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Εισαγωγικό σηµείωµα 
 
 
Η ευρύτατα διαδοµένη άποψη θεωρεί τα µαθηµατικά και τη λογοτεχνία ως 
εντελώς διαφορετικά µεταξύ τους πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Τα µαθηµατικά κείµενα αντιµετωπίζονται ως καταγραφές γνώσης, αντι-
κειµενικής, καθολικής, α-χρονικής και ουδέτερης, η οποία αποτελεί αντι-
κείµενο πρωτίστως των λογικών διεργασιών. Αντίθετα, τα λογοτεχνικά κεί-
µενα θεωρούνται περιγραφές εµπειριών, πραγµατικών ή φανταστικών, υπο-
κειµενικών, χωρίς καθολικότητα, χρονικά περιορισµένων, κοινωνικά και 
πολιτιστικά προκατειληµµένων, τα οποία απευθύνονται πρωτίστως στις 
ανθρώπινες συναισθηµατικές λειτουργίες. Η απόλυτη αυτή διάσταση, όµως, 
µαθηµατικών και λογοτεχνικών κειµένων έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια 
να αµφισβητείται έντονα και από επιστηµολογικές και από διδακτικές 
οπτικές.  

Ειδικότερα, από τη σκοπιά της θεωρίας και της πρακτικής της διδασκαλίας 
των µαθηµατικών στο σχολείο, οι αµφίδροµες σχέσεις µαθηµατικών και 
λογοτεχνίας αποτελούν πλέον αντικείµενο προβληµατισµού και πειραµα-
τισµών, οι οποίοι έχοντας ως αφετηρία διαπιστώσεις για την αναποτελε-
σµατικότητα της κυρίαρχης πρακτικής στη διδασκαλία των µαθηµατικών 
επιδιώκουν την ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι οποίες θα αξιο-
ποιούν µαθησιακά τις απεριόριστες δυνατότητες της ανθρώπινης φαντα-
σίας.  

Η ενηµέρωση για τους σχετικούς προβληµατισµούς, τις ερευνητικές 
δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες των ερευνητών και των εκπαιδευτικών 
για τις πολύπλευρες σχέσεις µάθησης, µόρφωσης και ψυχαγωγίας µαθη-
µατικών και λογοτεχνίας αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο του 6oυ ∆ιηµέρου 
∆ιαλόγου για τη ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών µε θέµα «Μαθηµατικά και 
Λογοτεχνία» που οργανώθηκε στις 17 & 18 Μαρτίου 2007 στο Κέντρο ∆ιά-
δοσης Επιστηµών & Μουσείο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης µε την οργανω-
τική υποστήριξη της Οµάδας Έρευνας της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης, του 
Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστηµών, του Σωµατείου ‘Φιλοι του Τεχνικού Μου-
σείου Θεσσαλονίκης’, του περιοδικού ΚΡΙΤΙΚΗ και του ∆ικτύου HRSN - 
Hellenic Radical Scientists Network. 
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Στην παρούσα έκδοση περιλαµβάνονται τα κείµενα των εισηγήσεων, οι 
οποίες παρουσιάστηκαν στο ∆ιήµερο αυτό και ένα κείµενο του Απόστολου 
∆οξιάδη που θέτει καίρια ζητήµατα για τις σχέσεις µαθηµατικών και λογο-
τεχνίας, εκπαιδευτικών και παιδιών. 

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

∆ηµήτρης Χασάπης 
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.∆.Ε. του Α.Π.Θ. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:  
ΜΙΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 

∆ηµήτρης Χασάπης 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

 

 

Μαθηµατικά και λογοτεχνία  

Τα µαθηµατικά και η λογοτεχνία αποτελούν δύο διακριτά διαφορετικές 
µορφές ανθρώπινης δραστηριότητας, οι οποίες αναπτύσσονται υπό διαφο-
ρετικούς όρους και για διαφορετικές ανάγκες, κοινωνικές και ατοµικές. 
Κάθε µια από τις δραστηριότητες αυτές έχει αναπτύξει και χρησιµοποιεί τα 
δικά της µέσα παραγωγής και έκφρασης, τα οποία όχι µόνο απεικονίζουν 
αλλά και τονίζουν τις διαφορές τους. 

Αντικείµενο της µαθηµατικής δραστηριότητας είναι στο επίπεδο της επι-
στηµονικής πρακτικής η έρευνα των αξιωµατικά θεµελιωµένων αφηρη-
µένων δοµών οι οποίες προέρχονται είτε από τις φυσικές επιστήµες είτε 
από πεδία των ίδιων των µαθηµατικών και στο επίπεδο της σχολικής εκπαί-
δευσης η µελέτη των ποσοτήτων, των δοµών, των µεταβολών και του χώρου. 
Η µελέτη αυτή αναπτύσσεται και στη µια και στην άλλη περίπτωση µε τη 
χρήση της παραγωγικής λογικής και µιας, αντίστοιχης κατά περίπτωση, 
µαθηµατικής σηµειολογίας, ενώ τα αποτελέσµατα της οργανώνονται, ως 
µαθηµατική γνώση σε συστήµατα εννοιών, παραδοχών (αξιωµάτων) και 
συµπερασµάτων (θεωρηµάτων), καθώς και διαδικασιών ελέγχου και τεκ-
µηρίωσης της αλήθειας των συµπερασµάτων αυτών (αποδείξεις). Από την 
οπτική αυτή, τα µαθηµατικά αποτελούν µια µορφή επιστηµονικής δρα-
στηριότητας, θεωρητικής ή εφαρµοσµένης.  

Η λογοτεχνία, τώρα, συγκροτείται από τα γραπτά και προφορικά προϊόντα 
του έντεχνου λόγου. Με κριτήριο µια µάλλον ασαφώς ορισµένη και 
ιστορικά µεταβαλλόµενη έννοια της "λογοτεχνικότητας" δεν περιλαµβάνει, 
όµως, το σύνολο των κειµένων ενός πολιτισµού, µιας κοινωνίας, µιας ιστο-
ρικής περιόδου. Χωρίς πρόθεση µιας πλήρους επισκόπησης των προσεγ-
γίσεων της έννοιας της λογοτεχνικότητας (η οποία αποτελεί αντικείµενο της 
θεωρίας της λογοτεχνίας) µπορεί να διακριθούν σε ένα πρώτο επίπεδο δύο 
κατηγορίες. Στη µια κατηγορία εντάσσονται εκείνες οι προσεγγίσεις οι 
οποίες, υιοθετώντας οντολογικές οπτικές, ορίζουν τη λογοτεχνικότητα µε 
κριτήριο ειδοποιά χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού λόγου, οπότε και τη 
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λογοτεχνία ως "µυθοπλαστική γραφή" (Eagleton 1989, σ. 21 ), δηλαδή ως 
σύνθεση µύθων επινοηµένων από τους συγγραφείς, µε φαντασιακά στοι-
χεία, ως "µια ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας, αποκλίνουσα από τη συµβατική" 
(ο.π., σ. 25), οπότε στην περίπτωση αυτή η λογοτεχνικότητα είναι µια 
ιδιαίτερη οργάνωση της γλώσσας ή απλά εκείνο το χαρακτη-ριστικό των 
κειµένων το οποίο προκαλεί κατά την ανάγνωση τους µια αι-σθητική 
απόλαυση. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εκείνες οι προ-σεγγίσεις της 
λογοτεχνικότητας, οι οποίες υιοθετώντας ιστορικά κριτήρια θεωρούν τα 
χαρακτηριστικά της µεταβαλλόµενα και συναρτηµένα µε το χρόνο και το 
χώρο. Μέχρι τον 18ο αιώνα ως λογοτεχνία θεωρείτο κάθε ρη-τορική 
αναπαράσταση της πραγµατικότητας, «µίµηση», σύµφωνα µε τα κριτήρια 
που ορίζονται στην Ποιητική του Αριστοτέλη. Από τις αρχές του 19ου αιώνα 
και υπό την επίδραση του ροµαντισµού η λογοτεχνία ορίζεται ως έκφρασή, 
και όχι ως µίµηση, της πραγµατικότητας, αντικειµενικής ή και 
υποκειµενικής, δια της οποίας δηµιουργείται µια άλλη φαντασιακή 
πραγµατικότητα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα ως κριτήριο της λογο-
τεχνικότητας κυριάρχησε εκείνο της λογοτεχνικής γλώσσας µε έµφαση στην 
ιστορικότητας της (Βελουδής 1992). 

Με τις πραγµατικά θεµελιώδεις αυτές διαφορές δεδοµένες, το ερώτηµα 
είναι: ποια σχέση µαθηµατικών και η λογοτεχνίας διεκδικούµε για λογα-
ριασµό της µαθηµατικής εκπαίδευσης και βέβαια για ποιο λόγο.  

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα είναι µάλλον εύκολη. Η µαθηµατική 
εκπαίδευση, δηλαδή το σύνολο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και 
µάθησης των µαθηµατικών εννοιών και τεχνικών που αναπτύσσεται στα 
σχολεία όλων των βαθµίδων του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και οι 
σχέσεις που καλλιεργούνται µε τη συγκεκριµένη επιστηµονική πρακτική, 
βρίσκεται, κατά τα φαινόµενα, υπό µια διαρκή κρίση. Αυτό πιστοποιούν οι 
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των αναλυτικών προγραµµάτων, οι αλλαγές 
των σχολικών βιβλίων, το διαρκές αίτηµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, 
οι διαπιστώσεις ερευνών για την επίδοση και τις σχέσεις των µαθητών µε τα 
µαθηµατικά που δηµοσιοποιούνται κατά καιρούς, το πλήθος των κειµένων 
κριτικής που δηµοσιεύεται σε περιοδικά και ανακοινώνεται σε συνέδρια 
και άλλα συναφή. Στις κάθε µορφής και περιεχοµένου αλλεπάλληλες 
αλλαγές και τροποποιήσεις, όµως, κατά κανόνα δεν περιλαµβάνονται 
απόπειρες τροποποιήσεων των διδακτικών µεθόδων ή πιο δραστικές 
προσπάθειες ανάπτυξης και εφαρµογής νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία 
των µαθηµατικών. Με εξαίρεση τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις της δεκαετίας 
του 1960 και τις ανατροπές τους κατά τη δεκαετία του 1980, οι οποίες 
όµως αφορούσαν πρωτίστως στο περιεχόµενο της µαθηµατικής εκπαί-
δευσης. Το ζήτηµα µιας άλλης προσέγγισης στη διδασκαλία των µαθη-
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µατικών τροφοδοτεί, µεταξύ άλλων, και τη συζήτηση για τη σύζευξη των 
µαθηµατικών µε τη λογοτεχνική παραγωγή.  

Το ερώτηµα, όµως, της αιτούµενης σύζευξης µαθηµατικών και λογοτεχνίας 
δεν επιδέχεται εύκολα µια απάντηση, µε την έννοια ότι πρόκειται για µια 
σχέση σύνθετη και από µία άποψη αµφιλεγόµενη. Οι θεωρητικές 
αναλύσεις, οι εκπαιδευτικές παρεµβάσεις και οι ερευνητικές διαπιστώσεις, 
που εκτίθενται στον παρόντα τόµο υποστηρίζουν, άµεσα ή έµµεσα, τη 
διαπίστωση αυτή.  

Σε κάθε περίπτωση, όµως, επιδέχεται απαντήσεων στο πλαίσιο άλλης 
προσέγγισης της διδασκαλίας των µαθηµατικών, της οποίας προϋποθέσεις 
αποτελούν, κατά τη γνώµη µου,: 

- µια διαφορετική από την κυρίαρχη σήµερα θεώρηση της µάθησης, 
στην οποία οι συναισθηµατικές λειτουργίες θα αντιµετωπίζονται όχι 
µόνο ως ισότιµες, αλλά ως προϋπόθεση της ανάπτυξης των γνωστικών 
λειτουργιών,  

- µια διαφορετική από την επικρατούσα προσέγγιση των µαθηµατικών 
ως επιστηµονικής πρακτικής και σχολικής γνώσης και  

- µια διαφορετική από την εδραιωµένη στη διδασκαλία των µαθη-
µατικών αντιµετώπιση της ανάγνωσης κειµένων και κατά συνέπεια του 
ρόλου της στη µάθηση των µαθηµατικών. 

Τους όρους αυτούς θα επιχειρήσω να σκιαγραφήσω σε όσα ακολουθούν, 
υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα της διερεύνησης ενός τύπου διδασκαλίας 
των µαθηµατικών, ο οποίος θα ενσωµατώνει ως συστατικό του στοιχείο 
αφηγηµατικά κείµενα. 

 

Προϋπόθεση πρώτη: Μια διαφορετική θεώρηση της µάθησης 

Με αφετηρία την παραδοχή ότι µάθηση γενικά και κατά συνέπεια η 
µάθηση των µαθηµατικών είναι µια γενεσιουργός διαδικασία κατασκευής 
νοηµάτων τα οποία συγκροτούνται από τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, 
αιτείται µια διαφορετική από την κυρίαρχη σήµερα θεώρηση της µάθησης, 
στην οποία οι ανθρώπινες συναισθηµατικές λειτουργίες θεωρούνται, όχι 
µόνο ισότιµες, αλλά συστατικές της ανάπτυξης κάθε γνωστικής λειτουργίας. 
Μια θεώρηση της µάθησης, δηλαδή, η οποία οφείλει να ξεπερνάει το 
δυϊσµό νόησης και συναισθήµατος και παράλληλα να αντιµετωπίζει τη 
φαντασία ως συστατική λειτουργία της νόησης. 

Στην κυρίαρχη σήµερα θεώρηση της µάθησης, το συναίσθηµα και οι 
λειτουργίες του θεωρούνται αντιθετικά της λογικής και των λογικών διερ-
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γασιών στη βάση, ουσιαστικά αυθαίρετων, φιλοσοφικών και ψυχολογικών 
παραδοχών. Ο Πλάτωνας στο Φαίδρο µε µια µεταφορική εικόνα από-
τυπώνει µια θεώρηση των σχέσεων λογικής και συναισθήµατος, η οποία 
είναι µέχρι σήµερα κυρίαρχη. Παρουσιάζει τη λογική ως ηνίοχο ο οποίος 
πασχίζει να δαµάσει και να θέσει υπό τον έλεγχο του τα συναισθήµατα τα 
οποία έχουν τη µορφή άγριων αλόγων. Τρία στοιχεία αυτής της µεταφοράς 
είναι δηλωτικά, και συµπυκνώνουν την ουσία, της επικρατούσας θεώρησης. 
Πρώτον, υπάρχει ένας δυϊσµός λογικής και συναισθήµατος στις ανθρώπινες 
λειτουργίες. Η λογική και το συναίσθηµα είναι δύο διαφορετικές και 
αντιθετικές νοητικές λειτουργίες, δύο διαφορετικά και αντιθετικά φαινό-
µενα του ανθρώπινου ψυχισµού. ∆εύτερον, το συναίσθηµα είναι µια κατώ-
τερη και ουσιαστικά πρωτόγονη ψυχολογική λειτουργία, πρωτίστως ανορ-
θολογική και νοητικά διαλυτική, έξω από τον έλεγχο της ανθρώπινης 
θέλησης. Τρίτον, το συναίσθηµα πρέπει να τίθεται, σε κάθε περίπτωση 
σκέψης και πράξης, υπό τον έλεγχο της λογικής.  

Αυτή η θεώρηση, όµως, έχει αρχίσει να αµφισβητείται τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, αρχικά στην νευροβιολογία και ακολούθως στην ψυχολογία, 
αλλά στην φιλοσοφία (ενδεικτικά, Ben-Ze’ev, 2000, Damasio, 1994 & 
1996, De Sousa, 1987, Elster, 1999, Frank, 1988, Greenspan, 1988, 
Lazarus & Lazarus, 1994 Turski, 1994), οπότε και δηµιουργούνται πλέον 
οι όροι της ανατροπής της. Μια εναλλακτική θεώρηση αντιµετωπίζει τις 
συναισθηµατικές λειτουργίες ως αλληλένδετες των λογικών διεργασιών και 
αµοιβαία ενισχυτικές σε κάθε ανθρώπινη νοητική ή πρακτική δρα-
στηριότητα. Παρά το γεγονός ότι το συναίσθηµα δεν υπόκειται σε ορθο-
λογικές νοητικές διεργασίες δεν είναι και δεν µπορεί να θεωρείται αναγκαία 
ανορθολογικό ή παράλογο. Όπως και το γεγονός ότι αποτελεί διακριτή από 
τη λογική ψυχολογική διεργασία δεν µπορεί να είναι λόγος αντίθεσης τους 
και αγνόησης της καθοριστικής σηµασίας του στις ανθρώπινες λειτουργίες. 
Αποδεικνύεται, ότι ως ψυχολογική λειτουργία παρέχει στην ανθρώπινη 
νόηση ένα αξιολογικό πλαίσιο για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς και ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα απόκρισης και λήψης αποφάσεων σε προκλήσεις, 
ατοµικές ή κοινωνικές, για σκέψη και δράση (Damasio, 1994). Παράλ-
ληλα, η λειτουργία του συναισθήµατος ως παράγοντα δραστηριοποίησης 
της σκέψης και υποκίνησης της δράσης είναι αποδειγµένα καθοριστική 
(Ben-Ze’ev, 2000). Η συµβολή, εποµένως, του συναισθήµατος στη µάθηση 
είναι ουσιαστικά και πολλαπλά υποστηρικτική και προαπαιτούµενη, αφού 
το «το θετικό και αρµονικά αναπτυγµένο συναίσθηµα … είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του οικοδοµήµατος της λογικής σκέψης» 
(Damasio, 2000, σ. 14).  
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Μια παραδοχή, η οποία ως δεδοµένη οφείλει να χαρακτηρίζει τις 
δραστηριότητες της µάθησης και της διδασκαλίας των µαθηµατικών. Σε 
συνδυασµό µε το αιτούµενο αυτό, είναι υπό διερεύνηση τα µέσα και οι 
τρόποι και στην κατεύθυνση αυτή η σύζευξη των µαθηµατικών µε τη 
λογοτεχνία φαίνεται να αποτελεί µια αποτελεσµατική επιλογή. Γιατί ; Γιατί 
τα ανθρώπινα συναισθήµατα εκδηλώνονται µόνο µέσα από την αφήγηση 
και η αφήγηση αποτελεί το µόνο µέσο έκφρασης των συναισθηµάτων. Γιατί 
ως ανθρώπινα όντα «ονειρευόµαστε στην αφήγηση, ονειροπολούµε στην 
αφήγηση, θυµόµαστε, προσδοκούµε, ελπίζουµε, απογοητευόµαστε, πιστεύ-
ουµε, αµφιβάλουµε, σχεδιάζουµε, αναθεωρούµε, κρίνουµε, δηµιουργούµε, 
φλυαρούµε, µαθαίνουµε, µισούµε και ζούµε δια της αφήγησης» (Hardy, 
1968, σ. 5) και έστω µεταφορικά µπορούµε εύλογα να ισχυριστούµε ότι ο 
«ανθρώπινος νους είναι … ένα ζήτηµα αφήγησης» (Sutton-Smith, 1988, σ. 
22). Το θεµελιώδη ρόλο της αφήγησης στη νοηµατοδότηση των ανθρώπινων 
εµπειριών και κατά συνέπεια την ενεργό συµπλοκή της στις νοητικές 
λειτουργίες έχει χαρακτηριστικά αναδείξει ο Bruner (1986) επισηµαίνοντας 
παράλληλα τη σηµασία της στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Η παραδοχή αυτή, βέβαια, για το ρόλο της αφήγησης στη νόηση αποδίδει 
και στη φαντασία έναν εξίσου, αν και σε άλλο επίπεδο, βασικό ρόλο στις 
νοητικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες µάθησης. Η παραγνώριση της 
φαντασίας υπήρξε «παράπλευρη απώλεια» της υποτίµησης του συναι-
σθήµατος σε σχέση µε τη λογική, αφού η φαντασία συνδέθηκε από-
κλειστικά µε τις συναισθηµατικές λειτουργίες. Η φαντασία, όµως, είναι η 
ανθρώπινη ικανότητα και η διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής 
νοητικών εικόνων και ιδεών, η οποία σε κάποιο βαθµό είναι ανεξάρτητη 
από τους περιοριστικούς όρους της πραγµατικότητας και γι’ αυτό ένα πεδίο 
υποθετικών δράσεων, άρα ένα πεδίο προνοµιακό για τη µαθηµατική σκέ-
ψη. Σύµφωνα µε τις αναλύσεις του Vygotsky, στις οποίες αναδεικνύεται ο 
θεµελιώδης ρόλος της φαντασίας στην ανθρώπινη νόηση, η ανάπτυξη της 
φαντασίας και η ανάπτυξη της εννοιολογικής σκέψης του ανθρώπου, δύο 
ανεξάρτητες διαδικασίες κατά την παιδική ηλικία, συγκλίνουν σταδιακά 
και ταυτίζονται κατά την εφηβεία, εξελισσόµενες στη συνέχεια αλληλένδετα 
ως δηµιουργική σκέψη (1987). 

 

Προϋπόθεση δεύτερη: Μια διαφορετική προσέγγιση των 
µαθηµατικών 

Μια διαφορετική από την επικρατούσα προσέγγιση των µαθηµατικών ως 
επιστηµονικής πρακτικής και σχολικής γνώσης προϋποθέτει την παρα-
δοχή, ότι η γνώση γενικά και κατά συνέπεια η µαθηµατική γνώση δεν είναι 
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ένα σταθερό σύνολο καθιερωµένων συµπερασµάτων, αλλά µια δυναµική 
διαδικασία διερεύνησης, όπου η αναγκαιότητα, η αβεβαιότητα και η αντι-
παράθεση παρέχουν κίνητρα για µια συνεχή έρευνα διαρκώς βελτιούµενων 
κατανοήσεων της πραγµατικότητας. Εποµένως στην οπτική αυτή, η 
µαθηµατική γνώση δεν είναι απόλυτη και ιστορικά αµετάβλητη, άλλα όπως 
και κάθε άλλο παράγωγο της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι µια κοινω-
νική κατασκευή, η οποία υπόκειται σε σφάλµατα, εµπλουτίζεται από τους 
σκοπούς και τα πλαίσια που υποκινούν την ανάπτυξη και τη χρήση της και 
διαµορφώνεται από τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες.  

Ως κοινωνική κατασκευή, εποµένως, η µαθηµατική γνώση είναι προϊόν 
µιας δραστηριότητας, η οποία έχει ιστορίες, έχει φιλοσοφικές θεωρήσεις, 
έχει πρωταγωνιστές, έχει µεθόδους και διαδικασίες παραγωγής, έχει θεω-
ρητικά και πρακτικά ερευνητικά προβλήµατα, έχει χρήσεις και εφαρµογές 
σε άλλα πεδία της πνευµατικής παραγωγής, έχει θεσµούς οργάνωσης και 
µέσα επικοινωνίας, έχει τυπικά θεσµοθετηµένα και άτυπα καθιερωµένα 
πλαίσια ανάπτυξης, τα οποία υπόκεινται στην κοινωνική κατάσταση και 
αντανακλούν τόσο τα ουσιώδη στοιχεία του πνευµατικού και τεχνικού 
πολιτισµού, όσο και τους ανταγωνισµούς των κοινωνικών συµφερόντων 
κάθε συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου της ανάπτυξης της. 

Όλα αυτά µαζί και αλληλένδετα είναι µαθηµατικά και η αφήγηση τους 
είναι ουσιαστική συνιστώσα της διδασκαλίας τους. Αφού, όπως και αλλού 
έχει αναλυθεί (Χασάπης, 1996), η διδασκαλία των µαθηµατικών εµπεριέχει 
µια διπλή σχέση µε το αντικείµενο της. Μια επιστηµονική σχέση, η οποία 
στοχεύει στη γνώση του αντικειµένου των µαθηµατικών και ταυτόχρονα µια 
ιδεολογική σχέση, η οποία στοχεύει στη πρακτική γνώση κανόνων, 
προτύπων και πρακτικών για το αντικείµενο των µαθηµατικών, γνώση που 
ουσιαστικά είναι γνώση κανόνων συµπεριφοράς απέναντι στη θεωρητική 
και κοινωνική λειτουργία των µαθηµατικών. Στη σύζευξη αυτή, άλλωστε, 
µπορεί να εντοπιστεί και η ουσιαστική έννοια του όρου “µαθηµατική 
παιδεία”. Μια µαθηµατική γνώση επενδυµένη σε µια πρακτική γνώση για 
την θεωρητική και πρακτική λειτουργία της. 

 

Προϋπόθεση τρίτη: Μια διαφορετική αντιµετώπιση της ανάγνωσης 
κειµένων  

Η επικρατούσα, έξω από τους κύκλους των ειδικών, αντίληψη θεωρεί την 
ανάγνωση ως µια διαδικασία βασισµένη σε ένα σύνολο δεξιοτήτων δια των 
οποίων εντοπίζεται και εξάγεται άµεσα ή συνάγεται έµµεσα το νόηµα ενός 
κειµένου. Η αντίληψη αυτή, εδραιωµένη στην ψυχολογία του συµπερι-
φορισµού, διαπερνά σε µεγάλο βαθµό τη διδασκαλία της ανάγνωσης στο 
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σχολείο και την αντιµετώπιση της ανάγνωσης κειµένων στη διδασκαλία των 
µαθηµατικών. Σε µια άλλη θεώρηση, όµως, η ανάγνωση αντιµετωπίζεται ως 
µια δραστηριότητα κατασκευής νοηµάτων στην οποία οι αναγνώστες δεν 
προσλαµβάνουν απλώς ερµηνείες του κειµένου, αλλά τις συγκροτούν υπό 
την επίδραση των προσωπικών τους εµπειριών και των περιστάσεων που 
βιώνουν κατά την ανάγνωση του.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η συνηθισµένη ανάγνωση µιας εφηµερίδας. Η 
ανάγνωση ενός κειµένου µιας εφηµερίδας ουσιαστικά αρχίζει πριν 
ξεκινήσουµε να διαβάζουµε το συγκεκριµένο κείµενο. ∆ιαβάζοντας τον 
τίτλο του και µόνο σχηµατίζουµε ένα υπόβαθρο πρόσληψης του κειµένου 
βασισµένο στις γνώσεις µας για την εφηµερίδα και στην εµπειρία µας από 
την ανάγνωση της – την πολιτική της στην προσέγγιση των γεγονότων, την 
οργάνωση και το περιεχόµενο της ύλης της, τη γλώσσα των κειµένων της – 
όπως επίσης στις προηγούµενες γνώσεις µας για το θέµα του κειµένου, 
αλλά και στα τρέχοντα ενδιαφέροντα µας. Στο υπόβαθρο αυτό, συγκρο-
τούµε µια ερµηνεία του κειµένου, η οποία αντιστοιχεί κατά µοναδικό 
τρόπο στo συγκριµένο γεγονός της ανάγνωσης του. Η µοναδικότητα της 
ερµηνείας αυτής δηµιουργείται από τον, και οφείλεται στoν συνδυασµό της 
υποκειµενικότητας κάθε συγκεκριµένου αναγνώστη (µε την ιδιαίτερη 
προσωπική του ιστορία, τις ιδιαίτερες κοινωνικο-οικονοµικές του αναφο-
ρές, τις πεποιθήσεις του και τη συγκεκριµένη συναισθηµατική του κατά-
σταση) µε το συγκεκριµένο κείµενο (το περιεχόµενο, τις αναφορές και τη 
γλωσσική του οργάνωση) υπό τους όρους του συγκεκριµένου κοινωνικού 
πλαισίου µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα της ανάγνωσης και 
το οποίο επιβάλλει, εκτός άλλων, και συγκεκριµένες σχέσεις αναγνώστη και 
κειµένου (Eco, 1979, Karey & Harste, 1985). Η ανάγνωση ενός κειµένου, 
δηλαδή, συνεπάγεται µια ερµηνεία του, η οποία εξαρτάται από τον ανα-
γνώστη, το κείµενο και το πλαίσιο της ανάγνωσης του.  

Η ανάγνωση κειµένων στη διδασκαλία των µαθηµατικών έχει σήµερα περι-
θωριακή θέση και εξαντλείται κυρίως στην ανάγνωση των διδακτικών 
βιβλίων και των συναφών σχολικών βοηθηµάτων µε στόχο την εκµάθηση 
θεωρητικών µαθηµατικών γνώσεων (ορισµών, θεωρηµάτων, αποδείξεων) και 
τεχνικών επίλυσης ασκήσεων και προβληµάτων, σχεδόν αποκλειστικά σε 
ένα πλαίσιο αξιολόγησης. Τα όποια κείµενα αφηγηµατικού λόγου περι-
λαµβάνονται στα σχολικά βιβλία, ως ιστορικά σηµειώµατα ή περιγραφές 
εφαρµογών των µαθηµατικών, έχουν εντελώς περιθωριακό χαρακτήρα και 
συνήθως παραλείπονται από τις δραστηριότητες της διδασκαλίας των αντί-
στοιχων ενοτήτων. 

Με τους όρους αυτούς, είναι χωρίς αντίκρισµα κάθε συζήτηση για ανά-
γνωση και ερµηνεία κειµένων και για παραγωγή νοηµάτων, ενώ η ριζική 
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τροποποίηση τους προϋποθέτει µια άλλη οργάνωση της διδασκαλίας των 
µαθηµατικών, κυρίαρχο οργανωτικό στοιχείο της οποίας δεν µπορεί να 
είναι η αξιολόγηση. Σε µια άλλη λογική, δηλαδή, η ανάγνωση µαθη-
µατικών κειµένων, τεχνικών ή αφηγηµατικών, θεωρούµενη ως δηµιουργική 
δραστηριότητα παραγωγής νοηµάτων µπορεί να αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της διδασκαλίας και βέβαια της µάθησης των µαθηµατικών. Αφού 
η παραγωγή νοηµάτων ως δραστηριότητα εµπεριέχει, µεταξύ άλλων, 
διατύπωση υποθέσεων, δηµιουργία συσχετίσεων, συγκρότηση αλληλουχιών, 
συναγωγή συµπερασµάτων, κριτική εκτίµηση, και άλλες νοητικές διεργα-
σίες, οι οποίες αποτελούν και συστατικά στοιχεία της µαθηµατικής δραστη-
ριότητας. Η ανάγνωση κειµένων, εποµένως, µπορεί να είναι µια µαθη-
µατική δραστηριότητα, όπως και µια µαθηµατική δραστηριότητα, όπως 
είναι η απόδειξη ενός θεωρήµατος ή η επίλυση ενός προβλήµατος µπορεί 
να είναι µια δραστηριότητα ανάγνωσης, µε την έννοια της ανάγνωσης που 
ορίστηκε προηγούµενα. 

 

Η αφήγηση στη διδασκαλία των µαθηµατικών  

Η διδασκαλία των µαθηµατικών, ως κοινωνικά οργανωµένη δραστηριότητα 
µάθησης, οφείλει πρώτα απ’ όλα να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στις 
προσωπικές διερευνήσεις των µαθητών και µαθητριών, δηµιουργώντας 
πλούσια περιβάλλοντα µάθησης που υποκινούν αµφιβολίες και παρέχουν 
εµπειρίες µάθησης. Στη βάση αυτή και µόνο η αφήγηση, ως κείµενο και 
προφορικός λόγος, µπορεί να αποτελέσει συνιστώσα της διδασκαλίας των 
µαθηµατικών. 

Μερικές αναγκαίες επισηµάνσεις για την αφήγηση ως γένος του λόγου 
(Πολίτης, 2006). Κάθε αφήγηση αποτελεί «µια εξιστόρηση, µε µιαν ορι-σµένη 
σειρά, συµβάντων που µεταβάλλουν µια αρχική κατάσταση πραγµάτων ή 
ενεργειών, πράξεων που σκόπιµα διαπράττονται από τους "ήρωες" µιας 
ιστορίας» (ο.π.), ενώ ως κύριες µορφές της καταγράφονται η µυθοπλαστική, 
η ιστορική και η ρεαλιστική αφήγηση.  

Η µυθοπλαστική αφήγηση δεν αφηγείται το πραγµατικό. Οικοδοµεί ένα 
σύνολο καταστάσεων και ένα πλήθος προσώπων, ενδεχοµένως αληθοφανή, 
αλλά στην ουσία απολύτως φανταστικά. Τυπικές περιπτώσεις µυθοπλασίας 
αποτελούν τα λαϊκά παραµύθια, προϊόντα συλλογικής επεξεργασίας και οι 
αφηγήσεις της ατοµικής, δηµιουργικής λογοτεχνίας.  

Η ιστορική αφήγηση βασίζεται στην εξιστόρηση πραγµατικών γεγονότων του 
παρελθόντος. Τυπική περίπτωση ιστορικής αφήγησης αποτελεί η ιστοριο-
γραφία, η οποία χρησιµοποιεί την αφήγηση για να ανασυστήσει επιλεκτικά 
όψεις και στοιχεία του παρελθόντος.  
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Η ρεαλιστική αφήγηση διαφέρει από την ιστορική ως προς τον χρόνο των 
συµβάντων και την τεκµηρίωσή τους. Εξιστορεί γεγονότα σύγχρονα του 
αφηγητή τα οποία τεκµηριώνει κατά περίπτωση σε εµπειρικά δεδοµένα. Η 
ειδησεογραφία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όπως και το πλήθος των 
µικρών και µεγάλων "ιστοριών" που καθηµερινά ανταλλάσσουν µεταξύ τους 
οι άνθρωποι σε κάθε ευκαιρία αποτελούν τις πλέον τυπικές περιπτώσεις 
ρεαλιστικής αφήγησης.  

∆οµικό στοιχείο της αφήγησης, σε κάθε µορφή της, είναι οι ποικίλες σχέ-
σεις αιτιότητας, δηλαδή οι τρόποι µε τους οποίους µια κατάσταση ή ένα 
συµβάν επηρεάζει τους όρους εµφάνισης µιας άλλης κατάστασης ή ενός 
άλλου συµβάντος. Παράλληλα όµως µε τις σχέσεις αιτιότητας, τα συµβάντα 
και οι καταστάσεις µιας αφήγησης µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους και 
µε χρονικές σχέσεις, οι οποίες µπορεί να είναι περίπλοκες, όπως στην 
περίπτωση παράλληλων ή διασταυρούµενων εξελίξεων συµβάντων ή κατά-
στάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση η αφήγηση αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, συστατικό 
στοιχείο της ανθρώπινης νοητικής λειτουργίας, λογικής και συναισθη-
µατικής σε συνδυασµό. Ως άνθρωποι σκεφτόµαστε µε όρους αφήγησης, 
αποδίδουµε νοήµατα στις εµπειρίες µας και κατανοούµε τον κόσµο µε 
µορφές αφήγησης, ορίζουµε τις υποκειµενικότητες µας µέσα από τις 
αφηγήσεις, τις δικές µας και των άλλων και µε µία έννοια ζούµε σε έναν 
κόσµο συγκροτηµένο µε τους κανόνες και τους µηχανισµούς της αφήγησης 
(Bruner, 1990/1997).  

Η αφήγηση, µε άλλα λόγια, είναι ένα συµβολικό σύστηµα το οποίο οι 
άνθρωποι χρησιµοποιούν σε κάθε περίπτωση για να κατανοούν γεγονότα 
και προβλήµατα της ζωής τους και να αναπαριστούν αυτά τα γεγονότα και 
τα προβλήµατα µε µια ποικιλία τρόπων. Η ποικιλία των αναπαραστάσεων η 
οποία ενσωµατώνεται στην αφήγηση, η πολύ-τροπικότητα της αφήγησης 
δηλαδή, συνίσταται στο εγγενές χαρακτηριστικό της να συνθέτει σε ένα όλο 
την πολλαπλότητα και την διαφορετικότητα της ανθρώπινης εµπειρίας 
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αισθήµατα, συναισθήµατα και νοήµατα µέσα 
από λεκτικές παραστάσεις και µεταφορές. Ενσωµατώνοντας τη συνθετότητα 
της εµπειρίας, η αφήγηση παρέχει δυνατότητες µιας αντίστοιχα σύνθετης 
κατανόησης των αντικειµένων, αλλά και της ίδιας, της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας, εµπεριέχοντας παράλληλα µια λογική εσωτερικού ελέγχου της 
εγκυρότητας αυτής της κατανόησης. Μεταφορικά, εµπεριέχοντας µια 
διαδικασία «απόδειξης» της εγκυρότητας των αναπαραστάσεων και των 
ερµηνειών που η ίδια κατασκευάζει, αφού κάθε αφήγηση συνέχεται 
υποχρεωτικά από µια δικής της και ιδιάζουσα κατά περίπτωση «λογική», η 
οποία δηµιουργεί νοήµατα και προσφέρει ευχαρίστηση και στον «αφηγητή» 
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και στον «ακροατή» ή «αναγνώστη» της ιστορίας (Gadanidis & Hoogland, 
2003).  

∆εν µπορεί, εποµένως, να αγνοείται η αφήγηση, ως µέσο µάθησης, στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών. Υπό τους όρους που προδιαγράφηκαν και 
για τους λόγους που επιλεκτικά και συνοπτικά εκτέθηκαν προηγούµενα, 
κάθε µορφή αφήγησης, µε τη µορφή κειµένων ή προφορικού λόγου, 
µπορεί να εισαχθεί στη διδασκαλία των µαθηµατικών, µετασχηµατίζοντας 
ενδεχοµένως και τα ίδια τα σχολικά µαθηµατικά σε µορφές αφήγησης. Για 
να διδάξουν έννοιες και τεχνικές των µαθηµατικών, για να απεικονίσουν 
χαρακτηριστικά των µαθηµατικών και να αναδείξουν το ιστορικό και 
πολιτισµικό πλαίσιο της ανάπτυξης τους ή για να οργανώσουν την ίδια τη 
διδασκαλία των µαθηµατικών προσφέροντας µέσα για την κατανόηση της 
µαθηµατικής δραστηριότητας και των αντικειµένων της.  

Oι εισηγήσεις του παρόντος τόµου παρέχουν ένα πλούσιο υλικό παρα-
δειγµάτων και προτάσεων για την εισαγωγή αφηγηµατικών κειµένων στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών, όπως επίσης και εµπειριών από ανάλογα 
εγχειρήµατα στην πρωτοβάθµια και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

Σε κάθε περίπτωση όµως, µια διδασκαλία των µαθηµατικών µε συστατικό 
στοιχείο της την αφήγηση οργανώνεται µε βάση τις ακόλουθες θέσεις και 
βέβαια σε πλήρη ρήξη µε τις ακόµα και σήµερα επικρατούσες στην 
εκπαίδευση αρχές του συµπεριφορισµού (Egan, 1989): 

- στη σκέψη των παιδιών το συγκεκριµένο και το αφηρηµένο συνυπάρ-
χουν αλληλένδετα,  

- στη σκέψη των παιδιών οι συναισθηµατικές λειτουργίες είναι 
συνυφασµένες µε τις λογικές διεργασίες, 

- στη σκέψη των παιδιών οι λεκτικές διατυπώσεις µετασχηµατίζονται 
άµεσα σε νοητικές εικόνες, 

- τα παιδιά διατυπώνουν και κατανοούν λεκτικές µεταφορές,  

- τα παιδιά κατανοούν και ιδιοποιούνται γνωστικά περιεχόµενα τα οποία 
οργανώνονται ως αφηγήσεις,  

- τα παιδιά µαθαίνουν ευκολότερα ξεκινώντας από διχοτοµίες και αντι-
θέσεις εννοιών και βέβαια 

- τα παιδιά µαθαίνουν ευκολότερα όταν ο αφηγηµατικός λόγος έχει 
ρυθµό και οµοιοκαταληξία. 

Η τελευταία θέση για να µην αποκλείουµε την ποίηση από µια οργανωµένη 
µε άξονα την αφήγηση διδασκαλία των µαθηµατικών στο πλαίσιο της 
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διεκδίκησης για λογαριασµό της µαθηµατικής εκπαίδευσης µιας σχέσης 
σύζευξης λογοτεχνίας και µαθηµατικών. 
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ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ:  
ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Τεύκρος Μιχαηλίδης 

 

 

Με τον γενικό τίτλο «λέσχη ανάγνωσης» περιγράφουµε την οποιαδήποτε 
συνάθροιση ανθρώπων που πραγµατοποιείται περιοδικά ή και εκτάκτως µε 
σκοπό την ανάγνωση ή το σχολιασµό βιβλίων. Υπό αυτή την έννοια η 
απαρχές των λεσχών ανάγνωσης µπορούν να αναζητηθούν στα σαλόνια του 
διαφωτισµού όπου µέλη της «φωτισµένης» αριστοκρατίας µαζεύονταν για να 
ακούσουν το Μολιέρο, το Βολταίρο, τον Ντ’ Αλαµπέρ να διαβάζουν τα έργα 
τους. Η παράδοση συνεχίστηκε και στα µεταεπαναστατικά σαλόνια ενώ 
γενικεύθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη του δέκατου ένατου αιώνα. Σήµερα, 
και σε πείσµα της τηλεόρασης και των άλλων ηλεκτρονικών µέσων 
ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης, οι λέσχες ανάγνωσης είναι ευρύτατα 
διαδεδοµένες και ποικίλλουν τόσο ως προς τη θεµατολογία όσο και ως προς 
τη σύνθεση των ατόµων που τις απαρτίζουν.  

Η δική µας πρόταση - πρόταση που η οµάδα Θαλής και Φίλοι έχει εδώ και 
ενάµισι χρόνο θέσει πειραµατικά σε εφαρµογή σε περισσότερα από 150 
σχολεία, λίγο πολύ παντού στην Ελλάδα - απευθύνεται στο χώρο της µέσης 
εκπαίδευσης και εξειδικεύεται στον τοµέα των µαθηµατικών.  

Αφορµή για την ιδέα µαθηµατικών σχολικών λεσχών ανάγνωσης αποτέλεσε 
η πρωτοφανής άνθηση που παρατηρείται κατά την τελευταία δεκαετία στο 
σχετικό µε τα µαθηµατικά βιβλίο. Τόσο στον τοµέα της µυθοπλασίας, όσο 
και σε αυτόν της εκλαΐκευσης οι τίτλοι άρτιων ποιοτικά βιβλίων πολλα-
πλασιάζονται καθηµερινά, βρίσκοντας ολοένα και µεγαλύτερη απήχηση 
στο ευρύ κοινό. Το φαινόµενο αυτό φέρνει ξανά στην επιφάνεια τα 
µαθηµατικά, όχι µε την παραδοσιακή, αυστηρή, λιτή όψη της απόµακρης 
και λίγο πολύ αποµονωµένης «κορωνίδας των επιστηµών», αλλά µε µια νέα 
µορφή που αναδεικνύει το ρόλο τους τόσο στην ευρύτερη επιστηµονική και 
πολιτιστική δραστηριότητα όσο και στην καθηµερινή ζωή.  
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Το ένα και µοναδικό (αλλά οµολογουµένως εκπληκτικό) βιβλίο για τα 
µαθηµατικά που κυκλοφόρησε κατά τη δεκαετία του 1960 στη σειρά Time 
- Life έχει πια αντικατασταθεί από δεκάδες «coffee – table books» µε 
εξαιρετική εικονογράφηση και έξυπνο σχολιασµό που φέρνουν τα µαθη-
µατικά πιο κοντά στον εν γένει καχύποπτο – αν όχι και εχθρικό - µη ειδικό 
αναγνώστη.  

Το πρωτοποριακό Men of Mathematics του E.T. Bell (ελληνική έκδοση: Οι 
µαθηµατικοί, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης) είναι πια πλαισιωµένο 
από δεκάδες βιογραφίες, ιστορίες και εκλαϊκευτικά αναγνώσµατα σχετικά 
µε θέµατα των µαθηµατικών που παλιότερα συζητιόνταν µόνο στα 
µαθηµατικά τµήµατα των πανεπιστηµιακών σχολών αλλά κι εκεί ακόµα µε 
πολύ µικρή συµµετοχή λόγω της υπέρ - εξειδίκευσης των κλάδων. Αν πριν 
από δέκα χρόνια µας έλεγε κάποιος ότι µια µέρα θα κυκλοφορούν στα 
συνοικιακά βιβλιοπωλεία τέσσερα βιβλία σχετικά µε την Υπόθεση Ρίµαν 
και την κατανοµή των πρώτων αριθµών και ότι δυο από αυτά θα ήταν best 
sellers (στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς) θα τον αντιµετωπίζαµε τουλάχιστον 
µε συγκατάβαση. Όσο για τη φυσική, που επί δεκαετίες κυριαρχούσε στην 
επιστηµονικότροπη µυθοπλασία, βλέπει σταδιακά τον Αϊνστάιν, τη σχετι-
κότητα, τα ταξίδια στο χρόνο να παραχωρούν τη θέση τους στον Γκαλουά, 
το θεώρηµα του Γκέντελ, την Εικασία του Γκόλντµπαχ. Η Φλάτλαντ του 
Έντγουιν Άµποτ που από το 1884 παρέµενε απελπιστικά µόνη στα ράφια 
των βιβλιοπωλείων έχει πια ένα σωρό φίλους και συγγενείς (ανάµεσα στους 
άλλους και µια… Φλάτερλαντ) να τη συντροφεύουν.  

Η δηµιουργία µιας σχολικής λέσχης ανάγνωσης µαθηµατικού βιβλίου είναι 
ιδιαίτερα απλή. Την πρωτοβουλία έχει ένας από τους καθηγητές του 
σχολείου, συνήθως - αλλά όχι υποχρεωτικά – µαθηµατικός, που προτείνει 
στα παιδιά να µαζεύονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα (µια φορά την 
εβδοµάδα ή το δεκαπενθήµερο) για να συζητούν ένα βιβλίο το οποίο τα 
µέλη της λέσχης διαβάζουν λίγο λίγο. Οι συναντήσεις γίνονται εκτός ωρών 
διδασκαλίας παρόλο που µε την κατάλληλη οργάνωση είναι δυνατόν να 
ενταχθούν στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία µε όλα τα σχετικά πλεονεκτήµατα για µαθητές και εκπαι-
δευτικούς. 

Ο εκπαιδευτικός – συντονιστής, χωρίζει το βιβλίο σε ενότητες ανάλογα µε 
το χρόνο που µπορούν να διαθέσουν τα µέλη της λέσχης για ανάγνωση. 
Στην αρχή κάθε συνάντησης ένας µαθητής, που έχει οριστεί εκ των 
προτέρων, αναλαµβάνει να παρουσιάσει µια περίληψη της ενότητας και 
ενδεχοµένως να θέσει θέµατα για συζήτηση. Όσο η συζήτηση προχωρά την 
αφήνουµε να εξελιχθεί µε το ρυθµό και το στυλ που επιλέγουν οι µαθητές. 
Σε περίπτωση που κάποια στιγµή «κολλήσει» είµαστε έτοιµοι να την 
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τροφοδοτήσουµε µε θέµατα και δραστηριότητες που έχουµε επιλέξει εκ των 
προτέρων. Ο κάθε εκπαιδευτικός - συντονιστής έχει την ευχέρεια να επι-
λέξει µόνος του τη θεµατολογία µπορεί όµως να αντλήσει και υλικό από 
τους «φακέλους βιβλίων» που έχουν συντάξει άλλοι συνάδελφοι και που 
διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ιστοσελίδας της 
οµάδας Θαλής και Φίλοι. Σηµαντικό είναι να κατανοήσουµε ότι δεν υπάρ-
χει κάποια «διδακτέα ύλη» που πρέπει να καλυφθεί και ότι παρά τους προ-
φανείς διδακτικούς της στόχους, η λέσχη ανάγνωσης είναι κυρίως µια 
εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας µε αποδέκτες τόσο τους µαθητές όσο 
και τους συντονιστές – εκπαιδευτικούς.  

Η θεµατολογία των συζητήσεων και δραστηριοτήτων δεν είναι υποχρεωτικό 
να περιορίζεται στα µαθηµατικά, επιθυµητό είναι µάλλον το αντίθετο. Από 
αυτή την άποψη οι λέσχες ανάγνωσης προωθούν και αυτές το διεπιστη-
µονικό – διαθεµατικό µοντέλο προσέγγισης στη γνώση που βρίσκεται σήµε-
ρα στην πρώτη γραµµή των παιδαγωγικών αναζητήσεων.  

Οι πιο επιτυχηµένες λέσχες ανάγνωσης που λειτούργησαν κατά το σχολικό 
έτος 2005-2006 ήταν αυτές στις οποίες συµµετείχαν περισσότεροι του ενός 
εκπαιδευτικοί και µάλιστα διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουµε ότι προς το παρόν και µε τη µορφή που 
προτείνονται, οι λέσχες ανάγνωσης δεν αποτελούν µια πρόταση υποκατά-
στασης της παραδοσιακής διδασκαλίας αλλά µια δραστηριότητα που 
µπορεί να λειτουργήσει παράλληλα και συµπληρωµατικά. Ωστόσο, στα 
πλαίσια της διερεύνησης διαθεµατικών - διεπιστηµονικών τρόπων προσέγ-
γισης της γνώσης η ιδέα του «χτισίµατος» ενός ολοκληρωµένου και αυτοτε-
λούς κύκλου διδασκαλίας µε κύριο άξονα αναφοράς ένα λογοτεχνικό ή 
εκλαϊκευτικό βιβλίο δε θα πρέπει να αποκλειστεί.  

Παραθέτουµε στη συνέχεια έναν ενδεικτικό κατάλογο από εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες που µπορούν να πλαισιώσουν µια λέσχη ανάγνωσης: 

1. Συζητήσεις µε αφορµή ορισµένα εδάφια του βιβλίου.  
Για παράδειγµα: Γιατί διεξάγεται µαθηµατική έρευνα; Ποια είναι τα 
κίνητρα των µαθηµατικών ερευνητών; Ερευνούµε για να µάθουµε ή για 
να διακριθούµε; Ποια είναι η αξία της απόδειξης σε αντιπαράθεση µε 
την ευρεία επαλήθευση; H επανάσταση της πληροφορικής επηρεάζει το 
χαρακτήρα της µαθηµατικής απόδειξης; Πώς λειτουργεί στη διερεύνη-
ση ενός µαθηµατικού προβλήµατος η βεβαιότητα για ύπαρξης λύσης; 
Η έννοια της ευθύνης για τον µαθηµατικό.  

2.  Μαθηµατικές δραστηριότητες έρευνας και ανακάλυψης µε αφορµή 
ανάλογες αναφορές στο βιβλίο: 
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Αναζήτηση τέλειων αριθµών, εφαρµογή του κόσκινου του Ερατοσθένη 
για τον εντοπισµό πρώτων αριθµών, παιχνίδια µε την ακολουθία 
Φιµπονάτσι, µε µαγικά τετράγωνα, µε το τρίγωνο του Πασκάλ, δραστη-
ριότητες απαρίθµησης. ∆ιερεύνηση των φράκταλ. 

3.  Έρευνα στο διαδίκτυο: Φωτογραφίες και βιογραφίες µαθηµατικών που 
αναφέρονται στο βιβλίο, εικόνες σχετικές µε τις τοποθεσίες και τα 
ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται στο βιβλίο, αποφθέγµατα, τελευ-
ταίες εξελίξεις σχετικά µε διάφορα µαθηµατικά προβλήµατα.  

4.  Βιβλιογραφική έρευνα: Παράλληλα κείµενα, κείµενα που προσεγγίζουν 
συναφή θέµατα από διαφορετική σκοπιά, έρευνα σε βιβλία ιστορίας των 
µαθηµατικών, µαθηµατικών εφαρµογών κλπ. 

5.  ∆ιάλογος µέσα από το διαδίκτυο µε άλλες λέσχες ανάγνωσης, ανταλ-
λαγή εµπειριών και γνώσεων. Η ιστοσελίδα της οµάδας Θαλής και 
Φίλοι περιλαµβάνει κάθε χρόνο τα στοιχεία όλων των λεσχών ανάγνω-
σης που συνεργάζονται µαζί της.  

6.  ∆ραµατοποίηση αποσπασµάτων του βιβλίου. 

7.  Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και προβολή στο σχολείο 
κινηµατογραφικών έργων που σχετίζονται µε το θέµα (τα περισσότερα 
υπάρχουν σε ενοικιαζόµενα DVD).  

Ενδεικτικά προτείνουµε: 

α) Proof 

Μεταφορά στη σκηνή του πολύ επιτυχηµένου θεατρικού έργου του David 
Auburn µε θέµα την ιδιοφυΐα, την παράνοια και τα µαθηµατικά. (Για την 
ταινία υπάρχει φάκελος παρουσίασης και σχολικών δραστηριοτήτων στην 
ιστοσελίδα www.thalesandfriends.org). 

β) Good Will Hunting (O υπέροχος κος Χάντινγκ) 

Ένας νεαρός µε πλούσια παραβατική δραστηριότητα αποφυλακίζεται µε 
αναστολή και προσλαµβάνεται ως καθαριστής σ’ ένα πανεπιστήµιο. Εκεί 
διδάσκει ένας κορυφαίος µαθηµατικός, κάτοχος του µεταλλίου Φηλντς που 
συνηθίζει να αναγράφει σ’ ένα πίνακα ιδιαίτερα δύσκολα προβλήµατα 
συνδυαστικής ανάλυσης για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα λύσει. Ο 
νεαρός τα λύνει µε µεγάλη ευκολία προκαλώντας το ενδιαφέρον του 
καθηγητή ο οποίος ζητά από ένα φίλο του ψυχολόγο να τον βοηθήσει να 
ξεπεράσει τα ψυχολογικά του προβλήµατα.  
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γ) Ένας υπέροχος άνθρωπος 

Ενδιαφέρουσα αν και όχι ιδιαίτερα επιτυχηµένη µεταφορά στη σκηνή της 
εξαιρετικής βιογραφίας του µαθηµατικού Νας, που έγραψε η Σύλβια 
Νασάρ. Η ταινία εξετάζει θέµα της οριοθέτησης ανάµεσα στην ιδιοφυΐα και 
την παράνοια.  

δ) Το π 

Ένας νεαρός µαθηµατικός αναζητεί την εξίσωση του σύµπαντος. Ενδιαφέ-
ρουσα αλλά δύσκολη ταινία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

8.  Επίσκεψη χώρων σχετικών µε το θέµα (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, 
Εθνική Εστία Επιστηµών, Μουσείο Ηρακλειδών, Ευγενίδειο κλπ).  

9.  Παρουσίαση του βιβλίου στο υπόλοιπο σχολείο, στους γονείς, στη γειτο-
νιά.  

Θα κλείσουµε µε µια επιλογή τίτλων βιβλίων που κυκλοφορούν στα 
Ελληνικά και που κατά τη γνώµη µας προσφέρονται για σχολικές λέσχες 
ανάγνωσης. 

 

Α) Λογοτεχνία 

1. Gregory Benford, Απόδραση από το χρόνο, Πόλις 

Μυθιστόρηµα γραµµένο το 1979, παραµονές της ανόδου της Θάτσερ στην 
Αγγλία και του Ρέηγκαν στις ΗΠΑ, περιγράφει µε γλαφυρότητα την 
επερχόµενη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα και συνάµα ρίχνει µια νοσταλγική 
µατιά στη χρυσή δεκαετία του ’60, τότε που παρά τους διαφαινόµενους 
κινδύνους όλα έµοιαζαν ρόδινα. Έργο επιστηµονικής φαντασίας, κάµπους 
νόβελ, οικολογικό θρίλερ, βιωµατικό µυθιστόρηµα, η Απόδραση από το 
χρόνο έχει κάτι από όλα αυτά.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω. 

2. Gillian Branshow: Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο. 
Εκδόσεις Μίνωας.  

Ύστερα από αρκετά χρόνια σπουδών στη Βιβλιοθήκη και το Μουσείο της 
Αλεξάνδρειας, ο νεαρός Αρχιµήδης, ήδη διάσηµος για την εφεύρεση του 
κοχλία που φέρει το όνοµά του, επιστρέφει στις Συρακούσες. Φτάνοντας θα 
διαπιστώσει ότι είναι απαραίτητος τόσο στην οικογένειά του αφού ο βαριά 
άρρωστος πατέρας του δε µπορεί πια να την συντηρήσει, όσο και στην 



Ενότητα Ι 

 20 

πατρίδα του που απειλείται από την πολιορκία των Ρωµαίων. Για να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να επιστρατεύσει τόσο τη 
µαθηµατική του ιδιοφυΐα όσο και την τεχνική του ευρηµατικότητα.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Γυµνάσιο. 

3. Απόστολος ∆οξιάδης, Ο θείος Πέτρος και η εικασία του 
Γκόλντµπαχ, Καστανιώτης 

Το πρώτο "µαθηµατικό" µυθιστόρηµα. Ένας νέος µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα µαθηµατικά που κατά καιρούς αναρωτιέται αν πρέπει να γίνει 
µαθηµατικός αφηγείται τη ζωή του θείου του που αφιερώθηκε στην 
απόδειξη της Εικασίας του Γκόλντµπαχ. Το έργο βοηθά τον αναγνώστη να 
γνωρίσει µερικούς από τους κορυφαίους µαθηµατικούς του εικοστού αιώνα 
και να κατανοήσει την ανθρώπινη πλευρά τους. Ακόµα τον εισάγει µε 
εξαιρετικά ήπιο, µη τεχνικό τρόπο σε µερικές βασικές µαθηµατικές έννοιες 
όπως η αξιωµατική µέθοδος, η εικασία και η απόδειξη.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

4. Hans Magnus Enzensberger, Το πειραχτήρι των αριθµών, 
Ψυχογιός 

Ο µικρός Ρόµπερτ, που δε συµπαθεί ούτε τα µαθηµατικά ούτε τα όνειρα 
δέχεται στον ύπνο του την επίσκεψη ενός ξωτικού που αυτοσυστήνεται ως 
το Πειραχτήρι των Αριθµών και που τον ξεναγεί θέλοντας και µη στον 
κόσµο των µαθηµατικών. Ύστερα από δώδεκα νύχτες η άποψη του Ρόµπερτ 
για τα µαθηµατικά έχει αλλάξει. Παρόλο που η εµφάνιση του βιβλίου µας 
κάνει να σκεφτόµαστε ότι απευθύνεται σε παιδιά ∆ηµοτικού, η ιδανική 
ηλικία για να εκµεταλλευτούµε πλήρως το περιεχόµενο είναι αυτή των 12- 
13 ετών.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Α – Β Γυµνασίου 

5. Denis Guedj, Το θεώρηµα του παπαγάλου, Πόλις  

Μια ετερόκλιτη παρέα αποτελούµενη από έναν ηλικιωµένο βιβλιοπώλη, την 
υπάλληλό του, τρία παιδιά κι ένα παπαγάλο εξερευνά τον κόσµο των 
µαθηµατικών µε στόχο να λύσει το µυστήριο που κρύβεται πίσω από τον 
βίαιο θάνατο του µαθηµατικού Ελγκάρ Γκροσρούβρ.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 
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6. Denis Guedj, Επιχείρηση Μεσηµβρία, Τραυλός  

Η αποστολή µέτρησης του µεσηµβρινού του Παρισιού που αποφασίστηκε 
από την επαναστατική εθνοσυνέλευση στη Γαλλία. Μυθιστόρηµα ιστορικό 
όσο και µαθηµατικό. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 

7. Denis Guedj, Τα αστέρια της Βερενίκης, Ψυχογιός 

Η µέτρηση της γης από τον Ερατοσθένη. Γλαφυρό ιστορικό αφήγηµα 
σχετικά µε την Αλεξάνδρεια των Πτολεµαίων. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 

8. Γιάννης Καρβέλης, Ο κρατούµενος µηδέν, Γαβριηλίδης 

Μελλοντολογικό θρίλερ, κάµπους νόβελ, µυθιστόρηµα κατασκοπίας. Στην 
Αµερική του 2009, τρεις νεαροί ηλεκτρονικοί που έχουν συλληφθεί λόγω 
των απόψεών τους για τα ανθρώπινα δικαιώµατα κατορθώνουν να 
αποδράσουν από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου κρατούνται. Τι ρόλο 
έπαιξαν η θεωρία αριθµών και η συµβολική λογική στην απόδραση και 
πώς θα επιστρατευθούν για την υπεράσπιση των αξιωµατικών που 
κατηγορούνται για την απόδραση; 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 

9. Jean Pierre Luminet, Η ράβδος του Ευκλείδη, Λιβάνης 

642 µ.Χ. Ένας Άραβας στρατηγός έχει εντολή να κάψει τη βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας. Τρία πρόσωπα, ο φιλόσοφος Ιωάννης ο Φιλόπονος, η µαθη-
µατικός Υπατία και ο Εβραίος γιατρός Ραζής προσπαθούν να τον 
µεταπείσουν, παρουσιάζοντάς του τη ζωή και το έργο των µαθηµατικών που 
έζησαν και εργάστηκαν εκεί.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

10.  Τεύκρος Μιχαηλίδης, Πυθαγόρεια Εγκλήµατα, Πόλις 

Αστυνοµική περιπέτεια µε έντονο µαθηµατικό άρωµα, ιστορική νουβέλα, 
µυθιστόρηµα εποχής. ∆υο έλληνες φοιτητές γνωρίζονται στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Μαθηµατικών του 1900. Παρακολουθούν µαζί την οµιλία όπου ο 
Χίλµπερτ έθεσε τα 23 προβλήµατα για τα µαθηµατικά του εικοστού αιώνα. 
Η διαφωνία τους σχετικά µε τα θέµατα θεµελίωσης των µαθηµατικών, που 
αποτελεί το φόντο ολόκληρου του µυθιστορήµατος δε θα εµποδίσει να 
αναπτυχθεί µεταξύ τους µια ισχυρή φιλία που θα διαρκέσει κάπου τριάντα 
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χρόνια. Μαζί γνωρίζονται µε την µε την αβάν γκαρντ της Παρισινής 
διανόησης, περιπλανιούνται στο Παρίσι της Μπελ Επόκ, συµµετέχουν 
στους Βαλκανικούς Πολέµους, βιώνουν την τραυµατική εµπειρία του 
∆ιχασµού και της Μικρασιατικής καταστροφής. Κι ένα πρωί του 1929 ο 
ένας από τους δυο βρίσκεται δολοφονηµένος… 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και Λύκειο 

11.  Tom Petsinis, Ο Γάλλος µαθηµατικός, Τραυλός 

Μυθιστορηµατική βιογραφία του Γάλλου µαθηµατικού Εβαρίστ Γκαλουά, 
γραµµένη σε πρώτο πρόσωπο. Με έντονη συναισθηµατική φόρτιση αρέσει 
ιδιαίτερα στους εφήβους. Πλούσιο σε µαθηµατικές πληροφορίες.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Β Γυµνασίου και άνω 

12.  Ian Stewart, Φλάτερλαντ – η περιπέτεια των πολλών 
διαστάσεων, Τραυλός 

Μια έφηβη που ζει στον κόσµο των δύο διαστάσεων ανακαλύπτει τον τρόπο 
να επισκεφθεί τον τρισδιάστατο κόσµο και στη συνέχεια τους κόσµους των 
ν διαστάσεων, των κλασµατικών διαστάσεων κλπ.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Β-Γ Λυκείου. 

13.  Malba Tahan, Ο άνθρωπος που µετρούσε, Κάτοπτρο 

Σε µια αφήγηση που θυµίζει χίλιες και µια νύχτες, ο αναγνώστης ταξιδεύει 
στον αραβικό κόσµο του 1300 µ.Χ. και µέσα από την περιπέτεια έρχεται 
αντιµέτωπος µε µαθηµατικούς γρίφους και ιστορίες που σχετίζονται µε τα 
µαθηµατικά  

Προτεινόµενες ηλικίες: Γυµνάσιο 

14.  Μ.Β.W. Tent, Καρλ Φρίντριχ Γκάους, ο πρίγκιπας των 
µαθηµατικών, Τραυλός 

Μυθιστορηµατική βιογραφία του Γκάους γραµµένη µε εξαιρετικά γλαφυρό 
και προσιτό τρόπο ακόµα και για νεαρές ηλικίες. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

15. Κάρλο Φραµπέτι, Το βιβλίο κόλαση, Όπερα 

Ένας διανοούµενος βρίσκεται παγιδευµένος στην κόλαση που είναι µια 
βιβλιοθήκη. Για να γλιτώσει πρέπει να πετύχει στις δοκιµασίες που του 
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επιβάλλει ο φύλακας – διάβολός του. Για να τα καταφέρει επιστρατεύει τα 
µαθηµατικά.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Β-Γ Λυκείου 

16.  Κάρλο Φραµπέτι, Καταραµένα Μαθηµατικά, Όπερα 

Μια κοπελίτσα που αντιπαθεί τα µαθηµατικά δέχεται την επίσκεψη ενός 
διάσηµου µαθηµατικού και συγγραφέα. Εξερευνούν µαζί τον κόσµο των 
µαθηµατικών. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Α-Β Γυµνασίου 

17.  Thomas Vogel, Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες 
ντα Σίλβα, Κριτική 

Ο εγγονός ενός διάσηµου παραµυθά, σπουδάζει σύµφωνα µε την επιθυµία 
του παππού του µαθηµατικά και µέσα απ' αυτά προσπαθεί να βρει το 
τέλος της τελευταίας ιστορίας που άφησε ηµιτελή ο παππούς του πριν 
πεθάνει.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

 

Β) Εκλαΐκευση 

18.  Claude Allègre, Ολίγη επιστήµη για όλους, Πόλις 

Μια απλή όχι όµως απλοϊκή παρουσίαση των διαφόρων κλάδων των 
θετικών επιστηµών. Παρόλο που εξηγεί ορισµένα θέµατα σε βάθος είναι 
αναγνώσιµο ακόµα και από µαθητές της Γ Γυµνασίου. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Λύκειο και άνω. 

19.  Απόστολος ∆οξιάδης, Από την παράνοια στους αλγορίθµους. 
Η 17η νύχτα και άλλες διαδροµές, Ίκαρος 

Θεατρικό έργο µε θέµα τις τελευταίες µέρες του Κουρτ Γκέντελ που µε το 
Θεώρηµα της Μη Πληρότητας έθεσε, το 1931, τέρµα στις προσδοκίες του 
Χίλµπερτ για µια πλήρη φορµαλιστική ανάπτυξη των µαθηµατικών. Μια 
εξαιρετικά επιτυχηµένη δραµατοποίηση ενός µαθηµατικού και φιλοσοφι-
κού προβλήµατος όπου εναλλάσσονται η σάτιρα και το δράµα. Το κείµενο 
του θεατρικού έργου πλαισιώνεται από δυο δοκίµια. Στο πρώτο περιγρά-
φεται η γενεαλογία του έργου, ο τρόπος έµπνευσης και συγγραφής του ενώ 
γίνονται και γενικότερες αναφορές στο ζήτηµα των λογοτεχνικών έργων που 
έχουν σχέση µε τα µαθηµατικά. Το δεύτερο δοκίµιο αναφέρεται στην κρίση 
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των θεµελίων των µαθηµατικών που ο συγγραφέας την θεωρεί ως µέρος της 
ευρύτερης ιστορίας των ιδεών. Ιδιαίτερα επιτυχηµένη και εύληπτη από το 
νεανικό κοινό που µας ενδιαφέρει εδώ είναι η παρουσίαση του δεύτερου 
δοκιµίου µε τη µορφή διαλόγου στο µοντέλο των διαλόγων του Γαλιλαίου 
για τα συστήµατα του κόσµου.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Λύκειο 

20. Calvin Clawson, Ο ταξιδευτής των µαθηµατικών , Κέδρος  

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία των αριθµών, από τα βάθη της προ-
ϊστορίας µέχρι και τις µέρες µας. Από την αρίθµηση µε χαρακιές σε 
κόκαλα και µε χαλίκια στα σύγχρονα αριθµητικά συστήµατα. από τους 
φυσικούς αριθµούς µέσω διαδοχικών επεκτάσεων στους µιγαδικούς και 
τους υπερπεπερασµένους αριθµούς.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Λύκειο 

21. Graham Farmelo (επιµέλεια), Οι µεγάλες εξισώσεις του 
εικοστού αιώνα, Αλεξάνδρεια 

∆ώδεκα κορυφαίοι επιστήµονες επιλέγουν ο καθένας από µία εξίσωση (Εξί-
σωση Σρέντινγκερ, Ντιράκ, E=mc2 κλπ.) παρουσιάζουν την ιστορία της, το 
περιεχόµενό της µε απλά λόγια και επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώ-
τηµα «γιατί αυτή η εξίσωση είναι ωραία;». 

Προτεινόµενες ηλικίες: Β Λυκείου και άνω 

22. Τεύκρος Μιχαηλίδης, Μαθηµατικά Επίκαιρα – Συνειρµοί 
διαβάζο-ντας την εφηµερίδα, Πόλις 

33 θέµατα της καθηµερινής επικαιρότητας σχολιάζονται από µαθηµατική 
σκοπιά και δίνουν αφορµή για µαθηµατικές προεκτάσεις. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

23.  Robert Osserman, Η ποίηση του σύµπαντος, Κάτοπτρο 

Εφαρµογές των µαθηµατικών στην εξερεύνηση του κόσµου. Πώς οι 
προσπάθειες του ανθρώπου να γνωρίσει καλύτερα το φυσικό κόσµο τον 
οδήγησαν στην ανακάλυψη και την ανάπτυξη διαφόρων κλάδων των 
µαθηµατικών. Κατάλληλο και για µικρότερες ηλικίες αλλά θα το 
απολαύσουν πλήρως οι µαθητές του Λυκείου.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Λύκειο  
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24.  Ian Stewart, Οι µυστικοί αριθµοί, Τραυλός 

Τα µαθηµατικά περιγράφουν τον κόσµο – από το σχήµα της χιονονιφάδας 
στο σχήµα του σύµπαντος. Εξαιρετική εικονογράφηση – µικρές αλλά 
πλούσιες αναφορές σε µια τεράστια ποικιλία θεµάτων σχετικών µε την ανα-
κάλυψη της φύσης.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Όλες 

25.  Eli Maor, Τριγωνοµετρικά λουκούµια, Κάτοπτρο 

Ιστορία της τριγωνοµετρίας και των εφαρµογών της.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Β-Γ Λυκείου και άνω 

26.  Eli Maor, e:Ιστορία ενός αριθµού, Κάτοπτρο 

Ιστορία των λογαρίθµων και των εφαρµογών τους. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Β-Γ Λυκείου και άνω 

27.  Τάσου Μπούντη, Ο θαυµαστός κόσµος των Fractal, Leader 
Books 

Συστηµατική εισαγωγή στην επιστήµη του Χάους και της Πολυπλοκότητας. 
Με πολλές εκπαιδευτικές αρετές, πλούσιο σε παραδείγµατα, ιστορικές 
αναφορές, εφαρµογές µε υπολογιστή, εικονογράφηση αλλά και γερές 
µαθηµατικές βάσεις.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Β-Γ Λυκείου και άνω 

28.  Paul Nahin, Φανταστικές ιστορίες για την τετραγωνική ρίζα 
του –1, Κάτοπτρο 

Ιστορία και εφαρµογές των µιγαδικών αριθµών 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Λυκείου και άνω 

29.  Marcus du Sautoy, Η µουσική των πρώτων αριθµών, 
Εκδόσεις Τραυλός. 

Η ιστορία των πρώτων αριθµών και της εικασίας του Ρίµαν. Το µαθηµατικό 
επίπεδο εξαιρετικά προσιτό. Οι σχετικές ιστορίες και βιογραφίες 
συναρπαστικές.  

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 
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30.  Simon Singh, Το τελευταίο θεώρηµα του Φερµά, Εκδόσεις 
Τραυλός. 

Η ιστορία της λύσης ενός από τα µακροβιότερα προβλήµατα στην ιστορία 
των µαθηµατικών. Το µαθηµατικό επίπεδο εξαιρετικά προσιτό. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 

31.  Simon Singh, Κώδικες και µυστικά, Εκδόσεις Τραυλός. 

Ιστορία της κωδικοποίησης από την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. 
Εξηγείται µε απλό τρόπο ρόλος των µαθηµατικών στην κωδικοποίηση. 

Προτεινόµενες ηλικίες: Γ Γυµνασίου και άνω 

 

Iστοσελίδες 

1. Thalesandfriends.org: ∆ικτυακός τόπος της οµάδας Θαλής και Φίλοι  

2. Mathworld.com: Ιστοσελίδα µε µαθηµατικά νέα και πλούσια βάση δεδοµένων 
µαθηµατικών θεµάτων 

3. http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history: Βάση δεδοµένων µε 
πλούσιο υλικό σχετικά µε την ιστορία των µαθηµατικών Πανεπιστήµιο St. 
Andrews 

4. www.msri.org: Ιστοσελίδα του Mathematical Sciences Research Institute µε 
αρκετά ενδιαφέροντα βίντεο σχετικά µε τα µαθηµατικά για το ευρύ κοινό.  

5. http://plus.maths.org: Ηλεκτρονικό περιοδικό µε ειδήσεις και θέµατα 
µαθηµατικών.  

 

 
e-mail: mtefcros@hotmail.com



 27. 

 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 

ΘΑΥΜΑΤΩΝ1 

Ευγενία Κολέζα 

Εργαστήριο Έρευνας στη ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

 

 

Εισαγωγή 

Στους ανθρώπους αρέσει να ακούνε ιστορίες και να λένε ιστορίες. Η διή-
γηση ιστοριών είναι µια από τις αρχικές µορφές επικοινωνίας µας µε τους 
άλλους ανθρώπους. Ο Denning (2000) θεωρεί την αφηγητική γλώσσα των 
ιστοριών ως το πιο κατάλληλο µέσο για να επικοινωνήσουµε τη φύση, τη 
µορφή και τη συµπεριφορά σύνθετων φαινοµένων και καταστάσεων. Αυτό 
συµβαίνει επειδή οι ιστορίες συλλαµβάνουν την «ουσία των καθηµερινών 
πραγµάτων, τα όποια είναι σύνθετα φαινόµενα, µε πολλαπλές µεταβλητές, 
απρόβλεπτες αλλαγές, και έχουν όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία τα 
Μαθηµατικά της πολυπλοκότητας πρόσφατα µόνο έχουν αρχίσει να 
περιγράφουν» (σελ. 113).  

Εντούτοις, και παρά το γεγονός ότι το θεώρηµα της µη πληρότητας του 
Godel έχει αναγνωρισθεί από όλους ως το σηµαντικότερο µαθηµατικό 
επίτευγµα του 20ού αιώνα, ο απόηχός του στη µαθηµατική εκπαίδευση 
είναι ανύπαρκτος. Όταν περιγράφουµε το ιδανικό της «καλής» διδασκαλίας, 
ή της «καλής» σκέψης, ή της «καλής» έρευνας ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά, 
υπονοούµε το επιστηµονικό, και το ορθολογικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
φυσικός Freeman Dyson στο «Imagined Worlds» (1997), ενώ παραδέχεται 
ότι οι επιστήµονες στην έρευνά τους πρέπει να κολουθούν µια «Τολστοϊκή 
προσέγγιση», της οποίας το δηµιουργικό χάος και η ελευθερία βοηθούν 

                                                 
1 Ο τίτλος αποτελεί παράφραση του τίτλου του βιβλίου «Η Αλίκη στη χώρα των 
θαυµάτων & Μέσα από τον καθρέφτη» του L. Carroll. 
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στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας του σηµερινού κόσµου2, στο 
σχολείο, είναι σωστό να ακολουθείται αυτό που ονοµάζει «Ναπολεόντεια 
προσέγγιση»3, και χαρακτηρίζεται από µια έµφαση στην αναλυτική σκέψη, 
και από την πεποίθηση ότι υπάρχει πάντα µια λογική πορεία που οδηγεί 
από τις αναµφισβήτητες πρώτες αρχές στα συµπεράσµατα.  

Σήµερα, η ιδέα ότι όλη η ανθρώπινη δραστηριότητα µπορεί να εξηγηθεί 
από τις Φυσικές Επιστήµες και τα Μαθηµατικά εµφανίζεται στους περισ-
σότερους ως προφανής. Το ότι οι επιστήµονες υποτιµούν οτιδήποτε δεν 
είναι «επιστηµονικό» και προτιµούν την «ναπολεόντια» από την «τολστοϊκή 
προσέγγιση», παρά τη συµβουλή επιστηµόνων όπως ο Freeman Dyson, 
είναι κοινότυπη παρατήρηση. Εντούτοις, αυτή η «αγωνία» για την αναζή-
τηση της αλήθειας µέσω της λογικής έχει ρίζες βαθειές: ξεκινά στα χρόνια 
του Πλάτωνα. Από τότε που ο Πλάτωνας, στην «Πολιτεία», περιέγραφε τους 
ποιητές και τους «παραµυθάδες» ως επικίνδυνους, γιατί βάζουν αναξιό-
πιστη γνώση στα κεφάλια των παιδιών.  

Θεωρούσε την ποίηση ως εχθρό της αλήθειας, ένα είδος ασθένειας, για την 
οποία πρέπει να βρεθεί αντίδοτο. Το αντίδοτο είναι η λογική που µας βοη-
θά να δούµε τον κόσµο όπως πράγµατι είναι. Ιδιαίτερα η γνώση των Μαθη-
µατικών µέσω της καθαρής λογικής οδηγεί κάποιον στο βασίλειο της 
αφαίρεσης και της καθολικότητας. Σ’ αυτό το βασίλειο «οι παραµυθάδες» 
δεν έχουν θέση γι’ αυτό και πρέπει «να λογοκριθούν ή να εξορισθούν». Τι 
παράξενο όµως! Ο Πλάτωνας, περιεγραψε την υπεροχή της λογικής µέσα 
από ένα παραµύθι: στην αλληγορία του Σπηλαίου, ο Πλάτωνας προσπαθεί 
να µας πει τι συνιστά γνώση και πως αποκτιέται. ∆ιδάσκει µέσα από ένα 
παραµύθι, ότι το παραµύθι δεν µπορεί να διδάξει (την αλήθεια)4!  

 

                                                 
2 Από οµιλία του Freeman Dyson (1994) στο συµπόσιο του Physics Department µε 
θέµα: «Εορτασµός 60 ετών στο Cornell µε τον Hans Bethe»: «Σε όλους τους τοµείς 
της επιστήµης, το µέλλον θα φέρει νέες ευκαιρίες να χτιστούν νέα εργαλεία και να 
γίνουν νέες ανακαλύψεις, κάποιες από τις οποίες απαιτούν «ναπολεόντεια τάξη» και  
πειθαρχία, ενώ άλλες απαιτούν  το Τολστοϊκό χάος και την ελευθερία. Η 
χρηµατοδότηση για την επιστήµη είναι πιθανό  να είναι ασταθής.. . Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, οι ναπολεόντειες επιχειρήσεις θα προσαρµοστούν δύσκολα. Οι τολστοϊκές 
επιχειρήσεις θα προσαρµοστούν καλύτερα για να επιζήσουν. Πρέπει να 
προετοιµαστούµε να µετατοπίσουµε την επιστήµη όσο µπορούµε για να επιτύχουµε ένα 
τολστοϊκό επίπεδο λειτουργίας». 
3 «Μια µικρή δόση της ναπολεόντειας αυστηρότητας  θα µπορούσε να είναι χρήσιµη 
στα σχολεία µας … Έχουµε  ακόµα  κάτι   που µάθουµε  από τον Ναπολέοντα. . .», 
4 Αυτό το «παράδοξο του Σπηλαίου» έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλαπλών 
ερµηνειών. Εκτενέστερη, όµως ανάλυση του συγκεκριµένου ζητήµατος ξεφεύγει από 
τα όρια αυτής της εργασίας. 
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Μαθηµατικά και Λογοτεχνία: ∆υο διαφορετικές κουλτούρες; 

Ο Πλάτωνας υπογράµµισε τη «γνωσιακή κενότητα» των τεχνών, ταυτίζοντάς 
τες µε τις τρεµάµενες σκιές που χορεύουν - σε ένα χωρίς νόηµα χορό - 
στον πίσω τοίχο της σπηλιάς.  

Η λογική, όµως, είναι ο µόνος τρόπος να αποκτήσει κάποιος γνώση; Η 
γνωστική µας λειτουργία είναι µια µονοσήµαντη δραστηριότα; 

Η απάντηση του Bruner (1986) είναι αρνητική. Στο κεφάλαιο «Two modes 
of thinking» (σελ.113) εστιάζει σε δύο τρόπους γνωστικής λειτουργίας, µέσω 
των οποίων προσπαθούµε να κατανοήσουµε τον κόσµο. Οι δυο τρόποι, αν 
και συµπληρωµατικοί δεν ανάγονται ο ένας στον άλλον. Προσπάθειες για να 
αναχθεί ο ένας τρόπος στον άλλον ή να αγνοηθεί ο ένας σε βάρος του άλλου 
αποτυγχάνουν αναπόφευκτα να συλλάβουν την ποικιλοµορφία της σκέψης. 
Οι δυο τρόποι διαφέρουν ριζικά ως προς τις διαδικασίες επαλή-θευσης που 
χρησιµοποιούν. Μια καλή ιστορία και ένα καλοδιατυπωµένο επιχείρηµα είναι 
δυο διαφορετικά πράγµατα. Και τα δυο µπορούν να χρη-σιµοποιηθούν ως 
µέσα για να πείσουν…αλλά για ριζικά διαφορετικά πράγ-µατα: τα 
επιχειρήµατα πείθουν για τις αλήθειες τους, οι ιστορίες για την αληθοφάνειά 
τους. 

Ο ένας τρόπος, παραδειγµατικός ή λογικο-επιστηµονικός, προσπαθεί 
να εκπληρώσει το ιδανικό ενός τυπικού, µαθηµατικού συστήµατος 
περιγραφής και εξήγησης. Στον «παραδειγµατικό τρόπο» χρησιµοποιούµε 
επιστηµονικά κριτήρια και λογικές αφαιρέσεις για να περιγράψουµε τον 
κόσµο. Ο παραδειγµατικός τρόπος κυριάρχησε στο διάλογο που 
αναπτύχθηκε ανάµεσα στους διανοούµενους της ∆ύσης τουλάχιστον από το 
δέκατο έβδοµο αιώνα. Το πλεονέκτηµά του είναι η αµερόληπτη, επαλη-
θεύσιµη ανάλυση, η «λογική απόδειξη, το υγιές επιχείρηµα, και η εµπει-
ρική ανακάλυψη που καθοδηγείται από αιτιολογηµένες υποθέσεις» (σελ. 
13). Εντούτοις, υπογραµµίζει ο Bruner αυτός ο τρόπος είναι «άκαρδος», 
επιδιώκοντας «να ξεπεράσει το ιδιαίτερο µε στόχο να κατακτήσει την 
αφαίρεση». «Στο τέλος», αυτός ο τρόπος «αποκηρύσσει σε γενικές γραµµές 
οποιαδήποτε επεξηγηµατική αξία όταν πρόκειται για το ιδιαίτερο5» (σελ. 13). 
Στον άλλο τρόπο, τον αφηγηµατικό, χρησιµοποιούµε µεταφορές και 
αναλογίες για να κατανοήσουµε και να περιγράψουµε τον τρόπο που 
συνδέονται γεγονότα και καταστάσεις. Για τον Bruner αυτός ο δεύτερος 
τρόπος σκέψης είναι µια «µορφή τέχνης»: Η ικανότητα να ακούς ή να 
διαβάζεις ιστορίες ενισχύει την ικανότητα πρόβλεψης, αναγνώρισης, και το 

                                                 
5 Αυτό το ιδιαίτερο φέρνουν οι ιστορίες στην επιφάνεια, ή όπως γράφει ο Bruner 
«χτίζονται επάνω στην ανησυχία  για τις ανθρώπινες συνθήκες» 
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ενσυναίσθηµα, την ικανότητα µνήµης και συγκέντρωσης, ενθαρρύνει τη 
διάθεση για µάθηση, ενδυναµώνει την ταυτότητα, τον αυτοσεβασµό, και το 
συναίσθηµα του «ανήκειν» µε κρίσιµες συνέπειες. Με τον τρόπο αυτό 
προωθείται η ικανότητα αντιµετώπισης των αλλαγών στη ζωή και η εµπειρία 
της συνέχειας που συνοδεύεται από το συναίσθηµα ότι η ζωή αξίζει.  

Ο παραδειγµατικός τρόπος λειτουργεί από πάνω προς τα κάτω, επιδιώκει 
τη γενικότητα και απαιτεί τη συνέπεια. Ο αφηγηµατικός από κάτω, από το 
ιδιαίτερο, προς τα πάνω, επιδιώκει την ιδιοµορφία και απαιτεί τη συνοχή. 
Στην πραγµατικότητα, οι µαθηµατικές ιδέες αναπτύσσονται συχνά κατά 
τρόπο αφηγηµατικό, και τα λογοτεχνικά έργα µπορούν να περιλάβουν τον 
παραδειγµατικό τρόπο δόµησης. 

Από τους πρώτους που µίλησαν για «∆υο Κουλτούρες», εκείνη της Επι-
στήµης και εκείνη της Λογοτεχνίας, ήταν ο Snow (1959) στο «The Two 
Cultures and the Scientific Revolution».  

Ο Polanyi (1964) διακρίνει µεταξύ προσωπικής και υποκειµενικής γνώσης, 
ενώ ο Medawar (1972), θεωρεί την Επιστήµη και τη Λογοτεχνία ως 
ανταγωνιστές που χρησιµοποιούν διαφορετικά είδη φαντασίας.. 

Ο Henry Bauer επίσης αναφέρεται σε «∆ύο είδη Γνώσης: Χάρτες και 
Ιστορίες6» (1995), ενώ ο William Doll (2003) σε «επιστήµη» και «ιστορία», 
αναζητώντας συγχρόνως έναν τρίτο ενδιάµεσο χώρο («third space») που 
συγχρόνως χωρίζει και ενώνει την «επιστήµη» και την «ιστορία». 

Αυτός ο ενδιάµεσος χώρος θα επωφεληθεί και θα αναδείξει τα κοινά 
στοιχεία Επιστήµης και Λογοτεχνίας, γιατί στην πραγµατικότητα πρόκειται 
για τις δυο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος: «…Η χρησιµοποίηση των 
Μαθηµατικών στην αφήγηση ιστοριών και η χρησιµοποίηση ιστοριών για την 
εξήγηση των Μαθηµατικών είναι δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Ενώνουν 
αυτά που δεν έπρεπε ποτέ να έχουν χωριστεί: τους τρόπους του 
επιστήµονα και του καλλιτέχνη να αποκαλύπτουν αλήθειες για τον 
κόσµο» (Frucht, 1999). 

Η Λογοτεχνία και τα Μαθηµατικά φαίνεται να είναι δύο συµπληρωµατικοί 
τρόποι να διανύσεις το ίδιο µονοπάτι, στην αναζήτηση του άγνωστου, του 
ακατανόητου.  

Μια κοινή λειτουργία των ποιητών και των µαθηµατικών είναι ότι µας 
βοηθούν να βάλουµε µια τάξη στο χάος, επεµβαίνοντας στον τρόπο που 

                                                 
6 «Η «story-like» γνώση σε αντίθεση µε την «map-like knowledge», µπορεί να βοηθήσει 
τους µαθητές όχι να µάθουν τι να σκέφτονται, αλλά πώς να διαµορφώνουν τις δικές 
τους απόψεις, πώς να κάνουν σοφές επιλογές» (σελ.266). 
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βλέπουµε τα πράγµατα, ρίχνοντας µια νέα µατιά σε κάτι που νοµίζουµε ότι 
ξέρουµε καλά, συνδέοντας το οικείο µε το νέο, το άγνωστο (Priestley, 
1990).  

Η Λογοτεχνία και τα Μαθηµατικά κινούνται και τα δυο ανάµεσα στη 
φαντασία και την πραγµατικότητα, και ανταλάσσουν νοήµατα και ιδέες 
µέσα από αναλογίες και µεταφορές.  

«Η ποίηση και τα Μαθηµατικά και τα δύο χρησιµοποιούν σηµειωτικά 
συστήµατα, σύµβολα, σηµεία… Καθώς η ζωή τους ξεδιπλώνεται µέσα από 
κύκλους φαντασίας, χρησιµότητας, αλήθειας και ψέµατος, αποκαλύπτουν 
διάφορες πτυχές των αντικειµένων τους… (Σ’ αυτούς τους κύκλους ζωής τους) 
ανταλλάσσουν µεταµφιέσεις έτσι ώστε τα Μαθηµατικά, που είναι συνήθως 
γνωστά για τη σκληρότητα, την ακαµψία και την ακρίβειά τους, να γίνονται 
ποιητικά δηµιουργώντας µια σφαίρα φαντασίας, και η ποίηση, που αγαπιέται 
συνήθως για τον εύθυµο αυθορµητισµό και την παντελή 
αναποτελεσµατικότητά της, να γίνεται µαθηµατική δηµιουργία ενώνοντας 
λέξεις και εικόνες σε έναν κόσµο σκληρής πειστικής πραγµατικότητας» 
(Buchanan, 1962).  

Η Λογοτεχνία δανείζεται συχνά τα χαρακτηριστικά της µαθηµατικής 
γλώσσας, και τα Μαθηµατικά γίνονται πιο κατανοητά µέσα από τον κατάλ-
ληλο χειρισµό της γλώσσας7.  

Η Λογοτεχνία, ιδιαίτερα η Ποίηση, χρησιµοποιεί την ακρίβεια των 
µαθηµατικών εννοιών για να περιγράψει χαρακτήρες και συναισθήµατα 
και τα Μαθηµατικά χρησιµοποιούν το ρυθµό για να βοηθήσουν τη µνήµη. 
Οι αλγόριθµοι που έµειναν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη µαθη-
µατική γνώση τυπωµένοι στη µνήµη µας, έχουν έναν ρυθµό. Για παρά-
δειγµα, το κλειδί για τη µάθηση του πίνακα πολλαπλασιασµού είναι ίσως η 
ικανότητα του νου να αναγνωρίζει κάποιος ρυθµούς. Αυτό που στην 
πραγµατικότητα θυµόµαστε δεν είναι µεµονωµένοι αριθµοί, αλλά µια 
κανονικότητα που εκφράζεται µέσα από µια γλώσσα µε ρυθµό.  

                                                 
7 Αυτή η αντίληψη για τη στενή σχέση µαθηµατικών και γλώσσας έρχεται σε 
αντίθεση µε την αντίληψη των µαθηµατικών ως πλατωνικό ιδανικό που προηγείται 
της ανθρώπινης εµπειρίας. Εάν οι γλωσσικές δεξιότητες – συµπεριλαµβανοµένης 
της δυνατότητας για αναλογικό συλλογισµό, για µεταφορική σκέψη και για 
οργάνωση της σκέψης µε χρήση ήχων και ρυθµών – ενισχύουν τις µαθηµατικές 
δεξιότητες, υπάρχει τουλάχιστον ένα επιχείρηµα ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα  
προϊόν της αλληλεπίδρασής µας µε τον κόσµο και της επεξεργασίας της εµπειρίας 
µέσω της γλώσσας. 
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Η άποψη του Lyotard αντιτίθεται στην κοινή άποψη ότι η επιστήµη είναι 
µια ανώτερη µορφή γνώσης. Για τον Lyotard (1979), οι επιστήµονες δεν 
έχουν πλέον αµεσότερη πρόσβαση στην αλήθεια από τους φιλοσόφους ή 
τους ιστορικούς. Για τον Lyotard, οι επιστήµονες είναι storytellers. Το 
αποτέλεσµα ενός πειράµατος δεν µπορεί να περιγραφεί παρά µόνο µε την 
αφήγηση µιας ιστορίας. Στην πραγµατικότητα, η Επιστήµη είναι ένα 
υποσύνολο του storytelling. Η Επιστήµη αποτελείται από γλωσσικά 
παιχνίδια που παράγουν τις ιδιαίτερες µορφές του αφηγήµατος.  

Η Λογοτεχνία αναφέρεται στα Μαθηµατικά άµεσα ή έµµεσα µέσω της 
χρήσης αναλογικού συλλογισµού: αναλογιών και µεταφορών. Όταν κάποιος 
χρησιµοποιεί ή ερµηνεύει αναλογίες ή µεταφορές για τη σύνδεση 
αντικειµένων που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές, σηµαίνει ότι αντι-
λαµβάνεται κάποια δοµική οµοιότητα, κάποιες πτυχές αυτών των αντι-
κειµένων ως ανάλογες ή ταυτόσηµες.  

Η ικανότητα µιας τέτοιας ερµηνείας είναι δείγµα ουσιαστικής κατανόησης 
του αντικειµένου. 

Για παράδειγµα, στο «Six Significant Landscapes» ο Wallace (1971) 
φαίνεται να επιλέγει να χρησιµοποιήσει µαθηµατικές µεταφορές για να 
αποδώσει παραστατικά τα χαρακτηριστικά της ακαµψίας και της έλλειψης 
φαντασίας σε όσους σκέφτονται και ζουν µε βάση τη λογική. 

Οι ορθολογιστές φορούν τετράγωνα καπέλα,  
µελετούν σε τετράγωνα δωµάτια,  
κοιτάζοντας το πάτωµα,  
κοιτάζοντας το ταβάνι,  
Περιορίζουν τους εαυτούς τους 
σε ορθογώνια τρίγωνα. 
Εάν δοκίµαζαν ροµβοειδή,  
Κώνους, κυµατιστές γραµµές, ελλείψεις, 
όπως, για παράδειγµα η έλλειψη της ηµισελήνου, 
οι ορθολογιστές θα φορούσαν σοµπρέρο. 

Παρατηρούµε -στο απόσπασµα- ότι το γεωµετρικό σχήµα «τετράγωνο» 
χρησιµοποιείται ως µεταφορική έκφραση του απόλυτα καθορισµένου, που 
δεν επιδέχεται εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η χρήση του όρου είναι 
ανάλογη µε εκείνη στην έκφραση «τετράγωνη λογική». Η έκφραση «ορθο-
γώνιο» αποτελεί λογοπαίγνιο σηµαίνοντας την «ορθή» αντίληψη των 
πραγµάτων που οι ορθολογιστές ισχυρίζονται ότι έχουν σε σχέση µε τους 
καθηµερινούς ανθρώπους. Οι κυµατιστές γραµµές και οι ελλείψεις θεω-
ρούνται σχήµατα λιγότερο «απόλυτα» και όχι εύκολα περιγράψιµα (ή 
προβλέψιµα) µέσω απλών τύπων. Τέλος, οι ορθολογιστές, αν φορούσαν 
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σοµπρέρο, θα ήταν άνθρωποι της γιορτής και του χορού, και όχι περιο-
ρισµένοι σε τετράγωνα δωµάτια.  

Συνοπτικά, τρία είναι τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά των Μαθηµατικών 
και της Λογοτεχνίας:  

 Η αναζήτηση της αισθητικής, της αρµονίας, του ωραίου 

 Η δηµιουργικότητα και  

 Η καλλιέργεια της σκέψης και της φαντασίας ιδιαίτερα µέσω του 
αναλογικού συλλογισµού. Και στις δύο περιοχές, οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν τη µεταφορά σε µία προσπάθεια να γίνει κατανοητή 
µια νέα έννοια, µέσω της σύγκρισής της µε µια γνωστή έννοια. 

Η «οµορφιά» µιας δηµιουργίας δεν εκτιµάται µόνο σε ένα ποίηµα, έναν 
πίνακα ζωγραφικής ή µια µελωδία. Εκτιµάται και αποζητιέται επίσης στα 
Μαθηµατικά και τις επιστήµες. 

«Ένας µαθηµατικός, όπως ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής δηµιουργεί 
πρότυπα, κανονικότητες… Τα πρότυπα του µαθηµατικού, όπως του ζωγράφου 
ή του ποιητή πρέπει να είναι όµορφα. Οι ιδέες, όπως τα χρώµατα ή οι λέξεις, 
πρέπει να ταιριάζουν µαζί µε έναν αρµονικό τρόπο. Η οµορφιά είναι το πρώτο 
κριτήριο: δεν υπάρχει καµία πρόθεση στον κόσµο για άσχηµα Μαθηµατικά … 
Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να οριστεί η µαθηµατική οµορφιά, αλλά αυτή 
είναι εξίσου αληθινή µε την οµορφιά οποιουδήποτε είδους – µπορεί να µην 
ξέρουµε τι σηµαίνει ένα όµορφο ποίηµα, αλλά αυτό δεν µας εµποδίζει να το 
αναγνωρίζουµε όταν το διαβά-ζουµε» (Hardy, 1984, σελ.84-85).  

 

Μορφές σχέσης Μαθηµατικών και Λογοτεχνίας 

Θα µπορούσαµε να διακρίνουµε τέσσερις βασικές µορφές σύνδεσης Mαθη-
µατικών και Λογοτεχνίας: 

1) Ένα λογοτεχνικό κείµενο επικαλείται τα Μαθηµατικά για να 
στηρίξει µια θεωρία υιοθετώντας έµµεσα την αντίληψη ότι τα Μαθηµατικά 
είναι µια άρτια συγκροτηµένη επιστήµη που µπορεί να εξηγήσει τα 
πάντα 

 Για παράδειγµα στο έργο «Αδελφοί Karamazov» (1880/1993) ο 
Dostoyevsky χρησιµοποιεί τη µη-Ευκλείδεια γεωµετρία για υποστη-
ρίξει το µεταφυσικό του δίληµµα ότι ενώ πιστεύει στο Θεό, δεν µπορεί 
να πιστέψει ότι ο Θεός έφτιαξε τον κόσµο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιεί 
το επιχείρηµα ότι ακόµα και αν ξέρει και είναι πρόθυµος να υπο-
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στηρίξει ότι οι παράλληλες ευθείες συγκλίνουν, συγχρόνως δεν µπορεί να 
το δεχθεί.  

 Στο «Πόλεµος και Ειρήνη» ο Tolstoy (1869/1994) υιοθετεί µερικές 
εντυπωσιακές µαθηµατικές µεταφορές για να επεξηγήσει τη θεωρία 
του περί ανάγνωσης της ιστορίας (σελ. 568-1145): Η ιδέα είναι ότι τα 
µεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν να επηρεάσουν υπό οποιαδήποτε 
έννοια τον ρου της ιστορίας, αλλά ότι η πορεία της ιστορίας καθορί-
ζεται από µυριάδες κινήσεις απειροελάχιστα µικρών ανθρώπινων επι-
θυµιών. Σύµφωνα µε τη θεωρία του, η ιστορία πρέπει να αναλυθεί µε 
µαθηµατικό τρόπο: όχι ως διακριτά γεγονότα, αλλά ως συνεχής 
διαδικασία.  

«Η κίνηση της ανθρωπότητας, που προκαλείται από αναρίθµητες τυχαίες 
ανθρώπινες επιθυµίες, είναι συνεχής. Στόχος της ιστορίας είναι να 
κατανοήσει τους νόµους αυτής της συνεχούς κίνησης. … Μόνο παίρνοντας 
απείρως µικρές µονάδες παρατήρησης (the differential of history, δηλαδή τις 
µεµονωµένες τάσεις των ατόµων) και επιτυγχάνοντας να τις ολοκλη-ρώσεις 
(δηλαδή να βρεις το άθροισµα αυτών των απειροστών) µπορούµε να 
ελπίσουµε ότι θα φθάσουµε να κατανοήσουµε τους νόµους της ιστορίας» (σελ. 
918). 

«Ένα µεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου λάθους» υπογραµµίζει ο Tolstoy, 
«προέρχεται από την αυθαίρετη διαίρεση της συνεχούς κίνησης σε ασυνεχή 
[διακριτά] στοιχεία» (σελ. 917). Χρησιµοποιεί, µάλιστα, το παράδοξο στο 
µύθο του Αχιλλέα και της χελώνας για να δείξει ότι η ιστορία δεν µπορεί να 
αναλυθεί ως µια σειρά διακριτών αποσπασµάτων».  

Το παράδοξο, ισχυρίζεται ο Tolstoy, προκύπτει από τη διαίρεση της 
κίνησης σε διακριτά τµήµατα, ενώ η κίνηση είναι συνεχής: «Με το να 
παίρνουµε όλο και µικρότερα κοµµάτια της κίνησης πλησιάζουµε µόνο τη 
λύση του προβλήµατος, αλλά δεν τη φτάνουµε ποτέ. Μόνο, όταν συλλάβουµε 
την έννοια του απείρως µικρού και την προκύπτουσα γεω-µετρική πρόοδο µε 
κοινό λόγο ενός δεκάτου, και έχουµε βρεί το άθροισµα αυτής της 
απειροσειράς, φθάνουµε στη λύση του προβλήµατος»( σελ. 917). 

Στο ίδιο έργο, (σελ.1223-1224) ο Tolstoy περιγράφει τα «Μαθηµατικά του 
πολέµου» µέσω µιας ακραίας χρήσης αναλογιών: 

«Η στρατιωτική επιστήµη λέει, ότι όσο µεγαλύτεροι οι αριθµοί [ενός στρατού] 
τόσο µεγαλύτερη η δύναµη... Με αυτό τον τρόπο η στρατιωτική επιστήµη είναι 
σαν να παραδέχεται ότι µπορούµε να ορίσουµε την ενέργεια στη Μηχανική 
κάνοντας αναφορά µόνο στη µάζα. Είναι σαν να λέει ότι οι ορµές των 
κινούµενων σωµάτων θα είναι ίσες ή άνισες σύµφωνα µε την ισότητα ή την 
ανισότητα των µαζών τους. Αλλά η ορµή είναι το γινόµενο της µάζας και της 
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ταχύτητας. Έτσι, στον πόλεµο, η δύναµη ενός στρατού είναι το προϊόν της 
µάζας του και κάτι άλλου, κάποιου άγνωστου παράγοντας Χ». Αυτόν τον 
άγνωστο παράγοντα ο Tolstoy ορίζει ως «…την µεγαλύτερη ή µικρότερη 
επιθυµία των στρατιωτών να πολεµήσουν και να αντιµετωπίσουν τον 
κίνδυνο». Και εξηγεί: «Εάν δέκα άτοµα πολεµώντας δεκαπέντε άτοµα τους 
σκοτώσουν ή τους συλλάβουν όλους χάνοντας αυτοί µόνον τέσσερα άτοµα, η 
απώλεια θα είναι τέσσερα άτοµα από τη µια πλευρά και δεκαπέντε από την 
άλλη. Έτσι το τέσσερα ισούται µε το δεκαπέντε, και µπορούµε να γράψουµε 
4x = 15y. Με άλλα λόγια, το Χ είναι ως προς το Υ, ό,τι είναι το 15 ως προς το 
4. Αν και αυτή η εξίσωση δεν µας δίνει την απόλυτη αξία του άγνωστου 
παράγοντα, µας δίνει µια αναλογία µεταξύ των δύο αγνώστων». 

 Η Emma στο οµώνυµο µυθιστόρηµα της Jane Austen (όνοµα που για 
κάποιους υπαινίσσεται την αναλογία M/A, όπου, σύµφωνα µε τον 
φιλόσοφο του 18ου αιώνα Francis Hutcheson, A είναι η τέλεια αρετή 
και M είναι η αρετή που διαθέτει κάποιος) πρέπει να βελτιωθεί ως 
προς την αρετή της περνώντας από µια κατάσταση όπου M < A σε µια 
άλλη όπου M = A (Honan,1987). 

 

2)  Ένα λογοτεχνικό κείµενο δηµιουργείται µε πηγή έµπνευσης 
τα Μαθηµατικά 

Σε αυτή τη περίπτωση ο συγγραφέας  

 Είτε επιχειρεί τη δηµιουργία ενός άρτιου λογοτεχνικού έργου 
χρησιµοποιώντας τα Μαθηµατικά ως µεταφορά υφαίνοντας την πλοκή 
γύρω από φανταστικά πρόσωπα. Εδώ, η έµφαση δίνεται στη 
λογοτεχνική γραφή.  

 Είτε δηµιουργεί ένα λογοτεχνικό έργο µε κύριο στόχο να παρουσιάσει 
µαθηµατικές έννοιες ή θεωρίες. Σε αυτή τη περίπτωση τα Μαθηµατικά 
δεν χρησιµοποιούνται ως µεταφορά, αλλά αποτελούν το κύριο στοιχείο 
του έργου. Εδώ η έµφαση δίνεται στο µαθηµατικό περιεχόµενο, 
πολλές φορές σε βάρος της λογοτεχνικής αρτιότητας. Τα περισσότερα 
έργα της µαθηµατικής Λογοτεχνίας εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία 
και έχουν ποικίλο περιεχόµενο: διερεύνηση αστυνοµικών προβλη-
µάτων, ιστορίες κατασκοπίας, χιουµοριστικές ιστορίες, αφήγηση της 
ζωής ενός φανταστικού ήρωα, κλπ  

 Είτε παρουσιάζει τη ζωή ενός πραγµατικού προσώπου, ενός 
µαθηµατικού, δίνοντας έµφαση σε εκείνα τα στοιχεία της προσωπικό-
τητάς του που αναδεικνύουν τη σηµασία του έργου του. 
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 Είτε παρουσιάζει τη ζωή ενός πραγµατικού προσώπου, ενός µαθη-
µατικού, προσπαθώντας να φωτίσει όλες τις πτυχές της ζωής του και 
όχι µόνον τη µαθηµατική της διάσταση 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πρώτης περίπτωσης, «Ο θείος Πέτρος και 
η εικασία του Goldbach» του Α. ∆οξιάδη. Γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο 
συγγραφέας (2004) για το στόχο του µυθιστορήµατός του: «Για µένα η 
δήλωση ότι ο θείος Πέτρος έχει θέµα τα Μαθηµατικά είναι το ίδιο 
παραπλανητικό όπως το να πούµε ότι το µαγικό βουνό του Thomas Mann 
έχει ως θέµα τη φυµατίωση ή τα «Φαντάσµατα» του Ibsen έχει ως θέµα τη 
σύφιλη. Το µυθιστόρηµά µου είναι για τα Μαθηµατικά µε την ίδια έννοια που 
το έργο Schachnovelle του Stefan Zweig (που δηµοσιεύεται στα αγγλικά ως 
βασιλικό παιχνίδι) είναι για το σκάκι, πράγµα που δεν είναι. Το σκάκι 
λειτουργεί ως µεταφορά, όπως και τα τα Μαθηµατικά στο θείο Πέτρο. ..Για 
µένα, η Λογοτεχνία είναι Λογοτεχνία ανεξάρτητα από το θέµα, και 
δικαιολογείται µόνο στο µέτρο που είναι καλή Λογοτεχνία. Και αν και 
θαυµάζω τα βιβλία που γράφονται µε σαφή στόχο να εξηγήσουν ένα χώρο, 
όπως «Ο Κόσµος της Σοφίας» του Jostein Gaarder για τη φιλοσοφία και ο 
Number Devil του Hans Magnus Enzensberger για τα µυστήρια των 
αριθµών, θεωρώ ότι λόγω αυτής της πρόθεσης αποκλείονται αυτοβούλως από 
τους στόχους της καθαρής µυθιστοριογραφίας. Και τα δύο αυτά 
παραδείγµατα είναι σπουδαία βιβλία. Αλλά δεν είναι σπουδαία µυθιστο-
ρήµατα». 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα της δεύτερης περίπτωσης είναι το Θεώρηµα 
του παπαγάλου (The Parrot’s Theorem), του Denis Guedj, τα δυο κλασικά 
βιβλία του Clifton Fadiman: Fantasia Mathematica (πρώτη έκδοση το 
1958) και η συνέχειά του The Mathematical Magpie (1997). Σε αυτό το 
τελευταίο, στην ιστορία The Symbolic Logic of Murder, ο συγγραφέας John 
Reese χρησιµοποιεί άλγεβρα Boole, για να εξιχνιάσει ένα φόνο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τρίτης περίπτωσης είναι το θεατρικό έργο 
Incompleteness του Α. ∆οξιάδη (2004) για το οποίο πηγή έµπνευσης ήταν 
ένα πραγµατικό πρόσωπο και ένα πραγµατικό γεγονός. «…. όπως µε το θείο 
Πέτρο, έτσι και µε το Incompleteness άρχισα να γράφω ένα ανθρώπινο 
δράµα και όχι ένα κοµµάτι µαθηµατικής µυθιστοριογραφίας. Είχα έναν 
µαθηµατικό –πραγµατικό αυτή τη φορά– ως ήρωα, βέβαια, αλλά έπρεπε να 
ζήσει σε ένα θεατρικό έργο. Και θέλησα να γράψω αυτό το εργο µόνο εάν 
µπορούσα να παραγάγω κάτι που θα µπορούσε να δικαιολογηθεί συγχρόνως 
ως Λογοτεχνία και ως κλειδί για την µερική τουλάχιστον κατανόηση του 
νοήµατος του θεωρήµατος της µη πληρότητας για τις ζωές µας – και αυτό 
φυσικά µέσω του τραγικού τέλους του δηµιουργού του... Το σχέδιό µου, για 
ένα θεατρικό έργο σχετικά µε τον Gödel, θα µπορούσε να έχει νόηµα, µόνο 
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µε την υποστήριξη της ψυχολογίας µε τη φιλοσοφία, µόνο χρησιµοποιώντας τα 
προσωπικά του βάσανα ως µια µεταφορά για την αλήθεια που το θεώρηµά 
του είχε αναδύσει δηλαδή τη συνειδητοποίηση της αδυναµίας τη λογικής να 
κατανοήσει πλήρως τον κόσµο και τις επιλογές που µας αφήνει, ως 
ανθρώπινα όντα». 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τέταρτης περίπτωσης είναι το µυθιστό-
ρηµα του Tom Petsinis (1997): The French Mathematician, βασισµένο στη 
ζωή του Evariste Galois. 

 

3) Λογοτεχνικά βιβλία που γράφονται 

α) µε θέµα τα Μαθηµατικά, ή  

β) µε σηµαντικό µαθηµατικό περιεχόµενο (αν και τα Μαθηµατικά δεν 
αποτελούν πάντα τον κεντρικό στόχο του συγγραφέα), που περιγράφουν 
µια ιστορία που διαδραµατίζεται σε έναν εντελώς φανταστικό κόσµο.  

Σε αυτή τη δεύτερη υποκατηγορία µπορούµε να εντάξουµε λογοτεχνικά 
έργα (πεζά ή ποιήµατα) στα οποία ο συγγραφέας µέσα από το λογοτεχνικό 
κείµενο ή το ποίηµα, θέλει να µιλήσει για µια πτυχή της ζωής του, ένα 
πάθος, µια φιλοδοξία ή να εκδηλώσει την οργή του, όχι όµως φανερά, γι’ 
αυτό και χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό µαθηµατικές αναλογίες και 
µεταφορές στο πλαίσιο µιας φανταστικής ιστορίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η «Επιπεδοχώρα» του Abott. 

Το συγκεκριµένο µυθιστόρηµα παρουσιάζει εκτός από µαθηµατικό και 
έντονο κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Παρουσιάζουµε ένα χαρακτηριστικό 
απόσπασµα σχετικό µε την περιγραφή των γυναικών στην επιπεδοχώρα. 

«…µια γυναίκα είναι µια βελόνα... Προσθέστε σε αυτό τη δύναµή της να 
γίνεται σχεδόν αόρατη, και θα αντιληφθείτε ότι ένα θηλυκό, στην 
Επιπεδοχώρα, είναι πλάσµα που µε κανένα τρόπο δεν µπορείς να παίξεις 
µαζί του … Αλλά εδώ, ίσως, µερικοί από τους νεώτερους αναγνώστες µου 
µπορούν να ρωτήσουν πώς µια γυναίκα στην Επιπεδοχώρα µπορεί να 
καταστεί αόρατη … Τοποθετήστε µια βελόνα στο τραπέζι. Κατόπιν,αν βάλετε 
το µάτι σας στο επίπεδο του τραπεζιού, και την κυττάξετε από το πλάι, βλέπετε 
ολόκληρο το µήκος της, αλλά αν ρίξετε το βλέµµα σας σε µια απο τις δυο 
άκρες της δεν θα δείτε παρά ένα σηµείο, έχει γίνει σχεδόν αόρατη. Ακριβώς 
έτσι είναι κάθε µια από τις γυναίκες µας …. Και όταν µια γυναίκα είναι 
αόρατη, ή ορατή µόνο ως αµυδρό σηµείο, πόσο δύσκολο είναι, 
ακόµη και για τον πιό προσεκτικό να αποφύγει τη σύγκρουση!»
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Χαρακτηριστικά παραδείγµα της δεύτερης υποκατηγορίας είναι 

 Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Lewis Carroll (2003) 

 Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ, του Jonathan Swift (1991) 

Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων 

Ακόµη και αν η «Αλίκη στη χώρα των Θαυµάτων» θεωρείται ως ένα βιβλίο 
για µικρά παιδιά, είναι πολύτιµο για τους δασκάλους των Μαθηµατικών, 
γιατί στις σελίδες του εµφανίζονται ενδιαφέρουσες και προκλητικές ιδέες 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να εισαχθούν έννοιες και προ-
βληµατισµοί στη Φυσική, τα Μαθηµατικά, και τη Φιλοσοφία. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον επίσης να σηµειωθεί ότι οι «παράλογοι συλλογισµοί» που 
διατυπώνονται στο βιβλίο από τον Carroll, είναι απλά µια άλλη λογική που 
θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αυτά τα παράξενα και «παράλογα» πράγµατα που συµβαίνουν 
στην «φανταστική πραγµατικότητα» της Αλίκης, όταν αντιπαραβάλλονται µε 
τη φυσική πραγµατικότητα, µας δίνουν τη δυνατότητα να δούµε αυτήν την 
τελευταία µε µια πιο προσεκτική µατιά. Αυτοί οι «παραλογισµοί», του 
παραµυθιού µπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαδικασία της 
µάθησης, προκαλώντας γέλιο και διεγείροντας τη σκέψη, προβληµατί-
ζοντας µε έναν ευχάριστο τρόπο, σε αντίθεση µε τον «παραλογισµό» των 
«πολιτικά ορθών» διδακτικών προσεγγίσεων που «ναρκώνουν» την επιθυµία 
για µάθηση. 

Ας δούµε τρία χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από το βιβλίο: 

1) (Ο Χάµπτι Ντάµπτι στην Αλίκη) «Και µόνο µια µέρα κατά την οποία µπορείς 
να πάρεις δώρα γενεθλίων. Να µια δόξα για σένα» 

«∆εν ξέρω τι εννοείς λέγοντας δόξα» είπε η Αλίκη 

Ο Χάµπτι Ντάµπτι χαµογέλασε περιφρονητικά. «Και βέβαια δεν ξέρεις-µέχρι 
να σου πω. Εννοούσα: Να ένα ωραίο γερό επιχείρηµα για σένα» 

«∆όξα όµως δεν σηµαίνει ωραίο γερό επιχείρηµα» διαµαρτυρήθηκε η Αλίκη 

« Όταν εγώ χρησιµοποιώ µια λέξη» είπε ο Χάµπτι Ντάµπτι σε µάλλον 
υπεροπτικό τόνο, «η λέξη σηµαίνει ό,τι εγώ διαλέγω να σηµαίνει- 
τίποτα λιγώτερο, τίποτα περισσότερο» 

«Το ερώτηµα είναι» είπε η Αλίκη «αν µπορείς εσύ να κάνεις τις λέξεις να 
σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα» 

«Το ερώτηµα είναι», είπε ο Χάµπτι Ντάµπτι, «ποιος είναι το 
αφεντικό- αυτό είναι όλο» (σελ 254). 
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 Μήπως διακρίνετε µια φορµαλιστική αντίληψη των 
Μαθηµατικών; 

 

2) (Η Αλίκη µονολογεί) Θα δοκιµάσω να δω αν ξέρω όλα τα πράγµατα που 
ήξερα. Για να δούµε, 

τέσσερις φορές το πέντε κάνει δώδεκα και 
τέσσερις φορές το έξι κάνει δεκατρία και  
τέσσερις φορές το εφτά… 
Αχ, Θεέ µου! Μ’ αυτό τον τρόπο δεν θα φτάσω ποτέ το είκοσι! 
Τέλος πάντων, η Προπαίδεια δεν είναι και τίποτα σπουδαίο (σελ26). 

 

4 x 1 = 4(b 6). 
4 x 2 = 8(b 9) 
4 x 3 = 10(b12)  
4 x 4 = 11(b15) 
 

 

4*5=12 (b18)  
4*6=13 (b21)  
4*7=14 (b24)  
4*8=15 (b27)  
4*9=16 (b30)  
4*10=17 (b33)  
4*11=18 (b36)  
4*12=19 (b39)  
4*13=1A (b42)  

Νέα βάση N = (n+1)x3 , όπου n=1,2,3… 

 Πράγµατι, η Αλίκη δεν θα φτάσει ποτέ στο 20  

 Και, πράγµατι, η Προπαίδεια δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. 
∆εν είναι κάτι το σπουδαίο η αποστήθιση µιας σειράς αριθµητικών 
πράξεων, αλλά τι λογικές προεκτάσεις µπορείς να κάνεις µε 
αφορµή αυτή τη διαδοχή των πράξεων. 

3) Είναι η σκηνή όπου η Ψευτοχελώνα περιγράφει «τα µαθήµατα» 
στην Αλίκη (σελ 120): 

«Και πόσες ώρες την ηµέρα είχατε σχολείο;» είπε η Αλίκη βιαστικά για 
να αλλάξει θέµα. 

«∆έκα ώρες τη πρώτη µέρα» είπε η Ψευτοχελώνα, «εννέα την επόµενη, 
και ούτω καθεξής» 
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«Γι’ αυτό το λένε σχολείο, επειδή κάθε µέρα σχολάς και πιο νωρίς 
(That’s why they call them lessons…because they lessen from 
day to day)», σχολίασε ο Γρύπας. 

Αυτό ήταν µια πολύ καινούργια ιδέα για την Alice, και σκέφτηκε 
αρκετά το θέµα πριν κάνει την επόµενη παρατήρηση: 

«Τότε λοιπόν την ενδέκατη µέρα θα πρέπει νάχαµε αργία, ε;»  

«Φυσικά» είπε η Ψευτοχαλώνα 

«Και τι κάνατε τη δωδέκατη µέρα;» συνέχισε ανυπόµονα η Αλίκη 

«Αρκετά µε τα µαθήµατα!» διέκοψε ο Γρύπας µε πολύ αποφασι--στικό 
τόνο. 

Από το απόσπασµα προκύπτει ότι ο Dodgson/Carroll είχε δυσκολίες 
στο χειρισµό και την παρουσίαση της έννοιας των αρνητικών 
αριθµών, που ήταν µια σχετικά νέα έννοια εκείνη την περίοδο. 

Ας  µην  ξεχνάµε ότι ο Cantor  το  1803 γράφει:  

«Έστω η αναλογία 1/-1 = -1/1. Αν ο δεύτερος όρος της αναλογίας (-1) ήταν 
µικρότερος του µηδενός, τότε θάταν και µικρότερος του 1. Τότε όµως και ο 
τέταρτος όρος της αναλογίας (1) θάταν µικρότερος από τον τρίτο (-1). 
Πράγµα που αποτελεί αντίφαση». 

Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ 

«Τα ταξίδια του Γκιουλιβερ», που διαβάζονται σαν µια ιστορία για παιδιά -
oπως και «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων»-, είναι στην πραγµατικότητα 
µια καυστική σάτιρα για τους ανθρώπους της εποχής του Jonathan Swift. 
Και –για ειρωνία της τύχης – αυτός ο υπέρµαχος του ορθολογισµού, πέθανε 
µε κατεστραµένη τη λογική του. 

Ιδιαίτερα το «Ταξίδι στη Laputa» είναι µια σάτιρα ενάντια στους 
επιστήµονες και τους φιλοσόφους της εποχής του. Οι δραστηριότητες των 
επιστηµόνων στην ακαδηµία του Lagado, είναι µια καρικατούρα της Royal 
Society, και θέτει υπό αµφισβήτηση πολλά πράγµατα -συµπεριφορές ή 
θεωρίες- που θεωρούνται ως επιστηµονικά. Πράγµατι, το µεγαλύτερο µέρος 
των στοιχείων για το συγκεκριµένο έργο του άντλησε κυρίως από την 
µελέτη των Πρακτικών της Royal Society που ήταν «ένα αξιοπρόσεκτο 
σύνολο παράλογων ιδεών, µαγείας, φαντασίας, πειραµατικών δεδοµένων, 
ανοησίας, λογικοφάνειας και σχολαστικισµού». Ο Swift σχολίασε τις κα-
ταγραφές των Πρακτικών µε µια χιουµοριστική και δηκτική διάθεση, και 
µε στόχο να αντλήσει υλικό για τα κείµενά του.  
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Ο κύριος στόχος του Jonathan Swift (1667-1745), γράφοντας τα ταξίδια 
του Γκιούλιβερ, δεν ήταν, όπως δήλωνε ο ίδιος, «να τον αγαπήσουν τα 
παιδιά, ούτε να τα προσελκύσει µετά βίας» (Murry, σελ. 5) - άλλωστε ο ίδιος 
απέφευγε σκόπιµα οποιαδήποτε επαφή µε τα παιδιά - αλλά για «να 
εξοργίσει τον κόσµο παρά να τον διασκεδάσει». Έγραψε στο φίλο του 
Alexander Pope στις 29 Σεπτέµβρη 1725: «Μισώ και απεχθάνοµαι το ζώο 
που ονοµάζεται άνθρωπος, αν και αγαπώ βαθειά τον John, τον Peter, τον 
Thomas, και ούτω καθ'εξής... Έχω τα υλικά για µια πραγµατεία, που 
αποδεικνύει την αναλήθεια του ορισµού «λογικό ζώον» (animal rationale), και 
δείχνει ότι δεν µπορεί παρά να είναι µόνον rationis capax. Επάνω σε αυτή τη 
βάση της µισανθρωπίας, χτίστηκε όλο το οικοδόµηµα των «ταξιδιών» µου. Και 
δεν θα ηρεµήσει ποτέ ο νους µου, πριν όλοι οι έντιµοι άνθρωποι ασπασθούν 
τις απόψεις µου». Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν µε τους µαθηµατικούς της 
εποχής του, που τους χαρακτήριζε ως αναποτελεσµα-τικούς, σχολαστικούς 
και αδιάφορους για την πραγµατικότητα  

Οι κάτοικοι της Laputa, τουλάχιστον εκείνοι της «καλύτερης ποιότητας», 
ηταν µαθηµατικοί, αστρολόγοι και µουσικοί, και ήταν τόσο απορ-
ροφηµένοι µε τις θεωρίες τους που ήταν ανίκανοι και για τα πιο απλά 
πρακτικά πράγµατα: «Τα σπίτια τους είναι πολύ κακοφτιαγµένα, µε τοίχους 
που γέρνουν, χωρίς ούτε µια ορθή γωνία πουθενά, κι αυτό το ελάττωµα 
προέρχεται από την περιφρόνηση που νοιώθουν για την πρακτική γεωµετρία, 
την οποία θεωρούν χοντροκοµµένη και µηχανιστική» (σελ.227). «Γενικά είναι 
πολύ κακοί συζητητές, και πνεύµατα αντιλο-γίας…αυτό που λέµε φαντασία 
και ευρηµατικότητα είναι γ’ αυτούς κάτι ολότελα άγνωστο…κουβεντιάζουν 
διαρκώς για τα δηµόσια πράγµατα και έχουν έντονη κλίση προς την 
ειδησεογραφία και την πολιτική…» (σελ. 228).  

 

4)  Λογοτεχνικά βιβλία µε θέµα τα Μαθηµατικά και καθαρά 
εκπαι-δευτικούς στόχους 

Τα λογοτεχνικά αυτά βιβλία γράφονται κυρίως µε στόχο: 

 να δηµιουργήσουν µια θετική στάση απέναντι στα µαθηµατικά, 
συνδέοντάς τα µε την καθηµερινή ζωή ή µε το χώρο της παιδικής 
φαντασίας. 

 να παρέχουν ένα πλαίσιο για µια δραστηριότητα µε µαθηµατικό 
περιεχόµενο.  

 να προτείνουν µια δηµιουργική µαθηµατική εµπειρία για τους 
µαθητές: να προκαλέσουν τους µαθητές να εξετάσουν εναλλακτικές 
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υποθέσεις, να υποθέσουν και να ελέγξουν, και να δοκιµάσουν δια-
φορετικές στρατηγικές. 

 να θέσουν ένα ενδιαφέρον πρόβληµα. 

 να προκαλέσουν µια γόνιµη επικοινωνία µεταξύ των µαθητών µε 
έµφαση στη χρήση της µαθηµατικής γλώσσας 

 να προετοιµάσουν για την εισαγωγή µιας νέας µαθηµατικής έννοιας 
ή διαδικασίας. 

 να αναπτύξουν ή να εξηγήσουν µια έννοια ή διαδικασία. 

 να ξαναθυµίσουν – υπό µορφή ανακεφαλαίωσης - µια µαθηµατική 
έννοια ή ικανότητα.  

Αν και τα τελευταία είκοσι χρόνια η χρήση της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία 
έχει γίνει πολύ δηµοφιλής πολλά βιβλία είναι χαµηλής ποιότητας και 
δύσκολα µπορούν να συνδεθούν µε το πρόγραµµα σπουδών.  

 

∆ιδακτικές Προεκτάσεις της σχέσης Μαθηµατικών και Λογοτεχνίας 

Τα ερωτήµατα σχετικά µε τη χρησιµοποίηση της Λογοτεχνίας στη 
διδασκαλία των Μαθηµατικών8 εντάσσονται στον γενικότερο προβληµα-
τισµό επιλογής κατάλληλου πλαισίου εκφοράς των µαθηµατικών προβλη-
µάτων που θα χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία µε στόχο την εύρεση τρό-
πων για να καταστήσουµε τα Μαθηµατικά ενδιαφέροντα στους µαθητές και 
σηµαντικά ως προς το µαθηµατικό τους περιεχόµενο. Η διανοητική και 
συναισθηµατική εµπλοκή των µαθητών κατά τη διδασκαλία των Μαθηµα-
τικών είναι από τους πρωταρχικούς στόχους της µαθηµατικής εκπαίδευ-
σης. 

Η πλέον συνήθης άποψη είναι ότι τα προβλήµατα πρέπει να διατυπώνονται 
σε ένα πραγµατικό πλαίσιο, δηλαδή να περιγράφουν καταστάσεις οικείες 
στους µαθητές ανάλογα µε την ηλικία τους. Ελαφρώς διαφορετική είναι η 
άποψη των Ρεαλιστικών Μαθηµατικών, όπου η λέξη «ρεαλιστική» δεν υπο-
νοεί µόνο τη σύνδεση µε το πραγµατικό, αλλά συσχετίζεται µε την έµφαση 
που δίνει η Ρεαλιστική Μαθηµατική Εκπαίδευση στο να προταθούν στους 
µαθητές µέσω των προβληµάτων καταστάσεις τις οποίες µπορούν να 
φανταστούν. Η ολλανδική µετάφραση του ρήµατος «φαντάζοµαι» είναι «zich 

                                                 
8 Το Εργαστήριο Έρευνας στη ∆ιδασκαλία των Μαθηµατικών στο ΠΤ∆Ε του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
υλικού για την υποστήριξη τηε διδασκαλίας των Μαθηµατικών µέσω της 
Λογοτεχνίας.  
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REALISEren»… αυτό σηµαίνει ότι το πλαίσιο µπορεί να είναι ένα 
πραγµατικό πλαίσιο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα απαραίτητο. Ο φανταστι-
κός κόσµος των παραµυθιών … µπορεί να είναι ένα πολύ κατάλληλο 
πλαίσιο για ένα πρόβληµα, εφ' όσον αυτό είναι πραγµατικό στο µυαλό του 
µαθητή» (Van den Heuvel-Panhuizen 1998, σελ.3).  

Τα συµπεράσµατα πολυάριθµων ερευνών έχουν δείξει ότι οι µαθητές µπο-
ρούν να εµπλακούν µε παραγωγικό τρόπο στη µάθηση των Μαθηµατικών 
όταν τα προβλήµατα διατυπώνονται στο πλαίσιο φανταστικών ιστοριών, και 
ότι τέτοια πλαίσια µπορούν να βοηθήσουν και να παρακινήσουν τους 
µαθητές να σκεφτούν Μαθηµατικά. Οι ιστορίες είναι µια πολύ σηµαντική 
πηγή φαντασίας: «Όσο πιό απόµακρο και διαφορετικό είναι κάτι από την 
καθηµερινή εµπειρία και το περιβάλλον των µαθητών, τόσο περισσότερο θα 
δεσµεύσουν τη φαντασία τους γύρω από αυτό» (Egan 1992, σελ 73). 
Άλλωστε, «Συνδέοντας τα Μαθηµατικά µε τις λογοτεχνικές ιστορίες τα κάνει 
πιο ανθρώπινη δραστηριότητα και τους δίνει σκοπό και νόηµα τόσο για το 
δάσκαλο όσο και για τα παιδιά» (Griffiths & Clyne, 1991, σελ. 5). 
Επιπλέον, το στοιχείο της έκπληξης, του µυστηρίου, της περιπέτειας ή του 
παράλογου σε ένα κείµενο µαθηµατικής λογοτεχνίας κάνει τα Μαθηµατικά 
πιο ελκυστικά, συντελεί στο να διαµορφώσουν οι µαθητές θετικές στάσεις 
και συναισθήµατα απέναντι σε ένα αντικείµενο, που συνήθως τους προκα-
λεί φόβο. Ο Postman (1989) υποστηρίζει ότι αυτό που πρέπει να διδα-
χθούν τα παιδιά είναι ιστορίες. Μέσα από τις ιστορίες µπορούν να µάθουν να 
οργανώνουν τις πληροφορίες … να ξεχωρίζουν τον σχετικό από τον άσχετο. . . 
να ξέρουν τι πρέπει να ξέρουν, και ... πότε και πού και πώς πρέπει να το 
ξέρουν. 

Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες που 
αναλύουν διδακτικές προσεγγίσεις µαθηµατικών εννοιών µέσα από την 
πρόταση δραστηριοτήτων µε θέµατα δανεισµένα από το χώρο της Λογο-
τεχνίας9. Αυτές οι έρευνες στοχεύουν να διερευνήσουν τρία κυρίως 
ερωτήµατα: 

Εάν η λογοτεχνία ενσωµατωθεί στο πρόγραµµα σπουδών των µαθηµατικών  

 Θα µεταβληθούν οι στάσεις-συνήθως αρνητικές-των µαθητών 
απέναντι στα Μαθηµατικά;  

                                                 
9 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις έρευνες των Nicol και Crespo (1997, 2005) και 
Iatridou & Koleza (2004). Η πρώτη χρησιµοποίησε ως πλαίσιο για το σχεδιασµό 
των δραστηριοτήτων την Επιπεδοχώρα του Abbott, ενώ η δεύτερη το παραµύθι 
«Πόση γη χρειάζεται ένας άνθρωπος;» από το βιβλίο Ιστορίες του Leo Tolstoy. 
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 Θα παρακινηθούν οι µαθητές να µάθουν Μαθηµατικά;  

 Τι είδους συνδέσεις θα δηµιουργήσουν οι µαθητές µεταξύ 
Μαθηµατικών και πραγµατικού κόσµου; 

 

Οι Lesh και Larson (2006) στο «Η δύναµη των ιστοριών στη µάθηση των 
Μαθηµατικών και την επίλυση προβλήµατος», υποστηρίζουν ότι τα οφέλη από 
τη χρήση ιστοριών στη διδασκαλία των Μαθηµατικών είναι ποικίλα:  

Κατ’ αρχήν οι µαθητές, προσπαθώντας να κατανοήσουν αυτές τις ιστορίες, 
βασίζονται επεκτείνοντας συγχρόνως τη γνώση και την προσωπική τους 
εµπειρία. Η προοπτική για µια τέτοια επέκταση είναι σαφώς περισσότερο 
ευοίωνη, αν επιχειρείται µε αφορµή ενδιαφέρουσες ιστορίες και όχι ψυχρές 
αφαιρέσεις.  

∆εύτερον τέτοιες δραστηριότητες απαιτούν συνήθως από τους µαθητές να 
περάσουν από µια σειρά κύκλων κατά τη διάρκεια των οποίων εκφράζουν 
επανεξετάζουν, και αναθεωρούν (ή απορρίπτουν) τον τρόπο σκέψης τους.  

Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο οι ιστορίες τείνουν να είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµες είναι, επειδή απαιτούν συχνά γνώση, που δεν ανάγεται σε απλές 
δηλώσεις ή κανόνες. Αυτό είναι σηµαντικό επειδή, ουσιαστικά κάθε τοµέα 
αυτό που διαφοροποιεί τον ειδικό από τον αρχάριο, είναι ότι ο ειδικός όχι 
µόνο κάνει τα πράγµατα διαφορετικά, αλλά και τα βλέπει διαφορετικά. 
∆ηλαδή όχι µόνο κάνει τα πράγµατα σωστά , αλλά κάνει επίσης τα σωστά 
πράγµατα στο σωστό χρόνο και για τους σωστούς λόγους. Οι ιστορίες είναι 
ιδιαίτερα χρήσιµες προκειµένου να επιτύχουµε αυτές τις δυνατότητες 
ερµηνείας. 

Τέλος, δραστηριότητες που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείµενα επεκτείνουν 
τη φυσική περιέργεια των παιδιών, τα ενθαρρύνoυν στην αναζήτηση 
νοήµατος (Galda and Cullinan, 2002), συνεισφέρουν στον εµπλουτισµό 
του λεξιλογίου τους, ενθαρρύνουν την αισθητική εκτίµηση των µαθη-
µατικών και τα βοηθούν να σκέφτονται για τον κόσµο τους µε τους νέους 
τρόπους.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης λογοτεχνικών κειµένων στη διδασκαλία 
των Μαθηµατικών:  

Ένας τρόπος θα ήταν να δοθεί στους µαθητές η ιστορία πρίν 
διδαχθούν τα Μαθηµατικά που αναφέρονται στην ιστορία. Στη συνέχεια, 
κατά τη διδασκαλία, γίνεται αναφορά στην ιστορία, και οι µαθητές πρέπει 
να απαντήσουν σε κατάλληλες ερωτήσεις σχετικά µε την ιστορία.  
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Ένας δεύτερος τρόπος είναι να χρησιµοποιηθεί η ιστορία στο τέλος 
της διδασκαλίας µιας µαθηµατικής ενότητας και να τεθούν ερωτήµατα 
µε στόχο να µπορέσουν οι µαθητές να αναστοχασθούν στις έννοιες που 
έχουν διδαχθεί.  

Ένας τρίτος τρόπος θα µπορούσε να είναι να δοθεί η ιστορία στους 
µαθητές και να τους ζητηθεί να ερευνήσουν µόνοι τους τα ερωτήµατα 
που προκύπτουν από την ιστορία.  

Ενδιαφέρον είναι επίσης να ζητηθεί από τους µαθητές να γράψουν 
δικές τους ιστορίες που να περιλαµβάνουν τα Μαθηµατικά που έχουν 
διδαχθεί. Αυτό, βέβαια, προυποθέτει ότι οι µαθητές θα έχουν διαβάσει 
σχετικές ιστορίες. 

 

Επίλογος 

Η χρήση λογοτεχνικών κειµένων στη διδασκαλία των Μαθηµατικών δεν 
αντικαθιστά την αναλυτική σκέψη. Τη συµπληρώνει µε το να αναπτύσσει τη 
φαντασία, µε το να προκαλεί για εναλλακτικές ερµηνείες, µε το να 
δηµιουργεί ένα περιβάλλον όπου ο µαθητής εµπλέκεται ηθεληµένα και 
συµµετέχει µέσα από τις προσωπικές του ερµηνείες. Η ανάγνωση ενός 
λογοτεχνικού κειµένου δεν γίνεται µε µονοσήµαντο τρόπο, και η αίσθηση 
ελευθερίας που παρέχει δηµιουργεί θετικές στάσεις και συναισθήµατα. 
Ένας βασικός λόγος που ένας µεγάλος αριθµός µαθητών έχει αρνητικά 
συναισθήµατα απέναντι στα Μαθηµατικά, είναι το ότι δεν τα κατά-
λαβαίνουν. Ο τρόπος που διδάσκονται τα Μαθηµατικά δεν συνεισφέρει 
ούτε στην εκτίµηση της αξίας τους από τους µαθητές, ούτε στην κατανόησή 
τους. Τις περισσότερες φορές αυτός ο τρόπος είναι µονότονος: «Τίποτα δεν 
µπορεί να σπάσει τη µονοτονία της µονόδροµης µεταφοράς πληροφοριών τόσο 
αποτελεσµατικά, διασκεδαστικά, και παραγωγικά όσο µια καλή ιστορία. Οι 
ιστορίες είναι εγγενώς ενδιαφέρουσες, δεδοµένου ότι είναι ελκυστικές, … 
είναι πιο πιθανό να θυµηθούµε µια ιστορία από ένα λογικό επιχείρηµα ». 
Papadimitriou (2003). Οι αφηρηµένες µαθηµατικές έννοιες είναι πιο 
εύκολο να κατανοηθούν, όταν ειδωθούν µέσα από τον καθρέφτη της 
Λογοτεχνίας. Η διδασκαλία των Μαθηµατικών µέσα από τη Λογοτεχνία 
είναι ένα ταξίδι στη χώρα των θαυµάτων. Και στα θαύµατα όλα µπορεί να 
συµβούν…  
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

Ιωάννα Σταύρου και Κώστας Σκορδούλης 

Εργαστήριο ∆ιδακτικής και Επιστηµολογίας Φυσικών Επιστηµών 
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

 

Ι. Μαθηµατική Εκπαίδευση και Λογοτεχνία Επιστηµονικής 
Φαντασίας:  
Η διεθνής εµπειρία 

Η προσέγγιση των Μαθηµατικών µέσα από τη Λογοτεχνία αποτελεί 
σηµαντική συνιστώσα του προβληµατισµού για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
στρατηγικών µάθησης οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης 
φαντασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Herskovitz 1996, Haury 2001, 
Lipsey & Pasternack 2002, Beckmann 2005). 

Στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης Λογοτεχνίας και Μαθηµατικών, 
τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον 
για τη σχέση της Επιστηµονικής Φαντασίας, ως λογοτεχνικού είδους, µε τα 
Μαθηµατικά και την αξιοποίησή της στο χώρο της εκπαίδευσης (Korey 
2000, McDonald 2003, Kasman 2005). Η Επιστηµονική Φαντασία δια-
µορφώνει ένα διαφορετικό πλαίσιο µάθησης στο οποίο δίνεται η δυνα-
τότητα στους µαθητές να έρθουν σε επαφή µε αφηρηµένες, και πολλές 
φορές δυσνόητες γι’ αυτούς, έννοιες µε έναν ευχάριστο και παιγνιώδη 
τρόπο (AAAS 2006). 

Η νοητική εγρήγορση, η οποία απαιτείται κατά την προσπάθεια κατά-
νόησης του θεωρητικού ή τεχνολογικού πλαισίου της πλοκής του κειµένου 
καθώς και η γοητεία την οποία ασκεί η Επιστηµονική Φαντασία στους 
νεαρούς αναγνώστες, αποτελούν σηµαντικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας για τη διδασκαλία τόσο των Φυσικών Επιστηµών όσο και των 
Μαθηµατικών (Kasman 2003, Keesee, 2003).  

Καθώς οι ιστορίες της περιέχουν πάντα ένα πρόβληµα το οποίο επιλύεται 
µε τη βοήθεια ενός συνόλου κανόνων και συλλογισµών, απαιτείται από 
τους µαθητές να χρησιµοποιούν τις δεξιότητες της Κριτικής και της 
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Αναλυτικής σκέψης αλλά και του δηµιουργικού αναστοχασµού (Koon & 
Gottschall, 2003). Η διαδικασία αυτή καθιστά την Επιστηµονική Φαντασία 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τους νεαρούς αναγνώστες (Herskovitz 1996, 
Lake 2001, Stepanek & Their, 2002).  

Τα κείµενα Επιστηµονικής Φαντασίας διαµορφώνουν το πλαίσιο επικοινω-
νίας των επιστηµονικών και µαθηµατικών ιδεών µε τους νεαρούς αναγνώ-
στες δηµιουργώντας παράλληλα µια συναισθηµατικά ευαίσθητη ανταπό-
κριση όσον αφορά στην έρευνα για τα επιστηµονικά και τεχνολογικά προ-
βλήµατα της εποχής µας (ASP, 2007). 

Επιπλέον, µέσα από την Επιστηµονική Φαντασία, αναδεικνύεται ο τρόπος 
που η κοινωνία σχηµατοποιεί τις απόψεις και τις πεποιθήσεις της σχετικά 
µε τα Μαθηµατικά και τους µαθηµατικούς (Korey 2000, Kasman 2003, 
Kasman 2004). 

Η Επιστηµονική Φαντασία αποτελεί τη βάση διαθεµατικών και 
πολυθεµατικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο διδασκαλίας, κυρίως των Φυσι-
κών Επιστηµών. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζονται και υλο-
ποιούνται προγράµµατα, µαθήµατα και εργαστήρια Μαθηµατικών βασι-
σµένα στην Επιστηµονική Φαντασία, κυρίως στη δευτεροβάθµια και 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ένα τέτοιο παράδειγµα έχουµε στο Dartmouth 
College όπου διδάσκεται από το 1995, κύκλος µαθηµάτων για τα 
Μαθηµατικά και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές. Όπως αναφέρει η Korey 
(1999, 2000), η προσέγγιση των Μαθηµατικών µέσα από την Επιστηµονική 
Φαντασία διευρύνει το πλαίσιο διδασκαλίας των Μαθηµατικών µε αποτέλε-
σµα οι φοιτητές να αποδέχονται τα Μαθηµατικά ως ένα δηµιουργικό 
εγχείρηµα µε το οποίο µπορούν να ερµηνεύουν και ζητήµατα που κατά 
παράδοση ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή των ανθρωπιστικών επιστηµών. 

∆ιδάσκοντας µαθηµατικές έννοιες µε αυτή τη διαφορετική παιδαγωγική 
προοπτική, προσελκύεται το ενδιαφέρον τόσο των φοιτητών που διαθέτουν 
στέρεες γνώσεις Μαθηµατικών όσο και των φοιτητών που αντιµετωπίζουν 
δυσκολίες. Οι φοιτητές προσπαθούν να κατανοήσουν το µαθηµατικό 
υπόβαθρο των λογοτεχνικών κειµένων, µε τη βοήθεια τόσο των Μαθηµα-
τικών όσο και των στοιχείων του λογοτεχνικού κειµένου (Korey 2000, 
Kasman 2005). 

Στο Πανεπιστήµιο Prince Edward Island του Καναδά, λειτουργεί κύκλος 
µαθηµάτων “Math Appears in Popular Culture”, στο πλαίσιο προσέγγισης 
της πολιτιστικής διάστασης των Μαθηµατικών (Mc Donald, 2003). 

Κύκλος µαθηµάτων διαθεµατικής προσέγγισης Μαθηµατικών και 
Επιστηµονικής Φαντασίας λειτουργεί και σε άλλα Πανεπιστήµια πχ. στο 
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San Jose State University ο κύκλος: “The 4th Dimension in Mathematics 
and Science Fiction” καθώς και στο Drexel University (Kasman 2005).  

Το Πρόγραµµα Apple Learning Interchange εµπνευσµένο από το έργο του 
Arthur Clarke “2001: A Space Odyssey” παρουσιάζει διαθεµατικές 
προσεγγίσεις ενταγµένες στο Αναλυτικό Πρόγραµµα µε βάση την 
Επιστηµονική Φαντασία: “Examples and Analyses of Math Fiction”. Οι 
προσεγγίσεις αυτές βασίζονται στα Μαθηµατικά, στις Φυσικές Επιστήµες 
και στη Λογοτεχνία, κυρίως στη Λογοτεχνία της Ουτοπίας  

Στην Ακαδηµία Μαθηµατικών και Επιστηµών του Illinois (IMSA), ταλα-
ντούχοι µαθητές παρουσιάζουν εργασίες και ιστορίες Επιστηµονικής 
Φαντασίας, οι οποίες σχετίζονται µε τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επι-
στήµες (Buschbacher 2004). Σε ιδιαίτερα προικισµένους µαθητές απευ-
θύνεται και το πρόγραµµα που προτείνεται στο Magnet High School (LTUE 
2006) για τη διδασκαλία Μαθηµατικών µε κείµενα και κινηµατογραφικές 
ταινίες Επιστηµονικής Φαντασίας καθώς και στο Wilkinson Student 
Center (LTUE 2007).  

∆ιαθεµατικά εργαστήρια Επιστηµονικής Φαντασίας και Μαθηµατικών 
υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε τη συµβολή 
συγγραφέων Επιστηµονικής Φαντασίας όπου γίνεται µια προσπάθεια να 
δηµιουργηθούν διδακτικές ενότητες οι οποίες απευθύνονται σε µαθητές 
δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (BIRS 2006). 

Όσον αφορά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στο Martin Luther King Jr. 
Elementary School υλοποιείται το πρόγραµµα: «∆ιαστηµικές Παραδοξό-
τητες -Space Oddities», όπου οι µαθητές διδάσκονται βασικές έννοιες της 
Αστρονοµίας, της Φυσικής και των Μαθηµατικών µέσα από κείµενα 
Επιστηµονικής Φαντασίας (Linell 2001). 

 

ΙΙ. Τα Μαθηµατικά στην Επιστηµονική Φαντασία: Ιστορική 
Αναδροµή 

Τα Μαθηµατικά χρησιµοποιούνται από τους συγγραφείς Επιστηµονικής 
Φαντασίας για να προσδώσουν στα κείµενα περισσότερη πειστικότητα και 
να τα καταστήσουν περισσότερο ακριβή από ότι στην πραγµατικότητα αυτά 
είναι (Kirby 2003, Kasman 2004). 

Η πρώτη αναφορά των Μαθηµατικών σε έργο Επιστηµονικής Φαντασίας 
γίνεται στο “Somnium” (1634), µια σύντοµη ιστορία γραµµένη από τον 
Johannes Kepler και η οποία αναφέρεται στη ζωή στη Σελήνη. Είναι 
αξιοσηµείωτο ότι ενώ η ίδια η ιστορία δεν περιέχει καθόλου Μαθηµατικά, η 
συγγραφή της βασίστηκε σε λεπτοµερείς µαθηµατικούς υπολογισµούς 
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όπως φαίνεται από τον όγκο των σηµειώσεων οι οποίες ενσωµατώνονται στο 
χειρόγραφο του Kepler (Anderson 1969, Christanson 1976, Kasman 
2004). 

Μαθηµατικοί συµβολισµοί και εξισώσεις χρησιµοποιούνται και σε πολύ 
µεταγενέστερες ιστορίες Επιστηµονικής Φαντασίας, συχνά από συγγραφείς 
που δεν γνωρίζουν τη σηµασία τους, σε µια προσπάθεια σύνδεσης των 
Μαθηµατικών µε θεωρίες της Σύγχρονης Φυσικής, κυρίως µε τη Θεωρία 
της Σχετικότητας, όπως στο έργο του Miles Breuer “The Captured Cross-
Section” (1929) και στο “Tau Zero” (1970) του Paul Anderson. 

Προβληµατισµοί σχετικοί και µε θέµατα Φυσικής εµφανίζονται στις 
ιστορίες “Sphereland” (1965) του Dionys Burger, η οποία αναφέρεται 
διεξοδικά στην καµπυλότητα του χώρου και το διαστελλόµενο σύµπαν, ενώ 
ο Vernor Vinge1, µαθηµατικός και συγγραφέας έργων Επιστηµονικής 
Φαντασίας, στην ιστορία του “A Fire Upon The Deep” (1992) οραµατίζεται 
ένα σύµπαν διαιρεµένο σε «ζώνες σκέψης». 

Κυρίαρχο θέµα, όµως, στην Επιστηµονική Φαντασία είναι αυτό της 
‘διάστασης’ και του χώρου καθώς και οι προβληµατισµοί που διατυ-
πώνονται σχετικά µε το χωρόχρονο. Ένα από τα σηµαντικότερα έργα Επι-
στηµονικής Φαντασίας, που αφορά στο ζήτηµα της ‘διάστασης’, θεωρείται 
το “Flatland: A Romance of Many Dimensions” (1884) του Edwin Abbott, 
το οποίο αναφέρεται σε έναν κόσµο δισδιάστατων πολυγωνικών όντων που η 
σύντοµη επαφή τους µε τα τρισδιάστατα ανθρώπινα όντα χρησιµοποιείται 
για την κατανόηση της ‘διάστασης’ στον κόσµο τους. Οι δυσκολίες, που 
αντιµετωπίζουν τα δισδιάστατα όντα της ιστορίας για την κατανόηση της 
τρίτης διάστασης γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον τρισδιάστατο 
αναγνώστη ο οποίος δυσκολεύεται να κατανοήσει την τέταρτη διάσταση 
(Μιχαηλίδης 2004).  

Στο θέµα των διαστάσεων, αναφέρεται και το “Planiverse” (1984) του 
Dewdney. Η ιστορία αυτή, γραµµένη στο πνεύµα του “Flatland”, 
περιγράφει ένα δισδιάστατο κόσµο που δηµιουργήθηκε σε Η/Υ, αποκτά τη 
δική του υπόσταση και λειτουργεί ανεξάρτητα από τους δηµιουργούς του, 
ενώ αυτοί προσπαθούν απεγνωσµένα να µελετήσουν τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας των όντων αυτών. 
Το χώρο των πολλαπλών διαστάσεων προσεγγίζει και το “Flatterland” 
(2001) του Ian Stewart, µέσα από τη γοητευτική ιστορία µιας νεαρής 
δισδιάστατης κατοίκου του επιπέδου, η οποία µπορεί, µε την βοήθεια του 
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∆ιαστηµικού Άλτη να περιδιαβαίνει σε κόσµους διαφόρων διαστάσεων 
καθώς και η ιστορία του Rudy Rucker: “Message Found in a Copy of 
Flatland” (1983).  

Η τοπολογική έλικα, γνωστή ως «Ταινία Moebius-Moebius Band», είναι ένα 
ακόµα αγαπηµένο θέµα των ιστοριών Επιστηµονικής Φαντασίας. Στο “Star 
Bright” (1952) του Mark Clifton, παρουσιάζεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, 
µαθηµατική ιδιοφυΐα, το οποίο όχι µόνο ανακαλύπτει την Ταινία Moebious 
αλλά βρίσκει και τον τρόπο να µεταφέρεται στο τετραδιάστατο σύµπαν και 
να ταξιδεύει µπρος / πίσω στο χρόνο. 

Στην τοπολογική έλικα αναφέρονται και οι ιστορίες: “A. Botts and the 
Moebious Strip” (1945) του William Hazlett Upson, “A Subway Named 
Moebius” (1950)2 του J.A Deutsch, ενώ η ιστορία του Martin Gardner: 
“The No-Sided Professor” (1946) παρέχει µια διασκεδαστική εισαγωγή στην 
τοπολογία των τρισδιάστατων αντικειµένων µε τον καθηγητή της ιστορίας να 
µετατρέπεται σε κουκκίδα και να εξαφανίζεται. 

Μαθηµατικό περιεχόµενο έχουν οι ιστορίες: του Larry Niven “Convergent 
Series” (1967) η οποία αναφέρεται στην περιπέτεια ενός µαθητή που 
προσπαθεί να ξεφορτωθεί έναν κακό δαίµονα µε τη βοήθεια της Σύγκλισης 
Σειρών καθώς και η ιστορία του Robert Heinlein: “And He Built a Crooked 
House” (1940) όπου η πλοκή εκτυλίσσεται σε ένα σπίτι χτισµένο σε σχήµα 
υπερκύβου.  

Η ιστορία “The Tale of Happiton” (1985) του Hofstater Douglas αναφέ-
ρεται στις πιθανότητες, στις εκθετικές συναρτήσεις και στις µεταθέσεις, 
µέσα από την ιστορία του ρολογιού του ∆ηµαρχείου του Happiton, στο 
οποίο οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι υπάρχει ένα ζάρι προσαρτηµένο σε 
κοίλο µεταλλικό δοχείο που θα τους σώσει από µια επερχόµενη καταστρο-
φή στην περίπτωση που βρουν τον κατάλληλο συνδυασµό ρίψεών του. 

Στη θεωρία των πιθανοτήτων αναφέρεται και η ιστορία “Inflexible Logic” 
(1940) του Russel Malony, όπου ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας 

                                                                                                                      
1 Ο όρος «κυβερνοχώρος», ο οποίος αποτελεί τη βάση των ιστοριών του William 
Gibson και του Neal Stephenson, αναφέρεται για πρώτη φορά στο έργο του Vernor 
Vinge  «True Names” (1981). 
2 Στην ιστορία αυτή βασίστηκε η κινηµατογραφική ταινία “Moebius” (1996) του  
Gustavo Daniel Mosquera, όπου οι µαθηµατικοί δίνουν µια περίεργη τοπολογική 
εξήγηση για την εξαφάνιση του τραίνου στον Υπόγειο Σιδηρόδροµο του Buenos 
Aires. Οι πολιτικές προεκτάσεις της ταινίας - η εξαφάνιση του τραίνου υποδηλώνει 
την εξαφάνιση των ανθρώπων την περίοδο της δικτατορίας στην Αργεντινή – δεν 
υπάρχουν στην ιστορία η οποία διαδραµατίζεται στο Υπόγειο Σιδηρόδροµο της 
Βοστώνης.   
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απευθύνεται σε έναν µαθηµατικό για τη λύση του προβλήµατος που 
δηµιουργείται από την πληκτρολόγηση όλων των βιβλίων που έχουν γρα-
φτεί και που θα γραφτούν στο µέλλον από έξι χιµπατζήδες.  

Ιστορία µε µαθηµατικό περιεχόµενο είναι και του Isaac Asimov: “The 
Feeling of Power”, η οποία παρόλο που είναι γραµµένη το 1957 - όταν 
ακόµα οι υπολογιστές ήταν τεράστια µηχανήµατα βασισµένα σε πολύ-
πλοκα συστήµατα γραναζιών - ο Asimov διατυπώνει την υπόθεση ότι όλοι 
οι µαθητές µέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα θα έχουν τον προσωπικό τους 
Η/Υ που θα χωράει στην τσέπη τους. Στην ιστορία, περιγράφεται µια 
µελλοντική κοινωνία όπου οι αριθµητικοί υπολογισµοί θα γίνονται από 
Η/Υ και οι άνθρωποι θα έχουν ξεχάσει πώς να υπολογίζουν. Ο ήρωας της 
ιστορίας, αξιωµατικός του στρατού, ανακαλύπτει εκ νέου τη δυνατότητα να 
πολλαπλασιάζει αριθµούς, µια τεχνική που τη θεωρεί ως µυστικό όπλο 
εναντίον των ανωτέρων του. Στοιχεία Μαθηµατικών έχει και η ιστορία του 
“Imaginery” (1942), η οποία αφορά στους φανταστικούς αριθµούς. Ο 
εκκεντρικός ψυχολόγος Tan Porus προσπαθεί να εξηγήσει την συµπερι-
φορά ενός µυστηριώδους καλαµαριού χρησιµοποιώντας «φανταστικούς 
αριθµούς» στις εξισώσεις που περιγράφουν την ψυχολογία του.  

Στην ιστορία του Arthur Clarke: “The Nine Billion Names of God” (1952), 
οι Θιβετιανοί µοναχοί προσλαµβάνουν ειδικούς από εταιρεία Η/Υ για να 
αλλάξουν τα κυκλώµατα των υπολογιστών τους ώστε να µπορούν τα 
τυπώνουν όλα τα ονόµατα του Θεού σύµφωνα µε κανόνες. Η συγκεκριµένη 
ιστορία εκτός του ότι αποτελεί θαυµάσιο δείγµα έκθεσης τεχνικών 
Συνδυαστικής Ανάλυσης είναι και από τις ελάχιστες ιστορίες Επιστηµονι-
κής Φαντασίας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µαθητές του ∆ηµοτικού 
Σχολείου στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης. 

Ο Stanislaw Lem στην ιστορία του: “The Extraordinary Hotel” (1968), 
εισάγει τον αναγνώστη στις ενδιαφέρουσες ιδιότητες των απειροσυνόλων. 
Στα απειροσύνολα αναφέρεται και ο Greg Egan στο “The Infinite Assassin” 
(1991).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ιστορίες που αναφέρονται στα «Φανταστικά 
Μαθηµατικά» - όπως η νουβέλα του Greg Egan “Distress” (1995) που 
περιγράφει µια κοινή συνεδρίαση φυσικών και µαθηµατικών προς 
αναζήτηση της «Θεωρίας των Πάντων-Theory of Everything» - ή στο 
Θεώρηµα του Gödel, όπως η σύντοµη ιστορία του Ted Chiang “Division by 
Zero” (1991).  

Σε πολλά έργα Επιστηµονικής Φαντασίας, τα Μαθηµατικά παρουσιάζονται 
να αποτελούν τη βάση επικοινωνίας µε εξωγήινα όντα, όπως στο έργο του 
Carl Sagan “Contact”, στο οποίο ο ήρωας, µαθηµατικός, ανακαλύπτει ένα 
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µήνυµα που δεν µπορεί να σταλεί µε ραδιοκύµατα, αλλά υπάρχει 
κρυµµένο στη δοµή των ίδιων των Μαθηµατικών. Η ιδέα που προβάλλεται 
στο “Contact”, ότι ενδεχοµένως µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε 
εξωγήινους χρησιµοποιώντας µια καθολικά αποδεκτή γλώσσα όπως αυτή 
των Μαθηµατικών, είναι πολύ διαδεδοµένη στην Επιστηµονική Φαντασία. 

Εντούτοις, αξίζει να αναφερθούµε σε δύο έργα που αποτελούν εξαίρεση 
στην προαναφερόµενη τάση. Το πρώτο είναι το έργο του David Ruelle µε 
τίτλο: “Conversations on Mathematics with a Visitor of Outer Space” 
(1998). Ο Ruelle αναφέρει ότι αφού τα Μαθηµατικά είναι ανθρώπινες 
κατασκευές, τότε τα εξωγήινα όντα αναµένεται να έχουν τελείως διαφο-
ρετικά Μαθηµατικά, εποµένως η επικοινωνία µαζί τους µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο στη βάση της αποκωδικοποίησης των Μαθηµατικών 
και στην εκ νέου δηµιουργία µιας κοινής µαθηµατικής γλώσσας. 
Συµπτωµατικά, την ίδια χρονιά, ο Ted Chiang, έγραψε µια ιστορία, η 
οποία αναφέρεται σε ένα τέτοιο παράδειγµα στο “Story of Your Life” (1998). 
Ο Chiang θεωρεί ότι είναι δύσκολο να επικοινωνήσουµε µε εξω-γήινα όντα 
των οποίων τα Μαθηµατικά, σε αντίθεση µε τα γήινα Μαθηµα-τικά 
βασίζονται σε διαφορετικές αρχές. 

 

ΙΙΙ. Ο Μαθηµατικός στα Κείµενα Επιστηµονικής Φαντασίας 

Σηµαντική παράµετρος στα κείµενα Επιστηµονικής Φαντασίας, είναι ο 
τρόπος που παρουσιάζονται οι µαθηµατικοί, οι χαρακτήρες τους καθώς και 
τα στερεότυπα της µαθηµατικής κοινότητας που προβάλλονται (Goueva 
2004, Kasman 2004, Kasman 2005). 

Στα έργα Επιστηµονικής Φαντασίας οι µαθηµατικοί παρουσιάζονται µε 
αµφιλεγόµενο τρόπο. Όταν κάποιος συγγραφέας θέλει να παρουσιάσει τον 
ήρωα της ιστορίας του ως ιδιαίτερα έξυπνο τον/την παρουσιάζει ως 
µαθηµατικό, επίσης ως µαθηµατικοί παρουσιάζονται και οι χαρακτήρες 
που συνεισφέρουν στη λύση προβληµάτων που προκύπτουν στη πλοκή της 
ιστορίας. 

Tο στερεότυπο του ήσυχου, χαµηλών τόνων, αλλά ψυχρού και απόµακρου 
µαθηµατικού, ο οποίος αισθάνεται ευτυχισµένος µόνον όταν βρίσκει τη 
µαθηµατική λύση στα µυστήρια που τον περιβάλλουν επαναλαµβάνεται 
συχνά στα έργα Επιστηµονικής Φαντασίας. Η ιδιαίτερη ευφυΐα που 
χαρακτηρίζει τους µαθηµατικούς χρησιµοποιείται από τους ίδιους ως 
µέσον διαφυγής από την πραγµατικότητα και διαχωρισµού τους από την 
υπόλοιπη κοινωνία. Η θεώρηση αυτή, των µαθηµατικών επιστηµόνων, 
εµφανίζεται ακόµα και στους τίτλους έργων επιστηµονικής φαντασίας όπως 
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το “The Cold Equations” (1954) του Tom Godwin και το “We” (1924) του 
Yevgeny Lamyatin. 

Κοινός τόπος και των δύο θεωρήσεων, παραµένει η αποδοχή του γεγονότος 
ότι τα Μαθηµατικά δεν µπορούν να αλλάζουν για να ταιριάζουν µε τις 
επιθυµίες και τις ανάγκες των ανθρώπων, εποµένως και οι µαθηµατικοί 
συµπεριφέρονται µε συγκεκριµένο τρόπο λόγω της ενασχόλησής τους µε τα 
Μαθηµατικά. Ταυτίζονται δηλαδή τα Μαθηµατικά µε τους µαθηµατικούς. 
Η ταύτιση της µαθηµατικής κοινότητας µε τα Μαθηµατικά, εµφανίζεται σε 
πολλά έργα Επιστηµονικής Φαντασίας, ως µέσον διαχωρισµού των 
µαθηµατικών από την υπόλοιπη κοινωνία, όπως στην ιστορία του Rudy 
Rucker: “A New Golden Age” (1961), όπου οι επιστήµονες αναρωτιούνται 
για τις επιπτώσεις που θα επέφερε η χρήση µιας µηχανής, η οποία θα 
απαγόρευε στους µη µαθηµατικούς να βλέπουν και να απολαµβάνουν τα 
Μαθηµατικά όπως οι µαθηµατικοί. Χωρίς, εποµένως, να υπάρχει εµφανής 
σύγκρουση ανάµεσα στους µαθηµατικούς και την κοινωνία, όπως 
συµβαίνει στα έργα επιστηµονικής φαντασίας, τα οποία αναφέρονται στους 
επιστήµονες των Φυσικών Επιστηµών (Σταύρου & Σκορδούλης 2003), η 
ιδιαιτερότητα της µαθηµατικής κοινότητας ως προς τα άλλα κοινωνικά 
υποκείµενα αναδεικνύεται σε καθοριστικό φορέα µιας ξεχωριστής πολιτι-
σµικής παρακαταθήκης. Στην ιστορία “Mathenauts” (1964), ο Norman 
Kagan αναφέρει: «Μόνο αυτοί που έχουν ανώτερη γνώση των Μαθηµατικών 
µπορούν να ταξιδέψουν στο διάστηµα, αυτοί που διαθέτουν αφηρηµένη 
σκέψη και µπορούν να σκέφτονται το χώρο γύρω τους ως µαθηµατικό 
αντικείµενο, ως την επιφάνεια του Reimann, ως χώρο διανυσµάτων…».  

Η αντίληψη «είµαστε διαφορετικοί» αποδίδεται στην ίδια τη φύση των 
Μαθηµατικών, τα οποία, στην επιστηµονική φαντασία, πολλές φορές 
θεοποιούνται. Στην ιστορία του Arthur Porgres: “The Devil and Simon 
Flagg” (1954), ακόµα και ο ίδιος ο διάβολος παθιάζεται µε τα Μαθηµατικά 
και συζητάει ατελείωτες ώρες µε τον Flagg όταν καλείται να αποδείξει το 
«Τελευταίο Θεώρηµα του Fermat» σε είκοσι τέσσερις ώρες, ενώ στην ιστορία 
του Stanislaw Lem: “Return from the Stars” (1982), ο αστροναύτης, 
επιστρέφοντας από το µακρύ ταξίδι του διηγείται: «Εκεί...εκεί υπάρχει η 
αιωνιότητα. Μόνο τα µαθηµατικά δεν τη φοβούνται. Εκεί πάνω κατάλαβα 
πόσο τέλεια είναι τα µαθηµατικά . Και πόσο δυνατά». 
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 
ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ 

Παναγιώτης Σπύρου 

Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 

Είχαµε την πείρα, µας έλειπε το νόηµα. 
Τόµας Έλιοτ 

 

Παράµετρος πρώτη 

 Η ταξινόµηση; Τα τελευταία χρόνια κάτι φέρνει πιο κοντά τη Λογοτεχνία και 
τα Μαθηµατικά. Ένας αριθµός εκδόσεων το πιστοποιεί. Το φαινόµενο 
επεκτείνεται και παίρνει µορφή πολιτιστικού κινήµατος κυρίως µε τις 
ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες της οµάδας ‘Θαλής και Φίλοι’ και µε συζητήσεις 
και συναντήσεις τοπικές, αλλά και διεθνείς. Προφανώς, πα-ρουσιάζει 
ενδιαφέρον να διερευνήσουµε κατά πόσο πρόκειται για µια µόδα ή για µια 
αναπόφευκτη κι αναγκαία σύγκλιση.  

Χρόνια πριν, οι απόπειρες για κάτι τέτοιο φάνταζαν απλοϊκές έως και 
κακόγουστες. Συχνά, τη σύνθεση αυτή έκαναν άνθρωποι που βρίσκονταν 
στο µεταίχµιο των δυο πνευµατικών δραστηριοτήτων, ενώ κάποιες φορές 
ερευνητές Μαθηµατικοί έκαναν κάτι το λογοτεχνικό, χωρίς να δώσουν σε 
αυτό µεγάλο εύρος. Ο καθηγητής Σπύρος Ζερβός είχε γράψει ποιήµατα, µε 
πιο επιτυχηµένα εκείνα για το έπος του 1940. Ακόµη, είχε εκδώσει ένα 
κριτικό έργο για τον Ιούλιο Βερν, αλλά δεν είχε προχωρήσει να κάνει 
λογοτεχνία που να αγγίζει τα Μαθηµατικά. Ωστόσο, τα παραδείγµατα 
πλήθαιναν και όλο περισσότεροι πολλοί µαθηµατικοί έδειχναν ενδιαφέρον 
για µια ευρύτερη καλλιέργεια. Θυµάµαι τότε τον ∆ηµήτρη Γαβαλά που είχε 
αναδείξει µαθηµατικές δοµές στην ποίηση του Ελύτη (Στον Ευκλείδη ΙΙ της 
ΕΜΕ, 1979).  

Πριν τριάντα χρόνια µεταφράσαµε το βιβλιαράκι του Ρένυι (A. Renyi), 
«∆ιάλογοι για τα Μαθηµατικά». Το κείµενο περιέχει διάλογους του Πλάτωνα, 
του Αρχιµήδη και του Γαλιλαίου, γραµµένο από τον µεγάλο Ούγγρο 
µαθηµατικό σε µορφή µάλλον θεατρική. Το εγχείρηµα ήταν αρκετά 
πετυχηµένο κι ενέπνευσε ακόµη και θεατρικές παραστάσεις σε σχολεία, οι 
οποίες είχαν επιτυχία.  
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Θα πρέπει εδώ να παραδεχθούµε, ότι ο πρώτος που χρησιµοποιεί Λογοτε-
χνία, για να µιλήσει για Μαθηµατικά κι όχι µόνο, είναι ο ίδιος ο Πλάτων. 
Αργότερα, στην ιστορία θα τον µιµηθεί ο Γαλιλαίος και θα γράψει τα έργα 
του υπό µορφή διαλόγου.  

Υπήρχε και ο γνωστός σε όλους ο Λιούης Κάρολ (Lewis Caroll) (ένας µε-
τριος ως µαθηµατικός καθηγητής πανεπιστηµίου, µε ειδικές ψυχολογικές 
αποκλίσεις) µε τις ιδιόρρυθµες διηγήσεις του για την Αλίκη, όπου δια-
σκεδάζει εκτός των άλλων την καθηµερινή γλώσσα για τις ασάφειες και τις 
µεταφορές της, σε µια εποχή που έχει ήδη δροµολογηθεί η συζήτηση για 
την Μαθηµατική Λογική και τη Φιλοσοφία της Γλώσσας ανάµεσα στους 
Μαθηµατικούς και τους φιλόσοφους της Μεγάλης Βρετανίας.  

Ο Γιαν Στιούαρτ (Jan Stuart) καθηγητής διαφορικών εξισώσεων στο 
Πανεπιστήµιο του Γουόρικ (Warwick) στην Αγγλία, έχει γράψει µια σειρά 
πολύ γλαφυρών βιβλίων που αφορούν στο ‘Χάος’. Αυτά είχαν τόση επιτυχία 
στο ευρύτερο κοινό ώστε οι εφηµερίδες στην Αγγλία το (2000) έφτασαν να 
γράφουν ‘ο καθηγητής που έκανε τα Μαθηµατικά σέξι’. 

‘Το Χάος’ είναι επίσης ο τίτλος ενός άλλου βιβλίου, δηµοσιογράφου µε το 
όνοµα Α.. Γκλέικ (A. Gleik). Μεταφρασµένο ελληνικά πριν δεκαπέντε 
χρόνια, περιγράφει µε µεγάλη γλαφυρότητα την απρόσµενη ανάδειξη της 
ιδέας των µη γραµµικών εξισώσεων στα µυαλά των επιστηµόνων. 

Ας πάρουµε τώρα ένα από τα πλέον συζητηµένα κείµενα πολύ τελευταία, 
«Ο Θείος Πέτρος κι η εικασία του Γκόλντµπαχ» του Απόστολου ∆οξιάδη, 
βιβλίο λογοτεχνικό, µε διεθνείς διακρίσεις και µεταφράσεις σε πολλές 
γλώσσες. Το µικρό αυτό µυθιστόρηµα διαβάζεται απνευστί κι έχει πολλές 
λογοτεχνικές αρετές, µε την κλασσική έννοια του όρου. Πρόκειται για ένα 
καλλιτεχνικό δηµιούργηµα που εµφανίζει την παράφορη προσπάθεια ενός 
πολύ καλού µαθηµατικού να λύσει την εικασία του Γκόλντµπαχ, ενώ 
αδιαφορεί για άλλα µετριότερα αποτελέσµατα που παράγει.  

Άλλο βιβλίο είναι ‘Το Θεώρηµα του παπαγάλου’, του Ντενί Γκετζ: Ένας 
καλλιεργηµένος βιβλιοπώλης κληρονοµεί µια τεράστια βιβλιοθήκη που 
εµπεριέχει όλο το φάσµα της µαθηµατικής επιστήµης. Βιβλία σπάνια, 
ιστορικά και σύγχρονα επιστηµονικά. Έχει την υποχρέωση να κατατάξει 
αυτόν τον πλούτο σε ράφια και για να το κάνει πρέπει να αποκτήσει ένα 
πλαίσιο επίγνωσης πάνω στα µαθηµατικά και την ιστορία τους. Το εύρηµα 
αυτό δίνει την δυνατότητα στον συγγραφέα να ξεδιπλώσει ένα βιβλίο 
ιστορικής επιστηµολογίας των µαθηµατικών, να εµφανίσει µε γλαφυρό 
τρόπο µεγάλες στιγµές της εξέλιξης του κλάδου καθώς και να προβλη-
µατίσει για τις µεγάλες αλλαγές της επιστήµης και των ερωτηµάτων της. 
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Θα µπορούσα να προσθέσω κι άλλους τίτλους κι άλλα βιβλία σε µια 
αµήχανη προσπάθεια να προχωρήσω σε µια ταξινόµηση για την κατανόηση 
του φαινοµένου, µέσα σε ένα µεγάλο ρεπερτόριο κειµένων που ασχολού-
νται µε διηγήσεις για τα Μαθηµατικά, διηγήσεις για ζωές Μαθηµατικών. 
Ιστορίες διανοητικής περιπέτειας κι ανθρώπινου δράµατος µε κύριο θέµα 
την αγάπη για τα Μαθηµατικά κι ακόµη αναφορές στην οµορφιά και την 
αρµονία των Μαθηµατικών. Επειδή τέτοιες κατανοµές έχουν προκύψει γι 
αυτά, θα προχωρήσω σε κάτι άλλο. 

 

Παράµετρος δεύτερη 

Η ∆ιαθεµατικότητα: Θα ήθελα να διεισδύσω περισσότερο στο ζήτηµα 
αναζητώντας βαθύτερους συσχετισµούς της λογοτεχνίας και των Μαθηµα-
τικών στην εποχή µας που έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο οι ευαι-
σθησίες για τις δυσκολίες που έχουν οι µαθητές µε τα Μαθηµατικά κι όπου 
αναζητούνται όλο και περισσότερες αφορµές εναλλακτικών συζητήσεων γι 
αυτά. 

 Οι αρετές µιας τέτοιας προσπάθειας, είναι κατανοητές σε εκείνους που 
ασχολούνται µε τα Μαθηµατικά, την ∆ιδακτική τους και ό,τι άλλο είναι 
δυνατό να ενισχύσει την διδασκαλία ή τη µάθησή τους. Θα έβλεπα ότι η 
λογοτεχνική διήγηση θεµάτων που αφορούν στα Μαθηµατικά και την 
ιστορία τους εµπεριέχει µια ιδέα διαθεµατικότητας. Οπωσδήποτε, είναι 
ασαφές τόσο το τι είναι διαθεµατικό όσο και το κατά πόσον ένα κείµενο 
µπορεί να δράσει θετικά ή όχι για κάποιον, όσον αφορά το ενδιαφέρον του 
για τα Μαθηµατικά.  

Αναφέρω εδώ την σχετική αναφορά ενός µεγάλου ερευνητή της Θεωρίας 
Γραφηµάτων του Μπιλ Τάτ (Bill Tutte) στην διάλεξή του µε θέµα Τι είναι τα 
Μαθηµατικά;  

«Αυτό που συµβαίνει είναι ότι στα µαθηµατικά σου δίνονται κάποιες 
πληροφορίες από τις οποίες βγάζεις συµπεράσµατα. Αυτή η διαδικασία 
παραγωγής συµπερασµάτων έχει δραµατοποιηθεί από τον Κόναν Ντόυλ 
στις ιστορίες του Σέρλοκ Χολµς. Συµπτωµατικά, σε εκείνες τις ιστορίες 
κάποιο πρόσωπο περιγράφεται ως µαθηµατικός αλλά δεν αφήνεται να 
φανεί ως τέτοιος. Όταν ήµουν νέος διάβαζα αχόρταγα αυτές τις ιστορίες. 
Αργότερα ακούγοντας τα πρώτα µου µαθήµατα της Γεωµετρίας ένοιωσα 
έκπληξη και χαρά που βρήκα ένα αντικείµενο, το οποίο είχε αναπτυχθεί 
βάσει των ίδιων παραγωγικών αρχών.» 

Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι ένα πλαίσιο που να συνδέει τη λογοτεχνική 
διήγηση µε τα Μαθηµατικά, δηλαδή οι άλλοι τρόποι να µιλήσουµε γι αυτά 
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ώστε να παρακινήσουµε τους µαθητές να ενδιαφερθούν. Είναι ένα ζήτηµα 
στο οποίο έχουν σταθεί Μαθηµατικοί σε όλες τις εποχές, από την εποχή 
του Ευκλείδη. Ωστόσο, υπάρχουν και ενστάσεις για την αποτελεσµα-
τικότητα αυτής της πορείας. Ένας βαθύς φιλόσοφος, ο Κάρελ Κόζικ έχει 
µια ισχυρή θέση. 

‘∆εν είναι δυνατό να οικειοποιηθούµε ή να κατανοήσουµε τα µαθηµατικά 
και την πραγµατικότητα στην οποία µας εισάγουν, αν χρησιµοποιούµε µια 
αναφορά (αποβλεπτικότητα) που δεν αντιστοιχεί στην πραγµατικότητα των 
µαθηµατικών π.χ. την θρησκευτική εµπειρία ή την καλλιτεχνική αντίλη-
ψη’. 

Ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος µια διαθεµατική προσέγγιση να στείλει το 
ενδιαφέρον µακριά από τα µαθηµατικά! Συχνά µυστήριο, αρµονία, 
πρόκληση, ακόµη και ποίηση, κρύβονται µέσα στην ίδια την µαθηµατική 
έννοια ή τον αλγόριθµο και δεν έχουν ανάγκη διαµεσολάβησης µιας άλλης 
διήγησης. Π.χ. η ιδέα της χρυσής τοµής. Αυτό µπορεί να αποτελέσει από 
µόνο του στοιχείο έλξης για κάποιον, ενώ κάποια στιγµή, αν όχι άµεσα, 
αυτό πρέπει να µελετηθεί ως µαθηµατικό φαινόµενο, δηλαδή να αναζη-
τηθούν οι µαθηµατικές του συνέπειες.  

  

Παράµετρος τρίτη 

Η κοινωνική κι ιστορική λειτουργία της λογοτεχνίας: Στη λογοτεχνία 
κι ιδιαίτερα στο πεζογράφηµα συνέβαλαν µετά την αναγέννηση δυο κυρίως 
λόγοι. Η εφεύρεση της τυπογραφίας και η συγκρότηση των εθνών στην 
Ευρώπη. Η διήγηση, όπως είχε αναπτυχθεί στον Μεσαίωνα και νωρίτερα 
είχε αµεσότητα και εξαρτιόνταν από την παρουσία του αφηγητή. Με την 
εµφάνιση της τυπογραφίας, µια µεγάλη παράδοση της άµεσης αφήγησης 
υποχωρεί. Οι δάσκαλοι της σχολαστικής φιλοσοφίας που ανέπτυξαν την δια 
ζώσης διδασκαλία ξεπερνιούνται µπροστά σε ένα µέσο πιο ψυχρό και 
αποστασιοποιηµένο, αλλά πιο αποτελεσµατικό για µαζική διάδοση των 
ιδεών, το βιβλίο. Εκείνη την εποχή µεγάλες ανακατατάξεις συµβαίνουν 
στην Ευρώπη. Γύρω από κάθε γλωσσικό άξονα έρχεται να αποκτήσει 
συνείδηση και ένα έθνος. Η γραπτή γλώσσα θα γίνει το µέσο έκφρασης 
κοινών ευαισθησιών και προσδοκιών ενός λαού και κατά συνέπεια της 
οµοιογένειάς του. Όπως ο Όµηρος έγινε το σηµείο αναφοράς όλων των 
αρχαίων ελλήνων, έτσι ο Σαίξπηρ καθόρισε την αγγλική γλώσσα και τη 
συνείδηση ώστε να βρουν έτοιµο έδαφος αργότερα οι άλλοι µεγάλοι 
συγγραφείς της Αγγλίας. Στη Γαλλική βρίσκουµε πρωτοπόρους τον Ρακίνα, 
τον Μολιέρο, τον Μπαλζάκ, Ο Πούσκιν, ο Γκογκόλ στην Ρωσική, ο Γκαίτε 
και Χαίντερλιν για την Γερµανική κ.λ.π. 
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Σε κάθε γλώσσα φτιάχτηκαν οι εκφράσεις, βρέθηκε ο ρυθµός, στήθηκαν οι 
µύθοι της. Η λογοτεχνία έγινε ο καθρέφτης µε τον οποίο το έθνος έβλεπε ή 
κατασκεύαζε τον εαυτό του κι αποτέλεσε βασικό στοιχείο ταυτότητας του. 
Οι λαοί γενικά έβλεπαν µέσω της λογοτεχνίας κι αναγνώριζαν ο ένας τα 
χαρακτηριστικά του άλλου. 

Αργότερα, οι τάξεις πρότειναν την αυτοσυνείδησή τους µε λογοτεχνία που 
να τους χαρακτηρίζει. Οι γάλλοι δηµοκράτες δηµιούργησαν την δική τους 
πορεία που τους διέκρινε βαθµιαία από τους βασιλικούς. Η εργατική τάξη 
και οι σοσιαλιστές ήθελαν την λογοτεχνία τους, το σοσιαλιστικό ρεαλισµό, 
ενώ χαρακτήριζαν την άλλη ως αστική ή µικροαστική λογοτεχνία. Τα 
κινήµατα είδαν την λογοτεχνία σαν χώρο επεξεργασίας των ιδεών τους, της 
άµυνας και της αυτοεκτίµησης: λογοτεχνία των γυναικών, των µεταναστών, 
των ανθρώπων µε ειδικές σεξουαλικές επιλογές.  

Επίσης, φτιάχτηκαν ειδικές λογοτεχνίες όπως το αστυνοµικό µυθιστόρηµα 
και εκείνο της επιστηµονικής φαντασίας, το campus µυθιστόρηµα των 
πανεπιστηµιακών. Οι λογοτεχνίες αυτές άρχισαν να έχουν ένα κοινό 
εξειδικευµένο. Οι δρόµοι που περιγράφω είναι γνωστοί στους ειδικούς και 
δεν θα τους αναπτύξω περισσότερο.  

Έτσι, η εµφάνιση µιας λογοτεχνίας που αφορά σ’ ένα επιστηµονικό κλάδο 
διαδραµατίζει ένα πολλαπλό ρόλο. Οπωσδήποτε, δεν θα µπορούσαµε να 
ισχυριστούµε άµεσα ότι αυτή αποτελεί το στοιχείο αυτοσυνείδησης της 
µαθηµατικής κοινότητας, καθόσον αυτή η επιστηµονική οµάδα έχει άλλα 
κριτήρια αρκετά εσωτερικά, µε τα οποία προσδιορίζεται. Όµως, πρόκειται 
για µια λογοτεχνία, η οποία διαβάζεται και από τα µέλη της κοινότητας, 
καθόσον τους συµπληρώνει µια την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους. 
Χρησιµοποιεί λέξεις κι αναπαραστάσεις που βρίσκονται µέσα στα Μαθη-
µατικά. Τους πληροφορεί για ιστορικά ζητήµατα της επιστήµης, επιστηµο-
λογικές εξηγήσεις των µεγάλων αλλαγών της.  

Είναι γνωστό, ότι τα Μαθηµατικά χαρακτηρίζονται από τον πολύ ειδικό 
συµβολισµό και το περιορισµένο συχνά πλαίσιο επεξεργασίας των επί 
µέρους προβληµάτων. Έτσι, οι Μαθηµατικοί των διαφορετικών κλάδων 
ελάχιστα καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Για τούτο, ενδιαφέρουν τους 
µαθηµατικούς οι ολιστικές περιγραφές που προσφέρονται ευκολότερα στην 
λογοτεχνική γλώσσα. Επίσης, η λογοτεχνία αυτή προβάλλει ένα άλλο 
πρόσωπο των Μαθηµατικών προς τους έξω από την µαθηµατική κοινότητα 
ανθρώπους, ή ακόµη σε εκείνους που πρωτογνωρίζουν την επιστήµη αυτή. 
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Παράµετρος τέταρτη 

Το Χαµένο Υποκείµενο: Την δεκαετία του εξήντα, όταν κάποιοι 
φιλόσοφοι προέβλεπαν τον νέο κόσµο, που θα αναδειχθεί υπό την 
επίδραση των Μέσων, τα λεγόµενά τους φαίνονταν υπερβολές. Έλεγαν τότε, 
ότι τα Μέσα επιβάλλουν ανθρωπολογικές αλλαγές και καθορίζουν τις 
ανθρώπινες σχέσεις. ‘Το µέσον είναι το µήνυµα!’ έλεγε ο Μάρσαλ Μακ 
Λουάν (Marchal McLuhan) ως προφήτης, σε µια εποχή που δεν υπήρχε 
δορυφορική ή έγχρωµη τηλεόραση, το PC, το laptop, τα πολυµέσα, 
ίντερνετ, ταχείες αεροπορικές µετακινήσεις, κινητό τηλέφωνο, η κυριαρχία 
της εικόνας και τόσα άλλα µέσα που εισέβαλαν στην εξέλιξη του ανθρώπου 
ώστε να τον µεταλλάξουν! Μιλούσε για το ‘παγκόσµιο χωριό’ που επερχόταν 
κι είχε διαβλέψει ως ένα µέσο και την διαφήµιση, παρατηρώντας ότι τα 
χρήµατα που ξοδεύονται γι αυτή σε κάθε χώρα είναι πολλαπλάσια εκείνων 
που καταλήγουν στην εκπαίδευση. Η διαφήµιση όµως αποτελεί 
εκπαίδευση και εκπαιδεύει τους ανθρώπους σε καταναλωτικές 
συµπεριφορές κάτι που το κάνει κυρίως µε την εικόνα.  

Έχουµε να κάνουµε πλέον µε τον καταναλωτικό άνθρωπο τη στιγµή που 
προσπαθούµε να τον διδάξουµε την κουλτούρα ενός άλλου είδους 
ανθρώπου που προηγήθηκε. Η Τζέιν Χίλι (Jane Healy), στο βιβλίο της 
‘Μυαλά που κινδυνεύουν, γιατί τα παιδιά µας δεν σκέφτονται’, επισηµαίνει 
ότι, ‘Σήµερα, στο σύγχρονο παιδί που βάλλεται από τα µηνύµατα της 
υπερπληροφόρησης, το να θέλουµε να διδάξουµε Μαθηµατικά κι 
αναλυτική σκέψη είναι σαν να προσπαθούµε να περάσουµε ένα σχοινί σε 
βελόνα!’ Ενώ η θέση του φιλόσοφου της εκπαίδευσης Πάπερτ (Papert) είναι 
ακόµη πιο κατηγορηµατική, όταν λέει ότι ‘o καταναλωτικός τρόπος ζωής 
και κριτικός τρόπος σκέψης αποτελούν τους δυο πόλους µιας ατέλειωτης 
σύγκρουσης µέσα στο µοντέλο της δυτικής ανάπτυξης’. Ο αναστοχασµός 
που επέβαλε ο γραπτός λόγος υποχωρεί ραγδαία, ενώ εικόνες, διαφηµίσεις 
και µέσα υποβάλλουν µια πρόσληψη µέσω συµπεριφορών κι όχι λόγου.  

∆εν είναι τυχαίο, ότι η εκπαίδευση ωθείται διαρκώς και περισσότερο σε 
διδασκαλίες που βασίζονται σε συµπεριφορές (∆ιαθεµατικότητα, νέες 
διδασκαλίες, ρεαλιστικά προβλήµατα, χρήση λογισµικών). Είναι η εποχή 
της κυριαρχίας του πραγµατιστικού πνεύµατος. Οι διδασκαλίες πρέπει να 
αλλάξουν, να φορτιστούν επικοινωνιακά και να µεταφέρουν ένα µεγάλο 
µέρος της λειτουργίας τους στη συνεργασία, στη διαµεσολάβηση εργαλείων 
και διαφορετικών κωδίκων, στην ερµηνεία και µετάφραση των διαφο-
ρετικών αναπαραστάσεων, στη διαπραγµάτευση, στη συναισθηµατική συµ-
µετοχή, στη βαθιά και ουσιαστική εµπλοκή των υποκειµένων στο 
πρόβληµα κατά ένα συλλογικό διϋποκειµενικό τρόπο. Οι θεωρίες αυτές 
διδασκαλίας, που ονοµάζονται συνοπτικά διαδραστικές σε αντιδιαστολή της 
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κλασσικής µετωπικής διδασκαλίας, συνυπολογίζουν την ύπαρξη ενός υπο-
κειµένου που θα κατασκευάζει τη γνώση του κι αποβλέπουν σε αυτό! 

Σε µια ιδανική επανατοποθέτηση της νέας µορφής εκπαίδευσης, τα 
υποκείµενα θα συγκροτούν γνώση µέσα σε διάλογο, σε διαπραγµατευτικές 
πρακτικές όπου δοκιµάζουν τις απόψεις τους µέσα στις διαλεκτικές 
αντιθέσεις, τη συζήτηση, τη κοινωνική αποδοχή. Οι γενικεύσεις του νου 
έρχονται να γίνουν συννοηµατοδοτήσεις, συνοψίσεις όλων των δυνατών 
εκδοχών που µια κοινότητα καταθέτει κι εξασφαλίζει το έγκυρο µέσα στην 
ίδια την διαδικασία, ενεργοποιώντας έτσι τόσο νοητικούς όσο και 
συγκινησιακούς παράγοντες. Το αποτελέσµατα αυτά, στην εν γένει κοινω-
νική ψυχολογία και τα κυρίαρχα αιτήµατα γνώσης της εκπαιδευτικής 
φιλοσοφίας στην προοπτική της λύσης προβλήµατος, τα έχει αποδώσει 
πολύ ωραία ο γερµανός φιλόσοφος του καιρού µας Jurgen Haber-
mas(1993, σελ. 365) όταν λέει:  

Το παράδειγµα της γνώσης των αντικειµένων πρέπει ν’αντικατασταθεί από 
το ‘παράδειγµα’ της συνεννόησης µεταξύ υποκειµένων ικανών να 
επικοινωνούν µέσω της γλώσσας και των µέσων και να πράττουν. 

Τα παραπάνω ηχούν συχνά ως ευχολόγια στα οποία καταλήγουν οι 
θεωρητικοί προσπαθώντας να προσαρµόσουν την εκπαίδευση στις νέες 
επικοινωνιακές κι ανθρωπολογικές συνθήκες. Ωστόσο, εκείνο που προ-
ϋποθέτει αυτή η θεώρηση και που συνάδει µε αυτό που λέµε κονστρου-
κτιβισµός στην εκπαίδευση είναι το αναστοχαστικό υποκείµενο, το οποίο 
γίνεται διαρκώς σπανιότερο ενώ στην ουσία είναι το ζητούµενο!  

Στο ζήτηµα αυτό η σηµασία του γραπτού λόγου ήταν αποφασιστική. Η 
γραφή ως µέσο υπαγόρευε τον αναστοχασµό έδινε προτεραιότητα στο νου 
να επεξεργαστεί µέσα στην εσωτερική εµπειρία του το νόηµα που αυτή 
µετέδιδε. Στην πραγµατικότητα, το νόηµα ανήκει πάντα στον ερµηνευτή 
των συµβόλων, στην συγκρότηση των εσωτερικών αναπαραστάσεων, 
θεµατοποιείται από το νου που συλλογίζεται κι επενδύει σε αυτό η συνεί-
δηση αποβλέποντας (συνδυάζοντας προθέσεις, συγκινησιακούς παράγοντες 
και νοηµατική συγκρότηση). Σε αντίθεση, µε τις εσωτερικές αναπαρα-
στάσεις, τα Μαθηµατικά εκφέρονται διαρκώς µέσω των εξωτερικών συµβο-
λικών αναπαραστάσεων. Εδώ είναι και το κύριο πρόβληµα της φαινο-
µενολογικής επιστηµολογίας  

«πως το υποκείµενο συγκροτεί στην εσωτερική του εµπειρία τον κόσµο των 
καθολικών αληθειών των Μαθηµατικών;» 

Αλλά, πού είναι αυτό το υποκείµενο; Το σηµερινό παιδί λειτουργεί 
διαρκώς µέσα στις συµπεριφορές που του υπαγορεύουν µέσα, εικόνα, 
κατανάλωση. Στην πραγµατικότητα σκέφτεται µε αναφορά σε συµπε-
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ριφορές, ενώ η µεγαλύτερη ανάγκη του ανάγεται στο φιλτράρισµα της 
πληροφορίας που το πολιορκεί. Οι σύγχρονες διδακτικές έχουν επιση-
µάνει το πρόβληµα. Η εκπαίδευση έχει υποχρέωση να αµυνθεί όσο το 
δυνατό περισσότερο και να υπερασπίσει αυτόν τον κόσµο των εσωτερικών 
αναπαραστάσεων, τον κόσµο του αποβλεπτικού νοήµατος και του 
στοχαστικού υποκειµένου. Εδώ ακριβώς βοηθά η λογοτεχνία. 

Η λογοτεχνία αφηγείται τον κόσµο που παρατηρεί το υποκείµενο και 
αποτελεί ίσως τελευταίο προπύργιο του υποκειµένου. Όπως έχει δείξει ο ∆. 
Κούρτοβικ η λογοτεχνία, µαζί µε τη φιλοσοφία συγκρότησαν το υποκείµενο 
µέσα στο δυτικό κόσµο.  

Η λογοτεχνία, ως καλλιτεχνική λειτουργία, έχει ένα ιδιωτικό χαρακτήρα και 
διαβάζεται αποκλειστικά ατοµικά, είναι -ας πούµε- µια εξατοµικευµένη 
δραστηριότητα. Επίσης, ο λόγος της υποκινεί την λειτουργία στις άλλες 
µορφές τέχνης που έχουν ως χαρακτηριστικό να αναδεικνύουν το υπο-
κείµενο. Είναι αυτή που υπαγορεύει χαρακτήρα στον ηθοποιό, στον 
τραγουδιστή και τον ροκά. Επιβάλλει από την φύση της και φωτίζει την 
εσωτερική πλευρά του προσώπου. Με αυτή την έννοια, αποτελεί την πολι-
τισµική συνέχεια της δέησης και του εσωτερικού διαλόγου που είχε ο 
θρησκευόµενος άνθρωπος µε τον θεό του, ο ορθολογιστής µε την συνείδησή 
του. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η λογοτεχνία µας περιγράφει το µη 
στερεοποιηµένο υλικό της διαρκούς κοραλλιογενούς ιζηµατοποίησης του 
πολιτισµού µας.  

Έτσι, το πέρασµά του λόγου από το ανθρώπινο δράµα της κατασκευής του 
Μαθηµατικού στερεώµατος µας ξαναδείχνει τον ανθρωπολογικό χαρακτήρα 
του και το φέρνει πιο κοντά σε µας και τις ανθρώπινες διαστάσεις µας. Με 
την διήγηση, βλέπουµε τον άνθρωπο µέσα στην καθηµερινότητά του να 
προσπαθεί να λύσει τόσο τα πρακτικά προβλήµατα της επιβίωσής του όσο 
και τα αισθητικά προβλήµατα που του υπαγορεύουν τα Μαθηµατικά. 
Μπαίνουµε στην θέση ενός υποκειµένου που συλλογίζεται πάνω στα ίδια τα 
Μαθηµατικά. Ζούµε το συνταρακτικό γεγονός της γέννησης των Μαθη-
µατικών, χωρίς να γνωρίζουµε οπωσδήποτε την επιστήµη τους.  

 Η Borasi (1990) προσεγγίζοντας το θέµα Λογοτεχνία και Μαθηµατικά 
αναφέρει «η παραδοχή των συναισθηµάτων που συνδέονται µε την 
αυθεντική λύση προβλήµατος-σύγχυση, απόγνωση, αγαλλίαση, απογοή-
τευση- είναι εξαιρετικά σηµαντική για να βοηθήσει τους µαθητές να 
αναπτύξουν περισσότερο ρεαλιστικές επεκτάσεις στη εµπλοκή τους σε 
ανοιχτές και δηµιουργικές µαθηµατικές εµπειρίες». Στη συνέχεια υποστη-
ρίζει ότι, «η εισαγωγή των αυθεντικών µαθηµατικών ιστοριών στο αναλυτικό 
πρόγραµµα, µπορεί να είναι περισσότερο επαναστατική από όσο κάποιος 
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υποθέτει, καθώς οι ιστορίες επιτρέπουν στους µαθητές να αντιληφθούν τα 
µαθηµατικά όχι ως µέρος του αναλυτικού προγράµµατος, αλλά τους 
προσκαλεί να λάβουν µια θέση δραστική και κριτική στη µάθηση των 
µαθηµατικών. Επίσης, τους καθιστά ενήµερους στην νοµιµότητα και τη 
σηµασία των συναισθηµατικών συνιστωσών της µάθησης». 

Η Borasi αναφέρεται στη συνέχεια, στο λογικό-επιστηµονικό τρόπο της 
σκέψης και στον αφηγηµατικό, όπως τους κατηγοριοποιεί ο Bruner. Ο 
ένας αφορά στην αλήθεια και ο άλλος το νόηµά της. Στις µαθηµατικές 
ιστορίες αυτές οι διακρίσεις είναι τεχνητές. Όµως, οι µαθηµατικές ιδέες 
που απεικονίζονται είναι εξίσου συνδεδεµένες µε το περιεχόµενο και 
τις αξίες και διαφωτίζουν τη διαδικασία αναζήτησης του νοήµατος, στην 
οποία διαδικασία συµµετέχουν και τα συναισθήµατα. 

 

Παράµετρος πέµπτη  

Το κατασκευαστικό Υποκείµενο: Εδώ θα αποπειραθώ µια χονδροειδή 
διά-κριση της λογοτεχνίας σε δυο βασικούς κλάδους. Εκείνη που έχει 
δοµή σεναρίου και διηγείται µια ιστορία, οπότε το ενδιαφέρον της 
βρίσκεται µέσα στην εξέλιξη των γεγονότων. Συνήθως, είναι επηρεασµένη 
από την µορφή διήγησης που έχουµε έντονα συνηθίζει βλέποντας φιλµ. Η 
διήγηση τρέχει και η κάθε στιγµή της δηµιουργεί πιο πολλά µυστήρια από 
όσα εξηγεί. Μιµείται το αστυνοµικό µυθιστόρηµα ή εκείνο της 
επιστηµονικής φαντασίας. Θυµίζει ταινίες µυστηρίου και έχει οικονοµία 
που µας γνώρισε ο Σπήλµπεργκ. Σε µια τέτοια διήγηση βέβαια, ο λόγος 
έχει πολύ λίγη σηµασία και η εκδήλωση δράσης είναι πιο σηµαντική από 
την περιγραφή του εσωτερικών επεξεργασιών των υποκειµένων.  

Η άλλη µορφή της λογοτεχνίας είναι πιο ενδιαφέρουσα. Είναι εκείνη που 
κάνει τις λέξεις και τα συµπλέγµατά τους τόσο πρωτόγνωρα όσο κι 
αποκαλυπτικά. Έχει δοµή ποιητική. Αυτή δεν την διαβάζουµε, µας 
διαβάζει. Κάνει τις λέξεις ψυχικούς παλµούς κι αφηνόµαστε στον κυµατι-
σµό της. Το υποκείµενο αφήνει τον εαυτό του να κολυµπήσει µέσα στην 
γλώσσα. Το ποτάµι της γλώσσας προϋπάρχει, όπως το ορίζει ο Φουκώ, κι 
αναβλύζει από τα κατάβαθα του νου. Εκεί, το υποκειµενικό συναντά το 
αντικειµενικό. Οι αναδείξεις του λόγου έχουν το χαρακτήρα του αναπό-
φευκτου και του αναγκαίου ανοίγοντας πάλι εµπρός µας µια νέα εκδοχή 
πλατωνισµού. Ο λόγος, µάς περιµένει! Εµείς είµαστε απλά φορείς του. Η 
αντίληψη αυτή έχει µια εγελιανή καταγωγή.  

Η λογοτεχνία του δεύτερου είδους είναι η σπανιότερη αλλά και η 
σηµαντικότερη. Αντίθετα, η πληθώρα των κειµένων που αναφέρονται στην 
λογοτεχνία των Μαθηµατικών ανήκουν στο πρώτο είδος. Ως εκδοχή του 
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δεύτερου είδους θεωρώ την υπαρξιακή λογοτεχνία στην οποία θα ήθελα να 
αναφερθώ εκτενέστερα  

Μέσα στο πλαίσιο εκείνων που ασχολούνται µε τη ∆ιδακτική των Μαθη-
µατικών (µέσα στο περιβάλλον που µιλά για κονστρουκτιβισµό) έχει 
µεγάλη σηµασία η υπαρξιακή λογοτεχνία και η γραφή της. Η υπαρξιακή 
λογοτεχνία κινείται πέρα από την νατουραλιστική διήγηση και δείχνει το 
βάθος των ανθρώπινων καταστάσεων, συνδεδεµένο συνήθως µε τα µεγάλα 
ζητήµατα της ζωής, όπως αυτό του θανάτου, του έρωτα, του νοήµατος της 
ζωής, της ηθικής ύπαρξης, της σηµασίας των άλλων, του παραλόγου. Η 
επιτυχία του βιβλίου του Απόστολου ∆οξιάδη οφείλεται ίσως σε αυτό. Ο 
ήρωάς του έχει µια παράλογη µυστικιστική επιδίωξη, που µας θυµίζει τους 
παράλογους ήρωες του Αλµπέρ Καµύ ή του Σάµιουελ Μπέκετ που δεν 
συµβιβάζονται µε την µετριότητα και µετατρέπουν την αξία µιας επινόησης 
σε απόλυτο νόηµα της ζωής!  

Μια άλλη όψη της υπαρξιακής λογοτεχνίας είναι εκείνη που συνδέεται µε 
τις αποφάσεις ζωής, την ελευθερία και τον κονστρουκτιβισµό. Ο µεγάλος 
συγγραφέας Ζαν Πωλ Σαρτρ, ξεκίνησε παιδαγωγός κι έκανε λογοτεχνία τις 
αναλύσεις ενός µεγάλου φιλόσοφου, του Μ. Χάιντεγκερ. Ο Σαρτρ µας 
δείχνει µε τρόπο αριστοτεχνικό, τι σηµαίνει κονστρουκτιβισµός, αλλά 
κυρίως αναφέρεται στο πεδίο των νοηµάτων της ηθικής. Ο άνθρωπος είναι 
ελεύθερος και αποφασίζει. Την κάθε στιγµή έχει όλα τα δυνατά ρεπερτόρια 
που του δίνουν η εµπειρία του και οι πρότερες επιλογές του, αλλά αυτός 
επιλέγει και παράγει ηθικό νόηµα.  

Κάθε στιγµή, ως πόρος ζωής, είναι στιγµή επιλογής µέσα σε ένα περι-
βάλλον εσωτερικών αναπαραστάσεων και αποβλέπει. Η «απόβλεψη», από 
τον ορισµό, της εµπεριέχει τις προτεραιότητες των αποφάσεων. Η ιστορία 
της συνείδησής του είναι ιστορία των επιλογών του. «Ο άνθρωπος 
κατασκευάζει τον εαυτό του», αφού για τον Σαρτρ επιλέγει ακόµη και τα 
όνειρά του… 

Είναι γνωστό, ότι καθώς ο υπαρξισµός εκκινεί από την φαινοµενολογία 
(βλέπε Παπανούτσο) και τον απασχολεί το βασικό θεώρηµα της «η σχέση 
ανάµεσα στην υποκειµενικότητα της γνώσης και στην αντικειµενικότητα του 
περιεχοµένου της γνώσης». (Derrida). Στον υπαρξισµό, η αναζήτηση 
µετατίθεται στην υποκειµενικότητα της ηθικής πράξης και στις διϋπο-
κειµενικές συνέπειες της. Η µέθοδός του Σαρτρ µας δείχνει την σύγκρουση 
των υποκειµένων, στα ηθικά πάντα ζητήµατα, θέτοντας έτσι το ζήτηµα, πώς 
συγκροτείται ο αντικειµενικός- διϋποκειµενικός κόσµος της διαπραγµά-
τευσης και των συµβάσεων (αλλά κατ’ επέκταση στο επιστηµολογικό πεδίο 
µπορούµε να το δούµε αυτό στην συγκρότηση των Μαθηµατικών ιδεατο-
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τήτων) µέσα στην υποκειµενική εµπειρία. Ο άνθρωπος επεξεργάζεται εσωτε-
ρικά τα νοήµατά του, αλλά αυτά υπάρχουν µόνο στο βαθµό που τα εκφέρει 
και τα διαπραγµατεύεται µε τους άλλους, ώστε αυτά να γίνουν αντικειµε-
νικά, δηλαδή να αποχωριστούν την συγκεκριµένη υποκειµενική παραγωγή 
τους. Κατά τον Σαρτρ, ο άνθρωπος δεν είναι οι προθέσεις του αλλά οι 
εκδηλώσεις τους, αυτό που γίνεται ενώπιον των άλλων µε τις πράξεις του. 
Ενεργώντας, κατασκευάζει τον εαυτό του. 

 Στις διδακτικές καταστάσεις του Brousseau, συναντούµε ένα απόηχο 
αυτών των ιδεών. Εκεί συναντούµε αυτή τη διαδικασία της υποκειµενικής 
παραγωγής, (φάση δράσης), της εκφοράς σε ένα άλλο υποκείµενο µε την 
ανάκληση της γλώσσας (φάση διατύπωσης), την αποδοχή της εκφοράς ως 
κάτι που έχει νόηµα από ένα δεύτερο υποκείµενο, οπότε παύει η 
εγωκεντρική του λειτουργία και κατασκευάζεται το διϋποκειµενικό νόηµα 
(φάση επικύρωσης), και την τελική κοινωνική κατάθεση του καθηγητή (ως 
θεσµικού υποκειµένου) της αντικειµενικής γνώσης.  

 

Παράµετρος έκτη 

Είναι σε θέση οι µαθηµατικοί να γράψουν λογοτεχνία. Ο Χίλµπερτ (Xilbert) 
έγραφε για κάποιον, ο οποίος όταν κατάλαβε ότι δεν µπορεί να γίνει 
µεγάλος µαθηµατικός άρχισε να γράφει λογοτεχνία! Αλλά πώς ένας που 
είχε ανάγκη να κάνει µαθηµατικά, ένιωσε την ανάγκη να κάνει λογοτεχνία; 
Υπάρχει κάτι κοινό στις δυο καταστάσεις του νου και της ψυχής; Υπάρχουν 
συναισθήµατα που µπορούν να εκφραστούν σε λέξεις από ένα νου που 
στοχάζεται µαθηµατικά προβλήµατα; Αξίζει να ενθαρρυνθεί αυτός ο 
δυϊσµός, αυτό το διπλό κοίταγµα των νοηµάτων ή ακόµη της αγωνίας που 
τα στηρίζει; Θα το κάνουν άνθρωποι που ζουν στο µεταίχµιο των δυο 
πνευµατικών πεδίων; Ναι, όλα αυτά είναι δυνατά και είναι ζήτηµα καλ-
λιέργειας. Ο Μαθηµατικός που έχει διδαχθεί να ξεχνά το συναίσθηµα και 
να παρατηρεί ψυχρά και αποστειρωµένα τις σκέψεις του, καθώς λύνει 
προβλήµατα, δεν θα µπορέσει. Αλλά, αν ο Μαθηµατικός ζήσει και εµπι-
στευτεί εξίσου τις δυο διαφορετικές εµπειρίες, αν διδαχθεί να το κάνει τότε 
είναι δυνατό να µας δείξει πώς αναβλύζουν οι σκέψεις όχι µόνο στο 
ψυχολογικό πεδίο, όπως το έκανε ο Ανταµάρ (Hadamard), αλλά και 
συγκινησιακά. Ας Θυµηθούµε τον Οµάρ Καγιάµ.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισηµάνω την µεγάλη σηµασία του να έχει ο 
παιδαγωγός συνείδηση των παραµέτρων που επεµβαίνουν σε κάθε νέα 
πρωτοβουλία. Τα πνευµατικά ρεύµατα και τα κινήµατα ξεπετάγονται ως 
ανάγκες, τα φτιάχνει η ζωή και οι άνθρωποι· αλλά κάθε προσπάθεια δεν 
έχει µόνο µια όψη. Ως παιδαγωγούς, πρέπει να µας απασχολεί το θέµα της 
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απόδοσής µας στους βασικούς µας στόχους µε σπουδαιότερο, να 
εξασφαλίσουµε όσο το δυνατό πιο δηµιουργικούς και ελεύθερους ανθρώ-
πους, κάτι που δεν επιδέχεται µοναδική απάντηση. Ο διάλογος λοιπόν, 
συνεχίζεται…  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

O. F. Bollnow, Φιλοσοφική Παιδαγωγική, Ε. Γρηγόρη, 1986. 

R. Borasi, J.R. Sheedy, M. Siegel, Language Arts, Feb 1990, 67, 2, Academic 
Research Library. 

Derrida J. (1966), E. Husserl, Η Φαινοµενολογία και το πέρας της Μεταφυσικής, 
ΕΠΟΧΕΣ, τευ. 34. 

Gary Gutting, Φουκώ, Μετάφραση Ν. Ταγκούλης, Ελληνικά Γράµµατα, 2006.  

J. Habermas, Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Νεοτερικότητας, Εκδ. Αλεξάνδρεια. 

Michel Henry, ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Έκδοση του Πανεπιστηµίου. 

J. Healy, Μυαλά που κινδυνεύουν, µετάφραση, εκδόσεις Λύχνος, 1996.  

Κοζικ. Κ, (1975), Η διαλεκτική του Συγκεκριµένου, (µετάφραση), Εκδ. Οδυσσέας. 

Ε. Παπανούτσου, Το ∆ίκαιο της Πυγµής, Εκδόσεις ∆ωδώνη. 

Alrféd Rényi, ∆ιάλογοι για τα Μαθηµατικά (µετάφραση από αγγλικά, Μ. 
Μυτηλιναίος – Π. Σπύρου, επιµέλεια Σπύρου Ζερβού, εκδόσεις ∆ιογένης, 
1977). 

Ζ. Π. Σαρτρ, Ο Υπαρξισµός είναι Ανθρωπισµός, µετάφραση Κ. Σταµατίου, Εκδόσεις 
Σίδερη, 1964. 

W. T. Tutte, Τι είναι τα Μαθηµατικά, Μετάφραση Π.Σπύρου, στο QUANTUM, 
Τόµος 3, τεύχος 2, 1996, σελ. 50–54.  

 

 

e-mail: pspirou@cc.uoa.gr  



 

 71. 

 

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 

Γιάννα Κατσιαµπούρα 

Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού 

 

Εισαγωγικά  

Η προσέγγισή µου, όσον αφορά τη συσχέτιση µαθηµατικών και λογοτεχνίας 
µυστηρίου, πώς δηλαδή διαπλέκονται τα µαθηµατικά µε τη λογοτεχνική 
αυτή κατηγορία σε συγκεκριµένο βάθος χρόνου, από την εµφάνισή της έως 
και σήµερα, θα κινηθεί σε δύο άξονες. Θα εξετάσω τα µαθηµατικά ως 
στοιχείο της δοµής του λογοτεχνικού κειµένου αλλά και ως µοτίβο της 
µυθοπλασίας. ∆εν είναι στις προθέσεις του παρόντος κειµένου να ανοίξει το 
ζήτηµα που αφορά τη γενικότερη αξιολόγηση της λογοτεχνίας µυστηρίου, 
αν δηλαδή πρόκειται για λογοτεχνία ή παραλογοτεχνία, τι είναι παρα-
λογοτεχνία κ.ο.κ., που είναι ατέρµονη. Αυτό που θα µπορούσε να τεθεί εδώ 
ως παράµετρος είναι η ευρεία απεύθυνση της λογοτεχνίας µυστηρίου και 
το µεγάλο αναγνωστικό κοινό της, γεγονός που επιτρέπει κάποια γενι-
κότερα συµπεράσµατα για την εικόνα των µαθηµατικών όπως ανακλάται 
µέσα από τα κείµενα αυτά και παράλληλα όπως διαµορφώνει τις απόψεις 
των αναγνωστών σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και σε διαφορετικά 
επιστηµολογικά πλαίσια.. 

 

Τα µαθηµατικά ως εργαλείο 

Η σχέση µαθηµατικών και λογοτεχνίας µυστηρίου εκκινεί από την 
εµφάνιση του συγκεκριµένου λογοτεχνικού είδους, τον 19ο αιώνα. Η 
«κλασική» λογοτεχνία µυστηρίου εµφανίζεται µε τα δοµικά χαρακτηριστικά 
που γνωρίζουµε, δηλαδή µε τη δοµή του «Ποιος το έκανε», τον 19ο αιώνα. 
Θα θεωρήσω πρώτο συγγραφέα που θέτει τα θεµέλια του είδους τον 
Έντγκαρ Άλαν Πόε, µε τη νουβέλα του «Οι φόνοι της οδού Μοργκ», που 
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κυκλοφόρησε το 1841. Στο εµβληµατικό, όπως θεωρήθηκε,1 αυτό κείµενο, 
ο συγγραφέας εισάγει την άποψή του για τον ενδεδειγµένο τρόπο επίλυσης 
των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο ήρωας-ντετέκτιβ επιχειρηµατολο-
γώντας ως εξής:2 «Ωρισµένα πνευµατικά χαρακτηριστικά, τα αναλυτικά, 
όπως λέγονται, ελάχιστα αντέχουν σε οποιαδήποτε ανάλυση. Τα εκτιµούµε 
µόνο από τα αποτελέσµατά τους. Ανάµεσα σε άλλα, ξέρουµε γι’ αυτά πως, 
για όσους τα κατέχουν σε ένα βαθµό ξεχωριστό, γίνονται πηγή εξαιρετικών 
απολαύσεων. […] ο ψυχαναλυτής[3] βρίσκει τη χαρά στην πνευµατική 
δράση που αποκαλύπτει.[…] Του αρέσουν τα αινίγµατα, οι γρίφοι και τα 
ιερογλυφικά. Στην κάθε λύση παρουσιάζει κ’ ένα µέρος της οξυδέρκειάς 
του, που στην κοινή λογική φαίνεται υπερφυσική. […] Αυτή η ικανότητα 
της έρευνας της ψυχής µπορεί να ενισχυθεί πολύ µε τη µελέτη των 
ανωτέρων ιδίως µαθηµατικών […]. Την αναλυτική δύναµη δεν θα έπρεπε να 
τη συγχέουµε µε την απλή ευφυΐα». 

Ανάλυση λοιπόν ως απαραίτητο, εκ των ων ουκ άνευ εργαλείο επίλυσης των 
προβληµάτων, όχι απλώς ευφυΐα. Σε συνδυασµό βέβαια µε τη διαίσθηση, 
όπως αναφέρει ο Πόε στο διήγηµά του «Το κλεµµένο γράµµα».4 Ο ιππότης 
Ντυπέν εµφανίζεται ως εκπρόσωπος του συλλογισµού βάσει αυστηρών 
κανόνων, µε τον οποίο καταφέρνει και λύνει τα προβλήµατα που επιλέγει 
επειδή αποτελούν νοητική πρόκληση κι όχι επειδή είναι αναγκασµένος να 
µπει σε τέτοιου είδους διαδικασία λόγω, π.χ., επαγγελµατικών υποχρε-
ώσεων.  

Το έργο του Πόε αποτέλεσε τον πρόδροµο για τη λογοτεχνία µυστηρίου 
όπως διαµορφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Με βάση τη δράση και το 
χαρακτήρα του ντετέκτιβ-αναλυτή Ντυπέν θα διαµορφωθεί η κλασική 
ιστορία µυστηρίου, µε αυστηρά οργανωµένη δοµή και ήρωες οι οποίοι 
στηρίζονται σε «επιστηµονικές» µεθόδους σκέψης, δηλαδή στην συστη-
µατική παρατήρηση και στην αυστηρότητα των συλλογισµών, που βασίζεται 
στα µαθηµατικά.  

 Η λογοτεχνία µυστηρίου, όπως παγιώνεται ως είδος, εντάσσεται στο αστικό 
µυθιστόρηµα, δηλαδή στο µυθιστόρηµα που απευθύνεται στην αστική τάξη 
κυρίως αλλά που σύντοµα θα περιλάβει στους αναγνώστες του και µικρο-

                                                 
1 Uri Eisenzweig, «Όταν το αστυνοµικό µυθιστόρηµα έγινε είδος», εισαγωγή στο 
Ανατοµία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 9-38, εδώ σ. 10. 

2 Έντγκαρ Άλαν Πόε, «Η διπλή δολοφονία της οδού Μοργκ», Ο χρυσός σκαραβαίος, 
Γαλαξίας/Ερµείας, Αθήνα χ.χ., σ. 69, 72. 

3 “Analyst” στο πρωτότυπο. 
4 Έντγκαρ Άλαν Πόε, «Το κλεµµένο γράµµα», Ο χρυσός σκαραβαίος, 
Γαλαξίας/Ερµείας, Αθήνα χ.χ., σ. 120. 



ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 73. 

αστικά στρώµατα, έπειτα από την αύξηση της εγγραµµατοσύνης.5 Πρόκει-
ται για είδος δοµηµένο ως διανοητικό παιχνίδι και µε στόχο κυρίως τη 
διασκέδαση, µυθοπλασία µε ευρεία απεύθυνση, στα µέτρα της εποχής, 
άρα µε απεύθυνση κυρίως στα µέλη της αστικής και µικροαστικής τάξης.  

Αν δούµε τα κείµενα αυτά στην ιστορικότητά τους, η εκπεφρασµένη 
αντίληψη για την ανίχνευση και ερµηνεία των προβληµάτων µε εργαλείο 
τον ορθό λόγο είναι απόλυτα αναµενόµενη. Στο β΄ µισό του 19ου αιώνα οι 
επιστηµονικές ανακαλύψεις δηµιουργούν µια αισιοδοξία στηριγµένη στους 
νόµους της λογικής, που στηρίζεται στα αποδεικτικά σχήµατα. Στο επι-
στηµονικό πεδίο ο θετικισµός είναι η κυρίαρχη αντίληψη κι αυτή 
διαµορφώνει ως εκ τούτου την κυρίαρχη ιδεολογία. Έτσι η γενικότερη 
αντίληψη που διατρέχει το αστικό κοινό είναι η πίστη στην πρόοδο του 
ανθρώπου µε εργαλείο την επιστήµη. 

Σύµφωνα µε την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής, η επιστήµη ως 
αγαθοποιός δύναµη είναι αυτή που θα µεταµορφώσει την ανθρώπινη 
κοινωνία προς το καλύτερο. Ο κόσµος λοιπόν τελεολογικά θα βελτιωθεί αν 
ακολουθηθούν οι επιστηµονικές αρχές στη σκέψη αλλά και στη δράση του 
ανθρώπου, του ατόµου, που θα διαµορφώσει το νέο κοινωνικό µοντέλο, το 
οποίο θα θεµελιώνεται στη λογική. Η πρόοδος της τεχνολογίας, που 
εφαρµόζει τις νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις, λειτουργεί επιβεβαιωτικά 
για τη δύναµη της λογικής σκέψης. Η κυρίαρχη λοιπόν ιδεολογία ενσω-
µατώνει την πίστη στην πρόοδο και τον βελτιωτικό ρόλο της λογικής 
σκέψης, χωρίς ιδιαίτερες αµφισβητήσεις, οι οποίες όταν διατυπώνονται 
αφορούν έναν µικρό κύκλο στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
Ταυτόχρονα, αυτή η εµµανής προσήλωση στη δύναµη της επιστήµης και 
στους αδιαπραγµάτευτους νόµους της χρησιµοποιείται για να προσφέρει 
µια ασφάλεια για την τελεολογική εξέλιξη του συστήµατος και για τη 
διαιώνιση της φυσικής τάξης, µε τη µορφή της διατήρησης µιας σταθερά 
ιεραρχηµένης κοινωνίας, απέναντι σε µια σειρά απειλητικούς για τη 
δεδοµένη ισορροπία κινδύνους, όπως π.χ. µπορούν να εκληφθούν τα σο-
σιαλιστικά προτάγµατα που αρχίζουν να βρίσκουν απήχηση στα µέλη της 
εργατικής τάξης. 

Αυτές τις γενικές αρχές της κυρίαρχης ιδεολογίας παραλαµβάνουν οι 
συγγραφείς λογοτεχνίας µυστηρίου, οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι επιστή-
µονες, δεν ανήκουν στην επιστηµονική κοινότητα, και τις µεταδίδουν στο 
κοινό τους εκλαϊκεύοντας και σχηµατοποιώντας βεβαίως κατά το δοκούν. 
γεγονός αναµενόµενο αν σκεφτεί κανείς αυτό που προαναφέρθηκε, ότι 

                                                 
5 Πέτρος Μαρτινίδης, Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, Υποδοµή, Αθήνα 1994, σ. 
165. 
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πρόκειται για λογοτεχνία µε στόχο το ευρύ κοινό και τη «φυγή», το ευχά-
ριστο διάλειµµα, όχι τον γενικότερο κοινωνικό και προσωπικό προβλη-
µατισµό. Έτσι, ο Σέρλοκ Χολµς, ήρωας του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ και ένα 
από τα πρότυπα που θα αναπαραχθούν σε διάφορες εκδοχές, δεν χρειά-
ζεται καν πολλές φορές να βρεθεί στον τόπο του εγκλήµατος για να λύσει το 
πρόβληµα, ενώ ο Ηρακλής Πουαρώ της Αγκάθας Κρίστι βασίζεται στα 
«µικρά φαιά κύτταρα» του εγκεφάλου του για να επιλύσει τα δικά του 
προβλήµατα, ακολουθώντας επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισµούς 
για την αποκατάσταση της στιγµιαία λόγω του εγκλήµατος διασαλευθείσας 
ισορροπίας. Η αποκατάσταση της ισορροπίας, η µόνιµη νίκη του καλού, 
δηλαδή του ερευνητή που µε εργαλείο τον παραγωγικό και επαγωγικό 
συλλογισµό επιβάλλεται και κατατροπώνει τους παρανόµους για να νικήσει 
και να επιβληθεί ο νόµος προσέδωσαν έναν κοινωνικό συντηρητισµό6 στο 
είδος αυτό, ο οποίος διατηρήθηκε τουλάχιστον µέχρι τον Μεσοπόλεµο7 και 
τους συγγραφείς που θα το διαφοροποιήσουν σε όλα τα επίπεδα, µε 
πρώτους τους Αµερικανούς Ν. Χάµετ και Ρ. Τσάντλερ.  

Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτή την πρώτη 
περίοδο της λογοτεχνίας µυστηρίου, τα µαθηµατικά αντιµετωπίζονται ως 
ουδέτερα ιδεολογικά και κοινωνικά, ως αυταξία, αντανακλώντας και την 
κυρίαρχη επιστηµολογική προσέγγιση, και η εργαλειακή τους χρήση σε 
επίπεδο αρχής στο πλαίσιο της αφήγησης στοχεύει στη διατήρηση των 
ισορροπιών και της καθεστηκυίας τάξης. 

 

Τα µαθηµατικά ως στοιχείο µυθοπλασίας 

Τα µαθηµατικά θα τα ξανασυναντήσουµε στη σύγχρονη λογοτεχνία µυστη-
ρίου µετά από µια µεγάλη περίοδο, κατά την οποία το είδος αλλάζει και 
αποκτά µια σειρά νέα χαρακτηριστικά. Το µυθιστόρηµα µυστηρίου δεν 
είναι πια µια ιστορία που διαµείβεται σε έναν κλειστό αστικό κύκλο, µε τη 
µορφή αυτόνοµης νησίδας µέσα στον υπόλοιπο κόσµο. Ο χαρακτήρας 
αυτού του τύπου µυθιστορήµατος έχει αλλάξει κατά πολύ, και µπορεί πια 
να είναι η φόρµα που επιτρέπει να θίγονται ευρύτερα κοινωνικά και 
πολιτικά προβλήµατα (τέτοιου χαρακτήρα είναι πολλά από τα έργα της 
σύγχρονης γαλλόφωνης και ισπανόφωνης λογοτεχνίας µυστηρίου). Σε αυτή 
την περίοδο τα µαθηµατικά συσχετίζονται ξανά µε τη λογοτεχνία µυστη-

                                                 
6 Για τον αντίστοιχο προβληµατισµό βλ. Πέτρος Μαρτινίδης, ό.π., σ. 144. 
7 Βλ. και Mary McCarthy, «Η δολοφονία και ο Καρλ Μαρξ», στο Ανατοµία του 
αστυνοµικού µυθιστορήµατος, ό.π., σ. 255-266, η οποία σχολιάζει τον τρόπο µε 
τον οποίο συγγραφείς αστυνοµικών ιστοριών παρουσιάζουν τους κοµµουνιστές ως 
«µάστιγα» και χρησιµοποιούν τη λογοτεχνία «στην υπηρεσία του status quo». 
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ρίου, ωστόσο δεν εµφανίζονται ως εργαλείο πια, παρά ως στοιχείο της 
µυθοπλασίας αλλά και της δοµής, ως διακύβευµα. Πρόκειται για µια σειρά 
κειµένων µυθοπλασίας για τα οποία τα µαθηµατικά αποτελούν το κύριο 
στοιχείο της υπόθεσης, κίνητρο και αίτιο για τις εγκληµατικές πράξεις που 
περιγράφονται και αφορµή να αναπτυχθεί προβληµατισµός γύρω από την 
ίδια την επιστήµη των µαθηµατικών. Φαινόµενο κυρίως της τελευταίας 
δεκαετίας του 20ού αιώνα, αν εξαιρέσουµε έργα του Χόρχε Λουί Μπόρχες,8 
τα κείµενα αυτά, γραµµένα κυρίως από µαθηµατικούς, αρθρώνονται µε 
άξονα ιστορικά και σύγχρονα µαθηµατικά ζητήµατα. Ενδεικτικά τέτοια 
µυθιστορήµατα θα µπορούσαν να θεωρηθούν Το θεώρηµα του παπαγάλου 
του Ντενί Γκετζ,9 ενώ το πιο δηµοφιλές και πολυµεταφρασµένο ως τώρα 
είναι Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλµπαχ του Απόστολου ∆οξιά-δη.10 
Στη συνέχεια θα γραφούν αρκετά τέτοια έργα, όπως παραδείγµατος χάριν 
Η ακολουθία της Οξφόρδης του Γκιγέρµο Μαρτίνες,11 ή τελευταία τα 
Πυθαγόρεια εγκλήµατα του Τεύκρου Μιχαηλίδη.12  

Το ειδοποιό χαρακτηριστικό αυτών των έργων είναι ότι δοµούνται γύρω από 
µαθηµατικά προβλήµατα που θα αποτελέσουν το κίνητρο για µυστήρια και 
δολοφονίες, την εξιχνίαση των οποίων παρακολουθεί η αφήγηση. Η θε-
µατική περιλαµβάνει σηµαντικά προβλήµατα της ιστορίας των µαθη-
µατικών, όπως την εικασία του Γκόλµπαχ, το θεώρηµα του Φερµά, το 
θεώρηµα της µη πληρότητας του Γκέντελ ή διαφωνίες που ξέσπασαν κατά 
καιρούς στους κόλπους της επιστηµονικής κοινότητας των µαθηµατικών.  

Τις περισσότερες φορές, το έγκληµα που συνιστά το µύθο της αφήγησης 
αποτελεί απλώς την ευκαιρία για τον συγγραφέα να µιλήσει για τα µα-
θηµατικά, χρησιµοποιείται ως αφορµή ώστε να παρουσιαστούν απόψεις για 
τα µαθηµατικά, τους µαθηµατικούς και την ιστορία τους, µε µικρότερο ή 
µεγαλύτερο βαθµό εκλαΐκευσης. Με πρόσχηµα λοιπόν ένα µαθηµατικό 
πρόβληµα ή ένα πρόβληµα των µαθηµατικών, περισσότερο σχολιάζονται 
επιστηµονικά ζητήµατα και αναπτύσσεται ο προβληµατισµός γύρω από 
αυτά, µε µια ρητορική ωστόσο που ξεφεύγει από το πλαίσιο του λόγου που 
θεωρείται «επιστηµονικός». ∆εν είναι, στο πλαίσιο αυτό, τυχαίο ότι θεµατικά 
τα περισσότερα από τα µυθιστορήµατα αυτά πραγµατεύονται ζητήµατα που 
απασχόλησαν έντονα και απασχολούν ακόµη τη µαθηµατική κοινότητα, 

                                                 
8 Βλ. π.χ. Χόρχε Λουί Μπόρχες, Έξι προβλήµατα για τον ∆ον Ισίδρο Παρόδι, Ύψιλον, 
Αθήνα 1984. 

9 Ντενί Γκετζ, Το θεώρηµα του παπαγάλου, Πόλις, Αθήνα 1999. 
10 Απόστολος ∆οξιάδης, Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλµπαχ, Καστανιώτης, 
Αθήνα 1993. 

11 Γκιγέρµο Μαρτίνες, Η ακολουθία της Οξφόρδης, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2004.  
12 Τεύκρος Μιχαηλίδης, Πυθαγόρεια εγκλήµατα, Πόλις, Αθήνα 2006. 
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αποτέλεσαν δε πεδίο ανταγωνισµών και αντεκδικήσεων στους κόλπους της. 
Ένα τέτοιο ερώτηµα παραδείγµατος χάριν είναι αν η µαθηµατική γνώση 
είναι αληθής αφ’ εαυτής ή είναι µέρος ενός ρευστού και µεταβαλλόµενου 
συστήµατος, µε κοινωνικές αγκυρώσεις.13 

Αν αποτολµούσα µια πρώτη εκτίµηση για την ανάπτυξη αυτού του είδους 
της λογοτεχνίας, θα αφορούσε το ρόλο της ιστορίας των επιστηµών και της 
επιστηµολογίας. Οι κλάδοι αυτοί άρχισαν να αναπτύσσονται ιδιαίτερα 
τελευταία ενώ η προσέγγιση του Τόµας Κουν, όπως διατυπώθηκε στο έργο 
του Η δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων,14 έπαιξε καταλυτικό ρόλο, 
διαλύοντας ασφάλειες περί των δεδοµένων και αµετάβλητων επιστηµονικών 
συµπερασµάτων. Στις νέες διανοητικές συνθήκες, αποκαθηλώθηκαν από-
ψεις περί της µίας και µοναδικής Επιστήµης (µε Ε κεφαλαίο). Η επιστη-
µολογία δε του Λουί Αλτουσέρ προχώρησε αναδεικνύοντας το επιστηµονικό 
φαινόµενο ως κοινωνικό και ιστορικό.15 

Τα νέα αυτά επιστηµολογικά δεδοµένα επέτρεψαν την αντιµετώπιση αλλά 
και την ανάδειξη των µαθηµατικών ως χώρου αντιθέσεων και διαπάλης κι 
όχι ως ενός χώρου απόλυτων βεβαιοτήτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι το θεώρηµα 
του Γκέντελ γίνεται πολύ συχνά το αφηγηµατικό µοτίβο της νέας αυτής 
µαθηµατικής λογοτεχνίας, συνδεόµενο µάλιστα και µε την εγκληµα-
τολογική έρευνα. Το ερώτηµα, π.χ., του «τι είναι αλήθεια» και «τι µπορεί να 
αποδειχθεί» µπορεί να τεθεί και σε µια έρευνα που αφορά κάποιο 
έγκληµα…16 Το παιγνιώδες δε ύφος που επιτρέπει µια λογοτεχνική προσέγ-
γιση καθιστά πιο εύκολη την αποµυθοποίηση προσώπων και καταστάσεων 
και την περιγραφή γεγονότων που αναδεικνύουν µια τέτοια αντιµετώπιση 

                                                 
13 Βλ. ∆ηµήτρης Χασάπης, «Τ. Μιχαηλίδης, Πυθαγόρεια εγκλήµατα», Ο Πολίτης, τ. 

149, Νοέµβριος 2006, σ. 46-47. 
14 Thomas Kuhn, Η δοµή των επιστηµονικών επαναστάσεων, Σύγχρονα Θέµατα, 

Αθήνα χ.χ. 
15 Λουί Αλτουσέρ, «Αντίφαση και επικαθορισµός», «Για την υλιστική διαλεκτική», Για 

τον Μαρξ, Γράµµατα, Αθήνα 1978. 
16 Ο ήρωας του Γκιγέρµο Μαρτίνες λέει: «Η αναλογία µε το θεώρηµα του Γκέντελ 

µου φάνηκε πραγµατικά εντυπωσιακή. Σε κάθε φόνο υπάρχει αναµφισβήτητα 
µια αλήθεια, µια και µοναδική αληθινή εξήγηση ανάµεσα σε όλες τις πιθανές. 

απ’ την άλλη µεριά, υπάρχουν επίσης χειροπιαστές ενδείξεις, γεγονότα που είναι 
αδιαφιλονίκητα ή τουλάχιστον, όπως θα έλεγε ο Καρτέσιος, πέρα από κάθε 
λογική αµφιβολία: αυτά θα ήταν τα αξιώµατα. […] Τι άλλο είναι η 
εγκληµατολογική έρευνα από το παλιό καλό µας παιχνίδι του να διατυπώνουµε 
προτάσεις,  να δίνουµε πιθανές ερµηνείες που προσαρµόζονται στα γεγονότα και 
να προσπαθούµε να τις αοδείξουµε; […] Εδώ εµφανίζεται για άλλη µια φορά 
εκείνο το τυπικό και αναπόφευκτο ψεγάδι ανάµεσα στο τι είναι αλήθεια και στο 
τι µπορεί να αποδειχθεί». Γκιγέρµο Μαρτίνες, Η ακολουθία της Οξφόρδης, 
Πατάκης, Αθήνα 2004, σ. 70-71. 
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σε ανθρώπινα και αντιηρωικά µέτρα. Από την άλλη, θέτουν πιο εύκολα 
ερωτήµατα και καθιστούν την αφήγηση πιο µαγευτική. ∆εν είναι ζήτηµα 
αποµάγευσης των µαθηµατικών, αλλά, αντίθετα, ανάδειξης και άλλων 
παραµέτρων που όµως εξακολουθούν να τα καθιστούν µαγευτικά µέσα από 
τη συγκρουσιακότητα που περιγράφουν και τις πλευρές που επιλέγουν να 
θέσουν προς συζήτηση.17 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί και µια άλλη κατηγορία 
σύγχρονων έργων που αναφέρονται στα µαθηµατικά, αλλά που εξακο-
λουθούν να τους προσδίδουν τη µορφή εργαλείου: είναι τα έργα που έχουν 
ως µοτίβο την κρυπτογραφία. Αλλά επειδή πρώτος διδάξας και σε αυτό τον 
τοµέα ήταν ο Έντγκαρ Άλαν Πόε µε τον «Χρυσό σκαραβαίο» του, η πληθώ-
ρα των έργων δεν συνιστά καινοφανές φαινόµενο, εντάσσεται µάλλον σε 
συρµό και έχει να κάνει µε µια γενικότερη στροφή στην εκµετάλλευση του 
ενδιαφέροντος περί συνωµοσιολογίας και αποκρυφισµού που εµφανίζεται 
τα τελευταία χρόνια, µετά την εκδοτική επιτυχία κάποιων διεθνώς 
µπεστσέλερ. Τέτοιο παράδειγµα είναι ας πούµε ο Κώδικας Ντα Βίντσι, του 
Νταν Μπράουν,18 που στην πλοκή του εντάσσει και την κρυπτογραφία ως 
εργαλείο. 

Για να επανέλθουµε στο ζήτηµα των σύγχρονων αναζητήσεων στη λογο-
τεχνία µυστηρίου σε σχέση µε τα µαθηµατικά, θα µπορούσε να δει κανείς 
ένα πρώτο και κύριο κοινό χαρακτηριστικό τους, κατ’ αρχήν σε σχέση µε 
τους συγγραφείς. Στη σύγχρονη λογοτεχνία που εξετάζεται εδώ οι συγγρα-
φείς είναι µαθηµατικοί, οι οποίοι µεταµορφώνουν σε αφηγηµατικό µοτίβο 
τα ενδιαφέροντά τους στο επιστηµονικό πεδίο. 

Η διαφοροποίηση σε σχέση µε την κλασική λογοτεχνία µυστηρίου, σε ένα 
πρώτο επίπεδο, αφορά το κοινό στο οποίο παραδοσιακά απευθυνόταν η 
τέτοιου είδους λογοτεχνία. Όσον αφορά λοιπόν την απεύθυνση, είναι 
προφανές και από τις πωλήσεις ότι και η σηµερινή λογοτεχνία θέτει ως 
στόχο της ένα ευρύ κοινό, πεπαιδευµένο όµως, και µε ειδικά ενδιαφέροντα. 
                                                 
17 Ένας από τους ήρωες του Ντενί Γκετζ λέει: «Ιστορίες µαθηµατικών αλλά και 

ιστορίες για τα Μαθηµατικά! ∆εν είσαι υποχρεωµένος να συµµεριστείς την 
άποψή µου. Αν διαφωνήσεις µαζί µου, δεν θα είσαι παρά ένας ακόµη από τους 
αναρίθµητους που δεν βλέπουν στη µαθηµατική γνώση παρά µια συλλογή από 
αλήθειες που κολυµπούν µέσα σε µια θλιβερή βαρεµάρα. Ωστόσο, αν τύχει 
καµιά µέρα να ανοίξεις ένα από αυτά τα συγγράµµατα, κάνε µου, παλιέ µου 
φίλε, τη χάρη να αναρωτηθείς: “Ποια ιστορία µου διηγούνται αυτές οι σελίδες;” 
Είµαι σίγουρος ότι θα κοιτάξεις αυτά τα µουντά και αδιαφανή Μαθηµατικά µ’ 
ένα άλλο φως που θα σε κατακλύσει, εσένα, τον αχόρταγο αναγνώστη των 
οµορφότερων µυθιστορηµάτων»,  Ντενί Γκετζ, Το θεώρηµα του παπαγάλου, ό.π., 
σ. 11. 

18 Dan Brown, Κώδικας Da Vinci, Λιβάνης, Αθήνα 2004. 
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Η σηµερινή «µαθηµατική λογοτεχνία µυστηρίου» δεν θέλει απλώς να 
προσφέρει διασκέδαση, δεν είναι µια «λογοτεχνία φυγής»,19 αλλά γράφεται 
και για να αναδείξει ευρύτερα ζητήµατα περί του ρόλου και της λειτουργίας 
της επιστήµης των µαθηµατικών (τα) αλλά και των µαθηµατικών (οι). Κι 
εδώ βέβαια, πέραν των γενικών προταγµατικών αρχών, υπεισέρχεται ο 
κίνδυνος του διδακτισµού ή και της µη αληθοφάνειας, λυδία λίθος όπου ο 
κάθε συγγραφέας κρίνεται. Είναι γεγονός ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που 
εµφανίζεται στα κείµενα του είδους έγκειται στα διαλογικά µέρη, τα οποία 
ξεπερνούν κάποιες φορές τα όρια της αληθοφάνειας, παίρνοντας µορφές 
που δεν θα ταίριαζαν στον προφορικό λόγο τον οποίο προσπαθούν να 
αναπαράξουν. Κάτι που θα πρέπει να αποδοθεί µάλλον στην ανάγκη εκλαΐ-
κευσης, η οποία απαιτεί εκτεταµένες επεξηγήσεις όρων και ζητηµάτων. 
Παρ’ όλ’ αυτά, που αφορούν αποκλειστικά τις αφηγηµατικές δυνατότητες 
και τεχνικές, η δοµή που επικεντρώνεται όχι στο κατεξοχήν µυστήριο αλλά 
στα µαθηµατικά που συνδέονται µαζί του αναδεικνύει ευρύτερους προβλη-
µατισµούς. Μέσα από την αφήγηση τίθενται ζητήµατα επιστηµονικής και 
επιστηµολογικής υφής, που φτάνουν στην αµφισβήτηση κυρίαρχων 
ιστορικά ιδεών και σχηµάτων.  

Η διάρρηξη των βεβαιοτήτων, συγκροτητικό στοιχείο του ρεύµατος, εκφρά-
ζεται και µε την απόρριψη του µανιχαϊστικού σχήµατος καλός-κακός, 
προστάτης του νόµου και της κοινωνίας-παράνοµος. Ο δράστης του εγκλή-
µατος δεν οδηγείται απαραιτήτως στα χέρια του «νόµου» και η τάξη δεν 
αποκαθίσταται σε πρότερες µορφές, αλλά το έγκληµα επιφέρει µια νέα 
ισορροπία. Έτσι, ο ορθολογικά σκεπτόµενος δεν οδηγείται πάντα στην 
εµφανή επιτυχία, µε βάση τα παραδοσιακά πρότυπα και τα κοινώς 
παραδεδεγµένα, και η πραγµατικότητα εµφανίζεται να συγκροτείται από 
πολλαπλά και αντικρουόµενα επίπεδα.20  

Η χαρακτηρολογία που διαµορφώνεται στη λογοτεχνία του είδους ανακλά 
τις προαναφερθείσες παραµέτρους. Οι πρωταγωνιστές δεν είναι µονοσή-
µαντοι, πολύ περισσότερο η επιστηµονική ιδιότητα και η ορθολογική σκέ-
ψη δεν συνεπάγονται µονόδροµα το ρόλο του καλού και του νικητή, όπως 
στην κλασική λογοτεχνία µυστηρίου. Παράδειγµα θα µπορούσε να αποτε-

                                                 
19 ∆ανείζοµαι τον όρο από τον Π. Μαρτινίδη, ό.π. 
20 Ο ήρωας του Γκιγέρµο Μαρτίνες λέει: «Ο Γκέντελ απέδειξε ότι, ακόµα και στα πιο 
στοιχειώδη επίπεδα της αριθµητικής, υπάρχουν θεωρίες που δεν µπορούν ούτε να 
αποδειχθούν ούτε να απορριφθούν µε βάση τα αξιώµατα, που βρίσκονται έξω απ’ 
το πεδίο δράσης αυτών των τυπικών µηχανισµών και που χλευάζουν κάθε 
απόπειρα απόδειξης, θεωρίες για τις οποίες κανένας δικαστής δεν θα µπορούσε 
να αποφασίσει αν ισχύουν ή όχι, αν είναι αθώες ή ένοχες». Γ. Μαρτίνες, ό.π., σ. 
65. 
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λέσει ο ήρωας στα Πυθαγόρεια εγκλήµατα του Τεύκρου Μιχαηλίδη21 ή στην 
Ακολουθία της Οξφόρδης.22 

Εδώ πάντως θα άξιζε να ειπωθεί ότι η έµφυλη διάκριση στη λογοτεχνία 
αυτής της τάσης είναι εµφανής. ∆εν αναφέροµαι βέβαια στις περιπτώσεις 
προσωπικοτήτων από την ιστορία των επιστηµών, που είναι δεδοµένες και 
ανήκουν µάλλον κατ’ αποκλειστικότητα στο ανδρικό φύλο, γεγονός που δεν 
θα µπορούσε να αλλάξει. Ούτε προφανώς θα περίµενε κανείς πληθώρα 
γυναικών µαθηµατικών ας πούµε τον 19ο ή ακόµη και το πρώτο µισό του 
20ού αιώνα. Αν όµως δούµε τους υπόλοιπους χαρακτήρες, οι µαθηµατικοί 
και οι συν αυτοίς, ακόµη και οι σπουδαστές στις περιπτώσεις που αναφέ-
ρονται, εξακολουθούν να είναι αρσενικού γένους ακόµη και σήµερα, όπως 
ήταν κατά το πλείστον και οι ήρωες-ντετέκτιβ του παρελθόντος. Φαίνεται ότι 
ορισµένα κοινωνικά επικαθορισµένα πρότυπα δεν είναι πολύ εύκολο να 
αµφισβητηθούν… 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προαναφερθέντα βέβαια ισχύουν στην 
περίπτωση της αφήγησης µε λογοτεχνικές αξιώσεις. Αναφέροντας εδώ 
ορισµένα, ενδεικτικά, είναι προφανές ότι αγνόησα και άλλα σηµαντικά 
έργα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει αρκετά έργα που 
θα µπορούσαν να ενταχθούν χονδρικά σε αυτή την κατηγορία, κάποια από 
τα οποία βρήκαν και µεγάλη ανταπόκριση στο αναγνωστικό κοινό. Ωστόσο, 
εδώ ελλοχεύει ένας κίνδυνος που όσο περνά ο καιρός και η λογοτεχνική 
αυτή τάση καθίσταται περισσότερο ευδιάκριτη και παίρνει τα χαρακτη-
ριστικά κατηγορίας, γίνεται ακόµη µεγαλύτερος. Αναφέροµαι στα πλείστα 
έργα που ακολουθούν κάθε φορά κάποιες επιτυχηµένες προσπάθειες και 
εντάσσονται στο συρµό. Τα οποία, ξεκινώντας θεωρητικά από ένα µαθη-
µατικό ζήτηµα, προσπαθούν να µιµηθούν πρότυπα και καταλήγουν 
κακέκτυπες προσπάθειες. Τα υπεραπλουστευτικά έργα που δείχνουν µια 
αξιοσηµείωτη εµµονή στην ανάδειξη µυστικιστικών, συνωµοσιολογικών 
σχέσεων στην επιστήµη, που αναδεικνύουν ανύπαρκτες «εθνικές» ανωτε-
ρότητες κ.ο.κ. Αλλά επειδή η ανθρωπότητα δεν θέτει παρά µόνο εκείνα τα 
ερωτήµατα στα οποία µπορεί να απαντήσει, όπως έγραφε ένας κλασικός, η 
κρίση εναπόκειται στους αναγνώστες… 

e-mail: katsiampoura@yahoo.gr 
 
                                                 
21 Τεύκρος Μιχαηλίδης, ό.π. 
22 Γ. Μαρτίνες, ό.π. 
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ΛOΓOTEXNIA KAI MAΘHMATIKA:  
AMΦI∆POMEΣ ΣXEΣEIΣ 

Aρίσταρχος Kατσάρκας 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

 

 

Eίναι ποτέ δυνατόν να σχετίσουµε τη λογοτεχνία µε τα µαθηµατικά; Eίναι 
δυνατόν ποτέ το ένα να επηρεάσει το άλλο; Tι σχέση θα µπορούσε να 
υπάρξει µεταξύ τους και µέχρι ποιο σηµείο θα µπορούσε αυτή να φτάσει; 

Όσο οι απόψεις µας για τα µαθηµατικά και τη λογοτεχνία παραµείνουν 
σύµφωνες µε τις παγιωµένες αντιλήψεις της α-χρονικότητας για τα πρώτα 
και της υποκειµενικότητας για τη δεύτερη, µια τέτοια σχέση µοιάζει 
απίθανη και αιρετική. Mια αρκετά άγνωστη, όµως, σχέση µεταξύ των δύο 
αυτών πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας αρχίζει να εξετάζεται τα 
τελευταία χρόνια και να έρχεται όλο και περισσότερο στο φως. Όσοι 
βλέπουν µια τέτοια σχέση, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει – τουλάχιστο -να 
προβληµατίζονται για τις µέχρι τώρα προαναφερθείσες επικρατούσες 
απόψεις. 

Όταν, λοιπόν, τα µαθηµατικά αποτελούν τον υποκειµενικό τρόπο οργά-
νωσης του περιβάλλοντος του ανθρώπου µε τρόπο που τον εξυπηρετεί στην 
επιβίωσή του· όταν ο λόγος είναι η εικόνα αυτής της οργάνωσης που 
επηρεάζεται και επηρεάζει αυτή την οργάνωση· πώς θα ήταν δυνατό να µην 
υπάρχει σχέση της λογοτεχνίας και των µαθηµατικών, όταν και τα δύο 
εκφράζουν την καθαρά ανθρώπινη σκέψη; 

Oι σύνδεσµοι µιας τέτοιας σχέσης, µάλιστα, είναι πολλοί και ποικίλοι: 
παιδική λογοτεχνία µε ενυπάρχουσες µαθηµατικές ιδέες (H Aλίκη στη 
Xώρα των θαυµάτων), αστυνοµική λογοτεχνία µε µαθηµατικούς γρίφους (H 
ακολουθία της Oξφόρδης), λογοτεχνία µε περιγραφή µαθηµατικών θεµάτων 
(Tο θεώρηµα του παπαγάλου, Tο παντελόνι του Πυθαγόρα κτλ.), λογοτεχνία 
µε χρήση µαθηµατικών για περιγραφή άλλων θεµάτων (H επιπεδοχώρα), 
µαθηµατικά κείµενα µε ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία (H απολογία ενός 
µαθηµατικού), φιλοσοφικά κείµενα µε ξεκάθαρες µαθηµατικές επιρροές 
(Θεαίτητος), επιστηµονικά κείµενα για τη διδασκαλία µαθηµατικών µέσω 
της λογοτεχνίας κτλ. 



Ενότητα Ι 

 82 

Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε δύο ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις, όπου το ένα πεδίο επηρέασε σε επίπεδο δοµής το άλλο. 
Tέτοιες επιρροές είναι αρκετά γνωστές και πολυσυζητηµένες σε άλλες 
πλευρές της τέχνης (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, µουσική), αλλά αρκετά 
άγνωστες όσον αφορά τα µαθηµατικά και τη λογοτεχνία. 

 

Aπό τα µαθηµατικά στη λογοτεχνία: Oulipo 

Tο 1960 οι Raymond Queneau και Francois Le Lionnais ιδρύουν ένα 
εργαστήρι γαλλόφωνων συγγραφέων και µαθηµατικών µε το όνοµα Oulipo 
(Ouvroir de littérature potentielle) που µεταφράζεται σε «εργαστήρι 
εναλλακτικής λογοτεχνίας» και που έχει σαν στόχο τη δηµιουργία λογοτε-
χνικών έργων χρησιµοποιώντας τεχνικές συγγραφής µε περιορισµούς. Aπό 
τα γνωστά µέλη του συλλόγου αναφέρονται οι νοβελίστες Georges Perec και 
Italo Calvino και ο ποιητής και µαθηµατικός Jacques Roubaud. Tο 1973 
η οµάδα αυτή ξεπερνάει την αφάνεια εκδίδοντας το La Littérature 
Potentielle, µια συλλογή αντιπροσωπευτικών έργων. 

Oι περιορισµοί που προαναφέραµε χρησιµοποιούνται σαν ένα µέσο 
ανάφλεξης ιδεών και έµπνευσης. Kάποιοι τέτοιοι είναι η µέθοδος «N+7», η 
«Xιονοστιβάδα», το «Λιπόγραµµα» και άλλα, που βασίζονται σε µαθηµατικά 
προβλήµατα όπως τη ∆ιαδροµή του Aξιωµατικού στο σκάκι, προβλήµατα 
συνδυαστικής κτλ. 

H ιστορία µε την οποία θα ασχοληθούµε εδώ, ξεκινάει αρκετά παλιότερα. 
Tο 1782 ο Leonhard Euler διατύπωσε το ακόλουθο πρόβληµα: 

«∆ίνονται τριάντα έξι αξιωµατικοί που ανήκουν σε έξι διαφορετικά συν-
τάγµατα και έχουν διαφορετικό βαθµό (έτσι ώστε κάθε συνδυασµός βαθµού 
και συντάγµατος να αντιστοιχεί σε έναν µόνο αξιωµατικό). Mπορούν οι 
αξιωµατικοί να παρελάσουν σε µια διάταξη 6 X 6 έτσι ώστε σε κάθε γραµµή 
και σε κάθε στήλη να εµφανίζεται µόνο µία φορά ο κάθε βαθµός και το 
κάθε σύνταγµα;» 

Oι πιο απλές περιπτώσεις αυτού του προβλήµατος (3 X 3 και 4 X 4) 
φαίνονται παρακάτω µε τη χρήση χαρτιών της τράπουλας και µε γράµ-
µατα: 
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Aα Bβ Cγ Dδ 

Cδ Dγ Aβ Bα 

Bγ Aδ Dα Cβ 

Dβ Cα Bδ Aγ 
 

 
Eικόνα 1. Λύσεις ελληνολατινικών διτετραγώνων 3 X 3 και 4 X 4 

 

Tα τετράγωνα αυτού του προβλήµατος ονοµάστηκαν ελληνολατινικά 
διτετράγωνα (Greco-latin bi-squares), αφού ο Euler χρησιµοποίησε τα 
λατινικά κεφαλαία A, B, C, D, E, F και τα ελληνικά πεζά α, β, γ, δ, ε, ζ για 
τη λύση του. Oι λύσεις για τετράγωνα µε διαστάσεις p X p, όπου p είναι 
πρώτος αριθµός µεγαλύτερος του 2 (για 2 X 2 δεν υπάρχει λύση) 
προσφέρονται εύκολα µέσα από ένα γενικό κανόνα: Aν i είναι ο αριθµός 
της γραµµής και j ο αριθµός της στήλης στην οποία βρίσκεται κάθε κελί 
του τετραγώνου, τότε τοποθετούµε στο κελί το λατινικό γράµµα που 
αντιστοιχεί στο (i + j) mod p και το ελληνικό που αντιστοιχεί στο (i + 2j) 
mod p. H επίλυση τετραγώνων µε διαστάσεις n X n, όπου n =4k+1 και 
n=4k+3 προκύπτει σχετικά εύκολα µε βάση τα προηγούµενα, αλλά η 
δυσκολία µεγαλώνει αν πρόκειται για πολλαπλάσια του 4 (αφήνεται σαν 
άσκηση για τον αναγνώστη). Oι περιπτώσεις όπου n=4k+2 παρουσιάζονται 
ως οι δυσκολότερες. H περίπτωση, µάλιστα, που ανέφερε ο Euler είναι 
αδύνατη. Tο 1960 παρουσιάζεται στο εξώφυλλο του Scientific American 
µια χρωµατική αναπαράσταση της λύσης για το τετράφωνο 10 X 10 
αφιερωµένη στην απόδειξη των Bose, Parker και Shrikhande για την 
ύπαρξη λύσης για όλα τα τετράγωνα εκτός από τις διαστάσεις n=2 και n=6. 
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Eικόνα 2. Xρωµατική λύση 10 X 10 

 

Προσπαθώντας να εξερευνήσουν τις πιθανότητες χρησιµοποίησης µαθηµα-
τικών δοµών σε λογοτεχνικά έργα, τρία από τα µέλη της Oulipo, οι Perec, 
Berge Roubaud επινόησαν µια µέθοδο εφαρµογής των ελληνολατινικών 
διτετραγώνων στη συγγραφή µιας ιστορίας, όπως την περιγράφει ο Perec:  

«Φανταστείτε µια ιστορία µε 3 κεφάλαια που περιέχουν τρεις χαρακτήρες 
που ονοµάζονται Jones, Smith και Wolkowski. Eφοδιάστε τα τρία άτοµα 
µε δύο είδη ιδιοτήτων: πρώτον, το καπέλο – ένα σκούφο (Σ), µια ψάθα (Ψ) 
και ένα µπερέ (M)· δεύτερον, κάτι που να κρατάνε – ένα γάιδαρο (Γ), µια 
βαλίτσα (B) και µερικά τριαντάφυλλα (T). Yποθέστε ότι το πρόβληµα είναι 
να διηγηθείτε µια ιστορία µε αυτά τα 6 αντικείµενα που πρέπει να 
αντιστοιχηθούν µε τη σειρά στους τρεις χαρακτήρες έτσι ώστε να µην έχουν 
ποτέ 2 όµοια. H παρακάτω κατάσταση: 
 

 Jones Smith Wolkowski 

Κεφάλαιο 1 ΣΓ MT ΨB 

Kεφάλαιο 2 MB ΨΓ ΣT 

Kεφάλαιο 3 ΨT ΣB MΓ 

που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα 3 X 3 ελληνολατινικό διτετράγωνο, 
δίνει την απάντηση». 
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H ροή της ιστορίας µπορεί να αποφασιστεί από τον παραπάνω πίνακα: Στο 
κεφάλαιο 1, ο Jones φοράει ένα σκούφο και κρατάει το γάιδαρο κτλ.  

Στο βιβλίο «Life, a User’s Manual», ο Perec έκανε το ίδιο χρησιµοποιώντας 
είκοσι δύο 10 X 10 ελληνολατινικά διτετράγωνα που αντιστοιχούσαν σε 
πράγµατα όπως το ποιον να λογοκλέπτει στο κάθε κεφάλαιο, τύπους 
υφάσµατος, επίπλωση, σχήµατα, ακόµη και οδηγίες για να αποµακρύνει 
κάποιες από τις λεπτοµέρειες της διήγησης που παράγονταν από κάποια 
από τα άλλα διτετράγωνα. Eπιπρόσθετα, τα κεφάλαια βρίσκονται σε µια 
διάταξη που αντιστοιχεί στην κίνηση ενός ιππότη πάνω σε µια σκακιέρα, 
έτσι ώστε να την καλύψει όλη (λευκά ή µαύρα τετράγωνα) χωρίς να 
ξαναπεράσει από το ίδιο τετράγωνο. 

Aπλούστερες δραστηριότητες µπορούν να εφαρµοστούν µε τη χρήση άλλων 
µαθηµατικών δοµών. Mια τέτοια είναι η χρησιµοποίηση αποτελεσµάτων 
συναρτήσεων, όπως ο κανόνας N+7. Σύµφωνα µε αυτόν, αντικαθίσταται 
κάθε ουσιαστικό µιας παραγράφου µε το έβδοµο κατά σειρά ουσιαστικό 
που ακολουθεί σε κάποιο δεδοµένο λεξικό. Έτσι, οι στίχοι του Σεφέρη 
µετατρέπονται: 

Στο περιδιάβασµα το κρυφό 
Κι άσπρο σαν περιστύλιο 
∆ιψάσαµε το µεσοκαλόκαιρο 
Μα η νεροποντή γλυφή. 

Φυσικά, στη θέση του N+7 θα µπορούσε να τοποθετηθεί οποιαδήποτε άλλη 
συνάρτηση µε σύνολο τιµών τµήµα των ακεραίων. 

H χρήση διαφόρων µορφισµών σε παραφράσεις κειµένων δίνει ενδια-
φέροντα αποτελέσµατα, όπως ο ισοµορφισµός όπου οι λέξεις αντικαθί-
στανται από τους ορισµούς τους. Στο ποίηµα «Poor butterfly» (Kαηµένη 
πεταλούδα), ο Gilbert Sorrentino παραφράζει: 

 

Oι στιγµές γίνονται ώρες 

 

Οι ώρες γίνονται δάκρυα 
 

 

 

 

Tµήµατα λεπτών του χρόνου 
∆ιολισθαίνουν σε 24α µέρη της µέρας. 
 
24α µέρη της µέρας 
∆ιολισθαίνουν σε περιόδους 365 ηµερών. 
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Και καθώς χαµογελά  
µέσα από τα δάκρυα 

 

 

 

Μουρµουρίζει σιγανά 

 
«Kαηµένη πεταλούδα». 

Kαι καθώς αλλάζει την προσωπική της 
έκφραση 
(Ώστε να περιέχει λάµψη των µατιών και µια  
κύρτωση προς τα πάνω των χειλιών 
εκφράζοντας διασκέδαση· ευχαρίστηση· 
στοργή· 
Eιρωνία!) εν τω µέσω των σταγόνων 
Αντισηπτικών εκκριτικών υγρών 

Κάνει ένα σιγανό, ακατάληπτο και 
∆υσδιάκριτο ήχο. Όχι δυνατά. 

∆υστυχής, ισχνόκορµη ψυχή, 
µε τα πλατιά πολύχρωµα φτερά σου.  

 

Tέλος, µια εφαρµογή κανόνων της συνδυαστικής µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή «πολλαπλών ποιηµάτων». Σε ένα βιβλίο 
n σελίδων γράφεται ένα ποίηµα n στίχων σε κάθε σελίδα µε τέτοιο τρόπο 
που κάθε στίχος να βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο ύψος µε τον αντίστοιχο της 
προηγούµενης σελίδας. Oι σελίδες του βιβλίου κόβονται ανάµεσα σε κάθε 
στίχο. O αναγνώστης µπορεί να διαλέξει οποιαδήποτε από τις n επιλογές 
για κάθε στίχο διαβάζοντας το ποίηµα που τον ευχαριστεί. Ένα βιβλίο 10 
σελίδων µπορεί να δώσει 1010 πιθανά ποιήµατα. Mια φτωχότερη προσπά-
θεια φαίνεται µε τα παρακάτω ποιήµατα των 3 στίχων: 

 
Σκέψη βαριά µε τυραννά. Mια µύγα γύρω µου 

πετά. 
Tο χιόνι πέφτει απαλά. 

Eίναι πραγµατικά ο φίλος 
µου 

Λες να ‘βαλα το πόδι 
µου 

Eίν’ η καρδιά µου που 
χτυπά 

σ’ αυτήν που µ’ απατά; µέσα στην κοπριά; µέσα στη σιγαλιά; 

 

Mια επιλογή θα ήταν:  Σκέψη βαριά µε τυραννά. 
 Eίν’ η καρδιά µου που χτυπά 
 Σ’ αυτήν που µ’ απατά; 

 

Aπό τη λογοτεχνία στα µαθηµατικά: Esher, Beckett και άλλοι. 

Πολλές µαθηµατικές ιδέες που αργότερα κατέληξαν σε µαθηµατικές 
θεωρίες ή σε νέα πεδία µαθηµατικών θεωριών φαίνεται να κρύβονται µέσα 
σε διάφορα προγενέστερα κείµενα. Aρκετές αναλύσεις έχουν γίνει σε 
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αρχαία ελληνικά συγγράµµατα, όπως του Πλάτωνα, καταδεικνύοντας το 
επίπεδο της µαθηµατικής ενόρασης της εποχής εκείνης.  

Ένα τέτοιο αρχαίο κείµενο είναι και ο αιγυπτιακός πάπυρος του Rhind. Tο 
κατά πόσο ο πάπυρος αυτός περιέχει ένα λογοτεχνικό κείµενο µπορεί 
εύλογα να προκαλέσει σκεπτικισµό, αφού είναι γνωστό ότι αναφέρεται σε 
µια σειρά 84 µαθηµατικών προβληµάτων. Oι πληροφορίες που έχουµε στα 
χέρια µας δείχνουν ότι ο πάπυρος είναι µια αντιγραφή παλαιότερων πα-
πύρων από το γραµµατέα Ahmes. Tο γεγονός ότι οι γραµµατείς της εποχής 
εκείνης ήταν και ιερείς, καθώς και το ότι αναφέρεται σε κλασµατικές 
µονάδες µπορεί να µας βοηθήσει στην εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων. 

Eίναι γνωστό ότι η αιγυπτιακή θεότητα Ώρος ήταν η θεότητα που µάχονταν 
το σκοτάδι και το κακό. O Ώρος ήταν ο «πανόπτης οφθαλµός» του καλού 
που κρατούσε σε ισορροπία τον κόσµο. Για το λόγο αυτό, το µάτι του Ώρου 
χωριζόταν σε µέρη που το καθένα αντιστοιχούσε σε κάποιο κλάσµα 1/k, 
k=2, 4, 8, 16, 32, 64. 

 

Eικόνα 3. Γραφή κλασµατικών µονάδων µε βάση το µάτι του Ώρου 
 

Aυτό συµβόλιζε την υπέρτατη γνώση, µια που οι Aιγύπτιοι έγραφαν όλους 
τους κλασµατικούς αριθµούς µε τη βοήθεια αθροισµάτων των κλασµατικών 
µονάδων.  

O πάπυρος του Rhind, λοιπόν, έκανε µια εκτενή αναφορά στους πίνακες 
των αιγυπτιακών κλασµάτων και στην επέκτασή τους στους ρητούς 
αριθµούς της µορφής 2/n, όχι απλώς για να τους καταγράψει, αλλά για να 
δοξολογήσει το θεό Ώρο, ιερέας του οποίου ήταν, όπως φαίνεται, ο Ahmes. 
O πάπυρος του Rhind αποτελεί, άραγε, ένα είδος δοξαστικού υµνολογίου 
που θα µπορούσε να πάρει τη θέση του ανάµεσα στα λογοτεχνικά κείµενα. 
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Tα αιγυπτιακά ιερογλυφικά σύµβολα που χρησιµοποιούνταν για τη γραφή 
των κλασµατικών µονάδων περιέχουν έναν πλάγιο οβελίσκο που συµβολίζει 
το «ένα ανάµεσα στα» και από κάτω έναν ακέραιο αριθµό. Iδιαίτερα 
σύµβολα είχαν οι κλασµατικές µονάδες από το µάτι του Ώρου και τα κλά-
σµατα 2/3 και 3/4. Όλα τα υπόλοιπα κλάσµατα γράφονταν µε ένα πολύ-
πλοκο τρόπο σαν αθροίσµατα κλασµατικών µονάδων. Mε τα προβλήµατα 
αυτής της γραφής των ρητών ασχολήθηκαν αρκετοί µαθηµατικοί του 
µεσαίωνα όπως ο Fibonacci. Kάθε ρητός αριθµός µπορεί να γραφεί µε 
ποικίλους τρόπους σαν άθροισµα κλασµατικών µονάδων, π.χ. 4/5=1/2+ 
+1/4+1/20=1/3+1/5+1/6+1/10 αλλά το θέµα που ερευνάται είναι ποιον 
τρόπο προτιµούσαν εκείνη την εποχή και γιατί. 
Πέρα από τη διδακτική αξία τέτοιων µεθόδων κατασκευής των ρητών 
αριθµών (που είναι µεγάλη καθώς δίνει µια ποσοτική αντίληψή τους), το 
θέµα έχει συµβάλλει σε αρκετά πεδία των µαθηµατικών όπως οι πίνακες 
κλασµατικών µονάδων του Hilbert, το θεώρηµα Erdös-Graham και την 
εικασία Erdös-Straus στη συνδυαστική θεωρία αριθµών κτλ. 

Aν η λογοτεχνική αξία του παπύρου του Rhind είναι αµφισβητήσιµη, δεν 
µπορούµε να πούµε το ίδιο για το Πουργατόριο του ∆άντη και τα θεατρικά 
έργα του Samuel Beckett. H ιστορία ξεκινά 500 χρόνια πριν από τον 
Euler, όταν γράφεται ένα από τα πιο σπουδαία θρησκευτικά έργα όλων των 
εποχών, η Θεία Tριλογία του ∆άντη, όπου ο Bιργίλιος και ο ∆άντης 
ταξιδεύουν στην Kόλαση, το Πουργατόριο και τον Παράδεισο. Ένα 
σηµαντικό στοιχείο του θρησκευτικού συµβολισµού της Θείας Tριλογίας 
είναι η σηµασία της κίνησης. O ∆άντης υιοθετεί το µεσαιωνικό συµβο-
λισµό: η αριστερόστροφη, αντίθετη µε την κίνηση των δεικτών του ρολογιού 
κίνηση συµβόλιζε την κατάπτωση, ενώ η δεξιόστροφη, σύµφωνη µε την 
κίνηση των δεικτών του ρολογιού κίνηση συµβόλιζε την ανύψωση. 

O Beckett είναι ένας από τους πολλούς σύγχρονους συγγραφείς που 
επηρεάστηκαν ρητά από το ∆άντη. Προσπάθησε, λοιπόν, να χρησι-
µοποιήσει την κίνηση αυτή στο θεατρικό του έργο Quad. Στο Quad 
υπάρχουν τέσσερις ηθοποιοί ντυµένοι µε µοναχικά ράσα, οι οποίοι 
περιστρέφουν ένα τετράγωνο ακολουθώντας συγκεκριµένες πορείες: 
 

Hθοποιός 1 AC CB BA AD DB BC CD DA 
Hθοποιός 2 BA AD DB BC CD DA AC CB 
Hθοποιός 3 CD DA AC CB BA AD DB BC 

Hθοποιός 4 DB BC CD DA AC CB BA AD 

όπου A, B, C, D οι κορυφές του τετραγώνου: 
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H σειρά, επίσης, που οι ηθοποιοί βρίσκονται στη σκηνή ακολουθεί το εξής 
πρόγραµµα: 
 

1 13 134 1342 342 42 
2 21 214 2143 143 43 
3 32 321 3214 214 14 

4 43 432 4321 321 21 
 

Παρατηρούµε ότι οι φιγούρες στρέφονται πάντα προς τα αριστερά και 
κινούνται µε µια κίνηση αντίθετη µε τους δείκτες του ρολογιού, αλλά 
εµφανίζονται στις κορυφές του τετραγώνου µε µια δεξιόστροφη σειρά. Έτσι 
φαίνεται να κινούνται τόσο αριστερόστροφα, όσο και δεξιόστροφα την ίδια 
στιγµή. Όπως αναφέρει ο Antoni Libera: «Aριστερόστροφες και δεξιόστρο-
φες είναι οι κατευθύνσεις που πραγµατοποιούνται από τους κατοίκους της 
κόλασης και του πουργατόριου αναφορικά µε τη Θεία Kωµωδία του ∆άντη, 
για να σηµάνουν την κίνηση µακριά από και πλησιέστερα προς το Θεό, ή, 
για να το πούµε µε άλλα λόγια, µακριά από και πλησιέστερα προς την 
ελευθερία». Έτσι, οι χαρακτήρες σ’ αυτό το θεατρικό έργο κινούνται ταυτό-
χρονα µακριά από και προς την ελευθερία. 

Tέτοια παράδοξα είναι συχνά στα έργα του Beckett, ο οποίος αρέσκεται 
επίσης να αρχίζει και να τελειώνει µε τον ίδιο τρόπο υπονοώντας ότι τα 
πράγµατα συνεχίζονται έτσι επ’ άπειρον. Για το λόγο αυτό ο Beckett έβαλε 
τους ηθοποιούς του να εισέρχονται και να φεύγουν από τη σκηνή µε τη 
σειρά που προαναφέραµε. Ήθελε να ξεκινάει και να τελειώνει µε άδεια 
σκηνή και σε κάθε µια από τις 16 περιόδους που χώρισε το έργο του 
κάποιος ηθοποιός να ανεβαίνει και κάποιος να φεύγει από τη σκηνή µε 
τέτοιο τρόπο που να εµφανίζεται κάθε υποσύνολο ηθοποιών µία µόνο 
φορά. 
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Tέτοιες απαιτήσεις λύνονται µε τη βοήθεια ενός τετραψήφιου δυαδικού 
κωδικού Gray. Oι δυαδικοί κωδικοί Gray, αν και ήταν γνωστοί για την 
επίλυση µαθηµατικών σπαζοκεφαλιών (όπως ο πύργος του Aνόι), έγιναν 
ιδιαίτερα χρήσιµοι στους µηχανικούς που προσπαθούσαν να λύσουν τα 
προβλήµατα που παρουσιάζονταν κατά τη µετατροπή αναλογικών σηµάτων 
σε ψηφιακά. H λογική τους βασίζεται στο ότι κάθε δυαδικός Gray διαφέρει 
από τον προηγούµενο κατά ένα µόνο ψηφίο. Έτσι, ενώ στο δυαδικό 
σύστηµα 3=011 και 4=100 (αλλάζουν όλα τα ψηφία), στον τριψήφιο 
κώδικα Gray 3=010 και 4=110. Oι κώδικες αυτοί χρησιµοποιούνται στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τους υπολογιστές, και γενικά σε πολλές ηλε-
κτρονικές συσκευές που µεταδίδουν ή δέχονται σήµατα, εξοικονοµώντας 
ενέργεια. O τετραψήφιος κώδικας Gray φαίνεται παρακάτω: 
 

0000 
0001 
0011 
0010 
0110 
0111 
0101 
0100 
1100 
1101 
1111 
1110 
1010 
1011 
1001 
1000 

 

Mια ακόµη απαίτηση του Beckett ήταν οι ηθοποιοί να ανεβοκατεβαίνουν 
στη σκηνή µε µια διαδικασία FIFO (first in – first out), δηλαδή ο ηθοποιός 
που βρισκόταν περισσότερη ώρα πάνω στη σκηνή έπρεπε να αποχωρήσει 
για να ανεβεί ο ηθοποιός που έλειπε την περισσότερη ώρα από τη σκηνή. 
Aυτή η διαδικασία δηµιούργησε µια ειδική κατηγορία κωδικών Gray που 
ονοµάστηκε κωδικός Beckett – Gray. O Beckett δεν µπόρεσε να βρει έναν 
τέτοιο κωδικό για το έργο του, και όπως έχει αποδειχθεί δεν υπάρχει 
κωδικός Beckett – Gray για n=3, 4. Oι µέχρι σήµερα γνωστοί κωδικοί 
Beckett – Gray είναι για n=2, 5 και 6. Aυτή τη στιγµή ερευνώνται τέτοιοι 
κωδικοί για n=7, αλλά εξαιτίας της τεράστιας έκτασής τους απαιτούν 
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πολύµηνες υπολογιστικές διαδικασίες. H εύρεση τέτοιων κωδικών παράγει 
µια κίνηση προς την ελευθερία (αν οριστεί αυτή ως η επιτυχία εξεύρεσης 
όλων των δυνατών συνδυασµών σε ένα πεπερασµένο σύνολο) µε µια 
ταυτόχρονη κίνηση προς τον περιορισµό (αν οριστεί µε τη διαδικασία FIFO) 
και η εφαρµογή τους αναµένεται ότι θα µειώσει το κόστος αποθήκευσης 
και µετάδοσης πληροφοριών στο µισό. 

∆εν είναι πάντοτε τα µεγάλα κείµενα που µπορούν να πυροδοτήσουν 
µαθηµατικές ιδέες, ούτε είναι πάντοτε άµεσος ο τρόπος επιρροής τους. Σαν 
ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί κανείς να αναφέρει τον Περικυλιστή 
(Wentelteefje) του Esher. Πρόκειται για µια λιθογραφία του γνωστού 
αρχιτέκτονα και ζωγράφου που τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1951. Eίναι 
το µοναδικό έργο του Esher που αποτελείται στο µεγαλύτερο µέρος του 
από κείµενο. Σε αυτό το κείµενο, που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
επιστηµονική φαντασία, περιγράφεται ένα φανταστικό είδος ζώου µε την 
ονοµασία Pedalternorotandomovens centroculatus articulosus ή αλλιώς 
Wentelteefje. O Esher αναφέρει ότι αυτό το πλάσµα εµφανίστηκε εξαιτίας 
της απουσίας από τη φύση τροχόµορφων ζωντανών πλασµάτων µε την 
ικανότητα περπατούν προς τα εµπρός περιτυλίγοντας τον εαυτό τους. Tο 
πλάσµα επιµηκύνεται και αρθρώνεται µε πολλούς κερατινοειδείς συνδέ-
σµους, έχει έξι πόδια που µοιάζουν ανθρώπινα και ένα κεφάλι σαν του 
παπαγάλου µε εξογκωµένα µάτια αριστερά και δεξιά. Mπορεί να σέρνεται 
βαδίζοντας µε τα πόδια του, ή να περιτυλίγεται γύρω από τον εαυτό του και 
να περιστρέφεται προς τα εµπρός. Aν η κίνησή του διακοπεί απροσδόκητα 
µένει µε την κοιλιά προς τα πάνω, ενώ αν αποφασίσει να σταµατήσει, 
πατάει τα πόδια του στο έδαφος και ξετυλίγεται προς τα πίσω. 
 

 

Eικόνα 4. Wentelteefje του Esher 
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Tο πλάσµα αυτό έδωσε την έµπνευση στον ίδιο τον Esher για δύο ακόµη 
λιθογραφίες που πήραν την ονοµασία «Σπίτι από σκάλες» (House of Stairs) 
που αποτελούν µελέτες της φιάλης του Klein, µιας µη προσανατολισµένης 
επιφάνειας, δηλαδή ενός διδιάστατου τοπολογικού χώρου, όπου δεν 
υπάρχει διάκριση µεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Oι µελέτες 
του Esher αποτελούν µια επέκταση της φιάλης του Klein σε περισσότερες 
διαστάσεις, ανοίγοντας το θέµα στο πεδίο της τοπολογίας. 

 

Εικόνα 5. Φιάλη του Klein 

 

Oι σχέσεις µεταξύ λογοτεχνίας και 
µαθηµατικών αποτελούν ένα θέµα 
που µπορεί να δεχτεί ποικίλες αµ-
φισβητήσεις. Tόσο οι µαθηµατικοί, 
όσο και οι λογοτέχνες θα µπο-
ρούσαν να θέσουν ενστάσεις για το 
κατά πόσο µαθηµατικά είναι τα 
µαθηµατικά που παράγονται ή πό-
σο λογοτεχνικά θεωρούνται τα κεί-
µενα που εµπλέκονται. Oι παρα-
πάνω αναφορές, όµως, θα µπορού-
σαν να προβληµατίσουν όσους βλέ-
πουν ένα δυϊσµό ανάµεσα στη λογο-
τεχνική και τη µαθηµατική έµ-
πνευση. 

 

Εικόνα 6. House of stairs του Esher 
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Στέφανος Μπαλής 

∆ρ. Μαθηµατικός - Συγγραφέας 

 

 

Εισαγωγή 

Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Πρόγραµµα Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ), η 
καθιέρωση της ελεύθερης ζώνης στο πρόγραµµα και η διάθεση ωρών 
διδασκαλίας για το σκοπό αυτό, αποτελούν µια πρόκληση για τον 
καθηγητή και ιδιαίτερα, για τον καθηγητή των µαθηµατικών. Τα µαθη-
µατικά µε τον τρόπο που παρουσιάζονται στα σχολικά, βιβλία και όπως 
διδάσκονται) αποτελούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την κατανόηση άλλων 
επιστηµών και την επίλυση πρακτικών προβληµάτων. Αυτή είναι µια µόνο 
όψη των µαθηµατικών.  

Υπάρχουν όµως και άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες. Υπάρχει, η αυτοτέλεια 
των µαθηµατικών, ένα έξοχο πνευµατικό δηµιούργηµα του ανθρώπου, που 
ανοίγει νέες ορίζοντες στη σκέψη και στην οργάνωση της γνώσης. Υπάρχει η 
οµορφιά των µαθηµατικών όπως υπάρχει η οµορφιά της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας. Αυτός είναι ένας ακόµη λόγος για τη διδασκαλία των 
µαθηµατικών πέρα από την χρησιµότητά τους. Ο µεγάλος µαθηµατικός 
Πουανκαρέ έγραψε:  

«ο επιστήµονας δεν µελετά τη φύση επειδή είναι χρήσιµο να κάνει κάτι τέτοιο. 
Τη µελετάει επειδή βρίσκει ευχαρίστηση σ' αυτό και βρίσκει ευχαρίστηση, 
γιατί είναι όµορφη. Αν η φύση δεν ήταν όµορφη, δεν θα ήταν άξια να τη 
γνωρίσουµε και η ζωή δεν θα ήταν άξια για να τη ζήσουµε. Εννοώ την 
εσωτερική οµορφιά που έρχεται µε την αρµονική τάξη των µερών και την 
οποία µια καθαρή ευφυΐα µπορεί να συλλάβει. Ένας µαθηµατικός αντλεί από 
την εργασία του την ίδια συγκίνηση που αισθάνεται ένας καλλιτέχνης η χαρά 
του είναι το ίδιο µεγάλη και της ίδιας ποιότητας».  
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Αυτή τη χαρά και τη συγκίνηση µπορούµε, πιστεύω, να µεταφέρουµε σε 
κάποιους από τους µαθητές µας µέσα από τη διαθεµατική προσέγγιση των 
µαθηµατικών, τόσο στο καθηµερινό µας µάθηµα, όσο, κύρια, στις ώρες της 
ελεύθερης ζώνης.  

Η διαθεµατική αυτή προσέγγιση µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, πε-
ριορίζοµαι όµως µε τους παρακάτω:  

 

Από την Ιστορία  

Η δηµιουργία και η ανάπτυξη των µαθηµατικών είναι ένα βασικό στοιχείο 
του ιστορικού γίγνεσθαι. Κάθε νέος κλάδος των µαθηµατικών απαντά σε 
κάποια νέα προβλήµατα της εποχής και ανοίγει το δρόµο για νέες ανακα-
λύψεις. Παράλληλα διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης και ικανοποιεί τις 
πνευµατικές ανησυχίες του ανθρώπου προκαλώντας και ανάλογα συναι-
σθήµατα.  

Έτσι τα ιστορικά σηµειώµατα των σχολικών βιβλίων πρέπει να συνδυαστούν 
µε το ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής στην οποία αναφέρονται και η παρου-
σίασή τους µπορεί να αποτελέσει ερέθισµα σε κάποιους µαθητές να αναζη-
τήσουν στοιχεία και από άλλα βιβλία και να τα παρουσιάσουν στην τάξη.  

 

Από την αρχαία ελληνική γραµµατεία  

Η αρχαία ελληνική γραµµατεία είναι ανεξάντλητη πηγή για την αναζήτηση 
στοιχείων για την ιστορική πορεία των µαθηµατικών, και για αυτά καθαυτά 
τα µαθηµατικά. Εδώ µπορεί να γίνει συνεργασία του φιλόλογου και του 
µαθηµατικού ώστε να παρουσιαστούν κάποια µικρά κείµενα στη γλώσσα 
τους, να µεταφραστούν από τους µαθητές µε τη βοήθεια του φιλόλογου και 
να σχολιαστούν από τον µαθηµατικό και, αν είναι προβλήµατα, να λυθούν 
µε τη βοήθειά του, από τους µαθητές.  

 

Από τη λογοτεχνία  

Η λογοτεχνία, πεζογραφία και ποίηση, που εκφράζει τα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της ζωής µιας εποχής, χρησιµοποιεί πολλές φορές τα µαθηµατικά 
και γενικότερα την επιστηµονική γνώση για να χαρακτηρίσει την εποχή και 
τους ήρωές της.  

Τα µαθηµατικά εµφανίζονται στη λογοτεχνία µε δύο τρόπους.  
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Ένας τρόπος είναι ότι ο συγγραφέας ακολουθεί µαθηµατική σκέψη και 
µαθηµατικές µεθόδους για να καθορίσει τη δοµή του έργου του και να 
περιγράψει τη συµπεριφορά των ηρώων του. Στην περίπτωση αυτή, χωρίς 
να γίνεται σαφής αναφορά στα µαθηµατικά, ο προσεκτικός αναγνώστης 
απολαµβάνει τη µαθηµατική ροή του µύθου του βιβλίου. Ο τρόπος αυτός 
συναντάται, κυρίως, στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα.  

Ένας άλλος τρόπος είναι κάποιος από τους ήρωες του συγγραφέα να είναι 
µαθηµατικός ή να έχει βαθιά κατανόηση των µαθηµατικών και κατά τη 
ροή του έργου να διατυπώνει τις σκέψεις του χρησιµοποιώντας µαθη-
µατικές έννοιες και ιδέες ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη 
για τα µαθηµατικά για να διαπιστώνει ότι τα µαθηµατικά δεν είναι µόνο 
πράξεις, σχήµατα, θεωρήµατα και τύποι αλλά ένας κόσµος που, εκτός από 
χρήσιµος, είναι και γοητευτικός.  

∆ιαφορετική είναι η παρουσία των µαθηµατικών στον ποιητικό λόγο.  

Ο ποιητικός λόγος, κατά κανόνα, είναι λιτός, συµβολικός, αποσπασµατικός 
και εποµένως όπου ο ποιητής χρησιµοποιεί τα µαθηµατικά και τις µα-
θηµατικές ιδέες και µεθόδους στο ποιητικό του έργο, αυτό γίνεται 
υπαινικτικά. Για τον λόγο αυτόν ακριβώς η παρουσία, των µαθηµατικών 
στην ποίηση, όπου υπάρχει, είναι ιδιαίτερα γοητευτική.  

Συνεπώς:  

Μαθηµατικά - Ιστορία - Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία - Λογοτεχνία µπορεί 
ν' αποτελέσουν πυρήνα γα µια διαθεµατική προσέγγιση των µαθηµατικών 
στην ελεύθερη ζώνη µαθηµάτων ή για συνθετική δηµιουργική εργασία µιας 
οµάδας µαθητών στο σπίτι και παρουσίαση της εργασίας τους στην τάξη 
είτε σε κάποια ώρα του µαθήµατος είτε στην ελεύθερη ζώνη.  

Τα σχέδια δραστηριοτήτων που ακολουθούν αναφέρονται κυρίως στην ύλη 
των µαθηµατικών του γυµνασίου.  

Οι δραστηριότητες αυτές και η σχετική βιβλιογραφία που ακολουθεί, 
µπορεί να αποτελέσουν τον πυρήνα και την αφορµή ώστε, κάποια οµάδα 
µαθητών µε την παρότρυνση (παρακίνηση, ενθάρρυνση) και τη βοήθεια του 
καθηγητή τους να προχωρήσουν σε µία συνθετική δηµιουργική εργασία. 
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∆ραστηριότητες  

Για µαθητές της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου και της Α΄ 
τάξης του Γυµνασίου 

Η πρώτη ενότητα του Α.Π. πραγµατεύεται ουσιαστικά τους ρητούς αριθ-
µούς, (φυσικοί- κλάσµατα- δεκαδικοί) τις τέσσερις πράξεις, τους πρώτους 
αριθµούς, αναλογίες, απλές εξισώσεις α' βαθµού και επίλυση προ-
βληµάτων.  

Όλη η ενότητα, ουσιαστικά, είναι µια επανάληψη των µαθηµατικών του 
δηµοτικού σχολείου, υποτίθεται σ' ένα υψηλότερο και «επιστηµονικότερο» 
επίπεδο και εποµένως πρέπει να βρεθεί τρόπος παρουσίασης της ενότητας 
ώστε να διαφοροποιηθεί από την παρουσίαση της στο δηµοτικό σχολείο και 
ν' αναδείξει νέες όψεις των µαθηµατικών.  

Αυτή η πρώτη γνωριµία των µαθητών µε τα µαθηµατικά του γυµνασίου 
είναι καθοριστική για τη θετική ή αρνητική στάση τους για το µάθηµα των 
µαθηµατικών.  

∆ιαθεµατικές  δραστηριότητες που θα συνδέσουν τα µαθηµατικά µε την 
Ιστορία - Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία Λογοτεχνία µπορεί να βοηθήσουν 
τους µαθητές να ανακαλύψουν ότι τα µαθηµατικά δεν είναι µόνο λογα-
ριασµοί και προβλήµατα αλλά έχουν και άλλες ενδιαφέρουσες και πολλές 
φορές συναρπαστικές όψεις.  

 

∆ραστηριότητα 1η  

Τι είναι µαθηµατικά;  

Είναι ένα εύλογο ερώτηµα που είναι έτοιµοι να θέσουν οι µαθητές.  

Θέστε το ερώτηµα στους µαθητές και ζητήστε στο επόµενο µάθηµα να σας 
φέρουν σύντοµες απαντήσεις.  

Πως θα απαντηθεί;  

1ος τρόπος. Μέσα από ένα ερµηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας 
(Επιµένετε να µάθουν οι µαθητές να χρησιµοποιούν λεξικά).  

2ος τρόπος. Μέσα από µια εγκυκλοπαίδεια. Υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι 
µαθητές να γράψουν πολλά, χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Ας κρατήσουν 
όσα είναι απαραίτητα για µια πρώτη γνωριµία.  

3ος τρόπος. Μέσα από τη λογοτεχνία και την Ιστορία. Αυτή η προσέγγιση, 
που αποφεύγει αυστηρούς ορισµούς είναι πιο ενδιαφέρουσα και είναι 
δυνατόν τα µαθηµατικά να γίνουν αφορµή ν' αγαπήσουν οι µαθητές τη 



∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ… 
 

 99. 

λογοτεχνία ή και αντίστροφα από τη λογοτεχνία ν' αγαπήσουν τα 
µαθηµατικά. Παραθέτω δύο παραθέµατα. 

• Από το µυθιστόρηµα του Απόστολου ∆οξιάδη  

«Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντµπαχ» , (Εκδόσεις Καστανιώτη, 
16η έκδοση)  

Στο µυθιστόρηµα αυτό ήρωας είναι ένας συνταξιούχος καθηγητής Πανεπι-
στηµίου, µαθηµατικός – ερευνητής, ο ανιψιός του µαθητής, και τα µαθη-
µατικά. Ο ανιψιός ανακοινώνει στο θείο του ότι θέλει να γίνει µαθηµατικός. 
Ο θείος του ρωτάει:  

«Για πες µου, λοιπόν, εσύ τι νοµίζεις ότι είναι τα Μαθηµατικά;  

Άρχισα να αραδιάζω κοινοτοπίες περί της "κωρονίδος των επιστηµών", περί 
των πολυτίµων εφαρµογών στα ηλεκτρονικά, στην ιατρική και της εξερεύνηση 
του διαστήµατος.  

Ο θείος µου µε στραβοκοίταξε:  

"Αν σε ενδιαφέρουν οι εφαρµογές, γιατί δεν γίνεσαι µηχανικός; Ή φυσικός; 
Και αυτοί ασχολούνται µε κάποιου είδους Μαθηµατικά "».  

Αφήστε τη συνέχεια στους µαθητές σας.  

• Από το Βιβλίο του Αλφρέντ Ρενί, Ούγγρου µαθηµατικού  

«∆ιάλογοι για τα µαθηµατικά», (Εκδόσεις ∆ιογένης - Αθήνα 1979)  

Ένα από τα ωραιότερα βιβλία που γράφτηκαν για τη φύση των µα-
θηµατικών. Περιλαµβάνει τρεις διαλόγους κατά τα πρότυπα των Πλατω-
νικών.  

Στον πρώτο διάλογο µε κύριο πρόσωπο το Σωκράτη απαντάει στο ερώτηµα 
τι είναι «καθαρά» µαθηµατικά, στο δεύτερο µε κύριο πρόσωπο τον 
Αρχιµήδη απαντάει στο ερώτηµα τι είναι εφαρµοσµένα µαθηµατικά και 
στον τρίτο µε κύριο πρόσωπο τον Γαλιλαίο µιλάει για τη σχέση των 
µαθηµατικών µε τη φυσική.  

Παραθέτω ένα µικρό απόσπασµα από τον πρώτο διάλογο.  

∆ιαθέστε µια διδακτική ώρα για να τον διαβάσουν δυο µαθητές στη τάξη 
και όπου χρειάζεται µπορείτε να σχολιάζετε.  
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Σωκράτης:  Τι πράγµατα µελετά ο µαθηµατικός;  

Ιπποκράτης:  Ο µαθηµατικός µελετά τους αριθµούς και τα γεωµετρικά 
σχήµατα. 

Σωκράτης:  Η απάντηση είναι σωστή, αλλά τι λες, αυτά τα πράγµατα 
υπάρχουν;  

Ιπποκράτης:  Βέβαια. Πως θα µπορούσαµε να µιλάµε γι' αυτά αν δεν 
υπάρχουν;  

Ο διάλογος συνεχίζεται για να καταλήξει ότι οι βασικές έννοιες των 
µαθηµατικών είναι αφηρηµένες ιδέες.  

Στην πορεία του διαλόγου εξετάζονται διάφορα θέµατα: πως ο µαθηµατικός 
δηµιουργεί τις αφηρηµένες ιδέες, ποια σχέση έχουν µε τον πραγµατικό 
κόσµο και πώς εφαρµόζονται; Και ο Ιπποκράτης συνοψίζει: 

Ιπποκράτης: Καλά λοιπόν, όταν ξεκαθαρίστηκε γιατί τα µαθηµατικά είναι σε 
θέση να δώσουν σίγουρη γνώση για έναν κόσµο διαφορετικό από τον κόσµο 
στον οποίο ζούµε, για τον κόσµο της ανθρώπινης σκέψης, η ερώτηση που 
απόµεινε ήταν για τη χρησιµότητα αυτής της γνώσης. Τώρα έχουµε βρει πως ο 
κόσµος των µαθηµατικών δεν είναι τίποτα άλλο από µια αντανάκλαση του 
πραγµατικού κόσµου στο µυαλό µου. Μ΄ αυτό γίνεται φανερό, ότι κάθε 
ανακάλυψη στον κόσµο των µαθηµατικών µας δίνει κάποιες πληροφορίες για 
τον πραγµατικό κόσµο.  

 

∆ραστηριότητα 2η  

Μαθηµατικά και Ιστορία  

Στο µυθιστόρηµά του «Το θεώρηµα του Παπαγάλου» (εκδόσεις Πόλις - 
Αθήνα 1999), ο συγγραφέας του Ντενί Γκετζ γράφει:  

«ο Θαλής ήταν ο πρώτος "διανοητής" στην Ιστορία. ∆ε λεω πως πριν από αυτόν 
δεν υπήρξε κανένας που να σκέφτεται! Οι άνθρωποι σκέφτονται εδώ και πολύ 
καιρό. Πριν απ' αυτόν υπήρξαν οι µάγοι οι γραφείς, οι ιερείς, οι λογιστές, οι 
παραµυθάδες. Απήγγειλαν προσευχές, έκαναν πράξεις, διηγούνταν µύθους. 
Όµως ο Θαλής έκανε κάτι διαφορετικό: αναρωτήθηκε. Τι σηµαίνει 
σκέφτοµαι; Υπάρχουν πράγµατα που διαφεύγουν τη σκέψη µου; Από τι είναι 
φτιαγµένη η φύση; Τέτοιες ερωτήσεις δεν είχαν τεθεί µέχρι τότε».  

Έτσι ο Θαλής θεωρείται ο δηµιουργός της Επιστήµης.  
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Για το λόγο αυτό πρέπει η σχέση των µαθηµατικών µε την Ιστορία, ν' 
αρχίσει από τον Θαλή. Αναφέρω δύο τρία αποφθέγµατα του Θαλή. Το 
περίφηµο «Γνώθι σ' αυτόν» είναι του Θαλή.  

Ακόµη:  

• Ο πιο ταχύς είναι ο νους, γιατί ξεπερνάει τα πάντα.  

• Το ισχυρότερο είναι η ανάγκη, αφού κυριαρχεί πάνω σ' όλα.  

Βιογραφικά στοιχεία µπορεί να αναζητηθούν:  

α. σε κάποια εγκυκλοπαίδεια  

β. στο βιβλίο: ∆ιογένης Λαέρτιος: Οι επτά σοφοί της αρχαιότητας. (Εκδόσεις 
Παρασκήνιο - Αθήνα 1994). Από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία.  

Μια άλλη προσωπικότητα που πρέπει να γνωρίσουν οι µαθητές είναι ο 
Πυθαγόρας θεµελιωτής κυρίως της θεωρίας των αριθµών.  

Στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα υπάρχουν σε πολλά βιβλία. 
Το µυθιστόρηµα του Αλλαίν Ναντώ: «Αρχαιολογία του µηδενός» (Εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια - Αθήνα 2000), είναι ένα συναρπαστικό µυθιστόρηµα που µας 
δίνει πολλά στοιχεία για τον Πυθαγόρα, για τους αριθµούς γενικά και 
ειδικά για το µηδέν που θεωρήθηκε αριθµός µόλις τον 16ο αιώνα και 
άλλαξε τη γραφή των αριθµών.  

Το βιβλίο του Τεύκτρου Μιχαηλίδη «Πυθαγόρεια Εγκλήµατα» πέρα απ΄ την 
αστυνοµική του µορφή έχει πολλά στοιχεία για τον Πυθαγόρα και του 
Πυθαγόρειους. 

Μπορεί να δοθεί ως δραστηριότητα η εικασία του Γκολντµπαχ για να 
εξασκηθούν οι µαθητές µε τους, πρώτους αριθµούς και να γνωρίσουν ότι 
ακόµη και προβλήµατα που φαίνονται πολύ απλά, παραµένουν άλυτα για 
τριακόσια σχεδόν χρόνια. 

 

∆ραστηριότητα 3η  

Με το κόσκινο του Ερατοσθένη βρείτε τους πρώτους αριθµούς από το 2 
µέχρι το 100. 

Είναι 25 αριθµοί: 

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97. 

Το πρόβληµα που έθεσε ο Γκολντµπαχ (1690 – 1764) στα 1742 ήταν το 
εξής: 



Ενότητα Ι 

 102 

Κάθε άρτιος αριθµός µεγαλύτερος από το 2 µπορεί να γραφτεί ως άθροισµα 
δύο πρώτων αριθµών. 

Επαληθεύστε την πρόταση (εικασία) αυτή του Γκολντµπαχ για άρτιους 
αριθµούς µικρότερους του 100. 

Παραδείγµατα 

20=7+13, 12=5+7, 4=2+2 

…=3+17, …=..+.., 6=3+3 

∆εν έχει βρεθεί, ακόµη, κανένας άρτιος αριθµός που να µην µπορεί να 
γραφεί ως άθροισµα δύο πρώτων αριθµών ούτε όµως έχει αποδειχτεί ότι 
οποιοσδήποτε άρτιος αριθµός µπορεί να γραφεί ως άθροισµα δύο πρώτων 
αριθµών. Εποµένως το πρόβληµα παραµένει άλυτο.  

Παρατήρηση 

Αφορµή για µια συζήτηση για τα γνωστά «άλυτα» προβλήµατα του 
τετραγωνισµού του κύκλου, του διπλασιασµού του κύβου και της 
τριχοτόµησης τυχαίας γωνίας. 

 

∆ραστηριότητα 4η  

Μαθηµατικά και ποίηση από την αρχαία ελληνική γραµµατεία 

Στην αρχαιότητα, µα ακόµη και στις µέρες µας, διάφορα µαθηµατικά 
προβλήµατα, καθώς και αινίγµατα και γρίφοι, διατυπώνονται µε ποιητική 
µορφή. Στην αρχαία Ελλάδα ακόµη και απαντήσεις σε αριθµητικές ερω-
τήσεις ήταν έµµεσες και περιγραφικές όπως πχ η απάντηση του Τηλέ-
µαχου όταν τον ρωτάει ο Οδυσσέας πόσοι είναι οι µνηστήρες (Οδύσσεια του 
Οµήρου, ραψωδία π, στίχοι 232-255). 

Η αρχαία ελληνική γραµµατεία προσφέρεται για διεπιστηµονική προ-
σέγγιση των µαθηµατικών και για τη συνεργασία του φιλόλογο µε τον 
µαθηµατικό. 

Στο 14ο βιβλίο της παλατινής ανθολογίας περιέχονται πολλά επιγράµµατα 
που είναι απλά µαθηµατικά προβλήµατα. 

Παραθέτω ένα, που αναφέρεται στον Πυθαγόρα. Με το φιλόλογο στην τάξη, 
δίνεται στους µαθητές, σε φωτοτυπία, το αρχαίο κείµενο µε ένα λεξιλόγιο 
για τις άγνωστες λέξεις και µε την καθοδήγηση του µαθηµατικού οι µα-
θητές λύνουν το πρόβληµα (είναι µια απλή εξίσωση πρώτου βαθµού).  
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Στο βιβλίο του Στέφανου Μπαλή: «Μαθηµατικά και ποίηση», (εκδόσεις 
Νησίδες, 2001) υπάρχουν αρκετά τέτοια προβλήµατα, καθώς και ένα 
ανθολόγιο ποιηµάτων που έχουν σχέση µε τα µαθηµατικά.  

Το παρακάτω επίγραµµα του Σωκράτη µας δίνει µια χρήσιµη πληροφορία 
ότι τα µαθήµατα του Πυθαγόρα τα παρακολουθούσαν και γυναίκες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση  

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, 1 

Μακάριε Πυθαγόρα, βλαστάρι των Μουσών που κατοικούν στον Ελικώνα. 
Απάντησά µου στην ερώτηση:  

Πόσοι στον αγώνα της σοφίας αν ανταγωνιστούν θ’ αναδειχθούν αριστούχοι; 

Λοιπόν θα απαντήσω Πολυκράτη: Οι µισοί περίπου απ’ όλους επιδεικνύουν 
ζήλο στα µαθηµατικά. Το ένα τέταρτο καταπονείται να µελετά τους νόµους 
της φύσης. Το ένα έβδοµο είναι τελείως σιωπηλό ενώ µέσα τους υπάρχουν 
λόγια άφθαρτα. 

Μαθηµατική επεξεργασία  

Έστω χ µαθητές. 
χ/2 επιδεικνύουν ζήλο 
χ/4 µελετούν τους νόµους της φυσικής 
χ/7 είναι τελείως σιωπηλοί 

Υπάρχουν και τρεις γυναίκες, ανάµεσά τους η Θεανώ. 
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Συνολικά είναι: 

χ/2+χ/4+χ/7+3 και αυτό είναι ίσο µε χ. 

Προκύπτει η εξίσωση:  

χ/2+χ/4+χ/7+3=χ     ΕΚΠ=28 
14χ+7χ+4χ+84=28χ  
3χ=84  
χ=28 
 

Συζήτηση  

1. Υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα και γυναίκες που ασχολούνταν µε τα 
µαθηµατικά και γενικότερα µε την επιστήµη. 

2. Ποια ήταν η Θεανώ; Άλλη γνωστή από την αρχαιότητα ήταν η Υπατία. 
Βρείτε βιογραφικό της. 

3. Στην εποχή µας υπάρχουν γυναίκες που ασχολούνται µε τις θετικές 
επιστήµες; Σε µια εγκυκλοπαίδεια βρείτε βιογραφικά στοιχεία για τις: 
Σοφί Ζερµέν (Sophie Germain), Έµι Νέδερ (Emmy Noether), Μαρία 
Κιουρί. 

 

∆ραστηριότητα 5η  

Μαθηµατικά και ποίηση – Ένα ποίηµα του Γ. Θ. Βαφόπουλου 

ΤΟ ΟΓ∆ΟΝΤΑ 

 Φαίνεται πως το ογδόντα δεν είναι 
Ένας απλός αριθµός. Είναι µάλλον 
Μια αλληλουχία πολυσήµαντων συµβόλων. 

Μπορεί να σηµαίνει ογδόντα τσουβάλια ζάχαρη, 
ή ακόµα ογδόντα φέρετρα τουφεκισµένων. 
Μπορεί κ’ ένα πλήθος τύψεων να συµβολίζει, 
µ’ όλο που, για την πλήρη εξιλέωσή µας, 
θα χρειαζόταν ογδόντα και µία τύψεις. 

Το ογδόντα µπορεί νάναι κι ο εικοστός αιώνας, 
µειωµένος κατά είκοσιν ενιαυτούς. 
Στης Κατοχής τον καιρό θα µπορούσε ναναι 
δυο σαραντάδες νεαρών ιδεολογιών, 
που στηµένοι στον τοίχο, µε δεµένα µάτια, 
λοιδορούσαν τις κάνες του κατακτητή. 
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Αλλά στοχάζοµαι τώρα πως το ογδόντα τούτο  
µάλλον ένα σταθµικό πρέπει ναναι σκαλοπάτι, 
σ’ αυτή την όρθια κλίµακα του βίου µου, 
απ’ όπου επισκοπώ τα κύµατα του παρελθόντος. 

Μετρώ όσους µείνανε. Λιγόστεψαν πολύ. 
Στην αντιπέραν όχθη του µεγάλου ποταµού 
ένα πλήθος από λευκά µαντήλια νεύουν, 
την αναπόφευκτη προσµένοντας συνάντησή µας. 

Όλο το ποίηµα, µε τη χρήση της πολλαπλής σηµασίας του αριθµού, δίνει 
τις διαστάσεις του χρόνου, όπως τις νοιώθει ο ποιητής, την ατµόσφαιρα της 
εποχής και, µε λίγους στίχους µόνο, την αντίσταση της νεολαίας στα χρόνια 
της κατοχής. 

Και στο ποίηµα αυτό η συνάντηση των µαθηµατικών µε την ποίηση είναι 
γόνιµη και δηµιουργική. 

Σε όλο σχεδόν το ποιητικό έργο του Γ.Θ. Βαφόπουλου είναι παρούσα η 
µαθηµατική του σπουδή είτε µε τη χρήση µαθηµατικών όρων είτε ως 
µαθηµατική µέθοδος σκέψης. 
 

∆ραστηριότητα 6η  
Μαθηµατικά και Λογοτεχνία 

Από το βιβλίο του Μπ. Μπρεχτ, «Ιστορίες του κ. Κούνερ», µετάφραση: 
Πέτρος Μάρκαρης, εκδόσεις Θεµέλιο. 

Φιλική εξυπηρέτηση 

Σαν παράδειγµα για τον σωστό τρόπο να βοηθάς τους φίλους, ο κ. Κ 
αφηγήθηκε τούτη την ιστορία: Πήγαν κάποτε τρία παλικάρια σ’ ένα γέρο 
Άραβα και του είπαν: Ο πατέρας µας πέθανε. Μας άφησε κληρονοµιά 
δεκαεπτά καµήλες και στη διαθήκη του ορίζει, ο µεγαλύτερος να πάρει τις 
µισές, ο δεύτερος το ένα τρίτο και ο µικρότερος το ένα ένατο. Τώρα δεν 
µπορούµε να συµφωνήσουµε στη µοιρασιά, βγάλε λοιπόν εσύ την απόφαση. 
Ο Άραβας σκέφτηκε και είπε: Καθώς βλέπω για να κάνετε σωστά τη µοιρασιά 
σας χρειάζεται µια άλλη καµήλα. Εγώ έχω µια µονάχα, µα ας είναι, σας την 
παραχωρώ. Πάρτε τη, κάντε τη µοιρασιά και φέρτε σε µένα ό,τι περισσέψει. 
Τα παλικάρια πήραν την καµήλα, τον ευχαρίστησαν για τη φιλική 
εξυπηρέτηση, και µοίρασαν µετά τις δεκαοκτώ καµήλες έτσι που ο 
µεγαλύτερος πήρε τις µισές, που ήταν εννιά, ο δεύτερος το ένα τρίτο, που ήταν 
έξι, και ο µικρότερος το ένα ένατο, που ήταν δυο. Σαν χώρισαν όµως τις 
καµήλες είδαν µε απορία ότι µία τους περίσσευε. Αυτή την επέστρεψαν στο 
γέρο φίλο τους και τον ευχαρίστησαν πάλι. 
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Ο κ. Κ είπε ότι αυτή ήταν µια φιλική εξυπηρέτηση, γιατί δεν απαιτούσε 
µεγάλες θυσίες. 

Σοφός ο γεροάραβας! 

Να και η µαθηµατική του εξήγηση 

Παρατήρησε ότι: 

1/2+1/3+1/9=9/18+6/18+2/18=17/18 

Έτσι µε τη δική του καµήλα έγινε η διαίρεση και πήραν τα αδέλφια το 
µερίδιό τους, τα 17/18 δηλαδή: 

9 καµήλες ο µεγάλος 
6 καµήλες ο µεσαίος 
2 καµήλες ο µικρός και 
ο γεροάραβας τη δική του καµήλα, κάνοντας τη σωστή φιλική εξυπη-
ρέτηση. 
 

∆ραστηριότητα 6η  
Ένα πρόβληµα από την ιστορία των Μαθηµατικών 

Ο Gaus και ένα πρόβληµα λυµένο µε πολλούς τρόπους. 

Ο Γερµανός µαθηµατικός Γκάους (1777-1855) µαζί µε τον Αρχιµήδη 
θεωρούνται ότι είναι οι δύο σπουδαιότεροι µαθηµατικοί του κόσµου. Για 
τον Γκάους υπάρχει µια ενδιαφέρουσα µικρή ιστορία, χρήσιµη για τους 
µικρούς µαθητές. Ως µαθητής ήταν ζωηρός µέσα στην τάξη και ο δάσκαλός 
του προσπαθούσε να βρει τρόπους να τον απασχολεί ώστε να µην ενοχλεί. 

Σ’ ένα µάθηµα του έδωσε το πρόβληµα: Βρες µου το άθροισµα των 
αριθµών από το 1 µέχρι του 100. Πίστευε ο δάσκαλος ότι τουλάχιστο για 
µια ώρα ο Γκάους θα ήταν απασχοληµένος. 

Μετά από ένα-δυο λεπτά ο Γκάους φώναξε: Κύριε το βρήκα, είναι 5050. 

Η εξήγηση απλή: 

1+100=101, 2+99=101, … 50+51=101 ώστε άθροισµα =50 101=5050. 

Αυτό µας οδηγεί στο  

1+2+3+ … +ν = ν(ν+1)/2 

χρήσιµη σχέση τόσο ως διαδικασία εύρεσης όσο και ως τύπος για τη λύση 
πολλών προβληµάτων. 

 Το πρόβληµα της χειραψίας 
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Σε µια τάξη µε 20 παιδιά την πρώτη µέρα του σχολείου η καθηγήτρια τους 
είπε να γνωριστούν ανταλλάσσοντας όλοι µεταξύ τους χειραψίες. Πόσες 
χειραψίες ανταλλάχθηκαν; 

- Οι µαθητές προτείνουν διάφορες λύσεις:  

- Κάποιος απάντησε γρήγορα 40 χειραψίες. 

- Ένας άλλος είπε ότι να τις µετρήσουµε, αλλά κατά το µέτρηµα 
µπερδεύτηκαν. 

- Ένας τρίτος είπε: Ας µπούµε στη σειρά, εγώ κάνω 19 χειραψίες και 
αποχωρώ. Ο επόµενος κάνει 18, ο µεθεπόµενος 17 … και ο προτε-
λευταίος 1 και αποχωρεί. Τον τελευταίο τον χαιρέτησαν όλοι. Έτσι το 
πλήθος των χειραψιών είναι: 

- 1+2+3+ … +19=19 20/2=190 

- Ένας τέταρτος είπε: ∆εν χρειάζεται να κάνουµε όλες τις χειραψίες. Ο 
καθένας µας κάνει 19 χειραψίες, είµαστε 20 άρα θα κάνουµε: 
20 19=360 χειραψίες. Κάτι δεν πάει καλά! Υπάρχει λάθος; 

- Ένα πέµπτος µαθητής: Υπάρχει λάθος γιατί έτσι µετράµε τις χειραψίες 
δύο φορές πχ τη δική µου χειραψία µε τον Τάδε και του Τάδε µε εµένα, 
ώστε οι χειραψίες είναι 380:2=190. 

- Ένας έκτος µαθητής που αγαπάει τη γεωµετρία είπε: Ας σχεδιάσουµε 
έναν κύκλο και ας σηµειώσουµε πάνω στον κύκλο 20 σηµεία και ας τα 
ενώσουµε όλα αυτά ανά δύο. Σχηµατίζεται ένα εικοσάγωνο µε τις είκοσι 
πλευρές του και όλες τις διαγώνιές του. Από κάθε κορυφή ξεκινούν 17 
διαγώνιες ώστε το πλήθος τους δεν είναι 17 20 γιατί έτσι τις µετράµε δύο 
φορές αλλά 17 20/2=170.  

- Όλες οι γραµµές είναι 170+20=190, ώστε έγιναν 190 χειραψίες. 

Το πρόβληµα τέθηκε έτσι ώστε σε µια τάξη σ’ ένα από τα πρώτα µαθήµατα, 
στην αρχή δηµιούργησε µια µικρή αναστάτωση µέσα στην τάξη, αλλά 
γρήγορα δόθηκαν οι λύσεις όπως αναφέρονται παραπάνω. 

Το αποτέλεσµα ήταν να φύγουν οι µαθητές από την τάξη χαµογελαστοί. 

 

Επίλογος 

 Με την εισήγησή µου προσπάθησα να δώσω ένα πλαίσιο διαθεµατικής 
προσέγγισης των µαθηµατικών σε σχέση µόνο µε την Ιστορία – Λογοτεχνία 
– Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία. Φυσικά υπάρχουν πολλές άλλες  
 συσχετίσεις. 
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Έδωσα µερικά παραδείγµατα δραστηριοτήτων µόνο για την Α΄ τάξη του 
γυµνασίου. Ανάλογες δραστηριότητες µπορούν να οργανωθούν και για τις 
άλλες δυο τάξεις. 

Η βιβλιογραφία που ακολουθεί συνδέει τα µαθηµατικά µε τη λογοτεχνία 
και την ιστορία και είναι ευχάριστη ως ανάγνωσµα και, χρήσιµη για το 
σκοπό µας. 
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ:  
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥ 

Κων/νος Νικολαντωνάκης 

Π.Τ.∆.Ε., Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 

Εισαγωγή 
∆ηλώνοντας ότι τα µαθηµατικά έχουν µια ιστορία αλλάζουµε σηµαντικά 
την εικόνα που είχε αυτή η επιστήµη στα µάτια των µαθητών/τριών και 
τους προσφέρουµε τη δυνατότητα για περιπλάνηση στις διαστάσεις του 
χρόνου και του χώρου, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για διαθεµατικές 
προσεγγίσεις, οι οποίες θα συνδέουν διαφορετικά διδακτικά – επιστηµονικά 
πεδία (λογοτεχνία, ιστορία, γεωγραφία κ.λπ.) ανάλογα πάντοτε µε το 
επίπεδο της σχολικής τάξης όπου γίνεται η παρέµβασή µας καθώς και µε 
τον τρόπο της παρέµβασης που επιλέγεται κάθε φορά. Στην παρούσα 
παρέµβαση, επιλέγουµε στηριζόµενοι σε πραγµατικά γεγονότα, από την 
χρήση των πρώτων πηγών καθώς και της διεθνούς βιβλιογραφίας, να 
δώσουµε µε µορφή εικονογραφηµένης ιστορίας στοιχεία για τη ζωή και το 
έργο µια µεγάλης αν και πολυσυζητηµένης και αµφιλεγόµενης µαθη-
µατικής προσωπικότητας, αυτής του Πυθαγόρα του Σάµιου καθώς και των 
σηµαντικών µαθηµατικών θεωριών, θεωρηµάτων και εννοιών που ανέπτυξε 
σε µια συγκεκριµένη ιστορική περίοδο στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου 
φιλοσοφικό - επιστηµονικού πολιτισµού. 
 

Η θέση της Ιστορίας των µαθηµατικών 
∆ηλώνοντας ότι τα Μαθηµατικά έχουν µια Ιστορία αλλάζει σηµαντικά την 
εικόνα που είχε αυτή η επιστήµη στα µάτια των µαθητών/τριών Πρω-
τοβάθµιας εκπαίδευσης: τα µαθηµατικά δεν συνοψίζονται πλέον σε ένα 
τελικό προϊόν αλλά πρόκειται για µια διαδικασία µέσα στον χρόνο και τον 
χώρο. Η χρήση στοιχείων Ιστορίας των µαθηµατικών κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας µιας έννοιας ή µιας τεχνικής προσφέρει στον Εκπαιδευτικό 
και τους µαθητές του δύο σηµαντικές ευκαιρίες για περιπλάνηση σε δύο 
διαστάσεις.  

Ταξίδι στον χρόνο κατά την διάρκεια του οποίου αφήνουν κατά µέρος το 
καθεστώς της στερεότυπης γνώσης, «που ήρθε από τον ουρανό» για να 
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τοποθετήσουν στην θέση της µια γνώση κατασκευασµένη από την ανθρω-
πότητα: οι µαθηµατικές γνώσεις δεν ήταν πάντοτε εδώ, αλλά κατασκευ-
άστηκαν και άλλαξαν µορφή κατά την διάρκεια της ιστορίας για να επιλύ-
σουν προβλήµατα και να γίνουν τα εργαλεία απάντησης σε σηµαντικές 
ερωτήσεις. ∆ηλώνοντας ότι τα µαθηµατικά έχουν µια ιστορία δίνεις µια 
εικόνα κατασκευαστική στα µαθηµατικά, η οποία πηγαίνει ενάντια σε µια 
δογµατική αντίληψη για αυτή την επιστήµη. 

Ταξίδι στον χώρο, διότι η ιστορία των µαθηµατικών επιτρέπει να επανα-
τοποθετήσουµε την ανθρώπινη κατασκευή στο πλαίσιο των διαφορε-τικών 
πολιτισµών: τα µαθηµατικά είναι Βαβυλωνιακά, Αιγυπτιακά, Ελλη-νικά, 
Αραβικά, Μεσαιωνικά· είναι αυτά της Αναγέννησης ή αυτά του 17ου αιώνα. 
∆ηλώνοντας ότι τα µαθηµατικά έχουν µια ιστορία επιτρέπει µια πολι-
τισµική προσέγγιση αυτής της επιστήµης. 

Στην διδασκαλία των µαθηµατικών, τίποτα δεν είναι δεδοµένο και όλα είναι 
να κατασκευαστούν.  

Οι λόγοι εισαγωγής της ιστορικής και πολιτισµικής διάστασης στην 
διδασκαλία των µαθηµατικών είναι ποικίλοι και εστιάζονται κυρίως στους 
εξής: 

- να γίνουν τα µαθηµατικά περισσότερο ανθρώπινα, 

- να τοποθετηθεί η µαθηµατική γνώση στο πλαίσιο ενός πολιτισµού, 

- να δοθούν κίνητρα στους µαθητές µε στόχο τον µετασχηµατισµό 
των στάσεών τους απέναντι στο αντικείµενο, 

- να δοθεί στους εκπαιδευτικούς η πλέον κατάλληλη αρχική και 
συνεχής εκπαίδευση – επιµόρφωση, 

- να εντοπισθούν και να αναλυθούν επιστηµολογικά εµπόδια καθώς 
και οι έννοιες που κατανοούν οι µαθητευόµενοι, 

- να δειχθεί ότι τα µαθηµατικά έχουν µια ιστορία και ότι επηρεά-
στηκαν σηµαντικά από πολιτισµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

Οι µορφές και οι στρατηγικές παρέµβασης που υιοθετήθηκαν στην προ-
σπάθεια εισαγωγής αυτής της πολιτισµικής και ιστορικής διάστασης στη 
διδασκαλία των µαθηµατικών ήταν επίσης ποικίλες και είναι: εξιστόρηση, 
έκθεση, κατασκευή δραστηριοτήτων, κατασκευή ασκήσεων, αναπαραγωγή 
χειρογράφων, πορτραίτα, βιογραφίες, διαθεµατικά σχέδια, χρησιµοποίηση 
πρωτότυπων κειµένων, χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών κ.λπ. 

Η θέση της εικονογραφηµένης ιστορίας των µαθηµατικών 
Σύµφωνα µε το νέο αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύ-
νη του δασκάλου να 1) δηµιουργήσει συνδέσεις µεταξύ των µαθηµατικών 
και άλλων διδασκόµενων επιστηµονικών αντικειµένων και 2) να βοηθήσει 
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τους µαθητές του διαπιστώσουν και να πειραµατιστούν µε το γεγονός της 
διασύνδεσης των µαθηµατικών εννοιών και της κατασκευής µιας πολυδιά-
στατης και πολυεπίπεδης γνώσης.  

Συνεπής µε την προσέγγιση του αναλυτικού προγράµµατος, είναι ένα 
ολόκληρο κίνηµα το οποίο προσπαθεί να επαναφέρει στο προσκήνιο και να 
καλλιεργήσει τη σχέση µεταξύ των µαθηµατικών και της λογοτεχνίας µε 
στόχο να προάγει ένα σηµαντικό αλλά και διαφορετικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης και γνώσης. Σύµφωνα µε την µεθο-
δολογία µας, ο σύνδεσµος µεταξύ των µαθηµατικών και της λογοτεχνίας 
γίνεται µε την χρήση παιδικών εικονογραφηµένων βιβλίων για την ει-
σαγωγή µαθηµατικών ιδεών και την παρουσίαση της ζωής µεγάλων 
µαθηµατικών και επιστηµόνων. Η ιστορία µπορεί να τοποθετηθεί, κατά 
περίπτωση, σε διαφορετικά πολιτισµικά,, γεωγραφικά και ιστορικά πλαίσια 
(π.χ. αρχαία Αίγυπτος, αρχαία Ελλάδα, ∆υτική Ευρώπη, αραβικός κόσµος 
κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουµε τη σύνδεση διαφορετικών διδα-
σκόµενων αντικειµένων καθώς και τη κατασκευή και χρήση ποικίλων 
δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται µε τα µαθηµατικά. Κάνουµε χρήση 
ιστοριών, οι οποίες περιέχουν αληθή γεγονότα από την ιστορία των 
µαθηµατικών, ως στρατηγική για τη σύνδεση µαθηµατικών ιδεών. Οι 
µαθηµατικές έννοιες κατασκευάστηκαν διαδοχικά και την ίδια στιγµή 
προάγουν µια στενή και δυνατή σύνδεση µεταξύ µαθηµατικών και 
λογοτεχνίας όπως και άλλων πεδίων (γεωγραφία, ιστορία). Η αφήγηση και η 
σταδιακή επίλυση προβληµάτων – ασκήσεων εµπλέκει τους µαθητές-
αναγνώστες αυτής της ιστορίας. Πολιτισµικά, οι εν λόγω ιστορίες 
δηµιουργούν ένα πλαίσιο µέσω του οποίου αξίες – αξιολογικοί χαρακτη-
ρισµοί, πιστεύω και γνώσεις περνούν από τη µια γενιά σε µια άλλη. 

Στηριζόµενοι σε πραγµατικά γεγονότα, από την χρήση των πρώτων πηγών 
καθώς και της διεθνούς βιβλιογραφίας, δίνουµε µε µορφή εικονο-
γραφηµένης ιστορίας στοιχεία για τη ζωή και το έργο µεγάλων µαθη-
µατικών προσωπικοτήτων καθώς και των σηµαντικών µαθηµατικών θεω-
ριών, θεωρηµάτων και εννοιών που ανέπτυξαν σε µια συγκεκριµένη 
ιστορική περίοδο στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου επιστηµονικού πο-
λιτισµού. 

Επιλέγουµε η ιστορία µας να παρουσιαστεί µε χρήση CorelDraw 13 

 

*** Είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί ποιο µέρος της πυθαγόρειας 
φιλοσοφίας µπορεί να αποδοθεί µε βεβαιότητα στον ιδρυτή της σχολής.
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ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας 

 

 

Το αόρατο εκείνο νήµα που πιάνει από τα Μαθηµατικά ως τη µέθη, χωρίς η 
οµορφιά που τα συνέχει, να παρουσιάζει την παραµικρότερη ρωγµή.  

         Οδυσσέας Ελύτης. 

 

 

Ένα από τα αυτονόητα µε τα οποία µεγαλώσαµε  

Ελάχιστους φυσικούς ξέρω να έχουν διαβάσει τον Ντίκενς αλλά και 
ελάχιστοι είναι οι πεζογράφοι που ξέρουν τι λέει ο δεύτερος νόµος της 
Θερµοδυναµικής. Το έγραψε ο Charles Percy Snow1 τότε – κατά το τέλος 
δηλαδή της δεκαετίας του 50 την εποχή που αυτός αλλά και ο Arthur 
Koestler προσδιόριζαν για πρώτη ίσως φορά τον «διχασµό των δύο πολι-
τισµών» µολονότι ο διχασµός αυτός είναι ένα από τα ποικίλα αυτονόητα 
έχουµε µεγαλώσει. Και είναι ένα ζήτηµα που δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί 
µε ένα εύκολο «διότι», µε µια σχηµατική λογική αιτίας αποτελέσµατος. 
Μπορούµε βέβαια να θυµίσουµε ότι είναι σχετικά πρόσφατο το γνωστό 
«προφανές» πως ένας επιστήµονας που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να 
είναι περίπου µια πλήξη και πως όσο πιο αφυδατωµένη είναι η γραφή του 
και όσο πιο «τεχνική» η διάλεκτος που χρησιµοποιεί, τόσο µεγαλύτερο 
σεβασµό θα εµπνέει. Αντίστοιχο αυτονόητο επεβλήθη και κατά τη ∆ιδα-
σκαλία της Φυσικής. Σύµβολα γραµµένα στον πρασινοπίνακα, περιγραφές 
όσο πιο στεγνές γίνεται και κυρίως λέξεις χωρίς καµία δροσιά2, αρκεί τα 
λεγόµενα και τα γραφόµενα να είναι σωστά, δηµιούργησαν το αντίστοιχο 
προφανές για µια «αποτελεσµατική» διδασκαλία, συνέθεσαν το προφίλ του 
καλού δασκάλου της φυσικής, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν ίσχυσε για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας.  
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Το πρότυπο του αφυδατωµένου επιστήµονα κυριάρχησε κατά τον εικοστό 
αιώνα τόσο στην Επιστήµη όσο και στη διδασκαλία της. Οι προσωκρατικοί 
έγραφαν έµµετρα τις πραγµατείες τους, το De rerum natura του Λου-
κρήτιου ήταν ένα ποίηµα ενώ η αρχαία περουβιανή γλώσσα είχε µία 
µονάχα λέξη – hamanec - για τον ποιητή και για τον εφευρέτη ερευνητή. 
Οι διάλογοι του Γαλιλαίου ήταν πραγµατικά αριστουργήµατα που επη-
ρέασαν την ιταλική πεζογραφία αλλά και τη γλώσσα των επιστηµόνων της 
εποχής. Όσο για τη Νέα Αστρονοµία του Κέπλερ είναι ένα µπαρόκ 
σασπένς. (Πρέπει εδώ βέβαια να οµολογήσουµε ότι αυτό δεν συνέβαινε µε 
το γραπτά του Άιζακ Νιούτον). Όπως έχει γράψει ο Boltzmann3 «ένας 
µαθηµατικός θα αναγνωρίσει αµέσως τον Γκάους, τον Τζάκοµπι ή τον 
Χέλµχολτς µόλις διαβάσει λίγες από τις σελίδες τους όπως ένας µουσικός 
αναγνωρίζει από τις πρώτες νότες τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν ή τον 
Σούµπερτ». Και ο Τζηνς έβλεπε στη φυσική του Μάξγουελ έναν µαγεµένο 
παραµυθότοπο, γεµάτο µε εκπλήξεις. Στον εικοστό αιώνα στον οποίο 
µεγαλώσαµε, µπορεί κανείς να διακρίνει την ποιότητα της γραφής του 
Φρόυντ, του Μπέρναρντ Ράσσελ, του Έρβιν Σρέντινγκερ και του Τζόρτζ 
Γκάµοφ.  

 

Αµοιβαία καχυποψία  

Σύµφωνα ωστόσο µε τα µέχρι και σήµερα ισχύοντα ανάµεσα στον φυσικό 
και στον ποιητή υπάρχει µια αµοιβαία καχυποψία. Το ερώτηµα βέβαια 
είναι «Πρόκειται για αντιπαλότητα ουσίας ή για διαφορετική οπτική;»  

Το έτος 1703 είναι η χρονιά που θεµελιώνεται από τον Πέτρο της Ρωσίας η 
Αγία Πετρούπολη, στη Γερµανία ο Leibniz είναι 57 ετών, η Le Petit 
Chaperon Rouge έννοια παράγωγος και η σχεδόν συνοµίληκή της «γαλ-
λίδα» κοκκινοσκουφίτσα 

 - Petit Chaperon Rouge - του Perrault έχουν ήδη κάνει την εµφάνισή 
τους, και ενώ όπου νάναι θα κάνει την έλθει στον πλανήτη, σε φως Ελβε-
τίας, ο «µεγάλος µαθηµατικός», στην Αγγλία ο πρωθιερέας της Επιστήµης 
κυκλοφορεί το « Οπτική».  

 Σε αντίθεση µε το Principia που είχε κυκλοφορήσει πριν 17 χρόνια σε 
γλώσσα λατινική, το Optics γράφτηκε και κυκλοφόρησε στα αγγλικά. Εκεί 
ο Νεύτων θα διατυπώσει την καινούρια ιδέα ότι το λευκό φως δεν ενιαίο 
καθαρό και αδιάσπαστο αλλά ένα σύνθετο φως που τα συστατικά του είναι 
τα χρώµατα της ίριδας. Η πρόταση ερχόταν σε µετωπική σύγκρουση µε 
µία πεποίθηση ριζωµένη στην κοινωνία της εποχής.  
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Το Principia είχε πολύ µεγαλύτερη σηµασία στην ιστορία του πολιτισµού, 
αλλά η «Οπτική» θα επηρεάσει ιδιαίτερα τον κόσµο των γραµµάτων. Το 
1727 ο Thomson παρουσίασε ένα ποίηµα «στη µνήµη του Νεύτωνα»  

…πρώτα το κόκκινο της φωτιάς ορµάει µπροστά γεµάτο ζωντάνια  
το χρυσό πορτοκαλί ακολουθεί κι ύστερα το ευαίσθητο κίτρινο  
∆ίπλα πέφτουν οι δέσµες του πράσινου που ξεκουράζει  
και το αγνό γαλάζιο που γεµίζει τους ουρανούς του φθινόπωρου  
κι ακόµα µελαγχολικό φαίνεται το βαθυγάλαζο  
όπως ένα χειµωνιάτικο σούρουπο που γλιστρά πάνω στον πάγο  
ενώ οι τελευταίες αναλαµπές του φωτός που διαθλάται 
σβήνουν πάνω στο ντροπαλό χρώµα της βιολέτας. 

∆εν είναι όµως καθόλου λίγοι εκείνοι που θα ειρωνευτούν το «νέο επιστη-
µονικό πνεύµα» που αρχίζει να κυριαρχεί εκπορευόµενο κυρίως από το 
έργο του Νεύτωνα4. 

 Στα ταξίδια του Γκιούλιβερ, o Τζόναθαν Σουίφτ σαρκάζει µε τον τρόπο 
του. Στη χώρα των Λιλιπούτιων περιγράφει µια Ακαδηµία φυσικών στην 
οποία γίνονται παράξενα πειράµατα και δοκιµάζονται θεωρίες τόσο παρά-
λογες όσο µπορούσαν να φαίνονται παράλογοι οι καινοφανείς ισχυρισµοί 
της Επιστήµης στα µάτια των απλών ανθρώπων της εποχής. 

Ο υπολογίσιµος όµως αντίπαλος των νευτωνικών απόψεων καθυστέρησε να 
εµφανιστεί στο πεδίο της µάχης. Ήταν το κίνηµα των Ροµαντικών που 
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1780 µε το έργο του Γκαίτε. Ήταν µία συγ-
κροτηµένη άρνηση στη νευτωνική µεθοδολογία και εξέφραζε την από-
στροφή της προς το νευτωνικό πνεύµα που πυροδοτούσε τη Βιο-µηχανική 
Επανάσταση. Στον χώρο της λογοτεχνίας ήταν οι Άγγλοι. Ο Μπλέικ, ο 
Σέλλευ, ο Μπάιρον, ο Κόλλεριτζ, ο Ουώλτερ Σκοτ. Όλοι τους συµπλέουν σε 
µία βαθύτατη αντίρρηση για την επιστηµονική εικόνα της φύσης και 
ρίχνουν βάρος στις ποιοτικές πλευρές της, ενώ ταυτόχρονα εκθειάζουν τη 
συγκίνηση και το συναίσθηµα σε αντιπαράθεση µε τους υπολογισµούς και 
την υπέρµετρη ορθολογικότητα.  

 

Ένας ποιητής που νιώθει και φυσικός και λέγεται Γκαίτε 

Στο χώρο της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ οι Γερµανοί ροµαντικοί θα δηµιουργήσουν µία 
καινούρια σχολή επιστηµονικής έρευνας τη λεγόµενη «Φιλοσοφία της 
Φύσης». Οι οπαδοί της αρνούνται να ασχοληθούν µε την ανάλυση 
φαινοµένων και επιδιώκουν να συλλάβουν τα φαινόµενα στη σύνθεσή τους 
και να αποσπάσουν από τη Φύση τις θεµελιώδεις αρχές µε τον τρόπο αυτό.  
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∆εν έχουν καθόλου καλή γνώµη για τη νευτωνική θεωρία των χρωµάτων 
και δείχνουν απόλυτη εµπιστοσύνη στον Γκαίτε θεωρώντας τον κορυφαίο 
επιστήµονα και ποιητή  

Φαίνεται ότι ο Γκαίτε αγάπησε µε πάθος τα χρώµατα και το φως. Λίγο πριν 
από τον θάνατό του οµολόγησε ότι δεν περηφανευόταν για το ποιητικό του 
έργο γιατί πάντα υπήρξαν και θα υπάρχουν καλοί ποιητές. Έλεγε όµως ότι 
«καµαρώνω γιατί είµαι ο µόνος άνθρωπος που γνωρίζει την αλήθεια στην 
δύσκολη περιοχή των χρωµάτων». Αφιέρωσε αρκετά χρόνια της ζωής του 
αναζητώντας τη δική του αλήθεια για τα χρώµατα και το φως, επιδιώκοντας 
ταυτόχρονα να αντιπαρατεθεί στη νευτωνική άποψη.  

Η πραγµατεία του «Για τη διδασκαλία των χρωµάτων» κυκλοφόρησε το 
1810, εποχή µε πολέµους «ναπολεόντιους», µε τον Gauss να έχει ήδη 
δηµοσιεύσει το «Disquisitiones Arithmetice» σε γλώσσα λατινική, τον 
Hegel να έχει δηµοσιεύσει στα γερµανικά τη «Φαινοµενολογία του πνεύ-
µατος» -Phänomenologie des Geistes- και τους αδελφούς Grimm να ετοι-
µάζουν τα παραµύθια τους.  

Το «Zur Farbenlehre» εµπεριέχει µια επιχειρηµατολογία γεµάτη πάθος µε 
το οποίο αρνείται τη νευτωνική θεώρηση, επιµένει στην καθαρότητα του 
λευκού φωτός και υποστηρίζει ότι τα χρώµατα δηµιουργούνται από µία 
αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σκοτάδι και στο λευκό φως.  

 

Τι είναι η Σελήνη ;  

Ο Γκαίτε και ο Νεύτων απέχουν ένα αιώνα περίπου αλλά είναι σαφές ότι 
συγκρούονται. Τι ακριβώς συµβαίνει; Είναι άραγε οι δύο οπτικές τόσο 
διαφορετικές που νοµοτελειακά συγκρούονται;  

Το ερώτηµα έχει πυρήνα µε ουσία. 

Ταξιδεύουµε ακόµα πιο πίσω… Έτος 1564. Είναι δύο παιδιά που γεν-
νήθηκαν τη χρονιά εκείνη. Ο ένας στο Στάντφορντ ον Έιβον της Αγγλίας. Ο 
άλλος ήταν Ιταλός από την Τοσκάνη. Το φεγγάρι όµως που έβλεπαν ήταν 
το ίδιο. Ο Γουίλλιαµ Σαίξπηρ και ο Γαλιλαίος. Όταν ο Σαίξπηρ µεγάλωσε 
έγραψε διάφορα πράγµατα για τη Σελήνη που έβλεπε από µικρός. Σε 
κάποιο από τα έργα του την αποκαλεί «ουράνιο µαργαριτάρι». Ο Γαλιλαίος 
ήταν σαράντα έξι χρονών όταν έστρεψε για πρώτη φορά το µικρό του 
τηλεσκόπιο στον ουρανό σηµαδεύοντας τη Σελήνη. Το φεγγάρι δεν ήταν 
µαργαριτάρι. Μια µάζα βλογιοκοµµένη ήτανε, µε βράχια και µε κρατήρες. 
Τι είναι η Σελήνη; Σαιξπηρική ή γαλι-λαιική; 
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Η άκρη του νήµατος  

Ας αναζητήσουµε την άκρη του νήµατος ή ακόµα καλύτερα ας υποθέ-
σουµε ότι υπάρχουν νήµατα και ας αναζητήσουµε την κοινή τους αρχή. 
Κάπου εκεί βρίσκεται το «παιχνίδι» της Τάξης µε το Χάος.   

Το προαιώνιο λοιπόν παιχνίδι της Τάξης µε το Χάος. Και ο άνθρωπος να 
αντλεί απόλαυση παίρνοντας µέρος σ’ αυτό το κλέφτες κι αστυνόµοι του 
Σύµπαντος. Ως αστυνόµος, εκπρόσωπος δηλαδή της Τάξης, κάτι σαν ένα 
είδος θεού, καθώς η Σκέψη του τακτοποιεί την Πραγµατικότητα, ταξινοµεί, 
δηµιουργεί γλώσσα, επινοεί την Αιτιότητα, προχωρεί σε αφαιρετικές πα-
ρεµβάσεις, δηµιουργεί τη φιλοσοφία και τη φυσική, φτάνει σε σηµείο να 
περιγράφει τον εαυτό της. Αντλεί όµως, ταυτόχρονα, µεγάλη απόλαυση και 
ως κλέφτης, αναζητώντας, δηλαδή, ποσότητες Χάους που θα τον δροσί-
σουν. λογοτεχνία, παιχνίδι, αταξία, µουσική, κοκκινοσκουφίτσες και 'Αι 
Βασίληδες, Ριγολέτους και Κριστόφ Κισλόφσκι, Σάµουελ Μπέκετ και 
αλκοόλ. 

Ίσως, όµως, οι δύο είναι ένας. Μέσα σε κάθε αστυνόµο, όργανο µιας φαι-
νοµενικά έννοµης τάξης Τάξης του Σύµπαντος, διατηρείται ολοζώντανος 
ένας κλέφτης υπονοµευτής της. Και αντίστροφα. Μέσα σε κάθε κλέφτη-
ποιητή κατοικεί ένας φυσικός - αστυνόµος5.  

 Βέβαια ο παππούς διαφωνεί. Και ο παππούς είναι ο Πλάτων. Και µας 
προτείνει να εξορίσουµε τους ποιητές από την ιδανική Πολιτεία διότι 
αφυπνίζουν την άσχηµη πλευρά της ψυχής, εκείνην που περιέχει το 
θυµικό και γκρεµίζει τον Ορθό Λόγο. Μας συνιστά να τους αποµα-
κρύνουµε διότι επιζητούν να µας σαγηνεύσουν και να µας αποπλανήσουν, 
υποσκάπτοντας την πορεία µας προς αυτό που αποκαλεί βέβαιη γνώση. 
Ολόκληρη, όµως, η ιστορία του πολιτισµού δεν φαίνεται να συµφωνεί µαζί 
του6. Κυρίως διότι η ποίηση δεν µιµείται, δεν αντιγράφει τα εµφανή και 
δεν εξαπατά, όπως εκείνος ισχυρίζεται, αλλά επιζητεί να διακρίνει το 
κρυµµένο µέσα στο πραγµατικό, κι όταν κοιτάζει στα µάτια τη φυσική 
νιώθει να αναβρύζει από µέσα της η τρυφερότητα για το Άλλο πλάσµα µε 
το οποίο τόσο πολλά σε συνδέουν µαζί του.  

∆ιότι η φυσική, στη βαθύτερη ουσία της, είναι διαδικασία αποκάλυψης ενός 
κόσµου που δεν περιορίζεται στη φαινοµενική εµπειρία, ενός κόσµου 
µαγικού και απροσδιόριστου αλλά µε εσωτερική συνοχή, ενός κόσµου που ως 
προς τη µυστική οµορφιά του την αισθητική του προσεγγίζει συχνά τον κόσµο 
της λογοτεχνίας, µολονότι διαφέρει πολύ από εκείνον.  

Η λογοτεχνία λειτουργεί µε αιχµές καθώς διεισδύει στα ανθρώπινα για να 
εκφράσει τον σπαραγµό και το µεγαλείο τους, ενώ η φυσική δείχνει να 
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αδιαφορεί γι’ αυτά και να αποστασιοποιείται θέλοντας το κτίριο που 
οικοδοµεί να έχει λογική και συνέπεια. Ωστόσο οι δηµιουργοί της 
επιστηµονικής γνώσης έχουν µαζί της τη σχέση που είχε ο Ροντέν µε τους 
Αστούς του Καλαί, ο Τζόυς µε τον Οδυσσέα του, η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ 
µε τον Αδριανό της. Αλλά και η πυροδότηση της Σκέψης του Αρχιµήδη 
µέσα στο νερό της µπανιέρας7 «θα είχε πολλά να πει» µε την αντίστοιχη 
του Μαρσέλ Προυστ τότε που δάγκωνε το κέικ αφού προηγουµένως το είχε 
βουτήξει µέσα στο τίλιο του.  

 

 Το βλέµµα της Σκέψης 

Η φυσική και η λογοτεχνία είναι περιπέτειες µέσα στο άγνωστο. Είναι 
βασανιστικές διαδροµές κατά τις οποίες, τόσο η µία όσο και η άλλη, 
αναζητούν υψηλής αισθητικής αναπαραστάσεις κάποιων περιοχών του 
Σύµπαντος που βρίσκονται έξω από τα σύνορα του άµεσα αισθητού. Και 
αυτό που πρωταγωνιστεί δεν είναι τόσο τα µηνύµατα που συλλαµβάνονται 
από το µάτι, από το όργανο της ακοής και από τις τρεις άλλες αισθήσεις. 
Είναι περισσότερο αυτό που µπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο βλέµµα της 
Σκέψης. «Θέλεις να ανακαλύψεις τον κόσµο; Κλείσε τα µάτια, Ροζµόντ» 
έγραφε κάποτε ο Ζαν Ζιρωντού. ∆ιότι στην ευρύτερη εκείνη περιοχή δεν 
βρίσκεται µόνο αυτό που συλλαµβάνουµε µε τον γνωστό µηχανισµό8 
«φωτόνια- φακός του µατιού - οπτικό νεύρο». Ένα σωρό πράγµατα υπάρ-
χουν χωρίς να στέλνουν κανενός είδους µήνυµα στον αµφιβληστροειδή 
χιτώνα. Λόγου χάριν τα όνειρα, αυτές οι χωρίς φωτόνια εικόνες, κατοικούν 
στη χώρα της Ουσίας και αποτελούν πτυχή της Πραγµατικότητας µολονότι 
αδιαφορούν για την Αρχή της ταυτότητας, για την Αρχή της αντίφασης και 
για την Αρχή του αποχρώντος λόγου και µολονότι αυθαδιάζουν συχνότατα 
στα αξιώµατα της Θερµοδυναµικής και στον νόµο της Παγκόσµιας Έλξης. 
Είναι πιο κοντά στις µαγικές και ορθολογικά ανεξέλεγκτες καταστάσεις των 
πρωτόγονων κοινωνιών και στους χωρίς χαλινάρι προσωπικούς καλπα-
σµούς των νηπιακών µας χρόνων. Αποτελούν, ωστόσο, ένα βασικό κοµ-
µάτι του ψυχοδιανοητικού µας µεταβολισµού και χωρίς αυτά, χωρίς αυτή 
τη νυχτερινή βουτιά στις «πανάρχαιες» πηγές της ύπαρξής µας, ίσως να 
ήµασταν κάτι το πολύ αφυδατωµένο και αυτοµατοποιηµένο, ίσως να 
ήµασταν ένα είδος χωρίς ∆ηµόκριτο, χωρίς Μάικλ Φαρανταίη, χωρίς 
Κάφκα και σίγουρα χωρίς τον Αντρέ Μπρετόν.  

Υπάρχουν όµως και αόρατα όντα υπάκουα στις Αρχές της λογικής και 
στους νόµους της φυσικής, τα οποία αντικρίζουµε παραµένοντας ξύπνιοι. 
Ορισµένα από αυτά έχουν κάποια έµµεση σχέση µε τα ανθρώπινα 
αισθητήρια, αλλά η ύπαρξή τους οφείλεται σε µια συνεργασία των 
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αισθητηριακών λήψεων µε την ανθρώπινη νόηση. Και ο µηχανισµός της 
νόησης είναι ουσιαστικά διεργασιακός. Μετασχηµατίζει τις λήψεις, αλέθει, 
µ’ άλλα λόγια, τα εισερχόµενα έτσι ώστε να γεννηθούν ηλεκτρόνια και 
κουάρκ, όντα χωρίς σχήµα τα οποία δεν πρόκειται να δούµε ποτέ.  

Και είναι ακόµα τα αόρατα σχήµατα που αντικρίζει µόνο το βλέµµα της 
Σκέψης µας, της ικανής να «ξεγυµνώνει» τα εισερχόµενα µέχρι να 
διακρίνει κάτι το διαφορετικό. Όλα τα παιδιά της Γεωµετρίας – το σηµείο, 
η γραµµή, η επιφάνεια - ανήκουν στην αόρατη αυτή οικογένεια. Την 
ευθεία γραµµή θα την δούµε µόνο µε το βλέµµα της Σκέψης, όπως και 
την τροχιά του υλικού σηµείου, το ίχνος που υποτίθεται ότι αφήνει η 
περιπέτεια της κίνησής του στον χώρο και στον χρόνο, όπως και το ίδιο το 
υλικό σηµείο ως ύπαρξη είναι αυτό που είδε η µατιά του Γαλιλαίου, 
δηλαδή ένα πλάσµα γεωµετρικό στο οποίο η Σκέψη µας έχει αποδώσει 
φυσικές ιδιότητες σαν αυτές που αποδίδονται σε µία ορατή µπίλια και σε 
ένα κουκούτσι ελιάς. 

Το ανθρώπινο αυτό βλέµµα της Σκέψης µπορεί να διακρίνει και µέσα στα 
γεγονότα ορισµένα λεπτοφυή σηµαινόµενα τα οποία αδυνατεί να συλλάβει 
η πρώτη τουλάχιστον µατιά. Αυτή ακριβώς η ενεργοποίηση του βλέµµατος 
της Σκέψης µάς προσφέρει ένα κριτήριο ώστε να ξεχωρίζουµε ένα γνήσιο 
λογοτέχνηµα από µία αστυνοµική νουβέλα η οποία δεν νιώθει καµία 
ανάγκη να το επικαλεστεί. Και από την άλλη, η προγαλιλαιική Μηχανική 
δεν κατάφερε ποτέ να γίνει επιστήµη, όχι από ανεπάρκεια παρατηρήσεων 
και από έλλειψη υποθέσεων και εικασιών αλλά από την υπερβολική 
προσκόλλησή της στα επιφαινόµενα, τόσο µεγάλη που εµπόδισε την αφαι-
ρετική Σκέψη να κινηθεί µε ευχέρεια µέσα στην περιοχή του ιδεατού.  

Ίσως λοιπόν θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί:  

Μήπως οι αντιπαλότητες δεν υπάρχουν; Μήπως τα πράγµατα είναι αλλιώς;  

Μήπως η Επιστήµη νιώθει την ανάγκη να κοιτάζει στα µάτια την οµορφιά 
και να της πιάνει το χέρι; Μήπως είναι και οι δύο τους θυγατέρες της ίδιας 
διεργασίας µε την οποία οι άνθρωποι πείθουν το Άπειρο να αναµειχθεί µε 
το Πεπερασµένο; 

Μήπως είναι δεµένες µεταξύ τους όσο και η Σκέψη µε τη Συγκίνηση;  

Μήπως ο Ισαάκ Νεύτων και ο µεγάλος Γερµανός ποιητής µιλούν για το 
ίδιο πράγµα καθώς ακούν δύο από τις χιλιάδες µελωδίες της Πραγµα-
τικότητας;  

Μήπως εκείνο που τελικά υπάρχει είναι το πολυδιάστατο του ανθρώπινου 
συνειδέναι9;  
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Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΝΕΥΤΩΝΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ.  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝΑ ΚΡΟΥΣΟ 

Άννα Κωστούλα 

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 

 

 

Για να δικαιολογήσω στον εαυτό µου τη συµµετοχή µου στο συνέδριο µε 
θέµα «Λογοτεχνία και Μαθηµατικά», µετέφρασα τον τίτλο του συνεδρίου στο 
εξής ερώτηµα: Πώς τα µαθηµατικά εµφανίζονται στη λογοτεχνία.  

Αν ερµηνεύσουµε έτσι το θέµα, τότε αυτό σηµαίνει ότι θα ψάξουµε σε 
αυτόν τον τεράστιο χώρο που είναι η λογοτεχνία για τον τρόπο που απεικο-
νίζονται τα µαθηµατικά ως δραστηριότητα ή ως θεωρία. Όµως υπάρχει απ’ 
ό,τι καταλαβαίνω και µια κατηγορία λογοτεχνίας που αναπτύχθηκε τελευ-
ταία µε επίκεντρο τα µαθηµατικά και έχει διαµορφώσει έναν κλάδο δικό 
της, ένα είδος για το οποίο όµως γνωρίζω ελάχιστα. Γνωρίζω µόνο πως 
τελευταία έχουν εµφανισθεί πολλά έργα τόσα που το είδος να έχει 
αποκτήσει ένα προφίλ. Η άσκησή µου στην Ιστορία και τα ερασιτεχνικά 
µου ταξίδια στο χώρο της λογοτεχνίας µε κάνουν ως παρατηρήτρια του φαι-
νοµένου να θέσω την ερώτηση: τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την 
παραγωγή; Αλλιώς διατυπωµένη η ερώτηση: σε ποιες ανάγκες ανταπο-
κρίνεται ή δηµιουργεί;  Ποια ιδεολογία παράγει αυτή την ανάγκη; Για ποιο 
λόγο η εξέλιξη της µαθηµατικής σκέψης να χύνεται σε καλούπια λογοτε-
χνικά και ποια φόρµα ακολουθεί αυτή η λογοτεχνία; Ποια είναι η τεχνική 
της αφήγησής σε αυτό το είδος; Γιατί η τεχνική της αφήγησης µας οδηγεί 
στη σχέση του έργου µε τον αναγνώστη και εδώ κάποιοι από τον χώρο της 
λογοτεχνίας – ειδικοί – όπως για παράδειγµα ο Μπαχτίν, θα µας πουν πως 
η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις θα αποκαλύψει τον τύπο του διαλόγου 
που αναπτύσσεται στον µυθιστορηµατικό χώρο ανάµεσα στους βασικούς 
παράγοντες. Οι βασικοί παράγοντες είναι: ο συγγραφέας, οι ήρωες ή τα 
πρόσωπα του έργου και ο αναγνώστης. Ο Μπαχτίν στο έργο του Ζητήµατα 
της Ποιητικής του Ντοστογιέφσκι εξετάζει κυρίως τη σχέση ανάµεσα στον 
συγγραφέα και στα πρόσωπα του έργου.  
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Μια και ο χώρος µου δεν είναι τα µαθηµατικά ούτε η ιστορία τους, αλλά ο 
χώρος της φυσικής και της ιστορικής της εξέλιξης, θα προσπαθήσω να 
απαντήσω σε κάποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις εξετάζοντας τη σχέση 
ανάµεσα στην εξέλιξη της φυσικής και την εµφάνιση ιδεών ή φιλοσοφιών 
που συνδέονται µε τη φυσική στη λογοτεχνία της αντίστοιχης εποχής. Στη 
διαδικασία αυτή κάνω χρήση της ερασιτεχνικής σχέσης µου µε τη 
λογοτεχνία. Ερασιτεχνική, µε τη διπλή έννοια του όρου, δηλαδή του µη 
ειδικού, αλλά και του ανθρώπου που µε έρωτα βουτά στα νερά της. Θα 
περιορίσω τη µελέτη µου στην εποχή της Νευτώνειας Επανάστασης και από 
τη λογοτεχνία της εποχής συγκεντρώνω την προσοχή µου µόνο σε ένα έργο, 
στον Ροβινσώνα Κρούσο του De Foe. Η επιλογή της εποχής έχει να κάνει 
µε το γεγονός ότι αυτή την εποχή είναι ξεκάθαρο πως η υπόθεση της 
αλλαγής είναι και υπόθεση αλλαγής στη νοοτροπία, του τρόπου εξέτασης 
της φύσης και συνεπώς και της ιδεολογίας. Από την πρώτη του έκδοση το 
1719 ως σήµερα το βιβλίο έχει µεταφρασθεί σε πολλές γλώσσες και οι 
διασκευές του είναι γνωστές ακόµα στον παιδικό πληθυσµό. Παίζει το ρόλο 
ενός Bildungsroman για τη µοντέρνα εποχή. Ανήκει δηλαδή στην κατηγο-
ρία της λογοτεχνίας της οποίας τα κείµενα λειτουργούν ως ένας χώρος  
µαθητείας για τον αναγνώστη. Γνωστό έργο του είδους είναι το έργο 
Wilhelm Meister του Goethe. Ο συγγραφέας του Ρ οδηγεί τον αναγνώστη σε 
µια κατάσταση µαθητείας επίσης, τα στοιχεία της οποίας θα αναδείξουµε 
στη συνέχεια.  

Πέρα από τις διασκευές για παιδιά, δύο µεγάλοι συγγραφείς της εποχής 
µας, ο Γάλλος Τουρνιέ το 1967 και ο Νοτιο-αφρικανός Coetzee το 1986 
εκδίδουν τις δικές τους εκδοχές της Ιστορίας του Ρ. Η ανάγκη ανάπλασης 
του µύθου σηµαίνει πως η ιστορία περιέχει σηµαντικά στοιχεία του 
πολιτισµού µας.  

Για να διευκολύνω την ανάγνωση της ιστορίας του Ρ θα παραθέσω κάποιες 
χρονολογίες γύρω από την χρονολογία έκδοσης του έργου. Τα Principia του 
Νεύτωνα εµφανίζονται το 1687 καθιερώνουν τη νέα άποψη για τον κόσµο 
που προτείνει ο Κοπέρνικος το 1543 µε το έργο του De Revolu-tionibus µε 
το οποίο προτείνει το ηλιοκεντρικό σύστηµα. Ανάµεσα στα δύο έργα του 
Κοπέρνικο και Νεύτωνα, έχουµε το έργο του Γαλιλαίου για την κίνηση 
πάνω στο οποίο στηρίζεται η θεωρία του Νεύτωνα. Το 1492 ο Κολόµπο 
ανακάλυψε την Αµερική, το 1517 ο Λούθηρος τοιχοκολλεί τις 95 θέσεις 
του στη Βιττεµβέργη. Το 1642 µια οµάδα ανδρών ιδρύει –κατά µεσοίς του 
εµφυλίου της Αγγλίας που είχε ως αποτέλεσµα την ίδρυση του πρώτου 
κοινοβουλίου στην Ευρώπη – τη Royal Society. Το 1665 εµφανί-ζεται το 
περιοδικό της εταιρείας The Philosophical Transactions, το πρώτο 
περιοδικό οργανωµένο σύµφωνα µε το πνεύµα της νέας µεθόδου µελέτης 
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της φύσης, που σηµαίνει, ιδιαίτερα για τους εγγλέζους Βακώνιας άποψης, 
ενώ στη Γαλλία εµφανίζεται το αντίστοιχό του Journal de Savants. To 1620 
εκδίδεται το έργο του Bacon Novum Organum, το οποίο αντιπαρατίθεται 
στο Organum του Αριστοτέλη, και µε το οποίο ο συγγραφέας προτείνει ένα 
σύστηµα µελέτης της φύσης –θα ήταν πιο ακριβές αν έλεγε κανείς 
παραγωγής γνώσης - που θα στηρίζεται στη συλλογή και κατάταξη των 
εµπειριών. Οι νόµοι και οι θεωρίες είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας του 
µηχανισµού που παράγει τη γνώση και όχι ενός ατόµου. Στη νέα επιστήµη 
µεγάλη έµφαση δίνεται στην ανακάλυψη των µηχανισµών και στην τεχνο-
λογία. Στόχος της νέας γνώσης, κατά τον Bacon, είναι η εξουσία της Φύσης. 
Το Power over Nature του Bacon είχε γίνει το σύµβολο της εποχής και 
συνοδεύει ακόµη και σήµερα την επιστηµονική πρακτική. Στο µυθιστό-
ρηµα του De Foe τα γεγονότα αυτά εµπλέκονται στην αφήγηση µε πολλούς 
τρόπους και δεν είναι απλά η ιστορική του βάση.  

 Ο συγγραφέας τοποθετεί το ναυάγιο του Ροβινσώνα στο 1659. Το 1555 ο 
John Lok φέρνει αφρικανούς σκλάβους από τη Γκάνα στην Αγγλία µε 
στόχο να χρησιµοποιηθούν αργότερα ως µεταφραστές στο δουλεµπόριο. 
Στους ωκεανούς επικρατεί µεγάλη κυκλοφορία. Αποικιοκράτες, έµποροι, 
τυχοδιώκτες και πειρατές συναντώνται συχνά στις θάλασσες. Ο συγγραφέας 
De Foe, γιος προτεστάντη εµπόρου, λέγεται ότι συγκέντρωνε ιστορίες από 
ταξιδιώτες. Ναυάγια και αποκλεισµοί σε περίεργα νησιά είναι οι ιστορίες 
που φθάνουν στη µητρόπολη µαζί µε τα µπαχαρικά και τον πλούτο των 
αποικιών και την τρέφουν. Η Royal Society εµπλουτίζεται µε περίεργα 
φαινόµενα και φυτά, προϊόντα αυτών των ταξιδιών. Σας θυµίζω το γνωστό 
έργο του Shakespeare The Tempest (η καταιγίδα) που πρωτοπαίχτηκε το 
1618. Η ιστορία του Ρ στηρίζεται σε ένα τέτοιο πραγµατικό γεγονός. Άρα η 
ιστορία καθρεφτίζει την εποχή της. ∆εν είναι όµως ένα απλό καθρέφτισµα. 
Τα γεγονότα εµπλέκονται στη δοµή του έργου και ο τρόπος αυτής της 
εµπλοκής είναι αυτό που µας ενδιαφέρει.  

Η αφήγηση, όπως όλες, έχει δύο οδηγούς: Την υπόθεση, δηλαδή την 
ιστορία και τη φόρµα ή αλλιώς τα στοιχεία αλλά και τον τρόπο που αυτά τα 
στοιχεία αλληλεπιδρούν. Βέβαια το ένα στηρίζει το άλλο. Θα αρχίσουµε µε 
µια περιγραφή της υπόθεσης και µέσα από τα στοιχεία της υπόθεσης θα 
δώσουµε και τη δοµή.  

Ο αφηγητής των πρώτων σελίδων είναι ο συγγραφέας µιας συνολικής 
εµπειρίας την οποία συνειδητά επεξεργάζεται για παρουσίαση σε ένα κοινό. 
Η αφήγηση αρχίζει µε µια περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης. Στην 
τρίτη παράγραφο της πρώτης σελίδας, αφού έχει δώσει ένα σύντοµο ιστο-
ρικό της οικογενειακής ιστορίας, γράφει:  
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“Being the third son of the family, (οι άλλοι δύο έχουν χαθεί ο ένας σε 
πόλεµο και ο άλλος απλά εξαφανίσθηκε) and not bred to any trade, my 
head began to be filled very early with rambling thoughts. My father, 
who was very ancient, had given me a competent share of learning, as 
far as house- education and a country free school generally goes, and 
designed me for the law; but I would be satisfied with nothing but going 
to sea; and my inclination to this led me so strongly against the will, 
nay, the commands, of my father, and against all the entreaties and 
persuasions of my mother and other friends, that there seemed to be 
something fatal in that propension of nature tending directly to the 
life of misery which was to befall me. ..» Στην επόµενη παράγραφο 
περιγράφει το µονόλογο του πατέρα του: «He asked me what reasons more 
than a mere wandering inclination I had for leaving my father’s house 
and my native country, where I might be well introduced, and had a 
prospect of raising my fortunes by application and industry, with a life of 
ease and pleasure. He told me it was for men of desperate fortunes on 
one hand, or of aspiring superior fortunes on the other, who went 
abroad upon adventures, to rise by enterprise, and make themselves 
famous in undertaking of a nature out of the common road; that these 
things were all either too far above me, or too far below me; that mine 
was the middle state, or what might be called the upper station of low 
life, which he had found by long experience was the best state in the 
world, the most suited to human happiness, not exposed to the miseries 
and hardships, the labour and suffering, of the mechanic part of 
mankind, and not embarrassed with the pride, luxury, ambition, and 
envy of the upper part of mankind.”   

Η αφήγηση ξεκινάει µε την αντιπαράθεση ανάµεσα στη συµβουλή του 
πατέρα για µια σταθερή και µετρηµένη ζωή στην οικογενειακή επιχείρηση 
και το κάλεσµα της θάλασσας που αισθάνεται ο νεαρός Ρ. Το ταξίδι στη 
θάλασσα σηµαίνει για την εποχή που τοποθετεί ο De Foe την αφήγηση 
περιπέτεια, εύκολο πλούτο, αποικίες σε άγνωστα για τον ∆υτικό πολιτισµό 
µέρη. Χωρίς αντιπαράθεση από τη µεριά του Ρ τα επιχειρήµατα του πατέρα 
συνθέτουν έναν µονόλογο. Η πατρική φωνή παρατίθεται για να αναδείξει τη 
δύναµη της άλλης φωνής, δηλαδή το κάλεσµα της θάλασσας. Είναι µια 
φωνή από έναν άλλο τρόπο ζωής, ένας ύµνος στη σταθερότητα της ζωής των 
χαµηλών µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, που συνοδεύει την απόφαση του 
Ρ στην οποία τον ωθεί η κατάσταση, η εποχή.  

Το κάλεσµα της θάλασσας είναι πολύ πιο δυνατό από το σεβασµό στην 
πατρική συµβουλή. Θυµίζει το ρόλο που έχει Το Κάλεσµα της Άγριας Φύ-
σης στο γνωστό µυθιστόρηµα του Jack London. Γι΄ αυτό χωρίς και ο ίδιος 
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να το καταλαβαίνει πώς, βρίσκει τον εαυτό του να ταξιδεύει. Τρία ταξίδια 
προηγούνται του δραµατικού ναυάγιου. Το ναυάγιο αυτό εµφανίζεται στη 
σελ. 36 του βιβλίου. Τα τρία ταξίδια αποτελούν και τη µαθητεία του Ρ στη 
‘θάλασσα’, δηλαδή στο εµπόριο, την πειρατεία, το δουλεµπόριο, τις φυτείες. 
Στην περιγραφή αυτών των ταξιδιών ακούγεται ακόµη ο απόηχος της 
συµβουλής του πατέρα ο οποίος σταδιακά σβήνει.  

Τα στοιχεία των ανθρώπων (εννοείται των ευρωπαίων γιατί οι άλλοι είναι 
µόνο υπηρετικό προσωπικό) µε τους οποίους έρχεται σε επαφή: ο τίµιος 
στις συναλλαγές καπετάνιος και έµπορος, η σύζυγος του και µετέπειτα 
χήρα του, η συνεργασία µε τους καλλιεργητές στις φυτείες της Βραζιλίας 
και η χρήση των ιθαγενών. Η µόνη αλληλεπίδραση ανάµεσα στο Ροβινσώνα 
και σε αυτούς είναι κυρίως οικονοµικής φύσης. ∆εν υπάρχουν συναι-
σθηµατικές σχέσεις. Μόνο σχέσεις οικονοµικής επιβίωσης. Επίσης οι 
επιδράσεις µε τους άλλους είναι κυρίως µονόλογοι οι οποίοι παρατίθενται 
ή µάλλον κατατίθενται και περιβάλλουν τον αφηγητή, µάλλον τη µοίρα του 
αφηγητή. Η ροή αυτή των προσδιορισµένων γεγονότων, της µοίρας, έχει 
αποκαλυφθεί στον αφηγητή και ο αφηγητής την αποκαλύπτει στον ανα-
γνώστη σταδιακά. Από την πρώτη ήδη σελίδα ο αφηγητής ενηµερώνει τον 
αναγνώστη για την εξέλιξη της ιστορίας, µε το να δηλώνει ότι το κάλεσµα 
της θάλασσας τον οδηγεί στην καταστροφή. Η έµφαση αυτή στην προκα-
θορισµένη ροή των γεγονότων είναι παρόµοια µε τη Νευτώνεια άποψη για 
τον ακριβή προσδιορισµό της ροής του χρόνου και συνεπώς των τεκται-
νοµένων. Ο χρόνος της αφήγησης είναι γνωστός από την αρχή και τα πλαί-
σιά του είναι προσδιορισµένα. Ο αφηγητής έχει την εποπτεία της αφήγη-
σης. Μπορεί να δει το παρελθόν και το µέλλον της αφήγησης. Είναι ένας 
έλεγχος των γεγονότων που αντανακλά τη Νευτώνεια άποψη για τα φυσικά 
φαινόµενα. Από την αρχή ο αφηγητής δηλώνει ότι η πορεία είναι καθο-
ρισµένη από κάποιες δυνάµεις που τον καλούν. Στην αρχή είναι διχα-
σµένος και ακούει µόνο τον υποχθόνιο ήχο της περιπέτειας. Στο νησί, σε 
αυτή τη νέου τύπου Ιθάκη, αρχίζει να συντελείται η αναγέννηση του ήρωα 
γιατί εκεί επεµβαίνει ο ίδιος στις συνθήκες και τις µετατρέπει σε συνθήκες 
που στηρίζουν την ύπαρξη του.  

Να θυµίσω τα χαρακτηριστικά µιας άλλης µεγάλης αφήγησης της 
παγκόσµιας λογοτεχνίας, αυτής του ∆ον Κιχώτη. Ο ∆ον Κιχώτης δεν 
αφηγείται ο ίδιος την ιστορία του αλλά η περιγραφή των γεγονότων στην 
οποία υποβάλλει τον εαυτό του µαρτυρεί την εσωτερική του συνοµιλία µε 
έναν τρόπο ζωής, ένα modus vivendi, ένα habitus το οποίο προσπαθεί να 
κάνει δικό του εφαρµόζοντάς το στον έξω κόσµο. Βασικά, οι ενέργειες, το 
ταξίδι του ∆ον Κιχώτη είναι στοιχεία ενός διαλόγου µε τον χώρο του στον 
οποίο προσπαθεί να δώσει τη µορφή που έχει µέσα του, που έχει δοµήσει 
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µέσα του. Ο έξω κόσµος παίρνει τη µορφή κειµένου στο οποίο ο ∆ον 
Κιχώτης εγγράφει την δικιά του δραστηριότητα  Η αφήγηση των γεγονότων 
παρουσιάζει το ∆ον Κιχώτη σε διάλογο µε το συγγραφέα και µέσω αυτού µε 
τον αναγνώστη, ο οποίος παρακολουθεί τις διαφορετικές αποχρώσεις των 
ενεργειών να διαγράφονται µπροστά του µέσα από τη σκοπιά του Saco 
Pancho, της Ντουλτσινέας, των ληστών, κ.λπ. Ο ∆ον Κιχώτης αναδεικνύεται 
ως προσωπικότητα όταν εγκαταλείπει τον ιδιωτικό του χώρο και βγαίνει έξω 
για να δοκιµάσει αυτό που θεωρεί ζωή και µέσα από αυτό δοµεί την 
προσωπικότητά του. Ο πιστός του υπηρέτης που επιστρέφει µε άδειες 
τσέπες, ο υλιστής Σ.Π, βλέπει πως το αφεντικό του έχει παλέψει µε κάτι 
σηµαντικό, αν και µη προσδιορίσιµο υλικά.  

Στην ιστορία του Ροβινσώνα ο πραγµατικός χώρος της αφήγησης είναι το 
νησί το οποίο στις πρώτες ηµερολογιακές σηµειώσεις του ήρωα αποκαλείται 
Το Νησί της Απελπισίας. The Island of Despair είναι η Ιθάκη του, την 
οποία θα πρέπει να µετατρέψει σε χώρο κατοικίας, πολιτισµού και όλα 
αυτά να τα κάνει µόνος του. Σε αυτόν το χώρο γράφονται και εγγράφονται 
οι δραστηριότητες του Ροβινσώνα. Σε αυτή τη διαδικασία σηµαντικό ρόλο 
έχει το ηµερολόγιο καταστρώµατος που κρατά ο αφηγητής. Αυτές οι ηµε-
ρολογιακές σηµειώσεις γίνονται ο χώρος παρατήρησης και διαλόγου. Με 
µια µικρή πολύ λεπτή διαφορά: το ηµερολόγιο ανοίγει τη κουρτίνα για να 
δείξει τις λειτουργίες, τις δραστηριότητες αυτές, στο χώρο της ψυχής. Η 
γραφή είναι αυτή που βοηθάει τον ήρωα – αφηγητή στην τακτοποίηση 
αυτού του χώρου και στη δηµιουργία της τάξης η οποία αντανακλά τη 
σοφία του θεού και των ανθρώπων. Μια τάξη που απορρέει από το 
συνδυασµό των δύο. ∆εν υπάρχει διάλογος µε άλλους ή µε απόψεις άλλων. 
Ο Ροβινσώνας συνδιαλέγεται µόνο µε τα στοιχείά του υλικού κόσµου µε τα 
οποία προσπαθεί να ανασκευάσει έναν πολιτισµικό χώρο στον οποίο θα 
µπορεί να υπάρχει ο ίδιος.  

Επειδή τα συµβάντα της αφήγησης του Ρ δίνονται υπό µορφή ενός 
µεγάλου µονολόγου, θα ήθελα για να έχουµε µέτρο σύγκρισης να δούµε τα 
χαρακτηριστικά ενός άλλου πολύ γνωστού στο χώρο της λογοτεχνίας 
µονολόγου. Αυτόν του ήρωα του Ντοστογιέφσκι, στο Υπόγειο. Ο µονόλογος 
στο Υπόγειο του Ντοστογιέφσκι απευθύνεται στον αναγνώστη ή µάλλον 
γίνεται ένα παράθυρο µέσα από το οποίο µπορεί ο αναγνώστης να παρα-
κολουθήσει τη σχέση του αφηγητή µε το χώρο του. Ενώ ο αφηγητής 
βρίσκεται στη διαδικασία της παρακολούθησης και εξερεύνησης των 
απόψεων του χώρου του, διατηρεί συγχρόνως έντονο διάλογο µε τον 
αναγνώστη. Ο αφηγητής του Ντοστογιέφσκι µοιάζει µε αυτόν που περιγρά-
φει ένα θεατρικό έργο στο οποίο αυτός επίσης έχει κάποιο ρόλο του οποίου 
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τη µορφή δεν γνωρίζει πλήρως αλλά κατά τη διάρκεια της αφήγησης το 
έργο αποκαλύπτει επί σκηνής τα χαρακτηριστικά του ρόλου του αφηγητή.  

Αλλά ας παρακολουθήσουµε από λίγο πιο κοντά τις δραστηριότητες του 
Ροβινσώνα. Ο Ροβινσώνας ξυπνά µετά το ναυάγιο στο ερηµικό νησί για ν’ 
ανακαλύψει πως είναι µόνος του. Το ξύπνηµα είναι η αρχή µιας νέας ζωής. 
Η έµφαση είναι στην απόλυτη µοναξιά του σε χώρο άγριο και άγνωστο, 
καθώς και στο φόβο που του προκαλεί το άγνωστο. Το πρώτο βράδυ 
κοιµάται σε δένδρο από φόβο.  

Το νησί είναι ο χώρος γένεσης και δηµιουργίας συγχρόνως της προσωπικό-
τητας του Ροβινσώνα. Με τα υπολείµµατα του ναυαγηµένου πλοίου στην 
άκρη του κόλπου ο Ρ αναδοµεί τη ζωή του και συγχρόνως ανακτά έναν 
περίεργο διάλογο µε τα στοιχεία του χώρου του. Η νήσος είναι το ταξίδι και 
το σπίτι συγχρόνως. Από το πλοίο ανασύρει σταδιακά τα απαραίτητα εφό-
δια. Η σειρά προτεραιότητας είναι σηµαντική: η εργαλειοθήκη του µαρα-
γκού του πλοίου, το όπλο, µπαρούτι, ρούχα είναι τα πρώτα. Στο τέλος 
ανακαλύπτει ξυράφια, ψαλίδια, µαχαίρια και νοµίσµατα άχρηστα για το 
νησί, τα οποία όµως αποθηκεύει για το µέλλον. Παράλληλα µε την 
ανάσυρση των υλικών κατασκευάζει σε µια σπηλιά το σπίτι του και 
εξερευνεί το νησί για τροφή. Στην πρώτη φάση της οργάνωσης της κατοι-
κίας ο Ροβινσώνας συγκεντρώνει όλα τα πράγµατα γύρω του.  

Μετά οργανώνει το χώρο και την κατάταξη των υλικών. Η περιγραφή 
θυµίζει την οργάνωση όχι µόνο κατοικίας, αλλά και την ταξινοµική µανία 
του Βάκωνα. Καταχωρεί τα φαινόµενα µετά τα κατατάσσει σε κατηγορίες. Ο 
εσωτερικός διάλογος του ηµερολογίου διακατέχεται από την περιγραφή 
τεχνικών προβληµάτων και του τρόπου επίλυσής των, που σηµαίνει τρόπο 
ελέγχου. Καταχωρεί τα αγαθά στο χώρο του. Η ταξινόµηση αυτή είναι ο 
τρόπος επικοινωνίας, είναι ο διάλογος του Ροβινσώνα µε τα στοιχεία της 
φύσης και του πολιτισµού. Συνδιαλέγεται µε τα υλικά και τις ανάγκες του. 
Βασικό του εργαλείο είναι η µέθοδος. Την εξέλιξη αυτού του διαλόγου 
µεταφέρει η αφήγηση στον αναγνώστη. Ο αφηγητής ανοίγει στον αναγνώστη 
τη κουρτίνα στη σκηνή ενός θεάτρου που έχει ως σκηνικό το χώρο του 
νησιού, όµως η τακτοποίηση αφορά την εσωτερική κατάσταση του αφη-
γητή. Ο διάλογος µε τον περιβάλλοντα χώρο δεν έχει το άνοιγµα, την 
απροσδιοριστία που έχουν οι διάλογοι ή οι µονόλογοι των ηρώων του 
Ντοστογιέφσκι. Στο Ροβινσώνα ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Η δηµιουργία 
µιας τάξης η οποία επιτυγχάνεται µε τα εργαλεία της µαθηµατικής σκέψης,  
και η οποία επιβάλλεται και στην ψυχολογία. Αν ο ήρωας του Ντο-
στογιέφσκι αφήνει ανοιχτό το αποτέλεσµα της αντιπαράθεσής του µε τις 
απόψεις των άλλων, εδώ ο Ροβινσώνας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. 
Καθορίζει πλήρως τον εσωτερικό κόσµο µε τη βοήθεια των δραστηριοτήτων 
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οι οποίες αναπαράγονται στη γραφή και ελέγχονται από τις µαθηµατικές 
αρχές της φιλοσοφίας.  

Στη δεύτερη φάση αρχίζει η καλλιέργεια της γης και η εξηµέρωση των 
ζώων. Έχει όµως πολύ ενδιαφέρον το πώς οµιλεί γι’ αυτά ο ήρωας του De 
Foe. Στο νησί είναι ο Ροβινσώνας και η φύση. Ο ήρωας µπορεί να 
αντιµετωπίσει τη φύση µε τη βοήθεια της λογικής (reason) και της 
τεχνικής. P.51 “ And here I must needs observe, that as reason is the 
substance and original of the mathematics, so by stating and squaring 
everything by reason, and by making the most rational judgment of 
things, every man may be in time master of every mechanic art. I had 
never handled a tool in my life; and yet in time, by labour, application, 
and contrivance, I found at last that I wanted nothing but I could have 
make it, especially if I had had tools.” Και λίγο πιο κάτω γράφει: “time 
and necessity made me a complete natural mechanic soon after, as I 
believe it would do anyone else.” ∆ηλαδή αυτό επιτεύχθηκε µε τα 
εργαλεία και µε τον κατάλληλο τρόπο σκέψης που εδώ σηµαίνει τη µέθοδο 
της νέας επιστήµης για τη µελέτη της φύσης. Ο Ρ είναι µόνος στο νησί µε 
το µισοβυθισµένο πλοίο στην άκρη του κόλπου έτοιµο να του προµηθεύσει 
τα απαραίτητα εργαλεία. “What should I have done without a gun, 
without ammunition, without any tools to make anything or to work 
with, without clothes, bedding, a tent, or any manner of covering?” p.46-
7. Ο Ρ είναι σε απόσταση αναπνοής από ένα βασικό αρχείο του πολιτισµού, 
δηλαδή το ναυάγιο του πλοίου, που θα τον βοηθήσει στην αναδόµηση της 
µοναχικής του ζωής: του παρέχονται βασικά υλικά και εργαλεία. Αυτός 
διαθέτει τη λογική, µέθοδο και εµµονή (perseverance). Είναι αυτή η 
µέθοδο που τον βγάζει από τη θλίψη που του προκαλεί η µοναξιά του. 
Όµως  η µέθοδος χρειάζεται το χώρο της για άσκηση. Το χώρο αυτό τον 
προσφέρει το κείµενο, ο γραπτός λόγος. Όταν τον πιάνουν οι µαύρες του 
γράφει σε ένα χαρτί σε δύο στήλες τα υπέρ και τα κατά της κατάστασής 
του. 46-7 “when Reason, as it were, expostulated with me t’ other way, 
thus” well, ...” Είναι σηµαντικό ότι, στα πολιτισµικά αποθέµατα που 
διασώζονται στο πλοίο υπάρχει χαρτί, µελάνι και τρία αντίγραφα της 
βίβλου καθώς και µαθηµατικά εργαλεία, πυξίδες, και χάρτες.  

Με τη βοήθεια της γραφής µπορεί να κρατήσει ηµερολόγιο της κατάστασής 
του. Στη σελ 48, δέκα περίπου µέρες µετά το ναυάγιο και αφού έχει 
κατασκευάσει την κατοικία του και έχει εξασφαλίσει την τροφή του, αρχίζει 
να γράφει. Με τη χρήση της γραφής ξεκινάει η νέα του ζωή: «And now 
being to enter into a melancholy relation of a scene of silent life, such, 
perhaps, as was never heard of in the world before, I shall take it from 
its beginning, and continue it in its order. It was, by my account, the 
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30th of September when, in the manner as being to us in its autumnal 
equinox, was almost just over my head, for I reckoned myself, by 
observation, to be in the latitude3 of 9 degrees 22 minutes north of the 
line.”  I came on shore here on the 30th of September 1659, γράφει στο 
στύλο που έχει τοποθετήσει στο µέρος που βγήκε ναυαγός και στον οποίο 
σηµαδεύει τις µέρες του. Αυτή είναι η δεύτερη µεγάλη αρχή του µυθι-
στορήµατος: η εισαγωγή στη σιωπή και άρα στη µοναχική ζωή. Η µοναχική 
ζωή έχει συγκεκριµένη γεωγραφική θέση και αρχή στον χρόνο. Το 1659 
πιθανόν να είναι και το έτος γεννήσεως του De Foe. Είναι περίπου 30 
χρόνια πριν από την έκδοση των Prinicipia του Νεύτωνα και 39 χρόνια 
µετά την έκδοση του Νovum Οrganum του Βάκωνα. Είναι σκηνή γένεσης 
παράλληλη µε αυτή της βίβλου. Ο Ροβινσώνας αναδύεται σε έναν παράδει-
σο που του προξενεί φόβο και για να τον ανακτήσει, χρειάζεται την εργα-
σία, την επιµονή, τα µαθηµατικά, τη µέθοδο.   

 Είναι η 2η γέννηση του Ροβινσώνα µέσα στη σιωπή µιας άγριας φύσης, 
µέσα στην απόλυτη µοναξιά στην οποία πρέπει να χτίσει όχι µόνο τα 
απαραίτητα προς το ζην εργαλεία αλλά και την επικοινωνία. Την 
επικοινωνία αυτή τη βρίσκει γράφοντας το ηµερολόγιο καταστρώµατος. Το 
ηµερολόγιο είναι αυτό που τον βγάζει από τα αρνητικά συναισθήµατα και 
τον βοηθά να δει και άρα να δοµήσει έναν εαυτό που θα έχει απόλυτη 
αυτάρκεια, τόση που όταν βρίσκει τις πρώτες ανθρώπινες πατηµασιές 
ανησυχεί. Ίσως κάτι λέει για τον άνθρωπο που ανασυνθέτει ο Ρ, το γεγονός 
ότι αυτά τα πρώτα ίχνη ανθρώπων ανήκουν σε ανθρωποφάγους. Σηµαντικό 
ρόλο στη διοργάνωση µιας κάποιας µορφής κοινωνικής ζωής παίζει η 
γραφή. Η γραφή δίνει ένα δεύτερο χώρο ύπαρξης στο Ρ. Η γραφή τον 
βοηθάει στην ταξινόµηση του εσωτερικού και εξωτερικού του χώρου.  

Λίγα λόγια για την αρχιτεκτονική της κατοικίας γιατί νοµίζω πως φωτίζει 
και το χτίσιµο της γραφής και καθρεφτίζει τα χαρακτηριστικά του ‘νέου 
ανθρώπου’. Στην αρχή χρησιµοποίησε µια σπηλιά. Μετά κατασκεύασε µια 
είσοδο και µια έξοδο η οποία θα του επέτρεπε να αποσυρθεί σε περίπτωση 
κινδύνου. Egress and regress. Κατασκεύασε ράφια για να τακτοποιήσει τα 
αγαθά του. Αλλά την όλη κατοικία περιέβαλε µε έναν τοίχο τόσο ψηλό που 
έπρεπε να χρησιµοποιεί σκάλα για να µπει την οποία µπορούσε να σύρει 
µέσα και έτσι να είναι ασφαλής. Ο περίβολος ήταν περιτριγυρισµένος από 
φυτά, πράγµα που τον έκανε αόρατο. Νοµίζω πως η περιγραφή της 
κατοικίας είναι και µια τέλεια παραστατική περιγραφή της ψυχικής δοµής 
του νέου ανθρώπου της µοντέρνας εποχής. Σε αυτόν τον χώρο τοποθετεί το 
τραπέζι και την καρέκλα και σε αυτόν τον χώρο αρχίζει µε µεγάλη 
ευχαρίστηση την διαδικασία της γραφής. Θυµηθείτε λίγο το Υπόγειο του 
ήρωα του Ντοστογιέφσκι στο οµώνυµο έργο. Από το υπόγειο ο ήρωας 
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συνθέτει τις διαφορετικές εκδοχές της πραγµατικότητας. Με κάθε µια από 
αυτές τις εκδοχές διατηρεί έναν δικό του διάλογο και προσπαθεί να 
συνθέσει τη δικιά του πραγµατικότητα. Το µόνο που καταφέρνει είναι να 
διαπιστώσει πως είναι σε µια παγίδα και θέλει να δραπετεύσει: «Μα δε θέλω 
πια να γράφω από το «υπόγειο»…» δηλώνει ο αφηγητής στο τέλος της 
αφήγησης. Ενώ ο ήρωας του De Foe εγκαθίσταται µε ευχαρίστηση στο 
χώρο του. 

Στη διαδικασία της γραφής ο Ρ τονίζει την ύπαρξη της απαραίτητης υλικής 
υποδοµής. Πριν αρχίσει τη γραφή έχει κατασκευάσει ένα τραπέζι και 
καρέκλα. “For without these (table and chair) I was not able to enjoy the 
few comforts I had in the world. I could not write or eat, or do several 
things with so much pleasure without a table and a chair.” Εδώ 
έχουµε µια εµβρυακή µορφή του Προυστ Μέρες Ανάγνωσης. Η υλική 
υποδοµή, όπως και σε όλες τις δραστηριότητες του Ρ, δίνει την κοινωνική 
υπόσταση στη διαδικασία της γραφής. Η γραφή ως κοινωνική διαδικασία, 
ως ένα ιεροτελεστικό χρειάζεται την υποδοµή της. Η ευχαρίστηση µιας 
µοναχικής διαδικασίας που θέτει τον Ρ σε επικοινωνία µε έναν εαυτό ο 
οποίος διαµορφώνεται µε βάση τις αρχές της Νέας Επιστήµης. Άρα η 
διαδικασία της γραφής γίνεται εργαλείο µε το οποίο διαµορφώνει µέσα του 
έναν χώρο αντίστοιχο της κατοικίας του µε είσοδο ελεγχόµενη και µε έξοδο 
κινδύνου και τάξη η οποία υπακούει στον λόγο (reason).  

Η πρώτη και σηµαντική χρήση της γραφής είναι η διευθέτηση των 
ψυχολογικών του καταστάσεων. Ο ρόλος της γραφής: « I now began to 
consider seriously my condition, and the circumstance I was reduced to; 
and I drew up the state of my affairs in writing’ not so much to leave 
them to any that were to come after me, for I was like to have but few 
heirs, as to deliver my thoughts from daily poring upon them, and 
afflicting my mind. And as my reason now began to master my 
despondence, I began to comfort myself as well as I could, and to 
set the good against the evil, that might have something to distinguish 
my case from worse; and I stated it very impartially, like debtor and 
creditor, the comforts I enjoyed against the miseries I suffered.”  Η 
τακτοποίηση της ψυχικής διάθεσης µε τη χρήση µεθόδου είναι ο κύριος 
στόχος της διαδικασίας της γραφής. Η κυριαρχία µέσω της λογικής στις 
ψυχικές διαθέσεις έχει συνεργό τη γραφή. Με τη γραφή καταφέρνει ο Ρ να 
απελευθερώσει το νου από το φορτίο των αρνητικών συναισθηµάτων και να 
γίνει «αντικειµενικός» όσον αφορά την ψυχική του διάθεση.  
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Η γραφή του έργου δοµείται µε βάση δύο αφηγήσεις. Η µια είναι η 
κεντρική αφήγηση του Ρ, η οποία απευθύνεται ξεκάθαρα στο αναγνωστικό 
κοινό, και η άλλη, η ηµερολογιακή περιγραφή των γεγονότων. Η πρώτη 
γράφεται µετά την επιστροφή του, δηλαδή µε χρονική απόσταση από τα 
γεγονότα, και η δεύτερη κατά τη διάρκεια των γεγονότων, όµως όχι και 
άµεσα. Για παράδειγµα αρχίζει να γράφει το ηµερολόγιό του µετά την 
αντιµετώπιση των πρώτων άµεσων προβληµάτων διαβίωσης και αφού έχει 
κατασκευάσει τραπέζι και καρέκλα. Ακόµη και η ηµερολογιακή γραφή 
γίνεται µε µια απόσταση χρονική και µε οικονοµία που δεν έχει σχέση 
µόνο µε τα περιορισµένα αποθέµατα γραφικής ύλης, αλλά και µε αίσθηση 
οικονοµίας ψυχικών δυνάµεων. Από το χάος των συναισθηµάτων –φαίνεται 
να πιστεύει ο Ρ – διαλέγεις µόνο τα θετικά, δηλ. αυτά που σε βοηθούν στην 
κατασκευή µιας θετικής στάσης. Ο Ρ εφαρµόζει στην ψυχολογία του αυτό 
που έκανε ο Νεύτωνας µε τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι 
της εποχής του στο χώρο της φυσικής. Τακτοποίησε το χάος δηµιουρ-
γώντας τα µαθηµατικά εργαλεία. Για να είµαστε ακριβείς, έτσι έβλεπαν οι 
άνθρωποι της εποχής του De Foe τη συµβουλή του Νεύτωνα. “Nature, and 
Nature’s Laws lay hide in Night. God said, Let Newton be! And All was 
Light.” Γράφει ο Alexander Pope το 1730. Με την ηµερολογιακή γραφή 
προσπαθεί ο αφηγητής να πείσει τον εαυτό του για τα θετικά της κατά-
στασής του. Σκοπός της ηµερολογιακής γραφής είναι να θέσει σε τάξη το 
χάος της µοναξιάς του. Να βοηθήσει στην κυριαρχία της λογικής (reason).  

“I found pen, ink, and paper, and I husbanded them to the utmost; and I 
shall show that while my ink lasted, I kept things very exact;”(σελ. 49). 
Όπως και σε ένα επιστηµονικό κείµενο η έµφαση είναι στην ακρίβεια. Ο Ρ 
αφηγείται µε τη συνείδηση ενός επιστήµονα που εκθέτει τα εργαλεία του, 
περιγράφει τα φαινόµενα, τη µέθοδο και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας. 
Για τις αρνητικές, χαώδεις ψυχολογικές καταστάσεις απελπισίας δεν 
υπάρχει χώρος στο κείµενο του Ρ. Γράφει για να τις αποφύγει.  

Το ηµερολόγιο καταστρώµατος που κρατάει ο Ρ είναι µια αφήγηση που 
δηµιουργεί τη σκηνή ενός θεάτρου στο οποίο ο Ρ είναι σκηνοθέτης, κεν-
τρικό πρόσωπο και θεατής στον οποίο ο αφηγητής, δηλαδή ο ίδιος, περι-
γράφει τα δρώµενα. Όλο αυτό το ενσωµατώνει σε µια κεντρική αφήγηση 
στην οποία εκθέτει τον τρόπο που αντιµετώπισε τα προβλήµατα. Η όλη 
γραφή µοιάζει µε επιστηµονική αναφορά κάποιων φαινοµένων.  

Η ιδιωτική γραφή παρουσιάζεται στη µεγάλη αφήγηση µε παρεµβολές του 
αφηγητή που είναι σε ανοιχτό πια διάλογο µε τον αναγνώστη. Με αυτό τον 
τρόπο ο λόγος του ιδιωτικού χώρου, του εσωτερικού θεάτρου εναρµονίζεται 
µε αυτόν του θεάτρου ο οποίος εµφανέστατα γράφεται στη µητρόπολη και 
παρουσιάζεται στον αναγνώστη έτσι ώστε οι δύο περιγραφές (αυτή που 
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εκτελείται στον δηµόσιο χώρο και αυτή του ιδιωτικού χώρου) να εναρ-
µονίζονται. Σηµαντικό εργαλείο στην διαδικασία αυτής της εναρ-µόνισης 
των δύο γραφών, των δύο τρόπων ύπαρξης δηλαδή του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού, είναι η µαθηµατική µέθοδος όπως την αποκαλεί ο αφηγητής, η 
οποία επιβάλλει την τάξη και στον κόσµο της γραφής.  

Η ηµερολογιακή γραφή είναι ένα είδος αντιπαράθεσης ενός αντικειµενικού 
λόγου και ενός άλλου που αφορά την καθηµερινή αντιµετώπιση της µονα-
ξιάς και τη δηµιουργία µιας συγκεκριµένης δοµής στο χάος των ψυχικών 
διαθέσεων. Το κείµενο γίνεται ο εργαστηριακός χώρος ή ο χώρος δηµι-
ουργίας ενός εργαστηρίου που θα παράγει αυτή την προσωπικότητα που θα 
έχει τα χαρακτηριστικά που θυµίζουν τη νέα επιστήµη του Βάκωνα. Ο 
χώρος του κειµένου στο ηµερολόγιο είναι ένα εικονικό εργαστήριο στο 
οποίο αναπαράγεται µια πραγµατικότητα κοµµένη και ραµµένη στο πνεύ-
µα της νέας εποχής.  

Είναι σηµαντικό να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώνεται στο 
ιεροτελεστικό της καθηµερινότητας η βίβλος και το ρόλο της γραφής σε 
αυτή τη διαδικασία. Ξαφνικά ο Ρ διαπιστώνει πως στο χώρο γύρω από την 
κατοικία του εµφανίζονται φυτά σταριού και ρυζιού. Η πρώτη µατιά 
προκαλεί έκπληξη και την αίσθηση της θείας παρέµβασης. Όµως ως 
άνθρωπος της εποχής της λογικής καταλαβαίνει πως το φαινόµενο έχει να 
κάνει µε τους λίγους σπόρους που έπεσαν όταν τίναξε τους ποντικο-
φαγωµένους σάκους από το πλοίο. Το τρίτο βήµα στη σκέψη είναι να 
συνδυάσει τη λογική µε το θείο. Η θεία χάρη συνετέλεσε στη διαφύλαξη 
των σπόρων και στο να πέσουν σε µέρος πρόσφορο. Όµως είναι η 
διαδικασία της γραφής που τον βοηθάει να τακτοποιήσει τις δύο τάσεις 
µέσα του και τον βοηθάει να ενσωµατώσει τη βίβλο στην ορθολογικά 
δοµηµένη ιεροτελεστία της καθηµερινότητας.  

Έτσι εµπλουτίζεται η καθηµερινή ρουτίνα του Ρ µε την ανάγνωση της 
Βίβλου. Το κείµενο, η γραφή, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση της 
καθηµερινής ρουτίνας γιατί σταθεροποιεί το διάλογο µε τις διαδικασίες και 
τα υλικά, ενώ συγχρόνως βοηθάει στη σύνθεση µιας ιδεολογίας: αυτή του 
επιστηµονικού πνεύµατος σε συνδυασµό µε τη θρησκεία.  

Η κλειστή επικοινωνία του ηµερολογίου έχει πια αποκτήσει τα κύρια 
χαρακτηριστικά της. Το ηµερολόγιο γίνεται η έκφραση ενός κοινωνικού 
λόγου. Μέτοχος στον διάλογο αυτής της κοινωνικής διαδικασίας φαίνεται 
να είναι η τάξη και η συνυφασµένη µε αυτή ιδεολογία. Ο Ρ πρέπει να δώσει 
σώµα και να ενσωµατώσει αυτή την τάξη. Ο ίδιος, δηλαδή το σώµα του, 
γίνεται το πεδίο του διαλόγου ανάµεσα στο χάος και την τάξη. Είναι ο 
χώρος στον οποίο διεξάγεται η πάλη ενάντια στο φόβο για το άγνωστο, το 
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οποίο κατακτά σταδιακά όχι µόνο µε την τεχνολογία και τα µαθηµατικά 
εργαλεία, όπως θα έλεγαν οι νευτώνειοι της εποχής, αλλά και µε το διάλογο 
που ανοίγει µε τη γραφή. Έτσι σταδιακά µετατρέπει τον εαυτό του σε 
κείµενο, δηλαδή σε τάξη.  

Η ενσωµάτωση του θείου και άρα η εισαγωγή της ανάγνωσης της βίβλου 
στην καθηµερινότητα συµπληρώνουν το ιεροτελεστικό της καθηµερινότητας 
του Ρ. Όταν το βασίλειο του Ρ έχει πλήρως οργανωθεί, τότε εµφανίζεται ο 
Παρασκευάς και βέβαια παίρνει τη θέση του υποτακτικού. Η θέση είναι 
έτοιµη. Το ιεροτελεστικό της καθηµερινότητας έχει διαµορφώσει και τις 
κατάλληλες θέσεις όσον αφορά τις σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους. 
Όταν διευρύνεται ο αριθµός των κατοίκων της νήσου µε την προσάραξη 
πλοίου ο Ρ είναι πια ο τέλειος βασιλιάς µε υπηκόους που εντάσσονται σε 
µια νοµοτέλεια την οποία ο ίδιος έχει κατασκευάσει. «My island, γράφει 
στη σελ. 185, was now peopled, and I thought myself very rich in 
subjects; and it was a merry reflection, which I frequently made, how 
like a king I looked, first of all, the whole country was my own mere 
property, so that I had an undoubted right of dominion. Secondly, my 
people were perfectly subjected. I was absolute lord and lawgiver; they 
all owed their lives to me, and were ready to lay down their lives, if there 
had but been occasion of it, for me. It was remarkable too, we had but 
three subjects, and they were of three different religions. My man Friday 
was a Protestant, his father was a Pagan and a cannibal, and the 
Spaniard was a Papist. However, I allowed liberty of conscience 
throughout my dominions.” 

Στη διοίκηση των υπηκόων της νήσου του Ρ (και όχι πλέον της νήσου 
Απελπισίας) παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο οι γραπτές συµφωνίες. Όταν 
αποφασίζει να στείλει τον ισπανό στην απέναντι ακτή, τον συµβουλεύει να 
κάνει γραπτή συµφωνία µε τους απέναντι ευρωπαίους ναυαγούς στο πώς 
θα φερθούν στο νησί του Ρ παρουσία µαρτύρων. Όµως η λεπτή ειρωνεία 
του De Foe  είναι καλύτερη στο πρωτότυπο. “I gave him a strict charge in 
writing not to bring any man with him who would not forts swear, in the 
presence of himself and of the old savage, that he would no way injure, 
fight with, or attack the person he should find in the island, who was so 
kind to send for them in order to their deliverance; … and that this 
should be put in writing, and signed with their hands, how we were to 
have this done, when I knew they had neither pen or ink, that indeed 
was a question which we never asked.” σελ. 190. «Tου έδωσα αυστηρή 
εντολή γραπτά να µη φέρει κανέναν µαζί του που δεν θα ορκισθεί εκ των 
προτέρων, παρουσία του ίδιου και του γέρου ιθαγενή, ότι επ’ ουδενί τρόπω 
δεν θα βλάψει, δεν θα χειροδικήσει, ή επιτεθεί στον άνθρωπο που θα 
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συναντήσει στο νησί, που είχε την καλοσύνη να στείλει για να τους ελευ-
θερώσουν˙ … και ότι όλα αυτά θα πρέπει να συµφωνηθούν γραπτά, και να 
υπογράψουν µε τα ίδια τους τα χέρια. Αλλά πως θα µπορούσαµε να το 
κάνουµε αυτό, όταν ήξερα ότι δεν είχαν ούτε πένα ούτε µελάνι, αυτή ήταν 
πράγµατι µια ερώτηση που δεν θέσαµε καθόλου στον εαυτό µας.» 

Οι υπογράφοντες τη συµφωνία γίνονται κοινωνοί του συστήµατος που έχει 
χτίσει ο Ρ Ακόµη και µε την απουσία χαρτιού, η δέσµευση παραµένει η 
ίδια ως συµφωνία γραπτού λόγου. Ο νόµος προϋποθέτει το κείµενο και 
γίνεται κείµενο από µόνος του. Είναι η τάξη, δηλαδή η ενσωµάτωση του 
κειµένου, ενός ιδεατού χώρου, µιας ιδεατής κατάστασης η οποία διαµορ-
φώνει την πραγµατικότητα.  

Οι υπογράφοντες τη συµφωνία γίνονται κοινωνοί του συστήµατος που έχει 
χτίσει ο Ρ. Ακόµη και µε την απουσία χαρτιού η δέσµευση παραµένει η 
ίδια ως συµφωνητικό γραπτού λόγου. Ως συµφωνία σε έναν ιδεατό χώρο 
που είναι το βασίλειο του Ρ. Η εξουσία έχει τη δύναµη ενός κειµένου και 
δεν στηρίζεται τόσο στη φυσική παρουσία για παράδειγµα ενός βασιλιά. Η 
γραφή αφήνει δοµές, σχέδια δοµών τα οποία ο Ρ ο ίδιος µπορεί µετά από 
χρόνια να έρθει για να ελέγξει και να συµπληρώσει τις τυχόν ελλείψεις.  

Ο Ρ γίνεται ο δηµιουργός και παραλήπτης του κειµένου, του “τόπου” της 
συµφωνίας.  

Πίσω στον Παρασκευά. Η γλώσσα που οµιλείται είναι κυρίως η αγγλική. Ο 
Π έχει µάθει το “yes master and No master”. Όµως η βασική επικοινωνία 
γίνεται µέσω των δραστηριοτήτων που καθορίζουν το ιεροτελεστικό της 
καθηµερινότητας που έχει δοµηθεί από τον Ρ. Μόνο στο τελευταίο κοµµάτι 
του έργου και ενώ ο Ρ µε τη συνοδεία του διασχίζουν την άγρια φύση της 
Ευρώπης, δηλαδή τα Πυρηναία, για να φτάσει στην Αγγλία µέσω Callais, ο 
Π επιδεικνύει τις δεξιότητές του στο κυνήγι µιας αρκούδας. Οι χορευτικές 
κινήσεις του Π που έχουν στόχο να παγιδεύσουν την αρκούδα γίνονται και 
στοιχεία ενός διαλόγου ανάµεσα στη τεχνική του άγριου και αυτή των 
Ευρωπαίων οι οποίοι τον παρατηρούν. Όµως ο διάλογος αυτός λαµβάνει 
χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος.  

Μετά από αυτή τη σκηνή ο Π χάνεται.  

Ενώ το ταξίδι µέσα από την άγρια φύση των Πυρηναίων περιγράφεται 
αναλυτικά, ο Ρ αγνοεί τελείως την κατοικηµένη Ευρώπη. “I have nothing 
uncommon to take notice of in my passage through France……”σελ. 233. 
Αυτός είναι χώρος ήδη δοµηµένος από τον λόγο (reason). Ο συγγραφέας 
θεωρεί ως υλικό κατάλληλο για τη δοµή του κειµένου του µόνο την 
αντιπαράθεση µε την άγρια φύση και µόνο αυτές οι λεπτοµέρειες θεω-
ρούνται ικανές για το διάλογο του συγγραφέα µε τον αναγνώστη.  
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Ο Ρ, αφηγητής, χειρίζεται τη ζωή του στη Μητρόπολη µε τον ίδιο τρόπο που 
χειρίζεται το ταξίδι του µέσω της πολιτισµένης Γαλλίας. Εν παρόδω ανα-
φέρει το γάµο και τα παιδιά. Μια µικρή παράγραφος της αφήγησης είναι ο 
χώρος τους στο κείµενο. Μεγαλύτερη σπουδαιότητα φαίνεται να έχει για τον 
αφηγητή η σχέση του µε τη χήρα του πλοιάρχου από το πρώτο του ταξίδι. 
Αυτή είναι ο οικονοµικός του σύµβουλος και η τράπεζά του συγχρόνως. 
Μια τράπεζα έντιµη και µε προσωπική επαφή. Η µόνη αίσθηση πατρίδας 
είναι αυτή του χρήµατος. Η αίσθηση του ανήκειν που αντιπροσωπεύει 
πάντα η γυναίκα, η Πηνελόπη του Ρ, είναι αυτή της οικονοµικής ασφά-
λειας που παρέχει η µητρόπολη µέσω των επενδύσεων. Η µητρόπολη είναι 
ο χώρος επένδυσης των εµπειριών, σε τράπεζες και επιστηµονική έρευνα.  

Το ταξίδι του Ρ κλείνει µε επιστροφή στην αποικία του για να ελέγξει την 
τάξη. Και αν οι ‘γραπτές’ συµφωνίες έχουν κρατηθεί. Μετά περνά στη 
Βραζιλία. Από κει στέλνει στην αποικία του, στο νησί του a bark and in it, 
besides other supplies, I sent seven women, being such as I found 
proper for service, or for wives. (ένα πλοιάριο και µε αυτό, µαζί µε τις 
άλλες προµήθειες, έστειλα και επτά γυναίκες τέτοιες που θεώρησα ότι θα 
είναι καλές για εξυπηρέτηση των αναγκών, ή για σύζυγοι.)1 

Η τελευταία παράγραφος της αφήγησης αξίζει προσοχής: «… I may 
perhaps give a farther account of hereafter…”  θυµίζει το τέλος µιας 
άλλης αφήγησης γραµµένης από τον Priestley το 1787 µε τίτλο History of 
Electricity. Είναι το πρώτο εγχειρίδιο στο είδος του που προσπαθεί να 
παρουσιάσει όλες τις απόψεις και έρευνες που έχουν γίνει για τον 
ηλεκτρισµό. Ο Priestley κλείνει µε την υπόσχεση να επανέλθει σύντοµα µε 
νέα και καλεί τους αναγνώστες να τον ενηµερώσουν. Θεωρεί το βιβλίο του 
ως ένα κοµµάτι του µεγάλου βιβλίου της προόδου. Πολλοί είναι οι 
συµµετέχοντες. Όλοι είναι οι συµµετέχοντες. Όλοι; Ναι! Όσοι έχουν 
εξασκηθεί σε µια νοοτροπία, ένα habitus.  

∆υο λόγια για τις δύο άλλες εκδοχές της ιστορίας του Ρ. Στην εκδοχή του 
Τουρνιέ που πρωτο εκδόθηκε το 1967, στο δεύτερο µέρος της αφήγησης ο 
Π εµφανίζεται δυναµικός και ξεδιπλώνει σταδιακά τη δική του κουλτούρα 
µπρος στα έκπληκτα µάτια του δυτικοευρωπαίου. Και είναι ο Π αυτός που 
επιστρέφει στη µητρόπολη ενθουσιασµένος µε τον τεχνικό πολιτισµό. Ο Ρ 
αποφασίζει να µείνει στο νησί. Αυτή τη φορά φορτωµένος µε τη δικιά του 
γνώση και αυτή του Παρασκευά. Μια συνέχεια ενός αχνού µέλλοντος 

                                                 
1 Ο Ρ του De Foe φαίνεται να είναι η απάντηση στο έργο του Robert Burton, The 
Anatomy of Melancholy, που γράφτηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Βλ. Θ. 
Πελεγρίνης,  Η Μελαγχολία της Αναγέννησης, για µια εκτενή παρουσίαση του 
έργου του Barton.  
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υπάρχει στο πρόσωπο του µικρού βοηθού που δραπετεύει την καταπίεση 
στο πλοίο για να µείνει στο νησί. Όλοι οι συµµετέχοντες στην ιστορία είναι 
άνδρες.  

Στην εκδοχή του Coetze ο Π είναι χωρίς γλώσσα. Του την έχουν κόψει οι 
δουλέµποροι. Η αφήγηση γίνεται από τη σκοπιά µιας γυναίκας που έχει 
φτάσει ναυαγός το νησί του Ρ. Ο Ρ πεθαίνει στο δρόµο της επιστροφής 
άρρωστος. ∆εν υπάρχει ηµερολόγιο του Ρ. Και µένει αυτή να περιφέρεται 
στη µητρόπολη σε αναζήτηση του συγγραφέα που θα ζωντανέψει την 
υπόθεση αυτή. Ο µόνος τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται ο Π είναι ο χορός. 
Η αναζήτηση γίνεται στην αρχή για λεφτά. Όµως µετά παίρνει και άλλες 
διαστάσεις. Η πάλη γίνεται για την αποδοχή µιας άλλης αφήγησης που 
ξεφεύγει από τις συνήθεις φόρµες. Η πάλη γίνεται για το χώρο, το κείµενο 
που θα επιτρέψει στη γυναίκα και στον Π να βρουν την ύπαρξη τους, να 
την εξιστορήσουν και άρα να τη διαµορφώσουν. Σε µια φάση της αφήγησης 
ο συγγραφέας έχει την αφηγήτρια να περιφέρεται στους δρόµους της 
µητρόπολης ξυπόλυτη µε τον µουγκό Π δίπλα της, σε έναν δρόµο χωρίς 
Ιθάκες και οι δυο τους. Η αφήγηση τελειώνει µε τα τρία πρόσωπα 
κλεισµένα στη σοφίτα που είναι και το εργαστήριο του συγγραφέα. Η 
εκδοχή του Coetze εµφανίσθηκε το 1986 στη Νότια Αφρική, µε ένα 
φεµινιστικό κίνηµα πίσω του και το κίνηµα της Ν. Αφρικής µπροστά του.  

 

Βιβλιογραφία 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Wordsworth Classics. 1995. Introduction and 
Notes by Doreen Roberts.  

J. M. Coetzee, Foe. Penguin Books, London 1988  

Μιχαήλ Μπαχτίν, Ζητήµατα της Ποιητικής του Ντοστογιέφσκι. Εκδόσεις Πόλις, 
Αθήνα 2000. Μετάφραση από τα ρώσικα: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Στο έργο του 
Μπαχτίν στηρίζονται και οι απόψεις µου για τον Ντοστογιέφσκι.  

Θεόδωρος Ν. Πελεγρίνης, Η Μελαγχολία της Αναγέννησης. Αθήνα 1995, εκδόσεις 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»  

Michel Tournier, Παρασκευάς ή στις µονές του Ειρηνικού. Μετάφραση Χρ. Γ. 
Λάζος. Εξάντας, 1986 Αθήνα.  

 

 

e-mail: annak@otenet.gr 
 

 



 

 149. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 
 

Μαθηµατικά και Λογοτεχνία 
Εκπαιδευτικές Παρεµβάσεις και Ερευνητικές 

∆ιαπιστώσεις





 

 151 

 

 

ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΟΥΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΙΟΝΑΤΗ 

Χρυσάνθη Σκουµπουρδή 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 

 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά από πολύ µικρή ηλικία έρχονται σε επαφή µε αριθµούς από τις 
παραστάσεις που έχουν καθηµερινά γύρω τους είτε αυτές προέρχονται 
µέσα από το σπίτι (αριθµοί σε: τηλέφωνο, τηλεφωνικό κατάλογο, τηλεχει-
ριστήριο, υπολογιστή τσέπης, τούρτες γενεθλίων, τηλεόραση, παραµύθια 
κ.λ.π.), είτε έξω απ’ αυτό (αριθµοί σε: αυτοκίνητα, δίκυκλα, λεωφορεία, 
σπίτια, τιµοκαταλόγους, σε αντικείµενα κ.λ.π.). Όµως οι αριθµοί, που τα 
παιδιά είναι εξοικειωµένα να βλέπουν, χρησιµοποιούνται ως ‘ετικέτες’ µε 
διαφορετική σηµασία η καθεµία µέσα στις οποίες τα παιδιά αναγνωρίζουν 
τα ψηφία ανεξάρτητα από το επικοινωνιακό κοµµάτι τους.  

Ενώ η αναγνώριση των ψηφίων γίνεται από πολύ µικρές ηλικίες, η 
κατασκευή τους αρχίζει να εµφανίζεται όταν το παιδί ασχοληθεί µε την 
αντιγραφή ή τη σχεδίασή τους, συνήθως, µέσα σε ένα εκπαιδευτικό 
περιβάλλον. Η σχεδίαση είναι ένας τρόπος που χρησιµοποιούν τα παιδιά 
ευρύτατα για να συµβολίσουν, να επικοινωνήσουν και να δώσουν νόηµα 
στις ιδέες τους.  

Αρχικά για το παιδί, ο σχεδιασµός και η γραφή είναι το ίδιο πράγµα. 

χρησιµοποιεί τις δικές του αυθόρµητες αναπαραστάσεις για να µπορέσει να 
επικοινωνήσει µε το περιβάλλον του. Οι αυθόρµητες αυτές αναπαραστάσεις 
µπορεί να είναι αυτοσχεδιασµοί οι οποίοι έχουν προκύψει όχι µέσα από 
συστηµατική διδασκαλία, αλλά από την επαφή του παιδιού µε τις 
µαθηµατικές έννοιες που χρησιµοποιούνται κυρίως στην καθηµερινότητά 
του. Οι ανεπίσηµες αυτές µέθοδοι εργασίας στα µαθηµατικά, θεωρούνται 
σήµερα ως το σηµείο εκκίνησης κατά τη διδασκαλία των σχολικών 
µαθηµατικών εννοιών και διαδικασιών (Streefland, 2000).  



Ενότητα ΙΙ 

 152 

Ο διαχωρισµός της σχεδίασης από τη γραφή έρχεται αργότερα αφού έχει 
κατακτηθεί, από το παιδί, το νόηµα της γραφής (Vandersteen, 2002). Αν 
και βλέπουν συνέχεια γύρω τους γραπτά ψηφία, τα παιδιά στις δυτικές 
συνήθως κοινωνίες δεν εισάγονται στη γραπτή αριθµητική έως ότου 
αρχίσουν το σχολείο. Η ακριβής ηλικία που συµβαίνει αυτό διαφέρει από 
χώρα σε χώρα, αλλά όποτε κι αν γίνεται, ο βασικός σκοπός είναι ο ίδιος: τα 
παιδιά πρέπει µάθουν να συνδέουν τη νέα γραπτή µορφή αναπαράστασης 
µε την κατανόηση των αριθµών στο επίπεδο του συγκεκριµένου που 
κατέχουν ήδη όταν αρχίζουν το σχολείο.  

Ο γραπτός αριθµητικός συµβολισµός που διδάσκεται στο σχολείο περι-
λαµβάνει συνήθως δύο κύρια στοιχεία: την αναπαράσταση ποσοτήτων µε 
ψηφία και τη χρήση των συµβόλων των πράξεων για την αναπαράσταση των 
µεταβολών των ποσοτήτων. Για παράδειγµα πρέπει να µάθουν ότι η 
πρόσθεση ενός τούβλου σε δύο τούβλα µπορεί να αναπαρασταθεί µε το 
«2+1=3». ∆ηλαδή τα παιδιά πρέπει να µάθουν να µεταφράζουν ανάµεσα 
στην κατανόηση που έχουν για τον αριθµό στο επίπεδο του συγκεκριµένου 
και στο γραπτό συµβολισµό της αριθµητικής (Hughes, 2000). 

Έρευνες που έχουν γίνει για τη χρήση από τα µικρά παιδιά της συµβα-
τικής γραφής των ψηφίων των αριθµών (Vandersteen, 2002) δείχνουν ότι 
πολλά παιδιά στα οποία ζητήθηκε να χρησιµοποιήσουν τη συµβατική 
γραφή πριν να είναι έτοιµα για κάτι τέτοιο δεν κατανοούν ακριβώς τι 
κάνουν και χρειάζεται να αφεθούν να αναπαραστήσουν τις µαθηµατικές 
ιδέες πρώτα µε το δικό τους τρόπο ο οποίος έχει νόηµα για αυτά. Επίσης 
έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που χρησιµοποιούν αριθµούς γνωρίζουν ότι έχουν 
να κάνουν µε ποσότητες ενώ τα παιδιά που χρησιµοποιούν άλλους τύπους 
αναπαράστασης δε συνδέουν τις σηµειώσεις τους µε την έννοια του αριθ-
µού. 

Πιο συγκεκριµένα σε έρευνες των Sinclair κ.σ. το 1983 (Kato et al., 2002), 
καθώς και του Hughes (2000) για το πώς τα προ-νήπια και τα νήπια 
αναπαριστούν γραφικά µικρές οµάδες αντικειµένων βρέθηκε ότι τα µικρά 
παιδιά αναπαριστούν τις ποσότητες µε ευκολία, αλλά όχι όλα µε τον ίδιο 
τρόπο. Έτσι από την πρώτη έρευνα καταγράφηκαν έξι τύποι απαντήσεων: 

Γενικευµένη αναπαράσταση της ποσότητας. Παραδείγµατα του πρώτου 
τύπου αποτελούν οι απαντήσεις τύπου ράβδων (π.χ. lllll για τρεις µπάλες), 
οι οποίες αναπαριστούν ποσοτικά την ιδέα χωρίς όµως ακρίβεια. 

Αναπαράσταση του είδους του αντικειµένου. Στο δεύτερο τύπο ανα-
παράστασης έµφαση δίνεται στην ποιοτική παρά στην ποσοτική οπτική του 
κάθε συνόλου (π.χ. σχέδιο ενός σπιτιού για την αναπαράσταση των πέντε 
σπιτιών). 
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Αντιστοίχιση ένα προς ένα µε σύµβολα. Στον τρίτο τύπο τα παιδιά ή εφηύραν 
σύµβολα ή χρησιµοποίησαν γράµµατα ως σύµβολα για να παρα-στήσουν 
το σωστό αριθµό αντικειµένων. 

Αντιστοίχιση ένα προς ένα µε ψηφία. Στον τέταρτο τύπο τα παιδιά για να 
παραστήσουν για παράδειγµα την ποσότητα τριών αντικειµένων έγραψαν 
«123» ή «333» όπου τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη να παραστήσουν κάθε 
αντικείµενο ή την προσπάθειά τους για µέτρηση. 

Αναγραφή του αριθµού. Στον πέµπτο τύπο συναντήθηκαν απαντήσεις µε 
τον αριθµό των αντικειµένων και κάποιες φορές και το όνοµα του αριθµού. 

Αναγραφή του αριθµού και του είδους του αντικειµένου. Στον έκτο τύπο οι 
αναπαραστάσεις δείχνουν ταυτόχρονη εστίαση στις ποσοτικές και ποιοτικές 
διαστάσεις του συνόλου 

Τα αποτελέσµατα της πρώτης έρευνας δείχνουν ότι οι απαντήσεις των 4 
χρονων ήταν του πρώτου τύπου και οι τύποι 5 και 6 χρησιµοποιούνται 
κυρίως από παιδιά µεγαλύτερα των 5 1/2 ετών. Οι τύποι 3 και 4 παρου-
σιάζονται συνήθως στις ενδιάµεσες ηλικίες χωρίς να είναι απόλυτο ότι κάθε 
τύπος εµφανίζεται σε συγκεκριµένη ηλικία. 

Και στη δεύτερη έρευνα καταγράφηκαν ποικίλες µέθοδοι οι οποίες δια-
κρίθηκαν από τους ερευνητές σε τέσσερις κατηγορίες: 

Ιδιοσυγκρασιακές, χαρακτηρίστηκαν οι µέθοδοι που δεν είχαν κάποια 
τακτικότητα η οποία θα µπορούσε να συσχετιστεί µε τον αριθµό των 
αντικειµένων που είχαν τα παιδιά µπροστά τους. Αυτό δεν απέκλειε την 
πιθανότητα οι απαντήσεις να είχαν νόηµα για τα ίδια τα παιδιά.  

Εικονογραφικές, θεωρήθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες τα παιδιά προσπά-
θησαν να αναπαραστήσουν κάτι από την εµφάνιση των αντικειµένων που 
είχαν µπροστά τους µε συνέπεια στο πλήθος τους. 

Εικονικές απαντήσεις, ήταν εκείνες οι οποίες όπως και οι εικονογραφικές, 
βασίζονταν σε µία ένα προς ένα αντιστοιχία όµως εδώ το παιδί 
χρησιµοποιεί ένα σύστηµα όπου αναπαριστά το κάθε αντικείµενο µε ένα 
σηµάδι που το έχει εφεύρει µόνο του (π.χ. απλές γραµµές, κύκλους, σπίτια 
κ.λ.π.). 

Ως συµβολικές καταγράφηκαν οι απαντήσεις όπου τα παιδιά χρησιµο-
ποιούσαν συµβατικά σύµβολα για να αναπαραστήσουν την κάθε ποσότητα. 
Ο πιο συνηθισµένος τύπος συµβολικής απάντησης ήταν να γράψουν αριθ-
µούς, ενώ λιγότερο συνηθισµένος τύπος ήταν να γράψουν τη λέξη του 
αριθµού (π.χ. ένα, δύο κ.λ.π.). 
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Τα αποτελέσµατα της δεύτερης έρευνας δείχνουν ότι συνήθως τα παιδιά 
έχουν συνέπεια στο είδος της απάντησης που χρησιµοποιούν: εάν η πρώτη 
τους απάντηση είναι εικονογραφική συνεχίζουν µε αυτό τον τρόπο και για 
τις άλλες ποσότητες. Ωστόσο οι µέθοδοι που χρησιµοποιούν διαφορο-
ποιούνται αρκετά ανάλογα µε την ηλικία τους. Τα παιδιά της προσχολικής 
ηλικίας προτιµούσαν τις εικονικές και τις ιδιοσυγκρασιακές µεθόδους, ενώ 
τα µεγαλύτερα παιδιά ήταν πιο πιθανό να παράγουν εικονογραφικές και 
συµβολικές απαντήσεις.  

Χαρακτηριστικό των παραπάνω ερευνών είναι το γεγονός ότι δε χρη-
σιµοποιούν κάποιο οικείο για τα παιδιά σενάριο ή κάποια κατάσταση από 
την πραγµατική τους ζωή, αλλά θέτουν τα ερευνητικά τους ερωτήµατα µε 
καθαρά µαθηµατικό τρόπο. Από τα σύγχρονα όµως ερευνητικά δεδο-µένα 
έχει φανεί ότι είναι πολύ σηµαντικό να δίνουµε την ευκαιρία στα παιδιά να 
κατασκευάζουν τις µαθηµατικές έννοιες µέσα σε οικείο γι’ αυτά πλαίσιο 
(NCTM, 2000;  Jeffrey & Giorgis, 2004). Το πλαίσιο αυτό µπορεί να δια-
µορφωθεί είτε µέσα από σενάρια που εµπλέκουν γεγονότα της καθηµερινής 
ζωής του παιδιού είτε µέσα από τη λογοτεχνία.  

Η λογοτεχνία βοηθάει πολύ στην προσέγγιση των µαθηµατικών από τα 
µικρά παιδιά. Μέσα από την πλοκή της, η ιστορία προσελκύει το ενδια-
φέρον των παιδιών καθώς δηµιουργεί κίνητρα για ενασχόληση (Kliman, 
1993; Jacobs & Rak, 1997; Γιαννικοπούλου, 2002; Jeffrey & Giorgis, 
2004). Υπάρχουν πολλοί τύποι βιβλίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την προσέγγιση των µαθηµατικών (Smith & Hawkinns-Wendelin, 
1981). Ο πρώτος αφορά στη µαθηµατική λογοτεχνία (Kliman, 1993; 
Μηλιώνης, 2001; Jeffrey & Giorgis, 2004), όπου τα µαθηµατικά αποτε-
λούν τη βάση της ιστορίας, δηλαδή τη λογοτεχνία που πηγή έµπνευσής της 
έχει τις διάφορες µαθηµατικές έννοιες. Το πρώτο µέληµα των συγγραφέων 
σε αυτά τα βιβλία είναι να διδάξουν µαθηµατικά. Η έννοια που εµπλέκεται 
είναι σαφής και δεν καλείται ο αναγνώστης να την ανακαλύψει. Ο δεύτερος 
τύπος περικλείει βιβλία στα οποία η κατανόηση των µαθηµατικών είναι 
άµεσα συνδεδεµένη µε την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας, αλλά τα 
µαθηµατικά δεν αποτελούν τη βάση της. Σ’ αυτό τον τύπο ο ρόλος του 
αναγνώστη είναι σηµαντικός γιατί πρέπει να αναγνωρίσει τις µαθηµατικές 
έννοιες που εµπλέκονται στο κείµενο και µέσα από αυτές να κατανοήσει 
και την πλοκή. Ένας άλλος τύπος βιβλίων είναι εκείνα στα οποία ενώ 
υπάρχουν φανερά µαθηµατικά στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να αναγνω-
ριστούν ως τέτοια από το παιδί για την κατανόηση της πλοκής, όµως 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προκαλέσουν µαθηµατική συζήτηση 
µε φυσικό τρόπο. Η µαθηµατική αυτή συζήτηση µπορεί να προκύψει 
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επίσης και από ένα άλλο τύπο βιβλίων, που αφορούν καθαρά λογοτεχνικά 
βιβλία.  

Όλοι αυτοί οι τύποι βιβλίων προσφέρουν τη δυνατότητα συνδυασµού της 
λογοτεχνίας και των µαθηµατικών και εµπλοκής των παιδιών σε µαθη-
µατικό συλλογισµό µέσα από οικεία και ενδιαφέροντα πλαίσια. Οι κατά-
στάσεις προβληµατισµού που µπορεί να δηµιουργηθούν µέσα, για παρά-
δειγµα, από ένα παραµύθι, οδηγούν το µικρό παιδί στην ανάληψη ρόλου 
και πρωτοβουλίας για τη δηµιουργική επίλυσή τους ώστε µε τη συµβολή 
του να ολοκληρωθεί, να αλλάξει ίσως και να επεκταθεί το παραµύθι αυτό. 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας που έγινε για 
µια αρχική καταγραφή της ικανότητας νηπίων και προ-νηπίων να ανα-
παριστούν ποσότητες καθώς και να αναγνωρίζουν τις αναπαραστάσεις τους, 
κατά την είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, µέσα από παραµύθι. 

 

Μεθοδολογικά στοιχεία της έρευνας 

Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Νοεµβρίου του 
2003 και βασίστηκε στην πραγµατοποίηση δοµηµένων συνεντεύξεων µε 15 
νήπια  (4-5 ετών) (8 κορίτσια και 7 αγόρια), ενός νηπιαγωγείου της Μυτι-
λήνης. Τη δοµή των συνεντεύξεων αποτελούσε πλαίσιο οικείο στα παιδιά, 
γιατί βασιζόταν στο παραµύθι: «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι». όπου µέσα 
από την εξέλιξή του το παραµύθι καλεί το παιδί να πάρει µέρος στην πλο-
κή του και να βοηθήσει στην ολοκλήρωσή του. Κάθε παιδί καλείται να 
αναπαραστήσει γραπτά το περιεχόµενο καθενός από τα επτά κουτιά που 
του παρουσιάζονται καθώς και να αναγνωρίσει τις αναπαραστάσεις αυτές. 
Οι γραπτές αυτές αναπαραστάσεις των παιδιών εξυπηρετούν ένα καθαρά 
επικοινωνιακό σκοπό µεταξύ του παιδιού, του ερευνητή, αλλά και της 
συνέχειας του παραµυθιού. 

 Για την πραγµατοποίηση της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν επτά ίδια κουτιά 
στων οποίων την µπροστινή όψη ήταν γραµµένο το όνοµα κάθε νάνου. Τα 
κουτιά είχαν καπάκι πάνω στο οποίο υπήρχε χαρτί που µπορούσε να 
αποκολληθεί για τις ανάγκες της συλλογής των δεδοµένων της συνέντευξης. 
Μέσα σε κάθε κουτί υπήρχε διαφορετικός αριθµός από κουλουράκια και 
συγκεκριµένα στο κουτί του Εξυπνούλη 4 κουλουράκια, του Υπναρά 3, του 
Χαζούλη 0, του Γκρινιάρη 5, του Συναχωµένου 3, του Ντροπαλού 1 και του 
Γελαστού 2 κουλουράκια. Οι αριθµοί επιλέχτηκαν να είναι µέχρι το πέντε, 
εφόσον ήταν η αρχή της χρονιάς και τα παιδιά δεν τους είχαν διδαχτεί. 
Χρησιµοποιήθηκε το 0 για να φανεί πώς θα παραστήσουν την απουσία 
µιας ποσότητας, όπως επίσης χρησιµοποιήθηκε δύο φορές ο ίδιος αριθµός, 
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το 3, για να παρατηρηθεί αν τα παιδιά θα τον αναπαριστούσαν κάθε φορά 
µε τον ίδιο τρόπο.  

Το σενάριο, περιληπτικά, είχε ως εξής: «… µια µέρα και ενώ οι νάνοι 
έλειπαν στη δουλειά, η Χιονάτη έφτιαξε κουλουράκια για να τους τα 
προσφέρει ως έκπληξη το µεσηµέρι. Μόλις τα ετοίµασε πήρε αυτά τα επτά 
κουτιά (επτά κουτιά µε τα ονόµατα των νάνων βρίσκονται µπροστά στο 
παιδί) και άρχισε να τα βάζει µέσα. Όµως την ώρα εκείνη ακούστηκε ένας 
θόρυβος στην πόρτα. Η Χιονάτη σκέπασε τα κουτιά και πήγε να δει τι ήταν. 
Είχαν φτάσει οι νάνοι … Η Χιονάτη βρέθηκε σε απόγνωση γιατί δεν πρόλαβε 
να τα µετρήσει και δεν ήξερε πόσα κουλουράκια είχε βάλει σε κάθε κουτί. 
Μπορείς εσύ να τη βοηθήσεις; … Για να δούµε τι έχει εδώ µέσα; (ανοίγουµε 
το πρώτο κουτί για να δει το παιδί µέσα). Μπορείς να γράψεις κάτι πάνω στο 
χαρτί που να δείχνει τι έχει µέσα το κουτί; Σε αυτό το σηµείο δόθηκε 
προσοχή στο να µη χρησιµοποιηθούν φράσεις ή λέξεις που να οδηγούν σε 
ποσοτικό συλλογισµό, όπως για παράδειγµα «πόσα» (η ερώτηση 
επαναλήφθηκε για κάθε νάνο). Μόλις ολοκληρωνόταν η διαδι-κασία µε τα 
επτά κουτιά καλείται το παιδί να αναγνωρίσει την αναπα-ράσταση που 
υπάρχει σε κάθε κουτί.  Θέλεις να πεις στη Χιονάτη πόσα κουλούρια έχει το 
κάθε κουτί (χωρίς να ανοίξει το κουτί, µε αναγνώριση της αναπαράστασής 
του); Ποιος νάνος έχει τα πιο πολλά; Πόσα έχει; Επειδή όµως δεν έχουν όλοι 
οι νάνοι τον ίδιο αριθµό κουλουριών µέσα στο κουτί τους και µάλλον θα 
στεναχωρηθούν γι’ αυτό, θέλεις να βοηθήσεις τη Χιονάτη να βάλει σε κάθε 
κουτί τόσα κουλούρια όσα χρειάζονται για να έχουν τα ίδια; Πόσα ακόµα 
πρέπει να βάλουµε στο κουτί του Εξυπνούλη για να έχει 5 κουλούρια; (η ίδια 
ερώτηση γίνεται για όλους τους νάνους)». 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

Στη παρούσα εργασία, θα αναλύσουµε τα αποτελέσµατα που αφορούν στην 
προσπάθεια των παιδιών να επικοινωνήσουν µέσω της κατασκευής και 
µέσω της αναγνώρισής-µετάφρασης των αναπαραστάσεών τους για τις 
ποσότητες των κουλουριών στα κουτιά µε σκοπό να συνδράµουν στην 
ολοκλήρωση του παραµυθιού.  

Από τη µελέτη και κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των παιδιών φάνηκε 
ότι όλα τα παιδιά µπόρεσαν να κατασκευάσουν µια αναπαράσταση, αλλά 
το έκαναν µε διαφορετικούς τρόπους. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν 
από τα παιδιά ήταν κυρίως η αντιστοίχιση ένα προς ένα µε χρήση 
συµβόλου ή ψηφίου και η χρήση του ίδιου του αριθµού δηλαδή κυρίως 
εικονικές και συµβολικές αναπαραστάσεις (πίνακας 1), (Hughes, 2000; 
Kato et al., 2002; Vandersteen, 2002). 
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Πίνακας 1 

Κανένα παιδί δε χρησιµοποίησε απαντήσεις χωρίς κάποια τακτικότητα 
(ιδιοσυγκρασιακές απαντήσεις) που να σχετίζεται µε τον αριθµό των 
αντικειµένων που είχε µπροστά του. Στην αναπαράσταση όµως του 
µηδενός, δύο προ-νήπια (αγόρια) χρησιµοποίησαν σχηµατισµούς που δεν 
έρχονταν σε συµφωνία µε τις άλλες τους απαντήσεις. Ενώ, δηλαδή, οι 
άλλες τους απαντήσεις ήταν εικονογραφικές, στην περίπτωση του άδειου 
κουτιού, το ένα χρησιµοποίησε κουλουράκι, όπως δηλαδή αναπαράστησε 
και το 1 κουλούρι (σχήµα, 1) και το άλλο µια κάθετη γραµµή (σχήµα, 2). 
Αυτή η διαφοροποίηση µπέρδεψε τα παιδιά όταν έφτασε η ώρα να 
αναγνωρίσουν την αναπαράστασή τους (την αναγνώρισαν ως 1 κουλούρι και 
όχι ως 0) για να προχωρήσει το παραµύθι. 

Από τα 15 παιδιά, τα 3 (2 προ-νήπια: αγόρια και 1 νήπιο: κορίτσι), 
προσπάθησαν να αναπαραστήσουν κάτι από την εµφάνιση των 
αντικειµένων που είχαν µπροστά τους (εικονογραφικές απαντήσεις), µε 
συνέπεια στο πλήθος τους, άλλοτε σε γραµµική διάταξη (σχήµα,1) και 
άλλοτε σε σχηµατισµό (σχήµα, 2). Για τα 2 προ-νήπια η αναπαράσταση του 
µηδενός ήταν ιδιοσυγκρασιακή. Οι αναπαραστάσεις του τρίτου παιδιού 
(κορίτσι, νήπιο) για τα κουτιά µε τα 4, 0, 5, 1 και 2 κουλούρια ήταν 
εικονογραφικές ενώ για τα κουτιά µε τα 3 κουλούρια ήταν εικονικές 
(σχήµα 3). 

Κάποια παιδιά (4 προ-νήπια: κορίτσια, 2  νήπια: 1 αγόρι και 1 κορίτσι) 
χρησιµοποίησαν γραµµές για να αναπαραστήσουν το κάθε αντικείµενο που 

 Αναπαράσταση  

Αριθµο
ί 

Ιδιοσ/κή Εικονογ/κη Εικονικ
ή 

Συµβολικ
ή 

Αναγνώρισ
η 

 Αγ.   Κορ. Αγ.  Κορ. Αγ.Κορ. Αγ   Κορ.  

4 0      0 2      1 1    5 4      2 15 

3 0      0 2      0 1    6 4      2 15 

0 2      0 0      1 2    5 2     2 13 

5 0      0 2      1 1    5 4     2 15 

3 0      0 2      0 1    6 4     2 15 

1 0      0 2      1 1    5 4     2 15 

2 0      0 2      1 1    5 4     2 15 
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έβλεπαν µέσα στο κουτί (εικονικές απαντήσεις). Όσον αφορά στην ανα-
παράσταση του άδειου κουτιού όλα τα παιδιά, εκτός από ένα, άφησαν κενό 
το χαρτί χωρίς να γράψουν κάτι πάνω. Μόνο ένα νήπιο (αγόρι) για να 
αναπαραστήσει το άδειο κουτί έβαλε στο χαρτί του ένα x (σχήµα, 4). 

Τυπικά σύµβολα για να αναπαραστήσουν την κάθε ποσότητα (συµβολικές  
απαντήσεις) χρησιµοποίησαν 6 παιδιά (2 προ-νήπια: 1 αγόρι και 1 κορίτσι 
και 4 νήπια: 3 αγόρια και 1 κορίτσι). Τα σύµβολα αυτά είτε ήταν γραµµένα 
µε τη σωστή τους µορφή [από ένα προ-νήπιο (κορίτσι) και από δύο νήπια 
(αγόρια)] (σχήµα, 5), είτε ήταν γραµµένα ανάποδα [από ένα προ-νήπιο 
(αγόρι) και από δύο νήπια (αγόρι, κορίτσι)]. Ένα από αυτά τα νήπια (αγόρι) 
χρησιµοποίησε τα σύµβολα, αλλά µε τη στρατηγική των εικονογραφικών 
και εικονικών απαντήσεων η οποία βασίζεται σε ένα προς ένα αντιστοιχία 
(σχήµα, 6). Όσον αφορά στην αναπαράσταση του άδειου κουτιού όλα τα 
παιδιά εκτός από δύο χρησιµοποίησαν το σύµβολο ‘0’ για να ανα-
παραστήσουν τη µη ύπαρξη κουλουριών. Από τα υπόλοιπα (2 νήπια: 
αγόρια), το ένα δεν έβαλε κάτι στο χαρτί του, ενώ είχε γράψει πολύ σωστά 
τους άλλους αριθµούς και το άλλο έβαλε x (σχήµα, 6). 

Όσον αφορά στην αναγνώριση-µετάφραση των αναπαραστάσεών τους, όλα 
τα παιδιά, εκτός από δύο, το έκαναν µε το σωστό τρόπο. Παρόλο που σε 
µερικές  περιπτώσεις τα γράµµατα τους δεν ήταν καθαρά ή οι συµβολισµοί 
τους δεν ήταν σαφείς, αυτό δε στάθηκε εµπόδιο για τα ίδια τα παιδιά. 

∆ύο παιδιά (προ-νήπια: αγόρια), τα οποία στην αναπαράσταση του µη-
δενός, χρησιµοποίησαν σχηµατισµούς που δεν έρχονταν σε συµφωνία µε 
τις άλλες τους απαντήσεις µπερδεύτηκαν και τη µετάφρασαν ως 1. Αυτό 
είχε συνέπειες στη λύση του προβλήµατος και στη συνέχεια του 
παραµυθιού καθώς η επικοινωνία µέσω της αναπαράστασης οδήγησε σε 
διαφορετικό αποτέλεσµα (σχήµα 1 και 2). 

Η συµβολή του παραµυθιού φαίνεται να είναι λειτουργική γιατί όχι µόνο 
κερδίζει το ενδιαφέρον των παιδιών και τα εµπλέκει ενεργά στην πλοκή του, 
αλλά τους δίνει το ερέθισµα για την αναπαράσταση των ποσοτήτων µε 
µεγάλη ακρίβεια ώστε να µπορέσουν να συνδράµουν στη συνέχιση και 
ολοκλήρωση του. Ο λειτουργικός ρόλος που καλούνται να παίξουν τα 
παιδιά µέσα στο παραµύθι τα οδηγεί στη χρήση κατανοητών µεθόδων 
αναπαράστασης των ποσοτήτων και την αποφυγή της χρήσης γενικευµένων 
και ιδιοσυγκρασιακών αναπαραστάσεων που θα ήταν δύσκολα αναγνωρί-
σιµες. Επίσης οι αναπαραστάσεις όπου παρουσιάζεται η εικόνα, το είδος 
του αντικειµένου χωρίς ποσοτική αναλογία δεν υπάρχουν στις απαντήσεις 
των µαθητών. 
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Συµπεράσµατα 

Στην εξέλιξη της επικοινωνίας µέσω της γραφής, για το πέρασµα δηλαδή 
από την άτυπη αναπαράσταση στην πιο τυπική που είναι η γραφή του 
τυπικού συµβόλου πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά από νωρίς να 
“παίζουν” µε τη γραφή του αριθµού µέσα από την εµπλοκή τους σε ενδια-
φέρουσες δραστηριότητες σε οικεία πλαίσια και σε ποικίλες καταστάσεις. 
Σύµφωνα µε την αναφορά Cockcroft (Vandersteen, 2002), δε θα πρέπει να 
προχωράνε πολύ γρήγορα τα µικρά παιδιά στη γραπτή κωδικοποίηση των 
µαθηµατικών. αντί αυτού µια ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουν είναι ο 
σωστός σχηµατισµός των δακτύλων στο χαρτί κάτι που ανταποκρίνεται και 
στο µοντέλο του Bruner όπου τα παιδιά εξελίσσονται από το χειρισµό των 
αντικειµένων στην αναπαράσταση αυτών σε εικόνες ή σχέδια και τέλος στη 
χρήση των αφηρηµένων συµβόλων.  

Έρευνες (Hughes, 2000; Kato et al., 2002), για τις άτυπες αναπαραστάσεις 
συλλογών αντικειµένων από τα µικρά παιδιά, που πραγµατοποιήθηκαν 
χωρίς την ύπαρξη κάποιου πλαισίου της καθηµερινής ζωής ή κάποιου 
σεναρίου, δείχνουν ότι υπάρχουν παιδιά που χρησιµοποιούν αναπα-
ραστάσεις χωρίς συνέπεια στην ποσότητα. Οι ιδιοσυγκρασιακές ή γενι-
κευµένες αυτές αναπαραστάσεις καθώς και οι αναπαραστάσεις της εικόνας 
των αντικειµένων είτε δεν έχουν κάποια τακτικότητα η οποία θα µπορούσε 
να συσχετιστεί µε τον αριθµό των αντικειµένων που είχαν τα παιδιά µπρο-
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στά τους είτε δείχνουν απλά τα ποιοτικά στοιχεία των αντικειµένων και όχι 
τα ποσοτικά στοιχεία του συνόλου. 

Από την έρευνα που έγινε, για µια αρχική καταγραφή της ικανότητας 
νηπίων και προ-νηπίων να αναπαριστούν ποσότητες καθώς και να 
αναγνωρίζουν τις αναπαραστάσεις τους, κατά την είσοδό τους στο νη-
πιαγωγείο, µέσα από παραµύθι, αν και το δείγµα ήταν µικρό, φάνηκε ότι 
τα µικρά παιδιά µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα γραπτά τους πολύ 
αποτελεσµατικά και να συνδράµουν στη συνέχιση και ολοκλήρωση του 
παραµυθιού, ακόµα και στην αρχή της σχολικής χρονιάς χωρίς να έχει 
προηγηθεί σχετική διδασκαλία.  

Από τα παιδιά χρησιµοποιήθηκαν κυρίως εικονικές και συµβολικές 
αναπαραστάσεις της ποσότητας των αντικειµένων οι οποίες στη συνέχεια 
αναγνωρίστηκαν µε επιτυχία. Σε αυτό ίσως βοήθησε το γεγονός ότι το 
παραµύθι τους ήταν οικείο, ενεπλάκησαν µέσα σε αυτό ενεργά και 
προσπάθησαν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωσή του. Επίσης φαίνεται ότι 
όσα παιδιά χρησιµοποίησαν τυπικό συµβολισµό κατανοούν πραγµατικά το 
νόηµά του και είναι έτοιµα να διευρύνουν τη χρήση αυτών των συµβόλων 
και σε άλλες καταστάσεις. Σχεδόν κανένα παιδί δε χρησιµοποίησε ιδιο-
συγκρασιακές ή γενικευµένες αναπαραστάσεις καθώς και αναπαραστάσεις 
της εικόνας και όχι της ποσότητας των αντικειµένων.  

Οι πρώτες αναπαραστάσεις των παιδιών είτε είναι ιδιοσυγκρασιακές (χωρίς 
τακτικότητα – άτυπη αναπαράσταση), είτε εικονογραφικές (εικόνα του 
αντικειµένου), είτε εικονικές (αναπαράσταση µε χρήση άλλου συµβόλου), 
είτε είναι συµβολικές (τυπική γραφή) πρέπει να ενθαρρύνονται και να 
υποστηρίζονται γιατί δίνουν στοιχεία τα οποία µπορεί να ληφθούν υπόψη 
ως προηγούµενη εµπειρία του παιδιού και να χρησιµοποιηθούν για την 
οικοδόµηση της παραπέρα γνώσης. Θα πρέπει λοιπόν στην τάξη να δίνεται 
µεγαλύτερη σηµασία στο συµβολισµό που επινοούν κάθε φορά τα παιδιά. 
Οι πρώιµες γραπτές αναπαραστάσεις των αριθµών από τα παιδιά βασίζονται 
στη θεµελιώδη αρχή της ένα-προς-ένα αντιστοιχίας. Αυτές οι αναπα-
ραστάσεις είναι συχνά ιδιοφυείς και έχουν µεγάλη προσωπική αξία για τα 
παιδιά οπότε µπορεί να αποτελέσουν τη βάση οποιασδήποτε πρώιµης 
δουλειάς πάνω στο γραπτό συµβολισµό.  

Με τη χρήση της λογοτεχνίας προς αυτή την κατεύθυνση δίνεται η 
ευκαιρία στους µαθητές να εφαρµόζουν τις άτυπες γνώσεις τους σε 
πρακτικά θέµατα µέσα από οικεία πλαίσια που τους κινούν το ενδιαφέρον 
για συµµετοχή στην πλοκή της ιστορίας και µε αυτό τον τρόπο δηµι-
ουργούν τους συνδέσµους µεταξύ της συγκεκριµένης εµπειρίας που έχουν 
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για τον αριθµό, του τι σηµαίνουν τα σύµβολα καθώς και στο πού µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν.  

Όλοι οι τύποι λογοτεχνίας µπορούν να προκαλέσουν το µαθηµατικό 
συλλογισµό των µαθητών µε φυσικό τρόπο είτε πρόκειται για βιβλία που 
έχουν σκοπό να διδάξουν µαθηµατικά είτε για βιβλία που η κατανόηση των 
µαθηµατικών είναι σηµαντική για την κατανόηση της πλοκής της ιστορίας 
είτε βιβλία που τα µαθηµατικά που εµπλέκονται δεν είναι απαραίτητο να 
κατανοηθούν προκειµένου να γίνει κατανοητή η πλοκή της ιστορίας είτε 
καθαρά λογοτεχνικά βιβλία. Η δυσκολία βρίσκεται αφενός στην εύρεση του 
κατάλληλου βιβλίου που θα συνδυάζει καλή λογοτεχνία µε αυθεντικές 
µαθηµατικές καταστάσεις από τη µια και αφετέρου η δηµιουργία µαθη-
µατικού προβληµατισµού µέσα από την ιστορία και όχι εις βάρος της 
(Jacobs & Rak, 1997). 
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∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - 

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Κυριαζής Παρασχίδης 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

  

Εισαγωγή 

Η παιδική λογοτεχνία, ως µία ιδιαίτερη ψυχοαισθητική, αξιακή και γλωσ-
σική µορφή διαµεσολάβησης ανάµεσα στο παιδί και τον εξωτερικό ιστορι-
κοκοινωνικό χώρο, είναι ένα ιδιότυπο είδος τέχνης που αντιµετωπίζει το 
παιδί ως χωριστή οντότητα και προσπαθεί να ασκήσει επίδραση τόσο στον 
ψυχικό και συναισθηµατικό, όσο και στο νοητικό κόσµο του νεαρού 
αναγνώστη (Κατσίκη – Γκίβαλου 1993). 

Η Βενετία Αποστολίδου υποστηρίζει ότι στόχος ενός προγράµµατος 
λογοτεχνίας στο δηµοτικό είναι η ένταξη ολόκληρων λογοτεχνικών, µε την 
ευρεία έννοια, βιβλίων στην καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική που θα 
συνδέουν τα διάφορα γνωστικά αντικείµενα µε τις διάφορες συναισθη-
µατικές και κοινωνικές εµπειρίες που έχουν τα παιδιά στο χώρο του 
σχολείου και έξω από αυτό. Ένα καίριο ζήτηµα που επισηµαίνει η 
Αποστολίδου είναι η δηµιουργία κινήτρων για ανάγνωση, τα οποία ως βάση 
εκκίνησης θα έχουν τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το 
πρώτο βήµα εποµένως θα είναι η δηµιουργία ενός πλαισίου προβληµα-
τισµού που θα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των µαθητών και θα έχει 
ως στόχο την πολυφωνία των απαντήσεων και την ποικιλία των προσεγ-
γίσεων (Αποστολίδου 2004). 

Ο εκπαιδευτικός, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, δε θεωρείται πλέον ο πρότυπος, 
ιδανικός αναγνώστης, αλλά επαναπροσδιορίζεται ως ιδανικός συνοµιλητής 
που µετατρέπει την τάξη σε πλουραλιστική και αναστοχαστική κοινότητα, 
όπου τα κείµενα των µαθητών –ριών βρίσκονται στο επίκεντρο της παιδαγω-
γικής πράξης. Όλα τα κείµενα των παιδιών διαβάζονται, ακούγονται και 
ερµηνεύονται µε την ίδια επιµέλεια που επιφυλάσσουµε και για τα πιο 
διακεκριµένα λογοτεχνικά κείµενα (Πασχαλίδης 2004). 



Ενότητα ΙΙ 

 166 

Μία άλλη δυνατότητα αξιοποίησης λογοτεχνικού κειµένου είναι το 
διάβασµα του κειµένου στα παιδιά της τάξης και η εικαστική του απόδοση 
και ερµηνεία από τα ίδια τα παιδιά. Μία τέτοια έρευνα διεξήγαγε η Λουΐζα 
Κακίση-Παναγοπούλου µε τους/τις φοιτητές –ριες του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου της  Αθήνας και τους/τις µαθη-
τές –ριες του 46ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αθηνών, στου/στις οποίους –ες 
διάβασε το λογοτεχνικό κείµενο «Ο διωγµός και η προσφυγιά» από το 
Ανθολόγιο (µέρος Γ’) και ζήτησε να ζωγραφίσουν µε βάση το κείµενο και να 
εξηγήσουν γραπτά τι έκαναν (Κακίση-Παναγοπούλου 1993). 

Όσον αφορά στην επιλογή των λογοτεχνικών κειµένων, είναι πλέον 
απαραίτητη η συµπερίληψη και µη ελληνοκεντρικών ή ευρωκεντρικών 
κειµένων, όπως λόγου χάριν λογοτεχνία των Ελλήνων της διασποράς, 
µειονοτικές λογοτεχνίες, µη ευρωπαϊκές και γενικότερα µη δυτικές λογο-
τεχνίες. Απαιτείται επίσης υπέρβαση του λογοτεχνικού κανόνα που κάνει 
διαχωρισµό ανάµεσα στην «καλή» ή «υψηλή» λογοτεχνία και στην 
ιδεολογικά ύποπτη, ηθικά αµφίβολη και αισθητικά απαράδεκτη παραλο-
γοτεχνία, προκειµένου να είναι παρούσα η λογοτεχνία σε όλες τις κοινω-
νικές, πολιτισµικές και ειδολογικές µορφές και εκφάνσεις της (Πασχαλίδης 
2004). 

Μια τέτοια απόπειρα διεύρυνσης της θεµατολογίας συναντάµε στα νέα 
ανθολόγια λογοτεχνικών κειµένων του δηµοτικού σχολείου, όπου εκτός από 
την κλασική θεµατολογία (µεγάλες ιστορικές στιγµές του ελληνισµού, ζωή 
των παιδιών στο σπίτι και το σχολείο, γλαφυρή παρουσίαση ανθρώπινων 
χαρακτήρων) υπάρχουν και κείµενα τα οποία αναφέρονται σε σηµερινά 
κοινωνικά προβλήµατα, χιουµοριστικά λογοτεχνήµατα, ταξίδια σε χώρους 
του θρύλου και της φαντασίας και παραµύθια (Με λογισµό και µ’ όνειρο 
1999). 

Για τη δυνατότητα συσχέτισης, όµως, των µαθηµατικών µε τη λογοτεχνία δε 
γίνεται καµία αναφορά, παρόλο που στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάµε 
πληθώρα ερευνητών που υποστηρίζουν την ανάγκη σύνδεσης της 
µαθηµατικής διδασκαλίας µε την παιδική λογοτεχνία, γιατί αυτή η 
σύνδεση κινητοποιεί το ενδιαφέρον, βοηθάει τους/τις  µαθητές –ριες να 
συνδέσουν µαθηµατικές ιδέες µε προσωπικές εµπειρίες, διευκολύνει τα 
παιδιά σε διαφορετικά στιλ µάθησης, προωθεί την κριτική σκέψη και 
παρέχει ένα πλαίσιο για τη χρήση των µαθηµατικών στη λύση προ-
βληµάτων. Επιπλέον, η αναζήτηση των µαθηµατικών που είναι ενσω-
µατωµένα στη λογοτεχνία συµβάλλει στο να αποκαλυφθεί ότι τα 
µαθηµατικά είναι συµφυή µε την ανθρώπινη σκέψη και την ανθρώπινη 
επικοινωνία πάνω σε εµπειρίες της ζωής (Haury David L, 2001). 
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Το ερώτηµα, όµως, που θέτουν συχνά οι δάσκαλοι –ες είναι πώς µπορούν 
να συνδεθούν τα γλωσσικά µαθήµατα, και µάλιστα η λογοτεχνία, µε τα 
µαθηµατικά. Η σύνδεση αυτή δεν είναι καθόλου δύσκολη, αρκεί να 
επιλέξουµε βιβλία στα οποία περιέχονται µαθηµατικές έννοιες και δρα-
στηριότητες, όπως ηµεροµηνίες, γενέθλια, ηµερήσιος προγραµµατισµός, 
πρόγραµµα µαθηµάτων, οι οποίες µπορούν εύκολα να παραπέµψουν σε 
προβληµατικές καταστάσεις που επιζητούν επίλυση. Ένα άλλο κριτήριο 
επιλογής βιβλίων, χρήσιµων στη διδασκαλία των µαθηµατικών, είναι οι 
µαθηµατικές έννοιες που πρέπει να αναπτύξουν οι µαθητές –ριες σε κάθε 
τάξη (Meghan Eddy). 

Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάµε αρκετά έργα παιδικής µαθη-
µατικής λογοτεχνίας, µε τα οποία µπορούµε να υποστηρίξουµε εναλλα-
κτικά τη διδασκαλία των µαθηµατικών. Στο νηπιαγωγείο ήδη γίνεται αξιο-
ποίηση αρκετών έργων παιδικής λογοτεχνίας, µέσω των οποίων διδάσκονται 
βασικές µαθηµατικές έννοιες (αριθµοί, µέτρηση, σχήµατα, προσανα-
τολισµός στο χώρο, χρόνος κ.λπ.). Για δηµοτικό σχολείο είναι γνωστά τα 
παραµύθια του Ευγένιου Τριβιζά από τη σειρά «ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ» («Ο Άρης ο τσαγκάρης», «Η Φιφή και Φωφώ οι φαντασµένες 
φάλαινες», «Η πριγκίπισσα ∆υσκολούλα», «Η φουφήχτρα») καθώς και «Τα 
88 ντολµαδάκια» και «Τα 33 ρουµπινάκια». Στα νέα Αναλυτικά Προγράµ-
µατα Σπουδών του δηµοτικού σχολείου, στα πλαίσια της διαθεµατικής 
προσέγγισης, κάποια κεφάλαια διδάσκονται µε τη µεσολάβηση γνωστών 
κλασικών παραµυθιών. Στην πρώτη τάξη, στο 23ο κεφάλαιο, κάποιο παιδί 
µε τη βοήθεια της δασκάλας διηγείται τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους και 
στη συνέχεια η δασκάλα διαβάζει τις ερωτήσεις που περιέχονται στο βιβλίο 
του µαθητή, προσέχει αν τα παιδιά κατανόησαν τις ερωτήσεις και ζητάει να 
συµπληρώνουν τις απαντήσεις. Στο 29ο κεφάλαιο προτείνεται ως εισα-
γωγική δραστηριότητα το διάβασµα από τη δασκάλα του παραµυθιού «Η 
κατσίκα µε τα εφτά κατσικάκια», τροποποιηµένο ώστε η δασκάλα να 
προτείνει πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης. Με τον ίδιο τρόπο διασκευ-
άζεται και το παραµύθι «Τα τρία γουρουνάκια» στο 59ο κεφάλαιο, προκει-
µένου να διηγηθούµε στα παιδιά καταστάσεις πολλαπλασιασµού µε τον 
αριθµό 3. Τέλος στη δεύτερη και τέταρτη επιστολή προς τους γονείς προτεί-
νεται να διαβαστεί το παραµύθι του Τριβιζά «Άρης ο τσαγκάρης», προκει-
µένου τα παιδιά να ασχοληθούν µε τις πράξεις της πρόσθεσης και της 
αφαίρεσης (Χαράλαµπος Λεµονίδης, Αθανάσιος Θεοδώρου, Αχιλλέας 
Καψάλης, ∆ηµήτρης Πνευµατικός). Στη δεύτερη τάξη ο κατάλογος των 
προτεινόµενων βιβλίων µεγαλώνει. Έτσι προτείνονται παραµύθια που 
περιλαµβάνουν αριθµούς, όπως «Η χιονάτη και οι 7 νάνοι» και «Ο Αλή 
Μπαµπά και οι 4 κλέφτες», ο µύθος του Αισώπου «Ο λαγός και η χελώνα» 
για την υποστήριξη του κεφαλαίου «Μετρώ µε εκατοστόµετρα». Προ-
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τείνονται επίσης το βιβλίο της Μαντούβαλου «Ο µαγικός καθρέφτης» για τη 
διδασκαλία της συµµετρίας, το «Καλώς όρισες Σουζάνα» για τη διδασκαλία 
του διπλάσιου, «Το ταξίδι της Λίζας» για την καλύτερη γνωριµία µε τα 
γεωµετρικά στερεά, το «Ένα δέντρο που το έλεγαν Φίλιο» για  την εισαγωγή 
στην προπαίδεια, το «Η ιστορία του σκύλου θα δείξει» για τον υπολογισµό 
της κάθετης αφαίρεσης µε δανεικά, «Οι ιστορίες µιας αυτόµατης γιαγιάς» 
για τη λύση σύνθετων προβληµάτων  (Γιώργος Καργιωτάκης, Αλεξάνδρα 
Μαραγκού, Νατάσσα Μπελίτσου, Βασιλική Σοφού). Στην Τρίτη τάξη 
προτείνεται το παραµύθι του Τριβιζά «Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντασµένες 
φάλαινες» ως εισαγωγική δραστηριότητα στο 4ο κεφάλαιο του πολλαπλα-
σιασµού και της προπαίδειας και στο 6ο κεφάλαιο του πολλαπλασιασµού 
και της διαίρεσης (Χαράλαµπος Λεµονίδης, Ευτέρπη Θεοδώρου, Κωνστα-
ντίνος Νικολαντωνάκης, Ιωάννης Παναγάκος, Αδαµαντία Σπανακά).  

 

Η έρευνα 

Το παραµύθι «Ο Άρης ο τσαγκάρης» το είχα διαβάσει µε µία µαθήτρια της 
τρίτης τάξης, η οποία συναντούσε πολλές δυσκολίες στα µαθηµατικά του 
σχολείου, και για το λόγο αυτό µου ζήτησαν οι γονείς της να την βοηθήσω. 
Αρχικά διαπίστωσα ότι το κορίτσι είχε µία πολύ καλή σχέση µε την παιδική 
λογοτεχνία, και για το λόγο αυτό ξεκίνησα µε το συγκεκριµένο παραµύθι 
και όχι µε τις ασκήσεις και τα προβλήµατα του σχολικού βιβλίου. Η 
προσέγγιση των µαθηµατικών µέσα από το παραµύθι βοήθησε ουσιαστικά 
το κορίτσι να διώξει τις φοβίες και τους δισταγµούς που είχε για τα 
µαθηµατικά και να καταπιαστεί µε όρεξη και ενδιαφέρον µε τις ασκήσεις 
και τα προβλήµατα που πρότεινε µέσα στο παραµύθι ο Τριβιζάς. Με τον 
ίδιο τρόπο ασχοληθήκαµε και µε άλλα λογοτεχνικά κείµενα, από τα οποία 
δηµιουργούσαµε διάφορα προβλήµατα και τα έλυνε µε ευχαρίστηση. Στη 
συνέχεια ασχοληθήκαµε και µε τα σχολικά µαθηµατικά, στα οποία 
ανταποκρίνονταν προοδευτικά όλο και περισσότερο και σε πολύ ικανο-
ποιητικό βαθµό, αλλά παρόλα αυτά δήλωνε ότι τα µαθηµατικά του σχο-
λείου δεν της άρεσαν και προτιµούσε πάντα τα µαθηµατικά του παρα-
µυθιού. Για να µε ευχαριστήσει, όµως, που την βοήθησα να βελτιωθεί στο 
µάθηµα των µαθηµατικών, µου δώρισε ένα παραµύθι «Μαθηµατικά στη 
φύση», που έγραψε και εικονογράφησε η ίδια και ήταν πολύ πλούσιο σε 
µαθηµατικές σχέσεις. 
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Η αξιοποίηση αυτής της εµπειρίας, µε βάση και το θεωρητικό πλαίσιο που 
αναπτύχθηκε στην αρχή, έγινε ως εξής: ∆ιάβασα το ίδιο παραµύθι µε 
ταυτόχρονη προβολή των εικόνων του σε παιδιά της τρίτης τάξης και στη 
συνέχεια επεξεργαστήκαµε τις ασκήσεις του. Τα παιδιά παρακολούθησαν 
την ανάγνωση µε µεγάλο ενδιαφέρον και, όταν στο τέλος ρωτήθηκαν αν 
τους άρεσε το παραµύθι και γιατί, έδωσαν µία µεγάλη γκάµα αιτιο-
λογηµένων απαντήσεων (γιατί ήταν άριστος τσαγκάρης και εκτελούσε πρό-
θυµα όλες τις παραγγελίες, επειδή το παραµύθι ήταν ωραίο µε τα ζώα, γιατί 
ο Άρης εργαζότανε πολύ, γιατί ο Άρης και το χταπόδι δεν κουραζότανε 
ποτέ, γιατί είχε ωραίο τέλος, γιατί είχε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα µεταξύ 
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των χταποδιών και των αστακών, επειδή ήταν ένα φανταστικό παραµύθι µε 
πολύ χιούµορ και µιλούσε για τα ζώα και τους αριθµούς, επειδή κάποια 
ζώα έχαναν τα παπούτσια τους και είχε πολύ πλάκα, γιατί η σαρα-
νταποδαρούσα ήθελε σαράντα παπούτσια και όχι µόνο τα είκοσι, γιατί ο 
δράκος µε τα 10 πόδια ήτανε καλός και γιατί στο τέλος ο πελαργός έφερε 
δώρο ένα µωρό, άρεσε ο δράκος, άρεσαν τα ζώα που ήταν αστεία, άρεσε η 
Πηνελόπη η πάπια, άρεσε το πάρτι µε τα δώρα, η δήλωση του τσαγκάρη ότι 
δε θα φτιάξει άλλο παπούτσι στη σαρανταποδαρούσα αν έχανε κανένα, η 
δήλωση του χταποδιού ότι θα κάνει οχταποδιές στους αντιπάλους).  

Στην ερώτηση ποια µαθηµατικά διαπίστωσαν να έχει το παραµύθι, οι απα-
ντήσεις των παιδιών αναφέρονταν σε καταστάσεις που περιείχαν µαθη-
µατικά και όχι σε συγκεκριµένες πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης ή πολ-
λαπλασιασµού. «Όταν ερχότανε να αγοράσουν παπούτσια είχε µαθη-
µατικά», «Όταν είχε να κάνει όλα τα παπούτσια είχε µαθηµατικά», «Όταν 
κάναν το πάρτι είχε µαθηµατικά», «Όταν ερχόντουσαν να πάρουν τα 
παπούτσια». Όταν µου απάντησαν ότι το πάρτι είχε µαθηµατικά ρώτησα τι 
µαθηµατικά και µου απάντησαν πρόσθεση. Γενικά τα παιδιά δυσκολεύ-
ονταν να διατυπώσουν τα προβλήµατα πρόσθεσης που περιείχε το παρα-
µύθι. Όταν ρώτησα τι ζητούσε η πρόσθεση στο τέλος η απάντηση ήταν ένα 
σκέτο 72, εννοώντας ότι τόσα ήταν τα παπούτσια που έφτιαξε ο Άρης για 
όλα τα ζώα. Στην απάντηση «Όταν ερχόντουσαν να πάρουν τα παπούτσια» 
ρώτησα τι πράξη κάναµε και τότε το παιδί απάντησε αφαίρεση.  Τέλος, όταν 
ρώτησα να µου πούνε τι ζητούσανε οι ασκήσεις που περιείχε στο τέλος το 
παραµύθι, ένα αγόρι απάντησε να βρούµε τα πιο πολλά και τα πιο λίγα. 
Στην ερώτηση τι πράξη κάναµε όταν λέγαµε, π.χ., «Τρία έντοµα από έξη 
πόδια;» ένα κορίτσι απάντησε πρόσθεση και όταν επαναδιατύπωσα την 
ερώτηση «Τρία έντοµα από έξη πόδια; Τρεις φορές το έξη;» απάντησε 
πολλαπλασιασµό, ενώ στην περίπτωση που ήταν διαφορετικά τα νούµερα, 
όπως π.χ. δύο παπούτσια για την πάπια και τέσσερα για το λαγό, τότε ένα 
αγόρι απάντησε πρόσθεση. 

Στη συνέχεια έδειξα και διάβασα την εικονογραφηµένη ιστορία του 
κοριτσιού «Μαθηµατικά στη φύση» και ζήτησα από τα παιδιά να φτιάξουν 
παρόµοιες δικές τους εικονογραφηµένες ιστορίες. Οι ζωγραφιές και τα 
κείµενα που τις συνόδευαν είχαν µεγάλο ενδιαφέρον. Όλες τους ήταν 
επηρεασµένες από την εικονογραφηµένη ιστορία του κοριτσιού, γιατί 
απεικόνιζαν διάφορες καταστάσεις της φύσης, µε εξαίρεση µία ζωγραφιά 
που απεικόνιζε τέσσερις νεράιδες. Τα κείµενα αναφέρονταν σε καταστάσεις 
ένωσης αντικειµένων που περιέχονταν στις ζωγραφιές και έπρεπε να 
κάνουµε πρόσθεση, σε καταστάσεις σύγκρισης που απαιτούσαν αφαίρεση, 
σε πολλαπλασιασµούς, σε αρίθµηση αντικειµένων και σε απλές συγκρίσεις. 
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Μία αφήγηση αναφέρονταν σε ένα παιδί που φοβόταν τα µαθηµατικά, 
αλλά ξεπέρασε τις φοβίες του, όταν ο δάσκαλος του διάβασε ένα διασκε-
δαστικό παραµύθι µε αριθµούς και από τότε έλυνε όλα τα προβλήµατα. 
Στις προσθέσεις τα παιδιά δεν ένωναν µόνο οµοειδή πράγµατα, αλλά και 
διαφορετικά, θεωρώντας τα ίσως αντικείµενα µιας ενιαίας συλλογής που 
απεικονίζεται στη ζωγραφιά. Τα κείµενα που ακολουθούν παρατίθενται 
αυτούσια, µε την ορθογραφία και την έκφραση των παιδιών χωρίς καµία 
διόρθωση. «Στη µεσόγειο θάλασσα ζούσαν 4 δελφίνια το ένα δελφίνι γένισε 
άλλα 8 µικρά. Η αστερίες είναι 4 και ο ήλιος έχει 12 ακτίνες πόσα είναι 
όλα µαζί. 4+8+4+12=38». «∆ύο φίνικες και ένα ηλιόσπορο και δύο πασχα-
λίτσες από την αριστερή µεριά και από την δεξιά µεριά δύο ελεφαντάκια 
και δυό πουλιά. λύση= 5+4=9». Στο ίδιο κείµενο συγκρίνονται τα πόδια της 
πασχαλίτσας µε τα φύλλα του φοίνικα. «Οι δύο πασχαλίτσες έχουν 4 πόδια 
και οι δυό φίνικες 7 φύλλα = πόσα πιο πολλά φύλλα έχει ο φίνικας = 7-
4=3». Υπάρχουν και προβλήµατα, στα οποία γίνεται ένωση οµοειδών 
αντικειµένων. «Από τη µια µεριά έχει 4 µαργαρί και από την άλλη πάλλι 4 
πόσο κάνει 4+4=8 Ο Ηλιος άνειξε τις ακτίνες του και έχει 11 µεγάλες και 
11 µικρές 11+11=22 Η µέλησες ζεστάθηκαν και βγείκαν έξω και έχουν 6 
πόδια 6+6=12». Με παρόµοιο τρόπο γίνεται και σύγκριση οµοειδών 
αντικειµένων. «∆εξιά από τον ήλιο ηπάρχουν 6 πουλιά από την αριστερή 
είναι 12 πουλιά. πόσα θέλουν για να τα φτάσουν.» Η πράξη του πολ-
λαπλασιασµού προκύπτει από τη µετατροπή του ήλιου σε σύµβολο του 
πολλαπλασιασµού και από τη µετατροπή των απεικονιζόµενων πουλιών σε 
τελεστές πολλαπλασιασµού. «Στην εικόνα βλέπουµε 1 ήλιο και µερικά 
πουλιά. µας δείχνουν το 8.3. Πόσο κάνει; 24». Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
σηµείο είναι ότι δεν παρουσιάζονται όλα τα δεδοµένα στοιχεία του 
προβλήµατος στο κείµενο, αλλά και στην εικόνα. «Πιο κάτω έχει 2 δελφίνια 
και σταγόνες. Ποια µεριά έχει τα περισσότερα. η αριστερή Πόσες σταγόνες 
θέλει η δεξιά για να φτάσει την αριστερή. 5». Γενικά διαπιστώνεται να 
υπάρχει µία στενή σχέση εικόνας και κειµένου, και είναι φυσικό, αφού για 
τα παιδιά εικόνα και κείµενο αποτελούν ένα ενιαίο έργο. 
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Η παρουσίαση των έργων από τους ίδιους τους δηµιουργούς τους είχε κι 
αυτή µεγάλο ενδιαφέρον. Όταν παρουσίασε τη ζωγραφιά του ένα παιδί και 
διάβασε το πρόβληµα που έγραψε, ρώτησα τι άλλο έπρεπε να πει για να 
µας βοηθήσει καλύτερα. Ένα αγόρι είπε: «Έπρεπε να πει δύο λουλούδια 
και ένα… και ένα λουλούδι και να ‘βαζε δύο σκουληκάκια που να έκαναν 
το ίσον και να ‘βαζε µετά τρία… τρία λουλούδια». Στη συνέχεια ακολούθησε 
διάλογος για τα πέταλα των λουλουδιών, όπου ένα κορίτσι παρατήρησε ότι 
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έπρεπε να ξέρουµε πόσα πέταλα έχουν τα λουλούδια κι ένα άλλο 
διευκρίνισε ότι έπρεπε να λέει το πρόβληµα ότι η Ρίτα έχει τόσα πέταλα και 
η Χριστίνα τόσα. 

Αφού διάβασε το κείµενό του ένα άλλο παιδί, το ρώτησα πως αλλιώς 
µπορούµε να θέσουµε την ερώτηση αντί να πούµε πόσο κάνει, και 
αµέσως απάντησε: «Πόσες είναι όλες µαζί;». Ακολούθησαν οι ίδιες 
διορθώσεις και στις άλλες ερωτήσεις των προβληµάτων. Τα παιδιά, 
όταν ρωτήθηκαν ποια άλλη πράξη µπορούµε να κάνουµε, αµέσως 
απά-ντησαν πολλαπλασιασµό, γιατί όταν προσθέτουµε ίδιους 
αριθµούς κάνουµε πολλαπλασιασµό. 
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Στη συνέχεια διάβασα ο ίδιος το κείµενο µιας άλλης ζωγραφιάς και ρώτησα 
τα παιδιά αν διαπίστωσαν κάποιο λάθος. Αµέσως µου απάντησαν ότι 
µπέρδεψε τη δεξιά µε την αριστερή πλευρά. Όταν ζήτησα να διατυπώσουν 
καλύτερα την ερώτηση του προβλήµατος, ένα αγόρι είπε: «Να πει πόσα 
θέλει η αριστερή πλευρά για να φτάσει τη δεξιά πλευρά». Για να βοηθήσω 
τα παιδιά να διατυπώσουν και αλλιώς την ερώτηση, ρώτησα: «Ποια είναι πιο 
πολλά; Της αριστερής ή της δεξιάς πλευράς το πουλιά;». Όλα τα παιδιά 
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απάντησαν της δεξιάς και τότε ξαναρώτησα πώς αλλιώς µπορούµε να πούµε 
την ερώτηση. Ένα αγόρι απάντησε: «Πόσα περισσότε… πόσα λιγότερα έχει η 
αριστερή πλευρά από τη δεξιά;» και όταν ρωτήθηκε τι µπορούµε να  πούµε 
για τη δεξιά πλευρά απάντησε: «Πόσα περισσότερα έχει η δεξιά πλευρά;». 
Στην ερώτηση τι θα κάνουµε για να βρούµε τη λύση ένα κορίτσι απάντησε 
ότι θα αφαιρέσουµε το έξη από το δώδεκα. 

 

 

∆ιαβάζοντας ο ίδιος και το επόµενο κείµενο, ζήτησα από τα παιδιά να 
κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Ένα αγόρι είπε ότι αντί για πρόσθεση 
µπορούµε να κάνουµε πολλαπλασιασµό. Όταν ρώτησα αν µπορούµε να 
κάνουµε πολλαπλασιασµό µε διαφορετικούς αριθµούς (εννοώντας προ-
σθετέους), τα παιδιά απάντησαν όχι. Στη συνέχεια, αφού κάναµε επαλή-
θευση και διορθώσαµε το αποτέλεσµα, ρώτησα το αγόρι που ζωγράφισε την 
εικόνα να µας πει τι ήταν αυτό το 28 που βρήκαµε, δελφίνια, αστερίες, 
ακτίνες… Το αγόρι απάντησε: «Όλα µαζί είναι. ∆ελφινοαστεριοακτίνες», 
προκαλώντας τα γέλια των άλλων παιδιών. 
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Στο επόµενο κείµενο επειδή είχαµε πάλι πρόσθεση διαφορετικών 
πραγµάτων, τα παιδιά διασκέδαζαν, φτιάχνοντας λέξεις σιδηροδρόµους: 
«φοινικοηλιο-σποροπασχαλίτσες», «φοινικοηλιοσποροπασχαλιτσες-ελεφανο-
πουλιά». Για τα παιδιά δε φαινόταν παράλογο να προσθέτουν αυτά τα ετε-
ροειδή πράγµατα, γιατί ήταν όλα µαζί, όπως παρατήρησε και το 
προηγούµενο αγόρι. Μόνο µετά από δική µου παρέµβαση συµφώνησαν ότι 
είναι καλύτερο να προσθέτουµε ίδια πράγµατα. Η παραδοσιακή δασκα-
λίστικη νοοτροπία του σωστού-λάθους στα µαθηµατικά δύσκολα αποβάλ-
λεται, ακόµη και όταν λειτουργούµε σε ένα πλαίσιο ελεύθερης έκφρασης. 
Στην ίδια ζωγραφιά έχουµε µε την ίδια λογική των παιδιών σύγκριση των 
φύλλων του φοίνικα µε τα πόδια της πασχαλίτσας. Για το αγόρι που 
διατύπωσε το πρόβληµα δεν ήταν καθόλου παράλογο να γίνει αυτή η 
σύγκριση, αλλά επαναλήφθηκε πάλι η παρέµβασή µου, για να διδάξω ότι 
µπορούµε να συγκρίνουµε όµοια και όχι διαφορετικά πράγµατα. 
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Τέλος ακολούθησε η ζωγραφιά ενός κοριτσιού που µας εξήγησε ότι το 
µεγάλο σύννεφο ήταν το σύµβολο πλην της αφαίρεσης και τα δύο µικρά 
συννεφάκια ήταν το σύµβολο ίσον. Από τη ζωγραφιά της προέκυπτε, 
λοιπόν, η πράξη της αφαίρεσης 2-1=1. 

Στο τέλος ρώτησα τα παιδιά αν τα προβλήµατα του παραµυθιού ήταν 
εύκολα ή δύσκολα και όλα συµφώνησαν ότι ήταν πολύ εύκολα. Το ίδιο 
εύκολα ήταν και τα προβλήµατα που έγραψαν και τα ίδια. Όταν τα ρώτησα 
τι θα έκαναν για να γράψουν ένα δύσκολο πρόβληµα, απάντησαν ότι θα 
χρησιµοποιούσαν µεγαλύτερους αριθµούς. 

 

Συµπεράσµατα - προτάσεις 

Η ανάγνωση του παραµυθιού µε ταυτόχρονη προβολή των εικόνων του 
κράτησε αµείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών µέχρι το τέλος. Από τις 
απαντήσεις των παιδιών φαίνεται ότι τα µαθηµατικά που περιέχονται  στο 
παραµύθι  δεν τα επηρέασαν άµεσα, γιατί µόνο δύο ανέφεραν ότι τους 
άρεσε το παραµύθι, επειδή µιλούσε για αριθµούς. Τα υπόλοιπα ανέφεραν 
ότι τους άρεσαν οι αστείες καταστάσεις του, η γιορτή µε τα δώρα, ο 
ποδοσφαιρικός αγώνας των χταποδιών µε τους αστακούς και οι οχταποδιές, 
η προθυµία και η καλοσύνη του Άρη του τσαγκάρη κ.λπ. Τα µαθηµατικά 
που περιείχε το παραµύθι έγιναν αντιληπτά ως καταστάσεις του παραµυ-
θιού που είχαν µαθηµατικά, χωρίς να κατονοµάζουν τα παιδιά συγκεκρι-
µένες πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασµού ή δραστηριότητες 
αρίθµησης και σύγκρισης. Τέλος τα εικονογραφηµένα προβλήµατα των 
παιδιών ήταν άµεσα επηρεασµένα από τη ζωγραφιά και το κείµενο του κο-
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ριτσιού «Μαθηµατικά στη φύση». Σε αρκετές ζωγραφιές των παιδιών 
επαναλαµβάνεται το σκιάχτρο ως σύµβολο της πρόσθεσης(+), το σύµβολο 
της αφαίρεσης απεικονίζεται µε ένα µεγάλο σύννεφο, το ίσον µε δύο 
µικρότερα συννεφάκια, ενώ ένα άλλο παιδί πρότεινε να απεικονισθεί το 
ίσον µε δύο µικρά σκουληκάκια. Κι ενώ οι πράξεις της πρόσθεσης και της 
αφαίρεσης αναφέρονται σε καταστάσεις της πραγµατικότητας, δεν ισχύει το 
ίδιο για την πράξη του πολλαπλασιασµού, ο οποίος παρουσιάζεται µε τη 
µετατροπή του ήλιου σε σηµείο του πολλαπλασιασµού. Η ένωση και 
σύγκριση διαφορετικών αντικειµένων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, προ-
κειµένου να διαπιστωθεί καλύτερα πώς αντιλαµβάνονται τα παιδιά αυτές 
τις σχέσεις.  

Η επιτυχία αυτής της διδακτικής προσέγγισης κρίνεται αδιαµφισβήτητη, 
καθόσον και τα ίδια παιδιά δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επαναλάβουν 
παρόµοιες δραστηριότητες. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, µπορεί να επανα-
ληφθεί το διάβασµα και των άλλων παραµυθιών του Τριβιζά από τη σειρά 
«ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ τους ΑΡΙΘΜΟΥΣ», «Η Φιφή και η Φωφώ, οι φαντα-
σµένες φάλαινες», η «Η φουφήχτρα» και «Η πριγκίπισσα ∆υσκολούλα». 
Ενδιαφέρον θα έχει, κατά τη γνώµη µου, να ζητήσουµε από τα παιδιά να 
γράψουν δυσκολότερα προβλήµατα και να τα παρουσιάσουν χωρίς λύση 
στα άλλα παιδιά για να τα λύσουν. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες 
µπορούν να συνδεθούν και µε την ανάγνωση προβληµάτων, τα οποία θα 
ζητήσουµε από τα παιδιά να τα αναπαραστήσουν εικονικά αρχικά, στη 
συνέχεια να ακολουθήσει η παρουσίαση των εικόνων στους υπόλοιπους για 
ενδεχόµενες εξηγήσεις και παρατηρήσεις και να ακολουθήσει η επίλυσή 
τους. Ένα άλλο πεδίο που θα έχει µεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον θα είναι η 
σύγκριση της γλώσσας που διατυπώνουν στα προβλήµατά τους τα παιδιά 
µε τη γλώσσα των προβληµάτων των σχολικών βιβλίων. Αν αντιλαµβάνονται 
και πώς αντιλαµβάνονται αυτές τις διαφορές τα παιδιά, µε στόχο να 
κατανοήσουν ότι η γλώσσα των µαθηµατικών έχει ένα πιο αυστηρό ύφος, 
αλλά µπορούν άφοβα να την προσεγγίσουν και να την κατανοήσουν, ώστε 
να αντιµετωπίζουν τα µαθηµατικά ως µία πρόκληση, ως ένα παιχνίδι, 
στους κανόνες του οποίου µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. 
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ  

ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΤΙΝΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

Άρης Μπιτσώρης 

∆ευτεροβάθµια  Εκπαίδευση 

 

Οι Έλληνες πολύ νωρίς ένοιωσαν την ανάγκη όχι µόνο να θάβουν τους 
νεκρούς τους, αλλά και να γνωρίζουν ακριβώς τον τόπο που αναπαύονται 
τα προσφιλή τους πρόσωπα. Ήδη από τη µυκηναϊκή εποχή έστηναν 
επιτύµβιες στήλες µε εγχάρακτες παραστάσεις που σηµατοδοτούσαν  τη 
θέση του τάφου και από την αρχαϊκή εποχή εµφανίζονται επιτύµβια 
µνηµεία, που εκτός από παραστάσεις φέρουν και επιγραφή µε το όνοµα 
του νεκρού. Το αρχαίο ελληνικό επίγραµµα λοιπόν σχετίζεται µε την απλή 
επιτάφια επιγραφή που έφερε το όνοµα και τον τόπο καταγωγής του νεκρού 
και που εξέφραζε την αγωνία του ανθρώπου να υπερβεί το θάνατο. 
Παράλληλα εγχάρακτες επιγραφές τοποθετούνταν και σε τύµβους πεσό-
ντων, σε αναθήµατα προς τους θεούς και σε καλλιτεχνικά µνηµεία. Οι 
αναθηµατικές επιγραφές περιείχαν το όνοµα του δωρητή και του θεού στον 
οποίο αφιερώνεται το ανάθηµα, το όνοµα και η πατρίδα του συνθέτη του 
πίνακα ή του ανδριάντα. Με την πάροδο του χρόνου η επιγραφή εµπλουτί-
ζεται και περιλαµβάνει εγκώµια για τον εκλιπόντα, τους πεσόντες ή του 
αφιερωτή, σε ποιητικά µέτρα δανεισµένα κυρίως από το ποιητικό είδος της 
ελεγείας. Έτσι άρχισε, ήδη από την πρώιµη αρχαιότητα, να διακρίνεται ένα 
ιδιαίτερο ποιητικό είδος, η επιγραµµατική ποίηση. Τα πρώτα επιγράµµατα 
του 7ου π.Χ. αι., επιτάφια ή αναθηµατικά, ήταν συνθεµένα ως εάν ο νεκρός 
ή ο αφιερωτής απευθυνόταν άµεσα στον αναγνώστη, εκθέτοντας ένα 
συµβάν σε αυστηρό και λακωνικό ύφος 

Το επίγραµµα έπρεπε να πει µε λίγα λόγια όσο το δυνατόν περισσότερα και 
γι’ αυτό έπρεπε όχι µόνο να βρει τα  πιο ουσιαστικά σηµεία του θέµατός 
του, αλλά και να τα εκθέσει µε τέτοιο τρόπο που να συγκινήσει έντονα, να 
µιλήσει απ’ ευθείας στην καρδιά. Να γίνει µε άλλα λόγια ποίηση. Έτσι, είχε 
ήδη εξελιχθεί, το επίγραµµα σε αυτόνοµο είδος ποίησης, για να βρει τελικά 
την πλήρη ανάπτυξη και κορύφωσή του στ’ αλεξανδρινά χρόνια. Πρόκειται 
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για µια µεγάλη εποχή µε κοσµογονικές αλλαγές. Οι δοµές τις κοινωνίας 
αλλάζουν και το επίγραµµα είναι το καταλληλότερο µέσο για να εκφράσει 
τις αγωνίες και τον ψυχικό κόσµο των ανθρώπων. Το δίστιχο ή το πολύ 
τετράστιχο επίγραµµα διέρρηξε απ’ τη µια τον «κλειστό» αριθµό στίχων κι 
απ’ την άλλη διεύρυνε τον θεµατικό κύκλο του. Έτσι έγινε λυρικό ποίηµα, 
κατά κανόνα 10 ή 12 στίχων, δεν είχε πια αποκλειστικό προορισµό να 
χαραχτεί σε σκληρή ύλη, αλλά γράφεται σε «χαρτί» για να διαβαστεί και 
κυρίως να απαγγελθεί σε συγκεντρώσεις, σε γιορτές, σε συµπόσια. 
Παράλληλα γεννιούνται νέες µορφές επιγραµµάτων: το ερωτικό, το 
συµποτικό, το σατιρικό, το προτρεπτικό. Τώρα πια δεν γράφονται έπη. Οι 
Θεοί, οι ήρωες, οι µύθοι, περνούν σε δεύτερο πλάνο. Αντίθετα οι χαρές και 
οι πίκρες της καθηµερινότητας, η εκλεπτυσµένη ηδονή και η φιλοσο-φία 
του βίου, οι απλοί άνθρωποι και οι ασχολίες τους γίνονται αφορµή και 
θέµα τραγουδιού. 

Την ανανέωση και άνθιση του επιγράµµατος στην περίοδο αυτή, 250 π.Χ. -   
50 µ.Χ., την ακολουθεί µαρασµός και πτώση, που θα κρατήσει περί τους 
τρεις αιώνες. Τον 6ο αιώνα θα έχουµε και πάλι µιαν αναζωπύρωση, που 
όµως θα πνιγεί στο κύµα του σχολαστικισµού. Θα παραµείνει από κει και 
πέρα το συλλεκτικό κυρίως ενδιαφέρον. 

Οι πρώτες συλλογές επιγραµµάτων άρχισαν να καταρτίζονται ήδη από την 
αλεξανδρινή εποχή. Εν τούτοις είµαστε ακόµη µακριά από µια πραγµατική 
«Ανθολογία», µια έκδοση δηλαδή των έργων διαφόρων ποιητών –συγχρόνων 
ή παλαιοτέρων- σ’ έναν µοναδικό τόµο. 

Στις αρχές του 1ο αιώνα π.Χ. ο Μελέαγρος κατάρτισε την πρώτη ανθολογία 
επιγραµµάτων. Σ’ αυτήν και σε κάποιες µεταγενέστερες, όπως  του Φιλίπ-
που του Θεσσαλονικέως (1ος αι. µ.Χ.), του Στράτωνα (2ος αι. µ.Χ.), του Αγα-
θία (6ος αι. µ.Χ.), στηρίχτηκε ο αυτοκρατορικός αξιωµατούχος του Βυζα-
ντίου Κωνσταντίνος Κεφαλάς για να καταρτίσει, τον 9ο αι., τη δική του 
πλουσιότατη συλλογή, που µε τη σειρά της αποτέλεσε την κύρια πηγή της 
γνωστής Παλατινής Ανθολογίας. 

Το µοναδικό αντίγραφο αυτής της ανθολογίας ανακαλύφθηκε το 1606από 
τον Γάλλο Klaudius Salmasius στη βιβλιοθήκη του Παλατινάτου της 
Χαϊδελβέργης. Η Παλατινή ή άλλως «Ελληνική Ανθολογία» διασώζει το 
µεγαλύτερο αριθµό επιγραµµάτων: 3700, ταξινοµηµένα σε 15 βιβλία ανά-
λογα µε το περιεχόµενό τους: Χριστιανικά επιγράµµατα, περιγραφές αγαλ-
µάτων, Κυζικικά επιγράµµατα, προοίµια ανθολογιών, ερωτικά, αναθη-
µατικά, επιτύµβια, επιγράµµατα Γρηγορίου Ναζιανζηνού, επιδεικτικά, 
προτρεπτικά, συµποτικά, σκωπτικά, παιδεραστικά. Οι  σύγχρονες εκδόσεις 
της Παλατινής Ανθολογίας περιλαµβάνουν και 16ο βιβλίο το οποίο περιέχει 
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388 επιγράµµατα που προέρχονται από τη συλλογή του Μάξιµου Πλανού-
δη-1300 µ.Χ. που δεν υπάρχουν στο Παλατινό αντίγραφο. Το 14ο Βιβλίο 
περιέχει προβλήµατα, αινίγµατα και χρησµούς. Από τα 150 επιγράµµατα 
αυτού του βιβλίου τα 45 περίπου είναι αριθµητικά προβλήµατα.  

 

Τα αριθµητικά επιγράµµατα 

Τα αριθµητικά επιγράµµατα του 14ου Βιβλίου της Παλατινής Ανθολογίας, 
που σχεδόν στο σύνολό τους είναι ανώνυµα, περιέχουν προβλήµατα µε 
ποικίλο περιεχόµενο. Άλλα ζητούν να υπολογίσουµε σε πόσο χρόνο 
κάποιοι κρουνοί θα γεµίσουν µια δεξαµενή. Έχουµε π.χ. τους κρουνούς 
του Πολύφηµου που από το στόµα , το µάτι και το χέρι του τρέχει νερό, το 
κρασί που εκρέει από το θύρσο του Βάκχου και το νερό του Νείλου και του 
Αχελώου, επίσης οι τρεις Έρωτες που εφοδιάζουν µε νερό µια λουτρική 
λεκάνη. Μετά έχουµε τους καρπούς που µοιράζονται οι Μούσες, οι 
Χάριτες, ο Έρως και οι Μούσες, τα νεαρά κορίτσια. Κατόπιν τα µερίδια που 
πρέπει να πάρουν οι κληρονόµοι του θανόντος. Προβλήµατα που 
αναφέρονται στα στάδια της ζωής, που διήνυσε ή πρόκειται να διανύσει 
κάποιος άνθρωπος, προβλήµατα που ανάγονται στην εξεύρεση του αριθµού 
των προσώπων, που συναντώνται σ’ ένα χώρο ή νεκρών από την κατά-
στροφή ενός κτιρίου. Ακόµα προβλήµατα που ζητούν από τον αναγνώστη 
να βρει την απόσταση από ένα σηµείο της γης σ’ ένα άλλο ή το βάρος 
αγαλµάτων.  

Ας δούµε όµως µερικά από αυτά τα επιγράµµατα στο αρχαίο κείµενο, τη 
µετάφραση του Βασίλη Λαζανά, τη δική µου έµµετρη διασκευή και τη 
λύση των προβληµάτων. Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω τις 
συνεργάτιδές µου Κ. ∆ήµου και Α. Κιουπεκέογλου για τη διατύπωση των 
λύσεων µέσω Η.Υ. 

 

118. 

Ανωνύµου 

∆ρεψαµένη ποτέ µῆλα φίλαις διεδάσσατο Μυρτώ.  
Χρυσίδι µέν µήλων πέµπτον πόρε, τέταρτον  Ἡροῖ, 
ἐννεακαιδέκατον Ψαµάθῃ, δέκατον Κλεοπάτρη. 
αὐτάρ ἐεικοστόν δωρήσατο Παρθενοπείῃ. 
δώδεκα δ΄ Εὐάδνῃ µοῦνον πόρεν.  αὐτάρ ἐς αὐτήν  
ἤλυθον ἐκ  πάντων ἑκατόν καί εἴκοσι µῆλα.  
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Ἡ Μυρτώ, ἀφοῦ µῆλα ἔδρεψε, στίς φίλες της ἀµέσως τά µοιράζει.  
Τό ἕνα πέµπτο δίνει στή Χρυσίδα, στήν Ἡρώ  τό ἕνα τέταρτο. Κατόπιν  
δίνει στήν Ψαµάθη τό δέκατο ἔνατο, τό δέκατο στήν Κλεοπάτρα,  
καί τό ἕνα εἰκοστό στήν Παρθενόπη τό προσφέρει.  
Ἡ Εὐάνθη πῆρε µόνο δώδεκα. Ὅσο γι΄ αὐτήν τήν ἴδια  
ἐκράτησε τά ἑκατόν εἴκοσι  ἁπ΄ ὅλα της τά µῆλα.  

  

118 

Τα µήλα που έκοψε η Μυρτώ τα έχει αραδιάσει 
και κάλεσε τις φίλες της για να τους τα µοιράσει. 
Στη Χρυσηίδα έδωσε το πέµπτο απ’ τη σοδειά της, 
των φρούτων το εν τέταρτο κρατά η Ηρώ δικά της. 
Το εν δέκατο έννατο το δίνει στην Ψαµάνθη, 
η Κλεοπάτρα ύστερα το εν δέκατο αδράχνει. 
Επίσης το ένα εικοστό η Παρθενόπη παίρνει 
και στην Ευάδνη δώδεκα µήλα µόνο της φέρνει. 
Η ίδια εκατόν είκοσι κράτησε για δικά της, 
πόσα να πήρε η κάθε µια από τη µοιρασιά της; 

 

Λύση 

Θεωρούµε ότι το πλήθος όλων των µήλων ήταν χ. Τότε από τα δεδοµένα του 
προβλήµατος προκύπτει ο παρακάτω πίνακας. 

 

Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική γλώσσα 

Στις φίλες µοίρασε η Μυρτώ 
τα µήλα που έκοψε. 

χ 

Εν πέµπτο η Χρυσηίδα 
5
x

 

Το εν τέταρτο κρατά η Ηρώ 
4
x

 

Το έν δέκατο έννατο  
το δίνει στην Ψαµάνθη 19

x
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Η Κλεοπάτρα ύστερα  
το εν δέκατο αδράχνει 10

x
 

Επίσης το ένα εικοστό  
η Παρθενόπη παίρνει 20

x
 

Και στην Ευάδνη δώδεκα  
µήλα µόνο της φέρνει 12 

Η ίδια εκατόν είκοσι  
κράτησε για δικά της 120 

 

Εποµένως έχουµε: 

 ++++
101945
xxxx xx

=++ 12012
20

, 380=x  

Έτσι η Χρυσηίδα  πήρε 76 µήλα, η Ηρώ 95 µήλα, η Ψαµάνθη 20, η 
Κλεοπάτρα 38, 

η Παρθενόπη 19, η Ευάδνη 12 και η Μυρτώ 120 µήλα. 

 

122. 

Ανωνύµου 

Εὐβλεφάροιο ∆ίκης ἱερά κρήδεµνα µιήνας,  
ὅφρα σε, πανδαµάτωρ χρυσέ, βλέποιµι τόσον,  
οὐδέν ἔχω πίσυρας γάρ ἐπ΄ οὐκ ἀγαθοῖσι ταλάντων  
οἰωνοῖσι µάτην δῶκα φίλοις δεκάδας 
ἥµισυ δ΄ αὖ  τρίτατόν τε καί  ὄγδον, ὧ πολύµορφοι  
ἀνθρώπων κῆρες, ἐχθρόν  ἔχοντα βλέπω.  

 

Τῆς ∆ίκης µέ τά φωτεινά τά βλέφαρα τά πέπλα ἔχω σπιλώσει  
µόνο καί µόνο, ὦ παντοδύναµε χρυσέ, γιά νά ἀπολαύσω ἐσένα .  
Τίποτε πλέον δέν ἒχω.Τίς τέσσερες δεκάδες τῶν ταλάντων µου σέ φίλους 
ἒχω δώσει. Χαµένα πλέον. Σκληρή γιά µένα ὑπῆρξε ἡ Μοίρα 
 Τό ἣµισυ, τό τρίτο, τό ὃγδοο τοῦ χρυσοῦ µου  
-Τί εἰρωνεία!- σ΄ ἕναν ἀπ' τούς  ἐχθρούς µου ἔχει περιέλθει.  
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122. 

Αχ! τη φωτεινοβλέφαρη τη ∆ίκη έχω σπιλώσει 
ο άπληστος τα πέπλα της τα έχω βεβηλώσει. 
Του πανδαµάτορα χρυσού τα µονοπάτια πήρα, 
στο τέλος ρέστος έµεινα, σκληρή για µένα η Μοίρα. 
Σαράντα τάλαντα ακριβώς σε φίλους τα ’χω δώσει, 
χαµένα πλέον δυστυχώς, που να µην είχα σώσει! 
Μισά, εν τρίτο, εν όγδοο απ’ την περιουσία 
έχουν περιέλθει στους εχθρούς, για δες τι ειρωνεία. 

 

Λύση 

Θεωρούµε ότι όλη η περιουσία ήταν χ τάλαντα 

 

Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική 
γλώσσα 

Σαράντα τάλαντα ακριβώς  
σε φίλους τα ’χω δώσει 

40 

Μισά  απ’ την περιουσία 
2
x

 

Εν τρίτο απ’ την περιουσία 
3
x

 

Εν όγδοο απ’ την περιουσία έχουν 
περιέλθει στους εχθρούς 8

x
 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουµε:  

xxxx
=+++ 40

832
, χ=960, εποµένως όλα τα τάλαντα ήταν 960. 

 

125. 

Ανωνύµου 

Τύµβος ἐγώ κεύθω δέ πολύστονα τέκνα Φιλίννης  
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Τοῖον µαψιτόκων καρπόν ἔχων λαγόνων.  
Πέµπτον ἐν ἠιθέοις, τρίτατον δ΄  ἐνί παρθινικῇσιν, 
Τρεῖς δέ µοι ἀριγάµους δῶκε Φίλιννα κόρας. 
Λοιποί δ' ἠελίοιο πανάµµοροι ἠδέ καί αὐδῆς 
Τέσσαρες ἐκ λαγόνων εἰς Ἀχέροντα πέσον.  

Τάφος ἐγώ καί τά παιδιά τῆς  πολυστένακτης Φιλίννας 
σκεπάζω. 'Ιδού οἱ καρποί ἀπ΄ τίς λαγόνες της, οἱ µάταιοι ὅµως.  
Τό ἕνα πέµπτο ἦσαν ἀγόρια, παρθένες τό ἕνα τρίτο.  
Τα ἄλλα πρίν νά χαροῦν τόν ἥλιο, φωνή πρίν ἀποκτήσουν 
-τέσσερα ἀπ΄ τίς λαγόνες της –στόν ποταµόν 'Αχέροντα ἔχουν πέσει.  

 

125. 

Είµαι το µνήµα των παιδιών της άµοιρης Φιλίνας 
που µάταια υπόφερε των τοκετών ωδίνας. 
Το ένα πέµπτο αρσενικά, το εν τρίτο παρθένες 
κι ακόµα τρεις νεόνυµφες εδώ είναι θαµµένες. 
Κι απ’ τις λαγόνες τέσσερα τον ήλιο πριν χαρούνε 
άφωνα, στον Αχέροντα γραφτό ήταν να µπούνε. 

 

Λύση 

Θεωρούµε ότι το πλήθος των πεθαµένων παιδιών ήταν χ.  

 

Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική 
γλώσσα 

Ο αριθµός των παιδιών της άµοιρης 
Φιλίνας στο µνήµα 

x  

Το ένα πέµπτο αρσενικά 
5
x

 

Το εν τρίτο παρθένες 
3
x

 

Τρεις νεόνυµφες εδώ είναι θαµµένες 3 

Κι απ’ τις λαγόνες τα τέσσερα  νεογνά 4 
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Τότε έχουµε: xxx
=+++ 43

35
, χ=15, τα πεθαµένα παιδιά ήταν 15. 

126. 

Ανωνύµου 

Οὗτός  τοι ∆ιόφαντον  ἔχει τάφος ἆ µέγα θαῦµα. 
καί τάφος ἐκ τέχνης µέτρα βίοιο λέγει. 
ἕκτην κουρίζειν βιότου θεός ὤπασε µοίρην.  
δωδεκάτην δ΄ ἐπιθείς µῆλα πόρεν χνοάειν . 
τῇ δ΄ ἄρ΄ἐφ ἑβδοµάτῃ τό γαµήλιον ἥψατο φέγγος,  
ἐκ δέ γάµων πεµπτῳ παῖδ'  ἐπένευσεν ἕτει.  
αἰαῖ, τηλύγετον δειλόν τέκος. ἥµισυ πατρός  
τοῦδ΄ ἐκάη κρυερός µέτρον ἑλών βιότου.  
πένθος δ΄  αὖ πισύρεσσι παρηγορέως ἐνιαυτοῖς  
τῇδε πόσου σοφίῃ τέρµ΄ ἐπέρησε βίου.  
 

Κάτω ἀπό τό µνῆµα αὐτό ὁ ∆ιόφαντος. Καί θαῦµα µέγα! 
Ὁ τάφος µέ τῆς ἀριθµητικῆς τήν τέχνη ἐξιστορεῖ τό βίο.  
'Η παιδική του ἡλικία τό ἕνα ἕκτο θά καλύψει τῆς ζωῆς του.  
Τό ἕνα δωδέκατο θά προστεθεῖ: τά µάγουλά του θά ἀποκτήσουν χνούδι.  
Τό ἕνα ἕβδοµο κυλάει µετά: τό γαµήλιο θ΄ ἀνάψει φέγγος.  
Στό πέµπτο ἔτος ἀπ'  τό γάµο του ἕνα τέκνο θ’ ἀποκτήσει.  
'Αλλοίµονο! Ἕνα δύσµοιρο παιδί κι΄ ἀγαπηµένο τόσο! 
στό ἥµισυ τῆς ἡλικίας τοῦ πατέρα του, νεκρό πλέον, ἐκάη.  
Γιά νά πραΰνει τήν ὀδύνη του καί τά πολλά τά δάκρυα  
θά ἀσχοληθεῖ µέ τή σπουδή τῶν ἀριθµῶν. Τό τέλος ἔπειτα  
ἀπό τέσσερα ἔτη θά φθάσει.                                                                                                   
 

126. 

Ο τάφος του ∆ιόφαντου 

Ο τάφος του ∆ιόφαντου στα θαύµατα ταιριάζει 
γιατί µε τέχνασµα αριθµών τα χρόνια του µας βγάζει. 
Το ένα έκτο της ζωής η παιδική ηλικία 
και το ένα δωδέκατο ήταν στην εφηβεία. 
Στο ένα έβδοµο µετά θα φέρει και τη νύφη 
και πέντε χρόνια ύστερα ο γιος του εγεννήθη. 
Όµως αλίµονο γι’ αυτόν ο γιος θ’ αποδηµήσει 
ζώντας τα χρόνια τα µισά απ’ όσα αυτός θα ζήσει. 
Βαρύ το πένθος του παιδιού και για να το γλυκάνει 
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έρευνες µε τους αριθµούς θα κάνει ως να πεθάνει. 
Αυτός θα φύγει απ’ τη ζωή µετά τέσσερα χρόνια 
µα η µνήµη του ∆ιόφαντου παρέµεινε αιώνια. 

Λύση 

Θεωρούµε ότι ο ∆ιόφαντος έζησε χ χρόνια. Τότε µεταφράζοντας από τη 
συνήθη γλώσσα στην αλγεβρική, το πρόβληµα προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας 

 

Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική 
γλώσσα 

Ο τάφος του ∆ιόφαντου στα θαύµατα 
ταιριάζει γιατί µε τέχνασµα αριθµών 

τα χρόνια του µας βγάζει 

χ 

Το ένα έκτο της ζωής  
η παιδική ηλικία 6

x
 

Το ένα δωδέκατο ήταν στην εφηβεία 
12
x

 

Στο ένα έβδοµο µετά θα φέρει  
και τη νύφη 7

x
 

Πέντε χρόνια ύστερα  
ο γιος του εγεννήθη 

5 

Όµως αλίµονο γι’ αυτόν ο γιος 
θ ’αποδηµήσει ζώντας τα χρόνια τα 

µισά απ’ όσα αυτός θα ζήσει 
2
x

 

Αυτός θα φύγει απ’ τη ζωή µετά 
τέσσερα χρόνια µα η µνήµη του 
∆ιόφαντου παρέµεινε αιώνια 

4 

 

Από τα δεδοµένα του προβλήµατος προκύπτει η εξίσωση: 

xxxxx
=+++++ 4

2
5

7126
       Άρα χ=84, ο ∆ιόφαντος έζησε 84 χρόνια. 
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127. 

Ανωνύµου 

Παντός, ὅσου βεβίωκε, χρόνου παῖς µέν τό τέταρτον  
∆ηµοχάρης βεβίωκε, νεηνίσκος δέ τό πέµπτον,  
τό τρίτον εἰς ἄνδρας. πολιόν δι΄ ὅτ΄ ἀφίκετο γῆρας, 
ἔζησεν λοιπά τρισκαίδεκα γήραος οὐδῷ.  

Τά χρόνια τῆς ζωῆς του τά πέρασεν ὡς ἑξῆς ὁ ∆ηµοχάρης: 
Τό πρῶτο τέταρτο ὡς παιδί, ὥς ἔφηβος τό ἕνα πέµπτο,  
τό τρίτο ὡς ἄνδρας ὥριµος. Τοῦ ἀπόµειναν δέκα τρία ἔτη ἀκόµη.  
Αὐτά ὡς γέροντας θά τά περάσει πλέον.  
 

127.    

Ο ∆ηµοχάρης, της ζωής                       
τα χρόνια πέρασε ως εξής:                   
Το εν τέταρτο στην παιδική   
ήταν στην ηλικία.                                      
το εν πέµπτο κατανάλωσε 
στην άγουρη εφηβεία. 
Το εν τρίτο άντρας ώριµος, 
και δεκατρία χρόνια 
ως γέρος ώσπου να διαβεί 
στου χάρου τα αλώνια. 
 

Λύση 

Θεωρούµε ότι  ∆ηµοχάρης έζησε χ χρόνια. Τότε προκύπτει ο παρακάτω πί-
νακας 

 

Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική 
γλώσσα 

Τα χρόνια της ζωής του ∆ηµοχάρη χ 

Το ένα τέταρτο στην παιδική  
ήταν ηλικία 4

x
 

Το ένα πέµπτο κατανάλωσε  
στην άγουρη εφηβεία 5

x
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Το ένα τρίτο άντρας ώριµος 
3
x

 

∆εκατρία χρόνια ως γέρος ώσπου να 
διαβεί στου χάρου τα αλώνια 

13  

 

Από τα δεδοµένα του προβλήµατος προκύπτει η εξίσωση: 

xxxx
=+++ 13

354
 

Άρα χ=60, ο ∆ηµοχάρης έζησε 60 χρόνια. 

 

128. 

Ανωνύµου 

Οἷον ἀδελφειός µ' ἐβιήσατο, πέντε τάλαντα 
οὐχ ὁσίῃ µοίρῃ πατρικά δασσάµενος. 
ἑπτά κασιγνήτοιο τόδ΄ ἑνδεκάτων πολύδακρυς 
πέµπον ἔχω µοίρης. Ζεῦ, βαθύν ὕπνον ἔχεις.  

 

Ὤ πόσο παρεβίασε τά δικαιώµατά µου ὁ µοναδικός µου  
ὀ ἀδελφός, ὅταν µοίρασε τά τάλαντα τά πέντε τοῦ πατέρα! 
Τό πέµπτο ἀπό τά ἑπτά ἑνδέκατα τοῦµεριδίου τοῦ δικοῦ του  
ἐπῆρα ἐγώ. Καί κλαίω τώρα. Ὦ ∆ία σέ ὕπνο βαθύ εἶχες γείρει! 

 

128. 

Πέντε τάλαντα ήταν όλο του πατέρα µου το βιος 
µα στη µοιρασιά απάνω µ’ έριξε ο αδερφός. 
Απ’ τα επτά εντέκατα των όσων πήρε ο ξύπνιος 
το ένα πέµπτο µου ’δωσε. Ω! Ζευ σε πήρε ο ύπνος. 

 

Λύση 

Θεωρούµε ότι ο ένας αδελφός πήρε χ από τα πέντε τάλαντα. 
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Στη συνήθη γλώσσα Στην Αλγεβρική γλώσσα 

Πέντε τάλαντα ήταν όλο  
του πατέρα  το βιός 

5 

 

Τα τάλαντα που πήρε «ξύπνιος» x  

Τα τάλαντα που πήρε αδικηµένος 5-χ 

Τα επτά ενδέκατα των όσων  
πήρε ο πρώτος x

11
7

 

Το ένα πέµπτο των επτά εντέκατων  
του πρώτου πήρε ο αδικηµένος 

x
11
7

5
1

  ή  x
55
7

 

 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα, η εξίσωση που προκύπτει είναι: xx −= 5
55
7

 

Άρα ο ένας πήρε 4, 44 τάλαντα και ο αδικηµένος αδελφός 0.66 τάλαντα. 

 

130. 

Ανωνύµου 

Τῶν πισύρων κρουνῶν ὁ µέν ἤµατι πλῆσεν ἅπασαν  
δεξαµενήν, δυσί δ΄ οὖτος, ὅ δ΄ ἐν τρισίν ἤµασιν οὖτος ,  
τέτρατος ἐν τετόρεσσι. πόσῳ πλήσουσιν ἅπαντες; 

Τέσσερες κρουνοί. Ὁ ἔνας τή δεξαµενή γεµίζει  
σέ ἡµέρα µιά, ὁ ἄλλος σέ δυό, ὁ ἄλλος σέ τρεῖς. Τέσσερες θέλει  
ὁ τέταρτος. Σέ πόσες µέρες τή δεξαµενή ὅλοι µαζί θά τήν γεµίσουν; 

 

130. 

Έχουµε µια δεξαµενή, ένα βαρέλι ας πούµε, 
και στο πιο κάτω πρόβληµα τη λύση του ας βρούµε. 
Οι βρύσες είναι τέσσερις, η πρώτη σε µια µέρα 
γεµίζει τη δεξαµενή, σε δύο η δευτέρα. 
Η Τρίτη τρεις, και η τέταρτη τέσσερις µέρες θέλει. 
Σε πόσο χρόνο όλες µαζί γεµίζουν το βαρέλι; 
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Λύση 

Θεωρούµε ότι αν ανοιχτούν και οι τέσσερεις βρύσες συγχρόνως το βαρέλι 
θα γεµίσει σε χ ηµέρες. Η τέταρτη βρύση γεµίζει από µόνη της το βαρέλι σε 

4 ηµέρες, άρα εφόσον θα µείνει ανοιχτή χ µέρες θα γεµίσει τα 
4
x

 µέρη του 

βαρελιού. Η Τρίτη βρύση γεµίζει από µόνη της το βαρέλι σε 3 ηµέρες, άρα 

εφόσον θα µείνει ανοιχτή για χ µέρες θα γεµίσει τα 
3
x

 του βαρελιού. 

Όµοια, η δεύτερη βρύση που έχει δυνατότητα γεµίσµατος του βαρελιού 

δύο ηµερών, στις χ ηµέρες θα γεµίσει τα 
2
x

 του βαρελιού. Τέλος η πρώτη 

βρύση θα δουλέψει χ ηµέρες. 

Εάν προσθέσουµε τα επιµέρους τµήµατα του βαρελιού που θα γεµίσουν οι 
τέσσερεις βρύσες, θα πρέπει να έχουµε όλο το βαρέλι. 

Από τα παραπάνω εποµένως προκύπτει η εξίσωση: 

1
234

=+++ xxxx
 

1225 =x  

25
12

=x ηµέρες  ή 52,1124*
25
12

= ώρες 

Εποµένως αν ανοιχτούν και οι τέσσερεις βρύσες µαζί, το βαρέλι θα γεµίσει 
σε 11,52 ώρες ή 11 ώρες και 0,52*60=31,20 λεπτά ή 11 ώρες 31 λεπτά 
και 0,20*60=12 δευτερόλεπτα. 

 

Επίλογος 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το επίγραµµα 126 που αναφέρεται 
στο βίο  του ∆ιόφαντου, ο οποίος άκµασε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 250 
µ.Χ., αποτέλεσε αντικείµενο υποδειγµατικής διαθεµατικής διδασκαλίας 
που πραγµατοποιήθηκε στις 17 Απριλίου του 2003 στο 1ο Γυµνάσιο Ελευ-
θερίου-Κορδελιού. Τη διδασκαλία οργάνωσε ο ∆ιδάκτωρ των Μαθηµατικών 
και συγγραφέας Στέφανος Μπαλής. Η φιλόλογος κ. Σοφία Ρίζου καθο-
δήγησε τους µαθητές στη γλωσσική επεξεργασία και µετάφραση του 
πρωτοτύπου κειµένου και ο υποφαινόµενος κατέθεσε τη δική του έµµετρη 
µετάφραση. Κατόπιν, η µαθηµατικός κ. Κατερίνα ∆ήµου µε τους µαθητές 
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επεξεργάστηκαν το πρόβληµα που ήταν διατυπωµένο µέσα στο κείµενο και 
το έλυσαν χρησιµοποιώντας µια εξίσωση πρώτου βαθµού. Οι συνάδελφοι 
που ενεπλάκησαν ή απλώς παρακολούθησαν τη συγκεκριµένη διαθεµατική 
διδασκαλία συµφώνησαν ότι οι µαθητές – τους οποίους γνωρίζουν στη 
σχολική καθηµερινότητά τους – έδειξαν αυξηµένο ενδιαφέρον τόσο για το 
φιλολογικό όσο και για το µαθηµατικό µέρος της διδασκαλίας.  
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Εισαγωγή 

Τόσο στα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα όσο και στη συνείδηση 
εκπαιδευτικών και µαθητών τα Μαθηµατικά φαίνεται να µη σχετίζονται 
ούτε µε το Θέατρο ούτε µε τη Λογοτεχνία. Αν και στο Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραµµάτων Σπουδών προτείνεται αλλαγή στη φιλοσοφία της διδασκα-
λίας και της µάθησης των Μαθηµατικών (ΕΠΠΣ, 1998) και στο ∆ιαθε-
µατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (∆ΕΠΠΣ, 2001), προτείνο-
νται µεταξύ άλλων και η εισαγωγή τεχνικών της ∆ραµατικής τέχνης 
(Π.Ι.2001) ,δεν υπάρχει η σύνδεσή τους µε τα µαθηµατικά. 

Σε µια προσπάθεια σύνδεσης τους, πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα δράσης 
σε ένα τµήµα της Α΄ Λυκείου του σχολείου µας κατά τη διάρκεια ενός 
σχολικού εξαµήνου, µε στόχο την τροποποίηση των αντιλήψεων και των 
στάσεων των παιδιών για τη Γεωµετρία και γενικότερα για τα Μαθηµατικά. 
Θεωρήσαµε ότι όλες αυτές οι πολιτιστικές δράσεις θα είχαν σαν αποτέ-
λεσµα 

1. Να προσεγγίσουν τα παιδιά τη Γεωµετρία µε βιωµατικό τρόπο και να 
νιώσουν ότι τα Μαθηµατικά δεν είναι ψυχρή γνώση αλλά µπορούν να 
συγκινούν και να συνεπαίρνουν.  

2. Να εντάξουν τα παιδιά τη Γεωµετρία στο ιστορικό της πλαίσιο και να τη 
δουν ως προϊόν της ανθρώπινης εµπειρίας η οποία έχει άµεση σχέση µε 
την καθηµερινότητα και τον πολιτισµό 

3. Να καλλιεργηθούν αισθητικά µέσω της διδασκαλίας των Μαθηµατικών  
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Την προσπάθειά µας αυτή ενίσχυσε το αποτέλεσµα πρόσφατης έρευνας 
στον Ελλαδικό χώρο ότι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας των µαθη-
µατικών είναι αναποτελεσµατικός (Τζεκάκη 2000). 

Για να καλύψουµε τις διαφορετικές εµπειρίες, γνώσεις, κλίσεις και 
ενδιαφέροντα των παιδιών και να τα βοηθήσουµε να αναπτύξουν όλα τα 
είδη της νοηµοσύνης (Βοσνιάδου 2001), σχεδιάσαµε και εκπονήσαµε µια 
ποικιλία πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες περιλάµβαναν 
θεατρική παράσταση, “Εκφραστική ανάγνωση” διαλόγου, ανάγνωση και 
αφήγηση αποσπασµάτων από έργα µαθηµατικής ή µη, λογοτεχνίας και 
τέλος αγώνα επιχειρηµατολογίας.  

Από µια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Griffiths 1991, Siegel 
1996, Jenner 2000, Ameis 2002, Jenner 2002, Whitin 2002) διαφαίνεται 
η σπουδαιότητα της παιδικής λογοτεχνίας στη διδασκαλία των Μαθηµα-
τικών καθώς και ο ρόλος της στην ενοποίηση προγραµµάτων Γλώσσας και 
Μαθηµατικών στις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου(Ανέστη 2005). Όµως, και 
οι λιγοστές έρευνες της χρήσης της Λογοτεχνίας στη διδασκαλία των 
Μαθηµατικών σε µεγαλύτερης ηλικίας µαθητές, δείχνουν τη θετική επίδρα-
ση που µπορούν να παίξουν οι ιστορίες στη µάθηση των µαθηµατικών 
(Borasi 1990, Borasi 1998, Siegel 1996 b, Siegel 1998). 

 Η δύναµη που έχουν οι ιστορίες στα λογοτεχνικά κείµενα, έγκειται στο ότι 
απευθύνονται στο συναίσθηµα και την φαντασία (Griffiths 1991, Whitin 
2002). Οι ιστορίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να, 

- παρέχουν ένα οικείο και γεµάτο νόηµα πλαίσιο στα παιδιά ώστε να 
διερευνήσουν, να χειριστούν και να κατανοήσουν τις µαθηµατικές ιδέες 
(Griffiths 1991, Siegel 1996, Whitin 2002, Jenner 2000, Jenner 2002,). 

- βοηθούν τα παιδιά να συνδέσουν τα Μαθηµατικά µε την πραγµατική ζωή 
(Siegel 1996). 

- δίνουν κίνητρα στα παιδιά να λύσουν τα προβλήµατα που είναι ενσωµα-
τωµένα στις ιστορίες, εµπλέκοντάς τα συναισθηµατικά σε αυτές (Ameis 
2002, Griffiths 1991). 

- βοηθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα συναισθήµατα που συνοδεύουν 
τη λύση ενός προβλήµατος- σύγχυση, αποτυχία, απογοήτευση, αγαλ-
λίαση- ώστε να αναπτύξουν ρεαλιστικές προσδοκίες όταν καταπιάνονται 
µε ανοιχτά προβλήµατα ή µε δηµιουργικές µαθηµατικές εµπειρίες 
(Borasi 1990).  

- επιτρέπουν στους µαθητές να επιδείξουν γνώση, κατανόηση και διαθέσεις 
που δεν θα εµφανίζονταν κάτω από άλλες συνθήκες (Jenner 2000). 
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- δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να δουν θέµατα µαθηµατικών εκτός 
του αναλυτικού τους προγράµµατος (Borasi 1990). 

- τα ενθαρρύνει να σκέπτονται µαθηµατικά και εκτός των διδακτικών ωρών 
των µαθηµατικών (Jenner 2002). 

- δίνουν στα παιδιά µια πολύ υψηλού βαθµού προσωπική µαθησιακή 
εµπειρία, επιτρέποντας σε κάθε παιδί να δει στις ιστορίες τα µαθηµατικά 
του δικού του βαθµού ενδιαφέροντος (Jenner 2002). 

- εισάγουν, διευκρινίζουν και διαφωτίζουν µια µαθηµατική έννοια. 

- παρέχουν ένα µοντέλο το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν σε µια άλ-
λη δικιά τους ιστορία ή κατάσταση και έτσι να αφοµοιώσουν τις έννοιες 
(Griffiths 1991). 

Όλα τα παραπάνω ενίσχυσαν την επιλογή µας να διαβάσουµε στα παιδιά 
Μαθηµατική Λογοτεχνία µια και µεταξύ άλλων αυτή θα παρείχε ένα 
πλαίσιο συµφραζοµένων που θα έδινε νόηµα στη γνώση, θα ενεθάρρυνε τα 
παιδιά να µιλήσουν και να γράψουν για τα µαθηµατικά και θα τους 
έδειχνε ότι αυτά είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης εµπειρίας. 

Στη συνέχεια θεωρήσαµε ότι οι ∆ραµατικές τέχνες µπορούν να αποτελέ-
σουν µία από τις εναλλακτικές προτάσεις στη διδασκαλία των Μαθηµα-
τικών. Το παιδί µέσω του θεάτρου ή του εκπαιδευτικού δράµατος (drama 
in education) ενεργοποιεί τη φαντασία και το συναίσθηµά του και έχει τη 
δυνατότητα για µια διαφορετική προσέγγιση και κατανόηση των µαθηµα-
τικών εννοιών. Ο µαθητής, ως ακροατής ή θεατής και ακόµη περισσότερο 
συµµετέχοντας ενεργά στην προετοιµασία και το ανέβασµα της θεατρικής 
παράστασης, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την αντιπαράθεση και 
την εξέλιξη των µαθηµατικών εννοιών και να στοχαστεί πάνω σε αυτές 
χωρίς τους περιορισµούς και τις συµβατικές σχέσεις του τυποποιηµένου 
σχολικού µαθήµατος (Μηλιώνης 2002). Η δραµατοποίηση καταργεί το µο-
νόλογο του δασκάλου και εγκαινιάζει τη συµµετοχή του µαθητή στο έργο 
της παραγωγής και εµπέδωσης της γνώσης µε την αρχή της βιωµατικής 
µεθόδου (Μουδατσάκης 1994). Το παιδί µέσω του Εκπαιδευτικού ∆ράµα-
τος ενώ δηµιουργεί και υποδύεται ρόλους, προβάλει τον εαυτό του σε 
φανταστικά πρόσωπα και καταστάσεις, εξερευνώντας και εκφράζοντας τις 
ιδέες του µε το σώµα του και τη φωνή του (Άλκηστις 2000 σελ.78). Όπου 
αξιοποιήθηκε η ∆ραµατική τέχνη είτε υπό µορφή θεατρικής παράστασης 
είτε υπό µορφή εκπαιδευτικού δράµατος στη διδασκαλία των µαθηµα-
τικών, τα αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα θετικά και ως προς την κατανόηση 
µαθηµατικών εννοιών και ως προς τη δηµιουργία θετικών στάσεων για τα 
Μαθηµατικά (Tulej 1990, Παπαδάκη 2001, Ufuktepe 2002, Duatepe, 
2004, Duatepe, 2004b). 
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Πολλές από τις τεχνικές του Εκπαιδευτικού ∆ράµατος προσφέρονται για τη 
µάθηση και στις Φυσικές επιστήµες .Μία από αυτές είναι και η δηµόσια 
αντιπαράθεση (Άλκηστις 2005). Θεωρώντας ότι η δηµιουργία λεκτικής 
διαµάχης µεταξύ µαθητών-τριών µπορεί να διευκολύνει την απόκτηση της 
γνώσης και την ανάπτυξη της κρίσης τους, (Huber 2005) προτείναµε σαν 
τελευταία δραστηριότητα τον Αγώνα Επιχειρηµατολογίας (Αντιλογίας). Ένας 
αγώνας επιχειρηµατολογίας µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων (role playing 
debate) µπορεί, σύµφωνα µε τον Huber ,να ζωντανέψει το ιστορικό πλαίσιο 
στο οποίο αναπτύχθηκε µια µαθηµατική θεωρία. 

Έχοντας αποδεχθεί τη χρήση των παραπάνω πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
ως ικανών εργαλείων στη διδασκαλία και µάθηση των Μαθηµατικών σχε-
διάσαµε ως εξής την έρευνα δράσης 

 

Περιγραφή της έρευνας δράσης 

Η έρευνα δράσης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2006 και συνεχίστηκε µέχρι 
το τέλος της σχολικής χρονιάς κάθε εβδοµάδα ,την ίδια µέρα.. Πιο 
αναλυτικά αφιερώσαµε 12 διδακτικές περιόδους για όλες τις δραστηριό-
τητες εκτός του θεάτρου και πολλές συναντήσεις εκτός σχ. ωραρίου για την 
προετοιµασία της θεατρικής παράστασης. ∆ουλέψαµε στο χώρο της 
σχολικής βιβλιοθήκης γιατί θέλαµε να την αναδείξουµε σε κέντρο µάθησης 
διαφορετικό από την κλασική αίθουσα διδασκαλίας και να αξιοποιήσουµε 
τη συλλογή και τα µέσα που διαθέτει. Σε κάθε συνάντηση κρατούσαµε 
ηµερολόγιο και στο τέλος και εµείς και τα παιδιά αξιολογήσαµε όλο το 
πρόγραµµα Η Βαρβάρα Λέρη µεταπτυχιακή φοιτήτρια της ∆ιδακτικής των 
Μαθηµατικών παρακολούθησε µερικές από τις δραστηριότητες και πήρε 
συνεντεύξεις από τα παιδιά. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε αναλυτικά τις 
δραστηριότητες 

 

• Η µαθηµατική Λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία  

1. Ανάγνωση από την καθηγήτρια 

Η µαθηµατικός διάβασε στα παιδιά αποσπάσµατα µε διαλόγους από το έργο 
µαθηµατικής λογοτεχνίας του Denis Guedj “Τα αστέρια της Βερενίκης” στο 
µάθηµα της Γεωµετρίας. Οι διάλογοι αυτοί αναφέρονταν στη µέτρηση της 
Γης από τον Ερατοσθένη και βασίζεται στη µέτρηση ενός τόξου του Μεση-
µβρινού της Γης ο οποίος διέρχεται από την Αλεξάνδρεια. Το µαθηµατικό 
µοντέλο για τη µέτρηση αυτή του Ερατοσθένη περιέχει έννοιες που 
περιλαµβάνονται στην ύλη της Γεωµετρίας της Α΄ Λυκείου. Την ανάγνωση 
του κειµένου διακόπταµε για να σχολιάσουµε µε τα παιδιά διάφορα θέµατα, 
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Μαθηµατικά ή µη, που αναφέρονταν στο κείµενο. Μας δόθηκε η ευκαιρία 
να συζητήσουµε µε τα παιδιά τον ορισµό του κύκλου, της επίκεντρης 
γωνίας, του λόγου τόξων και του λόγου γωνιών. Μιλήσαµε για τη σηµασία 
της απόδειξης στη Γεωµετρία, για το µαθηµατικό µοντέλο ενός πραγµατικού 
προβλήµατος, τη χρήση του διαβήτη, τη χρήση του Γνώµονα και το 
πρόβληµα υπολογισµού µιας γωνίας από τη σκιά του γνώµονα  

 ∆ιαβάστηκαν επίσης ένα µικρό απόσπασµα από το βιβλίο του G.H. Hardy 
‘‘Η απολογία ενός Μαθηµατικού’’ για την οµορφιά των µαθηµατικών και ένα 
απόσπασµα από το βιβλίο του Denis Guedj, Το θεώρηµα του παπαγάλου, 
για τις ιστορίες που συνδέουν τις µαθηµατικές ανακαλύψεις. 

 

2. Ανάγνωση και αφήγηση από τα παιδιά 

 Η υπεύθυνη της Σχολικής Βιβλιοθήκης πρότεινε σε κάθε παιδί του 
τµήµατος να διαβάσει στο σπίτι του ένα κεφάλαιο βιβλίου σχετικού µε την 
Ελληνιστική Αλεξάνδρεια, την ιστορική περίοδο κατά την οποία πραγµατο-
ποιήθηκε η µέτρηση του Ερατοσθένη. Τα αποσπάσµατα των βιβλίων 
αφορούσαν: Την ίδρυση της Αλεξάνδρειας, το Φάρο και Βιβλιοθήκη της, 
τους Πτολεµαίους και τους µαθηµατικούς του Μουσείου Αρχιµήδη, Ευκλεί-
δη, Ερατοσθένη. Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν και διάβασαν το 
κείµενο που τους είχε ανατεθεί το οποίο στη συνέχεια αφηγήθηκαν στους 
συµµαθητές τους την ώρα .των Μαθηµατικών ή της Ιστορίας ανάλογα µε το 
θέµα του αποσπάσµατος. Τα λογοτεχνικά βιβλία ήταν τα ακόλουθα: 

Η µπανιέρα του Αρχιµήδη των S.Ortoli-N.Witkowski,Το θεώρηµα του 
παπαγάλου του Denis Guedj, 

Η ράβδος του Ευκλείδη του J-P Luminet, Φάρος και Φαρίσκος του Ε.Μ. 
Φόρστερ, Τα αστέρια της Βερενίκης του Denis Guedj, Ανθολόγιο της 
Αλεξάνδρειας του Τ. Ψαράκη , Η χαµένη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας του 
Luciano Canfora. 

 

Οι ∆ραµατικές τέχνες στη διδακτική διαδικασία 

Θέατρο  

1. Θεατρική παράσταση. Η φιλόλογος του τµήµατος, µε τη βοήθεια της 
µαθηµατικού και της υπεύθυνης βιβλιοθήκης, ανέβασε µε τα παιδιά του 
τµήµατος το θεατρικό έργο “Μια πανέµορφη ιστορία- Η µέτρηση της Γης 
από τον Ερατοσθένη”. Το έργο βασίζεται στους διαλόγους του βιβλίου του 
Denis Guedj “ Τα αστέρια της Βερενίκης” και οι οποίοι είχαν διαβαστεί από 
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την καθηγήτρια. και πραγµατεύεται τη µέτρηση της Γης από τον 
Ερατοσθένη. 

Στη θεατρική παράσταση προσπαθήσαµε να εµπλέξουµε όλα τα παιδιά 
χωρίς να πιέσουµε κανένα να πάρει µέρος στην παράσταση (Άλκηστις 
1998). Αφού µοιράστηκαν οι διάφοροι ρόλοι, στα υπόλοιπα παιδιά ανατέ-
θηκαν άλλες αρµοδιότητες όπως της κατασκευής σκηνικών, κοστουµιών, της 
µουσικής επιµέλειας, του φωτισµού, των κοµµώσεων, του µακιγιάζ και του 
υπευθύνου σκηνής 

Η θεατρική παράσταση χρονικής διάρκειας 45 λεπτών παρουσιάστηκε σε 
τρεις διαφορετικές παραστάσεις την τελευταία µέρα του σχολικού έτους σε 
όλους τους µαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου. Σε µια άλλη ηµεροµηνία πα-
ρουσιάστηκε στους γονείς των παιδιών και βιντεοσκοπήθηκε.  

 

Θεατρικό Αναλόγιο 

“Εκφραστική ανάγνωση” Σωκρατικού διαλόγου .Οι αναφορές που γίνονται 
στο θεατρικό κείµενο στον περίφηµο Μαθηµατικό Αρχιµήδη, συγχρόνου και 
φίλου του Ερατοσθένη, έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιαστεί τµήµα ενός 
φανταστικού διαλόγου, ανάµεσα στον Τύραννο Ιέρωνα και στον Αρχιµήδη, 
για τις εφαρµογές των µαθηµατικών. Τον διάλογο αυτό έγραψε ο Ούγγρος 
µαθηµατικός Α.Renyi, σε µίµηση Σωκρατικού διαλόγου. Με το διάλογο, τον 
οποίο διάβασαν δύο µαθήτριες µετά από διδασκαλία της φιλολόγου, µας 
δόθηκε η αφορµή να συζητήσουµε για τα καθαρά και τα εφαρµοσµένα 
µαθηµατικά, για την παραβολή και τις ιδιότητές της, καθώς και για τα 
παραβολικά κάτοπτρα. Στο τέλος δόθηκε στα παιδιά για επεξεργασία στο 
σπίτι µια µαθηµατική δραστηριότητα που αναφερόταν στους όγκους στερεών 
που υπολόγισε ο Αρχιµήδης . Η όλη δραστηριότητα βιντεοσκοπήθηκε. 

 

Project: “Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Ο Φάρος της Γνώσης” 

Η θεατρική παράσταση, που αφορούσε την Αλεξάνδρεια της Ελληνιστικής 
περιόδου, αποτέλεσε το έναυσµα για να πραγµατοποιηθεί το project 
“Ελληνιστική Αλεξάνδρεια: Ο Φάρος της Γνώσης”, µε στόχο τη διαθεµατική 
προσέγγιση της εποχής, δηλαδή τη γνωριµία των παιδιών µε τον 
Ελληνιστικό κόσµο µέσα από τα µαθήµατα της Ιστορίας, των Αρχαίων και 
Νέων Ελληνικών, των Μαθηµατικών, των Θρησκευτικών και της Πληρο-
φορικής. Στο τέλος του project ανατέθηκαν στα παιδιά διάφορες εργασίες 
σχετικές µε το θέµα του και πραγµατοποιήθηκε έκθεση όλου του υλικού 
που χρησιµοποιήθηκε  
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Στο µάθηµα των Mαθηµατικών επιλέξαµε να διαπραγµατευθούµε θέµατα 
που αναφέρονταν στο Θεατρικό έργο ή είχαν σχέση µε τον Αρχιµήδη στον 
οποίο γίνονται αρκετές αναφορές στο θεατρικό έργο. Φροντίσαµε τα θέµατα 
να άπτονται της ύλης τους της Γεωµετρίας ή να τους είναι µεν γνωστά από 
το Γυµνάσιο αλλά να παρουσιάζονται από µια άλλη οπτική γωνία. 

Ενότητες του project: 

I. Γεωµετρικές κατασκευές. Η τριχοτόµηση µιας γωνίας µε τη µέθοδο της 
Νεύσης 

II. Χρησιµοποιώντας όπως ο Αρχιµήδης “αρχές της Φυσικής” για την επίλυση 
προβληµάτων στα Μαθηµατικά. 

α) Πώς χρησιµοποιούµε τη φυσική για την επίλυση προβλήµατος 
εµβαδού ακανόνιστου σχήµατος. 

β) Πώς χρησιµοποιούµε αρχές της φυσικής, για να διαπιστώσουµε πότε 
τρεις ευθείες που διέρχονται αντίστοιχα από τις τρεις κορυφές ενός 
τριγώνου είναι συντρέχουσες. 

IV. Πώς χρησιµοποιούµε τη γεωµετρία για την επίλυση προβλήµατος φυσικής 

∆ραστηριότητα που αφορά ισορροπία σε ζυγαριά στερεών µε σχήµα κυλίν-
δρου, κώνου και σφαίρας. 

V. ‘‘Ο υπολογιστής παίρνει τη θέση του Ερατοσθένη’’ 

Προσοµοίωση της µέτρησης της Γης από τον Ερατοσθένη, µέσω των 
υπολογιστών. 

V. ‘‘Η Τριγωνοµετρία την εποχή του Κλαύδιου Πτολεµαίου’’ 

Μια δραστηριότητα στους υπολογιστές µε το εκπαιδευτικό λογισµικό 
Sketchpad για να διαπιστώσουν τα παιδιά ότι οι πίνακες χορδών του 
Πτολεµαίου είναι ένας πίνακας ηµιτόνων. 

 

Εκπαιδευτικό δράµα 

 Αγώνας επιχειρηµατολογίας µε θέµα “Το εύθραυστο εκκρεµές ή η βαριά 
Γη;” Τα παιδιά του τµήµατος παρακολούθησαν αγώνα επιχειρηµατολογίας 
µεταξύ µαθητών της Β΄ Λυκείου ο οποίος αποτελούσε προσοµοίωση αντι-
παράθεσης στην Εθνοσυνέλευση κατά τη Γαλλική Επανάσταση. Η αντιπα-
ράθεση αυτή αφορούσε την επιλογή µονάδας µήκους που δηµιούργησε την 
ανάγκη µιας εκ νέου µέτρησης ενός µεσηµβρινού της Γης. Στη δρα-
στηριότητα αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι αρχές του αθλήµατος των ∆ιττών 
λόγων όπως περιγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο του Ρητορικός Όµιλος 
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Πανεπιστηµίου Αθηνών (Σχίζας 2003). Πριν τον αγώνα διαβάστηκαν από-
σπάσµατα από το βιβλίο του Denis Guedj ‘‘Το Μέτρο του Κόσµου’’ και 
παρουσιάστηκε από τη Φυσικό το εκκρεµές καθώς και οι νόµοι του. Το 
θέµα της δραστηριότητας επελέγη, για να δουν τα παιδιά το ίδιο πρόβληµα 
της µέτρησης ενός µεσηµβρινού της Γης, σε διαφορετικούς χρόνους, σε 
διαφορετικές καταστάσεις, για διαφορετικούς σκοπούς . 

 

Ερευνητικό ερώτηµα 

Επειδή η χρησιµοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των 
µαθηµατικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και δη στο Λύκειο είναι κάτι 
το οποίο δεν έχει ερευνηθεί στον ελληνικό χώρο πραγµατοποιήσαµε την 
έρευνα δράσης που περιγράψαµε προηγουµένως, θέτοντας  

ως κύριο ερευνητικό ερώτηµα και υπόθεση τα παρακάτω.: 

Το κύριο ερευνητικό µας ερώτηµα ήταν αν η χρησιµοποίηση πολιτιστικών 
δράσεων στη διδασκαλία των µαθηµατικών µπορεί να επηρεάσει τη µάθηση 
των µαθηµατικών όπως επίσης και τη στάση και τις αντιλήψεις των παιδιών 
για τα µαθηµατικά 

Η κύρια υπόθεση της έρευνάς µας, σύµφωνα µε την εµπειρία µας και τη 
βιβλιογραφία ήταν ότι οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο µάθηµα Μαθη-
µατικών µπορούν να επηρεάσουν θετικά τις αντιλήψεις και τη στάση των 
παιδιών στα Μαθηµατικά 

Ένα δεύτερο ερώτηµα που µας απασχόλησε ήταν αν όλες οι δραστηριότητες 
θα επιδρούσαν στον ίδιο βαθµό στα παιδιά . 

 

Μέθοδος 

Σ’ αυτήν την έρευνα δράσης προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε και να 
αξιολογήσουµε την επίδραση των συγκεκριµένων πολιτιστικών δραστη-
ριοτήτων στη διδασκαλία των Μαθηµατικών. Γι’ αυτό το λόγο όλες οι δρα-
στηριότητες αξιολογήθηκαν από τους µαθητές που συµµετείχαν . 

 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πριν τη θεατρική παράσταση, 
µοιράστηκε στα παιδιά του τµήµατος στο οποίο είχε πραγµατοποιηθεί το 
project ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση όλων των πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων.. Την ηµέρα εκείνη από τα 21 παιδιά του τµήµατος ήταν 
παρόντα τα 19, έτσι είχαµε 19 απαντήσεις (7 αγοριών και 12 κοριτσιών ) 

Στο ερωτηµατολόγιο που δόθηκε ζητήσαµε από τα παιδιά να αξιολογήσουν 
συγκεκριµένα τις παρακάτω δραστηριότητες.  
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1.  ‘‘Μια όµορφη ιστορία. Ο βιβλιοθηκάριος που µέτρησε τη Γη’’ Ανάγνωση 
διαλόγων από την καθηγήτρια 

2.  ‘‘Το εύθραυστο εκκρεµές ή η βαριά Γη;’’ Αγώνας Επιχειρηµατολογίας. 

3.  ‘‘∆ιάλογος για τις εφαρµογές των µαθηµατικών’’ Εκφραστική ανάγνωση 
διαλόγου για τις εφαρµογές των µαθηµατικών 

4. ‘‘Μια πανέµορφη ιστορία. Η µέτρηση της Γης από τον Ερατοσθένη’’ 
Θεατρική παράσταση 

5. ‘‘Τα παιδιά αφηγούνται’’ Αφήγηση από τα παιδιά 

Μετά τη θεατρική παράσταση, την τελευταία µέρα της σχολικής χρονιάς 
µοιράστηκε άλλο ένα ερωτηµατολόγιο στους µαθητές –τριες που παρακο-
λούθησαν την παράσταση για να αξιολογήσουµε την επίδρασή της στα 
παιδιά που ήταν απλώς θεατές. Την παράσταση αυτή παρακολούθησαν τα 
υπόλοιπα 3 τµήµατα της Α΄ τάξης (65 παιδιά) και τα 3 τµήµατα της Β΄ 
τάξης (62 παιδιά). Σε όλα τα παιδιά µοιράστηκε ερωτηµατολόγιο αξιολό-
γησης µε την παράκληση να το συµπληρώσουν όταν επέστρεφαν στην τάξη 
τους. Το επέστρεψαν συµπληρωµένο 33 παιδιά (12 κορίτσια, 15 αγόρια και 
5 χωρίς αναγραφή φύλου).  

Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων µε SPSS 
(Statistic Package in Social Science) (Νόβα 2005) 
 

Αποτελέσµατα  

1ο Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης από τα παιδιά που 
συµµετείχαν στις δραστηριότητες 

1. Χαρακτηρισµός και προτίµηση δραστηριοτήτων από τα παιδιά 

Από τη σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά στην 
ανοικτή ερώτηση ‘‘Πώς σου φάνηκε κάθε µία από τις δραστηριότητες του 
project’’ προέκυψαν τρεις κατηγορίες 

- Αρνητικός χαρακτηρισµός (∆υσνόητη, Βαρετή, Αδιάφορη) 

- Θετικός χαρακτηρισµός (Ενδιαφέρουσα, Εύστοχη, Αξιόλογη, Αρκετά 
καλή, Τέλειο) 

- Πολύ θετικός χαρακτηρισµός (Πολύ ενδιαφέρουσα, Τέλεια, Πολύ 
ωραία, Φανταστικό) 

- διαφορετική 
 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 το 
µεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών χαρακτηρίζει θετικά τις δραστηριότητες 
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µε τη θεατρική παράσταση να αποσπά το µεγαλύτερο ποσοστό πολύ θετι-
κών κρίσεων. 
 

Πίνακας 1. Χαρακτηρισµός από τα παιδιά κάθε µίας δραστηριότητας του 
project, απόλυτες συχνότητες (f ) και σχετικές συχνότητες % 
 

Χαρακτη-
ρισµός 
δραστη-
ριότητας 

1.Ανάγνωση 
διαλόγων 

2. Αγώνας 
επιχειρη-

µατολογίας 

3.Εκφρα-
στική 

ανάγνωση 

4.Θεατρική 
παράσταση 

5.Αφηγήσει
ς παιδιών 

 f % f % f % f % f % 

αρνητικός 5 26,3 5 26,3 6 31,6 0 0 1 5,3 

διαφορετική 1 5,3 1 5,3 3 15,8 3 15,8 3 15,8 

θετικός 13 68,4 12 63,2 10 52,6 9 47,4 15 78,9 

πολύ θετικός 0 0 1 5,3 0 0 7 36,8 0 0 

Σύνολο 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

 

Στο ερώτηµα ‘‘ποιες δραστηριότητες σου άρεσαν περισσότερο’’, και τα 19 
παιδιά απάντησαν ότι τους άρεσε περισσότερο το ανέβασµα της θεατρικής 
παράστασης. Σε 10 παιδιά άρεσαν και οι ‘‘ αφηγήσεις’’, ενώ µόνο σε 2 κορί-
τσια άρεσε η ‘‘Ανάγνωση διαλόγων’’ και σε δύο ‘‘η Εκφραστική ανάγνωση’’. 
  

Πίνακας 2. Οι δραστηριότητες που άρεσαν περισσότερο στα παιδιά 
 

Dichotomy label 
δραστηριότητες Ν 

% Στο σύνολο 
των 

απαντήσεων 

% Στο σύνολο 
των 

περιπτώσεων 

∆ραστ. 1 Ανάγνωση διαλόγων 2 6,1 10,5 

∆ραστ. 3 Εκφραστική ανάγνωση 2 6,1 10,5 

∆ραστ.4 Θεατρική παράσταση 19 57,6 100,0 

∆ραστ.5 Αφηγήσεις παιδιών 10 30,3 52,6 

Σύνολο απαντήσεων 33 100,0 173,7 
 

Από τα παιδιά ζητήθηκε να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, Από τη 
σύγκριση των απαντήσεων τους προέκυψαν οι παρακάτω τρεις κατηγορίες.  
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• Γνωστικοί λόγοι (Μάθαµε στοιχεία της εποχής, Έγινε κατανοητός ο 
τρόπος σκέψης του Ερατοσθένη, Πήραµε ιστορικές πληροφορίες, 
Μάθαµε καλύτερα από το Θέατρο παρά από την αφήγηση των διαλόγων) 

•  Συναισθηµατικοί λόγοι (Συνεργαστήκαµε, ∆εθήκαµε, Βιώσαµε τη µε-
τρηση της γης, Ξεδίπλωσε πτυχές του χαρακτήρα µας, ∆ιασκεδα-στική, 
Ξεσκάγαµε) 

• Θετικός χαρακτηρισµός της δραστηριότητας (Είχαν ενδιαφέρον, Κάτι το 
διαφορετικό, Μου άρεσε η χρησιµοποίηση του θεάτρου ως µέσο µάθη-
σης των µαθηµατικών) 

Τα δύο παιδιά που επέλεξαν και την Ανάγνωση διαλόγων πρόβαλαν γνω-
στικούς λόγους για την προτίµησή τους αυτή, ενώ για τη δραστηριότητα 3 
ένα παιδί επικαλέστηκε γνωστικούς λόγους και άλλο ένα βρήκε ότι η 
δραστηριότητα είχε ωραίο θέµα. 

Τις αφηγήσεις ως δραστηριότητα επέλεξε για γνωστικούς λόγους ένα 60% 
των παιδιών και άλλο ένα 60% γιατί βρήκε κάποιο θετικό στοιχείο σ’ αυτή. 

Για τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά επέλεξαν τη θεατρική 
παράσταση έχουµε τα εξής. Το 61,1% των παιδιών πρόβαλαν συναισθηµα-
τικούς λόγους, το 44,4% γνωστικούς λόγους, ενώ το 38,9% επειδή βρήκε 
κάτι θετικό σ’ αυτήν. 

Στο ερώτηµα ‘‘Ποιες δραστηριότητες δεν σου άρεσαν καθόλου’’ το 42,1% των 
απαντήσεων των 17 παιδιών αφορούσε την εκφραστική ανάγνωση, το 
36,8% τον αγώνα επιχειρηµατολογίας, µε την ανάγνωση διαλόγων να 
ακολουθεί µε ποσοστό 15,8% επί των απαντήσεων και µε ένα παιδί µόνο 
να εκφράζεται αρνητικά για την τελευταία δραστηριότητα, τις αφηγήσεις 
των παιδιών. 
 

Πίνακας 3. Οι δραστηριότητες που δεν άρεσαν στα παιδιά 
 

Dichotomy label 

δραστηριότητες 

Ν % Στο σύνολο 
των 

απαντήσεων 

% Στο σύνολο 
των 

περιπτώσεων 

∆ραστ. 1 Ανάγνωση διαλόγων 3 15,8 17,6 

∆ραστ. 2 Αγώνας επιχειρηµατολογίας 7 36,8 41,2 

∆ραστ. 3 Εκφραστική ανάγνωση 8 42,1 47,1 

∆ραστ.5 Αφηγήσεις παιδιών 1 5,3 5,9 

Σύνολο απαντήσεων 19 100,0 111,8 
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Από τα παιδιά ζητήθηκε να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, για ποιους 
λόγους δηλ. δεν τους άρεσαν οι δραστηριότητες αυτές. Από τη σύγκριση των 
απαντήσεων τους προέκυψαν οι παρακάτω τέσσερις κατηγορίες.  

Βαρετό (Αδιάφορη, Αδιάφορο το θέµα, ∆εν είχε ενδιαφέρον) 

Μη βιωµατικό (∆ε βιώσαµε τα πρόσωπα, ∆εν είχαµε άµεσο ρόλο) 

∆υσνόητο- ∆ύσκολη η παρακολούθηση  

Κάτι το διαφορετικό Ήταν κάτι το διαφορετικό 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα 1, τα τρία παιδιά που απάντησαν, έδωσαν 
την εξήγηση ότι η δραστηριότητα αυτή δεν τους άρεσε γιατί ήταν βαρετή, 
δύο δε απ’ αυτά είπαν ακόµη ότι δεν είχαν άµεσο ρόλο. Όσο για τη 
δραστηριότητα 5, µία µαθήτρια πρόβαλε το λόγο, ότι κάποια κεφάλαια του 
βιβλίου ήταν δυσνόητα  

Στην πλειοψηφία (71,4%) των παιδιών που αιτιολόγησαν γιατί δεν άρεσε ο 
αγώνας επιχειρηµατολογίας η απάντηση ήταν ότι τη βρήκαν βαρετή. Το 
ίδιο συνέβη και µε την εκφραστική ανάγνωση (75,0%).Ένα ποσοστό 
(14,3%) βρήκε δυσνόητη την παρακολούθηση της επιχειρηµατολογίας, ενώ 
ένα ποσοστό 75% βρήκε βαρετή ή δύσκολη την παρακολούθηση της 
εκφραστικής ανάγνωσης . 

 2. Τα θετικά που αποκόµισαν τα παιδιά από τις δραστηριότητες αυτές 

Από τη σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα παιδιά στην 
ανοικτή ερώτηση ‘‘τι θετικό νοµίζεις ότι αποκόµισες από όλες τις δραστη-
ριότητες του project’’προέκυψαν τρεις κατηγορίες 

Θετικά στον Γνωστικό τοµέα (Νέες Γνώσεις, Ενδιαφέρον τρόπος να µά-
θουµε, Καινούργιος τρόπος εργασίας, ∆εξιότητες σε άλλους τοµείς, Κίνητρο 
για έρευνα, Σκέφτοµαι καλύτερα, Ακόµα και δύσκολα προβλήµατα µπο-
ρούν να λυθούν µε γνώσεις που ξέρουµε και εµείς, Ικανότητα αφήγησης -
υποκριτικής- Έκφραση µέσω του προφορικού λόγου) 

• Θετικά στον Συναισθηµατικό τοµέα (Συνεργασία, Ενωθήκαµε σαν 
τµήµα, Οµαδικότητα 

Αλληλοβοήθεια, Υπευθυνότητα, Νέες εµπειρίες, Έµαθα πληροφορίες για 
άτοµα που δεν τις ήξερα, Θετικό για τη ψυχολογία µας – ξεσκάγαµε, 
Περισσότερη Γνωριµία µε τις καθηγήτριες, Ανακάλυψα νέες πτυχές του 
χαρακτήρα µου) 

• Θετικά στον τρόπο µάθησης (Ήταν ένας ενδιαφέρον τρόπος να µά-
θουµε)  
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Στο σύνολο των 28 απαντήσεων το 53,6 % αποδίδει τα θετικά στο γνωστικό 
τοµέα, το 42,9% στο συναισθηµατικό τοµέα και το 3,6% (µία απάντηση 
κοριτσιού)στον τρόπο µάθησης. 

Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να περιγράψουν τη στάση τους προς τα µα-
θηµατικά στο σχολείο 17 παιδιά (89,5%)απάντησαν ότι τους αρέσουν και 
προσέχουν την ώρα του µαθήµατος και 2 παιδιά 

(10,5%) ότι δεν τους αρέσουν αλλά προσπαθούν να πάρουν καλό βαθµό 

Στο ερώτηµα αν ‘‘επηρέασαν οι δραστηριότητες τη στάση σου στα µαθη-
µατικά’’ τα 15 παιδιά (78,9%) απαντούν ναι και τα 4 παιδιά (21,1%) απα-
ντούν όχι. 

Στο πόσο επηρέασαν οι δραστηριότητες τη στάση των παιδιών στα 
µαθηµατικά έχουµε τις απαντήσεις. Πολύ: 2 παιδιά (10,5%), Ναι: 11 
παιδιά (57,9%), Αρκετά: 1 παιδί (5,3%), Όχι: 4 παιδιά (21,1%). Ένα παιδί 
απαντά ότι δεν άλλαξε η στάση του γιατί ήδη τα αγαπούσε. 

Από τα 10 παιδιά που περιέγραψαν πώς τους επηρέασαν οι δραστη-
ριότητες, το 70% των παιδιών απάντησαν ότι τροποποιήθηκε η στάση τους 
(Μου κίνησαν το ενδιαφέρον, Με έκαναν να τα αγαπήσω, Μου αρέσουν 
ακόµα πιο πολύ), ένα 30% θεώρησε ότι επηρέασε τον τρόπο σκέψης τους 
και ένα 30% ότι άλλαξαν οι αντιλήψεις τους για τα µαθηµατικά (Γνώρισα 
µια άλλη όψη τους που σχετίζεται µα την ιστορία, Γνώρισα µια άλλη όψη 
τους που σχετίζεται µα την πρακτική τους εφαρµογή, Κατάλαβα ότι τα 
µαθηµατικά είναι πιο απλά και προσιτά, Απέκτησαν πραγµατική διάσταση 
στο µυαλό µου) 

Όσο δε για τη γνώµη των παιδιών για τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων 
στο µάθηµα των µαθηµατικών το 63,2 % απάντησαν ότι αυτές αυξάνουν 
κυρίως τη γνώση και την κατανόηση στα µαθηµατικά ,το 15,8% ότι αυξά-
νουν κυρίως την κατανόηση στα µαθηµατικά και το 10,5% ότι αυξάνουν 
κυρίως τις µαθηµατικές γνώσεις. 

Συγκρίνοντας τις δραστηριότητες µε το συνηθισµένο µάθηµα Μαθηµατικών 
το 84,2% (16 παιδιά) το βρήκε πιο ενδιαφέρον, το 10,5%( 2 παιδιά) ίδιο 
και µόνο ένα αγόρι απάντησε ότι ήταν λιγότερο ενδιαφέρον από το συνη-
θισµένο µάθηµα Μαθηµατικών. 

Συγκρίνοντας τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες µε τη συµµετοχή σε 
ένα συνηθισµένο µάθηµα Μαθηµατικών, 10 παιδιά (52,6%) απάντησαν 
περισσότερη, 6 παιδιά (31,6%) απάντησαν ίδια και τέλος 3 αγόρια (15,8%) 
θεώρησαν ότι συµµετείχαν λιγότερο από ότι στο συνηθισµένο µάθηµα 
Μαθηµατικών . 
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2ο Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

Με το ερωτηµατολόγιο αυτό προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε αν η 
θεατρική παράσταση, την οποία παρακολούθησαν τα υπόλοιπα παιδιά της 
Α΄ τάξης καθώς και όλα της Β΄, επέδρασε στο γνωστικό και το συναισθη-
µατικό τοµέα των παιδιών. 

Όταν ζητήσαµε από τα παιδιά να περιγράψουν τη µέτρηση της γης από τον 
Ερατοσθένη µετά την παρακολούθηση της παράστασης, το 21,2% των 
παιδιών απάντησαν ότι δεν κατάλαβαν, το 15,2% δεν απάντησαν την 
ερώτηση, το 9,1% έγραψε άσχετα προς την ερώτηση πράγµατα, το 15,2% 
έδωσε ολοκληρωµένη απάντηση και το 39,4% έγραψε κάποια από τα 
στάδια της λύσης του προβλήµατος της µέτρησης της γης από το Ερατο-
σθένη. 

Στην ερώτηση ‘‘Τι θετικό νοµίζεις ότι αποκόµισες παρακολουθώντας τη 
θεατρική παράσταση’’ παιδιά απάντησαν 32 παιδιά. Στην ερώτηση αυτή το 
30,3% των παιδιών απάντησαν ότι αποκόµισαν γνώσεις το 12,1% ότι 
κατανόησαν διάφορα πράγµατα (Κατάλαβα: πως όλοι οι άνθρωποι µπορούν 
να ανεβάσουν παραστάσεις, πώς ένα µυαλό φτιάχνει τον κόσµο στη 
φαντασία του, ότι όλα όσα διαβάζω κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν για 
να τα διατυπώσουν) ,το 15,2% βρήκαν ως θετικό την απόλαυση της 
παράστασης, το 9,1% βρήκαν γενικά θετική την παρακολούθηση το 9,1% 
δεν βρήκαν Τίποτα θετικό, το 6,1% εξέφρασαν την αντιπάθειά τους για τα 
µαθηµατικά, 1 παιδί βρήκε θετικό ότι Χάσαµε µάθηµα και τέλος το 12,1% 
έδωσαν άσχετες απαντήσεις 

Στην ερώτηση αν επηρέασε η θεατρική παράσταση τις αντιλήψεις σου για 
τα µαθηµατικά 17 παιδιά έδωσαν θετική απάντηση (ναι) ενώ 15 παιδιά 
έδωσαν αρνητική απάντηση. Ένα παιδί δεν έδωσε καµία απάντηση. 16 
παιδιά δικαιολόγησαν τις απαντήσεις τους ως εξής: Το 9,1%είπαν ότι 
ανέπτυξαν συµπάθεια για τη Γεωµετρία, το 12,1% ότι άλλαξαν αντιλήψεις 
για τη φύση των µαθηµατικών, το 6,1% άλλαξαν αντιλήψεις για τον τρόπο 
που πρέπει να γίνεται το µάθηµα Το 9,1% διατύπωσαν αντιπάθεια για τη 
Γεωµετρία και το 12,1% έγραψαν άσχετα πράγµατα. 

 

Αποσπάσµατα από συνεντεύξεις των παιδιών που συµµετείχαν 
στη θεατρική παράσταση 

- Γιατί ποιο λόγο πιστεύεις ότι επέλεξαν αυτό το έργο οι καθηγήτριες σας, σου 
άρεσε; 

(Η υλοποίηση της δραµατοποίησης ξεκίνησε ως πρόταση µια µαθήτριας 
καθώς το µελετούσαν ως ένα απλό λογοτεχνικό κείµενο). 
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Ελένη: Η καθηγήτρια µας (η µαθηµατικός) ενδιαφέρεται πολύ για θέµατα 
µέσα από τα µαθηµατικά και µας κάνει συχνά πράγµατα εκτός ύλης. Αυτό 
σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους όχι. Εµένα µου αρέσει γιατί µου 
αρέσουν τα µαθηµατικά. Το έργο µου αρέσει γιατί είναι πιο εύκολο να το 
παρακολουθήσουν οι γονείς και τα µικρά παιδιά που δεν ξέρουν µαθη-
µατικά.  

Σωτήρης: Η καθηγήτρια αυτή είναι πολύ δραστήρια. Κανονίζει τις εκδη-
λώσεις του σχολείου και ήταν λογικό να το κάνει…. Ενδιαφέρεται να µας 
µάθει µαθηµατικά µε έναν εναλλακτικό τρόπο… Το έργο µου άρεσε. 
Σκοπός ήταν να περάσουµε καλά και η µάθηση ήρθε από µόνη της. Μας 
άρεσε πάρα πολύ αυτό. 

Πάνος: Μάλλον ήθελε µέσα από έναν ιστορικό τρόπο να µας διδάξει µαθη-
µατικά. 

Πέτρος: Εγώ πιστεύω, για να µάθουµε µέσα από την ιστορία των µαθη-
µατικών. Με ένα άλλο έργο δεν θα µαθαίναµε.  

Μιχάλης: Για έναν εναλλακτικό τρόπο να κάνουµε µάθηµα. ¨Ήταν όµως 
κουραστικό…η προετοιµασία, τα ρούχα…. θα µου άρεσε περισσότερο ένα 
άλλο έργο, για παράδειγµα µια κωµωδία… έµαθα, όµως πράγµατα για την 
ιστορία και γενικά….  

Λυδία: Για να µάθουµε µαθηµατικά µε άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι το πέτυχαν 
γιατί µάθαµε. Όταν ο πρωταγωνιστής έλεγε τα λόγια του για τη µέτρηση της 
Γης στις πρόβες τα κατανοούσε περισσότερο κάθε φορά.  

Ξένια: Το επέλεξαν ως ένα διαφορετικό τρόπο για να µάθουµε….Εγώ, 
έµαθα, ήταν σαν παραµύθι. 

- Ποια η σχέση σου µε τα µαθηµατικά; Η συµµετοχή σου στην προετοιµασία 
της παράστασης επηρέασε τη στάση σου για αυτά; 

Ελένη: Τα µαθηµατικά µου αρέσουν. Η στάση µου για τα µαθηµατικά δεν 
άλλαξε καθόλου.  

Σωτήρης: Και εµένα η στάση µου είναι θετική και δεν άλλαξε καθόλου.  

Πάνος: Εµένα τα µαθηµατικά δεν µου αρέσουν…. τα βρίσκω πολύ δύ-
σκολα. ∆εν άλλαξε πολύ η στάση µου για τα µαθηµατικά αλλά µου άρεσε η 
ιστορία των µαθηµατικών. Με ένα άλλο έργο δεν θα µαθαίναµε τίποτα…. 
Θα ήταν καλό να διδάσκονται τα µαθηµατικά µε αυτόν τον τρόπο για παι-
διά που δεν τους αρέσουν.  

Πέτρος: Μου αρέσουν τα µαθηµατικά. Θα ήθελα να ψάξω και για άλλα 
γεγονότα στην ιστορία των µαθηµατικών.  
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Μιχάλης: ∆εν µου αρέσουν και δεν άλλαξε η στάση µου.  

Λυδία: Μου αρέσουν. Η στάση µου έγινε πιο θετική. Βλέπω τα µαθηµατικά 
αλλιώς τώρα. Με ένα άλλο µάτι… πιο διασκεδαστικά! Θα ήθελα στο σχολείο 
να υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες. 

Ξένια: ∆εν µου άρεσαν τα µαθηµατικά καθόλου! Η στάση µου όµως άλ-
λαξε. Θέλω πλέον να ακολουθήσω θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση. Αυτός 
ο τρόπος προσέγγισης µου άλλαξε την άποψη που είχα για αυτά… καµία 
σχέση µε πριν! Και ένα άλλο έργο πιστεύω θα µε επηρέαζε. Εάν το θέµα 
του έργου βασιζόταν σε µια άλλη επιστήµη θα µε επηρέαζε κατά τον ίδιο 
τρόπο για εκείνη.  

(∆εν γίνεται αναφορά στα πραγµατικά ονόµατα των µαθητών.) 

Λέρη Βαρβάρα, Μαθηµατικός. 

 

Συζήτηση και συµπεράσµατα 

Από τα ερωτηµατολόγια και τις συνεντεύξεις παρατηρούµε ότι η πλειο-
ψηφία των παιδιών αξιολόγησε θετικά τις δραστηριότητες και θεώρησε ότι 
αποκόµισε οφέλη τόσο σε γνωστικό όσο και σε συναισθηµατικό επίπεδο . 
Ένα µεγάλο ποσοστό θεώρησε αυτού του είδους τις δραστηριότητες πιο 
ενδιαφέρουσες από ένα συνηθισµένο µάθηµα. και βρήκε ότι συµµετείχε 
περισσότερο από ότι στο καθηµερινό µάθηµα. Με τις δραστηριότητες αυτές 
είδαν µια διαφορετική όψη των Μαθηµατικών και έγινε θετικότερη η στάση 
τους προς αυτά.  

 Επαληθεύτηκε λοιπόν η κύρια ερευνητική µας υπόθεση ότι οι συγκε-
κριµένες πολιτιστικές δραστηριότητες που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα 
δράσης, µπορούν να αξιοποιηθούν από τους-τις εκπαιδευτικούς ως µέσο 
εξοικείωσης των παιδιών µε τα µαθηµατικά και διαµόρφωσης θετικής 
στάσης απέναντί τους. 

Μία ακόµη διαπίστωσή µας ήταν ότι το θέατρο είχε τη µεγαλύτερη επί-
δραση στα παιδιά. Πράγµατι η θεατρική παράσταση ήταν η δραστηριότητα 
που άρεσε περισσότερο σε όλα τα παιδιά. Οι ίδιοι διάλογοι που διαβά-
στηκαν από την καθηγήτρια, όταν δραµατοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν 
σε θεατρική παράσταση απέκτησαν µια άλλη ισχύ. Έδωσαν στα παιδιά τη 
δυνατότητα να βιώσουν καταστάσεις όχι µόνο νοητικά και συναισθηµατικά 
αλλά και σωµατικά. 

Η συναισθηµατική εµπλοκή τους ήταν φανερή σε όλη τη διαδικασία της 
προετοιµασίας της θεατρικής παράστασης. Βίωσαν τον προβληµατισµό του 
ίδιου του Ερατοσθένη για τη λύση ενός πραγµατικού προβλήµατος, γεγο-
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νός που τους οδήγησε και στην κατανόηση της. Εντάξανε τη Γεωµετρία στο 
ιστορικό της πλαίσιο και διαπίστωσαν ότι είναι πράγµατι προϊόν της 
ανθρώπινης εµπειρίας. Ανέπτυξαν οµαδικότητα, υπευθυνότητα, εργατικό-
τητα, συνέπεια, ενδιαφέρον, αγωνία για το αποτέλεσµα, προθυµία Καλλιερ-
γήθηκαν αισθητικά µέσα από την εργασία για τα κοστούµια, τα σκηνικά, 
την επιλογή της µουσικής.  

Η επίδραση της παράστασης στα παιδιά που απλώς την παρακολούθησαν 
ήταν σαφώς µικρότερη. Όµως και σε αυτήν την περίπτωση επηρεάστηκαν 
οι αντιλήψεις τους για τα Μαθηµατικά. Θεωρούµε ότι αν µετά από την πα-
ράσταση είχε δοθεί ώρα για συζήτηση θα είχαµε περισσότερο θετικά 
αποτελέσµατα σε γνωστικό επίπεδο. 

Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής. 

Η ανάγνωση και αφήγηση αποσπασµάτων από λογοτεχνικά έργα αρχικά 
προκάλεσε διαµαρτυρίες από ορισµένα παιδιά, κυρίως από αυτά που δεν 
ήταν συνηθισµένα να διαβάζουν εξωσχολικά βιβλία. Κάποια από παιδιά 
είχαν δυσκολία στην κατανόηση των κειµένων, τα περισσότερα δε έδειξαν 
µεγάλη αδυναµία και φόβο στο να αφηγηθούν. Γι’ αυτό και µας είχε δη-
µιουργηθεί η πεποίθηση ότι η δραστηριότητα αυτή θα είχε την τελευταία 
θέση στις προτιµήσεις των παιδιών, γεγονός που διαψεύσθηκε. Παρα-
θέτουµε µερικά σχόλια των παιδιών για τη δραστηριότητα αυτή: Γιατί µε 
τρόπο γλαφυρό τα παιδιά αφηγούνται και µας µεταδίδουν νέες γνώσεις µε 
το δικό τους τρόπο. Κάτι το διαφορετικό για τα σχολικά δεδοµένα, ήταν 
αρκετά διασκεδαστικά. Ήταν κάτι διαφορετικό από τις άλλες. Ανέπτυξα 
ευφράδεια και µπόρεσα να εκφραστώ προφορικά. 

Η εκφραστική ανάγνωση του Σωκρατικού διαλόγου από τις µαθήτριες 
δυσκόλεψε στην κατανόηση τα παιδιά. Η χρησιµοποίηση στρατηγικών 
συναλλακτικής ανάγνωσης (transactional reading)* µε τις οποίες χρησιµο-
ποιούµε και άλλα συµβολικά µέσα, όπως την προφορική και τη γραπτή 
γλώσσα, τις οπτικές εικόνες και τη δράση ,θα µπορούσε να αποτελέσει 
εφόδιο στα παιδιά , για την καλύτερη κατανόηση των κειµένων και των 
µαθηµατικών εννoιών που αυτά περιέχουν. (Borasi 98, Siegel 1996 b, 
Siegel 1998) 

 

*Κατά την Rosenblatt η ανάγνωση οποιουδήποτε λογοτεχνικού έργου είναι 
αναγκαστικά ένα ατοµικό συµβάν που συντελείται µε τη συµµετοχή της διάνοιας 
και των αισθηµάτων του συγκεκριµένου αναγνώστη. Στο κέντρο της θεωρίας της 
βρίσκεται η ιδέα της συνεχούς αλληλεπίδρασης και συναλλακτικής διαδικασίας 
ανάµεσα στο κείµενο και στον αναγνώστη (transactional theory). (Καρπόζηλου 
1999) 
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Αντίθετα από τη σχετική βιβλιογραφία, ο αγώνας επιχειρηµατολογίας µέσα 
από το παιχνίδι ρόλων, η τεχνική αυτή του εκπαιδευτικού δράµατος δεν 
είχε την αναµενόµενη απήχηση στα παιδιά. Ο κύριος λόγος ,κατά την άπο-
ψή µας, ήταν η απειρία µας στη σωστή εφαρµογή των τεχνικών του 
εκπαιδευτικού δράµατος.  

Τα παιδιά δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις Φυσικής και Ιστορίας για να 
παρακολουθήσουν τον προβληµατισµό και την αντιπαράθεση για τη επι-
λογή της µονάδας µέτρησης. Αναγκαστήκαµε λοιπόν να διδάξουµε τις 
απαραίτητες για την επιχειρηµατολογία γνώσεις Φυσικής και Ιστορίας, 
γεγονός που τα κούρασε. Θα έπρεπε να είχαµε αφιερώσει περισσότερο χρό-
νο για την πλήρη κατανόηση των νέων γνώσεων και µετά από εύλογο χρόνο 
να πραγµατοποιήσουµε τη δραστηριότητα αυτή εµπλέκοντας ενεργά όλα τα 
παιδιά της τάξης. 

 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δράµατος καθώς και της Ρητορικής τέχνης 
(προφορικός λόγος, διάλογος, πειθώ µε επιχειρήµατα) στη διδακτική διαδι-
κασία των µαθηµατικών στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, χρειάζεται περαι-
τέρω διερεύνηση.  

Αν και η χρήση της Μαθηµατικής Λογοτεχνίας και του ∆ράµατος µπορεί να 
αποτελέσει µια εναλλακτική και καινοτόµο µορφή διδασκαλίας των µαθη-
µατικών σε όλες τις βαθµίδες, εντούτοις εφαρµόζεται σπάνια στη ∆ευτε-
ροβάθµια Εκπαίδευση. Χρειάζεται εποµένως να επιµορφωθούν οι καθηγη-
τές για να γνωρίσουν τις θετικές επιδράσεις της ενιαιοποίησης (integration) 
της Λογοτεχνίας και των Μαθηµατικών καθώς και τις µεθόδους που µπο-
ρούν να χρησιµοποιήσουν για την ενιαιοποίηση αυτή. (Kimberly 2004).  
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ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ» ΤΟΥ ΧΑΝΣ ΜΑΓΚΝΟΥΣ 
ΕΝΤΣΕΝΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 

 
Μαλβίνα Παπαδάκη 

Μαθηµατικός στο ΠΣΠΑ 

 

Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή θα αποδείξουµε ότι το θέατρο έχει σχέση µε τα 
Μαθηµατικά και τη διδασκαλία. Ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά µιας 
θεατρικής παράστασης και µιας διδασκαλίας, όσο εξάλλου υπάρχουν και 
πολλές διαφορές. Θα αποδείξουµε ότι, µια θεατρική παράσταση µπορεί να 
αξιοποιηθεί και διδακτικά και παιδαγωγικά. Με τον όρο αυτό, εννοούµε  
µια θεατρική παράσταση, που έχει ενταχθεί µέσα στο σχολικό πρόγραµµα, 
που γίνεται στη σχολική αίθουσα και διαρκεί µια διδακτική ώρα. 

Τίθενται, βέβαια εδώ, εξαρχής, κάποια ερωτήµατα. Κατά πόσον η 
µυθοπλασία ή οι ελκυστικές αφηγήσεις µπορεί να σταθούν σε βάρος του 
ορθού επιστηµονικού λόγου, ή της επιστηµονικής σκέψης. Της καθαρό-
τητας δηλαδή του µαθηµατικού λόγου. Όποια, όµως παραχώρηση και αν 
παρατηρήσουµε σε βάρος αυτής της καθαρότητας, το όφελος στην 
πραγµατικότητα εξαιτίας της άµεσης συµµετοχής των µαθητών µπορεί να 
θεωρηθεί ότι είναι κάτι που την αντισταθµίζει. Από την άλλη, η γλώσσα που 
έχει επικρατήσει στα σχολικά βιβλία και στα παραβιβλία των Μαθη-
µατικών, (τα λογής λυσάρια που κυκλοφορούν στην αγορά), είναι πολλές 
φορές τυποποιηµένη, προσπαθώντας να πλησιάσει την τυπική γλώσσα των 
Μαθηµατικών. Έτσι, τα σχολικά βιβλία γίνονται απωθητικά, καθόλου 
ελκυστικά για ανάγνωση παρά την πλούσια εικονογράφηση που τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχει στις σελίδες τους. Γιατί λοιπόν να µην υιοθετήσουµε 
τη γλώσσα της λογοτεχνίας;  
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   Τα Μαθηµατικά είναι η Τέχνη των επιχειρηµάτων και µε αυτή την 
έννοια, πέρα από αυτές καθεαυτές τις γνώσεις των µαθηµατικών εννοιών, 
διδάσκει τους µαθητές να κάνουν συλλογισµούς. Αυτός είναι και ο 
παιδαγωγικός ρόλος των Μαθηµατικών. Να µάθει τους µαθητές να χρησι-
µοποιούν επιχειρήµατα προκειµένου να στηρίξουν τους ισχυρισµούς τους. 
Το Θέατρο από την άλλη, µια µορφή Τέχνης, µε τη δική του γλώσσα, έχει 
αισθητικό, ψυχολογικό και ηθικό χαρακτήρα, αφού στο τέλος αυτοί που 
καθαίρονται από τα πάθη τους (=παθήµατα, συναισθήµατα, ψυχικά πάθη) 
δεν είναι οι ήρωες που καθαίρονται από τις φοβερές τους πράξεις, αλλά οι 
ίδιοι οι θεατές. Αυτός είναι και ο παιδαγωγικός ρόλος του Θεάτρου γενικά 
και όχι µόνο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Η αναπαράσταση, δηλαδή, 
ανθρώπινων καταστάσεων και αντιδράσεων (εκδίκηση, πόνος, µίσος, πάθος, 
αγάπη κ.α), συµπληρώνει την εµπειρία του θεατή, διευρύνει τον κόσµο του 
µε βιώµατα, που ίσως δεν θα γνωρίσει ποτέ στο περιβάλλον που ζει. Και µε 
αυτή την έννοια τον διδάσκει.  

∆εν είναι δυνατόν, όµως βέβαια οι θεατρικές παραστάσεις να αντικαταστή-
σουν όλες τις άλλες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηµατικών. Σε 
καµιά περίπτωση δεν µπορούν να θεωρηθούν ως πανάκεια που θα 
διορθώσει όλα τα κακά της εκπαίδευσης. Από την αρχή πρέπει να 
ξεκαθαρίσουµε ότι πρόθεσή µας δεν είναι να µεταφέρουµε, εδώ, στη διδα-
σκαλία των Μαθηµατικών αυτούσιους ή έστω προσαρµοσµένους κανόνες ή 
συνταγές. Να αντιγράψουµε την τεχνική του θεάτρου. Πρόθεσή µας είναι 
να κουβεντιάσουµε δυνατότητες για εναλλακτικές διδασκαλίες για να 
διευρύνουµε την εµπειρία µας ως δάσκαλοι. Να παρατηρήσουµε, δηλαδή 
προσεκτικά άλλους µηχανισµούς διδασκαλίας, όπως αυτόν του Θεάτρου. 
Όχι για να αντικαταστήσουµε όλους τους άλλους και να τον χρησι-
µοποιούµε καθηµερινά θεωρώντας τον ως «τον από µηχανής θεό», που θα 
µας λύσει όλα µας τα προβλήµατα, ή που θα µας θεραπεύσει από την 
πλήξη που αισθανόµαστε, όσοι αισθανόµαστε, στην αίθουσα διδασκαλίας. 
Αλλά για να τον χρησιµοποιήσουµε όπου είναι εφικτό και διδακτικά 
κατάλληλο. Ως εργαλείο και όχι ως αυτοσκοπό. ∆ιευρύνοντας τα διδακτικά 
µας µέσα, µελετώντας της δυνατότητες που µας παρέχει. 

Στο Πειραµατικό Σχολείο λοιπόν, του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τον χειµώνα 
του 2001 (επαναλήφθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006), στα πλαίσια της 
διδασκαλίας της ενότητας «Ταυτότητες» της Γ΄ Γυµνασίου, «ανέβηκε» η «7η 
Νύχτα», ένα επεισόδιο από το βιβλίο του Χανς Μάγκνους Εντσενσ-
µπέργκερ: «Το Πειραχτήρι των Αριθµών».  

Κατά την 7η Νύχτα, προηγούνται άλλες 6 και έπονται άλλες 5, το Πει-
ραχτήρι, ένας γέρος σοφός, εµφανίζεται στον ύπνο του µικρού Ρόµπερτ. 
Εκεί, κάθε βράδυ, το Πειραχτήρι έχει από ένα διάλογο µε τον Ρόµπερτ, 
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που εντυπωσιασµένος ανακαλύπτει µια σειρά αξιοπερίεργα γι αυτόν 
πράγµατα. Ανακαλύπτει, ας πούµε, τους πρώτους αριθµούς, τους τρίγω-
νους και τετράγωνους αριθµούς κ.α. Την 7η  Νύχτα ανακαλύπτει το Τρίγω-
νο του Pascal και τις ιδιότητές του.  

Η ενότητα «ταυτότητες» του σχολικού προγράµµατος αφενός, και το βιβλίο 
που προαναφέρθηκε των εκδόσεων Ψυχογιός αφετέρου, ήταν η αφορµή να 
«πέσει» η ιδέα µιας θεατρικής παράστασης. Από το πρόγραµµα της παρά-
στασης του 2001, αντιγράφουµε: «Η ιδέα ξεκίνησε στο µάθηµα για τις 
ταυτότητες. Στο δεύτερο κεφάλαιο µε τους πολλούς τύπους και τα αναπτύ-
γµατα, τις πράξεις µε γενικούς αριθµούς. Πράξεις ανιαρές, συχνά βαρετές, 
κάποτε ακαταλαβίστικες ως προς τη χρησιµότητά τους. Κι όταν τέθηκε το 
ερώτηµα κι αν θέλουµε να βρούµε το ανάπτυγµα (α+β)4, ή (α+β)5 τι θα 
κάνουµε; Μιλήσαµε για πρώτη φορά για το τρίγωνου του Pascal. Κι ήταν 
τότε, που η Ειρήνη µας είπε πως ξέρει ένα βιβλίο, που µιλά για αυτό το 
τρίγωνο» Έτσι ξεκίνησαν όλα.  

Η θεατρική παράσταση αυτή επαναλήφθηκε τον ∆εκέµβριο, που πέρασε, 
του 2006, στο ίδιο σχολείο, πάλι στην Γ΄ Γυµνασίου, καλύτερη αφού αξιο-
ποίησε την εµπειρία της πρώτης. 

Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να παρουσιάσει πώς µια θεατρική παρά-
σταση αντικατέστησε µια ώρα διδασκαλίας, ποιον απόηχο άφησε, ποιοι 
πήραν µέρος, στα πλαίσια ποιας µαθηµατικής ενότητας εντάχθηκε και 
τέλος ποιους διδακτικούς στόχους αυτή υπηρέτησε. 

 

Γιατί το Θέατρο ως παράδειγµα διδασκαλίας 

Αν ξεκινήσουµε από το αρχαίο Θέατρο, θα παρατηρήσουµε ότι έχει µεγάλη 
συνάφεια µε τη διδασκαλία. Είναι γνωστό ότι ο όρος αυτός, «διδασκαλία», 
χρησιµοποιούταν αντί του όρου «παίξιµο». Τα θεατρικά έργα, οι αρχαίες 
τραγωδίες εδιδάσκοντο, δεν παίζονταν. Αυτή είναι µια πρώτη σηµείωση. 

Ακόµα, µια θεατρική παράσταση συνδέεται µε τη διδασκαλία και ως προς 
τους στόχους. Αλλά πέρα από αυτούς, σε µια θεατρική παράσταση 
υπάρχουν διακριτοί ρόλοι, µια θεατρική παράσταση έχει πρωταγωνιστές, 
δεύτερο ρόλο, τρίτο κτλ, έχει υπόθεση, έχει υποκριτές- ηθοποιούς, που 
υπηρετούν το µύθο του σεναρίου, είναι ενσωµατωµένοι στο µύθο, και 
αποτελούν µέρος του. 

Ο χώρος του θεάτρου, ακόµα, µοιάζει, αλλά και διαφέρει από αυτόν της 
αίθουσας διδασκαλίας. Η σκηνή και οι θεατές φτιάχνουν, αποτελούν ένα 
νοητό κύκλο. Σε αυτόν µέσα υπάρχουν ο πραγµατικός κόσµος των θεατών 
και ο φανταστικός, µυθικός κόσµος των ηθοποιών. Ο νοητός κύκλος, είναι 
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το σύµβολο µιας κλειστής ενότητας, µέσα στην οποία ο καθένας έχει τη 
θέση του, σε σχέση µε τους άλλους. 

Το Θέατρο είναι ένας κώδικας, µια γλώσσα µέσα από την οποία µπορούµε 
να µιλάµε, µπορούµε να εξερευνούµε συναισθήµατα, σκέψεις, ιδέες, µπο-
ρούµε να µάθουµε να αντιµετωπίζουµε προβλήµατα. Μέσα από τους ρό-
λους που παίζονται και την εξερεύνηση φανταστικών καταστάσεων, οι 
µαθητές – κοινό, έχουν την ευκαιρία να δουν τα γεγονότα µέσα από ένα 
άλλο πρίσµα.    

Από την άλλη τα Μαθηµατικά είναι επίσης µια γλώσσα, ένας άλλος 
κώδικας. Μια γλώσσα µε σύµβολα και δικούς της κανόνες, µε αυστη-
ρότητα. Από τη µια ο πραγµατικός κόσµος και από την άλλη ο κόσµος των 
Μαθηµατικών µε τη δική του συνέπεια, λογική και τελειότητα.  

Στην αίθουσα διδασκαλίας οι µαθητές βρίσκονται υποχρεωτικά και όχι σε 
εθελοντική, όπως στο θέατρο βάση. Και εδώ υπάρχουν ηθοποιοί µε 
διαφορετικούς ρόλους, αλλά και θεατές. Υπάρχει ακόµα, βέβαια, ο δάσκα-
λος, ο οποίος όποια διδακτική προσέγγιση και αν χρησιµοποιήσει, έχει τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι όρθιος, συνήθως και οι µαθητές καθισµένοι. 
Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ο 
µαέστρος, ο σκηνοθέτης, αυτός που διευθύνει την όλη διαδικασία. Οι µα-
θητές δρουν µε συγκεκριµένους, λίγο ή πολύ προκαθορισµένους ρόλους. 
Ατοµικά, σχεδόν πάντα.  

Σε µια θεατρική παράσταση, οι µαθητές – θεατές συµµετέχουν, γίνονται οι 
ίδιοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, σκηνογράφοι. Η έµφαση δίδεται περισσότερο 
στη διαδικασία συµµετοχής παρά στην παρουσίαση του τελικού προϊόντος.  
Σκοπός είναι η ίδια η δηµιουργία. Η παράσταση είναι δικό τους δηµιούρ-
γηµα και αναλαµβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για αυτή. Οτιδήποτε γίνεται 
µέσα στην αίθουσα - θέατρο, γίνεται από αυτούς, για αυτούς και όχι για 
χάρη άλλου σκοπού, του βαθµού για παράδειγµα. Η µάθηση περνά στην 
εξουσία του µαθητή. Ο δάσκαλος έχει το ρόλο του βοηθού. Έχει δευτερεύ-
οντα ρόλο. Προσπαθεί να αναδείξει τη γνώση µέσα από το όποιο σενάριο. 
∆εν προσπαθεί να επιβάλει τη γνώση. Το «εκπαιδευτικό» θέατρο αποτελεί 
και αυτό µια συστηµατική, δοµηµένη εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί στόχοι, µέθοδος, σχεδιασµός, αξιολόγηση. Υπερβαίνει δηλα-
δή, αυτή η διαδικασία, τα όρια ενός απλού αυτοσχεδιασµού ή την έννοια 
της απόλυτα ελεύθερης έκφρασης.  

Η όψη της αίθουσας αλλάζει και αυτή. Όρθιοι είναι περισσότεροι του ενός 
µαθητές. Ο δάσκαλος είναι στην άκρη. Κάθεται.  Πίσω, µακριά. Ο νοητός 
κύκλος, που λέγαµε, αγκαλιάζει όλους τους µαθητές. Ηθοποιούς και θεα-
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τές µαζί. Ο κόσµος της γνώσης, των Μαθηµατικών, συναντιέται µε αυτόν 
του πραγµατικού κόσµου, των θεατών.   

Στο θέατρο δουλεύει κανείς µε µια οµάδα. Η διαδικασία µιας θεατρικής 
παράστασης αλλά και ό,τι έχει προηγηθεί αυτής, δεν παραµένει ένα απλό 
βίωµα δράσης (συναισθηµατική συµµετοχή). Προχωράει  παραπέρα. Ο 
µαθητής παίζει µπροστά σε κοινό, στη τάξη που έχει διαµορφωθεί άλλωστε 
σε σκηνή θεάτρου. Υπάρχουν σκηνικά. Μιλά δηµόσια, επικοινωνεί µε τους 
άλλους, αυτοσχεδιάζει. Στο θέατρο, οι µαθητές αντί  να είναι καθηλωµένοι 
σε µια καρέκλα και να γίνονται αποδέκτες άπειρων πληροφοριών, των 
γνώσεων, χρησιµοποιούν το σώµα τους. ∆ρουν. Αλλάζουν τον τόνο της 
φωνής τους. Τον χρωµατίζουν. 

Έτσι, σε µια θεατρική παράσταση, ανατρέπονται οι τυπικές δοµές ιεραρ-
χίας του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιεί-
ται ουσιαστικά και µετασχηµατίζεται. Παραχωρεί τη θέση του σε ένα νέο 
ρόλο µε διαφορετικές απαιτήσεις και δυναµικές. ∆εν πρωταγωνιστεί πια. Οι 
µαθητές - ηθοποιοί - σκηνοθέτες - σκηνογράφοι έχουν τους πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους. 

Σε µια θεατρική παράσταση δεν χρειάζεται κανείς να επιβάλει την ησυχία. 
Οι µαθητές παρακολουθούν γιατί τους καθηλώνει η ίδια η παράσταση. Και 
στο τέλος ξέρουν αν τους άρεσε ή όχι. Άλλωστε έχουν όλοι συµµετάσχει µε 
τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο να πραγµατοποιηθεί. 

Οι µαθητές - ηθοποιοί, βιώνουν, ταυτίζονται µε τα πρόσωπα, που ενσαρκώ-
νουν και µε τις περιπέτειες του µύθου. Του σεναρίου. Μια από τις 
µεγαλύτερες αξίες µιας θεατρικής παράστασης είναι ότι µας οδηγεί 
αναγκαστικά να διαφοροποιήσουµε το δάσκαλο από το µαθητή όχι µόνο 
στη θέση τους στο χώρο, αλλά και ποιοτικά. Ο θεατής - µαθητής ανήκει 
στην καθηµερινή πραγµατικότητα, ο υποκριτής - ηθοποιός ανήκει στο µύ-
θο και ο δάσκαλος υπηρετεί το µύθο, δηλαδή τη γνώση όπως ο τραγικός 
ποιητής ή ο θεατρικός συγγραφέας. Και όσο πιο καλά υπηρετούνται αυτοί 
οι δύο δρόµοι, όσο καλύτερα τους περπατάµε στη διδασκαλία µας, τόσο 
πιο πρόθυµη είναι η συνεργασία και συµµετοχή του µαθητή – θεατή. 

Τέλος, στο θέατρο όταν τελειώσει η θεατρική παράσταση, µένουν οι θεατές 
για να την αξιολογήσουν. Να την κρίνουν. Αυτοί είναι εκείνοι που 
αποφασίζουν αν πέτυχε ή δεν πέτυχε η διδασκαλία. Η λειτουργία αυτή δεν 
ανήκει στους δασκάλους ή στους θεατρικούς συγγραφείς, που συνήθως 
κρίνουν και αξιολογούν τους ακροατές όλους µαζί και έναν ένα χωριστά. 
Αυτή είναι µια φυσική διαδικασία του θεάτρου, που είναι σχεδόν αδια-
νόητη στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Ποιος είναι πιο κατάλληλος να κρίνει 
αν το µάθηµα έχει πετύχει. Ένα ακόµα ζήτηµα που θέτει µια θεατρική 
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παράσταση και που έχει να κάνει µε τη δηµοκρατία στο σχολείο, πολύ 
περισσότερο στη διδασκαλία ενός µαθήµατος, όπως τα Μαθηµατικά που η 
φύση του εµποδίζει µια τέτοια κριτική να γίνεται από τους µαθητές. 

 

Η περιγραφή της παράστασης 

Η παρουσίαση της παράστασης που θα ακολουθήσει, αποτελείται από έξι 
στάδια:    

Το διάβασµα του κειµένου, 1ο στάδιο.  

Το µοίρασµα των ρόλων,   2ο στάδιο. 

Οι αποφάσεις για την σκηνοθεσία, 3ο στάδιο. 

Η κατασκευή των σκηνικών, 4ο στάδιο. 

Η γραφή των συνοδευτικών κειµένων που κρίθηκαν απαραίτητα,  
5ο στάδιο. 

Η γενική δοκιµή, 6ο στάδιο. 

Η Παράσταση, 7ο στάδιο. 

Η περιγραφή θα ακολουθήσει το παραπάνω σχήµα. 

 

1ο Στάδιο: Το διάβασµα του κειµένου 

Το κείµενο που επρόκειτο να σκηνοθετηθεί, η «7η Νύχτα» , δηλαδή, από το 
βιβλίο «Το Πειραχτήρι των Αριθµών», του Χανς Μάγκνους Εντσενσ-
µπέργκερ, αφού φωτοτυπήθηκε, µοιράστηκε σε τόσα αντίτυπα, όσα οι 
µαθητές του 2ου τµήµατος της Γ΄ Γυµνασίου, του ΠΣΠΑ. Οι µαθητές κρά-
τησαν το αντίγραφο ένα Σαββατοκύριακο για να το µελετήσουν. 

 

2ο Στάδιο: Το µοίρασµα των ρόλων 

Σε µια συνάντηση που έγινε µετά το σχολείο, ένα µεσηµέρι αποφασίστηκε 
ποιοι θα είναι οι ρόλοι και πως θα κατανεµηθούν αυτοί.  

Στην παράσταση συµµετείχαν, τελικά 11 µαθητές/τριες, όλοι µαθητές του 
2ου τµήµατος της Γ΄ Γυµνασίου. Επειδή τα πρόσωπα του έργου είναι 
ουσιαστικά µόνο τρία, το Πειραχτήρι, ο Ρόµπερτ και ένας πολύ µικρός ρό-
λος της µαµάς του Ρόµπερτ, επινοήθηκαν και άλλα πρόσωπα, προκειµένου 
να συµµετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι µαθητές στην παράσταση. 
Αφού το κείµενο ήταν αρκετά µεγάλο και το έργο θα ανέβαινε σε µια διδα-
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κτική ώρα, κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράµµατος και αµέσως µετά 
την ενότητα περί Ταυτοτήτων, του σχολικού βιβλίου, ορίστηκε ένας 
αφηγητής, που θα διάβαζε το κείµενο εκτός των διαλόγων. Ορίστηκαν, 
επίσης, τέσσερις µαθητές/τριες, που θα έκαναν παρεµβάσεις κατά τη 
διάρκεια της παράστασης, µε µια εισαγωγή καταρχήν ή για να παρουσιά-
σουν καθαρά µαθηµατικά ζητήµατα, που κρίθηκαν απαραίτητα για την 
καλύτερη κατανόηση της όλης ιδέας. 

Από τους 11 αυτούς µαθητές, µια µαθήτρια χειριζόταν την µηχανή προ-
βολής των slides και διηύθυνε την όλη παράσταση, ενώ τρεις από αυτούς 
έφτιαξαν τα «σκηνικά». 

Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ, ότι οι ιδέες, σχετικά µε τους ρόλους, τα 
σκηνικά που κατασκευάστηκαν και κρεµάστηκαν στον πίνακα της αίθου-
σας, ή τα κρατούσαν µπροστά τους περνώντας από τη σκηνή, ήταν από-
κλειστικά δικές τους ιδέες.  

 

   3ο 4ο και 5ο Στάδιο: Σκηνοθεσία 

Μετά από συζήτηση, οι προτάσεις για τη σκηνοθεσία έπεφταν βροχή. Οι 
ίδιοι οι µαθητές, που συµµετείχαν πρότειναν να κατασκευάσουν σε ένα 
µεγάλο χαρτόνι που θα κρεµούσαν στον πίνακα, ένα τρίγωνο του Pascal, σε 
µια σκάλα από κύβους, όπως περιγράφεται εξάλλου και στο κείµενο. Εδώ 
χρησιµοποίησαν τη φαντασία τους, βρήκαν µαρκαδόρους, έβαλαν χρώµα, 
όπου έκριναν ότι χρειάζεται, σκέφτηκαν ποιες είναι οι κατάλληλες διαστά-
σεις στο χαρτόνι, ώστε να φαίνεται από µακριά. 

Ακόµα, αποφασίστηκε, να φτιάξουν µικρότερα χαρτόνια, που θα κρατού-
σαν ισάριθµοι µαθητές/τριες και στα οποία θα είχαν σχεδιάσει τους 
τέσσερις πρώτους τρίγωνους αριθµούς, δηλαδή τους 1, 3, 6, 10, καθώς 
επίσης και τους πέντε πρώτους όρους της σειράς Fibonacci, δηλαδή τους 1, 
1, 2, 3, 5, 8.  

Φτιάξανε ακόµα έγχρωµα slides, τυπώνοντας τις έγχρωµες φωτογραφίες του 
βιβλίου. 

Αποφασίστηκε, ακόµα να γραφούν τέσσερα κείµενα. Στο ένα θα γινόταν µια 
εισαγωγή, µιας και την παράσταση κάλεσαν να παρακολουθήσουν και οι 
µαθητές του άλλου τµήµατος της Γ΄ Γυµνασίου. 

Το δεύτερο κείµενο θα παρουσίαζε τους τρίγωνους αριθµούς, το τρίτο την 
ακολουθία Fibonacci και το πρόβληµα που την γέννησε, αλλά και τη 
σχέση της µε την «χρυσή αναλογία», και τον αριθµό φ, και τέλος το τέταρτο 
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κείµενο ετοιµάστηκε για το Blaise Pascal και το τρίγωνο που φέρει το 
όνοµά του. 

 

6ο  Στάδιο: Η γενική δοκιµή 

Σε ώρες ξένων γλωσσών ή Γυµναστικής που δανειστήκαµε, έγιναν δύο 
δοκιµές και µια γενική δοκιµή.  

Κατά τις δύο πρώτες δοκιµές διάβασαν τους ρόλους τους τα τρία κύρια 
πρόσωπα του έργου: Το Πειραχτήρι, ο Ρόµπερτ και η µαµά του Ρόµπερτ, 
καθώς επίσης ο αφηγητής διάβασε το δικό του κείµενο. Η στάση του κάθε 
ηθοποιού της παράστασης, καθώς επίσης και ο τρόπος που θα διάβαζε τον 
ρόλο του καθορίστηκε µετά από συζήτηση που έγινε µέσα στην οµάδα, 
όσων συµµετείχαν. 

Στο µεταξύ τα χαρτόνια ετοιµάζονταν στην ίδια αίθουσα και συντάσσονταν 
τα κείµενα. 

Τα slides θα προβάλλονταν κατά τη διάρκεια της παράστασης. Η µαθήτρια 
που θα διηύθυνε την όλη παράσταση και θα άλλαζε τα slides, θα έδειχνε 
στο µεγάλο χαρτόνι µε το Τρίγωνο του Pascal, τους αριθµούς, που το 
Πειραχτήρι έλεγε, δηλαδή τα οριζόντια αθροίσµατα, τις δυνάµεις του 2 κτλ. 

 

7ο Στάδιο: Η ίδια η παράσταση 

Την ηµέρα που έκλειναν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων, 
την 23η ∆εκεµβρίου, και τις δύο χρονιές, πραγµατοποιήθηκε η παράσταση. 
Την πρώτη φορά, το 2001 έγινε στην ίδια την αίθουσα διδασκαλίας, ενώ τη 
δεύτερη φορά, το 2006, έγινε στο αµφιθέατρο του σχολείου, µιας και τώρα 
θα υπήρχαν και θεατές, όπως προαναφέρθηκε. 

Αφού µοιράστηκε το πρόγραµµα της παράστασης, που είχε ετοιµαστεί, η 
Χριστίνα διαβάζει το κείµενο – εισαγωγή,  

Στη συνέχεια, αρχίζει ο διάλογος, στον οποίο παρεµβάλλεται ο αφηγητής. 
Η ιστορία διακόπτεται για να ακούσουµε για τους τρίγωνους αριθµούς και 
τη γεωµετρική τους παράσταση, καθώς ακόµα για τους αριθµούς Fibonacci 
και το πρόβληµα µε το ζευγάρι των κουνελιών και τις γεννήσεις των. 

Και όταν η παράσταση τελείωσε και µετά το παρατεταµένο ζεστό χειρο-
κρότηµα του τέλους, αλλά και αυθόρµητα χειροκροτήµατα ενδιάµεσα, το 
χαρτόνι µε το τρίγωνο έµεινε στον πίνακα. Και τότε όλοι συνειδητοποίησαν 
τις ιδιότητές του, τις οποίες ο Ρόµπερτ µαζί µε το Πειραχτήρι είχαν µόλις 
παρουσιάσει. Ένα άλλο, διαφορετικό «µάθηµα» είχε τελειώσει. Ένα µά-
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θηµα, που διδάχθηκε πιο άνετα, χωρίς διακοπές, χωρίς να χρειάζεται να 
επιβάλει κανείς την ησυχία. Ένα µάθηµα, που µοιάζει να µένει 
περισσότερο στους µαθητές, από ότι συµβαίνει συνήθως.  

 

  
Χανς Μαγκνους 
Εντσνσµπέργκερ 
  Παρασκευή 22 /12 /2006 

 

Συµπεράσµατα 

Η αρχαία τραγωδία, αλλά και το θέατρο γενικότερα, δεν έχει µόνο σκοπό 
την τέρψη των θεατών. Κυρίως αποβλέπει στο να διδάξει και να περάσει 
διάφορα µηνύµατα προς την κοινωνία. Στο θέατρο, ο κόσµος έβλεπε και 
βλέπει τους εθνικούς του ήρωες να ενεργούν, εκεί οι θεατές συνδέονταν µε 
το όποιο µυθικό παρελθόν τους, ενώ σε σκηνές θεάτρου παρήλαυναν 
θρύλοι και παραδόσεις, ή προβάλονταν και ερευνώνταν όλα τα ανθρώπινα 
προβλήµατα. Ηθικά, κοινωνικά, πολιτικά ή φιλοσοφικά της κάθε εποχής. 
Το θέατρο, λοιπόν, υπήρξε πάντα µέχρι και σήµερα ένα λογοτεχνικό είδος, 
που αφενός µεν ψυχαγωγούσε, και αφετέρου αποτελούσε ένα µαζικό 
σχολείο. 

Μια θεατρική παράσταση εποµένως δεν είναι ξένη από τους σκοπούς του 
σχολείου, που δεν είναι άλλοι από µορφωτικοί για να προβληµατίσουν και 
να δώσουν εφόδια και γνώσεις. ∆εν είναι, λοιπόν, τόσο τολµηρό όσο 
φαίνεται ίσως εκ πρώτης όψεως να χρησιµοποιήσει κανείς το θέατρο 
εµπλουτίζοντας την διδακτική του µεθοδολογία. 

Μπορούµε να αξιοποιήσουµε την τέχνη του Θεάτρου, και τις δυνατότητες 
που µπορεί να προσφέρει αυτή στην εκπαίδευση. Γιατί πρόκειται για µια 
άλλη διαδικασία µάθησης,  

Το Τµήµα Γ2 της Γ’ Γυµνασίου του 
ΠΣΠΑ σας παρουσιάζει την: 

 

7η Νύχτα 

από το 

Πειραχτήρι των Αριθµών 

του 

Χανς Μάγκνους Έντσενσµπέργκερ 
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   Με τα Μαθηµατικά όµως τι γίνεται; Υπάρχουν θεατρικοί διάλογοι ή 
θεατρικά έργα, που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη θέση ενός 
µαθήµατος Μαθηµατικών; Όπως προσπαθήσαµε να δείξουµε στα πλαίσια 
αυτής της εργασίας, ναι υπάρχουν! Πολύ λίγα, βέβαια. Θα µπορούσε, 
όµως, να σκηνοθετήσει κανείς κάποια µαθήµατα Μαθηµατικών, αν είχε τις 
ικανότητες. Μα κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνεται στην πραγµατικότητα 
καθηµερινά. Κάθε µάθηµα δεν µπορεί να γίνει θεατρική παράσταση. Όχι 
µόνο γιατί, όπως αναφέρθηκε είναι δύσκολο, αλλά και γιατί κάθε µάθηµα 
Μαθηµατικών δεν προσφέρεται προς τούτο.  

Στην περίπτωση, που µόλις περιγράψαµε, µε τη θεατρική παράσταση που 
σκηνοθετήθηκε, µελετήθηκαν τελικά από τους µαθητές, κυρίως από 
αυτούς που συµµετείχαν, µα όχι µόνο, οι σειρές των αριθµών και οι 
ιδιότητές τους στο τρίγωνο του Pascal. Για τον σκοπό αυτό χρησιµο-
ποιήθηκε ο φανταστικός κόσµος του θεατρικού διαλόγου του µικρού 
Ρόµπερτ µε το Πειραχτήρι των Αριθµών. Έτσι, διά του κόσµου του θεάτρου, 
οι µαθητές γνώρισαν έννοιες και ιδιότητες του πραγµατικού κόσµου των 
αριθµών. Η αξία του τριγώνου ώστε να ξέρει κανείς τους συντελεστές των 
αναπτυγµάτων των διωνύµων, είχε ειπωθεί µέσα στην τάξη, κατά τη 
διάρκεια του τυπικού µαθήµατος των Ταυτοτήτων. Μέσα από την προετοι-
µασία, όµως, της παράστασης, της κατασκευής των πινάκων αλλά και των 
κειµένων, οι µαθητές ανακάλυψαν τις υπόλοιπες ιδιότητες. Βρήκαν ότι το 
άθροισµα των αριθµών στις οριζόντιες σειρές του τριγώνου είναι δυνάµεις 
του 2, βρήκαν τις συµµετρίες που υπάρχουν, έµαθαν για τους αριθµούς  
Fibonacci κτλ. 

Σε ένα τέτοιο µάθηµα η εµπειρία, που αποκοµίζουν οι µαθητές από τη 
θεατρική παράσταση, είναι πολύ σηµαντική. Είναι ενδιαφέρον να δει 
κανείς τις ίδιες τις παρατηρήσεις των µαθητών – θεατών της παράστασης 
που µόλις περιγράψαµε. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν αµέσως µετά την 
παράσταση σε συζήτηση που έγινε µε τους µαθητές του άλλου τµήµατος 
της Γ΄ Γυµνασίου που παρακολούθησε την παράσταση, ήταν σχετικά µε το 
πρόβληµα του Fibonacci, µε τη σχέση του τριγώνου και την Στατιστική του 
Blaise Pascal. Ακόµα τέθηκε το ερώτηµα πώς ένας θεωρητικός µαθηµατι-
κός διατυπώνει ένα καινούργιο θεώρηµα. 

Χρησιµοποιούµε, λοιπόν, το Θέατρο ως µέσο για να κατανοήσουµε κα-
λύτερα κάποια πράγµατα, ή για να πετύχουµε αλλαγή συµπεριφοράς µέσα 
από τη θεατρική πράξη. Το γεγονός ότι όλοι αυτοί που συµµετέχουν σε µια 
θεατρική παράσταση γνωρίζουν ότι δεν είναι η πραγµατικότητα, τους 
επιτρέπει να αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο να δράσει, χωρίς να 
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νοιώθουν ότι περιορίζονται. «Είµαστε αρκετά µέσα στη δράση ώστε να µας 
νοιάζει τι συµβαίνει αλλά και ταυτόχρονα αρκετά απέξω ώστε να µην φοβό-
µαστε», λέει ο John Somers στα Πρακτικά της 2ης ∆ιεθνούς Συνδιάσκεψης 
για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Και αυτό είναι κάτι που πολύ σπάνια 
συµβαίνει στη διαδικασία του µαθήµατος. 
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ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΠΕ∆ΟΧΩΡΑ 

Χρίστος Μηλιώνης 

Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής 

 

Ι. Ορισµένες εισαγωγικές επισηµάνσεις:  

Για τους µύθους και την ευχαρίστηση της ανάγνωσής τους: Σε 
απόσπασµα των «Γεωγραφικών», ο Στράβων σηµειώνει ότι «…ο άνθρωπος 
θέλει να µαν-θάνει, της ορµής δε ταύτης πρώτη εκδήλωσις είναι η αγάπη 
προς τους µύθους. Εις αυτούς  λοιπόν αρχίζουν τα παιδιά να ακούουν µε 
προσοχή τους άλλους ανθρώπους και να λαµβάνουν ολίγον κατ’ ολίγον 
περισσότερον µέρος εις την οµιλίαν αυτών.» Και εφόσον οι µύθοι αυξάνουν 
την ευχαρίστηση και έτσι προκαλούν την επιθυµίαν της µαθήσεως, «είναι 
ανάγκη να µεταχειρίζεται τις τοιαύτα δολώµατα…»1  

Για τη σάτιρα: Σάτιρα είναι ένα λογοτεχνικό έργο, το οποίο έχει 
ταυτόχρονα σκωπτική και έντονα επικριτική διάθεση απέναντι σε 
συγκεκριµένα ζητήµατα της επικαιρότητας ή της καθηµερινής ζωής. Συχνά 
βάλλει ένα-ντίον ξεπερασµένων καταστάσεων, ιδεών ή αντιλήψεων, που 
κρατούν δέσµιο τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Ο όρος σάτιρα 
χαρακτηρίζει επίσης ένα περιπαικτικό πνεύµα και ύφος που ενυπάρχει σε 
διαφορετικά µεταξύ τους λογοτεχνικά έργα και εµφιλοχωρεί σε πολλές 
επικοινωνιακές ανάγκες και δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Για τη φαντασία και τη λειτουργία της: Σύµφωνα µε τον Ντιούι, η 
καθαυτή λειτουργία της φαντασίας είναι να οραµατίζεται πραγµατικότητες 
και δυνα-τότητες που δε µπορούν να φανερωθούν µέσα στις φυσιολογικές 
συνθήκες της αντίληψης των αισθήσεων, ενώ και η γεωµετρία και η 
αριθµητική περιέχουν πολλά θέµατα πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψει η 
φαντασία, αν θέλουµε να γίνουν κατανοητά. 

Για τη λογοτεχνία: Από τη στιγµή που η λογοτεχνία άρχισε να αποδε-
σµεύεται από την προοπτική της θεολογικής ερµηνείας του κόσµου ανέ-
πτυξε µια γνωσιολογική και διαφωτιστική λειτουργία (H. Heissenbüttel). 

                                                 
1Στράβωνος «Γεωγραφικά» (Α,2,8) 
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Αυτή η λειτουργία της λογοτεχνίας εκδηλώνεται ως εσωτερική της ανάγκη. 
Έτσι η πεζογραφία είναι κατ’ αρχήν µια στάση του νου,2 ο συγγραφέας 
γράφει κυρίως για να αποκαλύψει τον κόσµο και η λογοτεχνία αποκτά και 
µια απελευθερωτική λειτουργία, η οποία όµως παραµένει καλυµµένη και 
υπονοούµενη.3 Από το άλλο µέρος η επιθυµία του ανθρώπου να εισχω-
ρήσει στο νόηµα του κόσµου, να το κατανοήσει και να το κρατήσει υπό τον 
έλεγχό του, στρέφει πολλούς αναγνώστες σε βιβλία επιστηµονικού 
περιεχοµένου. 

Για τη Γεωµετρία: Η Γεωµετρία είναι το «στοιχείο» που µεσολαβεί ανάµεσα 
στον αισθητό και στον καθαρά νοητό κόσµο, απόλυτη στο χώρο, σύµφυτη µε 
την έννοια του µέτρου. Παρ’ όλη την αφαιρετική ώθηση που έδωσε η 
Αναλυτική Γεωµετρία, κανένας σχεδόν δεν µπόρεσε να ξεπεράσει την 
αισθητική θεώρηση του χώρου και να στραφεί πέρα από τα σύνορα που 
χάραξε ο Ευκλείδης.4  

Για την αναπαράσταση του χώρου µε λέξεις: Ως απάντηση στο 
ερώτηµα «πώς αναπαρίσταται ο χώρος µε τις λέξεις;» ο U. Eco καταχωρίζει τις 
τεχνικές λεκτικής αναπαράστασης του χώρου υπό τον γενικότερο τίτλο της 
υποτύπωσης, δηλαδή του σχήµατος µέσω του οποίου απεικονίζονται ή 
υπενθυµίζονται οπτικές εµπειρίες µέσα από λεκτικές διεργασίες. Θεωρεί ότι 
η τεχνική της περιγραφής µε επίκληση στα προσωπικά βιώµατα του παρα-
λήπτη, απαιτεί από τον παραλήπτη να συνεισφέρει στον λόγο αυτά που έχει 
ήδη δει και υποστεί. Έτσι, όχι µόνον ενεργοποιούνται προϋπάρχοντα 
γνωστικά σχήµατα, αλλά γίνεται και επίκληση σε προϋπάρχουσες σωµατι-
κές εµπειρίες, κατά τις οποίες βίωσε τον κόπο µιας πορείας µέσα από τον 
χώρο.5 

Οι αναφορές στη δυσκολία κατανόησης των µαθηµατικών εννοιών 
είναι συχνές, όπως και οι προσπάθειες να γίνουν τα µαθηµατικά 
προσπελάσιµα στο ευρύ κοινό. Τέτοιες προσπάθειες συνήθως θεωρούνται 
ως “µια απατηλή πλοήγηση ανάµεσα στη Σκύλλα της επαγγελµατικής 
καταδίκης και τη Χάρυβδη της παρανόησης από το κοινό”6 αφού η 
δυσκολία κατανόησης των µαθηµατικών εννοιών από τη µια και ο κίνδυνος 

                                                 
2Σαρτρ, Τι είναι η λογοτεχνία. 
3Στον ευρωπαϊκό χώρο, η αναζήτηση των σχέσεων της ιστορικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας µε τα λογοτεχνικά έργα τοποθετείται στις αρχές του 19ου αιώνα 
(Τζούµα, Α., σελ.13). 
4Χ. Φίλη, Αµφίδροµα, σελ.91 
5Ως παράδειγµα προτείνεται από τον Eco µία από τις πολλές περιγραφές του χώρου 
που περιέχονται στις σελίδες του Flatland του Abbott: (Eco, Περί λογοτεχνίας, σελ 
240) 
6 Davis, P.J.-Hersh, R., 1980, 
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υπεραπλούστευσής τους από την άλλη, καθορίζουν τα όρια των 
προσπαθειών αυτών.  

Ο M. Kline παρατηρεί ότι «στα σχολικά βιβλία τα µαθηµατικά παρουσιάζο-
νται ως µια σειρά τεχνικών διαδικασιών χωρίς νόηµα», ενώ ο A. Rényi 
(1979) σηµειώνει την ανάγκη για συζήτηση των βασικών ζητηµάτων των 
µαθηµατικών µε τρόπο που θα τα κάνει προσιτά σε όλους και θα τα 
παρουσιάζει στην πλήρη τους πολυπλοκότητα.  

 

ΙΙ. Προσεγγίζοντας και εξερευνώντας την «Επιπεδοχώρα»  

A. Το ιστορικό πλαίσιο της εποχής 

Για να κατανοήσουµε το ιστορικό πλαίσιο της Επιπεδοχώρας θα σταθούµε 
σε ορισµένα βασικά στοιχεία της εξέλιξης της γεωµετρίας, καθώς και σε 
καίρια  χαρακτηριστικά της κατάστασης στη Βρετανία τον 19ο αιώνα.  

Οι νέες γεωµετρίες δηµιουργούν νέους κόσµους. Η άποψη αυτή επιβε-
βαιώνεται µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο από τη φράση «από το τίποτα 
έχω δηµιουργήσει ένα καινούργιο σύµπαν!» που περιέχεται στην επιστολή 
που γράφει ο νεαρός J. Bolyai το 1833 προς τον πατέρα του.  

Επιχειρώντας µια επισκόπηση της εξέλιξης της γεωµετρίας, από τον 
Καρτέσιο ως τον Ρήµαν και γυρίζοντας 250 περίπου χρόνια πίσω, στο 
1619, διαπιστώνουµε ότι ο Καρτέσιος (René Deskartes, 1596 - 1650), 
προσδιορίζοντας κάθε σηµείο ενός επιπέδου ως ζεύγος δύο αριθµών, µετέ-
φερε όλο το πεδίο της κλασικής γεωµετρίας στην οπτική των αλγεβριστών7 
και συνετέλεσε στη δηµιουργία της αναλυτικής γεωµετρίας.  

Επιστρέφοντας στον 19ο αιώνα, διαπιστώνουµε ότι ο Πονσελέ (1788-1867) 
καθιερώνει την προβολική γεωµετρία ως ιδιαίτερο επιστηµονικό κλάδο 
(1822), ενώ ο Στάινερ (Steiner J., 1796-1863)8 οικοδοµεί την προβολική 
γεωµετρία µε συστηµατικό τρόπο περνώντας από την προοπτικότητα στην 
προβολικότητα και τις κωνικές τοµές.9  

                                                 
7Όµως, παρ’ όλη την αφαιρετική ώθηση που έδωσε η αναλυτική γεωµετρία του 
Καρτέσιου, κανένας σχεδόν δεν µπόρεσε να ξεπεράσει την αισθητική θεώρηση του 
χώρου και να στραφεί πέρα από τα σύνορα που χάραξε ο Ευκλείδης. (Χ. Φίλη, 
σελ.91) 
8Γιος φτωχού Ελβετού χωρικού και φανατικός γεωµέτρης. Αντιπαθούσε τη χρήση 
άλγεβρας και ανάλυσης και θεωρούσε ότι ενώ η γεωµετρία διεγείρει τη σκέψη, οι 
υπολογισµοί την υποκαθιστούν. 
9Το 1857 ο φον Στάουτ (1798-1867) έδειξε επίσης ότι στη Γεωµετρία µπορούν να 
εισαχθούν µε αυστηρότητα φανταστικά στοιχεία, αν θεωρηθούν ως διπλά στοιχεία 
ελλειπτικών ενελίξεων. 
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Στην ανάπτυξη της αλγεβρικής γεωµετρίας σηµαντική ήταν η προσφορά 
των Μαίµπιους (Möbius) και Πλύκερ (Pluecker) στη Γερµανία, Σάλ 
(Chasles) στη Γαλλία και Καίλεϋ (Cayley) στην Αγγλία, ενώ ο Φ. Κλάιν (F. 
Klein, 1849-1925) θεµελιώνει τη γεωµετρία πάνω στη θεωρία των αναλ-
λοίωτων µιας ειδικής οµάδας µετασχηµατισµών. Κατά συνέπεια, η 
ταξινόµηση των οµάδων µετασχηµατισµών µας παρέχει µια ταξινόµηση της 
γεωµετρίας («Πρόγραµµα του Ερλάνγκεν», 1872) 

Η γεωµετρία των πολλών διαστάσεων παρουσιάστηκε από τον 
Γκράσσµαν (H. Grassman, 1809-1877), µε το έργο Θεωρία της έκτασης 
(Ausde-hnungslehre, 1844), στο οποίο οικοδοµούσε µια γεωµετρία σε 
χώρο n διαστάσεων πρώτα σε οµοπαραλληλικό και έπειτα σε µετρικό 
χώρο.10 

Οι µαθηµατικοί στην Αγγλία του 19ου αιώνα ενδιαφέρθηκαν για τις 
εφαρµογές της άλγεβρας στη γεωµετρία. Το 1843 ο Καίλεϋ (A. Cayley, 
1821-1895) εισήγαγε την έννοια του χώρου n διαστάσεων και επιπλέον 
έδωσε τον προβολικό ορισµό µιας µετρικής ως προς µια κωνική τοµή και 
οδηγήθηκε στον προβολικό ορισµό της ευκλείδειας µετρικής, ενώ ο Σάλµον 
(G. Salmon, 1819-1914) συνεισέφερε στη σπουδή της αναλυτικής γεωµε-
τρίας και στη θεωρία των αναλλοιώτων (Struik, σελ.282-). 

Η υπερβολική γεωµετρία είναι η πρώτη από τις µη ευκλείδειες 
γεωµετρίες και κατασκευάστηκε ανεξάρτητα και σχεδόν ταυτόχρονα στα 
τέλη της δεκαετίας του 1820 από τους N. Lobatchewsky (1793-1856, Ρωσία) 
και J. Bolyai (1802-1860, Ουγγαρία). Αν και η σπουδαιότητα αυτής της 
ανακά-λυψης είναι ανυπολόγιστη, για αρκετές δεκαετίες οι περισσότεροι 
µαθη-µατικοί την αγνοούσαν. Η ύπαρξη της υπερβολικής γεωµετρίας, που 
στην αρχή ονοµάστηκε «φανταστική», επέτρεψε στους µαθηµατικούς να 
απαλλα-γούν από τα «δεσµά» της ευκλείδειας γεωµετρίας, να «επεκτείνουν» τα 
όρια του κόσµου να τον θεωρήσουν ανεξάρτητο από οποιαδήποτε φυσική 
εικόνα του.11 

Η «ρηµάνεια» µη-ευκλείδεια γεωµετρία (ελλειπτική) εισάγεται το 1854, 
όταν ο Ρήµαν (B. Riemann, 1826-1866) υποβάλει τη διατριβή του 

                                                 
10Στηριγµένη σε τµήµατα από τη δοµή που είχε διαµορφώσει ο Γκράσσµαν  
διαµορφώθηκε αργότερα η διανυσµατική ανάλυση για τους οµοπαραλληλικούς και 
τους µετρικούς χώρους (Struik, σελ.278) 
11Με την υπερβολική γεωµετρία τα µαθηµατικά απέκτησαν έναν πιο αφηρηµένο 
χαρακτήρα και κατέστη πλέον φανερό ότι µπορούσε κανείς να ξεκινήσει µε ένα 
τυχαίο σύνολο αξιωµάτων και να µελετήσει τις αφηρηµένες συνέπειές τους. (Φίλη, 
σελ. 115) 
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(Habilita-tionsschrift), στην οποία διαπραγµατεύεται τις υποθέσεις στις 
οποίες βασί-ζεται η γεωµετρία.12  

Την ίδια εποχή το ενδιαφέρον των µαθηµατικών δεν περιοριζόταν µόνο 
στην αναζήτηση νέων γεωµετριών, αλλά περιλάµβανε επίσης και τη 
διεύρυνση του αριθµητικού τους ορίζοντα. Ο Γκάους (Karl Friedrich 
Gauss, 1777-1855) είναι ο πρώτος που ερµηνεύει της µιγαδικούς ως ση-
µεία του επιπέδου, ορίζοντας το 1799 ένα νέο είδος αριθµών που έχουν τη 
µορφή α+βi, και καλούνται µιγαδικοί.13 Στο ∆ουβλίνο, από το 1828 ο 
Ιρλανδός µαθηµατικός W. Hamilton (1805-1865), είχε αρχίσει να σκέφτε-
ται την επέκταση της έννοιας των µιγαδικών αριθµών στον τρισδιάστατο 
χώρο, [όπως ο Γκάους επέκτεινε της αριθµούς από την ευθεία των 
πραγµατικών αριθµών στο µιγαδικό επίπεδο]. Τελικά µελέτησε ένα είδος 
«υπερµιγαδικών» αριθµών της µορφής α+βi+γj+δk. Το 1843 συνειδητο-
ποίησε ότι έπρεπε να εγκαταλείψει την αντιµεταθετική ιδιότητα του 
πολλαπλασιασµού και έτσι κατόρθωσε να ορίσει τους τετραδικούς κουαρτέ-
νιους αριθµούς.14 

Η πολιτική κατάσταση στη Βρετανία τον 19ο αιώνα επηρεάζεται από 
τις κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές που προκάλεσε η βιοµηχανική 
επανά-σταση. Η αστικοποίηση και η εκβιοµηχάνιση συνετέλεσαν στην 
ανάπτυξη των πόλεων και στη διαµόρφωση της ταξικής συνείδησης των 

                                                 
12Ο χώρος εισάγεται ως µια τοπολογική πολλαπλότητα µε αυθαίρετο πλήθος 
διαστάσεων. Αυτή η πολλαπλότητα εφοδιάζεται µε µια µετρική που εκφράζεται 
διαµέσου τετραγωνικής διαφορικής µορφής. Η γεωµετρία του Ρήµαν ήταν µη 
ευκλείδεια, όχι µε την έννοια της υπερβολικής γεωµετρίας, αλλά µε µια πιο 
περιεκτική έννοια που εξαρτάται από την έννοια της µέτρησης. Όπως σηµειώνει ο 
D. Struik, «η ενοποιητική αρχή του Ρήµαν του έδωσε τη δυνατότητα να ταξινοµήσει 
όλες τις υπάρχουσες µορφές γεωµετρίας, µε συµπερίληψη της ακόµα πολύ σκοτεινής 
όχι ευκλείδειας γεωµετρίας. Αλλά όχι µονάχα αυτό. Πέτυχε να δηµιουργήσει χώρους 
νέου τύπου και σε οσοδήποτε πλήθος, πολλοί από τους οποίους έχουν από τότε 
καταλάβει χρήσιµη θέση στη γεωµετρία και στη µαθηµατική φυσική.» (σελ. 258-259) 
13∆υο άλλοι µαθηµατικοί, ο Νορβηγός Κ. Βέσελ (1745-1822) και ο Ελβετός Ζ.-Ρ. 
Αργκάν (1768-1822) προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο πράγµα, προτείνοντας ένα 
γεωγραφικό σύστηµα αναπαράστασης των µιγαδικών αριθµών, αλλά το έργο τους σε 
γενικές γραµµές αγνοήθηκε. (C. Clawson, σελ. 301) 
14Ένας  τετραδικός αριθµός έχει δύο τµήµατα, το καθαρά πραγµατικό τµήµα α, το 
οποίο ονοµάζεται βαθµωτό και το «φανταστικό» τµήµα βi+γj+δk, το οποίο 
ονοµάζεται διανυσµατικό και είναι ένα είδος κατευθυντήριας γραµµής σε τρεις 
διαστάσεις (η µελέτη του είναι γνωστή στα µαθηµατικά ως διανυσµατική ανάλυση.). 
Όπως σηµειώνει ο C. Clawson «οι τετραδικοί αριθµοί του Hamilton έκαναν τους 
αλγεβριστές να συνειδητοποιήσουν ότι µπορούν να αναπτυχθούν νέες άλγεβρες αν 
αποδεχθούµε αλλαγές της βασικές ιδιότητες της άλγεβρας, κάτι ανάλογο µε την 
ανάπτυξη της µη ευκλείδειας γεωµετρίας χρησιµοποιώντας εναλλακτικές λύσεις για 
το πέµπτο αξίωµα του Ευκλείδη». (σελ.307) 
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ανθρώπων. Οι άθλιες συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο, η αύξηση του αστικού 
πληθυσµού, καθώς και η αστάθεια και η ανεργία, συνετέλεσαν στην 
αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων και οδήγησαν σε κοινωνικές 
συγκρούσεις και επανα-στάσεις. Το 1844 ο Έγκελς (Fr. Engels, 1820-
1895) δηµοσιεύει το έργο του η κατάσταση της εργατικής τάξης της Αγγλίας, 
στο οποίο καταγράφονται οι συνέπειες της πρώιµης εκβιοµηχάνισης στους 
εργάτες της Αγγλίας. Το 1848 στο Παρίσι εκδηλώνεται µια ακόµη 
επανάσταση, ενώ την ίδια χρονιά δηµοσιεύεται από τον Karl Marx, (1818-
1883) το Κοµουνιστικό Μανιφέ-στο.15 

Εν τω µεταξύ, η πορεία του φιλελευθερισµού στη Βρετανία επηρεάστηκε 
από την εµφάνιση της «εργατικής αριστοκρατίας»16, ενώ το 1867, µε την 
έκδοση του δεύτερου Μεταρρυθµιστικού Νόµου επεκτάθηκε το δικαίωµα 
ψήφου σε περισσότερους πολίτες.17 Κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα ο 
βρετανικός αστικός φιλελευθερισµός έχει φθάσει στο απόγειό του και από 
το 1884 το δικαίωµα ψήφου επεκτάθηκε και πάλι και περιλάµβανε πλέον 
τα ¾ των ενηλίκων ανδρών. Παρόλα αυτά, η Βρετανία συνέχισε να 
κυβερνάται, σχεδόν αποκλειστικά, από µια ολιγάριθµη οµάδα ανθρώπων 
που προερχόταν από την αριστοκρατία της γης και από τα ανώτερα 
στρώµατα της αστικής τάξης. Η αστική τάξη καθόριζε τον «τόνο» της 
διακυβέρνησης και η Βρετανία µπορούσε να πανηγυρίζει το θρίαµβο των 
φιλελεύθερων αρχών, του ελεύθερου εµπορίου και της αντιπροσωπευτικής 
-αλλά όχι δηµοκρατικής- διακυβέρνησης. (Burns) 

 

Β. Προσεγγίζοντας το κείµενο 

Η Επιπεδοχώρα είναι ένα λογοτεχνικό έργο, στο οποίο οι εισαγωγικές 
επισηµάνσεις βρίσκουν απόλυτη εφαρµογή. Ο πλήρης τίτλος το έργου 
είναι: η επιπεδοχώρα, ένα µυθιστόρηµα πολλών διαστάσεων. Γράφτηκε στην 
Αγγλία και κυκλοφόρησε σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη το 1884. Συγγραφέας 

                                                 
15Για τον Marx η κοινωνία ήταν η αντανάκλαση µιας ιεραρχίας που υπαγορευόταν 
από εκείνους που κατέχουν τα µέσα παραγωγής και ελέγχουν την κατανοµή των 
υλικών αγαθών. 
16Πρόκειται για ένα στρώµα ειδικευµένων εργατών, οι οποίοι έστρεψαν τα νώτα στην 
παράδοση του µαχητικού ριζοσπαστισµού της δεκαετίας του 1840 και ήταν 
πρόθυµοι να δεχθούν και να προβάλουν ως δικές τους πολλές φιλελεύθερες αστικές 
αρχές. Πίστευαν στην εκπαίδευση ως όργανο προόδου, καθώς και στην 
αυτοβοήθεια, είτε µέσω συνεργατικών εταιρειών, είτε µέσω συνδικάτων. 
17Ο συµβιβασµός της αστικής τάξης µε την «εργατική αριστοκρατία» εκφράστηκε µε 
τον Εκπαιδευτικό Νόµο, τη νοµιµοποίηση των συνδικάτων και µε µια σειρά µέτρων 
που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις µεγάλες πόλεις. 
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της είναι ο Edwin Abbott18, ο οποίος χρησιµοποίησε το ψευδώνυµο A. 
Square19. Έκτοτε το έργο αντιµετωπίστηκε είτε ως επιστη-µονική φαντασία, 
είτε ως κοινωνική και θρησκευτική σάτιρα.  

Όταν ο Abbott γράφει την Επιπεδοχώρα, έχουν ήδη περάσει 22 αιώνες από 
τότε που ο Ευκλείδης έγραψε τα Στοιχεία και λιγότερο από δύο δεκαετίες 
από τότε που ο Lewis Carroll20, έγραψε τις περιπέτειες της Αλίκης στη Χώρα 
των Θαυµάτων και το Μέσα από τον Καθρέπτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί. 
Έχουν επίσης ανακαλυφθεί οι µη-ευκλείδειες γεωµετρίες και έχει 
σηµειωθεί εντυπωσιακή ανάπτυξη όλων των κλάδων των µαθηµατικών. 
Οπωσδήποτε ο Άµποτ έχει µελετήσει τη λογοτεχνική παραγωγή της εποχής 
του21 και γνωρίζει τις σηµαντικότερες εξελίξεις στο χώρο των µαθηµατικών. 

Στην Επιπεδοχώρα διακρίνουµε όλα τα χαρακτηριστικά της νουβέλας22. 
Γεωµετρική φαντασία µε στοιχεία φιλοσοφικής αναζήτησης, αλλά και 
καυστική κοινωνική σάτιρα. χαρακτηρίζουν το έργο, στο οποίο περιγρά-
                                                 
18Ο Edwin Abbott (1838-1926) υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους 
ακαδηµαϊκούς και θεολόγους της Βικτωριανής εποχής. Σπούδασε µαθηµατικά, 
φιλολογία και θεολογία στο Καίµπριτζ και είναι κυρίως γνωστός για τη Σαιξπηρική 
Γραµµατική του καθώς και για τη βιογραφία του Francis Bacon. 
19“A. Square”(= Ένα Τετράγωνο) είναι το ψευδώνυµο του συγγραφέα µε το οποίο 
κυκλοφόρησε η Επιπεδοχώρα το 1884. Το όνοµα Abbott προστέθηκε στην 
επανέκδοση του 1926. Το πλήρες όνοµα του συγγραφέα ήταν E. Abbott  Abbott, 
άρα: Abbott X Abbott = (Abbott)2  = A2  = A. Square. 
20Η παρουσία του L. Carroll (1832-1898) στη λογοτεχνία είναι σηµαντική. Η 
Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων (1865), εκτός από το ονειροφανταστικό στοιχείο που 
περιέχει, αποτελεί ταυτόχρονα και καυτή κοινωνική σάτιρα. Το Μέσα από τον 
Καθρέφτη (1871) είναι περισσότερο µια εισαγωγή στα προβλήµατα της λογικής υπό 
µορφή ιστορίας, παρά βιβλίο για παιδιά. 
21Κατά τη Βικτοριανή περίοδο (1839 –1900) σηµαντική είναι η παρουσία στη 
βρετανική λογοτεχνία των: Τσαρλς Ντίκενς (1812-1870), Ουΐλιαµ Μαίηκπης 
Θάκερεϋ (1811-1863), Σαρλότ Μπροντέ (1816-1855), Έµιλυ Μπροντέ (1818-
1848), Τζωρτζ Μέρεντιθ, Τζόζεφ Κόνραντ, Άντονυ Χόουπ Χώκινς, Όσκαρ Ουάιλντ 
(1854-1900), Τόµας Χάρντυ (1840-1928), Εντουαρντ Φιτζέραλντ (1809-1883), 
Ραντγυαρντ Κίπλινγκ (1865-1936). Επίσης, εκτός από την παρουσία του Λ. 
Κάρολ (L. Carroll, 1832-1898) πρέπει να αναφερθούµε στους: Τσαρλς 
Κίνγκσλεϋ (1819-1875), ο οποίος το 1853 έγραψε το ιστορικό µυθιστόρηµα 
Υπατία, Ρόµπερτ Λούις Στήβενσον (1850-1894) ο οποίος το 1886 έγραψε το Η 
παράξενη υπόθεση του ∆όκτορα Τζέκυλ και του κυρίου Χάυντ και Μάθιου Άρνολντ 
(1822-1888), ο οποίος µε το Πολιτισµός και Αναρχία (1869) κριτικάρισε την 
αγγλική κοινωνική και πολιτική ζωή, µε τη σάτιρα Έρεβον=Πουθενά (1872), που 
υποτίθεται ότι αναφερόταν σε µια φανταστική χώρα επιτέθηκε στα ήθη της 
βικτοριανής εποχής ενώ έγραψε και το Επισκεπτόµενος ξανά το Έρεβον. 
22Νουβέλα: Σύντοµη και συµπυκνωµένη αφήγηση που περιστρέφεται γύρω από ένα 
κύριο επεισόδιο και περιορισµένος αριθµός προσώπων, των οποίων η ψυχολογία 



Ενότητα ΙΙ 

 236 

φεται ένας δισδιάστατος κόσµος. Ο κόσµος αυτός κατοικείται από νοήµονα 
γεωµετρικά σχήµατα, τα οποία κινούνται, µιλούν και έχουν ανθρώπινα 
αισθήµατα.  

Όµως η Flatland δεν είναι µόνο ένα απολαυστικό ανάγνωσµα, αλλά και ένα 
εξαιρετικό µαθηµατικό έργο, το οποίο έχει αξιόλογο µαθηµατικό περιεχό-
µενο και στο οποίο εµπεριέχονται σηµαντικές µαθηµατικές έννοιες23. 
Επιπλέον, είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό εργαλείο 
κατάλληλο για διδακτική χρήση.24 

Έχοντας παρουσιάσει την επισκόπηση της εξέλιξης των µαθηµατικών και 
κυρίως της Γεωµετρίας, καθώς και ορισµένες πλευρές της κοινωνικής, 
πολιτικής και οικονοµικής ζωής της εποχής που γράφτηκε το έργο, θα 
επιχειρήσουµε την «εξερεύνηση» της Επιπεδοχώρας, προσεγγίζοντας ορι-
σµένες από τις πολλές διαστάσεις της.  

 

Η υπόθεση του έργου 

Το πρώτο µέρος του έργου αναφέρεται στη Φύση της  Επιπεδοχώρας, το 
κλίµα και τα σπίτια της, τους κατοίκους και τον τρόπο ζωής τους, την 
κοινωνική και πολιτική οργάνωσή τους. Αφηγητής της ιστορίας είναι το 
Τετράγωνο25, το οποίο µε γλαφυρό τρόπο περιγράφει τον κόσµο του, έναν 
αυστηρά ιεραρχηµένο, επίπεδο κόσµο δύο διαστάσεων όπου κατοικεί. Στην 
Επιπεδοχώρα η ζωή περιορίζεται σε ένα επίπεδο. Υπάρχουν µόνο, το µήκος 
και το πλάτος και απουσιάζει η τρίτη διάσταση, το ύψος. Οι κάτοικοι του 
κόσµου αυτού είναι επίπεδα γεωµετρικά σχήµατα (κύκλοι, κανονικά 
πολύγωνα, τετράγωνα, τρίγωνα, ευθύγραµµα τµήµατα). Κινούνται πάνω 
στον επίπεδο κόσµο τους, µιλούν, έχουν νόηση και αποτελούν µια αυστηρά 
οργανωµένη κοινωνία. Η κοινωνική τους θέση καθορίζεται αυστηρά από το 
σχήµα τους. Οι κύκλοι-ιερείς βρίσκονται στην κορυφή της πυραµίδας, 
ακολουθούν τα πολύγωνα-ευγενείς και τα πεντάγωνα και τετράγωνα που 
αποτελούν την τάξη των εµπόρων. Τα ισόπλευρα και ισοσκελή τρίγωνα 
αποτελούν την µεσαία και κατώτερη τάξη ενώ τα ευθύγραµµα τµήµατα-

                                                                                                                      
εξετάζεται κατά το µέτρο που αφορά στον πυρήνα της διήγησης. (Παγκόσµια 
Λογοτεχνία, Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτική Αθηνών) 
23 Μια εξαιρετική έκδοση στη οποία αναλύεται το αξιόλογο µαθηµατικό 
περιεχόµενο του έργου είναι το The Annotated Flatland  του Jan Stewart. 
24Χρησιµοποιείται επίσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο µάθηµα της γεωµετρίας. 
(Sriraman, Borasi). Αρκετά είναι τα µαθηµατικά έργα που επιχειρώντας να 
εισάγουν τον αναγνώστη σε γεωµετρικές έννοιες των µη ευκλείδειων γεωµετριών 
αναφέρονται στο έργο και χρησιµοποιούν αποσπάσµατά του.  
25“A. Square” = “ένα τετράγωνο” = το ψευδώνυµο του συγγραφέα .  
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γυναίκες βρίσκονται στη βάση της πυραµίδας. Οι κάτοικοι της Επιπεδο-
χώρας περιορίζονται στο επίπεδο και αδυνατούν να αντιληφθούν οτιδήποτε 
υπάρχει έξω από αυτό. Όλα τα γεωµετρικά σχήµατα φαίνονται σαν 
ευθύγραµµα τµήµατα ή σηµεία.  

… ∆ε βλέπουµε ούτε θα ήταν ποτέ δυνατόν να δούµε τίποτε άλλο 
από ευθείες γραµµές και θα σας αποδείξω αµέσως γιατί:  

Βάλτε ένα νόµισµα στη µέση ενός τραπεζιού απ’ αυτά που έχετε στο 
Χώρο. Σκύψτε πάνω από το τραπέζι και κοιτάξτε το νόµισµα από 
ψηλά. Θα δείτε ένα κύκλο. 

Αν τώρα τραβηχτείτε πίσω και αρχίσετε να  χαµηλώνετε, έτσι ώστε 
τα µάτια σας να πλησιάσουν στο επίπεδο του τραπεζιού 
(προσεγγίζοντας έτσι όλο και περισσότερο τις συνθήκες των 
κατοίκων της Επιπεδοχώρας), το νόµισµα θα σας φαίνεται όλο και 
πιο ωοειδές. Όταν δε τα µάτια σας φτάσουν ακριβώς στην άκρη του 
τραπεζιού (σαν να ήσασταν κι εσείς ένας κάτοικος της 
Επιπεδοχώρας), τότε θα βλέπετε πλέον το νόµισµα σαν µια ευθεία 
γραµµή. 

Το ίδιο θα συµβεί αν κάνετε το πείραµα φτιάχνοντας µε χαρτόνι ένα Τρίγωνο 
ή Τετράγωνο ή οτιδήποτε άλλο σχήµα. (σελ. 18-19) 

Στο έργο παρουσιάζονται βασικές µαθηµατικές έννοιες και ιδέες-κλειδιά 
της προβολικής γεωµετρίας. Ταυτόχρονα όµως αποτελεί κοινωνική σάτιρα 
της βικτοριανής Αγγλίας και ασκεί έντονη κοινωνική κριτική, κυρίως για τη 
θέση και τα δικαιώµατα των γυναικών.  

Οι γυναίκες της επιπεδοχώρας είναι ευθύγραµµα τµήµατα (παροµοιάζονται 
µε αιχµηρές βελόνες). Όταν κάποιος βρεθεί στην προέκτασή τους (εµπρός 
τους ή πίσω τους) βλέπει απέναντί του µόνο ένα σηµείο και γίνονται σχεδόν 
αόρατες. Η σύγκρουση µαζί τους είναι επικίνδυνη και είναι δυνατό να επι-
φέρει ακόµα και το θάνατο. 

Στο δεύτερο µέρος του έργου αρχίζουν τα προβλήµατα για το Τετράγωνο 
της ιστορίας µας, όταν ταξιδεύει σε άλλους Χώρους µε διαφορετικές διαστά-
σεις.  

Η επίσκεψη στη Γραµµοχώρα γίνεται όταν το Τετράγωνο ονειρεύεται ένα 
γραµµικό Σύµπαν µιας διάστασης, τη Γραµµοχώρα, και προσπαθεί να 
εξηγήσει στους κατοίκους της τη φύση της επιπεδοχώρας. Να πως περι-
γράφει την επίσκεψή του αυτή:  

… Τη νύχτα είδα ένα όνειρο. 

Είδα µπροστά µου ένα πλήθος από µικρές Ευθείες Γραµµές…  
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… Πλησιάζοντας ένα από τα µεγαλύτερα πλάσµατα, απ’ αυτά που νόµιζα ότι 
ήταν γυναίκες του απηύθυνα το λόγο … 

«∆εν είµαι Γυναίκα», απάντησε η µικρή Γραµµή. «Είµαι ο Βασιλιάς του 
κόσµου. Αλλά εσύ, από πού εισέβαλες στο βασίλειο της Γραµµοχώρας;» … 

… Φαίνεται ότι αυτός ο φτωχός αδαής «Μονάρχης» όπως 
αποκαλούσε τον εαυτό του, ήταν πεπεισµένος ότι η Ευθεία Γραµµή 
που ονόµαζε Βασίλειό του και στην οποία περνούσε τη ζωή του, 
αποτελούσε ολόκληρο τον κόσµο. Επειδή δε µπορούσε να κινείται 
και να βλέπει παρά µόνο πάνω στην Ευθεία Γραµµή του, δε 
µπορούσε να αντιληφθεί τίποτε άλλο. 

«…Είµαι Γραµµή, η µεγαλύτερη Γραµµή στη Γραµµοχώρα, και 
καταλαµβάνω Χώρο έξι ίντσες» 

«Όχι Χώρο αλλά Μήκος» τον διέκοψα. 

«Ανόητε» είπε, «ο Χώρος είναι το Μήκος. …» 

«Εκτός από τη γνωστή σας κατεύθυνση από το Βορρά προς το Νότο, υπάρχει 
και µια άλλη κατεύθυνση που εγώ ονοµάζω από τα δεξιά προς τα αριστερά». 

«∆είξε µου σε παρακαλώ αυτή την κατεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά» 

«∆ε µπορώ να το πράξω εάν δε βγείτε τελείως από τη Γραµµή σας». 

«Έξω από τη γραµµή µου; Έξω από τον κόσµο; Έξω από τον Χώρο;» 

«Λοιπόν, ναι! Έξω από τον Κόσµο σας! Έξω από τον Χώρο σας! Αλλά ο Χώρος 
σας δεν είναι ο πραγµατικός Χώρος. Ο πραγµατικός Χώρος είναι επίπεδο ενώ 
ο δικό σας Χώρος δεν είναι παρά µόνο µια Γραµµή.» 

Ο επισκέπτης από τη Χώρα των Τριών ∆ιαστάσεων είναι η Σφαίρα, 
ένα εξω-επίπεδο τρισδιάστατο ον. Σύµφωνα µε την περιγραφή, καθώς ένα 
βράδυ το Τετράγωνο εξηγούσε στον εγγονό του τη σχέση της πλευράς και 
του εµβαδού ενός τετραγώνου ο νεαρός µαθητής τον ρώτησε: 

«Εσύ µου έχεις µάθει να υψώνω αριθµούς και στην τρίτη δύναµη. 
Φαντάζοµαι λοιπόν ότι και το 33  θα σηµαίνει κάτι στη Γεωµετρία. Τι σηµαί-
νει;» 

«Τίποτα απολύτως», απάντησα, «τουλάχιστον στη Γεωµετρία, αφού η Γεωµετρία 
έχει µόνο δύο διαστάσεις». Και άρχισα να δείχνω στο παιδί πώς ένα Σηµείο 
που κινείται για διάστηµα τριών ιντσών δηµιουργεί µια Γραµµή τριών ιντσών 
που µπορεί να αναπαρασταθεί µε τον αριθµό 3, και πώς µια Γραµµή τριών 
ιντσών που κινείται παράλληλα µε τον εαυτό της δηµιουργεί ένα Τετράγωνο 
που κάθε πλευρά του είναι 3 ίντσες και µπορεί να παρασταθεί µε το 32. Σ’ 
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αυτό το σηµείο ο Εγγονός µου, επανερχόµενος στην προηγούµενη ιδέα του, 
αναφώνησε ξαφνικά: 

«Τότε λοιπόν… ένα τετράγωνο πλευράς τριών ιντσών θα πρέπει να µπορεί 
κατά κάποιον τρόπο να κινείται  παράλληλα µε τον εαυτό του (αν και δε 
µπορώ να καταλάβω πώς) και να δηµιουργεί Κάτι (παρ’ όλο που δεν ξέρω τι) 
και αυτό πρέπει να εκφράζεται µε το 33». 

«Πήγαινε για ύπνο» είπα κάπως ταραγµένος από την παρέµβασή του. «Αν 
σταµατούσες να σκέφτεσαι ανοησίες θα γινόσουν πιο λογικός». 

Λίγο αργότερα, ενώ το Τετράγωνο συζητούσε µε τη γυναίκα του το 
περιστατικό µε τον εγγονό του, ισχυριζόµενο: «…αυτό το παιδί είναι ανόητο. 
Το 33 δε µπορεί να σηµαίνει τίποτα στη Γεωµετρία», … ακούστηκε 
πεντακάθαρα µια φωνή να λέει: 

«Το παιδί δεν είναι καθόλου ανόητο και το 33 έχει µια προφανή Γεωµετρική 
έννοια». 

…τιναχτήκαµε και οι δύο προς την κατεύθυνση του ήχου. Φαντασθείτε τον 
τρόµο µας όταν είδαµε µπροστά µας ένα Σχήµα. …Θα έλεγα ότι επρόκειτο για 
Κύκλο µόνο που το µέγεθός του φαινόταν να αλλάζει… 

… «…από πού έρχεστε;» 

«Από το Χώρο… Από πού αλλού;» 

«…αλλά … δε βρίσκεται ήδη στο Χώρο, εδώ που είστε τώρα µ’ εµένα;» 

«Μπα! Και τι ξέρεις εσύ από το Χώρο; Όρισέ µου το Χώρο.» 

«Χώρος, … είναι το µήκος και το πλάτος αν τα επεκτείνουµε επ’ άπειρον.» 

«Βλέπεις; ∆εν ξέρεις καν τι είναι ο Χώρος! Νοµίζεις ότι έχει µόνο ∆ύο 
∆ιαστάσεις. Εγώ όµως ήρθα να σου πω ότι έχει Τρεις ∆ιαστάσεις: Το Ύψος, το 
Πλάτος και το Μήκος.» … 

«Προς ποια κατεύθυνση βρίσκεται αυτή η Τρίτη ∆ιάσταση που εγώ αγνοώ;» 

«Από εκεί ήρθα. Βρίσκεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.» 

Στη συνέχεια ο Ξένος επισκέπτης µιλάει στο Τετράγωνο για τη Χώρα των 
Τριών ∆ιαστάσεων και προσπαθεί να το πείσει για την ύπαρξή της και να 
του εξηγήσει τα µυστικά της, το εγχείρηµα όµως είναι πολύ δύσκολο. 

…«Εγώ δεν είµαι επίπεδο Σώµα αλλά Στερεό. Με ονοµάζεις Κύκλο. Στην 
πραγµατικότητα όµως δεν είµαι Κύκλος αλλά ένας άπειρος αριθµός Κύκλων, 
που το µέγεθός τους ξεκινά από ένα Σηµείο και φτάνει µέχρι έναν Κύκλο µε 
διάµετρο δεκατρείς ίντσες και είναι τοποθετηµένοι ο ένας πάνω στον άλλο. 
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Όταν τέµνω το επίπεδό σου, γιατί αυτό έχω κάνει αυτή τη στιγµή, η τοµή αυτή 
είναι ένα κοµµάτι µου που πολύ σωστά ονοµάζεις Κύκλο. ∆ιότι ακόµα και µια 
Σφαίρα –γιατί αυτό είναι το όνοµά µου- όταν θέλει να παρουσιαστεί σ΄έναν 
κάτοικο της Επιπεδοχώρας, κατ’ ανάγκην εµφανίζεται σαν Κύκλος. …δεν 
µπορείς να δεις ταυτόχρονα παραπάνω από µια τοµή µου, δηλαδή έναν 
Κύκλο… γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να υψώσεις το µάτι σου πάνω από το 
επίπεδο της Επιπεδοχώρας. Όµως, µπορείς τουλάχιστον να δεις ότι καθώς 
υψώνοµαι στο Χώρο η τοµή µου µικραίνει. Κοίτα τώρα. Ανεβαίνω και εσύ θα 
βλέπεις τον Κύκλο µου όλο και µικρότερο µέχρι που θα γίνει σηµείο και 
τελικά θα εξαφανισθεί.» 

 

Η Σφαίρα τη στιγµή που εµφανίζεται 

        µε τη µέγιστη διάµετρό της 

 

 

 

 

Η Σφαίρα τη στιγµή που εξαφανίζεται 

Η Σφαίρα τη στιγµή που ανεβαίνει 

 

Η επίσκεψη του Τετραγώνου στη Χώρα των Τριών ∆ιαστάσεων, µε 
την οποία αρχίζει η πραγµατική περιπέτεια για τον ήρωά µας, 
αποφασίζεται όταν η Σφαίρα διαπιστώνει ότι το Τετράγωνο δε µπορούσε να 
κατανοήσει τη φύση του Χώρου. 

«…Ετοιµάσου να εγκαταλείψεις το Επίπεδό σου. Ένα, δύο, τρία, φύγαµε!» 

Ένας απερίγραπτος τρόµος µε κυρίευσε. Στην αρχή ήταν σκοτάδι. Μετά µια 
θολή εικόνα που µου έφερνε ίλιγγο και ζάλη. Έβλεπα κι όµως δεν έβλεπα. 
Είδα µια Γραµµή που δεν ήταν Γραµµή, Χώρο που δεν ήταν Χώρος. Ήµουν 
εγώ κι όµως δεν ήµουν. Όταν βρήκα τη λαλιά µου, στρίγκλισα µε αγωνία: 

«Ή τρελάθηκα ή βρίσκοµαι στην Κόλαση!» 

«Ούτε το ένα ούτε το άλλο», απάντησε ήρεµα η φωνή της Σφαίρας. «Βρίσκεσαι 
στις τρεις ∆ιαστάσεις. …Μη στενοχωριέσαι αν δε µπορείς να κατανοήσεις µε 
µιας τα µυστήρια της Χωροχώρας. Θα σου αποκαλυφθούν σιγά σιγά …» 
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Στη συνέχεια η Σφαίρα µίλησε στο Τετράγωνο «για όλα τα κανονικά Στερεά, 
για τους Κυλίνδρους, τους Κώνους, τις Πυραµίδες, τα Πεντάεδρα, τα 
Εξάεδρα, τα ∆ωδεκάεδρα και τις Σφαίρες…». Τότε το Τετράγωνο, 
υπερβαίνοντας τα όρια της Τρίτης ∆ιάστασης ρωτά τη Σφαίρα αν υπάρχει 
µια Τέταρτη ∆ιάσταση την οποία όµως δε µπορούν να αντιληφθούν. Αν, 
όπως στο Χώρο των Τριών ∆ιαστάσεων η κίνηση ενός Τετραγώνου κάθετα 
προς τον εαυτό του δηµιουργεί ένα Κύβο, έτσι και «στο Χώρο των Τεσσάρων 
∆ιαστάσεων η κίνηση ενός Κύβου προς µια τελείως καινούργια κατεύθυνση 
θα κατέληγε σε µια Κατασκευή µε δεκαέξι κορυφές µε δεκαέξι Υπέρ-στερεές 
γωνίες και Οκτώ στερεούς Κύβους για Περίµετρο.» Και µεθυσµένο από την 
Αλήθεια στην οποία είχε µυηθεί, υιοθετεί την ύπαρξη ενός Χώρου 
Τεσσάρων ∆ιαστάσεων και συνεχίζει προεκτείνοντας τη σκέψη του: 

«Και µόλις φθάσουµε εκεί, θα σταµατήσουµε αυτή την ανοδική πορεία 
µας; Σ’ αυτή την ευλογηµένη περιοχή των Τεσσάρων ∆ιαστάσεων, θα 
σταµατήσουµε έξω από την πόρτα της Πέµπτης ∆ιάστασης χωρίς να 
διαβούµε το κατώφλι της; Α, όχι! Ας δεχθούµε καλύτερα ότι όσο ανεβαίνει 
το σώµα µας τόσο θα ανεβαίνουν οι φιλοδοξίες µας. Έτσι λοιπόν, 
υποχωρώντας κάτω από την πνευµατική µας πίεση, θα ανοίξουν διάπλατα 
οι πύλες της Έκτης ∆ιάστασης και µετά της Έβδοµης και της Όγδοης…» 

Κάποτε όµως το ταξίδι φτάνει στο τέλος του και το Τετράγωνο πρέπει να 
επιστρέψει στην Επιπεδοχώρα. Να πως µας περιγράφει τη στιγµή της 
επιστροφής: 

«…αισθάνθηκα να διασχίζω το Χώρο τόσο γρήγορα που δε µπορούσα 
να ξεστοµίσω ούτε λέξη. Κάτω! Κάτω! Κάτω! Κατέβαινα µε µεγάλη 
ταχύτητα και ήξερα ότι ήµουν καταδικασµένος να γυρίσω στην 
Επιπεδοχώρα. Πρόλαβα να ρίξω µια τελευταία µατιά σ’ αυτό που δε 
θα ξεχνούσα ποτέ στη ζωή µου. Μπροστά στο µάτι µου απλωνόταν 
για τελευταία φορά το µονότονο επίπεδο που θα γινόταν και πάλι το 
Σύµπαν µου.» 
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Η Σηµειοχώρα είναι ο προορισµός του δεύτερου ταξιδιού της Σφαίρας 
και του Τετραγώνου. Αυτή τη φορά επισκέπτονται τη χώρα χωρίς 
διαστάσεις. Η Σηµειοχώρα αρχίζει και τελειώνει στον εαυτό της. 
Εκεί, η Σφαίρα και το Τετράγωνο συναντούν το Σηµείο, το οποίο 
όµως αδυνατεί να αντιληφθεί και να επικοινωνήσει µε οτιδήποτε 
άλλο, εκτός από τον Εαυτό του. Ο Κόσµος του, το Σύµπαν του είναι 
Αυτό το Ίδιο. Ισχυρίζεται ότι καταλαµβάνει όλο το Χώρο και ότι δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από Αυτό. Θεωρεί τον εαυτό του «το Ένα 
και συνάµα τα Πάντα». Μιλώντας σε τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό 
του ισχυρίζεται µονολογώντας: 

«Καταλαµβάνει όλο το Χώρο και αυτό που καταλαµβάνει, είναι Αυτό 
το Ίδιο. Ό,τι σκέφτεται αυτό ξεστοµίζει και ό,τι ξεστοµίζει αυτό 
ακούει. Είναι Αυτό το Ίδιο εκείνος που Σκέφτεται, που Ξεστοµίζει, 
που Ακούει, η Σκέψη, η Λέξη, η Ακοή. Είναι το Ένα και συνάµα τα 
Πάντα. Ω, τι ευτυχία, τι ευτυχία που είναι η Ύπαρξη»  

Όταν η Σφαίρα και το Τετράγωνο διαπιστώνουν ότι κάθε επικοινωνία και 
συνεννόηση µε το Σηµείο είναι αδύνατη, επιστρέφουν στην Επιπεδοχώρα, 
αφήνοντας το µόνο µε την αλαζονεία και την πλάνη του. 

Στο τέλος της Ιστορίας το Τετράγωνο, ενθουσιασµένο από όσα έχει δει 
και κατανοήσει, θέλει να κάνει γνωστή την ύπαρξη της Τρίτης ∆ιάστασης σε 
ολόκληρη την Επιπεδοχώρα και να διαδώσει «τη Θεωρία των Τριών 
∆ιαστάσεων». Μιλάει µε πάθος για µια νέα κατεύθυνση «προς τα Πάνω 
και όχι προς τον Βορρά» και καλεί τους συµπολίτες του «να αποτινάξουν 
τις προκαταλήψεις και να πιστέψουν στην ύπαρξη της Τρίτης ∆ιάστασης». Έτσι 
όµως παραβιάζει µια απόφαση του Συµβουλίου των Κύκλων, η οποία 
προβλέπει «τη σύλληψη, τη φυλάκιση ή την εκτέλεση οποιουδήποτε 
διαφθείρει τη σκέψη των ανθρώπων µε πλάνες και ισχυρισµούς ότι του έγιναν 
αποκαλύψεις σχετικά µ’ έναν άλλο Κόσµο». Τελικά ο ήρωάς µας 
συλλαµβάνεται και καταδικάζεται. 

…«Πέρασαν εφτά χρόνια από τότε και εξακολουθώ να βρίσκοµαι στη 
φυλακή…όµως… 

…η µυστηριώδης εντολή "προς τα Πάνω αλλά όχι προς το Βορρά" µε 
καταδιώκει στα όνειρά µου σαν Σφίγγα που µου κατατρώει την 
ψυχή. Είναι µέρος του µαρτυρίου που πρέπει να υποµείνω για χάρη 
της Αλήθειας αυτές οι στιγµές πνευµατικής αδυναµίας· όταν οι 
Κύβοι και οι Σφαίρες µοιάζουν να ανήκουν στο χώρο της φαντασίας 
και η Χώρα των Τριών ∆ιαστάσεων φαντάζει σαν όνειρο, όπως 
ακριβώς και η χώρα της Μίας ∆ιάστασης ή της Μηδενικής …» 
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ΙΙΙ. Προσεγγίζοντας ορισµένες διαστάσεις της επιπεδοχώρας 

Μπορούµε να προσεγγίσουµε την επιπεδοχώρα µέσα από τις επιµέρους 
διαστάσεις της, τις οποίες θα προσπαθήσουµε να περιγράψουµε.   

Στην επιπεδοχώρα διακρίνουµε µια ηθικοπλαστική διάσταση, η οποία 
είναι σαφής από την πρώτη σελίδα του έργου, όπου διατυπώνεται η ευχή 
του συγγραφέα προς τους κατοίκους του χώρου στους οποίους αφιερώνει το 
έργο να θέσουν «υψηλότερους στόχους και να αναζητήσουν τα Μυστικά των 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΕ, Ή ΚΑΙ ΕΞΙ ∆ιαστάσεων βοηθώντας έτσι τις φυλές της 
ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Να  ∆ιευρύνουν τη φαντασία τους». 
Επίσης αποσαφηνίζεται η επιδίωξή του, οι αναγνώστες να «βάλουν ακόµα 
υψηλότερους στόχους», να «αναζητήσουν τα µυστικά των ΤΕΣΣΑΡΩΝ, ΠΕΝΤΕ 
Ή ΚΑΙ ΕΞΙ ∆ιαστάσεων» και να αναπτύξουν «Το σπάνιο και εξαίσιο αυτό 
Χάρισµα που λέγεται ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ.»  

Άλλο στοιχείο που αναδεικνύει την ηθική διάσταση της επιπεδοχώρας  είναι 
η στάση του ήρωα, ο οποίος παρά τους κινδύνους που διατρέχει και τις 
απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί, δε διστάζει και αποφασίζει να µιλήσει 
για την τρίτη και την τέταρτη διάσταση. Με τη φράση του Τετράγωνου: «Κι 
όµως υπήρχαν στιγµές που το ηθικό µου ήταν πολύ ψηλό και τότε τολµούσα 
να ξεστοµίσω πράγµατα επικίνδυνα.» συνδέεται η τόλµη µε το ηθικό 
ανάστηµα. Τέλος, η συνέπεια, η γενναιότητα και το θάρρος µε το οποίο 
αντιµετώπισε τις κατηγορίες στο δικαστήριο, καθώς και «το µαρτύριο που 
υποµένει για χάρη της αλήθειας» λειτουργούν ως πρότυπο ηθικής στάσης 
και συµπεριφοράς για τους αναγνώστες του έργου.  

Η γνωστική και επιστηµολογική διάσταση του έργου: Ο άνθρωπος 
ποτέ δεν παύει να επιζητεί τη γνώση σχετικά µε τα αντικείµενα της 
εµπειρίας του και µε τον κόσµο που τον περιβάλει και στον οποίο ζει και 
από το συνολικό άθροισµα των νοηµάτων που έχει εξαγάγει από την επαφή 
του µε τα µεµονωµένα αντικείµενα του περιβάλλοντός του, επιδιώκει να 
κατανοήσει το νόηµα του κόσµου. Μέσα από τη διεργασία αυτή αναπτύσσει 
µια ενοποιηµένη άποψη του κόσµου. Στην επιπεδοχώρα αναπτύσσεται µια 
γνωσιολογική και διαφωτιστική λειτουργία, η οποία οδηγεί τον αναγνώστη 
στην κατανόηση του κόσµου ως ένα «αντικείµενο» που πρέπει να 
αποκρυπτογραφηθεί. Η σταδιακή κατανόηση των διαστάσεων του χώρου 
από το Τετράγωνο προβάλλεται ως κύρια προτεραιότητα και µείζων στόχος, 
ενώ κατά την επίσκεψη  του Τετραγώνου στη Γραµµοχώρα και τη Σηµειο-
χώρα διακρίνουµε και µια επιστηµολογικού χαρακτήρα µεταγνωστική 
διάσταση η οποία εκφράζεται ως σχόλιο για τις δυνατότητες του σηµείου και 
της γραµµής να κατανοήσουν τον ευρύτερο χώρο, χωρίς να βγουν από το 
δικό τους πεπερασµένο µικρόκοσµο. Η γνωστική διάσταση της 
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επιπεδοχώρας αναδεικνύεται τόσο στο επίπεδο του µύθου, όπου περιγρά-
φεται η προσπάθεια κατανόησης του χώρου των τριών διαστάσεων από τον 
ήρωα, όσο και στο επίπεδο της ανάγνωσης του έργου, όπου επίσης τίθεται ο 
στόχος της κατανόησης των περισσοτέρων διαστάσεων του χώρου.  

Η µαθηµατική διάσταση της επιπεδοχώρας εντοπίζεται σε δύο επίπεδα.  

Σε πρώτο επίπεδο, η κατανόηση µαθηµατικών εννοιών είναι µια από τις 
βασικές επιδιώξεις του έργου, το οποίο αποκτάει και µία  εκπαιδευτική - 
διδακτική διάσταση. Η κατανόηση αφορά στις γεωµετρικές ιδιότητες του 
επιπέδου και των επίπεδων σχηµάτων, σε στοιχεία προβολικής γεωµετρίας, 
καθώς και στην έννοια της διάστασης. Αφορά επίσης και σε τρόπους 
προσέγγισης και κατανόησης των µαθηµατικών εννοιών. Π.χ. η έννοια της 
διάστασης προσεγγίζεται µε πολλαπλούς τρόπους. Αρχικά: όταν το 
τετράγωνο διδάσκει την έννοια του εµβαδού τετραγώνου χρησιµοποιώντας 
την έννοια της τετραγωνικής δύναµης, γίνεται η σύνδεση των γεωµετρικών 
διαστάσεων του χώρου µε τις δυνάµεις. Στη συνέχεια: ο εγγονός διερωτάται 
για τη γεωµετρική έννοια η οποία αντιστοιχεί στην κυβική δύναµη ενός 
αριθµού, όταν ο αριθµός εκφράζει το µήκος ενός ευθυγράµµου τµήµατος. 
Τελικά, στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκτήσει 
ενόραση της τέταρτης διάστασης κατά τρόπο ανάλογο της προσπάθειας που 
καταβάλει ο Επιπεδοχωρίτης να εξοικειωθεί µε την τρίτη διάσταση. Η 
µέθοδος που προτείνεται από τον αφηγητή χαρακτηρίζεται ως αρχή της 
αναλογικότητας.  

Σε δεύτερο επίπεδο, τα µαθηµατικά χρησιµοποιούνται ως µέσο για να 
κατανοηθούν καλύτερα οι κοινωνικές δοµές της Επιπεδοχώρας και µε τον 
τρόπο αυτό να ασκηθεί η επιχειρούµενη κοινωνική και πολιτική κριτική. 
Έτσι, η απόλυτα ιεραρχική δοµή της κοινωνικής οργάνωσης, αντιστοιχεί 
στην απόλυτα ιεραρχική διάταξη (ως προς τον αριθµό των πλευρών) των 
κανονικών πολυγώνων, καθώς επίσης και ο βαθµός ελευθερίας της σκέψης 
των κατοίκων των χώρων περιορισµένων διαστάσεων αντιστοιχεί στον 
περιορισµένο βαθµό ελευθερίας που υπάρχει στην κίνηση κατά µήκος 
ευθείας ή στην κίνηση πάνω σε επίπεδη επιφάνεια κλπ.  

Επιπλέον, τα µαθηµατικά δεν είναι µια συλλογή ορισµών και προτάσεων, 
άσχετων µεταξύ τους, αλλά ένας ζωντανός κόσµος, δηµιουργία του 
ανθρώπινου πολιτισµού και κατάκτηση του ανθρώπινου πνεύµατος µε τη 
βοήθεια ιδεών και εννοιών που επινοεί ελεύθερα και οι οποίες συνέχεια 
εξελίσσονται. Στο πλαίσιο αυτό, τα µαθηµατικά δεν είναι ένα γεγονός αλλά 
ένα γίγνεσθαι, και µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η περιπέτεια στην οποία 
ενεπλάκη το τετράγωνο, προκειµένου να κατανοήσει το χώρο των τριών 
διαστάσεων, περιγράφει και την περιπέτεια ανάπτυξης των µαθηµατικών, 
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αφού η εξερεύνηση και κατάκτηση του κόσµου των µαθηµατικών έχει τα 
χαρακτηριστικά περιπέτειας, η περιγραφή της οποίας διαθέτει «δυνάµει» 
µια µυθιστορηµατική πλοκή. 

Στην επιπεδοχώρα, η εικόνα και η αντίληψη του κόσµου αλλάζει όταν 
µπορέσουµε να τον δούµε από µια άλλη διάσταση ανώτερου βαθµού. Στη 
βάση αυτή κατανοούµε γιατί η επί δυο χιλιάδες χρόνια παραδοχή ότι τα 
αξιώµατα του Ευκλείδη εµπεριέχουν ορθώς και πλήρως την πραγµατικό-
τητα του χώρου παρέµεινε αναµφισβήτητη, µέχρις ότου έγινε αντιληπτό ότι 
η  ευκλείδεια γεωµετρία είναι µόνο µία από έναν αριθµό πιθανών γεωµε-
τριών, οι οποίες όχι µόνο µπορούσαν να διαφέρουν αλλά να είναι και 
ασύµβατες µεταξύ τους. Έτσι, «η καθιερωµένη πεποίθηση ότι τα αξιώµατα 
της γεωµετρίας (αλλά και κάθε επιστηµονικού κλάδου) µπορούν να 
εδραιώνονται µε βάση το φαινοµενικό αυταπόδεικτο που τα χαρακτηρίζει 
κλονίστηκε εκ θεµελίων.»26  

Μια επιπλέον πλευρά της µαθηµατικής διάστασης της επιπεδοχώρας έχει 
σχέση µε τα εµπόδια που συναντάµε στην εξέλιξη των µαθηµατικών 
εννοιών τα οποία σε µεγάλο βαθµό έχουν σχέση µε τα εµπόδια που 
περιγράφονται στην επιπεδοχώρα. Οι εδραιωµένες ιδέες και αντιλήψεις 
λειτουργούν ως εµπόδια και αντιστέκονται στην αποδοχή νέων προσεγ-
γίσεων. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις νέες µαθηµατικές ιδέες. Βέβαια, τα 
εµπόδια δεν προέρχονται από τα µαθηµατικά καθ’ εαυτά, αλλά από τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτά έχουν κατανοηθεί, ιδιαίτερα όταν αυτό έχει γίνει 
µε απόλυτο και δογµατικό τρόπο: Όταν στην επιπεδοχώρα το Τετράγωνο 
υποστήριξε την ύπαρξη της τρίτης διάστασης στο χώρο, οδηγήθηκε στη 
φυλακή το «επιπεδοχώριον» έτος 2000.  

Εντελώς «συµπτωµατικά» συνέβη κάτι αντίστοιχο, όταν ο πυθαγόρειος Ίπ-
πασος µίλησε για τους άρρητους αριθµούς και αµφισβήτησε την απόλυτη 
«πυθαγόρεια αλήθεια» µε αποτέλεσµα να αποβληθεί από τη σχολή των 
Πυθαγορείων και να «πνιγεί» στο Ιόνιο. Επίσης, όταν ο Giordano Bruno 
υποστήριξε ότι ο χώρος είναι άπειρος και ότι πρέπει να υπάρχουν άπειροι 
κόσµοι, οδηγήθηκε στην πυρά το σωτήριο έτος 1600, ενώ ο Γαλιλαίος το 

                                                 
26 Nagel & Newman (1958, σελ.11) Στη γεωµετρική περιγραφή του χώρου, από το 
χώρο του Ευκλείδη περάσαµε στο χώρο του Minkowski και από κει στο χώρο του 
Riemann, και τίποτα δε βεβαιώνει ότι η ρηµάνεια µορφή θα είναι η τελική. Οι 
εξελίξεις ανέτρεψαν παλιές έννοιες και δηµιούργησαν καινούργιες. Ο απόλυτος 
χρόνος και το σύστηµα αδράνειας εγκαταλείφθηκαν από τη θεωρία της 
σχετικότητας. Το υπόβαθρο όλων των γεγονότων δεν ήταν πια ο µονοδιάστατος 
χρόνος και ο τρισδιάστατος χώρος, αλλά το τετρασδιάστατο χωροχρονικό συνεχές, µια 
άλλη ελεύθερη επινόηση µε νέες ιδιότητες µετασχηµατισµού. (Einstein, A., Infeld 
L., σελ. 253-254.) 
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σωτήριο έτος 1633 επίσης απειλήθηκε µε την πυρά, προκειµένου να 
εξαναγκαστεί σε αποκήρυξη των θέσεών του 

Η επικοινωνιακή διάσταση του έργου: προκύπτει από την διαρκή 
προσπάθεια και αγωνία του ήρωα να επικοινωνήσει µε τους άλλους. 
Χαρακτηριστική είναι η αδυναµία επικοινωνίας του Τετράγωνου µε το 
Σηµείο κατά την επίσκεψη στη Σηµειοχώρα ή της δυσκολίας να γίνει 
κατανοητό από τα ευθύγραµµα τµήµατα στη Γραµµοχώρα. Τα όρια του 
κόσµου τους δεν επέτρεπαν την επικοινωνία. Στο έργο επίσης αναδει-
κνύεται ο ρόλος της διαισθητικής αντίληψης των εννοιών προκειµένου να 
γίνει κατανοητός ο λόγος του ήρωα από τους συµπολίτες του. Όταν 
αναφέρεται στην τρίτη διάσταση του ζητούν να τους την υποδείξει. Στη 
περίπτωση της προσπάθειας επικοινωνίας µε το Σηµείο, αιτία της µη 
επικοινωνίας είναι η εγωκεντρική αυτιστική προσήλωση του  Σηµείου στον 
Εαυτό του. Όταν ο κόσµος µας ολόκληρος περιορίζεται στον εαυτό µας και 
µόνο, κάθε επικοινωνία µε τους άλλους γίνεται αδύνατη. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να σηµειώσουµε τη θέση του Habermas, ότι η διαπροσωπική σχέση 
του Εγώ µε το Άλλο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διυποκειµενική 
συνεννόηση και ότι «ο βιωµένος κόσµος συνιστά έναν ορίζοντα, και 
παράλληλα παρέχει ένα απόθεµα πολιτιστικών αυτονόητων, από τον οποίο 
αντλούν τα κοινά αποδεκτά ερµηνευτικά πρότυπα όσοι συνδιαλέγονται 
προσπαθώντας να αρθρώσουν τις δικές τους ερµηνείες». 

Η κοινωνική και πολιτική διάσταση του έργου: Στην επιπεδοχώρα 
αναδεικνύονται όλα τα κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της εποχής 
της, τα οποία προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάσταση αυτή του 
έργου. ∆ιακρίνουµε την κοινωνική υποβάθµιση της θέσης και του ρόλου 
των γυναικών, την αυστηρή κατηγοριοποίηση των κοινωνικών τάξεων µε την 
εκ γεννήσεως ένταξη στην κοινωνική τάξη των γονέων και µε ελάχιστες 
δυνατότητες κοινωνικής διαφοροποίησης, αλλά και το αυστηρό νοµοθετικό 
πλαίσιο που κατοχυρώνει τα προνόµια των ανώτερων κοινωνικών τάξεων. 
Είναι εµφανή επίσης τα νοµοθετικά και κάθε άλλου είδους µέτρα που 
έχουν τεθεί, ώστε να εµποδίζεται κάθε κοινωνική ή πολιτική ανατροπή, να 
διώκονται οι νέες και ανατρεπτικές ιδέες και να αποµονώνονται οι εκφρα-
στές τους. 

Η ψυχολογική διάσταση του έργου: Οι αναφορές που γίνονται στο έργο: 
«σύννεφα σκίαζαν τη ζωή µου. Καµία απόλαυση δε µου έδινε χαρά. Ό,τι και 
να έβλεπα µε τυραννούσε…», καθώς και «σκλάβοι όλοι των προκα-ταλήψεων 
του κόσµου µας», για τη χαρά της ανακάλυψης των νέων κό-σµων, για τη 
µελαγχολία της αποµόνωσης κλπ. αναδεικνύουν µια εµφανή ψυχολογική 
διάσταση στο έργο.   
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Η φιλοσοφική και θεολογική διάσταση του έργου: Ο στόχος για µια 
βαθύτερη κατανόηση του κόσµου παραπέµπει ευθέως σε περιοχές 
φιλοσοφικών αναζητήσεων και ερµηνειών. Η αναζήτηση της Αλήθειας και η 
προσήλωση στην αναζήτηση αυτή, επίσης παραπέµπει στη φιλοσοφική 
διάσταση, καθώς και η αναζήτηση των «θαυµαστών καινούργιων κόσµων 
που τους κατοικούν θαυµαστοί άνθρωποι». Η εµφανής κυριαρχία της 
Αµφιβολίας στο λόγο που διατυπώνεται από τον ήρωα της Επιπεδοχώρας, 
είναι χαρακτηριστική της φιλοσοφικής αντίληψης και στάσης απέναντι στα 
πράγµατα και τα γεγονότα. Από την άλλη µεριά, η αναζήτηση της τελειό-
τητας και η διεκδίκηση της κατάκτησης της απόλυτης αλήθειας συνιστά 
ίσως µια θεολογική προσέγγιση ή αγωνία του συγγραφέα η οποία όµως 
κυριαρχείται από την αγωνία της αµφισβήτησης και της αµφιβολίας οπότε 
το πρόβληµα και τα ερωτήµατα µάλλον καθίστανται φιλοσοφικά. Από την 
άλλη πλευρά η απολυτότητα που διακρίνει το λόγο της πεφωτισµένης 
ηγεσίας των κύκλων, που ασκούν και την απόλυτη εξουσία στην 
επιπεδοχώρα, παραπέµπει σε δογµατικές ερµηνείες των θεολογικών ερω-
τηµάτων που θέτει ο συγγραφέας. Το ίδιο και η άποψη ότι «η Θεία Πρόνοια 
είχε περιορίσει τον αριθµό των ∆ιαστάσεων σε ∆ύο» η οποία προκάλεσε την 
αντίδραση του αφηγητή µε αποτέλεσµα της αντίδρασης αυτής τη σύλληψη 
και καταδίκη του. Πάντως, για τον ίδιο τον Άµποτ, ο οποίος ήταν και 
θεολόγος, σύµφωνα µε µια ερµηνεία, η  επιπεδοχώρα «πρέπει να σήµαινε 
κάτι ακόµη πιο προσωπικό και βαθύ. Έλυνε µε µιας το ασυµβίβαστο 
θεολόγου και επιστήµονα, καθωσπρεπισµού και ελεύθερου πνεύµατος: ο Θεός 
θα πρέπει να είναι ον από άλλη διάσταση, γι’ αυτό η έρευνα και η λογική µας 
δεν µπορούν να τον πλησιάσουν»27.  

 

IV. Ορισµένα συµπεράσµατα 

«Θα έβλεπα τον κήπο πολύ καλύτερα» µονολόγησε η Αλίκη, «αν µπορούσα να 
φθάσω στην κορυφή αυτού του λόφου»28.  

Η Επιπεδοχώρα είναι ένα έργο, το οποίο επιδέχεται πολλές διαφορετικές 
προσεγγίσεις, αναγνώσεις και ερµηνείες. Είναι φανερό ότι ο στόχος της δεν 
περιοριζόταν στην κατανόηση του χώρου των τριών διαστάσεων, ο οποίος 
πάντα ήταν οικείος στους ανθρώπους. Ο Άµποτ µιλάει για την απερα-
ντοσύνη του κόσµου και θέτει ως στόχο τη διερεύνηση της ύπαρξης χώρων 
µε περισσότερες από τρεις ∆ιαστάσεις.  

                                                 
27Βλ. Μπογδάνος Η., «Γεωµετρική φαντασία», εφηµ. Το βήµα, 21 Μαρτλιου 2000. 
28 Lewis Carroll, Μέσα από τον Καθρέπτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί. 
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Με την αναφορά στις προκαταλήψεις του κόσµου µας, που επικρατούν και 
µας εµποδίζουν να δούµε καλύτερα τους θαυµαστούς καινούργιους 
κόσµους, που τους κατοικούν θαυµαστοί άνθρωποι, µας προτρέπει να 
απορρίψουµε τις κλειστές, περιορισµένες και στατικές αντιλήψεις για τον 
Κόσµο, όπως αυτές εµφανίστηκαν στην Επιπεδοχώρα και ακόµη πιο έντονα 
στη Γραµµοχώρα και κυρίως στη Σηµειοχώρα 

Όταν αναφέρεται στην «αρχή της αναλογίας» όπως την ονοµάζει, µας 
υποδεικνύει µια δυναµική αξιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης, ώστε από 
αυτήν να παραχθεί η νέα γνώση. Αυτό γίνεται όταν µε την ανακάλυψη και 
εξερεύνηση νέων κόσµων αφυπνίζονται το πνεύµα και η σκέψη µας.  

Τέλος µας προειδοποιεί για τις δυσκολίες, τα εµπόδια και τις αντιδράσεις 
που εµφανίζονται σε κάθε προσπάθεια αφύπνισης του πνεύµατος και της 
σκέψης και επιπλέον µας προειδοποιεί και µας αποκαλύπτει ότι η περιο-
ρισµένη δυνατότητα αντίληψης και εποπτείας µας κάνει σκλάβους των 
προκαταλήψεων του κόσµου µας και µας οδηγεί, είτε στην υπεροψία της 
άγνοιας, όπως αυτή εκδηλώθηκε κατά τη συνάντηση µε τη γραµµή και το 
σηµείο, είτε στην απόρριψη, καταδίωξη και απαγόρευση της διαφορετικής 
άποψης, όπως αυτό προκύπτει από το τραγικό τέλος του αφηγητή της 
ιστορίας µας. 

Και εν κατακλείδι, τα µαθηµατικά της λογοτεχνίας και η λογοτεχνία των 
µαθηµατικών είναι δυο πράγµατα διαφορετικά, τα οποία όµως είναι εξίσου 
σηµαντικά και υπηρετούν τόσο τη λογοτεχνία, όσο και τα µαθηµατικά. 

Υστερόγραφο: Η ιστορία συνεχίζεται… Οι περιπέτειες που µας 
περιγράφει ο Edwin A. Abbott το 1884, συνεχίζονται…  

…το 1965, όταν ο Dionys Burger γράφει τη Σφαιροχώρα (Sphereland), όπου 
µας διηγείται ότι δύο εξερευνητές της επιπεδοχώρας κινήθηκαν σε αντίθετες 
κατευθύνσεις κατά µήκος µιας ευθείας και κάποια στιγµή συναντήθηκαν. Σε 
συνδυασµό µε την παρατήρηση ενός γεωµέτρη, ότι το άθροισµα των γωνιών 
µεγάλων τριγώνων ήταν µεγαλύτερο από 180°, προέκυπτε το συµπέρασµα ότι 
ο επίπεδος κόσµος τους πρέπει να ήταν τµήµα µιας σφαιρικής επιφάνειας… 

… το 1984, όταν ο A. Kee Dewdney γράφει το Επιπεδοσύµπαν (The 
Planiverse)… 

… το 2001 όταν ο Ian Stewart γράφει τη Flatterland, Like flatland, only 
more so όπου περιγράφει τα ταξίδια της Βικτωρίας Λάιν, απογόνου του 
Τετράγωνου, η οποία ακολουθώντας τα βήµατα του προ-προπάππου της, 
επισκέπτεται καινούργιους κόσµους διαφορετικών διαστάσεων, για να φθάσει 
µέχρι και το χώρο των …10 διαστάσεων!!!  
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F (T) = Π  Ή  ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΠΟΝΟΣ 
ΈΝΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
 

Λέλα Λυµπεροπούλου Λουκία Στέφου 

Μαθηµατικός Φιλόλογος 
 

 

 

27 Ιουνίου 1906, 2µ.µ. 

Σαν το ’φεραν οι Χριστιανοί να το κρεµάσουν 
Το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
η µάνα του που στην κρεµάλα εκεί κοντά 
σέρνονταν και χτυπιούνταν µες στα χρώµατα 
κάτω απ’ τον µεσηµεριανό, τον άγριον ήλιο 
πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο 
και πότε εξαντληµένη ή µάρτυσσα µοιρολογούσε 
«∆εκαεφτά χρόνια µοναχά µε τα ’ζησες παιδί µου». 
Και όταν το ανέβασαν την σκάλα της κρεµάλας 
Κι επέρασάν το το σκοινί και το ’πνιξαν 
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
κι ελεεινά κρεµνιούνταν στον κενόν 
µε τους σπασµούς της µαύρης του αγωνίας 
το εφηβικόν ωραία καµωµένο σώµα, 
η µάνα η µάρτυσσα κυλιούντανε στα χώµατα 
και δεν µοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα· 
«∆εκαφτά µέρες µοναχά», µοιρολογούσε, 
«δεκαφτά µέρες µοναχά σε χάρηκα παιδί µου». 

Κ. Π. Καβάφης 
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Πώς θα λειτουργούσε άραγε στη σχολική πράξη ένα εγχείρηµα συνδυα-
σµού-σύζευξης µαθηµατικών και λογοτεχνίας; Θέτοντας το ερώτηµα αυ-τό 
επιχειρήσαµε να πειραµατιστούµε. 

Τα µαθήµατα που συνδυάσαµε ήταν τα Μαθηµατικά, της Γ΄ Γυµνασίου, και 
η Νεοελληνική Γραµµατεία, της ίδιας τάξης. Οι µαθητές µόλις είχαν 
ολοκληρώσει το κεφάλαιο των συναρτήσεων. Την ώρα λοιπόν των Μαθη-
µατικών, υπό τύπον µιας διαφορετικής προσέγγισης στο οικείο κεφάλαιο, 
επιχειρήσαµε µια αντισυµβατική (σύµφωνα µε τα σχολικά δεδοµένα) 
ανάγνωση του ποιήµατος «27 Ιουνίου 1906, 2 µ.µ.» του Κ. Π. Καβάφη. 

Το µάθηµα έγινε το σχ. έτος 003-04 στο 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Αθηνών. 

Η ποίηση είναι µορφή επικοινωνίας, αναπαράσταση µιας καθόλου πραγ-
µατικότητας «δι αισθητών µέσων»1, η κυριότερη, ίσως, αισθητική καταξίωση 
της θεωρίας του γλωσσικού σηµείου. Φωνούµενος και ενδιάθετος λόγος 
βρίσκουν  εδώ την τέλεια προβολή τους. 

«Η ενδιάθετη σηµασία του µηνύµατος πρέπει να διατυπωθεί από τον ποµπό 
σε κάποια γλώσσα, σ΄ ένα σύστηµα σηµατοδοτούντων  συµβόλων, δηλ. να 
κωδιευτεί  και να ερµηνευτεί στην άφιξη από τον δέκτη, δηλ. να αποκω-
δικευτεί»2. Συνεπώς, αν το ποίηµα είναι ένας κώδικας που µέσω της λέξης-
γλώσσας, καταλήγει στην αισθητική απόλαυση της σηµασίας-τέχνης, ασφα-
λώς ο δέκτης θα πρέπει να µετέχει του κώδικα του ποµπού για να κοι-
νωνήσει µαζί του των  αξόνων της ανάγνωσης του ποιητικού έργου. Και όσο 
πιο δραστήριος και εναργής είναι ο τρόπος της ανάγνωσης, τόσο πιο οικείος 
µπορεί να είναι ή να γίνει ο ενδιάθετος λόγος πίσω από τον φωνούµενο 
λόγο του ποιητή. 

Ο Καβάφης, µε κάθε τρόπο, µέσα στην ποίησή του αποδεικνύει το πόσο 
προσηλωµένος είναι στην πεποίθηση του Mallarmé, πως «η ποίηση 
γράφεται µε λέξεις και όχι µε ιδέες». Πετυχαίνει να δώσει, µε τρόπο 
µοναδικό, όλα τα καταπληκτικά στοιχεία ενός εξωτερικά πρόχειρου µα 
σοφά µελετηµένου στίχου, µιας θεληµατικά αλλοπρόσαλης γλώσσας και 
µιας απλοϊκής ρίµας, κάνοντάς τα ουσιαστικά περικάλυµµα µαζί και 
φανέρωµα της ψυχής του της ίδιας. 

Έχοντας όλα τα παραπάνω ως θεωρητική βάση, ξεκινήσαµε µε τους µαθη-
τές, εξηγώντας το τι  

                                                 
1 Αριστοτέλους, Περί Ποιητικής, µτφ. Σίµου Μενάνδρου, Εισαγωγή Ι. Συκουτρή, 
Εστία, σ. 48. 
2 Τ. Πατρίκιου, Ποίηση και επικοινωνία, Εκδ. Εκπ. Ζηρίδη, σ. 42. 
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σηµαίνει σηµείο και δη επικοινωνιακό σηµείο και µιλήσαµε για την γλώσ-
σα της ποίησης και των µαθηµατικών, τους σηµειακούς κώδικες επικοι-
νωνίας που θα επιχειρούσαµε να προσεγγίσουµε. 

Επιµείναµε σαφώς στην έννοια της γραφικής παράστασης, ως αισθητο-
ποιηµένης αποτύπωσης µιας µαθηµατικής συνάρτησης και, αντιστοίχως, 
στην έννοια του ποιητικού κειµένου, ως αισθητικής αποτύπωσης των 
οραµάτων του δηµιουργού. Αµέσως µετά διαβάσαµε το ποίηµα και, αφού 
αφήσαµε να λειτουργήσει λίγο µόνο του στα παιδιά, ζητήσαµε να µας 
προσδιορίσουν το σηµείο στο οποίο ο ποιητής δικαιολογεί µέσα στο ποίηµα 
τον τόσο αυστηρά, ως προς τον χρόνο, προσδιορισµένο τίτλο. Τα παιδιά 
αµέσως εντόπισαν τους στίχους 10/11: «κι επέρασάν το το σκοινί και το 
’πνιξαν / το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί». 

Το δύσκολο στην ποίηση είναι να ελέγξει κανείς το συναίσθηµα που 
πληρώνει, από παντού, την ψυχή και την τραβά µέσα στο δρόµο της 
κάθαρσης. Το δύσκολο στη µαθηµατική σκέψη είναι η σύλληψής της και 
οι προσεκτικοί χειρισµοί που απαιτεί για να µην παρασυρθείς στο 
απροσδιόριστο, στο άλυτο: στοιχεία, και τα δύο, που απαιτούν προσεκτι-
κούς χειρισµούς από τον δάσκαλο για τις ανάγκες τις διδακτικής πράξης … 

Μόλις τα παιδιά συνέλαβαν το τι συµβαίνει µέσα στο ποίηµα και ποια είναι 
η ραχοκοκκαλιά  του κατάλαβαν γιατί ο Καβάφης, πανταχού παρών, αλλά 
αφηγητής σε απόσταση, επιµένει τόσο πολύ στον προσδιορισµό του χρόνου 
και την παράλληλη κλιµάκωση δράσης (το περιστατικό, το άδικο, οι 
Χριστιανοί, το παιδί, η εκτέλεση) και αντίδρασης (ο θρήνος της µάνας, τα 
µοιρολόγια, ο σπαραγµός που την οδηγεί στον παραλογισµό του πόνου), 
ζήτησαν να το ξαναδιαβάσουν γιατί αισθάνονταν ότι συµβαίνει κάτι 
παράδοξο -τους αφήσαµε να το εντοπίσουν: φυσικά στους στίχους 17/18: 
«∆εκαφτά µέρες µοναχά», µοιρολογούσε, / «δεκαφτά µέρες µοναχά σε 
χάρηκα παιδί µου», συνέλαβαν τη συρρίκνωση του χρόνου, που η µάνα 
νιώθει µετά τον απαγχονισµό του αγοριού της, όταν η οδύνη της είναι τόσο 
καθηλωτική και απόλυτη που δεν υπάρχει παρά µόνο αυτή. Και µάλιστα, 
πριν από αυτούς τους στίχους, τα παιδιά επισήµαναν ότι κι ο ίδιος ο 
ποιητής σταµάτησε να αφηγείται εκείνος και µε ένα µοναδικό  για την 
ευαισθησία και τη διαµαρτυρία στίχο: «η µάνα η µάρτυσσα κυλιούντανε 
στα χώµατα / και δεν µοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα» (15/16), δίνει το 
ρόλο του αφηγητή- δρώντος στη µάνα, που µέσα στην άφατη οδύνη και τον 
σπαραγµό, κάνει τα χρόνια µέρες. Αυτό ήταν το καίριο. Τα παιδιά µόνα 
τους, και χωρίς σχετική καθοδήγηση, πήραν το χαρτί τους (µιλιµετρέ) και 
όρισαν ως άξονα των τετµηµένων τον χρόνο και ως άξονα των τεταγµένων 
την οδύνη. Προβληµατίστηκαν, µάλιστα, µήπως θα έπρεπε να τον 
ονοµάσουν άξονα της αγάπης και να ταυτίσουν την αγάπη µε την οδύνη! 
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Τα γραφήµατα 

• Μια πρώτη οµάδα γραφηµάτων είναι γραµµικές απεικονίσεις (συναρ-
τήσεις)  αύξουσες ή φθίνουσες (µε θετική ή αρνητική κλίση). Οι µαθητές 
που σχεδίασαν τις αύξουσες συναρτήσεις εξήγησαν πως ο πόνος και η 
αγάπη, που ταυτίζονται στον κατακόρυφο άξονα, µεγαλώνουν µε τον χρόνο. 
Σε µια περίπτωση ο πόνος µένει σταθερός µετά τον «χρόνο 17». Ας παρα-
τηρήσουµε, εδώ, πως ο αριθµός 17 σηµειώνεται στον οριζόντιο άξονα 
σχεδόν σε όλα τα γραφήµατα, πράγµα που δεν συµβαίνει στα υπόλοιπα 
(µη γραµµικά) γραφήµατα. «Ο χρόνος είναι ένα µέγεθος όπως το µήκος. 
Όµως, αντίθετα µε το µήκος, ο χρόνος δεν είναι πρωταρχικά µέγεθος»3.  Ο 
χρόνος, πρώτα απ΄ όλα, βιώνεται ως διάκριση µεταξύ των στιγµών 
(moments). Η διάρκεια είναι δευτερεύουσα. «Ο χρόνος είναι µοναδικός και 
δοµείται µε το να ζεις µέσα του». Έτσι η πρόσληψη της µικροδοµής  του 
χρόνου είναι πιο εύκολη απ΄ αυτήν της µακροδοµής του.  

Αυτές οι  παρατηρήσεις ίσως µας βοηθούν να καταλάβουµε τα γραφήµατα 
µε φθίνουσες συναρτήσεις: Το  χαρακτηριστικό τους είναι ο αριθµός 17 
όπου η ευθεία τέµνει και τους δύο άξονες, σχηµατίζοντας ένα ορθογώνιο 
και ισοσκελές τρίγωνο. Είναι το εµβαδόν του χωρίου αυτού η ουσία του 
ποιήµατος; Έτσι εκφράζεται και η συρρίκνωση-συµπίεση του χρόνου στο 
ποίηµα για την οποία µιλήσαµε  στην αρχή. Είναι η µικροδοµή του χρόνου 
(χρόνος του ποιήµατος) που ενδιαφέρει και όχι η µακροδοµή του.  

• Μια άλλη οµάδα γραφηµάτων είναι καµπύλες. Ας σηµειώσουµε, εδώ, 
πως οι µαθητές γνωρίζουν την γραµµική συνάρτηση (της µορφής f (x) = α x 
+ β), την παραβολή και την υπερβολή. Στα γραφήµατα που σχεδίασαν δεν 
εµφανίζεται πουθενά ή «καθαρή» µορφή της παραβολής ή της υπερβολής. 
Θα µπορούσαµε, µάλλον, να µιλήσουµε για µια σύνθεση των δύο: σε όλες 
σχεδόν τις καµπύλες εµφανίζεται µια ασύµπτωτη µε τον άξονα του χρόνου. 
Σύµφωνα µε την εξήγηση των µαθητών «ο πόνος δεν τελειώνει ποτέ». Το 
ακρότατο της καµπύλης (µέγιστο) ταυτίζεται κατά κανόνα µε το «κρέ-
µασµα», υπάρχει το πριν (αύξουσα) και το µετά (φθίνουσα) που καταλήγει 
στην ασύµπτωτη. Ο αριθµός 17 δεν εµφανίζεται πουθενά … Στη θέση του 
εµφανίζεται η λέξη «κρέµασµα» όπου βρίσκεται και το µέγιστο της καµπύ-
λης. Η στιγµή (moment) του πνιγµού είναι η στιγµή του γεγονότος, του 
βιώµατος αποκτά την ιδιαίτερη βαρύτητά της µέσα στον χρόνο, που 

                                                 
3 Hans Freudenthal, Didactical  Phenomenology  of  Mathematica l Structures,  D. 
Reidel  Publishing  Company,  1983. σ. 549. 
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διακρίνεται στο «πριν» και «µετά» και στο άπειρο της ασύµπτωτης. Η 
στιγµή-σηµείο έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από την διάρκεια-µήκος.   
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• Tέλος παρουσιάζονται δύο γραφήµατα-είναι τυχαίο που αυτά τα δυο 
γραφήµατα είναι γραφήµατα κοριτσιών; - που δεν είναι πλέον συναρτήσεις: 
απελευθερωµένα απ΄ τους «καταναγκασµούς» της συνάρτησης αναπτύσ-
σονται µε µια παραστατικότητα, που, µάλιστα, στο δεύτερο φαίνεται να 
αναζητεί περισσότερους άξονες, µπορεί και πέρα από τις τρεις διαστάσεις. 
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σπείρα του πρώτου γραφήµατος που «τελειώ-
νει» µε µια ευθεία γραµµή προς τα κάτω. Ο πόνος µοιάζει να περιέχεται σε 
ένα (ανοικτό) βρόγχο που συνεχίζει προς τα αρνητικά. Στο δεύτερο 
γράφηµα ο χρόνος φαίνεται να απουσιάζει µε την πρώτη µατιά, ή 
τουλάχιστον δεν δηλώνεται καθαρά όπως στα άλλα γραφήµατα. Υπάρχει ως 
αόρατος, λανθάνων χρόνος στο σηµείο τις µιας καµπύλης που σηµειώνεται 
ως: «αγωνία του παιδιού που συµπίπτει µε την αγωνία της µητέρας». 
Υπονοείται µε την µεταβλητή «αγωνία» που η µαθήτρια αυτή εισάγει στο 
γράφηµα. 
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• Ένα εντελώς ξεχωριστό γράφηµα είναι το τελευταίο γράφηµα, που 
µάλιστα επαναλαµβάνεται-διορθωµένο; - για το οποίο όλοι προβληµα-
τιστήκαµε: στο πρώτο γράφηµα ο οριζόντιος άξονας είναι η αγάπη και ο 
κατακόρυφος ο πόνος. Στο δεύτερο βλέπουµε τον χρόνο στον οριζόντιο 
άξονα και τον κατακόρυφο την αγάπη. Το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι 
το ελάχιστο που παρουσιάζεται στη δύο αυτές αναπαραστάσεις. Στην 
ερώτηση όλων ο ίδιος ο µαθητής εξήγησε ότι τη στιγµή του κρεµάσµατος, 
του θανάτου, δεν υπάρχουν συναισθήµατα: ούτε πόνος ούτε αγάπη! 
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Προβληµατισµοί–Ερωτήµατα (αντί για συµπέρασµα)  

Αυτή η πρωτόλεια προσπάθεια µαθηµατικής απεικόνισης της σκέψης και 
της προβληµατικής περί χρόνου, καθώς και των άλλων εννοιών της αγάπης 
και του πόνου, στο συγκεκριµένο ποίηµα του Καβάφη δεν άφησε του-
λάχιστον τους µαθητές µας αδιάφορους: Όταν, στο τέλος του µαθήµατος, 
µε το κουδούνι, τα παιδιά µας έλεγαν ότι χρειάζονταν άλλες πέντε ώρες, 
τουλάχιστον ανασάναµε… ∆εν ξεχάσαµε, όµως, τους προβληµατισµούς µας 
ούτε µια στιγµή:  

- Τεµαχίσαµε την ποίηση στον βωµό της σκέψης; ή 

- Θυσιάσαµε την µαθηµατική καθαρότητα στον βωµό της πρωτοτυπίας; 

 

 

e-mail: fiora@ath.forthnet.gr   

e-mail: agou@aegean.gr 
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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Σταύρος Κοκκαλίδης  

Μαθηµατικός, 1ο Γενικό Λύκειο Ρόδου, 
 

Χαράλαµπος Συντυχάκης  Ευστάθιος Στέφος  

Μαθηµατικός, Γυµνάσιο  
Ιαλυσού, Ρόδος 

∆ιπλ. Ηλ/γος Μηχ/κός,  
Γυµνάσιο Ιαλυσού, Ρόδος 

 

 

1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο συγκερασµός Μαθηµατικών και 
Λογοτεχνίας στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, η οποία αποσκοπεί στη 
διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης µέσα από τη µεθοδολογία σχεδίων 
εργασίας (projects) µε την εµπλοκή διαφόρων µαθηµάτων (Θεοφιλίδης, 
1997: 11 - 26). Το ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών  (∆.Ε.Π. 
Π.Σ.) που καθιερώνεται µε τα ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 1366, 1373, 1374, 1375, 
1376 τ.Β΄ 18-10-2001 εισάγει στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα το 
θεσµό της Ευέλικτης Ζώνης, στην οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
διαθεµατικές δραστηριότητες.  

Τα σχέδια εργασίας είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στις σχολικές τάξεις µε 
την εµπλοκή ενός ή δύο αποκλειστικά µαθηµάτων του αναλυτικού προ-
γράµµατος, ατοµικά ή οµαδικά στην εκτέλεσή τους από τους µαθητές 
(Helm & Katz, 2002: 28–32). Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης όµως 
δίνεται µια σηµαντική ευκαιρία να ενταχθούν σύγχρονες προσεγγίσεις της 
διδασκαλίας, όπως η διαθεµατική, η οµαδοσυνεργατική και η µέθοδος 
σχεδίων εργασίας, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της δηµιουργικής και 
κριτικής σκέψης των µαθητών. 
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2. Η ευέλικτη ζώνη καινοτόµων δράσεων 

Κατά την εφαρµογή της Ευέλικτης Ζώνης διατίθενται δύο ώρες την εβδο-
µάδα ανά τάξη. Οι δύο ώρες εντάσσονται µέσα στο 35ωρο εβδοµαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραµµα του Γυµνασίου, είναι συγκεκριµένες και κοινές για 
όλες τις τάξεις. Λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η κατάρτιση 
του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, προτείνονται τρία εναλλακτικά σχήµατα, 
από τα οποία ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου θα µπορούσε να 
επιλέξει το προσφορότερο για τις δικές του ανάγκες (ΦΕΚ 1376, τ. Β΄18-
10-2001).  

Το πρώτο σχήµα αφορά ένα κυλιόµενο δίωρο ανά εβδοµάδα. Το δεύτερο 
σχήµα καθορίζει ένα σταθερό εβδοµαδιαίο δίωρο. Μακροπρόθεσµα και 
αφού αποκτηθεί η σχετική εµπειρία από τη δίωρη εφαρµογή της Ευέλικτης 
Ζώνης, µπορεί να καθιερωθεί η ανά τετράµηνο «εβδοµάδα διαθεµατικών 
δραστηριοτήτων», (τρίτο σχήµα: εβδοµάδα Ευέλικτης Ζώνης) κατά την 
οποία θα οργανώνονται µε τη συµµετοχή όλων των εκπαιδευτικών διαθε-
µατικά προγράµµατα που θα εκτυλίσσονται σε όλο το εύρος του ωραρίου 
(Χιονίδου, 2001).  

 

3. Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού 

Στην εκπαιδευτική αυτή διαδικασία της διαθεµατικής προσέγγισης της 
γνώσης ο εκπαιδευτικός δεν είναι δυνατόν να αποτελεί τη µοναδική πηγή 
πληροφόρησης. ∆ιατηρεί το διδακτικό του ρόλο, αλλά δεν περιορίζεται σ’ 
αυτόν. Αναλαµβάνει, σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι τον έχουµε συνηθίσει, 
τους ρόλους του εµψυχωτή, του συντονιστή, του καθοδηγητή - διαχειριστή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο ρόλος του είναι σύγχρονος, συµβουλευ-
τικός και  καθοδηγητικός (Χρυσαφίδης  Κ., 1996: 79 – 81).  

Πρώτο µέληµα του εκπαιδευτικού είναι να κινήσει το ενδιαφέρον των 
µαθητών. Με την ενεργό συµµετοχή των µαθητών, φροντίζει να επιλέγονται 
αντικείµενα µελέτης που καλύπτουν διαφορετικούς τοµείς. Συµµετέχει σε 
όλες τις φάσεις ως έµπειρος σύµβουλος, υποδεικνύει πηγές, βοηθά την 
οµάδα να εντοπίσει τα προβλήµατα και να οργανώσει την έρευνα. 
Συντονίζει διακριτικά την προσπάθεια, παρέχει πληροφορίες, ενθαρρύνει 
τα µέλη της οµάδας και εκφράζει την άποψή του. Η διακριτική 
παρακολούθηση της εργασίας από τον εκπαιδευτικό και η σωστή καθοδή-
γηση οδηγούν σε θετικά αποτελέσµατα ακόµα και τους αδύνατους και 
αδιάφορους µαθητές.  
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4. Υλικοτεχνική υποδοµή και εκπαιδευτικό υλικό  

Ουσιαστική συµβολή στην εκπόνηση των διαθεµατικών εργασιών παρέχει η 
ύπαρξη Σχολικής Βιβλιοθήκης και επιπρόσθετων χώρων, όπως είναι το 
εργαστήριο Πληροφορικής, το εργαστήριο Τεχνολογίας, η αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων κ.α. (Καραπαναγιώτης, 1989: 5 – 38). Η χρησιµοποίηση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπόνηση µιας  εργασίας αποτελεί 
καταλυτικό παράγοντα στην εξέλιξη, την ποιότητα και την ταχύτητα µε την 
οποία πραγµατοποιείται η εργασία αυτή (Σιµάτος, 1999: 189–229).  

Στη Βιβλιοθήκη του σχολείου τους οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τις εργασίες τους. 
Στη Σχολική Βιβλιοθήκη δηµιουργείται σταδιακά αρχείο διαθεµατικών 
εργασιών. Οι τελικές παρουσιάσεις των εργασιών φωτογραφίζονται και βι-
ντεοσκοπούνται µε σκοπό τη δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου και αρχεί-
ου βιντεοκασετών. Τα αρχεία αυτά θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
εκπαιδευτικούς και µαθητές µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευ-
τικού έργου. 

 

5. Μια ενδεικτική διαθεµατική δραστηριότητα  

Στο σηµείο αυτό προτείνεται µια ενδεικτική διαθεµατική δραστηριότητα 
στη βάση του ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε θέµα προς διερεύνηση «Μελέτη τοξωτών 
γεφυρών».  

 

5.1. Προσδιορισµός της θεµατικής περιοχής 

Ως αφόρµηση για την ανάπτυξη του διαθεµατικού project χρησιµοποιείται 
η µελέτη του δηµοτικού τραγουδιού «του γιοφυριού της Άρτας», το οποίο 
είναι τοξωτό και παρουσιάζεται στο βιβλίο των κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυµνασίου. Από τα πολύ παλιά χρόνια ήταν γνωστό ότι 
τα παραβολικά τόξα προσφέρουν πολύ καλή στήριξη και αντοχή στην 
κατασκευή γεφυρών.  

Η παραβολή είναι µια καµπύλη που εξετάζεται στα Μαθηµατικά της Γ΄ 
Γυµνασίου. Οι µαθητές µαθαίνουν τη γενική µορφή της εξίσωσής της 
παραβολής  (y = αx2 + βx + γ), µαθαίνουν να κατασκευάζουν τη γραφική 
της παράσταση και να βρίσκουν τόσο τον άξονα συµµετρίας της όσο και το 
µέγιστο ή το ελάχιστό της. Όµως η παραβολή δεν είναι απλά ένα αφηρη-
µένο µαθηµατικό δηµιούργηµα. Εµφανίζεται πίσω από αρκετά σχήµατα 
στην καθηµερινή ζωή, από τον πίδακα νερού που εκτοξεύεται από ένα 
σιντριβάνι, µέχρι τα τόξα που στηρίζουν µια γέφυρα.  
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Οι µαθητές καλούνται να βρουν πληροφορίες και για άλλες τοξωτές 
γέφυρες από όλο τον κόσµο. Μετά την παρουσίαση των πληροφοριών από 
τα παιδιά, επιλέγεται µια άλλη διάσηµη γέφυρα που στηρίζεται σε 
παραβολικό τόξο. Είναι η γέφυρα Bayonne που συνδέει τη Νέα Υόρκη µε 
το Νιού Τζέρσεϋ και είναι η τρίτη σε µέγεθος αψιδωτή ατσάλινη γέφυρα 
στον κόσµο. Η επιλογή αυτή γίνεται γιατί το τόξο της γέφυρας είναι ιδανική 
παραβολή για µελέτη στο µάθηµα των Μαθηµατικών. 

 

5.2. Γενικοί σκοποί 

Οι µαθητές πρέπει: 

 Να καλλιεργήσουν πνεύµα κριτικής σκέψης, συνεργασίας και 
υπευθυνότητας. 

 Να κατανοήσουν τη άµεση σχέση των Μαθηµατικών και της 
Λογοτεχνίας και την αλληλεξάρτηση των δύο αυτών πεδίων της γνώσης 
στην ανα-πτυξιακή τους πορεία και εξέλιξη. 

 Να κατανοήσουν ότι το δηµοτικό τραγούδι αποτελεί βασικό φορέα 
παραδοσιακών αξιών και µορφών ζωής που σχετίζονται µε την κοινωνία 
της υπαίθρου και να εµβαθύνουν στις αξίες και στις δοµές αυτής της 
κοινωνίας. 

 Να αντιληφθούν τη σηµασία της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. 

 Να γνωρίσουν τις µεθόδους κατασκευής και συντήρησης των τοξωτών 
γεφυρών. 

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που αφορούν τη λήψη µέτρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Να οργανώσουν αρχεία και να εξοικειωθούν µε τις σύγχρονες διαδι-
κασίες της επιστηµονικής έρευνας (βιβλιοθήκες, internet, περιοδικά, 
δηµοσιεύσεις, συνεντεύξεις µε ειδικούς, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, 
µουσεία κ.α.). 

 Να συσχετίσουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους µε τις διαδικασίες 
που µελετώνται στο project. 

 Να κατανοήσουν ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f(x) = 
αx2+βx+γ αποτελεί παραβολή την οποία θα πρέπει να γνωρίζουν να 
σχεδιάζουν, κατασκευάζοντας κατάλληλο πίνακα τιµών. 
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 Να βρίσκουν την εξίσωση µιας παραβολής από τη γραφική της 
παράσταση, χρησιµοποιώντας τα σηµεία που ανήκουν σ’ αυτή και λαµ-
βάνοντας υπόψη ότι οι συντεταγµένες τους θα την επαληθεύουν. 

 Να εµπεδώσουν ότι η κορυφή της παραπάνω παραβολής έχει 

τετµηµένη στο x =  
α
β

2
−

καθώς επίσης και ότι άξονας συµµετρίας της 

είναι η ευθεία x = 
α
β

2
−

. 

 Να αποτυπώνουν σχέδια σε χαρτί µιλλιµετρέ χρησιµοποιώντας κλί-
µακες. 

 Να σχεδιάσουν µια παραβολή χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Geo-
meter’s Sketchpad. 

 

5.3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Μετά την επιλογή της παραβολής της γέφυρας Bayonne, προχωρήσαµε 
στην υλοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

5.3.1. Αποτύπωση της γέφυρας 

∆ώσαµε στους µαθητές φωτογραφία της γέφυρας µε τις πραγµατικές της 
διαστάσεις. 
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Η γέφυρα Bayonne έχει συνολικό άνοιγµα µεταξύ των πυλώνων 510 m ενώ 
το µέγιστο ύψος  της  είναι 81 m.  

Στη συνέχεια, τα παιδιά κατασκεύασαν πρόχειρο «σκαρίφηµα» της γέφυρας 
σε χαρτί µιλλιµετρέ χρησιµοποιώντας κλίµακα 1cm για 50m. Στο σκαρί-
φηµα η αριστερή βάση θα είναι στην αρχή των αξόνων, ενώ η δεξιά βάση 
θα βρίσκεται στο σηµείο (510, 0). 

5.3.2. Εύρεση της εξίσωσης του παραβολικού τόξου 

Στους µαθητές δόθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

(1) Ποιες είναι οι συντεταγµένες της κορυφής;   

Απάντηση: είναι το σηµείο   (       ,        ) 

(2) Ποια είναι τα τρία γνωστά σηµεία από τα οποία περνάει η παραβολή ; 

Απάντηση:  τα σηµεία   (       ,        )  ,  (       ,        )  και  (       ,        ) 

(3) Γνωρίζουµε ότι η παραβολή θα έχει εξίσωση της µορφής   
  y = αx2 + βx + γ 

Αφού περνάει από την αρχή των αξόνων δηλ. το (0,0) τι συµπεραίνουµε 
για την τιµή του γ ; 

    Απάντηση: το γ =  
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(4) Επειδή η γραµµή περνάει από το σηµείο (255,81),  ο τύπος  y = αx2 + 
βx  θα επαληθεύεται  για   x = 255 και  y = 81. 

∆ηλαδή   81 = α·2552 + β·255   ……………………………………….. ( I ) 

Επίσης, θα ισχύει  = 
α
β

2
−

 = 255, οπότε  β = ……    ( II ) 

Αντικαθιστούµε το β από την ( II ) στην εξίσωση ( I ) και βρίσκουµε το α 

(για τις απαιτούµενες πράξεις χρησιµοποιούµε υπολογιστή τσέπης). 

Βρίσκουµε τελικά ότι  

 α = -0,00124567      και          β = 0,6352 

Εποµένως η εξίσωση του παραβολικού τόξου είναι: 

y = -0,00124567·x2 + 0,6352·x 

             

5.3.3.  Κατασκευή της γραφικής παράστασης στο Geometer’s 
Sketchpad 

Με τη συνεργασία του καθηγητή της Πληροφορικής εργαστήκαµε µε τους 
µαθητές στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου. Εκεί ακολουθούν οι παρακάτω 
δραστηριότητες: 

(α) Ανοίγουµε την εφαρµογή Geometer’s Sketchpad και από το µενού 
Graph επιλέγουµε Plot New Function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα ΙΙ 

 272 

(β) Στο παράθυρο διαλόγου εισάγουµε τον τύπο της συνάρτησης (χωρίς το 
«y = ») µε τον τρόπο σύνταξης αλγεβρικών παραστάσεων στα Windows. 
∆ηλαδή γράφουµε : 

-0,00124567*x^2+0,6352*x.  

 

Κατόπιν πατάµε ΟΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Κάνουµε δεξί κλικ πάνω στη γραφική παράσταση, που προς το παρόν 
µοιάζει µε ευθεία και επιλέγουµε Properties…και κατόπιν Plot.  
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(δ) Στην περιοχή Domain ορίζουµε τις τιµές  του x, θέτοντας  0 ≤ x ≤ 510. 
Πατάµε ΟΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ε) Μετακινούµε λίγο προς τα αριστερά την κόκκινη κουκίδα που εκφράζει 
τη µονάδα, για να κάνουµε «πυκνότερο» τον άξονα. Έτσι εµφανίζεται 
ολόκληρη η παραβολή. 
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f x( ) = -0,00124567 ⋅x2+0,6352 ⋅x

 
 

Μ’ αυτό τον τρόπο προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης. 
Συγκρίνοντάς την µε την αντίστοιχη φωτογραφία της γέφυρας παρουσιά-
ζεται εκπληκτική οµοιότητα! 
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6. Αποτίµηση του σχεδίου εργασίας και αξιολόγηση µαθητών 

Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δραστηριοτήτων, ακολούθησε ενδο-
οµαδική αυτό-αξιολόγηση και αξιολόγηση του έργου όλων των οµάδων από 
τις υπόλοιπες και από τον εκπαιδευτικό, µε βάση τα κριτήρια που είχαν 
τεθεί στη φάση του προγραµµατισµού (Ματσαγγούρας, 2003: 273–284).  

Εξετάστηκαν τα αποτελέσµατα της συνολικής εργασίας και εκτιµήθηκε ο 
βαθµός επιτυχίας των στόχων του προγράµµατος, για να αποφευχθούν στο 
µέλλον παρόµοια λάθη και παραλείψεις (Mager, 1985: 5–25) γιατί µέσα 
από τη διαδικασία της αξιολόγησης του προγράµµατος πρέπει να 
διαπιστωθεί αν: 

- πέρασαν τα µηνύµατα της διαθεµατικής προσέγγισης, 

- κάποιο µέρος του project άρεσε περισσότερο, 

- αποκτήθηκαν καινούργιες εµπειρίες και τρόποι για να αντιµετωπι-
σθούν τα προβλήµατα της καθηµερινής πραγµατικότητας,  

- βελτιώθηκαν κάποιες δεξιότητες των µαθητών, όπως η κριτική και δη-
µιουργική ικανότητα, η αντίληψη και η παρατηρητικότητα, 

- οι µαθητές έγιναν πιο ανεκτικοί και πιο υποµονετικοί στις σχέσεις µε 
τους συνανθρώπους τους και  

- αισθάνθηκαν τη χαρά της δηµιουργίας και της απόλαυσης (Καρα-
γιάννης, 2002). 

 

7. Συµπερασµατικές κρίσεις 

Με την παρούσα εργασία αναδείχθηκε ο καινοτόµος θεσµός της Ευέλικτης 
Ζώνης και ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. Ο ρόλος που 
µπορεί  να αναλάβει είναι συντονιστικός, εµψυχωτικός και καθοδηγητικός 
στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό προ-τάθηκε  
µια ενδεικτική διαθεµατική δραστηριότητα για την Γ΄ Γυµνασίου στο πλαίσιο 
της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόµων ∆ράσεων. Η προτεινόµενη διδακτική 
προσέγγιση περιλαµβάνει διαθεµατικές δραστηριότητες στη βάση του 
∆.Ε.Π.Π.Σ. µε θέµα προς διερεύνηση «Μελέτη τοξωτών γεφυρών». Εκτός από 
τα Μαθηµατικά και τη Λογοτεχνία, θεµατικούς άξονες ανά-πτυξης αποτελούν 
τα πεδία της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Πιστεύουµε ότι το σχήµα της 
«εβδοµάδας διαθεµατικών δραστηριοτήτων» δεν εξυπηρετεί τους στόχους µιας 
σύνθετης διαθεµατικής δραστηριότητας, όπως είναι και η προτεινόµενη, γιατί 
δεν εξασφαλίζεται το απαραίτητο «εύρος» και «βάθος» χρόνου για την άρτια 
αποπεράτωση της εργασίας. Γι’ αυτό προκειµένου να εκπληρωθούν οι σκοποί 
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και οι στόχοι της δραστη-ριότητας, προτείνεται η εφαρµογή της στην Ευέλικτη 
Ζώνη µε χρήση ενός δίωρου ανά εβδοµάδα, κυλιόµενου ή σταθερού. 

 

8. Πηγές 

8.1. Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) 

- 100Α/30-4-1976 

- 167/30-9-1985 

- 187/8-10-1993 

- 1366/18-10-2001 

- 1373/18-10-2001 

- 1374/18-10-2001 

- 1375/18-10-2001 

- 1376/18-10-2001 
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Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ» 

Κώστας Χατζηκυριάκου 

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης,  
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

 

 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίον 
αξιοποιήθηκαν διδακτικά, στο µάθηµα «∆ιασκεδαστικά Μαθηµατικά-Επί-
λυση Προβληµάτων», ορισµένα βιβλία που εν γένει θα τα κατατάσσαµε στον 
χώρο της λεγόµενης µαθηµατικής λογοτεχνίας. Η συζήτηση γύρω από τη 
διδακτική αξιοποίηση της λογοτεχνίας στο πλαίσιο είτε της προσέγγισης στη 
διδασκαλία και τη µάθηση των µαθηµατικών που θέλει να είναι διεπιστη-
µονική είτε εκείνης που θέλει να βγάλει από το ηµίφως τα υποκείµενα που 
ασκούν τη µαθηµατική τέχνη και τις συνθήκες εντός των οποίων ξετυλίγεται 
η µαθηµατική δραστηριότητα (humanistic mathematics) διεξάγεται πολλά 
χρόνια τώρα και τα γραπτά ίχνη που έχει αφήσει είναι πολλά1.  
 

Η µαθηµατική λογοτεχνία 

Χωρίς να υπεισέλθω σε σχολαστικές κατηγοριοποιήσεις, λέγοντας µαθη-
µατική λογοτεχνία εννοώ έναν µεγάλο αριθµό ετερογενών κειµένων που 
αναφέρονται στα µαθηµατικά και τον κόσµο τους και δεν έχουν συγγραφεί 
ως µαθηµατικές µονογραφίες ή µαθηµατικά εγχειρίδια. Τα κείµενα αυτά 
µπορεί να είναι βιογραφίες ή αυτοβιογραφίες µαθηµατικών, µυθιστο-
ρήµατα και διηγήµατα µε ήρωες µαθηµατικούς ή µαθηµατικά αντικείµενα, 
αφηγήµατα µε ρητές ή λιγότερο ρητές αναφορές σε µαθηµατικές έννοιες, 
                                                 
1 Για την προσέγγιση που αναδεικνύει τον ανθρωπογενή χαρακτήρα των 
µαθηµατικών (humanistic mathematics) βλ. Stephen I. Brown, Towards 
Humanistic Mathematics Education, κεφ. 36., στο A.J. Bishop κ.α. (επιµ.), 
International Handbook of Mathematics Education, και White A. (επιµ.), Essays in 
Humanistic Mathematics, The Mathematical Association of America, Washington, 
D.C. (1993).   
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ανθολογίες µε σπαζοκεφαλιές και ψυχαγωγικά µαθηµατικά προβλήµατα, 
αλλά και κάποια κείµενα µαθηµατικής εκλαΐκευσης. Ορισµένα τέτοια 
βιβλία που κυκλοφορούν σήµερα στην Ελλάδα θα αναφερθούν στη συνέ-
χεια.  

 

Το µάθηµα  

Η διδακτική αξιοποίηση της µαθηµατικής λογοτεχνίας έγινε στο τρίωρο 
εβδοµαδιαίο, υποχρεωτικό κατ’ επιλογή, µάθηµα που προσφέρεται στις 
φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των εξαµήνων του Παιδαγωγικού 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας τα πέντε 
τελευταία χρόνια ως «∆ιασκεδαστικά Μαθηµατικά» ή «Τα µαθηµατικά και ο 
κόσµος τους» και, το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2006-7, 
ως «∆ιασκεδαστικά Μαθηµατικά-Επίλυση Προβληµάτων». 

Το µάθηµα το παρακολούθησαν 55 φοιτήτριες και φοιτητές διαφόρων 
εξαµήνων που από την πρώτη συνάντηση χωρίστηκαν σε οµάδες των τριών, 
τεσσάρων, πέντε ή και έξι ατόµων. Η ποικιλία στο πλήθος των µελών των 
οµάδων σχετίζεται µε την ύπαρξη παρεών που ο διδάσκων δεν θέλησε να 
«χαλάσει».  

Η κάθε τρίωρη συνάντηση µοιράστηκε σε τρεις χρονικές περιόδους των 
σαράντα πέντε, πενήντα και σαράντα λεπτών περίπου. Κατά την πρώτη 
περίοδο, η τάξη επιδιδόταν στη δραστηριότητα της επίλυσης προβληµάτων. 
Κατά τη δεύτερη, µία από τις οµάδες παρουσίαζε το κεφάλαιο από το 
βιβλίο Το Πειραχτήρι των Αριθµών2 που είχε αναλάβει. Τέλος, κατά την 
τρίτη περίοδο, µια άλλη οµάδα παρουσίαζε το βιβλίο µαθηµατικής λογο-
τεχνίας που είχε αναλάβει.   

 

Η διδακτική µέθοδος της επίλυσης προβληµάτων 

 Στο µάθηµα αυτό έχω υιοθετήσει τη διδακτική µέθοδο που είναι γνωστή 
ως «διδασκαλία µε επίλυση προβληµάτων»3.  

Εν συντοµία µπορούµε να πούµε ότι η µέθοδος της επίλυσης προβληµάτων 
επιχειρεί να φέρει στη διδασκαλία των σχολικών µαθηµατικών τις πρακτι-
κές που συνοδεύουν τη µαθηµατική έρευνα όπου νέες έννοιες και µέθοδοι 
                                                 
2 Χανς Μάγκνους Εντσενσµπέργκερ, Το Πειραχτήρι των Αριθµών, εκδ. Ψυχογιός.   
3 Για τη διδασκαλία µε επίλυση προβληµάτων µε έµφαση στο δηµοτικό σχολείο βλ. 
το τέταρτο κεφάλαιο του John A. Van de Walle, Μαθηµατικά για το ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο: Μια Εξελεκτική ∆ιδασκαλία, Τυπωθήτω-Γιώργς ∆αρδανός, 2005.  



Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ… 

 

 279 

δηµιουργούνται ακριβώς στην προσπάθεια να απαντηθεί ένα ερώτηµα, να 
υποστηριχθεί µια εικασία. Πρόκειται για µέθοδο εν πολλοίς αντίστροφη της 
παραδοσιακής µεθόδου διδασκαλίας όπου τα απαντηµένα ερωτήµατα, οι 
έννοιες και οι µέθοδοι που τις συνόδευσαν στην απάντησή τους συγκροτούν 
τη «θεωρία» του µαθήµατος, την οποία αναπτύσσει ο δάσκαλος ή η δασκά-
λα προτού ζητήσει από την τάξη να λύσει «ασκήσεις» µε τη βοήθειά της. 
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της παραδοσιακής προσέγγισης είναι η ερώ-
τηση «θεωρία (ή αποδείξεις) θα έχουµε στο διαγώνισµα;» που γίνεται συχνά 
προς τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες πριν από το τέλος του εξαµή-
νου.  

Ειδικότερα τα προβλήµατα που επιλύουµε είναι γρίφοι, σπαζοκεφαλιές και 
απλά προβλήµατα «διασκεδαστικών µαθηµατικών» που αναπτύσσουν τη 
λογικοµαθηµατική σκέψη και µπορεί να χρησιµοποιηθούν από τη δα-
σκάλα ή τον δάσκαλο στη δηµιουργία «διασκεδαστικών» δραστηριοτήτων4. 
Η πλειοψηφία των προβληµάτων που µελετούµε παρά τον παιγνιώδη 
χαρακτήρα χαρακτήρα τους και την απλή διατύπωσή τους έχουν οδηγήσει 
σε όµορφες, ενδιαφέρουσες, βαθιές και χρήσιµες µαθηµατικές θεωρίες. 
Τέτοιες θεωρίες είναι λ.χ. η θεωρία γραφηµάτων, η θεωρία των πεπερα-
σµένων οµάδων, η θεωρία των πιθανοτήτων, η θεωρία της γεωµετρίας των 
φράκταλ. 

Επιπροσθέτως ορισµένα από τα προβλήµατα αυτά είναι συνδεδεµένα  µε 
την κίνηση των «εθνοµαθηµατικών»5, τη διδακτική προσέγγιση που επι-
χειρεί κατ’ αρχήν να εκκινήσει από τις µαθηµατικές ιδέες που ενυ-
πάρχουν, όχι πάντοτε ρητά, στην προφορική ή/και «µη δυτική» κοινωνία 
στην οποία εφαρµόζεται, και να αποφύγει την «εξουσιαστική» εισαγωγή στο 
σχολικό περιβάλλον των µαθηµατικών έτσι όπως αναπτύχθηκαν στο πλαί-
σιο της κυρίαρχης «αρχαιοελληνικής – µουσουλµανικής - δυτικοευρω-
παϊκής» εκδοχής τους. Η διδακτική αυτή προσέγγιση έφερε στα σχολικά 
µαθηµατικά κάποια εµβληµατικά προβλήµατα όπως είναι, λόγου χάριν, το 
πρόβληµα της «µονοκοντυλιάς» (που αντιστοιχεί στην έννοια του Οϋλε-
ριανού γραφήµατος και µπορεί να εισαχθεί είτε µε το πρόβληµα των 7 
γεφυριών του Κένιγκσµπεργκ είτε µε τα σχήµατα που σχεδιάζουν στο χώµα 
τα παιδιά της φυλής Bushoong) και η περιγραφή των συµµετριών του 
τετραγώνου που οδηγεί στη διεδρική οµάδα τάξης 8, η οποία µπορεί να 
                                                 
4 Βλ. πρόχειρα το τρίτοµο John Bolt, Μαθηµατικές Σπαζοκεφαλιές, εκδ. Κάτοπτρο.   
5 Για τα εθνοµαθηµατικά, βλ. το κατατοπιστικό Paulus Gerdes, Ethnomathematics 
and Mathematics Education, κεφ. 24, στο A.J. Bishop κ.α. (επιµ.), International 
Handbook of Mathematics Education.  
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περιγράψει µαθηµατικά και τη δοµή συγγένειας στη φυλή Walpiri της Αυ-
στραλίας6.  

Αξίζει να αναφέρω εν συντοµία ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του συνδυα-
σµού της οµαδοσυνεργατικής µεθόδου διδασκαλίας µε τη µέθοδο της 
επίλυσης προβληµάτων παρατηρήθηκαν ακόµη µία φορά: η τάξη δραστη-
ριοποιούνταν στο σύνολό της, συµµετείχαν ενεργά και οι φοιτήτριες και οι 
φοιτητές που συνήθως επιδεικνύουν αδιαφορία ή φαίνεται να µη µπορούν 
να παρακολουθήσουν, ανταλλάσσονταν απόψεις και επιχειρήµατα. Πα-
ρατηρήθηκε επίσης έστω και πρόσκαιρη αλλαγή στάσης απέναντι στη 
µαθηµατική δραστηριότητα. Λόγου χάριν, η αρχική βαρυγκώµια συχνά 
έδινε τη θέση της σε πρόσθετη παραµονή στην αίθουσα µε σκοπό την 
επίλυση του προβλήµατος. Για ένα από αυτά µια φοιτήτρια δήλωσε χαρα-
κτηριστικά: «θα έσκαζα αν δεν το έλυνα».  

 

Το Πειραχτήρι των Αριθµών και η διδακτική αξιοποίησή του   

Κατά τη δεύτερη περίοδο µια οµάδα παρουσίαζε το κεφάλαιο-βραδιά από 
το βιβλίο του Χανς Μάγκνους Εντσενσµπέργκερ, Το Πειραχτήρι των Αριθ-
µών, που είχε αναλάβει.  

Το Πειραχτήρι των Αριθµών είναι το βιβλίο που έγραψε ο σηµαντικός 
γερµανός συγγραφέας Χανς Μάγκνους Εντσενσµπέργκερ για την εγγονή 
του Τερέζια. Το βιβλίο έκανε πάρα πολλές πωλήσεις σε όλο τον κόσµο. Ο 
πρωταγωνιστής Ρόµπερτ είναι ένας µαθητής που δεν πολυσυµπαθεί τα 
µαθηµατικά και –όπως υπονοείται- µέρος της ευθύνης γι’ αυτό έχει τόσο το 
είδος των µαθηµατικών όσο και ο τρόπος που διδάσκονται στο σχολικό 
σύστηµα. Σε µία σειρά δώδεκα νυκτερινών ονείρων, ο Ρόµπερτ αναπτύσσει 
µε το Πειραχτήρι των Αριθµών –το οποίο τρόπον τινά αντιπροσωπεύει τα 
δηµιουργικά µαθηµατικά- µια διαλογική σχέση και χάρις σε αυτή, στο 
τέλος του βιβλίου, κατορθώνει να κατανοήσει σηµαντικές πτυχές των 
µαθηµατικών και τη µέθοδο εργασίας τους, που έγκειται στη διατύπωση 
προβληµάτων και την επίλυσή τους, µέσω της διατύπωσης εικασιών και της 
απόδειξης ή ανασκευής τους. Τελικά ο Ρόµπερτ, έχοντας έρθει σε επαφή 
µε την «πραγµατική» µαθηµατική δραστηριότητα, και κατανοώντας την, 
αλλάζει στάση απέναντι στα µαθηµατικά. Ο υπότιτλος του βιβλίου τα λέει 
όλα: «ένα βιβλίο για να τα έχουµε καλά µε τα µαθηµατικά».  
                                                 
6 Βλ. Archer Marcia, Ethnomathematics, A Multicultural View of Mathematical 
Ideas, Brooks/Cole Publishing Company, 1991 



Η ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ… 

 

 281 

Τα µαθηµατικά που περιέχει το βιβλίο είναι σε γενικές γραµµές τα ακό-
λουθα:  

1. Στοιχειώδη αριθµητική κυρίως των θετικών ακεραίων και λιγότερο των 
κλασµατικών και των πραγµατικών (οι άρρητοι κλασικά εισάγονται µέσω 
του Πυθαγορείου Θεωρήµατος). 2. Στοιχειώδη αριθµοθεωρία (µε µελέτη 
των πυθαγόρειων σχηµατικών αριθµών, του τριγώνου του Πασκάλ, της 
ακολουθίας Φιµπονάτσι) και Συνδυαστική. 3. Το θεώρηµα του Euler για τα 
κυρτά πολύεδρα, κάποιες τοπολογικές ιδέες, τη γεωµετρική συµµετρία. 4. 
Νύξεις για την έννοια της µαθηµατικής µεθόδου (της απόδειξης, της 
εικασίας, της αναίρεσης και της ανασκευής της) και νύξεις για τη φιλοσο-
φία των µαθηµατικών.  

Το βιβλίο αναφέρεται στις περισσότερες από τις µαθηµατικές ιδέες που 
περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµατικών στα πρώτα 
εννέα χρόνια της εκπαίδευσης (µε εξαίρεση τις βασικές γεωµετρικές έννοιες 
των σχηµάτων) ωστόσο προγραµµατικά παραµερίζεται σε µεγάλο βαθµό η 
υπολογιστική διάσταση των µαθηµατικών. Εξάλλου η έννοια του προβλή-
µατος και η πρακτική της συνεργατικής επίλυσης προβλήµατος διατρέχει 
όλο το βιβλίο.  

Τις προηγούµενες φορές που χρησιµοποίησα το βιβλίο αυτό στο µάθηµα, 
απλά ζητούσα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να µου παραδώσουν 
µία βιβλιοκρισία του που να µην υπερβαίνει τις 1500 λέξεις. Με απα-
σχολούσε όµως το ερώτηµα µε ποιον τρόπο είναι δυνατό να χρησι-
µοποιηθεί το βιβλίο αυτό στην τάξη. Μετά από συζήτηση µε τους φοιτητές 
και τις φοιτήτριες καταλήξαµε στην εξής µέθοδο: 

Κάθε βδοµάδα όλη η τάξη διάβαζε το αντίστοιχο κεφάλαιο-βραδιά. Η 
οµάδα που το είχε αναλάβει αφού παρουσίαζε εν περιλήψει τι συνέβη στο 
κεφάλαιο–βραδιά, µοίραζε στην τάξη φύλλα εργασίας που είχε σχεδιάσει 
µε προβλήµατα βασισµένα στις  µαθηµατικές ιδέες που απαντούν στο 
κεφάλαιο. Τα προβλήµατα αυτά στη συνέχεια λύνονταν από τις άλλες οµά-
δες µέσα στην τάξη και οι λύσεις συζητιόνταν στον πίνακα.  

Αφού παρουσίασα –µετά από πίεση της τάξης- το πρώτο κεφάλαιο του 
βιβλίου µε αυτόν τον τρόπο, η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήµατα από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.  

Τα θετικά της διδακτικής αυτής προσέγγισης ήταν πέρα από όσα ανα-
φέραµε στο τέλος της προηγούµενης παραγράφου, η ανάπτυξη της συνερ-
γασίας µεταξύ των φοιτητριών και των φοιτητών και έξω από την τάξη, αλλά 
και η εξάσκηση στην προβληµατοθεσία. Η προβληµατοθεσία είναι µια διά-
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σταση της µεθόδου της διδασκαλίας µε προβλήµατα, αλλά και της παρα-
δοσιακής, που δεν πρέπει να υποβαθµίζεται7. Η µελέτη της προ-
βληµατοθεσίας συντελεί στο να γίνει κατανοητό ότι η µαθηµατική δρα-
στηριότητα δεν εξαντλείται στην επίλυση, την απόδειξη,  τη λογοδοσία. Η 
συζήτηση γύρω από το αν ένα ερώτηµα είναι διατυπωµένο σωστά ή όχι, η 
ανάδειξη των λόγων για τους οποίους ορισµένα ερωτήµατα είναι 
ενδιαφέροντα και γόνιµα ενώ άλλα δεν είναι πρέπει να είναι µέρος της 
διδασκαλίας και της µάθησης των µαθηµατικών. Άλλωστε η κατάλληλη 
αντιστοίχιση διδακτικών στόχων και προβληµάτων που µέσω της επίλυσής 
τους αυτοί πραγµατώνονται, ο ορθός σχεδιασµός και η ορθή υλοποίηση 
φύλλων εργασίας είναι µία από τις βασικές δραστηριότητες του δασκάλου ή 
της δασκάλας. Έτσι κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο, παράλληλα µε την 
επίλυση σχολιαζόταν και το αν τα προβλήµατα που προτείνονταν από την 
οµάδα στην τάξη ήταν ενδιαφέροντα ή όχι και αν εξυπηρετούσαν τους 
σκοπούς για τους οποίους είχαν σχεδιαστεί.   

Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από φύλλα εργασίας που σχεδίασαν οι 
οµάδες µαζί µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από κάποιες οµάδες έχουν  
τοποθετηθεί στο παράρτηµα. 

Θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η οµαδοσυνεργατική µέθοδος δεν 
πραγµατωνόταν πάντοτε επιτυχώς, καθώς συχνά η οµάδα στην προσπάθειά 
της να επιδείξει την εργασία που έκανε διολίσθαινε στην επεξηγηµατική-
µετωπική µέθοδο στην οποία ούτως ή άλλως είµαστε όλοι και όλες αρκετά 
εθισµένοι.  

 

Η διδακτική αξιοποίηση  άλλων έργων της µαθηµατικής 
λογοτεχνίας  

Κατά την τρίτη περίοδο µία φοιτήτρια ή ένας φοιτητής διάβαζε στην τάξη τη 
βιβλιοκρισία του βιβλίου8 που η οµάδα στην οποία ανήκε είχε επιφορ-
                                                 
7 Για την προβληµατοθεσία βλ. Stephen I. Brown, Towards Humanistic Mathematics 
Education, κεφ. 36., στο A.J. Bishop κ.α. (επιµ.), International Handbook of 
Mathematics Education.  
8 Επιλέχθηκαν για εργασίες τα ακόλουθα ένδεκα βιβλία: (κατά σειά παρουσίασης στην 
τάξη): 1. Οι άγριοι αριθµοί του Φίλιµπερτ Σογκτ, εκδ. Πόλις.  2. Το Βιβλίο Κόλαση του 
Κάρλο Φραµπέτι, εκδ. Opera.  3. Η ράβδος του Ευκλείδη, Jean-Pierre Luminet, εκδ. 
Λιβάνη.  4. Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντµπαχ του Απόστολου ∆οξιάδη, εκδ. 
Καστανιώτη.  5. ∆ιδάσκοντας γλώσσα και µαθηµατικά της Τρέσσου και Μητακίδου, εκδ. 
Παρατηρητής.  6. Η Επιπεδοχώρα του Εdwin Abbott, εκδ. Αιώρα.  7. Τα παιδιά του 
Ευκλείδη (Θεατρική παράσταση των στοιχείων του Ευκλείδη) του Ηλία 
Κωνσταντόπουλου, εκδ. Γκρίτζαλη.  8. Αϊνστάιν-Πικάσο, Ο χώρος, ο χρόνος και η 
οµορφιά, εκδ. Τραυλός.  9. Ερωτευµένος Αϊνστάιν, Ντένις Οβερµπάι, εκδ. Πατάκη.  10. 
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τιστεί µε την ανάγνωσή του. Τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, που είχαν 
γράψει τις δικές τους βιβλιοκρισίες, συµπλήρωναν, συµφωνούσαν ή δια-
φωνούσαν µε τις απόψεις της βιβλιοκρισίας που διαβάστηκε. Κατόπιν όλη 
η τάξη έθετε στην οµάδα ερωτήµατα σχετικά µε το βιβλίο και η συζήτηση 
επεκτεινόταν.  

Η περίοδος αυτή µολονότι ενδιαφέρουσα ήταν και η πλέον προβληµατική. 
Παρατηρήθηκε το φαινόµενο συστηµατικά ένας αριθµός φοιτητριών κυρίως 
–οι ίδιες λίγο ως πολύ πάντα- να ενδιαφέρεται να συζητήσει σοβαρά το 
βιβλίο που παρουσιαζόταν, θέτοντας ερωτήσεις στους παρουσιαστές και τις 
παρουσιάστριες και εκφράζοντας τις δικές τους απόψεις, χωρίς να επι-
δεικνύουν κάποια ιδιαίτερη αδηµονία για το πέρας του µαθήµατος. Σε 
αντιδιαστολή ένα άλλο µέρος της τάξης είδε το µέρος αυτό ως µια κάπως 
βαρετή δραστηριότητα και θα προτιµούσε απλά να παραδίδονταν οι 
εργασίες χωρίς τη δηµόσια συζήτηση των βιβλίων.  

Μεγάλος αριθµός των βιβλιοκρισιών πάλι είχαν µια κάπως απλοϊκή µορφή, 
δηλαδή µετά από µια –συχνά ξερή- περίληψη του βιβλίου, ακολουθούσε 
µια σύντοµη αυτόνοµη παράγραφος, όπου αναφερόταν η γνώµη του 
αναγνώστη ή της αναγνώστριας για το βιβλίο, το εάν της άρεσε ή του άρεσε 
και εάν αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά στο δηµοτικό σχολείο ή σε 
κάποια ανώτερη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Σπάνια οι παρουσιάσεις αυτές 
αναδείκνυαν το όποιο µαθηµατικό περιεχόµενο και το συνέδεαν µε το 
υπόλοιπο µάθηµα, µολονότι µαθηµατικές έννοιες κάποιων βιβλίων ήρθαν 
στην επιφάνεια κατά τη συζήτηση. Συνήθης ήταν η παρατήρηση ότι οι 
έννοιες από τα µαθηµατικά ή τη φυσική δυσκολεύουν την ανάγνωση. Εάν 
όµως ένας από τους σκοπούς των βιβλίων αυτών είναι ακριβώς η 
προσπάθεια µέσω της πλοκής ή της περιγραφής ενός ευρύτερου πλαισίου 
να γίνουν οι έννοιες πιο κατανοητές και εύληπτες, τότε τίθεται ένα ερώτηµα 
σχετικά µε το αν αυτό τελικά πραγµατώνεται ή και πώς χειρίζεται το 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό τα βιβλία αυτά που τελευταία παρουσιάζουν 
αυξηµένες πωλήσεις.  

Εξάλλου σε µία µερίδα φοιτητών και φοιτητριών η δηµιουργική µονοµανία 
και η στερεοτυπική αλαζονεία των µαθηµατικών της µυθοπλασίας, την 
οποία ενίοτε οι συγγραφείς των βιβλίων εκµεταλλεύονται στην πλοκή τους, 
δεν συνέβαλε στην αλλαγή της όχι ιδιαίτερα θετικής εικόνας που είχαν για 
τους µαθηµατικούς9. Ωστόσο, η ανάγνωση των µυθιστορηµάτων αυτών 
                                                                                                                      
Το χαµόγελο του Τούριγκ του Χρίστου Παπαδηµητρίου, εκδ. Νέα Σύνορα.  11. Το  
θεώρηµα του παπαγάλου του Ντένι Γκετζ, εκδ. Πόλις. 
9 Αντίστοιχες παρατηρήσεις κάνει ο Alex Kasman στο "Mathematics in Fiction: An 
Interdisciplinary Course", PRIMUS  XIII: 1 (2003), σ.  1-16 
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έφερε ένα µέρος της τάξης κοντύτερα στον κόσµο, την προσωπικότητα και 
το έργο των µαθηµατικών. Θα διακινδύνευα την υπόθεση ότι επρόκειτο για 
εκείνους και εκείνες που, διαβάζοντας εν γένει περισσότερη λογοτεχνία, 
ήταν σε θέση να κάνουν πιο γόνιµη την επαφή τους µε το είδος της µαθη-
µατικής λογοτεχνίας.  

Συµπερασµατικά θα έλεγα ότι η προσπάθεια να αξιοποιηθεί διδακτικά Το 
Πειραχτήρι των Αριθµών στην παραγωγή διδακτικού υλικού ήταν περισ-
σότερο επιτυχηµένη από την προσπάθεια να χρησιµοποιηθεί η µαθηµα-
τική λογοτεχνία για να εξοικειωθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες µε τον 
κόσµο των µαθηµατικών. Άλλωστε αυτό είναι µάλλον αναµενόµενο καθώς 
τόσο η µαθηµατική όσο και η αισθητική καλλιέργεια είναι διεργασίες που 
ακολουθούν ρυθµούς περισσότερο αργούς από εκείνους που επιβάλλει η 
δοµή ενός πανεπιστηµιακού εξαµηνιαίου µαθήµατος.   

 

 

e-mail:kxatzkyr@uth.gr
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ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ: 
Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ1 

Απόστολος ∆οξιάδης 

 

Ξεκινώντας αυτό το κείµενο αισθάνοµαι όπως ο µετανοών, «αναγεννηµένος» 
αµαρτωλός του Αµερικάνικου Νότου, που βλέπουµε σε κάποιες ταινίες, ο 
οποίος περιγράφει την ιστορία της σωτηρίας του σε µια συνάθροιση πιστών. 
Βλέπετε, κάποτε µισούσα τα µαθηµατικά. Τα µισούσα φανατικά, µέχρι την 
ηλικία των δεκατεσσάρων – και αυτό δεν ήταν, πιστεύω, από δικό µου 
λάθος. Ήταν λάθος των δασκάλων µου, που ήταν και οι βασικοί ένοχοι. ∆εν 
τα µισούσα από τα πρώτα σχολικά µου χρόνια. Κάποιοι δάσκαλοι – µε τον 
τιµητικό αυτό όρο χαρακτηρίζω και κάποιους γυµνασιακούς καθηγητές – 
µε έκαναν να τα µισήσω, όπως κι ένας δάσκαλος, ξαφνικά, θαυµατουργικά 
σχεδόν, µε µετέβαλε σε φανατικό εραστή τους. Πέρα από την καλοσύνη και 
τη µεταδοτικότητά του, ο τρόπος αυτής της µεταµόρφωσης – δεν είµαι 
σίγουρος ότι τον χρησιµοποίησε συνειδητά – ήταν κάποιες ιστορίες που 
µου αφηγήθηκε, γύρω από τους µεγάλους φυσικούς κυρίως, ιστορίες που 
µε έκαναν να πιστέψω ότι και οι επιστήµονες είναι άνθρωποι, και µάλιστα 
άνθρωποι ενδιαφέροντες, µε ανησυχίες που θυµίζουν τις αντίστοιχες των 
ποιητών, που αποτελούσαν ως τότε το κύριό µου ενδιαφέρον. Αυτό µε 
οδήγησε να διαβάσω και άλλες ιστορίες – περνώντας από τις ιστορίες της 
φυσικής στων µαθηµατικών, πιάστηκα στα δίχτυα τους... Τα ονόµατα των 
κακών επιρροών δεν αξίζουν µνηµόνευση. Ο καλός µου άγγελος ήταν ο 
κύριος Απόστολος Παπαζής, τότε επιµελητής στην έδρα της φυσικής, στο 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο – καλή του ώρα!  

Σε ένα µικρό βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, µε τίτλο Mathematics, a 
very short introduction, ο συγγραφέας του Tim Gowers, κάτοχος του 
                                                 
1 Το κείµενο που δηµοσιεύεται εδώ µεταφράστηκε από το αγγλικό πρωτότυπο 
εναρκτήριας οµιλίας στο «2ο Μεσογειακό Συνέδριο ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών». 
Μετάφραση Ελένη Γιαννακοπουλου. 
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µεταλλίου Fields, δηλαδή της ανώτατης παγκοσµίως διάκρισης για τα 
µαθηµατικά, επιχειρεί να εξηγήσει στους µη–µαθηµατικούς, τις οµορφιές 
του κλάδου. Με ενδιαφέρει κυρίως η αφιέρωση του βιβλίου, στην γυναίκα 
του: «Στην Έµιλυ µε την ελπίδα ότι το βιβλίο θα της δώσει µια µικρή ιδέα 
για το πως περνώ τις µέρες µου». Για µας που κάτι ξέρουµε από 
µαθηµατικά, η αφιέρωση αντηχεί µελαγχολικά: Η κυρία Gowers είναι 
κάθε άλλο παρά µόνη στην άγνοιά της. Αλίµονο, οι µαθηµατικοί ζουν και 
εργάζονται σε µία terra η οποία είναι incognita στους περισσότερους 
ανθρώπους – σε µιαν άγνωστη χώρα. 

Με αυτή τη διαπίστωση αρχίζω την ανάλυσή µου. Πιστεύω, όπως µάλλον 
και πολλοί από εσάς, ότι ένα από τα πιο βασικά, αν όχι το πιο βασικό, 
πρόβληµα στη µαθηµατική εκπαίδευση σήµερα είναι η γενικευµένη αντι-
πάθεια για τα µαθηµατικά. Αυτή είναι µια πραγµατικότητα: οι περισ-
σότεροι άνθρωποι αντιπαθούν τα µαθηµατικά. Χαρακτηρίζω βέβαια «αντι-
πάθεια» ένα ευρύ φάσµα αρνητικών αντιδράσεων που ξεκινάει από το 
ολοκληρωτικό µίσος, όπως αυτό που ένοιωθα και εγώ πριν δω το φως το 
αληθινό, και διατρέχει µια µεγάλη κλίµακα αρνητικών τιµών, από την 
απάθεια µέχρι την αποστροφή ή την αδιαφορία – και ίσως η αδιαφορία 
είναι η χειρότερη άρνηση. Το υπόβαθρο αυτής της αντιπάθειας είναι 
σύνθετο. Αλλά στη ρίζα της βρίσκεται σίγουρα ο αφηρηµένος τρόπος των 
µαθηµατικών, η ριζική τους απόσταση από τη ζωή όπως βιώνεται. Πε-
ρισσότερο από κάθε τι άλλο, αυτό είναι το τέρας, ο Κέρβερος που φράζει 
την πύλη προς τα µαθηµατικά.  

Οι απόψεις που ακολουθούν είναι από αρκετά προσωπικές, και αντι-
προσωπεύουν την δική µου οπτική πάνω στο ζήτηµα, την οπτική ενός 
παραµυθά. Αλλά παρακαλώ έχετε στο νου σας το εξής: ο πρώτος, αλλά όχι 
αναγκαστικά και ο τελευταίος, στόχος των παραµυθάδων –και σ’ αυτό 
διαφέρουν ριζικά από τους µαθηµατικούς!– είναι να ευχαριστήσουν το 
κοινό τους, να γίνουν αρεστοί. Ξέρω: οι λέξεις «ευχαρίστηση» και «κοινό» 
δεν ακούγονται συχνά στους κύκλους των µαθηµατικών. Αλλά για µένα, ως 
παραµυθά, οι άνθρωποι που θέλουν να µάθουν µαθηµατικά αποτελούν κι 
αυτοί µέρος ενός ευρύτερου «κοινού», και δεν µπορώ να τους αφήσω έξω 
από τις προθέσεις µου.  

Όσο για τον ρόλο της της ευχαρίστησης στη διδασκαλία, κάτι θα πρέπει να 
ξέρουν και οι µαθηµατικοί, ίσως αν όχι από τη δουλειά τους, πάντως ως 
ενίοτε θεατές του θεάτρου και του κινηµατογράφου, ως αναγνώστες µυθι-
στορηµάτων, ως ακροατές µουσικής: η πρόσληψη ενός ανώτερου µηνύ-
µατος από ένα βιβλίο, ένα θεατρικό έργο, ένα φιλµ, µια συναυλία είναι 
απολύτως επιθυµητή. Αλλά εάν ταυτόχρονα το όποιο έργο, ταυτό-χρονα, 
δεν διασκεδάζει, δεν υπάρχζει καµιά ελπίδα διδαχής. Εάν κλείστε ένα 
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µυθιστόρηµα από την πλήξη µετά από δέκα σελίδες, ή πάρετε ένα γερό 
υπνάκο στη µέση ενός φιλµ, δεν θα προσλάβετε από αυτά κανένα 
απολύτως µήνυµα, όσο «ανώτερο» και να είναι. 

Αν οι άνθρωποι ήταν λογικές µηχανές και η εκπαίδευση το ισοδύναµο του 
προγραµµατισµού τους, τα όσα έχω να πω θα ήταν  άνευ σηµασίας. Όµως, 
οι άνθρωποι δεν είναι λογικές µηχανές – και οι δάσκαλοι αυτό το γνωρίζουν 
καλά. Η εκπαίδευση είναι –σωστότερα: θα έπρεπε, στην καλύτερη περί-
πτωση, να είναι– µία διαδικασία που απευθύνεται στο σύνολο της ανθρώ-
πινης ύπαρξης. Και όπως είπε και ο φιλόσοφος, και πρώην µαθη-µατικός 
Edmund Husserl, οι ανθρώπινες υπάρξεις δεν προσλαµβάνουν την γνώση 
παθητικά αλλά εκ προθέσεως, ενεργητικά. Βλέπουµε περισσότερα όταν 
θέλουµε να δούµε περισσότερα, µαθαίνουµε περισσότερα όταν επιθυµούµε 
να µάθουµε περισσότερα. Οι νοητικές µας διαδικασίες καθοδηγούνται από 
τα κίνητρά µας, από τους λόγους για τους οποίους επιθυµούµε να 
κατανοήσουµε τον κόσµο. Αυτό είναι ίσως ένας περίπλοκος τρόπος για να 
επαναδιατυπώσουµε το νόηµα που λέει θαυµάσια µια αµερικάνικη πα-
ροιµία: «Το άλογο µπορείς να το πας ώς στην πηγή, µα δεν µπορείς να το 
αναγκάσεις να πιεί». Το δικό µου το ενδιαφέρον, εν προ-κειµένω, δεν 
εντοπίζεται στο περιεχόµενο της µαθηµατικής εκπαίδευσης, που είναι 
δουλειά  των µαθηµατικών εκπαιδευτικών. Το τι ακριβώς και πως ακριβώς 
πρέπει να πιεί το άλογο, δεν το γνωρίζω καλά, ούτε και το µονοπάτι που 
πάει στην πηγή. Το θέµα που µε ενδιαφέρει κυρίως -και που ως 
παραµυθάς έχω κάτι να πω- είναι το πως θα του δηµιουργήσω την επιθυ-
µία να πιεί.  

Η παρουσία ενός παραµυθά ως κεντρικού οµιλητή σε ένα συνέδριο 
διδακτικής των µαθηµατικών πριν δέκα-δεκαπέντε χρόνια θα ήταν µάλλον 
απίθανη. Αυτό που την καθιστά σήµερα δυνατή, είναι το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει µια κάποιας λογής, αναµφισβήτητα καλο-
δεχούµενη, επανάσταση: σχεδόν ως εκ θαύµατος, τα µαθηµατικά έχουν 
γίνει, ξαφνικά, αντικείµενο αφηγήσεων. Αλλά όπως και τις περισσότερες 
επαναστάσεις, έτσι και αυτή δεν την έκαναν οι κρατούντες, δεν προ-
σχεδιάστηκε σε κάποιο υπουργείο παιδείας ή ανώτατο εκπαδευτικό ίδρυ-
µα, αλλά ξεκίνησε από ανθρώπους έξω από το συγκεκριµµένο κατε-
στηµένο, από παρίες, πρώην άπιστους, από «αλλοδαπούς» στον κλάδο. 
Καθώς είµαι και εγώ, στο µέτρο των δυνάµεών µου, είµαι ένας από τους 
επαναστάτες, έχω να πω µια κουβέντα παραπάνω για το ζήτηµα.  

Φυσικά, αναφέροµαι στην αναπάντεχη, εκπληκτική θα µπορούσε κάποιος 
να πει, µια κάπως κυριολεκτική «εµφάνιση των µαθηµατικών στο 
προσκήνιο», για να χρησιµοποιήσω µια έκφραση του καθηγητή Robert 
Osserman, ή, όπως είναι κοινότερα γνωστή παρ’ ηµίν, στη «µαθηµατική 
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λογοτεχνία» -- όρο, παρεµπιπτόντως, που προσωπικά δεν µου αρέσει. Ένα 
βιβλίο που αφηγείται την ιστορία της επίλυσης ενός παλιού, ιδιαίτερα 
αφηρηµένου προβλήµατος (Το τελευταίο θεώρηµα του Φερµά, του Σάιµον 
Σινγκ), γίνεται µπεστ-σέλλερ. Το ίδιο ισχύει µε τη βιογραφία ενός µεγάλου 
µαθηµατικού, του John Nash, η οποία µάλιστα γίνεται και φιλµ που 
κερδίζει το βραβείο Όσκαρ. Την ίδια στιγµή εµφανίζονται επινοηµένες 
αφηγήσεις, αφηγήσεις µε µαθηµατικούς ως ήρωες και τα ίδια τα µαθη-
µατικά –αν όχι θέµα τους– πάντως πλαίσιο αναφοράς τους, νοηµατικό τους 
χώρο. Ένα επιτυχηµένο φιλµ έχει τον απίθανο τίτλο «π», το λόγο της 
περιφέρειας προς τη διάµετρο ενός κύκλου. Ένα θεατρικό έργο µε τον τίτλο 
Proof –την µαθηµατική απόδειξη– κερδίζει το βραβείο Πούλιτζερ, και µυθι-
στορήµατα µε τις λέξεις «θεώρηµα» ή «εικασία» στον τίτλο τους πωλούνται 
διεθνώς και – αυτό που είναι πιο περίεργο – διαβάζονται. Ένα µικρό 
προσωπικό ανέκδοτο είναι διαφωτιστικό: πριν µερικά χρόνια ο εκδότης του 
βιβλίου µου Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντµπαχ στην Αγγλία µε 
ρώτησε αν είχα αποφασίσει τον τίτλο της επόµενης δουλειάς µου. «Ναι», 
απάντησα, «είναι η Θεία Κατερίνα και η υπόθεση του Ρίµαν». Αστειευό-µουν, 
βέβαια, αλλά διαπίστωσα έκπληκτος ότι ο εκδότης ήταν ευτυχής µε την 
απάντηση µου! Το γεγονός ότι δεν είχε ιδέα για πιο πράγµα ο Ρίµαν είχε 
διατυπώσει την υπόθεση του ή, καν, ποιος ήταν ο Ρίµαν δεν µείωσε τη 
χαρά του. (Αυτό βέβαια έγινε προτού εκδοθούν τέσσερα πετυχηµένα βιβλία, 
για το ευρύτερο κοινό, µε θέµα το φηµισµένο αυτό άλυτο πρό-βληµα.) 

Πράγµατι, πρόκειται περί θαύµατος: τα µαθηµατικά έγιναν ξαφνικά ευπώ-
λητα! Ξέρετε πολύ καλά, ότι η µαθηµατική εκπαίδευση δεν υπάρχει in 
vacuo, µέσα στο κενό. Και δεν αναφέροµαι εδώ στις κοινωνικές ή ψυχο-
λογικές πραγµατικότητες που την περιβάλλουν, οι οποίες θέτουν επίσης τις 
δικές τους απαιτήσεις. Εννοώ πιο ειδικά τις ενδο-µαθηµατικές επιδράσεις: 
η είκονα των µαθηµατικών που παρουσιάζεται στη µαθηµατική εκπαίδευση 
είναι σε µεγάλο βαθµό µια αντανάκλαση της εικόνας που έχουν τα 
µαθηµατικά για τον εαυτό τους, είναι η συνισταµένη αυτών που οι 
µαθηµατικοί σκέφτονται για το πεδίο της δραστηριότητάς τους και για το 
ρόλο τους µέσα σε αυτό – αυτό παρέχει το θεµελιακό µοντέλο της 
επιστήµης στη µαθηµατική εκπαίδευση. Για να εντοπίσουµε τη χρονική 
στιγµή της απόσπασης των µαθηµατικών από τα υπόλοιπα στοιχεία του 
πολιτισµού και µαζί µε αυτό τη γέννηση της αντιπάθειας για τα 
µαθηµατικά πρέπει να διανύσουµε µια µεγάλη απόσταση, η οποία όµως 
είναι µόνο στο χρόνο και όχι στο χώρο:  
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Οι τρεις κύριοι ένοχοι είναι σηµειωµένοι µε κύκλο (από εµένα όχι από 
κάποια «Αστυνοµία της Σκέψης») και βρίσκονται στις κορυφές ενός 
τριγώνου στο µεγαλειώδη πίνακα του Ραφαέλλου «Η Σχολή των Αθηνών». 
Και παρόλα που ο Ραφαέλλος  εδώ µπλέκει τόπους και χρόνος, και ο 
Πυθαγόρας (κάτω αριστερά) δίδαξε στη Νότια Ιταλία, πολύ νωρίτερα και ο 
Ευκλείδης (κάτω δεξιά, ενώ διδάσκει µια απόδειξη) στην Αλεξάνδρεια, το 
πνεύµα αυτής της ανιστόρητης συνάθροισης είναι ορθό. Γιατί ήταν ο Πλά-
των (στο κέντρο άνω, χοροστατών) και η Αθηναϊκή σχολή του οι οποίοι 
συνόψισαν την ουσία του προβλήµατος. Το λέω ξεκάθαρα, αν και βέβαια 
είναι απολύτως προφανές και χωρίς την ανάγκη της δικής µου γνώµης: το 
ελληνικό επίτευγµα ήταν κολοσσιαίο, ήταν επαναστατικό, ήταν τα γονίδια 
από τα οποία οι επόµενες γενιές ανήγειραν το µεγαλοπρεπές οικοδόµηµα 
των µαθηµατικών. Αυτά τα γονίδια όµως περιέχουν και την αιτία του 
προβλήµατος της µαθηµατικοφοβίας. Ναι, τα µαθηµατικά όπως τα ξέρουµε 
είναι σε µεγάλο βαθµό η υλοποίηση ενός ελληνικού ονείρου. Αλλά σε αυτό 
το όνειρο βρίσκεται ο εσωτερικισµός τους, δηλαδή η αίσθηση της από-
µόνωσης, του περιχαρακωµένου πεδίου της ανώτερης γνώσης, η φύση της 
οποίας διαφυλάσσεται καλά από την Πυθαγόρεια αδελφότητα, στης οποίας 
τα µέλη και µόνο µπορούν να γνωστοποιηθούν οι µαθηµατικές αλήθειες. 
Σκεφτείτε το περίφηµο επίγραµµα Αγεωµέτρητος µη εισίτω γραµµένο στην 
είσοδο της Πλατωνικής Ακαδηµίας, που σήµερα –και αυτό έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον– είναι, µεταξύ άλλων, και το µότο της Αµερικανικής Μαθηµα-
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τικής Εταιρείας. Σ’ αυτό το όνειρο βρίσκεται και η αφαίρεση, η αφαίρεση 
που καθιστά δυνατά τα περισσότερα των µαθηµατικών: σκεφθείτε την 
Πλατωνική ιδέα ότι το ιδανικό τρίγωνο βρίσκεται κάπου εκεί έξω, στον 
κόσµο των Ιδεών. Και σκεφτείτε το τέκνο της αφαίρεσης, την καθαρότητα 
(κοινώς: «µη χρησιµότητα») των µαθηµατικών, την οποία ο G. H. Hardy 
υπερασπίζεται µε υπερηφάνεια στην Απολογία του2. Θυµηθείτε την ιστορία 
του Ευκλείδη που είπε περιφρονητικά στο δούλο του να δώσει έναν οβολό 
στον µαθητή, ο οποίος ρώτησε προκλητικά πιο πρακτικό όφελος θα έχει 
από τη µάθηση ενός συγκεκριµένου θεωρήµατος. Θυµηθείτε τον Αρχιµήδη, 
το πρότυπο του αφηρηµένου µαθηµατικού, να ενδιαφέρεται µόνο για τους 
κύκλους του, ενώ ένας Ρωµαίος στρατιώτης ετοιµάζεται να τον αποκε-
φαλίσει.  

Και βέβαια στην καρδιά αυτού του ελληνικού ονείρου βρίσκεται ο 
φορµαλισµός –όχι ως φιλοσοφία αλλά ως τρόπος θεώρησης των µαθηµα-
τικών– και η έµφαση στα θεµέλια (αυτά είναι πρωτίστως δουλειά του 
Ευκλείδη), η ιδέα ότι τα µαθηµατικά οικοδοµούνται από κάτω προς τα 
πάνω, µε σαφή, αυστηρά, επαληθεύσιµα βήµατα, προς πάνω, προς πάνω, 
προς πάνω, ένας πύργος Βαβέλ της απόλυτης γνώσης, µια ψευδαίσθηση, η 
οποία αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά µόλις τη δεκαετία του 1930 από ένα 
νεαρό Βιεννέζο φοιτητή, που λεγόταν Κουρτ Γκέντελ. 

Βέβαια, ο εσωτερικισµός, η αφαίρεση, η καθαρότητα και ο φορµαλισµός, 
κατηύθυναν επιτυχώς τα µαθηµατικά για χιλιετίες ολόκληρες – αν και έχω 
να πω κάτι για αυτό στη συνέχεια. Αλλά, δυστυχώς, ζηµίωσαν τη µαθη-
µατική εκπαίδευση. Κάθε µια από αυτές τις έννοιες αποµακρύνει τα 
µαθηµατικά από την αναπτυσσόµενη ανθρώπινη ύπαρξη, µία ύπαρξη της 
οποίας η ψυχή βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης, την οποία ο µεγάλος 
µαθηµατικός Alfred North Whitehead – και όχι κάποιος ψυχολόγος – 
ονοµάζει ροµαντική.  

Εν τούτοις, περισσότερο από δύο χιλιετίες κυριαρχεί το πλατωνικό-φορ-
µαλιστικό κοσµο-είδωλο και η µαθηµατική εκπαίδευση είναι σε µεγάλο 
βαθµό ένας Προκρούστειος αγώνας να επιβληθεί ένας οµοιοµορφισµός από 
τα Μαθηµατικά στη Μαθηµατική Εκπαίδευση, δηλαδή από την εσωτερι-
κιστική ερευνητική κοινότητα στο µυαλό του γνωστικά, ψυχολογικά, διανο-
ητικά και πνευµατικά ανέτοιµου µαθητή. 
                                                 
2 Hardy, G. H.  (1991), Η Απολογία Ενός Μαθηµατικού, Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο. 
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Προηγούµενα, αποκάλεσα επανάσταση την εισβολή της αφήγησης στα 
µαθηµατικά, γιατί πιστεύω ότι οι πρόσφατες µαθηµατικές αφηγήσεις, 
ειδικά εκείνες οι οποίες περιλαµβάνουν σε σηµαντικό βαθµό µαθηµατικά, 
ή όπως θα τα αποκαλούσα παραµαθηµατικά, θέµατα στην ίδια την πλοκή 
τους υπερβαίνουν την απλή έκθεση ή, αυτή τη φοβερή λέξη, την 
«εκλαΐκευση» των ιδεών. 

Αντίθετα, πιστεύω ότι δείχνουν ένα νέο και πρωτότυπο τρόπο να δούµε τα 
ίδια τα µαθηµατικά. Αυτό είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα στο οποίο θα 
επανέλθω καθώς θέτει τις βάσεις για µια µη-φορµαλιστική, µη-Πλατωνική, 
θεώρηση των µαθηµατικών, µια θεώρηση που αντιµετωπίζει τα µαθηµατικά 
όχι σαν ένα καρφιτσωµένο νεκρό έντοµο προς εξέταση από τους 
Ευκλείδειους αµύντορες της καθαρότητας –και τα σε αυτή τη µορφή των 
µαθηµατικών διδασκόµενα ανέτοιµα παιδιά µας– αλλά όπως βιώνονται, 
όπως αγαπιόνται, όπως διερευνώνται, όπως δηµιουργούνται, όπως φοβί-
ζουν, όπως γοητεύουν … ανθρώπινες υπάρξεις. Αυτή η νέα µαθηµατική 
αφήγηση ιστοριών εµπνέεται κατά τη γνώµη µου από ένα επαναστατικό 
πνεύµα και πιστεύω ότι είναι ώρα αυτό το επαναστατικό πνεύµα να αρχίσει 
να κατακλύζει τη µαθηµατική εκπαίδευση. Θα το διευκρινίσω στη συνέ-
χεια… 

Είµαι βέβαιος, ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε τη δουλειά του αναπτυξιακού 
ψυχολόγου Jerome Bruner, καθώς τα πειράµατά του, κάπως στη γραµµή 
του Jean Piaget, αποτελούν το υπόβαθρο πολλών σύγχρονων εκπαι-
δευτικών θεωριών, κυρίως στη γραµµή του κονστρουκτιβισµού. Σε µια 
λιγότερο γνωστή δουλειά του, το δοκίµιο «∆ύο Τύποι Σκέψης», ο Bruner 
κάνει µία σηµαντική παρατήρηση: ό,τι αποκαλούµε σκέψη µπορεί να 
εµφανιστεί στο ανθρώπινο µυαλό σε δύο διακριτούς τύπους, οι οποίοι δεν 
ανάγονται ο ένας στον άλλον. Ο πρώτος, τον οποίο αποκαλεί παραδειγ-
µατικό, είναι λογικο-παραγωγικός, ένας τύπος σκέψης που χρησιµοποιεί τη 
λογική και στοχεύει στην ταξινόµηση, ο τρόπος που θα αποκαλούσαµε, 
απλούστερα, «λογικό» ή «επιστηµονικό». Το δεύτερο τύπο σκέψης ο Bruner 
αποκαλεί αφηγηµατικό. Καθένας ξέρει ότι οι ιστορίες είναι σηµαντικές στην 
ανθρώπινη ζωή. Το σηµαντικό είναι ότι ο Bruner αποκαλεί, ειδικά την 
αφήγηση ιστοριών, ένα τύπο σκέψης. Αυτό φέρνει στο µυαλό µου τον 
µεγάλο ιστορικό της τέχνης Ananda Coomaraswamy, ο οποίος έκλεψε την 
καρδιά µου πριν κάµποσα χρόνια µε τη φράση του «η τέχνη είναι µια 
µορφή γνώσης». 

∆εν είναι δύσκολο να γίνει δεκτό ότι στις ανθρωπιστικές επιστήµες η 
αφήγηση µπορεί πραγµατικά να είναι σκέψη. Υψηλού βαθµού ιστορικός, 
νοµικός και δικαστικός αφηγηµατικός λόγος είναι γνωστός από την 
αρχαιότητα – κι αν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτός αποτελεί σκέψη, τότε 
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διαβάστε Θουκυδίδη, ∆ηµοσθένη ή Κικέρωνα. (Παρεµπίπτοντως, είναι 
καιρός να πει κάποιος στους δασκάλους της ιστορίας, και στα επιβλέποντα 
πολιτικά όργανα, να σταµατήσουν να βασανίζουν τα δεκάχρονα παιδία µε 
«τις αιτίες των Περσικών πολέµων» και να ανοίξουν τις καρδιές και τα 
µυαλά τους µε τις ίδιες τις ιστορίες που αφηγήθηκε ο υπέροχος αφηγητής 
Ηρόδοτος.) Ακολουθεί η ιατρική –η µεγάλη επινόηση του ιατρικού ιστορι-
κού απ’ τον Ιπποκράτη– και στη σύγχρονη εποχή η ψυχολογία, η ανθρω-
πολογία, η πολιτική και άλλα επιστηµονικά πεδία, τα οποία χρησιµο-
ποιούν την αφήγηση ως πρώτη ύλη των αναλύσεων τους. Σ’ αυτά τα πεδία 
κυριαρχεί η αφηγηµατική σκέψη και η σκέψη αυτή είναι µη αναγώγιµη 
στον ταξινοµητικό τύπο, επί ποινή απώλειας του νοήµατος. 

Αλλά τα µαθηµατικά;  

Κατά την κοινώς επικρατούσα γνώµη, τα µαθηµατικά προφανώς εντάσ-
σονται στον πρώτο τύπο σκέψης του Bruner, επιπλέον µάλιστα, είναι το 
απόλυτο πρότυπο του πρώτου τρόπου σκέψης, όντας στην ουσία τους ταξι-
νοµικά και λογικο-παραγωγικά. Πράγµατι, δείτε πόσο συχνά το αντικείµενο 
ενός µαθηµατικού πεδίου είναι η πλήρης ταξινόµηση των αντικειµένων της 
διερεύνησής του, είτε πρόκειται για πεπερασµένες οµάδες, είτε για ν-
διάστατες πολλαπλότητες ή ό,τι άλλο. Ταξινοµώντας τα, κάθε αντικείµενο 
εντάσσεται απόλυτα σε ένα αφηρηµένο µη γραµµικό χώρο σχέσεων (αυτό 
που οι µαθηµατικοί αποκαλούν µη γραµµικό γράφο). Βέβαια δεν πρέπει 
να κακοχαρακτηρίσουµε αυτή τη µη γραµµικότητα: είναι η βάση όλης 
σχεδόν της επιστήµης. Επιτρέπει στο µυαλό και στις επεκτάσεις του, στο 
χαρτί, στον πίνακα, στο βιβλίο, στον υπολογιστή, να νοήσουν και να 
αποτυπώσουν κανονικότητες (patterns) τα οποία είναι σχεδόν αδύνατον να 
κατασκευαστούν ή ακόµα και να ιδωθούν στη ζωή όπως την βιώνουµε. Η 
µη γραµµικότητα, όµως, είναι κακή επικοινωνιακά και συνεπώς κακή 
διδακτικά – ιδιαίτερα στις µικρές ηλικίες. Οι λόγοι για αυτό οφείλονται στο 
τρόπο που το ανθρώπινο µυαλό λειτουργεί, όπως επίσης και στον τρόπο 
που βιώνεται η ανθρώπινη ζωή. Καλώς ή κακώς, τα ανθρώπινα όντα ζούνε 
στο χρόνο και ο χρόνος βιώνεται γραµµικά. Όπως ο T. S. Eliot λεει στα 
Τέσσερα Κουαρτέτα, «Μόνο µέσα από το χρόνο, κατακτάµε το χρόνο».  

Ας δούµε τι συµβαίνει στην αφήγηση ιστοριών. Κοιτάξτε αυτή την παρά-
σταση:  

 

 

 

 



ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ… 

 295
 

 

 

                         

 

 

                           0 

 

Μια ιστορία (κόκκινη γραµµή) ξεκινάει από το σηµείο 0 και προχωράει, 
στο χρόνο, προς το τέλος της. Αυτή είναι η διάσταση η οποία  θεωρείται 
συνήθως η πιο σηµαντική, στην οποία το ένα γεγονός ακολουθεί άλλο 
γεγονός, ακολουθεί άλλο γεγονός, κλπ. Ο Γιάννης αγαπάει τη Μαρία. Ο 
Γιάννης παντρεύεται τη Μαρία. Αλλά η Μαρία αγαπάει το Κώστα. Έτσι ο 
Γιάννης σκοτώνει το Κώστα – ή τη Μαρία αν είναι φαλλοκράτης.  

Αλλά, όπως µπορείτε να δείτε, ο άξονας ψ είναι που προκαλεί εν προκει-
µένω τις διακυµάνσεις. Όπως και στην ανθρώπινη ζωή, οι διαστάσεις πίσω 
από µια ιστορία είναι απεριόριστες. Η γραµµή του χρόνου µπορεί να 
κάµπτεται ή να συστρέφεται σε ένα χώρο Χίλπµπερτ άπειρων µεταβλητών. 
Αλλά αυτό που κάνει µια ιστορία ενδιαφέρουσα είναι κυρίως η 
συναισθηµατική εξέλιξη. Και «κατανοητή» σηµαίνει εδώ κάτι διαφορετικό 
από ό,τι στα µαθηµατικά. ∆εν είµαι τρελός από έρωτα για το Πυθαγόρειο 
Θεώρηµα, αλλά µου είναι απολύτως κατανοητό. Αλλά µε συγκινεί πολύ – 
κατανοώ, δηλαδή – το έργο Ρωµαίος και Ιουλιέτα γιατί µου αρέσει. (Στην 
πραγµατικότητα γιατί µου αρέσει η Ιουλιέτα!)  

Οι ιστορίες -όπως όλη η τέχνη- µιλούν σε µας µόνο στο βαθµό που µας 
αγγίζουν, γεγονός το οποίο οι αφηγητές και οι µελετητές των ιστοριών και, 
αλίµονο ναι, οι παραγωγοί του Χόλυγουντ γνωρίζουν πολύ καλά. Προ-
απαιτούµενό του είναι αυτό που αποκαλείται ταύτιση. Εξ αιτίας µιας 
παράξενης αλχηµείας, αναγκαία συνθήκη για να συγκινηθεί ο αναγνώστης 
ή ο θεατής µιας ιστορίας είναι να συγκινηθούν επίσης, θετικά ή αρνητικά, 
οι ήρωές της. Και ταυτισµένοι µε τους ήρωες, διά της συµπάθειας, µοιρα-
ζόµαστε τα πάθη τους. 

 

 

 

 

t
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Σε αυτή την εικόνα βλέπουµε ότι η ταύτιση επιτυγχάνεται όταν τα 
συναισθήµατα του ήρωα ή του κοινού (ας τα ταυτίσουµε απλοποιώντας) 
υπερβούν ένα ορισµένο, κρίσιµο, επίπεδο θ – οι ψυχολόγοι θα τον έλεγαν 
ουδό. Προφανώς το θ είναι µια µεταβλητή και της ιστορίας και ατοµικά 
κάθε δέκτη, καθώς τα γούστα και οι προτιµήσεις αλλάζουν από άνθρωπο σε 
άνθρωπο. 

Είτε µας αρέσει είτε όχι, η ταύτιση είναι προϋπόθεση για την κατανόηση 
µιας ιστορίας. Ξέρω, βέβαια, ότι για τους µαθηµατικούς, τα συναισθήµατα 
των δεκτών ενός θεωρήµατος είναι σαθρή βάση για την επιστηµολογική του 
αξία. Αλλά θυµηθείτε, ότι µόνο στις πιο τετριµµένες περιπτώσεις, όπως στις 
ιστορίες αγάπης τύπου «Άρλεκιν» ή στις τηλεοπτικές σαπουνόπερες, η 
ευχαρίστηση είναι ο µοναδικός στόχος της αφήγησης µιας ιστορίας. Οι 
καλές ιστορίες προκαλούν συναισθηµατικές διακυµάνσεις για να 
µεταβιβάσουν υπονοούµενα µηνύµατα. Η ευχαρίστηση, η ταύτιση, είναι το 
µέσο, όχι το µήνυµα. Μια καλή ιστορία είναι στην πραγµατικότητα 
γραµµική µόνο φαινοµενικά, ενώ το σχήµα της χρονικής εξέλιξής της 
αντανακλά στην πραγµατικότητα µια εσωτερική, σύνθετη δοµή.  

Για να ξεκινήσουµε ας θεωρήσουµε κάθε ιστορία ως µια διαδροµή: 

t 

θ 
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Αρχή

Τέλος (Σκοπός)

 

Στη διαδροµή, ο ήρωας προχωρεί από την αρχή προς το τέλος -ο χώρος 
εδώ είναι εννοιολογικός όχι γεωγραφικός, χώρος επιλογών– αντιµετωπίζο-
ντας εχθρούς /εµπόδια /αρνητικές καταστάσεις (µωβ βέλη) και φίλους 
/αρωγούς /θετικές καταστάσεις (µπλε βέλη). Οι διακεκοµµένες γραµµές 
αναπαριστούν, για να αναφερθούµε πάλι έναν στίχο του T. S. Eliot, «τα 
µονοπάτια που δεν πήραµε». Έτσι η κόκκινη γραµµή του προηγούµενου 
διαγράµµατος δεν είναι παρά µια απλούστευση, η προβολή µιας υποκεί-
µενης πραγµατικότητας. 

 

t 

 E  

Ε 
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Στο παραπάνω διάγραµµα ο άξονας Ε παριστάνει την διάσταση της επιλο-
γής. Βλέπουµε τώρα ότι η κόκκινη γραµµή, η γραµµή του συναισθήµατος 
δεν είναι παρά η αντανάκλαση σε µια καµπύλη µιας εξέλιξης στο επίπεδο. 
Για άλλη µια φορά, το συναίσθηµα είναι το µέσον: το νόηµα του µηνύµα-
τος είναι µια σύνθετη πραγµατικότητα αποφάσεων.  

Ερώτηση: αν διεξάγουµε µια έρευνα ζητώντας από µη µαθηµατικούς να 
βρουν το όνοµα ενός µεγάλου µαθηµατικού του 20ου αιώνα µεταξύ των 
εξής: 1) Ντάβιντ Χίλµπερτ, 2) Χέρµαν Βάιλ, 3) Τζον φον Νόιµαν, 4) Τζον 
Νας, 5) Αλεξάντρ Γκροθεντίκ. 

Ποια νοµίζεται ότι θα είναι η απάντηση; Χαζή ερώτηση: ο Τζον Νας, βέβαια! 
Αλλά είναι ο Νας µεγαλύτερος µαθηµατικός από τους άλλους; Όχι. Τότε 
γιατί; Άλλη µια χαζή ερώτηση: γιατί είναι φυσικά το θέµα της ταινίας «Ένας 
υπέροχος άνθρωπος». Και τι γίνεται µε τον Άντριου Γουάιλς; Το γεγονός ότι 
είναι πολύ γνωστός έξω από την µαθηµατική κοινότητα δεν οφείλεται στην 
ίδια την απόδειξη του Τελευταίου Θεωρήµατος του Φερµά, (στην πραγ-
µατικότητα ο Γουάιλς απέδειξε µια πολύ ισχυρότερη αλλά πολύ λιγότερο 
διάσηµη υπόθεση, ενώ ένας άλλος µαθηµατικός, ο Κεν Ρίµπετ, έδειξε ότι η 
απόδειξη της υπόθεσης αυτής συνεπάγονταν το Τελευταίο Θεώρηµα του 
Φερµά). Όχι: η φήµη του Γουάιλς οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιος 
έγραψε ένα ωραίο βιβλίο που λέει την ιστορία του µε γοητευτικό τρόπο3.  

Αν θεωρείτε αυτή την κατάσταση άδικη -και σε κάποιο βαθµό είναι- διαβά-
στε για παρηγοριά τη γνώµη του ψυχαναλυτή Μπρούνο Μπέτελχαϊµ, Οι 
χρήσεις της µαγείας, το νόηµα και η σηµασία των παραµυθιών (The uses of 
enchantment, the meaning and importance of fairy tales). Όταν ένα 
παραµύθι διδάσκει και ταυτόχρονα διασκεδάζει ένα παιδί, µας λεει, δεν 
διασκεδάζει επειδή διδάσκει. Αντίθετα, θα διδάξει µόνον – εάν και µόνον 
εάν, θα έλεγα – θα διασκεδάσει. Εάν ο Τζακ και η Φασολιά καταφέρνει να 
διδάξει ένα παιδί κάτι για τα δικαιώµατα του αδύναµου και την αξία του 
θάρρους και της επιµονής, δεν είναι γιατί τα δικαιώµατα του αδύναµου και 
η αξία του θάρρους και της επιµονής συγκινούν καθαυτά ένα παιδί. 
Σηµαντικό είναι το εξής: το παιδί θα µάθει εκείνα τα καλά διδάγµατα από 
το παραµύθι µόνο γιατί του αρέσει ο Τζακ και έτσι ταυτίζεται µαζί του. Εάν 
ήταν ο γίγαντας, αντί για το Τζακ, ο πιο συµπαθής χαρακτήρας σε αυτό το 
παραµύθι τότε το παιδί θα διδάσκονταν το µάθηµα του γίγαντα: ότι οι 
                                                 
3 Amir Aczel (1998) Πως ο Αντριου Γουάιλς έλυσε το Τελευταίο Θεώρηµα του Φερµά, 
Μτφ. Α. Βαλαδάκης, εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα. 
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εισβολείς στα σπίτια των πλουσίων πρέπει να τιµωρούνται σκληρά, να 
µαγειρεύονται σε µια χύτρα και κατόπιν να τρώγονται.  

Έτσι, αν το νέο κύµα των ελκυστικών µαθηµατικών αφηγήσεων παρακινεί 
κάποιους ανθρώπους να µάθουν περισσότερα για τα µαθηµατικά – και 
παρακινεί – αυτό είναι µια καλοδεχούµενη συνέπεια της αισθητικής ή της 
συναισθηµατικής τους θελκτικότητας. Αλλά οι αναγνώστες καταπίνουν το 
χάπι εξ αιτίας της ζάχαρης, όχι της θεραπευτικής του αξίας. 

Αν µου επιτρέπεται να µιλήσω από προσωπική εµπειρία: ακούω συχνά 
ανθρώπους να µου λένε ότι άλλαξε η άποψή τους για τα µαθηµατικά –ευ-
τυχώς προς το καλύτερο– µετά την ανάγνωση του βιβλίου µου Ο θείος 
Πέτρος και η εικασία του Γκόλντµπαχ. Και ανήκουν σε όλο το φάσµα, από 
εραστές των µαθηµατικών που αισθάνονται ότι ενίσχυσα το πάθος τους 
µέχρι ανθρώπους που απεχθάνονταν τα µαθηµατικά και τώρα έχουν 
µεταστραφεί, σε συµπαθώντες. Ακούω ακόµα και περιπτώσεις –και αυτές 
µου αρέσουν περισσότερο γιατί θυµίζουν το δικό µου παρελθόν– ανθρώπων 
που το µίσος τους για τα µαθηµατικά έγινε αγάπη. Τέτοια είναι η δύναµη 
της αφήγησης – όχι της δικής µου ειδικά, αλλά γενικότερα. 

Πραγµατικά, αυτή η δύναµη είναι τόσο µεγάλη ώστε το κριτήριο της 
«καλής ιστορίας» ενίοτε να κυριαρχεί πλήρως πάνω στην αλήθεια, όπως στη 
περίπτωση της πρόσκλησης που έλαβα από ένα παράρτηµα της Ελληνικής 
Μαθηµατικής Εταιρείας που µου ζητούσε, επί λέξει, «να δώσω µια διάλεξη 
για τη ζωή και το έργο του µεγάλου Έλληνα Μαθηµατικού Πέτρου Παπα-
χρήστου»! Για αυτούς τους συµπαθείς ανθρώπους δεν είχε σηµασία που ο 
Πέτρος ήταν µια φανταστική κατασκευή: αν σε γοητεύει θέλεις να µάθεις 
περισσότερα για τη δουλειά του. 

Άρα, έχουµε προφανώς τουλάχιστον έναν έγκυρο λόγο –και είναι πολύ 
σπουδαίος λόγος– για την εισαγωγή της αφήγησης στην Μαθηµατική 
Εκπαίδευση: να επιχειρήσουµε να µετακινήσουµε τους µαθητές, έστω και 
λίγο, στην κλίµακα, από το µίσος προς την αγάπη για τα µαθηµατικά. 

Υπάρχει όµως και µια βαθύτερη και πολυπλοκότερη σχέση της αφήγησης 
µε τα µαθηµατικά, πέρα από την καθαρά συναισθηµατική. 

Ο Αριστοτέλης λεει ότι στην τραγωδία ο χαρακτήρας αποκαλύπτεται µέσα 
από την δράση. Αλλά η δράση των µαθηµατικών ηρώων είναι µαθηµατική – 
και αυτό απαιτεί την επιπλέον προσοχή µας. Θα περιγράψω συνοπτικά µια 
ιδέα που έχω ήδη δηµοσιεύσει και αποκαλώ «Ποιητική του Ευκλείδη». Η 
ουσία της είναι ότι υπάρχει ένας ισχυρός ισοµορφισµός ανάµεσα στην 
υποκείµενη δοµή µιας ιστορίας –κάθε ιστορίας– και στη διαδικασία από-
δειξης ενός θεωρήµατος. Πιο συγκεκριµµένα, το παράδειγµα της µαθη-
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µατικής διερεύνησης είναι η γνησιότερη γλώσσα για να εκφραστεί η κατά-
σκευή µιας ιστορίας.  

 

Είχα την πρώτη υπόνοια αυτής της ιδέας διαβάζοντας ένα σχόλιο ανα-
γνώστη του Θείου Πέτρου στο διαδίκτυο, ότι «το βιβλίο εξελίσσεται όπως η 
απόδειξη ενός µαθηµατικού θεωρήµατος». Σκεφτόµενος αυτό συνειδη-
τοποίησα – µε έκπληξη – ότι όλες οι ιστορίες εξελίσσονται µε τον ίδιο 
τρόπο. Αυτό έφερε στο µυαλό µου κάτι που είχα διαβάσει πολλά χρόνια 
πριν σε κάποιο απίθανο σηµείο, τη θεολογική πραγµατεία του Μεγάλου 
Βασιλείου, του γνωστού µας Αϊ Βασίλη, του οποίου τα κάλαντα τραγου-
δούµε την Πρωτοχρονιά, αυτού «που έρχεται από την Καισαρεία». Σε αυτήν 
την πραγµατεία, τις «Οµιλίες εις την Εξαήµερον», ο Μέγας Βασίλειος 
προβάλει τη θέση ότι ο Θεός δηµιούργησε τον κόσµο έχοντας έναν καθαρά 
ανθρωποκεντρικό σκοπό. Έτσι, ο Ήλιος είναι στον ουρανό για να µας 
φωτίζει στον δρόµο µας για την εργασία και τη λατρεία, η θάλασσα για να 
ταξιδεύουµε και να ψαρεύουµε... Όταν εξηγεί το λόγο ύπαρξης  των διαφό-
ρων ζώων– οι αγελάδες για το γάλα τους, οι αρκούδες για το δέρµα τους, τα 
άλογα για να σέρνουν την άµαξα,  κ.ο.κ.– ο Άγιος Βασίλειος λεει κάτι από-
λύτως εκπληκτικό για το σκύλο. Ο σκύλος δεν δηµιουργήθηκε απλά για να 
φυλάει τα πρόβατα µας και τα σπίτια µας, αλλά… για να µας διδάξει την 
εις άτοπον απαγωγή! Ο Μέγας Βασίλειος χρησιµοποιεί αυτές ακριβώς τις 
λέξεις, γράφει: εις άτοπον απαγωγή. 

Επιτρέψτε µου να σας εξηγήσω τον ισχυρισµό του -- το διάγραµµα είναι 
δικό µου: 

 

 

 

 
Ένας συγγραφέας που 

κατασκευάζει µια ιστορία 

Ένας µαθηµατικός 
που αποδεικνύει ένα 

θεώρηµα 
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Ο σκύλος έχοντας µυρίσει το κόκαλο θα διερευνήσει πρώτα µια ενδεχό-
µενη διαδροµή προς αυτό. Αλλά αν το κόκαλο δεν βρίσκεται σ’ αυτή την 
κατεύθυνση ο σκύλος θα παλινδροµήσει. ∆ηλαδή δεν θα διορθώσει 
αυτόµατα  τη διαδροµή του –αν το έκανε αυτό θα µας είχε διδάξει τη 
µέθοδο των διαδοχικών προσεγγίσεων– αλλά θα πάει πίσω στην αφετηρία 
του, θα τροποποιήσει τη βάση του συλλογισµού του – τη διαδροµή του – 
και θα προσπαθήσει ξανά... (Ο συγκεκριµµένος του διαγράµµατος δεν έχει 
ακούσει ποτέ την Αρχή της Τρίτου ή Μέσου Αποκλίσεως, κι έτσι κάνει την 
ίδια κίνηση δύο φορές.)  

Ο λανθάνων ισχυρισµός είναι εξαιρετικά σηµαντικός: υπάρχει µια ανα-
λογία ανάµεσα στην µαθηµατική απόδειξη και στην χωρική διερεύνηση. 
∆ηλαδή, η πορεία ενός µαθηµατικού στην απόδειξη ενός θεωρήµατος µπο-
ρεί να απεικονιστεί σε κάποιον (εννοιολογικό) χώρο, έτσι: 

Αρχή

Τέλος (Σκοπός)
 

Με άλλα λόγια, ο µαθηµατικός προχωρεί από την υπόθεση στην απόδειξη 
του θεωρήµατος αντιµετωπίζοντας εχθρούς /εµπόδια /αρνητικές κατά-
στάσεις (µωβ βέλη) και φίλους /αρωγούς /θετικές καταστάσεις (µπλε βέλη). 
Εδώ, όπως και στο προηγούµενο διάγραµµα, βλέπουµε την προβολή σε 
δύο διαστάσεις µιας διαδροµής σε ένα πολυδιάστατο χώρο, επίσης 
εννοιολογικό – αλλά µερικές φορές, όπως στη περίπτωση του Paul Erdös, 
που έτρεχε συνεχώς ανά τον κόσµο για να βρει συνεργάτες στις αποδείξεις 
του, επίσης και στο χώρο! Άλλες διαστάσεις εδώ είναι καθαρά µαθηµατικές 
και άλλες ανθρώπινες: στην αρνητική πλευρά, και τη µαθηµατική και την 
ανθρώπινη, µπορεί να έχουµε αδιέξοδα, αντιφάσεις, απουσία αναγκαίων 
ενδιάµεσων αποτελεσµάτων, αλλά και ανταγωνισµούς, κόπωση, διεπι-
στηµονικές έριδες, κλπ. Ενώ, στη θετική πλευρά έχουµε λήµµατα, µαθη-
µατικά εργαλεία, συνεργάτες, άρθρα, αποτελέσµατα, εµπνεύσεις… 

Αυτό οδηγεί σε έναν άλλο ισοµορφισµό και µε την εφαρµογή της µετα-
βατικότητας έχουµε ένα πλήρες τρίγωνο.  
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Οι αφηγητές ιστοριών µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτή την τριάδα για 
να δηµιουργήσουν και να αποσαφηνίσουν τη δοµή των ιστοριών τους. Αλλά 
πιο σηµαντικό για µας, οι µαθηµατικοί και οι εκπαιδευτικοί µπορεί να 
χρησιµοποιήσουν τα µέσα που παρέχει αυτή η τριάδα για να προσδώσουν 
αφηγηµατική µορφή σε ένα µαθηµατικό επιχείρηµα. 

Θα σας δώσω µια ιδέα µε δύο παραδείγµατα.. Πρώτα θυµηθείτε, ότι όπως 
τα µαθηµατικά η αφήγηση εκκινά από ένα πρόβληµα και καταλήγει στην 
επίτευξη ενός στόχου: Η ραχοκοκαλιά µιας ιστορίας δηµιουργείται από 
έναν ήρωα που επιδιώκει κάτι. 

Έτσι: 
 

Ο Οδυσσέας επιδιώκει Την Ιθάκη 

Ο Οιδίπους  Την απαλλαγή από την κατάρα 

Ο Πάρσιφαλ  Το Άγιο ∆ισκοπότηρο  

Ο Άµλετ  Την εκδίκηση του πατέρα 

Οι τρεις αδελφές (Τσέχωφ)  Τη Μόσχα 

Ο γέρος (Χέµινγουεϊ)  Το ψάρι 

Ο Ρωµαίος   Η Ιουλιέτα 

Η Ιουλιέτα  Ο Ρωµαίος  

 

 
Ένας συγγραφέας που 

κατασκευάζει µια ιστορία 
 

   Ένας ήρωας που προχωρεί 
σε ένα προορισµό στο χώρο 

Ένας µαθηµατικός 
που αποδεικνύει ένα 

θεώρηµα 
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Παρόµοια, σε κάθε µαθηµατική αναζήτηση ο ήρωας επιδιώκει (να επιλύσει 
ή να αποδείξει κάτι).  

Ο Ίππασος Να αποδείξει το άρρητο του √2 

Οι Newton / Leibniz Να βρουν την κλίση  µιας καµπύλης 

Ο Niels Henrik Abel Να βρει τη γενική λύση της εξίσωσης 5ου βαθµού 

Ο Atle Selberg Να βρει µια στοιχειώδη απόδειξη του Θεωρήµατος 
των Πρώτων Αριθµών  

Ο Stephen Smale Να βρει απόδειξη της Εικασίας του  Poincaré για 
ν ≥ 5 

Ο Andrew Wiles Να βρει απόδειξη του Τελευταίου Θεωρήµατος 
του Φερµά 

  

Μια διαδικασία απόδειξης δεν είναι πάντα απλή – όπως στην πρώτη 
περίπτωση του πίνακα. Ούτε έχει πάντα απλά αίσιο τέλος, κατά την αρχική 
βούληση του ήρωα. Στις αφηγήσεις αυτό συµβαίνει στο αποκαλούµενο 
ροµάντζο, µια ορισµένου τύπου ιστορία που έχει αίσιο τέλος. Εδώ ο ήρωας 
έχει σταθερό σκοπό από την αρχή µέχρι το τέλος, τον οποίο στο τέλος 
πετυχαίνει, όπως στο µύθο αναζήτησης, όπως είναι η Οδύσσεια του Οµήρου 
ή ο Άρχοντας των ∆αχτυλιδιών του Τόλκιν. 

∆ιαφορετικά, µια ιστορία, όπως και µια απόδειξη, µπορεί να πάρει 
οποιαδήποτε πιο σύνθετη µορφή. Θα δείξω δυο ισοµορφικές µορφές 
περιπλοκής σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό για να δώσω µια ιδέα της 
αναλογίας. 

ΑΦΗΓΗΣΗ:  

Ο σκοπός επιτυγχάνεται (δηλαδή η αποστολή εκτελείται) αλλά … 

α. Αυτό οδηγεί τον ήρωα σε ένα πιο ενδιαφέροντα σκοπό (η 
περίπτωση της Οδύσσειας του Καζαντζάκη η οποία, αρχίζει µε τον 
Οδυσσέα να φτάνει στην Ιθάκη – και να αναχωρεί ξανά 
επιδιώκοντας νέους στόχους). 

β. Αυτό κάνει τον ήρωα να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα του 
ταξιδιού πέρα από το σκοπό (η περίπτωση της Ιθάκης του Καβάφη). 

Κατ’ αναλογία: 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  

Ο σκοπός επιτυγχάνεται (δηλαδή το θεώρηµα αποδεικνύεται) αλλά… 
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α. Αυτό οδηγεί σε ένα πιο ενδιαφέροντα σκοπό (παράδειγµα ο 
Stephen Smale λύνοντας ένα τοπολογικό θεώρηµα για το 
πεταλοειδές σχήµα, οδηγείται από αυτό στα µη γραµµικά δυναµικά 
συστήµατα και στην επινόηση της θεωρίας του χάους). 

β. Αυτό κάνει τον µαθηµατικό να συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα 
του ταξιδιού, δηλαδή τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα πέρα από το στόχο 
(ο Evariste Galois, ο οποίος ξεκινώντας από την αδυναµία να βρεθεί 
µια γενική λύση για την εξίσωση 5ου βαθµού δηµιούργησε κάτι πολύ 
σπουδαιότερο, την θεωρία οµάδων και πολλά άλλα). 

Το ακόλουθο διάγραµµα είναι προσαρµοσµένο από ένα κλασικό 
αµερικάνικο εγχειρίδιο γραφής σεναρίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1η ΠΡΑΞΗ: 

Επιπλοκή 

2η ΠΡΑΞΗ: 

Σύγκρουση 

     3η ΠΡΑΞΗ:  

     Λύση 

 

Αρχή Μέση Τέλος 
 

Η καµπύλη µας δείχνει µια κλασσική δοµή τριών πράξεων των ιστοριών µε 
αίσιο τέλος, ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό εργαλείο, το οποίο όταν 



ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ… 

 305 

χρησιµοποιείται σωστά για το χειρισµό των συναισθηµάτων του κοινού 
µπορεί να µεταβιβάσει και κάποια νοήµατα. 

Τώρα δείτε, πόσο καλά εφαρµόζεται στο πιο φηµισµένο σύγχρονο παρα-
µύθι της µαθηµατικής απόδειξης, αυτό του του Γουάιλς και του Τελευ-
ταίου Θεωρήµατος του Φερµά. Στη πραγµατικότητα, είναι µια τέλεια εφαρ-
µογή στο αρχέτυπο της ευχαρίστησης του κοινού, γεγονός που εξηγεί και 
τη µεγάλη δηµοτικότητα του σχετικού βιβλίου, και της ιστορίας της από-
δειξης του συγκεκριµµένου θεωρήµατος γενικότερα: 

α. Πρώτη Πράξη 

Ο Γουάιλς, επιτυχηµένος µαθηµατικός, ζει τη ζωή του φυσιολογικά, µέχρις 
ότου (προς το τέλος της Πρώτης Πράξης) ένα απόγευµα που έχει πάει στο 
σπίτι ενός φίλου για να πιουν παγωµένο τσάι, ακούει ότι ο Ρίµπετ έχει 
αποδείξει την αναγωγή του Τελευταίου Θεωρήµατος του Φερµά στην Ει-
κασία των Τανιγιάµα-Σιµούρα. Επειδή η απόδειξη του Τελευταίου Θεωρή-
µατος του Φερµά ήταν ένα παιδικό του όνειρο (µας λένε), αµέσως κινη-
τοποιείται. Αυτό είναι εκείνο που αποκαλείται αιφνίδια κορύφωση της 
πρόθεσης του ήρωα, αυτό που αποκαλούν στο Χόλιγουντ «πρώτη αιχµή» 
της πλοκής, η οποία υποκινεί τον πρωταγωνιστή στην κύρια δράση.  

β. ∆εύτερη Πράξη 

Ένας εφτάχρονος µοναχικός αγώνας µε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του 
– το κύριο ζιγκ-ζαγκ της καµπύλης. Στο τέλος της δηµιουργείται η «δεύτερη 
αιχµή» της πλοκής, το σηµείο στο οποίο ο Γουάιλς νοµίζει ότι έχει από-
δείξει την Εικασία Τανιγιάµα-Σιµούρα (άρα και το Τελευταίο Θεώρηµα του 
Φερµά) και το αναγγέλλει κατά τη διάρκεια µιας σειράς µαθηµάτων στο 
Κέµπριτζ, κατακτώντας αµέσως παγκόσµια φήµη και επιδοκιµασία. Αυτό 
βεβαίως οφείλεται στη φήµη του Τελευταίου Θεωρήµατος του Φερµά και 
όχι στην εγγενή σηµασία του για τα µαθηµατικά, αυτή καθαυτή.  

γ. Τρίτη Πράξη 

Μετά την κορύφωση (αιχµή) στο τέλος της προηγούµενης πράξης έχουµε 
µια τεράστια πτώση, όταν ανακαλύπτεται στην απόδειξη ένα σοβαρό κενό – 
τόσο σοβαρό που ο Γουάιλς οµολογεί, γραπτά, ότι το θεώρηµα «δεν έχει 
στην πραγµατικότητα αποδειχθεί». Αλλά τότε, στο τέλος, θριαµβικά, ενώ εί-
ναι έτοιµος να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του ο ήρωας αναγγέλλει ότι 
ξαφνικά είδε το φως το αληθινό. Εδώ έρχεται η µεγάλη και τελική έµ-
πνευση µε την οποία αποδεικνύει την Εικασία των Τανιγιάµα-Σιµούρα και 
άρα το Τελευταίο Θεώρηµα του Φερµά. Χειροκροτήµατα. Αυλαία. 

Τώρα, πριν προχωρήσω στην τρίτη πράξη της διάλεξης µου, και για να 
κάνω συγκεκριµένες προτάσεις εφαρµογής της αφήγησης στη διδασκαλία 
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των µαθηµατικών επιτρέψτε µου να σηµειώσω ένα ενδεχόµενο παράδοξο. 
Αναφέρθηκα προηγουµένως στην ύπαρξη ενός ισχυρού οµοιοµορφισµού 
από τα µαθηµατικά στη µαθηµατική εκπαίδευση. Αφού, όµως, η αφήγηση 
είναι ξένο σώµα ως προς τα µαθηµατικά, δεν αποτελεί η πρότασή µου για 
την ενσωµάτωσή της στη διδασκαλία τους µια αντίφαση; Πως µπορεί µια 
µέθοδος διδασκαλίας των µαθηµατικών να έχει εγκυρότητα εάν δεν 
αντανακλά ένα µέρος των ίδιων των µαθηµατικών; Γι’ αυτό ακριβώς χρησι-
µοποιώ έναν φορτισµένο όρο αναφερόµενος στις µαθηµατικές αφηγήσεις: 
«επανάσταση». Πιστεύω ότι ένας νέος κλάδος των µαθηµατικών, ο οποίος 
δεν είναι ακόµα εµφανής, ούτε ενοποιηµένος, ούτε έχει σταθερή φωνή, ο 
οποίος ίσως δεν τολµάει ακόµα να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του ως ένας 
ανεξάρτητος κλάδος, γεννιέται. Ένας νέος κλάδος τον οποίο έχουµε µεγάλη 
ανάγκη. Τον αποκαλώ παραµαθηµατικά. Γιατί οι καθαροί µαθηµατικοί – 
αυτοί των οποίων το έργο είναι η απόδειξη νέων θεωρηµάτων – α µιλούν 
µόνο για τα µαθηµατικά από την οπτική της εσωτερικής λογικής τους, που 
έχει τα δικά της κριτήρια αυστηρότητας, θεωρώντας κάθε εξωτερική οπτική 
είτε τετριµµένη ή άσχετη.  

Μού φαίνεται σχεδόν µια άτυπη επέκταση των µεγάλων θεωρηµάτων του 
Κουρτ Γκέντελ, ότι τα µαθηµατικά δεν περιέχουν µέσα τους τη γλώσσα του 
στοχασµού για τη δική τους φύση: πως θα µπορούσαν, άλλωστε, όταν δεν 
µπορούν (στο εσωτερικό µιας θεωρίας) να επιλύσουν ούτε το πρόβληµα της 
δικιάς τους συνέπειας; Αυτό είναι το νόηµα των παραµαθηµατικών. Η η 
ανάγκη τους προκύπτει από την ανάγκη ενός πεδίου, κυριολεκτικά παρά-
πλευρου των µαθηµατικών: τα παραµαθηµατικά είναι εκτός των µα-
θηµατικών. Αυτό το πεδίο αναγκαστικά είναι διεπιστηµονικό και πολύ-
επιστηµονικό αντλώντας από τα ίδια τα µαθηµατικά, αλλά και από τη λογι-
κή, τη φιλοσοφία, την επιστηµολογία, την ιστορία των ιδεών, τη γνωσιακή 
ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την εκπαιδευτική θεω-
ρία και βέβαια από την µαθηµατική διδακτική. Η απαίτηση από τα παρα-
µαθηµατικά είναι να προσφέρουν στα µαθηµατικά που ξέρουµε πλαίσιο 
και άρα νόηµα –νόηµα εξωµαθηµατικό νόηµα και έτσι κριτήρια, απόσταση, 
σαφήνεια, πανοραµική οπτική, συνάφεια µε τη σκέψη, την ιστορία και την 
κοινωνία. Αλλά είναι προφανές– καλή, βολική µαθηµατική έκφραση κι’ 
αυτή: «είναι προφανές»! – ότι αυτό το πεδίο δεν µπορεί να ανα-πτυχθεί στη 
βάση του λογικο-παραγωγικού µοντέλου των ίδιων των µαθηµατικών, αφού 
σε µια τέτοια περίπτωση θα παγιδεύονταν στην ίδια κάπως κοντόφθαλµη 
εσωτερική οπτική, θα έπασχε, κατά κάποιο τρόπο από πρεσβυωπία. Ούτε 
θα µπορούσε, µια τέτοια µατιά, να υιοθετήσει τα κριτήρια µιας λίγο ή πολύ 
πειραµατικής επιστήµης, αφού αυτό θα αντί-φασκε µε την απαιτούµενη 
αυστηρότητα της εσωτερικής λογικής των µαθηµατικών.  
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Πιστεύω ότι µια λύση είναι να θεωρήσουµε τον παραµαθηµατικό τρόπο 
σκέψης –και αυτό φαίνεται να λανθάνει στις αρχές της ύπαρξης µιας νέου 
τύπου ευαισθησίας– σύµφωνα µε το δεύτερο τύπο της ταξινόµησης του 
Bruner, ως αφηγηµατικό. Στόχος των παραµαθηµατικών είναι να δηµιουρ-
γήσουν σύνθετα, γραµµικά µονοπάτια (αφηγήσεις), τα οποία να εµπλου-
τίζουν τα µαθηµατικά, µέσα από την κατανόηση τους σε ένα πλαίσιο 
ιστορικό, φιλοσοφικό, γνωστικό, ωφελιµιστικό, διεπιστηµονικό, αισθητικό, 
ή συνδυασµούς τους. Στοιχεία αυτού του είδους κυρίως αφηγηµατικού 
λόγου εµφανίστηκαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες, µε ποικίλες προελευσεις. 
από συγγραφείς που είναι είτε µαθηµατικοί είτε, ας πούµε, παραµα-
θηµατικοί. Εκτός από τις µυθιστορηµατικές και µη αφηγήσεις που ήδη 
προαναφέρθηκαν – προσθέτω σε αυτές το µυθιστόρηµα Το Χαµόγελο του 
Turing (Turing’s Smile) του Χρίστου Παπαδηµητρίου και τα Πυθαγόρεια 
Εγκλήµατα του Τεύκρου Μιχαηλίδη – µνηµονεύω χωρίς πρόθεση να 
εξαντλήσω αυτό το νέο πολυποίκιλλο θησαυρό: την ιστορικές-αφηγηµατικές 
εργασίες των Philip J. Davis, Ian Stewart και Keith Devlin, τις τολµηρές, 
αναζωογονητικές «γνώµες» στην ιστοσελίδα του Doron Zeilberger, τη 
δουλειά του ιστορικού των µαθηµατικών Leo Corry, τα βιβλία και τα άρθρα 
του John Allen Paulos, τα βιβλία του Reuben Hersh και ιδιαίτερα το Τι 
είναι στα αλήθεια τα µαθηµατικά; (What is Mathematics, really?), τις 
συνεντεύξεις του Alain Connes, τις συνεντεύξεις και τα προκλητικά άρθρα 
του Gregory Chaitin, το έξοχο αφηγηµατικό βιβλίο The Universal 
Computer του Martin Davis, το οποίο ιχνηλατεί την ιστορία της µαθη-
µατικής λογικής από τη δηµιουργία του υπολογιστή µέχρι την κρίση των 
θεµελίων τους, µια ιστορία πρότυπο για το διανοητικό βάθος που µπορεί 
να αποκτήσει µια ιστορία των µαθηµατικών. Και βέβαια το παλαιότερο, 
πρωτοποριακό βιβλίο Μαθηµατικά, η απώλεια της βεβαιότητας (Mathe-
matics, the loss of certainty) του Morris Kline, καθώς και το σαγηνευτικό, 
αλλά πιο δύσκολο, Gödel, Escher, Bach του Douglas Hofstadter. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τα έργα που προανέφερα είναι ένα πάθος να µιλήσουν για τα 
µαθηµατικά µε ένα νέο τρόπο. Αυτό που τα ενοποιεί είναι η αδιαφορία 
απέναντι στον πουρουτανικό, «καθαρό» ευκλείδειο τρόπο σκέψης, διά του 
οποίου ένας ειδικός µαθηµατικός –και όλοι οι µαθη-µατικοί είναι ειδικοί– 
µπορεί είτε να µιλάει απολύτως αυστηρά για το στενό πεδίο της γνώσης του 
ή να σωπαίνει. Βάσει αυτού, ο µαθηµατικός πρέπει πάντοτε να αποδεικνύει 
µέχρι τελευταίας λεπτοµέρειας όλα όσα λέει, πρέπει πάντοτε να είναι 
απολύτως ακριβής, εντελώς σαφής, πλήρως κατά-νοητός. Όµως, µε τέτοια 
κριτήρια αυστηρότητας, είναι πολύ δύσκολο να βρεις κοινό, άλλο από τους 
εντελώς εξειδικευµένους συναδέλφους σου, στον δικό σου ερευνητικό 
κλάδο.  
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Μέχρι τώρα, όταν οι καθαροί µαθηµατικοί έβγαιναν στον πραγµατικό 
κόσµο ήταν συνήθως για να ζητήσουν χρήµατα για τις έρευνές τους – σ΄ 
αυτό µοιάζαν πολύ µε τις µοναστικές κοινότητες του Αγίου Όρους. Τα 
παραµαθηµατικά  µπορούν να διορθώσουν αυτή την µάλλον ενοχλητική 
κατάσταση παρέχοντας µια βάση ευρύτερη συνεννόησης, στην οποία η 
σπουδαία δουλειά που γίνεται στα µαθηµατικά µπορεί να βρει µία µορφή 
η οποία είναι κατανοητή και συναφής µε τον πιο απλό -από µαθηµατική 
πλευρά-, καθηµερινό, ανθρώπινο κόσµο. 

Βέβαια, πάντα θα χρειαζόµαστε αυτούς που αποδεικνύουν θεωρήµατα, 
τους εξερευνητές της µαθηµατικής ζούγκλας και τους ορειβάτες των 
µαθηµατικών βουνών, αφού δεν µπορούν να υπάρχουν νέα µαθηµατικά 
χωρίς αυτούς. Χρειαζόµαστε, όµως, και κάποιας λογής µαθηµατική σκέψη 
η οποία να είναι τουλάχιστον εν µέρει απαλλαγµένη από την µαθηµατική 
αυστηρότητα και η αφήγηση µπορεί να µας προσφέρει µια στέρεη βάση για 
αυτό. Αλλά, αφού οι σκληροί µαθηµατικοί παλαιού τύπου –όπως ο Θείος 
Πέτρος– είναι αντίθετοι σε επιπόλαιους νεωτερισµούς και πιστεύουν ότι µια 
νέα θεωρία ή ένα πεδίο νοµιµοποιείται µόνον εάν προσφέρει µια νέα 
οπτική σε δύσκολα προβλήµατα, ας αναφέρω µερικά πρακτικά µαθηµα-
τικά ερωτήµατα, που θέτουν νέου τύπου προκλήσεις – προκλήσεις που 
µπορούν να αντιµετωπιστούν, ίσως, µόνο µέσα από µια παραµαθηµατική 
προσέγγιση:  

1. Η απόδειξη του Θεωρήµατος των Τεσσάρων Χρωµάτων από τους Appel 
and Haken, η οποία βασίζεται τόσο πολύ στους υπολογιστές. Είναι ή 
δεν είναι «πραγµατική µαθηµατική απόδειξη»; 

2.  Σε ποιο βαθµό ο Γουάιλς απέδειξε πραγµατικά το Τελευταίο Θεώρηµα 
του Φερµά; ∆εν αµφισβητώ φυσικά την εγκυρότητα της ίδιας της 
απόδειξης. Αλλά είναι έγκυρο να ρωτήσω: µέχρι πόσες χιλιάδες ή 
εκατοµµύρια παραγωγικά βήµατα από την αρχική διατύπωση ενός 
προβλήµατος είναι σε θέση η λαβυρινθώδης παραγωγική λογική να 
παραµένει σε κάποιας λογής διαισθητική, γνωσιακή επαφή µε το 
αρχικό ερώτηµα; Θεωρητικά, βέβαια, αυτό µπορεί να συµβαίνει επ΄ 
άπειρον. Μια τέτοια βεβαιότητα έχει όµως θέση σε µια λιγότερο 
πλατωνική, και πιο πρακτική, ανθρώπινη οπτική των µαθηµατικών; 
Επιπλέον, ο Doron Zeilberger εγείρει κάποιες αµφιβολίες στις «γνώµες» 
του, στην ιστοσελίδα του: η απόδειξη του Γουάιλς εδράζεται φιλοσοφικά 
σε εξαιρετικά αµφίβολη βάση, σε µία υπερβολική χρήση του αξιώµατος 
της επιλογής. Ας µην ξεχνάµε, ότι η συνέπεια της θεωρίας συνόλων δεν 
έχει ακόµα αποδειχθεί και µπορεί να υπάρξει κάποια στιγµή η 
απόδειξη ότι είναι µη-αποκρίσιµη ή και ασυνεπής! Τι συµβαίνει αν 
αποδειχθεί ότι συµβαίνει κάτι τέτοιο; Επίσης, η φράση του Zeilberger 
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ότι η απόδειξη του Γουάιλς δεν είναι «ψυχολογικά ικανοποιητική» 
προσανατολίζει σε ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις διερεύνησης – κατευ-
θύνσεις οι οποίες πιστεύω πρέπει να είναι παραµαθηµατικές παρά 
αυστηρά τυπικο-µαθηµατικές. Καθαρά µαθηµατικά, δεν έχει νόηµα. 
Αλλά παραµαθηµατικά; 

3. Ποιο είναι το καθεστώς των αληθειών που εκφράστηκαν από τα 
θεωρήµατα της µη-πληρότητας του Γκέντελ υπό το φως της αλγοριθ-
µικής θεωρίας της πληροφορίας (algorithmic information theory); 
Ερώτηµα το οποίο οδηγεί στο 

4. Έχει νόηµα η πρόσφατη συζήτηση για τα «πειραµατικά µαθηµατικά», 
µια προσέγγιση που δεν βασίζεται στο Ευκλείδειο-Χιλµπερτιανό κρι-
τήριο της καλής διατύπωσης, αλλά σε ένα µοντέλο πλησιέστερα σε αυτό 
των πειραµατικών θετικών επιστηµών; 

Αυτές είναι µερικές από τις ερωτήσεις που είναι σηµαντικές και κρίσιµες 
για τα µαθηµατικά και τις οποίες τα µαθηµατικά φαίνεται ότι δεν είναι σε 
θέση να αντιµετωπίσουν από µόνα τους. Χρειάζονται βοήθεια από τα έξω: 
από τα παραµαθηµατικά. 

Ολοκληρώνοντας τοποθετώ κάποιες ιδέες σε µια πρόταση τεσσάρων σηµεί-
ων, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υπόθεση εργασίας και µόνο, για 
περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Σηµείο πρώτο 

Η µαθηµατική αφήγηση πρέπει να εισαχθεί στο αναλυτικό πρόγραµµα της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχους: α) να 
βελτιώσει την ελκυστικότητα του µαθήµατος, β) να προσφέρει στα µαθη-
µατικά µία αίσθηση πνευµατικής, ιστορικής και κοινωνικής συνάφειας και 
µια εικόνα της θέση τους στο πολιτισµό µας, γ) να δώσει στους µαθητές µια 
καλύτερη αίσθηση του σκοπού των µαθηµατικών, πέρα από το ανα-
γκαστικά περιορισµένο περιεχόµενο των καθαρά τεχνικών µαθηµατικών 
(επίλυση ασκήσεων, κ.λπ.) το οποίο µπορεί να διδαχθεί υπό τους περιο-
ρισµούς του σχολικού συστήµατος.  

 

Σηµείο δεύτερο 

Η µαθηµατική αφήγηση πρέπει να συµπληρώνει και να διαπλέκεται µε την 
διδασκαλία των µαθηµατικών. Αλλά, ένα σηµαντικό µέρος του χρόνου που 
τώρα αφιερώνεται στα τεχνικά µαθηµατικά – τα µόνα µαθηµατικά που 
διδάσκονται – πρέπει, σε αντιστοιχία µε την ηλικία των µαθητών και τη 
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σχολική τάξη, να διατίθεται στα αφηγηµατικά µαθηµατικά. Είναι βεβαιω-
µένο γεγονός, ότι τουλάχιστον το 90% των µαθητών ξεχνάει το 90% των 
τεχνικών µαθηµατικών που έχει διδαχθεί, λίγα χρόνια µετά το τέλος του 
σχολείου (αν αµφιβάλλεται ρωτήστε µη µαθηµατικούς ενήλικες τον τύπο 
της επίλυσης της δευτεροβάθµιας εξίσωσης ή τον ορισµό του ηµιτόνου –έν-
νοιες στοιχειώδεις στο σχολείο– και κάντε τη δική σας στατιστική). 
Χρησιµοποιήστε λοιπόν από τον χρόνο της διδασκαλίας (εξοικονοµήστε τον) 
ώστε να δώσετε χρόνο στην αφήγηση, χρησιµοποιώντας την για να 
προβάλλετε τα µαθηµατικά στη ψυχή των µαθητών. 

 

Σηµείο τρίτο 

Τα πρώτα χρόνια στο σχολείο είναι κρίσιµα, και είναι αυτά κατά τα οποία 
δηµιουργείται η αντιπάθεια για τα µαθηµατικά. Κύρια αιτία η δυσκολία 
των µικρών παιδιών να δεχθούν την αφαίρεση και την µη συνάφεια των 
µαθηµατικών µε τη ζωή – η οποία κορυφώνεται µε την εισαγωγή των 
αριθµητικών πράξεων. Στην ηλικία των πέντε ή έξη ετών ένα παιδί ζει σε 
ένα περιβάλλον αφηγήσεων, δηλαδή σε ένα περιβάλλον νοητικά οργα-
νωµένο από ιστορίες όλων των ειδών, της οικογένειας, του σπιτιού, της 
καθηµερινής ρουτίνας, της συµπεριφοράς, της γειτονιάς, των παιγνιδιών, 
των φίλων, του ονείρου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του οργανωµένου από τις 
ιστορίες κόσµου είναι η πληρότητα και ο συναισθηµατικός πλούτος. Με την 
εισαγωγή στα µαθηµατικά, το παιδί απο-ιστοριοποιείται (de-storied), ένας 
νεολογισµός που, τουλάχιστον στα αγγλικά, προσεγγίζει υπόπτως στο 
«καταστρέφεται» (destroyed). Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί όταν 
προσφέρουµε τις πρώτες δαγκωµατιές του καρπού του ∆έντρου τη Αφη-
ρηµένης Γνώσης.  

Ο πρώτος τρόπος για να χρησιµοποιήσουµε ιστορίες σε αυτό το επίπεδο 
είναι να δηµιουργήσουµε περιβάλλοντα ιστοριών για τα µαθηµατικά, 
καθολικά όπως και τοπικά, ώστε να διευκολύνουµε την µετάβαση στην 
αφαίρεση. Να δηµιουργήσουµε ιστορίες, ενδεχόµενα µε αναγνωρίσιµους 
ήρωες και δοµηµένα αλλά πλούσια εννοιολογικά πλαίσια, τα οποία να 
επιδέχονται ανεξάρτητα προσαρµοσµένες υπο-ιστορίες. Σε αυτό το πλαίσιο 
οι ήρωες (στόχοι αναγνωσιµότητας από το παιδί) θα προχωρούν κάνοντας 
µαθηµατικά και οι µαθητές θα τους βοηθούν συµµετέχοντας. Τα µαθη-
µατικά δεν χρειάζεται να είναι καταρχήν αριθµητικά και ούτε βέβαια 
συνολοθεωρητικά. Ένας από τους κύριους στόχους της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης είναι να διδάξει τους ανθρώπους να σκέφτονται. Ενώ, όµως, 
είναι ιδιαίτερα αµφισβητήσιµο εάν η επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθµού 
ή σύνθετων τριγωνοµετρικών ταυτοτήτων προωθεί τη σκέψη, είναι προφανές 
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ότι τα παζλ, τα µυστήρια, οι αστυνοµικές περιπέτειες, τα αινίγµατα, οι 
κώδικες, τα αναγράµµατα, τα γεωµετρικά παιχνίδια, δοµές που από τη 
φύση τους µπορεί να διαπλέκονται µε ιστορίες, στα οποία οι έννοιες του 
αριθµού και των αριθµητικών πράξεων εισάγονται βαθµιαία, συναρτώνται 
άµεσα µε τις βασικές λογικές πράξεις. Χρησιµοποιώντας την Ευκλείδεια 
Ποιητική (διαγράµµατα στόχων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω) οι 
µαθηµατικές σκέψεις µπορεί να γίνουν µέρη µεγαλύτερων αφηγήσεων ή 
µικρές αυτόνοµες ιστορίες. Ένα περιβάλλον ιστοριών είναι ιδανικό για να 
ενσωµατώσει όλα αυτά ως βασικές παραλλαγές του Μύθου Αναζήτησης. 
Ένα τέτοιο συναρπαστικό παράδειγµα είναι οι παραλλαγές της Αλίκης στη 
Χώρα των Θαυµάτων του Λούις Κάρολ. Επιπλέον µε τη χρήση της γλώσσας 
των στόχων, και καθώς ο µαθητής προοδεύει, µπορεί να µετασχηµατισθούν 
βαθµιαία τα προβλήµατα ιστοριών και αναζήτησης σε αφηρηµένα προ-
βλήµατα, χωρίς να χαθεί το πλαίσιό τους. Η συναισθηµατικά φορτισµένη 
ιστορία αναζήτησης θα πρέπει να επιτρέπει την εργασία σε οµάδες –αφού 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ιστορία των µαθηµατικών µας διδάσκει ότι η 
αλληλεπίδραση και η συνεργασία παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην ανα-
κάλυψη– παρέχοντας µια εναλλακτική οπτική της µαθηµατικής πρακτι-
κής απέναντι στην ατοµικιστική την οποία απαιτεί η «καθαρή», πυθαγό-
ρεια-πλατωνική-ευκλείδεια νοοτροπία. 

Έτσι, µπορούµε να δηµιουργούµε για τους µικρούς µαθητές µας πλούσιες 
ιστορίες, πλούσιες σε δράµα, σε στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων και σε 
ερωτήµατα. Χρησιµοποιείστε όσα ξέρουν οι αφηγητές ιστοριών για τις καλές 
ιστορίες και οι µαθηµατικοί για τις καλές αποδείξεις –η δουλειά του Πόλυα 
εδώ παρέχει σπουδαία υποδείγµατα– µεγιστοποιώντας τα πλεονεκτήµατα.  

 

Σηµείο τέταρτο 

Στη παρούσα κατάσταση, καθώς οι µαθητές µεγαλώνουν και αποκτούν 
βασικές δεξιότητες, ο οµοιοµορφισµός των µαθηµατικών στη µαθηµατική 
εκπαίδευση παίρνει συνήθως την παρακάτω µορφή: όπως σύµφωνα µε τη 
ρήση του Εrdös «οι µαθηµατικοί είναι µηχανές που µετατρέπουν τον καφέ 
σε θεωρήµατα», έτσι και στα σχολεία µας αγωνιζόµαστε να κάνουµε τους 
µαθητές «µηχανές που µετατρέπουν ηπιότερες ή ισχυρότερες µορφές 
εξαναγκασµού σε επίλυση ασκήσεων».  

Η αποκλειστική έµφαση στη τεχνική πλευρά των µαθηµατικών (δηλαδή τα 
ως µηχανικές διαδικασίες επίλυσης ασκήσεων) έχει το εξής γελοίο αποτέ-
λεσµα. Ενώ ένας δεκατετράχρονος διδάσκεται στο µάθηµα της λογοτεχνίας 
Όµηρο (στο ελληνικό σχολείο) ή Σαίξπηρ και Ντίκενς (στο αγγλικό), δηλαδή 
την κορωνίδα των αντίστοιχων επιτευγµάτων της λογοτεχνίας, στα µαθη-
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µατικά διδάσκεται κάτι που αναλογικά µε τα µεγάλα επιτεύγµατα των µα-
θηµατικών αντιστοιχεί στο «Αχ κουνελάκι» ή το «Μου και µου η αγελάδα». 

Βέβαια δεν µπορούµε να διδάξουµε στους µαθητές του Λυκείου ανώτερη 
αλγεβρική τοπολογία ή την απόδειξη του Θεωρήµατος των Πρώτων Αριθµών 
του Σέλµπεργκ ή τις λεπτοµέρειες της απόδειξης του Γουάιλς. Αλλά µπο-
ρούµε να µιλήσουµε για αυτά και αν νοµίζουµε ότι δεν µπορούµε αυτό 
συµβαίνει γιατί έχουµε παράλογα εξισώσει τη διδασκαλία των µαθηµατικών 
–εξαιτίας του θείου Πυθαγόρα, του θείου Πλάτων και του θείου Ευκλείδη–  
µε την γνώση τεχνικών, µία γνώση η οποία δεν είναι στο βάθος παρά ένας 
σωρός συνταγών. Η βραχυπρόθεσµη µνήµη είναι µια χρησιµότατη λειτουρ-
γία του εγκεφάλου η οποία έχει και τη σκοτεινή όψη της: αυτό το γνω-
ρίζουµε καλά όλοι όσοι κάποτε αριστεύσαµε σε εξετάσεις διαβάζοντας 
εντατικά τις τελευταίες δυο µέρες και ξεχάσαµε ό,τι µάθαµε µια βδοµάδα 
µετά. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, η λογική ακαµψία χωρίς το συναί-
σθηµα είναι τόσο χρήσιµη όσο και η νεκρική ακαµψία. Η λύση λοιπόν 
είναι να εισάγουµε στο αναλυτικό πρόγραµµα βιογραφίες µαθηµατικών και 
ιστορία µαθηµατικών. 

Ερχόµαστε ξανά την σπουδαιότητα των παραµαθηµατικών. ∆ιαφορετικά, 
καθώς η αφήγηση δεν έχει προφανή ρόλο µέσα στα µαθηµατικά, η χρήση 
της στη διδασκαλία των µαθηµατικών (από µια αρνητική εφαρµογή του 
οµοιοµορφισµού στη µαθηµατική εκπαίδευση) µπορεί να θεωρηθεί 
ανεπίτρεπτη ή έστω δευτερεύουσα. Όµως, από τη διδασκαλία βιογραφιών 
και ιστορίας των µαθηµατικών µε µια παραµαθηµατική εκδοχή, οι µαθη-
τές µπορούν: α) να κατανοήσουν το ανθρώπινο πλαίσιο της µαθηµατικής 
έρευνας και έτσι να υποκινηθούν περισσότερο στη µάθηση των µαθη-
µατικών, β) σε συνάρτηση µε τη βιογραφία του µαθηµατικού ή τη χρονική 
περίοδο της ιστορίας ή το πρόβληµα που διδάσκονται, ένα µεγάλο µέρος 
της συναφούς ύλης των τεχνικών µαθηµατικών µπορεί να διδαχθεί, 
ενσωµατωµένη µε τρόπους οι οποίοι, χρησιµοποιώντας τη γλώσσα των 
στόχων, µπορούν να διευκολύνουν και να υποκινήσουν τις µεταβάσεις από 
το πρόσωπο στην ιδέα στο πρόβληµα στο πρόσωπο, και, γ) να βοηθήσει 
τους µαθητές να βρουν ένα ανθρώπινο, δικό τους, ψυχικό πλαίσιο για τα 
µαθηµατικά και µέσα από αυτό µια αίσθηση πραγµατικού στόχου σε αυτό 
που σήµερα αποτελεί για αυτούς, στη χειρότερη περίπτωση – που είναι 
δυστυχώς η κοινότερη – ένα βασανιστήριο, ενώ στην καλύτερη ένα παιχνίδι 
µε αφηρηµένα σύµβολα. Το γεγονός άλλωστε ότι αυτό το παιγνίδι αρέσει σε 
κάποιους µαθητές δεν σηµαίνει ότι έχει και νόηµα για αυτούς: σε κάποιους 
αρέσουν αλλά δεν έχουν ιδιαίτερο νόηµα το σκάκι ή οι πασιέντζες ή τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
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Συνδυάζοντας τη βιογραφία µε την ιστορία των µαθηµατικών, από µια 
παραµαθηµατική οπτική, ως µία µορφή γοητευτικής ιστορίας των ιδεών 
του πνεύµατος, η τεχνική γνώση που διδάσκονται οι µαθητές µπορεί να 
τεθεί σε ένα µαθηµατικό πλαίσιο. Όλες οι καλές ιστορίες, όπως είπαµε, 
ξεκινούν από ένα πρόβληµα και καταλήγουν στην επίτευξη ενός στόχου. Ας 
εµπλουτίσουµε µέσα από ιστορίες τη διδασκαλία των µαθηµατικών και µε 
τα προβλήµατα που τα δηµιούργησαν και µε τους στόχους που επεδίωξαν. 
Είναι υποτιµητικό και για τους µαθητές και για τα ίδια τα µαθηµατικά να 
εµφανίζουµε ως λόγους για τους οποίους οφείλουν να µάθουν τα µαθη-
µατικά του σχολείο: α) την αναγκαιότητα να αποκτήσουν τις απαραί-τητες 
βάσεις ώστε να µάθουν κάποια προχωρηµένα µαθηµατικά, για τα οποία οι 
περισσότεροι δεν θα ενδιαφερθούν ποτέ, β) τη χρησιµότητά τους στην 
κατασκευή πυραύλων, υπολογιστών ή άλλων µηχανών, µε την οποία οι 
περισσότεροι δεν θα ασχοληθούν ποτέ, γ) την χρησιµότητά τους στη «λογική 
σκέψη», όταν η βαθύτερη, ουσιαστική σχέση τους µε τη λογική είναι κάθε 
άλλο παρά εµφανής στους περισσότερους µαθητές – αλλά ακόµα και σε 
µας. Ας επιχειρήσουµε, για πρώτη φορά, να απαντήσουµε στη ερώτηση της 
χρησιµότητας των µαθηµατικών µε το σύνθετο και ουσιαστικό τρόπο που 
τους ταιριάζουν: µέσα από ιστορίες.  

Τελειώνοντας, ας προσθέσω και ένα εξω-µαθηµατικό σχόλιο: πρέπει να 
επιχειρήσουµε να αφήσουµε χώρο στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα για την 
εφαρµογή της θεωρίας της Πολλαπλής Νοηµοσύνης. Αυτά που µας 
διδάσκει για τα µαθηµατικά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα: για τους µαθητές που 
έχουν τις ειδικές δεξιότητες, η µάθηση και η διδασκαλία των µαθηµατικών 
µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε τη χρήση της αφήγησης, αφού θα 
προσθέσει στη φυσική κλίση βάθος και ανώτερο συναισθηµατικό κίνητρο. 
Για άλλους, των οποίων οι δεξιότητες δεν είναι µαθηµατικές, σύµφωνα µε 
την ταξινόµηση του Gardner, η διδασκαλία των µαθηµατικών µε έµφαση 
στις τεχνικές και µόνο αγγίζει τα όρια του σαδισµού. Ας του δώσουµε 
λοιπόν, µέσα από τις ιστορίες των µαθηµατικών, κάποιες άλλες διεξόδους. 

Ας αναπτύξουµε την ευαισθησία ώστε να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα αυτό 
ρεαλιστικά. Για να γυρίσω στην παροιµία που ανέφερα νωρίτερα: κάποια 
άλογα διψούν λιγότερο, άλλα περισσότερο.  

Όσα προανέφερα µπορεί να αντιλεχθεί ότι είναι περισσότερο ένα όνειρο 
παρά ένα σχέδιο. Όµως, η ορατή, µετρήσιµη διαφορά –έστω ελάχιστη– που 
έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια οι µαθηµατικές αφηγήσεις, η 
αναζωπύρωση του ευρύτερου ενδιαφέροντος για τα µαθηµατικά, και πάνω 
από όλα η επένδυση των µαθηµατικών µε νόηµα και συναίσθηµα µέσα 
από την εµφάνιση των παραµαθηµατικών µε κάνει να ελπίζω ότι δεν 
πρόκειται µόνο για ένα σωστό, αλλά και για έναν εφικτό προσανατολισµό. 
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Βέβαια, για να αποδώσει καρπούς πρέπει και οι ερευνητές της µαθη-
µατικής διδακτικής και οι αφηγητές ιστοριών, να επιτελέσουν ένα δύσκολο 
έργο. Ακόµα και µιαπειραµατική εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος 
απαιτεί σχεδιασµό, σκληρή δουλειά και µεράκι, τόσο στο πεδίο της εµπει-
ρικής έρευνας, όσο και στην προετοιµασία του διδακτικού υλικού, οποιασ-
δήποτε µορφής. ∆ουλειά δηµιουργική και εµπνευσµένη. Η αναπτυσσόµενη 
παραµαθηµατική ευαισθησία µε πείθει ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι και 
το όραµα. Και ένα επιπλέον, σηµαντικό, κίνητρο για τη σύµπραξη σε ένα 
τέτοιο πρόγραµµα –όπως συνάγεται από το προηγούµενο επιχείρηµα για τα 
παραµαθηµατικά– είναι ότι θα συµβάλλει, όχι µόνο στην ανάπτυξη της µα-
θηµατικής εκπαίδευσης αλλά και των ίδιων των µαθηµατικών.  

Αναρωτιέµαι:  

Ποιοι είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι; Μα, αυτοί που αγαπούν τους µαθητές 
τους. 

Ποιοι είναι οι καλύτεροι µαθητές; Μα, αυτοί που αγαπούν τη γνώση. 

Πρέπει πάντα να εργαζόµαστε µε αγάπη – αυτό είναι το ζήτηµα. Να προ-
βάλλουµε τα µαθηµατικά στην ψυχή, τον τόπο της αγάπης, δένοντάς τα µε 
αφήγηση. ∆είχνοντας πόσο αξιαγάπητα και περιπετειώδη είναι, µιας και 
αποτελούν υλικό των καλύτερων µύθων αναζήτησης. ∆είχνοντας πως δη-
µιουργήθηκαν από πολυµήχανες, περιπετειώδεις, γενναίες, µοχθούσες 
ανθρώπινες υπάρξεις. Αν δεν µπορείτε να διδάξετε ή έστω να δείξετε 
κατευθείαν την οµορφιά των µαθηµατικών στους µαθητές σας, δείξτε την 
δείχνοντας το φως που αντανακλά στα πρόσωπα των ανθρώπων που την 
ανακάλυψαν. 

Αν η αιτιολογία µας για τη διδασκαλία ενός µαθήµατος καταλήγει σε 
φαύλο κύκλο –«πρέπει να το µάθετε γιατί είναι χρήσιµο, είναι χρήσιµο για-
τί έχει χρήσεις»– δεν θα πάτε µακριά, δεν θα πείσετε πολλούς. Μια ανα-
πτυσσόµενη ανθρώπινη ύπαρξη είναι πολυδιάστατη, και ανάµεσα σε αυτές 
τις διαστάσεις είναι ποιητική: µέσα σε κάθε νέο άνθρωπο βρίσκεται – σε 
διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετική ειδική µορφή στον καθένα – ένας 
ροµαντικός εξερευνητής , που αποζητάει την περιπέτεια. ∆ώστε την ποίηση 
και την περιπέτεια µέσα από ιστορίες, από µικρές ιστορίες προβληµάτων 
και από µεγάλες ιστορίες του πολιτισµού. Αιχµαλωτίστε την καρδιά του 
µαθητή, και το µυαλό θα ακολουθήσει. 

Σε ότι αφορά τους «καθαρούς» µαθηµατικούς µην περιµένετε και τόση 
βοήθεια. Οι περισσότεροι είναι απόλυτα αποµονωµένοι στους αλαβά-
στρινους πύργους τους, δεν ακούν την κραυγή για να ανταποκριθούν σε 
µια τέτοια πρόκληση και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν τα προσόντα: είναι 
απλώς µαθηµατικοί και αυτό που χρειαζόµαστε είναι παραµαθηµατικοί, 
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άνθρωποι που διαθέτουν τη συγκολλητική δύναµη ανάµεσα στα µαθη-
µατικά και στις ιστορίες. Οι εκπαιδευτικοί από τη θέση τους µπορούν να 
συνδέσουν τους ανθρώπους µε τα µαθηµατικά µέσα από ιστορίες. Είναι 
ένα δύσκολο έργο, για την επιτυχία του οποίου απαιτείται επιστράτευση 
όλων των δυνάµεων. Των εκπαιδευτικών που πρέπει να εµπνευστούν, µε 
δύναµη και όραµα µέσα από ιστορίες, και των συναδέλφων µου παρα-
µυθάδων, του «αλλοδαπού εργατικού δυναµικού» των µαθηµατικών, δηλα-
δή, που θα βοηθήσουµε και θα συµπράξουµε σε αυτό το σκοπό – αν ως 
εκπαιδευτικοί, τον οικειοποιηθείτε.  

Τον αριθµό του τηλεφώνου µας τον έχετε. Το τηλεφώνηµα πρέπει να το 
κάνετε όµως εσείς! 
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