθερης 

αβελιανής ομάδας Ζ
(p)

 (θεωρουμένης σαν lattice ομάδας με την componentwise διάταξη) που 

ικανοποιεί τα εξής αξιώματα, όπου η ομάδα διαιρετότητας έχει διαταχθεί όπως διατάσσεται το 

value group μιας semi - valuation. 

(1)      , Ga G a h a h        εντός του 
 p

Z  

(2) Αν    ,h a h    ,  τότε  h a     

(3) Αν  p
Z  τότε υπάρχουν 1 2, ,..., ng g g G  τέτοια ώστε    1 ... nh g h g    . 

                        Είναι πολύ γνωστό ότι μία ομάδα διαιρετότητας μίας ακεραίας περιοχής Α δέχεται μία 

“Theory of divisors” εάν και μόνον εάν η Α είναι μία Krull περιοχή. 

Επίσης ο L. Skula απαλοίφοντας το αξίωμα (2) όρισε μία θεωρία διαιρετών σε 

γενική μερικώς διατεταγμένη αβελιανή ομάδα χωρίς να είναι κατ’ ανάγκη ομάδα διαιρετότητας, 

αλλά απλά κατευθυνόμενη. 

            Ένα βήμα για επιπλέον γενίκευση μίας θεωρίας διαιρετών έγινε από τον Κ.Ε 

Aubert, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της “quasi - divisors theory”. Αναφέρουμε ότι μία 

κατευθυνόμενη μερικώς διατεταγμένη ομάδα ( G ,  .) έχει μία “theory of quasi - divisors” εάν 

υπάρχει μία lattice - ομάδα (Γ,.) και μία συνάρτηση h  :  G    Γ   τέτοια ώστε 

(i) h  είναι ένας order - ισομορφισμός από την G  στην Γ. 

(ii)       1 2 1, , ,..., ...n na G g g g G a h g h g         

Ο κύριος χαρακτηρισμός τέτοιων ομάδων έγινε από τον P. Jaffard με χρήση των 

“συστημάτων ιδεωδών” (ideals systems), ο οποίος και απέδειξε ότι μία κατευθυνόμενη μερικώς 

διατεταγμένη ομάδα G  έχει μία “θεωρία quasi - divisors” αν και μόνον αν η ημιομάδα των 

πεπερασμένως γενομένων t  - ιδεωδών της ομάδας G ,  είναι ομάδα δηλ. αν και μόνον αν η G  

είναι t  - Pr fer ομάδα. 

Σ’ αυτή την εργασία επιχειρούμε να προχωρήσουμε στον χαρακτηρισμό των 

ομάδων με “quasi - divisors theory” και αποδεικνύουμε θεωρήματα προσέγγισης γι’ αυτές τις 
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ομάδες. Τα θεωρήματα αυτά είναι τα: 

           Θεώρημα 3.3. Έστω G  μία κατευθυνόμενη μερικώς διατεταγμένη ομάδα και 

έστω h  :  G    Γ  μία “strong theory of quasi - divisors”. Εάν W  είναι μία ορίζουσα οικογένεια 

t  - διατιμήσεων για την G ,  τότε η W  πληροί το “Positive Weak Approximation Theorem” και το '
 

Θεώρημα 3.5. Έστω W  μία ορίζουσα οικογένεια t  -  διατιμήσεων μιας μερικώς 

διατεταγμένης ομάδας G  και έστω ότι η W  είναι πεπερασμένου χαρακτήρα. Τότε οι ακόλουθες 

συνθήκες είναι ισοδύναμες: 

(1)     Η W  ικανοποιεί το P . W. A . T .  

(2)  H W  ικανοποιεί το Α . Τ .  

(3)  Η G  δέχεται μία “strong theory of quasi - divisors”. 

Αυτά τα θεωρήματα στη συνέχεια δίνουν μία πλήρη αναλογία μεταξύ των ομάδων με μία “divisors 

theory” και ομάδων με μία “quasi - divisors theory”. 

 

 
Αναφορές: 
(1) F. Lucius, Rings with a theory of greatest common divisors, Manuscripta Mathematica, 
95,  1, 1998, 117-136. (Βλ. Μέρος Γ΄)

'
 

(2) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 
1998. (Βλ. Μέρος Γ΄)

'
 

(3) J. Močkoř, “t-valuations and the theory of quasi-divisors”, Journal of Pure and Applied 
Algebra, 1996. (Βλ. Μέρος Γ΄)

'
 

(4)  A. Geroldinger – J. Močkoř, Quasi- divisor theories and generalizations of Krull 

domains, Journal of Pure and Applied Algebra, 102, 1995, 289-311. 

(5) J. Močkoř – A. Kontolatou, Quasi – Divisors Theory of Partly Ordered Groups,  

PROCEEDINGS of the Austrian - Hungarian - Slovak - Number Theory Conference, 1992,  

 81-98. 

(6) J. Močkoř – A. Kontolatou, Divisor Class Groups of Ordered Subgroups, ACTA  

MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 19, 37-46. 

(7) J. Močkoř–A.Kontolatou, Some remarks on Lorenzen r-group of partly ordered 

groups, Czech. Math. Journal, 46, 3, 1996,  537-552. 

(8) A. Kontolatou, Approximation theorems for ordered groups with a theory of quasi-

divisors, Bulletin of the Greek Mathematical Society, 38, 1996, 137-143. 

(9) A. Kalapodi–A. Kontolatou - J. Močkoř , Some properties of Lorenzen ideal systems, 

Archivum Mathematicum, 1999, 287-295. 

(10) A. Kalapodi-A. Kontolatou, The theory of quasi-divisors on cartesian products, 

Acta Mathematica et Informatica, Universitatis Ostraviensis, 2000, 51-59. 
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[9]     A. Kontolatou, The quasi-real extension of the real numbers, ACTA 

          MATHEMATICA ET INFORMATICA Universitatis Ostraviensis, 1993,  27-36. 

Έστω R  το σύνολο των πραγματικών αριθμών διατεταγμένο με τη συνήθη διά-

ταξη,  ˆ ,R R     και  ,0,    , με — < 0 < +. 

Το σύνολο  \ ( , ), ( , )S R      διατεταγμένο λεξικογραφικά και 

εφοδιασμένο με την τοπολογία διάταξης και με κάποιες συγκεκριμένες εσωτερικές πράξεις, 

αποτελεί το σύνολο S  των ημιπραγματικών αριθμών. Το σύνολο αυτό, παρότι έχει ομοιότητες, 

δεν συμπίπτει με το non - standard μοντέλο των πραγματικών αριθμών εφ’ όσον τουλάχιστον 

δεν αποτελεί σώμα. Εν τούτοις ορίζονται εσωτερικές πράξεις σ’ αυτό και το σύνολο αυτό 

μπορεί να παίξει ρόλο στο να χαρακτηρίσει φαινόμενα της θεωρίας διατιμήσεων ή στη μελέτη 

των συναρτήσεων με ασυνέχεια πρώτου είδους. 

Στην εργασία αυτή το κύριο θέμα είναι η παρουσίαση του S
n
 ως το συμπλήρωμα 

δύο διαφορετικών συμπληρώσεων του
 nR  , το οποίο κάθε φορά εφοδιάζεται με μία οικογένεια 

μερικών διατάξεων. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι δομές αυτές είναι order - ισόμορφες. 

Εφαρμόζουμε τα ανωτέρω αποδεικνύοντας το εξής: 

Θεώρημα. Εάν μία πραγματική μονότονη συνάρτηση ορίζεται επί μίας ολικώς 

διατεταγμένης δομής χωρίς άλματα, εφοδιασμένης με την τοπολογία των ανοικτών διαστημά-

των, και η οποία συνάρτηση έχει όρια σε κάθε τομή Mac Neille της διατεταγμένης δομής, τότε 

υπάρχει μία order - συμπλήρωση της δοθείσης δομής και μία επέκταση της συνάρτησης έτσι 

ώστε αυτή να γίνεται συνεχής. 

Αναφορές:  

(1) A. Kontolatou, Measure and measurable functions of S
n
,  ACTA 

MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1, 1994, 85-99. 

 

[10]     J. Močkoř - A. Kontolatou, Quasi - divisors Theory of Partly Ordered Groups, 

            PROCEEDINGS of the Austrian - Hungarian - Slovak - Number Theory Conference, 

            1992, 81-98. 

Στην εργασία αυτή ανευρίσκουμε επί πλέον χαρακτηρισμούς, ιδιότητες και εφαρ-

μογές των ομάδων με μία “strong quasi - divisors theory”. 

Τα εισαγωγικά δύο πρώτα μέρη της εργασίας αποτελούν την εισαγωγή στο θέμα 

και περιέχουν τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας [8]. Στην συνέχεια βρίσκουμε επιπλέον 

συνθήκες (Theor. 3.3, Lemma 3.4) ώστε η εμβάπτιση ομάδων με representation στο αντίστοιχο 

lattice να γίνεται μέσω μιας strong theory of quasi - divisors. Εφαρμόζοντας τα συμπεράσματα 

των προτάσεων αυτών στη “restricted Hahn ομάδα”, υποδεικνύουμε μέθοδο κατασκευής 

ομάδων με strong theory of quasi - divisors. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Η εργασία αυτή αποτελεί ωριαία ομιλία κύριου ομιλητή στο συνέδριο “Austrian 

- Hungarian - Slovak - Number Theory Colloquium”, Graz, Austria, 1992. Εστάλη δε προς 

δημοσίευση παράλληλα με τις εργασίες [8] και [12] (οι εργασίες είχαν γίνει δεκτές αλλά δεν 

είχαν ακόμα δημοσιευτεί). Η αποτύπωση της πραγματικής ομιλίας καθώς και η ανάγκη κατα-
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νόησης των συμπερασμάτων μας υποχρέωσε να καταγράψουμε αρκετά από τα συμπεράσματα 

της [8], που αποτελούσαν εκτενές πράγματι εισαγωγικό μέρος για την παρούσα. Σχετική είναι η 

επιστολή του συν-συγγραφέα J. Močkoř. 

 

 

 

 

Αναφορές: (1) A. Geroldinger-F. HalterKoch, On quasi divisor theories and systems of 

valuations, Monatshefte fur Mathematik. 121, 1-2, 1996, 55-67. 

(2) F. Halter-Koch, Valuation monoids, defining systems, and approximation theorems, 

Semigroup Forum, 55, 1, 1997,  33-56. (Βλ. Μέρος Γ') 

(3) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong, 1998. 

(Βλ. Μέρος Γ') 
 
'
 

(4) J. Močkoř, “t-valuations and the theory of quasi-divisors”, Journal of Pure and Applied 
Algebra, 1996. (Βλ. Μέρος Γ΄)

'
 

(5) A. Geroldinger – J. Močkoř, Quasi- divisor theories and generalizations of Krull domains, 

Journal of Pure and Applied Algebra, 102, 1995, 289-311. 

(6) J. Močkoř-A.Kontolatou, Some remarks on Lorenzen r-group of partly ordered groups, 

Czech. Math. Journal, 46, 3, 1996,  537-552. 
 
 
 
[11]       A. Kontolatou, Measure and measurable functions of S

n
,  ACTA MATHE- 

MATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1994,  85-99. 

Στην εργασία αυτή θεωρούμε το σύνολο S
n
,  το οποίον αναφέρεται στην [9], 

εφοδιασμένο με την τοπολογία γινόμενο. 

Στην παράγραφο 1 δίνονται τυπολογικά συμπεράσματα σχετικά με το S .  

S
-+

 είναι to συνολο S
-
 U S

+
, όπου S

-
 είναι οι quasi - πραγματικοί είδους -, S +  είδους + και S

0
 

είδους 0. Επισημαίνεται ότι ο χώρος S
-+

 είναι αντισυνεκτικός, συμπαγής, Hausdorff διαχωρίσιμος, 

ότι το ίχνος επί του nR ενός perfect συνόλου, κλειστού, χωρίς μεμονωμένα σημεία, είναι επίσης 

perfect κ.ά. Επίσης δίνονται ικανές και αναγκαίες συνθήκες ώστε μία πραγματική συνάρτηση 

πραγματικής μεταβλητής να είναι η πραγματική προβολή μιας συνεχούς πραγματικής συνάρτησης 

ημιπραγματικής μεταβλητής. 

Στην παράγραφο 2 αναπτύσσεται μία θεωρία μετρησιμότητος ημιπραγματικών 

συναρτήσεων ορισμένων στο S
n
.  Το μέτρο το οποίο ορίζεται δεν λύνει όλα τα προβλήματα που 

ελπίζαμε ότι θα έλυνε, αλλά τα αποτελέσματα που μας δίνει είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα. 

Στην τελευταία παράγραφο δίνεται η έννοια της κατά κατεύθυνση σύγκλισης μιας 

πραγματικής συναρτήσεως ορισμένης σ’ ένα μερικώς διατεταγμένο σύνολο Ε  και δίνεται το 

κάτωθι θεώρημα, το οποίον αποτελεί γενίκευση ανάλογου θεωρήματος για συνάρτηση ορισμένη 

στο R .  

              Θεώρημα. Έστω μία πραγματική συνάρτηση F ορισμένη επί ενός μερικού 

διατεταγμένου συνόλου Ε ,  χωρίς άλματα με την τοπολογία των ανοικτών διαστημάτων. 

Εάν η F  είναι μονότονη και έχει ένα όριο σε κάθε τομή Mac Neille (Ai,Bj) καθ’ όλες τις 

διευθύνσεις A i ,  i    I ,  jB ,  j    J  και έχει όριο σε κάθε e   Ε  καθ’ όλες τις διευθύνσεις ,  i  
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  I ,  
e

jB ,  j    J ,  όταν το χ τείνει στο e και x ≠ e, τότε υπάρχει μία συμπλήρωση 
ukE  του Ε ,  

μέσα στην οποίαν η F  μπορεί να επεκταθεί συνεχώς. 

 '
 

      

        
 
 
 

[12]  J. Močkoř – A. Kontolatou, Divisor Class Groups of Ordered Subgroups,ACTA 
MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 1,37-46. 

Σ’ αυτή την εργασία αποδεικνύουμε ότι εάν μία μερικώς διατεταγμένη ομάδα G  

δέχεται μία “theory of quasi - divisors, ή μία “strong theory of quasi - divisors”, τότε η μερικώς 

διατεταγμένη ομάδα πηλίκο G / Η ,  όπου Η  είναι 0 - ιδεώδες της G ,  έχει αντίστοιχα την ίδια 

ιδιότητα. 

          Στη συνέχεια επεκτείνουμε την έννοια της “divisor class group” που εισάγουμε στην 

§4 της εργασίας [10], ορίζοντας αυτή για ένα τυχαίο lattice group αντί του trivial group Ζ
(p)

. 

 

Στο τελευταίο μέρος, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω αποτελέσματα και την περιορισμένη Hahn 

ομάδα H (Δ, Ζ) όπου  Δ είναι ένα “ριζικό σύστημα”, παρουσιάζουμε μία μέθοδο κατασκευής 

παραδειγμάτων μερικώς διατεταγμένων ομάδων με “strong theory of quasi - divisors”. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην παρατήρηση της [10], η παρούσα εργασία περιέχει ως 

εισαγωγικό μέρος το Theor. 3.3 και το Lemma 3.4 της [10]. 

 

 

Αναφορές: (1) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel- Hong 

Kong, 1998. 
(2)  J. Močkoř, “t-valuations and the theory of quasi-divisors”, Journal of Pure and Applied 
Algebra, 1996.  

(3) A. Geroldinger – J. Mockor, Quasi- divisor theories and generalizations of Krull 

domains, Journal of Pure and Applied Algebra, 102, 1995, 289-311. 

(4) J. Močkoř - A. Kontolatou, Quasi - divisors Theory of Partly Ordered Groups, 

PROCEEDINGS of the Austrian - Hungarian - Slovak - Number Theory Conference, 1992,  81-

98. 

(5) J. Močkoř - A.Kontolatou, Some remarks on Lorenzen r-group of partly ordered groups, 

Czech. Math. Journal, 46, 3, 1996,  537-552. 

(6) Kalapodi-A. Kontolatou, The theory of quasi-divisors on cartesian products,Acta 

Mathematica et Informatica, Universitatis Ostraviensis, 2000, 51-59. 
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[13] A. Kontolatou, Some notes on the composite G-valuations, ARCHIVUM 
ΜATHEMATICUM, 30, 1994, 271-275. 

Ο κύριος σκοπός μας είναι να δείξουμε ότι είναι δυνατό να ορίσουμε τη σύνθετη 

G-διατίμηση, ανάλογα προς τις σύνθετες semi-διατιμήσεις και να αναπτύξουμε ανάλογη θεωρία 

με τα χαρακτηριστικά των διατιμήσεων αυτών. 

Συγκεκριμένα, έστω σώμα Κ,  μία G-διατίμηση w  του Κ  και θεωρούμε ότι το 

σύνολο     : 0 // 0wR x K w x ή w x    είναι ένας quasi-local δακτύλιος με maximal 

ιδεώδες mw  και σώμα υπολοίπων Rw/mw  = k.  Έστω h  ο κανονικός ομομορφισμός του Rw  επί 

του k, u  μία G-διατίμηση του k  και υ μία G-διατίμηση του Κ  αντιστοιχούσα στο υποσύνολο Rυ  

= h
-1

(Ru).  Αν Ru  και Rυ  είναι δακτύλιοι, τότε η υ ορίζεται ως σύνθεση των w  και u.  

Έστω επί πλέον, Au ,  Βυ  και Cw  οι G-value ομάδες των u,  υ και w  και έστω 

Uu ,Uυ  και Uw  οι αντίστοιχες ομάδες των ενάδων των Ru ,Rυ ,RW .  Ισχύει το: 

Θεώρημα: Έστω  ,   : u wB C   ,  0u  , μία λεξικογραφικά 

ακριβής ακολουθία και υ μία G-διατίμηση ενός σώματος Κ  με G-value ομάδα Βυ  και το 

αντιστοιχούμενο  του σύνολο Rυ  ένας local δακτύλιος. Τότε: (1) Ορίζεται μία διατίμηση w του 

Κ  εντός του Cw ,  με Rw  να είναι local δακτύλιος. (2) Το ιδεώδες mw  είναι maximal και (3) 

Ορίζεται μία G-διατίμηση u  του σώματος των υπολοίπων Rw/mu  με G-value ομάδα Au  και για 

τα οποία ισχύει το κάτωθι αντιμεταθετικό διάγραμμα. 

 

 i 

                                 Uw               Κ
 *
  

    w  
                             uh                    υ 

                 

                  0             Au               Βυ               Cw               0 

      

 
  

 

   14].   Kontolatou-J. Stabakis, Some remarks on topologies induced by a 

              G-valuation in a field, Rivista de Mathematica. Pura ed Applicata, 18, 1996, 4561 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι τριπλός. Πρώτον, εξετάζουμε κατά πόσο 

κάποιες ιδιότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υπερμετρικές, ισχύουν για μία G-διατίμηση. 

Στην παράγραφο 2 αναφερόμαστε στην περίπτωση των semi-διατιμήσεων επίσης. Δεύτερον, 

εξετάζουμε τα G-διατιμημένα σώματα μέσω φίλτρων που ορίζουν οι αντίστοιχες διατιμήσεις 

(§3). Και τρίτον, συγκρίνουμε τοπολογίες στο διατιμημένο σώμα, οι οποίες προκύπτουν από G- 

ομάδας, μία διαδικασία που σχετίζεται με τη διάσταση κατά Dushnik-Muller αυτής της ομάδας 

(§4).
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     15].   J. Močkoř - A.Kontolatou, Some remarks on Lorenzen r-group of partly 

                           ordered groups, Czech. Math. Journal, 46, 1996,  537-552. 

 

Στην παρούσα εργασία ανακαλύπτουμε μερικές ιδιότητες των Lorenzen r-ομάδων 

των μερικώς διατεταγμένων ομάδων. Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε r-κλειστή μερικώς διατε-

ταγμένη ομάδα G με ένα r-σύστημα (δηλ. A r  : A r    G
+
 για κάθε πεπερασμένο A   G), σε ένα 

r-σύστημα r δυνάμεθα να αντιστοιχήσουμε ένα άλλο r-σύστημα συμβολιζόμενο ra ,  τέτοιο ώστε 

ar
  = {g   G : gK r     Ar    Kr, για κάποιο πεπερασμένο K   G} , 

όταν το A   G  είναι πεπερασμένο. Η κύρια ιδιότητα αυτού του ra-  συστήματος είναι ότι το 

μονοειδές των πεπερασμένως γεννωμένων rα-ιδεωδών παράγει μία lattice-ομάδα πηλίκο Λr(G), η 

οποία καλείται η Lorenzen r-ομάδα της G. 
Κατ’ αρχήν περιγράφουμε σχέσεις μεταξύ της δομής των ο-ιδεωδών σε μία μερι-

κώς διατεταγμένη ομάδα και κάποιων l-ιδεωδών της Lorenzen r-ομάδας αυτής. Εάν μία μερικώς 

διατεταγμένη ομάδα G  έχει μία θεωρία quasi-divisors πεπερασμένου χαρακτήρα, υπάρχει 

ορίζουσα οικογένεια W t-διατιμήσεων w : G   Gw  της G,  έτσι ώστε η W πληροί κάποιο 

θεώρημα προσέγγισης. Τότε υπάρχει ένα συγκεκριμένο υποσύνολο K(w) του w W wG  (κα-

λούμενο το σύνολο των συγκρίσιμων στοιχείων) και αποδεικνύουμε ότι ακόμη και στη γενική 

περίπτωση, το σύνολο K(w) είναι μια lattice-ομάδα ισόμορφη προς την Λr(G) για μάλλον 

γενικά r-συστήματα. Τέλος, αποδεικνύουμε ότι μία μερικώς διατεταγμένη ομάδα, G με μία 

θεωρία quasi-divisors δύναται να ορισθεί ως μία μερικώς διατεταγμένη ομάδα με G/Η μία ο-

ομάδα για κάθε minimal r-local ο-ιδεώδες Η της G, και αποδεικνύεται ότι σ’ αυτή την 

περίπτωση η G και η Λr(G) συμπεριφέρονται ανάλογα σε σχέση με την ιδιότητα ν-σύστημα = t – 

σύστημα. 

 
Αναφορές: (1) F. Halter-Koch, “Ideal Systems”, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel- Hong 
Kong, 1998. 

 

 

 

[16] A. Kontolatou-J. Stabakis, Some comments on the Field Extension Q( ),  THE 

PENTAGON, A mathematics Magazine for students, Vol. 54, No 2, 1995, 39-51. 

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε μία απλούστευση μερικών αποτελεσμάτων από 

την θεωρία επεκτάσεων σωμάτων. Μελετώντας την γενική περίπτωση λ +  = λ' + , όπου 

α, α', λ, λ' είναι θετικοί ρητοί και , άρρητοι, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι α = α',  λ 

= λ' .  Το θέμα αυτό έχει ενδιαφέρον για καθηγητές της μέσης καθώς και για φοιτητές, καθόσον 

συχνά αυτοί συναντούν προβλήματα αυτού του είδους, π.χ. λύνοντας πολυωνυμικές εξισώσεις ή 

μελετώντας άρρητες εκφράσεις. Το καλούμενο θεώρημα του Abel και η γενίκευσή του από το 

θεώρημα Vahlen-Capelli, καθώς επίσης το θεώρημα “Simple algebraic field extensions”μπορεί 

να δώσει μία απάντηση. Παρ’ όλα αυτά είναι εξυπηρετικό για μας να χρησιμοποιήσουμε 

στοιχειώδη εργαλεία για να παρουσιάσουμε ότι αυτό είναι δυνατόν. 
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Στην εργασία αυτή χρησιμοποιώντας αποτελέσματα της αλγεβρικής επεκτάσεως 

των σωμάτων δόθηκαν συμπεράσματα σε σχέση με τη θεωρία αριθμών που αναφέρονταν σε 

αλγεβρικές επεκτάσεις του σώματος Q. 

 

[17] A. Kalapodi -A. Kontolatou, Some remarks on r-ideal systems and categories of 

semigroups, Bulletin of the Greek Mathematical Society, 42, 1999, 27-32. 

Σ’ αυτήν την εργασία επιχειρούμε μία κατηγορική προσέγγιση των ιδιοτήτων των 

μερικώς διατεταγμένων ομάδων, οι οποίες είναι εφοδιασμένες με r-συστήματα ιδεωδών, δηλαδή 

απεικονίσεις r : B(G)   2
G

,  όπου G  είναι μία κατευθυνόμενη ομάδα και B(G) το σύνολο 

των κάτω φραγμένων υποσυνόλων της, ώστε για κάθε Χ,Υ  Β(G)  και α  G,  να ισχύουν οι 

κάτωθι ιδιότητες 

(1) X  Xr (= r(X)), 

(2) Υ   X r    Y r     Χ r ,  

(3) α   X r  = (α   X)r, 

(4) {a} r= (a) = α  · G+. 

Αναλυτικότερα, θεωρούμε τρεις κατηγορίες Ki,  i  = 1, 2, 3, με αντικείμενα (G, 

r),  όπου G  είναι μία κατευθυνόμενη ομάδα και η απεικόνιση r  ικανοποιεί τις ιδιότητες (1) – 

 (i +1) και μορφισμούς τους ομομορφισμούς ομάδων. Αποδεικνύουμε ότι σε κάθε κατηγορία 

υπάρχουν πεπερασμένα γινόμενα και equalizers. Στη συνέχεια θεωρούμε τρεις ακόμη κατηγο-

ρίες iL  ,  i  =  1,2,3, αντίστοιχα με τις προηγούμενες, με αντικείμενα τις ημιομάδες JG, όπου JG 

= {X r ,  X   B(G)}και μορφισμούς τους ομομορφισμούς ημιομάδων. Ορίζουμε τώρα 

συναρτητές iJ  : iK    iL ,  i  = 1,2,3, και αποδεικνύουμε ότι αυτοί διατηρούν τα γινόμενα, 

συνεπώς και στις iL  ,  i  = 1,2,  3, υπάρχουν πεπερασμένα γινόμενα. 

 

 

 

 

Αναφορές: (1) A. Kalapodi - A. Kontolatou, The theory of quasi-divisors on cartesian 

products, Acta Mathematica et Informatica, Universitatis Ostraviensis, 2000. 

(2) A. Kalapodi - A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal systems, 

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2000. 

 

 

 

[18] A. Kontolatou, Remarks on the composite G-valuations and their hypermetric 

property, Bulletin of the Greek Mathematical Society, Vol.42, 1999,  43-48. 

Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα: υπάρχει μια άλλη θεώρηση 

της υπερμετρικής ιδιότητας, τέτοια ώστε η τιμή υ(x+y) να μην είναι ποτέ μικρότερη από τα υ(x) 

και υ(y); συγχρόνως οι εικόνες των ενάδων οπωσδήποτε δεν είναι μηδέν. Η απάντηση είναι 
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καταφατική, παρότι αναφύονται κάποιες δυσκολίες, κυρίως διότι το σύνολο R= {x :  υ(x) ≥ 0} 

δεν είναι εν γένει δακτύλιος, ενώ ένα άλλο πιο περίπλοκο σύνολο είναι δακτύλιος. 

Στη συνέχεια γίνεται μια επισκόπηση της εργασίας [13] και των αποτελεσμάτων 

της, αναφορικά με τον ορισμό της συνθέτης G-διατίμησης και την ανάπτυξη ανάλογης θεωρίας 

με τα χαρακτηριστικά των διατιμήσεων αυτών. 

 

 

 

 

 

[19] A. Kalapodi - A. Kontolatou - J. Močkoř, Some properties of Lorenzen ideal systems, 

Archivum Mathematicum, 1999. 

 
           Στην εργασία αυτή κατασκευάζουμε την μερικώς διατεταγμένη ημιομάδα R(G)  

όλων των r-συστημάτων ιδεωδών τα οποία ορίζονται επί της κατευθυνόμενης ομάδας G,  και 

μελετάμε ειδικές υποημιομάδες της σε σχέση με τις ιδιότητες των συστημάτων, τις οποίες 

συμβολίζουμε Rj(G), j = α, β, γ, δ . Αποδεικνύουμε ότι order ισόμορφες κατευθυνόμενες ομάδες 

έχουν order ισόμορφες αντίστοιχες ημιομάδες συστημάτων ιδεωδών. Ειδικότερα, μελετάμε το 

rα— σύστημα ως απεικόνιση ra  : Rδ(G) ^ Rγ(G) συμβιβαστή με τις προαναφερθείσες δομές 

ημιομάδων και αποδεικνύουμε ότι είναι (ν, ν) — μορφισμός. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από δύο 

συστήματα  r1   R(G1), r2   R(G2), ορίζουμε ένα σύστημα r1   r2   Rδ(G1  x G2) και 

αποδεικνύουμε ότι (r1  r2)a  = (r1)α  (r2)α. Χρησιμοποιώντας τώρα την κατασκευή από ένα r-

σύστημα πεπερασμένου χαρακτήρα επί της G  ενός νέου συστήματος rH  επί της G/Η, όπου Η  

μία κατευθυνόμενη convex υποομάδα της G,  αποδεικνύουμε ότι η απεικόνιση r   r  Η  είναι 

order ομομορφισμός ημιομάδων και ότι (rH)α = (ra)H ,  με την προϋπόθεση ότι τα συστήματα τα 

οποία παρουσιάζονται στην τελευταία σχέση είναι καλά ορισμένα. 

 

 

  

 

 

[20] A. Kalapodi-A. Kontolatou, The theory of quasi-divisors on cartesian products, Acta 

Mathematica et Informatica, Universitatis Ostraviensis, 2000. 

 

Στην εργασία αυτή, ξεκινώντας με δύο κατευθυνόμενες ομάδες εφοδιασμένες με 

r- συστήματα ιδεωδών (G1,r1), (G2,r2), μελετάμε πώς ορισμένες ιδιότητές τους μεταφέρονται 

στο καρτεσιανό γινόμενο G = G1  x G2, εφοδιασμένο με το r1  r2  σύστημα και αντίστροφα. 

Ειδικότερα, αποδεικνύουμε ότι οι ομάδες iG  είναι ri-Pr fer ομάδες, i  =  1,2, αν 

και μόνον αν η G  είναι r1  r2-Pr fer ομάδα. Στη συνέχεια, θεωρώντας το t-σύστημα ορισμένο 

επί των G1 ,G2 ,G,  συμβολιζόμενο t1 , t2 , t  αντίστοιχα, αποδεικνύουμε ότι στην ομάδα G  το        

t- σύστημα συμπίπτει με το t1   t2-σύστημα. 

            Τα προηγούμενα συμπεράσματα χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταλήξουμε 

στο βασικό αποτέλεσμα της εργασίας αυτής, το οποίο είναι ότι η ομάδα G  δέχεται theory of 
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divisors αν και μόνο αν οι iG , i  = 1, 2 δέχονται theory of divisors, theory of quasi –divisors ή 

strong theory of quasi-divisors, αντίστοιχα. Επίσης μελετάμε ιδιότητες των Lorenzen ομάδων 

των G, G1 ,G2  καθώς και τη σχέση μεταξύ των αντίστοιχων divisor class groups. 

 

 

Αναφορές: (1) A. Kalapodi-A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal 

systems, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2000. 

 

[21] A. Kalapodi -A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal systems, 

International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2000. 

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε τόσον μία αλγεβρική όσο και μία κατηγορική 

προσέγγιση των ιδιοτήτων των r-συστημάτων ιδεωδών, όσον αφορά στη μεταφορά τους σε 

καρτεσιανά γινόμενα και σε υποομάδες ομάδων. Ειδικότερα μελετάμε ποιές από τις ιδιότητες r 

– j, j = α, β, γ ,δ, μεταφέρονται στα γινόμενα, υποομάδες και αντίστροφα. 

Στη συνέχεια, επεκτείνοντας την [17] εργασία, αποδεικνύουμε ότι η κατηγορία Κ, 

με αντικείμενα (G, r), όπου G κατευθυνόμενη ομάδα εφοδιασμένη με ένα r- σύστημα ιδεωδών 

και μορφισμούς τους (r1 , r 2 ) - μορφισμούς, είναι πλήρης. Ορίζοντας στη συνέχεια την 

κατηγορία L  με αντικείμενα τις ημιομάδες ιδεωδών και μορφισμούς τους ομομορφισμούς ημιο- 

μάδων, αποδεικνύουμε ότι ο συναρτητής i  :  L    S e m  δεν δημιουργεί equalizers. Δίνοντας 

παράδειγμα που πιστοποιεί ότι η υποκατηγορία L *  της L  με μορφισμούς τους επαγόμενους από 

τους ( r 1,r2)- μορφισμούς είναι γνήσια, αποδεικνύουμε ότι είναι ισοδύναμη με την Κ .  

Τελικά ορίζουμε 4 υποκατηγορίες της Κ  με βάση τις ιδιότητες που ικανοποιούν 

τα r-συστήματα και μελετάμε τα αντίστοιχα προβλήματα σ’ αυτές. 

Αναφορές: (1) A. Kalapodi- A. Kontolatou- J. Mockor, Some properties of Lorenzen ideal 

systems, ARCHIVUM ΜATHEMATICUM, 1999. 

 

[22] A. Kontolatou, The Cauchy extension of an ordered abelian group realized by r-

valuations, ACTA MATHEMATICA ET INFORMATICA, Universitatis Ostraviensis, 2002. 

 

Σκοπός μας σ'αυτή την εργασία είναι να μελετήσουμε την τοπολογική Cauchy 

επέκταση μιας κατευθυνόμενης αβελιανής ομάδας η οποία ορίζεται από μια οικογένεια r- 

διατιμήσεων και δέχεται την τοπολογία των πυρήνων τους θεωρώντας αυτούς τους πυρήνες ως 

γειτονιές του μηδενός. Αποδεικνύεται ότι το βασικό σχήμα της “realization” και της εμβάπτισης 

της δοθείσης τοπολογικής ομάδος μέσα σ'ένα τοπολογικό lattice, διατηρούν τον χαρακτήρα τους, 

σε ικανοποιητικό βαθμό, σε αυτή την Cauchy επέκταση. 
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[23] A. Kontolatou - J. Stabakis, A generalized valuation on an integral domain with respect 

to a subgroup of its units, INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED 

MATHEMATICS, 2004. 

Δοθείσης μιας ακεραίας περιοχής R ,  με σώμα πηλίκον Κ ,  Κ *  η πολλαπλασια-

στική ομάδα του Κ , R *  η ημιομάδα των μη μηδενικών στοιχείων της R  και U ( R )  η πολ-

λαπλασιαστική ομάδα των ενάδων της R ,  η κανονική συνάρτηση του Κ *  επί του 

Κ * / U ( R ) είναι η γνωστή ημιδιατίμηση. Στη παρούσα εργασία αποδεικνύουμε ότι εάν – αντί 

της U ( R ) -  θεωρήσουμε μια κατάλληλη υποομάδα της U ( R ) ,  ορίζουμε ένα άλλο διατίμησης, 

τη G-διατίμηση, με ομάδα τιμών με στρέψη και διαφοροποιημένη την τριγωνική ιδιότητα. Απο- 

δεικνύουμε ότι αυτές οι δυο τριγωνικές ιδιότητες προκύπτουν από δυο συμπληρώματα ενός 

διατεταγμένου χώρου και κατασκευάζουμε ένα G-διατιμημένο σώμα με ομάδα τιμών δοθείσα 

splitting διατεταγμένη αβελιανή ομάδα. 

 

 
 

[24] J. Močkoř - A. Kontolatou, Compatible elements in partly ordered groups, International 
Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2004. 

Στην παρούσα εργασία συνάγονται συνθήκες ισοδύναμες προς μια ισχυρή θεωρία 

quasi - διαιρετών (SQDT) για μερικώς διατεταγμένη ομάδα G .  Αποδεικνύεται ότι αν η G 

ορίζεται μέσω μιας οικογένειας t-διατιμήσεων πεπερασμένου χαρακτήρα τότε η G  δέχεται μία 

SQDT αν και μόνον αν δέχεται μία θεωρία quasi - διαιρετών και κάθε πεπερασμένως γεννώμενο 

t-ideal παράγεται από δυο στοιχεία. Μια τοπολογική συνθήκη πυκνότητος σε μια τοπολογική 

ομάδα πεπερασμένως γεννώμενων t-ιδεωδών και/ή συμβιβαστών στοιχείων, αποδεικνύεται να 

είναι ισοδύναμη προς μία SQDT. 

 

 

[25]  A. Kontolatou – J. Stabakis, Topology and Valuation Rings generated on a skew field by 

a G-valuation, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2012. 

  H βασική ιδέα αυτής της εργασίας είναι η ύπαρξη στρέψης στην ομάδα τιμών μιας 

γενικευμένης διατίμησης επί ενός στρεβλού σώματος και καλούμενης G-διατίμησης. Η ύπαρξη 

στρέψης προκαλεί ένα χάος σε διάφορα σημεία της όλης θεωρίας και η προσπάθειά μας είναι να 

το αντιμετωπίσουμε. Είναι ενδιαφέρον ότι η κατασκευή της  G-ομάδας τιμών βασίζεται στην 

συμπλήρωση μιας μερικώς διατεταγμένης ομάδας κατά Kurepa, η οποία διαφέρει λίγο από την 

κατά MacNeille συμπλήρωση, στην οποία βασίζεται η κλασσική διατίμηση, π.χ. η ημι-διατίμηση. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε κατά πόσον βασικά συμπεράσματα για την τοπολογία ενός 

διατιμημένου σώματος ισχύουν εδώ. Τέλος μελετάμε τους ‘δακτυλίους διατίμησης’ που ορίζονται 

από μια G-διατίμηση.     
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 

1) A. Kontolatou - J. Stabakis, Krull valuations whose range is a partially ordered abelian 
       group. 
 

Είναι γνωστό ότι: “Αν (G, +, ≤) είναι μία ολικώς διατεταγμένη αβελιανή ομάδα και Κ  είναι 

ένα τυχαίο σώμα, τότε υπάρχει σώμα Κ 1  και διατίμηση υ  του Κ 1 ,  με ομάδα τιμών την G  

και σώμα υπολοίπων το Κ ” .  

Σ’ αυτή την εργασία γενικεύεται το ανωτέρω θεώρημα στην περίπτωση που (G, +, ≤) είναι 

μερικώς διατεταγμένη αβελιανή ομάδα. Αυτό επιτυγχάνεται ορίζοντας διατίμηση ενός 

σώματος μέσα στην (G, +, ≤) και “επεκτείνοντας” την μερικώς διατεταγμένη ομάδα σε 

ολικώς διατεταγμένη ομάδα. 

2) A. Kontolatou - J. Stabakis, Strictly G - valuated fields. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στην εργασία [2]. 

3) A. Kontolatou, G -valuative orders. 

 

Εδώ δίνονται τοπολογικές ιδιότητες ενός G - διατιμημένου σώματος. Ορίζονται οι ρ - 

υπερμετροειδείς χώροι και μελετάται η συμπλήρωση αυτών. 

4) A. Kontolatou - J. Stabakis, Completion of fields normed by a G – valuative order. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στην εργασία [3]. 

5) A. Kontolatou, Global regularity of ordered spaces induced by a lattice cone of monotone  

        functions. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στην εργασία [6]. 

6) A. Kontolatou, Non - archimedean Topological fields normed by valuation ranging over a 

         non - torsion free group. 

Στην ανακοίνωση αυτή δώσαμε το πώς ο συμβολισμός του infimum στην τριγωνική ιδιότητα 

των semi - valuations, από τον Ohm μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική σημασία μέσα στα 

συμπληρώματα Kurepa των μερικώς διατεταγμένων ομάδων. Το γεγονός αυτό στον ορισμό 

της G - valuation χαρακτηρίζει το σώμα ως μή - Αρχιμήδειο. Δόθηκαν και μερικά 

συμπεράσματα που απορρέουν από το γεγονός αυτό. 

7) A. Kontolatou - J. Stabakis, A non - archimendean field topology induced by a like – 
        valuation function. 
 

Εδώ δόθηκαν περαιτέρω ιδιότητες που απορρέουν από το ότι ο χώρος είναι μή - Αρχιμήδειος 

και επισημάνθηκε η αναλογία αυτών με τους υπερμετρικούς χώρους. Έτσι αν (Ε,p) είναι ένας 
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ultrametroid χώρος, V r(x)  μία σφαίρα και α   V r(x),  τότε η σχέση  p(z , α ) = p(y,  a),  

  z ,  y V r(x),  ορίζει μία διαμέριση στην V r(x).  Επί πλέον η απόσταση δυο μή 

ισοδυνάμων σημείων είναι incomparable. Εν συνεχεία αναφερθήκαμε στις τοπολογίες οι 

οποίες μπορούν να εισαχθούν στα διατιμημένα σώματα από τις διάφορες επεκτάσεις 

διατάξεως. 

8) A. Kontolatou, On an algebraic field extension. 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εργασίας [21]. 

9)     J. Močkoř - A. Kontolatou, Quasi - divisors Theory of Partly Ordered Groups. 

 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στα πρακτικά του συνεδρίου 

(εργασία [10]), η δε ομιλία ήταν κύρια ομιλία μιάς ώρας. 

10) A. Kontolatou, Generalized valuations and fields valuated by them. 

Αλλάζοντας την τριγωνική ιδιότητα και δουλεύοντας με τις άνω κλάσεις ενός συμπλη-

ρώματος, προικίζουμε το σώμα με μία μη-αρχιμήδεια διατίμηση και εμφανίζουμε κάποιες 

γεωμετρικές ιδιότητες του χώρου. 

11) Α. Κοντολάτου, Τοπολογία σε μερικώς διατεταγμένη ομάδα με ορίζουσα οικογένεια 

διατιμήσεων και συμπλήρωση αυτής. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στα πρακτικά του συνεδρίου 

(εργασία [22]). 

12) Α. Κοντολάτου, Θεωρήματα προσέγγισης για διατεταγμένες ομάδες με θεωρία quasi-

divisors. 

Η εργασία αυτή είναι εργασία επισκόπησης και αναφέρεται σε συστήματα εξισώσεων σε 

διάφορες μορφές. Τα θεωρήματα προσέγγισης από την άποψη των κλασσικών μεθόδων, 

βασίζονται στη θεωρία διατιμήσεων σωμάτων, στην πολ/κή θεωρία ιδεωδών και στη 

θεωρία των μερικώς διατεταγμένων αβελιανών ομάδων και έχουν άμεση σχέση μεταξύ 

τους. 

13) A. Kontolatou, Remarks on the composite G-valuations and their hypermetric 

property. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στα πρακτικά του συνεδρίου 

(εργασία [18]). 

14) A. Kalapodi - A. Kontolatou, Some remarks on r-ideal systems and categories of 

semigroups. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, περιελήφθησαν στην εργασία [17]. 

15) A.Kalapodi - A. Kontolatou, Special r-ideal systems defined on directed groups. 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε μέρος των αποτελεσμάτων της [19]. 
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16) A.Kalapodi - A. Kontolatou, Algebraic and categorical properties of r-ideal systems. 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε μέρος των αποτελεσμάτων της [21]. 

17) A. Kontolatou, Topology on po-groups represented by t-valuations. 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε μέρος των αποτελεσμάτων της [22]. 

18) A. Kontolatou - J. Stabakis, A generalized valuation on an integral domain with respect 

to a subgroup of its units. 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκε μέρος των αποτελεσμάτων της [23]. 

19) A. Kontolatou - P. Vathi, Some remarks on skew fields in relation with valuations. 

20) Α. Κοντολάτου, Μια παρατήρηση σε Διατιμήσεις πάνω σε Πραγματικά ή Αρχιμήδεια 

Σώματα. 

21) A. Kontolatou – J. Stabakis, G-valuation and G-valuation rings of skew fields. 

Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν περιελήφθησαν στην εργασία [25]. 

 



 

 

 


