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Μανώλης Πατηνιώτης, Δρ. Ιστορίας της Επιστήμης, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Πετάκος, Δρ. Ιστορίας της Επιστήμης, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών,
ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Σπύρος Τζόκας, Δρ. Ιστορίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας,
ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα, Δρ. Πολιτισμικής Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Παν/μιο
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Πρόγραμμα Συνεδρίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (9:30 – 11:00)
Επιστήμη, κοινωνία, πολιτική και εκπαίδευση
Σχολιασμός: Σπυρίδων Μανουσέλης, Εφημερίδα των Συντακτών
1. Π. Κάβουρας ( R-NanoLab, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ), Β.
Φανάρας ( EARTHnet, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ), Κ.Α.
Χαριτίδης (Διευθυντής του 2ου Λυκείου Θεσσαλονίκης): Η Ηθική
της Επιστημονικής Έρευνας μέσα από την Ιστορία και η ανάγκη εισαγωγής της στην εκπαίδευση
2. Μάρθα Κουτσιούμπα (Φυσικός – Δρ Ψυχολογίας): Η ευθύνη του επιστήμονα στους Φυσικούς του Dürrenmatt
3. Κωνσταντίνος Κορφιάτης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Κύπρου): Νεοφιλελευθερισμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Η
Νεοφιλελεύθερη Αντίληψη για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η
Αναζήτηση Διεξόδων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (9:30 – 11:00)
Οι τεχνολογίες ελέγχου και τροποποίησης του ανθρώπινου οργανισμού ως θέμα στο σχολικό μάθημα «Ερευνητική Εργασία»:
Αξιοποιώντας τη μελέτη της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας, της νευροτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας από
την Ιστορία της Τεχνολογίας και τις Σπουδές Επιστήμης και
Τεχνολογίας
Διοργάνωση και σχολιασμός: Τέλης Τύμπας, Αν. Καθηγητής ΙΦΕ,
ΕΚΠΑ και Μανώλης Δέγλερης, Υπ. Διδάκτωρ ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
1. Ανδρέας Παπαλέξης (Μετ/κός φοιτητής, ΠΜΣ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ): Από τα τεχνικά
πλεονεκτήματα στα κοινωνικά μειονεκτήματα των τεχνικών έκδοσης
γονιδιακού υλικού (gene editing)
2. Κατερίνα Βλαντώνη (Δρ. Ιστορίας των Επιστημών, ΕΚΠΑ): Ο καθοριστικός ρόλος των δημοσιογράφων στην επικράτηση των μοριακών
τεχνικών ελέγχου του αίματος
3. Μαριλένα Πατεράκη (Υπ. Διδάκτωρ Ιστορίας των Επιστημών, ΕΚΠΑ): Το κανονικό και το παθολογικό στην τεχνική νευροτροποποίησης
μέσω της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (11:30 – 13:30)
Προτάσεις διδασκαλίας με την εισαγωγή στοιχείων Ιστορίας και
Φιλοσοφίας των Μαθηματικών
Σχολιασμός: Δήμητρα Χριστοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Μαθηματικού Τμήματος, ΕΚΠΑ
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1. Νίκος Κανδεράκης (Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – εξωτερικός
συνεργάτης): Οι εξισώσεις της φυσικής και η «συμβολική επανάσταση» στην άλγεβρα: ιστορικά στοιχεία και διδακτικές προεκτάσεις
2. Ιωάννης Μπρούζος (Δρ. Θετικών Επιστημών): Το Παραμύθι του Αμπού: Μύθος και Ιστορία ως διδακτική προσέγγιση
3. Ιωάννης Δ. Σφήκας (Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ), Γεώργιος Η. Μπαραλής
(Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Επίλυση προβλημάτων ισοπεριμετρικών σχημάτων στην εκπαίδευση
4. Γεώργιος Η. Μπαραλής (Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Αξιοποίηση των «τζακισμάτων» της Αριθμητικής του Εμμανουήλ Γλυζώνιου
στα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (11:30 – 13:30)
Κριτικές προσεγγίσεις στην επιστήμη και στην εκπαίδευση
Σχολιασμός: Βάσια Λέκκα, Δρ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας, ΕΚΠΑ
1. Ιωάννα Σταύρου (Δρ. Διδακτικής Φυσικών Επιστημών – Σχολική
Σύμβουλος Π.Ε.), Σκορδούλης Κωνσταντίνος (Καθηγητής ΠΤΔΕ –
ΕΚΠΑ): Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών και Επιστημονική Φαντασία: Κριτικές Προσεγγίσεις
2. Χαράλαμπος Κόκκινος (Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου): Η μεταβολή της μαθησιακής διαδικασίας στο νέο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον: εκπαίδευση και τεχνική διαμεσολάβηση
3. Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος: (Υπ. Διδάκτωρ Πολιτικής Θεωρίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο): Παιδαγωγική και ελευθερία. Η διδασκαλία
των επιστημών στην αντιαυταρχική και ελευθεριακή εκπαίδευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (15:30 – 17:30)
Το πείραμα στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Σχολιασμός: Βασίλειος Καρακώστας, Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
1. Φώτης Νταής (Επίτιμος καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Υπ. Διδάκτωρ ΙΦΕ, ΕΚΠΑ): Το πείραμα SternGerlach. Η επιβεβαίωση μιας λανθασμένης θεωρίας
2. Σωτήρης Αλεξάκης (Μετ/κός φοιτητής), Κώστας Γαβρόγλου (Ομότιμος Καθηγητής), Αντιγόνη Λαζοπούλου, Ευαγγελία Χορδάκη, Βασιλική Χριστοπούλου (Μετ/κές φοιτήτριες): Μια ιστορική προσέγγιση
του πειράματος στην διδασκαλία των φυσικών επιστημών
3. Φλώρα Πάπαρου (Κάτοχος Διδακτορικού στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Καθηγήτρια Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση): Τα ιστορικά πειράματα ως εργαλεία ανάδειξης
διαφορετικών όψεων του πειράματος και μετασχηματισμού του εργαστηρίου φυσικών επιστημών σε «επιστημονικό μουσείο»
4. Αθανάσιος Γκουτζαμάνης (Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ),
Χαρίτων Πολάτογλου (Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ): Η ιστο-
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ρική διαδρομή από την πιεστική δύναμη στη διεύρυνση της έννοιας της
πίεσης ως ενεργειακή πυκνότητα και η σημασία στη διδασκαλία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (15:30 – 17:30)
Φιλοσοφία της επιστήμης και διδακτική
Σχολιασμός: Αριστείδης Αραγεώργης, Επίκ. Καθηγητής ΣΕΜΦΕ,
ΕΜΠ
1. Παναγιώτης Πεφάνης (Εκπαιδευτικός Δ.Ε., ΣΕΠ ΕΑΠ): Ο κριτικός
αναστοχασμός ως αέναος διάλογος με τα σφάλματα της άμεσης εμπειρίας. Μια συμβολή σε μια δημιουργική ψυχανάλυση της γνώσης
2. Δημήτρης Κοιλάκος (Δρ. Φιλοσοφίας της Επιστήμης): Προοπτικές
εισαγωγής μιας βιγκοτσκιανής οπτικής στη φιλοσοφία της επιστήμης
3. Μαρία Δεβελάκη (Dr. phil., τ. Σχολική Σύμβουλος ΜΕ): Επιστημονική αιτιολόγηση και κριτική σκέψη στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών – Η συμβολή της φιλοσοφίας της επιστήμης
4. Χριστιάνα Ανδρέου (ΜΑ, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Διδακτορική φοιτήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Δημήτρης Πορτίδης (Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών
Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου), Αθανάσιος Ραφτόπουλος (Καθηγητής Επιστημολογίας και Γνωστικής Επιστήμης,
Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου): Τα επιστημονικά μοντέλα και τα χαρακτηριστικά της επιστήμης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (18:00-19:00)
Προσκεκλημένη ομιλία Στάθη Ψύλλου, Καθηγητή ΙΦΕ, ΕΚΠΑ:
Τι είναι οι νόμοι της φύσης;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (19:15-20:30)
Προβολή του δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ (docudrama) Νεύτων: Η Δύναμη του Θεού (Newton: The Force of God) και συζήτηση
με τους συντελεστές της ταινίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (9:30 – 11:40)
Διδακτικές Πρακτικές
Σχολιασμός: Κρυσταλλία Χαλκιά, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
1. Φανή Τριπολιτσιώτου (Γεωλόγος, Υπεύθυνη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε.): Από τον Αριστοτέλη και τον Δημόκριτο στη σύγχρονη
θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών
2. Δημήτριος Κούζας (Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης, Γεωλόγος
ΠΕ04.05, Πληροφορικός ΠΕ20, MSc Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Ε.Α.Π.), Κυριάκος Αθανασίου (Ομ. Καθηγητής ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ Διδακτική Βιολογίας- Αγωγή Υγείας): Διδάσκοντας την
Βιολογία ως Ιστορία μέσω των Θεματικών Μουσείων: η περίπτωση
της Εξέλιξης μέσω Φυσικής Επιλογής
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3. Κατερίνα Σάλτα, Λαμπριανάκη Χαρούλα, Μαυρικάκη Ευαγγελία
(Εκπαιδευτικοί): Διερεύνηση επιστημολογικών πεποιθήσεων σχετικών
με τη Χημεία μαθητών Λυκείου
4. Μιχάλης Πετρόπουλος (Ερευνητής Εργαστήριο Φυσικής ΕΑΠ, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης): Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής:
είναι αξιόπιστος τρόπος εξέτασης των μαθητών; Η περίπτωση της
Φυσικής
5. Γεώργιος Πριμεράκης (Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ-ΑΠΘ): Η ιστορική διαδρομή και τα στοιχεία των αναλυτικών προγραμμάτων Τεχνολογίας
της Αγγλίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (9:30 – 11:40)
Φιλοσοφία και φυσικές επιστήμες
Σχολιασμός: Θανάσης Λάγιος, Δρ. Φιλοσοφίας, Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ
1. Βασίλης Λιβάνιος (Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου): Συμμετρίες και Κατηγορική Φύση
των Χωροχρονικών Ιδιοτήτων
2. Δήμητρα Χριστοπούλου (Επίκ. καθηγήτρια): O μετασχηματισμός της
έννοιας της αφαιρετικής διαδικασίας στα μαθηματικά
3. Δημήτρης Αθανασάκης (Επίκ. καθηγητής Νεότερης Φιλοσοφίας,
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΦΛΣ ΑΠΘ): Ο Leibniz μεταξύ
Σχολαστικισμού και Μηχανοκρατίας: οι «Σκέψεις για τη συγκρότηση
μιας νέας φυσικής» (1679)
4. Παύλος Κλιματσάκης (Δρ. Φιλοσοφίας): Ο Χέγκελ και οι εμπειρικές
επιστήμες
5. Σταύρος Ιωαννίδης (Mεταδιδακτορικός ερευνητής, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ): H
δομή του «εκτεταμένου επιχειρήματος» του Δαρβίνου και η διδασκαλία
της θεωρίας της εξέλιξης
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (12:00-14:00)
Επιστήμη, τέχνη και ανθρωπιστικές σπουδές
Σχολιασμός: Ελένη Γέμτου, Επίκ. Καθηγήτρια ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
1. Μαρία Αθανασέκου (Δρ. Ιστορίας Τέχνης): Η αξιοποίηση της Ιστορίας της Τέχνης στη διδασκαλία της Ιστορίας στο Λύκειο
2. Ιωάννα Στεφανίδου (ΙΦΕ, ΕΚΠΑ): Τεκμήρια πολιτισμού και διδακτική: αναπαραστάσεις της φυσικής επιστήμης στη φωτογραφία
3. Διονύσιος Καλογεράς (Απόφοιτος Φυσικών Επιστημών, Υπ. Διδάκτωρ Τηλεπικοινωνιών), Εβίνα Λιοσάτου (Πολιτικός Μηχανικός,
Απόφοιτος Ανθρωπιστικών Επιστημών, Υπ. Διδάκτωρ Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Καταστροφών): H εικαστική τέχνη ως εργαλείο
στη διδασκαλία των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών
4. Γεώργιος Βοζίκας (Ερευνητής – Ακαδημία Αθηνών): Η διαμόρφωση
της πόλης ως γνωστικού αντικείμενου στην ελληνική λαογραφία.
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Διαδικασίες
αλλαγής
επιστημολογικού
παιδαγωγικές προεκτάσεις.

παραδείγματος
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ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (12:00-14:00)
Η διδασκαλία των επιστημών εκτός πλαισίων
Σχολιασμός: Μανώλης Πατηνιώτης, Αν. Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
1. Δημήτρης Σκόρδος (Υπ. Διδάκτωρ, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ), Κώστας Σκορδούλης (Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Η παρουσία της Επιστήμης στα
έντυπα της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα
του Μεσοπολέμου
2. Βασίλειος Παππάς (Φυσικός – υπεύθυνος ΕΚΦΕ Τρικάλων): Η χρήση της Ιστορίας των Επιστημών στον Επιστημονικό Γραμματισμό ενηλίκων (Η Περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας των Φυλακών
Τρικάλων)
3. Άννα Τζαμπάζη (Υπ. Διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): Ο Επιστημονικός Γραμματισμός σε Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας: δυο παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών εμπνευσμένα από τη Φιλοσοφία και την Ιστορία της Επιστήμης
4. Σπύρος Κόλλας (Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ), Κρυσταλλία Χαλκιά
(Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Η ενσωμάτωση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στα Α.Π. για τον επιστημονικό γραμματισμό στα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (15:30-17:40)
Οι έννοιες στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Σχολιασμός: Γιώργος Βλαχάκης, Επίκ. Καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, ΕΑΠ
1. Παναγιώτης Κουμαράς (Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ), Θεόδωρος Πιερράτος (Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Ευόσμου): Η πορεία από τον “φόβο του
κενού” μέχρι την εισαγωγή της έννοιας ατμοσφαιρική πίεση (1630 –
1662) και μιας πρώτης εισαγωγής του μορίου
2. Έλενα Α. Μανιάτη (Σχολική Σύμβουλος Α/θμιας ΕΑΠ/ΙΦΕ), Ειρήνη
Γκουνταρούλη (Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Warwick): Ιστορία των Επιστημών: Η Εννοιολογική Αλλαγή στη Διδακτική Πράξη
3. Κωνσταντίνα Αντιόχου (Υπ. διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο
Κρήτης): Η χαρτογράφηση της πραγματικότητας και των εννοιών στη
φιλοσοφία και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
4. Χριστίνα Στεφανή (Χημικός, Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Γ΄ Αθήνας): Αναζήτηση παραπομπών της Εξαημέρου του Μεγάλου Βασιλείου στη σύγχρονη επιστημονική γνώση της Χημείας
5. Παύλος Ιωάννης Σινιγάλιας (Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών): Η ουσία στις φυσικές επιστήμες και στη σχολική εκδοχή τους

xv

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (15:30-17:40)
Διδασκαλία της φυσικής μέσω της Ιστορίας και Φιλοσοφίας
των Επιστημών
Σχολιασμός: Φανή Σέρογλου, Επίκ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΑΠΘ
1. Παρασκευή Τσακμάκη (Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Παναγιώτης Κουμαράς (Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ): Οι «νόμοι
του Νεύτωνα» των μαθητών και οι νόμοι του Νεύτωνα των Φυσικών:
ακολουθώντας το μονοπάτι της αιτιότητας για να διδάξουμε μηχανική
στο σχολείο
2. Αθανάσιος Βελέντζας (Υπ. ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων, Ph.D.), Κρυσταλλία Χαλκιά (Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Επιστημονικές εξηγήσεις
στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής γενικής παιδείας του Λυκείου
3. Άννα Λέτσι (Υπ. διδάκτωρ στη διδακτική των φυσικών επιστημών),
Αρετή Μποταίτη, Φανή Σέρογλου: Προβάλλοντας τη ζωή και το έργο
επιστημονισσών με ταινίες slowmation μέσα από ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό κανάλι στο YouTube
4. Ειρήνη Τέντα (Φοιτήτρια 4ου έτους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης), Άννα Λέτσι, Φανή Σέρογλου: Μαθαίνοντας για
τον ηλεκτρομαγνητισμό με τη βοήθεια του Νίκολα Τέσλα
5. Ευγενία Ποτηριάδου (Φυσικός, Δ.Δ.Ε Γ’ Αθήνας), Δημήτρης Κολιόπουλος (Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών): Σχεδιασμός
και χρήση κειμένων από την ιστορία της επιστήμης σε μια εισαγωγική
διδασκαλία της ραδιενέργειας στο λύκειο
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (18:00-19:30)
Στρογγυλή Τράπεζα: Ο ρόλος της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας
των Επιστημών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός κοινωνικού
κέντρου. Η περίπτωση του Κοινωνικού - Πολιτιστικού Κέντρου
Βύρωνα «η Λαμπηδόνα»
Διοργάνωση: Κώστας Στεργιόπουλος
Συντονιστής: Μανώλης Πατηνιώτης, Αν. Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Συμμετέχουν:
1. Αριστείδης Αραγεώργης
2. Θόδωρος Αραμπατζής
3. Νίκος Γρέτος
4. Κώστας Στεργιόπουλος
5. Στάθης Ψύλλος
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (19:45-20:45)
Προσκεκλημένη ομιλία Θόδωρου Αραμπατζή, Καθηγητή ΙΦΕ,
ΕΚΠΑ: Τα πολλά πρόσωπα του πειράματος στις φυσικές επιστήμες
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ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (9:30-11:30)
Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες: Παρελθόν, παρόν και μέλλον
Διοργάνωση: Βασίλης Κωνσταντούδης και Κώστας Ταμπάκης
Σχολιασμός: Βασίλης Κωνσταντούδης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
1. Γιώργος Ν. Βλαχάκης (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ ΕΙΕ): H παρουσία του Θεού στην ελληνική
επιστημονική σκέψη του 18ου αιώνα
2. Θύμιος Νικολαΐδης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): Μια παγκόσμια καταγραφή των σχέσεων Ορθοδοξίας κι επιστημών
3. Κώστας Ταμπάκης (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): Ορθοδοξία κι επιστήμη στο πρώιμο Ελληνικό κράτος (1830-1936)
4. Γιώργος Μέσκος (Θεολόγος – Μηχανικός): Ο χώρος και ο χρόνος
στην σύγχρονη επιστήμη και στην ορθόδοξη θεολογία. Ομοιότητες και
διαφορές
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (9:30-11:40)
Ελληνική επιστήμη και τεχνολογία στους νεότερους χρόνους
Σχολιασμός: Σπύρος Τζόκας, Δρ. Ιστορίας των Επιστημών, ΕΑΠ
1. Μαρία Τερδήμου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), Η εισαγωγή
των φυσικών επιστημών στην εκπαιδευτική διαδικασία του ελληνικού
19ου αιώνα και η επιχειρούμενη γνωσιολογική σύνδεση τους με την
αρχαιότητα, η περίπτωση του Αναστάσιου Χρηστομάνου
2. Ανδρονίκη Γκούμα (Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ, ΣΕΜΦΕ, Τομέα ΑΚΕΔ),
Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος στην Ελλάδα (1859) ως μέσον παραγωγικόν
συντελεί εις την υλικήν και ηθικήν ανάπτυξιν ενός έθνους. Η εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας στην Ελλάδα στα τέλη της οθωνικής περιόδου
3. Παναγιώτης Λάζος (MSc Φυσικός – Εκπαιδευτικός – Υπ. Διδάκτωρ
ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνος Σκορδούλης (Καθηγητής ΠΤΔΕ,
ΕΚΠΑ): Επιστημονικά όργανα στη Μεγάλη του Γένους Σχολής και στο
1ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (1850-1900). Πόσο χρησιμοποιήθηκαν
και γιατί;
4. Ιωάννα Γ. Σταύρου (Υπ. Διδάκτωρ), Ευθύμιος Π. Μπόκαρης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Χημικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων): Η
ουμανιστική παράδοση στο ιατροχημικό έργο του Νικολάου ιερόπαιδος
του πρεσβύτερου (Αγραφιώτη) τον 17ο αι.
5. Στάθης Αραποστάθης (Επίκ. Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ): ‘Περίπατος
εις τον ανθώνα των ελληνικών εφευρέσεων’: Ιστορίες Εφευρέσεων,
Αναπαραστάσεων, Νομικών Οντολογιών και Πολιτικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
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ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (12:00-13:30)
Ελληνική αλχημεία: Νέες ιστορικές κατευθύνσεις και η διδακτική τους αξιοποίηση
Διοργάνωση: Βαγγέλης Κούταλης
Σχολιασμός: Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
1. Γιάννα Κατσιαμπούρα (Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): Αλχημεία και φυσική φιλοσοφία στο Βυζάντιο
2. Βαγγέλης Κούταλης (Υπ. Διδάκτωρ Εργαστήριο Ιστορίας και Επιστημολογίας της Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ινστιτούτο
Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): Η «χυμική» ως μια
από τις κύριες εκφάνσεις του νεωτερικού στοχασμού περί φύσεως στις
ελληνόφωνες κοινότητες κατά τον Πρώιμο Διαφωτισμό
3. Γεράσιμος Μέριανος (Ερευνητής, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών): Αλχημεία και τεχνικές επεξεργασίας υλικών
στο Βυζάντιο
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (12:00-14:10)
Η Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική πράξη
Διοργάνωση: Κωνσταντίνα Στεφανίδου
Σχολιασμός: Έλενα Μανιάτη, Δρ. Ιστορίας των Επιστημών, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ
1. Κυριάκος Κυριακού (Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Η διδασκαλία της
ηλεκτρολυτικής διάστασης με χρήση στοιχείων από την ιστορία της ανέλιξής της
2. Παναγιώτης Λάζος (MSc Φυσικός – Εκπαιδευτικός – Υπ. Διδάκτωρ
ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Διαφορικά θερμόμετρα. Αρχές λειτουργίας και χρήση
τους στα σχολεία τον 19ο αιώνα. Σύγχρονες παραλλαγές τους και προτάσεις για τη χρήση τους στη διδασκαλία εννοιών της φυσικής
3. Μαρία Μαγαλιού (Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Συνδιδασκαλία της
έννοιας δύναμη και της έννοιας διάνυσμα με χρήση ιστορικών κειμένων
4. Κωνσταντίνα Στεφανίδου (Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ): Η «Κοπεγχάγη» του Μάικλ Φρέυν: Μια θεατρική παράσταση ή εκπαίδευση για την
πολιτειότητα;
5. Κώστας Καφετζόπουλος, Ελένη Κρητικού, Νίκος Μπισκετζής (Σχολικοί σύμβουλοι, ΠΕ04, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας): Εκπαιδευτικοί-Ιστορία, Φιλοσοφία & Διδακτική ΦΕ: Εντυπώσεις από μια
προσέγγισή τους
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ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (16:30-18:00)
Στρογγυλή Τράπεζα: ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διοργάνωση: Στάθης Αραποστάθης και Αναστασία Φιλιππουπολίτη
Συντονιστής: Θόδωρος Αραμπατζής, Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Συμμετέχουν:
1. Suzzane Lommers, Eindhoven University of Technology, Foundation
of Technology (video recorded intervention)
2. Robert Bud, Ιστορικός Επιστήμης – επιμελητής, Science Museum,
Λονδίνο (video recorded)
3. Αλεξάνδρα Μπούνια, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πρόεδρος
του ελληνικού τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
4. Στάθης Αραποστάθης, Επίκ. Καθηγητής ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
5. Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Επίκ. Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
6. Δημήτρης Πετάκος, Δρ. Ιστορίας της Επιστήμης – Ίδρυμα Ευγενίδου
Παρεμβάσεις από επιμελητές και υπεύθυνους συλλογών/εκθέσεων
από το Μουσείο ΟΤΕ, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου Γκάζι,
Μουσείο ΗΣΑΠ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (18:20-19:20)
Προσκεκλημένη ομιλία Κωνσταντίνου Σκορδούλη, Καθηγητή
ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ: Η σχέση Μαρξισμού και Επιστήμης ως πεδίο έρευνας
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (19:20-20:00)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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Εισαγωγή
Η σχέση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με τη Διδασκαλία
των Φυσικών Επιστημών συγκροτεί ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου, ενεργητικής συμμετοχής και κριτικού αναστοχασμού σε ζητήματα που αφορούν
τις επιστημονικές διεργασίες, την εκπαιδευτική τους διάσταση αλλά και
τις κοινωνικοπολιτικές τους προεκτάσεις. Με βασικό άξονα αυτή τη διαλεκτική σχέση, το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και
Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ολοκλήρωσε τις εργασίες τον
Νοέμβριο του 2016.
Ο παρών τόμος αποτελεί συλλογή ενός αριθμού, και όχι του συνόλου, των εργασιών του 9ου Συνεδρίου Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, που διοργανώθηκε από
το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), 11-13 Νοεμβρίου 2016
στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους
συναδέλφους για τη συμμετοχή τους και την άψογη συνεργασία τους σε
όλα τα στάδια της προετοιμασίας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους νέους
συναδέλφους, που εμπιστεύτηκαν τη διοργάνωση και συμμετείχαν στο 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας Φιλοσοφίας και Διδακτικής Φυσικών Επιστημών για πρώτη φορά. Θεωρούμε ότι οι εργασίες του τόμου που έχετε στα χέρια σας, μαζί με το πολύτιμο υλικό που είναι στη διάθεση της
κοινότητας από τα προηγούμενα συνέδρια, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη στον χώρο. Συμβάλλουν καίρια στη σημερινή συζήτηση για τον
ρόλο της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στην επίλυση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων της Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών. Η πραγματοποίηση του συνεδρίου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς
τη βοήθεια και την εμπειρία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, στους χώρους του οποίου φιλοξενήθηκε το συνέδριο.
Η οργάνωση και η διεξαγωγή του συνεδρίου αποτέλεσε μια συλλογική προσπάθεια, για την οποία εργάστηκε με μεράκι το σύνολο της οργανωτικής επιτροπής και γι αυτό τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Από την
ευχάριστη θέση των συντονιστών της έκδοσης, ευχαριστούμε ιδιαίτερα
τους συναδέλφους που επιμελήθηκαν υποδειγματικά τα κείμενα των εργασιών. Η συνεισφορά τους υπήρξε πολύτιμη.
Οι επιμελητές
Δημήτρης Πετάκος, Δρ. Ιστορίας των Επιστημών, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Δρ. Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών,
ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Χριστιανίδης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ),
Centre Alexandre Koyré (Paris, France)
Τα Πανελλήνια Συνέδρια Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως σημεία
αναφοράς και συγκροτητικός παράγοντας μίας επιστημονικής κοινότητας
η οποία απαρτίζεται κατά βάση από ανθρώπους που ασχολούνται ερευνητικά με τη διδακτική των επιστημών, αφενός, και από εκπαιδευτικούς,
όλων των βαθμίδων, κυρίως όμως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
διδάσκουν μαθήματα θετικών επιστημών στα σχολεία, αφετέρου. Ευλόγως, τα συνέδρια μιας τέτοιας θεματικής διοργανώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από πανεπιστημιακά τμήματα που θεραπεύουν το αντικείμενο
της παιδαγωγικής επιστήμης, τα οποία κατά κανόνα είναι Παιδαγωγικά
Τμήματα είτε της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε της προσχολικής αγωγής. Η διοργάνωση του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών από το Τμήμα Ιστορίας
και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μία αξιοσημείωτη ‘παρέκκλιση’ από τα συνηθισμένα, δεδομένου ότι το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης δεν θεραπεύει ούτε την παιδαγωγική επιστήμη ούτε, φυσικά, τις
θετικές επιστήμες, αλλά θεραπεύει ένα ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο,
την ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, ανάμεσα στην κοινότητα των Ελλήνων ιστορικών και των φιλοσόφων της επιστήμης από
τη μία πλευρά, και στις αντίστοιχες κοινότητες των παιδαγωγών και των
εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών από την άλλη, αποτελεί ένα ενδιαφέρον πείραμα, τις προοπτικές και τη δυναμική του οποίου αναμένουμε
με ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε.
Η ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης από τη μία πλευρά, η διδακτική των επιστημών από την άλλη, αλλά και το κοινό υπόβαθρο αμφοτέρων, δηλ. οι επιστήμες αυτές καθαυτές, είναι τρία σαφώς διακριτά
γνωστικά πεδία, το καθένα με τη δική του ταυτότητα, την επιστημονική
του κοινότητα, με την ιδιαίτερη θεσμική του συγκρότηση, με σαφώς διακριτές πορείες μέσα στον χρόνο. Μολονότι διαφορετικές ως ερευνητικές
και ακαδημαϊκές περιοχές, από πολλές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί ένας
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διάλογος ανάμεσα στις αντίστοιχες κοινότητες, ο οποίος υπήρξε γόνιμος
και κοινά επωφελής. Το παρόν συνέδριο προσφέρει ένα βήμα για τη συνέχιση αυτού του διαλόγου, τουλάχιστον ανάμεσα στις δύο από τις τρεις
κοινότητες.
Αν καλούμασταν να αποτιμήσουμε τον ως τώρα διάλογο ανάμεσα
στις κοινότητες των ιστορικών και φιλοσόφων της επιστήμης και όσων
ασχολούνται με τη διδακτική των επιστημών, ένα βασικό συμπέρασμα
που θα έπρεπε να συναγάγουμε είναι ότι χαρακτηρίζεται από μια έντονη,
κατά τη γνώμη μου, μονομέρεια. Η μονομέρεια αυτή θα μπορούσε να
περιγραφεί λέγοντας ότι η συζήτηση ανάμεσα στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και τη Διδακτική της Επιστήμης έχει επικεντρωθεί
σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης της ιστορίας,
κυρίως, αλλά και της φιλοσοφίας της επιστήμης, στη διδασκαλία της επιστήμης. Πώς, με άλλα λόγια, η διδασκαλία της μίας ή της άλλης επιστήμης – των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, κ.λπ.
– μπορούν να εμπλουτιστούν και να βελτιωθούν, αντλώντας ιδέες και
υλικό από την ιστορία, κυρίως, αλλά και από τη φιλοσοφία των αντίστοιχων επιστημών. Τέτοιου είδους έρευνες έχουν γνωρίσει έντονη ανάπτυξη, όπως ανέφερα, τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουν δημιουργηθεί μάλιστα
επιμέρους κοινότητες, με θεσμική συγκρότηση. Μπορώ να αναφέρω π.χ.
τα Institutes de recherche sur l’enseignement des mathématiques, τα
γνωστά IREM, που λειτουργούν στη Γαλλία από τη δεκαετία του ’70, με
πλούσια εκδοτική παραγωγή, με τακτική διοργάνωση συνεδρίων κ.λπ.
Στις κοινότητες αυτές συμμετέχουν εκπαιδευτικοί (κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), ειδικοί στη διδακτική των επιστημών, πανεπιστημιακοί που θεραπεύουν τις επιστήμες, και σε έναν πολύ μικρότερο βαθμό
ιστορικοί και φιλόσοφοι της επιστήμης.
Τούτων δοθέντων, πού έγκειται, λοιπόν, η μονομέρεια στην οποία
αναφέρθηκα προηγουμένως; Έγκειται στο ότι μια τέτοια ερευνητική ατζέντα, με αυτή τη στόχευση όπως περιγράφηκε παραπάνω – της αξιοποίησης, δηλαδή, της ιστορίας (και της φιλοσοφίας) για τη διδασκαλία
της επιστήμης –, ενώ μπορεί κάλλιστα να αποτελεί μέρος της ερευνητικής ατζέντας ενός ερευνητή της διδακτικής, δεν μπορεί να αποτελεί μέρος της ερευνητικής ατζέντας ενός ερευνητή της ιστορίας ή της φιλοσοφίας της επιστήμης. Για να το πω χωρίς περιστροφές, η μελέτη της χρήσης της ιστορίας της επιστήμης για τη διδασκαλία της επιστήμης δεν αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο της ιστορίας της επιστήμης.
Όχι ότι δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν μελέτες, π.χ. από ιστορικούς
των επιστημών – για να αναφερθώ σε κάτι που γνωρίζω καλύτερα συγκριτικά με τους φιλοσόφους –, οι οποίες εντάσσονται σε μια τέτοια
προβληματική. Φερ’ ειπείν το 1987 εκδόθηκε ο συλλογικός τόμος History in Mathematics Education (Proceedings of a Workshop Held at the
University of Toronto, Canada, July-August 1983), με επιμέλεια του I.
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Grattan-Guinness, ενός πολύ γνωστού ιστορικού των μαθηματικών των
νεότερων χρόνων. Μεταξύ των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον
τόμο υπάρχουν άρθρα γραμμένα από διακεκριμένους ιστορικούς των μαθηματικών, όπως π.χ. το άρθρο «Transparencies in the History of
Mathematics» που υπογράφει ο Barnabas Hughes, ιστορικός των μεσαιωνικών μαθηματικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον του
Hughes για την ιστορία των μαθηματικών ξεκίνησε από την επιθυμία του
να προσφέρει βοήθεια στη διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές του
λυκείου, διανθίζοντας τη διδασκαλία με στιγμιότυπα από την ιστορία των
μαθηματικών και με βιογραφικές λεπτομέρειες για τους ίδιους τους μαθηματικούς. Το 1996, για να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Centaurus, ένα περιοδικό ιστορίας της επιστήμης,
ένα άρθρο που συνυπογράφουν δύο πολύ σημαντικοί ιστορικοί της επιστήμης της αρχαιότητας και των μέσων χρόνων, ο Asger Aaboe (1922–
2007) και ο Len Berggren, με τίτλο «Didactical and Other Remarks on
Some Theorems of Archimedes and Infinitesimals». Είναι φανερό από τα
δύο αυτά παραδείγματα ότι στη συζήτηση αναφορικά με την αξιοποίηση
της ιστορίας της επιστήμης για τη διδασκαλία της επιστήμης έχουν εμπλακεί ιστορικοί της επιστήμης και μάλιστα ιστορικοί πρώτης γραμμής.
Αυτό, όμως, που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτού του είδους τα κείμενα είναι σποραδικά, ευκαιριακά, και δεν αποτελούν μέρος της ερευνητικής ατζέντας των ιστορικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
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Εικόνα 1: Εικόνα από την εργασία του B. Hughes, «Transparencies in the History of
Mathematics», στην οποία απεικονίζεται ένας κύβος χωρισμένος σε μέρη με τρόπο ώστε
να αναπαρίσταται η αλγεβρική ταυτότητα (𝑎 + 𝑏)3 = 𝑎3 + 3𝑎2 𝑏 + 3𝑎𝑏 2 + 𝑏 3 και, μέσω
αυτής, τα βήματα για την επίλυση της τριτοβάθμιας εξίσωσης 𝑥 3 = 𝑝𝑥 + 𝑞, όπως περιγράφονται στο βιβλίο του Girolamo Cardano, Ars magna (1545). Αξίζει να σημειωθεί ότι
η αντίστοιχη εικόνα στο βιβλίο του Cardano είναι:
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Tο ερώτημα, λοιπόν, που εγείρεται είναι το εξής: Είναι δυνατόν να
βρεθεί ένας κοινός τόπος στον οποίο να συναντηθούν και να συνομιλήσουν η Ιστορία (ενδεχομένως και η Φιλοσοφία) της Επιστήμης με τη Διδακτική της Επιστήμης, και ο οποίος θα συγκροτεί ερευνητικό αντικείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο για τη μία αλλά και για την άλλη
κοινότητα; Έχω τη γνώμη ότι σε αυτό το ερώτημα μπορεί να δοθεί καταφατική απάντηση. Μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος τόπος συνάντησης
και αυτόν μπορούμε να τον βρούμε αν ανατρέξουμε στην ιστορία, όπου
θα διαπιστώσουμε ότι η ιστορία της επιστήμης διασταυρώνεται πολλαπλώς με την ιστορία της εκπαίδευσης. Τα σημεία τομής της ιστορίας της
επιστήμης με την ιστορία της εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν την
πρώτη ύλη από την οποία θα συγκροτηθεί το κοινό έδαφος πάνω στο οποίο μπορούν να συναντηθούν ιστορικοί της επιστήμης, ιστορικοί της
εκπαίδευσης αλλά και όσοι ασχολούνται με τη διδακτική της επιστήμης.
Με την παραπάνω δήλωση δεν αναφέρομαι στην αμιγώς κοινωνική
διάσταση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, σε θέματα δηλαδή όπως είναι οι εκπαιδευτικοί θεσμοί (σχολεία, πανεπιστήμια,
βιβλιοθήκες κ.λπ.) και η ιστορία τους, η ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής, κ.ά., ούτε σε θεματικές όπως είναι η δημόσια εικόνα και η εκλαΐκευση της επιστήμης. Δεν γνωρίζω σε ποιον βαθμό τέτοιες θεματικές
ενδιαφέρουν ερευνητές της διδακτικής της επιστήμης. Εννοώ κάτι άλλο,
κάτι που μας οδηγεί βαθύτερα στην επιστημονική δραστηριότητα: στις
ίδιες τις πηγές, δηλαδή στα επιστημονικά κείμενα και στις οπτικές υπό τις
οποίες μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και να τα μελετήσουμε. Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στην έννοια του πλαισίου (context), ή καλύτερα των
πλαισίων, εντός των οποίων είναι δυνατόν να μελετώνται τα επιστημονικά κείμενα. Νομίζω ότι η έννοια του πλαισίου μπορεί να προσφέρει τον
παράγοντα εκείνον που θα κάνει εφικτή τη συγκρότηση ενός κοινού εδάφους επάνω στο οποίο μπορούν να συναντηθούν η Ιστορία της Επιστήμης και η Διδακτική της Επιστήμης. (Άφησα εδώ απέξω τη Φιλοσοφία
της Επιστήμης απλά και μόνο διότι αγνοώ τον ρόλο και τη σημασία που
έχει η έννοια του πλαισίου στις έρευνες για τη φιλοσοφία της επιστήμης.)
Τις τελευταίες δεκαετίες η Ιστορία της Επιστήμης έχει δώσει μεγάλη
έμφαση στη σπουδαιότητα (καλύτερα θα ήταν να πω: στην αναγκαιότητα) τού να μελετώνται τα επιστημονικά κείμενα που παρήχθησαν από
τους επιστήμονες ανά τους αιώνες στο πολιτισμικό και πνευματικό περιβάλλον (πλαίσιο) εντός του οποίου παρήχθησαν, μελετήθηκαν και αξιοποιήθηκαν. Η μελέτη, για παράδειγμα, της αρχαίας ελληνικής επιστήμης
του 4ου και του 3ου π.Χ. αιώνα έχει πολλά να ωφεληθεί όταν λάβει κανείς
υπ’ όψιν το ευρύτερο φιλοσοφικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε
η επιστημονική δραστηριότητα εκείνους τους αιώνες. Η μελέτη των αββακικών μαθηματικών του Ύστερου Μεσαίωνα στη Δύση δεν μπορεί να
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αγνοήσει το φαινόμενο της Εμπορικής Επανάστασης και των συνεπειών
της για τα μαθηματικά. Το ουμανιστικό κίνημα και η αναμόρφωση της
παιδείας στην Ευρώπη τον 15ο και τον 16ο αιώνα πρέπει οπωσδήποτε να
λαμβάνονται υπ’ όψιν όταν μελετούμε την επιστημονική δραστηριότητα
αυτής της περιόδου. Η επινόηση της άλγεβρας, για να αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα, κατά την εποχή της Ύστερης Αρχαιότητας, και η
συνακόλουθη ανάπτυξή της σε ένα νέο περιβάλλον, αυτό του Ισλαμικού
Κόσμου των Μέσων Χρόνων, δεν μπορούν να κατανοηθούν αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν το ευρύτερο πλαίσιο της επίλυσης προβλημάτων (problem
solving) εκείνες τις εποχές. Με λίγα λόγια, τα επιστημονικά κείμενα, σε
όποια περίοδο και αν παρήχθησαν, πρέπει να μελετώνται σε συνάρτηση
με το πλαίσιο, ή τα πλαίσια, εντός του οποίου/των οποίων παρήχθησαν.
Αυτό είναι ένα βασικό δίδαγμα της ιστοριογραφίας της επιστήμης των
τελευταίων δεκαετιών, το οποίο σήμερα οι ιστορικοί της επιστήμης τηρούν απαρέγκλιτα. Κάθε απόκλιση από αυτό οδηγεί σε στρεβλώσεις, σε
βεβιασμένες αναγνώσεις, σε αναχρονισμούς.
Η θέση την οποία υποστηρίζω, αναφορικά με το θέμα της αναζήτησης ενός πλαισίου για τη μελέτη των επιστημονικών κειμένων, που θα
έφερνε σε συνομιλία ιστορικούς της επιστήμης και μελετητές της διδακτικής της επιστήμης, είναι ότι ένα τέτοιο πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει
η διαδικασία ‘διδασκαλίας-και-μάθησης’ (teaching-and-learning) και ο
ρόλος των κειμένων σε αυτήν τη διαδικασία. Νομίζω ότι ούτε οι ιστορικοί της επιστήμης ούτε πολύ περισσότερο οι μελετητές της διδακτικής
έχουν δώσει την αναγκαία σημασία στην επεξεργασία ενός τέτοιου πλαισίου, ώστε να μελετώνται τα επιστημονικά κείμενα του παρελθόντος και
μέσα από μια τέτοια οπτική, προκειμένου να αναδεικνύεται η διδακτική
τους διάσταση.
Και όμως, εγείρεται αυθόρμητα το ερώτημα:
Αγνοώντας τη ‘διδακτική διάσταση’ των κειμένων που μελετούν οι
ιστορικοί της επιστήμης μήπως χάνουν κάτι που είναι σημαντικό για την
έρευνά τους και που ασφαλώς ‘υπάρχει’ μέσα στα ίδια τα κείμενα;
Και όσον αφορά στους ερευνητές της διδακτικής:
Μελετώντας τα επιστημονικά κείμενα του παρελθόντος από τη ‘διδακτική τους διάσταση’ (με αναφορά τόσο τα ακροατήρια στα οποία άμεσα απευθύνονταν όσο και τα ακροατήρια τα οποία προσέλαβαν τα εν
λόγω κείμενα σε επόμενες ιστορικές περιόδους), δεν έχουν άραγε να
κερδίσουν κάτι που είναι σημαντικό για τις δικές τους έρευνες;
Θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγματα που αντλώ από την ιστορία
της επιστήμης που αναπτύχθηκε πριν τη νεοτερικότητα (premodern
science), καθώς σε αυτό το πεδίο εστιάζονται τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα:
Τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής επιστήμης μας έχουν παραδοθεί
μέσω χειρόγραφων κωδίκων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι της
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βυζαντινής εποχής. Εκτός από την αξία τους ως προς τη διάσωση και την
αποκατάσταση των αρχαίων κειμένων, τα ελληνικά μεσαιωνικά χειρόγραφα είναι πρωτίστως προϊόντα του βυζαντινού πολιτισμού: συνιστούν
μαρτυρίες για τη διανόηση της εποχής κατά την οποία γράφηκαν, αλλά
και για τις εποχές κατά τις οποίες μελετήθηκαν στη συνέχεια. Αυτές οι
μαρτυρίες είναι απτές. Έχουν τη μορφή ‘παρακειμένων’, κειμένων δηλαδή τα οποία συνοδεύουν το κυρίως κείμενο, είτε ως αυτοτελείς πραγματείες είτε ως παρασελίδια σχόλια στο περιθώριο του ίδιου του κειμένου
αναφοράς. Πολύ συχνά τα χειρόγραφα αντιγράφονται μαζί με τα ‘παρακείμενά’ τους και στα νέα χειρόγραφα προστίθενται νέα ‘παρακείμενα’.
Αυτού του είδους το υλικό, που περιέχει στρώματα κειμένων διαφόρων
εποχών αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της διαδικασίας μετάδοσης των κειμένων (transmission), η οποία διαδικασία είναι στις πιο πολλές περιπτώσεις άρρηκτα συνυφασμένη με τη διδακτική λειτουργία των κειμένων.
Μέχρι εδώ, όσα ανέφερα μάλλον ενδιαφέρουν περισσότερο τον ιστορικό
της επιστήμης και όχι τόσο τον ασχολούμενο με τη διδακτική. Όμως,
εξετάζοντας τα κειμενικά στρώματα που συνοδεύουν στα χειρόγραφα
ένα αρχικό κείμενο διαπιστώνουμε συγχρόνως και τους τρόπους με τους
οποίους προσλαμβάνονται οι έννοιες από τη μία εποχή στην άλλη. Συχνά
η πρόσληψη έχει τη μορφή μετασχηματισμού, διαμόρφωσης μια νέας
έννοιας. Τη μετάβαση, φερ’ ειπείν, από την αριθμητική των λόγων της
Κλασικής Αρχαιότητας στην αριθμητική των κλασμάτων της Ύστερης
Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, και την ‘εννοιολογική αλλαγή’ – μια
έννοια-εργαλείο για όσους ασχολούνται με τη διδακτική –, που αυτή η
μετάβαση εμπερικλείει, έτσι μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, να την παρακολουθήσουμε και να την καταλάβουμε.
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Εικόνα 2: Εικόνα που απεικονίζει το f. 306r του κώδικα Vaticanus gr. 198, ενός κώδικα
του 14ου αι. που αποτελεί αληθινή επιστημονική εγκυκλοπαίδεια λόγω του πλήθους των
επιστημονικών έργων που περιέχει. Μεταξύ των έργων αυτών είναι και η Μεγίστη του
Πτολεμαίου. Στο συγκεκριμένο folio βλέπουμε ότι το πτολεμαϊκό κείμενο πλαισιώνεται
από πλήθος σχολίων, τα περισσότερα από τα οποία οφείλονται στον Θέωνα τον Αλεξανδρινό. (Από το άρθρο Ι. Σκούρα, Γ. Χριστιανίδης: «Καθ’ ἃ καὶ Διόφαντός φησιν: Θέων ο
Αλεξανδρινός, ένας λόγιος αναγνώστης του Διοφάντου», Νεύσις 22 (2014), 5–52)

Ενώ το παραπάνω παράδειγμα αναφερόταν στη διδακτική διάσταση
των κειμένων όπως προκύπτει από τις διαδικασίες πρόσληψής τους από
μεταγενέστερα ακροατήρια, το δεύτερο παράδειγμα που θα αναφέρω
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τώρα αφορά στη διδακτική διάσταση ενός κειμένου όπως ο ίδιος ο συγγραφέας του κειμένου την έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει. Το παράδειγμα
προέρχεται από την ιστορία των αρχαίων Ελληνικών μαθηματικών. Περί
το έτος 300 μ.Χ. ένας Αλεξανδρινός μαθηματικός, ο Διόφαντος, έγραψε
μία συλλογή προβλημάτων μαζί με τις λύσεις τους. Ο τίτλος του έργου
είναι Αριθμητικά. Το έργο αυτό ο Διόφαντος το έγραψε για κάποιον Διονύσιο, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, ο οποίος ήθελε να μάθει τη
μέθοδο επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων που χρησιμοποιούσε ο Διόφαντος. Η πρόθεση του Διοφάντου, λοιπόν, ήταν να διδάξει· να βοηθήσει
τον Διονύσιο να μάθει. Αυτή την πρόθεση τη δηλώνει χωρίς περιστροφές
στην εισαγωγή του έργου, η οποία αρχίζει ως εξής:
Επειδή γνωρίζω, αξιότιμε Διονύσιε, τον ζήλο σου να μάθεις πώς γίνεται η ‘εὕρεσις’
των αριθμητικών προβλημάτων, προσπάθησα να παρουσιάσω τη φύση και τη δύναμη των αριθμών, αρχίζοντας από τα θεμέλια από τα οποία συνίσταται το όλο θέμα.
Ίσως, βέβαια, το εγχείρημα να φαίνεται πολύ δύσκολο, επειδή δεν είναι ακόμη οικείο, και οι αρχάριοι αμφιβάλουν εάν θα πετύχουν, θα σου γίνει όμως εύκολα κατανοητό, χάρις αφ’ ενός στην προθυμία σου και αφ’ ετέρου στον τρόπο που θα το εκθέσω∙
διότι η επιθυμία συνδυασμένη με τη διδασκαλία οδηγεί γρήγορα στη μάθηση.
Αλλά, καθώς γνωρίζεις, εκτός των άλλων, ότι όλοι οι αριθμοί αποτελούνται από μονάδες ορισμένου πλήθους, είναι φανερό ότι η δημιουργία τους μπορεί να συνεχίζεται
επ’ άπειρον. Μεταξύ αυτών, λοιπόν, υπάρχουν οι τετράγωνοι, που σχηματίζονται
από κάποιον αριθμό που έχει πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό του, και καλείται αυτός
ο αριθμός πλευρά του τετραγώνου· οι κύβοι, που σχηματίζονται από τετραγώνους
που έχουν πολλαπλασιαστεί με τις πλευρές τους· αυτοί που σχηματίζονται από τετραγώνους που έχουν πολλαπλασιαστεί με τον εαυτό τους· αυτοί που σχηματίζονται
από τετραγώνους που έχουν πολλαπλασιαστεί με τους κύβους που έχουν την ίδια
πλευρά· αυτοί που σχηματίζονται από κύβους που έχουν πολλαπλασιαστεί με τον
εαυτό τους. Από την πρόσθεση, δε, αυτών των αριθμών, ή την αφαίρεση, ή τον πολλαπλασιασμό, ή τον λόγο του ενός προς τον άλλο, ή ακόμη του καθενός προς την
πλευρά του, είναι δυνατόν να σχηματίζονται πλείστα αριθμητικά προβλήματα, τα
οποία θα μπορείς να επιλύεις αν ακολουθείς την οδό που θα σου υποδείξω. 1

Τα Αριθμητικά του Διοφάντου, λοιπόν, έχουν μια σαφή διδακτική
διάσταση την οποία έχει προσδώσει ο ίδιος ο συγγραφέας. Μπορεί άραγε
να μελετηθεί ολοκληρωμένα το έργο αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν το πλαίσιο
της διδακτικής λειτουργίας του; Ασφαλώς όχι. Η μελέτη όμως της διδακτικής λειτουργίας ενός τέτοιου έργου είναι κάτι που αφορά μόνο τον
ιστορικό της επιστήμης; Ο ασχολούμενος με τη διδακτική δεν έχει να
ωφεληθεί από την εμπλοκή του σε ένα τέτοιο εγχείρημα; Η γνώμη μου
είναι ότι η μελέτη του έργου από την άποψη της διδακτικής λειτουργίας
του θα είναι αμοιβαία επωφελής. Αυτό θα φανεί ακόμα καλύτερα αν εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στον πίνακα που ακολουθεί πε1

Για το αρχαίο κείμενο βλ. Diophantus Alexandrinus Opera Omnia, ed. P. Tannery,
2 τ. Leipzig: Teubner 1893–95, στον τ. Ι, σ. 2.3–4.11.
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ριέχεται το κείμενο του προβλήματος 27 του τετάρτου βιβλίου των Αριθμητικών2:
Να βρεθούν δύο αριθμοί έτσι ώστε το γινόμενό τους αν ελαττωθεί κατά τον καθένα
τους να δίνει κύβο
Ομοίως3, ας τεθεί ο πρώτος ένα κυβικό
πλήθος Αριθμών, έστω 8 Αριθμοί, και ο
δεύτερος, πάντοτε, 1 Δύναμη και 1 μονάδα. Και το γινόμενό τους, ελαττωμένο
κατά τον πρώτο γίνεται κύβος. Επίσης, το
γινόμενό τους ελαττωμένο κατά τον δεύτερο δίνει 8 Κύβους και 8 Αριθμούς με
έλλειψη 1 Δύναμη και 1 μονάδα. Αυτά
πρέπει να είναι ίσα με κάποιον κύβο. Αλλά
αυτό είναι αδύνατο.
Θέτω, λοιπόν, και πάλι τον μεν έναν ένα
κυβικό πλήθος Αριθμών και 1 μονάδα·
έστω 8 Αριθμούς και 1 μονάδα. Και τον
άλλον 1 Δύναμη. Και <πράγματι> το γινόμενό τους ελαττωμένο κατά τον δεύτερο
γίνεται κύβος. Ενώ, επίσης, το γινόμενό
τους ελαττωμένο κατά τον πρώτο δίνει 8
Κύβους και 1 Δύναμη με έλλειψη 8 Αριθμούς και 1 μονάδα. Αυτά πρέπει να είναι
ίσα με κάποιον κύβο. Έστω με <τον κύβο>
από πλευρά 2 Αριθμούς με έλλειψη 1 μο14
νάδα. Και ο Αριθμός γίνεται .
13
Και τώρα ας υπολογίσουμε τις αριθμητικές
τιμές <των ζητούμενων αριθμών:> Ο πρώ125
196
τος θα είναι
και ο δεύτερος .
13

169

Επειδή ο μη ειδικός αναγνώστης θα αντιμετωπίζει δυσκολία στην κατανόηση του διοφαντικού κειμένου και της ορολογίας του, θα παρουσιάσω το πρόβλημα και την επίλυσή του σε σύγχρονο συμβολισμό. Το πρόβλημα, λοιπόν, ζητεί να βρεθούν δύο αριθμοί που έχουν την ιδιότητα ότι
αν συνδυαστούν με τον καθένα από τους δύο παρακάτω τρόπους,
(1ος αριθμός)×(2ος αριθμός) – (1ος αριθμός), και
(1ος αριθμός)×(2ος αριθμός) – (2ος αριθμός).
τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι κυβικοί αριθμοί.
Ο Διόφαντος επιλύει το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ως μέθοδο επίλυσης την άλγεβρα. Ξεκινάει, λοιπόν, την επίλυση εκφράζοντας τους
ζητούμενους αριθμούς συναρτήσει του αλγεβρικού αγνώστου 𝑥. Συγκεκριμένα, ονοματίζει τους ζητούμενους αριθμούς ως εξής:
2
3

Για το αρχαίο κείμενο βλ. όπως προηγουμένως, τ. Ι, σ. 250.9–252.2.
Δηλ. όπως στο προηγούμενο πρόβλημα.
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1ος αριθμός ≔ 8𝑥,
2ος αριθμός ≔ 1𝑥 2 + 1.
Με αυτά τα ονόματα η πρώτη συνθήκη του προβλήματος ικανοποιείται,
διότι
(8𝑥) × (1𝑥 2 + 1) − 8𝑥
3
ισούται με (2𝑥) , που είναι κυβικός αριθμός. Η δεύτερη συνθήκη όμως,
(8𝑥) × (1𝑥 2 + 1) − (1𝑥 2 + 1)
δίνει 8𝑥 3 + 8𝑥 − 1𝑥 2 − 1, και αυτό, όπως επιτάσσει το πρόβλημα, πρέπει να είναι ίσο με κάποιον κυβικό αριθμό. Αυτό, όμως, γράφει ο Διόφαντος, είναι αδύνατον (στους θετικούς ρητούς αριθμούς).4 Γι’ αυτό, επιστρέφει στην αρχή της επίλυσης και τροποποιεί τις ονομασίες που είχε
δώσει. Τα νέα ονόματα που δίνει στους ζητούμενους αριθμούς είναι τα
εξής:
1ος αριθμός ≔ 8𝑥 + 1,
2ος αριθμός ≔ 1𝑥 2 .
Με αυτά τα ονόματα η δεύτερη συνθήκη του προβλήματος ικανοποιείται αμέσως, καθώς
(8𝑥 + 1) × (1𝑥 2 ) − (1𝑥 2 ) → (2𝑥)3 ,
ενώ από την πρώτη συνθήκη προκύπτει ότι το πολυώνυμο
(8𝑥 + 1) × (1𝑥 2 ) − (8𝑥 + 1) → 8𝑥 3 + 1𝑥 2 − 8𝑥 − 1
πρέπει είναι κύβος. Αυτό επιτυγχάνεται αν η πλευρά του κύβου τεθεί
≔ 2𝑥 − 1, οπότε ο κύβος θα είναι 8𝑥 3 − 12𝑥 2 + 6𝑥 − 1. Προκύπτει,
έτσι, η αλγεβρική εξίσωση
8𝑥 3 + 1𝑥 2 − 8𝑥 − 1 = 8𝑥 3 − 12𝑥 2 + 6𝑥 − 1
14
η λύση της οποίας είναι 𝑥 = 13.
Επομένως, οι αριθμητικές τιμές των δύο ζητούμενων αριθμών, που
προκύπτουν αν αντικαταστήσουμε την τιμή του 𝑥 στις εκφράσεις των
125
196
ονομάτων που τους αποδόθηκαν είναι 13 η πρώτη και 169 η δεύτερη.
Και οι τιμές αυτές ικανοποιούν τα επιτάγματα του προβλήματος.
Το ερώτημα το οποίο εγείρεται από τη συζήτηση του παραπάνω προβλήματος είναι περίπου προφανές: ποιος λόγος υπαγόρευσε την παρουσίαση της πρώτης προσπάθειας επίλυσης (παρουσιάζεται στη δεξιά στήλη στον παραπάνω πίνακα), εφ’ όσον αυτή οδηγεί σε αδιέξοδο, σε ένα
αποτέλεσμα το οποίο ο Διόφαντος χαρακτηρίζει αδύνατο; Αν ο Διόφαντος ήθελε μόνο να λύσει το πρόβλημα και να καταγράψει τη λύση, αν
ήθελε να απλώς μεταδώσει μια έτοιμη, εκ των προτέρων αποκτημένη
γνώση, αν ήθελε, έστω, να προσφέρει μια από καθέδρας διδασκαλία, δεν
θα αρκούσε η παρουσίαση της δεύτερης προσπάθειας επίλυσης, αφού
4
Στην πραγματικότητα η έκφραση 8𝑥 3 + 8𝑥 − 1𝑥 2 − 1 μπορεί να γίνει ίση με τον
κύβο κάποιου θετικού ρητού αριθμού, ωστόσο αυτό δεν είναι το θέμα που μας ενδιαφέρει
εδώ.
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αυτή είναι εν τέλει που οδηγεί σε αποδεκτό αποτέλεσμα; Πράγματι, αν ο
σκοπός του Διοφάντου ήταν απλώς να επιλύσει το πρόβλημα και να εκθέσει τη λύση, τότε η παρουσία μέσα στο κείμενο της πρώτης, ανεπιτυχούς προσπάθειας, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Η ύπαρξή της, αντίθετα, εξηγείται αν δεχθούμε ότι ο σκοπός του δεν ήταν μόνο να λύσει ένα πρόβλημα αλλά να κάνει τον αναγνώστη να μάθει πώς να λύνει ένα πρόβλημα, ότι επιδίωξή του ήταν να προσφέρει ένα μάθημα με την αυθεντική
σημασία του όρου. Σε μια τέτοια περίπτωση η παρουσίαση της ανεπιτυχούς προσπάθειας μπορεί να ερμηνευθεί σαν μια διδακτική τεχνική που
σκοπό έχει να προσελκύσει περισσότερο το ενδιαφέρον του αναγνώστη,
να εκμαιεύσει τη συμμετοχή του, την αυτενέργειά του, να επιστήσει την
προσοχή του σε μια πορεία (την αρχική προσπάθεια) που αν την ακολουθήσει δεν θα οδηγηθεί στην επίλυση του προβλήματος.
Η μελέτη, όμως, αυτής της διάστασης που παρουσιάζει το παραπάνω
πρόβλημα ενδιαφέρει άραγε μόνο τον ιστορικό της αρχαίας επιστήμης; Ο
ασχολούμενος με τη διδακτική της επιστήμης δεν έχει να συνεισφέρει σε
αυτή;
Η γνώμη μου είναι ότι μελέτη της διδακτικής διάστασης των κειμένων της επιστήμης συνιστά ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συναντηθούν και να συζητήσουν οι δύο κοινότητες, των ιστορικών της επιστήμης
και των ασχολούμενων με τη διδακτική της επιστήμης. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι είναι αναγκαία μια τέτοια συνεργασία, δεδομένης της περιπλοκότητας και της ποικιλίας που λαμβάνουν οι διαδικασίες ‘διδασκαλίαςκαι-μάθησης’ ανά τους αιώνες και ανά επιστημονικό αντικείμενο. Η μελέτη αυτών των διαδικασιών έχει έντονη διεπιστημονική διάσταση και
θα μπορούσε καλύτερα να υπηρετηθεί από τη συνεργασία ανθρώπων από
τις δύο, και όχι μόνο, κοινότητες.
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Μανώλης Πατηνιώτης
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΕΚΠΑ)
Τα πανελλήνια συνέδρια Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ξεκίνησαν το 2001 και έχουν αποτελέσει, όλα αυτά τα
χρόνια, σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους που προβληματίζονται
γύρω από τη σχέση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών με
τη διδακτική θεωρία και πράξη. Ερευνητές και ερευνήτριες από τον ακαδημαϊκό χώρο, στελέχη που επεξεργάζονται εκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα σχετικά προβλήματα στο επίπεδο της διδακτικής πρακτικής έχουν συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας
ευρείας προβληματικής γύρω από αυτά τα ζητήματα.
Φέτος, για πρώτη φορά, τη διοργάνωση του 9ου πανελληνίου συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών την
αναλαμβάνει όχι ένα τμήμα Παιδαγωγικών, αλλά ένα τμήμα Ιστορίας και
Φιλοσοφίας της Επιστήμης. Η συσσωρευμένη εμπειρία των προηγούμενων συνεδρίων, σε συνδυασμό με την αλλαγή οπτικής γωνίας που συνεπάγεται η διοργάνωση του συνεδρίου από το ΙΦΕ, μας προσφέρει την
ευκαιρία να αναδιατυπώσουμε τα ερωτήματα που προσανατόλισαν τις
θεωρητικές αναζητήσεις των προηγούμενων χρόνων και να μεταφέρουμε
τη συζήτηση στο επίπεδο των προγραμμάτων διδασκαλίας. Έτσι, τα βασικά ερωτήματα γύρω από τα οποία φιλοδοξούμε να οργανώσουμε τη
συζήτηση με τη βοήθεια των εισηγητών και των σχολιαστών στο φετινό
συνέδριο είναι τα ακόλουθα:
 Με ποιο τρόπο η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών μπορούν
να συμβάλουν στον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων διδασκαλίας;
 Σε ποιο βαθμό η Ιστορία και η Φιλοσοφία των Επιστημών μπορούν
να αποτελέσουν αυτόνομα αντικείμενα διδασκαλίας και ποια είναι η
θέση τους σε ένα σύγχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας;
 Τι είδους εντάσεις προκαλεί η συνύπαρξη της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών με τη διδακτική μεθοδολογία μεταφοράς της
γνώσης και τι προοπτικές διανοίγει η προσπάθεια υπέρβασης αυτών
των εντάσεων;
Θα ήθελα να ανοίξω τη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα διατυπώνοντας ένα φαινομενικά παράδοξο ερώτημα, ένα ερώτημα που ίσως
δεν έχει ξαναδιατυπωθεί, επειδή η σύγχρονη επιστημονική εκπαίδευση
(μεταφράζω τον όρο science teaching) τείνει να θεωρείται μία από τις
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εδραίες αξίες του δυτικού πολιτιστικού οικοδομήματος: Τι θέση έχει η
επιστήμη στην εκπαίδευση; Γιατί θεωρείται αναγκαία η παρουσία της
επιστήμης στην εκπαίδευση; Γιατί η επιστημονική εκπαίδευση θεωρείται
βασικό συστατικό όλων των σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων;
Η ερώτηση δεν έχει το νόημα της απόρριψης της επιστημονικής εκπαίδευσης, αλλά της ιστορικοποίησης μιας κατάστασης και ενός πλαισίου λειτουργίας που θεωρείται επί μακρόν δεδομένο: σε όλη τη διάρκεια
του 20ού αιώνα, η αναβάθμιση της παρουσίας της επιστήμης στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
υπήρξε κεντρικό ζητούμενο και πέρα από κάθε υποψία επερώτησης. Ωστόσο, η ασέβεια του ιστορικού, όπως έχει αποκαλέσει αυτή τη στάση ο
Φίλιππος Ηλιού, επιβάλει να αναζητήσουμε τη στιγμή και τις συνθήκες
υπό τις οποίες εδραιώθηκε αυτό το αυτονόητο, τη στιγμή και τις συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε η σταδιακή σύμφυση δύο πολύ διαφορετικών μεταξύ τους κατηγοριών: της εκπαίδευσης και της επιστημονικής εκπαίδευσης.
Η επιστήμη σήμερα κατέχει αδιαμφισβήτητα προνομιακή θέση στο
διανοητικό οικοσύστημα. Άλλες δραστηριότητες παραγωγής γνώσης,
όπως η θρησκεία, η τέχνη, η πολιτική και η λαϊκή γνώση, θεωρούνται
συμπληρωματικές προς την επιστήμη αλλά οπωσδήποτε υποδεέστερες.
Ωστόσο, η επιστήμη δεν κατείχε πάντοτε αυτή την προνομιακή θέση,
ούτε τα όριά της ήταν ίδια με τα σημερινά. Το συγκεκριμένο διανοητικό
πλαίσιο διαμορφώθηκε σταδιακά και μέσω αυτού που οι ιστορικοί των
επιστημών αποκαλούν εργασία οριοθέτησης (boundary work). Η εργασία
αυτή είχε στόχο τη διασφάλιση της διανοητικής ηγεμονίας των επιστημόνων, την επικύρωση των επαγγελματικών τους προνομίων, την αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων και προνομίων από άλλες κατηγορίες
διανοούμενων (φιλοσόφους, θεολόγους, «ψευδοεπιστήμονες») και τη
διασφάλιση της επαγγελματικής αυτονομίας των επιστημόνων από τις
παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας.
Αυτό έγινε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο – καθόλου τυχαία στην
Αγγλία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Η Αγγλία αυτής της εποχής,
εξάλλου, είναι και το διανοητικό περιβάλλον όπου πλάστηκε ο νεολογισμός «scientist», για τον οποίο, επίσης καθόλου τυχαία, χύθηκε πολύ
μελάνι και χολή από ανθρώπους που θα περίμενε κανείς να τον οικειοποιηθούν με μεγαλύτερη προθυμία, όπως ο Thomas Huxley, ο επονομαζόμενος και «μπουλντόγκ του Δαρβίνου». Ωστόσο, η περιχαράκωση της
επιστήμης (the demarcation of science) δεν έγινε με έναν μόνο τρόπο.
Χτίστηκαν διαφορετικά προφίλ, τα οποία αφορούσαν διαφορετικές πλευρές του επιστημονικού έργου. Ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες οριοθέτησης, η επιστήμη μπορούσε να παρουσιάζεται είτε ως εμπειρική είτε ως θεωρητική· ως καθαρή ή ως εφαρμοσμένη· ως το υπόβαθρο
των τεχνολογικών επιλογών της κοινωνίας ή ως το υπόβαθρο των αν-
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θρωπιστικών σπουδών στην εκπαίδευση. Από αυτό προέκυψε μια ορισμένη πολυσημία: τα χαρακτηριστικά που αποδίδονταν στην επιστήμη
διέφεραν ανάλογα με τη διανοητική ή επαγγελματική δραστηριότητα που
οριζόταν ως «μη επιστήμη» και ανάλογα με τους στόχους στους οποίους
απέβλεπε κάθε φορά η εργασία οριοθέτησης.
Οι βασικές οριοθετήσεις μέσω των οποίων η επιστήμη του 19ου αιώνα απέκτησε τη σημερινή της μορφή είναι δύο. Η μία αναμενόμενη, αν
και όπως θα δούμε κάθε άλλο παρά «φυσική», η άλλη παράδοξη. Ας ξεκινήσουμε από τη δεύτερη. Οι νεόκοποι επιστήμονες φυσικοί, βιολόγοι,
γεωλόγοι, χημικοί (οι περισσότεροι από αυτούς τους όρους αποτελούν
νεολογισμούς στην αγγλική γλώσσα της βικτωριανής εποχής) αισθάνονταν την ανάγκη να οριοθετηθούν από μια πολυπληθή κατηγορία ανδρών
ταπεινής, ως επί το πλείστον, καταγωγής, που εισέβαλλαν ορμητικά
στους κύκλους τους. Οι άνθρωποι αυτοί, με πόδια λερωμένα από «τη λάσπη του αγγλικού εργοστασίου», όπως έλεγε ο Pierre Duhem, ήταν οι
μηχανικοί, οι πρωταγωνιστές της Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι εφευρέτες, οι τεχνικά καταρτισμένοι εργάτες και κυρίως οι νεόκοποι εφευρέτες-επιχειρηματίες, που χάρη στην ειδική μορφή γνώσης που διαχειρίζονταν διεκδικούσαν κύρος, εξουσία και το φυσικό επακόλουθό τους,
πλούτο. Οι επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες προήγαγαν την ευημερία
του έθνους και οι μηχανές τους κινητοποιούσαν την αποικιακή επέκταση
της αυτοκρατορίας.
Το γνωστικό υπόβαθρο πολλών από αυτούς τους ανθρώπους, που
από τη μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν στους υψηλούς κοινωνικούς κύκλους, ήταν χαμηλό και η «επιστημονική» τους συγκρότηση ανύπαρκτη.
Τα επιτεύγματά τους στηρίζονταν στην τεχνική τους εμπειρία, στην πρακτική τους ευφυΐα και στην επιδίωξη του κέρδους. Από αυτά ακριβώς τα
χαρακτηριστικά τους επιθυμούσαν να διαφοροποιηθούν οι επιστήμονες.
Η επιστήμη είναι ευγενής και όσοι την ασκούν εμπνέονται από ανώτερα
ιδανικά. Η επιστήμη δεν στηρίζεται στην εμπειρική γνώση και την επιδίωξη της αποτελεσματικότητας, αλλά στη συστηματική εργασία, την πειραματική συνέπεια, την προσεκτική επαγωγική γενίκευση και τη σχολαστική μαθηματική τυποποίηση. Ο σκοπός της δεν είναι να φτιάξει μηχανές που λειτουργούν, αλλά να κατανοήσει και να περιγράψει πώς λειτουργεί η μεγάλη μηχανή της Φύσης. Άρα, δεν αποβλέπει στην άμεση
πρακτική ωφέλεια, αλλά στην πνευματική εξύψωση. Και ως εκ τούτου,
δεν κινητοποιείται από την επιδίωξη του κέρδους, αλλά από τα ιδεώδη
της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της αλήθειας. Οι μηχανικές
τέχνες είναι ταπεινές, περιορισμένης γνωστικής εμβέλειας και χρησιμοθηρικές. Η επιστήμη είναι ανώτερη, οδηγεί σε ολοκληρωμένες θεωρητικές συνθέσεις και, λόγω του παραδειγματικού χαρακτήρα της, οφείλει να
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανθρωπιστικής παιδείας.
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Αυτά προς το παρόν όσον αφορά την οριοθέτηση της επιστήμης από
την αναδυόμενη τεχνολογία. Ας δούμε τώρα την άλλη οριοθέτηση, τη
«φυσική» και αναμενόμενη. Την οριοθέτηση της επιστήμης από τη θρησκεία. Πριν προχωρήσουμε, όμως, στις λεπτομέρειές της, ας μείνουμε
για μια στιγμή σε ένα ερώτημα. Τι είναι θρησκεία; Όσο παράδοξο κι αν
ακούγεται, η έννοια της θρησκείας είναι νεωτερική. Άρχισε να συγκροτείται στα χρόνια του Διαφωτισμού και απέκτησε τη σύγχρονη μορφή
της στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες (ο
Βουδισμός, ο Ινδουισμός και ο Ταοϊσμός) ορίζονται ως θρησκείες στη
διάρκεια αυτής της περιόδου και κατά το πρότυπο, φυσικά, της αρχετυπικής θρησκείας που είναι ο Χριστιανισμός. Υπάρχει πολύ υλικό για συζήτηση εδώ, αλλά θα εστιάσουμε σε μία μόνο πλευρά αυτής της διαδικασίας. Η κατασκευή του γενικού όρου «θρησκεία» συνοδεύεται από την
αναγωγή των διαφόρων συστημάτων πίστης σε συστήματα προτάσεων, τα
οποία μπορούν να κριθούν ως προς την εσωτερική τους συνέπεια και ως
προς την αλήθεια τους: οι θρησκείες, με πρώτο τον Χριστιανισμό, μπορούν επομένως να τεθούν στη δοκιμασία του λόγου.
Αυτό είχε δύο σημαντικές συνέπειες: Πρώτον, για πρώτη φορά στην
ιστορία του πολιτισμού οι θρησκείες γίνονται αμοιβαία αποκλειόμενα
συστήματα, κατά το πρότυπο των εσωτερικών διαιρέσεων του Χριστιανισμού. Τα διάφορα προτασιακά συστήματα μπορούν να συγκριθούν, να
υποβληθούν δηλαδή στον έλεγχο εξωτερικών κριτηρίων, για να βρεθεί
ποιο είναι το συνεπέστερο και αληθέστερο ή πόσο συνεπές και αληθές
είναι το καθένα από αυτά. Δεύτερον, η θρησκεία ως προτασιακό σύστημα μπορεί να συγκριθεί με ένα άλλο, νεωτερικό επίσης, προτασιακό σύστημα, την επιστήμη. Το θέμα εδώ δεν είναι πόσο γόνιμη μπορεί να είναι
μια τέτοια σύγκριση και σε τι είδους «αλήθειες» μπορεί να οδηγήσει,
αλλά ότι θρησκεία και επιστήμη μοιράζονται την ίδια επικράτεια: την
επικράτεια της γνώσης. Και μάλιστα τη μοιράζονται με όρους αμοιβαίου
αποκλεισμού. Η επιστήμη του 19ου αιώνα έχει ιδρύσει τον εαυτό της ως
ένα σύστημα γνώσης ενσυνείδητα απαλλαγμένο από κάθε θεολογικό
προβληματισμό και, ως εκ τούτου, θρησκεία και επιστήμη δεν μπορεί
παρά να αντιπροσωπεύουν ασύμβατες θεωρήσεις του κόσμου. Είναι η
εποχή που εκδίδονται τα βιβλία των Andrew White και John Draper με
τους χαρακτηριστικούς τίτλους: Ιστορία του πολέμου της επιστήμης με τη
θεολογία στον Χριστιανικό κόσμο (1896) και Ιστορία της σύγκρουσης μεταξύ θρησκείας και επιστήμης (1875). Σκοπός αυτών των βιβλίων είναι να
προβάλουν τη σύγκρουση θρησκείας-επιστήμης που γέννησε η εποχή
τους στο σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας.
Όλα αυτά αποτελούν το διανοητικό υπόβαθρο μιας κοινωνικής πραγματικότητας που υποθάλπει σοβαρές εντάσεις ανάμεσα στον κλήρο και
τους επιστήμονες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1830, η Εκκλησίας της
Αγγλίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της στην εκπαίδευση ως
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απόδειξη της συμβολής της στην ευημερία του έθνους. Οι επαγγελματίες
επιστήμονες, από την άλλη, θεωρούσαν ότι η διείσδυση στο εκπαιδευτικό
σύστημα θα εξασφάλιζε τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και θα
επέτρεπε σε ολόκληρη την κοινωνία να επωφεληθεί από αυτή. Μεγαλύτερη επιρροή στην εκπαίδευση θα σήμαινε επίσης νομιμοποίηση και κύρος για την επιστημονική ελίτ και νέες θέσεις απασχόλησης για τους επιστήμονες. Η εδραίωση των επιστημόνων στο εκπαιδευτικό σύστημα,
όμως, προϋπέθετε την εναντίωση στον θρησκευτικό έλεγχο των σχολικών συμβουλίων. Προϋπέθετε επίσης ότι η επιστήμη που θα διδασκόταν
θα ήταν η επιστήμη όπως την αντιλαμβάνονταν οι επαγγελματίες επιστήμονες.
Αν και ο νόμος για την εκπαίδευση του 1870 υπονόμευσε τις μονοπωλιακές αξιώσεις της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο κλήρος και, κυρίως,
οι θρησκευόμενοι επιστήμονες συνέχισαν να ασκούν ευρεία επιρροή στα
εκπαιδευτικά ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επαγγελματίες επιστήμονες στοιχειοθέτησαν τους όρους μιας ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Αντιδιέστειλαν τον ορθολογισμό με τη θρησκευτική πίστη και τους διαφωτιστικούς, πρακτικούς και ανιδιοτελείς σκοπούς τους με τα μυωπικά, κατεστημένα και δυσλειτουργικά συμφέροντα του κλήρου. Αντιπαρατιθέμενοι με την Ιρλανδική (Καθολική) και την Αγγλικανική Εκκλησία, οι οποίες απέρριψαν την ένταξη στην εκπαίδευση της επιστήμης και άλλων
πρακτικών αντικειμένων που ενδιέφεραν τους γονείς της μεσαίας τάξης,
οι επιστήμονες αναδείχτηκαν προς τα τέλη του αιώνα σε ένα είδος εθνικού κόμματος για την εκπαίδευση. Αν η βασική ιδεολογική αξίωση της
βικτωριανής επιστήμης ήταν ότι ανίχνευε την παρουσία του Θεού στη
Δημιουργία, η επαγγελματική επιστήμη αντικατέστησε αυτή την αξίωση
με την απαίτηση ισχυροποίησης του έθνους και αύξησης του πλούτου
του. Οι επιστήμονες διέθεταν ικανότητες και αυτοκρατορικό όραμα και
οι ενασχολήσεις και τα συμφέροντά τους βρίσκονταν σε συμφωνία με τις
οικονομικές, στρατιωτικές και βιομηχανικές ανάγκες του έθνους. Κατά
συνέπεια, η ένταξη της επιστήμης στην εκπαίδευση αποτελούσε εθνική
επιταγή και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη μεγέθυνση της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας.
Η οριοθέτηση της επιστήμης πραγματοποιείται, λοιπόν, με δύο τρόπους στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Η επιστήμη οριοθετείται από τις μηχανικές τέχνες και από τη θρησκεία. Το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο η εργασία οριοθέτησης είναι η αναδυόμενη δημόσια
εκπαίδευση. Σε μια εποχή που το κράτος αρχίζει να αναλαμβάνει ενεργό
ρόλο στην κατάρτιση των σχολικών προγραμμάτων, η αντικατάσταση
του ιερατείου από ένα επιστημονικό ιερατείο και της φυσικής φιλοσοφίας
από ένα επιστημονικό curriculum αποτελούν κεντρικό στόχο της επιστημονικής ελίτ. Η εδραίωση της επιστήμης στην εκπαίδευση θα διευρύνει
την κοινωνική επιρροή και τις επαγγελματικές προοπτικές των επιστημό-
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νων. Με ποια μορφή, όμως, πραγματοποιείται η εδραίωση της επιστήμης
στην εκπαίδευση; Εδώ τα πράγματα είναι ρευστά. Εξαρτάται από το ποιο
είναι το αντίπαλον δέος. Η οριοθέτηση της επιστήμης από τις μηχανικές
τέχνες απαιτεί να δοθεί έμφαση στη θεωρητική της φύση, τις αξιώσεις
καθολικότητας, την ανιδιοτέλεια των επιστημόνων και την αποστασιοποίησή τους από τετριμμένες πρακτικές μέριμνες. Η οριοθέτησή της από
τη θρησκεία απαιτεί να δοθεί έμφαση στην πρακτική της φύση, την εμπειρική μέθοδο, την κοινωνική στράτευση των επιστημόνων και τη
συμβολή τους στην ευημερία του έθνους.
Με άλλα λόγια, τόσο η παρουσία της επιστήμης στην εκπαίδευση όσο
και τα χαρακτηριστικά με τα οποία αυτή εγκαταστάθηκε στα σχολικά
προγράμματα είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικών συσχετισμών και ιστορικών περιστάσεων. Σήμερα ασφαλώς αυτό έχει ξεχαστεί
και οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν την παρουσία της επιστήμης στα σχολικά προγράμματα αυτονόητη, πολύ δε περισσότερο να
ταυτίζουν τη σχολική επιστήμη με την επιστήμη. Ευτυχώς, τίποτα στην
ιστορία δεν είναι αυτονόητο και αυτό ακριβώς μας προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε το παρόν μας κριτικά και δυναμικά. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να αναδιατυπώσω τα ερωτήματα με τα οποία ξεκίνησα. Ποια είναι η
θέση της επιστήμης στα σχολικά προγράμματα σήμερα; Τι ανάγκες εξυπηρετεί; Πώς αφομοιώνει και διαχειρίζεται στο επίπεδο της διδακτικής
πράξης σημαντικές εμπειρίες του 20ού αιώνα, όπως ο Ψυχρός Πόλεμος
και οι σύγχρονες βιοπολιτικές; Σε ποιο βαθμό αντανακλά τους κοινωνικούς ανταγωνισμούς και τις αποκλίνουσες κοινωνικές στρατηγικές στο
εσωτερικό κάθε τοπικότητας; Ποιο είναι το πρότυπο της οικουμενικότητας που προβάλλει;
Εκατόν πενήντα χρόνια μετά την εγκατάστασή της στα σχολικά προγράμματα, η επιστήμη έχει χάσει την αθωότητά της. Σήμερα δεν είναι
πλέον δυνατό να διατηρούμε μια ειδυλλιακή εικόνα για την επιστημονική
εκπαίδευση και να περιοριζόμαστε στην αναζήτηση τρόπων βελτίωσης
της αποτελεσματικότητάς της. Τα ερωτήματα είναι πιο βαθιά, πιο θεμελιώδη και πιο πολιτικά. Και για να αρχίσουμε: Μια άλλη επιστημονική
εκπαίδευση είναι δυνατή;
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞ
Κωνσταντίνος Σκορδούλης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΕΚΠΑ)
Εισαγωγή
Αυτή η εργασία αναφέρεται στην σχέση μεταξύ Μαρξισμού, επιστήμης
και υλιστικής κοσμοαντίληψης - ένα επίμαχο ζήτημα, πάνω στο όποιο
υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία γεμάτη αντιφάσεις5. Ένας από τους
λόγους της δυσκολίας της διερεύνησης αυτού του θέματος είναι ότι η
επιστήμη και ο Μαρξισμός προσεγγίστηκαν θεωρητικά με πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους τα τελευταία 100 χρόνια.
Για παράδειγμα, μια δυσκολία έγκειται στο γεγονός πως ο αγγλοσαξονικός όρος “Science” διαφέρει από τον αντίστοιχο γερμανικό “Wissenschaft”. Ο πρώτος υποδηλώνει μία εμπειρική επιστήμη, ενώ ο δεύτερος
μία επιστήμη περισσότερο θεωρησιακή, βασισμένη στη φιλοσοφία6. Ο
Μαρξ έγραφε στα γερμανικά και ως εκ τούτου στα κείμενά του χρησιμοποιεί τον γερμανικό όρο. Υποδηλώνει όμως αυτό ότι υιοθετούσε και την
συγκεκριμένη άποψη για την επιστήμη;
Σ’ αυτό το ερώτημα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από μελετητές του έργου του Μαρξ όπως ο Collier (2004) και ο Bensaid (2002).
Ένας άλλος λόγος για τις μεθοδολογικές δυσκολίες της απάντησης
στο ερώτημα είναι ότι ο ίδιος ο Μαρξ δεν έγραψε μία συστηματική
πραγματεία περί επιστήμης, αλλά μέσω των διαφόρων κειμένων του,
σχολιάζει σε διάφορα σημεία τη φύση της επιστήμης και γενικά ζητήματα πάνω στην επιστημονική μεθοδολογία. Τα περισσότερα από τα σχόλια
του Μαρξ πάνω στην μεθοδολογία και την επιστήμη, είναι διάσπαρτα σε
έργα του όπως η Αγία Οικογένεια, τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα, οι Θέσεις για τον Feuerbach, η Γερμανική Ιδεολογία, Grundrisse,
Το Κεφάλαιο, και στην Αλληλογραφία του. Παρόλο που υπάρχουν επίσης
διάφορα σημεία στο έργο του όπου ο Μαρξ συγκρίνει τις δικιές του ιστορικές, οικονομικές και πολιτικές μελέτες με τις έρευνες φυσικών επιστη5

Στη βασική βιβλιογραφία περιλαμβάνονται τα έργα των David-Hillel Ruben Marxism and Materialism: A Study in Marxist Theory of Knowledge (1979), P. Murray Marx's
Theory of Scientific Knowledge (1988), G. McCarthy Marx’ Critique of Science and Positivism (1988), G. Kitching Marxism and Science: Analysis of an Obsession (1994) και D.
Little The Scientific Marx (1986).
6
Για παράδειγμα σε μια θεωρησιακή επιστήμη ένας φιλόλογος ή ένας κριτικός λογοτεχνίας ή ένας νομικός θεωρείται «επιστήμων».
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μόνων, η έλλειψη μίας συστηματικής πραγματείας για την επιστήμη, αφήνει πρόσφορο έδαφος για αντικρουόμενες ερμηνείες.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο σημαντικότερος λόγος, κατά την άποψή μου, για την ένταση της διένεξης είναι ότι ο «Μαρξισμός» ως όρος
δεν αναφέρεται σε ένα ενιαίο θεωρητικό σώμα7. Στην πραγματικότητα,
στις αρχές του 21ου αιώνα και για το εγγύς μέλλον είναι καλύτερα να συζητάμε, όχι για «Μαρξισμό», αλλά για «Μαρξισμούς». Έτσι, η προφανής
επιδίωξη αυτής της εργασίας, είναι να ξεκαθαρίσει αρχικά, ποια «επιστήμη» σχετίζεται με ποιο «Μαρξισμό» και στη συνέχεια να προσεγγίσει
την περιγραφή της σχέσης μεταξύ των δύο, το οποίο είναι και το κεντρικό θέμα αυτής της μελέτης.
Ως εκ τούτου δηλώσεις σαν αυτές που εμφανίζονται στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου A House Built on Sand (Koertge 1998) περί «μαρξιστών κάθε απόχρωσης» ή της επίθεσης στον Μαρξισμό και στους μαρξιστές στο Ηigher Superstition (Gross and Levitt 1994), είναι αδικαιολόγητες, αφού τοποθετούν μαρξιστές, κοινωνικούς κονστρουκτιβιστές και
μεταμοντέρνους όλους μαζί, στην ίδια πλευρά, όσον αφορά τη στάση
τους απέναντι στην επιστήμη.
Eίναι αλήθεια ότι σήμερα ο Μαρξισμός δεν είναι “της μόδας” στην
ακαδημαϊκή κοινότητα. Ένας μεγάλος αριθμός διανοουμένων έχει εγκαταλείψει τον Μαρξισμό και στρέφεται προς τον μεταμοντερνισμό. Οι
διαφορές μεταξύ Μαρξισμού και μεταμοντερνισμού όπως παρατίθενται
στις εργασίες των Harvey (1990), Eagleton (1996), Meiksins-Wood και
Foster (1997) και Callinicos (1989) είναι σημαντικές ενώ η ρήξη μεταξύ
των δύο είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς το υβρίδιο του «μεταμαρξισμού» δεν φαίνεται να έχει κάποιο μέλλον και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και από τις δύο πλευρές.
Αυτή η μελέτη είναι δομημένη ως εξής: Στην 1η ενότητα δίνεται μια
περιγραφική εξήγηση της επιστημονικής πρακτικής βασισμένη σε μία
υλιστική οντολογία, μία ρεαλιστική επιστημολογία και στην εξ ίσου σημαντική διαπίστωση ότι η επιστήμη είναι μία κοινωνική πρακτική. Δομημένη πάνω σε αυτή τη συλλογιστική βάση, η εργασία δείχνει στη 2 η
ενότητα πως υπάρχουν τάσεις στο σύγχρονο Μαρξισμό οι οποίες προσβλέπουν στην επιστήμη καθώς αναπτύσσονται στη βάση της υλιστικής
οντολογίας και της ρεαλιστικής επιστημολογίας. Στην 3η ενότητα εξετάζεται η σχέση του Μαρξ με τη φυσική φιλοσοφία και τον υλισμό, αναλύεται η επίδραση του Επίκουρου στον Μαρξ με αναφορά στην διατριβή
του και προτείνεται η θέση πως αυτές οι θέσεις του Μαρξ συνιστούν μία
«μετάβαση», επιφέροντας μια πρώτη επί μέρους ρήξη με τον Χεγκελιανισμό. Στην 4η ενότητα εξετάζεται η θετική στάση του Μαρξ απέναντι
7

Ο Wallis Suchting στον πρόλογο του έργου του Marx and Philosophy (1984) υποστηρίζει με έμφαση αυτήν την άποψη.
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στις φυσικές επιστήμες και γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στον ρεαλισμό του. Η 5η ενότητα συζητά την σχέση μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας επανεξετάζοντας το έργο του Lysenko και προτείνει τη θέση ότι η
επιστήμη συγκροτείται στη βάση μίας εννοιολογικής αυτονομίας από τις
μορφές της κοινωνικής συνείδησης που ενυπάρχουν στον κοινωνικό
σχηματισμό. Τέλος, η 6η ενότητα εξετάζει την ιστορική διείσδυση του
Μαρξισμού στην επιστημονική κοινότητα της δύσης κατά τη δεκαετία
του ΄30 και τις θέσεις που υιοθετήθηκαν από Μαρξιστές όταν ασχολήθηκαν με τη διδακτική της επιστήμης.
Υλιστική οντολογία, ρεαλιστική επιστημολογία, κοινωνική πρακτική
Αυτή η εργασία προσεγγίζει τη μαρξιστική θεώρηση της επιστήμης (αυτό
που εννοούμε με τον όρο science) για να είμαστε σαφείς, και όχι ότι εννοούμε με τον όρο “Wissenschaft”. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως ο Μαρξ δεν ήταν φυσικός επιστήμονας. Ήταν βασικά κοινωνικός επιστήμονας και παρόλο που ήταν και φιλόσοφος δεν ήταν φιλόσοφος της επιστήμης σύμφωνα με τα ισχύοντα στον 21ο αιώνα.
Οι απόψεις του Μαρξ συνδέονται στενά με μία συγκεκριμένη σχολή
φιλοσοφίας της επιστήμης, συγκεκριμένα με την άποψη ότι «η επιστήμη
συγκροτείται στη βάση μιάς νατουραλιστικής οντολογίας, μιάς ρεαλιστικής επιστημολογίας και σε ένα σύστημα αξιών που περιλαμβάνει την
έρευνα για την αλήθεια» (Mahner και Bunge, 1996). Η μαρξιστική παράδοση συμφωνεί επίσης με την άποψη ότι η αλήθεια της επιστήμης δεν
είναι απόλυτη αλλά προσεγγιστική, ότι ο επιστημονικός νατουραλισμός
είναι ένα είδος υλισμού, όχι ένας αναγωγιστικός υλισμός αλλά ένας νέος
μη μηχανιστικός υλισμός και κυρίως ότι η επιστήμη είναι εκτός των άλλων είναι και μία κοινωνική πρακτική8.
Η μελέτη της επιστήμης ως κοινωνικής πρακτικής είναι από μόνη της
θέμα έρευνας των κοινωνικών επιστημών όπου αναλυτικές κατηγορίες
όπως η ιδεολογία, η κουλτούρα, οι σχέσεις παραγωγής κα. Παίζουν σημαντικό ρόλο.

8

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα βασικό συστατικό στοιχείο της
μαρξιστικής μεθόδου είναι η Διαλεκτική. Ο Bunge στο έργο του Scientific Materialism
(1981, Κεφ. 4) προχωρά σε μια έντονη κριτική της Διαλεκτικής ή για να είμαστε πιο ακριβείς σε μια εκδοχή της Διαλεκτικής. Ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι ένας
ακριβής ορισμός της Διαλεκτικής είναι ακόμα υπό συζήτηση στη σύγχρονη μαρξιστική
βιβλιογραφία. Σε ένα ειδικό τεύχος αφιέρωμα στη Διαλεκτική του περιοδικού Science &
Society (Vol. 62, No. 3, Fall 1998), ο F. Jameson (1998, σελ.358) γράφει: «η διαλεκτική
δεν έχει ακόμα πραγματωθεί …δεν είναι μια μορφή σκέψης που γεννιέται από αυτό το
συγκεκριμένο είδος κοινωνίας για το οποίο ο Θετικισμός, ο Εμπειρισμός και διάφορες
άλλες παραδόσεις είναι πιο κατάλληλες».
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Ο Philip Kitcher (1998) περιγράφει δύο συγκροτημένες απόψεις πάνω στην πρακτική της επιστήμης:
H ρεαλιστική/ορθολογιστική άποψη
 Η έρευνα μπορεί να φέρει την πρόοδο, αυξάνοντας τις δυνατότητές
μας να προβλέπουμε και να παρεμβαίνουμε.
 Μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι θεωρητικές οντότητες έχουν αυτόνομη ύπαρξη και πως οι περιγραφές μας είναι προσεγγιστικά σωστές.
 Οι θεωρίες μας είναι δεκτικές σε μελλοντικές ανασκευές. Η αναθεώρηση είναι πάντα πιθανή.
 Οι απόψεις βασίζονται σε αποδείξεις, παρόμοια και οι αμφισβητήσεις των θεωριών και απόψεων μπορούν να τεθούν από τα τεκμήρια
αιτιών και αποδείξεων.
 Αυτά τα τεκμήρια των αιτιών και των αποδείξεων αλλάζουν και εξελίσσονται επίσης με το χρόνο.
Η κοινωνικό-ιστορική άποψη
 Η επιστήμη ασκείται από ανθρώπους με γνωστικούς και κοινωνικούς
επικαθορισμούς.
 Οι επιστήμονες φέρουν πάντα μαζί τους προκαταλήψεις και φιλοσοφικές θεωρήσεις.
 Οι κοινωνικές δομές επηρεάζουν την επιστημονική πρακτική και τις
ενδοθεωρητικές διαφωνίες.
 Οι κοινωνικές δομές επηρεάζουν τις αποφάσεις για το τι είναι πιο
σημαντικό και κάποιες φορές τις απαντήσεις που προτείνονται και
γίνονται αποδεκτές.
Ένα κεντρικό σημείο στις διαφωνίες μεταξύ μαρξιστών καθώς επίσης
μεταξύ μαρξιστών και κοινωνικών κονστρουκτιβιστών είναι ο βαθμός
στον οποίο οι κοινωνικές δομές (ιδεολογία, κοινωνικοί θεσμοί κτλ) επηρεάζουν την πρακτική της επιστήμης. Η περίφημη «υπόθεση Lysenko»
ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
Το θεωρητικό τοπίο του μαρξισμού
Προκειμένου να δοθεί μια γενική τοπογραφία του θεωρητικού τοπίου του
μαρξισμού εστιάζουμε στις «Θεωρήσεις για το Δυτικό Μαρξισμό» του
Perry Anderson (Anderson 1976). Σε αυτήν την εργασία, ο Anderson υιοθετεί μια χρονολογική και χωρική κατηγοριοποίηση προκειμένου να
μπορέσει να διακρίνει μεταξύ των δύο κύριων παραδόσεων του μαρξισμού: την «Κλασική Παράδοση» και αυτήν που ο ίδιος αποκαλεί «Δυτικό Μαρξισμό».
Η «Κλασική Παράδοση» ξεκινάει με τον Marx στα μέσα του 19 ου
αιώνα και περιλαμβάνει όλους τους κλασικούς της μαρξιστικής θεωρίας
Engels, Lenin, Luxemburg, Bukharin, Trotsky και άλλους.
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Αυτή η «Κλασσική Παράδοση» τελειώνει με την ήττα του εργατικού
κινήματος στην Ευρώπη στη δεκαετία του '20 και του '30, με την άνοδο
του φασισμού και του ναζισμού, και με τον σταλινισμό στην ΕΣΣΔ που
σηματοδοτείται με την εκτέλεση του Bukharin το 1938 μετά από την παρωδία των δικών της Μόσχας, και τη δολοφονία του Trotsky το 1940. Σε
αυτή τη φάση η «Κλασική Παράδοση» παύει να υπάρχει και αντικαθίσταται από τον επίσημο σοβιετικού τύπου μαρξισμό-λενινισμό, μία δογματική ιδεολογία νομιμοποίησης ενός τυραννικού καθεστώτος.
Γεννημένο από αυτήν την πολιτική ήττα εμφανίζεται το ρεύμα του
«Δυτικού Μαρξισμού» με τους Lukács, Korsch και την πρώιμη σχολή
της Φρανκφούρτης, ως τους φιλοσόφους της πρώτης γενιάς του. Ο
Lukács υποστήριξε στην Iστορία και Ταξική Συνείδηση (1923/1971) ότι ο
Marx δεν ήταν ρεαλιστής και ότι δεν πίστευε ότι ο φυσικός κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα από τη γνώση μας για αυτόν. Ο Lukács εγκατέλειψε
αυτήν την άποψη τη δεκαετία του '30 αφού διάβασε τα Οικονομικά και
Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του Marx τα οποία τον έπεισαν για τη σπουδαιότητα της «οντολογικής αντικειμενικότητας της φύσης».
Ο «Δυτικός Μαρξισμός» έθεσε το κέντρο βάρους του στη φιλοσοφία
όπου μια σειρά φιλόσοφοι δεύτερης γενεάς (Adorno, Horkheimer, Sartre,
Lefebvre, Marcuse κα.) ανέπτυξαν τον τομέα της «κριτικής θεωρίας» όχι
σε απομόνωση από τα διάφορα ρεύματα της μη-μαρξιστικής σκέψης της
εποχής εκείνης αλλά σε δημιουργική αντιπαράθεση με αυτά. Αυτή η τάση του «Δυτικού Μαρξισμού» έγινε γνωστή ως «Κριτικός Μαρξισμός».
Οι περισσότεροι από τους φιλοσόφους του «Κριτικού Μαρξισμού»
επέμειναν στη σημασία του χρέους του Marx στον Hegel. Από αυτή την
άποψη ο «Κριτικός Μαρξισμός» ταυτίστηκε με τον χεγκελιανό μαρξισμό. Για τους «κριτικούς μαρξιστές» ο Marx δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας ριζοσπάστης χεγκελιανός, και η θεωρία του ήταν περισσότερο διαλεκτική παρά υλιστική.
Ο Anderson τοποθετεί επίσης τις αντι-χεγκελικές κριτικές του μαρξιστικού ανθρωπισμού, δηλαδή τις σχολές του Galvano Della Volpe στην
Ιταλία και του Louis Althusser στη Γαλλία, στη δυτική παράδοση του
μαρξισμού. Αυτό είναι ένα ζήτημα που προκαλεί έντονες διαφωνίες στη
μαρξιστική βιβλιογραφία.
Ο Anderson δίνει επίσης εξέχουσα θέση στο ρεύμα των Isaac
Deutcher, Roman Rosdolsky και Ernest Mandel που είναι αυτό που έχει
επιζήσει από τη «Κλασσική Παράδοση» της περιόδου πριν το δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο.
Το έργο «Η Λογική ως Θετική Επιστήμη», το πιο γνωστό έργο του
Della Volpe (1980), κάνει ένα παραλληλισμό ανάμεσα στην κριτική του
Kant απέναντι στον Leibnitz και του Marx απέναντι στον Hegel, ενώ ο
μαρξισμός του Althusser στηρίζεται κατεξοχήν στον φιλόσοφο G.
Bachelard, στον ιστορικό G. Canguilehm, και την παράδοση του γαλλι-
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κού δομισμού (στρουκτουραλισμού). Η βασική θέση του Althusser είναι
ότι η σκέψη του Marx αναπτύχθηκε μέσα από μια επιστημολογική ρήξη
με τον χεγκελιανισμό.
Ο Ernst Mandel στην πιο φιλοσοφική εργασία του, Ο Σχηματισμός
της Οικονομικής Σκέψης του Karl Marx (1977), υπερασπίστηκε τη συνοχή της σκέψης του Marx από Τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά χειρόγραφα
(1844 / 1977) μέχρι το Κεφάλαιο (1859 / 1967). Ο Mandel ήταν οπαδός
του Γαλλικού Διαφωτισμού και ορθολογιστής που πίστευε στην απεριόριστη δυνατότητα της επιστημονικής γνώσης (Aschcar 1999).
Ο Mandel δεν ήταν αντι-χεγκελιανός, στην πραγματικότητα έχει
γράψει εκτενώς για την αλλοτρίωση (μια από τις κεντρικές έννοιες της
χεγκελιανής φιλοσοφίας) έτσι δεν μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια πλευρά με τον Della Volpe και τον Althusser. Ο Mandel εισάγει τον όρο «κριτικός επιστημονικός μαρξισμός» σε αντίθεση με τον «επιστημονικό μαρξισμό» των σχολών Della Volpe και Althusser.
Ο Mandel, στο έργο του Η Θέση του Μαρξισμού στην Ιστορία
(Mandel 1986), υπερασπίζεται την κλασική άποψη ότι ο Marx μετασχημάτισε την ιδεαλιστική διαλεκτική του Hegel σε υλιστική διαλεκτική της
οποίας οι βασικές θέσεις είναι:
Α. Η υλική πραγματικότητα (φυσική και κοινωνική) υπάρχει ανεξάρτητα από τις επιθυμίες, τα πάθη, τις προθέσεις και τις ιδέες εκείνων που
προσπαθούν να την ερμηνεύσουν. Είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, την οποία η σκέψη επιδιώκει να εξηγήσει. Φυσικά, οι διαδικασίες
της γνώσης, της κατάκτησης της γνώσης (και επομένως της επιστήμης,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιστημών) είναι οι ίδιες αντικειμενικές διαδικασίες και αντικείμενα κριτικής επιστημονικής εξέτασης.
Β. Η σκέψη δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί απόλυτα με την αντικειμενική πραγματικότητα, μόνο και μόνο επειδή η τελευταία βρίσκεται σε
διαρκή μετασχηματισμό, και ο μετασχηματισμός της πραγματικότητας
προηγείται πάντα χρονικά από την πρόοδο της σκέψης. Αλλά μπορεί να
φτάσει όλο και πιο κοντά σε αυτόν. Επομένως η πραγματικότητα είναι
κατανοήσιμη. Η σκέψη και η επιστήμη μπορούν να προχωρήσουν (όχι
απαραιτήτως με έναν γραμμικό τρόπο), και αυτό μπορεί να ελεγχθεί συγκεκριμένα και ουσιαστικά, στην ιστορία του ανθρώπου από τις επιπτώσεις (ελεγμένες προβλέψεις, επιτυχείς εφαρμογές, κλπ.) που είναι τα
πρακτικά αποτελέσματα αυτής της προόδου. Σε τελική ανάλυση, το κριτήριο της αλήθειας της επιστήμης είναι πρακτικό.
Γ. Η σκέψη είναι αποτελεσματική (επιστημονική), στο βαθμό που η
εξήγηση των πραγματικών διαδικασιών είναι όχι μόνο συνεκτική στο να
εξηγήσει τι υπάρχει ήδη, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να
προβλέψει τι δεν υπάρχει ακόμα, για να ενσωματώσει αυτήν την πρόβλεψη στην ερμηνεία της πραγματικότητας θεωρούμενης συνολικά και
για να αλλάξει και να μετασχηματίσει αυτήν την πραγματικότητα σύμ-
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φωνα με ένα στόχο που έχει τεθεί από πριν. Σε τελική ανάλυση, η γνώση
είναι ένα εργαλείο επιβίωσης για την ανθρωπότητα, ένα μέσο με το οποίο
το ανθρώπινο είδος μπορεί να αλλάξει τη θέση του στη φύση και, με αυτόν τον τρόπο, να εξασφαλίσει την επιβίωσή του.
Από τους σύγχρονους θεωρητικούς του μαρξισμού, ο Callinicos
(1983, 1989) μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι ανήκει στην παράδοση του
«Κριτικού Επιστημονικού Μαρξισμού». Τα κοινά σημεία μεταξύ Της
Θέσης του Μαρξισμού στην Ιστορία του Mandel (1986) και των Επαναστατικών Ιδεών του Karl Marx του Callinicos (1983) είναι πολύ περισσότερα από τις διαφορές τους.
Με όλους τους περιορισμούς αυτής της προσέγγισης που δεν είναι με
οποιοδήποτε τρόπο ολοκληρωμένη9, κάποιος μπορεί να διακρίνει τουλάχιστον δύο κύρια ρεύματα στο Δυτικό Μαρξισμό: τον «Επιστημονικό
Μαρξισμό» του Della Volpe και του Althusser, και τον ανθρωπιστικό
«Κριτικό Μαρξισμό» που αρχίζει από τον G. Lukacs και τη σχολή της
Φρανκφούρτης στη δεκαετία του '20.
Ένα τρίτο ρεύμα, «Ο Κριτικός Επιστημονικός Μαρξισμός» είναι κυρίως συνδεμένος με τη «Κλασσική Παράδοση».
Ενώ ο «Επιστημονικός Μαρξισμός» υπογραμμίζει τον επιστημονικό
χαρακτήρα του μαρξισμού, ο «Κριτικός Μαρξισμός» είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην επιστήμη, την πρακτική της και τις προσπάθειες των κοινωνικών επιστημόνων να ακολουθήσουν τη μέθοδο της φυσικής επιστήμης. Τα δύο ρεύματα του μαρξισμού διαφέρουν στο βαθμό
της σπουδαιότητας που αποδίδουν στην επιρροή του Hegel στον Marx. Η
κριτική της επιστήμης είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των διαφόρων
χεγκελιανών προσεγγίσεων του μαρξισμού. Εναλλακτικά, οι μαρξιστές
που αναφέρονται στην επιστήμη έχουν μια τάση να ελαχιστοποιούν την
επιρροή του Hegel στην ανάπτυξη της σκέψης του Marx.
Οι κριτικοί μαρξιστές προσλαμβάνουν τον μαρξισμό ως κριτική παρά
ως επιστήμη, τονίζουν το χρέος του Marx στον Hegel, τη σημασία των
κειμένων του νεαρού Marx, την επικαιρότητα της έμφασης των κειμένων
του νεαρού Marx στην «αλλοτρίωση» και είναι περισσότερο ιστορικιστές.
Οι επιστημονικοί μαρξιστές έχουν τονίσει ότι ο Marx προχώρησε σε
μια επιστημολογική ρήξη με τον Hegel μετά το 1845, αναζητώντας μια
μεθοδολογία της οποίας παράδειγμα είναι η ώριμη Πολιτική Οικονομία

9

Σε αυτήν την ανάλυση δεν κάνω αναφορές σε σχήματα όπως ο βρετανικός Πολιτιστικός Μαρξισμός της Σχολής του Birmingham (Stuart Hall, Raymond Williams, E. P.
Thomson), ο Αναλυτικός Μαρξισμός (G.A. Cohen, J. Elster), ο Μετά- Μαρξισμός (E.
Laclau, Ch. Mouffe) κλπ. Μια λεπτομερής ανάλυση αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι θα
πρόσφερε κάτι επιπλέον στα επιχειρήματα που αυτή η εργασία θέλει να προβάλλει.

30

του Κεφαλαίου παρά ο ανθρωπισμός των Οικονομικών και Φιλοσοφικών
Χειρογράφων.
Οι κριτικοί μαρξιστές τονίζουν τη συνοχή ανάμεσα στο έργο του νεαρού και του ώριμου Marx. Για αυτούς ο νεαρός Marx δεν ήταν τίποτα
περισσότερο από ένας χεγκελιανός που επιθυμούσε να κατοχυρωθεί η
μόνιμη σύνδεση του θεωρητικού του σχήματος με την παράδοση της
γερμανικής φιλοσοφίας της οποίας ο Hegel ήταν το αποκορύφωμα. Αντίθετα, οι επιστημονικοί μαρξιστές τονίζουν τη διάκριση που ο ώριμος
Marx έκανε ανάμεσα στην ιδεολογία και την επιστήμη.
Η συνάντηση του Marx με την Επιστήμη και τον Υλισμό.
Ένα κεντρικό σημείο διάκρισης ανάμεσα στον Κριτικό Μαρξισμό και
στον Επιστημονικό Μαρξισμό είναι η δέσμευση ή η αντίθεση απέναντι
στον οντολογικό υλισμό. Ο «Κριτικός Μαρξισμός» αγνοεί τον υλισμό
στις αναλύσεις του, προωθώντας την υπεροχή των κοινωνικών παραγόντων έναντι των φυσικών, της κοινωνίας απέναντι στη φύση.
Για τον Louis Althusser, ο υλισμός γίνεται κεντρικός κυρίως στα ύστερα κείμενά του. Από τα μέσα του 1982 μέχρι τα μέσα του 1986, έγραψε έναν αριθμό δοκιμίων τα οποία σκιαγραφούν μια συγκεκριμένη
«μοναδική παράδοση» υλισμού μια «μυστική επικρατούσα τάση», μια
«υλιστική παράδοση σχεδόν εντελώς αγνοημένη στην ιστορία της φιλοσοφίας», η οποία δεν είχε παρουσιαστεί σαφώς στις προγενέστερες γραφές του. Πρόκειται γι αυτό που αποκάλεσε «υλισμό του αστάθμιτου» και
«ενδεχομενικό υλισμό».
Για τον Althusser «κάθε υλισμός της ορθολογικής παράδοσης, ο οποίος περιλαμβάνει τα οποιαδήποτε κοινά χαρακτήρισαν τον Marx, τον
Engels και τον Lenin είναι ένας υλισμός ανάγκης και τελεολογίας, είναι
μια συγκαλυμμένη μορφή ιδεαλισμού». Αυτός ο παραδοσιακός υλισμός
θεωρεί ότι η τάξη δεσπόζει στην αταξία και το ενδεχόμενο ως μια εξαίρεση. Ο Althusser βρίσκει την ιστορική αφετηρία του «ενδεχομενικού
υλισμού» στον Επίκουρο. Παρουσιάζει τις βασικές του αρχές και προσδιορίζει την ταυτότητά του ή τα τέσσερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο φυσικός κόσμος, μέσα από τα έργα μεταγενέστερων στοχαστών:
του Machiavelli, του Spinoza και του Marx.
Ο Επίκουρος εμφανίζεται ως κεντρική μορφή στον υλισμό του Marx
στην εργασία του J.B.Foster (2000) ο οποίος δηλώνει ότι, βασισμένος
στον Επίκουρο, ο Marx στη διδακτορική του διατριβή ανέπτυξε την κριτική του στις τελεολογικές εξηγήσεις για τη φύση και την ανθρώπινη
ιστορία. Μελετώντας τη φυσική φιλοσοφία του Επίκουρου, ο Marx υιοθετεί μια άποψη που είχε αργότερα μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη των
ευρωπαϊκών επιστημών και των σύγχρονων φυσικών-υλιστικών φιλοσοφιών.
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Για τον Marx, ο Επίκουρος ήταν «ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος του
ελληνικού διαφωτισμού»10 αντιπροσωπεύοντας έναν μη αιτιοκρατικό
υλισμό. Στον Επίκουρο, κάποιος θα μπορούσε να βρει μια υλιστική αντίληψη της φύσης, η οποία απέρριπτε την τελολογία και τις θρησκευτικές
αντιλήψεις για τη φυσική και την κοινωνική ύπαρξη.
Στην επικούρεια υλιστική κοσμοαντίληψη, η γνώση του κόσμου ξεκινά με τις αισθήσεις. Οι πρωταρχικές θέσεις της «φυσικής φιλοσοφίας»
του Επίκουρου ταυτίζονται με ότι εμείς σήμερα αποκαλούμε αρχή της
διατήρησης: Τίποτα δεν παράγεται εκ του μηδενός και τίποτα όταν καταστρέφεται δεν καταλήγει στο μηδέν. Η μελέτη του Επίκουρου προσφέρει
έναν τρόπο κατανόησης του υλισμού του Marx στη φυσική φιλοσοφία. Η
μελέτη του αρχαίου και των πρώιμων σταδίων του σύγχρονου υλισμού
έφερε τον Marx στην επιστημονική κατανόηση του φυσικού κόσμου και
επηρέασε ολόκληρη τη σκέψη του.
Επιπλέον η συνάντηση του Marx με τον Hegel πρέπει να κατανοηθεί
σε συνάρτηση με την προσπάθεια που έκανε ο Marx να συσχετίσει την
υλιστική φιλοσοφία και την επιστήμη. Ο Επίκουρος και όχι ο Hegel, εμφανίζεται ως η κεντρική μορφή στην ανάπτυξη της σκέψης του Marx
(Foster 2002). Η διδακτορική διατριβή του Marx αποκτά μεγαλύτερη
σημασία σε αυτό το πλαίσιο, σηματοδοτώντας τη ρήξη με τον Hegel.
Αντί να εμπεριέχει την ιδεαλιστική φιλοσοφία του Χεγκελιανού συστήματος, η διατριβή του Marx αποσκοπούσε στη διαμόρφωση ενός αντί-τελεολογικού υλισμού, ο οποίος συμπεριλαμβάνει το «ενεργό στοιχείο» του Χεγκελιανισμού. Βασισμένος στον Επίκουρο, ο υλισμός του
Marx αποδέχεται αφενός την αντικειμενικότητα της φύσης, σε αντίθεση
με τον Hegel, αφετέρου την αντικειμενικότητα των σχέσεων των ανθρώπων με τη φύση και μεταξύ τους.
Δυο όψεις του επικούρειου υλισμού ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για
τον Marx: Πρώτον όλη η θεία παρέμβαση, κατευθυνόμενη ή όχι και κατά
συνέπεια όλη η απόλυτη αιτιοκρατία, όλες οι τελεολογικές αρχές είχαν
αποβληθεί από την εικόνα της φύσης. Η δημιουργία του κόσμου σύμφωνα με τον Επίκουρο, περιγράφεται με αναφορά στον κόσμο της ενδεχομενικότητας ο οποίος δημιουργήθηκε από την περιδίνηση του ατόμου.
Δεύτερον, το επιχείρημά του για την περιδίνηση βασίζεται στην αντικειμενικότητα της φύσης ανεξάρτητη από την ανθρώπινη σκέψη, σε αντίθεση με τη Χεγκελιανή διατύπωση.
Περισσότερο ενδεικτική της σκέψης του Marx ήταν η αντίληψη του
Επίκουρου, ότι η ύπαρξη της ύλης αποδεικνυόταν μέσω της διαρκούς
αλλαγής, δηλαδή της εξέλιξης. Για τον Marx, ο διαλεκτικός συλλογισμός
μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αναγκαίο στοιχείο της γνώσης, που προβάλ10

K. Marx & F. Engels, Collected Works, Vol.1, p.73
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λει από τον αναδυόμενο, μεταβατικό χαρακτήρα της πραγματικότητας11.
Ο Marx ανέπτυξε ένα «διαλεκτικό νατουραλισμό», ο οποίος αποδέχεται
μια διαλεκτική προσέγγιση στη μελέτη της φύσης όπως και της κοινωνίας. Επομένως, η εξέταση από το Marx της επικούρειας διαλεκτικής θεώρησης της εξέλιξης, μας δίνει την υλιστική θεμελίωση για τις επόμενες
έρευνες της ανθρώπινης κοινωνίας.
Η διδακτορική διατριβή του Marx δείχνει ότι ήταν σκεπτικιστής από
την αρχή σχετικά με το Χεγκελιανό σύστημα. Ο Foster (2000, σελ. 65)
επιμένει ότι «όχι μόνο ο Marx παρουσιάζει μια ανεξαρτησία από τον Hegel στο πρώτο του έργο: αυτό το έκανε στη βάση της συνάντησής του με
τον υλισμό, ο οποίος είχε μια διαρκή επίδραση στη σκέψη του». Η διδακτορική διατριβή του Marx ήταν μια «μεταβατική εργασία», η οποία πέτυχε μόνο μια μερική ρήξη με το Χεγκελιανισμό.
Ο επιστημονικός ρεαλισμός του Marx.
Ο Karl Marx αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της πνευματικής του ζωής
ερευνώντας την ανθρώπινη κοινωνία, ανακαλύπτοντας τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και σε ό,τι κάνουν, με στόχο την αντικειμενική
επιστημονική γνώση της κοινωνικής ζωής (Cohen 1955). Για τον Marx,
το Κεφάλαιο είναι ένα επιστημονικό έργο. Στο Κεφάλαιο, συγκρίνει την
«επιστημονική του ανάλυση για τον ανταγωνισμό» βασισμένος σε μια
προσέγγιση για τη «βαθύτερη φύση του Κεφαλαίου», με τον συλλογισμό
με τον οποίο οι αστρονόμοι εξήγησαν «τις φαινόμενες κινήσεις των ουράνιων σωμάτων», αναπτύσσοντας μια θεωρία για «τις πραγματικές τους
κινήσεις…οι οποίες δεν είναι άμεσα αντιληπτές από τις αισθήσεις»
(Marx 1859/1967, σελ. 316). Ο Marx βλέπει την επιστήμη ως μια διαλεκτική διαδικασία με την έννοια ότι οι μέθοδοι και οι ιδέες της, όπως και
οι θεωρίες της, αναπτύσσονται με το χρόνο σε δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και με τον υλικό κόσμο, επιτρέποντας προοδευτικά περισσότερο ακριβείς περιγραφές της πραγματικότητας.
Ο Marx είναι ένας επιστημονικός ρεαλιστής, ο οποίος υποστηρίζει
ότι η επιστήμη αποσκοπεί στο να μας δώσει γνώση από την υφιστάμενη
δομή ενός ανεξάρτητα υπάρχοντος υλικού κόσμου. Καθώς αναγνωρίζει
ότι «η εμπειρία των αισθήσεων πρέπει να είναι η βάση όλων των επιστημών» (Marx 1844/1977, σελ.94), ο Marx απορρίπτει την εμπειρική αντίληψη ότι η επιστήμη έχει σχέση με τη συστηματοποίηση αυτών που είναι
άμεσα αντιληπτών. Όπως σημειώνει ο Allen Wood, o Marx «ασκεί κριτική στους εμπειριστές που δίνουν έμφαση στην παρατήρηση σε βάρος της
θεωρίας και χρησιμοποιούν τις επιστημονικές έννοιες και θεωρίες μόνο
11
Για εξονυχιστική μελέτη της σχέσης μεταξύ εξέλιξης και διαλεκτικής λογικής, ο
αναγνώστης μπορεί να απευθυνθεί στο έργο των μαρξιστών βιολόγων Levins και
Lewontin (1985).
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ως βολικούς μηχανισμούς για να συσχετίζουν απομονωμένα γεγονότα
μάλλον, παρά ως προσπάθειες να συλλάβουν τη δομή της πραγματικότητας» (Wood 1981, σελ.162).
Στο Κεφάλαιο ο Marx σημειώνει: «όλη η επιστήμη θα ήταν περιττή
αν η εξωτερική εμφάνιση και η ουσία των πραγμάτων ταυτίζονταν»
(Marx 1859/1965, vol.3, p.817). Στην Πρώτη θέση για τον Feuerbach
κάνει προφανές ότι υπάρχουν «αισθητά αντικείμενα, πραγματικά διαφορετικά από τη σκέψη περί των αντικειμένων» (Marx 1845/1970) έτσι ώστε «η προτεραιότητα της ορατής φύσης παραμένει άτρωτη από τα χτυπήματα» (Marx and Engels 1845-46/1970) και κριτικάρει τις απόψεις
των νεαρών Χεγκελιανών τη δεκαετία του 1840 συγκρίνοντάς τες με την
παράλογη κατ’αυτόν άποψη ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος από τη συνείδηση.
Η διανοητική εξέλιξη του Marx και η στάση του απέναντι στην επιστήμη έχει επηρεαστεί από φυσιογνωμίες όπως ο Επίκουρος, ο Charles
Darwin και ο Γερμανός χημικός Justus von Liebig. Από τον Επίκουρο, ο
Marx στη διδακτορική του διατριβή ανέπτυξε την κριτική του στις τελεολογικές εξηγήσεις στη φυσική και ανθρώπινη ιστορία. Από τον Darwin,
o Marx ανέπτυξε μια χαρακτηριστική θεωρία «συνεξέλιξης», η οποία
εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία σχηματίζεται και αντίστροφα έχει σχηματιστεί από τη φύση. Ενώνοντας μαζί τον υλισμό του
Marx με την κριτική του στον καπιταλισμό έχουμε τη γενική ιδέα του
«μεταβολισμού» - Stoffwechsel (Foster 2002), την οποία ο Marx πήρε
από το έργο του Γερμανού χημικού Justus von Liebig.
O Marx και ο Engels χαιρέτησαν τη θεωρία του Darwin την οποία
περιέγραψαν ως «τη βάση της φυσικής ιστορίας για τις απόψεις μας»12.
Όχι μόνο μελέτησαν τον Darwin αλλά επίσης παρενέβησαν στις διαμάχες
τις σχετικές με την εξέλιξη του ανθρώπου που ακολούθησαν το έργο του
Darwin. Ο Marx σε ένα γράμμα του στο F. Lassale έγραψε ότι Η Καταγωγή των Ειδών του Darwin «παρέχει μια βάση στη φυσική επιστήμη για
την ιστορική ταξική πάλη»13. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό; O Marx
μοιράστηκε με τον Darwin μια άποψη της ιστορίας που είναι χαρακτηρισμένη από αγώνα, προσαρμογή, μετασχηματισμό και τη διαλεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ οργανισμών και φύσης. Η μεγάλη καινοτομία του
Marx ήταν να πάρει τις ιδέες του Darwin για τη φυσική ιστορία, στις οποίες οργανισμός και περιβάλλον έχουν μετασχηματιστεί αλληλεπιδρώντας για να κατανοήσει την ανθρώπινη ιστορία ως συνεργατική αναπτυξιακή διαδικασία.
Στα χέρια του Marx η έννοια του μεταβολισμού έχει μια ευρεία κοινωνική σημασία, που αναφέρεται στο σύνθετο, δυναμικό και αλληλοε12
Letter from Marx to Engels, December 19, 1860 στο K. Marx & F. Engels, Collected Works, Vol.40, σελ.551.
13
K. Marx & F. Engels, Collected Works, Vol.41, σελ.232
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ξαρτημένο σύνολο αναγκών και σχέσεων ανάμεσα στα όντα και μια πιο
ιδιαίτερη σημασία που αναφέρεται στις υλικές ανταλλαγές ανάμεσα στη
φύση και την κοινωνία (Foster 2000). O Marx πήρε την ιδέα του μεταβολισμού από την πρωτοποριακή δουλειά του Justus von Liebig που δημοσιεύτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1840 και διαβάστηκε από το Marx
ενώ ολοκλήρωνε τον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου του. Το 1866 έγραψε
στον Engels, «Είχα να διαβάσω με πείσμα και επιμονή για την αγροχημεία στη Γερμανία, ιδιαιτέρως στους Liebig και Schönbein, ένα θέμα (η
αγροχημεία) το οποίο είναι πιο σημαντικό απ’ όλα τα οικονομικά θέματα
μαζί»14. Πραγματικά, «η ανάπτυξη από τη σκοπιά της φυσικής επιστήμης
της αρνητικής, της καταστροφικής πλευράς της σύγχρονης γεωργίας»
σημείωσε ο Marx στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, «είναι μια από τις
αθάνατες συνεισφορές του Liebig» (Marx 1859/1967, p.638).
H επιστήμη ως κοινωνική πρακτική. Η εννοιολογική αυτονομία της
επιστήμης
Πέρα από το γεγονός ότι ο Marx υποστηρίζει τη ρεαλιστική αντίληψη
σχετικά με την επιστήμη, υπογραμμίζει ότι η επιστήμη μπορεί να γίνει
πλήρως κατανοητή μόνο μέσα στο γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο. Στη
Γερμανική Ιδεολογία αναρωτιέται: «Πού θα είχε φτάσει η φυσική επιστήμη χωρίς τη βιομηχανία και το εμπόριο; Ακόμα και αυτή η «καθαρή»
επιστήμη εφοδιάζεται με ένα σκοπό και αντίστοιχο υλικό αποκλειστικά
μέσω του εμπορίου και της βιομηχανίας» (Marx και Engels 184546/1970). Άλλωστε το θέτει και στο Κεφάλαιο ως εξής: «η σύγχρονη βιομηχανία ...κάνει την επιστήμη μια παραγωγική δύναμη ξεχωριστή από
την εργασία και τη θέτει στην υπηρεσία του Κεφαλαίου»15. Κατά συνέπεια, οι μαρξιστές πασχίζουν να κατανοήσουν την Επιστημονική Επανάσταση και την εμφάνιση της σύγχρονης φυσικής τον 17ο αιώνα στο πλαίσιο της ανάπτυξης του καπιταλισμού.
Εντούτοις δεν προκύπτει ότι η επιστήμη υποτάσσεται στην αστική ιδεολογία. Αυτή η επιχειρηματολογία αναπτύσσεται από τους υποστηρικτές του δόγματος μιας «προλεταριακής επιστήμης» που αντιτίθεται στην
«αστική επιστήμη» (Paul 1979). Είναι αλήθεια ότι το πρωτοφανές φαινόμενο της ιδεολογικοποίησης των φυσικών επιστημών παρουσιάστηκε
στην ΕΣΣΔ επί Στάλιν (Graham 1993). H σταλινική καταστροφή της κριτικής επιστημονικής σκέψης έθεσε τις βάσεις για τον Λυσενκοϊσμό, το
κίνημα που πήρε το όνομά του από το γεωπόνο Λυσένκο ο οποίος έγινε
υψηλόβαθμος αξιωματούχος στη Σοβιετική Ένωση αποκηρύσσοντας τη
σύγχρονη γενετική ως ασύμβατη με το διαλεκτικό υλισμό. Οι απόψεις
14
15

K. Marx & F. Engels, Collected Works, Vol.42, σελ. 227
K. Marx, Capital, Vol. 1, Chapter XIV, section 5, σελ. 361
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του Λυσένκο δεν ήταν μόνο μια παρωδία για τη μαρξιστική σκέψη αλλά
τελικά προξένησαν και μεγάλη ζημιά στη σοβιετική γεωργία (Soyfer
1994).
Αναφέροντας την «υπόθεση Λυσένκο» είναι δύσκολο να αποφύγουμε τη σύγκριση των κατηγοριών που απευθύνθηκαν στους σοβιετικούς
γενετιστές με τα όσα συνέβησαν στο Γαλιλαίο στα χέρια της Ιεράς Εξέτασης, ή της Μακαρθικής εκκαθάρισης των επιστημόνων, όπως του David Bohm στις ΗΠΑ του 1950. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ένα κυρίαρχο κοινωνικό καθεστώς ενσωματώνει μια δογματική ερμηνεία των φυσικών φαινομένων στο σύστημα της ιδεολογικής του ηγεμονίας και χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς του για να καταστείλει την όποια επιστημονική προσπάθεια αμφισβήτησης αυτής της ερμηνείας.
Η ιδέα ότι οι φυσικές επιστήμες είναι αστικές είναι ξένη στην κλασσική μαρξιστική σκέψη. Πρόκειται για μια σταλινική θεωρητική καινοτομία που περιγράφεται καλύτερα ως μια προσπάθεια του Σταλινισμού
να «πολιτικοποιήσει» τις φυσικές επιστήμες.
Η επιστήμη διαθέτει μια εννοιολογική αυτονομία από τις μορφές της
κοινωνικής συνείδησης και τις ιδεολογίες που υπάρχουν στον κοινωνικό
σχηματισμό. Αυτή η εννοιολογική αυτονομία της επιστήμης ενισχύει μια
ασυνέχεια μεταξύ της επιστημονικής πρακτικής και αυτών των ιδεολογικών προτύπων και υλικών συμφερόντων που συγκροτούν κάθε ξεχωριστή κοινωνική συγκυρία.
Από ιστορική άποψη, κοινωνικές συγκρούσεις αναπτύχθηκαν γύρω
από την οικειοποίηση ή/και την καταστολή της νέας επιστημονικής γνώσης. Από την πλευρά των κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων, οι νέες επιστημονικές ιδέες είναι πάντα εν δυνάμει ανατρεπτικές: αποτελούν μια
δυνητική πρόκληση στον κρατούντα κοινωνικό σχηματισμό. Για παράδειγμα, στη Δυτική Ευρώπη, από το 16ο και το 17ο αιώνα, η γνωστική
υπεροχή της επιστήμης, προκάλεσε κοινωνικές συγκρούσεις σχετικά με
την πολιτιστική ιδιοποίηση κάθε επιτυχούς επιστημονικής καινοτομίας
από τις ανταγωνιζόμενες κοινωνικές τάξεις, κρατικούς θεσμούς, ιδεολογικά κινήματα (πχ. η Καθολική και η Προτεσταντική Εκκλησία, το Ρομαντικό Κίνημα, ο Εθνικοσοσιαλισμός κοκ).
Για τις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, η ανατρεπτική δυναμική των επιστημονικών ιδεών θα μπορούσε - δεδομένης της ασυνέχειας της επιστημονικής πρακτικής από τις υπάρχουσες μορφές κοινωνικής συνείδησης και του θεσμικού της περιορισμού - να ελέγχεται από μια ειδικευμένη ελίτ. Στην περίπτωση όμως που οι επιστημονικές ιδέες πετύχαιναν μια
διάχυση στα λαϊκά στρώματα, η κυρίαρχη πολιτική εξουσία έπρεπε να
υιοθετήσει μια στρατηγική καταστολής για την ιδιοποίηση αυτών των
νέων επιστημονικών ιδεών. Αυτό συχνά έπαιρνε τη μορφή μιας μονόπλευρης επεξεργασίας και ερμηνείας των επιστημονικών ιδεών ώστε να
προσαρμοστούν στις κυρίαρχες πολιτιστικές δομές.
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Από την οπτική των λαϊκών τάξεων και των κοινωνικών κινημάτων,
οι νέες επιστημονικές ιδέες χρησίμευσαν ως βασική πηγή ηθικής νομιμοποίησης του απελευθερωτικού προτάγματος. Προσέφεραν νέο υλικό
στην κριτική του κοινωνικού καθεστώτος εφόσον η επιστημονική πρόοδος αφαιρεί τις ανορθολογικές βάσεις των καθιερωμένων μορφών κοινωνικής και πολιτικής εξουσίας – το ελέω Θεού δίκαιο των βασιλιάδων, το
μονοπώλειο των αποικιοκρατικών δυνάμεων πάνω στις ψυχές κ.ο.κ.
Ο Μαρξισμός μεταξύ των επιστημόνων. Οι επιπτώσεις στην επιστημονική εκπαίδευση
Αυτή η τελευταία ενότητα εξετάζει την επιρροή του Μαρξισμού στην
επιστημονική κοινότητα και τις αρχικές της επιπτώσεις πάνω στην επιστημονική εκπαίδευση. Το αρχικό σημείο είναι η εμφάνιση της σοβιετικής αποστολής στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Επιστήμης
και της Τεχνολογίας, στο Λονδίνο το 1931, της οποίας οι θέσεις έχουν
συμπεριληφθεί στο έργο Science at the Cross Roads (Η Επιστήμη στο
Σταυροδρόμι) (Werskey 1971).
Η πιο σημαντική από τις συμβολές στο Η Επιστήμη στο Σταυροδρόμι
είναι η εργασία του Boris Hessen Οι οικονομικές και κοινωνικές ρίζες
των Principia του Νεύτωνα, η οποία προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση
του τρόπου με τον οποίον η ανάπτυξη της Κλασικής Φυσικής επηρεάστηκε από τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις του 17ου αιώνα. Ο
Hessen επικεντρώνεται στην περίοδο της Αγγλικής Επανάστασης του
1640 και εξετάζει τις συνέπειες των οικονομικών και τεχνολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη της Φυσικής. Εντούτοις ο Hessen δεν παρουσίασε μια αγοραία και εκμηδενιστική άποψη. Ενώ οι τεχνολογικοί και οικονομικοί παράγοντες παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της
ανάπτυξης της επιστήμης, ο Hessen πραγματεύεται την επιρροή των φιλοσοφικών και πολιτικών ιδεών λέγοντας ότι είναι απαραίτητο να «αναλύσουμε πιο ολοκληρωμένα την εποχή του Νεύτωνα, τις ταξικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της Αγγλικής Επανάστασης και τις πολιτικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές θεωρίες που αντανακλούνταν στα
μυαλά των σύγχρονων με αυτές τις συγκρούσεις ανθρώπων» (Werskey
1971, p. 177). Η εργασία του Hessen εισήγαγε ένα νέο πεδίο μελέτης που
αργότερα ονομάστηκε κοινωνική ιστορία της επιστήμης.
Δύο χρόνια αργότερα, ο Μπουχάριν εξέδωσε μια σημαντική συλλογή
με τον τίτλο Μαρξισμός και Σύγχρονη Σκέψη (Μπουχάριν, 1935) η οποία
περιέχει σημαντικά έργα: Μαρξισμός και Φυσική Επιστήμη (Y.M. Uranovsky), Παλιά και Νέα Φυσική Επιστήμη (S.I. Vavilov) και Μαρξ και
Ένγκελς για τη Βιολογία (V.L. Komarov). Δυστυχώς αυτή η περίοδος της
σοβιετικής διανοητικής δραστηριότητας επρόκειτο να εξαφανιστεί: μέσα
σε λίγα χρόνια. Πολλοί από αυτούς που συνέβαλαν στους δύο τόμους,
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συμπεριλαμβανομένων και των Μπουχάριν και Hessen έγιναν θύματα
των σταλινικών εκκαθαρίσεων (Gasper 1998).
Παρόλο το γεγονός ότι η δουλειά του Μπουχάριν και του Hessen και
άλλων εξαφανίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση, επηρέασε μια γενιά ριζοσπαστών επιστημόνων στη Βρετανία που στράφηκαν στο Μαρξισμό και
έγιναν εκλαϊκευτές της επιστήμης και δραστήριοι στη διάδοση της επιστημονικής εκπαίδευσης.
Ο G.Wherskey έχει γράψει μια συλλεκτική βιογραφία για 5 από αυτούς τους Βρετανούς μαρξιστές επιστήμονες. Το έργο του Visible College συμπεριλαμβάνει τον H. Levy, τον Haldane, τον L.Hogben, τον
J.D.Bernal, και τον J.Needlam (Wherskey, 1979)16. Ο P.M.S. Blackett o
οποίος έγινε πρόεδρος της Βασιλικής Επιστημονικής Εταιρείας και του
απονεμήθηκε το Νόμπελ ήταν ένας ακόμη επιστήμονας και αριστερός
που επηρεάστηκε από τις εργασίες της Σοβιετικής Αποστολής στο Συνέδριο του 1931.
Αυτοί οι επιστήμονες θεμελίωσαν μια παράδοση που παρήγαγε έναν
αριθμό εκλαϊκευτικών και λόγιων έργων με απήχηση17. Ήταν επίσης πολύ δραστήριοι ως ομιλητές σε διαλέξεις και εκλαϊκευτές της επιστήμης
στον περιοδικό τύπο. Ο J.G.Crowther θεωρείται ο πρώτος δημοσιογράφος για θέματα επιστήμης και ήταν ο επιστημονικός αρχισυντάκτης του
Oxford University Press. Ο J.B. Haldane έγραφε στην τακτική στήλη του
Daily Worker την οποία αργότερα ανέλαβε ο βιολόγος John Maynard
Smith.
Εντούτοις, το έργο με τη μεγαλύτερη επιρροή σε αυτήν την παράδοση ήταν του J.D.Bernal18, Η Κοινωνική Λειτουργία της Επιστήμης
(1939)19. Το ακόλουθο απόσπασμα από το έργο αποτελεί το αντιπροσω-

16

Το έργο του Werskey αναφέρεται αποκλειστικά στη Βρετανία. Διάσημοι Μαρξιστές επιστήμονες στον αγγλοσαξονικό κόσμο είναι ακόμα οι Benjamin Farrigton and Dirk
Struik. Γενιές μαρξιστών επιστημόνων και εκπαιδευτών εμφανίστηκαν και άκμασαν σχεδόν παντού στο δυτικό κόσμο. Η πιο διάσημοι απ’όλες τις δηλώσεις υπήρξε του Albert
Einstein Why I am a Socialist (Monthly Review Vol.1, No1)
17
J.G. Crowther’s The Social Relations of Science (1941), Joseph Needham's Time:
The Refreshing River (1943) and History is on Our Side (1945), ακολουθούμενο πολύ
αργότερα από το μνημειώδες Science and Civilization in China (1954), J.B.S. Haldane's
The Inequality of Man (1932), The Marxist Philosophy and the Sciences (1938), Lancelot
Hogben's Science for the Citizen (1938), Hyman Levy's A Philosophy for a Modern Man
(Left Book Club, 1938).
18
Ο Bernal εργάστηκε ακούραστα για την αιτιολόγηση της κοινωνικά υπεύθυνης επιστήμης. Αισθάνθηκε ότι η πρόοδος της επιστήμης θα ήταν αρκετή για να ανακουφίσει
τους ανθρώπους από αρκετά προβλήματα. Πίστευε ότι η επιστήμη θα πρέπει να ασχολείται με έναν προσχεδιασμένο τρόπο προκειμένου να βελτιώσει την ανθρωπότητα. Έκανε
ανεπανόρθωτη βλάβη στο έργο του, υποστηρίζοντας σταθερά την υπόθεση Lysenko:
Ακόμα και το 1949 επανεξέτασε το έργο του Lysenko σε ευνοïκό κλίμα.
19
Η δημοσίευση αυτή ακολουθήθηκε από έναν αριθμό βιβλίων, τα πιο γνωστά από
τα οποία είναι το The Freedom of Necessity (1949) και το τετράτομο Science in History
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πευτικότερο δείγμα της προσέγγισης της επιστήμης από αυτήν την ομάδα: «Ήδη έχουμε στην επιστημονική πρακτική το πρότυπο για κάθε ανθρώπινη κοινή δραστηριότητα. Το καθήκον που έχουν αναλάβει οι επιστήμονες – η κατανόηση και ο έλεγχος της φύσης και του ίδιου του ανθρώπου - είναι εν μέρει μια συνειδητή έκφραση του καθήκοντος της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι μέθοδοι με τις οποίες επιτυγχάνεται αυτό το καθήκον, όσο και αν υλοποιούνται ατελώς, είναι μέθοδοι με τις οποίες η
ανθρωπότητα πρόκειται να διασφαλίσει το ίδιο της το μέλλον. Στην προσπάθειά της η επιστήμη είναι κομμουνισμός» (Bernal 1939).
O Bernal ασχολήθηκε πολύ με την κατάσταση στην επιστημονική
εκπαίδευση. Η κριτική του έχει σχολιαστεί για δεκαετίες αλλά οι προτάσεις του είναι ακόμη επίκαιρες. Στην «κοινωνική λειτουργία της επιστήμης» έγραψε ότι το βασικό πλεονέκτημα της επιστημονικής εκπαίδευσης
είναι ότι διδάσκει το παιδί για το ίδιο το σύμπαν στο οποίο ζει και το πώς
να σκέπτεται λογικά μελετώντας τη μέθοδο της επιστήμης20. Επιμένει ότι
ο τρόπος με τον οποίο οι μορφωμένοι άνθρωποι αντιδρούν στην ψευδοεπιστήμη όπως ο πνευματισμός και η αστρολογία, για να μη συζητήσουμε
για πιο επικίνδυνες αντιλήψεις όπως οι ρατσιστικές θεωρίες, δείχνει ότι
τα προηγούμενα χρόνια εκπαίδευσης στην επιστημονική μέθοδο στη
Βρετανία ή στη Γερμανία δεν έχουν κάποια ορατά αποτελέσματα (Bernal
1939, σελ. 72).
Ο Bernal αφιέρωσε 15 σελίδες της Κοινωνικής Λειτουργίας στο «Αλλάζοντας τη Διδασκαλία της Επιστήμης». Υποστήριξε την εισαγωγή ενός
στοιχείου ανακάλυψης στη Διδασκαλία της Επιστήμης, προαναγγέλοντας
με αυτό τον τρόπο το κίνημα ανακαλυπτικής μάθησης. Επιχειρηματολόγησε επίσης υπέρ του να συμπεριληφθούν θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας στη διδασκαλία της επιστήμης – άλλο ένα σύγχρονο θέμα. Σύγχρονη σημασία έχει επίσης το κάλεσμά του για διδασκαλία Επιστήμης για
Όλους, η οποία θα ενδυνάμωνε τους πολίτες μέσω της ανάπτυξης των
ικανοτήτων τους να δουν ότι όχι μόνο ο καθένας έχει μια γενική εικόνα
του κόσμου με τους όρους της σύγχρονης γνώσης, αλλά επίσης εκτιμά
και μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τύπο της επιχειρηματολογίας πάνω
στην οποία βασίζεται αυτή η γνώση, να είναι ικανοί να προφυλάξουν
(1954). Η επιρροή του Bernal έγινε πολύ γνωστή με το The Science of Science (1964) και
του Needham στο Changing Perspectives in the History of Science (1973).
20
Η μελέτη της μεθόδου της επιστήμης επαινέθηκε ακόμα από τον αξιόλογο Γάλλο
Μαρξιστή Φυσικό Paul Langevin: “…το οπτικό πεδίο ενός παιδιού θα διευρυνθεί προοδευτικά παράλληλα με την ανακάλυψη του άμεσου κόσμου. Αυτό θα του επιτρέψει να
βρει τη θέση του εκεί, καθώς και έναν ολοένα διευρυνόμενο κύκλο. Θα ακολουθήσει τον
αληθινό τρόπο του πολιτισμού που πηγαίνει από το κοντινό προς το μακρινό, από το ειδικό προς το γενικό, από το συγκεκριμένο έως το αφηρημένο, από την ατομικότητα έως τη
γενικότητα, από το εγωκεντρικό ως το αλτρουιστικό ενδιαφέρον” (La Pensee, Vol.1,
No1)
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τους εαυτούς τους από «αντιορθολογικές τάσεις οι οποίες είναι στις διαταγές όλων των αντιδραστικών δυνάμεων» (Bernal 1939, σελ.248) και να
παρέχει μια κατανόηση της θέσης της επιστήμης στην κοινωνία, τέτοια
που θα καθιστά ικανούς τους πολίτες να εκτιμούν το ρόλο της επιστήμης
στην κοινωνία.
Διατυπώνοντας αυτές τις προτάσεις ο Bernal ζητούσε ριζοσπαστικές
αλλαγές στη διδασκαλία της επιστήμης στην εποχή του. Έδωσε έμφαση
στο σημαντικό ρόλο των δασκάλων της επιστήμης, με την ειδική τους
γνώση, η οποία αντιπροσώπευε έναν από τους μεγαλύτερους κοινωνικούς πόρους, και είναι μεγάλης σημασίας ζήτημα να χρησιμοποιηθούν
αυτοί οι πόροι προς όφελός της. Ενώ συζητούν πρακτικά και αντιφατικά
κοινωνικά προβλήματα που είναι αντικείμενο διαπάλης και καθοδηγούν
τους μαθητές τους θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να αντιληφθούν ότι
«αντι-επιστημονικές και αντι-κοινωνικές δυνάμεις ενσωματώνονται δυναμικά στο σχολικό σύστημα» (Bernal, 1949 σελ. 143). Πίστευε ότι αν οι
εκπαιδευτικοί γνώριζαν τη δουλειά τους θα μπορούσαν να πείσουν την
κοινωνία ότι η προσέγγιση στα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι πολιτική
αλλά απλή λογική (Cross & Price 1988). Η γενικότερη προσέγγιση του
Bernal στη διδασκαλία της επιστήμης δίνεται επιγραμματικά: «Η επιστήμη και η εκπαίδευση είναι δυνατά όπλα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, και για να υλοποιούν την επέκταση και την ανάπτυξη της δημοκρατίας μιας οργανωμένης αλλά ελεύθερης συνεργατικής κοινωνίας»
(Bernal 1949, σελ. 158).
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Η Ηθική της Επιστημονικής Έρευνας μέσα από την Ιστορία
και η ανάγκη εισαγωγής της στην εκπαίδευση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΝΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ
Η Ηθική της Επιστημονικής Έρευνας αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής επιστημονικής προσπάθειας. Δεν αφορά αποκλειστικά στην προσήλωση του επιστήμονα στην εφαρμογή της ορθής
επιστημονικής μεθόδου, αλλά και στην αποδοχή της επιστημονικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της από την κοινωνία. Θεμέλιο της Ηθικής
της Επιστημονικής Έρευνας είναι το προσωπικό ήθος του επιστήμονα
και η στάση του συνόλου της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, είναι αναγνωρισμένο ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να ενσωματώσει στα προγράμματα σπουδών, από το επίπεδο της Μέσης Εκπαίδευσης και άνω, τη διδασκαλία της Ηθικής της Επιστημονικής Έρευνας.
Εισαγωγή
Η τεχνολογία προκαλεί μεγάλες αλλαγές στην οικονομία και συνεπώς
στα πολιτισμικά και πολιτιστικά δεδομένα της κοινωνίας. Οι αλλαγές
που προκαλούνται στην κοινωνία από μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη και την εφαρμογή της είναι και θετικές και αρνητικές, ενώ πολλά
είναι τα ιστορικά παραδείγματα όπου οι αρνητικές προηγούνται των θετικών εξελίξεων. Με βάση την εμπειρία που δίνει το παρελθόν, θα πρέπει
οι επιστημονικές ανακαλύψεις και οι συνεπαγόμενες τεχνολογικές εφαρμογές του 21ου αιώνα να μην έχουν τόσο έντονες «οδύνες τοκετού». Σε
αυτό μπορεί να δώσει ουσιαστική βοήθεια η Ηθική στην Επιστημονική
Έρευνα, που έχει διπλό ρόλο:
 ορίζει ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο, εντός του οποίου υποχρεώνονται να κινούνται οι επιστήμονες/ερευνητές, έτσι ώστε η έρευνα που κάνουν να υπηρετεί το καλό της κοινωνίας
 ενημερώνει τους επιστήμονες και το κοινό για τις εξελίξεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της επιστημονικής έρευνας
Σοβαρές Ηθικές παρεκβάσεις της Επιστημονικής Έρευνας από τις
αρχές του 20ου αιώνα
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Η επιστημονική έρευνα για στρατιωτικούς σκοπούς, για την ανάπτυξη
δηλαδή οπλικών συστημάτων, νέων μεθόδων καταστροφής ζωής ή υποδομών είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η επιστήμη. Έχει την ιδιαιτερότη-
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τα να θεωρείται δικαιολογημένη για λόγους εθνικής ασφάλειας ή συλλογικής ασφάλειας, με άλλα λόγια λόγω «ανωτέρας βίας». Πέραν της χρήσης οπλικών συστημάτων σε πάσης φύσης συρράξεις, η ίδια η έρευνα για
την ανάπτυξη ορισμένων οπλικών συστημάτων έχει προκαλέσει βλάβη
στην ανθρώπινη υγεία. Σήμερα, τα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα από το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Horizon 2020, αξιολογούνται ξεχωριστά για πιθανή Διπλή Χρήση (Dual Use - DU) των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ο όρος DU, που χρησιμοποιείται και στην πολιτική
και τη διπλωματία, σημαίνει τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για ειρηνικές και για στρατιωτικές εφαρμογές. Δυο εμβληματικά παραδείγματα είναι τα εξής.
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου (Β΄ Π.Π.) πυροδοτήθηκε και η κούρσα κατασκευής του πρώτου πυρηνικού όπλου μεταξύ του Τρίτου Ράιχ και των Δυτικών δυνάμεων της Αντιναζιστικής
Συμμαχίας. Η ανάπτυξη του πρώτου πυρηνικού όπλου έπαψε να είναι
ζήτημα «ανωτέρας βίας» πριν τη λήξη του πολέμου, όταν είχε γίνει γνωστό πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο γερμανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν
είχε ελπίδες επιτυχίας. Παρόλα αυτά το διαβόητο «Manhattan Project»
συνέχισε και πέτυχε την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού όπλου, το
οποίο χρησιμοποίησε στην Ιαπωνία σε μια φάση που ο Β΄ Π.Π. στον Ειρηνικό είχε κριθεί.
Το 1961 η ΕΣΣΔ έστειλε τον πρώτο άνθρωπο σε τροχιά γύρω από τη
Γη. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από τις ΗΠΑ ως επίδειξη της ανώτερης
πυραυλικής τεχνολογίας της ΕΣΣΔ, η οποία αποδείκνυε ότι μπορούσε να
πλήξει τις ΗΠΑ από το έδαφός της με πυρηνικά όπλα, χωρίς τη χρήση
μακράς εμβέλειας βομβαρδιστικών. Η κίνηση αυτή της ΕΣΣΔ έκανε φανερό στη δύση το λεγόμενο «Πυραυλικό Χάσμα» και προκάλεσε την εκκίνηση του έντονου ανταγωνισμού για την εξερεύνηση του διαστήματος,
που είχε ως επιστέγασμα την πρώτη αποστολή ανθρώπου στην επιφάνεια
της Σελήνης το 1969.
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ/ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Είναι εν πολλοίς γνωστή η πρακτική ιατρικών πειραμάτων κατά τη διάρκεια του Β΄ Π.Π. σε στρατόπεδα συγκέντρωσης του Τρίτου Ράιχ. Οι αιχμάλωτοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης υποβάλλονταν σε κάθε είδους
ιατρικά πειράματα που είχαν πολλαπλούς στόχους, π.χ. από την ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων, μέχρι την έρευνα των αποτελεσμάτων έκθεσης
του ανθρώπινου οργανισμού σε ακραίες συνθήκες. Τα συγκεκριμένα πειράματα αποτελούν ίσως τη μελανότερη σελίδα στην ιατρική έρευνα. Όροι όπως πληροφόρηση ή συγκατάθεση για συμμετοχή στα πειράματα
χάνουν κάθε νόημα, μιας και οι συνθήκες στις οποίες γίνονταν τα πειράματα αυτά διακρίνονταν από πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή
και αξιοπρέπεια.

48

Η μελέτη για τη σύφιλη στο χωριό Tuskegee (Tuskegee Syphilis
Study) χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ από το
1932 έως το 1972. Η έρευνα εστίαζε στα αποτελέσματα της σύφιλης σε
400 αφρο-αμερικάνους άνδρες, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί ότι συμμετείχαν σε πείραμα. Οι ερευνητές στέρησαν τη θεραπεία ακόμα και όταν η πενικιλίνη έγινε ευρέως διαδεδομένη.
Από το 1944 έως τη δεκαετία του 1980 η κυβέρνηση των ΗΠΑ χρηματοδότησε μυστικές έρευνες επάνω στα αποτελέσματα της ραδιενέργειας στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα πειράματα αυτά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ενημερωμένοι για τη φύση της μελέτης. Τα πειράματα διεξάγονταν σε καρκινοπαθείς, έγκυες γυναίκες και
στρατιωτικό προσωπικό. Το 1994 η κυβέρνηση Clinton αποχαρακτήρισε
τις πληροφορίες επάνω σε αυτές τις έρευνες και εξέδωσε επίσημη απολογία εκ μέρους του κράτους των ΗΠΑ.
Με επικεφαλής τους S. Krugman και J. Giles από το 1956 έως το
1980 διεξάγονταν πειράματα επάνω στην ηπατίτιδα επάνω σε διανοητικά
ανάπηρα παιδιά στο Πολιτειακό σχολείο του Willowbrook (Willowbrook
State School). Η ερευνητική ομάδα μόλυνε τα υποκείμενα με τον ιό της
ηπατίτιδας και παρατηρούσε τη διαδικασία εξέλιξης της ασθένειας. Τα
πειράματα είχαν εγκριθεί από το New York Department of Health.
Το 1974 ο βιολόγος W. Summerlin παραδέχτηκε ότι κατασκεύαζε
ψευδή δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα μαρκαδόρο για να σχηματίζει
μαύρα στίγματα στο τρίχωμα λευκών ποντικιών όταν εργαζόταν στο
Sloan Kettering Cancer Institute. Ο Summerlin ανέπτυσσε μια τεχνική
μεταμόσχευσης δέρματος. Το 1994 δυο επιστήμονες που εργάζονταν στη
Philip Morris, οι V. DeNobel και P. Mele, κατέθεσαν στο Κογκρέσο για
τις μυστικές έρευνες ενάνω στις προσθετικές συνέπειες της νικοτίνης.
Εάν η έρευνα αυτή είχε δημοσιοποιηθεί, η FDA ή το Κογκρέσο μπορεί
να είχαν λάβει μέτρα για να χαρακτηρίσουν το καπνό ως ναρκωτικό.
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Οι S. Pons και M. Fleischmann ανακοινώνουν σε συνέντευξη τύπου το
1989 στο πανεπιστήμιο της Γιούτα ότι έχουν ανακαλύψει έναν τρόπο για
παραγωγή πυρηνικής σύντηξης σε θερμοκρασία δωματίου. Δεκάδες εργαστήρια σε όλον τον κόσμο αποτυγχάνουν να αναπαράξουν τα αποτελέσματα των δύο επιστημόνων, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, προχειρότητα και αυτό-εξαπάτηση. Το 2009 η παραβίαση του διακομιστή
του University of East Anglias Climatic Research Unit (CRU) οδήγησε
στην υποκλοπή και δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονταν μεταξύ ερευνητών που ασχολούνταν με την αλλαγή του κλίματος. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα αποδείκνυαν ότι οι ερευνητές του CRU αρνούνταν να δημοσιοποιήσουν δεδομένα
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σε επιστήμονες που αρνούνταν τη θεωρία της κλιματικής αλλαγής. Το
συμβάν αυτό ονομάστηκε «climategate».
Τι αποτελεί την Ηθική στην Επιστημονική Έρευνα;
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Δεν υπάρχει ακόμα ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός του τί αποτελεί
την Ηθική στην Επιστημονική Έρευνα (ΗΕΕ). Γενικά όμως κατανοείται
ως η έρευνα που γίνεται με βάση τα υψηλότερα πρότυπα του επαγγελματισμού και της επιστημονικής ακρίβειας. Οι τρόποι συμπεριφοράς που
ενστερνίζεται η ΗΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ακρίβεια και την
αλήθεια του ιστορικού της έρευνας που καταγράφεται στις επιστημονικές
δημοσιεύσεις. Η παραπάνω αρχή έχει περιγραφεί ως «σύστημα εμπιστοσύνης»,21 το οποίο διευκολύνει τους ερευνητές, τους πολιτικούς, τους
εκπαιδευτικούς και το κοινό να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίς να πρέπει να ελέγχονται εκ νέου.
Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις στις αρχές που αποτελούν τα θεμέλια της ΗΕΕ.22 Για παράδειγμα, ευρέως αποδεκτές αρχές που έχουν τεθεί σε θεμελιώδη κείμενα, όπως η Ανακοίνωση
της Σιγκαπούρης για την Ακεραιότητα στην Έρευνα,23 ο Ευρωπαϊκός
κώδικας Δεοντολογίας για την Ακεραιότητα στην Έρευνα των
ESF/ALLEA,24 Η Ανακοίνωση του Μόντρεαλ25 για την Ακεραιότητα
στην Έρευνα και η Δήλωση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Έρευνας για
τις Αρχές της Ακεραιότητας στην Έρευνα έχουν παρόμοια πρόθεση, αλλά δεν έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο.
Η τιμιότητα και η αξιοπιστία εμφανίζονται σε όλα τα κείμενα, ενώ
άλλες αρχές που κηρύσσονται εμπεριέχουν τις εξής: αντικειμενικότητα,
αμεροληψία, ανεξαρτησία, ανοιχτή επικοινωνία, δικαιοσύνη και υπευθυνότητα για τις μελλοντικές γενιές των ερευνητών. Από το 1942 είχαν τεθεί οι «νόρμες της επιστήμης»26 οι οποίες θα έπρεπε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά των ερευνητών. Αυτές είναι οι: Ομαδική αλληλεγγύη, Παγκοσμιότητα, Αφιλοκέρδεια και Οργανωμένος Σκεπτικισμός. Οι αρχές
αυτές απόκτησαν από τότε το κωδικό όνομα CUDOS από τα αρχικά των
αντίστοιχων
αγγλικών
όρων
(Communality,
Universalism,
21

N. LUHMANN : Trust and Power. John Wiley & Sons, 1979, σ. 23.
S. GODECHARLE , B. N EMERY , K. DIERICKX : «Guidance on research integrity: no
union in Europe». The Lancet 381 (2013), σ. 1097-1098, στην σ. 1097.
23
http://www.singaporestatement.org - Singapore Statement on Research Integrity
24
Σ ΥΛΛΟΓΙΚΟ : The European Code of Conduct for Research Integrity. European
Science Foundation (ESF) and All European Academies (ALLEA), 2011.
22

25

http://www.researchintegrity.org/Statements/Montreal%20Statement%20English.pdf
Montreal Statement on Research Integrity.
26
R.K. M ERTON : «A note on science and democracy». Journal of Legal and Political Sociology, 1 (1942), σ. 115-126, στην σ. 115.
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Disinterestedness, Organized Scepticism). Οι παραπάνω αρχές επικαιροποιήθηκαν από τον Ziman,27 για να συμπεριλάβουν τις Πρωτοτυπία, Ειδίκευση και Προάσπιση.
ΜΗ ΟΡΘΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός για το τί είναι μη ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας (Research Misconduct), υπάρχει κοινή
συμφωνία για το ποιες πράξεις την καθορίζουν. Αυτές είναι η Κατασκευή δεδομένων, η Παραποίηση δεδομένων και η Λογοκλοπή και αναφέρονται με το ακρωνύμιο FFP, από τις αντίστοιχες αγγλικές λέξεις
Fabrication, Falsification και Plagiarism. Εκτός των FFP υπάρχουν και
άλλες παρεκβάσεις από την ορθή ερευνητική πρακτική, οι οποίες περιλαμβάνονται σε άλλους ορισμούς της μη ορθής διεξαγωγής της επιστημονικής έρευνας. Οι πιο σοβαρές από αυτές κατατάσσονται στις λεγόμενες αμφισβητήσιμες ερευνητικές πρακτικές.28
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η μη ορθή διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας αφορά στην παραγωγή, διαχείριση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων. Οι παρεκβάσεις αυτές παραποιούν το ιστορικό της έρευνας,
που αποτελεί το θεμέλιο της επιστημονικής προόδου. Η παραποίηση δεδομένων είναι κατά πάσα πιθανότητα η πιο προβληματική από τις παρεκβάσεις, διότι τα πειραματικά δεδομένα μπορούν να παραποιηθούν με
πολλούς δύσκολα ανιχνεύσιμους τρόπους.
Η παραποίηση δεδομένων περιλαμβάνει την απόδοση σε συγκεκριμένα δεδομένα μεγαλύτερο βάρος από αυτό που πραγματικά έχουν, η
επιλεκτική δημοσίευση μόνο των αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν μια
επιστημονική υπόθεση, ατεκμηρίωτη παράλειψη δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως outliers, απόκρυψη σύγκρουσης συμφέροντος, κ.ά.
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΜΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Εκτός των FFP υπάρχει και μια σειρά από αμφισβητήσιμες ερευνητικές
πρακτικές οι οποίες, ενώ δεν παραποιούν άμεσα και εκ βάθρων την έρευνα, βλάπτουν την υπόληψη των ερευνητών και της ερευνητικής κοινότητας. Ο OECD (Organization for Economic Co-operation and
Development) έχει κατηγοριοποιήσει τέτοιες αμφισβητήσιμες ερευνητικές πρακτικές ως εξής:29

27

J. ZIMAN : Real science: What it is and what it means. Cambridge University Press,
2000, σ. 182.
28
Σ ΥΛΛΟΓΙΚΟ : Briefing paper - Research Integrity: What it means, Why it is important and How we might protect it. Science Europe, 2015, σ. 5.
29
Σ ΥΛΛΟΓΙΚΟ : Best practices for ensuring scientific integrity and preventing misconduct. Organization for Economic Cooperation and Development, 2008, σ. 3.
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Μη ορθή ερευνητική πρακτική: κακός σχεδιασμός ενός πειράματος, χρήση ακατάλληλων (βλαπτικών ή επικίνδυνων) ερευνητικών μεθόδων, πειραματικά, αναλυτικά ή υπολογιστικά σφάλματα
 Μη ορθή πρακτική σχετικά με δεδομένα: μη διατήρηση πρωτογενών δεδομένων, ανεπαρκής διαχείριση και/ή αποθήκευση, απόκρυψη δεδομένων από την επιστημονική κοινότητα
 Μη ορθή πρακτική δημοσίευσης: παράτυπη αξίωση για αναγραφή στην ομάδα συγγραφέων, άρνηση αναγραφής στην ομάδα
συγγραφέων ερευνητή που έχει συνεισφέρει στην ολοκλήρωση
της δημοσιευμένης έρευνας (ghost writing), τεχνητός πολλαπλασιασμός δημοσιεύσεων (salami slicing), αποφυγή δημοσίευσης
παροραμάτων (errata)
 Προσωπική μη ορθή διεξαγωγή: ανεπαρκής καθοδήγηση / mentoring των επόμενων γενεών ερευνητών, ακατάλληλη προσωπική
συμπεριφορά ή/και περιπτώσεις παρενόχλησης, έλλειψη κατανόησης κοινωνικών, θρηκευτικών η/και φυλετικών προτύπων συμπεριφοράς
 Οικονομική και άλλες μη ορθές πρακτικές: κατάχρηση της ιδιότητας του κριτή υπό δημοσίευση εργασιών ή προτάσεων για
χρηματοδότηση, απόκρυψη σύγκρουσης συμφέροντος, κατάχρηση χρηματοδότησης για έρευνα
Οι παραπάνω πρακτικές βρίσκονται στο χώρο μεταξύ του πραγματικά ορθού και του απολύτως παραπλανητικού.
Η Ηθική της Επιστημονικής Έρευνας στην εκπαίδευση
Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και συγκεκριμένα στα ωρολόγια
προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν περιλαμβάνονται
αυτοτελή μαθήματα, κεφάλαια, ή αναφορές για την ηθική και την ακεραιότητα που θα πρέπει να διέπει τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα. Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτικό να διδαχθεί η συμπεριφορά και
η στάση του μελλοντικού ερευνητή-επιστήμονα μέσα από συγκεκριμένο
και εξειδικευμένο μάθημα και όχι από όσα μπορεί ένα μαθητής να διδαχθεί σε διάσπαρτες αναφορές στα μαθήματα των ανθρωπιστικών κατευθύνσεων.
Οι μαθητές, ωστόσο, μαθαίνουν με έννοιες και σε αυτές επικεντρώνονται τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, παράλληλα με τη γνώση
κανόνων και αρχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ερευνητή
πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο πεδίο της γνώσης. Για παράδειγμα, για τη
διδασκαλία της έννοιας της «ακεραιότητας», οι αρχές συμπεριφοράς για
την έρευνα μπορούν να δοθούν με κανόνες, να προβάλλονται καλές πρακτικές, αλλά να επισημαίνονται και τα παραπτώματα-λάθη. Επιπλέον, το
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τοπίο της έρευνας πρέπει να έχει ξεκάθαρο κοινωνικο-ηθικό περιεχόμενο
και να μην αποτελεί μέρος των κανόνων.
Η διδασκαλία για τα κίνητρα των επιστημόνων στην έρευνα πρέπει
να είναι ξεκάθαρα, για παράδειγμα η βελτίωση της γνώσης, η επιθυμία
να κάνουν ανακαλύψεις για το καλό της κοινωνίας, αλλά και να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους. Έννοιες όπως εμπιστοσύνη, ποιότητα,
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στην έρευνα είναι κοινά αποδεκτές
παρά τις διαφορετικές απόψεις στην αξιολόγηση της έρευνας και συνιστούν σημαντικό τετράπτυχο διδασκαλίας για την ηθική και την ακεραιότητα του σύγχρονου ερευνητή.
Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο,
όσο και στην Ελλαδικό, να τονισθεί η ανάγκη για τη διδασκαλία και τη
προώθηση μιας κουλτούρας της ηθικής στην έρευνα. Η απουσία διδασκαλίας συγκεκριμένου μαθήματος στα ωρολόγια προγράμματα, δεν αποκλείει τις πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα
και διδασκαλίες εκτός ωρολογίου προγράμματος, δημιουργώντας τις
συνθήκες για την ένταξη των καλών πρακτικών σε προγράμματα σπουδών.30
Το παιχνίδι των ρόλων από τους μαθητές,31 αλλά κυρίως η χρήση της
Τέχνης στη διαμόρφωση της ηθικής συνείδησης και της προβολής της
ακεραιότητας που θα πρέπει να διέπει τον ερευνητή-επιστήμονα χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση ανήλικων μαθητών στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η γνώση και εν μέρει η ταύτιση του μαθητή με τα ηθικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος επιστήμονας είναι πολύτιμη, όταν αυτή
γίνεται με επιτυχία. Η διδασκαλία εικονικού σεναρίου και το κάλεσμα
για την αντιμετώπισή του από τους μαθητές με τις γνώσεις τους, δίχως
ηθικές νόρμες και κανόνες, ως μέλη μιας μελλοντικής επιτροπής ηθικής
της έρευνας, θα πρέπει να προσεχθεί και να αποτελέσει μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη η Τέχνη ως μέσο εξερεύνησης των
σύγχρονων ηθικών ζητημάτων, αποτελεί το όχημα και τον τρόπο να προσεγγισθούν τα σοβαρά προβλήματα και τα διλήμματα που αναφύονται.
Συγκεκριμένα, το θέατρο,32 ο κινηματογράφος, αλλά και οι αφηγήσεις
30
Β. ΦΑΝΑΡΑΣ : «Βιοηθικός προβληματισμός στο σχολείο». Ανάλεκτα της Πεμπτουσίας, 13 (2013), σ. 5-7, στην σ. 5.
31
M. BEIGY , G. P ISHGAHI, F. M OGHADDAS, N. M AGHBOULI, K. S HIRBACHE, F.
ASGHARI, N. ABOLFAT - H Z ADEH: «Students medical ethics rounds: a combinatorial program for medical ethics education». Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 9
(2016) ), σ. 1-12, στην σ. 2.
32
M.M. M OORE: Using Drama as an Effective Method for Teaching Elementary
Students. Senior Honors Theses, Paper 113, Eastern Michigan University, 2004, σ. 3.
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μπορούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή και με απλό τρόπο να
διδαχθεί το πρόβλημα, να κατανοηθεί και μέσα από τη συζήτηση να προβληθούν οι ενδεδειγμένες στάσεις που πρέπει να διέπουν την έρευνα.
Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αφομοιώνουν μέσω της τέχνης τις έννοιες που σχετίζονται με τη δεοντολογία και την ηθική της έρευνας ευκολότερα από τους παραδοσιακούς τρόπους της αποστήθισης. Η συμμετοχή γενικά σε ρόλους ή σε ρόλους μέσω τις τέχνης, σε συζητήσεις με
συνομηλίκους και δασκάλους, προωθούν συνθετικά τη δημιουργία των
χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς που θα πρέπει να έχει ο ερευνητής-επιστήμονας.
Επίλογος/Συμπεράσματα
Η Ηθική στην Επιστημονική Έρευνα είναι γενικώς αποδεκτό ότι δεν αρκεί να υποστηρίζεται από ένα θεσμοθετημένο σύστημα νομοθετημάτων,
κωδίκων ή κανόνων δεοντολογίας. Πρέπει να είναι αδιάσπαστο μέρος
του πολιτισμού των ερευνητών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Για
παράδειγμα, η ιστορία του 20ου αιώνα έχει δείξει ότι συμμετοχή ανθρώπων σε πειράματα επιβλαβή για την υγεία ήταν συχνότερη και σε μεγαλύτερη έκταση σε κοινότητες που δεν μπορούσαν να μετέχουν ισότιμα
στην κοινωνία της πληροφόρησης. Αυτό θέτει εμφατικά την ανάγκη εισαγωγής στην εκπαίδευση μαθημάτων Ηθικής της Επιστημονικής Έρευνας όσο το δυνατόν νωρίτερα στην εκπαίδευση. Ο στόχος, όπως είναι
φανερό, είναι η δημιουργία πολιτών και ερευνητών που θα είναι γαλουχημένοι με τις αρχές της Ηθικής της Επιστημονικής Έρευνας.
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Η ευθύνη του επιστήμονα στους Φυσικούς του Dürrenmatt
ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ

Ι. Οι επιστήμες έχουν σταδιακά καταστεί βασική συνιστώσα του πολιτισμού μας και η ευρύτερη αυτή πολιτισμική συνεισφορά τους δεν διέφυγε
της προσοχής έντεχνων μορφών λόγου και έκφρασης, όπως η λογοτεχνία
και η παραλογοτεχνία, οι εικαστικές τέχνες, το θέατρο και ο κινηματογράφος. Η ενασχόληση αυτών των τεχνών με τις επιστήμες (κυρίως τις
λεγόμενες θετικές) και αυτούς που τις καλλιεργούν απέβη ιδιαίτερα παραγωγική και εποικοδομητική, καθώς δημιουργήθηκαν από τον 19ο αιώνα και εφεξής νέα λογοτεχνικά είδη, όπως η επιστημονική φαντασία, αλλά και στερεότυπα τα οποία γνώρισαν ευρεία διάδοση, όπως αυτό του
«τρελού επιστήμονα»33 στην τρομακτική ή την κωμική εκδοχή του.
Μεταξύ των θεμάτων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον ποικίλων δημιουργών, όταν προσεγγίζουν την επιστημονική δραστηριότητα, είναι αυτό
της ηθικής ευθύνης του επιστήμονα για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί
και τις συνέπειες της γνώσης που παράγει. Τα έργα που δημιουργούνται
υπό αυτό το πρίσμα συνήθως εγείρουν προβληματισμούς σχετικά με τις
κοινωνικές διαστάσεις υπαρκτών ή πιθανών επιστημονικών ανακαλύψεων και των εφαρμογών τους, καλώντας ταυτόχρονα τον θεατή να συμμετάσχει στα διλήμματα των επιστημόνων, να κατανοήσει το εκάστοτε διακύβευμα και να τοποθετηθεί, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα από μια
απόσταση ασφαλείας. Όσον αφορά το θέατρο, οι Φυσικοί (1962 και
1991) του Dürrenmatt αποτελούν ένα εξαίρετο δείγμα αυτής της προσέγγισης.34
Το ζήτημα της ηθικής ευθύνης του φυσικού επιστήμονα απασχόλησε
ιδιαίτερα την παγκόσμια κοινή γνώμη τις δεκαετίες του πενήντα και του
εξήντα και ο Dürrenmatt δεν έμεινε ανεπηρέαστος από τις σχετικές ζυμώσεις. Οι οδυνηρές συνέπειες από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα
και το Ναγκασάκι, η ατμόσφαιρα ψυχρού πολέμου και ο ανταγωνισμός
μεταξύ των πολιτικών ελίτ των ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ανάγκασαν τις δυτικές
κοινωνίες να αναμετρηθούν με την πυρηνική απειλή. Ωστόσο, στο νου
πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφέα μας, εμφιλοχωρεί η σκέψη ότι ο κίνδυνος αυτός δεν θα υπήρχε εάν κάποιοι φυσικοί
είχαν αρνηθεί να συνεχίσουν τις έρευνές τους, όταν διαπίστωσαν τις καταστροφικές δυνατότητες της πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, αρχίζει
να κατανοείται ότι οι κίνδυνοι που ενέχει η επιστήμη της φυσικής και
33

R. D. HAYNES: From Faust to Strangelove: Representations of the Scientist in
Western Literature. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1994.
34
F. DURRENMATT: Die Physiker. Ζurich, Die Arche, 1962. Αγγλική μετάφραση:
The Physicists. Translated by J. Kirkup. New York, Grove Press, 1991.
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ειδικότερα η πυρηνική ενέργεια, θα μπορούσαν να προκύψουν σε μεγάλο
βαθμό και από άλλες ανακαλύψεις που οι εφαρμογές τους είναι δυνατό
χρησιμοποιηθούν χωρίς συλλογική ηθική αξιολόγηση. Ο Dürrenmatt αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την κοινωνική χρησιμότητα της επιστημονικής προόδου· αμφιβάλλει αν αυτή φέρνει στους ανθρώπους δικαιοσύνη
και ειρήνη -που αποτελούν βασικά στοιχεία της ευζωίας τους- και επιθυμεί διακαώς να την θέσει στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
ΙΙ. O πρόσφατος αυτός σκεπτικισμός για τον ρόλο των επιστημόνων βρίσκεται στους αντίποδες της ευρύτερα διαδεδομένης πεποίθησης στη Δύση ότι η επιστήμη αποτελεί το κυρίως όχημα προόδου και βελτίωσης του
ανθρώπινου γένους. Η αντίληψη αυτή έφτασε στο απόγειό της τον 19ο
αιώνα με το ρεύμα του θετικισμού.35 Για το ευρύ κοινό οι επιστήμονες
αναγνωρίζονταν ως ευεργέτες και πρότυπα της ανθρωπότητας, ενώ οι
αρνητικές συνέπειες του έργου τους ήταν ασήμαντες και ανεπαίσθητες
μπροστά στις εφαρμογές που άλλαζαν τον κόσμο. Η λογοτεχνία της εποχής δεν συμμεριζόταν αναγκαστικά αυτή την εικόνα, αλλά για τους αναγνώστες της, ο Δρ Φρανκενστάιν, ο καθηγητής Μοριάρτι και ο πλοίαρχος
Νέμο αποτελούσαν γραφικές φιγούρες της μυθοπλασίας και όχι πραγματικές απειλές που θα μπορούσαν μια μέρα να λάβουν σάρκα και οστά.36
Πέρα από το τι συνέβαινε πραγματικά στον επιστημονικό κόσμο, με την
έλευση του 20ου αιώνα καινούργια μέσα όπως το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, τα κόμικς και τα κινούμενα σχέδια, τα οποία ασκούσαν ευρύτατη επιρροή στις μάζες, άρχισαν να υπερτονίζουν την εικόνα ενός ακραίου και αλαζονικού επιστήμονα, ο οποίος άγγιζε τα όρια της παράνοιας και συχνά λειτουργούσε ως αδίστακτος εγκληματίας. Ο Δρ Φρανκεστάιν και ο πλοίαρχος Νέμο μπορεί να ωθούνταν από ευγενή κίνητρα,
αλλά οι επιστήμονες που συγκρούονταν με τον Μπάτμαν, τον Σπάιντερμαν και τον Σούπερμαν δεν επιθυμούσαν κάτι λιγότερο από την παγκόσμια κυριαρχία. Η εικόνα του επιστήμονα της μυθοπλασίας ίσως δεν είχε
καμία σχέση με τους επιστήμονες του πραγματικού κόσμου (με εξαίρεση
τον Δρ Μένγκελε και ελάχιστους άλλους), για τον λόγο ότι στον πραγματικό κόσμο δεν ήταν οι ίδιοι οι επιστήμονες που έθεταν σε εφαρμογή τις
καταστροφικές ανακαλύψεις τους, αλλά οι κυβερνήσεις για τις οποίες
εργάζονταν. Αμφισβητούσε ωστόσο, την επικρατούσα θετική εικόνα για
την επιστήμη και τους επιστήμονες.
Η θετική εικόνα για τον επιστήμονα άρχισε να μεταβάλλεται σταδιακά καθώς το ευρύτερο κοινό άρχισε να συνειδητοποιεί ότι οι επιστημονικές εφευρέσεις δεν αποσκοπούν πάντα στο καλό της ανθρωπότητας. Παράλληλα, σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο επικράτησε μια λογική διαχωρι35
Πρβλ., μεταξύ πολλών άλλων το κλασικό έργο του Auguste Comte: Cours de philosophie positive. Paris, 1830-1842.
36
HAYNES: From Faust to Strangelove.
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σμού της επιστημονικής σκέψης από οποιοδήποτε κοινωνικό και ηθικό
προβληματισμό με επακόλουθο τη δημιουργία ενός δόγματος για την
επιστήμη, ανάλογου με το ars gratia artis. Σύμφωνα με αυτό ο επιστήμονας κλεισμένος στο εργαστήριό του οφείλει να αναζητά την αλήθεια
και την προαγωγή της γνώσης, χωρίς να εκφέρει αξιολογικές κρίσεις για
αυτό που κάνει. Στο παρελθόν η ιδέα αυτή ασκούσε σημαντική γοητεία
σε μια μερίδα του κοινού, στο μέτρο βέβαια που τα «τέρατα» παρέμειναν
κλειδωμένα. Τώρα, όμως, κατέστη προφανές ότι τα «τέρατα», (χημικά
αέρια, εργαστηριακά κατασκευασμένοι ιοί, ακτινοβολία, κλπ.) μπορούσαν να δραπετεύουν από το εργαστήριο και να στρέφονται εναντίον μας.
Σήμερα, η εικόνα του «τρελού επιστήμονα» της μυθοπλασίας φαντάζει πολύ γραφική, ώστε να μπορεί να επηρεάζει το κοινό, όσον αφορά τη
στάση του για τους επιστήμονες του πραγματικού κόσμου. Ακόμη, σε
σχέση με την ίδια την επιστημονική πρακτική, τα όρια ανάμεσα στη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα δεν είναι πλέον σαφή, καθώς οι πρακτικές εφαρμογές είτε αποτελούν εξ αρχής τον στόχο είτε διαδέχονται
πολύ σύντομα τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Η άμεση διείσδυση των
επιστημονικών επιτευγμάτων σε κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής έχει
καταστήσει πλέον τους επιστήμονες και κάθε λογής «ειδικούς» απαραίτητους εταίρους κατά την προσπάθεια επίλυσης μιας σειράς κοινωνικών
προβλημάτων.
Ωστόσο, η επιστημονική ανάπτυξη, παρόλο που υπηρετεί το επίπεδο
ζωής (τουλάχιστον στον προηγμένο κόσμο), έχει προκαλέσει ταυτόχρονα
και μια σειρά σοβαρότατων επιπτώσεων που σχετίζονται με την ανεξέλεγκτη χρήση των προϊόντων και των μεθόδων της. Ανάμεσα σε αυτές, η
διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας από τις επιστημονικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον, απειλεί την υγεία και την επιβίωση των οργανισμών. Σε πολιτικό επίπεδο, η επιστημονική γνώση χρησιμοποιείται συχνά ως όπλο για τη χειραγώγηση των μαζών (προπαγάνδα, διαφήμιση),
την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (ψυχολογικός εξαναγκασμός, βασανιστήρια), την παραβίαση των ατομικών ελευθεριών (παρακολούθηση και καταγραφή της ιδιωτικής ζωής), κ. ά. Μία εξίσου προβληματική όψη της εφαρμοσμένης ειδικά επιστήμης, όπως επισημαίνει ο
Dyson37, αποτελεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό τμήμα της τεχνολογικής
έρευνας εστιάζεται στη δημιουργία «παιγνιδιών για πλουσίους» εις βάρος
της ικανοποίησης των αναγκών των φτωχών. Στο βάθος, μια αόριστη,
εφιαλτική απειλή αιωρείται πάνω από την ανθρωπότητα από την ανάπτυξη των όπλων μαζικής καταστροφής. Το πρόβλημα της ευθύνης για τις
απειλητικές συνέπειες της επιστήμης παραμένει για τα καλά στο προσκήνιο. Ποιος φταίει για όλα αυτά; Ο επιστήμονας, ή όσοι χρησιμοποιούν το
έργο του;
37

F. DYSON: The Scientist as Rebel. New York: New York Review Books, 2006, σ.

19-31.
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Αναμφίβολα, ένα μέρος της ευθύνης βαρύνει όσους χρησιμοποιούν
το έργο των επιστημόνων- χωρίς να ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις που
αυτό προκαλεί.38 Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι επιστήμονες, σύμφωνα με τον μεγάλο μαθηματικό Michael Atiyah,39 δεν απαλλάσσονται
από την ευθύνη καθώς «(α) κατανοούν τα τεχνικά προβλήματα καλύτερα
από τον μέσο πολιτικό ή πολίτη και η γνώση συνοδεύεται από ευθύνη,
(β) μπορούν να προσφέρουν τεχνικές συμβουλές και βοήθεια για την επίλυση των απρόοπτων προβλημάτων που ανακύπτουν, (γ) μπορούν να
προειδοποιήσουν για τους μελλοντικούς κινδύνους που ίσως προκύπτουν
από μια τρέχουσα ανακάλυψη και (δ) αποτελούν μια διεθνή αδελφότητα
που υπερβαίνει τα φυσικά σύνορα, και έτσι είναι σε θέση να έχουν συνολική άποψη για τα συμφέροντα του ανθρώπινου γένους».
ΙΙΙ. Προχωρώντας τώρα σε μια ανάλυση του σχετικού προβληματισμού
που διατρέχουν τον εσωτερικό ιστό των Φυσικών μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά αλληλένδετων ερωτημάτων για την ελευθερία της επιστήμης και του επιστήμονα, τα οποία έχουν διατυπωθεί ποικιλοτρόπως
και από όσους ειδικούς ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, όπως:
α) Θα έπρεπε ο επιστήμονας να αναλαμβάνει έρευνες, όταν γνωρίζει
ότι θα έχουν καταστροφικές εφαρμογές για την ανθρωπότητα;
β) Είναι σωστό ο επιστήμονας να παραδίνει τα προϊόντα της έρευνάς
του για να χρησιμοποιηθούν από τρίτους, όταν διαπιστώνει ότι η χρήση
τους θα έχει καταστροφικές συνέπειες;
γ) Πρέπει να αδιαφορούν οι επιστήμονες για τις κοινωνικές επιπτώσεις της έρευνάς τους και τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από αυτήν;40
Ο Dürrenmatt προσεγγίζει τα παραπάνω ερωτήματα μέσα από τις διαφορετικές οπτικές που εκφράζουν οι χαρακτήρες των τριών φυσικών.
Ειδικότερα:
Ο ένας από τους φυσικούς, (ο Νεύτων) προβάλλει την αντίληψη ότι
δεν υπάρχουν όρια στην ελευθερία της επιστήμης και ότι δουλειά του
επιστήμονα είναι η ανακάλυψη, χωρίς να ενδιαφέρεται για τη χρήση που
της επιφυλάσσεται. Η ευθύνη για τη χρήση της μετατίθεται σε αυτούς
που εκμεταλλεύονται το έργο του.
Ο δεύτερος, (ο Αϊνστάιν), πιστεύει ότι η επιστήμη υπηρετεί την πολιτική της ισχύος και γι’ αυτό οι φυσικοί θα πρέπει να στρατεύονται στην
38
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πολιτική, ώστε τελικά να έχουν λόγο στις αποφάσεις για τον τρόπο χρήσης των ανακαλύψεών τους.
Ο τρίτος, (ο Μέμπιους), θεωρεί ότι ο επιστήμονας είναι ελεύθερος,
μόνο όταν ο ίδιος μπορεί να αποφασίσει για την τύχη του έργου του και
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσφέρει στους ισχυρούς τη δυνατότητα να βλάψουν την ανθρωπότητα διαμέσου των δικών του επιτευγμάτων.
Ποια είναι η ορθή απάντηση; Ο Dürrenmatt δεν είναι από τους συγγραφείς που του αρέσει να καθοδηγεί ή να υποδεικνύει το συμπέρασμα
στο οποίο οι αναγνώστες θα όφειλαν να καταλήξουν. Ωστόσο, από την
πλοκή του έργου αναδεικνύονται κάποιες έμμεσες απαντήσεις. Ο Μέμπιους, εκπροσωπώντας την συνείδηση της ευθύνης, οδηγεί μέσα από διαλεκτική αντιπαράθεση και τους άλλους φυσικούς στο να συνειδητοποιήσουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για τις τραγικές συνέπειες που οι ανακαλύψεις τους θα προκαλέσουν στην ανθρωπότητα.
Καταλογίζοντας εγκληματική ενοχή απέναντι στην ίδια τους τη σκέψη,
θεωρούν ότι η μόνη λύση για να σωθεί ο κόσμος είναι να απαλλαγεί από
αυτούς. Η κορυφαία ηθική πράξη επανόρθωσης και ανάληψης της ευθύνης, επισφραγίζεται με τη συναίνεση και των τριών φυσικών να μείνουν
ισόβια έγκλειστοι στο ψυχιατρείο προσποιούμενοι για πάντα τους τρελούς, «τρελοί, αλλά ελεύθεροι». Ο αυτοπεριορισμός, η διακοπή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, η επιλογή του επιστημονικού αναχωρητισμού, το «σφράγισμα» του επιστημονικού νου και τέλος η καταστροφή
των χειρόγραφων, αποτελούν την αντίστροφη πορεία της ανακάλυψης,
την «αποεφεύρεση», την αναίρεσή της.
Αναλογιζόμενοι την απόφαση των φυσικών από την απόσταση ασφαλείας που χωρίζει τη σκηνή από τον θεατή, το έργο από την πραγματικότητα, χωρίς την πίεση που νιώθει το υποκείμενο της δράσης και έχοντας το χρόνο με το μέρος μας, αναρωτιόμαστε αν η επιλογή της επιστημονικής απομόνωσης των φυσικών ήταν η μοναδική ή η καλύτερη δυνατή. Ακόμη, αμφιβάλλουμε για τον εάν αυτή προέκυψε με τη διαύγεια της
ορθής και ψυχρής λογικής, την οποία υπερηφανεύονται ότι εφαρμόζουν
οι φυσικοί μας και όχι από μια εσωτερική κρίση πανικού και συνειδησιακών τύψεων, οδηγώντας τους σε μια σπασμωδική απόπειρα εξόδου από
το δεδομένο αδιέξοδο. Άραγε, η επιστημονική αυτοχειρία των τριών φυσικών θα σταματήσει κάποιον άλλον από το «να κάνει τη βρώμικη δουλειά»; Δεν είναι αλήθεια, όπως λέγεται στο έργο, πως «ό,τι είναι στα όρια της ανθρώπινης σκέψης κάποιος αναπόφευκτα θα το σκεφθεί»; 41 Η
πορεία της επιστημονικής σκέψης δεν θα φέρει στο προσκήνιο κάτι που
κάποτε «κρύφτηκε κάτω από το χαλί»; Έχει νόημα η αναβολή;
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Ο Durrenmatt προσπαθεί να αναγάγει το θέμα της ευθύνης του επιστήμονα σε πρόβλημα συλλογικό, καθώς όπως ο ίδιος λέει «στη σημερινή εποχή είμαστε όλοι ένοχοι» και σαν τέτοιο πρέπει να λυθεί όχι από το
άτομο αλλά από την κοινωνία. Παρουσιάζει τους τρεις φυσικούς ως «ιδανικούς αυτόχειρες» της επιστήμης για το καλό της ανθρωπότητας, αφού η επιστήμη έφτασε να αντιπροσωπεύει τον πολέμιο και όχι τον υπέρμαχο της ανθρώπινης ευτυχίας. Όμως, ακόμα κι αν ο ήρωας του
Durrenmatt θυσιάζεται, το πρόβλημα για την κοινωνία παραμένει, αφού
όπως αναφέρει ο συγγραφέας «οτιδήποτε αφορά όλους, μπορούν μόνο
όλοι μαζί να το λύσουν: οποιαδήποτε προσπάθεια ενός να λύσει ό,τι αφορά όλους είναι καταδικασμένη να αποτύχει».42 Οι φυσικοί θυσιάστηκαν, αυτοπεριορίστηκαν, αλλά εις μάτην, αφού τελικά οι ανακαλύψεις
τους έφτασαν στα χέρια μιας παρανοϊκής, αδίστακτης και εξουσιομανούς
ψυχιάτρου. Έτσι, όπως σημειώνει ο Χουρμούζιος «θα είναι περιττοί μάρτυρες και η θυσία τους θα καταγραφεί στο χρονικό της ζωής του κόσμου
σαν μια άχρηστη ευαισθησία ευθύνης».43
IV. Το αίτημα τελικά είναι, τί μπορούν να κάνουν οι επιστήμονες; Η διαβλεπόμενη αποτυχία του αναχωρητικού εγχειρήματος των τριών φυσικών
οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο επιστήμονας χρειάζεται τη θεσμική υποστήριξη της κοινωνίας ή της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να τεθούν
κάποια ηθικά όρια ως προς το περιεχόμενο ή τις μεθόδους των ερευνών
του. Η ίδρυση επιτροπών δεοντολογίας καθώς και άλλων ανεξάρτητων
οργανισμών σε συνδυασμό με την πολιτική βούληση των κυβερνήσεων
και τη διεθνή συνεργασία, μπορούν να προστατεύσουν την κοινωνία από
τον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας των επιχειρήσεων και του
τυχοδιωκτισμού ανεύθυνων επιστημόνων. Η έκφραση, όμως, του επιστήμονα μέσα από έναν κρατικό ή ιδιωτικό φορέα που δεν του ανήκει,
δημιουργεί και πάλι το ζήτημα εάν ο ίδιος μπορεί να κατευθύνει και να
επηρεάσει τον φορέα στον οποίο εντάσσεται προς το συμφέρον της ανθρωπότητας ή εάν αναγκάζεται να υποκύπτει σε πολιτικές ή οικονομικές
σκοπιμότητες και ιδεολογικούς ανταγωνισμούς που θέτουν σε κίνδυνο το
κοινό αγαθό και την ελευθερία του ίδιου. Απέναντι σε παραμέτρους που
διαφεύγουν από τους θεσμικούς ελέγχους, η ηθική δύναμη του επιστήμονα να αντιστέκεται όταν διαπιστώνει ότι δεν υπηρετεί το κοινό αγαθό,
όσο μεγάλο κι αν είναι το τίμημα, αποτελούν την έσχατη δικλείδα ασφαλείας αλλά και γνώρισμα ισχυρών προσωπικοτήτων.
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V. Ο Dürrenmatt, ως γιος προτεστάντη πάστορα, αναδεικνύει με το
έργο του και μια μεταφυσική διάσταση του προβλήματος της ευθύνης
του επιστήμονα, η οποία γίνεται αντιληπτή ως η ηθική δέσμευση να χρησιμοποιεί ο τελευταίος τη γνώση που διαθέτει για το καλό της ανθρωπότητας. Ο Μέμπιους, παρουσιάζεται ως μύστης που κοινωνεί με πνευματικές δυνάμεις (βασιλιάς Σολομών), ένα στοιχείο που χρησιμοποιείται
για να διακωμωδήσει και να ενισχύσει την εικόνα του αποκλίνοντος, αλλά και που παραπέμπει στον μεσαιωνικό επιστήμονα-αλχημιστή. Με την
επίκληση ανωτέρων δυνάμεων, οδηγείται σε μια ενορατική προσέγγιση
της γνώσης διαμέσου μυστικών εμπειριών και μιας εσωτερικής συνομιλίας με πνεύματα που υπαγορεύουν ή επικυρώνουν την αλήθεια. 44
Ωστόσο, αυτή η εξ αποκαλύψεως γνώση, εξαιτίας της προέλευσής
της, δεν ανήκει στον επιστήμονα. Στους Φυσικούς είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια τελολογική σκοπιμότητα. Οι επιστήμονες, ως φορείς τέτοιας
γνώσης είναι ταγμένοι στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Είναι οι εκλεκτοί που επέλεξαν οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις προκειμένου να
τους εμπιστευτούν τη γνώση και τη διαχείρισή της, καθώς και για να ενεργούν διαμέσου αυτών. Έτσι, υποχρεούνται να τη θέσουν στην υπηρεσία του κοινού συμφέροντος, αφού αυτός είναι ο λόγος που έτυχαν μιας
τέτοιας εύνοιας. Είναι ηθικά εσφαλμένο να επιδιώκουν την οικειοποίηση
της γνώσης που τους αποκαλύφθηκε και να θέλουν να χρησιμοποιήσουν
προς ίδιον όφελος τα «οικουμενικά μυστικά», δηλαδή τους νόμους και τα
μυστήρια της φύσης. Η εξατομίκευση και ο σφετερισμός της γνώσης για
ιδιοτελείς σκοπούς, όπως η εξουσία, ο πλουτισμός και η δόξα, παρουσιάζεται από τον Dürrenmatt ως πράξη ηθικά επιλήψιμη, προδοτική απέναντι στις ανώτερες δυνάμεις του σύμπαντος και τους ανθρώπους. Όταν η
γνώση δεν τίθεται στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, είναι επιβλαβής,
όχι μόνο για την ανθρωπότητα, αλλά και για τον κάτοχό της, καθώς αυτός εκπίπτει ηθικά και οδηγείται στην αυτοκαταστροφή.
Μπορεί βέβαια πολλοί αναγνώστες σήμερα να μην ελκύονται ιδιαίτερα από μεταφυσικές προσεγγίσεις, αλλά οι Φυσικοί δεν είναι ένα μονοσήμαντο έργο και μπορεί να αποτελέσει γέφυρα ή εισαγωγή για έναν
πιο συστηματικό προβληματισμό στο θέμα της ευθύνης του επιστήμονα.
VI. Ο προβληματισμός που παρουσιάζεται στους Φυσικούς αλλά και η
κατάληξη του έργου, είναι απόλυτα συμβατά με το πνεύμα του
Dürrenmatt, ενός συγγραφέα πεσιμιστή, ειρωνικού και αδιέξοδου, που
πάντα αρέσκονταν να ξεβολεύει το κοινό του και να το υποβάλλει σε
έναν ιδιαίτερο διανοητικό κάματο, αντί να το καθοδηγεί ή να του προσφέρει έτοιμες λύσεις, ή ακόμη, αυτό που θα ήθελε να ακούσει. Έτσι το
44
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κείμενο παραμένει διαχρονικά επίκαιρο, καθώς από τη μια προσφέρει τον
απαραίτητο προβληματισμό για την ευθύνη του επιστήμονα, από την άλλη όμως, διεγείρει τον εκάστοτε αναγνώστη – θεατή να εμπλακεί και να
τοποθετηθεί ενεργά απέναντι στα προβλήματα της εποχής του.
Επιπλέον, μέσα από το κείμενο αυτό, διαρρέουν προς τον έξω κόσμο
αθέατες όψεις της επιστήμης και της προσωπικότητας των επιστημόνων,
των διλημμάτων που αντιμετωπίζουν και των αποφάσεων που καλούνται
να λάβουν, τα οποία συνήθως μένουν καλά προστατευμένα στα όρια της
επιστημονικής κοινότητας. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τους Φυσικούς
του Dürrenmatt ένα μοναδικό έργο για να αξιοποιηθεί διδακτικά, προκειμένου μέσα από το θέατρο, να παρουσιαστεί μια ευρύτερη, συμπληρωματική και πιο ρεαλιστική εικόνα για τον επιστήμονα καθώς και για την
επιστήμη και να τονιστούν οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις των
φυσικών επιστημών. Τέλος, στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνων επιχειρηματολογίας για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, o προβληματισμός του
Dürrenmatt για την ευθύνη των επιστημονικών ανακαλύψεων και των
συναφών διλημμάτων που αντιμετωπίζουν οι φυσικοί, μπορούν να γίνουν
αντικείμενα κριτικού προβληματισμού και επιχειρηματολογικής αντιπαράθεσης, υπό το πρίσμα μιας σύγχρονης οπτικής.

62

Οι εξισώσεις της φυσικής και η «συμβολική επανάσταση» στην
άλγεβρα: ιστορικά στοιχεία και διδακτικές προεκτάσεις
ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ
Εισαγωγή
Είναι γνωστές στους εκπαιδευτικούς (αλλά καταγράφονται και στη βιβλιογραφία της διδακτικής) οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές
του Λυκείου στη διαχείριση των εξισώσεων της φυσικής. Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις δυσκολίες αυτές στην ανεπαρκή μαθηματική γνώση
των μαθητών45. Η έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών, από
την άλλη μεριά, τις αποδίδει όχι τόσο στις ελλείψεις των μαθητών στη
διαδικαστική μαθηματική γνώση (αλγεβρικές πράξεις, επίλυση εξισώσεων κλπ) όσο στην ανεπαρκή κατανόηση των συμβολικών αλγεβρικών
εκφράσεων, δηλαδή στην έλλειψη «βαθειάς κατανόησης» των μαθηματικών46. Χωρίς να απορρίπτει τις εξηγήσεις αυτές, η εργασία αυτή θα εστιασθεί σε δύο επιπλέον στοιχεία:
a. Στις εννοιολογικές περιπλοκές που ενυπάρχουν στις ίδιες τις μαθηματικές έννοιες που χρησιμοποιεί η σχολική φυσική (‘εξισώσεις’, ‘μεταβλητές’, ‘συναρτήσεις’ κλπ), και (όχι ανεξάρτητα από αυτές)
b. Στις σημασιολογικές ιδιαιτερότητες των μαθηματικών της σχολικής
φυσικής: στο ότι όλες οι εξισώσεις της φυσικής είναι παραμετρικές·
στο ότι είναι συναρτήσεις και όχι απλώς εργαλεία υπολογισμού· στο
ότι τα χρησιμοποιούμενα αλγεβρικά σύμβολα αναπαριστούν μεγέθη
με φυσικό νόημα και όχι αριθμούς κλπ.
Τα στοιχεία αυτά θα διερευνηθούν αρχικά μέσα από την ιστορική εξέλιξη των σχετικών εννοιών, και τα όποια θεωρητικά συμπεράσματα θα
αντιπαρατεθούν με τις σύγχρονες έρευνες στη διδακτική των μαθηματικών και της φυσικής. Ο στόχος δεν είναι να προταθούν πρακτικές λύσεις,
αλλά να εντοπισθούν και διερευνηθούν τα προβλήματα.
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Η συμβολική επανάσταση στην άλγεβρα και η νέα φυσική
Μια σημαντική αλλά παραμελημένη συνιστώσα της επιστημονικής επανάστασης είναι η εισαγωγή και η καθιέρωση τον 17ο αιώνα της συμβολικής γραφής στην άλγεβρα. Σύμφωνα με τον Michel Sherfati, ο νέος τρόπος γραφής δεν είναι απλώς ένας άλλος τρόπος έκφρασης των κατά τα
άλλα αναλλοίωτων μαθηματικών εννοιών, αλλά «μια αληθινή επανάσταση στον τρόπο σκέψης, η οποία καθιέρωσε ένα ισχυρό εργαλείο για τη
δημιουργία μαθηματικών αντικειμένων, χωρίς ισοδύναμο στη φυσική
γλώσσα»47.
Τις αλλαγές του νοήματος των αλγεβρικών εκφράσεων, συνεπεία του
νέου συμβολικού τρόπου γραφής τους, επεσήμανε το 1932 ο φιλόσοφος
Jacob Klein, σε μια διάλεξη στο πανεπιστήμιο του Marburg48, και σε βιβλίο του για την ιστορία της άλγεβρας49. Σύμφωνα με τον Klein, το νόημα του «αγνώστου» στις αλγεβρικές εξισώσεις υπέστη μια σημαντική
μεταβολή τον 17ο αιώνα. Στις παλαιότερες εκδοχές της άλγεβρας (στο
Διόφαντο, στους Άραβες, στους Αναγεννησιακούς μαθηματικούς κλπ),
το σύμβολο του αγνώστου αντιπροσώπευε έναν άγνωστο αλλά πάντοτε
συγκεκριμένο αριθμό. Μετά τον Viète το σύμβολο του αγνώστου παριστάνει « τον γενικό αριθμητικό χαρακτήρα ενός εκάστου και κάθε αριθμού»50. Αυτό συνέβη γιατί, μεταξύ άλλων, ο Viète εισήγαγε γράμματα
στη θέση των αριθμητικών συντελεστών, μετατρέποντας τις απλές εξισώσεις (π.χ. 5𝑥 + 1 = 16)51 σε παραμετρικές εξισώσεις (π.χ. 𝑎𝑥 + 𝑏 =
𝑐), και γενικεύοντας τα δεδομένα σε παραμέτρους, που τώρα πια αντιπροσώπευαν όχι συγκεκριμένους αριθμούς αλλά κατηγορίες αναπαριστώμενων οντοτήτων52. Έτσι, οι αλγεβρικές εξισώσεις μπορούσαν να
εξετασθούν στη γενικότητά τους, και όχι μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων όπως γινόταν μέχρι τότε. Επιπλέον, οι αλγεβρικές συμβολικές
εκφράσεις δε θα αντιπροσώπευαν πια αριθμούς αλλά «είδη» (γενικευμένους, μη καθορισμένους, αριθμούς), και η άλγεβρα δε θα ήταν πια «λογιστική των αριθμών» αλλά «λογιστική των ειδών» (Viète 1983, σελ. 17).
Η άλγεβρα αυτή μπορούσε τώρα να εφαρμοσθεί σε γεωμετρικά μεγέθη,
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αλλά και σε κάθε είδους μεγέθη, και να αναπαραστήσει και διερευνήσει
τις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών53. Όπως έγραψε ο Viète:
[Η αναλυτική τέχνη – άλγεβρα] δεν περιορίζει πια τη συλλογιστική της στους αριθμούς, ένα περιορισμό των παλιών αναλυτών, αλλά δουλεύει με τη νέοανακαλυφθείσα συμβολική λογιστική, η οποία είναι περισσότερο ισχυρή και παραγωγική στη σύγκριση των μεγεθών μεταξύ τους54.

Τις συμβολικές (αλλά και εννοιολογικές) αυτές καινοτομίες τις υιοθέτησε και τις επεξέτεινε ο Descartes55, και τις χρησιμοποίησε για να αναλύσει τις σχέσεις μεταξύ των μεγεθών στη γεωμετρία56.
Οι απόψεις του Klein, οι οποίες πέρασαν μάλλον απαρατήρητες από
τους ιστορικούς και τους φιλόσοφους των μαθηματικών, επανήλθαν στο
προσκήνιο από τον ιστορικό των μαθηματικών Sabetai Unguru, στα
πλαίσια της διαμάχης του με τους παραδοσιακούς ιστορικούς των μαθηματικών για τη γεωμετρική άλγεβρα57, και πιο πρόσφατα από την καθηγήτρια της διδακτικής των μαθηματικών Anna Sfard58, στα πλαίσια της
έρευνάς της για τις δυσκολίες των μαθητών με τις αλγεβρικές έννοιες.
Σύμφωνα με τον Unguru, η μετά τον Viète έννοια του αριθμού, που μέχρι
τότε υποδήλωνε ένα πλήθος αντικειμένων, μετεξελίχθηκε σε μια νέα αφηρημένη-συμβολική οντότητα, ενώ τα μαθηματικά μετασχηματίσθηκαν
σε μια επιστήμη στην οποία η συμβολική έκφραση των εννοιών και των
προτάσεων ήταν στενά συνδεδεμένη με το περιεχόμενο που αντιπροσώπευαν:
Για τους αρχαίους Έλληνες «αριθμός» σήμαινε πάντοτε ένα πλήθος αντικειμένων …
Για τα μετά τον Viète σύγχρονα μαθηματικά, ο αριθμός είναι μια έννοια· είναι η έννοια της ποσότητας! Καθώς οι αριθμοί αρχίζουν να θεωρούνται ως αφηρημένες και
συμβολικές οντότητες, ένα «νέο» είδος μαθηματικών (και κατ’ αναλογίαν, μια νέα
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επιστήμη μακροπρόθεσμα) άρχιζε να εμφανίζεται: τα μαθηματικά στα οποία η συμβολική μορφή μιας δήλωσης είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το περιεχόμενό
της· πράγματι, μπορούμε να πούμε ότι η μορφή είναι το περιεχόμενο!59

Στις απόψεις αυτές θα δώσει φιλοσοφική στήριξη ο Sören Stenlund60,
συνδέοντάς τις με τις ιδέες του Wittgenstein για τα μαθηματικά, κεντρικό
θέμα των οποίων είναι η εστίαση στη μαθηματική πρακτική. Όπως γράφει ο Stenlund:
Η αντιμετώπιση των μαθηματικών ως δραστηριότητας είναι ουσιώδης στη λογική
των συμβολικών μαθηματικών. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το νέο αριθμητικό-αλγεβρικό σύστημα του Viète (καθώς και η mathesis universalis των Simon
Stevin, Descartes και Wallis, που συνεχίζει και συμπληρώνει τη δουλειά του Viète)
δεν είναι μια νέα θεωρία της αριθμητικής, ή μια νέα επιστήμη του αριθμού (με την
Αριστοτέλεια έννοια της «επιστήμης»), αλλά κυρίως μια νέα τέχνη με νέες πρακτικές, μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όχι μόνο από τα
«καθαρά μαθηματικά», αλλά και από την κοσμολογία, τη φυσική και την αστρονομία61.

Το νόημα των συμβόλων προσδιορίζεται κυρίως από τη λειτουργία
τους μέσα στο λογισμό, και οι λειτουργικές τους πρακτικές συνδέονται
άμεσα με τις νέες μαθηματικές ιδέες και έννοιες.
Η λειτουργική εκδοχή ενός συμβόλου, η λειτουργία του στο λογισμό, ο ρόλος του
στο χειρισμό και στο μετασχηματισμό των εκφράσεων είναι αυτό που το συνιστά ως
σύμβολο. Ένας συμβολισμός, επομένως, δεν είναι απλώς ένα σύστημα γραφής με
την τυπογραφική ή την γλωσσολογική έννοια … Αυτό σημαίνει ότι οι νέες μαθηματικές έννοιες … αναδύθηκαν μαζί με το νέο αλγεβρικό συμβολισμό. Οι νέες ιδέες
μπόρεσαν να υπάρξουν ως νέες ακριβείς έννοιες μόνο όταν οι διαδικαστικές πρακτικές του νέου συμβολισμού διαμορφώθηκαν και μπήκαν σε πράξη. Ή, μάλλον, η εφεύρεση των νέων ιδεών ήταν η εφεύρεση των νέων διαδικαστικών πρακτικών του
αλγεβρικού συμβολισμού. Δεν εφευρέθηκαν πρώτα οι νέες ιδέες «στα μυαλά των
μαθηματικών» και στη συνέχεια εκφράσθηκαν και εφαρμόσθηκαν με τη νέα αλγεβρική συμβολική γραφή62.

Τη νέα άλγεβρα των Viète και Descartes θα χρησιμοποιήσουν οι φιλόσοφοι- μαθηματικοί του 18ου αιώνα (Johann και Daniel Bernoulli, d’
Alembert, Euler, Lagrange κλπ) για να αναδιατυπώσουν τη νευτώνεια
μηχανική στη συμβολική γλώσσα της άλγεβρας (και του απειροστικού
λογισμού), εγκαταλείποντας την παλιά γλώσσα των αναλογιών μεταξύ
των μεγεθών63. Έτσι, οι βασικές έννοιές της μπορούσαν τώρα να ορι59
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σθούν με συντομία, αυστηρότητα και ακρίβεια. Π.χ. ο Varignon64 μπορούσε να ορίσει τη στιγμιαία ταχύτητα ως 𝑣 = 𝑑𝑥 ⁄𝑑𝑡, και τη στιγμιαία
επιτάχυνση ως 𝑎 = 𝑑2 𝑥⁄𝑑𝑡 2 , παραμερίζοντας παλιότερες μακροσκελείς
λεκτικές διατυπώσεις με αναλογίες65. Με την ίδια γλώσσα διατυπώθηκαν
σταδιακά και οι νόμοι και οι αρχές της νέας μηχανικής. Ο Euler66 π.χ.
διατύπωσε το 2ο νόμο του Νεύτωνα ως εξίσωση, με τη μορφή 𝐹 =
𝑑2 𝑥

𝑚 𝑑𝑡 2 67. Τα πλεονεκτήματα της νέας γραφής, όπως επισήμανε ο d’
Alembert68, ήταν ότι οι εξισώσεις αυτές μπορούσαν εύκολα να συνδυασθούν μεταξύ τους, να υποστούν επεξεργασία με τους διαδικαστικούς
κανόνες της άλγεβρας και να παραγάγουν νέες εξισώσεις, δηλαδή νέες
σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μεγεθών. Οι νέες αυτές σχέσεις μπορούσαν να ελεγχθούν με πειράματα. Με την αναδιατύπωση αυτή, όμως,
κάτι χάθηκε στην πορεία. Η σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή
το εμπειρικό νόημα των εννοιών και των νόμων, εξασθένησε. Η διδασκαλία των εννοιών αυτών σήμερα οφείλει με κάποιο τρόπο να αναπληρώσει αυτή την απώλεια.
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Η ελλιπής κατανόηση των αλγεβρικών συμβολικών εκφράσεων στην
άλγεβρα και στη φυσική
Όπως είδαμε προηγουμένως, η νεώτερη άλγεβρα έχει αποκτήσει
συμβολικό χαρακτήρα, και έχει μετατοπίσει την εστίασή της από τον υπολογισμό αγνώστων αριθμών στην περιγραφή και διερεύνηση σχέσεων
μεταξύ μεγεθών. Κάποιες από τις εννοιολογικές μεταβολές που έχει υποστεί είναι οι εξής:
a. Οι απλές εξισώσεις έχουν γίνει γενικές παραμετρικές εξισώσεις
(τουλάχιστον οι εξισώσεις που χρησιμοποιεί η σχολική φυσική).
b. Τα σύμβολα των αγνώστων δεν αντιπροσωπεύουν πια αγνώστους
πλην συγκεκριμένους αριθμούς. Αντιπροσωπεύουν γενικευμένους
αριθμούς ή μεγέθη, τα οποία μπορούν να πάρουν διάφορες τιμές.
Έχουν γίνει μεταβλητές.
c. Οι εξισώσεις δεν είναι μόνο εργαλεία υπολογισμού, αλλά περιγράφουν και σχέσεις μεταξύ μεγεθών. Έχουν γίνει συναρτήσεις.
Έρευνες στη διδακτική των μαθηματικών δείχνουν ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα και με τις τρεις αυτές εννοιολογικές μεταβολές:
i.
Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να χειρισθούν παραμετρικές
εξισώσεις. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολεύονται να επιλύσουν μια
παραμετρική εξίσωση, εκτός εάν τους δοθεί ποιό σύμβολο είναι ο
άγνωστος και ποιές οι παράμετροι. Αντίστροφα, δεν μπορούν να
γράψουν τις εξισώσεις που περιγράφουν ένα απλό πρόβλημα αν
αυτό περιλαμβάνει παραμέτρους69. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν
άμεσα τη φυσική, αφού όλες οι εξισώσεις της είναι παραμετρικές.
Μια επιπλέον δυσκολία στη φυσική είναι ότι οι μεταβλητές και οι
παράμετροι σε μια εξίσωση (π.χ. 𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇) δεν προσδιορίζονται
μόνο από την εξίσωση. Καθορίζονται και από την εξεταζόμενη
κάθε φορά φυσική κατάσταση και το ερώτημα το οποίο θέτουμε
σε σχέση με αυτήν.
ii.
Για πολλούς μαθητές, τα σύμβολα των αγνώστων αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένους και όχι γενικευμένους αριθμούς ή μεταβλητές70. Συνήθως, οι μαθητές θεωρούν ότι τα σύμβολα αυτά αντι69
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προσωπεύουν πρόσκαιρα μη προσδιορισμένους αριθμούς οι οποίοι
όμως θα προσδιορισθούν κάποια στιγμή στο μέλλον71.
iii.
Πολύ συχνά, οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις αλγεβρικές εξισώσεις
ως μηχανισμούς υπολογισμών και όχι ως σχέσεις μεταξύ μεγεθών.
Το δε σύμβολο της ισότητας ως τελεστή που δίνει μια εντολή υπολογισμού και όχι ως σύμβολο που συμβολίζει μια σχέση72. Αυτό
έχει άμεση επίπτωση στη φυσική, αφού οι εξισώσεις της, εκτός
από εργαλεία υπολογισμού των αγνώστων, είναι και συναρτήσεις
που αναπαριστούν σχέσεις φυσικών μεγεθών.
Επιπλέον, στη φυσική, τα σύμβολα των μεγεθών είναι φορτωμένα με
φυσικό νόημα ευθύς εξ αρχής, και μεταφέρουν επιπρόσθετες πληροφορίες που δεν υπάρχουν στη μαθηματική δομή73. Για παράδειγμα, το σύμβολο m στην εξίσωση 𝛴𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 αντιπροσωπεύει το φυσικό μέγεθος «μάζα», που σημαίνει ότι πρέπει πάντα να έχει θετικό μέτρο, το οποίο (σε
πολλές κατηγορίες φαινομένων) πρέπει να διατηρείται σταθερό. Αυτά
δεν προκύπτουν από τη μαθηματική δομή της εξίσωσης, αλλά από το
φυσικό νόημα του αντιπροσωπευόμενου μεγέθους.
Οι (λίγες) έρευνες από τη διδακτική της φυσικής που εστιάζονται στα
μαθηματικά της φυσικής εντοπίζουν μεν το πρόβλημα, δεν μπαίνουν όμως στις εννοιολογικές ιδιαιτερότητες των μαθηματικών συμβολικών
εκφράσεων74. Οι έρευνες αυτές αποκαλύπτουν ότι στις λυκειακές τάξεις
φυσικής οι μαθητές δυσκολεύονται:
A. Να αποδώσουν σωστά το νόημα των μαθηματικών συμβολικών εκφράσεων με λεκτικές εκφράσεις. Π.χ. στην εξίσωση 𝛴𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎, η
έκφραση ΣF συνήθως αποδίδεται ως η «δύναμη» και όχι ως η «συνισταμένη δύναμη».

Reframing the Conceptual Change Approach in Learning and Instruction, 283-297. Amsterdam, Elsevier (2007).
71
C. BARDINI, L. RADFORD & C. SABENA “Struggling with variables, parameters, and indeterminate objects or how to go insane in mathematics”. In H. Chick & J.
Vincent (eds) Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, vol. 2, σ. 129-136, University of Melbourne (2005).
72
C. KIERAN “Concepts Associated with the Equality Symbol”. Educational Studies in Mathematics, 12, 317-326 (1981), P. W. THOMPSON “Students, functions, and the
undergraduate curriculum”. In E. Dubinsky, A. H. Schoenfeld, & J. J. Kaput (eds), Research in Collegiate Mathematics Education I, σ. 21-44. Providence RI, American Mathematical Society (1994).
73
E. REDISH “Problem Solving and the Use of Math in Physics Courses”. In Proceedings of the Conference World View on Physics Education in 2005: Focusing on
Change, Delphi (2005).
74
E. BAGNO, H. BERGER & B. EYLON “Meeting the challenge of students’ understanding of formula in high-school physics: a learning tool”. Physics Education, 43:1
(2008), 75-82, UHDEN & POSPIECH 2012.

69

B. Να προσδιορίσουν τις συνθήκες εφαρμογής μια εξίσωσης. Π.χ. πολλοί μαθητές θεωρούν ότι η εξίσωση 𝛴𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 εφαρμόζεται μόνο
όταν η επιτάχυνση είναι σταθερή.
C. Να μεταφράσουν από τη φυσική στα μαθηματικά. Π.χ. πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν την εξίσωση 𝑣 = 𝑠⁄𝑡 σε κάθε περίπτωση στην
οποία αναφέρεται η ταχύτητα, ανεξάρτητα από το είδος της κίνησης
που εξετάζεται.
D. Να διακρίνουν τις παραμέτρους από τις μεταβλητές.
Σύμφωνα με τους Uhden και Pospiech, οι δυσκολίες αυτές οφείλονται κυρίως στην εργαλειακή αλγοριθμική κατανόηση των μαθηματικών
και στην έλλειψη μιας βαθειάς κατανόησης των μαθηματικών. Η κατανόηση αυτή σχετίζεται με το νόημα των συμβολικών μαθηματικών εκφράσεων, δηλαδή με τις συνδέσεις που έχουν με την υποκείμενη εννοιολογική δομή και το γενικότερο πλαίσιο της εξεταζόμενης φυσικής κατάστασης75. Αυτή η έλλειψη δυσκολεύει τη μεταφορά της εργαλειακής μαθηματικής γνώσης από τη μια προβληματική κατάσταση στην άλλη και
από τα μαθηματικά στη φυσική. Η βαθειά κατανόηση των μαθηματικών
επηρεάζει, επίσης, δεξιότητες των μαθητών που οι Karam, Pospiech και
Pietrocola ονομάζουν «δομικές μαθηματικές δεξιότητες»76:
 Την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων (συστημάτων εξισώσεων)
από τις περιγραφές των φυσικών καταστάσεων, και αντίστροφα
 Την ερμηνεία των συμβολικών μαθηματικών εκφράσεων. Π.χ. την
αναδιατύπωση των μαθηματικών αποτελεσμάτων (στα προβλήματα)
σε λεκτική γλώσσα, και την εξαγωγή συμπερασμάτων για την εξεταζόμενη φυσική κατάσταση.
Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την επίλυση αυθεντικών
προβλημάτων77 στα μαθηματικά, και σχετίζονται ισχυρά με την ικανότητα επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων στη φυσική78.
Συμπεράσματα
Ο μετασχηματισμός της άλγεβρας, κατά τον 17ο αιώνα, από εργαλείο
επίλυσης απλών εξισώσεων σε ένα μαθηματικό κλάδο πολλαπλών χρή75

UHDEN & POSPIECH 2012.
R. KARAM, G. POSPIECH & M. PIETROCOLA. “Mathematics in Physics Lessons: Developing Structural Skills”. In Symposium: Addressing the Role of Mathematics
in Physics Education, GIREP 2010, Reims (2010).
77
Προβλημάτων που αφορούν πραγματικές καταστάσεις από τη ζωή ή την τεχνολογία.
78
R. SKEMP “Relational understanding and instrumental understanding”. Mathematics Teaching, 77, 20-26 (1976), UHDEN & POSPIECH 2012, N. KANDERAKIS “The
Mathematics of High School Physics: Models, Symbols, Algorithmic Operations and
Meaning”. Science & Education, 25:7-8, 837-868 (2016).
76
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σεων, με τη βοήθεια του οποίου μπορούσαν να περιγραφούν οι σχέσεις
ανάμεσα στα μεγέθη της αναπτυσσόμενης φυσικής φιλοσοφίας (ή φυσικής), συνεπάγονταν μια βαθιά μεταβολή στο νόημα των συμβολικών εκφράσεων που χρησιμοποιούσε, και στο επίπεδο αφαίρεσης που αυτές
αντιπροσώπευαν. Οι άγνωστοι και οι αριθμητικοί συντελεστές έγιναν
μεταβλητές και παράμετροι, οι εξισώσεις έγιναν γενικές και αφηρημένες
(παραμετρικές), ενώ συγχρόνως περιέγραφαν και σχέσεις μεταξύ μεγεθών, γινόμενες συναρτήσεις.
Όλες αυτές οι νέες μαθηματικές έννοιες και αφαιρέσεις υπάρχουν και
στις εξισώσεις της σημερινής λυκειακής φυσικής, και οι μαθητές, πέρα
από τα γνωστά και εξαντλητικά μελετημένα προβλήματα κατανόησης
που έχουν με τις έννοιες της φυσικής, έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα
εξαιρετικά σύνθετο σημασιολογικά και εννοιολογικά συμβολικό σύστημα για να επιλύσουν ακόμα και απλά αυθεντικά προβλήματα φυσικής.
Όπως δείχνουν οι έρευνες στη διδακτική της φυσικής, πολλοί μαθητές
του Λυκείου δεν τα καταφέρνουν.
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Επίλυση προβλημάτων ισοπεριμετρικών σχημάτων στην
εκπαίδευση
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΣΦΗΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΜΠΑΡΑΛΗΣ
Περίληψη
Τα ισοπεριμετρικά προβλήματα αποτελούν ένα σύνολο προβλημάτων
ακροτάτων, τα οποία αναφέρονται σε κυρτά γεωμετρικά σχήματα. Η σύγκριση των ισοπεριμετρικών επιφανειών, που έχουν διαφορετική μορφή,
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης Ελλήνων μαθηματικών της αρχαιότητας,
όπως του Αρχιμήδη, του Ζηνόδωρου του Παιανιέα και αργότερα του
Ήρωνα και του Πάππου από την Αλεξάνδρεια. Το ισοπεριμετρικό πρόβλημα: «από όλες τις απλές και κλειστές επίπεδες καμπύλες με δεδομένο
μήκος, ο κύκλος αποτελεί το χωρίο που περικλείει το μέγιστο δυνατό εμβαδόν» είναι, ενδεχομένως, το αρχαιότερο πρόβλημα μελέτης ακροτάτου. Η
παράδοση το συσχετίζει με το μύθο της Διδούς, τον οποίο διασώζει ο
Βιργίλιος στην Αινειάδα. Σε έργα της αρχαιότητας διαπιστώνεται η κυριαρχία της παρανόησης ότι για τον υπολογισμό μιας επίπεδης επιφάνειας
αρκεί να μετρηθεί η περίμετρός της. Για παράδειγμα, ο Θουκυδίδης εκτιμά το μέγεθος της Σικελίας σύμφωνα με το χρόνο που χρειάζεται κάποιος
για να την περιπλεύσει.
Η παλαιότερη γνωστή απόδειξη ισοπεριμετρικού προβλήματος αποδίδεται στον Ζηνόδωρο, ενώ ο Νικομήδης και ο Διοκλής, επηρεασμένοι
από τον Αρχιμήδη και τον Απολλώνιο, συνεισέφεραν με τις ιδέες τους
στη μελλοντική ανάπτυξη της θεωρίας των καμπυλών. Για αρκετούς
αιώνες απουσίαζε μια ενιαία και συνεκτική μαθηματική θεωρία ενός ομοιόμορφου τρόπου επίλυσης προβλημάτων ακροτάτων. Η μελέτη και η
επίλυση τέτοιων προβλημάτων, καθώς και η ανάπτυξη της αντίστοιχης
θεωρίας, αποτελούν ένα πρόσφορο μέσο για να οικοδομηθεί μια μαθηματική περιγραφή της φύσης, μέσω γενικών μεθόδων διερεύνησης και επίλυσης. Από τον 17ο αιώνα άρχισαν να επιλύονται με επιτυχία τέτοιου
είδους προβλήματα, που θεμελιώθηκαν στις ιδέες μεγάλων μαθηματικών
της αρχαιότητας, από νεώτερους μαθηματικούς, όπως oι: Bernoulli,
Leibniz, Newton, με την ανάπτυξη του διαφορικού λογισμού. Έτσι, τον
18ο αιώνα εμφανίζεται ένας ιδιαίτερος κλάδος αυτής της θεωρίας, ο «λογισμός των μεταβολών», ενώ συνθετότερα προβλήματα και νέες ανάγκες
προσανατόλισαν την μαθηματική έρευνα στην ανάπτυξη νέων κλάδων
της μαθηματικής ανάλυσης, όπως της θεωρίας του βέλτιστου ελέγχου.
Αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων, o Polya έχει ορίσει ως ευρετικές στρατηγικές τις γενικές προτάσεις ή τεχνικές που βοηθούν το λύτη, κι επομένως και τον μαθητή, να κατανοήσει ή να λύσει ένα δεδομένο
πρόβλημα. Οι προτάσεις αυτές είναι σημαντικό να είναι ανεξάρτητες από
κάθε ειδικό θέμα ή τη φύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Τα προ-
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βλήματα ακροτάτων είχαν κυρίαρχη θέση στα σχολικά εγχειρίδια ως τη
δεκαετία του 1960. Βαθμιαία η παρουσία τους ελαττώθηκε και η επίλυσή
τους αντικαταστάθηκε, κυρίως, από την ενιαία μεθοδολογία του διαφορικού λογισμού.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται προβλήματα ισοπεριμετρικών σχημάτων των σημερινών σχολικών βιβλίων Μαθηματικών και Φυσικής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τρόποι επίλυσής τους.
Περί ισοπεριμετρικών προβλημάτων
Τα ισοπεριμετρικά θέματα αποτελούν ένα σύνολο προβλημάτων ακροτάτων, τα οποία αναφέρονται σε κυρτά γεωμετρικά σχήματα.79 Ιστορικά, το
ενδιαφέρον των ανθρώπων εστιαζόταν κυρίως σε καταστάσεις που είχαν
σχέση με ομαδικές συμπεριφορές συγκεκριμένων ειδών ζώων, όπως για
παράδειγμα στον κύκλο που σχηματίζει ένα κοπάδι ελαφιών όταν τους
επιτίθενται λύκοι, στα εξάγωνα κελιά κερηθρών που κατασκευάζουν οι
μέλισσες κ.λπ., αλλά και σε πιο πρακτικά προβλήματα, όπως η εκτίμηση
του πλήθους των πολεμιστών ανάλογα με την περιοχή που κάλυπτε το
στρατόπεδό τους.80 Πολλές φορές οι μέθοδοι που εφαρμόζονταν οδηγούσαν σε λανθασμένα συμπεράσματα, οπότε αναζητούνταν πιο αξιόπιστοι
τρόποι μελέτης. Η επίλυση προβλημάτων ακροτάτων, όπως και η ανάπτυξη της αντίστοιχης θεωρίας, αποτέλεσαν ένα μέσο οικοδόμησης μιας
μαθηματικής περιγραφής της φύσης. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε το έναυσμα για να ιδρυθεί τον 18ο αιώνα ένας ιδιαίτερος κλάδος αυτής της
θεωρίας, ο οποίος ονομάστηκε λογισμός των μεταβολών.81
Σύντομη ιστορική ανασκόπηση των ισοπεριμετρικών προβλημάτων
Το πρόβλημα και η γνώση των ισοπεριμετρικών σχημάτων, δηλαδή η
σύγκριση των επιφανειών που έχουν διαφορετική μορφή αλλά ίδια περίμετρο, ήταν ένα θέμα που προσέλκυε την προσοχή των πρώτων Ελλήνων
μαθηματικών.82 Το κλασσικό ισοπεριμετρικό πρόβλημα είναι, ενδεχομένως, το αρχαιότερο πρόβλημα μεγιστοποίησης, το οποίο διατυπώνεται ως
79

V. TIKHOMIROV: Stories about maxima and minima. American Mathematical
Society, 1990, σ. 4.
80
Α. ΚΑΜΟΥΔΗ: Προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου στο πρόγραμμα σπουδών των
Μαθηματικών του Λυκείου. Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, Διδακτική και μεθοδολογία των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008, σ. 14.
81
Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή: ένας μαθηματικός υπό τη σκέπη
της εξουσίας. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011, σ. 449.
82
T. HEATH: Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών: από το Θαλή στον Ευκλείδη,
Τ.1. Αθήνα, Κέντρο Έρευνας Επιστήμες και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.Ε.Κ.), 2001a, σελ.
534 και T. HEATH: Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών: από τον Αρίσταρχο στο Διόφαντο, Τ.2. Αθήνα, Κέντρο Έρευνας Επιστήμες και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.Ε.Κ.), 2001b,
σ.662.
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εξής: «από όλες τις απλές και κλειστές καμπύλες του επιπέδου με δοσμένο
μήκος, αυτή που περικλείει χωρίο με το μέγιστο δυνατό εμβαδόν είναι ο
κύκλος».83 Οι απαρχές τους ανάγονται σε εργασίες του Αρχιμήδη (287212 π.Χ.), του Ζηνόδωρου του Παιανιέα και αργότερα του Ήρωνα (τον
1ο περίπου αιώνας μ.Χ.) και του Πάππου από την Αλέξάνδρεια (3ο-4ο
αιώνας μ.Χ.). Η παλαιότερη γνωστή απόδειξη για το ισοπεριμετρικό
πρόβλημα αποδίδεται στον Έλληνα μαθηματικό Ζηνόδωρο (200 π.Χ. 140 π.Χ. περίπου).84 Ο Πάππος από την Αλεξάνδρεια (290-350 μ.Χ.) ασχολήθηκε επίσης με το ισοπεριμετρικό πρόβλημα.85
Το βιβλίο Περί ισομέτρων σχημάτων του Ζηνόδωρου του Παιανιέα,
ενός μαθηματικού που θεωρείται πως έζησε μεταξύ του 3ου αιώνα π.Χ.
και του 1ου αιώνα μ.Χ., προέκυψε από την προσπάθεια να αλλάξει μια
λανθασμένη άποψη, η οποία υπήρχε ακόμη και σε ένα χωρίο του Θουκυδίδη τον 5ο αιώνα π.Χ., ότι για να υπολογιστεί μια επίπεδη επιφάνεια αρκεί να μετρήσει κανείς την περίμετρό της.86 Ο Ζηνόδωρος απέδειξε την
83

Η παράδοση συνδέει το πρόβλημα αυτό με τον μύθο της Διδούς, της βασίλισσας
της Καρχηδόνας, που τοποθετείται περίπου τον 9ο αιώνα π.Χ., και που ο Βιργίλιος διασώζει στο επικό του ποίημα Αινειάδα, V. TIKHOMIROV: Stories, σ. 9.
84
Η απόδειξη του ισοπεριμετρικού θεωρήματος για τα ορθογώνια ήταν ήδη γνωστή
στον Ευκλείδη (300 π.Χ.) και συγκεκριμένα εντοπίζεται στην Πρόταση VI.27 των Στοιχείων του Ευκλείδη
85
Στο Βιβλίο V της μαθηματικής του συλλογής, ο Πάππος συγκρίνει σχήματα με ίσα
μήκη (ή επιφάνειες) για να διαπιστώσει ποιο από αυτά περικλείει τη μεγαλύτερη επιφάνεια (ή χώρο). Στην κυριότερη εργασία του, τη Συναγωγή, μια συλλογή μαθηματικών
συγγραμμάτων σε οκτώ βιβλία, ο Πάππος συγκεντρώνει και συστηματοποιεί τα αποτελέσματα της εργασίας άλλων γνωστών συγγραφέων. Για παράδειγμα, αναφέρονται τα έργα
του Απολλωνίου, Ευκλείδη (365 π.Χ. - 300 π.Χ., Στοιχεία Ευκλείδη), Αρχιμήδη (287 π.Χ.
– 212 π.Χ. Περί Σφαίρας και Κυλίνδρου, Κύκλου Μέτρησις) Ζηνόδωρου (200 π.Χ. – 140
π.Χ., Περί Ισομερών Σχημάτων), Ερατοσθένη, Αρίσταρχου, Υψικλή (180 π.Χ. – 120 π.Χ.,
Στοιχεία Υψικλή), Θεοδόσιου (160 π.Χ. – 90 π.Χ., Σφαιρικά) κ.λπ. Βλέπε: Ε. ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ: «Ζηνόδωρος ο Παιανιεύς: ένας μεγάλος μαθηματικός, πρώτη έκδοση». Ευκλείδης
Β', Τεύχος 82, (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011), σ. 3-6.
86
Ο Θουκυδίδης εκτιμά το μέγεθος της Σικελίας σύμφωνα με τον χρόνο που απαιτείται για να την περιπλεύσει κάποιος. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «[Σ]ικελίας γὰρ περίπλους
μέν ἐστιν ὁλκάδι οὐ πολλῷ τινὶ ἔλασσον ἢ ὀκτὼ ἡμερῶν, καὶ τοσαύτη οὖσα ἐν εἰκοσισταδίῳ
μάλιστα μέτρῳ τῆς θαλάσσης διείργεται τὸ μὴ ἤπειρος εἶναι», Θουκυδίδης, ΙστορίαιΠελοποννησιακός Πόλεμος, Βιβλίο Ζ', στίχος 6.1.2 στον ιστότοπο:
http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id
=73&page=188 (1η Φεβρουαρίου 2017).
Επιπλέον, ο Πρόκλος αναφέρει περιηγητές που συνήγαγαν το μέγεθος των πόλεων
από την περίμετρό τους και πως υπήρχαν συγκεκριμένα μέλη των κοινωνιών της εποχής
του που εξαπατούσαν συμπολίτες τους παρέχοντάς τους γη με μεγαλύτερη περίμετρο,
αλλά με μικρότερη επιφάνεια από τα κομμάτια γης που κρατούσαν για τους εαυτούς τους,
ώστε οι άνθρωποι αυτοί απολάμβαναν τη φήμη της εντιμότητας, ενώ στην πραγματικότητα κατέληγαν με μεγαλύτερο κομμάτι γης από εκείνο που τους αντιστοιχούσε (Πρόκλος,
Ὑπόμνημα εἰς τὸ πρώτον τῶν Εὐκλείδου Στοιχείων, σελ. 403. 5 κ.ε.). Αρκετά σχόλια από
άλλους συγγραφείς δείχνουν την ίδια παρανόηση. Περίπου το 130 π.Χ., ο Πολύβιος παρατήρησε πως υπήρχαν άνθρωποι που δε μπορούσαν να αντιληφθούν ότι καταυλισμοί της
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εξής πρόταση: «Εάν υπάρχει ένα 𝑛-γωνο του επιπέδου, το οποίο έχει το
μέγιστο εμβαδόν μεταξύ όλων των 𝑛-γώνων με δοθείσα περίμετρο, τότε
αυτό πρέπει να έχει ίσες πλευρές και ίσες γωνίες». Στην πραγματεία του
Ζηνόδωρου αναφέρεται ακόμη και το θεώρημα ότι από όλα τα στερεά
σχήματα, των οποίων οι επιφάνειες είναι ίσες, το μεγαλύτερο σε όγκο
είναι η σφαίρα.87
Για αρκετό χρονικό διάστημα δεν υπήρχαν ομοιόμορφοι τρόποι λύσης προβλημάτων που αφορούσαν την εύρεση ακροτάτων. Τον 16ο και
τον 17ο αιώνα, το ενδιαφέρον για το ισοπεριμετρικό θεώρημα αναζωπυρώθηκε.88 Μετά τον Ζηνόδωρο, η εξέλιξη του προβλήματος συνεχίζεται
µε τον Ελβετό μαθηματικό Jacob Steiner (1796-1863).89 Το έργο του Ζηνόδωρου επηρέασε μαθηματικούς του 18ου, του 19ου και του 20ού αιώνα
(Hermann Schwarz, Karl Weierstrass, Joseph-Louis Lagrange, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή κ.ά.), όπως προκύπτει από άρθρα και ομιλίες διάσημων μαθηματικών της περιόδου αυτής.90 Τα διασωθέντα θεωρήματά
του άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους πλέον δυναμικούς κλάδους των Μαθηματικών, του λογισμού των μεταβολών.91 Ο
ίδιας περιφέρειας μπορούσαν να έχουν διαφορετική χωρητικότητα. Ο Κουντιλιανός έχει
ένα παρόμοιο σχόλιο και ο Cantor πιστεύει ότι ίσως είχε κατά νου τους υπολογισμούς του
Πλίνιου, ο οποίος συγκρίνει το μέγεθος διαφορετικών τμημάτων γης προσθέτοντας το
μήκος με το πλάτος τους, Ε. ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ: «Ζηνόδωρος», σ. 3.
87
Ε. ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ: «Ζηνόδωρος», σ. 6.
88
Η ανάγκη επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, που αντλούσαν το περιεχόμενό τους
από τη γεωμετρία, την άλγεβρα, τη μηχανική, τη φυσική και άλλες επιστήμες, οδήγησε
στην ανάπτυξη των πρώτων γενικών μεθόδων διερεύνησης και επίλυσης. Ουσιαστική
πρόοδο σηματοδότησε κατά τον 17ο αιώνα το πρόβλημα της βραχυστόχρονης, το οποίο
έθεσε ο Johann Bernoulli το 1696. Οι συνθήκες, όμως, οι πρακτικές ανάγκες και η διατύπωση πιο σύνθετων προβλημάτων επέβαλαν την περαιτέρω πρόοδο και τη δημιουργία
νέων κλάδων της μαθηματικής ανάλυσης, όπως της κυρτής ανάλυσης και εν συνεχεία της
θεωρίας του βέλτιστου ελέγχου, Βλ. V. TIKHOMIROV: Stories, σ. 68.
Η ανάγκη λοιπόν να λυθούν τα πολυάριθμα και ποικίλα προβλήματα αυτού του είδους, μέσω μιας και μόνο μεθόδου, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση μιας
γενικής θεωρίας.
89
Παρ’ όλο που ο Steiner αναζήτησε µια απλή απόδειξη για το ισοπεριμετρικό πρόβλημα, άφησε ένα κενό: την απόδειξη ύπαρξης της λύσης. Οι πρώτες αυστηρές αποδείξεις δόθηκαν από τον Γερμανό Karl Weierstrass (1815-1897), µέσω της θεωρίας του
λογισμού μεταβολών, και από τους Amandus Schwarz (1843-1921) και Wilhelm
Blaschke (1885-1962) στις αρχές του 20ού αιώνα. Ε. ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ: «Ζηνόδωρος», σ. 6.
90
Αναφέρεται ενδεικτικά ότι: (α) Το έτος 1775, ο Joseph Louis Langrange (17361813) σε επιστολή του προς τον Leonhard Euler (1707-1783), στην οποία διατυπώνει
προβλήματα ισοπεριμετρίας, αναφέρει τον Ζηνόδωρο ως "τον πρώτο διδάξαντα". (β) Το
1885, ο Schwarz έδωσε διάλεξη στο Βερολίνο για το έργο του Ζηνόδωρου, Ε. ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ: «Ζηνόδωρος», σ. 6.
91
Ας υποθέσουμε ότι δίδεται μια συνεχής συνάρτηση τριών μεταβλητών 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧).
𝑏
Θεωρούμε το συναρτησοειδές 𝐹(𝑦) = ∫𝑎 𝑓[𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑦 ′ (𝑥)]𝑑𝑥, το οποίο μπορεί να εξεταστεί σε διάφορους χώρους, αλλά ως επί το πλείστον διερευνάται στο χώρο 𝐶1 . Με τον
όρο λογισμό των μεταβολών εννοείται ο τομέας της θεωρίας των προβλημάτων ακροτά-
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Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή (1873-1950) στο κείμενο της ομιλίας του
στο Συνέδριο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας την 31η Αυγούστου του 1936, που δημοσιεύτηκε ένα χρόνο αργότερα στο περιοδικό
Osiris, αποκαλεί τον Ζηνόδωρο σπουδαίο μαθηματικό και θεμελιωτή του
λογισμού των μεταβολών.92
Ισοπεριμετρικά προβλήματα στην εκπαίδευση
Τα προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου περιλαμβάνονταν στο Πρόγραμμα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις δεκαετίες του 1950
και 1960. Στη συνέχεια η επίλυσή τους αντικαταστάθηκε από την ενιαία
μεθοδολογία της Ανάλυσης της Γ' Λυκείου. Η επίλυση προβλημάτων
ακροτάτων με αλγεβρικές και γεωμετρικές μεθόδους θα μπορούσε να
βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ευρετικές του στρατηγικές και
δεξιότητες.93
Οι ευρετικές στρατηγικές (ή απλά ευρετικές) είναι κανόνες, γενικές
προτάσεις και τεχνικές για την επιτυχή επίλυση μιας δεδομένης μαθηματικής πρότασης, γενικές υποδείξεις που βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει καλύτερα ένα πρόβλημα και να σημειώσει πρόοδο κατά την επίλυσή του. Ακόμα, η εστίαση στη μαθηματική σκέψη είναι σημαντικό να
έχει ως βάση τις στρατηγικές.94 Ο Polya ήταν από τους πρώτους που αναφέρθηκαν σε ευρετικές στρατηγικές.95 Καθένα από τα τέσσερα βήματα
του Polya μπορεί να περιλαμβάνει επιμέρους προσεγγίσεις για την εξέταση της αλήθειας μιας μαθηματικής πρότασης, όπως η ανάλυση ειδικών
περιπτώσεων μιας γενικότερης μαθηματικής πρότασης, η κατασκευή αναπαραστάσεων, διαγραμμάτων και γεωμετρικών σχημάτων, οι γενικεύ-

των που αναφέρεται στη μελέτη των μεγίστων και των ελαχίστων τέτοιων συναρτησοειδών για ποικίλους περιορισμούς,V. TIKHOMIROV: Stories, σ. 127).
92
Το θέμα της ομιλίας του ήταν The beginning of research in the calculus of variations (Οι απαρχές του λογισμού των μεταβολών). Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: Καραθεοδωρή, σ.
480-481.
93
Α. ΚΑΜΟΥΔΗ: Προβλήματα μεγίστου και ελαχίστου στο πρόγραμμα σπουδών των
Μαθηματικών του Λυκείου. Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού
και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008, σ. 7.
94
A.H. SCHOENFELD: «What do we know about mathematics curricula?». Journal
of Mathematical Behavior. 13 (1994): 55-80, στις σ. 58-60.
95
Ο Polya πρότεινε ανά φάση επίλυσης τα ακόλουθα βήματα: (α) κατανόηση
του προβλήματος, (β) επινόηση ενός σχεδίου επίλυσης, (γ) εκτέλεση του σχεδίου, (δ) επανέλεγχος του προβλήματος και της λύσης. G. POLYA: How to solve it: a new aspect of
mathematical method. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2004, σ. 5-22.
(Στα ελληνικά κυκλοφορεί ως: G. POLYA: Πώς να το λύσω. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1998).
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σεις ενός προβλήματος, η μορφοποίηση σε ένα απλούστερο ισοδύναμο
πρόβλημα κ.ά.96
Στη συνέχεια παρουσιάζονται προβλήματα ακροτάτων με βάση τα
ισοπεριμετρικά σχήματα. Σε κάποια από αυτά προτείνονται περισσότερες
από μια λύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση.97 Πολλά παρόμοια προβλήματα μπορούν να αναζητηθούν και στη
βιβλιογραφία.98
Γεωμετρία
Παρά το γεγονός πως τα ισοπεριμετρικά προβλήματα αναπτύχθηκαν αρχικά στο πλαίσιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, αυτά απουσιάζουν από τη
σχολική ύλη. Συναντάται μόνο μια έμμεση αναφορά σε ένα ισοπεριμετρικό πρόβλημα της Φυσικής, τον θεμελιώδη νόμο του Ήρωνα-Fermat,
σύμφωνα με τον οποίο «το φως ακολουθεί κατά τη διάδοσή του τη διαδρομή ελαχίστου μήκους».99 Στο σχολικό βιβλίο της Γεωμετρίας της Α'
και Β' Λυκείου, περιλαμβάνεται μια άσκηση σχετικά με την ανάκλαση
μιας φωτεινής ακτίνας σε δύο κάθετα επίπεδα κάτοπτρα, θέμα που υπάρχει και στο βιβλίο Φυσικής της Γ' Λυκείου.100 Συγκεκριμένα, αναφέρεται
ότι: «Δύο επίπεδα κάτοπτρα 𝛫1 , 𝛫2 είναι κάθετα. Φωτεινή ακτίνα 𝛼 προσπίπτει αρχικά στο 𝛫1 και μετά την ανάκλαση στο 𝛫2 , εξέρχεται κατά την
ακτίνα 𝛽. Τι πορεία θα ακολουθήσει, σε σχέση με την αρχική ακτίνα 𝛼;»
(βλ. σχήμα 1).

96

S. LARSON: «Paradoxes in teaching». Instructional Science, 12 (1983), σ. 355-

365.
97
Τα πολύγωνα ανήκουν στα απλά γεωμετρικά σχήματα και τα τρίγωνα είναι τα
στοιχειώδη γεωμετρικά σχήματα μεταξύ των πολυγώνων. Για το λόγο αυτό μελετώνται
τα ισοπεριμετρικά θεωρήματα για τα τρίγωνα, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως: (α)
μεταξύ όλων των τριγώνων με κοινή βάση και περίμετρο, το ισοσκελές τρίγωνο έχει το
μεγαλύτερο εμβαδό, (β) μεταξύ όλων των τριγώνων με κοινή βάση και εμβαδόν, το ισοσκελές έχει την ελάχιστη περίμετρο.
98
N. KAZARINOFF: Geometric inequalities. New York: L.W. Singer Company,
1961, σ.132, E. MAOR: Trigonometric delights. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998, σ. 256, R. COURANT; H. ROBBINS and I. STEWART: What is
Mathematics?: An elementary approach to ideas and methods. Oxford University Press,
1996, σ. 592.
99
H αρχή του Ήρωνα διατυπώθηκε ως αποτέλεσμα δύο παρατηρήσεων: (α) ότι το
φως διαδίδεται ευθύγραμμα σε ομογενές και ισότροπο μέσο και (β) ότι η συντομότερη
διαδρομή μεταξύ δύο σημείων είναι η ευθεία (αξίωμα της γεωμετρίας).
100
Η. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΒΛΑΜΟΣ, Γ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Σ. ΜΑΡΚΑΤΗΣ και Π.
ΣΙΔΕΡΗΣ: Γεωμετρία Α' και Β' Γενικού Λυκείου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
και Εκδόσεων "Διόφαντος", 2016, σ. 93, άσκηση 7, και Α. ΙΩΑΝΝΟΥ, Γ. ΝΤΑΝΟΣ, Α.
ΠΗΤΤΑΣ και Σ. ΡΑΠΤΗΣ: Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος",
2016, σ. 69, Σχήμα 2.34.
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Σχήμα 1.

Με βάση αρκετές εμπειρικές έρευνες, η πλειοψηφία των μαθητών εισέρχεται στο Λύκειο χωρίς το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την
κατανόηση της θεωρητικής Γεωμετρίας, ενώ ύστερα από ένα έτος διδασκαλίας, μόνο το 1/4 περίπου των μαθητών είναι σε θέση να διατυπώσει
ορθές αποδείξεις απλών γεωμετρικών προτάσεων. 101
Η Γεωμετρία προσφέρεται για τη μελέτη των ισοπεριμετρικών θεμάτων χωρίς να απαιτείται η χρήση του διαφορικού λογισμού, ο οποίος διδάσκεται στην Γ' Λυκείου, σε αντίθεση με τη Γεωμετρία που διδάσκεται
στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου. Ενδεικτικά, αναφέρονται: (α) μία
εφαρμογή στην οποία ζητείται το μέγιστο εμβαδόν ενός ορθογωνίου εγγεγραμμένο σε παραβολή, (β) ένα πρόβλημα στο οποίο ζητείται το ελάχιστο εμβαδόν ενός τετραγώνου εγγεγραμμένου σε άλλο τετράγωνο, (γ)
ένα πρόβλημα στο οποίο ζητείται η γωνία όπου μεγιστοποιείται το εμβα-

101
Η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διδάσκεται ως μάθημα γενικής παιδείας στους μαθητές της Α' και Β' Λυκείου, ενώ ακολουθεί
η Διανυσματική και Αναλυτική Γεωμετρία για τους μαθητές της Β' Λυκείου της Θετικής
ή Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος της Γεωμετρίας
στο Γυμνάσιο (ιδιαίτερα στην Γ' τάξη) έχει σχεδιαστεί, σύμφωνα με τα προγράμματα
σπουδών που ισχύουν από το 2007, ως προπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο. Σύμφωνα με τον Θωμαΐδη αυτό οφείλεται στους κάτωθι λόγους: (1) στην ασυνέχεια ανάμεσα στη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Γυμνάσιο
και το Λύκειο, η οποία εκμηδενίζει την αξία των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών,
ενώ οι διδάσκοντες θεωρούν ότι οι γυμνασιακές γνώσεις των μαθητών είναι ανύπαρκτες
ή ασύμβατες με την αξιωματική θεμελίωση και αυστηρότητα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, (2) στον μονομερή θεωρητικό προσανατολισμό της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο,
όπως στην περιθωριοποίηση των προβλημάτων γεωμετρικών κατασκευών και γεωμετρικών τόπων από την τρέχουσα διδακτική πρακτική, που έχει στερήσει από τη διδασκαλία
ένα ουσιαστικό πεδίο εφαρμογών, (3) στην έλλειψη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην
Ευκλείδεια Γεωμετρία και την Άλγεβρα που διδάσκονται ως χωριστοί κλάδοι στην Α' και Β'
Λυκείου, (4) στην ασυμβατότητα της ύλης και των στόχων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας με
την ουσιαστική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της. (5) Η ασυμβατότητα διδακτέας ύλης
και διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. Γ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ: «Ορισμένες βασικές προϋποθέσεις
για τη διδακτική αναβάθμιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας». Εισήγηση στην Στρογγυλή
Τράπεζα: Το πρόβλημα διδασκαλίας και μάθησης της Γεωμετρίας: Υπάρχει λύση;. Θεσσαλονίκη: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί, 2014, σ. 1-13.
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δόν μιας τραπεζοειδούς διατομής.102 Παράλληλα, η ενασχόληση των μαθητών με γεωμετρικές μεθόδους επίλυσης αυτών των προβλημάτων μπορεί να βοηθήσει στη σύγκριση των διαφορετικών τρόπων επίλυσής του
σε σχέση με τη χρήση του διαφορικού λογισμού.103 Ανάλογα θέματα συναντώνται στη βιβλιογραφία.104 Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικές απλές εφαρμογές ισοπεριμετρικών προβλημάτων:
(1) Σε ημικύκλιο ακτίνας 𝑅 να εγγραφεί τραπέζιο μεγίστου εμβαδού,
του οποίου η µια βάση να είναι η διάμετρος 𝛢𝛣 του ηµικυκλίου.105 (βλ.
Σχήμα 2)

Σχήμα 2.

(2) Θα δειχθεί πως από τα ορθογώνια τρίγωνα µε σταθερό εμβαδόν,
τη μικρότερη υποτείνουσα έχει το ισοσκελές.106

102
Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Β. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ, Σ. ΜΕΤΗΣ, Κ. ΜΠΡΟΥΧΟΥΤΑΣ, Σ.
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ και Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ: Μαθηματικά Γ' Γενικού Λυκείου, Θετικής και
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος", 2016, σ. 265 (Εφαρμογή 1), σ. 268 (Πρόβλημα 9), και σ. 271 (Πρόβλημα 12).
103
Παρά την υποβάθμιση της διδασκαλίας της Γεωμετρίας, οι καθηγητές μπορούν να
αξιοποιήσουν απλές ισοπεριμετρικές γεωμετρικές εφαρμογές κατά τη διδασκαλίας της,
αφού αυτές παρουσιάζονται και σε άλλες επιστήμες.
104
Γ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ, Α. ΠΟΥΛΟΣ: Διδακτική της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2000, σ. 313-315.
105
Το τραπέζιο είναι εγγεγραμμένο σε ημικύκλιο, επομένως είναι ισοσκελές. Εάν
𝛥𝛤 = 2𝑥 και 𝛰𝛦 = 𝑦, τότε
3

1

1

𝐸 = (2𝑥 + 2𝑅)𝑦 = (𝑥 + 𝑅)𝑦 = (𝑥 + 𝑦)√𝑅2 − 𝑥 2 = (𝑅 + 𝑥)2 (𝑅 − 𝑥)2 .
2

Έχουμε (𝑅 + 𝑥) + (𝑅 − 𝑥) = 2𝑅 και το γινόμενο √(𝑅 + 𝑥)3 (𝑅 − 𝑥) λαμβάνει τη
𝑅+𝑥
𝑅−𝑥
𝑅
μέγιστη τιμή του όταν ⁄ = ⁄ ή 𝑅 + 𝑥 = 3(𝑅 − 𝑥), δηλαδή 𝑥 = . Οπότε, 𝛥𝛤 = 𝑅
3 2

1 2

2

(𝛢𝛥 = 𝛣𝛤).
106
Εάν είναι 𝑥 και 𝑦 είναι οι κάθετες πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου, 𝐸 το
εµβαδόν του και 𝛼 η υποτείνουσά του, τότε 𝐸 = 𝑥𝑦 ή 𝐸 2 = 𝑥 2 𝑦 2 και 𝑎2 = 𝑥 2 + 𝑦 2 . Το
γινόμενο 𝑥 2 𝑦 2 είναι σταθερό, επομένως το άθροισµα 𝑥 2 + 𝑦 2 λαμβάνει την ελάχιστη
τιμή του όταν 𝑥 2 = 𝑦 2 ή 𝑥 = 𝑦. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δειχθεί πως από όλα τα
ορθογώνια τρίγωνα που είναι εγγεγραμμένα στον ίδιο κύκλο, το ισοσκελές έχει το μέγιστο εμβαδόν.
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(3) Σε ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο να εγγραφεί ορθογώνιο μεγίστου εμβαδού.107 (βλ. Σχήμα 3)

Σχήμα 3.

Μιγαδικοί αριθμοί
Τα γεωμετρικά και ισοπεριμετρικά προβλήματα συναντώνται στο σχολικό βιβλίο της Γ' Λυκείου της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης στο
κεφάλαιο των μιγαδικών αριθμών. Σε πολλά θέματα ζητείται να βρεθεί ο
γεωμετρικός τόπος του μιγαδικού 𝑧, όταν το μέτρο του ικανοποιεί δεδομένη σχέση. Στην περίπτωση αυτή έχουμε και τον ζητούμενο γεωμετρικό
τόπο ή διαφορετικά θέτουμε στη δεδομένη σχέση 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖 και καταλήγουμε σε εξίσωση μεταξύ των 𝑥 και 𝑦. Αυτή η εξίσωση παριστάνει τον
ζητούμενο γεωμετρικό τόπο.108 Στο ίδιο σχολικό βιβλίο συναντώνται και
άλλα τέτοια παραδείγματα.109
107

Γνωρίζουμε πως σε ένα ισοσκελές τρίγωνο το άθροισμα των αποστάσεων ενός
σημείου της βάσης του από τις πλευρές του είναι σταθερό. Αν λοιπόν είναι 𝛢𝛧𝛥𝛦 ένα
ορθογώνιο εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, τότε ισχύει 𝛥𝛦 + 𝛥𝛧 σταθερό. Επιθυμούμε να
είναι μέγιστο το 𝛥𝛦 ∙ 𝛥𝛧. Αυτό συμβαίνει όταν 𝛥𝛦 = 𝛥𝛧, δηλαδή όταν το ορθογώνιο
είναι τετράγωνο. Έστω 𝛨𝛭𝛫𝛢 το τετράγωνο που εγγράφεται στο τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤. Τότε, η
𝛢𝛭 θα είναι διχοτόμος της 𝛢, άρα διάµεσος του 𝛢𝛣𝛤, οπότε το σημείο 𝛭 προσδιορίζεται.
108
Ειδικότερα: (α) Εάν ο μιγαδικός 𝑧 ικανοποιεί τη σχέση |𝑧| = 𝜌, με 𝜌 > 0, τότε
ανήκει σε κύκλο κέντρου (0,0) και ακτίνας 𝜌. (β) Εάν ο μιγαδικός 𝑧 ικανοποιεί τη σχέση
|𝑧 − 𝑧0 | = 𝜌, με 𝜌 > 0, τότε ανήκει σε κύκλο κέντρου 𝐾(𝑥0 , 𝑦0 ) και ακτίνας 𝜌 (το σημείο 𝐾(𝑥0 , 𝑦0 ) είναι η εικόνα του μιγαδικού). (γ) Εάν ο μιγαδικός 𝑧 ικανοποιεί τη σχέση
|𝑧 − 𝑧1 | = |𝑧 − 𝑧2 |, τότε ανήκει στη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος 𝛢𝛣, όπου 𝛢
είναι η εικόνα του μιγαδικού 𝑧1 και 𝛣 είναι η εικόνα του μιγαδικού 𝑧2 . (δ) Εάν ο μιγαδικός 𝑧 ικανοποιεί τη σχέση |𝑧 − 𝑧1 | + |𝑧 − 𝑧2 | = 2𝛼, τότε ανήκει σε έλλειψη με εστίες τις
εικόνες των 𝑧1 και 𝑧2 , μεγάλο άξονα το 2𝛼 και εστιακή απόσταση το 2𝛾 = |𝑧1 − 𝑧2 |. (ε)
Εάν ο μιγαδικός 𝑧 ικανοποιεί τη σχέση ||𝑧 − 𝑧1 | − |𝑧 − 𝑧2 || = 2𝛼, τότε ανήκει σε υπερβολή με εστίες τις εικόνες των 𝑧1 και 𝑧2 και εστιακή απόσταση το2𝛾 = |𝑧1 − 𝑧2 |.
109
Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ et al: Μαθηματικά Γ' Λυκείου,
1+𝑥𝑖
σ.101 (Άσκηση Α6): Αν 𝑥 ∈ ℝ, να αποδείξετε ότι η εικόνα του μιγαδικού 𝑧 =
𝑥+𝑖
ανήκει στον κύκλο με κέντρο 𝛰 και ακτίνα 𝜌 = 1.
σ. 101(Άσκηση Β2): Έστω ο μιγαδικός 𝑧, για τον οποίο ισχύει 𝑧 ≠ −1. Να αποδείξε𝑧−1
τε ότι: Αν |𝑧| = 1, τότε ο 𝑤 =
είναι φανταστικός αριθμός και αντιστρόφως.
𝑧+1
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Παράλληλα και συνδυαστικά με τα θέματα γεωμετρικών τόπων συναντώνται τα ισοπεριμετρικά θέματα, στα οποία αναπτύσσονται ασκήσεις με βάση το μέγιστο και ελάχιστο μέτρο μιγαδικού. Έτσι έχουμε: (1)
Εάν ζητείται να δειχθεί ανισωτική σχέση για μέτρο αθροίσματος ή διαφοράς μιγαδικών, τότε εφαρμόζεται η τριγωνική ανισότητα. Για παράδειγμα, εάν 𝑧1 = 4 + 5𝑖 και |𝑧2 | = 6, μπορεί να βρεθεί η μέγιστη τιμή
του |𝑧1 + 𝑧2 | ≤ |𝑧1 | + |𝑧2 |. (2) Εάν ζητείται να βρεθεί το ελάχιστο ή το
μέγιστο μέτρο κάποιου μιγαδικού όταν το μέτρο του ικανοποιεί δεδομένη
σχέση, τότε έχουμε τα εξής: (α) Εάν η εικόνα 𝑀 του 𝑧 διατρέχει ευθεία
(𝜀), τότε: |𝑧|𝑚𝑖𝑛 = 𝑑(𝑂, 𝜀) = (𝑂𝑀) (𝑂 η αρχή των αξόνων). (β) Εάν η
εικόνα 𝑀 του 𝑧 ανήκει σε κύκλο (𝐾, 𝜌), τότε: |𝑧|𝑚𝑖𝑛 = |𝑂𝐾 − 𝜌| και
|𝑧|𝑚𝑎𝑥 = |𝑂𝐾 + 𝜌|. (γ) Εάν η εικόνα 𝑀 του 𝑧 ανήκει στην έλλειψη
𝑥2
𝛼2

+

𝑦2
𝛽2

= 1, τότε |𝑧|𝑚𝑖𝑛 = 𝛽 και |𝑧|𝑚𝑎𝑥 = 𝛼. (δ) Εάν η εικόνα 𝑀 του 𝑧
𝑥2

𝑦2

ανήκει στην υπερβολή 𝛼2 − 𝛽2 = 1, τότε |𝑧|𝑚𝑖𝑛 = 𝛼.110
Ανάλυση
Τα ισοπεριμετρικά προβλήματα εμφανίζονται στα βιβλία Μαθηματικών
και Φυσικής. Παρά όλα αυτά, τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται υπό
το πρίσμα της γενικής μεθοδολογίας των παραγώγων, όπου οι μαθητές
καλούνται να βρουν το μέγιστο ή ελάχιστο σημείο μιας συνάρτησης βρίσκοντας αρχικά τις ρίζες της πρώτης παραγώγου. Το σχολικό βιβλίο της
Γ' Λυκείου έχει αρκετά τέτοια παραδείγματα και ασκήσεις. Παράλληλα,
συναντώνται προβλήματα ακροτάτων σε σχέση με τα κλασσικά γεωμετρικά ισοπεριμετρικά προβλήματα. Για παράδειγμα: «να αποδείξετε ότι
από όλα τα οικόπεδα σχήματος ορθογωνίου με εμβαδό 400𝑚2 , το τετράγωνο χρειάζεται τη μικρότερη περίφραξη» και «Με συρματόπλεγμα μήκους

σ.102 (Άσκηση Β5): Αν η εικόνα του μιγαδικού 𝑧 ανήκει στον κύκλο κέντρου
𝛰(0,0) και ακτίνας 𝜌 = 1, να δείξετε ότι το ίδιο ισχύει και για την εικόνα του μιγαδικού
2𝑧−1
𝑤=
.
𝑖𝑧+2
σ.102 (Άσκηση Β6): Αν για το μιγαδικό 𝑧 ισχύει: |2𝑧 − 1| = |𝑧 − 2|, να δείξετε ότι
η εικόνα του 𝑧 ανήκει στον κύκλο με κέντρο 𝛰(0,0) και ακτίνα 𝜌 = 1.
σ.102 (Άσκηση Β9): Αν 𝛭1 και 𝛭2 είναι οι εικόνες των μιγαδικών 𝑧1 και 𝑧2 αντι4
στοίχως και 𝑧2 = 𝑧1 + , να αποδείξετε ότι: Όταν το 𝛭1 κινείται σε κύκλου κέντρου
𝑧1

𝛰(0,0) και ακτίνας 4, τότε το 𝛭2 κινείται σε μια έλλειψη.
110
Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ et al: Μαθηματικά Γ' Λυκείου, σ.101 (Άσκηση Α7) και
σ. 102 (Άσκηση Β7): Αν για το μιγαδικό 𝑧 ισχύει |𝑧| = 1, να βρείτε την τιμή της παράστασης 𝐴 = |1 + 𝑧|2 + |1 − 𝑧|2 . Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά το συμπέρασμα.
σ.102 (Άσκηση Β8): Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων 𝛭 των μιγαδικών 𝑧,
για τους οποίους ισχύει: |𝑧 + 1| = |𝑧 + 4𝑖|. Ποιο από τα σημεία 𝛭 απέχει την ελάχιστη
απόσταση από την αρχή 𝛰(0,0).
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80𝑚 θέλουμε να περιφράξουμε οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου. Να βρείτε
τις διαστάσεις του οικοπέδου που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν».111
Φυσική
Στο σχολικό βιβλίο της Φυσικής της Γ' Λυκείου της Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης συναντώνται επίσης ισοπεριμετρικά προβλήματα.
Για παράδειγμα, στην παράγραφο 4.8. (Διατήρηση της Στροφορμής) αναφέρεται: «κατά την περιστροφή της Γης γύρω από τον εαυτό της (ιδιοπεριστροφή), επειδή η ελκτική δύναμη που δέχεται από τον Ήλιο δεν δημιουργεί ροπή, αφού ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο μάζας της, η στροφορμή της Γης παραμένει σταθερή», ενώ στο Σχήμα 4-29 δείχνει την ελλειπτική κίνηση της Γης χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις.112 Στα παραπάνω
υπάρχει έμμεση αναφορά στο δεύτερο νόμο του Kepler, πως το διάνυσμα
θέσης, δηλαδή η επιβατική ακτίνα με αρχή τον Ήλιο και πέρας έναν πλανήτη, διαγράφει ίσα εμβαδά σε ίσους χρόνους.113 Οι νόμοι του Kepler,
ωστόσο, δεν παρουσιάζονται στα σχολικά βιβλία καμίας τάξης.
Ως δεύτερο παράδειγμα, στην παράγραφο 2.9. Ανάκλαση και διάθλαση114 και στην παράγραφο 2.10. Ολική ανάκλαση115 μελετάται το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης υπό το πρίσμα της Γεωμετρικής
Οπτικής.116 Ωστόσο, δεν αναφέρεται ο θεμελιώδης νόμος του ΉρωναFermat, σύμφωνα με τον οποίο «το φως ακολουθεί κατά τη διάδοσή του
τη διαδρομή ελαχίστου μήκους». Οι αρχές ελαχίστου διαδραματίζουν
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της φυσικής επιστήμης, καθώς υπάρχει η
τάση να περιορισθεί η πολλαπλότητα των φαινομένων της φύσης σε ένα
ελάχιστο σύνολο νόμων και αρχών.
Η ανάκλαση μιας φωτεινής ακτίνας σε δύο κάθετα επίπεδα κάτοπτρα,
εκτός από το βιβλίο της Γεωμετρίας της Α' και Β' Λυκείου,117 συναντάται
και στο βιβλίο Φυσικής.118 Επίσης, στο σχολικό βιβλίο Μαθηματικών της
Β' Λυκείου του Γενικού Λυκείου μελετώνται, υπό μια γεωμετρική σκοπιά, τα φαινόμενα ανάκλασης και διάθλασης. Συγκεκριμένα, στην παρά111

Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ et al: Μαθηματικά Γ' Λυκείου, σ. 268 (Άσκηση 7).
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ et al: Φυσική Ομάδας, σ. 126.
113
Ο νόμος αυτός υποστηρίζει ότι η ισεμβαδική ταχύτητα κάθε πλανήτη είναι σταθερή και πηγάζει από το γεγονός πως εάν σε ένα πρόβλημα κίνησης πλανητών ληφθεί ως
σημείο αναφοράς ο Ήλιος, τότε η στροφορμή ενός πλανήτη είναι σταθερή, εκτός από τις
διαταραχές εξαιτίας της παρουσίας άλλων πλανητών.
114
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ et al: Φυσική Ομάδας, σ. 63-67.
115
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ et al: Φυσική Ομάδας, σ. 68-70.
116
Στην περίπτωση της Οπτικής, ο Ήρωνας ο Αλεξανδρέας διατύπωσε την αρχή του
ελάχιστου δρόμου για ακτίνες φωτός και ο Γάλλος Pierre de Fermat την βελτίωσε σε αρχή
ελάχιστου χρόνου. Ν. ΚΑΡΑΜΠΕΤΑΚΗΣ: Συστήματα βέλτιστου ελέγχου. Θεσσαλονίκη:
Εκδόσεις Ζήτη, 2016, σελ. 2.
117
Η. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ et al: Γεωμετρία Λυκείου, σ.93 (Άσκηση 7).
118
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ et al: Φυσική Ομάδας, σ. 69 (σχήμα 2.34).
112
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γραφο 3.2: Η Παραβολή και στην υποπαράγραφο Ανακλαστική Ιδιότητα
Παραβολής, μελετώνται οι οπτικές ιδιότητες της παραβολής.119 Στην παράγραφο 3.3: Η Έλλειψη και στην υποπαράγραφο Εφαπτομένη Έλλειψης,
μελετώνται οι οπτικές ιδιότητες της έλλειψης και μάλιστα αναφέρεται:
«ένα ηχητικό κύμα ή μια φωτεινή ακτίνα που ξεκινούν από τη μία εστία
μιας έλλειψης, ανακλώμενα σε αυτήν, διέρχονται από την άλλη εστία».120
Στην παράγραφο 3.4: Η Υπερβολή και στην υποπαράγραφο Εφαπτομένη
Υπερβολής, μελετώνται οι οπτικές ιδιότητες της υπερβολής.121
4. Συμπεράσματα
Τα ισοπεριμετρικά προβλήματα και τα θέματα ακροτάτων προσφέρονται
για να διαπιστώσουν οι μαθητές πως η μαθηματική επιστήμη δε λειτουργεί αποσπασματικά και κατακερματισμένα, αλλά έχει συνέχεια, δομή,
συνάφεια και συνδέεται με τις άλλες επιστήμες.
Το θέμα του νόμου του Ήρωνα-Fermat για την ελάχιστη διαδρομή
του φωτός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στα σχολικά βιβλία της Γεωμετρίας, της Ανάλυσης και της
Φυσικής στη Β' και Γ' Λυκείου.
Οι δραστηριότητες των μαθητών με προβλήματα σε θέματα ακροτάτων τους δίνει τη δυνατότητα:
 διερεύνησης ενός μαθηματικού προβλήματος,
 σύνδεσής του με φυσικά φαινόμενα,
 συνδυασμού διαφορετικών ενοτήτων, τεχνικών και μεθόδων,
 σύνδεσης της μαθηματικής επιστήμης με άλλες γνωστικές περιοχές.
Είναι επίσης σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την προσπάθεια των μαθητών και να προσανατολίζουν το ενδιαφέρον τους σε σημεία που δεν είχαν εντοπίσει. Το κάθε πρόβλημα
είναι καλό να εντάσσεται σε μια ευρύτερη ενότητα προβληματισμού.

119
Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Όλες οι ακτίνες φωτός που προσπίπτουν στο παραβολικό κάτοπτρο παράλληλα προς τον άξονά του, ανακλώμενες, συγκεντρώνονται στην εστία». Α. ΙΩΑΝΝΟΥ et al: Φυσική Ομάδας, σ. 95-96.
120
Λ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ, Δ. ΓΑΒΑΛΑΣ, Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ
και Α. ΣΒΕΡΚΟΣ: Μαθηματικά Β' Τάξης Γενικού Λυκείου, Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος", 2016,
σ.109.
121
Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «μια φωτεινή ακτίνα, κατευθυνόμενη προς τη μια
εστία της υπερβολής, όταν ανακλάται στην επιφάνεια αυτής, διέρχεται από την άλλη εστία
(...) Η ιδιότητα αυτή της υπερβολής σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ιδιότητες των άλλων
κωνικών τομών βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή των ανακλαστικών τηλεσκοπίων, καθώς
και στη ναυσιπλοΐα για τον προσδιορισμό του στίγματος των πλοίων». Λ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ et al: Μαθηματικά Λυκείου, σ. 121.

83

Αξιοποίηση των «τζακισμάτων» της Αριθμητικής
του Εμμανουήλ Γλυζώνιου στα Μαθηματικά της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΜΠΑΡΑΛΗΣ
Περίληψη
Το «Βιβλίον πρόχειρον τοῖς πάσι περιέχον τήν τε Πρακτικήν Ἀριθμητικήν,
ἤ μᾶλλον εἰπεῖν τήν Λογαριαστικήν» του Εμμανουήλ Γλυζώνιου είναι ένα
έργο που πρωτοδημοσιεύτηκε στη Βενετία το 1568 και από τότε γνώρισε
πολλές επανεκδόσεις για 250 περίπου χρόνια. Ο Εμμανουήλ Γλυζώνιος,
ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τυπογραφίας και των λογίων
της διασποράς του 16ου αιώνα, προσπάθησε να συμπεριλάβει σε αυτό
όλες τις απαραίτητες γνώσεις της αριθμητικής, οι οποίες ήταν χρήσιμες
στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής και του εμπορίου. Το
βιβλίο του χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εγχειρίδιο και αποτέλεσε το
κύριο βοήθημα για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στα σχολεία των
ελληνόφωνων περιοχών που βρίσκονταν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία.
Από τα 98 αριθμημένα κεφάλαια της Αριθμητικής του Γλυζώνιου, τα
κεφάλαια 21 ως 46, που έπονται των θετικών ακεραίων αριθμών, αναφέρονται στα «τζακίσματα». Υποστηρίζει ότι: «[Λ]έγομεν ὅτι τό τζάκισμα
εἶναι ἕνα μέρος ἥ μέρη τοῦ ἀκεραίου, ἤγουν ἐάν κόψεις ἕνα ἀκέραιο εἰς
μέρη καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέρη να πάρης τινά, αὐτό λέγεται τζάκισμα, ἤγουν
μέρος».122 Ακολουθεί ο τρόπος γραφής των κλασματικών αριθμών, τρόποι απλοποίησή τους και διάφοροι τρόποι εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων με κλασματικούς αριθμούς, καθώς και επαλήθευσής τους. Οι κλασματικοί αριθμοί αποτελούν σημαντικό μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανήκουν στις
πιο σύνθετες και σημαντικές, ταυτόχρονα όμως και πιο δύσκολες, μαθηματικές έννοιες που συναντούν οι μαθητές. Οι νοητικές κατασκευές ή
σχήματα των ρητών αριθμών είναι: μέρος-όλο, πηλίκο, λόγος, μέτρηση
και τελεστής. Η ολοκληρωμένη κατανόησή τους απαιτεί όχι μόνο την
κατανόηση κάθε επιμέρους νοητικού σχήματος από τα παραπάνω αλλά
και το πώς αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
Η παρούσα εργασία μελετά το περιεχόμενο των κεφαλαίων στο εγχειρίδιο του Γλυζώνιου αναφορικά με τους κλασματικούς αριθμούς· τον
τρόπο παρουσίασής τους, καθώς και τις αριθμητικές πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης αυτών. Επιπλέον, προσπαθεί να συσχετίσει τα
παραπάνω με τους σημερινούς τρόπους παρουσίασης των κλασματικών
αριθμών στα διδακτικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
122

Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική Πρακτική. Τυπ. Ν. Γλυκύ, Βενετία, 1818, σ. 33.
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να διερευνήσει τι από το περιεχόμενο και με ποιο τρόπο από τα «τζακίσματα» του Γλυζώνιου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των
κλασματικών αριθμών, στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών,
κυρίως στην Ε΄ και Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.
Εισαγωγή
Ο Εμμανουήλ Γλυζώνιος γεννήθηκε στη Χίο το 1540 περίπου και πήγε
για σπουδές στην Ιταλία.123 Εργάστηκε στα ελληνικά τυπογραφεία της
Βενετίας, αρχικά ως διορθωτής κειμένων. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με
το εμπόριο χειρογράφων, τη συγγραφή και την έκδοση βιβλίων. Μέρος
της περιουσίας του το διέθεσε για την ίδρυση και τη λειτουργία σχολείου
στη Χίο.124 Πέθανε το 1596. Το πρώτο του βιβλίο το έγραψε στη Βενετία
το 1568 με τίτλο: Βιβλίον πρόχειρον τοῖς πᾶσι περιέχον τήν τε Πρακτικήν
Ἀριθμητικήν, ἤ μᾶλλον εἰπεῖν τὴν Λογαριαστικήν. Καί περί τοῦ πῶς νὰ
εὑρίσκῃ ἔκαστος τό ἅγιον Πάσχα, καί τέλειον Πασχάλιον πάντοτε. Καί περὶ
εὑρέσεως Σελήνης, ἐν ποία ἡμέρα γίνεται ἡ γέννα αὐτῆς.125 Αυτό είναι και
το πρώτο βιβλίο γραμμένο στην κοινή γλώσσα που ασχολείται ειδικά με
την Αριθμητική.126 Προηγείται ωστόσο η γενικότερου περιεχομένου
πραγματεία του Μιχαήλ Ψελλού, Οι τέσσερις Μαθηματικές Επιστήμες, η
οποία και εκείνη εκδόθηκε στη Βενετία το 1532.127
Το βιβλίο του Γλυζώνιου αποτελείται από ενενήντα οχτώ κεφάλαια
κι ένα παράρτημα. Το περιεχόμενό της είναι το εξής: παρουσίαση των
ελληνικών, ιταλικών και τουρκικών ψηφίων και αντιστοίχισή τους, αξία
θέσης ψηφίου, πίνακας της προπαίδειας, θετικοί ακέραιοι αριθμοί και οι
πράξεις τους, κλασματικοί αριθμοί και οι πράξεις τους, οι μέθοδοι των
τριών (και η αντίστροφή της), των πέντε και των επτά για θετικούς ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς, επίλυση προβλημάτων ανά ομάδες,
πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης με πολλαπλάσια του 10 και α-
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Ν. ΚΑΤΡΑΜΗΣ: Φιλολογικά Ανάλεκτα Ζακύνθου. Ζάκυνθος, εκδ. Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου, 1992, (Πρώτη έκδοση 1880), σ. 211 και Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ: «Η άλωση της
Χίου από τους Τούρκους (1566)». Χιακά Χρονικά 4 (1919), σ. 52-78, σ. 75.
124
E. LEGRAND: Bibliographie hellénique ou description raisonné des ouvrages
publiés en grec par des Grecs au XV et XVI siècles. Τ. 2, Ernest Leroux ed., Paris, 1885,
σ. 386-388.
125
Χ. ΦΙΛΗΤΑΣ: «Εμμανουήλ Γλυζώνιος». Πανδώρα, τόμος 8 (1858), σ. 273-281,
στη σελίδα 274.
126
Μ. ΠΑΡΑΝΙΚΑΣ: Σχεδίασμα περὶ τῆς ἐν τῷ ἑλληνικῶ ἔθνει καταστάσεως τῶν
γραμμάτων ἀπὸ Ἀλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς
ἐνεστώσης (ΙΘ') ἑκατονταετηρίδος. Κωνσταντινούπολις, τυπ.Α.Κορομηλά, 1867, σ. 166.
127
Α. Ι. ΠΟΥΛΟΣ: Ελληνική Μαθηματική Βιβλιογραφία (1500-1900). Συνοπτική Ιστορία του Ελληνικού Μαθηματικού Βιβλίου. Αθήνα, έκδοση Ελληνικής Μαθηματικής
Εταιρείας, 1988, σ. 36-37.

85

κολουθεί το παράρτημα αναφορικά με την εύρεση της ημερομηνίας του
Πάσχα και άλλων κινητών θρησκευτικών εορτών.128
Η Αριθμητική Πρακτική αποτέλεσε το πιο διαδεδομένο εκλαϊκευτικό
βιβλίο αριθμητικής για περίπου διακόσια πενήντα χρόνια.129 Εκτός από
την κατανοητή γλώσσα, η αντοχή του έργου στο χρόνο οφείλεται στη
δομή και στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου, στον επίκαιρο χαρακτήρα του και τη σύνδεσή του με την καθημερινή ζωή, στο συνδυασμό
παράδοσης και ανανέωσης αναφορικά με τους όρους που περιλάμβανε,
καθώς και στην προσωπικότητα και δραστηριότητα του συγγραφέα.130 Ο
ίδιος ο Γλυζώνιος αναφέρει ότι η συγγραφή αυτού του βιβλίου είχε στόχο
να καταστήσει τους Έλληνες ικανούς στην επίλυση προβλημάτων της
καθημερινής ζωής και του εμπορίου.131 Το έργο του χρησιμοποιήθηκε ως
διδακτικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών στα σχολεία των ελληνόφωνων
περιοχών που βρίσκονταν κάτω από την οθωμανική κυριαρχία, και παράλληλα διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές των Ελλήνων με διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις.10
Τα κλάσματα στην Αριθμητική του Γλυζώνιου
Τα κλάσματα στην Αριθμητική του Γλυζώνιου περιλαμβάνονται στα κεφάλαια ΚΑ΄ ως και ΜΣΤ΄. Ακόμη ο Γλυζώνιος κατά την περιγραφή των
μεθόδων των τριών και των πέντε και των επτά, αφιερώνει ξεχωριστά
κεφάλαια στην εφαρμογή τους στα κλάσματα.132
Ορισμός του κλάσματος
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Γ. ΜΠΑΡΑΛΗΣ, Π.ΧΑΒΑΡΑΝΗΣ: Διδακτικά εγχειρίδια της Τουρκοκρατίας: Η
περίπτωση της αριθμητικής του Εμμανουήλ Γλυζώνιου» στο Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Αθήνα 5-7 Οκτωβρίου 2012, σ.1-10.
129
Ν. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: «Μανουήλ Γλυζώνιος και Δωρόθεος Πρώιος. Ένας πρόδρομος
και ένας εθνομάρτυρας του Νεοελληνικού Διαφωτισμού». Χιακή Επιθεώρησις, 11 (1973),
σ. 183-198, στις σελίδες 185 -186 και Τ. Κ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Τα εμπορικά εγχειρίδια της
Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδόπουλου. Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού, Παράρτημα περιοδικού Μνήμων, τ. 5, 1990, σ. 18-20.
130
Βλέπε σχετικά: M. SICHERL: «Manuel Glizunios als Schreiber griechischer
Handschriften». Byzantinische Zeitschrift 49 (1956), σ. 34-54, P. CANART: «Nouveaux
manuscrits copies par Emmanuel Glynzounios». Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν
Σπουδῶν (1972 – 1973), σ. 39-40 και Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ: Οι Έλληνες στις παραμονές της
ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική
χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του κυπριακού πολέμου (1568 – 1571). Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου,
1970, σ.130, σημ. 4.
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Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική Πρακτική, σ. 3.
132
Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 65-73.
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Στο ΚΑ΄ κεφάλαιο με τίτλο: Τὶ ἐστὶ τζάκισμα, καί πῶς γράφονται, ο Γλυζώνιος ορίζει το κλάσμα (‘τζάκισμα’) ως εξής: «Λέγομεν ὅτι τό τζάκισμα
εἶναι ἕνα μέρος ἥ μέρη τοῦ ἀκεραίου, ἤγουν ἐάν κόψεις ἕνα ἀκέραιο εἰς
μέρη καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μέρη να πάρης τινά, αὐτό λέγεται τζάκισμα, ἤγουν
μέρος».133 Δηλαδή ορίζει το κλάσμα ως μέρος του όλου. Για τον ορισμό
του μισού, ο Γλυζώνιος χρησιμοποιεί τη διαίρεση (‘μερισμός’) του όλου
(‘τοῦ ἀκέραιου’) σε δύο ίσα μέρη. Από αυτά, το ένα μέρος λέγεται μισό
1
και γράφεται 2, δηλαδή ένα μέρος από τα δύο του όλου. Με τον ίδιο τρό1 1 1

1

πο ορίζει αρχικά τις κλασματικές μονάδες: 3 , 4 , 5 και 6. Συνεχίζει με τον
μερισμό του όλου σε επτά ίσα μέρη: αν από αυτά πάρουμε τα δύο μέρη,
2
το κλάσμα λέγεται δύο έβδομα και γράφεται , δηλαδή δύο μέρη από τα
7

3

4

επτά του όλου. Κατόπιν, ορίζει αναλυτικά τα κλάσματα: 8 και 9, για να
καταλήξει στη γενίκευση ότι: αν χωρίσουμε το όλο σε 10, 11, 12 ή οσαδήποτε ίσα μέρη, τα κλάσματα ονομάζονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή
τα ψηφία πάνω από τη γραμμή δείχνουν ‘πόσο τζάκισμα’ είναι, (πόσο
μέρος ή πόσα μέρη του όλου), ενώ τα ψηφία κάτω από τη γραμμή ‘τη
φύση του τζακίσματος’, (πόσα μέρη από αυτά που περιγράφονται στο
πάνω μέρος της γραμμής είναι το όλο.) Στη συνέχεια εξηγεί το κλάσμα
101
με αντίστοιχο τρόπο. Επιπλέον επισημαίνει ότι: «[Ἀ]κόμι ἤξευρε ὅτι
146
τό καθ’ ἕν ἀκέραιον λογίζεται καί τζάκισμα, καί πάλιν τό κάθ’ ἕν τζάκισμα
λογίζεται καί ἀκέραιον».134 Δηλαδή καθένα όλο μπορεί να θεωρηθεί και
κλάσμα και αντίστροφα κάθε κλάσμα μπορεί να θεωρηθεί και ως όλο.
Καθένα όλο σε σχέση με τη φύση του πολλαπλάσιού του είναι μέρος,
ενώ ως προς τη φύση της υποδιαίρεσής του είναι όλο. Ως παράδειγμα, ο
Γλυζώνιος χρησιμοποιεί τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια στα νομίσματα της εποχής του:
1 φλωρίον = 60 ἄσπρα =480 κουκκία = 2400
φόλαις
1 ἄσπρο = 8 κουκκία =40 φόλαις
1 κουκκίον =5 φόλαις

Το ένα κουκκίον είναι 5
φόλες και η μία φόλα σε
σχέση με το κουκκίον
1
είναι το αυτού.
5

Το ένα κουκκίον, σε σχέση με τα πολλαπλάσιά του τις φόλες, θεωρείται όλο ενώ, σε σχέση με την υποδιαίρεσή του τα άσπρα, θεωρείται
κλάσμα. Τα 8 κουκκία είναι ένα άσπρο και το άσπρο το 1/8 του κουκκίου. Το άσπρο είναι το 1/60 του φλωρίου και το 1 φλωρίον είναι 60 άσπρα.

133
134

Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 33.
Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 34.
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Ο Γλυζώνιος κλείνει το κεφάλαιο αναφέροντας ότι με παρόμοιο τρόπο κάθε αριθμός, ως προς τον μεγαλύτερό του, θεωρείται κλάσμα ενώ,
ως προς τον μικρότερό του, θεωρείται όλο.
Ακολουθεί ένας πίνακας (εικόνα 1) στον οποίο αναγράφονται με τη
σειρά όλα τα γνήσια κλάσματα (καθώς και η ονομασία τους) ξεκινώντας
από αυτά που έχουν παρονομαστή το 2 ως αυτά με παρονομαστή το 10.
Στη δεξιά στήλη του ίδιου πίνακα είναι καταγεγραμμένα όλα τα ισοδύναμα κλάσματα με τους παραπάνω παρονομαστές (από το 2 ως το 10).

Εικόνα 1: Πίνακας κλασμάτων και ισοδυνάμων κλασμάτων135

Πρόσθεση και αφαίρεση μεικτών αριθμών
Η πρόσθεση και η αφαίρεση των ‘τζακισμάτων’ περιγράφονται στα κεφάλαια ΚΒ΄ ως ΛΒ΄, με εξαίρεση τα κεφάλαια ΚΔ΄ και ΚΕ΄ που αφορούν την απλοποίηση.

Εικόνα 2: Η πρόσθεση μεικτών αριθμών136

135
136

Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 35.
Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 36.
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Στο κεφάλαιο ΚΒ΄: Σύναψις μετά εἰλημμάτων, ἤγουν σουμαρισμός μέ
τζακίσματα, ο Γλυζώνιος περιγράφει τον τρόπο πρόσθεσης δύο μεικτών
αριθμών, απευθυνόμενος σε β΄ ενικό πρόσωπο: «‘τό λοιπόν ἄν θέλης νά
σουμάρης ἀκέραια καί τζακίσματα, με ἄλλα ἀκέραια, καί τζακίσματα, ποίησον οὕτως».
Εισάγοντας τους όρους ‘κορυφή’ για τον αριθμητή και ‘ρίζα’ για τον
παρονομαστή του κλάσματος, ο Γλυζώνιος προσθέτει, όχι κλασματικούς
1
3
αλλά τους μεικτούς αριθμούς 9 2 και 7 4 (εικόνα 2) ως εξής: Αρχικά καθιστά τους μεικτούς αριθμούς κλάσματα (καταχρηστικά) και στη συνέχεια
τα κλάσματα αυτά «μιᾶς φύσεως», δηλαδή ομώνυμα κλάσματα. Τοποθετεί
λοιπόν τους μεικτούς αριθμούς σε οριζόντια διάταξη και γράφει κάτω από
αυτούς μια γραμμή. Στη συνέχεια μετατρέπει τους μεικτούς σε κλάσματα
με τον παρακάτω τρόπο: πολλαπλασιάζει το ακέραιο μέρος επί τον παρονομαστή και προσθέτει στο γινόμενο αυτό τον αριθμητή (9x2+1=19 και
7x4+3=31). Το κλάσμα που προκύπτει έχει αριθμητή το άθροισμα αυτό
και παρονομαστή τον ίδιο με αυτόν του αρχικού κλάσματος, οπότε προ19
31
κύπτουν τα κλάσματα: 2 και 4 . Ο Γλυζώνιος, δηλαδή, χρησιμοποιεί τον
ίδιο τρόπο με αυτόν που συνηθίζεται σήμερα, με τη διαφορά ότι αυτά τα
καταχρηστικά κλάσματα τα γράφει κάτω από μια νέα γραμμή. Η μετατροπή των κλασμάτων σε κλάσματα της «ίδιας φύσης» γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος με τον αριθμητή
του πρώτου και τον παρονομαστή του πρώτου με τον αριθμητή του δεύτερου (4x19=76 και 2x31=62). Και τα γινόμενα αυτά ο Γλυζώνιος τα γράφει
κάτω από μια καινούρια γραμμή. Στη συνέχεια προσθέτει τα δύο γινόμενα
τοποθετώντας το δεύτερο κάτω από το πρώτο (76+62=138). Το άθροισμά
τους είναι ο ‘μεριζόμενος αριθμός’ και το γινόμενο των ριζών των κλασμάτων ο ‘μεριστής’ (2x4=8). Η διαίρεση «μεριζόμενου’ αριθμού διά ‘με2
ριστή’» (138:8) δίνει έναν νέο μεικτό αριθμό, τον 17 8, που αποτελεί και
το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των αρχικών μεικτών αριθμών. Όπως ανα1
φέρει ο Γλυζώνιος, ο αριθμός αυτός είναι ίσος με το 17 «ὡσάν βλέπεις»
4
πιθανότατα εννοώντας στη στήλη των ισοδύναμων κλασμάτων του πίνακα
2
της εικόνας 1, στον οποίο αναφέρει για το κλάσμα «καί αὐτό (είναι) ἕνα
8
τέταρτον». Επομένως, ο Γλυζώνιος εφαρμόζει ένα διαφορετικό αλγόριθμο
για την εκτέλεση της πρόσθεσης των κλασμάτων, κατά τον οποίο τα κλάσματα δε μετατρέπονται σε ομώνυμα και δεν χρησιμοποιείται το Ε.Κ.Π.
Συνοπτικά, η πρόσθεση δύο μεικτών αριθμών ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 1. Μετατροπή των μεικτών σε κλάσματα. 2. Πολλαπλασιασμός παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος επί αριθμητή του πρώτου
και παρονομαστή του πρώτου επί αριθμητή του δεύτερου. 3. Πρόσθεση
των παραπάνω γινομένων (δίνει τον ‘μεριζόμενο’ αριθμό). 4. Πολλαπλασιασμός των παρονομαστών (δίνει τον ‘μεριστή’). 5. Διαίρεση ‘μεριζόμε-
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νου’ διά ‘μεριστή’, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον μεικτό αριθμό, που
αποτελεί το άθροισμα των δύο αρχικών μεικτών αριθμών.

Εικόνα 3: Η αφαίρεση μεικτών αριθμών137

Το κεφάλαιο ΚΓ΄ τιτλοφορείται: Ὑφειλμός μὲ τζακίσματα, ο Γλυζώνιος
περιγράφει την αφαίρεση μεικτών αριθμών: ‘τό λοιπόν ἄν θέλης να ξεχωρίσης ἀκέραια καί τζακίσματα ἀπό ἄλλα άκέραια καί τζακίσματα ποίησον
οὕτω».
Σε αυτό, οι μεικτοί αριθμοί τοποθετούνται έτσι ώστε, αριστερά να είναι ο μειωτέος και δεξιά ο αφαιρετέος: «[Τ]ά περισσότερα εἰς τό ζερβόν
χέρι, τά δέ ὁλιγότερα παρεμπρός εἰς τό δεξιόν χέρι». Στη συνέχεια αναλύονται τα δύο ‘μερτικά’ (οι μεικτοί) σε κλάσματα της ίδιας ‘φύσεως’, όπως
στην πρόσθεση. Η αφαίρεση δύο μεικτών αριθμών ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 1. Μετατροπή των μεικτών σε κλάσματα. 2. Πολλαπλασιασμός παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος επί αριθμητή του πρώτου
και παρονομαστή του πρώτου επί αριθμητή του δεύτερου. 3. Αφαίρεση
του δεύτερου γινομένου από το πρώτο (δίνει τον ‘μεριζόμενο’ αριθμό). 4.
Πολλαπλασιασμός των παρονομαστών (δίνει τον ‘μεριστή’ αριθμό). 5.
Διαίρεση ‘μεριζόμενου’ διά ‘μεριστή’, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον
μεικτό αριθμό, που αποτελεί τη διαφορά των δύο αρχικών μεικτών αριθμών. Τέλος, ο Γλυζώνιος επισημαίνει ότι η παραπάνω αφαίρεση είναι η
δοκιμή της πρόσθεσης (των μεικτών αριθμών), γι’ αυτό και στο παράδειγμά του χρησιμοποιεί τους ίδιους με της παραπάνω πρόσθεσης αριθμούς
1
1
3
17 4 − 9 2 = 7 4 (εικόνα 3), πιθανότατα για να δώσει έμφαση στη διαδικασία του αλγορίθμου και όχι στους υπολογισμούς. Αναφέρει επίσης ότι,
εκτός από δοκιμή της πρόσθεσης, η παραπάνω διαδικασία είναι και αφαίρεση, γι’ αυτό και στη συνέχεια διατυπώνει ένα πρόβλημα αφαίρεσης, στο
οποίο δίνει μόνο την απάντηση χωρίς τη λύση του: «[Ἐ]άν τις ἄνθρωπος
1
1
ἐχρεώστει ἄλλου ἀνθρώπου φλωρία 17 4 καί τοῦ ἔφερεν 2, τί ἔμεινεν ἀκόμι
νά τοῦ φέρη; γίνεται δέ ὅ λογαριασμός εἰς αὐτὀν τόν τρόπον, ἤγουν ἔμεινε
3
νά τοῦ φέρη ακόμι, 16 , ὡσάν βλέπεις».
4

137

Ε. ΓΛΥΖΩΝΙΟΣ: Αριθμητική, σ. 37.

90

Απλοποίηση κλασμάτων
Μετά την πρόσθεση και την αφαίρεση των μεικτών αριθμών, ο Γλυζώνιος αφιερώνει τα κεφάλαια ΚΔ΄ Τὶ ἐστὶ σχισμός καὶ πῶς σχίζονται τὰ κλάσματα και ΚΕ΄ Ἑτέρα μέθοδος τοῦ σχισμοῦ, καί πλέον βεβαιοτέρα στην
απλοποίηση των κλασμάτων, την οποία ορίζει ως ‘σχίση’: «[Σ]χίσις τῶν
τζακισμάτων, εἶναι μία μέθοδος, ἡ ὁποία φέρνει τά τζακίσματα ἀπό μεγάλην ὀνομασίαν εἰς μικρήν».

2

Εικόνα 4: Απλοποίηση του κλάσματος .
8

1

3

Η πρόσθεση των μεικτών αριθμών του κεφαλαίου ΚΒ΄ 9 2 + 7 4 δίνει
2

το άθροισμα 17 8, το οποίο ο Γλυζώνιος απλοποιεί υπολογίζοντας το μι1

σό του 2 και το μισό του 8, οπότε προκύπτει το κλάσμα 4 (εικόνα 4).

Εικόνα 5: Απλοποίηση του κλάσματος

32 138
48

Το δεύτερο παράδειγμα απλοποίησης που χρησιμοποιεί ο Γλυζώνιος
32
είναι του κλάσματος 48. Υπολογίζοντας κάθε φορά το μισό, αρχικά του
αριθμητή και στη συνέχεια του παρονομαστή, γράφει το ένα κάτω από το
άλλο όλα τα ισοδύναμα κλάσματα που προκύπτουν μέχρι να φτάσει στο
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2

ανάγωγο κλάσμα 3. Τέλος, γράφει στην ίδια σειρά το αρχικό κλάσμα
2

32
48

και το ανάγωγο ισοδύναμό του 3 (εικόνα 5).

Εικόνα 6: Απλοποίηση του κλάσματος

9
15

9

Ως τρίτο παράδειγμα χρησιμοποιεί το κλάσμα
υποστηρίζοντας ότι
15
«...[θ]έλομεν νά πάρωμεν τά μισά καί δέν ήμποροῦμεν» εξηγούσε ότι αυτό
1
δε γίνεται επειδή το μισό του 9 είναι το 4 2, οπότε «2 οἱ 4 γίνονται 8. ἕως
τά 9 θέλει ἕνα, καί διά τοῦτο δέν ἠμποροῦμεν. τό λοιπόν πέρνομεν τό τρί1
1
τον», δηλαδή υπολογίζει το 3 του 9 και το 3 του 15 (εικόνα 6).

Εικόνα 7: Απλοποίηση του κλάσματος

25
45

Στο τέταρτο παράδειγμα χρησιμοποιεί το κλάσμα
ποιεί υπολογίζοντας με τον ίδιο τρόπο το
όμως στο

1
5

1
5

25
,
45

το οποίο απλο-

του (εικόνα 7). Πριν φτάσει

έχει αποκλείσει, όπως προηγούμενα, το μισό «...θέλομεν νά

πάρωμεν τά μισά καί δέν ήμποροῦμεν» και στη συνέχεια το
τον ίδιο τρόπο.

Εικόνα 8: Απλοποίηση του κλάσματος

92

28
49

1
3

και το

1
4

με

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί το κλάσμα
4
7

28
,
49

το οποίο καταλήγει

1
στο ανάγωγο (εικόνα 8), παίρνοντας το 7 αυτού, αφού
1 1 1 1
1
στεί με τη σειρά οι κλασματικές μονάδες: , , , και .
2 3 4 5
6

Εικόνα 9: Απλοποίηση του κλάσματος

έχουν αποκλει-

60
125

Ωστόσο, ο επόμενος είναι για τον Γλυζώνιο «ὁ καθολικός τρόπος τῆς
τέχνης» της απλοποίησης και είναι ο εξής: Για να απλοποιήσει το κλάσμα
60
, αρχικά κάνει τη διαίρεση 125:60. Αυτή δίνει υπόλοιπο 5. Στη συνέ125
χεια διαιρεί 60:5, οπότε το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 0. Επομένως «ὁ
καθολικός μεριστής εἶναι τά 5».139 Στη συνέχεια διαιρεί τους όρους του
12
κλάσματος με το 5 και προκύπτει το ανάγωγο κλάσμα 25 (εικόνα 10). Με
τον ίδιο τρόπο βρίσκει τους ‘καθολικούς μεριστές’ κλασμάτων με μεγα945
3
2873
λύτερους όρους: 1260 (‘καθολικός μεριστής’ το 315) =4 και 5304 (‘καθο13

λικός μεριστής’ το 221)= 24 . Ο Γλυζώνιος κλείνει με τη σημείωση ότι:
«[Ε]ἶναι ἑνός (είδους) ἀριθμοί, οἱ ὁποῖοι μένουσι ἄσχιστοι, ὥσπερ ὅ τῶν
7, και ὁ τῶν 13, καί πάντες οἱ ὅμοιοι αὐτῶν».
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Εικόνα 10: Απλοποίηση του κλάσματος

945
1260

Επομένως, «ὁ καθολικός τρόπος τῆς τέχνης» στηρίζεται στη μέθοδο
της Ευκλείδειας διαίρεσης και τελειώνει μόλις τελειώνει το τελευταίο μη
μηδενικό υπόλοιπο. Οι αριθμοί που μένουν «άσχιστοι», δηλαδή δεν απλοποιούνται, είναι οι πρώτοι αριθμοί, γιατί δεν έχουν διαιρέτες άλλους
εκτός από τη μονάδα και τον εαυτό τους και είναι πάντοτε πρώτοι μεταξύ
τους, επομένως έχουν Μ.Κ.Δ τη μονάδα.
Άλλα παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών αριθμών
Στα κεφάλαια ΚΣΤ΄ Ἕτερος σουμαρισμός δύο τζακισμάτων και ΚΖ΄
Ἕτερος ὑφειλμός, καί ἡ δοκιμή τοῦ ἄνωθεν σουμαρισμοῦ, ο Γλυζώνιος
προσθέτει και αφαιρεί μεγαλύτερους μεικτούς αριθμούς με την ίδια διαδικασία, όπως στα κεφάλαια ΚΒ΄ και ΚΓ΄. Συγκεκριμένα, προσθέτει τους
3
5
9
μεικτούς 25 5 και 32 8, που δίνουν άθροισμα 58 40 και στη συνέχεια, στο
9

3

επόμενο κεφάλαιο, κάνει την αφαίρεση 58 − 25 , για να δείξει και
40
5
πάλι ότι η αφαίρεση είναι και δοκιμή της πρόσθεσης. Στην αφαίρεση ο125
δηγείται στον μεικτό αριθμό 32 200, το κλασματικό μέρος του οποίου
25

απλοποιεί διαιρώντας δύο φορές με το 5, οπότε παίρνει αρχικά 40 και στη
5

συνέχεια 8.
Επομένως, ο Γλυζώνιος αναφέρει και δεύτερο παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών αριθμών, έχοντας επιλέξει αριθμούς τέτοιους
ώστε το κλασματικό μέρος να απαιτεί απλοποίηση, άρα και την εφαρμο-

94

γή των όσων έχει αναφέρει στα δύο προηγούμενα κεφάλαια περί ‘σχισμού’.
Πρόσθεση ανάγωγων κλασμάτων και αφαίρεση κλάσματος από μεικτό αριθμό
Η πρόσθεση κλασμάτων γίνεται για πρώτη φορά στο κεφάλαιο ΚΗ΄ με
τίτλο: Ἕτερος σουμαρισμὸς δύο τζακισμάτων.

Εικόνα 11: Η πρόσθεση ανάγωγων κλασμάτων 140

Συγκεκριμένα, ο Γλυζώνιος χρησιμοποιεί το παράδειγμα της πρό3
4
σθεσης των ανάγωγων κλασμάτων και (εικόνα 11). Ακολουθεί τον
5
7
ίδιο τρόπο με αυτόν των μεικτών αριθμών, επισημαίνοντας ότι αν «ὁ μεριστής εὔγει περισσότερα παρά τόν μεριζόμενον, ἔμεινε πάλιν τζάκισμα».
Δηλαδή, όταν στο άθροισμα δύο κλασμάτων ο παρονομαστής είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμητή, προκύπτει πάλι κλάσμα, αφού αυτό είναι
μικρότερο της μονάδας.
Στο σημείο αυτό ο Γλυζώνιος αναφέρει τη δοκιμή της πρόσθεσης,
την οποία πραγματεύεται στο επόμενο κεφάλαιο ΚΘ΄ με τίτλο: Ἕτερος
ὑφειλμός, καί ἡ δοκιμή τοῦ ἄνωθεν σουμαρισμοῦ. Η δοκιμή αυτή είναι η
αφαίρεση του πρώτου κλάσματος από το άθροισμα, που είναι μεικτός
6
αριθμός (1 35). Αν το υπόλοιπο είναι το δεύτερο κλάσμα, τότε η πρόσθεση είναι σωστή, «εἰδέ ξανάκαμέ τήν».
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Εικόνα 12: Κάθετη αφαίρεση141

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το ότι η αφαίρεση κλάσματος από μεικτό
(και δοκιμή της πρόσθεσης δύο ανάγωγων κλασμάτων) περιλαμβάνεται
στην ίδια σελίδα οριζόντια και κάθετα (εικόνες 12 και 13).
100
Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης αυτής είναι
, που καταλήγει στο
175

4
7

ανάγωγο κλάσμα .

Εικόνα 13: Οριζόντια αφαίρεση

Πρόσθεση τριών κλασμάτων
Στο κεφάλαιο Λ΄ αναφέρεται η πρόσθεση τριών κλασμάτων και έχει τίτλο: Ἕτερος σουμαρισμὸς μὲ τρία τζακίσματα. Αυτή ο Γλυζώνιος την κάνει
1 2
με δυο τρόπους χρησιμοποιώντας και στους δύο τους αριθμούς: , και
3
5

1
2

2
3

3
+
5

2 3

. Ο πρώτος τρόπος για την εύρεση του αθροίσματος +
(εικόνα
14) είναι η πρόσθεση των δύο πρώτων κλασμάτων, όπως προηγουμένως,
και στη συνέχεια η πρόσθεση του αθροίσματος που προκύπτει με το τρί-

141
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το κλάσμα. Ο ‘μεριστής’ σε αυτή την περίπτωση προκύπτει «ἀπό ταῖς
τρεῖς ρίζαις», δηλαδή από το γινόμενο των τριών παρονομαστών.

Εικόνα 14: 1ος τρόπος πρόσθεσης τριών κλασμάτων

Εικόνα 15: 2ος τρόπος πρόσθεσης τριών κλασμάτων 142

Ο άλλος τρόπος που προτείνει ο Γλυζώνιος είναι ο εξής: «εὗρε ἕνα
μέτρον ὁποῦ νά εὕγάλης τά μισά, καί τό τρίτον, καί τό πέμπτον, και ἄν θέλης νά εὕρης αὐτό τό μέτρον, πολυπλασίασαι τάς τρεῖς ρίζας, καί εἴτι εὔγη
αὐτό εἶναι τό μέτρον». Δηλαδή, προτείνει την εύρεση ενός αριθμού που
να διαιρείται ακριβώς από τους παρονομαστές όλων των κλασμάτων (εικόνα 15). Αυτός ο αριθμός βρίσκεται με τον πολλαπλασιασμό των τριών
παρονομαστών. Χρησιμοποιεί, επομένως, την εύρεση ενός πολλαπλασίου, το οποίο δεν είναι απαραίτητα το Ε.Κ.Π. των τριών παρονομαστών.
Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το 30 είναι το Ε.Κ.Π. των αριθμών 2, 3 και 5, επειδή οι αριθμοί αυτοί είναι πρώτοι και, επομένως, είναι
και πρώτοι μεταξύ τους.
Άλλος τρόπος πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών αριθμών
Στο κεφάλαιο ΛΑ΄, Ἕτερος σουμαρισμὸς μὲ ἀκέραια καὶ μὲ τζακίσματα
εἰς ἄλλον τρόπον, ο Γλυζώνιος προτείνει έναν άλλο τρόπο πρόσθεσης
5
4
μεικτών αριθμών, αφού στο παράδειγμα 125 6 + 235 7 (εικόνα 16) «δέν
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κάμνει χρεία νά τά ἀναλύσης ὅλα τά ἀκέραια, διατί εἶναι κόπος, μόνο ποίησον οὕτω».

Εικόνα 16: Άλλος τρόπος πρόσθεσης μεικτών αριθμών 143

Έτσι, προσθέτει πρώτα τα κλασματικά μέρη των μεικτών αριθμών,
17
οπότε προκύπτει ο μεικτός 1 42. Στη συνέχεια, προσθέτει τα ακέραια μέρη των αρχικών μεικτών αριθμών, στο άθροισμα των οποίων προσθέτει
τον μεικτό που προέκυψε από την πρόσθεση των κλασμάτων.
Ο Γλυζώνιος σε αυτό το σημείο θέτει το παρακάτω ερώτημα, απευθυνόμενος σε α’πληθυντικό πρόσωπο: «Καί διατί ἔμπροσθεν έδιδάχθημεν,
ὅτι ὅλα νά τά ἀναλύομεν, ἕπειτα νά τά σουμάρομεν, καί τώρα λέγεις ὅτι δέν
κάμνει χρεία να ἀναλύωμεν οὑδένα ἀκέραιον, μόνον νά σουμάρωμεν τα
τζακίσματα;». Και δίνει ο ίδιος την απάντηση στην επόμενη παράγραφο:
«Ἴξευρε ὅτι ἐκεῖθεν τό εἴπαμεν διά νά καταλάβη ὁ κάθε εἷς τήν φύσιν τῆς
τέχνης, καί οὕτω διδάσκουσι καί οἱ διδάσκαλοι τούς μαθητάς, διά νά λεπτύνεται ὁ νοῦς αὐτῶν, μά εἰς εὐκολίαν εἶναι περισσά εὔκολος τοῦτος, μά
τόσον εἶναι ὁ εἷς, ὡσάν καί τόν ἄλλον». Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι η πρόσθεση των μεικτών αριθμών με τη μετατροπή τους σε κλασματικούς αριθμούς είναι αυτή που καθιστά κάποιον ικανό να κατανοεί τι κάνει, γι’
αυτό και είναι η μέθοδος που διδάσκεται. Αντίθετα, η πρόσθεση αρχικά
των κλασματικών μερών και στη συνέχεια των ακέραιων μερών των μεικτών είναι πολύ πιο εύκολη αλλά δεν καλλιεργεί, σύμφωνα με τον Γλυζώνιο, τη σκέψη.
Τέλος, στο κεφάλαιο ΛΒ΄ Ἕτερος ὑφειλμός, καί ἡ δοκιμὴ τοῦ ἄνωθεν
σουμαρισμοῦ, ο Γλυζώνιος χρησιμοποιεί την επίλυση δύο προβλημάτων
για να δείξει τον τρόπο αφαίρεσης μεικτού από μεικτό, χωρίς τη μετατροπή τους σε ομώνυμα κλάσματα ή την αφαίρεση πρώτα των κλασματικών μερών και μετά των ακεραίων, όπως έκανε στην πρόσθεση. Στα
προβλήματα αυτά χρησιμοποιεί τις νομισματικές μονάδες άσπρα της εποχής του.
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Εικόνα 17: Η αφαίρεση 361

17
42

− 125

5
6

Και τα δύο προβλήματα αφορούν τη μερική αποπληρωμή ενός χρέους. Αυτό που διαφέρει είναι η επιλογή των αριθμών.
17
5
Το πρώτο παράδειγμα λύνεται με την αφαίρεση 361 42 − 125 6 (εικόνα 17) .
Η επιλογή των κλασματικών μερών των μεικτών είναι τέτοια, ώστε
5
να μην μπορεί να γίνει η αφαίρεσή τους. Επειδή το κλάσμα δεν αφαιρείται από το
5

17
42

6

, «ἔπαρε καί ἕνα ἀκέραιον καί σμίξαι, καί ἀπ’αὐτοῦ

εὔγαλε τα 6 ...». Παίρνει, δηλαδή, μια ακέραιη μονάδα από τον μειωτέο,
τη μετατρέπει σε κλάσμα και την προσθέτει στο κλασματικό του μέρος,
59
οπότε το κλάσμα στον μειωτέο γίνεται , από το οποίο μπορεί να αφαι42

5
.
6

ρεθεί το
Η επιλογή των κλασματικών μερών των μεικτών είναι τέτοια, ώστε
5
να μην μπορεί να γίνει η αφαίρεσή τους. Επειδή το κλάσμα δεν αφαιρείται από το
5

17
42

6

, «ἔπαρε καί ἕνα ἀκέραιον καί σμίξαι, καί ἀπ’αὐτοῦ

εὔγαλε τα ...». Παίρνει, δηλαδή, μια ακέραιη μονάδα από τον μειωτέο,
6
τη μετατρέπει σε κλάσμα και την προσθέτει στο κλασματικό του μέρος,
59
οπότε το κλάσμα στον μειωτέο γίνεται 42, από το οποίο μπορεί να αφαι5
6

ρεθεί το .

3

Εικόνα 18: Η αφαίρεση 247 − 245
4

144
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2 144
5

3

2

Στο δεύτερο παράδειγμα η αφαίρεση είναι: 247 4 − 245 5 (εικόνα
18). Πρόκειται για αφαίρεση μεικτών αριθμών, που το κλασματικό μέρος
του μειωτέου είναι μεγαλύτερο από του αφαιρετέου. Παρουσιάζει, επομένως, ενδιαφέρον ότι το δεύτερο παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Γλυζώνιος είναι πιο απλό από το πρώτο.
Τα κλάσματα στα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τα κλάσματα αποτελούν σημαντικό μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς
η διδασκαλία τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού καταστάσεων και προβλημάτων της πραγματικής ζωής
και στην ευρύτερη ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης των μαθητών. Η
κατανόηση των κλασματικών αριθμών αποτελεί θεμέλιο των αλγεβρικών
πράξεων κι έρευνες έχουν δείξει ότι η γνώση τους αποτελεί προβλεπτικό
παράγοντα της μετέπειτα επιτυχίας των μαθητών στην περιοχή των αναλογιών, των ποσοστών και γενικότερα της Άλγεβρας.145
Εξαιτίας της σημασίας τους στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης
αλλά και των δυσκολιών της εννοιολογικής τους κατανόησης, τα κλάσματα έχουν αποτελέσει και αποτελούν αντικείμενο πολλών ερευνών της
Διδακτικής των Μαθηματικών. Οι κλασματικοί αριθμοί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά των φυσικών αριθμών με τους οποίους
είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές. Οι φυσικοί είναι διακριτοί ενώ οι κλασματικοί έχουν διαφορετική συμβολική αναπαράσταση και χαρακτηρίζονται από την πυκνότητά τους.146 Για τους φυσικούς αριθμούς υπάρχει ο
επόμενος μεγαλύτερος αριθμός ή ο προηγούμενος μικρότερος (εκτός από
το «1»), κάτι που δεν ισχύει για τους κλασματικούς, για τους οποίους δεν
υπάρχει το προηγούμενο ή το επόμενο κλάσμα αλλά ανάμεσα σε δυο
κλάσματα υπάρχουν άπειρα κλάσματα. Οι πράξεις των κλασματικών α145
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2007, σ. 265-282, S. STAFYLIDOU and S.VOSNIADOU: «The development of students’ understanding of the numerical value of fractions». Learning and Instruction, 14: 5
(2004), σ. 503-518, L. FAZIO and R. S. SIEGLER, «Teaching fractions», International
Academy of Education, International Bureau of Education-UNESCO, Educational practices, (2011), series 22, σ.1-28 και R. S. SIEGLER, C. A. THOMPSON, M. SCHNEIDER: «An integrated theory of whole number and fractions development». Cognitive
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ριθμών εκτελούνται με διαφορετικό τρόπο από αυτές των φυσικών. Οι
μαθητές μεταφέρουν συνήθως χαρακτηριστικά και ιδιότητες των φυσικών αριθμών σε μη φυσικούς αριθμούς.147 Ακόμη δυσκολεύονται να κατανοήσουν το κλάσμα ως αυτόνομη οντότητα148 και το θεωρούν κάτι διαφορετικό από έναν αριθμό, αφού οι αριθμοί που αναγράφονται στο
σύμβολό του αναπαριστούν για τους μαθητές ξεχωριστές οντότητες.149
Η διδασκαλία των κλασματικών αριθμών δεν είναι αποτελεσματική
όταν βασίζεται στη μηχανιστική εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών και
την τήρηση ενός συνόλου κανόνων.150 Επειδή η κατανόηση των κλασμάτων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η διδασκαλία τους είναι αποτελεσματική όταν προσεγγίζονται:
α) ως μέρος ενός όλου, δηλαδή ως ολότητας που συντίθεται από ένα
συγκεκριμένο αριθμό διακριτών μερών. Το κλάσμα σε αυτή την περίπτωση εκφράζει τον αριθμό των ίσων μερών που λαμβάνονται σε σχέση
με το συνολικό αριθμό των μερών στον οποίο διαιρέθηκε η αρχική ποσότητα.
β) ως πηλίκο της διαίρεσης α πραγμάτων σε β ίσα μέρη, δηλαδή α:β
με α και β φυσικούς αριθμούς και   0 .
γ) ως λόγος, δηλαδή ως ένα σχετικό μέγεθος, το οποίο είναι προϊόν
της σύγκρισης των ποσοτήτων ή των μεγεθών που αντιπροσωπεύουν οι
όροι του κλάσματος.
δ) ως μέτρο, δηλαδή ως σημείο ή ως διάνυσμα πάνω στην αριθμογραμμή
ε) ως τελεστής, δηλαδή ως συνάρτηση, η οποία εφαρμόζεται σε κάποιον αριθμό ή αντικείμενο ή σύνολο και είναι της μορφής: f ( x)   x .
Καθεμιά από αυτές τις εννοιολογικές μορφές είναι ανεξάρτητη από
τις άλλες και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σαν διδακτικό μοντέλο.
Ωστόσο, για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των παραπάνω, όλες μαζί
μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.151

147
X.VAMVAKOUSSI, W. VAN DOOREN and L.VERSCHAFFEL: «Naturally biased? In search for reaction time evidence for a natural number bias in adults». Journal of
Mathematical Behavior, 31 (2012), σ. 344-355.
148
S. J. LAMON: «Presenting and Representing: From Fractions to Rational Numbers» στο A. CUOCO & F. CURCIO (eds.), The Roles Of Representations in School
Mathematics-2001 Yearbook, Reston: NCTM., 2001, σ. 146-165.
149
A. PITKETHLY and R. HUNTING: «A review of recent research in the area of
initial fraction concepts». Educational Studies in Mathematics, 30 (1996), σ. 5-38.
150
C. KAMII and F. B. CLARK: «Equivalent Fractions: Their Difficulty and Educational Implications». Journal of Mathematical Behaviour, 14 (1995), σ. 365-378.
151
Β. ΔΑΦΕΡΜΟΣ: Μια διδακτική προσέγγιση των ρητών αριθμών με έμφαση στις
εννοιολογικές όψεις μέσα από τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος.
Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2000, σ. 53-78.
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Συμπεράσματα
Οι κλασματικοί αριθμοί εισάγονται στην Αριθμητική του Γλυζώνιου μετά
από τους θετικούς ακεραίους ενώ στα σχολικά εγχειρίδια της Ε΄ δημοτικού, στην οποία διδάσκονται κυρίως, εισάγονται μετά από τους δεκαδικούς αριθμούς σε σχέση με τα δεκαδικά κλάσματα. Και τα δύο εγχειρίδια
ξεκινούν με τις κλασματικές μονάδες και συνεχίζουν με τα ισοδύναμα
κλάσματα.
Στον Γλυζώνιο η απλοποίηση αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο ενώ στα
Μαθηματικά της Ε΄ τάξης διδάσκεται στα ισοδύναμα κλάσματα, που
προκύπτουν και με τη διαίρεση του αριθμητή και του παρονομαστή ενός
κλάσματος με τον ίδιο αριθμό.152 Η απλοποίηση των κλασμάτων συνεχίζεται στην Στ΄ τάξη και ολοκληρώνεται στην Α΄ γυμνασίου με τη διαίρεση αριθμητή και παρονομαστή με τον Μ.Κ.Δ. αυτών. 153
Στην Αριθμητική του Γλυζώνιου προηγείται η πρόσθεση και η αφαίρεση των κλασματικών αριθμών ενώ στο σχολικό εγχειρίδιο της Ε΄ τάξης
προηγούνται ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση κλασμάτων και ακολουθούν οι διαιρέτες, τα κριτήρια διαιρετότητας και το Ε.Κ.Π., οπότε η
πρόσθεση και η αφαίρεση των κλασμάτων γίνεται με βάση το Ε.Κ.Π.
Ακόμη, οι μεικτοί αριθμοί έπονται των κλασμάτων ενώ η Αριθμητική του
Γλυζώνιου τους περιλαμβάνει στο κεφάλαιο ‘των τζακισμάτων’ ξεκινώντας μάλιστα με αυτούς. Οι μεικτοί αριθμοί στο βιβλίο της Ε΄ τάξης αποτελούν μια ξεχωριστή μορφή αριθμών, όπως οι ακέραιοι, οι δεκαδικοί
και οι κλασματικοί.154
Ενδιαφέρον παρουσιάζει «ὁ καθολικός τρόπος τῆς τέχνης» της απλοποίησης του Γλυζώνιου, η οποία βασίζεται στην εύρεση του Μ.Κ.Δ. με
τη μέθοδο της Ευκλείδειας διαίρεσης, κατά την οποία ο Μ.Κ.Δ. είναι το
τελευταίο μη μηδενικό υπόλοιπο. Ταξινομεί με συστηματικό τρόπο τα
γνήσια κλάσματα, τα οποία και παρουσιάζει σε πίνακα στην αρχή των
κεφαλαίων που αφιερώνει στα ‘τζακίσματα’. Σ’ αυτόν καταγράφει όλα
τα γνήσια κλάσματα, που έχουν παρονομαστή από το 2 ως και το 10.
Από τον πίνακα είναι φανερό ότι αν ν είναι ο παρονομαστής ενός κλάσματος, το πλήθος των γνήσιων κλασμάτων με παρονομαστή τον φυσικό
αριθμό ν είναι ν-1. Στη δεξιά στήλη του ίδιου πίνακα παρατίθενται όλα
1
2
τα ισοδύναμα κλάσματα ως το 5 = 10, αφού για τις επόμενες κλασματικές μονάδες δεν υπάρχουν ισοδύναμα κλάσματα που να έχουν παρονομαστή μικρότερο του 10. Αναδεικνύει την ανάγκη της απλοποίησης των
‘τζακισμάτων’ επιλύοντας ένα πρόβλημα, γι’ αυτό και η απλοποίηση παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δυο διαφορετικούς τρόπους πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών.
152

ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ε΄ Δημοτικού, σ. 48-49.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: Στ΄ Δημοτικού, σ. 49 και Α΄ Γυμνασίου, σ. 38.
154
ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ: Ε΄ Δημοτικού, σ. 55.
153
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Στα κεφάλαια της Αριθμητικής του που πραγματεύονται τα ‘τζακίσματα’, δεν χρησιμοποιεί παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων, πρόσθεσης ακέραιου με κλάσμα και αφαίρεσης ακεραίου από κλάσμα και αντίστροφα. Ο Γλυζώνιος ξεκινά με πρόσθεση
μεικτών αριθμών και όχι γνήσιων κλασμάτων, δηλαδή από πιο σύνθετες
περιπτώσεις και καταλήγει σε πιο απλές. Η πρόσθεση των γνήσιων κλασμάτων παρουσιάζεται μετά από την αναφορά στους δύο τρόπους πρόσθεσης και αφαίρεσης μεικτών αριθμών και την απλοποίηση των κλασμάτων. Στο τέλος παρουσιάζει την πρόσθεση τριών κλασμάτων κι αυτή
με δυο τρόπους, εφαρμόζοντας στον πρώτο την προσεταιριστική ιδιότητα
και στον δεύτερο την εύρεση ενός αριθμού που διαιρείται και από τους
τρεις παρονομαστές, χωρίς ο αριθμός αυτός να είναι απαραίτητα το
Ε.Κ.Π.
Όσον αφορά στις δύο πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, ο
Γλυζώνιος πρώτα παρουσιάζει μια πρόσθεση και μετά την αντίστροφή
της αφαίρεση, χρησιμοποιώντας δηλαδή τους ίδιους αριθμούς και αναφέροντας την αφαίρεση και ως δοκιμή της πρόσθεσης. Φαίνεται, επομένως, ότι δίνει έμφαση στη σημασία των πράξεων και όχι στον ρόλο του
υπολογισμού.
Επιπλέον, ο Γλυζώνιος αξιοποιεί την επίλυση προβλημάτων καθημερινής ζωής και χρησιμοποιεί στις πιο πολλές περιπτώσεις τα νομίσματα
της εποχής του στα προβλήματα που επιλύει. Αντί για τις κλασματικές
1 1
1
μονάδες 2 , 3 , … , 10 αναφέρει τους όρους: μισό, τρίτο, ..., «δεκακόματον»,
αντίστοιχα, χρησιμοποιεί δηλαδή περισσότερο την εμπειρική τους ονομασία.
Σε σχέση με την πρόσθεση και την αφαίρεση των μεικτών και κλασματικών αριθμών, Ο Γλυζώνιος δεν χρησιμοποιεί το Ε.Κ.Π. αλλά η μετατροπή των κλασμάτων σε ομώνυμα γίνεται με τον πολλαπλασιασμό
των παρονομαστών είτε πρόκειται για δύο είτε για τρία κλάσματα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα οι αριθμοί που προκύπτουν κατά την εκτέλεση αυτών των πράξεων να είναι πολύ μεγάλοι και δύσχρηστοι, γι’ αυτό και τις
περισσότερες φορές απαιτείται απλοποίηση. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι παρονομαστές είναι πρώτοι μεταξύ τους αριθμοί.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο Γλυζώνιος ορίζει το κλάσμα ως
μέρος ενός όλου. Στα κεφάλαια των ‘τζακισμάτων’ δεν συναντάται η
έννοια του κλάσματος ως διαίρεση, μέτρο, λόγος ή τελεστής. Επίσης,
ξεκινά από πιο σύνθετα παραδείγματα για να καταλήξει σε πιο απλά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται σήμερα, στις οποίες εφαρμόζεται ένας κλιμακούμενος βαθμός
δυσκολίας και πολυπλοκότητας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας των κλασματικών μονάδων και των ισοδύναμων κλασμάτων με παρονομαστή μικρότερο ή ίσο
του 10. Πρόκειται για μια συστηματική ταξινόμηση των κλασμάτων αυ-
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τών, γι’ αυτό και ο πίνακας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διδακτικά, ώστε
να βοηθήσει τόσο τον μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό να έχουν πληρέστερη εικόνα των παραπάνω.
Η εύρεση του Μ.Κ.Δ. με τη μέθοδο της Ευκλείδειας διαίρεσης για τη
μετατροπή ενός κλάσματος στο ανάγωγο ισοδύναμό του κλάσμα, είναι
μία μέθοδος, η οποία επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία
της απλοποίησης των κλασμάτων, αφού προσφέρεται για κλάσματα με
πολυψήφιους όρους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μαθητές να είναι
εξοικειωμένοι με τη διαίρεση, κάτι που στα Μαθηματικά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τίθεται ως στόχος σε όλες τις τάξεις.
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Επιστημονική Φαντασία και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών:
Κριτικές Προσεγγίσεις
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ

Εισαγωγή
Η ένταξη και αξιοποίηση της επιστημονικής φαντασίας ως πολιτισμικού
έργου στην εκπαιδευτική διαδικασία αφορά τόσο τη διδασκαλία όσο και
την εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών.
Ως προϊόν «πολιτισμικής διασταύρωσης» (cross-culture), ανάμεσα
στις Φυσικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – ο συνδυασμός αυτός διαφαίνεται και στον όρο “Science Fiction” – οι διηγήσεις της επιστημονικής φαντασίας προσφέρουν το πεδίο επανεξέτασης της επιστημονικής
φαντασίας ως πηγή για τις Σπουδές της Επιστήμης, την Εκπαίδευση στις
Φυσικές Επιστήμες και λειτουργούν ως εν δυνάμει διαμεσολαβητικό εργαλείο στο διάλογο ανάμεσα στην Επιστήμη και τις Ανθρωπιστικές
Σπουδές, δημιουργώντας το πλαίσιο της κριτικής προσέγγισης των επιστημονικών και τεχνολογικών πρακτικών, της επιστημονικής κουλτούρας και της επιστημονικής γνώσης.155
Η επιστημονική φαντασία ως λογοτεχνική διαδρομή γεφυρώνει τη
ρωγμή ανάμεσα στην Επιστήμη και τη Λογοτεχνία – θέτοντας σοβαρούς
προβληματισμούς σχετικά με τη γνώση που αποκτούμε τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τον Φυσικό Κόσμο – σε μια προσπάθεια διερεύνησης
των ορίων διαπερατότητας ανάμεσα στις δύο κουλτούρες, και διατυπώνει
ερωτήματα τα οποία υφίστανται και στο χώρο της Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών όσον αφορά τη σύνθεση και την ενοποίηση των στοιχείων της επιστημονικής φαντασίας στις διδακτικές προσεγγίσεις Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Παρά το γεγονός ότι η διαπερατότητα αυτή οδηγεί σε δρόμους αμήχανων συμμαχιών – σε μια προσπάθεια να υπάρξει λογικός ειρμός όσον
αφορά την πρόσκτηση της γνώσης που παράγεται σε μια μη οικεία περιοχή – εντούτοις, συνεισφέρει στη δημιουργική και κριτική προσέγγιση
των πολύπλοκων στοιχείων, τα οποία συγκροτούν, σύμφωνα με τον
Latour, τα «οριακά» ερωτήματα ή «κοινωνικοτεχνικές και ηθικοεπιστημονικές συγχύσεις» της σύγχρονης πραγματικότητας.156
155

V. JACKSON: Critical Theory and Science Fiction: A Lens into Technology in
Education. Minneapolis, Mill City Press, 2010, σ. 59. N. RUSSEL: Communicating Science: Professional, popular, literary. Cambridge, Cambridge University Press, 2009, σ.
116.
156
B. LATOUR: «Morality and Technology: The End of the Means». Theory, Culture & Society, 19 (2003), σ. 247-260.
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Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών μέσα από
την επιστημονική φαντασία αποτελεί σημαντική συνιστώσα του προβληματισμού για την ανάπτυξη όχι μόνο εναλλακτικών στρατηγικών μάθησης, οι οποίες αξιοποιούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης φαντασίας και
του δημιουργικού οραματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία,157 αλλά
κυρίως για την κριτική προσέγγιση της Επιστήμης και της επιστημονικής
έρευνας σε ένα κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο, καθώς στο πεδίο φαντασίας (field-imagery) της επιστημονικής φαντασίας (αντικείμενα, θέματα,
συμβάσεις ύφους, ιδεολογίες) απεικονίζονται οι επιδράσεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας στην Κοινωνία και το Φυσικό Περιβάλλον.158
Με τον τρόπο αυτό, οι διηγήσεις της επιστημονικής φαντασίας δίνουν τη
δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να αναπτύξουν μία δυναμική και
πλουραλιστική κατανόηση της Φύσης της Επιστήμης (NOS), αλλά και να
επικοινωνούν ιδέες σχετικά με την επιστήμη και το πολιτισμικό της
πλαίσιο, λειτουργώντας ως όχημα διερεύνησης των σχέσεων που υφίσταται ανάμεσα στην επιστήμη και την κουλτούρα.159
Επίσης, η διαδικασία ανάγνωσης κειμένων επιστημονικής φαντασίας,
καθώς παράγει ανοίκειες καταστάσεις, καθιστά το είδος ως STS
narrative,160 χώρος όπου εξερευνώνται οι σχέσεις ανάμεσα στην επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία μέσω των αναπαραστάσεων για το
πώς οι καταστάσεις μπορούν ή δεν μπορούν να αλλάξουν. Με αυτόν τον
τρόπο, η επιστημονική φαντασία συνιστά ένα σίγουρο είδος «εκπαίδευσης για την πολιτειότητα» σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις σε έναν τεχνοεπιστημονικό κόσμο.161
Oι δημιουργικές και κριτικές162 «συζητήσεις» (conversations) σχετικά με την επιστήμη, όπως η επιστημονική φαντασία, διαμορφώνουν ένα
157
N. GOUGH: «Generating curriculum visions for global citizenship: collective stories and creative imagination». Alteration: Interdisciplinary Journal for the Study of the
Arts and Humanities in South Africa, 19 (2012), σ. 162-169. A. NEGRETE & C.
LARTIGUE: «The science of telling stories: evaluating science communication via narratives (RIRC method)». Journal Media and Communication Studies, 2 (2010), σ. 98-110.
158
A. PEASE: «Teaching Ethics with Science Fiction: A Case Study Syllabus».
Teaching Ethics: The Journal of the Society for Ethics Across the Curriculum, 9 (2009),
σ. 75-82. Α. MILNER: «Science Fiction and the Literary Field». Science Fiction Studies,
38(2011), σ. 393-411.
159
W. COBERN: «The Cultural Study of Science and Science Education». Στο Socio-cultural Perspectives on Science Education, επιμ. W. Cobern, Springer Science &
Business Media, 2012, σ. 1-5, στην σ. 3. M. WEINSTEIN: «Schools/Citizen Science: A
response to “The Future of Citizen Science”». Democracy & Education, 20 (2012), σ. 1-3.
160
STS (Science, Technology, Society) narrative: Η διήγηση ως οριοθετημένος χώρος αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Κοινωνία.
161
D. DAVIS & L. YASZEK: «Reading science fiction’s interdisciplinary conversation with science and technology studies». Στο Reading Science Fiction, επιμ. J. Gunn, J.
Baar & M. Candelaria, USA, Palgrave Mcmillan, 2009, σ. 181-195, στην σ. 184-185.
162
Η επιστημονική φαντασία έχει μία υποκρυπτόμενη κριτική λειτουργία, η οποία
μπορεί να καταστεί διεξοδικότερη σε μία συζήτηση στη σχολική τάξη.
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γόνιμο περιβάλλον για την κοινωνικό-πολιτισμική κατανόηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, και καθιστούν την επιστημονική φαντασία
σημαντικό παράγοντα για την ανταπόκριση των πολιτικών και ηθικών
συνεπειών της επιστήμης στον κόσμο (ανθρώπινο και μη). Τέτοιου τύπου
προσεγγίσεις οδηγούν στην ανάπτυξη ευαίσθητων πολιτισμικά, κοινωνικό-πολιτισμικών θεωρήσεων όσον αφορά την Εκπαίδευση και Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, και συνεισφέρουν στην εκπαίδευση μιας νέας
γενιάς επιστημονικά και πολιτικά εγγράμματων πολιτών, οι οποίοι συμμετέχουν στις κοινωνικές διαδικασίες.163
Η Επιστημονική Φαντασία ως «Νοητικό Πείραμα»164 – Οραματισμοί
του Μέλλοντος
Βασικό στοιχείο της επιστημονικής φαντασίας είναι οι προκλήσεις και οι
αμφισβητήσεις που τίθενται στη διαδικασία ανάγνωσης των πρακτικών
και των πρωτοκόλλων της. Τα κείμενά της εισάγουν τουλάχιστον μία
παρέκκλιση από τον συνήθη εμπειρικό κόσμο και διαρθρώνονται υπό τις
συνθήκες που επιβάλλονται από αυτήν την παρέκκλιση. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, η επιστημονική φαντασία παρακινεί αυτό που ο Darko Suvin αποκαλεί «γνωστική από-οικειοποίηση» (cognitive estrangement),
δηλαδή, τον φαντασιακό οραματισμό στην υπηρεσία της γνώσης και όχι
ως μέσο φυγής από την πραγματικότητα.165
Κατά συνέπεια, οι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας δεν είναι απλώς
προγραμματικοί «αντικατοπτρισμοί» συγκεκριμένων θεωρητικών αντι163

E. BURTON, J. GOLDSMITH & N. MATTEI: «Teaching AI Ethics Using Science Fiction». Workshop of Association for the Advancement of Artificial Intelligence,
(2015), σ. 33-37, www.a.a.a.i org. I. STAVROU & K. SKORDOULIS: «Literature of
Science Fiction in Science Education: As critical discourse for scientifically and politically literate citizens». Proceedings of the XIII IOSTE (International Organization for Science and Technology Education) Symposium on “The Use of Science and Technology
Education for Peace and Sustainable Development, Izmir, Turkey (2008), σ. 1031-1047.
164
Στην επιστημονική φαντασία όταν αναφερόμαστε σε «νοητικά πειράματα» δεν
αναφερόμαστε στα Νοητικά Πειράματα (Ν.Π.) στη Φυσική, αλλά στη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων (extrapolation) στην υπόθεση “What if…”. Όπως αναφέρει ο Stableford, «Ο “σκληρός” πυρήνας της “σκληρής” επιστημονικής φαντασίας εμπεριέχει τόσο την
επιδεξιότητα στη διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων όσο και στην ορθολογική αληθοφάνεια (plausibility) των υποθέσεων (premises)» (Stableforf, 2006: 175). Στην επιστημονική
φαντασία, τα νοητικά πειράματα εκλαμβάνονται ως δεδομένη πραγματικότητα στην οποία κυριαρχεί το στοιχείο της υπερβολής και της «από-οικειοποίησης». Σύμφωνα με τον
Csicsery-Roney: «Δεν είναι η κοινωνική πραγματικότητα, η οποία “από-οικειοποιείται”
στην επιστημονική φαντασία, αλλά τα φανταστικά, ψευτο-ορθολογικά μοντέλα τα οποία
παράγει η τεχνοεπιστημονική κοινωνία για τον εαυτόν της. Κατά μία έννοια τα νοητικά
πειράματα είναι μία ακόμη μετάφραση της φράσης “επιστημονική φαντασία”» (CsiseryRonay, 2008: 124).
165
D. SUVIN: «Estrangement and Cognition». Στο Speculations on Speculations:
Theories of Science Fiction, επιμ. J. Gunn & M. Candelaria, USA, Scarecrow Press, 2005,
σ. 23-27.
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παραθέσεων, αλλά μπορούν και ενσωματώνουν αυτές τις αντιπαραθέσεις
στις ενέργειες των υποκειμένων που οραματίζονται αυτούς τους φανταστικούς κόσμους, υποβάλλοντας τα υποκείμενα σε συγκεκριμένες νοητικές διεργασίες. Υπό αυτήν την έννοια, η επιστημονική φαντασία επιστρατεύεται ως «χώρος-milieu», ως «πρακτική ανάγνωσης», ως «εργαστήριο οραματισμού».166 Αυτή η εν δυνάμει λειτουργία της επιστημονικής
φαντασίας ως «νοητικού εργαστηρίου» συμβάλλει όχι μόνο στη διαμόρφωση ενός ουτοπικού ιδεώδους για το μέλλον της επιστήμης, αλλά λειτουργεί και ως μέσο πειραματισμού και κριτικής της ίδιας της επιστημονικής γνώσης και των θέσεων που εκφράζονται σχετικά με αυτήν.167
Στην πραγματικότητα, μέσω της επιστημονικής φαντασίας αποκτούμε γνώση για τον κόσμο τον οποίο δεν μπορούμε να εικάζουμε από προηγούμενη εμπειρία ή από ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά ο οποίος χρειάζεται να κατασκευαστεί εκ νέου από τις παρατηρήσεις, τις δράσεις και τα
δρώμενα υποκείμενα της ιστορίας.168 Με τον τρόπο αυτό, οι στρατηγικές
ανάγνωσης της επιστημονικής φαντασίας προσφέρουν ένα γόνιμο πεδίο
για τις ανακατασκευές και τις αναθεωρήσεις των ίδιων των ιστοριών για
τον κόσμο. Καθώς τα θεωρητικά μοντέλα – νοητικές κατασκευές του
υποκειμένου, της απεικόνισης – αναπτύσσονται στους συγκεκριμένους
κόσμους επιστημονικής φαντασίας, η επιστημονική φαντασία συναρθρώνει και διερευνά αυτά τα μοντέλα, μέσω των νοητικών πειραμάτων
διήγησης, σε μια εξελισσόμενη διαλεκτική σχέση ανάμεσα στις αφηρημένες ιδέες και τη συγκεκριμενοποίηση, επηρεάζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την εξέλιξη και τροπή των υφιστάμενων καταστάσεων στη διαδικασία οραματισμού νέων κόσμων και ενός διαφορετικού μέλλοντος και των
διαφορετικών όψεων για το πώς θα προβούμε στην αλλαγή του μέλλοντος, το οποίο, τελικά, γίνεται η ιστορία μας.169
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D. HARAWAY: Primate Visions: Gender, race, and nature in the world of modern science. New York, Routledge, 1989, σ. 3-4. J. HEDREN & B. LINNER: «Utopian
thought and the politics of sustainable development». Futures 41 (2009), σ. 210-219 στην
σ. 213.
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J. PATCH: «Science and Fiction: A polemic on the Role of Imaginative Fiction in
Civics and the Economy of innovation». Στο Teaching towards Democracy with Postmodern and Popular Texts, επιμ. P. Paugh, T. Kress & R. Lake, Rotterdam, Netherlands,
Sense Publishers, 2014, σ. 181.
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F. JAMESON. «In Hyperspace: Review of book Time Travel: The Popular Philosophy by David Wittenberg», London Review of Books, 39 (2015), σ. 17-22, στην σ. 19.
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I. CSICERY-RONAY: The Seven Beauties of Science Fiction. USA, Wesleyan
University Press, 2008, σ. 124. M. GRIFFITHS: «Predicting the cozy catastrophe: Environmental breakdown through fiction’s lens». Lab-Lit on line (2014). A. HAGEMAN:
«The Challenge of Imagining Ecological Futures». Science Fiction Studies, 38 (2012), σ.
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Η επιστημονική φαντασία προσφέρει, επίσης, το σημείο διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην κριτική προσέγγιση του μέλλοντος και την παρούσα χαρτογράφηση του κόσμου.170 Ως κριτική λειτουργία, η επιστημονική
φαντασία εκδηλώνει ερμηνευτικά αυτό που ο Jameson αποκαλεί «ιστορία του μέλλοντος»,171 τη στιγμή κατά την οποία η διαδικασία οραματισμού του μέλλοντος θεωρείται ότι εξαρτάται από τις κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές δυναμικές του παρόντος, παρέχοντας τη δυνατότητα κριτικής των ιδεολογικών θεμελίων του έργου του οραματισμού
του. Υπό αυτήν την έννοια , ο οραματισμός του μέλλοντος δεν αποτελεί
ζήτημα της φαντασίας έναντι της πραγματικότητας, ούτε θέμα επικύρωσης του μέλλοντος ή «η διατήρηση του μέλλοντος ζωντανού»· κατά μείζονα λόγο, η επιστημονική φαντασία μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον
ως τις συνθήκες της δυνατότητας, οι οποίες υπόκεινται στους περιορισμούς της κοινωνικής αλλαγής του παρόντος. Αυτό, επομένως, που προσφέρει στον αναγνώστη ο σχηματισμός της νοερής εικόνας του χώρου
και του χρόνου της επιστημονικής φαντασίας δεν είναι μια όψη ενός πιθανού μέλλοντος, αλλά η διαδικασία διατύπωσης ερωτημάτων στο παρόν.172 Σε αυτήν την περίπτωση, η επιστημονική φαντασία δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό είδος, το οποίο αναφέρεται στην επιστήμη και την
τεχνολογία, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί και ενσωματώνει τις κριτικές προς αυτές.173
Η απεικόνιση της επιστήμης και της τεχνολογίας στα κείμενα επιστημονικής φαντασίας, η οποία ξεπερνά τα όρια μιας απλής περιγραφής,
αναδεικνύει την κυριότητα και τον έλεγχο που ασκείται στις μεθόδους
τόσο της παραγωγής όσο και της διαδικασίας κατανάλωσης των προϊόντων της επιστήμης από τα οικονομικό-πολιτικά κέντρα εξουσίας, καθώς
και την ιδεολογική δυναμική της επιστήμης ή την ανηλεή καπηλεία της
και τη «διπλή χρήση» της τεχνολογίας, η οποία φέρει κρυπτογραφημένες
πολιτικές και κάθε άλλο παρά ουδέτερη είναι.174 Αυτή η ποιότητα της
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επιστημονικής φαντασίας προσδίδει μια αίσθηση επείγοντος στην κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων της επιστημονικής
δραστηριότητας, και ταυτόχρονα μια επίκληση στο σύνολο των κοινωνικών ηθικών αρχών που τη διέπουν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η επιστημονική φαντασία αντιπροσωπεύει την ανάγκη για δράση στο παρόν αναφορικά με τις ανησυχίες που εκφράζονται και λειτουργεί ως πολύτιμη πηγή
γνώσης στην κριτική αποτίμηση των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.175
Τροφοδοτούμενα από το συμπερασμό «τι είναι» στο «τι μπορεί να είναι», τα κείμενα επιστημονικής φαντασίας μας μεταφέρουν πέρα από
τους ορίζοντες των σύγχρονων τεχνολογιών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα
να παρατηρήσουμε και να κρίνουμε τον, πολλές φορές, «επιχειρησιακό»
χαρακτήρα των επιστημονικών διαδικασιών και των τεχνολογικών εφαρμογών, να αποδεχτούμε τους πολλαπλούς τρόπους που αυτές επιδρούν
στην κοινωνία και το περιβάλλον και λειτουργούν ως σημείο εστίασης
για την ανάπτυξη συζήτησης που αφορά τις στάσεις μας, τις αντιλήψεις,
τις ελπίδες και τους φόβους μας σχετικά με την επιστήμη, την τεχνολογία
και την κοινωνία,176 καθώς και το πώς συνυφαίνονται οι μεταξύ τους
σχέσεις.177 Όπως αναφέρει η Deery, «η επιστημονική φαντασία εκτελεί
“μιας ζωτικής σημασίας λειτουργία, η οποία έγκειται στο γεγονός της προσφοράς ενός πεδίου μελέτης, ένα νοητικό πείραμα, όπου οι κοινωνικές
επιπτώσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να διερευνηθούν με
ενορατικό, ολιστικό και γεμάτο κατανόηση τρόπο” προσφέροντας μια
“ανθρωπιστική-πολιτισμική” (sociocultural) καθώς και πολιτική διάσταση
στην Εκπαίδευση για τις Φυσικές Επιστήμες» (as cited Dritsas).178
Επιστημονική Φαντασία και Κριτικός Επιστημονικός Γραμματισμός
Η λειτουργία της επιστημονικής φαντασίας σε διττό επίπεδο, τόσο όσον
αφορά τη συλλογική φαντασία όσο και τη διαμόρφωση συλλογικής συνείδησης για την επιστημονική γνώση, τους επιστήμονες και τη φύση
των επιστημονικών δραστηριοτήτων, καθιστά το είδος ιδεώδη τρόπο
ing the Science and the Fiction». Στο Science Fiction and Speculative Fiction: challenging genres, επιμ. L.P. Thomas, Boston, Sense Publishers, 2013, σ. 35-58 στην σ. 41.
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(2015), σ.113-122, στην σ. 114. A. HUDSON: «Scientific Utopias». Information for Social Change, Special Issue on Science & Technology For Utopias, 29 (2009), σ. 6-14.
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προσέγγισης των σχέσεων ανάμεσα στην επιστήμη, την κουλτούρα και
την κοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία.179
Η τοποθέτηση των διηγήσεων των επιστημονικών γεγονότων στον
ετερογενή χώρο της επιστημονικής φαντασίας (SF) παράγει ένα «μετασχηματισμένο πεδίο», το οποίο δημιουργεί ένα συνεκτικό σύνολο συνηχήσεων και συντονισμών ανάμεσα σε όλες τις περιοχές και τις συνιστώσες, μέσα στο οποίο καμιά γνωστική περιοχή ή στοιχείο δεν «υπολείπεται» έναντι κάποιου άλλου, αλλά οι πρακτικές γραφής και ανάγνωσης
ανταποκρίνονται η μια στην άλλη μέσω ενός συγκροτημένου χώρου.180
Μέσω των ιστοριών επιστημονικής φαντασίας, οι μαθητές μπορούν να
κατανοήσουν τις δυσδιάκριτες διαστάσεις και τις λεπτές εννοιολογικές
αποχρώσεις στους τρόπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν η Επιστήμη,
η κουλτούρα και η θέαση του κόσμου (worldview).181 Οι ιστορίες αυτές
δημιουργούν έναν κόσμο μοιρασμένης εμπειρίας, ανάμεσα στον επιστημονικό και μη-επιστημονικό τρόπο «ανάγνωσης» του Φυσικού Κόσμου,
ενώ η προσέγγιση της «αλήθειας» στα κείμενα της επιστημονικής φαντασίας συνιστά μια διαδικασία, η οποία μας παρέχει διαφορετικές δυνατότητες για την κατανόηση του Φυσικού Κόσμου, με τους δύο προαναφερθέντες τρόπους να ενέχουν θέση δύο διαφορετικών στρατηγικών μελέτης των φυσικών οντοτήτων, δύο διαφορετικών ειδών λόγου που επιτρέπουν στη Φύση να γίνεται «ορατή» με συγκεκριμένο τρόπο.182 Μια
τέτοιου είδους «συμπερίληψη» στις διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών δημιουργεί το πλαίσιο αφύπνισης των μαθητών αναφορικά με την ποικιλομορφία και τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου διαλόγου για τον Φυσικό Κόσμο, και διαμορφώνει ένα νέο είδος «επιστημονικού, περιβαλλοντικού και λογοτεχνικού γραμματισμού».183
Η συνύπαρξη των διαφορετικών όψεων της πραγματικότητας στα
κείμενα επιστημονικής φαντασίας συνεισφέρει στη σχηματοποίηση της
ιδέας της συνύπαρξης των διαφορετικών όψεων της κουλτούρας στη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης, συμβάλλοντας στον επιστημολογικό
πλουραλισμό (epistemological pluralism) όσον αφορά τη διδακτική των
179
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Φυσικών Επιστημών,184 καθώς οι διαφορετικές κουλτούρες κατέχουν
διαφορετικές θέσεις στις φυσικές και κοινωνικές διατάξεις και ιεραρχήσεις, διατυπώνουν διαφορετικά ερωτήματα για τις «πραγματικότητές»
τους, διαφορετικές μεταφορές και μοντέλα διήγησης τα οποία παράγουν
διαφορετικά μονοπάτια γνώσης και άγνοιας.185 Όπως αναφέρει η Haraway, η τοποθέτηση των διηγήσεων των επιστημονικών γεγονότων στον
ετερογενή χώρο της επιστημονικής φαντασίας (SF) παράγει ένα «μετασχηματισμένο πεδίο», το οποίο δημιουργεί ένα συνεκτικό σύνολο συνηχήσεων και συντονισμών ανάμεσα σε όλες τις περιοχές και τις συνιστώσες, μέσα στο οποίο καμιά γνωστική περιοχή ή στοιχείο δεν «υπολείπεται» έναντι κάποιου άλλου, αλλά οι πρακτικές γραφής και ανάγνωσης
ανταποκρίνονται η μια στην άλλη μέσω ενός συγκροτημένου χώρου.186
Οι επιστημολογικές επιπτώσεις της κατανόησης του πολιτισμικού
πλαισίου της επιστημονικής γνώσης επηρεάζουν το ίδιο το νόημα του
επιστημονικού γραμματισμού (scientific literacy), διότι μια τέτοια πολιτισμικά βασισμένη προσέγγιση, αφενός αποφεύγει την επιλεκτική αντίληψη των γεγονότων, η οποία πραγματοποιείται όταν αυτά παρουσιάζονται
αποκομμένα από τις πολιτισμικές συνθήκες που τα αναδύουν, αφετέρου
συμβάλλει στη διερεύνηση των ίδιων των διαδικασιών μάθησης στο
πλαίσιο του επιστημολογικού πλουραλισμού.187 Οι διαδικασίες αυτές εμπλουτίζουν το περιβάλλον μάθησης, εφοδιάζοντας τους μαθητές με τέτοιου είδους δεξιότητες, οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να αντιμετωπίζουν κριτικά και δημιουργικά τη διαλεκτική σχέση που υφίσταται ανάμεσα στην αντικειμενική υπόσταση της επιστημονικής γνώσης και των
ποικίλων πολιτισμικών θεωρήσεών της.188
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Τέτοιου τύπου προσεγγίσεις, όσον αφορά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, εισηγούνται τη μετατόπιση της σκέψης των μαθητών ως
«διεύρυνση του ορίζοντα», καθώς αναδύονται διαφορετικές θεωρήσεις,
οι οποίες εξαρτώνται από την οπτική που προέρχονται.189 Για παράδειγμα, εάν κατανοήσουμε την επιστημονική γνώση, η οποία αφορά τη ραδιενέργεια περιορισμένη στους νόμους της Φυσικής και δεν εξετάσουμε
πρωτίστως τους ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες
που καθιστούν τη ραδιενέργεια σημαντικό προς μελέτη θέμα, τότε επισύρουμε ιδεολογικούς περιορισμούς γύρω από την επιστημονική γνώση.190 Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί μια ευρύτερη κατανόηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και λειτουργεί σύμφωνα με τον Sjoberg ως
«…δημοκρατική περιφρούρηση ενάντια στον “επιστημονισμό” (scientism)
και την κυριαρχία των ειδικών…».191 Μια τέτοιου είδους «συμπερίληψη»
στις διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών δημιουργεί το
πλαίσιο αφύπνισης των μαθητών αναφορικά με την ποικιλομορφία και τη
διαφορετικότητα του ανθρώπινου διαλόγου για τον Φυσικό Κόσμο.192
Το τμήμα της γνώσης και, κατά συνέπεια, της δράσης που διαμορφώνεται μέσα από τέτοιες προσεγγίσεις είναι στο μεγαλύτερο μέρος του
μια κυκλική διασταύρωση, ένας δρόμος, ο οποίος αποτρέπει από τον απόλυτο τρόπο πρόσκτησης της γνώσης και επομένως της δράσης, ένας
σύνθετος, έμμεσος και συχνά δεξιοτεχνικός τρόπος διέγερσης των μηνυμάτων ανατροφοδότησης και δημιουργίας ανασυζεύξεων, που διαμορφώνει το πλαίσιο μιας πολύ-πολιτισμικής (multicultural) προσέγγισης
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στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών,193 καθώς τα πολιτισμικά έργα, όπως η επιστημονική φαντασία και η μελέτη τους στο πεδίο Εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών, παρέχουν τη δυνατότητα πολλαπλών,
ποικίλων και έμμεσων τακτικών ανατροφοδότησης συνεισφέροντας στην
ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα, αλλά και την «εκλέπτυνση» της διαδικασίας μάθησης και δράσης.194
Επιπλέον, η εισαγωγή λογοτεχνικών κειμένων, κυρίως επιστημονικής
φαντασίας, στις διαδικασίες που αφορούν την Εκπαίδευση στις Φυσικές
Επιστήμες, προσφέρει στις παραδοσιακές αντιλήψεις περί επιστημονικού
και περιβαλλοντικού γραμματισμού, δυνατότητες κριτικής όσον αφορά
τις αμφισημίες της Επιστήμης, δημιουργώντας ένα πλέγμα πολυδιάστατων γραμματισμών (multiliteracies), που παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης λεπτών εννοιολογικών αποχρώσεων, περισσότερο προσδιορισμένης αμφισημίας, και μεγαλύτερη πολιτική και ηθική εμπλοκή για τα
θέματα Επιστήμης από την κυρίαρχη εκδοχή του γραμματισμού που υφίσταται σήμερα στο διάλογο για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες.195 Διαδικασία, η οποία διαμορφώνει ένα γόνιμο, αυθεντικό πεδίο
εναλλακτικών ερμηνειών και προσεγγίσεων, πρότυπα ισχυρισμών, αιτιολογήσεις και αντικρούσεις με επίκεντρο την Επιστήμη, επιφέροντας μια
πλουραλιστική προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών, η οποία συμβάλλει
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και της κοινωνίας γενικότερα.196
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Η Μεταβολή της Μαθησιακής Διαδικασίας στο Νέο
Κοινωνικό-Πολιτισμικό Περιβάλλον: Εκπαίδευση και
Τεχνική Διαμεσολάβηση
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Εισαγωγικά Σημεία
Δεν είμαι καθόλου σίγουρος πόσες τεχνολογικές επαναστάσεις μπορεί
κάποιος να διακρίνει στο πλαίσιο ύπαρξης του δικού μας πλανήτη. Πάντως, έχει διατυπωθεί ακόμη και η άποψη ότι υπήρξαν δύο πολύ μεγάλες
τεχνολογικές επαναστάσεις: στην πρώτη, ο άνθρωπος έφτιαξε μηχανές
για να καταφέρει αυτά που δεν μπορεί µε τις μυϊκές του δυνάμεις, ενώ
στη δεύτερη, κατασκεύασε υπολογιστές για να επιτύχει αυτά που δεν
μπορεί µόνο µε τις νοητικές του δυνάμεις.
Παρ’ όλα αυτά, ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε στο γεγονός ότι
αρκετές χιλιάδες χρόνια πριν ο άνθρωπος, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να
θεωρητικοποιήσει ούτε στο ελάχιστο τις πράξεις του, ενστικτωδώς και
μόνο λειτουργώντας, προσπάθησε να βρει τρόπους για να επιβιώσει. Κάπου εκεί, και με τα πρώτα άμορφα λίθινα εργαλεία, αρχίζει η τεχνολογική περιπέτειά του. Ξεπερνώντας τα διαδοχικά προβλήματα που του δημιουργούσε η ολοένα και εντονότερη προσπάθειά του να εξελιχθεί, άρχισε να φτιάχνει μηχανές. Στοιχειώδεις, στην αρχή, κατασκευές, που πολλαπλασίαζαν τη δύναμή του και τον καθιστούσαν ικανό να καλλιεργήσει
τη γη, να κυνηγήσει, να μετακινηθεί.
Με τη Βιομηχανική Επανάσταση αρχίζει να φαίνεται με πιο κατηγορηματικό, ταυτόχρονα όμως και διαφορετικής υφής, τρόπο η αποτελεσματικότητα της μηχανής και να εδραιώνεται η πίστη στην αναγκαιότητα
της άνευ όρων τεχνολογικής ανάπτυξης. Ο άνθρωπος, μέσα σ’ αυτόν τον
καταιγισμό νέων δεδομένων, προσπαθεί να μάθει (και ορισμένες φορές
αυτό είναι πράγματι μεγάλο κατόρθωμα) όχι τίποτα περισσότερο παρά να
χειρίζεται, να ρυθμίζει. Όλοι όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό
είναι μόνο ένα (και μόνο ένα ελάχιστο ίσως) κομμάτι της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, ενώ η κριτική επεξεργασία της «εισερχόμενης»’ προβληματικής είναι το ζητούμενο. Σε αυτήν την κριτική θεώρηση θα προσπαθήσω
να εστιάσω στη συνέχεια αυτού του σύντομου κειμένου.
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Η Μεταβολή της Εκπαιδευτικής Πρακτικής στο Νέο «Τεχνολογικό
Περιβάλλον»
Αυτή η, ανόθευτα ίσως, εξελικτική διεργασία (στην οποία αναφέρθηκα
επιγραμματικά στην προηγούμενη ενότητα197) υπογράμμισε την αρχική
σχέση του ανθρώπου με έναν τρόπο που πολύ αργότερα ονομάστηκε τεχνολογικός και που ουσιαστικά δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ο διαμεσολαβητής στην όρεξή του για να συνεχίσει να υπάρχει και στο χώρο, στις
συνθήκες και σε ό,τι άλλο, καθολικά άγνωστο, στο οποίο αυτός βρέθηκε.
Η αρχική σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία ήταν εκ των ων ουκ
άνευ, γεγονός συνυφασμένο με την ίδια του την κατάσταση.
Από την άλλη πλευρά, από την ίδια τη φύση της, η αλλαγή που ζούμε
σήμερα διαφέρει από τις άλλες βαθιές αλλαγές που καθόρισαν τον πολιτισμό μας. Άλλοτε κυριαρχούσε στο χώρο της τεχνικής η μηχανική, με
την πιο συγκεκριμένη, υλική και απτή έννοια. Τώρα, ο πολλαπλασιασμός
των γνωστικών πεδίων, η στενή διαπλοκή επιστημών και τεχνικής, η «εξαϋλωμένη» μορφή που παρουσιάζουν οι νέες τεχνολογίες,198 μας εξαναγκάζουν να διευρύνουμε το πεδίο των παραδοσιακών ερευνητικών πειθαρχιών μας. Ένα από αυτά τα πεδία συνδέεται άμεσα και με το χώρο
της εκπαίδευσης (σε όλα της τα στάδια και με όλες της τις μορφές), η
οποία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
έχει υποστεί καθοριστικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του εκπαιδευτικού λαμβάνει νέες διαστάσεις. Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός
δεν θεωρείται πλέον εκείνος που μπορεί μόνο να μεταδώσει μια, εκ των
προτέρων, καθορισμένη «ύλη». Αντίθετα, είναι εκείνος που είναι σε θέση
να «διαχειρίζεται» τον τεράστιο πλούτο των πληροφοριών, να καθοδηγεί
τους μαθητές προς τις κατάλληλες γνωστικές πηγές ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην κοινωνία της
πληροφορίας και της γνώσης. Είναι κοινός τόπος πλέον πως η μάθηση
δεν είναι μόνο μια διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά μια επικοινωνιακή, σύνθετη διεργασία, πρωτίστως αλληλεπιδραστική, κοινωνική, ενεργός, βιωματική και εξελικτική.199 Στο παραπάνω πλαίσιο, οι ψηφιακές
τεχνολογίες του 21ου αιώνα μετασχηματίζουν βαθιά τη «φύση» της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των συναφών πρακτικών σε ένα ευρύ φάσμα
πεδίων. Αυτές οι αλλαγές εγείρουν την ανάγκη για ενδελεχή ανάλυση και
197
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κριτικό αναστοχασμό σε μια σειρά από σχετικούς τομείς και ακαδημαϊκά
πεδία.
Οι επιδράσεις, αλλά και οι σχετικές χρήσεις, είναι ποικίλες και διαφορετικές, όπως άλλωστε είναι και οι τεχνολογίες καθ’ εαυτές. Η πολυδιαφημισμένη δύναμη των δεδομένων [Big Data] σε μια πρωτόγνωρη
κλίμακα μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο (αλλά και τις πηγές
από τις οποίες) κοινωνιολόγοι, επιχειρηματίες (ακόμη και ασφαλιστές!)
αντλούν στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συμπεριφορά,
τις επιθυμίες και τις στάσεις. Νέες τεχνολογίες, με τη βοήθεια των οποίων παίρνουμε ψηφιακές τομογραφίες των νευρώνων [neuroimaging],
αναδιαμορφώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ακόμη και αυτής της αποδεικτικής διαδικασίας στους χώρους των δικαστηρίων, σε ερευνητικά εργαστήρια και σε ιατρικά γραφεία. Ποικίλοι τύποι ψηφιακών φωτογραφιών
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο πιλότοι του στρατού και υπηρεσίες
συλλογής πληροφοριών αναγνωρίζουν ή ακόμη και καθορίζουν στόχους,
τον τρόπο με τον οποίο αρχαιολόγοι και βιολόγοι που ασχολούνται με
τον θαλάσσιο πλούτο, γεωλόγοι και επιστήμονες που ασχολούνται με
ζητήματα συντήρησης, κατανοούν και υπολογίζουν μια σειρά από παραμέτρους ερμηνείας των φυσικών φαινομένων, καθώς και τον τρόπο με
τον οποίο τοπικές υπηρεσίες εφαρμογής και επιβολής του νόμου αντιλαμβάνονται το έγκλημα και την κοινωνική αναταραχή. Οι κάμερες κινητών τηλεφώνων, οι ενσωματωμένες και διαδικτυακές κάμερες, αλλά
και η παράνομη πρόσβαση σε δεξαμενές δεδομένων, έχουν μεταβάλλει
ριζικά το πώς και το τι βλέπει και γνωρίζει το κοινό.
Τα φιλοσοφικά ερωτήματα που εγείρονται από τέτοιους μετασχηματισμούς είναι πολλά. Αυτές οι νέες πρακτικές υποδεικνύουν, άραγε, εννοιολογικές μετατοπίσεις στα παραδοσιακά πεδία της μεταφυσικής και
της επιστημολογίας; Ποιες κανονιστικές θεωρήσεις (επιστημολογικές,
πολιτικές, ηθικές ή νομικές) θα πρέπει να συσχετιστούν με αυτές τις εξελίξεις; Πώς οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν τη σχέση ανάμεσα
στη στοιχειοθέτηση, τη γνώση, την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη; Πώς
αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το πώς εμείς εκλαμβάνουμε την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της ανθρώπινης γνωσιακής διαδικασίας, της
ανθρώπινης επιρροής και δράσης;
Σε όλα αυτά, κοινός τόπος είναι η τεχνική διαμεσολάβηση σε μια
πραγματικότητα που πλέον είναι εικονική, εμπλουτισμένη και επαυξημένη (σε αντίθεση με την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας [virtual
reality, VR] που επιχειρεί να μεταφέρει τον χρήστη σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον πραγματικό, η εμπλουτισμένη ή επαυξημένη πραγματικότητα [augmented reality, AR] έχει στόχο να «εμπλουτίσει» τον κόσμο μας, παρεμβάλλοντας μεταξύ των ματιών μας και του περιβάλλοντος
ένα «στρώμα» ψηφιακών πληροφοριών).
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Τεχνική Διαμεσολάβηση (Technical Mediation)
Ένα από τα κεντρικά ζητήματα στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της τεχνολογίας είναι η σχέση των αρχικών ιδεών, των σχεδιαστικών προτάσεων,
των υλοποιημένων κατασκευών και των κάθε λογής και είδους εφαρμογών της τεχνολογίας με τη διαμόρφωση της κοινωνικής κατάστασης.200
Αυτή η αναμφισβήτητη αλληλεξάρτηση (ανάμεσα στην κοινωνία και την
αδιάκοπη μετάβαση της τεχνολογίας σε κάτι ίσως όχι πάντα κατανοητό
από όλους μας) εγείρει μια σειρά από ερωτήματα όσον αφορά την ένταση
αυτής της «σχέσης» και, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο αυτή λαμβάνει
χώρα και εκτυλίσσεται. Παράλληλα, ίσως είναι πρόδηλο ότι η αλλαγή
που βιώνουμε σήμερα (η οποία τροφοδοτείται από μια σειρά νέων τεχνολογιών) διαφέρει από άλλες, εξίσου σημαντικές, που καθόρισαν τον πολιτισμό μας. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει και πάλι άμεσα την καθημερινή
μας ζωή· όμως, τώρα, τα καινούργια εργαλεία που μας προσφέρει ίσως
αποτελούν προέκταση των αισθήσεων, των ποικιλότροπων μορφών επικοινωνίας και, ως ένα βαθμό, του εγκεφάλου μας (μιας και το ερώτημα
εάν κανείς αντιμετωπίζει τις μηχανές ως προεκτάσεις των ζώντων οργανισμών ή τους ζώντες οργανισμούς ως πολύπλοκες μηχανές φαίνεται πως
αποτελεί ένα θέμα προς διερεύνηση – ζήτημα το οποίο συνδέεται άμεσα
και με τις νέες μεθόδους μάθησης). Η τεχνολογία δεν «περιγράφει», ούτε
ακόμη «καθορίζει» μόνο μια οντότητα με υλική υπόσταση, αλλά ίσως
είναι μια μορφή κατανόησης των πραγμάτων μέσα στο κόσμο.201 Στο
πλαίσιο αυτό, είναι καθοριστικός ο διαμεσολαβητικός ρόλος των τεχνημάτων στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην ανθρώπινη κατάσταση και το περιβάλλον της.202
Οι πρωταρχικές σχέσεις που συνάπτουμε με έναν κόσμο δεν είναι
μόνο εννοιολογικές, αλλά είναι και πρακτικές και «σωματικές». Όταν,
για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο, πραγματώνουμε μια σωματική (πρακτική) δεξιότητα (η οποία ίσως να μην μπορεί να αναπαρασταθεί μέσα στο νου), μέσα σε ένα πλαίσιο μιας κοινωνικά οργανωμένης
συνύφανσης εργαλείων, σκοπών και ανάληψης ανθρώπινων ρόλων (τα
οποία δεν μπορούν να αναπαρασταθούν ως μια ακολουθία γεγονότων).
Ένα σφυρί το οποίο χρησιμοποιείται ως σφυρί, «κατανοείται» ως τέτοιο
μόνο μέσα στο πλαίσιο της χρήσης του. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με
θεωρητικούς όρους το «αίσθημα» που μας προκαλεί το ζύγιασμά του στο
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Δες, για παράδειγμα, D. IHDE: «Has the Philosophy of Technology Arrived? A
State-of-the-Art Review». Philosophy of Science 71 (2004), σ. 117-131, στη σ. 118-120.
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Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Ν. ΠΛΕΥΡΗΣ και Ι. ΝΙΑΔΑΣ: «Κριτική Θεώρηση του Τεχνολογικού
Φαινομένου». Πυρφόρος 7 (2003), σ. 73-79, στη σ. 74-75.
202
Για μια αναλυτική πραγμάτευση, δες Ch. Kokkinos: «From Technology to
Engineering: On the Epistemological Status of the Concept of the Artifact». International
Journal of Terraspace Science and Engineering 5/2 (2012), σ. 125-137.
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χέρι μας, την καταλληλότητά του ως εργαλείου ή τη θέση του μέσα στο
εργαλειακό σύστημα στο οποίο αυτό ανήκει.
Οι τεχνολογίες μοιάζουν με μορφές ζωής, δηλαδή, ανήκουν σε περίπλοκες και μη ουδέτερες ανθρώπινες πρακτικές. Τα τεχνολογικά μέσα
αποτελούν συγκεκριμένου τύπου τεχνολογίες, οι οποίες παρέχουν αγαθά
κατά τρόπο λειτουργικά αφαιρετικό – όπως είναι η παροχή θέρμανσης, ή
τηλεπικοινωνίας, ή μεταφοράς, ή ενός γεύματος – συγκαλύπτοντας, κατ’
αυτόν τον τρόπο, ορισμένες όψεις μιας κατηγορίας ανθρωπίνων πρακτικών, οι οποίες προϋποθέτουν ανθρώπινη προσπάθεια και οι οποίες εντάσσονται στον αντίποδα του τεχνολογικού μέσου, δηλαδή στο εστιακό
πράγμα. Μέσω του συγκαλυμμένου μηχανισμού του, το τεχνολογικό μέσο ανάγει τα πάντα σε μια λειτουργία μέσου-σκοπού. Αντίθετα με τα
τεχνολογικά μέσα, τα πράγματα δεν διαχωρίζουν το μηχανικό μέρος τους
από το αγαθό το οποίο παράγουν, μιας και δεν μπορούν να νοηθούν αποκομμένα και στερημένα από τον κόσμο τους. Τα πράγματα είναι παρόντα
με άμεσο τρόπο.
Σήμερα, υπό την επίδραση των τεχνολογικών μέσων (και στο όνομα
ακριβώς των αναδυόμενων λειτουργιών αυτών των νέων τεχνολογιών),
αλλά και της απρόσκοπτης ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών, οι
άνθρωποι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τα πράγματα. Ίσως,
κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι τεχνολογίες διαμεσολαβούν
πάνω στην εμπειρία, μετασχηματίζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη, δηλαδή
τις σχέσεις που συνάπτουμε με τον κόσμο, τα πράγματα και τους άλλους.
Η «γυμνή» αίσθηση και η «τεχνολογικά διαμεσολαβημένη» αίσθηση δεν
είναι ποτέ ταυτόσημες. Η τεχνολογική διαμεσολάβηση πάντοτε ενισχύει
ορισμένες όψεις της πραγματικότητας, ενώ την ίδια στιγμή εξασθενεί
κάποιες άλλες. Η μεγέθυνση ενός αντικειμένου, για παράδειγμα, συνίσταται στην απόσπασή του από τον περίγυρο και την προώθησή του σε
πρώτο πλάνο, οπότε και προβάλλεται στον παρατηρητή. Αυτό συνεπάγεται την ελάττωση του οπτικού πεδίου στο οποίο εντασσόταν προηγουμένως το αντικείμενο και – εξαιτίας της σμίκρυνσης – τη μείωση του οπτικού πεδίου και του περιγύρου. Τέτοιου τύπου, μη ουδέτεροι μετασχηματισμοί απαντώνται σε όλες τις τεχνολογίες. Αυτός ο μετασχηματισμός
της αντίληψης έχει ερμηνευτικές επιπτώσεις.203 Από τη μια μεριά, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της σχέσης ανθρώπου-κόσμου «διαστέλλεται»
μέσω των τεχνημάτων και, από την άλλη, τα διαμεσολαβούντα τεχνήματα συνδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο η «πραγματικότητα» φανερώνεται και ερμηνεύεται από τους ανθρώπους.204 Με άλλα λόγια, οι διάφορες τεχνολογίες συμμετέχουν ενεργητικά σε αυτό που θα εκληφθεί ως
203

P. P. VERBEEK: «Materializing Morality. Design Ethics and Technological Mediation». Science, Technology and Human Values 31/3 (2006), σ. 361-380, στη σ. 365-370.
204
S. DORRESTIJN: «Theories and Figures of Technical Mediation». Στο: Design and
Anthropology επιμ. J. DONOVAN και W. GUNN, Burlington, Ashgate, 2012, σ. 219-230.
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«πραγματικό», διαδραματίζουν, δηλαδή, ουσιαστικό ρόλο στη συγκρότηση τόσο της «υποκειμενικότητας» όσο και της «αντικειμενικότητας».205 Ωστόσο, αυτός ο μετασχηματισμός της ανθρώπινης εμπειρίας
δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο του άμεσου ή αισθητηριακού ή προσωπικού βιώματος. Υπάρχουν πολλοί δυνατοί τρόποι τεχνολογικής διαμεσολάβησης, οι οποίοι μετασχηματίζουν την πρόσβαση που έχουμε
προς τον κόσμο. Οι τεχνολογίες είναι πάντοτε τεχνολογίες-σε-χρήση, το
πλαίσιο χρήσης των οποίων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολιτισμικού
πλαισίου. Το ίδιο το τέχνημα θα μπορούσε να έχει διαφορετικό νόημα ή
ταυτότητα μέσα σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, δηλαδή, διαφορετικοί τρόποι του «αντιλαμβάνεσθαι» θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην
ανάπτυξη διαφορετικών τεχνολογιών.206
Επίλογος: Ορισμένα Ακόμη Ερωτήματα
Ο ρυθμός επιτάχυνσης της τεχνολογικής εξέλιξης και των επιδράσεών
της είναι εκπληκτικά υψηλότερος κατά τη διάρκεια του αιώνα που διανύουμε (σε σχέση ακόμη και με τον αμέσως προηγούμενο). Αυτή η ποσοτική διαφορά, αν συνδυαστεί και με τους νέους επιστημονικότεχνολογικούς κλάδους που αναπτύσσονται ραγδαία, μας φέρνει αντιμέτωπους με μια καθημερινότητα αμφιβόλου, ίσως, αξίας. Έχει, δηλαδή,
συντελεστεί όχι απλώς μια γενικευμένη επίθεση στον φυσικό κόσμο, αλλά η πλήρης αντικατάστασή του από το τεχνητό, κατασκευασμένο από
τον άνθρωπο, περιβάλλον. Η δραματική μεταβολή στον τρόπο που ενημερωνόμαστε, που μορφωνόμαστε, που εργαζόμαστε, που διασκεδάζουμε, που ζούμε, δηλαδή, τροφοδοτεί (όσο και επηρεάζεται από) όλα τα
στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ίσως, η απάντηση (ή, μάλλον, η
συγκρότηση μιας ευκρινέστερης διερώτησης γύρω από το ζήτημα σχετικά με το ποια εκπαίδευση θέλουμε να απολαύσουν τα δικά μας παιδιά,
αλλά και εμείς οι ίδιοι) στο ερώτημα που έθεσε αυτό το συνέδριο (αν,
δηλαδή, «μια άλλη επιστημονική εκπαίδευση είναι δυνατή») συνδέεται
άμεσα με το ερώτημα: «αν μια άλλη κοινωνία είναι εφικτή».207 Το τελευταίο ερώτημα, ίσως, θέτει και μια σειρά από άλλα: Είναι μετρήσιμη η
δημιουργικότητα; Υπάρχει κάτι μοναδικό στην ανθρώπινη δημιουργική
205
CH. KOKKINOS: «Technology and Critical Cultural Understanding». Open Journal
of Philosophy 6/2 (2016), σ. 184-195.
206
Αυτό, άλλωστε, είναι και ένα από τα κεντρικά σημεία ανάπτυξης της κριτικής
θεωρίας του Φήνμπεργκ. Δες, για παράδειγμα, A. FEENBERG: Critical Theory of Technology. New York & Oxford, Oxford University Press, 1991.
207
Ίσως και επειδή η «αντικειμενικότητα» της πραγματικότητας και η «υποκειμενικότητα» εκείνου ή εκείνης που την προσλαμβάνει διαμεσολαβείται από την τεχνολογικά
«επαυξημένη», όσο και «εμπλουτισμένη» παρουσίαση των κοινωνικό-πολιτισμικών δεδομένων, γεγονός που αναντίρρητα διαμορφώνει το πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος.
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δραστηριότητα που θα ήταν σε θέση να την ξεχωρίσει, ή (αν κάποιος
πιστεύει ότι υπάρχει τέτοιου είδους ανάγκη) να την προστατέψει από την
εισβολή της μηχανής (μέσω των νέων τεχνολογιών); Ποια είναι η σπουδαιότητα και η επιρροή μηχανικά παραγόμενων προτάσεων (ακόμη και
ολόκληρων κειμένων) στη διαμόρφωση αντιλήψεων που συνδέονται με
το καλλιτεχνικό γούστο, το ρόλο της κριτικής, της αξιολόγησης, αλλά
και ευρύτερα με τη διαμόρφωση της ίδιας την έννοιας του πολιτισμικού
ιδεώδους; Με ποιον τρόπο τα λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών,
όπως το Googlebot ή το Netflix (τα οποία «διαβάζουν», «επεξεργάζονται» και «αξιολογούν» μια σειρά από δεδομένα και περιεχόμενα), επηρεάζουν τις αντιλήψεις του κοινού; Ποια είναι η επίδραση των «συστημάτων παραγωγής περιεχομένου»208 στις έννοιες της συγγραφικής ιδιότητας, της πρωτοτυπίας και της καινοτομικής διάστασης; Γιατί θα πρέπει
όλα αυτά να αποτελούν κομμάτι (σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και
βασικά «εργαλεία») της εκπαιδευτικής διαδικασίας;

208
Όπως, για παράδειγμα, η πλατφόρμα Quill που έχει δημιουργήσει η εταιρεία Narrative Science ή το πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής ΕΜΙ (Experiments in Musical Intelligence) του David Cope.
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Το πείραμα Stern-Gerlach: Η επιβεβαίωση μιας λανθασμένης
θεωρίας
ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΗΣ
Εισαγωγή
Υπάρχει ένας ευρύς προβληματισμός ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
σχετικά με την εισαγωγή και τον τρόπο εισαγωγής της ιστορίας και φιλοσοφία της επιστήμης στα προγράμματα σπουδών.209 Η ιστορική αναφορά για την ανάπτυξη μιας επιστήμης, ή ενός επιστημονικού γεγονότος
(πείραμα, ανακάλυψη, θεωρία, μέθοδος, συσκευή μέτρησης, κλπ.), υποστηρίζεται ότι θα δώσει στον διδάσκοντα την ευκαιρία να κάνει μια εποικοδομητική ανάλυση του επιστημονικού γεγονότος, να σχεδιάσει νέες
στρατηγικές διδασκαλίας των νέων εννοιών, ενώ από την άλλη μεριά
μπορεί να βοηθήσει τον σπουδαστή να κατανοήσει τη φύση του επιστημονικού γεγονότος, αποσαφηνίζοντας διάφορες πτυχές της επιστημονικής έρευνας και ως εκ τούτου να ενισχύσει την ικανότητα για κριτική
σκέψη. Το πείραμα Stern-Gerlach (SG) αποτελεί μια περίπτωση μελέτης
του συνδυασμού της διδακτικής με την ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης.210
Το πείραμα SG από διδακτικά εγχειρίδια
Πριν προχωρήσω στην ιστορική αφήγηση του πειράματος SG, θα παραθέσω την περιγραφή του από ένα δημοφιλές εγχειρίδιο της Φυσικής Χημείας.211
Το κβαντομηχανικό αποτέλεσμα ότι ο προσανατολισμός ενός περιστρεφόμενου
σώματος δεν μπορεί να είναι αυθαίρετος ως προς κάποιον καθορισμένο άξονα
(για παράδειγμα, έναν άξονα που ορίζεται από τη διεύθυνση ενός εξωτερικά εφαρμοζόμενου μαγνητικού πεδίου) ονομάζεται χωρική κβάντωση. Αυτή είχε
ήδη παρατηρηθεί σε ένα πείραμα που διεξήγαγαν οι Otto Stern και Walther
Gerlach το 1921--1922, οι οποίοι κατηύθυναν μια δέσμη ατόμων αργύρου μέσα
από ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Η ιδέα πίσω από το πείραμα ήταν ότι ένα
φορτισμένο σώμα που περιστρέφεται, συμπεριφέρεται όπως ένας μαγνήτης και
αλληλοεπιδρά με το εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Σύμφωνα με την κλασική
μηχανική, επειδή ο προσανατολισμός της γωνιακής ορμής [στροφορμής] μπορεί
209
Για παράδειγμα, κοίτα το άρθρο: JUAN QUILEZ, “Historical approach to the development of chemical equilibrium through the evolution of the affinity concept: Some
educational suggestions”. Chem. Educ. Res. Pract. 5 (2004) σ. 69-87 και τις παραπομπές
του.
210
Λεπτομερής ιστορική και φιλοσοφική ανάλυση του πειράματος SG γίνεται στο
άρθρο μου «Το πείραμα Stern-Gerlach: ο προάγγελος του σπιν του ηλεκτρονίου;» που
είναι υπό δημοσίευση στο περιοδικό Νεύσις.
211
P. ATKINS, J. DE PAULO, Φυσικοχημεία. Ηράκλειο, Κρήτη, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 2014, σ. 343-344. Η περιγραφή του πειράματος σε άλλα εγχειρίδια
είναι ακόμα πιο λιτή.
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να πάρει οποιαδήποτε τιμή, ο μαγνήτης μπορεί να πάρει οποιαδήποτε διεύθυνση
ως προς την ένταση του πεδίου. Σύμφωνα όμως με την κβαντομηχανική, επειδή
η γωνιακή ορμή είναι κβαντισμένη, ο μαγνήτης μπορεί να έχει διακριτούς προσανατολισμούς, Στο πρώτο πείραμα τους, οι Stern και Gerlach φαίνεται να επιβεβαιώνουν την κλασική πρόβλεψη. Μετά τη δίοδο της δέσμης από το μαγνητικό πεδίο, στην φωτογραφική πλάκα της συσκευής παρατήρησαν μια ευρεία ζώνη από την πρόσκρουση των ατόμων αργύρου. Όταν το πείραμα επαναλήφθηκε
με μια δέσμη πολύ χαμηλής έντασης (έτσι ώστε οι συγκρούσεις να είναι λιγότερο συχνές) παρατήρησαν δύο διακριτές ζώνες κάτι που θα εξηγούνταν στο άμεσο μέλλον από τη κβαντική μηχανική.

Του αποσπάσματος έχει προηγηθεί η σύγχρονη κβαντομηχανική περιγραφή της χωρικής κβάντωσης, ενώ σε επόμενες σελίδες,212 στις οποίες
γίνεται η κβαντομηχανική περιγραφή του σπιν του ηλεκτρονίου, συνοψίζεται σε έξι μόλις γραμμές η σωστή ερμηνεία του πειράματος. Την ίδια,
σχεδόν, αντιμετώπιση έχει το πείραμα όταν αναφέρεται σε διδακτικά εγχειρίδια της φυσικής. Σε ένα από τα πλέον δημοφιλή, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι:213
Όταν οι Stern και Gerlach ανέλυσαν την κατανομή των ατόμων του αργύρου
στο γυαλί του ανιχνευτή της συσκευής, βρέθηκαν μπροστά σε μία έκπληξη

και εννοούν το αποτέλεσμα του πειράματος. Ούτε επανέλαβαν το πείραμα οι Stern και Gerlach, γιατί ήταν πυκνή η δέσμη των ατόμων αργύρου,
ούτε έμειναν έκπληκτοι από το αποτέλεσμα του πειράματος. Είναι προφανές ότι ο σπουδαστής έχει χάσει την ευκαιρία να γνωρίσει την πολύ
ενδιαφέρουσα ιστορία του πειράματος SG, να κατανοήσει το παρελθόν
και να αξιολογήσει την αξία της προσφοράς του και το κυριότερο να διαπιστώσει ότι η έρευνα, η δημιουργία νέας γνώσης είναι ένα δύσκολο αλλά γοητευτικό ταξίδι με πολλές στροφές και ανηφόρες.
Το πείραμα SG
Το εδάφιο από τον Atkins περιγράφει συνοπτικά την έννοια της χωρικής
κβάντωσης. Περιέχει κάποιους τεχνικούς όρους με τους οποίους θα ασχοληθώ αργότερα. Ας δούμε, όμως, πώς πραγματοποιήθηκε το πείραμα.
Το σχήμα 1 παρουσιάζει το διάγραμμα της συσκευής με την οποία οι
Stern-Gerlach επιβεβαίωσαν την χωρική κβάντωση. Χρησιμοποίησαν τη
μέθοδο της μοριακής ακτίνας ή μοριακής δέσμης214 με άτομα αργύρου.
Μία δέσμη από άτομα αργύρου διαχέεται από τον φούρνο (Ο). Η δέσμη
212

το ίδιο, σ. 346-347.
D. HALLIDAY, R. RESNICK, J. WALKER: Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, σύγχρονη φυσική, σχετικότητα. Αθήνα, Εκδόσεις GUTENBERG, Τόμος Β, 2013, σ. 715.
214
Οι μοριακές ακτίνες ή μοριακές δέσμες είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη το 1911 από
τον Γάλλο φυσικό Louis Dunoyer. Ο Stern και ανεξάρτητα ο Gerlach είχαν πειραματιστεί
με μοριακές ακτίνες πριν από το αποφασιστικό πείραμα. Ο Stern χρησιμοποίησε ακτίνα
από άτομα αργύρου για να μετρήσει την κατανομή των ταχυτήτων των ατόμων αργύρου
στην αέρια φάση με σκοπό να επιβεβαιώσει την κινητική θεωρία του Maxwell και ο
Gerlach για να μετρήσει τις μαγνητικές ιδιότητες των ατμών βισμουθίου.
213
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παράγεται με τη θέρμανση μεταλλικού αργύρου σε πολύ υψηλή θερμοκρασία (> 1000 οC). Η ακτίνα ευθυγραμμίζεται με ένα ζεύγος σχισμών
(Sp1 και Sp2) και περνά κάθετα προς την ένταση ενός ανομοιογενούς μαγνητικού πεδίου (M) που δημιουργεί ένας ηλεκτρομαγνήτης και ανιχνεύεται, αφού συμπυκνωθούν οι ατμοί του αργύρου σε μια ψυχρή πλάκα (P)
προσαρτημένη πίσω από τον μαγνήτη. Ο γυάλινος θάλαμος κενού (Κ)
στα αριστερά στεγάζει τον φούρνο και συνδέεται με μία αντλία κενού
(Z). O θάλαμος έχει διπλά τοιχώματα και ψύχεται με ψυχρό αέρα ή άλλο
ψυκτικό. Παρά την πειραματική δεξιοτεχνία του Gerlach και την προηγούμενη εμπειρία του (όπως και του Stern) με τις μοριακές ακτίνες, η
κατασκευή της συσκευής και η εκτέλεση του πειράματος ήταν ένα πολύ
δύσκολο εγχείρημα που κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του διδακτορικού φοιτητή του Gerlach,
Wilhelm Schwütz που ήταν αυτόπτης μάρτυς της προσπάθειας των δύο
ερευνητών.215

215

«Όποιος δεν έχει περάσει [τις δοκιμασίες του πειράματος] δεν μπορεί καθόλου να
φανταστεί πόσο μεγάλες ήταν οι δυσκολίες, με έναν φούρνο για να θερμάνει το μέταλλο
του αργύρου μέχρι τη θερμοκρασία των 1300 οC σε μια συσκευή που δεν θα έπρεπε να
λειτουργήσει σε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία [τα βύσματα του σωλήνα θα έλιωναν] και σε ένα κενό 10-5 torr που θα έπρεπε να διατηρηθεί για αρκετές ώρες. Η ψύξη της
συσκευής γινόταν με ξηρό πάγο και ακετόνη ή με ψυχρό αέρα. Οι ταχύτητες άντλησης
των αντλιών υδραργύρου ήταν απελπιστικά μικρές σε σύγκριση με τις επιδόσεις των
σύγχρονων αντλιών. Και μετά, η ευθραυστότητα [της συσκευής]. Οι αντλίες κατασκευάζονταν από γυαλί και πολύ συχνά έσπαζαν, είτε από την πίεση των ατμών του υδραργύρου - παρά την προσθήκη μόλυβδου - είτε από το στάξιμο του συμπυκνωμένου υδρατμού.
Σε αυτήν την περίπτωση, η πολυήμερη προσπάθεια άντλησης του αέρα για τη δημιουργία
κενού, ενώ ο φούρνος λειτουργούσε, πήγαινε χαμένη. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν
μπορούσαν να είναι βέβαιοι ότι ο φούρνος δεν θα έπαιρνε φωτιά από την πολύ υψηλή
θερμότητα και θα σταματούσε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια των τεσσάρων έως οκτώ
ωρών [που διαρκούσε το πείραμα]. Τότε, τόσο η άντληση όσο και η θέρμανση από τον
φούρνο έπρεπε να ξεκινήσουν από το μηδέν. Ειδικότερα, ο Gerlach είχε αναλάβει το
ρόλο νυχτοφύλακα. Ερχόταν περίπου στις 9 το βράδυ, εξοπλισμένος με ένα σωρό από
βιβλία και ανάτυπα. Όταν έφτανα την επόμενη μέρα στο Ινστιτούτο και άκουγα τον γνώριμο θόρυβο των αντλιών σε λειτουργία και εύρισκα τον Gerlach ήσυχο στο εργαστήριο,
ήταν ένα καλό σημάδι ότι τίποτα δεν έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας.» J.P. TOENNIES, H. SCHMIDT- BÖCKING, B. FRIEDRICH, J.C.A. LOWER: “Otto Stern (18881969): The founding father of experimental atomic physics».” Ann. Phys. 523 (2011)
1045-1070, σ. 1054.
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Το αποτέλεσμα του πειράματος δημοσιεύτηκε216 τον Φεβρουάριο του
1922 και παρουσιάσθηκε σε δύο φωτογραφίες (σχήμα 2). Το σχήμα 2Α

καταγράφει το ίχνος της δέσμης μετά από 4½ ώρες συνεχούς λειτουργίας
της συσκευής απουσία μαγνητικού πεδίου, ενώ στο σχήμα 2Β απεικονίζεται το ίχνος μετά τη συνεχή διέλευση της ακτίνας αργύρου επί οκτάωρο μέσα από το ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Η αριστερή εικόνα εμφανίζει ένα ευθύγραμμο ίχνος όπως αναμενόταν, εφόσον δεν υπήρχε η επίδραση του πεδίου, ενώ η δεξιά φωτογραφία δείχνει τις δύο συμμετρικές
γραμμές που επιβεβαιώνουν τους δύο διακριτούς προσανατολισμούς της
μαγνητικής ροπής των ατόμων του αργύρου ως προς την ένταση του πεδίου, που επιβεβαιώνει τη χωρική κβάντωση. Οι Stern και Gerlach καταλήγουν στο άρθρο τους με την εξής φράση:
Wir erblioken in diescn Ergebnissen den direkten experimentellen Naehweis der
Richtnngsquantelung im Magneteld (Θεωρούμε ότι με τα αποτελέσματα αυτά
δίνουμε μια άμεση πειραματική επαλήθευση της χωρικής κβάντωσης σε ένα μαγνητικό πεδίο).

Ιστορική προσέγγιση του πειράματος SG
Μια γόνιμη προσέγγιση ενός επιστημονικού συμβάντος του παρελθόντος
είναι η απάντηση σε ερωτήματα τα οποία θα επιτρέψουν τη διερεύνηση
και την ερμηνεία του ιστορικού γεγονότος σε βάθος.217 Στην περίπτωση
του πειράματος SG υπάρχει ένα πλήθος από ερωτήματα που μπορούν να
τεθούν. Επειδή ο χώρος του άρθρου είναι περιορισμένος, θα θέσω μόνο
τέσσερα ερωτήματα που νομίζω ότι οι απαντήσεις σε αυτά καλύπτουν το
ιστορικό γεγονός σε ικανοποιητική έκταση: ποιο ήταν το κίνητρο που
ώθησε τον Stern να αποφασίσει την πραγματοποίηση του πειράματος;
Πώς σχεδιάστηκε και προετοιμάστηκε το πείραμα; Ποια αντιμετώπιση
είχε από την επιστημονική κοινότητα; Και το μέγα ερώτημα, αν το πεί-

216

W. GERLACH, O. STERN, ΅Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld». Z. Phys. 9 (1922), σ. 349-352.
217
ΚΏΣΤΑΣ ΓΑΒΡΌΓΛΟΥ, ‘’Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία’’, Ηράκλειο,
Κρήτη, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2004, σ. 71-114.
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ραμα επαλήθευσε τη χωρική κβάντωση που υποστήριζε η κβαντική φυσική στην εποχή του Stern;
ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ SG ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΒΑΝΤΩΣΗΣ

Ιστορικά, η χωρική κβάντωση συνδέεται με το φαινόμενο Zeeman. Ο
Ολλανδός φυσικός Pieter Zeeman παρατήρησε το 1896 ότι, όταν ατμοί
νατρίου βρεθούν εντός ασθενούς μαγνητικού πεδίου, η απλή γραμμή στο
φάσμα απορρόφησης των ατόμων του νατρίου διασπάται σε συνιστώσες
κορυφές. Το ίδιο παρατήρησαν και το 1897 με άτομα καδμίου.218 Το κανονικό φαινόμενο Zeeman ερμηνεύτηκε από την κλασσική φυσική, χωρίς
την βοήθεια της χωρικής κβάντωσης, την οποία επικαλέστηκε η πρώιμη
κβαντική φυσική.
Ο Peter Debye πρότεινε την υπόθεση της χωρικής κβάντωσης219 ως
μια πιθανή εξήγηση του φαινομένου Zeeman. Ο Niels Bohr περιέγραφε
την χωρική κβάντωση ως το αποτέλεσμα των διακριτών προσανατολισμών του ανύσματος της μαγνητικής ροπής των ατόμων μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Θεωρούσε ότι μέσα στο μαγνητικό πεδίο τα άτομα του
νατρίου διαχωρίζονταν σε δύο ομάδες. Οι μαγνητικές ροπές της μιας ομάδας ατόμων προσανατολιζόταν προς την ίδια κατεύθυνση με το διάνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου, ενώ οι μαγνητικές ροπές της
άλλης ομάδας των ατόμων υιοθετούσαν την αντίθετη κατεύθυνση. Ο
Arnold Sommerfeld ήταν διστακτικός και ταλαντευόταν ανάμεσα στη
κλασσική ερμηνεία του φαινομένου Zeeman, την οποία είχαν προτείνει ο
Joseph Larmor και ανεξάρτητα ο Hendrik Lorentz, και στην υπόθεση της
χωρικής κβάντωσης. Αντίστοιχη έννοια με την χωρική κβάντωση δεν
υπάρχει στην κλασσική φυσική, σύμφωνα με την οποία ο προσανατολισμός της μαγνητικής ροπής στο χώρο είναι τυχαίος και σχηματίζει οποιαδήποτε γωνία (από 0ο έως 360ο) με τον άξονα z. Το πείραμα SG έρχεται να διαψεύσει τη μία από τις δύο θεωρίες.
Η εξήγηση που έδινε ο Debye στην αιτία της εμφάνισης του φαινομένου αποτελούσε επαναστατική ιδέα για την εποχή. Δεν είχε πείσει όμως τους φυσικούς για την ορθότητά της. Δεν μπορούσαν οι φυσικοί να
κατανοήσουν την αιτία του διαχωρισμού των ατόμων σε δύο ομάδες μέ218
Πρόκειται για το ομαλό ή κανονικό φαινόμενο Zeeman, δηλαδή μεταπτώσεις μεταξύ απλών καταστάσεων. To ανώμαλο φαινόμενο Zeeman (μεταπτώσεις μεταξύ τριπλών
καταστάσεων) που αποδίδεται στη σύζευξη της στροφορμής με το σπιν του ηλεκτρονίου
ήταν αδύνατο να ερμηνευτεί πριν από την ανακάλυψη του σπιν του ηλεκτρονίου.
219
Η χρήση του όρου χωρική κβάντωση είναι αποκλειστικά συνδεδεμένη με την παλαιά κβαντική θεωρία ως απόρροια της μη δυνατότητας κατανόησης του τότε καινοφανούς φαινομένου της κβάντωσης της στροφορμής (βλέπε πιο κάτω). Για λόγους ιστορικούς θα κρατήσω τον όρο χωρική κβάντωση. Πάντως, αξίζει να επισημάνω, ότι τα περισσότερα σύγχρονα διδακτικά εγχειρίδια χρησιμοποιούν τον όρο χωρική κβάντωση, ενώ
περιγράφουν την κβάντωση της στροφορμής.

126

σα στο μαγνητικό πεδίο. Ακόμα και ο ίδιος ο Debye θεωρούσε τη χωρική
κβάντωση περισσότερο ως μια θεωρητική υπόθεση για κβαντικούς υπολογισμούς, παρά ως μια φυσική πραγματικότητα.220 Μέσα σε αυτήν την
εννοιολογική σύγχυση,221 ο Stern αποφάσισε να δοκιμάσει το πείραμα
για την επιβεβαίωση της κβαντικής θεωρίας. Επειδή η χωρική κβάντωση
συνδεόταν με τα ατομικά πρότυπα των Bohr και Sommerfeld, το πείραμα
θα ενίσχυε τη θέση αυτών των θεωριών στην επιστημονική κοινότητα.
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Η προετοιμασία ενός πειράματος είναι ένα γεγονός που έχει τη δική του
επιστημονική και ιστορική σημασία. Κι αυτό, γιατί έτσι μπορεί κανείς να
πάρει πληροφορίες για την πηγή προέλευσης του πειράματος, τον σχεδιασμό του, τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο ερευνητής, το επίπεδο ανάπτυξης της οργανολογίας και τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις που
απαιτούν η συναρμολόγηση και η λειτουργία της συσκευής με την οποία
πραγματοποιείται το πείραμα.222
Η ιδέα του πειράματος για την επιβεβαίωση της θεωρίας της χωρικής
κβάντωσης στριφογύριζε στο μυαλό του Stern από το 1920, όταν ήταν
ακόμα αναπληρωτής καθηγητής θεωρητικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο
του Ροστόκ. Τον Αύγουστο του 1921, ο Stern έστειλε μια εργασία στο
Zeitschrift für Physik με τίτλο «Μια μέθοδος για τον πειραματικό έλεγχο
της κβάντωσης της κατεύθυνσης εντός μαγνητικού πεδίου».223 Στο τρισέλιδο αυτό άρθρο, αφού έκανε μια σύντομη θεωρητική περιγραφή της
χωρικής κβάντωσης αναφέρθηκε στην πειραματική διαδικασία. Θα χρησιμοποιούσε δέσμη με άτομα αργύρου εντός ανομοιογενούς μαγνητικού
πεδίου. Εγείρονται δύο εύλογα ερωτήματα σχετικά τη μεθοδολογία εκτέλεσης του πειράματος. Γιατί οι δύο ερευνητές χρησιμοποίησαν την απαιτητική τεχνική των μοριακών δεσμών και όχι τη φασματοσκοπία που
220

Ο Debye έλεγε χαρακτηριστικά στον Stern: «Δεν πιστεύεις βέβαια ότι η χωρική
κβάντωση είναι κάτι που υπάρχει πραγματικά; Αποτελεί μόνο μια υπολογιστική συνταγή
για τη συμπεριφορά του ηλεκτρονίου στο άτομο.»
221
Ο Max Born προσπάθησε να αποτρέψει τον Stern από το να επιχειρήσει το πείραμα. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Πίστευα πάντα, ότι η κβάντωση του χώρου ήταν μια συμβολική έκφραση για κάτι που δεν καταλαβαίνω.» «…προσπάθησα να πείσω τον Stern ότι
δεν είχε νόημα [το πείραμα], αλλά τότε μου απάντησε [ο Stern] ότι άξιζε να δοκιμαστεί.
J.P. TOENNIES, H. SCHMIDT, B. FRIEDRICH, J.C.A. LOWER: «Otto Stern (1888-1969): The
founding father of experimental atomic physics», σ. 1051-1052.
222
Μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολύ δύσκολα έβρισκε κανείς έτοιμες συσκευές στο εμπόριο. Υπήρχαν εξαρτήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ερευνητές για να συναρμολογήσουν τις συσκευές τους στο εργαστήριο. Οι μοριακές δέσμες ή
μοριακές ακτίνες είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1911 από τον Γάλλο φυσικό
Louis Dunoyer. Ο Stern και ο Gerlach είχαν πειραματιστεί με μοριακές δέσμες πριν από
το αποφασιστικό πείραμα.
223
Ο. SΤΕΡΝ: «Ein Weg zur experimentellen Pruefung der Richtungsquantelung im
Magnetfeld», Z. Phys. 7 (1921), σ. 249-253.
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ήταν μια δοκιμασμένη και απλούστερη τεχνική; Γιατί χρησιμοποίησαν
δέσμη από άτομα αργύρου και όχι κάποιο άλλο άτομο; Λόγω της πολύ
χαμηλής πίεσης του κενού της συσκευής, η δέσμη ήταν πολύ αραιωμένη.
Έτσι, οι συγκρούσεις μεταξύ των σωματιδίων στη δέσμη ήταν σχεδόν
αμελητέες, με αποτέλεσμα η μέτρηση να αφορά ουσιαστικά μεμονωμένα
άτομα αργύρου. Ένας δεύτερος λόγος ήταν η αμεσότητα και ο έλεγχος
της μέτρησης με τις μοριακές δέσμες.5 Η επιλογή του αργύρου ήταν προσεκτικά σχεδιασμένη. Το άτομο του αργύρου έχει ένα μοναδικό ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τροχιά και συνεπώς το πείραμα θα επιβεβαίωνε
την κβαντική συμπεριφορά αυτού του μονήρους ηλεκτρονίου. Το πείραμα χρησιμοποιούσε στην ουσία μια δέσμη ηλεκτρονίων.
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Το αποτέλεσμα του πειράματος SG παρουσιάσθηκε στη φωτογραφία 2Β
(σχήμα 2) και επιβεβαιώνει την κβαντική υπόθεση. Το ίδιο πείραμα, όμως, δεν επιβεβαίωσε τη θεωρία Bohr-Sommerfeld, όπως στην αρχή
θεώρησαν οι δύο ερευνητές.224 Η εμφάνιση της διπλής κορυφής στη πλάκα του ανιχνευτή δεν προερχόταν από τη μαγνητική ροπή του μονήρους
ηλεκτρονίου του ατόμου του αργύρου, λόγω της τροχιακής περιστροφής
γύρω από τον πυρήνα, αλλά από το σπιν του ηλεκτρονίου, το οποίο ανακαλύφθηκε τρία χρόνια μετά το πέρας του πειράματος από τους Ολλανδούς φυσικούς Samuel Goudsmidt και George Uhlenbeck. Εδώ, όμως, θα
χρειαστώ τη σύγχρονη κβαντική φυσική για να δείξω ότι μπορεί το πείραμα να ήταν σωστό, αλλά η καθοδηγούσα το πείραμα θεωρία δεν το
ερμήνευε σωστά.
Το σχήμα 3 παρουσιάζει με αδρές γραμμές το ατομικό πρότυπο του
Bohr. Ένα ηλεκτρόνιο περιστρέφεται με ταχύτητα u σε μια επιτρεπτή
τροχιά ακτίνας r γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Λόγω αυτής της περιστροφής, αποκτά τροχιακή γωνιακή ορμή ή στροφορμή, η οποία συμβολίζεται με L και είναι ένα διάνυσμα κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς.
Επειδή το ηλεκτρόνιο είναι ένα ηλεκτρικά φορτισμένο συμπεριφέρεται
ως ένα μαγνητικό δίπολο και επομένως έχει μαγνητική διπολική ροπή μL,
η οποία έχει αντίθετη κατεύθυνση από το διάνυσμα της στροφορμής. Και
τα δύο ανύσματα ευθυγραμμίζονται με τον άξονα Z με τον οποίο συμπίπτει ή ορίζει το άνυσμα της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Το μαγνητικό πεδίο αλληλοεπιδρά μόνο με τη μαγνητική ροπή.

224

Αμέσως μετά την επιτυχία του πειράματος ο Gerlach έστειλε μια κάρτα στον
Bohr με το αποτέλεσμα του πειράματος που έγραφε: «Σας συγχαίρουμε για την επαλήθευση της θεωρίας σας.» Προηγουμένως, ο είχε στείλει τηλεγράφημα στον Stern, ο οποίος βρισκόταν στο Ροστόκ που έγραφε "ο Bohr έχει δίκιο τελικά!"
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Σύμφωνα με τη σύγχρονη κβαντική φυσική, τόσο το μέγεθος της
στροφορμής του ηλεκτρονίου όσο και ο προσανατολισμός της είναι κβαντισμένες ποσότητες και καθορίζονται: το μέγεθος από τον κβαντικό αριθμό l με ακέραιες τιμές l = 0, 1, 2, 3, …., ενώ ο μαγνητικός κβαντικός
αριθμός ml καθορίζει τους προσανατολισμούς της L ως προς τον άξονα Z
και παίρνει τιμές -l, -l+1, -l+2, (l-1), l, συνολικά 2l + 1 τιμές, στις οποίες
περιλαμβάνεται και η τιμή μηδέν. Την ίδια κβαντική συμπεριφορά παρουσιάζει και η μαγνητική ροπή. Έτσι, για τιμές l = 0, τότε ml = 0 και το
ηλεκτρόνιο δεν έχει στροφορμή, καθώς και μαγνητική ροπή. Τέτοιο είναι
το μονήρες ηλεκτρόνιο του αργύρου στη θεμελιώδη κατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση, τόσο η κλασσική όσο και η κβαντική φυσική θα
προέβλεπαν μια και μόνο γραμμή στην πλάκα του ανιχνευτή. Το ότι είδαν δύο γραμμές, οφείλεται στην ύπαρξη του σπιν του ηλεκτρονίου.
Το σπιν ή ιδιοστροφορμή S του ηλεκτρονίου οφείλεται στην αυτοπεριστροφή του γύρω από έναν φανταστικό άξονα (σχήμα 3). Η S είναι
κβαντισμένη και έχει δύο προσανατολισμούς: έναν παράλληλο (πάνω)
και έναν αντιπαράλληλο (κάτω) ως προς τον άξονα Z. Εγγενής ιδιότητα
του σπιν είναι η μαγνητική ροπή μs, η οποία έχει αντίθετη φορά από την
ιδιοστροφορμή, όπως ακριβώς συμβαίνει με την τροχιακή μαγνητική ροπή (σχήμα 3). Την κβάντωση της κατεύθυνσης της μs εντός του ανομοιογενούς πεδίου ήταν το φαινόμενο που παρατήρησαν στο πείραμα οι Stern
και Gerlach. Η παρουσία του σπιν, η συμπεριφορά του εντός του μαγνητικού πεδίου εξάλειψαν όλες τις δυσκολίες στην ερμηνεία του φαινομένου της χωρικής κβάντωσης.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Είδαμε προηγουμένως την δυσμενή στάση που κράτησε η επιστημονική
κοινότητα στην πρόθεση του Stern να πραγματοποιήσει το πείραμα για
την επαλήθευση της χωρικής κβάντωσης. Αυτά τα σχόλια από επιφανείς
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φυσικούς φαίνεται να τον αποθάρρυναν σε κάποιο βαθμό, ώστε να αρχίσει να αμφιβάλλει για την ύπαρξη της χωρικής κβάντωσης. Άρχισε να
πιστεύει ότι τελικά, το πείραμα θα έδειχνε ότι αυτή η ιδέα ήταν εσφαλμένη. Μετά την επιτυχία του πειράματος, η προσοχή της επιστημονικής
κοινότητας στράφηκε πλέον στον πυρήνα του φαινομένου, δηλαδή στην
αιτία της χωρικής κβάντωσης. Ο Einstein, όταν πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα του πειράματος, έγραψε στον Born:225
Το πιο ενδιαφέρον επίτευγμα σε αυτό το σημείο είναι το πείραμα των SternGerlach. Η ευθυγράμμιση των ατόμων χωρίς συγκρούσεις μέσω ακτινοβολίας
[ανταλλαγής] δεν είναι κατανοητή με βάση τις τρέχουσες [θεωρητικές] μεθόδους. Θα πρέπει να περάσουν περισσότερο από 100 χρόνια, για να ευθυγραμμιστούν τα άτομα.

Τον Αύγουστο του 1922, ο Einstein δημοσίευσε μαζί με τον Paul
Ehrenfest ένα άρθρο με τίτλο «Κβαντομηχανικές παρατηρήσεις στο πείραμα των Stern και Gerlach»,226 στο οποίο προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το ερώτημα: πώς μπορούν οι τροχιές των ηλεκτρονίων στα άτομα
του αργύρου να έχουν τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως προς το ανομοιογενές μαγνητικό πεδίο; Υπολόγισαν ότι για μαγνητικό πεδίο έντασης
10.000 Gauss οι ηλεκτρονικές τροχιές θα είχαν χρειασθεί κάπου 109 δευτερόλεπτα 31,7 χρόνια) για να αλλάξουν κατεύθυνση. Πώς είναι λοιπόν
δυνατόν, αναρωτήθηκαν, να εξηγηθεί ότι οι τροχιές των ατόμων του αργύρου στο πείραμα άλλαξαν κατεύθυνση και υιοθέτησαν διακριτές τροχιές σε λιγότερο από 10-4 δευτερόλεπτα; Στη συνέχεια, προσπάθησαν να
δώσουν κάποια εξήγηση σε αυτό το αίνιγμα προτείνοντας δύο εναλλακτικές ερμηνείες, χωρίς όμως να καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα.
Υπάρχει μια ιστορική αναφορά, η οποία προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Από το 1925, όταν ήταν ήδη γνωστό το σπιν του ηλεκτρονίου, δεν
είχε συνδεθεί η ερμηνεία του πειράματος SG με το σπιν. Η πρώτη απόπειρα νέας ερμηνείας του πειράματος, ότι δηλαδή το σπιν ήταν η αιτία
της εκτροπής της μοριακής ακτίνας από το μαγνητικό πεδίο, έγινε δύο
χρόνια μετά, το 1927. Ο Ronal Fraser σε ένα σύντομο άρθρο του υποστήριξε ότι το μονήρες ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τροχιά του ατόμου
του αργύρου δεν έχει τροχιακή ορμή και συνεπώς η μαγνητική ροπή του
ατόμου του αργύρου προέρχεται εξ ολοκλήρου από το σπιν του ηλεκτρονίου.227 Η «αποσιώπηση» της σχέσης του πειράματος με το σπιν φαίνεται
225

Αναφέρεται στο J.P. TOENNIES, H. SCHMIDT, B. FRIEDRICH, J.C.A. LOWER: «Otto
Stern (1888-1969): The founding father of experimental atomic physics», σ. 1057.
226
A. EINSTEIN, P. EHRENFEST: “Quantentheoretische Überlegungen zum Experiment
von Stern and Gerlach”. Z. Phys.11 (1922), σ. 31-34.
227
R.G.J. FRASER: ”The Effective Cross Section of the Oriented Hydrogen Atom”.
Proc. R. Soc. A 114 (1927), σ. 112-221. Η αναφορά έγινε χωρίς την παραμικρή νύξη, ότι
οι Stern και Gerlach γνώριζαν τίποτα για το σπιν, όταν έκαναν το πείραμα. Το ίδιο συνέβη την ίδια χρονιά σε μια δεύτερη έρευνα, η οποία χρησιμοποίησε την τεχνική των SternGerlach (με μια μικρή τροποποίηση) για τη μέτρηση της μαγνητικής ροπής του ατόμου
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να συνδέεται με τη χειμαρρώδη εξέλιξη της κβαντικής θεωρίας από το
1925 μέχρι το 1927 που ήταν τότε στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος για την κοινότητα των φυσικών.
Συμπεράσματα
Τί θα μπορούσε να προσφέρει η ιστορική αφήγηση του πειράματος SG
στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών; Τι μπορεί να κερδίσει ο σπουδαστής από αυτήν την αφήγηση; Από ιστορική άποψη, το πείραμα παρουσιάζει:
 Μια εικόνα της πειραματικής διαδικασίας στις αρχές του 20ου αιώνα
(Χρήσιμη η σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα).
 Την προσήλωση του επιστήμονα στην έρευνα για την ανακάλυψη
των νόμων της φύσης.
 Την εξέλιξη-κίνηση μιας ανακάλυψης, Την διαπίστωση ότι ένα πείραμα ή μια θεωρία δεν είναι στατικές οντότητες, αλλά ότι μπορεί να
έχουν μια δυναμική στην πορεία του χρόνου.
 Την αρνητική ή θετική αλληλεπίδραση του επιστήμονα με την επιστημονική κοινότητα στην οποία ανήκει.
Το πείραμα SG αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση μελέτης που
εντάσσεται στη φιλοσοφία του πειράματος. Το πείραμα υπονοεί ότι δεν
υπάρχει πάντα σύντομος δρόμος για την επικύρωση μιας θεωρίας. Και
αυτό δεν οφείλεται στο ίδιο το πείραμα, αλλά στην αδυναμία της θεωρίας
να ερμηνεύσει το πείραμα. Το πείραμα ήταν σωστό, αλλά δεν μπορούσε
από μόνο του να οδηγήσει στη σωστή θεωρία. Το σωστό πείραμα δεν
επιβεβαιώνει μια λανθασμένη θεωρία.
Το πείραμα SG φαίνεται να δικαιώνει την τρίτη θέση του σπουδαίου
χημικού και φιλόσοφου Pierre Duhem (1861-1916) που αφορά τη σχέση
πείραμα-θεωρία:228 ‘’Όταν η πρόβλεψη έρχεται σε αντίθεση με το πείραμα, τότε τουλάχιστον μια από τις υποθέσεις της θεωρίας δεν είναι αποδεκτή και θα πρέπει να τροποποιηθεί. Το πείραμα, όμως, δεν προσδιορίζει
υποχρεωτικά ποια υπόθεση πρέπει να αλλάξει’'. Στο πείραμα SG η υπόθεση της κβάντωσης της στροφορμής δεν ήταν η αποδεκτή υπόθεση και
έπρεπε να αντικατασταθεί από την υπόθεση της ιδιοστροφορμής (σπιν).
Εφόσον το πείραμα SG σχεδιάστηκε για να ελέγξει την εγκυρότητα
μιας θεωρίας, τότε μπορεί να υποστηριχθεί ότι ήταν καθοδηγούμενο από
μια θεωρία. Όμως, γνωρίζουμε ότι το πείραμα SG όχι μόνο απέτυχε να
αποδείξει την ορθότητα της θεωρίας Bohr-Sommerfeld, αλλά δημιούργησε νέα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ορθότητα της αυτής της
του υδρογόνου: T.E. PHIPPS, J.B. TAYLOR: ”The magnetic moment of the hydrogen atom”.
Phys. Rev. 29 (1927), σ. 309-320.
228
T. ARABATZIS: «Experiment». Στο The Routledge Companion to the Philosophy of
Science, επιμ. M. Curd and S. Psillos, London, Routledge, 2008, σ. 159-170.
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θεωρίας. Το πείραμα λοιπόν ήταν καθοδηγούμενο από μια θεωρία, αλλά
δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι ερμηνεύτηκε από αυτήν. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί και σε ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα: δεν είναι απαραίτητο να είναι σωστή μια θεωρία για να πραγματοποιηθεί ένα σωστό
πείραμα. Αυτή η ιδιότητα του πειράματος SG υποστηρίζει την πρόταση
του Ian Hacking ότι η νέα φιλοσοφία του πειράματος αρνείται ότι θα
πρέπει «να είναι μια υπόθεση υπό έλεγχο, για να έχει ένα πείραμα νόημα», και έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφική θέση του Karl Popper,
ότι η αποστολή του πειράματος είναι να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει μια
θεωρία.229 Το πείραμα SG δεν επαλήθευσε, ούτε διέψευσε τα πρότυπα
ατομικά μοντέλα της εποχής του.
Μετά την πραγματοποίηση, το πείραμα παρέμεινε πολύ καιρό σε αδράνεια, μέχρι να ανακαλυφθεί το σπιν του ηλεκτρονίου. Μέχρι τότε, το
πείραμα SG απέκτησε τη δική του ζωή, απέκτησε την ανεξαρτησία του
από τη θεωρία. Και κάτι περισσότερο, το πείραμα SG επέζησε άθικτο
στη νέα κβαντική φυσική. Απλά, άλλαξε η ερμηνεία του αποτελέσματος.
Ένα τελευταίο ερώτημα: Είναι το πείραμα SG ένα κρίσιμο πείραμα
(crucial experiment) με την έννοια ότι το πείραμα αποφασίζει ανάμεσα
σε δύο ριζικά αντίθετες θεωρίες ή/και υποθέσεων; Το πείραμα SG μπορεί
να θεωρηθεί κρίσιμο μόνο για την περίοδο που πραγματοποιήθηκε, όταν
το σπιν του ηλεκτρονίου ήταν μια άγνωστη έννοια. Ήταν κρίσιμο γιατί
επιβεβαίωσε τότε την κβαντική θεωρία και κατ’ επέκταση διέψευσε την
κλασσική θεωρία. Μετά την ανακάλυψη του σπιν του ηλεκτρονίου, η
υπόθεση της κβάντωσης της στροφορμής αποδείχτηκε λανθασμένη και
το πείραμα δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί κρίσιμο. Ανεξάρτητα της χρονικής περιόδου, δεν μπορεί το πείραμα να θεωρηθεί κρίσιμο για την ερμηνεία του κανονικού φαινομένου Zeeman, εφόσον ο διαχωρισμός των
φασματικών γραμμών υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου μπορούσε να
εξηγηθεί και με την κλασσική φυσική.

229
Αναφέρεται στο T. ARABATZIS: «The discovery of the Zeeman effect: A case
study of the interplay between theory and experiment». Stud. Hist. Phil. Sci. 23 (1992), σ.
365-388.
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Μια ιστορική προσέγγιση του πειράματος στη διδασκαλία των
φυσικών επιστημών
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΟΡΔΑΚΗ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η μελέτη της ιστορίας των φυσικών επιστημών είναι συνδεδεμένη με
την ιστορία των πειραματικών διαδικασιών, πρακτικών και μεθόδων
όπως αυτές διαμορφώθηκαν ήδη από τον 17ο αιώνα. Ο καθοριστικός
τους ρόλος στη συγκρότηση των επιστημών της φύσης διαφαίνεται τόσο ως προς την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης όσο και ως προς
τη νομιμοποίηση της ήδη υπάρχουσας. Ο χώρος εκτέλεσης των πειραματικών διαδικασιών φαίνεται να αλλάζει και να αναδιαμορφώνεται
στο πέρασμα των αιώνων ανάλογα με τους σκοπούς τους οποίους οφείλει να εξυπηρετήσει. Από τα φαρμακεία, τα κελιά των μοναχών, τις αυλές των παλατιών και τα αριστοκρατικά σαλόνια, μέχρι τις αίθουσες
των πρωτοεμφανιζόμενων κολλεγίων, τα σχολικά εργαστήρια και τα
σύγχρονα ερευνητικά κέντρα, τα εργαστήρια (με τα φυσικά και ιστορικά χαρακτηριστικά που τα διέπουν) αποτελούν χώρο δημιουργίας και
νομιμοποίησης επιστημονικών πρακτικών αλλά και μια συνεχή διαπραγμάτευση ανάμεσα στη φύση και την επιστήμη230, μια διαπραγμάτευση που έχει επικαθοριστεί σήμερα από την διαμόρφωση της τεχνολογίας και των τεχνολογικών μέσων, που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή κάθε είδους πειραμάτων.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια προσπάθεια διερεύνησης κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών χαρακτηριστικών που διέπουν την
επιστημονική πρακτική και τις πειραματικές μεθόδους, μέσα από μια ιστορική προοπτική. Με άλλα λόγια, θα αποπειραθούμε να προσεγγίσουμε με ιστορικούς και κοινωνικούς όρους τις πειραματικές εκείνες πρακτικές που αφορούν την κοινοποίηση της επιστημονικής γνώσης και όχι
την παραγωγή νέας, εξετάζοντας περισσότερο μη επιστημονικά ακροατήρια και πρακτικές, που ως στόχο έχουν την εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης.
Για την ανάδειξη των παραπάνω ζητημάτων ο κορμός της εργασίας
θα διαχωριστεί σε δύο επίπεδα. Σε ένα πρώτο στάδιο θα παρουσιαστούν
κάποια ιστορικά χαρακτηριστικά για τις φυσικές επιστήμες και τις πειραματικές διαδικασίες και πρακτικές, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η συνέχεια της εργασίας. Σε δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στον φυσικό και ιστορικό
χώρο του εργαστηρίου, με σκοπό να αναδείξουμε τις διαδικασίες μετά230

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία. Ηράκλειο, ΠΕΚ,
2004, σ. 222-225
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δοσης και νομιμοποίησης της γνώσης, την προσβασιμότητα στην επιστημονική πρακτική και γνώση καθώς και τη σχέση του πειραματιστή με το
ακροατήριο του.
H ανάδειξη της σύγχρονης επιστήμης στη διάρκεια του 17ου αιώνα
δημιούργησε τις βάσεις για τη σύνδεση και δομική εξάρτηση των φυσικών επιστημών με τις πειραματικές μεθόδους και πρακτικές, όπως αυτές
συνέχισαν να διαμορφώνονται στο πέρασμα των αιώνων. Η σχέση αυτή
δεν θα μπορούσε παρά να αποτυπωθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.
Ενώ η φυσική φιλοσοφία της αρχαιότητας μοιάζει να μην περιλαμβάνει στον «χώρο» της τις πειραματικές μεθόδους, όπως τις ξέρουμε σήμερα, η περίοδος της Αναγέννησης στη Δυτική Ευρώπη σηματοδοτεί την
πρώιμη έναρξη της πειραματικής παράδοσης κυρίως στους κόλπους της
φυσικής μαγείας και της αλχημείας.231 Ωστόσο, η πειραματική πρακτική,
με τα χαρακτηριστικά που τη γνωρίζουμε σήμερα, αρχίζει να διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Επανάστασης.
Την περίοδο αυτή αναδιαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό το εσωτερικό των φυσικών επιστημών παράγοντας και εγκολπώνοντας τα κοινωνικά και επιστημονικά αιτήματα της εποχής. Η μέτρηση, η ακρίβεια, η
μαθηματικοποίηση και η ποσοτικοποίηση, ο αυστηρός και σταθερός έλεγχος τόσο των θεωριών όσο και των αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια
επιστημονικών οργάνων που αρχίζουν να εμφανίζονται σταδιακά,232 η
απόδειξη και η χρησιμότητα της επιστήμης,233 είναι τα χαρακτηριστικά
που συγκροτούν πλέον τις φυσικές επιστήμες και διευκολύνουν το πέρασμα τους από τον κόσμο του «περίπου»234 στον κόσμο της ακρίβειας.235
Η νέα επιστήμη φαίνεται να απομακρύνει οποιονδήποτε υποκειμενικό
και ανορθολογικό παράγοντα, χτίζοντας σιγά σιγά το αφήγημα της ουδετερότητας και της αντικειμενικότητας που θα την ακολουθεί για τους
επόμενους αιώνες.
Ωστόσο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 αρχίζουν να κλονίζονται οι παραπάνω αρχές που διέπουν τον Λογικό Θετικισμό, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πεδίου μελέτης των ιστορικών της επιστήμης
που σταδιακά αρχίζουν να προσεγγίζουν την επιστήμη ως σύνολο ανθρώπινων – κοινωνικών δραστηριοτήτων και όχι ως σύνολο διανοητικών
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L. T. HANKINS: Επιστήμη και Διαφωτισμός, μτφρ. Γ. Γκουνταρούλης, Ηράκλειο,
ΠΕΚ, 1998, σ. 67- 69
232
S. SHAPIN: Η επιστημονική Επανάσταση, μτφρ. Η. Καρκάνης, Αθήνα, Κάτοπτρο,
2003, σ. 124
233
Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία, σ. 208-9
234
A. KOYRE: Δυτικός Πολιτισμός. Η άνθιση της επιστήμης και της τεχνικής, μτφρ.
Β. Κάλφας, Ζ. Σαρίκας, Αθήνα, Ύψιλον, 1991, σ. 109
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πρακτικών.236 Η μελέτη της επιστήμης στο πλαίσιο της κοινωνικής ιστορίας της, αναδεικνύει τις κοινωνικότητες που (ανα)παράγονται στο εσωτερικό της, καθώς και τη συν-συγκροτητική σχέση μεταξύ επιστήμης και
κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη της ιστορίας του πειράματος μοιάζει εξαιρετικά πολύπλοκη καθώς περιλαμβάνει την κοινωνιολογική προσέγγιση
μιας σειράς θεμάτων, όπως ο χώρος που διεξάγεται, οι πρακτικές και οι
μέθοδοι που περιλαμβάνει, τα επιστημονικά όργανα που απαιτεί, τους
επιστήμονες που το εκτελούν, το ακροατήριο που το παρακολουθεί, τις
διαδικασίες μετάδοσης και επικοινωνίας της γνώσης, τη σύνδεση των
χώρων διεξαγωγής του πειράματος με το ευρύτερο κοινωνικόπολιτισμικό πλαίσιο και χώρο, την έννοια της τοπικότητας και τη σύνδεσή της με τα παραπάνω καθώς και τη σχέση της έννοιας του δημοσίου
και του ιδιωτικού στα πλαίσια των φυσικών επιστημών.
Για τον λόγο αυτό, σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η ανάδειξη των αναρίθμητων χαρακτηριστικών των πειραματικών διαδικασιών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την ιστορία των φυσικών επιστημών, αλλά μια προσπάθεια προσέγγισής τους ως κοινωνικά φαινόμενα. Μια τέτοια προσέγγιση θα μας βοηθήσει να σκιαγραφήσουμε κάποια
συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά που εγκολπώνονται στις πειραματικές διαδικασίες (σε εκείνες μάλιστα που έχουν δημόσιο και εκπαιδευτικό χαρακτήρα) και (ανα)διαμορφώνονται στο πέρασμα του χρόνου.
Επιπλέον, αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν τον ρόλο του δημόσιου και
ιδιωτικού στο επιστημονικό πεδίο και τη σχέση του με τη νομιμοποίηση
της γνώσης, την ανοιχτότητα ή κλειστότητα της επιστημονική γνώσης
και πρακτικής, καθώς και τον ρόλο του επιστήμονα – πειραματιστή σε
σχέση με το ακροατήριο του.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα μας απασχολήσει είναι το πέρασμα των πειραματικών διαδικασιών από την ιδιωτική στη δημόσια σφαίρα. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται εξαιρετικά σημαντική,
καθώς, από τη μια πλευρά, φαίνεται να διαμορφώνει συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις που μετασχηματίζονται ανάλογα με το φυσικό χώρο,
ενώ, από την άλλη, αποτελεί πυρήνα της συγκρότησης των διαδικασιών
κοινοποίησης και νομιμοποίησης της επιστημονικής γνώσης.
Στις απαρχές της νεώτερης επιστήμης το πείραμα λαμβάνει χώρα
στον οικιακό (ιδιωτικό) χώρο. Τα πρώιμα εργαστήρια και τα αστρονομικά παρατηρητήρια βρίσκονται εντός της οικίας του εκάστοτε αλχημιστή,
αστρονόμου ή φυσικού φιλοσόφου. Στον 17ο αιώνα τίθεται το ζήτημα
της επικύρωσης της γνώσης που παράγεται μέσω της πειραματικής διαδικασίας. Το τέλος του αιώνα βρίσκει τον εμπειριστή φιλόσοφο να παράγει τη γνώση σε δημόσιο χώρο – προφανώς με αυστηρώς ελεγχόμενη
236
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πρόσβαση - ώστε η επικύρωσή της να έρχεται μέσα από την πρακτική
της μαρτυρίας.237 Μέσω αυτής της διαδικασίας, σταδιακά το πείραμα
περνά από το ιδιωτικό-μυστικό εργαστήριο στο δημόσιο νεωτερικό εργαστήριο με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βασιλική Εταιρεία του
Λονδίνου. Το αίτημα για εμπιστοσύνη στην επιστήμη, η αξιοπιστία και η
επικύρωση της γνώσης, μέσω της δημόσιας επίδειξης και αναπαραγωγής
του πειράματος, καθιστούν την πειραματική πρακτική ως μια κοινωνική
διαδικασία.
Στον 17ο και 18ο αιώνα αρχίζει να σφυρηλατείται το κύρος και η αξιοπιστία της επιστήμης και αυτό συμβαίνει, μεταξύ άλλων, αναπαράγοντας κοινωνικές ιεραρχίες που σχετίζονται με το κύρος όσων έχουν πρόσβαση στις επιστημονικές εταιρίες, στα ινστιτούτα, στα πανεπιστήμια και
όπου λαμβάνει χώρα η πειραματική επιβεβαίωση και η διδακτική της
γνώσης. Ωστόσο, τα κριτήρια πρόσβασης στους χώρους που διεξάγεται
το πείραμα είναι τόσο ταξικά όσο και έμφυλα, αποκλείοντας διάφορες
κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της πρόσβασης των γυναικών στους χώρους διεξαγωγής των πειραμάτων και των
παρατηρήσεων. Στις αρχές του 17ου αιώνα οι γυναίκες είτε δεν έχουν καθόλου πρόσβαση στους επιστημονικούς χώρους, είτε είναι «αόρατες»
στις περιπτώσεις όπου έχουμε την ενεργή συμμετοχή τους στην παραγωγή της νέας γνώσης. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το πέρασμα από
τον ιδιωτικό χώρο στις ακαδημίες και στα πανεπιστήμια συνοδεύεται από
τον αποκλεισμό των γυναικών, ακόμη και αυτών που είχαν ενεργό ρόλο
στο οικιακό/ιδιωτικό εργαστήριο.
Η πρόσβαση των γυναικών στο νέο περιβάλλον είναι εξαιρετικά περιορισμένη και πάντα υπό τη σκιά μιας αντρικής παρουσίας, ενώ χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και διεκδικήσεις με διάφορα μέσα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Maria Winkelmann (1670-1720), η
οποία, παρόλο που είχε την εμπειρική γνώση της αστρονομίας, ήταν αποκλεισμένη από το πανεπιστήμιο λόγω του φύλου της και αναγκάστηκε
να παντρευτεί τον κατά τριάντα χρόνια μεγαλύτερό της αστρονόμο
Gottfried Kirch, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο αστεροσκοπείο της
Ακαδημίας του Βερολίνου. Όταν πέθανε ο Kirch, η Winkelmann βρέθηκε
πάλι εκτός ακαδημίας παρά την αναγνωρισιμότητα της και επέστρεψε ως
βοηθός μόνο όταν ο γιος της διορίστηκε αστρονόμος. Η «αιρετική» συμπεριφορά της, ωστόσο, όπως χαρακτηρίστηκε λόγω της συμμετοχής της
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σε δημόσιες εκδηλώσεις του αστεροσκοπείου, την οδήγησε και πάλι στο
περιθώριο.238
Ακόμη και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι γυναίκες ήταν αποκλεισμένες από τις εκπαιδευτικές και πειραματικές διαδικασίες, ωστόσο πολυάριθμες ιστορίες αναδεικνύουν τις συγκρούσεις και τις διεκδικήσεις
τους σχετικά με την πρόσβασή τους στους χώρους διεξαγωγής της επιστημονικής πρακτικής. Οι αποκλεισμένες Βρετανίδες από το πανεπιστήμιο του Cambridge στο τέλος του 19ου αιώνα καταφέρνουν να ιδρύσουν
ένα εργαστήριο βιολογίας αποκλειστικά για γυναίκες, που λειτουργούσε
ως χώρος διδασκαλίας και έρευνας.239 Το πρώτο βήμα για την δικαίωση
του αγώνα των γυναικών έρχεται το 1870 όταν το πανεπιστήμιο του
Cambridge άρχισε να δέχεται γυναίκες. Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο στις
Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε την ίδρυση γυναικείων κολεγίων Προφανώς,
αυτές είναι οι πρώτες κατακτήσεις ενός αγώνα που ανοίγει τον δρόμο
αλλά απέχει πολύ από την πλήρη ένταξη των γυναικών στις επιστημονικές και πειραματικές δραστηριότητες. Η επιστήμη μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα θα παραμένει μία ανδροκεντρική διαδικασία.
Διαγράφοντας ιστορικά τις περιπτώσεις αποκλεισμών αλλά και τους
τρόπους ενσωμάτωσής των γυναικών στους χώρους διεξαγωγής των επιστημονικών, άρα και πειραματικών διαδικασιών από τον 20ο αιώνα και
μετά, διαπιστώνουμε την έμφυλη συγκρότηση των επιστημονικών ταυτοτήτων, αρά και την ίδια τη φύση της επιστημονικής γνώσης.
Από τις απαρχές της συγκρότησης των πειραματικών διαδικασιών,
διαφαίνεται ο διττός τους χαρακτήρας. Από την μία, το πείραμα λειτουργούσε και λειτουργεί ως πυρήνας δημιουργίας νέας επιστημονικής γνώσης, ενώ από την άλλη λειτουργεί ως μέσο για την δημόσια προβολή της
επιστήμης. Έτσι, η ερευνητική διάστασή του διαμορφώνεται κυρίως σε
κλειστά επιστημονικά εργαστήρια εποπτευόμενα αυστηρά από την επιστημονική κοινότητα, ενώ η δημόσια προβολή τους απαιτεί την αναπαραγωγή τους σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και την παρακολούθηση
τους από ένα ποικίλο ακροατήριο, κυρίως μη επιστημονικό.
Η δημόσια επίδειξη και αναπαραγωγή των πειραμάτων λειτουργεί
και αυτή δισδιάστατα, αφού από την μια μεταφέρει και επικοινωνεί την
επιστημονική γνώση από τους επιστημονικούς κύκλους στο ευρύτερο
κοινό, ενώ παράλληλα την «διαπραγματεύει» εντός του πλαισίου της επιστημονικής κοινότητας. Η παραπάνω σημαντική διαδικασία της κοινοποίησης της γνώσης και διάρρηξης μεταξύ των ορίων επιστήμης – κοι-
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νωνίας έχει ως στόχο αυτό που η κοινότητα των ιστορικών της επιστήμης
αναγνωρίζει ως «συναίνεση».
Η συναίνεση τόσο των επιστημονικών κύκλων όσο και της κοινωνίας
λειτουργεί ως νομιμοποιητικό στοιχείο μιας θεωρίας ή πρακτικής και
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της επιστημονικής δραστηριότητας. Έτσι, η αποδοχή πρακτικών, μεθόδων, διαδικασιών και θεωριών χρήζει
κοινωνικής συναίνεσης με τρόπο που η δημοσιοποίηση και η δημόσια
κατανόηση τους αποτελεί συγκροτητικό στοιχείο της ίδιας της επιστήμης. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καθίσταται έγκυρη, αξιόπιστη και χρήσιμη κοινωνικά η γνώση που παράγεται εντός των κλειστών εργαστηρίων και επαληθεύεται με ορθολογικούς όρους. Αυτή η διάσταση της κοινωνικής αποδοχής και νομιμοποίησης που απαιτείται, καθιστά την πορεία της επιστήμης ένα πολύπλοκο φαινόμενο, που τελικά δεν μπορεί να
«χωρέσει» στα πλαίσια μιας γραμμικής αφήγησης στηριζόμενη στην ανακάλυψη, την πρώτη διατύπωση ή την επιστημονική διάνοια – αυθεντία.
Το αίτημα της κοινωνικής αποδοχής των επιστημονικών θεωριών με
σκοπό τη νομιμοποίηση τους άρχισε να διαμορφώνεται ήδη από τον 17ο
αιώνα, μετατοπίζοντας τον χώρο του πειράματος από την ιδιωτική σφαίρα του αλχημικού εργαστηρίου στη δημόσια. Η αναζήτηση της συναίνεσης πέρα από την επιστημονική κοινότητα είναι εμφανής σε μια σειρά
από ιστορικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα από τις απαρχές της επιστημονικής επανάστασης. Ενδεικτική είναι σε αυτή την κατεύθυνση η
περίπτωση και του Γαλιλαίου ο οποίος με το τηλεσκόπιο που απέστειλε
σε διάφορα πρόσωπα με πολιτική ισχύ προέτρεψε στην επανάληψη των
παρατηρήσεων που είχε κάνει από τους ίδιους διεκδικώντας έτσι την αποδοχή των ανακαλύψεων του και των συνεπειών που αυτή θα είχε για
το κοσμολογικό σύστημα.240
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στις νομιμοποιητικές διαδικασίες και την διαμόρφωση της κοινωνικής αποδοχής κατά την δημόσια επίδειξη των πειραματικών διαδικασιών είναι η δυνατότητα της ενεργής συμμετοχής, της διαδραστικότητας και εμπλοκής
(engagement). Στους αντίποδες της παθητικής παρακολούθησης και διανοητικής κατανόησης το πείραμα, όταν λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο,
δίνει την δυνατότητα στο ακροατήριο να αναπαράγει τις διαδικασίες χωρίς την επιστημονική εποπτεία, να επαληθεύσει ή να διαψεύσει, να αποτύχει και να επαναλάβει. Η αναπαραγωγή των επιστημονικών πρακτικών
από οποιονδήποτε σε διαφορετικούς χώρους και χρόνους εγγυάται, από
240
Για το πως αντέδρασαν οι κύκλοι των ευγενών και των μορφωμένων της εποχής
σε σχέση με τις παρατηρήσεις, κάτι που εμπλέκεται και με την αξιοπιστία του οργάνου
βλ. S. SHAPIN & S. SCHAFFER: Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle and the
Experimental Life, σ. 98-99 και R.S. WESTFALL: “Science and Patronage: Galileo and
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την μια, την ευρύτερη πρόσβαση στις επιστημονικές δραστηριότητες και,
από την άλλη, την αντικειμενικότητα που προσδίδει η δυνατότητα σταθερής επανάληψης των πειραματικών αποτελεσμάτων.
Η παραπάνω διαδικασία συμπεριλαμβάνει και την περίπτωση του
σχολικού εργαστηρίου της εποχής μας241, το οποίο μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας διαμορφώνει την συναίνεση του σώματος των μαθητών/τριών όσον αφορά τόσο το θεωρητικό μέρος των πειραμάτων όσο
και της ίδιας της πρακτικής που εμπλέκεται σε αυτό. Τα πειραματικά αποτελέσματα μιας τέτοιας επίδειξης τίθενται ως τα αδιαμφισβήτητα τεκμήρια που αποφαίνονται για την αλήθεια ενός νόμου ή μιας φυσικής θεωρίας, ενώ την ίδια ώρα η διαδικασία του πειράματος παίζει ρόλο στη
διαμόρφωση της προσέγγισης που υιοθετούν είτε τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας είτε οι εκπαιδευόμενοι/ες.
Η παραγωγή έγκυρης γνώσης μέσα στο χώρο του εργαστηρίου προϋποθέτει τη συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας κυρίως ως προς τη
μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται, καθώς και τη συναίνεση ως
προς τη χρήση των οργάνων, την επεξεργασία των μετρήσεων και την
εξαγωγή των αποτελεσμάτων242. Το πέρασμα στη δημόσια σφαίρα, που
τροφοδοτείται από την ίδια την διαδικασία επίδειξης/τέλεσης και αναπαραγωγής του πειράματος, επιδιώκει την κοινωνική συναίνεση, ενώ την
ίδια ώρα νομιμοποιεί τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται ως κατάλληλες
για την εξαγωγή έγκυρων συμπερασμάτων.
Το εργαστήριο, όπως και το πείραμα, παρουσιάζεται ως ένα αντικειμενικό και ουδέτερο πεδίο στο οποίο φανερώνεται με άμεσο και μετρήσιμο τρόπο243 - και αυτή η παράμετρος του μετρήσιμου είναι που παίζει
καθοριστικό ρόλο - η πρόβλεψη μιας ορθής θεωρίας ή το πεδίο όπου
μπορεί να καταδειχθεί το αντίστοιχο λάθος με έναν άμεσο τρόπο. Ο χώρος του εργαστηρίου φαίνεται να είναι απαλλαγμένος από κάθε υποκειμενικότητα, τυχαιότητα ή ενδεχομενικότητα, και συνεπώς να οδηγεί σε
ασφαλή συμπεράσματα, αφού εμφανίζεται ως πλήρως ελέγξιμος και απομονωμένος από κάθε είδους ανεπιθύμητο παράγοντα. Η «αντικειμενικότητα» ενός χώρου, στον οποίο διεξάγεται το πείραμα, τον καθιστά ως
το απαραίτητο εκείνο ουδέτερο πεδίο δράσης που αφήνει χώρο για συγκρούσεις, διαμάχες και διαπραγματεύσεις, όπως αυτές προκύπτουν στην
πορεία προς την κατάκτηση της συναίνεσης επί μιας θεωρίας και των
241
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πρακτικών της, που οδηγεί τελικά στην υιοθέτηση ή απόρριψη του εκάστοτε παραδείγματος.
Η δημόσια επίδειξη της επιστημονικής γνώσης, με τους όρους που
αναλύθηκε παραπάνω, είναι ένα φαινόμενο που επαναπροσδιορίζεται
συνεχώς αλλάζοντας χαρακτηριστικά ανάλογα την τοπικότητα και τον
ιστορικό χρόνο. 'Ήδη από το 1652, στο Λονδίνο αρχίζουν και δημιουργούνται χώροι που εντός του πλαισίου αναψυχής, διασκέδασης και κοινωνικοποίησης και αρχίζει να επικοινωνείται η επιστημονική γνώση. 244
Από τον 18ο αιώνα και έπειτα, ξεκινά η σταδιακή θεσμοθέτηση των
χώρων που θα φιλοξενήσουν τον δημόσιο χαρακτήρα της επιστήμης, με
αποκορύφωμα τον 19ο αιώνα στα πλαίσια της ανάπτυξης του ηλεκτρισμού. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα αυτό και η υιοθέτηση της κουλτούρας της δημόσιας γνώσης, θα στρέψει την επιστημονική κοινότητα
αλλά και το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού στην δημιουργία χώρων
που θα βοηθούν στην επίδειξη των επιστημονικών επιτευγμάτων σχετικά
με τον ηλεκτρισμό.245
Παρότι είναι σαφής μια ιστορική συνέχεια στον χαρακτήρα της επιστημονικής δραστηριότητας τους αιώνες που εξετάζουμε, ο 19ος αιώνας
παρουσιάζει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά που φαίνεται να παίζουν
καθοριστικό ρόλο τόσο στην δημόσια και ιδιωτική σφαίρα όσο και στη
σχέση επιστήμης και κοινωνίας. Είναι ο αιώνας όπου συναντώνται με
συγκροτητικό τρόπο η επιστήμη με την τεχνική, ενώνεται η επιστήμη με
τη βιομηχανία και την τεχνολογία246 και ταυτοχρόνως διαμορφώνεται
τόσο επιστημονικά όσο και κοινωνικά το αίτημα μιας ορατής (visible)
και χρήσιμης επιστήμης.247
Η ανάπτυξη συσκευών και μηχανών, που δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής φυσικών φαινομένων248 και λειτουργούν σαν πυρήνας στη
διεξαγωγή πειραματικών διαδικασιών, απαιτεί τη δημόσια επίδειξη τους
στο ευρύ κοινό διαμορφώνοντας ειδικούς χώρους (galleries/halls) και
δημιουργώντας εθνικές και διεθνείς επιστημονικές εκθέσεις στα πλαίσια
των οποίων παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις των επιστημών και
των τεχνών.249
Το κοινωνικό αυτό άνοιγμα της επιστήμης, τη βοηθά να διεκδικήσει
και να εδραιώσει τη θέση της στην κοινωνία, ενώ παράλληλα οι θεσμοί
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μέσα στους οποίους αναπτύσσεται την τοποθετούν στην βικτωριανή
κουλτούρα κάνοντάς την μέρος της μητροπολιτικής ζωής της εποχής.250
Η αλλαγή των χαρακτηριστικών της επιστημονικής δραστηριότητας,
εφόσον αυτή πλέον περιλαμβάνει τη δημόσια προβολή της, απαιτεί την
αξιοποίηση και βελτίωση περαιτέρω δεξιοτήτων και ικανοτήτων από
πλευράς των επιστημόνων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιστήμης του
19ου αιώνα, απαιτεί από την ταυτότητα του επιστήμονα, να είναι παράλληλα εκπαιδευτής, εφευρέτης, performer και showman.251 Ταυτόχρονα,
χρήζει τη δημιουργία ενός διαφορετικού λεξιλογίου, που θα μπορέσει να
αποτυπώσει με ακρίβεια την επιστημονική γνώση αλλά να είναι και ικανό να την επικοινωνήσει με τρόπο κατανοητό και προσβάσιμο στο ακροατήριο της. Η μετάβαση αυτή της επιστημονικής γνώσης στη δημόσια
σφαίρα και η σύνδεση της επιστήμης με την βιομηχανία δημιουργούν την
ίδια ώρα την ανάγκη ανάπτυξης ρητορικών στρατηγικών και στρατηγικών πειθούς από μέρους των επιστημόνων. Τέτοιου τύπου ιστορικά παραδείγματα μπορεί κανείς να αναζητήσει στις περιπτώσεις των Faraday
και Tesla.252
Συνοψίζοντας, στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια μελέτης
των πειραματικών διαδικασιών, που αφορούν τις φυσικές επιστήμες και
λαμβάνουν χώρα σε δημόσιο χώρο, σε μια ιστορική προοπτική. Σκοπός
της εργασίας ήταν μέσα από παραδείγματα της ιστορίας των επιστημών
να τονιστεί ο κοινωνικός ρόλος των πειραμάτων. Για να εξυπηρετηθεί ο
παραπάνω σκοπός, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τον ζήτημα του χώρου
που εκτελείται ιστορικά το δημόσιο πείραμα ώστε να αναδείξουμε τις
κοινωνικότητες που αυτό εμπεριέχει. Έτσι παρουσιάσαμε το ζήτημα της
πρόσβασης, όπως αυτό συνδέεται με ζητήματα έμφυλων διακρίσεων και
ιεραρχικών σχέσεων, τη νομιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης μέσα
από τη δημόσια προβολή της, καθώς και κάποια από τα χαρακτηριστικά
της δημόσιας επιστήμης όπως αυτά άρχισαν να διαμορφώνονται τον 19ο
αιώνα.
Θεωρώντας κομμάτι της δημόσιας προβολής και κατανόησης της επιστήμης την εκτέλεση πειραμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε κάποια χαρακτηριστικά που εγγράφονται στο
εσωτερικό της. Κλείνοντας, ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι το πλαίσιο
των πειραματικών διαδικασιών είναι ευρύ, πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο, καθώς απαιτεί μελέτες εις βάθος ώστε να μπορέσουν να τονιστούν οι
τοπικότητες και χρονικότητες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται.253 Μια
τέτοιου τύπου έρευνα στο πεδίο της ιστορίας των επιστημών θέτει στο
επίκεντρο ερωτήματα που προβάλλουν την αλληλεπίδραση της κοινωνί250

Ό.π., σ. 113
Ό.π., σ. 119-120
252
Ό.π., σ. 119-120
253
Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Το παρελθόν των επιστημών ως ιστορία, σ. 224
251

141

ας με την επιστήμη, αναδεικνύοντας την διάδοση και διδακτική της επιστημονικής γνώσης ως μια κοινωνική πρακτική.
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Τα ιστορικά πειράματα ως εργαλεία ανάδειξης διαφορετικών
όψεων του πειράματος και μετασχηματισμού του εργαστηρίου
φυσικών επιστημών σε «επιστημονικό μουσείο»
ΦΛΩΡΑ ΠΑΠΑΡΟΥ
Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να δειχθεί πώς η ιστορική
προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών μπορεί να μετασχηματίσει την ζωή του σχολικού εργαστηρίου, προσδίδοντας στην πειραματική διδασκαλία πλούσιο διαθεματικό προσανατολισμό. Σύγχρονοι
προβληματισμοί πάνω στα είδη και τη φύση των επιστημονικών οργάνων, τη σχέση τους με την εγκαθίδρυση της πειραματικής επιστήμης,
μελέτες πάνω στη φύση και τα είδη των πειραματικών διαδικασιών, θέματα επιστήμης και κοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν άξονες για τον
ανασχεδιασμό της πειραματικής διδασκαλίας. Ένα τέτοιο εγχείρημα
μπορεί να καταστήσει το σχολικό εργαστήριο πόλο έλξης για διαφορετικούς τύπους μαθητών.
Λέξεις κλειδιά: ιστορικά πειράματα, επιστημονικά όργανα, διδασκαλία
της επιστήμης, φιλοσοφία του πειράματος, εργαστήριο φυσικών επιστημών
Εισαγωγή
Η συζήτηση για τη σκοπιμότητα και τους τρόπους ενσωμάτωσης της ιστορίας της επιστήμης στα αναλυτικά προγράμματα των φυσικών επιστημών μετράει σήμερα αρκετές δεκαετίες εντατικής έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο254. Η αντίστοιχη διδακτική πράξη υπαγορεύεται από τις υπάρχουσες ανάγκες για επιστημονική εκπαίδευση και τις επικρατούσες
παιδαγωγικές θεωρήσεις. Παράλληλα, παρατηρείται ότι ο σχεδιασμός
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντανακλά τάσεις που έχουν νωρίτερα καθορίσει την ιστοριογραφία και τη φιλοσοφία της επιστήμης. Έτσι,
εξελίξεις της δεκαετίας του 1980 στη φιλοσοφία της επιστήμης που επικεντρώνονται στη μελέτη του πειράματος ως διαδικασίας255 συμβάλλουν
κατά τη δεκαετία του 1990 στην αναδιαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Το ενδιαφέρον για το
254
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πείραμα – που υπήρχε στα αναλυτικά προγράμματα της δεκαετίας του
1970 και είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 – επιστρέφει και δίνει νέα πνοή σε διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο της τυπικής
και της άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης. Σε ερευνητικό επίπεδο και
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούνται νέα πεδία μελέτης,
όπως το πεδίο έρευνας και ανακατασκευής ιστορικών επιστημονικών
οργάνων και ιστορικών πειραμάτων256, η μελέτη των πειραμάτων στο
ιστορικο-κοινωνικό τους πλαίσιο257, η μελέτη των πειραμάτων ως διαδικασιών258, η διερεύνηση διαφορετικών ειδών πειραματισμού με γνώμονα
τον τρόπο συνάρθρωσης πειράματος και θεωρίας259, η διερεύνηση της
έννοιας της πειραματικής κουλτούρας260. Στο επίπεδο της άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης, οι ερευνητικές αυτές τάσεις έχουν δώσει νέα
ώθηση στα μουσεία που στεγάζουν την υλική κουλτούρα της επιστήμης,
όπως και στη σύνδεση σχολείων και επιστημονικών μουσείων261. Στην
παρούσα εργασία θα εξεταστεί η δυνατότητα να μεταφερθεί μέρος του
προβληματισμού αυτού μέσα στο σχολικό εργαστήριο και να «χρωματίσει» την «ανάγνωση» των επιστημονικών οργάνων και τον σχεδιασμό
της πειραματικής διδασκαλίας.
Θέματα ιστορίας και φύσης των επιστημονικών οργάνων
Η ιστορία των επιστημονικών οργάνων μας πηγαίνει πίσω στην εποχή
του Francis Bacon, όταν το 1620 εισηγείται στο βιβλίο του με τον χαρα-
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κτηριστικό τίτλο Novum Organum την ενεργητική262 παρέμβαση στη φύση263. Ο Bacon ορίζει τα όργανα, δίνοντάς τους διττή σημασία, την έννοια του εργαλείου και της μεθόδου264. Αντίθετα με τα όργανα που μέχρι
τότε χρησιμοποιούνταν και ήταν κυρίως όργανα μετρήσεων, όπως ζυγαριές, χάρακες, ρολόγια, τοπογραφικά όργανα και όργανα πλοήγησης, τα
εργαλεία της νεοσύστατης πειραματικής επιστήμης σπάνια μετρούσαν
κάτι. Τα όργανα αυτά πρωταγωνιστούσαν σε πειράματα που χαρακτηρίζονταν περίτεχνα– «elaborate». O τελευταίος όρος συνδέεται με τη λέξη
elaboratory απ’ όπου προέρχεται η λέξη laboratory. Τα νέα όργανα είχαν
ως τόπο κατοικίας τους τα νέα εργαστήρια, τα οποία σε αντίθεση με τα
αλχημιστικά εργαστήρια που ήταν οι πρόγονοί τους, φιλοξενούσαν πρακτικές που επεδίωκαν να είναι φανερές σε όλους265. Τα νέα όργανα ή αλλιώς φιλοσοφικά όργανα, όπως τον 17ο αιώνα ονομάστηκαν, δεν συγκέντρωναν εξαρχής ιδιότητες κύρους. Αντίθετα, δημιουργούσαν υποψίες
ως προς το βαθμό αλήθειας που μπορούσαν να εγγυηθούν. Ισχυρός λόγος
γι’ αυτό, εκτός από τη σύνδεσή τους με τα αλχημιστικά εργαστήρια, ήταν
το γεγονός ότι προέρχονταν από την παράδοση της φυσικής μαγείας, μια
έκφανση της οποίας ήταν η γοητεία του κοινού μέσα από την εξαπάτηση
των αισθήσεων. Οι υποστηρικτές της πειραματικής επιστήμης αποτελούσαν εκπροσώπους μιας νέας κουλτούρας που αξιοποιούσε παρόμοια με
τους φυσικούς μάγους όργανα και πειράματα, επιδιώκοντας διαφορετικά
αποτελέσματα. Στα χέρια τους266 τα εργαλεία των πειραμάτων γίνονταν
παράθυρα αντικειμενικής παρατήρησης της φύσης. Η διαδικασία της μετάβασης, από τη φυσική μαγεία στην καθιέρωση της πειραματικής διαδικασίας ως διαδικασίας έγκυρης προσέγγισης της γνώσης, περιλάμβανε
υλικές, διανοητικές και κοινωνικές συνιστώσες. Τα όργανα της φυσικής
μαγείας χρειάζονταν συχνά να επενδυθούν με νέα επιστημονική γνώση
και τεχνολογία, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους νέ262
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ους στόχους267. Επίσης, έπρεπε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα γύρω
από τη νέα χρήση των οργάνων, ικανή να προσδώσει στην εμπειρία το
κύρος που μέχρι τότε είχαν μόνο τα μαθηματικά, ή με άλλα λόγια να δώσει τη δυνατότητα στη γνώμη να υφάνει γνώση. Ένας τρόπος που ιστορικά επιλέχθηκε γι’ αυτό ήταν τα πειράματα να πραγματοποιούνται μπροστά σε αξιόπιστους μάρτυρες, να καταγράφονται οι επικρατούσες τοπικές και ειδικές συνθήκες, να περιγράφεται αναλυτικά και με ακρίβεια
όλη η πειραματική διαδικασία, ακόμα και οι φάσεις που δεν κατέληγαν
σε επιτυχία. Με αυτόν τον τρόπο η εμπειρία θα αποκτούσε κύρος αντικειμενικής γνώσης. Οι ερευνητές θα μπορούσαν να επαναλάβουν τα καταγεγραμμένα πειράματα ή να αξιοποιούν ως έγκυρα για περαιτέρω έρευνα τα ήδη καταχωρημένα πειραματικά δεδομένα268. Οι ιστορικοί των
επιστημονικών οργάνων, ωστόσο, εύστοχα επισημαίνουν, ότι, παρά τον
νέο τους ρόλο ως αντικειμενοποιητές της γνώμης, τα επιστημονικά όργανα δεν «ξεχνούν» την καταγωγή τους. Πριν κλειστούν στον γυάλινο πύργο της ακαδημαϊκής έρευνας, που θεσμοθετείται τον 19ο αιώνα, πλησιάζουν το κοινό με διάφορους τρόπους που συνδυάζουν την επιστήμη με
την τέχνη, τη μετάδοση γνώσης μέσα από τον εντυπωσιασμό. Έτσι, τον
18ο αιώνα υπάρχουν εκατοντάδες εισηγητές δημόσιων επιστημονικών
θεαμάτων που απευθύνονται σε κοινό όλων των επιπέδων μόρφωσης και
κοινωνικής κατάστασης. Οι εισηγητές έχουν διάφορα επίπεδα επιστημονικής μόρφωσης και τα «μαθήματά» τους αποτελούν μορφή διασκέδασης, αλλά και τον μόνο, ίσως, τρόπο να ενημερωθεί κανείς επαγγελματικά, αν είναι γιατρός ή φαρμακοποιός. Ταυτόχρονα, συνιστούν δίαυλο
εμπορικής διακίνησης των επιστημονικών οργάνων, τα οποία συχνά πωλούνται στο τέλος των παραστάσεων. Η διαδικασία αυτή, που σήμερα
φαντάζει ως μη αυστηρά επιστημονική, είναι αυτή που, ιστορικά, νομιμοποιεί την επιστήμη269.
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Από την ιστορία της επιστήμης στο σημερινό εργαστήριο φυσικών
επιστημών
Μέχρι τον 19ο αιώνα ο όρος επιστημονικά όργανα δεν υφίσταται. Τα όργανα που μπορούν να παράγουν φαινόμενα ονομάζονται φιλοσοφικά και
διακρίνονται από τα μετρητικά όργανα που ονομάζονται μαθηματικά ή
όργανα των μηχανικών. Διακρίνονται επίσης και από τα οπτικά όργανα270. Τον 19ο αιώνα τα όργανα κατατάσσονται στους εμπορικούς καταλόγους σε περισσότερες κατηγορίες, ενδεικτικές και των επιστημονικών
κλάδων που έχουν στο μεταξύ αναπτυχθεί271.
Μεγάλη κατηγορία οργάνων που διακινούνται στους εμπορικούς καταλόγους αποτελούν τα όργανα για εκπαιδευτική χρήση ή διδακτικά όργανα. Το γύρισμα του 19ου αιώνα και η πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα
αποτελεί τη χρυσή εποχή των διδακτικών οργάνων272. Παρόλο που ο
σχεδιασμός τους διαφοροποιείται σταδιακά μέχρι τις πρώτες δεκαετίες
του 20ου αιώνα, διατηρούν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη σύνδεσή
τους με ιστορικά πειράματα. Μετά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα επιστημονικά όργανα για εκπαιδευτική χρήση τυποποιούνται και απλουστεύονται, για να είναι εύκολη η χρήση τους από τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα οι αναφορές τους στα ιστορικά πειράματα γίνονται πιο χαλαρές. Ο
προσανατολισμός των αναλυτικών προγραμμάτων κατά τις δεκαετίες
1960-70 στην κατασκευή επιστημόνων273 κατευθύνει την πειραματική
διδασκαλία προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων μέτρησης και μαθηματικοποίησης. Πολλά διδακτικά όργανα επινοούνται με στόχο την επιβεβαίω-

270
Στα μαθηματικά όργανα ή όργανα των μηχανικών ανήκαν για παράδειγμα τα ηλιακά ρολόγια, οι πυξίδες, οι αστρολάβοι και οι εξάντες. Στα οπτικά όργανα ανήκαν οι
φακοί, οι καθρέπτες και τα πρίσματα, τα οποία περισσότερο χρησιμοποιούνταν ως εργαλεία παραγωγής θεαμάτων και λιγότερο ως εργαλεία επιστημονικής έρευνας. Βλ. J.D.
WARNER: «What is a Scientific Instrument, When Did it Become One, and Why?»
BJHS, Cambridge University Press, 23, 1 (1990), σελ. 83-93. Βλ. Επίσης L.TAUB, «On
Scientific Instruments», Studies in History and Philosophy of Science, 40, 4 (2009), σ.
337-343.
271
Τα όργανα των καταλόγων περιλαμβάνουν αντικείμενα που αποδίδονται στις κατηγορίες: Ακουστική, Αστρονομία, Βιολογία, Γεωφυσική, Εκπαιδευτικά όργανα, Ζυγαριές, Ηλεκτρισμός, Ιατρικά Όργανα, Μαθηματικά Όργανα, Μετεωρολογία, Μηχανολογία, Μικροσκοπία, Ναυσιπλοΐα, Οπτική, Όργανα Σχεδίασης, Όργανα της Φυσικής Φιλοσοφίας, Τοπογραφικά όργανα, Φυσική Ιστορία, Χημεία, Φασματοσκοπία, Φυσική, Φωτογραφία. Χαρακτηριστικά παρατηρείται ότι όρος «φιλοσοφικά όργανα» διατηρείται στους
καταλόγους μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα.
272
S. TURNER: «Chicago Scientific Instrument Makers, 1871-1918, Part I: The
School Science Market», Rittenhouse, 19, 2 (2005), σ. 65-128. Επίσης, P.ZOLLER:
«Physics Experiments for Everyone: German Makers», Scientific Instrument Society,
Bulletin, 102, (2009), σελ. 21-29. Επίσης, P. BRENNI: «The Evolution of Teaching Instruments and their Use between 1800 and 1930». Science & Education 21, 2 (2012),
σ.191-226.
273
MATTHEWS 2014, chap.3.
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ση φυσικών νόμων, οι οποίοι εκφράζονται ως μαθηματικές σχέσεις μετρήσιμων φυσικών μεγεθών.
Στα σχέδια των οργάνων του σημερινού εργαστηρίου, πολλά από τα
στοιχεία της ιστορίας τους μπορούν να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν για την ύφανση διδακτικών σεναρίων. Προσπαθώντας να συστηματοποιήσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα, θα μπορούσαμε καταρχήν να «χρονολογήσουμε» τα επιστημονικά όργανα, αναγνωρίζοντας την εποχή στην
οποία αντίστοιχα274 επιστημονικά όργανα βρίσκονταν στο κέντρο του
επιστημονικού ενδιαφέροντος. Κατά δεύτερον, θα μπορούσαμε να τα
ταξινομήσουμε, ανάλογα με το είδος των πειραματικών διαδικασιών που
υποστηρίζουν275.
Ανάμεσα στα όργανα που, με τη βακώνεια έννοια, χρησιμεύουν για
να παράγουν φαινόμενα θα δίναμε εξέχουσα θέση, από την άποψη του
διδακτικού ενδιαφέροντος, στην αντλία κενού, στις ηλεκτροστατικές
γεννήτριες και στο πηνίο Ruhmkorff. Τα όργανα αυτά αποτελούσαν κεντρικούς πρωταγωνιστές στην επιστημονική σκηνή του 17ου, του 18ου και
του 19ου αιώνα, αντίστοιχα. Συνιστούσαν βασικά εργαλεία επιστημονικής
έρευνας, ενώ, ταυτόχρονα, ήταν πολύ δημοφιλή και τα πειράματα που
πραγματοποιούνταν με τη βοήθειά τους ήταν ιδιαίτερα θεαματικά276. Τέ274

Δηλαδή ιστορικά επιστημονικά όργανα των οποίων οι συσκευές του σημερινού
εργαστηρίου αποτελούν αντίγραφα ή διδακτικούς μετασχηματισμούς.
275
Για την ταξινόμηση των επιστημονικών οργάνων ανάλογα με την πειραματική
κουλτούρα που υποστηρίζουν και τον μετατονισμό που υφίστανται μέσα στην ιστορική
επιστημονική εξέλιξη βλ. Τ. KUHN: «Mathematical Versus Experimental Traditions in
the Development of Physical Science», The Essential Tension, The University of Chicago
Press, 1977b, σ. 31-65. Επίσης, J. BENNETT: «Knowing and Doing in the Sixteenth
Century: What Were Instruments for?» BJHS, 36 (2003), σ. 129-150.
276
Η έρευνα πάνω στο κενό και στις ιδιότητες του αέρα, παρουσιάζει το ενδιαφέρον,
ότι εκκινήθηκε ως διερεύνηση ιστορικά επίμονων φιλοσοφικών ερωτημάτων που σχετίζονται με την φυσική και μεταφυσική του κενού, ενώ παράλληλα η πειραματική κουλτούρα την οποία η έρευνα αυτή ιστορικά εισάγει έχει κεντρική θέση στην θεσμοθέτηση
της πειραματικής επιστήμης. Η διερεύνηση των ζητημάτων αυτών στη σχολική τάξη
μπορεί να αναδείξει τη σοβαρότητα που είχαν ερωτήματα πάνω στο κενό τον 17ου αιώνα.
Παράλληλα, από την άποψη της διδασκαλίας έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η σειρά των
ιστορικών πειραμάτων του 17ου αιώνα πάνω στο κενό και τις ιδιότητες του αέρα μπορεί
εύκολα να αναπαρασταθεί στη σχολική τάξη και να συνδεθεί με ερωτήματα της καθημερινής ζωής και κοινές αισθητηριακές εντυπώσεις (Βλ. Σχετικά: F. PAPAROU & A.
KARALIOTA: «How Would the Earth Be without Air?: Teaching Proposal for the Exploration of Air and Atmospheric Pressure through Historical Instruments, Experiments and
Stories». Proceedings of the 11th International IHPST Conference: Promise, Challenge
and Demand, Thessaloniki, Greece,1-5 July 2011, σ. 581-587). Οι ηλεκτροστατικές γεννήτριες παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα ότι χρησιμοποιούνταν από πολύ διευρυμένη
βάση πειραματιστών. Σε αντίθεση με τις αντλίες κενού, που ήταν δύσκολες και πολύ
ακριβές κατασκευές, οι ηλεκτρικές μηχανές μπορούσαν να κατασκευαστούν από υλικά
όπως μια ρόδα κάρου και μια γυάλινη φιάλη κρασιού. Ο χαρακτήρας της τεχνικής επινόησης που εμφάνιζαν συχνά τα πειράματα του ηλεκτρισμού μπορεί να αξιοποιηθεί ως
άξονας σχεδιασμού δράσεων ανακαλυπτικού χαρακτήρα στο σημερινό σχολικό εργαστή-
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λος, εμφανίζουν το κοινό μεταξύ τους χαρακτηριστικό ότι πρωταγωνίστησαν ιστορικά σε πειράματα εξερευνητικού τύπου, δηλαδή σε διαδικασίες κατά τις οποίες ο πειραματισμός προηγήθηκε της διατύπωσης επιστημονικής θεωρίας277. Τα όργανα που προαναφέρθηκαν μπορούν, επομένως, να χρησιμοποιηθούν ως φακοί προβολής κεντρικών θεμάτων
επιστήμης και κοινωνίας του 17ου, του 18ου και του 19ου αιώνα. Παράλληλα, να αποτελέσουν «πύλες» για την εφαρμογή ανακαλυπτικών μεθόδων διδασκαλίας εμπνευσμένων από την ιστορία της επιστήμης. Κατάλληλα σενάρια μπορούν να προκαλέσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις συσκευές αυτές, για να παράγουν φαινόμενα, τα οποία στη συνέχεια να τεθούν υπό μελέτη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές αποδεικνύονται ιδιαίτερα εφευρετικοί κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους διδακτικών διαδικασιών278.
Μια δεύτερη κατηγορία οργάνων που μπορούν να ομαδοποιηθούν
και να ενταχθούν σε διδακτικά σενάρια είναι απλά οπτικά όργανα, όπως
φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και πιο σύνθετα, όπως τα εργαλεία προβολής, το τηλεσκόπιο, το μικροσκόπιο και το φασματοσκόπιο. Το τηλεσκόπιο και το μικροσκόπιο, που είναι βασικά εργαλεία έρευνας στην επιστημονική σκηνή του 17ου αιώνα, αποτελούν συνθέσεις φακών ή φακών και
κατόπτρων. Έχει ενδιαφέρον ότι παρόλο που το μικροσκόπιο και το τηλεσκόπιο αποτελούν αντικειμενοποιητές γνώμης ή αλλιώς εργαλεία παραγωγής αντικειμενικών γεγονότων τα συνθετικά τους μέρη, δηλαδή οι
φακοί και οι καθρέπτες είναι εργαλεία που η καθημερινή πρακτική της
εποχής τους τα είχε συνδέσει με την πλάνη των αισθήσεων. Επίσης, με τη
ριο. Επίσης, ο δημοφιλής χαρακτήρας των ηλεκτρικών θεαμάτων του 18ου αιώνα μπορεί
να εμπνεύσει και την οργάνωση αντίστοιχων θεαμάτων από τους σημερινούς μαθητές.
Τέλος, το πηνίο Ruhmkorff θεωρήθηκε τόσο σημαντικό στην εποχή του, ώστε ο ίδιος ο
Ιούλιος Βερν του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε περισσότερα από ένα έργα του. Αποτελούσε κεντρικό εργαλείο της πειραματικής έρευνας πάνω στις ηλεκτρικές εκκενώσεις σε
μειωμένη πίεση. Η έρευνα αυτή συνένωνε τα πεδία της φυσικής, της χημείας και της
αστρονομίας, ενώ είχε κεντρικό ρόλο και σε εφαρμογές της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, τα φαινόμενα που παράγονταν με τη βοήθεια του πηνίου Ruhmkorff ήταν ιδιαίτερα
θεαματικά.
277
Στις περιοχές αυτές έρευνας εντάσσεται η έρευνα πάνω στο κενό και τις ιδιότητες
του αέρα του 17ου αιώνα, η έρευνα πάνω στον στατικό ηλεκτρισμό του 18ου αιώνα και η
έρευνα πάνω στη μελέτη των ηλεκτρικών εκκενώσεων σε μειωμένη πίεση του 19ου αιώνα. Για το είδος των εξερευνητικών πειραμάτων βλ. F.STEINLE: Experiments in History
& Philosophy of Science. Perspectives on Science 10, 4 (2002), σ. 408-431.
278
P. HEERING: “Getting Shocks: Teaching Secondary School Physics through History. Science & Education”, 9, 4(2000) σ. 363–373. Προσωπικά, είχαμε την ευκαιρία να
διαπιστώσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για την παραγωγή και την εξερεύνηση φαινομένων στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας Α’ και Β΄ Λυκείου. Αποδείχθηκαν ιδιαίτερα εφευρετικοί στα πειράματα στατικού ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού. Είχαν την περιέργεια να επαναλαμβάνουν τα πειράματα επίμονα, ενώ ήταν σε
θέση να παίζουν πάνω σε μια πειραματική ιδέα παραλάσσοντας και βελτιώνοντας τις
πειραματικές διατάξεις.
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βοήθεια φακών και κατόπτρων οι κατασκευαστές οργάνων του 18ου και
19ου αιώνα παρήγαγαν και σύνθετα όργανα που αποτελούν προγόνους
των σημερινών εργαλείων προβολής, όπως οι μαγικοί φανοί, το ηλιακό
μικροσκόπιο, ή οι φαντασμαγορίες που χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά, είτε
ως όργανα ομαδικής παρατήρησης και μαρτυρίας αντικειμενικών γεγονότων, είτε ως εργαλεία παραγωγής θεαμάτων και ψευδαισθήσεων279. Το
φασματοσκόπιο, με τη σειρά του, έχει κυρίαρχο ρόλο στη χημική έρευνα
και στις αστρονομικές παρατηρήσεις του 19ου αιώνα. Το κεντρικό συστατικό του τμήμα είναι ένα πρίσμα. Όμως το πρίσμα, αποτελεί κεντρικό
συστατικό τμήμα και ενός άλλου οργάνου του 19ου αιώνα, του καλειδοσκοπίου, που σύμφωνα με τον κατασκευαστή του, είχε ως ρόλο τη μελέτη της ίδιας της αντίληψης μέσα από την πλάνη των αισθήσεων280. Από
τα παραπάνω εύκολα προκύπτει ότι είναι σημαντικό να μελετηθεί μέσα
από τη διδακτική πράξη η πολλαπλή φύση των οπτικών οργάνων. Επίσης, αξίζει να δοθεί έμφαση στην κατανόηση της μεταβολής της στάσης
της επιστημονικής κοινότητας ως προς τη δυνατότητα των οπτικών οργάνων να παρέχουν έγκυρη πληροφορία. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Jim Bennett, ενώ ο Γαλιλαίος δυσκολεύεται να πείσει τους συγχρόνους του να χρησιμοποιήσουν το τηλεσκόπιό του, για να «δουν» την αλήθεια, δύο αιώνες αργότερα το φασματοσκόπιο καθιερώνεται ταχύτατα
ως όργανο χημικής ανάλυσης, γεγονός ενδεικτικό του κύρους που έχει
αποκτήσει στο διάστημα αυτό η πειραματική επιστήμη281.
Μια τρίτη κατηγορία οργάνων στο σημερινό εργαστήριο αποτελούν
όργανα που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μέτρησης. Είναι σημαντικό
να αναγνωριστούν οι ιστορικές πειραματικές διαδικασίες στις οποίες αναφέρονται τα συγκεκριμένα όργανα. Ορισμένα από τα όργανα μέτρησης
του εργαστηρίου συσχετίζονται με ιστορικές πειραματικές διατάξεις που
υποστήριζαν αρχικά εξερευνητικού τύπου πειράματα τα οποία μετεξελίχθηκαν σε πειράματα μέτρησης μέσα από βελτιώσεις και αύξηση της
ακρίβειας282. Άλλα όργανα αντιστοιχούν σε ιστορικά πειράματα μέτρησης που έγιναν με διατάξεις που αποτελούσαν καινοτόμες επινοήσεις σε
279

P. HEERING: «The Enlightened Microscope: Re-enactment and Analysis of Projections with Eighteenth-Century Solar Microscopes», BJHS, 41, 3 (2008), σ. 345–367, R.
MORUS: «Seeing and Believing Science», Isis, 97, 1, (2016) σ. 101-110.
280
MORUS 2016.
281
J. BENNETT: «The Spectroscope’s first decade». SIS Bulletin, 4, Summer (1984),
σ. 3-6.
282
Για παράδειγμα, η μέτρηση του λόγου q/m των υποθετικών σωματιδίων που αποτελούν τις καθοδικές ακτίνες (Βλ. J. J. THOMSON: «Cathode Rays», Philosophical
Magazine, 44, 293 (1897)) γίνεται σε διατάξεις που αποτελούν εξέλιξη των πειραματικών
διατάξεων διερεύνησης της φύσης των καθοδικών ακτίνων. Ακόμα, το βαρόμετρο, που
επινοείται για τη μέτρηση των μεταβολών «του βάρους του αέρα», αποτελεί εξέλιξη των
πειραματικών διατάξεων του Berti και του Torricelli που ανίχνευαν την δυνατότητα παραγωγής του κενού (Βλ. K.W.E MIDDLETON: «The Place of Torricelli in the History of
the Barometer». Isis, 54, 1 (1963), σ. 11-28).
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σχέση με τα εξερευνητικά πειράματα που είχαν προηγηθεί283. Μια τρίτη
κατηγορία οργάνων μέτρησης στο εργαστήριο αποτελούν επινοήσεις που
έχουν γίνει για διδακτικούς σκοπούς και απομονώνουν τμήματα ή παραλλάσουν διαδικασίες ιστορικών πειραμάτων284. Παράλληλα με τη διεξαγωγή ασκήσεων μέτρησης, έχει ενδιαφέρον να παρατηρηθούν οι επινοήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί, ώστε τα όργανα μέτρησης να κερδίζουν σε ακρίβεια σε σχέση με τα όργανα που μπορούν απλώς να διερευνήσουν τα αντίστοιχα φαινόμενα. Επίσης, έχει ενδιαφέρον να εντοπιστούν οι επινοήσεις εκείνες που, μέσα από την βελτίωση της ακρίβειας,
επιτρέπουν να γίνεται δυνατός ο προσδιορισμός μη παρατηρήσιμων οντοτήτων285. Ακόμα, έχει σημασία να εντοπιστούν οι επινοήσεις που για διδακτικούς σκοπούς έχουν απομονώσει τμήματα ή έχουν παραλλάξει τη
διαδικασία ιστορικών πειραμάτων. Όλες οι παραπάνω επινοήσεις, τέλος,
έχει ενδιαφέρον να συσχετιστούν με την αλλαγή συμπεριφοράς που προκαλούν στον πειραματιστή και την διαφοροποίηση των ερωτημάτων που
του υποβάλλουν. Εδώ, θα θέλαμε να σχολιάσουμε ότι η συμπεριφορά
του πειραματιστή μπροστά σε μια συσκευή μέτρησης είναι τελείως διαφορετική από τη συμπεριφορά του μπροστά σε μια συσκευή εξερευνητικού τύπου. Παρόλο, για παράδειγμα, που και το πείραμα της κύστης
στην αντλία κενού και η συσκευή επιβεβαίωσης του νόμου των αερίων
στοχεύουν στην παρατήρηση του ίδιου φαινομένου, ο πειραματιστής
«βλέπει» τον πειραματικό χώρο της αντλίας κενού ως ένα χώρο που προκαλεί πειραματικά ερωτήματα του τύπου «τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε
αέρας;» ενώ η συσκευή μαθηματικής επιβεβαίωσης του νόμου του νόμου
των αερίων περιορίζει τέτοιου είδους ερωτήματα και δημιουργεί στη θέση τους ερωτήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση συνθηκών ελέγ283
Για παράδειγμα, η μέτρηση του ηλεκτρικού φορτίου από τον Coulomb, που ακολουθεί την έρευνα ανίχνευσης των ιδιοτήτων του ηλεκτρικού ρευστού, απαιτεί την επινόηση μιας πειραματικής διάταξης που δεν μοιάζει καθόλου με τις διατάξεις που είχαν προηγηθεί (Βλ. D.ROLLER & D.H.D. ROLLER: «The Development pf the Concept of Electric Charge». In J.B. CONANT, L.K. NASH (eds.), Harvard Case Histories in Experimental Science, Vol 1, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts, 1957/1966).
284
Για παράδειγμα η συσκευή του «νόμου των αερίων» που υπάρχει στο εργαστήριο
έχει διαφοροποιηθεί από το ιστορικό πείραμα της κύστης που φουσκώνει στο εσωτερικό
του κώδωνα της αντλίας κενού όταν αφαιρείται ο αέρας, με στόχο να επιτρέψει τη μαθηματικοποίηση του φαινομένου που περιγράφει ο Boyle (Βλ. R.BOYLE: «Pneumatics». In
The Philosophical Works of the Honourable Robert Boyle, London, 1725 ed., Volume II,
σ. 410-413). Επίσης, η συσκευή «παρατήρησης φασμάτων εκπομπής αερίων» έχει απομονώσει την διαδικασία παρατήρησης και καταγραφής του φάσματος από την διαδικασία
παραγωγής του που γίνεται με τη χρήση του πηνίου Ruhmkorff. Το πηνίο, για λόγους
ασφαλείας, έχει κλειστεί σε μαύρο κουτί.
285
Η συσκευή μέτρησης του λόγου e/m του εργαστηρίου είναι ένα όργανο ακρίβειας
που συνδέεται ιστορικά με τον σωλήνα του Thomson και τους προγενέστερους σωλήνες
Crookes. Η συγκριτική μελέτη τους μπορεί να δείξει πώς σταδιακά μέσα από την βελτίωση της πειραματικής ακρίβειας στάθηκε δυνατόν να προσδιοριστεί η οντότητα του ηλεκτρονίου.
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χου των διαφορετικών παραμέτρων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν
πειραματικό θόρυβο στην ποσοτική συσχέτιση μεγεθών. Με παρόμοιο
τρόπο, το κλείσιμο του πηνίου Rumhkorff σε μαύρο κουτί στερεί μεγάλο
μέρος από τη θεαματικότητα των αντίστοιχων ιστορικών πειραμάτων,
ενώ απομακρύνει τον πειραματιστή από το ερώτημα-κλειδί που καθοδήγησε την έρευνα των ηλεκτρικών εκκενώσεων σε μειωμένη πίεση, που
ήταν το ερώτημα «τι είναι αυτό που καθιστά τον αέρα αγώγιμο;». Αντίθετα, προκαλεί τον πειραματιστή σε λεπτομερείς παρατηρήσεις των διαφορετικών αερίων φασμάτων.

Εικόνα 1: Καταγράφοντας «αντικειμενικά γεγονότα». α) Οι παρατηρήσεις του πλανήτη Δία
από τον Γαλιλαίο με το τηλεσκόπιο, 1610, β) Παρατηρήσεις με το φασματοσκόπιο.

Εικόνα 2: Από τη φυσική μαγεία στην φυσική – Η πορεία μέσα από τα επιστημονικά όργανα: (α)&(β) Πρίσματα του 18ου αι. που βρίσκονται στο Μουσείο Φυσικής Πανεπιστημίου
της Coimbra (γ) Ερευνητικά πρίσματα του Fraunhofer που βρίσκονται στο Deutsches Museum

Ανοίγοντας το σχολικό εργαστήριο στο ευρύ κοινό
Η σύνδεση επιστημονικών οργάνων πειραμάτων και συσκευών μέσα από
αφηγηματικά σενάρια μπορεί να μετατρέψει την πειραματική διδασκαλία
σε διαδικασία επικοινωνίας της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Σε παρουσία-
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ση πειραμάτων που οργανώσαμε την σχολική χρονιά 2015-2016 επιχειρήσαμε να συνδέσουμε διαφορετικές εποχές και ερευνητικές περιοχές
χρησιμοποιώντας περάσματα που να αναδεικνύουν θέματα της φύσης
των επιστημονικών οργάνων και των ιστορικών πειραμάτων286. Στο
πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν τρεις διαφορετικοί εργαστηριακοί πάγκοι
πειραμάτων. Ο πρώτος, με τίτλο «ΑΕΡΑΣ-ΚΕΝΟ», περιλάμβανε πειράματα του Γαλιλαίου πάνω στην πτώση των σωμάτων. Περιλάμβανε επίσης πειράματα με κέντρο την αντλία κενού, όπως την ελεύθερη πτώση,
τη διάδοση του ήχου, το βρασμό του νερού, το φούσκωμα της κύστης και
το πείραμα του Μαγδεμβούργου. Η απέναντι πλευρά, με τίτλο «ΦΩΣ»,
φιλοξενούσε το εργαστήριο ενός φυσικού μάγου που χρησιμοποιούσε
παιχνίδια ψευδαισθήσεων βασισμένα σε φακούς, πρίσματα, καθρέπτες
και χρωματιστούς περιστρεφόμενους δίσκους. Ο ίδιος πάγκος φιλοξενούσε επίσης διατάξεις που χρησιμοποιούσαν τα ίδια πειραματικά εργαλεία (φακούς και πρίσματα), για να αναπαραστήσουν πειράματα του
Νεύτωνα, πάνω στην ανάλυση και στη σύνθεση του φωτός, καθώς και
πειράματα πάνω στη λειτουργία των πρώτων τηλεσκοπίων (του Γαλιλαίου και του Κέπλερ). Στον τρίτο πάγκο, με τίτλο «19ος ΑΙΩΝΑΣ», στήθηκαν πειράματα παραγωγής και παρατήρησης φασμάτων εκπομπής με τη
χρήση πηνίου Ruhmkorff, φασματοσκόπιου και σωλήνων Geissler διαφορετικών αερίων. Στήθηκε επίσης πείραμα προσομοίωσης του χρώματος του ουρανού με τη διοχέτευση λευκού φωτός σε κολλοειδές διάλυμα,
που περιγράφει ο John Tyndall287.
Κατά την παρουσίαση φάνηκε ότι τα πειράματα του τρίτου πάγκου
συνέθεταν σε μεγάλο βαθμό έννοιες, ιδέες και πειραματικά στοιχεία, των
άλλων δύο πάγκων. Εστιάσαμε στις συνδέσεις αυτές, δείχνοντας πώς μια
πειραματική ιδέα επανέρχεται στην ιστορία μέσα από ένα διαφορετικό
σώμα ερωτημάτων ή ένα διαφορετικό πειραματικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, δείξαμε, πώς το πρίσμα μετατράπηκε από παιχνίδι σε εργαλείο
έρευνας στα χέρια του Νεύτωνα και επανήλθε στο πειραματικό προσκήνιο του 19ου αιώνα ως συστατικό στοιχείο του φασματοσκοπίου. Επίσης,
το πώς ένα ερώτημα που είχε τεθεί τον 17ο αιώνα, αν υπάρχει ηλεκτρική
έλξη στο κενό, οργανώθηκε ως νέα ερευνητική περιοχή τον 19ο αιώνα,
γεγονός που δεν ήταν ανεξάρτητο των νέων εργαλείων που διέθετε τότε η
επιστημονική κοινότητα. Ή, ακόμα, πώς το φασματοσκόπιο «έβλεπε»
έναν διαφορετικό ουρανό από εκείνον που «έβλεπαν» τα τηλεσκόπια του
Η παρουσίαση έγινε στο 1ο ΓΕΛ Βριλησσίων στο πλαίσιο διασχολικού πολιτιστικού προγράμματος με το 4ο ΓΕΛ Βριλησσίων και το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα. Ομάδες μαθητών και καθηγητών των σχολείων αυτών αποτέλεσαν το κοινό της συγκεκριμένης παρουσίασης.
287
J. TYNDALL: «The Blue of the Sky». In Six Lectures on Light. Delivered in the
United States in 1872-1873. Longmans & Co., 6th Impression. 39 Paternoster Row, London, New York and Bombay, 1906, Lecture IV, paragraph 11, σ.149-152
286
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17ου αιώνα. Στην ιστορική αφήγηση που αρθρώθηκε, επιχειρήθηκε να
φωτιστεί, έμμεσα, το ιστοριογραφικό μοντέλο που προτείνει ο Galison,
σύμφωνα με το οποίο η εξέλιξη της επιστήμης πραγματοποιείται μέσα
από την συνθετική εξέλιξη ιδεών, τεχνολογιών και πειραματικών παραδόσεων που παρουσιάζουν ασύγχρονες ρωγμές και ασυνέχειες, με αποτέλεσμα το συνολικό οικοδόμημα να μεταβάλλεται χωρίς να χάνει τη
συνοχή του288. Την εκτέλεση των πειραμάτων που προαναφέρθηκαν ανέλαβαν ομάδες μαθητών. Τη σύνδεση ανάμεσα στα πειράματα ανέλαβε η
υπογράφουσα. Το ζητούμενο για τους μαθητές που παρουσίαζαν και για
τις μαθητικές ομάδες που αποτελούσαν το κοινό ήταν να συνεργαστούν,
ώστε, σε διάστημα δύο μηνών, να επινοηθεί κάποιο σενάριο-παιχνίδι,
ώστε τα ίδια πειράματα να παρουσιαστούν ξανά σε κοινό, αλλά αυτή τη
φορά μόνο από τους μαθητές (βλ.εικόνα 3). Η νέα παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Science Festival 2016289. Για τις ανάγκες της οργανώθηκαν διαφορετικοί πειραματικοί χώροι, το εργαστήριο του Γαλιλαίου, το εργαστήριο του Νεύτωνα, το εργαστήριο φυσικής
μαγείας, το εργαστήριο του Boyle και ο χώρος των πειραματικών διαλέξεων της Royal Institution. Ειδικά σχεδιασμένοι γρίφοι βοηθούσαν τους
επισκέπτες να πλοηγηθούν ανάμεσα στους χώρους και να λάβουν μέρος
στην εκτέλεση των πειραμάτων. Ειδικότερα, στον «χώρο του 17ου αιώνα»
ζητήθηκε από τους επισκέπτες να αποτελέσουν τους μάρτυρες και να
καταγράψουν τα πειραματικά αποτελέσματα σε ειδικά πρακτικά
(βλ.εικόνα 4). Στον χώρο των πειραματικών διαλέξεων της Royal Institution, οι επισκέπτες κλήθηκαν να παρακολουθήσουν πειραματική διάλεξη
από δύο διακεκριμένους επιστήμονες. Πρώτος ο «κ.Tyndall» εξήγησε
πειραματικά το χρώμα του ουρανού, για να τον διαδεχθεί ο «Λόρδος
Rayleigh» ο οποίος ανέλαβε να ξεναγήσει το κοινό στις πρόσφατες ανακαλύψεις του πάνω στα ευγενή αέρια και στις δυνατότητες ανίχνευσης
στοιχείων με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας…, για να διακοπεί την
κατάλληλη στιγμή από τον «Σέρλοκ Χολμς», ο οποίος εισβάλλοντας στη
συζήτηση ζήτησε τη συνδρομή των επιστημόνων και του κοινού για την
εξερεύνηση σειράς περίεργων θανάτων από δηλητηρίαση σε περιοχή του
Λονδίνου. Είχε μαζί του αποτελέσματα εξετάσεων μεταφρασμένα σε φάσματα στοιχείων… Τελικά ένοχος αποκαλύφθηκε ο υδράργυρος που είχε
διοχετευθεί στο δίκτυο ύδρευσης από τις συσκευές κενού απρόσεκτου
πειραματιστή…

288

GALISON 1988.
Η τελική παρουσίαση είχε τίτλο Ιστορικά Πειράματα με γεύση…μυστηρίου και ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του σχολείου μας με το 4ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Β.Μιλιώνη, Π.Σίμου, Φ.Πάπαρου, Κ.Μπαλωμένου.
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Εικόνα 3: Το κοινό χρησιμοποιείται στην καταγραφή των αντικειμενικών γεγονότων. Athens Science Festival 2016.

Εικόνα 4: Δίνοντας απόχρωση επιστημονικού μουσείου στο σχολικό εργαστήριο. Περιπλάνηση στην ιστορία των πειραμάτων και των πειραματικών εργαλείων μέσα από την οργάνωση «πειραματικών γραμμών».
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Συμπέρασμα
Μέσα από πρίσμα των σύγχρονων αναζητήσεων πάνω στη φύση των ιστορικών επιστημονικών οργάνων και των ιστορικών πειραμάτων, η πειραματική διδασκαλία στο σχολικό εργαστήριο μπορεί να αποκτήσει ολιστικό χαρακτήρα. Αντικείμενα διερεύνησης μπορούν να αποτελέσουν η
ιστορία και ο σχεδιασμός των επιστημονικών οργάνων, οι πειραματικές
κουλτούρες που τα επιστημονικά όργανα υποβάλλουν, η εξέλιξη των
πειραματικών ιδεών και επινοήσεων, οι εκβολές της πειραματικής επιστήμης στην κοινωνία. Στόχος ενός τέτοιου επανασχεδιασμού είναι να
βρεθεί κάτω από το μικροσκόπιο η διαδικασία του πειραματισμού και να
προσεγγιστεί ως φαινόμενο πολιτισμού. Συγκεκριμένες εφαρμογές δείχνουν πως ένα τέτοιο εγχείρημα είναι δυνατόν να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα των μαθητών, προσδίδοντας ταυτόχρονα
απόχρωση επιστημονικού μουσείου στο σχολικό εργαστήριο.
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Τα Επιστημονικά Μοντέλα και τα Χαρακτηριστικά της
Επιστήμης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΡΤΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες, η διδακτική των φυσικών επιστημών έχει να
δείξει μια πλούσια βιβλιογραφία για τη σημασία της επιστημολογικής
ενημερότητας των μαθητών τόσο ως αυτόνομης συνιστώσας της μάθησης στις φυσικές επιστήμες, όσο και ως πλαισίου που δίνει νόημα στο
εννοιολογικό τους περιεχόμενο. Τα θέματα που άπτονται των αντιλήψεων για τα επιστημολογικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά της επιστήμης περιλαμβάνονται στη σχετική βιβλιογραφία υπό τον τίτλο «Φύση
της Επιστήμης». Η συστηματοποίηση αυτού του πεδίου έρευνας έγινε
από τον Norman Lederman και τους συνεργάτες του (FouadAbd-ElKhalick, Renée Schwartz, κ.ά.) οι οποίοι έχουν διαμορφώσει την πιο σημαίνουσα κατεύθυνση της έρευνας στο θέμα. Ο όρος «Φύση της Επιστήμης» (στο εξής ΦΕ) αφορά «στις αξίες και τις επιστημολογικές υποθέσεις
οι οποίες είναι εγγενείς στην επιστημονική γνώση και την εξέλιξή της»
και στις οποίες βασίζεται η επιστημονική δραστηριότητα.290 Από την
πλευρά της επιστημολογίας, τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα είναι η εμπειρική φύση της επιστήμης, η διάκριση νόμου και θεωρίας, ο ρόλος της δημιουργικότητας και της φαντασίας
στην επιστήμη σε αντιδιαστολή με το μύθο της επιστημονικής μεθόδου, ο
εμποτισμός της παρατήρησης από τη θεωρία και ο αβέβαιος χαρακτήρας
της επιστημονικής γνώσης, ενώ από την πλευρά της κοινωνιολογίας ο
πολιτισμικός και κοινωνικός χαρακτήρας της επιστήμης.291
Κάποιες αρχικές αντιρρήσεις στο πιο πάνω πρόγραμμα αφορούσαν
τις ίδιες τις αξίες και τις επιστημολογικές υποθέσεις που η ομάδα του
Lederman χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει την επιστήμη και για τις
οποίες, όπως τουλάχιστον είναι σήμερα διατυπωμένες, δεν φαίνεται να
υπάρχει συμφωνία μεταξύ των φιλοσόφων της επιστήμης.292 Η απάντηση
των υποστηρικτών του προγράμματος είναι ότι, παρότι οι αντιλήψεις για
τη ΦΕ, όπως και η ίδια η επιστημονική γνώση, είναι δυναμικές και αλλάζουν, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάποιο επίπεδο γενίκευσης οι φιλόN. G. LEDERMAN, F. ABD‐ EL‐ KHALICK, R. L. BELL, & R. S. SCHWARTZ: «Views
of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners'
conceptions of nature of science». Journal of Research in Science Teaching, 39(6) (2002),
σ. 497-521, στην σ. 498.
291
Βλ., ό.π., σ. 499-502.
292
B. J. ALTERS:«Whose nature of science?». Journal of Research in Science Teaching, 34 (1), (1997), σ. 39-55, στις σ. 43 και 48.
290
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σοφοι, οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι, χωρίς να συμφωνούν απόλυτα,
έχουν μια κοινή γνώση αναφορικά με τα ζητήματα που εγείρονται για τη
ΦΕ.293 Το επιχείρημα για την ανάγκη της εισαγωγής τέτοιων ζητημάτων
στη διδακτική προκύπτει, όμως, σε ένα πιο πραγματιστικό επίπεδο. Μαθητές και εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν απλοϊκές αντιλήψεις για την
επιστήμη και την επιστημονική γνώση, οι οποίες ενισχύονται και από την
εικόνα που διαμορφώνεται για την επιστήμη από πολλά σχολικά εγχειρίδια.294 Πιο πρόσφατες κριτικές εστιάζουν περισσότερο στις αδυναμίες
της θεωρητικής προσέγγισης για τη ΦΕ. Σύμφωνα με τους Irzik και Nola,
τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ομάδας του Lederman δίνουν μια εικόνα για την επιστήμη που είναι πρώτον περιορισμένη, αφού δεν αναφέρονται στους στόχους και στους μεθοδολογικούς
κανόνες της επιστήμης, και δεύτερον μονολιθική, αφού αγνοεί τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα επιστημονικά πεδία.295 Επίσης, κάποιες από τις
θέσεις που περιλαμβάνονται εγείρουν ζητήματα, καίρια για το χαρακτήρα της επιστήμης, που παραμένουν ασχολίαστα. Για παράδειγμα, το πώς
είναι δυνατόν να στηριχθεί ότι η επιστημονική γνώση, που κάποιοι θεωρούν παράγωγο εμποτισμένης από τη θεωρία παρατήρησης και χαρακτηρίζουν ως υποκειμενική και κοινωνικά κατασκευασμένη, είναι αντικειμενική και έγκυρη για κάθε πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο Matthews, από την άλλη, θεωρεί ότι ο κατάλογος που προτείνεται (α) συγχέει
ή δημιουργεί σύγχυση συνδυάζοντας επιστημολογικά με κοινωνιολογικά
και ψυχολογικά στοιχεία, (β) φαίνεται να ευνοεί μια άποψη σε πολλά
επίμαχα ζητήματα για τη φύση της επιστήμης, (γ) υποθέτει συγκεκριμένες απαντήσεις στο πρόβλημα της οριοθέτησης της επιστήμης και (δ)
καθορίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό δηλωτικών προτάσεων ως κριτήριο
αξιολόγησης των αντιλήψεων των μαθητών για τη φύση της επιστήμης.296 Ο Matthews προτείνει μια αλλαγή στην προσέγγιση με μια ταυτόχρονη αλλαγή στην ορολογία. Επειδή η επιστήμη ως ένα «ιστορικά ενσωματωμένο ανθρώπινο εγχείρημα αναζήτησης της αλήθειας»297 έχει
πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, ο Matthews εισηγείται την αντικατάσταση
της έννοιας της «φύσης της επιστήμης» από την πιο χαλαρή, αλλά περισσότερο περιεκτική και ενσωματωμένη στο περιεχόμενο προσέγγιση την
293

F. ABD-EL-KHALICK: «Nature of Science in Science Education: Toward a Coherent Framework for Synergistic Research and Development». Στο Second International
Handbook of Science Education, επιμ. B. J. Fraser, K. Tobin & C. McRobbie, V2, Berlin,
Springer, 2012, σ. 1041-1060, στην σ. 1045.
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Βλ. ό.π. σ. 1045.
295
G. IRZIK & R. NOLA: «A family resemblance approach to the nature of science for
science education». Science & Education, 20 (7-8) (2011), σ. 591-607, στις σ. 592-593.
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M. R. MATTHEWS: «Changing the focus: From nature of science (NOS) to features
of science (FOS)». Στο Advances in nature of science research, επιμ. M. S. Khine, Netherlands, Springer, 2012, σ. 3-26, στην σ. 4.
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Βλ., ό.π.

158

οποία ονομάζει «χαρακτηριστικά της επιστήμης». Με αυτόν τον τρόπο,
κατά τον Matthews, αποφεύγονται φιλοσοφικές και εκπαιδευτικές παγίδες που ελλοχεύουν στην προσπάθεια προσδιορισμού της «φύσης της
επιστήμης», όπως αυτή εκφράζεται μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία.298 Ο
Matthews προτείνει μια μετατόπιση από μια δηλωτικού τύπου γνώση για
τη φύση της επιστήμης σε μια κριτική προσέγγιση ζητημάτων που άπτονται της επιστήμης και της επιστημονικής πρακτικής, που μπορούν ταυτόχρονα να βοηθήσουν τους μαθητές να διαμορφώσουν μια πιο σύνθετη,
αλλά όχι απαραίτητα πολύπλοκη και σίγουρα όχι πλήρη, κατανόηση της
επιστήμης.299 Στην εισήγησή του, ο Matthews ενσωματώνει τα επτά
στοιχεία με τα οποία ο Lederman προσδιορίζει τη φύση της επιστήμης σε
έναν διευρυμένο κατάλογο χαρακτηριστικών της επιστήμης που μπορούν
να αποτελέσουν θέματα συζήτησης στις σχολικές τάξεις, ένα από τα οποία είναι και τα μοντέλα. Μερικά άλλα είναι η επιστημονική εξήγηση, η
αφαίρεση, η εξιδανίκευση, η μαθηματικοποίηση, το πείραμα, η αλλαγή
θεωρίας και ο ορθολογισμός, η τεχνολογία, ο ρεαλισμός και ο κονστρουκτιβισμός και κάποια ακόμη κοινωνιολογικά ζητήματα, όπως ο φεμινισμός, αλλά και η σχέση επιστημονικής κοσμοθεώρησης και θρησκείας.300
Τα Επιστημονικά Μοντέλα ως Φορείς των Χαρακτηριστικών της
Επιστήμης
Ίσως αρκετοί να διαφωνούσαν με το ότι όλα τα πιο πάνω είναι σημαντικά χαρακτηριστικά της επιστήμης και ίσως πολλοί να έλεγαν ότι αυτός ο
κατάλογος θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με άλλα, όπως τον υποκαθορισμό της θεωρίας από την παρατήρηση. Υποστηρίζουμε, όμως, ότι τα
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της επιστήμης είναι
ίσως πιο σημαντικά από κάποια κοινωνιολογικά ζητήματα, διότι είναι
κυρίως η μεθοδολογία που διακρίνει την επιστήμη από άλλες δομές γνώσης και που δίνει εγκυρότητα στις επιστημονικές αποφάνσεις. Ένα από
τα κύρια στοιχεία αυτής της μεθοδολογίας είναι τα μοντέλα, όπως γίνεται
φανερό από όλες τις φιλοσοφικές αναλύσεις για την επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες. Κι αν και δεν υπάρχει μια μεθοδολογική συνταγή που να
περιγράφει τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου, υπάρχει μια επιστημονική πρακτική που ανάγεται στην εποχή του Γαλιλαίου και που είναι η
κατασκευή και η διαχείριση μοντέλων.
Η θέση που υποστηρίζουμε εδώ είναι ότι μέσω της διδασκαλίας των
μοντέλων δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να συζητήσει τα περισσότερα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιστήμη και να δείξει με άμεσο τρόπο τις επιδράσεις τους στα επιστημονικά συμπεράσμα298

Βλ., ό.π.
Βλ., ό.π., σ. 21.
300
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τα, διότι τα μοντέλα είναι εκείνο το μεθοδολογικό χαρακτηριστικό της
επιστήμης στο οποίο υποστασιοποιούνται, εκδηλώνονται ή εφαρμόζονται
τα περισσότερα από εκείνα τα στοιχεία που συνιστούν τη φύση της επιστήμης ή αποτελούν χαρακτηριστικά της. Πιο συγκεκριμένα:
Εξιδανίκευση και αφαίρεση: Τα μοντέλα κατασκευάζονται ως αναπαραστάσεις των φυσικών συστημάτων που καλούνται να εξηγήσουν, και
με τη χρήση εξιδανικεύσεων και αφαιρέσεων είτε να μετασχηματίσουν
το φαινόμενο καθ’ υπαγόρευση των αναγκών της θεωρίας στην οποία
υπάγεται, είτε να προσαρμόσουν τη θεωρία στις ανάγκες της εξήγησης
του φαινομένου.
Δημιουργικότητα και φαντασία: Αν και κάποιες από τις εξιδανικεύσεις
και αφαιρέσεις υπαγορεύονται από τη θεωρία, ο επιστήμονας χρειάζεται
να επιλέξει ποιες από αυτές είναι οι κατάλληλες για το φαινόμενο, αλλά
και ποια άλλα στοιχεία, όπως νόμους ή εμπειρικά δεδομένα, χρειάζεται
να συμπεριλάβει. Είναι δυνατόν, όμως, να εισηγηθεί και θεωρητικές οντότητες ή ενδεχόμενες διαδικασίες που θεωρεί απαραίτητες για την εξήγηση του φαινομένου. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, η επιστήμη οδηγείται
στην κατασκευή μοντέλων των οποίων η συμβατότητα με τη θεωρία δεν
είναι αυτονόητη, δηλαδή δεν ανακύπτουν λογικά από τη θεωρία, αλλά
απαιτείται ιδιαίτερη δημιουργικότητα για να οδηγηθεί κανείς στην κατασκευή τους.
Επιστημονική εξήγηση: Τα μοντέλα διατυπώνονται ως δυνητικές εξηγήσεις των φαινομένων, αφού περιγράφουν μηχανισμούς που εξηγούν τις
παρατηρήσιμες συμπεριφορές των φαινομένων αυτών. Οι εξηγήσεις όμως αυτές δεν είναι τυχαίες ούτε ad-hoc εικασίες αλλά προκύπτουν από
ένα συγκεκριμένο ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο ή, πιο σπάνια, προτείνουν στοιχεία που εμπλουτίζουν το εννοιολογικό πλαίσιο.
Μαθηματικοποίηση: Το μοντέλο περιγράφεται και από ένα μαθηματικό φορμαλισμό. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο, όχι μόνο διότι οι περισσότερες θεωρίες περιγράφονται από ένα μαθηματικό φορμαλισμό, αλλά
και επειδή η μαθηματικοποίηση επιτρέπει την ποσοτική επεξεργασία των
ισχυρισμών για το φαινόμενο και αυτό καθιστά την επικύρωση πιο αξιόπιστη.
Πείραμα: Το μοντέλο είναι αυτό που συνδέει τη θεωρία με το πείραμα. Οι ισχυρισμοί των μοντέλων υπαγορεύουν το σχεδιασμό των πειραμάτων μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος των υποθέσεων, των προβλέψεων και τελικά των θεωριών από τις οποίες προέρχονται. Τα πειράματα
είναι αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες, τα αποτελέσματα των οποίων
συνιστούν τη διυποκειμενική εμπειρία από την οποία προκύπτουν τα επιστημονικά τεκμήρια.
Η εμπειρική βάση της επιστήμης: Η εμπειρική βάση της επιστήμης δεν
είναι η απλή αισθητηριακή εμπειρία η οποία είναι σχεδόν αδύνατη για τα
περισσότερα από τα φαινόμενα που μελετά η επιστήμη. Εμπειρική βάση
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για την επιστήμη είναι τα τεκμήρια που προκύπτουν από το πείραμα, το
οποίο σχεδιάζεται έτσι ώστε να πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο
τις συνθήκες που υπαγορεύει το μοντέλο.
Ο υποκαθορισμός της θεωρίας από την παρατήρηση: Το ότι τα εμπειρικά τεκμήρια δεν οδηγούν σε μία μοναδική θεωρία είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση ασύμβατων μεταξύ τους μοντέλων που προτείνονται για την εξήγηση του ιδίου φαινομένου. Ενώ η
συζήτηση αυτού του χαρακτηριστικού της επιστήμης με αναφορά στις
επιστημονικές θεωρίες είναι αφηρημένη και διεξάγεται κυρίως στο επίπεδο της λογικής του ζητήματος, όταν διεξάγεται με αναφορά στα επιστημονικά μοντέλα γίνεται σε μεγάλο βαθμό απτή, αφού μπορεί να συσχετιστεί με την επιστημονική εμπειρία.
Εμποτισμός της παρατήρησης από τη θεωρία: Η ερμηνεία των δεδομένων που προκύπτουν από το πείραμα γίνεται πάντοτε υπό το πρίσμα
του εννοιολογικού πλαισίου στο οποίο ανήκει το μοντέλο. Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει ότι είναι υποκειμενική, διότι το εννοιολογικό πλαίσιο είναι
συνήθως αποδεκτό από την κοινότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτό ότι
όλα τα μοντέλα οδηγούνται σε επιτυχία.
Ορθολογισμός και αλλαγή θεωρίας: Τα αποτελέσματα των πειραμάτων, αν συμφωνούν με τις προβλέψεις, μπορεί να οδηγήσουν στην αποδοχή ενός μοντέλου. Σε αντίθετη περίπτωση και υπό τον έλεγχο της επιστημονικής κοινότητας, τα μοντέλα βελτιώνονται, αναθεωρούνται ή και
απορρίπτονται. Ενίοτε μπορεί να αναθεωρηθούν και στοιχεία από τις θεωρίες από τις οποίες προέρχονται, αλλά και σε ιστορικά χρονικά πλαίσια
μπορεί και να απορριφθούν ολόκληρες θεωρίες. Ο ορθολογισμός όμως
της επιστήμης δεν εκδηλώνεται μόνο στην τελική αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων. Ο ορθολογισμός διέπει και την ίδια την κατασκευή των μοντέλων, αφού ο επιστήμονας θα πρέπει να αιτιολογήσει
πειστικά τις επιλογές του για τις υποθέσεις, τις εξιδανικεύσεις και τις αφαιρέσεις που χρησιμοποίησε στην κατασκευή του.
Η αβεβαιότητα της επιστημονικής γνώσης: Το γεγονός ότι τα μοντέλα
μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από άλλα, όταν δεν
συμφωνούν με νέα τεκμήρια ή όταν προκύψουν νέες προσεγγίσεις για τα
φαινόμενα, είναι μία ένδειξη της ιδιαίτερης μορφής αβεβαιότητας της
επιστήμης. Αυτή η αβεβαιότητα, όμως, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω
από την ίδια την επιστημονική πρόοδο, διότι οι επιστήμονες έχοντας επίγνωση των περιορισμών και των αδυναμιών των μοντέλων τους κάνουν
μια συνειδητή προσπάθεια για την άρση αυτών των αδυναμιών. Αυτή η
προσπάθεια στόχο έχει τη νέα γνώση, η οποία όμως μπορεί να σημαίνει
και σημαντικές αλλαγές στα μοντέλα από τα οποία προέκυψε, ή ακόμη
και στην απόρριψή τους.
Άλλα θέματα που εγείρονται είναι ο επιστημονικός ρεαλισμός με αφορμή την αναφορά σε θεωρητικές οντότητες που περιλαμβάνονται στα
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μοντέλα και η σχέση τεχνολογίας και επιστήμης, τουλάχιστον στο επίπεδο των πειραμάτων, όπου η τεχνολογία επιδρά καθοριστικά όχι μόνο
στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αλλά και στη δυνατότητα διεξαγωγής
του ίδιου του πειράματος.
Τα Επιστημονικά Μοντέλα στη Διδασκαλία
Η εισήγηση για τη συζήτηση των ζητημάτων που άπτονται των χαρακτηριστικών της επιστήμης μέσα από τη διδασκαλία των μοντέλων είναι
σύμφωνη και με τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής για μια αυθεντική
προσέγγιση της επιστήμης. Επειδή τα μοντέλα είναι ουσιώδη συστατικά
των επιστημονικών διαδικασιών και επειδή οι μαθητές θα έπρεπε να κατανοούν τις διαδικασίες της επιστήμης, πολλοί υποστηρίζουν ότι η κατασκευή και η αξιολόγηση μοντέλων είναι ένα είδος δραστηριότητας που
θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ρεπερτορίου των διδακτικών πρακτικών. Σύμφωνα με μία άποψη, αυτή της υπόρρητης (implicit) προσέγγισης, η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες μοντελοποίησης έχει ως
υποπροϊόν τη διαμόρφωση ενός ορθού επιστημολογικού πλαισίου αναφορικά με την επιστήμη. Αυτή η άποψη, που ο Abd-El-Khalick ονομάζει
βιωματική (lived), προκύπτει από τη θέση ότι η ΦΕ είναι η ίδια η επιστημονική πρακτική και, συνεπώς, η κατανόησή της είναι δυνατή μόνο μέσα
από την εφαρμογή της.301 Η άλλη άποψη είναι ότι η εκπαιδευτική προσέγγιση πρέπει να είναι ρητή (explicit) και προκύπτει από τη θέση ότι η
ΦΕ αφορά την επιστημονική πρακτική και επιτυγχάνεται με την εξέταση
της επιστημονικής πρακτικής από απόσταση. Ο Abd-El-Khalick ονομάζει αυτήν τη θεωρητική προσέγγιση αναστοχαστική (reflective).302 Σε μια
τέτοια προσέγγιση, οι μαθητές θα πρέπει να εμπλέκονται σε συζητήσεις
αναφορικά με την εικόνα ή τις πεποιθήσεις που έχουν για την επιστήμη.
Όπως φαίνεται από την επισκόπηση των αποτελεσμάτων κάποιων ερευνών, η ρητή εκπαιδευτική προσέγγιση με τη χρήση στοιχείων από την
ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης, και/ή η άμεση διδασκαλία για
τη φύση της επιστήμης είναι πιο αποτελεσματική από την υπόρρητη.303
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
πρέπει να καταργηθούν, αλλά ότι θα πρέπει να είναι και αναστοχαστικές.
Ένα πρόβλημα με την έμμεση προσέγγιση είναι ότι μέσα από τις διδακτικές δραστηριότητες οι μαθητές διαμορφώνουν αντιλήψεις που αφορούν τις δικές τους εμπειρίες στην απόκτηση και τη διαχείριση των μοντέλων οι οποίες μπορεί να απηχούν κάποιες επιστημονικές πρακτικές,
301

F. ABD-EL-KHALICK: «Nature of Science in Science Education: Toward a Coherent Framework for Synergistic Research and Development», στην σ. 1050.
302
Βλ., ό.π.
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F. ABD-EL-KHALICK& N. G. LEDERMAN: «Improving science teachers' conceptions of nature of science: a critical review of the literature». International Journal of
Science Education, 22 (7), (2000), σ. 665-701, στην σ. 694.
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αλλά σίγουρα όχι όλες. Η χρήση θεωρητικών οντοτήτων και η αλλαγή
θεωρίας είναι δύο παραδείγματα. Στην περίπτωση της αλλαγής θεωρίας,
κάποιες δραστηριότητες είναι δυνατόν να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε
να εμπλέκουν τους μαθητές σε έλεγχο και αξιολόγηση διαφορετικών μοντέλων ή εννοιολογικών πλαισίων με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου από αυτά. Υπάρχει, όμως, ο κίνδυνος να δημιουργήσουν οι μαθητές την εντύπωση ότι τέτοιες αλλαγές είναι δυνατόν να γίνουν σχετικά
εύκολα, πράγμα που δεν ισχύει στην επιστήμη. Μια τέτοια αντίληψη θα
έχει και επιπτώσεις στην αντίληψή τους για την αβεβαιότητα της επιστημονικής γνώσης.
Είναι προφανές ότι η συζήτηση για τα πιο πάνω χαρακτηριστικά ανήκει σε ένα μεταγνωστικό επίπεδο ανάλυσης για τα μοντέλα και για την
επιστήμη γενικότερα, και το ζητούμενο είναι οι μαθητές να αναστοχάζονται με βάση όχι μόνο τις προσωπικές τους εμπειρίες (όπως οι ίδιοι τις
αντιλαμβάνονται), αλλά και τις ίδιες τις επιστημονικές πρακτικές. Επίσης, ζητούμενο είναι να διαμορφώσουν αυτό που ο Hogan ονομάζει εξ
αποστάσεως εικόνα (distal image) για τη φύση της επιστήμης, «η οποία
αναφέρεται στη γνώση των μαθητών για τα πρωτόκολλα, τις πρακτικές
και τα προϊόντα της επαγγελματικής επιστημονικής κοινότητας».304, 305
Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση μοντέλων από την ιστορία της επιστήμης
εξυπηρετεί και τα δύο πιο πάνω ζητούμενα. Τα αναλυτικά προγράμματα
των φυσικών επιστημών είναι γεμάτα από μοντέλα που χρησιμοποιούνται για το εννοιολογικό τους περιεχόμενο και που μπορούν να αξιοποιηθούν για επιστημολογικούς αναστοχασμούς. Μερικά παραδείγματα είναι
τα ακόλουθα: το μοντέλο του απλού εκκρεμούς και των μπαλών μπιλιάρδου για τα ιδανικά αέρια που υποδειγματοποιούν τις διαδικασίες εξιδανίκευσης και αφαίρεσης στην επιστήμη αλλά και τις διαδικασίες μαθηματικοποίησης, τα μοντέλα για τη δομή και τη συμπεριφορά του ατόμου
του Thomson, του Rutherford και του Bohr τα οποία δείχνουν την ανατροπή του πρώτου ως αποτέλεσμα των πειραματικών τεκμηρίων, τη διαμόρφωση του δεύτερου για την εξήγηση των νέων δεδομένων οι αδυναμίες του οποίου διορθώθηκαν με την πρόταση του Bohr, η κυματική και
σωματιδιακή φύση του φωτός για την αλλαγή θεωρίας. Μπορούν όμως
να χρησιμοποιηθούν και άλλα ιστορικά μοντέλα, όπως το Πτολεμαϊκό
και το Κοπερνίκειο μοντέλο για το ηλιακό σύστημα για τον υποκαθορισμό της θεωρίας από την παρατήρηση.306 Η αξιοποίηση του υλικού που
304
K. Hogan: «Exploring a process view of students' knowledge about the nature of
science». ScienceEducation, 84(1), (2000) σ. 51-70, στην σ. 52.
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D. Fortus, S.Rosenfeld & Y.Shwartz: (2010). «High school students’ modelling
knowledge». Εργασία που παρουσιάστηκε στο Annual Conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST), Philadelphia, PA, 2010. Ανακτήθηκε
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ήδη υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα είναι σημαντική διότι δεν γίνεται σε βάρος του περιεχομένου του μαθήματος λόγω των, εκ των πραγμάτων, περιορισμένων χρονικών περιθωρίων που υπάρχουν στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης.

από:
https://www.researchgate.net/profile/Yael_Shwartz/publication/242464357_High_School
_Students'_Modeling_Knowledge/links/54353e210cf2dc341dafb7f7.pdf
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Οι σκοποί και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων
τεχνολογίας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η περίπτωση
του Ηνωμένου Βασιλείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ
Η εκπαίδευση στην Αγγλία αρχίζει τον Μεσαίωνα ως επικουρική της
θρησκευτικής λατρείας όντας μια επαγγελματική εκπαίδευση, αφού οι
κληρικοί έπρεπε να είναι εγγράμματοι. Οι ανάγκες της χριστιανικής θρησκείας για εγγράμματο κλήρο και επικουρικό προσωπικό δημιούργησε
εκπαιδευτικές δομές δίπλα στις εκκλησίες και στα μοναστήρια.307 Η πρώτη εισαγωγή οργανωμένης εκπαίδευσης της Τεχνολογίας στην Αγγλία
έγινε στο πλαίσιο της εσωτερικής επαγγελματικής κατάρτισης / εκπαίδευσης των Συντεχνιών με την μορφή της μαθητείας που προβλεπόταν με
τον νόμο του 1562 της Βασίλισσας Ελισάβετ, γνωστό ως «Καταστατικό
των Συντεχνιών των Τεχνιτών». Η εκπαίδευση ήταν κλειστή και απευθυνόταν μόνο σε νέους που προοριζόταν να κληρονομήσουν το επάγγελμα
από τους γονείς τους.308
Παράλληλα με το τέλος της εποχής του Μεσαίωνα τα νέα επαγγέλματα που προέκυψαν από την ανάδυση της αστικής τάξης δημιούργησαν
καινούργιες ανάγκες για εκπαίδευση. Η επέκταση και αύξηση της οικονομίας της αγοράς και η αυξανόμενη κυβερνητική γραφειοκρατία προώθησε την ίδρυση, επέκταση και αύξηση των κοσμικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων. Τα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα ήταν αυτόνομα και καθόριζαν το πρόγραμμα και το περιεχόμενο σπουδών. Η εκπαίδευση στην Αγγλία ήταν από την ίδρυσή της ταξική. Διαφορετική εκπαίδευση παρεχόταν ανάλογα με την κοινωνική τάξη προέλευσης του εκπαιδευόμενου. Η
διαφοροποιημένη εκπαίδευση παρεχόταν σε διαφορετικά ανάλογου επιπέδου ταξικά σχολεία.309 Η Βιομηχανική Επανάσταση της Αγγλίας ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Η βιομηχανική επανάσταση επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα της ταξικής κοινωνίας που ήταν
χωρισμένη σε εκείνους με γη ή κεφάλαιο ή επάγγελμα και σε εκείνους
χωρίς περιουσία, χωρίς ιδιοκτησία και χωρίς προνόμια.
Την εποχή αυτή δημιουργήθηκαν διάφοροι τύποι σχολείων που παρείχαν διάφορα επίπεδα και ποιότητες εκπαίδευσης. Παρείχαν βασική
εκπαίδευση στα 3 “R”, ανάγνωση, γραφή, αριθμητική και θρησκευτικά.
Το περιεχόμενο σπουδών το καθόριζε το κάθε σχολείο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό γιατί συνήθως το κάθε σχολείο ακολουθούσε ιδιαίτερο
θρησκευτικό δόγμα που καθόριζε και το αντίστοιχο περιεχόμενο στο μά307
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θημα των θρησκευτικών.310 Αλλά και αυτή η στοιχειώδης εκπαίδευση
αντιμετώπισε την εχθρότητα των κυρίαρχων τάξεων. Ένα Ειρηνοδικείο,
για παράδειγμα, αποφάνθηκε το 1807 ότι: «Είναι αναμφίβολα επιθυμητό
ότι οι φτωχοί θα πρέπει σε γενικές γραμμές να διδάσκονται την ανάγνωση, αλλά μόνο για τον καλύτερο σκοπό - ότι θα μπορούν να διαβάσουν
τις Γραφές. Όσον αφορά την γραφή και την αριθμητική, θα πρέπει να
γίνει αντιληπτό ότι ένας τέτοιος βαθμός γνώσης θα παράγει σε αυτούς
μια αποστροφή για τις επίπονες ασχολίες της ζωής».311
Ένας ιδιαίτερος τύπος σχολείου το οποίο ήρθε να καλύψει της ανάγκες για εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό ήταν και τα «Σχολεία Βιομηχανίας». Αυτά ήταν ένα διαφορετικό σχολείο που λειτουργούσε παράλληλα με τους άλλους τύπους σχολείων. Ιδρύθηκαν στις αρχές του 19ου
αιώνα με σκοπό να παρέχουν στοιχειώδη εκπαίδευση και παράλληλα
κατάρτιση και εκπαίδευση σε χειρωνακτικές και επαγγελματικές δεξιότητες στους φτωχούς και γενικά στην εργαζόμενη τάξη που εκ των πραγμάτων ήταν πάμπτωχοι. Σε ένα τέτοιο σχολείο, στο Kendal, τα παιδιά
διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, γεωγραφία, και θρησκευτικά. Τα αγόρια
μάθαιναν ακόμη τις μηχανές και τα εργαλεία για την επεξεργασία του
μαλλιού καθώς και την υποδηματοποιία. Τα κορίτσια μάθαιναν γνέσιμο
και κλώσιμο του μαλλιού, πλέξιμο, ράψιμο, οικοκυρικά. Το προσωπικό
του σχολείου αποτελούσαν ένας δάσκαλος, ο οποίος διεύθυνε και το
σχολείο, δύο καθηγητές νηματουργίας και πλεξίματος και ένας καθηγητής υποδηματοποιίας.312
Πρωτοπόροι παιδαγωγοί προσπάθησαν να ενσωματώσουν και κάποια
στοιχεία πρακτικής στα υπόλοιπα σχολεία. Εντυπωσιασμένος από την
πρακτική εργασία που είχε δει σε ελβετικά σχολεία βασισμένη στις θεωρίες του Πεσταλότσι, ο Kay-Shuttleworth προσπάθησε να εισαγάγει πιο
πρακτική διδασκαλία σε δημοτικά σχολεία της Αγγλίας. Ωστόσο, οι προσπάθειές του είχαν ελάχιστη επίδραση στην μεγάλη πλειοψηφία των δημοτικών σχολείων, τα περισσότερα από τα οποία είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν από πτυχιούχους πανεπιστημίου με λογοτεχνικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρόσφεραν μια καλλιέργεια στα πλαίσια του κλασικού ιδεώδους στα σχολεία και υπήρξε μια
αξιοσημείωτη τάση να τονίζεται η υπεροχή της κλασικής μη χειρωνακτικής εκπαίδευσης πάνω σε κάθε είδους πρακτικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως εκείνες που παρέχονται στα σχολεία της
βιομηχανίας.313
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Όπως υπήρξε αντίδραση στην ίδια την ιδέα της εκπαίδευσης των χαμηλότερων και φτωχών κοινωνικών στρωμάτων της Αγγλίας, υπήρξε και
ανάλογη αντίδραση στον εκσυγχρονισμό του περιορισμένου προγράμματος σπουδών των σχολείων των μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Το 1805, για παράδειγμα, ο Lord Eldon αποδέχθηκε τον ορισμό
του σχολείου σαν ένα σχολείο στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονται μέσω
της διαθέσιμης κλασικής γραμματείας της γλώσσας και αποφάνθηκε στο
δικαστήριο της Chancery ότι ήταν παράνομο για τους διευθυντές του
Leeds Grammar School να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα χρήματα από
ένα κληροδότημα για τη διδασκαλία σύγχρονων και εμπορικών διδακτικών αντικειμένων.314
Η ανάδυση όμως νέων βιομηχανικών δυνάμεων στην ηπειρωτική Ευρώπη οδήγησε στην παραγωγή φθηνότερων βιομηχανικών προϊόντων
που κατέκλυσαν την αγορά της Βρετανίας. Δημοσιεύματα της εποχής
ανέφεραν: «Μέσα στην οχλοβοή καθώς ο ξένος μας πλησιάζει ξεπερνώντας μας στον τομέα της μεταποίησης και της βιομηχανίας, η βιομηχανική μας υπεροχή είναι σε κίνδυνο. Είναι αμφίβολο αν θα μπορούσαμε ακόμη να διατηρήσουμε τουλάχιστον την ισότητα και να αποφύγουμε την
βύθιση σε μια δεύτερη θέση».315
Το άνοιγμα της διώρυγας του Σουέζ το 1869, ήταν μία από τις αιτίες
της Μεγάλης Ύφεσης του 19ου αιώνα στην Αγγλία. Τώρα πλέον η μεταφορά των εμπορευμάτων από την Άπω Ανατολή δεν συμφέρει οικονομικά να γίνεται με αγγλικά ιστιοφόρα κάνοντας τον γύρο της Αφρικής. Ένας άλλος λόγος ήταν και η ακαταλληλότητα των αγγλικών ιστιοφόρων
της εποχής να χρησιμοποιηθούν για μεταφορές στην Μεσόγειο μέσω της
διώρυγας του Σουέζ λόγω σχεδιασμού για ωκεάνιες μεταφορές και για
τους αντίστοιχους ανέμους. Μέχρι να προσαρμοστεί στις καινούργιες
συνθήκες το αγγλικό εμπόριο υπέστη ισχυρό πλήγμα και οδήγησε σε μαζικές πτωχεύσεις επιχειρήσεων, κλιμάκωση της ανεργίας, ενώ η αγγλική
οικονομία βρέθηκε σε ύφεση που διήρκεσε μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα.
Ευθύνες για την πολύχρονη οικονομική κρίση αποδόθηκαν και στην
τεχνολογική και βιομηχανική καθυστέρηση της Αγγλίας που προέκυψε
από τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης στις κλασικές σπουδές. Για να
αντιμετωπίσει την κατάσταση η κυβέρνηση της Αγγλίας το 1867 σύστησε μια επιτροπή στη Βουλή των Κοινοτήτων για την μελέτη της αναγκαιότητας και τον τρόπο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και των
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Εφαρμοσμένων Επιστημών. Στην έκθεση των συμπερασμάτων της την
επόμενη χρονιά αναφερόταν ότι: «Μία αποτελεσματική πρωτοβάθμια
εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε κάθε παιδί της χώρας για να
μπορέσει η εργατική τάξη να επωφεληθεί από την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει
να διδάσκουν σχέδιο, φυσική γεωγραφία και “Τα φαινόμενα της φύσης”.
Οι βιομηχανικές περιοχές των πόλεων είναι οι ιδανικές τοποθεσίες για
τέτοια κολέγια και σχολεία, λόγω των δυνατοτήτων που συνδυάζουν οι
Φυσικές Επιστήμες με τις Εφαρμοσμένες Επιστήμες και την πρακτική
και επίσης θα είναι κοντά σε μεγάλους πληθυσμούς. Τα πανεπιστήμια
της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ θα πρέπει να χορηγούν πτυχία στον τομέα των Φυσικών Επιστημών».316
Η αναγκαιότητα και η πρώτη του εισαγωγή σαν ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο / μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος το 1884, αιτιολογήθηκε σαν απαραίτητο στοιχείο της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που θα βοηθούσε την Βρετανία να βγει
από την οικονομική ύφεση. Η εισαγωγή της Τεχνολογίας στην γενική
εκπαίδευση θεωρήθηκε ως απαραίτητο στοιχείο της αναβάθμισης του
αναλυτικού προγράμματος, που μαζί με τις βελτιώσεις στις Φυσικές Επιστήμες θα παρείχε την κατάλληλη εκπαίδευση στην κοινωνία και θα δημιουργούσε τις συνθήκες για την ανάπτυξη. Έτσι, εκτός από την θεσμοθέτηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, βασική πρόταση ήταν και
η εισαγωγή ενός μαθήματος Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών η Χειρωνακτική Εκπαίδευση ή «Χειροτεχνία».317 Το μάθημα έπρεπε να εισαχθεί σαν ξεχωριστό αντικείμενο - μάθημα με συγκεκριμένους στόχους
και σκοπούς. Η «Χειροτεχνία» δεν είχε σκοπό μόνο να δώσει επαγγελματικά εφόδια και χειρωνακτικές δεξιότητες στους «μαθητευόμενους» μιας
συντεχνίας, αλλά είχε και σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους της γενικής
παιδείας και απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων σε κάθε
μελλοντικό πολίτη και όχι μόνο στους τεχνίτες. Ειδικά για τους μαθητές
της πρωτοβάθμιας προτείνει την μάθηση μέσω της πράξης. Προτείνει την
ενασχόληση με κατασκευές από ξύλο, χαρτί, πλαστελίνη και άλλα υλικά,
σε συνδυασμό με θέματα από τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.
«Η διδασκαλία των αρχών (των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών) θα πρέπει να βασίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο σε πρακτικές
δραστηριότητες. Ο μαθητής ενθαρρύνεται να συναγάγει τα δικά του συ-
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μπεράσματα και να τα δοκιμάσει στην πράξη. Θα μάθει περισσότερα από
τα δικά του πειράματα και από τη διόρθωση των δικών του λαθών».318
Στην αλλαγή του 20ου αιώνα θεσμοθετείται η «Χειροτεχνία» στα
πλαίσια των εφαρμοσμένων φυσικών επιστημών. Δυστυχώς από την αρχή υποτιμήθηκε και θεωρήθηκε το «μαύρο πρόβατο» του βρετανικού
εκπαιδευτικού συστήματος, κατάλληλο για μαθητές που ήταν ανίκανοι
για κάθε «εγκεφαλική εργασία» και ακατάλληλο για τον «κανονικό» μαθητή που του ταίριαζαν μόνο οι κλασικές σπουδές. Σύντομα επανήλθε το
κυρίαρχο μοντέλο στην εκπαίδευση της “gentlemanly culture”· δηλαδή η
κλασική παιδεία με αποφυγή οποιασδήποτε μη «πνευματικής» ενασχόλησης ήταν ο μόνος ορθός τρόπος για την εκπαίδευση των μελλοντικών
«καθώς πρέπει» ανθρώπων. Η χειρωνακτική εκπαίδευση όπως και η χειρωνακτική εργασία ήταν κατάλληλη μόνο για τις κατώτερες τάξεις.319
Σημειώνουμε ότι η εκπαιδευτική νομοθεσία πρότεινε μόνο γενικές κατευθύνσεις για την εκπαίδευση, π.χ. ποια μαθήματα θα διδάσκονται, αλλά δεν καθόριζε το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Το τι θα
διδασκόταν και πώς συνήθως το αποφάσιζε το σχολικό συμβούλιο και οι
τοπικές αυτοδιοίκητες εκπαιδευτικές αρχές που ιδρύθηκαν με την νομοθεσία.
Υπήρχε και ένας άλλος σημαντικός λόγος για τον οποίο η χειρωνακτική εκπαίδευση πήρε υποδεέστερη θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Αγγλίας: οποιαδήποτε αποτελεσματική μορφή της πρακτικής διδασκαλίας κοστίζει πολύ περισσότερο από ότι η διδασκαλία των ανάγνωσης, αριθμητικής κλπ. Επιπλέον, θα ήταν σχεδόν αδύνατον να οργανωθεί η διδασκαλία στις μεγάλες τάξεις της εποχής όπου δίδασκαν μαθητές – επιτηρητές με την Αλληλοδιδακτική Μέθοδο. Επίσης, λόγω της αύξησης
του εμπορίου και των θαλάσσιων μεταφορών στα τέλη του 19ου αιώνα
υπήρχε μεγάλη ζήτηση για υπαλλήλους τέτοιων εμπορικών εταιριών.
Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ήταν πολύ πιο εύκολο και οικονομικό να τους
εκπαιδεύουν για εργασία γραφείου χωρίς πρόσθετα εργαστηριακά μαθήματα και εκπαίδευση σε χειρωνακτικές δεξιότητες και ικανότητες.320 Και
αν έπρεπε να ασχοληθούν με φυσικές επιστήμες, τότε δίδασκαν την φυσική γεωγραφία, «η οποία δεν απαιτεί καμία συσκευή, αλλά καλούς χάρτες»,321 και ήταν χρήσιμη στους μελλοντικούς υπαλλήλους των εμπορικών εταιριών που δρούσαν σε όλη την υφήλιο.
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Η περίοδος μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια περίοδος κατά την οποία υπήρχε πολλή συζήτηση σχετικά με
τις νέες παιδαγωγικές ιδέες αλλά ελάχιστη σημαντική δράση. Ο Β' παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο καταλύτης αλλαγών στην εκπαίδευση. Εν μέσω του πολέμου προετοιμάστηκε στις επιτροπές και το 1944 ψηφίσθηκε
ο Νόμος για την Εκπαίδευση με τον οποίο θεσπίσθηκε η δωρεάν δευτεροβάθμια εκπαίδευση με το τριπλό σύστημα παράλληλων σχολείων:
Κλασικών, Τεχνολογικών και Μοντέρνων Σχολείων. Σε αυτό τον νόμο η
χειρωνακτική εκπαίδευση ουσιαστικά υποβιβάστηκε σε εργαστήριο δεξιοτήτων για τα Μοντέρνα Σχολεία. Από την άλλη μεριά, ο νόμος του 1944
δεν είχε διατάξεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις παιδαγωγικές μεθόδους αφήνοντας στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και στις μεθόδους σε σχολικό
επίπεδο.
Η μεταπολεμική οικονομική παρακμή της Βρετανίας θεωρήθηκε αποτέλεσμα της «κρυφής» κουλτούρας δηλαδή οι ουμανιστικές και αισθητικές αναζητήσεις σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνταν υψηλότερης αξίας από την πρακτική και εμπορική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην επιλέγουν καριέρα στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.322 Η εκτόξευση του Sputnik το 1957 από την Σοβιετική Ένωση έσπειρε ανησυχία σε όλο τον Δυτικό Κόσμο γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν το
αποτέλεσμα ενός ανώτερου εκπαιδευτικού συστήματος. Ως αντίβαρο
θεωρήθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού Προγράμματος Σπουδών,
η ανάπτυξη και επέκταση της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών. Το
1960 ο τότε υπουργός παιδείας είπε στην Βουλή των Κοινοτήτων ότι υπήρχε ένας πειρασμός για να μπει στο «μυστικό κήπο του προγράμματος
σπουδών».323 Δηλαδή να μεταφερθεί ο έλεγχος του περιεχομένου και των
μεθόδων διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό ή την σχολική μονάδα στην
κεντρική διοίκηση - κυβέρνηση.
Την δεκαετία του 1960 με την επίδραση του Sputnik effect σημαντικές αλλαγές γίνονται στο μάθημα της χειρωνακτικής εκπαίδευσης με
σκοπό την αναβάθμισή του και την προσέλκυση «ικανοτέρων» μαθητών
και τελικά την τεχνολογική πρόοδο της Αγγλίας. Με το πέρασμα του
χρόνου άρχισαν να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών (που καθορίζεται ακόμη σε επίπεδο σχολικής μονάδας) της «Χειροτεχνίας» καινούργιες περιοχές μελέτης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 το μάθημα μετονομάζεται πλέον σε «Τεχνική και Σχεδιασμός» και εισάγονται περισσότερα στοιχεία από τις Φυσικές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους. Εισάγονται στοιχεία του σχεδιασμού με έμφαση σε περισσότερες γνωστικές
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δεξιότητες και στην επίλυση προβλημάτων, σε μια προσπάθεια για την
αναβάθμιση της ποιότητας και της αίγλης των πρακτικών μαθημάτων και
την προσέλκυση «ποιοτικότερων» μαθητών, προωθώντας την άποψη ότι
η υψηλή νοημοσύνη μπορεί να αναδειχθεί και στα πρακτικά θέματα όπως
στα θεωρητικά.324 Έτσι, από το 1981 το μάθημα μετονομάστηκε σε «Τεχνική, Σχεδιασμός και Τεχνολογία». Πρωτοβουλίες συνέβαλαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της στροφής και διάχυσης της βιομηχανικής Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Αναλυτικό Πρόγραμμα,
σκοπεύοντας στη σύνδεση με την Βιομηχανία και δίνοντας μια γεύση
Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην γενική εκπαίδευση.325
Ο νεοφιλελεθερισμός έγινε κυβερνητική πολιτική στην Μεγάλη Βρετανία με την εκλογή της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1979. Ο διπλός στόχος
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Μάργκαρετ Θάτσερ στη δεκαετία του
1980 ήταν να μετατρέψει τα σχολεία από ένα δημόσιο αγαθό /παροχή σε
αγορά και να μεταβιβάσει την εξουσία και τον έλεγχο από τις τοπικές
αυτοδιοίκητες εκπαιδευτικές αρχές στην κεντρική κυβέρνηση. Το Συντηρητικό Κόμμα αγκάλιασε τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πολιτικές που
βασίζονται στην ιδεολογία της ελεύθερης αγοράς και του αντι-κρατισμού
του 19ου αιώνα.
Με την εισαγωγή του ενιαίου «Εθνικού Αναλυτικού Προγράμματος»
το 1990 έγινε μια μετατόπιση από τον ορισμό της Τεχνολογίας ως εφαρμοσμένη επιστήμη σε ένα ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο που περιλαμβάνει εφαρμοσμένα θέματα της Τεχνικής και του Σχεδιασμού, Οικιακής
οικονομίας, καθώς και μελέτη των επιχειρήσεων. Το καινούργιο υποχρεωτικό μάθημα ονομάστηκε «Σχεδιασμός και Τεχνολογία». «Ένας τρόπος
εργασίας με τον οποίο οι μαθητές ερευνούν με σκοπό να καλύψουν μια
ανάγκη ή ανταποκρίνονται σε μια ευκαιρία για να φτιάξουν ή να τροποποιήσουν κάτι ... να επινοήσουν μια μέθοδο ή λύση, την υλοποιούν στην
πράξη και αξιολογούν το τελικό προϊόν».326 Η κυβέρνηση τελικά μπήκε
στον «μυστικό κήπο του προγράμματος σπουδών», πήρε τον έλεγχο και
καθόρισε τι να διδάσκεται προσδιορίζοντας τους στόχους που πρέπει να
επιτευχθούν και δημιουργώντας μηχανισμό ελέγχου «εξασφάλισης ποιότητας εκπαίδευσης».
Το 1997 οι Νέοι Εργατικοί ανέβηκαν στην εξουσία με πρωθυπουργό
τον Tony Blair. Το 1999 με την «Εθνική Στρατηγική Αλφαβητισμού» η
κυβέρνηση εισήγαγε εθνικούς στόχους μάθησης. Παράλληλα αυξάνονται
σημαντικά οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα σπουδών. Ενώ
324
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οι Συντηρητικοί είχαν πει στους εκπαιδευτικούς τι να διδάξουν, το Νέο
Εργατικό Κόμμα θα τους πει τώρα πώς να το διδάξουν. Λόγου χάρη για
την «Ώρα Αλφαβητισμού» διατυπώνονται το περιεχόμενο και οι μέθοδοι
διδασκαλίας με τεράστια λεπτομέρεια.327 Το 2001 αναθεωρήθηκαν τα
αναλυτικά προγράμματα και ειδικά στο μάθημα του «Σχεδιασμός και
Τεχνολογία» έγιναν αλλαγές με σκοπό να καλύψουν θέματα του τεχνολογικού εγγραμματισμού, θέματα Τεχνολογίας - Κοινωνίας και τεχνολογικής επάρκειας των πολιτών.
Μετά την επιστροφή των συντηρητικών στην εξουσία το 2010 ξεκίνησε η τελευταία αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων . Κατά
την διάρκεια της έγινε έντονη συζήτηση αν θα παραμείνει ως υποχρεωτικό μάθημα ο «Σχεδιασμός και Τεχνολογία» στο πρόγραμμα σπουδών στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Τελικά, μετά από πιέσεις, το μάθημα παρέμεινε, αλλά προστέθηκαν δίπλα από τα καθιερωμένα αντικείμενα εφαρμοσμένων
Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως
η Διατροφή και Μαγειρική.
Επίλογος
Στην διάρκεια του χρόνου τα αναλυτικά προγράμματα / προγράμματα
σπουδών Τεχνολογίας της Αγγλίας ακολούθησαν την κοινωνική εξέλιξη
τη αγγλικής κοινωνίας σαν προγράμματα κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Προσπαθώντας να απαντήσουν στις προκλήσεις που προέκυπταν
από τις διαδοχικές οικονομικές κρίσεις, σχεδίαζαν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σύμφωνα με τον προσανατολισμό και τις ανάγκες της
κοινωνίας διαχρονικά, πρόσθεταν ή αφαιρούσαν σκοπούς και περιεχόμενο. Το περιεχόμενο, όπως και η παιδαγωγική εφαρμογή του μέχρι την
δεκαετία του 1980, ήταν αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών. Ο έλεγχος
όμως πρώτα του περιεχομένου επί διακυβέρνησης των συντηρητικών της
Θάτσερ την δεκαετία του 1980 και της εφαρμογής του από τους νέους
εργατικούς του Μπλερ, έχει φύγει από την εκπαιδευτική κοινότητα και
έχει περάσει στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης.
Ο Williams πριν από μισό αιώνα έθετε ένα σημαντικό ερώτημα για
το μέλλον της εκπαίδευσης στην Αγγλία αφού πλέον είχαν αρθεί και τα
τελευταία κληρονομικά ταξικά εμπόδια και προνόμια στο μεταπολεμικό
εκπαιδευτικό σύστημα: «Το μόνο ερώτημα που παραμένει είναι αν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε από την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς,
ή από μια δημόσια εκπαίδευση σχεδιασμένη για να εκφράσει και να δημιουργήσει τις αξίες μιας μορφωμένης δημοκρατίας και μια κοινή κουλ-
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τούρα».328 Δυστυχώς στην εποχή μας, στην Αγγλία επιλέχτηκε ο νεοφιλελεύθερος δρόμος και συνεχίζονται οι απορρυθμίσεις ώστε η εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών της χώρας, μια υποχρέωση της πολιτείας
και ένα δημόσιο αγαθό, να μετατραπεί τελικά σε ένα αγοραίο εμπόρευμα
στην ελεύθερη αγορά.

328
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Διδάσκοντας την Βιολογία ως Ιστορία μέσω των Θεματικών
Μουσείων: η περίπτωση της Εξέλιξης μέσω Φυσικής Επιλογής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
H διαφορετικότητα της Επιστήμης της Βιολογίας
Το έργο του Δαρβίνου αποτέλεσε την αρχή μιας πνευματικής επανάστασης που οδήγησε στην ίδρυση της Βιολογίας ως αυτόνομης επιστήμης. Η
πιο καινοτόμα και σημαντική ιδέα που εισήγαγε ο Δαρβίνος ήταν η φυσική επιλογή.329 Επειδή κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να παρουσιάσει τα
συμπεράσματά του με τη βεβαιότητα και το φορμαλισμό μιας μαθηματικής απόδειξης, επέλεξε μια προσέγγιση που θυμίζει την σύγχρονη πιθανοκρατική ερμηνεία των επιστημονικών συμπερασμάτων.330 Η προσέγγιση που επέλεξε για να διατυπώσει τη Θεωρία της Εξέλιξης (ΘτΕ) ο Δαρβίνος, συνιστά προϋπόθεση της Συστημικής Σκέψης στη βιολογία.331 Η
μηχανιστική (Καρτεσιανή) αντίληψη για τον κόσμο ερχόταν σε αντίθεση
με το ρεύμα του βιταλισμού και η εποχή της προσυστημικής σκέψης χαρακτηριζόταν από διαμάχες ανάμεσα στις δύο αντιλήψεις. Οι βιολόγοι
απέρριπταν το βιταλισμό· παράλληλα όμως ήταν δυσαρεστημένοι και με
την εφαρμογή μιας καθαρά μηχανιστικής φιλοσοφίας στη βιολογία.332 Η
αποτυχία της μηχανιστικής σκέψης να εξηγήσει τα βιολογικά φαινόμενα
οδήγησε τη δεκαετία του '20 στην εμφάνιση μιας εναλλακτικής θεώρησης του βιολογικού κόσμου όπου δίνονταν έμφαση στη θεώρηση κάθε
οργανισμού σαν μια ολότητα, ένα σύστημα, και καθόριζε ως πρωταρχικό
σκοπό των βιολογικών επιστημών την ανακάλυψη των αρχών οργάνωσης
της ζωής στα διάφορα επίπεδά της333 Ήταν οι απαρχές της Συστημικής
Σκέψης η οποία κατάφερε να θέσει υπό αμφισβήτηση την άποψη ότι
μπορούμε να μελετήσουμε τα ιεραρχικά τακτοποιημένα κομμάτια του
κόσμου γύρω μας ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Ο βιολόγος Ludwig
von Bertalanffy διατυπώνοντας τη Γενική Θεωρία Συστημάτων (General
System Theory) εξέλαβε τον έμβιο οργανισμό ως μοντέλο και παρατήρη-
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σε ότι οι συστημικές έννοιες αφορούν όλα τα είδη συστημάτων.334 Αυτή
η νέα θεώρηση του κόσμου απαιτούσε να αντιμετωπιστούν έννοιες και
φαινόμενα με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που υποδείκνυε η μηχανιστική σκέψη. Για παράδειγμα ένα σύστημα πλέον δεν αντιμετωπίζεται
ως ένα σύνολο των μερών του αλλά, για τη συστημική σκέψη, το όλο
υπερβαίνει το άθροισμα των μερών του καθώς ένα σύστημα αποτελείται
από ένα πλήθος μερών που διασυνδέονται με πολύπλοκες σχέσεις και
τελικά το σύνολο, το σύστημα, εμφανίζει ιδιότητες που δεν υπάρχουν
στα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν.335
Για να χαρακτηριστούν αυτές οι ιδιότητες χρησιμοποιήθηκε ο όρος
«αναδυόμενες ιδιότητες» που είχε ήδη εισαχθεί από τον Broad για να
αναφερθεί σε εκείνες ακριβώς τις ιδιότητες που «αναδύονται» σε ένα
ανώτερο επίπεδο πολυπλοκότητας, στο σύστημα, αλλά δεν υπάρχουν σε
κατώτερα επίπεδα, στα μέρη του συστήματος.336 Η ύπαρξη αυτών των
αναδυόμενων ιδιοτήτων στα βιολογικά συστήματα καθιστά απαγορευτική τη χρήση του αναγωγικού τρόπου σκέψης στη βιολογία και προκρίνει
μια «από πάνω προς τα κάτω» προσέγγιση. Οι Maturana & Varela πρότειναν αργότερα μια ολοκληρωμένη θεωρία βασισμένη στη συστημικήκυβερνητική θεώρηση. Στη θεμελιώδη της μορφή η ζωή δεν είναι παρά
μια συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης, η οποία όμως μέσα από βασικές
επαναληπτικές διαδικασίες μπορεί να επαναλάβει τον εαυτό της. Για να
εκφράσουν την ιδέα τους, ότι δηλαδή η ουσία της ζωής είναι αυτή η ξεχωριστή οργάνωση που επιτρέπει σε κάθε ζωντανή οντότητα να επαναλαμβάνει τον εαυτό της, επινοήθηκε ο όρος «αυτοποίηση» (autopoiesis).
Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία της αυτοποίησης, το δίκτυο όλων των
σχέσεων, το οποίο τελικά εδραιώνει κάποιες αυτο-διατηρούμενες δυναμικές, είναι αυτό που ορίζει τη ζωή. Έτσι κάθε ζωντανός οργανισμόςσύστημα αποτελεί μια λειτουργική μονάδα και η δραστηριότητά της συνίσταται στη συνεχή και επαναλαμβανόμενη αναγέννηση του συνόλου
των διεργασιών, των σχέσεων και των επιμέρους στοιχείων που το συνιστούν.337 Παρόμοιες θεωρίες διατυπώθηκαν και από άλλους ερευνητές,338
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με αποτέλεσμα αρκετοί να συμφωνούν ήδη στη θεώρηση της ζωής ως
συστημική ιδιότητα και όχι ως ένα φαινόμενο που οφείλεται σε συγκεκριμένες ιδιότητες μακρομοριακών δομών. Τα βιολογικά συστήματα δεν
καθορίζονται απλά από μια αυτό-οργάνωση, από μια διαδικασία δηλαδή
που η διάταξη της τελικής δομής καθορίζεται πλήρως από τις ιδιότητες
των αρχικών επιμέρους στοιχείων που τη συνιστούν. Αυτού του είδους η
προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί ως προσέγγιση «από κάτω προς τα
πάνω». Για τα βιολογικά συστήματα ο τελικός σχεδιασμός προκύπτει με
μοναδικό τρόπο από τις πολύπλοκες, πολλαπλές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χαμηλότερου επιπέδου συστατικών του. Ο τελικός
σχεδιασμός του συστήματος είναι μια αναδυόμενη ιδιότητά του339 και
δεν μπορούμε να αποσυνθέσουμε τα λειτουργικά μέρη ενός βιολογικού
συστήματος χωρίς να υποστεί βλάβη η ολότητά του. Αυτή είναι και η
κυρίαρχη διαφορά μεταξύ της αυτό-οργάνωσης των υπολοίπων συστημάτων και της κλειστότητας (closure) που χαρακτηρίζει τα βιολογικά
συστήματα.
Στα Βιολογικά συστήματα η κλειστότητα επιτυγχάνεται συλλογικά
μέσα από ένα πολύπλοκο δίκτυο αμοιβαίων περιοριστικών σχέσεωνεξαρτήσεων που μπορούν να επαναλαμβάνουν τον εαυτό τους απεριόριστα. Οι διεργασίες αυτές που παράγουν τελικά το βιολογικό σύστημα
αλληλεξαρτώνται, αλλά υπάρχει και μια συμπληρωματική σχέση μεταξύ
των σχέσεων αυτών και του φυσικού συνόρου και αυτή τελικά η αμοιβαία εξάρτηση είναι που αποκαλείται κλειστότητα. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έννοια της κλειστότητας λειτουργεί παραδειγματικά στα βιολογικά συστήματα.340 Με βάση λοιπόν τη Συστημική Σκέψη ο παρατηρητής δεν πρέπει να θέτει μόνο ερωτήσεις Εγγύτατου χαρακτήρα (πώς;) αλλά και Απώτατου (εξελικτικού) χαρακτήρα (γιατί;). Δεν πρέπει δηλαδή τα
ερωτήματά μας να εξαντλούνται στο «τι και πώς» ενός φαινομένου αλλά
να προχωρούν στο «γιατί» το φαινόμενο εκδηλώθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όχι με κάποιον άλλο.341 Στη Βιολογία πρέπει να προσεγγίζουμε τα φαινόμενα και τις έννοιες με διαφορετικό τρόπο, κάνοντας
λόγο για άμεσα (λειτουργικά) και απώτατα (εξελικτικά) αίτια. Η ενασχόληση με ερωτήματα απώτατης αιτιότητας απαντούν σε ερωτήσεις τύπου
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«γιατί;» και αυτού του τύπου οι ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν
με τη συνδρομή των μεθόδων της φυσικής και της χημείας παρά μόνο
μπορούν να διερευνηθούν μέσω ιστορικών αφηγήσεων.342 Άλλωστε στη
βιολογία αντικείμενο μελέτης δεν είναι μόνο τα ιστορικά γεγονότα αλλά
και οι ίδιοι οργανισμοί που διαμορφώνονται άμεσα ή έμμεσα από τα γεγονότα αυτά.
Όλες αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που χαρακτηρίζουν τα
βιολογικά συστήματα έκαναν κατανοητό ότι κάποιοι νόμοι των Φυσικών
Επιστημών (ΦΕ) όπως η τυπολογία, ο ντετερμινισμός, ο αναγωγισμός και
η παρουσία παγκόσμιων φυσικών νόμων απλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη Βιολογία. Έτσι η Βιολογία βασίζεται σε Αρχές που δεν εφαρμόζονται στην άβια ύλη και αποτελούν τα αυτόνομα χαρακτηριστικά της
Βιολογίας. Τέτοια αυτόνομα χαρακτηριστικά είναι: (1) η πολυπλοκότητα
των έμβιων όντων, (2) το ότι η Βιολογία βασίζεται σε έννοιες, όπως η
πληθυσμιακή σκέψη και οι πληθυσμοί και όχι σε φυσικούς νόμους, (3)
όλες οι βιολογικές διεργασίες διαφέρουν ριζικά από μια άποψη από όλες
τις διεργασίες του άβιου κόσμου γιατί υπόκεινται σε διπλή αιτιότητα,
δηλαδή δεν υπόκεινται μόνο στους φυσικούς νόμους αλλά και στα γενετικά προγράμματα.343
Αναγκαστικά λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε και τους τρόπους διδασκαλίας του αντικειμένου. Καθώς αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να πειραματιστούμε με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων ή την καταγωγή του ανθρώπου, προκρίνονται νέες μέθοδοι όπου αξιοποιούν τα ιστορικά αφηγήματα και την παρατήρηση.
Η Ιστορία της Επιστήμης στη διδασκαλία της ΘτΕ
Σήμερα είναι σαφές ότι αν κάποιος δεν έχει κατανοήσει τις εξελικτικές
αρχές ώστε να αντιληφθεί όλες τις πλευρές του φυσικού κόσμου, δεν
μπορεί να θεωρηθεί επιστημονικά εγγράμματος.344 Για τη διδασκαλία της
ΘτΕ ερευνητές έχουν προτείνει ότι ο κύριος σκοπός της πρέπει να είναι η
προτροπή προς τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν τις κοσμοθεωρίες
τους ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν τη φύση της επιστήμης και τις θεωρίες που εξηγούν πώς λειτουργεί
ο κόσμος γύρω τους.345 Έχει διαγνωστεί άλλωστε σαφής αβεβαιότητα
342
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(2009), σ. 311–332.
345
A. L. GLAZE, M. J. GOLDSTON: «U.S. Science Teaching and Learning of Evolution: A Critical Review of the Literature 2000-2014». Science Education 99: 3 (2015), σ.
500–518.

177

στους εκπαιδευτικούς για το πώς θα διδάξουν την εξέλιξη και πόση βαρύτητα θα πρέπει να δώσουν στη θεωρία.346
Μια προσέγγιση είναι η ένταξη της Ιστορίας της Επιστήμης (ΙτΕ)
στην διδασκαλία των ΦΕ η οποία έχει προταθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Χαρακτηριστική είναι η ομιλία του Δούκα του Argyll στην προεδρική
ομιλία του στην Βρετανική Εταιρεία για την Πρόοδο της Επιστήμης το
1855, στην οποία δήλωσε ότι πάνω από όλα θα πρέπει να διδάσκεται η
ΙτΕ.347 Σε χώρες όπου υπήρξε έντονη επιστημονική παραγωγή γνώσης
έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι έπρεπε να εισαχθούν στη διδασκαλία στόχοι
που προωθούν τον πολιτιστικό ρόλο των ΦΕ, και εισήχθησαν έτσι στοιχεία της ιστορίας και φιλοσοφίας των ΦΕ.348 Στην Ελλάδα η συζήτηση
για τη συμβολή της ΙτΕ στη διδασκαλία των ΦΕ άργησε να ξεκινήσει
καθώς υπήρξε κυρίως χώρος υποδοχής και όχι παραγωγής της επιστημονικής γνώσης.349
Τα οφέλη από την ένταξη της ΙτΕ στη διδασκαλία των ΦΕ είναι πολλαπλά.350 Ενισχύεται η ανθρώπινη διάσταση των ΦΕ και μπορεί να αντιμετωπιστεί ο υπερβολικός επιστημονισμός στη διδασκαλία. Επίσης, η
ΙτΕ εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες απαραίτητες για να κατανοήσουμε τη φύση των ΦΕ.351 Μια ταξινόμηση των προσεγγίσεων που μπορούν να υιοθετηθούν για να ενταχθεί η ΙτΕ επιτυχώς στη διδασκαλία των
ΦΕ παρουσιάζεται από τον McComas.352 Μια τέτοια προσέγγιση είναι
και η παρουσίαση των επιστημονικών ιδεών με μετασχηματισμένα ή αυθεντικά ιστορικά κείμενα, τα οποία δίνουν στους εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό εργαλείο πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών.353 Επίσης η
ανθρώπινη διάσταση της επιστήμης μπορεί να αναδειχθεί μελετώντας τις
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βιογραφίες και το έργο των επιστημόνων,354 και οι μαθητές τελικά αντιλαμβάνονται καλύτερα το νόημα των εννοιών που διδάσκονται όταν στη
διδασκαλία ενσωματώνεται μια ιστορική προοπτική.355
Οι ίδιες οι ΦΕ, η εκπαίδευση σε αυτές και η έρευνα για την εκπαίδευση στις ΦΕ, αποκτούν κοινωνικοπολιτισμική υπόσταση αν τις θεωρήσουμε ως ανθρώπινες δραστηριότητες που γίνονται όμως πάντα μέσα σε
συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο κάθε φορά.356 Αυτή η κοινωνικοπολιτισμική προοπτική υποστηρίζεται από έρευνες στα πεδία της ΙτΕ 357 και
της κοινωνιολογίας της επιστήμης,358 που ξεκαθαρίζουν ότι η προσέγγιση
της γνώσης δεν είναι ανεξάρτητη από τα κοινωνικά ιδρύματα στα οποία
η γνώση οικοδομείται αλλά και από τις εκάστοτε πολιτισμικές πεποιθήσεις. Μέσα στο πλαίσιο της μεταστροφής από τις θέσεις ότι η μάθηση
είναι καθαρά ατομική διαδικασία προς τις θέσεις που υποστηρίζουν ότι η
μάθηση εμπεριέχει κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες,359 τα Μουσεία ΦΕ (ΜΦΕ) αποτελούν χρήσιμα εργαλεία καθώς αυτά μπορούν να
αποτελέσουν το μέσο ανάδειξης αυτής της διάστασης.
Αξιοποίηση των Μουσείων Φυσικών Επιστημών
Η κοινωνικοπολιτισμική προοπτική στο χώρο του Μουσείου δίνει έμφαση κυρίως στη δημιουργία νοημάτων καθώς αυτά αναδύονται με βάση
την αλληλεπίδραση του ατόμου με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο του
και τα μέσα διαμεσολάβησης, δηλαδή τα εργαλεία, το διάλογο, τη δομή
δραστηριότητας, τα σημεία και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται. Όμως
υπάρχουν διδακτικά αντικείμενα όπου η οπτικοποίησή τους και μόνο δεν
επαρκεί για να γίνουν κατανοητά. Στη διδασκαλία της ΘτΕ πρέπει να
υπάρχει ένα σαφές θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι παρατηρήσεις
των μαθητών θα αποκτούν νόημα. Μελετάμε συνήθως την φυσική επιλογή παρουσιάζοντας πειραματικά δεδομένα που σχετίζονται με το τελικό
αποτέλεσμα μόνο· δηλαδή την επιβίωση ή όχι των οργανισμών. Η έννοια
354
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της ίδιας της φυσικής επιλογής ωστόσο δεν είναι παρατηρήσιμη. Μόνο η
θεωρητική εξήγηση της εξέλιξης μετατρέπει τελικά τα ανεπεξέργαστα
δεδομένα σε παρατηρήσιμη εξέλιξη.360 Παρόλο την παράλληλη και επιτακτική ανάγκη για την επαρκή εξήγηση του θεωρητικού πλαισίου της
ΘτΕ, η οπτικοποίηση της εξέλιξης αξιοποιώντας τα ΜΦΕ έχει ευεργετικά
αποτελέσματα στην διαδικασία της μάθησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι
μία και μόνο επίσκεψη σε μια διαδραστική έκθεση σχετικά με την εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει θετικά, μέσα από μια σταδιακή αύξηση της κατανόησης, τη στάση των επισκεπτών απέναντι στην έννοια της εξέλιξης,
ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις, τα ενδιαφέροντα, ή την ηλικία του επισκέπτη.361
Ενσωματώνοντας στην εργασία που γίνεται μέσα στην τάξη –την θεωρητική δηλαδή μελέτη του διδακτικού αντικειμένου– μια διδακτική επίσκεψη, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά
στη διαδικασία της μάθησης και μάλιστα όχι μόνο κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης αλλά και πριν και μετά από αυτή.362 Επίσης μελέτες δείχνουν
την αύξηση των θετικών στάσεων προς την επιστήμη και των κινήτρων
για μάθηση στους μαθητές που επισκέφθηκαν ΜΦΕ.363
Σε κάθε περίπτωση η διδασκαλία θα πρέπει να οργανώνεται γύρω
από μια συνεχή εναλλαγή μεταξύ παρουσίασης των γεγονότων και των
θεωρητικών μηχανισμών της εξέλιξης καθιστώντας έτσι δυνατή τελικά
την οικοδόμηση του επιστημονικού γεγονότος της εξέλιξης. Θα πρέπει
δηλαδή να αποφευχθεί η προσέγγιση της εξέλιξης απλώς ως το τελικό
αποτέλεσμα μιας συλλογής αποδείξεων μέσω παρατηρήσεων και πειραματισμού, διότι στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία επικεντρώνεται στην
λεπτομερή πλήρως διατεταγμένη περιγραφή των γεγονότων χωρίς να
γίνεται αναφορά στην χρησιμότητα της θεωρίας και στην ανακάλυψη
των πραγματικών γεγονότων της εξέλιξης. Μια τέτοια προσέγγιση, με τη
θεωρία υποβαθμισμένη και με τα γεγονότα να συνδέονται μεταξύ τους
επαγωγικά, θα καθιστούσε την διδασκαλία της εξέλιξης δογματική.364
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Τα αποτελέσματα μια εφαρμογής
Στο πλαίσιο της υπόθεσης ότι τα Μουσεία ΦΕ μπορούν να προσφέρουν
ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για την βαθύτερη κατανόηση της
ΘτΕ σχεδιάστηκε μια παρέμβαση που είχε ως κεντρικό σημείο αναφοράς
την ανάδειξη των γεωλογικών αποδείξεων και κυρίως των απολιθωμάτων.
Μαθητές της Γ' Γυμνασίου (Ν=46) πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο
ενός Περιβαλλοντικού Προγράμματος (ΠΠ) με τίτλο «Οι μαρτυρίες της
Εξέλιξης στο Περιβάλλον», ένα πρόγραμμα επισκέψεων που περιελάμβανε αρχικά μια επίσκεψη στο ΚΠΕ Γρεβενών, όπου παρακολούθησαν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γεωλογική Κληρονομιά – Απολιθώματα»
και στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Παλαιοντολογίας Μηλιάς Γρεβενών. Λίγο αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά, στο πλαίσιο του ίδιου
ΠΠ, 25 από αυτούς επισκέφτηκαν ακόμη τρία Μουσεία, το Ανθρωπολογικό, το Παλαιοντολογικό και το Ορυκτολογικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η έρευνα έγινε ζητώντας από τους μαθητές να επιλέξουν ανάμεσα σε
διαισθητικές, δημιουργιστικές και εξελικτικές αιτιολογήσεις προκειμένου
να εξηγήσουν γεγονότα και παρατηρήσεις που αφορούν την φυσική επιλογή. Οι μαθητές συμπλήρωσαν τα σχετικά ερωτηματολόγια πριν και
μετά από τις επισκέψεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι διαισθητικές
αιτιολογήσεις παρουσιάζονται ανθεκτικές απέναντι σε αλλαγές ενώ οι
δημιουργιστικές αιτιολογήσεις υποχωρούν σημαντικά χωρίς όμως να παρατηρείται αντίστοιχα ενίσχυση των εξελικτικών αιτιολογήσεων. Επίσης
ζητήθηκε από τους μαθητές να τοποθετήσουν σε μια χρονική κλίμακα
επτά σημαντικά γεωλογικά και βιολογικά γεγονότα της ιστορίας της Γης
και η αλληλουχία των γεγονότων αυτών ξεκαθάρισε στο μυαλό των περισσότερων μαθητών μετά τις επισκέψεις.
Η ηλικία και το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών που αποκτάται από
την ύλη της Βιολογίας που έχουν διδαχθεί, δυσκολεύει μια σύνθεση όλων
των εμπλεκομένων εννοιών. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις δεν προκάλεσαν ένα γνωστικό άλμα, ώστε η ΘτΕ να αποτελέσει κτήμα όλων των μαθητών. Οπωσδήποτε, όμως, προλείαναν τις απόψεις, τις στάσεις και τις
αντιλήψεις απέναντι στη ΘτΕ και παρείχαν γνώση γύρω από τις έννοιες
που απαιτούνται για μια καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση της ΘτΕ. Οι
μαθητές κατανόησαν καλύτερα τα βασικά χαρακτηριστικά της ΘτΕ που
παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο και προσπάθησαν να συνδέσουν αυτό που γινόταν μέσα στην τάξη με κάτι που οι ίδιοι είχαν παρατηρήσει
στις επισκέψεις. Αυτή η σύνδεση φαίνεται να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες για μια βαθύτερα εντυπωμένη μαθησιακή εμπειρία.
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Διερεύνηση επιστημολογικών πεποιθήσεων σχετικών με τη
Χημεία μαθητών Λυκείου
ΧΑΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ
Εισαγωγή
Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά στην επιστημολογία
προέρχεται από το χώρο της Φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τους φιλοσόφους,
η επιστημονική επιστημολογία αποτελεί μία περιγραφή της φύσης της
επιστημονικής γνώσης που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τις πηγές της
γνώσης, την αξία της αλήθειας και τις επιστημονικά κατάλληλες τεκμηριώσεις. Οι ψυχολόγοι χρησιμοποίησαν αυτήν την αντίληψη και την ενσωμάτωσαν, ορίζοντας την προσωπική επιστημολογία ως το σύνολο των
πεποιθήσεων που έχουν τα άτομα για τη φύση της γνώσης365. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 η ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας
και των επιστημολογικών πεποιθήσεων, αποτελεί έναν τομέα με αυξανόμενο ενδιαφέρον και για τους ερευνητές της Εκπαίδευσης. Οι πεποιθήσεις που έχουν τα άτομα για τη γνώση και το «γνωρίζειν» και ο τρόπος
με τον οποίο τέτοιες επιστημολογικές προκείμενες συνιστούν αλλά και
επηρεάζουν τις γνωστικές διαδικασίες της σκέψης και των συλλογισμών
τους, είναι στο επίκεντρο αρκετών ερευνών366.
Θεωρητικό πλαίσιο
Κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις της προσωπικής επιστημολογίας αποτελούν τα αναπτυξιακά και τα πολυδιάστατα μοντέλα. Η παρούσα εργασία
περιγράφει έρευνα με θεωρητικό πλαίσιο μια τρίτη προσέγγιση: το μοντέλο των επιστημολογικών θεωριών που πρότειναν οι Hofer και Pintrich,
(1997)367. Το μοντέλο προσεγγίζει την προσωπική επιστημολογία ως ένα
είδος προσωπικής και ως ένα βαθμό συνεκτικής θεωρίας για τη γνώση
και το «γνωρίζειν», η οποία περιλαμβάνει σύστημα επιμέρους διαστάσεων σημαντικά αλληλένδετων, ειδικών κατά γνωστικό τομέα και γενικών
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επιστημολογικών πεποιθήσεων, οι οποίες, λιγότερο ή περισσότερο, επηρεάζονται από το πλαίσιο368.
Είναι γενικά αποδεκτό πως οι επιστημολογικές πεποιθήσεις υπάρχουν σε ένα επίπεδο ανεξάρτητα από τομέα γνώσης αλλά και σε κάποιο
επίπεδο συγκεκριμένου τομέα γνώσης και είναι σημαντικό να αρχίσουμε
να κατανοούμε πώς αυτές οι πεποιθήσεις λειτουργούν η μία σε σχέση με
την άλλη. Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα τα οποία υποστηρίζουν πως οι επιστημολογικές πεποιθήσεις τοποθετούνται σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, διαφοροποιούνται τόσο ανάλογα με τον επιστημονικό κλάδο (π.χ. Μαθηματικά, Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες) όσο και ανάλογα με τους τομείς που αφορούν στην κρίση (π.χ. γεύση, αισθητική,
αξίες), εξελίσσονται με τη πάροδο του χρόνου και πως πραγματοποιείται
μετάβαση από το γενικό στο ειδικό369.
Μεγάλο μέρος της έρευνας σχετικά με τις επιστημολογικές πεποιθήσεις παρέχει ενδείξεις για το ότι η προσωπική επιστημολογία αποτελεί
σημαντικό συστατικό της μάθησης370. Η έρευνα που αφορά στην κατανόηση των επιστημολογικών πεποιθήσεων βοηθάει να γίνει αντιληπτό:
πώς τα άτομα αποφασίζουν ανάμεσα σε αντικρουόμενους ισχυρισμούς
σχετικά με τη γνώση, πώς αξιολογούν νέες πληροφορίες και πώς παίρνουν θεμελιώδεις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και τη ζωή των
άλλων371.
Επίσης, οι πεποιθήσεις για τη φύση της γνώσης μπορεί να επηρεάζουν τη στρατηγική που χρησιμοποιούν οι μαθητές, την κατανόηση, την
ακαδημαϊκή τους επίδοση372, τη μεταγνώση373 και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν εργασίες διαφορετικού βαθμού δυσκολίας374. Τέλος, οι πεποιθήσεις των μαθητών επηρεάζουν τους στόχους που καθορίζουν την εμπλοκή τους στη μάθηση, το βάθος της επεξεργασίας του περιεχομένου
μάθησης και την παρακολούθηση της κατανόησης. Συνοψίζοντας, οι επι368

B.K. HOFER & P.R. PINTRICH «The development of epistemological theories:
Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning» στη σ. 118.
369
B.K. HOFER: «Domain specificity of personal epistemology: Resolved questions,
persistent issues, new models» International Journal of Educational Research 45 (2006),
σ. 85-95, στη σ. 85.
370
B.K. HOFER: «Personal epistemology research: Implications for learning and
teaching» Educational Psychology Review 13 (2001), σ. 353-383, στη σ. 376.
371
B.K. HOFER: «Personal epistemology research: Implications for learning and
teaching» στη σ. 354.
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M. M., BUEHL & P. A. ALEXANDER: «Beliefs about academic knowledge»
Educational Psychology Review 13 (2001), σ. 385-418, στις σ. 397-398.
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R. BROMME, S. Pieschl & E. Stahl «Epistemological beliefs are standards for
adaptive learning: a functional theory about epistemological beliefs and metacognition»
Metacognition and Learning 5 (2010), σ. 7-26, στη σ. 7.
374
K. M. MAZZARONE & N. P. GROVE: «Understanding epistemological development in first-and second-year chemistry students» Journal of Chemical Education 90
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στημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών μπορεί να σχετίζονται με τα κίνητρα τους να μάθουν375 και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία απόκτηση της γνώσης376.
Το ενδιαφέρον της παρούσας έρευνας επικεντρώνεται στις «κεντρικές» διαστάσεις της προσωπικής επιστημολογίας για τη φύση της γνώσης
(«βεβαιότητα» και «ανάπτυξη»), και τη φύση του «γνωρίζειν» («προέλευση» και «τεκμηρίωση»)377. Η διάσταση της «τεκμηρίωσης» συνδέεται
στενά με τους συλλογισμούς επιχειρηματολογίας οι οποίοι κατέχουν κεντρικό ρόλο στη θεωρητική προσέγγιση για την προσωπική επιστημολογία της Kuhn378. Ο προβληματισμός και η οργάνωση της έρευνας οδήγησε σε μια σειρά από σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα, όπως:
 Ποιο είναι το επίπεδο των επιστημολογικών θεωρήσεων (σύμφωνα
με την Kuhn)379 των μαθητών Λυκείου;
 Ποιο είναι το επίπεδο των επιστημολογικών πεποιθήσεων (σύμφωνα
με την Conley και τους συνεργάτες της)380 των μαθητών Λυκείου
σχετικών με τη Χημεία;
 Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των επιστημολογικών θεωρήσεων και των πεποιθήσεων ανάλογα με παράγοντες όπως το φύλο
των μαθητών, οι κλίσεις τους και η ακαδημαϊκή τους επίδοση;
 Υπάρχει σχέση και αν ναι, ποια, μεταξύ των επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών και των τεσσάρων διαστάσεων των επιστημολογικών πεποιθήσεων τους;
Μεθοδολογία
Εργαλεία μέτρησης
Μεθοδολογικά, ακολουθείται η ποσοτική αξιολόγηση της προσωπικής
επιστημολογίας άμεσα συνυφασμένη με την προσωπική εκλέπτυνση η
οποία συμβαδίζει με την αποδοχή ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της
γνώσης είναι ενδεχομενική, υπό δοκιμή και εξέλιξη και ένα πολύ μικρό

375
B.K. HOFER: «Personal epistemology research: Implications for learning and
teaching» στη σ. 89.
376
M. M., BUEHL & P. A. ALEXANDER: «Beliefs about academic knowledge»
στη σ. 400.
377
B.K. HOFER & P.R. PINTRICH «The development of epistemological theories:
Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning» στις σ. 119-120.
378
D. KUHN, R. CHENEY & M. WEINSTOCK: «The development of epistemological understanding». Cognitive Development 15 (2001), σ. 309–328, στη σ. 327.
379
D. KUHN, R. CHENEY & M. WEINSTOCK: «The development of epistemological understanding» στη σ. 311.
380
A. M. CONLEY, P. R. PINTRICH, I. VEKIRI & D. HARRISON: «Changes in
epistemological beliefs in elementary science students» Contemporary Educational Psychology 29 (2004), σ. 186-204, στη σ. 186.
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ποσοστό είναι βέβαιη και αμετάβλητη381. Προκειμένου να μετρηθούν οι
πεποιθήσεις των μαθητών για τη φύση της γνώσης και του «γνωρίζειν»
στη Χημεία, αποφασίστηκε να μεταφραστεί και να προσαρμοστεί στην
ελληνική γλώσσα και στο γνωστικό αντικείμενο το εργαλείο που αναπτύχθηκε από την ομάδα της Conley (2004) και περιέχει τέσσερις υποκλίμακες ερωτήσεων σε αντιστοιχία με τις διαστάσεις: «βεβαιότητα» (6
προτάσεις), «ανάπτυξη» (6 προτάσεις), «προέλευση» (5 προτάσεις) και
«τεκμηρίωση» (9 προτάσεις)382. Κάθε μία από τις προτάσεις αξιολογείται
μέσω πεντάβαθμης κλίμακας Likert, με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις
των διαστάσεων «προέλευση» και «βεβαιότητα» να αντιστρέφονται ώστε
τα μεγαλύτερα νούμερα να αντικατοπτρίζουν πιο εκλεπτυσμένες επιστημολογικές πεποιθήσεις.
Επίσης, μετρήθηκαν οι επιστημολογικές θεωρήσεις των μαθητών μέσα από τους συλλογισμούς επιχειρηματολογίας με το εργαλείο που ανέπτυξαν η Kuhn και οι συνεργάτες της, το οποίο μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας383. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 15 ζεύγη αντικρουόμενων ισχυρισμών δύο παιδιών.
Για κάθε ζεύγος, οι μαθητές κλήθηκαν να δηλώσουν αν «μόνο η μία άποψη είναι σωστή» ή αν «θα μπορούσαν και οι δύο απόψεις να είναι σωστές». Όσοι συμφώνησαν με τη δεύτερη επιλογή, στη συνέχεια έπρεπε να
επιλέξουν αν «θα μπορούσε η μία άποψη να είναι πιο σωστή από την
άλλη».
Συμμετέχοντες
Για τον προσδιορισμό των επιστημολογικών πεποιθήσεων και θεωρήσεων συλλέχθηκαν δεδομένα από συνολικά 151 μαθητές Λυκείου. Στον
Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των μαθητών ως προς το φύλο
τους, την ακαδημαϊκή τους κλίση (όπως αυτή προσδιορίζεται από την
κατεύθυνση σπουδών τους) και τη σχολική τους επίδοση. Από την κατανομή του δείγματος φαίνεται ότι οι μαθήτριες είναι περισσότερες από
τους συμμαθητές τους, οι μαθητές/τριες που έχουν επιλέξει Τεχνολογική
κατεύθυνση σπουδών είναι περισσότεροι από όσους έχουν επιλέξει Θεωρητική ή Θετική και τέλος, η πλειονότητα των μαθητών έχουν επιδόσεις
μεγαλύτερες από 18/20.

381
M. SCHOMMER-AIKINS: «An evolving theoretical framework for an epistemological belief system» Στο Personal Epistemology: The psychology of beliefs about
knowledge and knowing, επιμ. B. K. Hofer & P. R. Pintrich, Mahwah, N.J.: Lawrence
Erlbaum Associates, 2002, σ. 103-117, στη σ. 106.
382
A. M. CONLEY, P. R. PINTRICH, I. VEKIRI & D. HARRISON: «Changes in
epistemological beliefs in elementary science students» στη σ. 194.
383
D. KUHN, R. CHENEY & M. WEINSTOCK: «The development of epistemological understanding» στις σ. 317-318.
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Μεταβλητή

Επίπεδα
Αγόρια
Κορίτσια

Φύλο

Κλίση

Σχολική επίδοση

Συχνότητα Σχετική συχνότητα
61
40,4 %
90
59,6 %

Θετική
Θεωρητική
Τεχνολογική

20
58
73

13,2 %
38,4 %
48,3 %

< 12
13 – 15
16 – 18
>18
ΣΥΝΟΛΟ

1
10
59
81
151

0,7 %
6,6 %
39,1 %
53,6 %
100,0 %

Πίνακας 1: Κατανομή των μαθητών του δείγματος

Αποτελέσματα
Στατιστικός έλεγχος αξιοπιστίας
Για όλες τις κλίμακες του ερωτηματολογίου της Conley, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις διαστάσεις των επιστημολογικών πεποιθήσεων, ο
συντελεστής Cronbach α, που δείχνει την εσωτερική συνέπεια της κλίμακας, παίρνει τιμές μεγαλύτερες από την αποδεκτή τιμή 0,70. Για το ερωτηματολόγιο της Kuhn δεν ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, εξαιτίας του τρόπου βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών
που έχει ως αποτέλεσμα μια κατηγορική κλίμακα.
Οι επιστημολογικές θεωρήσεις των μαθητών
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 η πλειονότητα των μαθητών βρίσκεται στη
θεώρηση της αποτίμησης όσον αφορά στους τομείς «προσωπική προτίμηση» και «αισθητική καλλιέργεια» (85,4% και 77,5% αντίστοιχα).
Στους τομείς «αξίες» και «αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον» η επικρατούσα θεώρηση είναι η πολλαπλότητα (45,0% και 47,7% αντίστοιχα)
με τη θεώρηση αποτίμησης να ακολουθεί (31,1% και 45,7% αντίστοιχα).
Τέλος, στον τομέα «αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον» τα ποσοστά των
μαθητών που βρίσκονται στις θεωρήσεις της αποτίμησης και της πολλαπλότητας είναι παραπλήσια, με τη θεώρηση της απολυτότητας να παρουσιάζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό (27,2%) από ότι στους υπόλοιπους
τομείς γνώσης.
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Προσωπική
προτίμηση

Αισθητική
καλλιέργεια

Αξίες

Αλήθεια για
το φυσικό
περιβάλλον

23,8%

Αλήθεια για
το κοινωνικό περιβάλλον
6,6%

Απολυτότητα

4,6%

2,6%

Πολλαπλότητα

9,9%

19,9%

45,0%

47,7%

35,8%

Αποτίμηση

85,4%

77,5%

31,1%

45,7%

37,1%

27,2%

Πίνακας 2: Ποσοστά επιστημολογικών θεωρήσεων μαθητών ανά τομέα γνώσης

Οι επιστημολογικές θεωρήσεις των μαθητών βρέθηκε να είναι ανεξάρτητες από το φύλο τους (Πίνακας 3) και την ακαδημαϊκή τους κλίση
(Πίνακας 4).
Τομέας επιστημολογικών θεωρήσεων
Προσωπική προτίμηση
Αισθητική καλλιέργεια
Αξίες
Αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον
Αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον

χ2

Df

p

3,150
4,435
2,268
1,710
2,208

2
2
2
2
2

0,207
0,109
0,322
0,425
0,332

Πίνακας 3: Αποτελέσματα του χ2 test για τη σχέση φύλου και επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών

Τομέας επιστημολογικών θεωρήσεων
Προσωπική προτίμηση
Αισθητική καλλιέργεια
Αξίες
Αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον
Αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον

χ2

Df

p

3,424
1,881
6,711
0,222
3,345

4
4
4
4
4

0,489
0,758
0,152
0,994
0,502

Πίνακας 4: Αποτελέσματα του χ2 test για τη σχέση κλίσης και επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών

Τέλος, οι σχολικές επιδόσεις των μαθητών Λυκείου παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντική επίδραση στις επιστημολογικές τους θεωρήσεις
όσον αφορά στους τομείς: «αισθητική καλλιέργεια», «αλήθεια για το
κοινωνικό περιβάλλον» και «αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον» (Πίνακας 5). Συγκεκριμένα, στον τομέα «αισθητική καλλιέργεια» οι μαθητές
με υψηλότερες σχολικές επιδόσεις βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στη θεώρηση της αποτίμησης (Πίνακας 6). Και ενώ στον τομέα
«αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον», καθώς αυξάνονται οι επιδόσεις
των μαθητών οι επιστημολογικές τους θεωρήσεις μετατοπίζονται από την
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απολυτότητα σε πολλαπλότητα και αποτίμηση, στον τομέα «αλήθεια για
το φυσικό περιβάλλον» η μετατόπιση είναι αντίστροφη στην κορυφή της
βαθμολογικής κλίμακας. Συγκεκριμένα, οι αριστούχοι μαθητές (επιδόσεις >18) βρίσκονται στις θεωρήσεις της απολυτότητας και της πολλαπλότητας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους μαθητές χαμηλότερων επιδόσεων (επιδόσεις 16-18) και στη θεώρηση της αποτίμησης σε μικρότερο
ποσοστό.
Τομέας επιστημολογικών θεωρήσεων
Προσωπική προτίμηση
Αισθητική καλλιέργεια
Αξίες
Αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον
Αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον

χ2
4,055
17,244
9,579
16,637
23,987

Df
6
6
6
6
6

P
0,669
<0,05
0,144
<0,05
<0,05

Πίνακας 5: Αποτελέσματα του χ2 test για τη σχέση σχολικής επίδοσης και επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών

Σχήμα 1: Αισθητική καλλιέργεια

Σχήμα 2: Αλήθεια για το κοινωνικό περιβάλλον

188

Σχήμα 3: Αλήθεια για το φυσικό περιβάλλον
Πίνακας 6: Επίδραση επίδοσης στις επιστημολογικές θεωρήσεις των μαθητών

Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών
Οι τιμές των μέσων όρων (Μ.Ο.) των μαθητών στις κλίμακες μέτρησης
των επιστημολογικών πεποιθήσεων μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε
ότι σε σχέση με τις διαστάσεις «προέλευση» (Μ.Ο.=3,45), «βεβαιότητα»
(Μ.Ο.=3,67), «ανάπτυξη» (Μ.Ο.=4,04) και «τεκμηρίωση» (Μ.Ο.=4,13),
παρατηρείται τάση για πιο εκλεπτυσμένες πεποιθήσεις. Προκειμένου να
διαπιστωθεί αν πράγματι οι μαθητές έχουν περισσότερο ή λιγότερο εκλεπτυσμένες πεποιθήσεις σε κάποια από τις τέσσερις διαστάσεις χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος του κριτηρίου t για ζευγαρωτά δείγματα (paired
samples t-test). Προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
μέσων όρων όλων των ζευγών διαστάσεων, εκτός από το ζευγάρι «ανάπτυξη» – «τεκμηρίωση» (Πίνακας 7).
Η επίδραση της κάθε μιας από τις ανεξάρτητες μεταβλητές: φύλο,
κλίση και σχολική επίδοση των μαθητών εξετάσθηκε με τη χρήση του
ελέγχου t δύο ανεξάρτητων δειγμάτων (independent samples t-test) για το
φύλο και της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης (One-way
ANOVA) για τις υπόλοιπες μεταβλητές. Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις
των μαθητών όσον αφορά στις τρεις διαστάσεις «προέλευση», «βεβαιότητα» και «ανάπτυξη» βρέθηκε να είναι ανεξάρτητες από το φύλο τους.
Όσον αφορά στη διάσταση «τεκμηρίωση», οι μαθήτριες Λυκείου παρουσιάζουν πιο εκλεπτυσμένες πεποιθήσεις (ΜΟ=4,22) από τους συμμαθητές τους (ΜΟ=3,99) και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (Πίνακας 8).
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Διαφορά Μ.Ο.

T

Προέλευση –Βεβαιότητα

-0,22252

-4,517

Προέλευση – Ανάπτυξη

-0,59779

-8,524

Προέλευση – Τεκμηρίωση

-0,68241

-9,841

Βεβαιότητα – Ανάπτυξη

-0,37528

-6,674

Βεβαιότητα –Τεκμηρίωση

-0,45990

-8,186

150 <0,001
150 <0,001

Ανάπτυξη – Τεκμηρίωση

-0,08462

-1,906

150

df

p

150 <0,001
150 <0,001
150 <0,001

0,059

Πίνακας 7: Έλεγχος για διαφορές στις διαστάσεις των επιστημολογικών πεποιθήσεων

Μεταβλητή

Διαστάσεις επιστημολογικών πεποιθήσεων
Προέλευση
Βεβαιότητα
Ανάπτυξη
Τεκμηρίωση

t/F

Df

P

-5,681
-6,708
-5,686
-6,471

(149)
(149)
(149)
(149)

0,632
0,614
0,071
<0,05

Προέλευση
Βεβαιότητα
Ανάπτυξη
Τεκμηρίωση

0,254
0,728
0,198
0,078

(148, 2)
(148, 2)
(148, 2)
(148, 2)

0,776
0.485
0,821
0,925

Προέλευση
Σχολική επί- Βεβαιότητα
δοση
Ανάπτυξη
Τεκμηρίωση

1,658
3,581
0,664
0,786

(147, 2)
(147, 2)
(147, 2)
(147, 2)

0,194
<0,05
0,516
0,458

Φύλο

Κλίση

Πίνακας 8: Έλεγχος για την επίδραση μεταβλητών φύλου, κλίσης και επίδοσης στις διαστάσεις των επιστημολογικών πεποιθήσεων

Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις των μαθητών είναι ανεξάρτητες από
την ακαδημαϊκή τους κλίση, όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιλογή
κατεύθυνσης σπουδών. Το ίδιο αποτέλεσμα βρέθηκε και για την επίδραση της σχολικής επίδοσης των μαθητών στις τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις: «προέλευση», «ανάπτυξη» και «τεκμηρίωση». Μόνο η διάσταση «βεβαιότητα» βρέθηκε να εξαρτάται από την επίδοση των μαθητών.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές με υψηλότερες επιδόσεις παρουσιάζουν και
πιο εκλεπτυσμένες πεποιθήσεις σχετικά με τη βεβαιότητα της γνώσης.
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Συσχέτιση μεταξύ επιστημολογικών θεωρήσεων και πεποιθήσεων των μαθητών
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, υπάρχουν θετικές στατιστικά σημαντικές
αλλά μέτριες συσχετίσεις μεταξύ των διαστάσεων «προέλευση» και «βεβαιότητα» (0,545) και των διαστάσεων «ανάπτυξη» και «τεκμηρίωση»
(0,542) των επιστημολογικών πεποιθήσεων των μαθητών. Επίσης, στατιστικά σημαντική αλλά μικρή συσχέτιση εμφανίζεται μεταξύ των διαστάσεων «βεβαιότητα» και «ανάπτυξη» (0,285), γεγονός που συνηγορεί στη
βασική υπόθεση του μοντέλου των Hofer & Pintrich384, ότι οι διαστάσεις
των επιστημολογικών πεποιθήσεων εξελίσσονται η μία εξαρτώμενη από
την άλλη ως σε έναν βαθμό συνεκτική θεωρία.
Αντίθετα, δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον τομέα «αλήθεια για
το φυσικό περιβάλλον» των επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών
και στις διαστάσεις «προέλευση», «βεβαιότητα», «ανάπτυξη» και «τεκμηρίωση» των επιστημολογικών πεποιθήσεών τους (Πίνακας 9).

Προέλευση
Βεβαιότητα
Ανάπτυξη
Τεκμηρίωση
Αλήθεια για
το φυσικό
περιβάλλον

Προέλευση Βεβαιότητα Ανάπτυξη Τεκμηρίωση
0,545**
0,143
0,028
0,545**
0,285**
0,127
0,143
0,285**
0,542**
0,028
0,127
0,542**
0,075

-0,036

0,135

0,048

** p<0,001
Πίνακας 9: Συσχετίσεις μεταξύ επιστημολογικών πεποιθήσεων των μαθητών

Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας δίνουν τη δυνατότητα να αποτιμήσουμε τις επιστημολογικές πεποιθήσεις σχετικά με τη Χημεία που κατέχουν οι μαθητές Λυκείου. Οι μέσοι όροι που προέκυψαν σε κάθε διάσταση μας επιτρέπουν να χαρακτηρίσουμε τις πεποιθήσεις των μαθητών ελαφρά εκλεπτυσμένες ιδιαίτερα ως προς τις διαστάσεις «ανάπτυξη» και
«τεκμηρίωση». Αυτό αφενός σημαίνει πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται
την επιστήμη της Χημείας ως μη στάσιμη αλλά εξελισσόμενη και αφετέρου πως αναγνωρίζουν τη σημασία των πειραμάτων στην ανάπτυξη της
χημικής γνώσης. Στις ίδιες διαστάσεις προέκυψαν οι πιο εκλεπτυσμένες
πεποιθήσεις των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες στην έρευνα της
384

B.K. HOFER & P.R. PINTRICH «The development of epistemological theories:
Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning» στη σ. 110.
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Conley και των συνεργατών της385, και για τη Φυσική στην έρευνα των
Πνευματικού και Παπακανάκη386. Ως προς τη «βεβαιότητα», απλοϊκές
πεποιθήσεις αντικατοπτρίζουν πίστη σε μία σωστή απάντηση, ενώ πιο
εκλεπτυσμένες δέχονται την ύπαρξη περισσοτέρων της μίας απάντησης
ενώ στη διάσταση «προέλευση», απλοϊκές πεποιθήσεις θεωρούν τη γνώση να κατέχεται και να προέρχεται από «αυθεντίες».
Σχετικά με το επίπεδο των επιστημολογικών θεωρήσεων των μαθητών Λυκείου, σε τομείς όπως «προσωπική προτίμηση» και «αισθητική
καλλιέργεια» πιστεύουν πως δύο διαφορετικές απόψεις μπορούν και οι
δύο να είναι σωστές – με μία όμως να είναι πιο σωστή από την άλλη λόγω του ότι αυτή η άποψη υποστηρίζεται καλύτερα και από ενδείξεις
(θεώρηση αποτίμησης). Στους υπόλοιπους τομείς όμως που αφορούν είτε
σε αξίες, είτε στην αλήθεια για τον κόσμο (φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον), θεωρούν εξίσου σωστές δύο διαφορετικές απόψεις χωρίς όμως να
είναι σε θέση να δηλώσουν πως κάποια από αυτές υπερτερεί ως προς την
άλλη (θεώρηση πολλαπλότητας). Τα αποτελέσματα μας προσφέρουν
στοιχεία για την υποστήριξη της ιδιαιτερότητας των επιστημολογικών
πεποιθήσεων ανά τομέα γνώσης και της προσέγγισης τους ως ένα σύστημα επιμέρους διαστάσεων σημαντικά αλληλένδετων μεταξύ τους ως ένα
είδος προσωπικής θεωρίας για τη γνώση και το «γνωρίζειν».

385
A. M. CONLEY, P. R. PINTRICH, I. VEKIRI & D. HARRISON: «Changes in
epistemological beliefs in elementary science students» στη σ. 196.
386
Π. ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ & Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ: «Ανάπτυξη της προσωπικής επιστημολογίας για την επιστήμη της Φυσικής & εφαρμογές στην εκπαίδευση». Στο Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση - Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των
Φυσικών Επιστημών, επιμ.Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου & Α. Ζουπίδης, Α. Φλώρινα,
2009, σελ. 729 – 737, στη σ. 733.
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Συμμετρίες και Κατηγορική Φύση
των Χωροχρονικών Ιδιοτήτων
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
Εισαγωγή
Η πλειονότητα των επιχειρημάτων υπέρ της ύπαρξης θεμελιωδών κατηγορικών χαρακτηριστικών στον κόσμο είναι στην ουσία επιχειρήματα
ενάντια στον Προδιαθεσιακό Μονισμό, δηλαδή, στη μεταφυσική θέση
σύμφωνα με την οποία όλες οι θεμελιώδεις φυσικές ιδιότητες και σχέσεις
του κόσμου είναι μη αναγώγιμα προδιαθεσιακές.387 Τα εν λόγω επιχειρήματα βασίζονται κυρίως σε a priori συλλογισμούς και στοχεύουν στην
ανάδειξη των εννοιολογικών δυσκολιών που εγείρονται από τη δυνατότητα ύπαρξης ενός προδιαθεσιακά μονιστικού κόσμου. Παρ’ όλα αυτά,
κάποιοι προδιαθεσιακοί ρεαλιστές388 έχουν επιχειρήσει να υποστηρίξουν
τη μη εξαλειψιμότητα κάποιων κατηγορικών χαρακτηριστικών σε a posteriori βάσεις. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Brian Ellis
(2001 & 2009)389 και ο George Molnar (2003).390 Σε ό,τι ακολουθεί θα
εξετάσουμε τα επιχειρήματα του τελευταίου υπέρ της ύπαρξης χωροχρονικών ιδιοτήτων που δεν είναι προδιαθεσιακές. Αν και το βιβλίο του Δυνάμεις (2003) αποτελεί μανιφέστο για την ύπαρξη γνήσιων προδιαθεσιακών ιδιοτήτων, στο δέκατο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου υποστηρίζει
ότι η θέση του Προδιαθεσιακού Μονισμού391 είναι λανθασμένη εφόσον
έχουμε a posteriori λόγους να πιστέψουμε στην ύπαρξη κατηγορικών
χαρακτηριστικών.

387

Για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου υποθέτουμε ότι οι γνήσιες προδιαθεσιακές ιδιότητες κατέχουν προδιαθεσιακές ουσίες που θεμελιώνουν προδιαθέσεις για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, δεδομένων των χαρακτηριστικών για κάθε ιδιότητα ερεθισμάτων.
388
Χρησιμοποιούμε τον όρο «προδιαθεσιακός ρεαλιστής» για να αναφερθούμε σε
οποιονδήποτε φιλόσοφο αποδέχεται την ύπαρξη ιδιοτήτων/σχέσεων που είναι γνήσια και
μη αναγώγιμα (σε βάσεις κατηγορικών ιδιοτήτων) προδιαθεσιακές.
389
ELLIS, B.: Scientific Essentialism. New York, Cambridge University Press, 2001
και ELLIS, B.: The Metaphysics of Scientific Realism. Durham, Acumen, 2009.
390
MOLNAR, G.: Powers: A Study in Metaphysics. New York, Oxford University
Press, 2003.
391
Από τους πιο γνωστούς υποστηρικτές του Προδιαθεσιακού Μονισμού είναι ο
Alexander Bird (βλ., για παράδειγμα, BIRD, A.: Nature’s Metaphysics: Laws and
Properties. Oxford, Clarendon Press, 2007 και BIRD, A.: «Structural Properties Revisited» στο HANDFIELD, T. (επιμ.). Dispositions and Causes, Oxford, Oxford University
Press, 2009, σ. 215-241).
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Οι κατά Molnar ιδιότητες θέσης και οι S-ιδιότητες
Ο Molnar (ό.π., 160) εισάγει την κατηγορία των ιδιοτήτων θέσης που συμπεριλαμβάνει εκείνα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων τα οποία αλλάζουν κατά τη διάρκεια χωρικών και χρονικών μετατοπίσεων. Παραδείγματα ιδιοτήτων θέσης είναι η χωρική και χρονική θέση καθώς και ο
χωρικός προσανατολισμός. Οι ιδιότητες θέσης αποτελούν μέλη μίας ευρύτερης κατηγορίας ιδιοτήτων, των αποκαλούμενων από το Molnar Sιδιοτήτων, η οποία συμπεριλαμβάνει τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων τα οποία μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε μετασχηματισμού θεμελιώδους φυσικής συμμετρίας. Οι θεμελιώδεις συμμετρίες διακρίνονται σε εξωτερικές (όταν ο σχετικός μετασχηματισμός αφορά τη μεταβολή μίας χωροχρονικής μεταβλητής, όπως συμβαίνει στις
χωροχρονικές μετατοπίσεις και τις περιστροφές στο χώρο) και εσωτερικές (όταν ο σχετικός μετασχηματισμός αφορά ‘περιστροφές’ σε έναν αφηρημένο χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος των καταστάσεων ενός φυσικού
συστήματος).392 Οι ιδιότητες θέσης είναι S-ιδιότητες που σχετίζονται με
τις εξωτερικές (χωροχρονικές) συμμετρίες.
1. Είναι η εξέταση των S-ιδιοτήτων σχετική με το ζήτημα της βιωσιμότητας του Προδιαθεσιακού Μονισμού;
Ένα πρώτο, κρίσιμο για τους σκοπούς του παρόντος κειμένου, ερώτημα
είναι αν η εξέταση της περίπτωσης των S-ιδιοτήτων σχετίζεται ουσιωδώς
με το ζήτημα της βιωσιμότητας του Προδιαθεσιακού Μονισμού. Για να
απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η
πλειονότητα των συμμετεχόντων στη διαμάχη για τη βιωσιμότητα της εν
λόγω μεταφυσικής θέσης συμφωνεί ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στις θεμελιώδεις φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν αντικείμενα (και ίσως, υπό ορισμένες συνθήκες, φυσικά πεδία). Η επικέντρωση,
ωστόσο, στην κατηγορία των θεμελιωδών χαρακτηριστικών εγείρει ένα
σοβαρό πρόβλημα για την επιχειρηματολογία του Molnar. Για να το αναδείξουμε θα πρέπει να τονίσουμε ότι εν γένει οι φυσικές συμμετρίες εκφράζουν την «ισοδυναμία» μεταξύ κάποιων στοιχείων (για παράδειγμα, η
συμμετρία σε χωρικές μετατοπίσεις εκφράζει την «ισοδυναμία» όλων
των χωρικών θέσεων -βλ. Castellani (2002, 193)).393 Στο επιστημονικό
πλαίσιο, η παρουσία τέτοιων ‘ισοδύναμων’ στοιχείων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αντίστοιχες ιδιότητες είναι άσχετες με τις φυσικές περιγραφές (για παράδειγμα, η χωρική θέση ενός αντικειμένου δεν εμφανίζεται
στους νόμους χρονικής εξέλιξής του). Προτείνουμε ότι οι επιστημονικά
392
Για μία διαφωτιστική και σχετικά μη τεχνική εισαγωγή στην έννοια της φυσικής
συμμετρίας, βλ. ROSEN, J.: Symmetry Rules: How Science and Nature Are Founded on
Symmetry. Berlin-Heidelberg, Springer, 2008.
393
CASTELLANI, E.: «Symmetry, quantum mechanics and beyond». Foundations
of Science 7 (2002), σ. 181-196.
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ενημερωμένοι μεταφυσικοί θα πρέπει σ’ αυτό το σημείο να ακολουθήσουν τους φυσικούς θεωρώντας ότι οι ιδιότητες που ορίζονται ως τα μεταβλητά στοιχεία κατά τη δράση μετασχηματισμών συμμετριών που υιοθετούνται από ώριμες και επιτυχημένες φυσικές θεωρίες (όπως είναι οι
S-ιδιότητες του Molnar) είναι εξαλείψιμες ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μη θεμελιώδεις. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι, υπό το πρίσμα μίας επιστημονικά ευαίσθητης Μεταφυσικής, η εξέταση των Sιδιοτήτων δεν είναι αυστηρά μιλώντας σχετική με το ζήτημα της βιωσιμότητας του Προδιαθεσιακού Μονισμού. Επειδή, ωστόσο, δεν θέλουμε να
κάνουμε λήψη του ζητουμένου έναντι κάποιων μεταφυσικών που μπορούν να εκθέσουν a priori επιχειρήματα για το θεμελιακό χαρακτήρα των
S-ιδιοτήτων, θα προχωρήσουμε παρακάτω στην εξέταση των επιχειρημάτων του Molnar.
2. Το πρώτο επιχείρημα του Molnar για την κατηγορική φύση των ιδιοτήτων θέσης
Ο Molnar επιχειρεί να στηρίξει τον ισχυρισμό του ότι κάποιες από τις
ιδιότητες των υλικών αντικειμένων δεν είναι προδιαθεσιακές με βάση το
ακόλουθο επιχείρημα:
(1) Οι προδιαθεσιακές ιδιότητες των αντικειμένων είναι «φορητές». Με
άλλα λόγια, είναι δυνατόν ένα αντικείμενο να μετατοπιστεί χωροχρονικά χωρίς να μεταβληθεί καμιά από τις προδιαθεσιακές ιδιότητές
του.
(2) Δεν είναι, ωστόσο, δυνατόν ένα αντικείμενο να μετατοπιστεί χωροχρονικά χωρίς να αλλάξουν κάποιες από τις γνήσιες ιδιότητές του.
Συνεπώς:
Τα αντικείμενα πρέπει να χαρακτηρίζονται από κάποιες γνήσιες ιδιότητες που δεν είναι προδιαθεσιακές.
Ας εξετάσουμε στη συνέχεια το ανωτέρω επιχείρημα του Molnar από
την πλευρά ενός προδιαθεσιακού μονιστή. Διαισθητικά, για παράδειγμα,
κατά τη διάρκεια μίας χρονικής μετατόπισης ενός αντικειμένου μία από
τις ιδιότητές του αλλάζει, η χρονική του θέση. Ο προδιαθεσιακός μονιστής έχει δύο εναλλακτικές δυνατότητες: είτε να θεωρήσει ότι οι ιδιότητες θέσης (όπως η χρονική θέση) είναι γνήσιες θεμελιώδεις ιδιότητες των
αντικειμένων είτε όχι. Αν επιλέξει τη δεύτερη εκδοχή, τότε το υπό εξέταση επιχείρημα δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο Προδιαθεσιακός Μονισμός δεν ισχύει. Διότι, σ’ αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν το επιχείρημα ήταν ορθό, δεν θα υπήρχαν γνήσιες θεμελιώδεις ιδιότητες που δεν
είναι προδιαθεσιακές. Αν, αντίθετα, επιλέξει την πρώτη εκδοχή, μπορεί
να ισχυριστεί (σε συμφωνία με τη μεταφυσική του θέση) ότι η χρονική (ή
η χωρική) μετατόπιση μπορεί τελικά να επιδράσει αλλάζοντας μία προδιαθεσιακή ιδιότητα, τη χρονική (ή χωρική) ιδιότητα θέσης. Φαίνεται λοιπόν ότι, σ’ αυτή την περίπτωση, η πρώτη προκείμενη του επιχειρήματος
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είναι λανθασμένη και, κατά συνέπεια, το επιχείρημα δεν είναι ορθό. Άρα,
υπό το πρίσμα του προδιαθεσιακού μονιστή, ο συλλογισμός του Molnar
δεν μπορεί να στηρίξει την άποψη ότι ο Προδιαθεσιακός Μονισμός είναι
μία λανθασμένη μεταφυσική θέση.
3. Ενστάσεις στην κριτική του πρώτου επιχειρήματος του Molnar
Ένας υποστηρικτής του συλλογισμού του Molnar μπορεί να προβάλλει
τις ακόλουθες ενστάσεις στην ανωτέρω κριτική μας:
(1) Ο ισχυρισμός του προδιαθεσιακού μονιστή ότι οι ιδιότητες θέσης
είναι προδιαθεσιακές κάνει λήψη του ζητουμένου έναντι του Molnar.
Θεωρώντας τις ιδιότητες θέσης ως προδιαθεσιακά χαρακτηριστικά
των αντικειμένων, ο προδιαθεσιακός μονιστής δεν κάνει ωστόσο λήψη
του ζητουμένου διότι δεν υπάρχει τίποτε στις προκείμενες του συγκεκριμένου επιχειρήματος που να αποκλείει τη δυνατότητα οι ιδιότητες θέσης
να είναι προδιαθεσιακές. Αντίθετα, είναι ο Molnar που πρέπει να επιτρέψει αυτή τη δυνατότητα έτσι ώστε εκείνος να μην κάνει λήψη του ζητουμένου έναντι του προδιαθεσιακού μονιστή.
(2) Η πρώτη προκείμενη του επιχειρήματος Molnar μπορεί να είναι αληθής και ταυτόχρονα οι ιδιότητες θέσης να είναι θεμελιώδεις προδιαθεσιακές ιδιότητες των αντικειμένων.
Η ανωτέρω ένσταση μπορεί να στηριχθεί στην κάτωθι, φιλική ως
προς τον Προδιαθεσιακό Μονισμό, πρόταση την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Molnar:
Ι) Οι ιδιότητες θέσης είναι προδιαθεσιακές.
ΙΙ) Υπάρχει μία μη περαιτέρω εξηγήσιμη ενδοκοσμική αριθμητική
διάκριση μεταξύ προδιαθεσιακών ιδιοτήτων που αποδίδουν στους φορείς
τους τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις.
ΙΙΙ) Οι ιδιότητες θέσης αποδίδουν στους φορείς τους τις ίδιες ακριβώς
δυνάμεις.
Η υπόθεση (Ι) αποτελεί τετριμμένη συνέπεια του Προδιαθεσιακού
Μονισμού, ενώ η (ΙΙ), αν και είναι δυνατόν να εγείρει προβλήματα για
την υπεράσπιση της εν λόγω μεταφυσικής θέσης,394 δεν είναι ασύμβατη
μ’ αυτήν. Η υιοθέτηση της υπόθεσης (ΙΙ) είναι αναγκαία για τη στήριξη
της ένστασης, διότι αν θεωρήσουμε ότι η ενδοκοσμική ταυτότητα των
προδιαθεσιακών ιδιοτήτων καθορίζεται αποκλειστικά από τις αιτιακές
394

Για παράδειγμα, η υπόθεση (ΙΙ) εγείρει επιστημικά προβλήματα εξατομίκευσης
των ιδιοτήτων που προσδίδουν στους φορείς τους τις ίδιες ακριβώς αιτιακές δυνάμεις.
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δυνάμεις που αποδίδουν στους φορείς τους, η υπόθεση (ΙΙΙ) καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε χωρική ή χρονική μετατόπιση (απαραίτητη προϋπόθεση για το επιχείρημα του Molnar). Τέλος, η υπόθεση (ΙΙΙ) μπορεί να δικαιολογηθεί στο βαθμό που είναι δυνατόν να αποτελέσει τη βάση για την
εξήγηση της συμμετρίας των χωρικών ή χρονικών μετατοπίσεων. Η ύπαρξη μίας συμμετρίας σε ένα πεδίο οντοτήτων συνοδεύεται πάντα από
ένα είδος μη διακρισιμότητας μεταξύ αυτών. Υποθέτοντας ότι οι θέσεις
είναι προδιαθεσιακές ιδιότητες που αποδίδουν τις ίδιες δυνάμεις στους
φορείς τους (είναι, δηλαδή, αιτιακά μη διακρίσιμες), μπορούμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη των προαναφερθέντων συμμετριών.
Από τις υποθέσεις (Ι)-(ΙΙΙ), ο προδιαθεσιακός μονιστής μπορεί να
συμπεράνει ότι οι ιδιότητες θέσης μπορεί να είναι διακριτές, αλλά αιτιακά μη διακρίσιμες, προδιαθεσιακές ιδιότητες των αντικειμένων. Δεδομένου αυτού του συμπεράσματος, ο Molnar μπορεί με τη σειρά του να ισχυριστεί ότι, υπό μία ‘χαλαρή’ σημασία της έννοιας της ταυτότητας μίας ιδιότητας (όπου η τελευταία ισοδυναμεί με την αιτιακή μη διακρισιμότητα), είναι τελικά δυνατόν ένα αντικείμενο να μετατοπιστεί χωροχρονικά χωρίς να αλλάξει καμιά από τις προδιαθεσιακές ιδιότητές του.
Αν όμως η αλήθεια της πρώτης προκείμενης του επιχειρήματος
Molnar διασφαλιστεί μ’ αυτόν τον τρόπο, τότε ο ίδιος θα πρέπει να παραδεχθεί ότι εν τέλει ένα αντικείμενο μπορεί να μετατοπιστεί χωροχρονικά χωρίς να μεταβληθεί καμιά από τις γνήσιες ιδιότητές του. Αυτή η παραδοχή, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με τη δεύτερη προκείμενη του επιχειρήματός του, με αποτέλεσμα, και σ’ αυτή την περίπτωση, το επιχείρημά να μην είναι ορθό.
Μία πιθανή κίνηση που μπορεί να κάνει ο Molnar για να αποφύγει τα
προαναφερθέντα συμπεράσματα είναι να ισχυριστεί ότι οι ιδιότητες θέσης, ως μη εγγενείς, δεν μπορεί να είναι προδιαθεσιακές. Σ’ αυτή, όμως,
την περίπτωση θα πρέπει (σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς
του) να δώσει επιπλέον βάρος σε a priori επιχειρήματα για να υποστηρίξει το επιχείρημά του. Κι αυτό διότι ο Molnar δεν δίνει κάποιο πειστικό a
posteriori λόγο για την αποδοχή της θέσης ότι ο εγγενής χαρακτήρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη της προδιαθεσιακότητας. Επιπλέον, η υπόθεση ότι οι ιδιότητες θέσης (ως μη εγγενείς) δεν μπορεί να είναι προδιαθεσιακές καθιστά το ίδιο το επιχείρημα του Molnar περιττό. Αν έχει ήδη
αποφασιστεί για ανεξάρτητους λόγους ότι οι ιδιότητες θέσης δεν είναι
προδιαθεσιακές, τότε δεν χρειαζόμαστε κάποιο επιπλέον επιχείρημα για
να ισχυριστούμε ότι είναι κατηγορικές.
4. Ικανοποιούν οι ιδιότητες θέσης το κριτήριο προδιαθεσιακότητας του
Molnar;
Το δεύτερο επιχείρημα που διατυπώνει ο Molnar σχετίζεται με το ιδιαίτερο κριτήριο προδιαθεσιακότητας που υιοθετεί. Για το Molnar, οποια-
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δήποτε γνήσια προδιαθεσιακή ιδιότητα θα πρέπει να είναι δύναμη
(power) για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση και ταυτόχρονα οντολογικά
ανεξάρτητη απ’ αυτή. Δεδομένου αυτού του κριτηρίου προδιαθεσιακότητας, ο Molnar προτίθεται να αποδείξει άμεσα ότι οι ιδιότητες θέσης είναι
κατηγορικές αφού δεν κατέχουν τα χαρακτηριστικά ‘σημάδια’ της προδιαθεσιακότητας. Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε σε δύο από τους
ισχυρισμούς του.
Πρώτον, ο Molnar ισχυρίζεται ότι η ίδια η έννοια της οντολογικής
ανεξαρτησίας από τις εκδηλώσεις δεν εφαρμόζεται στις ιδιότητες θέσης
αφού δεν μπορεί καν να εγερθεί το ερώτημα αν ένα αντικείμενο θα μπορούσε να έχει μία χωρική ή χρονική θέση χωρίς ταυτόχρονα να την εκδηλώνει. Ένας προδιαθεσιακός μονιστής μπορεί, ωστόσο, να αρνηθεί τον
ανωτέρω ισχυρισμό προτείνοντας ότι οι ιδιότητες θέσης είναι συνεχώς
και αναγκαία εκδηλωμένες προδιαθεσιακές ιδιότητες.395 Για τον εν λόγω
μονιστή είναι αληθές ότι δεν μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια μίας
μη εκδηλωμένης ιδιότητας θέσης. Αλλά, σύμφωνα με την πρότασή του,
αυτό συμβαίνει διότι αν ένα αντικείμενο κατέχει μία ιδιότητα θέσης τότε
αναγκαία βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση. Άρα, η παρατήρηση του Molnar δεν
δείχνει ότι οι ιδιότητες θέσης δεν μπορούν να είναι προδιαθεσιακές, αλλά, αντίθετα, υποδεικνύει ότι η οντολογική ανεξαρτησία από τις εκδηλώσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιώδες γνώρισμα της προδιαθεσιακότητας.
Σύμφωνα με το δεύτερο ισχυρισμό του Molnar, οι χωρικές ή χρονικές
θέσεις ενός αντικειμένου δεν είναι χαρακτηριστικά για ή προς κάτι. Αν,
όμως, οι ιδιότητες θέσης μπορούν να ερμηνευτούν ως αναγκαία εκδηλωμένες προδιαθεσιακές ιδιότητες (όπως αναφέραμε παραπάνω), δεν βλέπουμε το λόγο γιατί ο Molnar να κάνει διάκριση ειδικά για αυτές και να
ισχυριστεί ότι μόνο άλλες «υποψήφιες» αναγκαία εκδηλωμένες προδιαθεσιακές ιδιότητες (όπως, για παράδειγμα, η μάζα και το ηλεκτρικό φορτίο) μπορούν να «δείχνουν» προς τις εκδηλώσεις τους, ενώ οι ιδιότητες
θέσης, όχι.
Μία πιθανή ένσταση στη βάση της ανωτέρω κριτικής μπορεί να εκφραστεί με το εξής ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν μία προδιαθεσιακή ιδιότητα να είναι ήδη εκδηλωμένη και παρ’ όλα αυτά να «δείχνει» προς την
εκδήλωσή της; Υπάρχουν δύο τουλάχιστον τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε μία απάντηση σ’ αυτήν την ερώτηση.
Πρώτον, αν υιοθετήσουμε το κατάλληλο κριτήριο προδιαθεσιακότητας,396 η σχέση «κατευθυντικότητας» μεταξύ μίας προδιαθεσιακής ιδιό-

395

Βλ., για παράδειγμα, την πρόταση των Esfeld και Sachse στο ESFELD, M. &
SACHSE, C.: Conservative reductionism. New York, Routledge, 2011.
396
Σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, μία γνήσια προδιαθεσιακή ιδιότητα αποτελεί
οντολογικό συστατικό μίας κατάλληλης κατάστασης πραγμάτων (state of affairs) η οποία
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τητας και της εκδήλωσής της μπορεί να ερμηνευτεί ως σχέση αληθοποίησης (truthmaking relation) μεταξύ της πραγμάτωσης της εν λόγω ιδιότητας και ποικίλων αληθειών του πραγματικού κόσμου. Η συγκεκριμένη
πρόταση είναι αδιάφορη ως προς το αν μία προδιαθεσιακή ιδιότητα μπορεί να υπάρχει μη εκδηλωμένη και έτσι μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα.
Δεύτερον, μία εναλλακτική απάντηση μπορεί να δοθεί αν ερμηνεύσουμε μία συνεχώς και αναγκαία εκδηλωμένη προδιαθεσιακή ιδιότητα
ως μία 4-διάστατη δομική ιδιότητα της οποίας τα χρονικά μέρη συμπεριλαμβάνουν την εκδήλωσή της.397 Σύμφωνα μ’ αυτή την πρόταση, σε κάθε στιγμή της πραγματωμένης ύπαρξής της, μία συνεχώς και αναγκαία
εκδηλωμένη προδιαθεσιακή ιδιότητα, μολονότι «μερικώς» εκδηλωμένη,
μπορεί να «δείχνει» προς τα μελλοντικά χρονικά μέρη της εκδήλωσής
της.
5. Συμπέρασμα
Ο Molnar αποτυγχάνει να δείξει ότι ένα υποσύνολο των S-ιδιοτήτων (οι
ιδιότητες θέσης) είναι κατηγορικές. Επιπλέον, ακόμη και αν είχε πετύχει
το στόχο του, δεν θα είχε αποδείξει ότι υπάρχουν θεμελιώδη κατηγορικά
χαρακτηριστικά αφού οι S-ιδιότητες (αν δεν είναι εξαλείψιμες) είναι,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, μη θεμελιώδεις. Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν συνεπάγεται βέβαια την αλήθεια της θέσης του Προδιαθεσιακού
Μονισμού. Παρ’ όλα αυτά δείχνει ότι ο αντίπαλος της θέσης θα πρέπει
να ψάξει αλλού για να βρει πειστικά επιχειρήματα ενάντιά της.

από μόνη της (χωρίς τη ‘βοήθεια’ των νόμων της φύσης) είναι τμήμα ενός ελάχιστου
αληθοποιητή για τις αλήθειες που σχετίζονται με τους αιτιακούς ρόλους της ιδιότητας.
397
Η πρόταση αυτή έχει αντλήσει την έμπνευσή της από τις παρατηρήσεις του Tugby σχετικά με τις εκδηλώσεις εννοούμενες ως δομικά συστατικά των προδιαθεσιακών
ιδιοτήτων. Βλ. TUGBY, M.: «Platonic Dispositionalism». Mind 122-486 (2013), σ. 451480.
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Όψεις του μετασχηματισμού της αφαιρετικής διαδικασίας
στα μαθηματικά
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει συνοπτικά μια σειρά μετασχηματισμών της
αφαιρετικής διαδικασίας ως λειτουργίας που οδηγεί στην αναγνώριση
αφηρημένων μαθηματικών αντικειμένων. Ξεκινά από την αριστοτελική
έννοια της αφαίρεσης, περνά σε παραδείγματα από τη νεότερη επιστήμη
και φιλοσοφία, στη συνέχεια εκθέτει τη διαφοροποιημένη από τον G.
Frege διαδικασία αφαίρεσης και προσθέτει μια ερμηνεία της φρεγκεανής
αφαιρετικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον H. Weyl.
Ο Αριστοτέλης εισήγαγε μια έννοια αφαίρεσης για να εξηγήσει το
οντολογικό status των μαθηματικών αντικειμένων.398 Μία προσεκτική
ανάγνωση του M2 1077 b 10 και του M3 κάνει σαφή τη λειτουργία της
αφαίρεσης ως ανάδειξης ενός μαθηματικού αντικειμένου μετά την απομάκρυνση ή «αποκοπή» κάποιων χαρακτηριστικών ενός φυσικού πράγματος. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί την έκφραση “εξ αφαιρέσεως”, για
να δείξει ότι αγνοούμε ή αποσπούμε κάποια χαρακτηριστικά ενός φυσικού πράγματος, π.χ. το ότι κινείται, το ότι έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα,
το ότι έχει συγκεκριμένο βάρος κ.λπ. Η αφαίρεση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μιας χάλκινης σφαίρας, π.χ. του χρώματός της, του υλικού
από το οποίο αποτελείται, του βάρους της κ.λπ., έχει ως αποτέλεσμα τον
διαχωρισμό του γεωμετρικού αντικειμένου από τη χάλκινη σφαίρα. Όμως, για τον Αριστοτέλη, ο «διαχωρισμός» είναι μια νοητική διαδικασία
(M 3 1078 17-28). Τα μαθηματικά αντικείμενα «διαχωρίζονται» από τα
αισθητά πράγματα μόνον στο νου. Το μαθηματικό αντικείμενο που προκύπτει είναι νοητικό (mental) αντικείμενο, δηλαδή δεν έχει ανεξάρτητη
ύπαρξη όπως θα υποστήριζε ο πλατωνισμός. Ο Ε. Hussey διερευνά την
αριστοτελική έννοια του διαχωρισμού, για να διαπιστώσει κατά πόσον ο
Αριστοτέλης αποδίδει στα μαθηματικά αντικείμενα κάποια μορφή ύπαρξης. Γι αυτό, θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα: μήπως ο διαχωρισμός αποκαλύπτει νέους τύπους αντικειμένων; Μήπως ο διαχωρισμός κατασκευάζει αντικείμενα; Ο ίδιος απαντά ότι για τον Αριστοτέλη τα μαθηματικά
αντικείμενα δεν υπάρχουν ανεξάρτητα από τον ανθρώπινο νου ως πλατωνικά όντα ούτε αποτελούν αποτέλεσμα κατασκευής. Είναι νοητικά
αντικείμενα που προκύπτουν από τα αισθητά, είναι μόνον αντικείμενα
στη σκέψη.

398

Πρβλ. Δ. XΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: «Το πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης των μαθηματικών
αντικειμένων σύμφωνα με τον Αριστοτέλη». Επιθεώρηση Μαθηματικής Εκπαίδευσης 17
(2000), σ. 5-24.

200

Μια πολύ μεταγενέστερη έννοια αφαίρεσης που έδωσε τη δυνατότητα μαθηματικής διατύπωσης των φυσικών νόμων, βρίσκουμε στη νεότερη επιστήμη. Ο Γαλιλαίος διαχώριζε τις πρωτογενείς από τις δευτερεύουσες ιδιότητες των σωμάτων, υιοθετούσε δηλαδή μια διάκριση που αποδέχθηκαν -σε γενικές γραμμές- τόσο οι εμπειριστές όσο και οι ορθολογιστές φιλόσοφοι της νεότερης εποχής. Οι πρωτογενείς ιδιότητες είναι
εκείνες που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως π.χ. το βάρος, το μήκος, το ύψος, ο όγκος, η ταχύτητα κ.λπ. και θεωρούνται αντικειμενικές.
Στο παράδειγμα του νόμου του εκκρεμούς, ο Γαλιλαίος θεώρησε το νήμα
του εκκρεμούς ως ένα ευθύγραμμο τμήμα, αγνοώντας το υλικό του, το
πάχος του, το βάρος του. Η αφαιρετική διαδικασία ήταν προϋπόθεση της
μαθηματικοποίησης της κίνησης του εκκρεμούς και της διατύπωσης του
νόμου του εκκρεμούς.
Επίσης, συναντούμε την αφαίρεση ως μια νοητική λειτουργία που
καταλήγει στη διαμόρφωση γενικών εννοιών. Αυτό συμβαίνει όταν αγνοούμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφορετικών ατομικών αντικειμένων, για να οδηγηθούμε σε μια γενική έννοια. Π.χ. αγνοούμε το ύψος,
το βάρος, το χρώμα ματιών και μαλλιών, το φύλο, την ηλικία κ.λπ., δέκα
ανθρώπων και καταλήγουμε στην έννοια ‘άνθρωπος’. Από τους εκπροσώπους της νεότερης φιλοσοφίας, εκείνος ο οποίος διαφώνησε ρητά με
τη διαδικασία σχηματισμού γενικών εννοιών ήταν ο Berkeley. Σύμφωνα
με τον Berkeley, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι
άνθρωποι, συγκεκριμένες γάτες, συγκεκριμένα τρίγωνα, αλλά όχι οι αντίστοιχες γενικές έννοιες του ανθρώπου, της γάτας, του τριγώνου κ.λπ.
Το προηγούμενο είδος αφαίρεσης δέχθηκε την κριτική του G. Frege,
στο μεταίχμιο μεταξύ 19ου και 20ου αι. Σύμφωνα με τον Frege, για να λειτουργήσει ικανοποιητικά η εν λόγω αφαιρετική διαδικασία, χρειάζεται να
γίνει χρήση της σε ένα συγκεκριμένο βαθμό ο οποίος, ωστόσο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί. Για να οδηγηθούμε στην έννοια ‘γάτα’ παρατηρώντας κάποιες συγκεκριμένες γάτες, πρέπει να εφαρμόσουμε τη διαδικασία κατάλληλα. Ο ίδιος παρομοίωσε την αφαιρετική λειτουργία με
«απορρυπαντικό», το οποίο σε μικρή ποσότητα δεν είναι αποτελεσματικό, ενώ σε ισχυρή ποσότητα δεν οδηγεί –κατά τη γνώμη του- στο σχηματισμό μιας γενικής έννοιας, αλλά σε ένα όλο και περισσότερο «άυλο φάντασμα».399 Πίστευε ότι καθώς η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται π.χ. σε
δέκα γάτες, μέσω της παράλειψης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους
(χρώματος, μεγέθους, μήκους του τριχώματος κ.λπ.), καταλήγει σε αντικείμενα εντελώς όμοια τα οποία δεν διακρίνονται μεταξύ τους και κατά
συνέπεια, δεν μπορούν να απαριθμηθούν. Εάν, δηλαδή, αγνοήσουμε όλες
τις επί μέρους ιδιότητες των αντικειμένων και αυτά καταστούν ταυτόση399

G. FREGE: Philosophical and Mathematical Correspondence. Oxford, Basil
Blackwell, 1980, σ. 84-85.
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μα, τότε δεν μπορούμε να τα απαριθμήσουμε (διότι έχουν καταστεί «ένα»).400
Ο Frege εισήγαγε στo έργο του Grundlagen der Arithmetik401 ένα διαφορετικό είδος αφαίρεσης. Η αφαιρετική διαδικασία του Frege τυποποιείται ως καθολικά ποσοδεικτούμενη ισοδυναμία με μια ταυτότητα στο
αριστερό της μέλος και μια διμελή σχέση ισοδυναμίας στο δεξί της μέλος.
Η γενική μορφή της είναι η ακόλουθη:
(∀t) (∀p) [ (S(t) = S(p)) ↔ (s ≈ p) ].
S είναι ένας τελεστής που αντιστοιχίζει τα στοιχεία s, p ενός αρχικού
πεδίου σε αντικείμενα και ≈ είναι μια διμελής σχέση, ανακλαστική, συμμετρική και μεταβατική (σχέση ισοδυναμίας). Σχέσεις ισοδυναμίας είναι
π.χ. η 1-1 αντιστοίχιση, η παραλληλία, η γεωμετρική ομοιότητα κ.λπ.
Xρησιμοποιώντας σχέσεις ισοδυναμίας αυτού του τύπου, o Frege εισήγαγε διάφορες αφαιρετικές διαδικασίες (Grundlagen, §§64-68). Για παράδειγμα, στην περίπτωση των φυσικών αριθμών έχουμε:
(∀F) (∀G) [ (N(F) = N(G)) ↔ (F 1-1 G) ]
(για κάθε δύο έννοιες F, G, ο αριθμός της έννοιας F ταυτίζεται με τον
αριθμό της έννοιας G, αν και μόνο αν υπάρχει μια 1-1 (και επί) αντιστοιχία μεταξύ των πραγματώσεων των εννοιών αυτών).
Ν είναι ο αριθμητικός τελεστής, δηλαδή μια συνάρτηση που αντιστοιχίζει έννοιες, π.χ. F: ‘τροχός του αυτοκινήτου μου’, G: ‘πόδι του
τραπεζιού», σε αριθμητικά αντικείμενα (ο αριθμός των τροχών του αυτοκινήτου μου, ο αριθμός των ποδιών του τραπεζιού). Σε αυτή την περίπτωση, η εν λόγω ανακλαστική, συμμετρική και μεταβατική σχέση είναι
μια 1-1 (και επί) αντιστοιχία μεταξύ των πραγματώσεων των εννοιών F,
G. Έτσι, ο αριθμός των τροχών του αυτοκινήτου μου ταυτίζεται με τον
αριθμό των ποδιών του τραπεζιού. Σύμφωνα με ένα δεύτερο παράδειγμα,
εάν θέσουμε F: ‘καλεσμένος σε δείπνο’, G: ‘πιάτο στο τραπέζι’ τότε μια
1-1 (και επί) συνάρτηση αντιστοιχίζει τους καλεσμένους στα πιάτα τους.
Τότε ο αριθμός των καλεσμένων ταυτίζεται με τον αριθμό των πιάτων
στο τραπέζι. Με βάση τη φρεγκεανή διαδικασία αφαίρεσης, οι φυσικοί
αριθμοί προκύπτουν από τέτοιου είδους 1-1 αντιστοιχίες μεταξύ πραγματώσεων εννοιών. Κατ’ αναλογίαν, οι μορφές των σχημάτων προκύπτουν
από τη γεωμετρική ομοιότητα, οι διευθύνσεις των ευθειών προκύπτουν
από την παραλληλία ευθειών κ.ο.κ. Σήμερα, ένα μεγάλο πλήθος φρεγκεανών αφαιρετικών αρχών όπως η παραπάνω, μελετώνται από τους Νεο400

S. SHAPIRO: Σκέψεις για τα Μαθηματικά. Η φιλοσοφία των Μαθηματικών, μτφρ.
Κ. Δρόσος, Δ. Σπανός. Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, 2006, σ. 74.
401
G. FREGE: Τα Θεμέλια της Αριθμητικής, μτφρ. Γ. Ρουσσόπουλος. Αθήνα, Νεφέλη,
1990, σ. 141-146.
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φρεγκεανούς φιλοσόφους, ως μέθοδοι ανακάλυψης αφηρημένων μαθηματικών αντικειμένων. Ο Frege λοιπόν περιέγραψε μία νέα αφαιρετική
λειτουργία, αντικαθιστώντας ουσιαστικά την παραδοσιακή αφαίρεση με
την οποία –όπως είδαμε- διαφωνούσε. Η αφαιρετική λειτουργία διενεργείται μέσω της ανακατανομής του περιεχομένου402 σχέσεων ισοδυναμίας
μεταξύ στοιχείων κάποιου αρχικού πεδίου (Grundlagen, §64). Το περιεχόμενο μιας σχέσης ισοδυναμίας (όπως π.χ. η 1-1 αντιστοιχία) ανακατανέμεται και διατυπώνεται ως μία ταυτότητα αντικειμένων. Οι Νεοφρεγκεανοί φιλόσοφοι B. Hale και C. Wright403 εξήγησαν περαιτέρω τη φρεγκεανή αφαιρετική λειτουργία ως μια διαδικασία επανεννοιολογιοποίησης
δεδομένων σχέσεων ισοδυναμίας που μετασχηματίζονται σε προτάσεις,
οι οποίες εκφράζουν ταυτότητες. Η αφαιρετική διαδικασία εκκινεί από
την πρόσβαση σε μια 1-1 αντιστοιχία μεταξύ των πραγματώσεων δύο
εννοιών, π.χ. την 1-1 αντιστοιχία μεταξύ καλεσμένων και πιάτων σε ένα
δείπνο. Αυτή όμως είναι ισοδύναμη με την ταυτότητα μεταξύ του αριθμού των καλεσμένων και του αριθμού των πιάτων. Η αφαιρετική διαδικασία μας καθιστά ικανούς να κατανοήσουμε την έννοια του φυσικού
αριθμού και να αναγνωρίσουμε τους φυσικούς αριθμούς ως αντικείμενα.
Μέσω της «νέας» έννοιας που προκύπτει από τη διαδικασία, όπως π.χ. η
έννοια του αριθμού, αποκτά κανείς πρόσβαση σε αφηρημένα αντικείμενα, όπως οι φυσικοί αριθμοί. Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε διαθέτει στο
γνωστικό του εξοπλισμό 1-1 αντιστοιχίες μεταξύ πραγματώσεων εννοιών
οικειοποιείται επίσης την έννοια του φυσικού αριθμού.
Μια διαφορετική ανάγνωση της φρεγκεανής αφαιρετικής διαδικασίας
βρίσκουμε στον Η. Weyl στο Philosophy of Mathematics and Natural
Science404. Περιγράφει –όπως θα δούμε- τις φρεγκεανές αφαιρετικές διαδικασίες με όρους που προέρχονται από τη φαινομενολογία405. Δεν παραλείπει ωστόσο να χαρακτηρίσει τον Frege ως τον φιλόσοφο που εισήγαγε το συγκεκριμένο είδος αφαίρεσης με την απαιτούμενη γενικότητα.
Μία αφαιρετική διαδικασία (που πρώτος ο Frege εισήγαγε στα Grundlagen, §64) παρουσιάζεται ως παράδειγμα από τον Weyl:
S= (∀s)(∀t) (D(s) = D(t) ↔ s ~ t)
«Για κάθε δύο σχήματα s, t, η μορφή του s ταυτίζεται με τη μορφή
του t, αν και μόνο αν τα σχήματα είναι όμοια».
402

Για μια εκτενή ανάλυση της φρεγκεανής προσέγγισης στα Grundlagen, βλ. Δ.
XΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ & Σ. ΨΥΛΛΟΣ: «Η έννοια του αριθμού και ο αριθμός της έννοιας: μια
ανάλυση των Grundlagen του G. Frege». Nόησις 3 (2008), σ. 79-114.
403
Β. HALE & C. WRIGHT: The Reason’s Proper Study. Oxford, Clarendon Press,
2001, σ.148-149, 276-277.
404
H. WEYL: Philosophy of Mathematics and Natural Science. Princeton, Princeton
University Press, 1949/2009, σ. 8-10.
405
Πρβλ. D. CHRISTOPOULOU: «How H. Weyl could deal with Benacerraf’s (1973)
challenge to realism?». Philosophy Study 3 (2013), σ. 529-537.
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Ένα άλλο παράδειγμα αφαιρετικής αρχής του Weyl –αλλά όχι του
Frege– αφορά τους ακεραίους x, y που λέγονται ισοδύναμοι modulo m,
αν και μόνο αν η διαφορά τους υποδιαιρείται με το m. Οποιοσδήποτε
μπορεί να οδηγηθεί στους ακεραίους modulo m μέσω μιας συγκεκριμένης αφαιρετικής αρχής, ξεκινώντας από το σύνολο των ακεραίων. Θέτουμε τη σχέση «x-y υποδιαιρείται με το 5» (x-y=5k, k ακέραιος). Τότε
προκύπτει x ≡ y (mod 5) (x και y είναι ισοδύναμοι mod 5). Μπορούμε
τότε να διατυπώσουμε την ισοδυναμία που ακολουθεί:
«τα x και y είναι ισοδύναμα mod 5 αν και μόνο αν η διαφορά τους
υποδιαιρείται με το 5».
(∀x)(∀y) [x ≡ y (mod 5) ↔ x - y υποδιαιρείται με το 5] (πρβλ. Weyl,
ό.π., 10).
Γενικότερα, θεωρούμε τη σχέση R: «x-y υποδιαιρείται με το m».
Τότε ισχύει η ισοδυναμία:
(∀x)(∀y) [x ≡ y (mod m) ↔ x - y υποδιαιρείται με το m] m ακέραιος,
m>1 (τα x και y είναι ισοδύναμα mod m αν και μόνο αν η διαφορά τους
x-y υποδιαιρείται με το m).
Για να διατυπωθεί όμως η κατάλληλη αφαιρετική αρχή σ’ αυτή την
περίπτωση, χρειάζεται ένας τελεστής Tm προκειμένου να σχηματιστούν οι
σχετικοί ενικοί όροι. Έστω Tm (x) και Tm (y) οι τιμές του τελεστή Tm για
τα x και y ως ορίσματα. Συνεπώς, η αριστερή πλευρά της αφαιρετικής
αρχής περιλαμβάνει μια ταυτότητα των όρων Tm (x), Tm (y) και η δεξιά
πλευρά τη σχέση ισοδυναμίας R μεταξύ των ακεραίων x και y.
(C =) (∀x)(∀y) [(Tm (x) = Tm (y)) ↔ x - y υποδιαιρείται με το m]
Γενικότερα, ως προς τη φρεγκεανή αφαίρεση, ο Weyl τονίζει ότι κάποια χαρακτηριστικά των αρχικών στοιχείων ενός πεδίου παραμένουν
σταθερά. Στην περίπτωση των παράλληλων ευθειών μένει σταθερή η
διεύθυνση. Στην περίπτωση των εννοιών που τίθενται σε 1-1 αντιστοιχία,
μένει σταθερό το πλήθος των πραγματώσεών τους. Στην περίπτωση των
όμοιων σχημάτων, μένουν σταθερά μεγέθη οι γωνίες τους. Στην περίπτωση των ακεραίων mod m, παραμένουν σταθερά τα υπόλοιπα. Αυτά τα
σταθερά χαρακτηριστικά, ο Weyl τα χαρακτηρίζει ως «αναλλοίωτα».
Επιπλέον πιστεύει ότι τα υποτιθέμενα αναλλοίωτα (σε κάθε μία περίπτωση από αυτές που προαναφέρθηκαν) μετασχηματίζονται σε ιδεατά (ideal)
αντικείμενα στο νου. Ιδεατά αντικείμενα αυτού του τύπου είναι π.χ. οι
διευθύνσεις των ευθειών, οι φυσικοί αριθμοί, οι μορφές των όμοιων σχημάτων, οι ακέραιοι mod m κ.ο.κ.
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Ο Weyl παρατηρεί ότι «… ο μετασχηματισμός ενός κοινού (σταθερού)
χαρακτηριστικού σε ιδεατό αντικείμενο … συνιστά ουσιαστικό βήμα»406. Η
αφαιρετική διαδικασία -σύμφωνα με τον Weyl- εκκινεί από την αποβλεπτικότητα. Ο νους κατευθύνει την προσοχή του στα εν λόγω «αναλλοίωτα». Η επανάληψη της εμφάνισής τους είναι ικανή στο να έλξει την προσοχή, π.χ. του μαθηματικού. Αλλά για τον μετασχηματισμό των αναλλοίωτων στοιχείων σε ιδεατά αντικείμενα, απαιτείται η παρέμβαση της
εποπτείας. O Weyl δέχεται την εποπτεία σε όλες τις περιπτώσεις αφαίρεσης (τόσο τις αριθμητικές όσο και τις γεωμετρικές) σε αντίθεση με τον
Frege που περιορίζει το ρόλο της εποπτείας μόνο στις γεωμετρικές περιπτώσεις. Ο Weyl ήταν επηρεασμένος από τη φαινομενολογία του E. Husserl. Αποτελεί φαινομενολογική αρχή το ότι η εποπτεία πρέπει να συμπληρώσει την αποβλεπτικότητα, προκειμένου ένα ιδεατό αντικείμενο να
καταστεί παρόν407 στη συνείδηση (πλήρωση της απόβλεψης). Μόνον έτσι, το ιδεατό αντικείμενο διανοίγεται και συγκροτείται υπερβατολογικά
στη συνείδηση. Στο πρώτο στάδιο των αποβλέψεων, ο νους επικεντρώνει
την προσοχή σε καταστάσεις, σχέσεις, χαρακτηριστικά κ.λπ. που διατηρούνται αναλλοίωτες/α μέσα στο πολλαπλό της αίσθησης ή μέσα στο
πολλαπλό των νοητικών περιεχομένων. Αλλά η γνώση δεν επιτυγχάνεται,
παρά μόνον εφόσον η εποπτεία συμπληρώσει τις εν λόγω αποβλέψεις.
Έτσι, η φρεγκεανή αφαίρεση (βλ. ανωτέρω παραδείγματα) επανερμηνεύεται με φαινομενολογικούς408 όρους: αποτελεί μια διαδικασία πλήρωσης μαθηματικών αποβλέψεων. Οι αποβλέψεις προς συγκεκριμένα
αναλλοίωτα χαρακτηριστικά -όπως αυτά που ήδη προαναφέρθηκαν- πληρούνται μέσω της εποπτείας, με αποτέλεσμα τα αναλλοίωτα χαρακτηριστικά να καθίστανται παρόντα στη συνείδηση ως ιδεατά αντικείμενα.
Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.
Σύμφωνα με τη φρεγκεανή ανάγνωση, οι γεωμετρικές μορφές, οι διευθύνσεις, οι φυσικοί αριθμοί κ.λπ. αποτελούν αφηρημένα αντικείμενα στα
οποία αποκτούμε γνωστική πρόσβαση μέσω της αφαιρετικής διαδικασίας. Σχηματίζουμε τις κατάλληλες έννοιες, όπως π.χ. την έννοια του αριθμού, για να αναγνωρίσουμε τις πραγματώσεις τους (π.χ. τους αριθμούς)
ως αυθυπόστατα αφηρημένα αντικείμενα. Ο πλατωνισμός του Frege υπόκειται της εν λόγω αφαίρεσης. Όπως αναφέρει ο F. MacBride, «η μέθοδος αφαίρεσης του Frege φέρνει στο φως αντικείμενα για τα οποία προηγουμένως είμαστε ανυποψίαστοι»409.
406

Η.WEYL, Philosophy of Mathematics and Natural Science, σ.11.
R. SOKOLOWSKI: Εισαγωγή στη φαινομενολογία, μτφρ. Π. Κόντος. Πάτρα,
Παν/κές Εκδόσεις Πάτρας, 2006, σ. 31-33, 94.
408
Πρβλ. και R. TIESZEN: Phenomenology, Logic, and the Philosophy of Mathematics. Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
409
F. MACΒRIDE: «Speaking with Shadows: A study of Neo-Logicism”. British
Journal fοr the Philosophy of Science 54 (2003), σ. 103-163, στη σ.111.
407
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Στην περίπτωση του Weyl όμως, πρόκειται για διαδικασία συγκρότησης ιδεατών αντικειμένων. Οι αριθμοί, οι διευθύνσεις, οι μορφές των
σχημάτων κ.λπ. συγκροτούνται, μέσω της αφαιρετικής διαδικασίας, ως
ιδεατά αντικείμενα. Η συγκρότηση των εν λόγω ιδεατών αντικειμένων
προέρχεται, ωστόσο, από μετασχηματισμό αρχικών αναλλοίωτων στοιχείων προς τα οποία έχει ήδη κατευθύνει ο νους την προσοχή του.
Η διδακτική πράξη μπορεί να κάνει χρήση αυτών των αφαιρετικών
διαδικασιών και με τις δύο ερμηνείες. Στην πρώτη περίπτωση (φρεγκεανή ερμηνεία), δίνεται έμφαση στον ανακαλυπτικό ρόλο της διαδικασίας.
Όπως είδαμε, ο MacBride τονίζει το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε αφηρημένα αντικείμενα τα οποία προϋπάρχουν, αφού καταφέρουμε να σχηματίσουμε την κατάλληλη έννοια. Εάν δεν σχηματίσουμε την κατάλληλη
έννοια, είμαστε ανυποψίαστοι σχετικά με τα αφηρημένα αντικείμενα. Ο
σχηματισμός της έννοιας του φυσικού αριθμού ή της έννοιας της διεύθυνσης είναι αυτός που μας δίνει τη γνωστική δυνατότητα να αναγνωρίσουμε τα αντικείμενα που εμπίπτουν στην αντίστοιχη έννοια. Η δημιουργία μιας έννοιας συνδυάζεται με την αναγνώριση αφηρημένων αντικειμένων που εμπίπτουν στην έννοια. Στη δεύτερη περίπτωση (ανάγνωση του
Weyl) πρέπει να δοθεί έμφαση στη νοητική συγκρότηση. Ο νους μετασχηματίζει τα αναλλοίωτα στοιχεία που εντοπίζει σε διάφορες νοητικές
καταστάσεις της μαθηματικής δραστηριότητας, σε αντικείμενα τα οποία
χαρακτηρίζονται ως ιδεατά. Η σχέση μεταξύ της αποβλεπτικότητας του
νου και της εποπτείας παίζει κρίσιμο ρόλο στη συγκρότηση των μαθηματικών αντικειμένων. Επομένως, όποιος καλείται να διδάξει ένα οποιοδήποτε μαθηματικό αντικείμενο, θα πρέπει να κατευθύνει μέσα στην τάξη
τις αποβλέψεις των μαθητών του προς αρχικά αναλλοίωτα στοιχεία όπως
αυτά που προαναφέρθηκαν στα παραδείγματα, δηλαδή στοιχεία που επαναλαμβάνονται με σταθερότητα μέσα στη νοητική/μαθηματική δραστηριότητα.
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Ο Leibniz μεταξύ Σχολαστικισμού και Μηχανοκρατίας:
οι Σκέψεις για τη συγκρότηση μιας νέας φυσικής (1679)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
«Οφείλουμε να εξηγήσουμε κάπως σαφέστερα εδώ πώς, κατά τη γνώμη μου, πρέπει
να ακολουθήσουμε τη μέση οδό ανάμεσα στον σχολαστικό και τον μηχανικό τρόπο
του φιλοσοφείν, ή μάλλον πώς η αλήθεια προέρχεται από τον ένα και από τον άλλο
τρόπο. Διότι όταν αυτό γίνει κατανοητό, θα σταματήσει ο ολέθριος φιλοσοφικός πόλεμος που συντάραξε πρόσφατα όχι μόνο τις Σχολές και τις Ακαδημίες, αλλά συχνά
επίσης την Εκκλησία και το Κράτος. Όσοι ακολουθούν τη μηχανιστική θεώρηση περιφρονούν πράγματι τους Σχολαστικούς στους οποίους καταλογίζουν ότι αγνοούν τα
πράγματα που είναι χρήσιμα για τη ζωή· οι Σχολαστικοί αντίθετα και οι θεολόγοι
που καλλιεργούν τη Σχολαστική φιλοσοφία απεχθάνονται τους μηχανιστές φιλοσόφους ως εχθρούς της θρησκείας. Αναγνωρίζω ότι αμφότεροι ξεπερνούν τα όρια και
ότι οι φιλόσοφοι έχουν επίσης πει πράγματα διατρέχοντας τον κίνδυνο να υπερβούν
όσα μπορούσαν να αποδείξουν».410

Το προηγούμενο απόσπασμα προέρχεται από ένα σύντομο κείμενο
του Leibniz που συντάχθηκε μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου
του 1679. Περιλαμβάνεται στα χειρόγραφα του Αννόβερου και κατά την
προετοιμασία της έκδοσής του στον τόμο 4 της σειράς VI των Απάντων
τού αποδόθηκε ο αναγνωριστικός τίτλος Σκέψεις για τη συγκρότηση μιας
νέας φυσικής (Cogitationes de nova physica instauranda)411, τον οποίο,
ακολουθώντας τον Michel Fichant, διατηρούμε εδώ. Το ενδιαφέρον του
αποσπάσματος συνίσταται στο γεγονός ότι συμπυκνώνει με τρόπο αξιοσημείωτο, σε λίγες μόλις γραμμές, ένα φιλοσοφικό πρόγραμμα που φαίνεται να υπηρετεί στη διάρκεια της ζωής του αδιάλειπτα από ποικίλες
θέσεις και με πολυάριθμες ημιτελείς ή ολοκληρωμένες συγγραφικές απόπειρες ο Leibniz, έστω και αν μπορεί κανείς εκ των υστέρων να αμφιβάλλει βάσιμα για τις δυνατότητες επιτυχίας του – ιδίως αν δεν είναι απόλυτα πεπεισμένος, όπως ήταν ο συγγραφέας των Δοκιμίων Θεοδικίας,
ότι ο κόσμος, ως δημιούργημα ενός σοφού, παντοδύναμου, πανάγαθου
410

G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», μετάφραση από τα λατινικά και σχολιασμός Michel Fichant. Philosophie 39 (1993), σ. 7-26, στη σ. 25.
411
Βλ. Vorausedition zur Reihe VI in der Ausgabe der Akademie, fasc. 3, 1984, N.
141, σ. 625-643. Στη συνέχεια το κείμενο θα δημοσιευθεί με τίτλο «Praefatio ad libellum
elementorum physicae». Βλ. G. W. LEIBNIZ: Sämtliche Schriften und Briefe, που δημοσιεύθηκε από την Ακαδημία Επιστημών Βερολίνου-Βραδεμβούργου και την Ακαδημία
Επιστημών του Γκέττινγκεν, Sechste Reihe: Philosophische Schriften, Vierter Band. Berlin, Akademie Verlag, 1999 (στο εξής Α), N. 366, σ. 1992-2010. Για μια αγγλική μετάφραση του κειμένου, βλ. G. W. LEIBNIZ: Philosophical Papers and Letters, σε Επιλογή,
μετάφραση και επιμέλεια, καθώς και Εισαγωγή του Leroy L. Loemker. Chicago, Chicago
University Press, 1956, 2nd ed., Dordrecht, Reidel, 1969, 2nd ed./2nd print, Kluwer, 1989,
σ. 280-290. Στην έκδοση Loemker το κείμενο του Leibniz έχει τον τίτλο «An Introduction on the Value and Method of Natural Science».
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και ελεύθερου Δημιουργού, είναι ο καλύτερος δυνατός. Το πρόγραμμα
αυτό (το οποίο θα επανέλθει με διαφορετική μορφή στο φιλοσοφικό
προσκήνιο στα τέλη του 18ου αιώνα με την κριτική φιλοσοφία του Καντ)
δεν είναι άλλο από την αποκατάσταση μιας διαρκούς φιλοσοφικής ειρήνης την οποία είχε κλονίσει συθέμελα, σύμφωνα με την αντίληψη του
Leibniz, ένα πρωτόγνωρο κύμα φιλοσοφικών και επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανακαλύψεων και μεθοδολογικών καινοτομιών που σήμερα
μας είναι γνωστές υπό τον όρο «Επιστημονική Επανάσταση» και που
οδήγησαν στην – μεταφορικά τις περισσότερες φορές, αλλά κυριολεκτικά, όπως όλοι γνωρίζουν, στην περίπτωση του Giordano Bruno ή αργότερα του Adriaan Koerbagh, στενού φίλου και οπαδού του Spinoza – αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των εκπροσώπων του Σχολαστικισμού και
των προδρόμων ή των εκπροσώπων της Νεότερης Φιλοσοφίας και Επιστήμης.
Η φιλοσοφική ειρήνη που οραματίζεται ο Leibniz θα είχε ίσως μικρή
σημασία και αξία, αν περιοριζόταν στις Ακαδημίες και στις Πανεπιστημιακές Σχολές της Ευρώπης του 17ου αιώνα, αν δηλαδή αφορούσε ένα
ελάχιστο μόλις τμήμα του γενικού ευρωπαϊκού πληθυσμού της εποχής
του Leibniz. Στην πραγματικότητα όμως η σημασία και η αξία της είναι
πολύ μεγαλύτερες. Και αυτό διότι, για τον Leibniz, η παύση του «ολέθριου φιλοσοφικού πολέμου» μεταξύ του Σχολαστικισμού και της Νέας
Μηχανικής Φιλοσοφίας αποτελεί προϋπόθεση, όπως μαρτυρεί το χωρίο
που παραθέσαμε, όχι μόνο για την πανεπιστημιακή και ακαδημαϊκή ειρήνη, αλλά επίσης – και κυρίως – για την εκκλησιαστική και κρατική
ειρήνη. Χωρίς αμφιβολία, οι Σκέψεις για τη συγκρότηση μιας νέας φυσικής είναι πρωτίστως μια σύντομη πραγματεία φυσικής φιλοσοφίας, στην
οποία ο Leibniz θέτει ερωτήματα και καταγράφει τους θεωρητικούς δισταγμούς του μάλλον παρά προσφέρει οριστικές απαντήσεις ή πλήρως
επεξεργασμένες λύσεις. Είναι όμως επίσης, όπως συμβαίνει συχνά στα
κείμενα του Leibniz, το σύνθετο θεωρητικό πεδίο στο οποίο συγκλίνουν,
διασταυρώνονται και επικοινωνούν ένα φιλοσοφικό - επιστημονικό, ένα
θεολογικό - εκκλησιαστικό και ένα πολιτικό πρόταγμα.
Στο κείμενο που εξετάζουμε, το ακριβές σημείο σύγκλισης, διασταύρωσης και επικοινωνίας των προηγούμενων προταγμάτων είναι η έννοια
του φυσικού σώματος (αντίστοιχα σημεία σύγκλισης θα αποτελέσουν, σε
μεταγενέστερα κείμενα του Leibniz, οι έννοιες της δύναμης και της μονάδας). Η εξομάλυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στον «σχολαστικό τρόπο του φιλοσοφείν», φράση που παραπέμπει κατά κύριο λόγο στη μεταφυσική των ουσιωδών μορφών, και στην καρτεσιανή μηχανοκρατία η
οποία αποκλείει κάθε έννοια μορφής και αναγνωρίζει ως μοναδική ουσία
των φυσικών σωμάτων τη γεωμετρική έκταση, επιχειρείται, πράγματι,
μέσω μιας πρωτότυπης ανάλυσης της έννοιας του σώματος:
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«Η δράση του σώματος δεν μπορεί να κατανοηθεί επαρκώς, αν δεν κατανοήσουμε
τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στη δράση αυτή τα μέρη του· και κατά συνέπεια δεν πρέπει να ελπίζουμε στην εξήγηση κανενός φαινομένου αν δεν καταφύγουμε στη διάταξη των μερών. Από αυτό όμως δεν έπεται διόλου ότι δεν μπορούμε να
συλλάβουμε στα σώματα τίποτε άλλο από ό,τι είναι υλικό και μηχανικό· δεν έπεται
διόλου επίσης ότι δεν βρίσκουμε στην ύλη παρά μόνο την έκταση. Διότι αν και τα
συγκεχυμένα κατηγορήματα των σωμάτων (attributa corporum confusa) μπορούν να
αναχθούν σε ευκρινή κατηγορήματα (attributa distincta), πρέπει να γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν δύο είδη ευκρινών κατηγορημάτων: τα μεν, πράγματι, πρέπει να συναχθούν από τη μαθηματική επιστήμη, τα δε από τη μεταφυσική. Από τη μαθηματική
επιστήμη λοιπόν [συνάγονται τα εξής]: μέγεθος, σχήμα, θέση και οι μεταβολές τους·
από τη μεταφυσική όμως [τα ακόλουθα]: ύπαρξη, διάρκεια, ενέργεια και πάθος, δύναμη του ενεργείν και σκοπός της ενέργειας ή αντίληψη του ενεργούντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κρίνω ότι υπάρχει σε κάθε σώμα αίσθηση και όρεξη, δηλαδή ψυχή, και ότι επομένως είναι εξίσου φαιδρό το να αποδίδεται αποκλειστικά
στον άνθρωπο η ουσιώδης μορφή και η αντίληψη ή η ψυχή με το να πιστεύει κανείς
ότι τα πάντα έγιναν αποκλειστικά για τον άνθρωπο και ότι η γη είναι το κέντρο του
σύμπαντος».412

Θα παρατηρήσουμε ότι η διάκριση του Leibniz μεταξύ ευκρινών και
συγκεχυμένων κατηγορημάτων των σωμάτων επαναλαμβάνει με πολύ
κλασικό τρόπο τη διάκριση μεταξύ πρωτογενών και δευτερογενών ποιοτήτων ή ιδιοτήτων των σωμάτων, η οποία συνιστά το κοινό έδαφος πάνω
στο οποίο οικοδομούνται, παρά τις μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές
και αποκλίσεις τους, όλες ανεξαιρέτως οι νεότερες θεωρήσεις του φυσικού κόσμου από τον Γαλιλαίο ως τον Νεύτωνα. Στον Leibniz όμως – και
εδώ ακριβώς εντοπίζεται η ανεξάλειπτη πρωτοτυπία του εγχειρήματός
του – η κλασική αυτή διάκριση συνοδεύεται από μία δεύτερη, πολύ λιγότερο κλασική. Πρόκειται για τη διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη πρωτογενών ιδιοτήτων που δεν ανάγονται οι μεν στις δε, διότι αντιστοιχούν σε
δύο συμπληρωματικές, αλλά ριζικά διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις ενός και του αυτού αντικειμένου, δηλαδή του φυσικού σώματος.
Υπάρχουν πρωτογενείς ιδιότητες ή, σύμφωνα με την ορολογία του Leibniz, την οποία δανείζεται από τη Σχολαστική μεταφυσική, «ευκρινή κατηγορήματα» που βρίσκονται στον πυρήνα κάθε μηχανικής εξήγησης του
υλικού κόσμου (μέγεθος, σχήμα, κίνηση). Είναι αυτά που καθιστούν δυνατή τη συγκρότηση μιας μαθηματικής επιστήμης της φύσης: «Η εφαρμογή των μαθηματικών στη φυσική συνίσταται σε αυτή τη θεώρηση των
ευκρινών κατηγορημάτων που συνοδεύουν τα συγκεχυμένα κατηγορήματα» (In hac consideratione attributorum distinctorum confusa comitantium consistit applicatio matheseos ad physicam).413 Υπάρχει όμως και
μία δεύτερη κατηγορία ευκρινών κατηγορημάτων (ύπαρξη, ενέργεια,
412

G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 25-26 (Α VI, iv, σ. 2009).
413
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 21-22 (Α VI, iv, σ. 2006).
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δύναμη, σκοπός, αντίληψη κ.λπ.). Είναι αυτά που αντικρούει η μηχανοκρατία, καθώς προέρχονται από τη μεταφυσική. Πρέπει να επιμείνουμε
στο γεγονός ότι τα μηχανικά ή «γεωμετρικά» κατηγορήματα και τα μεταφυσικά ή «υπεργεωμετρικά» κατηγορήματα των σωμάτων είναι, στον
Leibniz, εξίσου ευκρινή. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν αντικείμενο αναγκαία αληθών ιδεών και ότι, κατά συνέπεια, είναι ισοδύναμα από επιστημολογική άποψη. Με άλλα λόγια, η μεταφυσική εξήγηση των φαινομένων του υλικού κόσμου είναι εξίσου αληθής με τη μηχανική ερμηνεία
τους, έστω και αν η πρώτη δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη δεύτερη (ούτε, πολύ περισσότερο, να την εξαλείψει): «το να εξηγεί κανείς τα
επιμέρους φαινόμενα της φύσης ανατρέχοντας διαρκώς στην ψυχή ή
στην ουσιώδη μορφή (animam vel formam substantialem) είναι εξίσου
άτοπο με το να ανατρέχει για όλα τα πράγματα στην απόλυτη βούληση
του Θεού».414 Το σημαντικό εδώ είναι ότι, σε αντιδιαστολή με την καρτεσιανή θεώρηση, η μηχανική εξήγηση της φύσης παύει να αντιτίθεται
στη μεταφυσική εξήγηση όπως το ευκρινές στο συγκεχυμένο, διότι η
σύλληψη των μεταφυσικών κατηγορημάτων των σωμάτων ικανοποιεί
πλήρως, όπως είδαμε, το αυστηρό επιστημολογικό κριτήριο της ευκρίνειας.
Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσουμε ότι η ισοδυναμία που διαπιστώσαμε ανάμεσα στα γεωμετρικά και στα υπεργεωμετρικά κατηγορήματα των σωμάτων, ανάμεσα στη μηχανική και στη μεταφυσική ερμηνεία του φυσικού κόσμου ανατρέπεται όταν εγκαταλείπουμε το καθαρά
επιστημολογικό πεδίο και επιχειρούμε να θεωρήσουμε τη φύση από τη
σκοπιά του Δημιουργού: στις τελευταίες γραμμές των Σκέψεων για τη
συγκρότηση μιας νέας φυσικής ο Leibniz αναγνωρίζει ότι η ενέργεια του
Θεού δεν είναι ούτε μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις «συνθήκες των καθ’ έκαστον πραγμάτων», δηλαδή από τις μηχανικές τους
ιδιότητες· καθορίζεται όμως, «όχι βέβαια από την αναγκαιότητα της ύλης, αλλά από την ώθηση του τελικού αιτίου ή του αγαθού (non quidem

414
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 26 (Α VI, iv, σ. 2009-2010). Πρβλ. G. W. LEIBNIZ: Μεταφυσική
Πραγματεία/Discours de métaphysique, εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Π. Καϊμάκη.
Θεσσαλονίκη, Βάνιας, χ.χ., § 10, σ. 55-57 (μτφρ. τροπ.): «Η άποψη για τις ουσιώδεις
μορφές (formes substantielles) έχει κάποια σταθερή βάση, αλλά αυτές οι μορφές δεν αλλάζουν τίποτε στα φαινόμενα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουμε τα
επιμέρους αποτελέσματα. (…) Συμφωνώ ότι η θεώρηση αυτών των μορφών δεν εξυπηρετεί σε τίποτε στις λεπτομέρειες της φυσικής και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την
ερμηνεία των επί μέρους φαινομένων. (…) Αλλά αυτή η ατέλεια και η κακή χρήση των
μορφών δεν πρέπει να μας κάνει να απορρίψουμε κάτι που η γνώση του είναι τόσο απαραίτητη στη Μεταφυσική, ώστε χωρίς αυτή πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να γνωρίσει
κανείς τις πρώτες αρχές ούτε να υψώσει αρκετά το πνεύμα του στη γνώση των ασώματων
φύσεων και των θαυμάτων του Θεού».
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necessitate materiae, sed impulsu causae finalis sive boni)».415 Μηχανική
ή υλική αναγκαιότητα εναντίον ηθικής αναγκαιότητας ή τελεολογίας:
μόνο η δεύτερη επιτρέπει την επαρκή σύλληψη της θείας δημιουργικής
πράξης. Καθώς δημιουργεί τον καλύτερο δυνατό κόσμο ωθούμενος από
την ιδέα του αγαθού, ο Θεός του Leibniz διακρίνεται ριζικά τόσο από τη
σπινοζική υπόσταση που αγνοεί παντελώς τη διάκριση μεταξύ καλού και
κακού,416 όσο και από τον καρτεσιανό Θεό του οποίου η αδιάφορη δημιουργική βούληση καθορίζει το περιεχόμενο των ηθικών εννοιών (όπως
επίσης και τις μαθηματικές αλήθειες και τις λογικές αρχές) χωρίς όμως
να καθορίζεται ή να περιορίζεται η ίδια από αυτές.417 Η μετατόπιση του
κέντρου βάρους της έρευνας από το φυσικό ή υλικό πεδίο στο μεταφυσικό πεδίο, από την αναζήτηση των μηχανικών αιτίων των φαινομένων
στην αναζήτηση των τελικών αιτίων ή μεταφυσικών λόγων για τους οποίους ο Θεός επέλεξε να δημιουργήσει, μέσα από μια απειρία πιθανών
κόσμων, τον υφιστάμενο κόσμο και τους νόμους του, επιτρέπει στον
Leibniz να διατυπώσει τη θέση, η οποία αποτελεί μία σταθερά της φιλοσοφικής του σκέψης, ότι η απόδειξη των «γενικών μηχανικών νόμων της
φύσης» έχει ως μοναδικό θεμέλιο τη «σοφία του Θεού και τη φύση της
ψυχής».418 Μπορεί έτσι να βεβαιώσει στις Σκέψεις για τη συγκρότηση μιας νέας φυσικής, εναντίον του Descartes και των καρτεσιανών, ότι «δεν
μπορούμε να εξηγήσουμε τις φυσικές κινήσεις μόνο με τους μαθηματικούς κανόνες (per solas regulas mathematicas), αλλά οφείλουμε ανα415
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 26 (Α VI, iv, σ. 2010).
416
Βλ. SPINOZA: Korte Verhandeling/Court Traité, Ι, 7 & 10. Στο: SPINOZA:
Œuvres I: Premiers écrits, υπό την επιμέλεια του Pierre-François Moreau. Paris, Presses
Universitaires de France, 2009, σ. 242-249 & 252-255. Βλ. επίσης ΣΠΙΝΟΖΑ: Ηθική,
μτφρ. Ε. Βανταράκης. Αθήνα, Εκκρεμές, 2009, σ. 138-139.
417
Βλ. DESCARTES: Réponses aux Sixièmes Objections. Στο: Œuvres de Descartes
publiées par Ch. Adam et P. Tannery, 11 τ. Paris, Cerf, 1897-1909, επανέκδοση Vrin –
C.N.R.S., 1964-1974 (ανατύπωση 1996), Τ. IX, σ. 235. Για μια λεπτομερή εξέταση του
ζητήματος αυτού, βλ. L. DEVILLAIRS: Descartes, Leibniz. Les vérités éternelles. Paris,
Presses Universitaires de France, 1998.
418
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 26 (Α VI, iv, σ. 2009). Πρβλ. G. W. LEIBNIZ: Essais de Théodicée
sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, chronologie et introduction par J. Brunschwig. Paris, GF-Flammarion, 1969, σ. 51: «… η φυσική αναγκαιότητα
θεμελιώνεται στην ηθική αναγκαιότητα, δηλαδή στην επιλογή του σοφού που είναι άξια
της σοφίας του». Πρβλ. επίσης G. W. LEIBNIZ: Principes de la nature et de la grâce, §
[11]. Στο: G. W. LEIBNIZ: Principes de la nature et de la grâce, Monadologie et autres
textes 1703-1716, παρουσίαση και σημειώσεις του C. Frémont. Paris, GF-Flammarion,
1996, σ. 230: «… από μόνη τη θεώρηση των ποιητικών αιτίων ή της ύλης, δεν μπορούμε
να εξηγήσουμε αυτούς τους νόμους της κίνησης που ανακαλύφθηκαν στην εποχή μας και
των οποίων ένα μέρος ανακάλυψα εγώ ο ίδιος. Διότι βρήκα ότι πρέπει να ανατρέξουμε
στα τελικά αίτια και ότι οι νόμοι αυτοί δεν εξαρτώνται διόλου από την αρχή της αναγκαιότητας, όπως οι λογικές, οι αριθμητικές και οι γεωμετρικές αλήθειες, αλλά από την αρχή
της καταλληλότητας, δηλαδή από την επιλογή της σοφίας».
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γκαία να καταφύγουμε σε μεταφυσικές προτάσεις (metaphysicas
propositiones)».419 Η φυσική της κίνησης οφείλει λοιπόν να συμπληρωθεί με μία μεταφυσική της κίνησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Leibniz απορρίπτει εξ ολοκλήρου τη νέα μηχανική επιστήμη ή ότι παραμένει δέσμιος της φυσικής φιλοσοφίας του Μεσαίωνα ή της Αναγέννησης. Όταν
σημειώνει ότι δεν αντιτίθεται στο να αποδίδει κανείς στα σώματα, εκτός
από το μέγεθος, το σχήμα και την κίνηση, μία «ουσιώδη μορφή ή ψυχή
(formam substantialem sive animam) και επομένως την αίσθηση
(sensum) και την όρεξη (appetitum)», προσθέτει αμέσως ότι μια τέτοια
απόδοση «δεν συμβάλλει διόλου στην εξήγηση των καθαρά υλικών φαινομένων (phaenomena pure materialia)», διότι
«όσα συμβαίνουν με την αντίληψη δεν παύουν να γίνονται μηχανικά, και στα πάθη
της ψυχής αντιστοιχούν σωματικές κινήσεις στο όργανο, οι οποίες ακολουθούν πάντα τους μηχανικούς νόμους (Neque enim minus mechanice fit, quod fit cum perceptione, et animae passionibus respondent motus corporei in organo, qui semper leges
mechanicas sequuntur)»420.

Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για μια απόπειρα αναγωγής του φυσικού ή
μηχανικού στο ψυχικό ή πνευματικό, δηλαδή της νέας μαθηματικής επιστήμης της φύσης στη μεταφυσική, ούτε, πολύ περισσότερο, για μια χονδροειδή απόπειρα αναβίωσης της Σχολαστικής φυσικής φιλοσοφίας.421
Συμβαίνει μάλλον κάτι πιο σύνθετο: η μηχανική αντίληψη και ερμηνεία
του φυσικού κόσμου πρέπει να θεωρείται έγκυρη και, επομένως, πρέπει
να γίνεται αποδεκτή εντός των ορίων της δικαιοδοσίας της (τα «καθαρά
υλικά φαινόμενα») υπό τον όρο ότι η αλήθεια της αναζητείται, σε τελευταία ανάλυση, έξω από αυτή και μάλιστα στο αντίθετό της, δηλαδή στην
τελεολογία.422 Βεβαιώνοντας ότι η γνήσια κατανόηση των νόμων της
419

G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 24-25 (Α VI, iv, σ. 2008). Πρβλ. G. W. LEIBNIZ: Μεταφυσική
Πραγματεία/Discours de métaphysique, § 21, σ. 91: «Αν οι μηχανικοί κανόνες εξαρτώνταν μόνο από τη Γεωμετρία χωρίς τη Μεταφυσική, τα φαινόμενα θα ήταν τελείως διαφορετικά».
420
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 23 (Α VI, iv, σ. 2007).
421
«Η φυσική που ο Leibniz θεωρεί ότι εδραιώνει δεν είναι η αριστοτελική φυσική
των Σχολών, αλλά η μηχανική φιλοσοφία της καρτεσιανής παράδοσης. Ο Leibniz επαναλαμβάνει συνεχώς με ξεκάθαρους όρους ότι στη φυσική είναι σύγχρονος, ότι στη φυσική
είναι μηχανιστής, παρά το γεγονός ότι αποδέχεται μια Σχολαστική οντολογία», D. GARBER: «Leibniz and the Foundations of Physics: The Middle Years». Στο: The Natural
Philosophy of Leibniz, επιμ. K. Okruhlik & J. R. Brown, Dordrecht, Reidel, 1985, σ. 27130, στη σ. 93.
422
Βλ. G. W. LEIBNIZ: Μεταφυσική Πραγματεία/Discours de métaphysique, § 19, σ.
87-89: «Όπως δεν μου αρέσει να κρίνω τους ανθρώπους από την κακή τους πλευρά, δεν
κατηγορώ τους νέους μας φιλοσόφους που ισχυρίζονται ότι αποκήρυξαν τα τελικά αίτια
από τη φυσική· παρόλ’ αυτά όμως είμαι υποχρεωμένος να παραδεχθώ ότι οι συνέπειες
αυτής της άποψης μου φαίνονται επικίνδυνες, προ παντός όταν τη συνδέω με την άποψη
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κίνησης οδηγεί αναπόφευκτα σε τελεολογικές θεωρήσεις, ο Leibniz αποκαθιστά τη συνέχεια στο σημείο ακριβώς που ο Descartes, ήδη από τη
φυσική πραγματεία του 1632-1633 (Ο Κόσμος ή Πραγματεία περί του
Φωτός), εντόπιζε μια ριζική ασυνέχεια. Ή ακόμη: εκλαμβάνει ως συμπληρωματικά αυτά που ο Descartes αντιμετώπιζε ως τους όρους μιας
παγιωμένης αντίθεσης. Όχι ότι ο Leibniz αρνείται να αναγνωρίσει την
αντίθεση μεταξύ της μηχανικής εξήγησης και της τελεολογικής εξήγησης
της φύσης· αλλά διαβλέπει μια δυνατότητα σύνθεσης ή συμφιλίωσής
τους που ήταν εντελώς απούσα από τον ορίζοντα της καρτεσιανής φυσικής φιλοσοφίας.423
Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η
συνέχιση της διαμάχης ανάμεσα στις μηχανικές και στις μεταφυσικές
θεωρήσεις του φυσικού κόσμου είναι, για τον Leibniz, ανώφελη και άστοχη: οφείλεται σε μια ευρέως διαδεδομένη παρανόηση, η εξάλειψη της
οποίας προϋποθέτει την ολοκλήρωση μιας ανάλυσης που στον Descartes
παρέμενε ημιτελής. Ειδικότερα, η παραπάνω διαμάχη οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάλυση των νόμων της μηχανικής δεν εκτείνεται μέχρι το
σημείο εκείνο στο οποίο καθίσταται ορατή η μεταφυσική τους προέλευση:

που απέρριψα στην αρχή αυτής της πραγματείας, που φαίνεται ότι οδηγεί προς την πλήρη
αφαίρεση των τελικών αιτίων, σαν να μην πρόβαλε ο Θεός κανένα σκοπό ούτε κανένα
καλό στις ενέργειές του, ή σαν να μην ήταν το καλό το αντικείμενο της βούλησής του.
Πιστεύω αντίθετα ότι εκεί πρέπει να ψάξουμε την αρχή όλων των υπάρξεων και των νόμων της φύσης, γιατί ο Θεός προβάλλει πάντα στον εαυτό του το καλύτερο και το τελειότερο. (…) είναι παράλογο να εισάγουμε μια υπέρτατη διάνοια που να ρυθμίζει τα πράγματα, και μετά, αντί να χρησιμοποιούμε τη σοφία της, να μη μεταχειριζόμαστε παρά μόνο
ιδιότητες της ύλης για να εξηγήσουμε τα φαινόμενα». Η υπογράμμιση είναι δική μας.
423
Το πρόγραμμα μιας τέτοιας συμφιλίωσης αναγγέλλεται ρητά στη Μεταφυσική
Πραγματεία, § 22, σ. 93 (μτφρ. τροπ.): «Συμφιλίωση (Conciliation) ανάμεσα στους δύο
δρόμους από τους οποίους ο ένας προχωρεί με τα τελικά αίτια, και ο άλλος με τα ποιητικά αίτια για να ικανοποιήσει τόσο αυτούς που εξηγούν τη φύση μηχανικά όσο και αυτούς
που ανατρέχουν στις ασώματες φύσεις». Για το ζήτημα αυτό, βλ. M. FICHANT: «Leibniz
et les deux voies de la philosophie de la nature». Στο: Nihil sine ratione: Mensch, Natur
und Technik im Wirken von G. W. Leibniz, VII. Internationaler Leibniz-Kongress, Berlin,
10.-14. September 2001, Nachtragsband, επιμέλεια του Hans Poser σε συνεργασία με
τους C. Asmuth, U. Goldenbaum και W. Li, Hannover, 2002, σ. 89-98, στη σ. 98: «[Στον
Leibniz] η αναζήτηση της συμφιλίωσης δεν οδηγεί σε ένα συμβιβασμό που εξαλείφει τις
αντιθέσεις: μεταφράζει μάλλον τη μέριμνα να ληφθούν υπόψη όλες οι διαστάσεις της
πραγματικότητας, κάνοντας να συγκλίνουν όλες οι οδοί που καθιστούν την τελευταία
προσβάσιμη στη σκέψη». Βλ. επίσης D. GARBER: «Leibniz and the Foundations of
Physics: The Middle Years», σ. 96: «Η μεταφυσική φυσική του Leibniz… συμφιλιώνει
δύο φανερά ανταγωνιστικά είδη εξήγησης, τη Σχολαστική εξήγηση και τη μηχανιστική
εξήγηση. Εν τέλει, προσφέρει στον Leibniz, διπλωμάτη από ιδιοσυγκρασία όσο και εξ
επαγγέλματος, ένα τρόπο συμφιλίωσης των δύο μεγάλων επιστημονικών παραδόσεων της
εποχής του».

213

«Αν εκείνοι που μάχονται τους μηχανικούς νόμους γνώριζαν ότι οι ίδιοι οι μηχανικοί
νόμοι αναλύονται εν τέλει σε μεταφυσικούς λόγους (ipsas leges mechanicas denique
resolvi in rationes metaphysicas) και ότι αυτοί οι μεταφυσικοί λόγοι απορρέουν από
τη βούληση ή τη σοφία του Θεού (a divina voluntate sive sapientia oriri), δεν θα ήταν τόσο εχθρικοί προς τις μηχανικές εξηγήσεις».424

Η ανάλυση εμφανίζεται έτσι ως η μέθοδος που, όταν εφαρμόζεται
ολοκληρωμένα στη φυσική φιλοσοφία, εγγυάται την ομαλή, συνεχή μετάβαση από τη θεώρηση των μηχανικών νόμων στους «μεταφυσικούς
λόγους». Με τον τρόπο αυτό η φυσική, δηλαδή, σύμφωνα με τον ορισμό
του Leibniz, η «επιστήμη των κατηγορημάτων του σώματος», 425 προσδένεται σε μία μεταφυσική που δεν συνιστά απλώς τον μακρινό θεωρητικό
της ορίζοντα, όπως συνέβαινε στον Descartes,426 αλλά είναι διαρκώς παρούσα στο εσωτερικό της. Σύμφωνα με την έξοχη διατύπωση του Martial
Gueroult: «[Στον Leibniz] η μεταφυσική δεν παραπέμπει απλώς σε ένα
υπόστρωμα που βρίσκεται πίσω από τον κόσμο των φαινομένων, τον οποίο θεμελιώνουν επαρκώς οι δικοί του νόμοι, αλλά αναμειγνύεται με
την καθαρή επιστήμη, διότι η τελευταία δεν αρκεί πλέον για να εξηγήσει
από μόνη της ένα φαινόμενο που μοιάζει να καθορίζεται κάθε στιγμή από
την ενέργεια της πνευματικής δύναμης. Μόνο με τα δικά του μέσα ο μηχανισμός είναι ανίκανος να παράσχει την αρχή (…) χάρη στην οποία το
θετικό στοιχείο της φύσης (όπως και αν το ονομάζουμε, ταχύτητα, κίνηση, δύναμη) ούτε μειώνεται ούτε αυξάνεται».427 Το σύνθετο εγχείρημα
του Leibniz στο πεδίο της φυσικής φιλοσοφίας μπορεί στο εξής να θεωρηθεί στις βασικές του γραμμές περαιωμένο (στη συνέχεια θα επαναληφθεί με διάφορες μορφές σε πολλά ακόμη κείμενα, συμπεριλαμβανομένης
της αλληλογραφίας με τον Arnauld και τον De Volder): η ανακάλυψη,
μέσω της ώθησης της ανάλυσης στα έσχατα όριά της, ότι οι μηχανικοί
νόμοι εξαρτώνται εν τέλει από «μεταφυσικούς λόγους» χωρίς τους οποίους δεν γίνονται πλήρως κατανοητοί, καταργεί την επιστημολογική αυτονομία της μηχανοκρατίας και αναδεικνύει τη «χρησιμότητα των τελικών αιτίων στη φυσική» (Utilité des causes finales dans la physique).428
Η υλιστική ή αθεϊστική ανάγνωση της μηχανικής ερμηνείας της φύσης
αγνοεί – εκούσια ή ακούσια – ότι το μηχανικό ριζώνει στο μεταφυσικό.
Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τη συμφιλίωση, στην οποία ο Leibniz απέβλε-
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G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 24 (Α VI, iv, σ. 2008).
425
«Physica est scientia attributorum corporis», A VI, iv, σ. 1981.
426
Βλ. DESCARTES: Les Principes de la philosophie, ΙΙ, 36-42. Στο: DESCARTES:
Œuvres philosophiques, επιλογή, σχολιασμός και παρουσίαση κειμένων από τον F. Alquié, 3 τ. Paris, Garnier, 1989, T. III, σ. 182-193.
427
M. GUEROULT: Leibniz. Dynamique et métaphysique suivi d’une Note sur le
principe de la moindre action chez Maupertuis. Paris, Aubier - Montaigne, 1967, σ. 17.
428
G. W. LEIBNIZ: Μεταφυσική Πραγματεία/Discours de métaphysique, § 19, σ. 87.

214

πε ευθύς εξαρχής, ανάμεσα στη μαθηματική επιστήμη της φύσης και στη
θρησκευτική ευσέβεια.429

*
Από την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να αντλήσουμε ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για την παρουσίαση και τη διδασκαλία
της Επιστημονικής Επανάστασης. Η τελευταία συνιστά ένα εξαιρετικά
σύνθετο ιστορικό, επιστημονικό και φιλοσοφικό γεγονός εντός του οποίου η ρήξη με τον Σχολαστικισμό που διακηρύσσουν ο Bacon, o Descartes, ο Spinoza, ο Hobbes και πολλοί άλλοι, συνοδεύεται από απόπειρες συμφιλίωσης του νέου μηχανιστικού κοσμοειδώλου με την ιδέα ενός
Θεού που ενεργεί όχι από «τυφλή αναγκαιότητα», σύμφωνα με τη μομφή
που επαναλαμβάνει επίμονα ο Leibniz εναντίον του Spinoza και του
Hobbes,430 αλλά με αποκλειστικό γνώμονα την ιδέα του αγαθού. Τις απόπειρες αυτές εκφράζει υποδειγματικά ο Leibniz που, ας το τονίσουμε,
δεν συγκαταλέγεται στους αντιδραστικούς ή στους σκοταδιστές. Μαρτυρεί άλλωστε για αυτό, το γεγονός ότι στις Σκέψεις για τη συγκρότηση μιας
νέας φυσικής ο Leibniz όχι μόνο επικροτεί με ενθουσιασμό τις τεχνικές
λεπτομερούς καταγραφής των πειραμάτων και των παρατηρήσεων που
είχε αναπτύξει ο Bacon, αλλά επίσης προτείνει ρητά οι τεχνικές αυτές να
αποτελέσουν τμήμα της επίσημης κρατικής πολιτικής: «Είναι σημαντικό
για το Κράτος να δημοσιεύονται οι παρατηρήσεις που ελάχιστοι γνωρίζουν και που συχνά φαίνονται άχρηστες ακόμη και σε εκείνους που τις
ξέρουν, μέσω της συγκρότησης μιας ιστορίας της φύσης (historia naturae) όπου τα πειράματα θα καταγράφονται σε ένα κατάλογο».431 Καθώς
429
Στη Μεταφυσική Πραγματεία, § 23, ο Leibniz επισημαίνει τη διττή σκοπιμότητα
της χρήσης της τελεολογίας (και παράλληλα της αναφοράς σε άυλες φύσεις και σε ένα
νοήμον αίτιο των σωμάτων) στη φυσική: «Θεώρησα καλό να επιμείνω λίγο σε αυτές τις
παρατηρήσεις για τα τελικά αίτια, τις ασώματες φύσεις και μία νοητική αιτία των σωμάτων, για να κάνω γνωστή τη χρήση τους ακόμη και στη φυσική και στα μαθηματικά, με
σκοπό από τη μια να καθαρίσω τη μηχανική φιλοσοφία από την ασέβεια που της καταλογίζουν, και από την άλλη να ανυψώσω το πνεύμα των φιλοσόφων μας από τις αποκλειστικά υλιστικές θεωρήσεις σε σκέψεις πιο ευγενικές», σ. 97.
430
«Ο Σπινόζα (…) φαίνεται ότι δίδαξε ρητά μια τυφλή αναγκαιότητα, καθώς αρνείται τον νου και τη βούληση στον δημιουργό των πραγμάτων και φαντάζεται ότι το καλό
και η τελειότητα σχετίζονται μόνο με εμάς και όχι με εκείνον», G. W. LEIBNIZ: Essais
de Théodicée, II, § 173, σ. 218. Βλ. επίσης στο ίδιο, ΙΙΙ, § 371, σ. 336: «Ο Hobbes καθιστούσε τα πάντα υλικά και τα υπέτασσε αποκλειστικά στους μαθηματικούς νόμους· ο
Σπινόζα επίσης αφαιρούσε από τον Θεό τον νου και την επιλογή, αφήνοντάς του μια τυφλή δύναμη από την οποία τα πάντα απορρέουν αναγκαία».
431
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 10 (Α VI, iv, σ. 1996). Βλ. επίσης στο ίδιο, σ. 11 (Α VI, iv, σ.
1996): «… πρέπει να δημιουργηθούν παντού από τη δημόσια αρχή εργαστήρια με εκθετήρια μηχανών και σπάνιων αντικειμένων, χάρη στα οποία θα μπορεί κανείς να δει και να
δοκιμάσει τα διάφορα θαύματα της φύσης και της τέχνης». – Για το «θέατρο των μηχανών» στον 17ο αιώνα, βλ. J.-P. SÉRIS: Machine et communication. Du théâtre des machines à la mécanique industrielle. Paris, Vrin, 1987, σ. 11-52.
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είναι αναμφισβήτητα χρήσιμη για την ανθρώπινη ζωή, η πειραματική ή
εμπειρική φυσική «οφείλει να ενθαρρύνεται μέσα στο Κράτος»· 432 δεν
μπορεί όμως, υπογραμμίζει ο Leibniz, να υποκαταστήσει την «ορθολογική φυσική» (Physica rationalis), η οποία διαφέρει από την προηγούμενη
τόσο ως προς το αντικείμενο όσο και ως προς τον στόχο: σε αντίθεση με
την εμπειρική φυσική, η ορθολογική φυσική πραγματεύεται «τα αίτια και
τους σκοπούς των πραγμάτων» (rerum causis ac finibus) και αποβλέπει
στην «τελειότητα της ψυχής και στη λατρεία του Θεού» (perfectionem
animi et cultum Dei).433 Βλέπουμε λοιπόν σε τι ακριβώς συνίσταται η
στάση του Leibniz απέναντι στην πειραματική κληρονομιά του Bacon:
αναγνωρίζει τη σημασία της και, ταυτόχρονα, την περιορίζει στην πρακτική σφαίρα αφήνοντας τη θεωρητική, ηθική και θρησκευτική σφαίρα
στη δικαιοδοσία της Physica rationalis.
Θα ήταν, ωστόσο, εσφαλμένο να θεωρήσουμε ότι στη διάρκεια της
Επιστημονικής Επανάστασης ρήξη και συμφιλίωση υπακούουν πάντα σε
ένα αυστηρό κανόνα χρονικής διαδοχής. Αντί να τις παρουσιάσουμε ως
δύο διαδοχικά στάδια, με τις απόπειρες συμφιλίωσης να έπονται της ρήξης, θα ήταν ακριβέστερο να δούμε σε αυτές δύο θεωρητικές διεργασίες
που, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, συνοδεύουν η μία την άλλη
όπως η σκιά το σώμα (το έργο του Leibniz συνιστά ένα αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγμα). Θα αποκτούσαμε έτσι μια πληρέστερη αντίληψη
των εντάσεων και των αντιθέσεων, των προόδων και των οπισθοχωρήσεων που διαμορφώνουν στην πολυπλοκότητά του το επιστημονικό και
φιλοσοφικό γίγνεσθαι της Ευρώπης του 17ου και των αρχών του 18ου
αιώνα.
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G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 9 (Α VI, iv, σ. 1995).
433
G. W. LEIBNIZ: «Pensées sur l’instauration d’une physique nouvelle (juilletseptembre 1679)», σ. 8 (Α VI, iv, σ. 1994).
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H Δομή του «Εκτεταμένου Επιχειρήματος» του Δαρβίνου
και η Διδασκαλία της Θεωρίας της Εξέλιξης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Περίληψη
O Δαρβίνος περιγράφει την Καταγωγή των Ειδών ως «ένα εκτεταμένο
επιχείρημα». Η ακριβής δομή του επιχειρήματος αυτού έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στους ιστορικούς και φιλοσόφους της βιολογίας. Για κάποιους, η μέθοδος που ακολουθεί ο Δαρβίνος είναι η υποθετικο-παραγωγή· για άλλους, η συναγωγή στην καλύτερη εξήγηση, η μέθοδος του Herschel, ή η σύγκλιση των επαγωγών του Whewell. Οι συζητήσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για το ζήτημα του τρόπου διδασκαλίας της εξελικτικής θεωρίας, καθώς ακόμα και σήμερα η παρουσίαση της θεωρίας του Δαρβίνου, αλλά και της θεωρίας της εξέλιξης γενικότερα, πολλές φορές ακολουθεί την δομή της παρουσίασης στην Καταγωγή. Στο άρθρο αυτό, αφού παρουσιάσω την παραδοσιακή ανάλυση
της μεθοδολογικής δομής της Καταγωγής του Hodge και την πρόσφατη
ανάλυση του Sober, προτείνω μια καινούρια ανάλυση του επιχειρήματος
του Δαρβίνου. Υποστηρίζω ότι η νέα αυτή ανάλυση κρατάει τα θετικά
χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων αναλύσεων, αλλά ταυτόχρονα
εξηγεί ορισμένα αινιγματικά χαρακτηριστικά της Καταγωγής και υποδεικνύει μια μέθοδο διδασκαλίας της θεωρίας του Δαρβίνου, και της θεωρίας της εξέλιξης γενικότερα, που καθιστά πιο καθαρή τη δομή της θεωρίας, αλλά βρίσκεται και πιο κοντά στις επιταγές για διδασκαλία της «φύσης της επιστήμης».
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τη δαρβινική θεωρία της εξέλιξης, οι πληθυσμοί των οργανισμών αλλάζουν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και συχνά διασπώνται σε καινούρια είδη, σχηματίζοντας ένα κοινό διακλαδούμενο δέντρο της ζωής. Το κύριο αίτιο της εξελικτικής αλλαγής είναι η φυσική
επιλογή, η οποία προκαλεί την εμφάνιση προσαρμογών στους οργανισμούς, που φαίνονται έτσι σαν να έχουν σχεδιαστεί. Η φυσική επιλογή
είναι επομένως ο παράγοντας που εξηγεί το κεντρικό δεδομένο της εξελικτικής αλλαγής και της κοινής καταγωγής όλων των οργανισμών. Το
δεδομένο αυτό στηρίζεται σε μια πληθώρα τεκμηρίων (π.χ. απολιθώματα,
βιογεωγραφικές παρατηρήσεις, μορφολογικές και εμβρυολογικές ομολογίες, κοινός γενετικός κώδικας).
Με βάση τη σύντομη αυτή περιγραφή της βασικής δομής της δαρβινικής θεωρίας, θα περίμενε κανείς ότι ο πιο συνηθισμένος τρόπος να παρουσιαστεί η θεωρία θα είναι να εκτεθούν καταρχήν τα τεκμήρια που
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στηρίζουν την υπόθεση ότι έχει συμβεί εξέλιξη και όλα τα είδη μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο, και στη συνέχεια να εισαχθεί η φυσική επιλογή
ως ο κύριος παράγοντας της εξελικτικής αλλαγής. Αυτό ενδείκνυται και
για έναν ακόμη λόγο: ενώ κανένας επιστήμονας δεν αμφισβητεί σήμερα
το ότι τα είδη εξελίσσονται και μοιράζονται έναν κοινό πρόγονο, ο ρόλος
της φυσικής επιλογής ως το μόνο σημαντικό αίτιο της εξελικτικής αλλαγής έχει αμφισβητηθεί.434
Παρ’ όλα αυτά, είναι πολύ συνηθισμένο οι παρουσιάσεις της δαρβινικής θεωρίας να μην ακολουθούν αυτή τη σειρά· πολύ συχνά, η φυσική
επιλογή εισάγεται στην αρχή, και έπειτα η ιδέα της κοινής καταγωγής και
τα τεκμήρια που τη στηρίζουν. Είναι ενδιαφέρον ότι η παρουσίαση της
θεωρίας από τον Δαρβίνο στην Καταγωγή των Ειδών ακολουθεί ακριβώς
αυτή τη σειρά. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατανόηση του γιατί
ο Δαρβίνος ακολουθεί αυτόν τον τρόπο παρουσίασης. Πέρα από το φιλοσοφικό ενδιαφέρον του ζητήματος αυτού, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γιατί ο Δαρβίνος δομεί την Καταγωγή κατ’ αυτό τον τρόπο για
να μπορέσουμε να επανεξετάσουμε το ζήτημα του τρόπου διδασκαλίας
της θεωρίας της εξέλιξης. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι το εξής: εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα οι λόγοι που έκαναν τον Δαρβίνο να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο παρουσίασης της θεωρίας του;
Στο άρθρο αυτό θα εστιάσω στη δομή του επιχειρήματος της Καταγωγής, και θα παρουσιάσω εν συντομία δύο σημαντικές απόψεις σχετικά
με τη μέθοδο που ακολουθεί ο Δαρβίνος κατά την ανάπτυξη της θεωρίας
του. Η πρώτη είναι η διαδεδομένη μεταξύ ιστορικών και φιλοσόφων της
βιολογίας άποψη ότι ο Δαρβίνος υιοθετεί τη μέθοδο του Herschel, σύγχρονού του φιλοσόφου της επιστήμης. Η δεύτερη άποψη προτάθηκε
προσφάτως από τον φιλόσοφο της βιολογίας Elliott Sober. Στη συνέχεια,
θα προτείνω μια καινούρια ανάλυση της δομής της επιχειρηματολογίας
της Καταγωγής, και θα αναφερθώ εν συντομία στις συνέπειες της ανάλυσης αυτής για τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης.
Η δομή της Καταγωγής
Η δομή της Καταγωγής μπορεί να διαιρεθεί σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος (κεφ. 1-5) εκτίθεται η θεωρία της φυσικής επιλογής ως αίτιο της
εξελικτικής αλλαγής. Το κεφ. 1 αναφέρεται στην ανθρώπινη επιλογή (τεχνητή επιλογή), οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η κληρονομική τροποποίηση είναι καταρχήν δυνατή· τα κεφ. 2-4 δείχνουν ότι μια ανάλογη
διαδικασία υπάρχει στη φύση. Το κεφ. 2 αναφέρεται στην ποικιλομορφία
434
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που υπάρχει στους φυσικούς πληθυσμούς και στο κεφ. 5 παρουσιάζονται
διάφοροι νόμοι της ποικιλομορφίας. Το κεφ. 3 αφορά τον αγώνα για επιβίωση -εδώ το «δόγμα του Malthus» (doctrine of Malthus) εφαρμόζεται
στη φύση. Το κεφ. 4 αποτελεί τη σύνθεση των προηγουμένων δείχνοντας
ότι: i) επωφελείς παραλλαγές και το δόγμα του Malthus οδηγούν σε επιλογή των επωφελών παραλλαγών και ii) εφόσον οι επωφελείς αυτές παραλλαγές κληρονομούνται (‘strong principle of inheritance’), παραμένουν στον πληθυσμό και τροποποιούνται περαιτέρω. Τελικά, η διαδικασία αυτή επαναλαμβανόμενη οδηγεί: i) στη δημιουργία πολύπλοκων
προσαρμογών των οργανισμών στο περιβάλλον, ii) στην εξαφάνιση πολλών ειδών και iii) στη συνεχή απόκλιση των οργανισμικών χαρακτήρων
(‘principle of divergence’).
Στο δεύτερο μέρος της Καταγωγής (κεφ. 6-9) συζητούνται οι κυριότερες δυσκολίες για τη θεωρία της φυσικής επιλογής: πώς γίνεται η μετάβαση από απλές σε πολύπλοκες δομές, οι δυσκολίες που θέτουν τα ένστικτα και τα υβρίδια, και τέλος -η σημαντικότερη δυσκολία- οι ατέλειες
του γεωλογικού αρχείου. Τελικά, στο τρίτο μέρος (κεφ. 10-13) παρουσιάζονται τα τεκμήρια υπέρ της θεωρίας της κοινής καταγωγής: η γεωλογική διαδοχή των οργανισμών, η γεωγραφική τους κατανομή, μορφολογικές και εμβρυολογικές συγγένειες.
Με βάση και τα παραπάνω μπορούν να γίνουν δύο σημαντικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη δομή της Καταγωγής: πρώτον, η υπόθεση της
κοινής καταγωγής (και άρα η υπόθεση ότι έχει συμβεί εξέλιξη), καθώς
και οι κατηγορίες των τεκμηρίων που τη στηρίζουν, παρουσιάζονται στο
τελευταίο μέρος του βιβλίου, ενώ η θεωρία της φυσικής επιλογής, που
αποτελεί το αίτιο της εξέλιξης, παρουσιάζεται στην αρχή· δεύτερον, στο
τελευταίο μέρος του βιβλίου ο Δαρβίνος φαίνεται να συγκρίνει ως προς
τα τεκμήρια τη θεωρία της ειδικής δημιουργίας με τη θεωρία της κοινής
καταγωγής, και όχι με τη θεωρία της εξέλιξης μέσω φυσικής επιλογής.
Μια ικανοποιητική ανάλυση της Καταγωγής, μια εξήγηση δηλαδή του
γιατί ο Δαρβίνος δομεί το βιβλίο κατ’ αυτό τον τρόπο, πρέπει να εξηγήσει γιατί η επιχειρηματολογία του έχει αυτά τα φαινομενικά περίεργα
χαρακτηριστικά.
H χερσελιανή στρατηγική
Η παραδοσιακή ανάλυση της στρατηγικής του Δαρβίνου στην Καταγωγή
έχει προταθεί από τον Jonathan Hodge και είναι ευρέως διαδεδομένη435.
Σύμφωνα με τον Ηodge, το δαρβινικό «εκτεταμένο επιχείρημα» για την
καταγωγή των ειδών μέσω φυσικής επιλογής πρέπει να κατανοηθεί στη
βάση της εδραίωσης της φυσικής επιλογής ως χερσελιανού «αληθούς
435
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αιτίου» (vera causa). Σύμφωνα με τον Herschel, για την εδραίωση ενός
«αληθούς αιτίου» οφείλει κανείς να αρχίσει με περιπτώσεις όπου η δράση του αιτίου έχει παρατηρηθεί· τέτοιες περιπτώσεις σύμφωνα με τον
Δαρβίνο αποτελούν τα παραδείγματα τεχνητής επιλογής, τα οποία εκθέτει στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου. Από τις περιπτώσεις αυτές ο Δαρβίνος προχωράει σε περιπτώσεις όπου η δράση της επιλογής πρέπει να
συναχθεί· αυτό γίνεται στα κεφ. 2-5, όπου εκτίθενται οι συνθήκες που
υπάρχουν στη φύση και επιτρέπουν τη δράση της φυσικής επιλογής ποικιλομορφία και αγώνας για επιβίωση. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την
χερσελιανή στρατηγική πρέπει να δειχθεί ότι το αληθές αίτιο είναι ικανό
να παραγάγει τα φαινόμενα (βλ. κεφ. 6-9 του βιβλίου όπου εκτίθενται οι
δυσκολίες της θεωρίας) και τελικά ότι το αληθές αίτιο ήταν όντως αυτό
που παρήγαγε τα φαινόμενα (υπόλοιπα κεφάλαια).
Η ανάλυση του Hodge εξηγεί γιατί η θεωρία της φυσικής επιλογής
παρουσιάζεται στην αρχή του βιβλίου. Όμως, αφήνει αινιγματικό το γεγονός ότι στο τελευταίο μέρος του βιβλίου δεν παίζει κεντρικό ρόλο. Το
γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τους μελετητές στη θέση ότι το δαρβινικό
επιχείρημα στην πραγματικότητα δεν είναι ένα ενιαίο επιχείρημα, αλλά
έχει δύο μέρη: αποτελείται καταρχήν από ένα χερσελιανό επιχείρημα για
την εδραίωση της φυσικής επιλογής ως αληθούς αιτίου στο πρώτο μέρος
του βιβλίου, και από ένα επιχείρημα που βασίζεται στη σύγκλιση των
επαγωγών του Whewell και το οποίο αφορά κυρίως την υπόθεση της
κοινής καταγωγής στο δεύτερο μέρος.436
Η ανάλυση του Sober
Πρόσφατα, ο Elliott Sober υποστήριξε ότι η χερσελιανή στρατηγική δεν
μπορεί από μόνη της να εξηγήσει τη δομή της Καταγωγής και ότι το βιβλίο του Δαρβίνου είναι κατά κάποιο τρόπο γραμμένο ανάποδα.437 Ο
Sober υποστηρίζει καταρχήν ότι η θεωρία του Δαρβίνου αποτελείται από
δύο διακριτά μέρη: την υπόθεση της κοινής καταγωγής και την υπόθεση
της φυσικής επιλογής. Οι δύο αυτές υποθέσεις, σύμφωνα με τον Sober,
δεν είναι απλά λογικά ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά έχουν και μια μη
συμμετρική σχέση ως προς τα τεκμήρια που τις στηρίζουν. Συγκεκριμένα, τα τεκμήρια που στηρίζουν την υπόθεση της κοινής καταγωγής δεν
εξαρτώνται από το ότι η φυσική επιλογή έχει όντως δράσει. Αντιθέτως,
συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για τη δράση της φυσικής επιλογής στηρίζονται σε ισχυρισμούς για την κοινή καταγωγή των οργανισμών. Έτσι, η
υπόθεση της κοινής καταγωγής έχει κατά τον Sober τεκμηριακή προτε436
Βλ. C. K. WATERS: «The arguments in the Origin of Species». Στο: The Cambridge Companion to Darwin, επιμ. J. Hodge & G. Radick, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, σ. 116-42.
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ραιότητα.
Για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του ο Sober στηρίζεται σε αυτό
που αποκαλεί «Αρχή του Δαρβίνου» (Darwin’s Principle). Σύμφωνα με
την αρχή αυτή, οι προσαρμοστικές ομοιότητες μεταξύ των οργανισμών
δεν παρέχουν περίπου καθόλου τεκμήρια για την κοινή καταγωγή των
οργανισμών, ενώ ομοιότητες που αφορούν χαρακτηριστικά που είναι
άχρηστα (από προσαρμοστική άποψη) ή και επιβλαβή για τους οργανισμούς παρέχουν ισχυρά τεκμήρια υπέρ της κοινής καταγωγής.
Ο Sober αναλύει την αρχή αυτή μέσω του Νόμου της Πιθανοφάνειας.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, για υποθέσεις H1 και H2 και παρατήρηση O,
η παρατήρηση O στηρίζει την υπόθεση H1 έναντι της υπόθεσης H2 όταν
P (O | H1) > P (O | H2) (όπου P (Α | Β) η πιθανότητα του Α δεδομένου
του ότι έχει συμβεί το Β). H έκφραση P (O | H) ονομάζεται η πιθανοφάνεια της υπόθεσης H, όπου η πιθανοφάνεια της H διαφέρει από την πιθανότητα της H, P (H | O). Η προηγούμενη ανισότητα επομένως δείχνει
ποια από τις δύο υποθέσεις, την Η1 και την Η2, ευνοεί η παρατήρηση Ο.
Μπορούμε να έχουμε μια ποσοτική μορφή του νόμου πιθανοφάνειας
παίρνοντας το λόγο των πιθανοφανειών:

P(O | H 1 )
P(O | H 2 )
Ο λόγος αυτός μας λέει το βαθμό που η παρατήρηση Ο ευνοεί την Η1
έναντι της Η2. Ο νόμος της πιθανοφάνειας εκφράζει την προφανή ιδέα
ότι δεδομένου μιας παρατήρησης Ο και δύο υποθέσεων που και οι δύο
είναι συμβατές με την παρατήρηση, η παρατήρηση ευνοεί αυτή την υπόθεση που κάνει την παρατήρηση λιγότερο απροσδόκητη.
Η σχέση μεταξύ νόμου πιθανοφάνειας και αρχής του Δαρβίνου είναι
η έξης: η παρατήρηση στην περίπτωση αυτή είναι ότι δύο οργανισμοί Α
και Β μοιάζουν, έχουν δηλαδή και οι δύο το χαρακτηριστικό Τ. Οι δύο
υποθέσεις είναι, πρώτον, ότι οι 2 οργανισμοί έχουν κοινή καταγωγή
(ΚΚ), και δεύτερον, ότι έχουν ξεχωριστή καταγωγή (ΕΔ για «ειδική δημιουργία», δηλαδή η υπόθεση ότι τα είδη δημιουργούνται ξεχωριστά, που
είναι η υπόθεση την οποία ο Δαρβίνος συγκρίνει με την υπόθεση της κοινής καταγωγής στην Καταγωγή). Η αρχή του Δαρβίνου αναφέρεται σε 2
περιπτώσεις: πρώτον, στην περίπτωση που η ομοιότητα αφορά ένα προσαρμοστικό χαρακτηριστικό· δεύτερον, στην περίπτωση που αφορά μη
προσαρμοστικό χαρακτηριστικό:

P( A & B ecoun T | KK )
» 1, an T prosarmostiko
P( A & B ecoun T | ED )
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Για παράδειγμα, στην περίπτωση του υδροδυναμικού σχήματος των
δελφινιών και των καρχαριών (προσαρμοστικό χαρακτηριστικό) ο λόγος
πιθανοφάνειας είναι περίπου 1, ενώ στην περίπτωση των βραγχιακών
σχισμών ανθρώπινων εμβρύων και εμβρύων ψαριών είναι πολύ μεγαλύτερος από 1.
Ο Sober υποστηρίζει ότι το γενικό επιχείρημα του Δαρβίνου υπέρ της
κοινής καταγωγής στηρίζεται στην «αρχή του Δαρβίνου» και μπορεί να
αναλυθεί με βάση τους παραπάνω λόγους πιθανοφάνειας. Το κρίσιμο
σημείο είναι ότι η αρχή του Δαρβίνου δεν προϋποθέτει την αλήθεια της
υπόθεσης ότι η φυσική επιλογή είναι το κύριο αίτιο της εξέλιξης. Συγκεκριμένα, αυτό που προϋποθέτει η αρχή είναι ότι (1) «Αν η φυσική επιλογή ευνόησε την εξέλιξη του χαρακτηριστικού Τ στις γενεαλογικές γραμμές που οδηγούν στα είδη Χ και Ψ, τότε το γεγονός ότι τα Χ και Ψ έχουν
και τα δύο το χαρακτηριστικό Τ παρέχει μικρή ή καθόλου ένδειξη ως
προς το αν η ΚΚ ή η ΕΔ είναι αληθής». Ταυτοχρόνως, η αρχή του Δαρβίνου δεν προϋποθέτει ότι (2) ‘Η φυσική επιλογή ευνόησε την εξέλιξη
ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών στις γενεαλογικές γραμμές που
οδηγούν στα είδη Χ και Ψ’. Επομένως, η συναγωγή από τα δεδομένα της
υπόθεσης της κοινής καταγωγής δεν στηρίζεται στο ότι έχει συμβεί φυσική επιλογή. Ο Sober υποστηρίζει επίσης ότι το αντίθετο ισχύει: συγκεκριμένες υποθέσεις για τη δράση της φυσικής επιλογής σε συγκεκριμένες
γενεαλογίες στηρίζονται στην υπόθεση της κοινής καταγωγής.
Ο Sober καταλήγει στην ακόλουθη τεκμηριακή δομή: καταρχήν, ο
Δαρβίνος συνάγει από διάφορα τεκμήρια την κοινή καταγωγή των οργανισμών· έπεται ότι οι πληθυσμοί μπορούν να αλλάξουν σε βαθμό που να
συμβεί ειδογένεση· τελικά, ο Δαρβίνος δείχνει (μέσω του Μαλθουσιανού
επιχειρήματος, της αναλογίας με την τεχνητή επιλογή και πολλών παραδειγμάτων προσαρμοστικών χαρακτηριστικών) ότι η φυσική επιλογή εξηγεί τα προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Η δομή της Καταγωγής όμως
είναι αντίστροφη, και αυτός είναι ο λόγος που ο Sober υποστηρίζει ότι
ως προς την τεκμηριακή προτεραιότητα των δύο κύριων συστατικών
(κοινή καταγωγή και φυσική επιλογή) το βιβλίο είναι γραμμένο ανάποδα.
Η δομή που όντως ακολουθείται στην Καταγωγή εξηγείται από τον Sober
από το γεγονός ότι ο Δαρβίνος αποφάσισε να δομήσει το επιχείρημά του
με βάση την αιτιακή προτεραιότητα κοινής καταγωγής και φυσικής επιλογής. Η αιτιακή προτεραιότητα των δύο συστατικών είναι η αντίστροφη
της τεκμηριακής, αφού η φυσική επιλογή προκαλεί την εξελικτική αλλαγή και όχι το αντίστροφο.
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Μια καινούρια ανάλυση της δομής της Καταγωγής
Θα υποστηρίξω ότι είναι δυνατή μια ανάλυση της δομής της Καταγωγής
που, ενώ κρατάει τα κύρια χαρακτηριστικά των αναλύσεων των Hodge
και Sober, δεν έχει την (κάπως παράδοξη) συνέπεια ότι είναι τεκμηριακά
γραμμένη ανάποδα. Ταυτόχρονα, η ανάλυση αυτή μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί στο τρίτο μέρος της Καταγωγής η φυσική επιλογή δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Η ανάλυση που προτείνω είναι ότι τα τεκμήρια που
στηρίζουν τη θεωρία της κοινής καταγωγής και που παρουσιάζονται στο
τρίτο μέρος του βιβλίου, είναι δυνατό να στηρίξουν ικανοποιητικά τη
θεωρία μόνο όταν η θεωρία της φυσικής επιλογής έχει θεωρηθεί ως μια
καταρχήν δυνατότητα. Έτσι, πρώτον, η κεντρική ιδέα του Sober περί
τεκμηριακής προτεραιότητας παραμένει, με την έννοια ότι η συναγωγή
της κοινής καταγωγής δεν προϋποθέτει την αλήθεια της θεωρίας της φυσικής επιλογής, και δεύτερον, γίνεται φανερό ότι η θεωρία της φυσικής
επιλογής παρουσιάζεται πρώτα όχι απλά για λόγους αιτιακής προτεραιότητας, αλλά γιατί έτσι μόνο το επιχείρημα περί κοινής καταγωγής θα αποκτήσει όλη του τη δυναμική.
Το ότι αυτό είναι ο βασικός λόγος που ο Δαρβίνος δομεί έτσι το βιβλίο του φαίνεται και από αυτά που ο ίδιος λέει στην εισαγωγή: ‘In considering the Origin of Species, it is quite conceivable that a naturalist,
reflecting on the mutual affinities of organic beings, on their embryological relations, their geographical distribution, geological succession, and
other such facts, might come to the conclusion that each species had not
been independently created, but had descended, like varieties, from other
species. Nevertheless, such a conclusion, even if well founded, would be
unsatisfactory, until it could be shown how the innumerable species inhabiting this world have been modified, so as to acquire that perfection of
structure and coadaptation which most justly excites our admiration. …
[other theories leave] the case of the coadaptations of organic beings to
each other and to their physical conditions of life, untouched and unexplained. … It is, therefore, of the highest importance to gain a clear insight into the means of modification and coadaptation’ (Darwin 1859, 34).438
Το επιχείρημα του Δαρβίνου στο παραπάνω απόσπασμα μπορεί να
ανασυγκροτηθεί, και με βάση τα προηγούμενα, ως εξής: Υπάρχουν διάφορα είδη τεκμηρίων (μορφολογικά, εμβρυολογικά, βιογεωγραφικά, γεωλογικά) που στηρίζουν την υπόθεση της κοινής καταγωγής· οι παρατηρήσεις αυτές είναι πολύ λιγότερο απροσδόκητες υπό το πρίσμα της υπόθεσης της κοινής καταγωγής σε σχέση με την υπόθεση της ειδικής δημιουργίας· ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει ένα μεγάλο επιστημολογικό εμπόδιο
στο να γίνει αποδεκτό ότι όλα τα είδη οργανισμών αποτελούν μια ενιαία
438
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γενεαλογία· αυτό συνίσταται στο ότι δε μπορούν να εξηγηθούν οι πολύπλοκες προσαρμογές και συν-προσαρμογές των οργανισμών· είναι φανερό ότι καμία υπάρχουσα θεωρία δεν είναι ικανοποιητική ως προς αυτό (ο
Δαρβίνος αναφέρει ως παραδείγματα μη ικανοποιητικών υποθέσεων για
την εξήγηση των προσαρμογών τη δράση των εξωτερικών συνθηκών, τις
συνήθειες, και τη βούληση των οργανισμών)· άρα, για να μπορέσει η
συναγωγή από τα τεκμήρια στην υπόθεση της κοινής καταγωγής να είναι
ικανοποιητική, πρέπει να εξηγεί πως είναι δυνατή η εξελικτική αλλαγή
με τρόπο που να είναι δυνατή η εμφάνιση πολύπλοκων προσαρμογών και
συν-προσαρμογών.
Είναι σημαντικό ότι αυτό που λείπει για να κάνει ικανοποιητική τη
συναγωγή δεν είναι μια λεπτομερής εξήγηση ‘how the innumerable
species inhabiting this world have been modified, so as to acquire that
perfection of structure and coadaptation’. Κάτι τέτοιο θα ήταν άλλωστε
αδύνατο. Αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε πώς οι προσαρμογές είναι καταρχήν δυνατές. Και αυτό είναι ο κύριος στόχος, κατά τη
γνώμη μου, στο πρώτο μέρος της Καταγωγής. Πιο συγκεκριμένα, ο κεντρικός ισχυρισμός της καινούριας ανάλυσης που προτείνω είναι ο εξής:
για να καταφέρει ο Δαρβίνος να υποστηρίξει με επιτυχία την υπόθεση
της κοινής καταγωγής, πρέπει πρώτα να προτείνει μια εύλογη θεωρία για
τις οργανισμικές προσαρμογές. Μια τέτοια εύλογη θεωρία είναι η θεωρία
της φυσικής επιλογής: εφόσον έχουμε τη θεωρία αυτή μπορούμε να έχουμε έναν πολύ υψηλό βαθμό πεποίθησης για την υπόθεση της κοινής
καταγωγής -ο βαθμός πεποίθησης για τη θεωρία της φυσικής επιλογής
αποτελεί ανεξάρτητο θέμα (και είναι πάντως χαμηλότερος του πρώτου).
Η τελική επιστημική κατάσταση που οδηγούμαστε μέσω του επιχειρήματος του Δαρβίνου φαίνεται και από την ακόλουθη περιγραφή του
ίδιου (σημαντική είναι εδώ η διαφορά μεταξύ ‘I can entertain no
doubt/fully convinced’ και ‘convinced’): ‘I can entertain no doubt, after
the most deliberate study and dispassionate judgment of which I am capable, that the view which most naturalists entertain, and which I formerly entertained—namely, that each species has been independently
created—is erroneous. I am fully convinced that species are not immutable; but that those belonging to what are called the same genera are lineal
descendants of some other and generally extinct species, in the same
manner as the acknowledged varieties of any one species are the descendants of that species. Furthermore, I am convinced that Natural Selection has been the main but not exclusive means of modification’ (6).
Η διαφορά αυτή ανάμεσα στο βαθμό πεποίθησης των δύο συστατικών της θεωρίας του (κοινή καταγωγή και φυσική επιλογή) εξηγεί και
δηλώσεις του Δαρβίνου όπως η ακόλουθη, που δείχνουν ότι η θεωρία της
φυσικής επιλογής έχει γι’ αυτόν δευτερεύουσα σημασία: ‘personally, of
course, I care much about Natural Selection, but that seems to me utterly
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unimportant, compared to the question of Creation or Modification’ (από
γράμμα στον Asa Grey). Δείχνει επίσης γιατί στο δεύτερο μέρος του βιβλίου η φυσική επιλογή δεν έχει κεντρικό ρόλο. Τέλος, κάνει κατανοητή
μια πολύ διαδεδομένη στάση κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα:
ενώ οι περισσότεροι βιολόγοι είναι ‘fully convinced’ για την υπόθεση της
κοινής καταγωγής, δεν ισχύει το ίδιο για την υπόθεση της φυσικής επιλογής.
Συνοψίζοντας: ο κύριος σκοπός του Δαρβίνου στην Καταγωγή είναι
να υποστηρίξει την υπόθεση ότι όλοι οι σημερινοί οργανισμοί έχουν
προέλθει μέσω τροποποίησης και διακλαδούμενης εξέλιξης από κοινούς
προγόνους. Η διακλαδούμενη εξέλιξη παράγει, και εξηγεί, γεωλογικές,
βιογεωγραφικές, μορφολογικές και εμβρυολογικές παρατηρήσεις, αλλά
και ένα κύριο ‘δεδομένο στη φυσική ιστορία’, την ίδια τη Λινναιϊκή ταξινομική ιεραρχία_. Η πλήρης υποστήριξη αυτής της υπόθεσης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας εύλογης και γενικής θεωρίας για τις οργανισμικές
προσαρμογές. Η θεωρία αυτή είναι η φυσική επιλογή, που είναι το αίτιο
της ίδιας της διακλαδούμενης εξέλιξης. Η πολύπλοκη δράση της φυσικής
επιλογής παράγει ταυτοχρόνως i) τις προσαρμογές των οργανισμών, ii)
την εξαφάνιση ειδών και iii) την συνεχή απόκλιση των χαρακτήρων. Η
κεντρική σημασία της θεωρίας της φυσικής επιλογής για την υποστήριξη
της κοινής καταγωγής εξηγεί τη δομή της Καταγωγής· τελικά, ο Δαρβίνος
δίνει έμφαση στην τεκμηριακή δομή της θεωρίας του, και όχι στην αιτιακή.
Συνέπειες για τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης
H ανάλυση της Καταγωγής που επιχειρείται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει μια μέθοδο διδασκαλίας της θεωρίας του Δαρβίνου,
και της θεωρίας της εξέλιξης γενικότερα, που καθιστά πιο καθαρή τη
δομή της θεωρίας, αλλά βρίσκεται και πιο κοντά στις επιταγές για διδασκαλία της «φύσης της επιστήμης».
Κατά τη γνώμη μου, η μέθοδος που ακολουθεί ο Δαρβίνος στην Καταγωγή έχει νόημα να ακολουθηθεί κατά τη διδασκαλία της δαρβινικής
θεωρίας μόνο αν οι στόχοι της διδασκαλίας της θεωρίας της εξέλιξης σήμερα ταυτίζονται με τους στόχους του Δαρβίνου τον 19ο αιώνα. Αυτό
όμως υποστηρίζω ότι δεν ισχύει. Το σημαντικότερο σημείο που πρέπει
να τονιστεί εδώ είναι ότι ένας μαθητής που διδάσκεται την θεωρία της
εξέλιξης σήμερα δεν βρίσκεται στην ίδια επιστημική κατάσταση με έναν
φυσιοδίφη των μέσων του 19ου αιώνα· για παράδειγμα, o μαθητής σήμερα έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα τεκμηρίων υπέρ της εξέλιξης, άγνωστα την εποχή του Δαρβίνου (π.χ. απολιθώματα και μοριακά τεκμήρια). Υποστηρίζω ότι η διαφορά αυτή στην επιστημική κατάσταση δικαιολογεί την παρουσίαση της θεωρίας της εξέλιξης πριν από και ανεξάρτητα από τη θεωρία της φυσικής επιλογής.
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Ο Δαρβίνος έχει χαρακτηριστεί ως ο Κοπέρνικος της βιολογίας, γιατί
με τη θεωρία της εξέλιξης μετακινεί τον άνθρωπο από το κέντρο της φύσης. Θα ήταν πιο ακριβές, ωστόσο, εστιάζοντας στη μεθοδολογία της
Καταγωγής, να τον χαρακτηρίσουμε ως ταυτόχρονα τον Κέπλερ και το
Νεύτωνα της βιολογίας: όπως ο Νεύτωνας, προτείνει αιτίες· αλλά και
όπως ο Κέπλερ, θεμελιώνει ένα νέο «δεδομένο» της φυσικής ιστορίας. Η
διδασκαλία της δαρβινικής θεωρίας σήμερα θα πρέπει να αρχίζει με την
παρουσίαση του κεντρικού αυτού νέου δεδομένου, που δεν είναι άλλο
από την ίδια τη διαδικασία της διακλαδούμενης εξέλιξης.
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Η αξιοποίηση της Ιστορίας της Τέχνης στη διδασκαλία
της Ιστορίας στο Λύκειο
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ
Η Ιστορία αποτελεί, ενδεχομένως, ένα από τα πιο παρεξηγημένα αντικείμενα του σχολικού προγράμματος. Κατά γενική ομολογία οι μαθητές
δείχνουν μικρό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Ευθύνονται άραγε μόνο οι ίδιοι; Ο ρόλος των καθηγητών, η ποιότητα
και το περιεχόμενο, ο τρόπος που κοινωνείται στους μαθητές, τα μέσα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι στόχοι και τα σχέδια μαθημάτων συμβάλλουν τελικά στην απαξίωση του ίδιου του μαθήματος.
Σε κανένα βιβλίο Ιστορίας, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εξεταζόμενων, δεν υπάρχει ένα εισαγωγικό κείμενο, το οποίο να εξηγεί την
αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα, τη μεγάλη σημασία που έχει να γνωρίζει κανείς Ιστορία. Ξεκινώντας από λάθος βάση, δίχως εξηγήσεις και
αναφορές στο ίδιο το αντικείμενο, ο μαθητής αποξενώνεται σχεδόν εκ
προοιμίου από αυτό. «Οι μαθητές που έχουν ‘θητεύσει’ στην κουλτούρα
του διαδικτύου είναι αυτονόητο ότι δεν θεωρούν ελκυστικό τον αμετάβλητο χαρακτήρα της τυπωμένης σε βιβλίο Ιστορίας που τους στερεί τη
συμμετοχή και την ανακάλυψη. Ο στατικός χαρακτήρας του σχολικού
εγχειριδίου και η αδυναμία ενσωμάτωσης εικόνας, είτε είναι ψηφιοποιημένη είτε έντυπη, είναι ένα από τα μεγάλα μειονεκτήματα της διδακτικής
της Ιστορίας»439.
Πλέον κάνουμε λόγο για M-learning, για μάθηση μέσω κινητών τεχνολογιών (Μ=mobile, κινητός). Δίνεται η δυνατότητα μάθησης μέσω
ποικίλων και πολλαπλών ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, μέσω κοινωνικών διαδράσεων και διαθεματικών περιεχομένων, με τη χρήση προσωπικών κινητών ηλεκτρονικών συσκευών, όπως το τηλέφωνο, μικροί υπολογιστές, MP3 players, ταμπλέτες κ.α. Στις μέρες μας υπάρχουν ιστότοποι
με νέα τεχνολογική κατεύθυνση και έμφαση στην εικόνα, δικτυακοί τόποι με υπερκείμενα που συνδυάζουν εικόνα και ήχο.
Η οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή έχει αντικαταστήσει τη βιβλιογραφία και τη μελέτη πηγών, όλα φαντάζουν εύκολα, άκοπα και τους
είναι συχνά ανεξήγητο για ποιο λόγο θα πρέπει να αποστηθίσουν γεγονότα, να αφιερώσουν χρόνο να «μάθουν απ’ έξω» ημερομηνίες, ονόματα,
τοποθεσίες και πρωτόκολλα.
Σε μια άκρως «χρησιμοθηρική» κοινωνία, η οποία συνεχώς παραγκωνίζει τις ανθρωπιστικές σπουδές για να δώσει έμφαση στην κατεύθυνση της τεχνολογίας, η εκμάθηση της Ιστορίας μοιάζει παρωχημένη
439
Μ. ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ: «Ποίηση, σύμβολα, πίνακες: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ιστορίας Τέχνης στο Μουσείο Γεώργιου Δροσίνη με αφορμή τα ποιήματά του», συλλογικός τόμος του Μουσείου Δροσίνη, (2015), Αθήνα, Ηδυέπεια, σ. 54-65, στην σ.59
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και ανώφελη. Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας είναι ενδιαφέρον
και απαραίτητο, ωστόσο, οι μαθητές δεν έχουν καμία ουσιαστική γνώση
σχετικά, με αποτέλεσμα να το απορρίπτουν ως κάτι το αναχρονιστικό και
αδιάφορο.
Στο μυαλό των μαθητών συχνά λείπει η συνθετική ικανότητα και η
κατανόηση της διαφοράς ανάμεσα στην ενημέρωση και τη γνώση. Στο
σύγχρονο κόσμο όπου όλα επικοινωνούνται άμα τη γενέσει τους, μέσω
της φαινομενικής πολυφωνίας των μέσων τα οποία συχνά αναπαραγάγουν την είδηση με τον ίδιο τρόπο, οι νέοι διαμορφώνουν την άποψη ότι
αυτό είναι γνώση. Συγχέεται η πληροφόρηση με την παγιωμένη και διασταυρωμένη πληροφορία η οποία μεταλλάσσεται με το χρόνο σε γνώση.
Δυστυχώς, αποτελεί κοινό τόπο ότι στη συνείδηση πολλών μαθητών,
η Ιστορία έχει εκπέσει από πολυδιάστατο και ενδιαφέρον γνωστικό αντικείμενο σε μονοδιάσταστο και καταναγκαστικό μάθημα. Η αξιοποίηση
της Ιστορίας της Τέχνης και η εξοικείωση των μαθητών με αυτήν, μπορεί
να συνεισφέρει στην επίτευξη όλων των στόχων όπως αυτοί διαγράφονται στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, και
επιπλέον να βοηθήσει στην οπτικοποίηση της Ιστορίας, στο να γίνει εύληπτη και απτή, πιο ελκυστική στα παιδιά, ενώ, παράλληλα, η χρήση
εικόνων έργων τέχνης μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της αισθητικής και της φιλοτεχνίας τους. Η αρωγή της εικόνας είναι μεγάλης και
ζωτικής σημασίας στην αποφυγή του στείρου εγκυκλοπαιδισμού, καθώς
η σύνδεση λόγου και εικόνας είναι απαραίτητη ώστε να μάθει ο μαθητής
να σκέφτεται ‘εικαστικά’, να δημιουργεί εικόνα η οποία θα τον βοηθάει
να κατανοεί τη θεωρία της ύλης.
Ο πλούτος των έργων τέχνης μπορεί να συμβάλλει στην εκπαιδευτική
διαδικασία λειτουργώντας ως εργαλείο απομνημόνευσης και δημιουργίας
συσχετισμών ώστε να προαχθεί η μάθηση. Η μη χρησιμοποίηση εικόνας
και η καταφυγή μόνο στις λέξεις δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα υποδοχής του μαθήματος.
Η Ιστορία της Τέχνης είναι ο κλάδος των ανθρωπιστικών σπουδών
που εστιάζει στην καταγραφή και ερμηνεία, την ένταξη στο ιστορικό και
κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, κάθε δημιουργίας τέχνης. Μια εικόνα, ένα
έργο τέχνης βοηθάει τον μαθητή να ανασύρει από τη μνήμη του πληροφορίες, ενώ μπορεί να συμβάλλει στην κατάκτηση της γνώσης διευκολύνοντάς τον να δημιουργεί λογικές αναφορές και συνειρμούς ώστε να πυροδοτηθεί η μνήμη του, ενδεχομένως σε μεγαλύτερο βαθμό από τη γρήγορη και έτοιμη οπτική πληροφορία ενός διαδραστικού CD-ROM, ακριβώς γιατί απαιτείται χρόνος και ο χρόνος είναι απαραίτητος για να αποσταχτεί η οπτική εμπειρία σε γνώση.
Η εισαγωγή της Ιστορίας της Τέχνης στο μάθημα της Ιστορίας θα
μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα γνωριμίας των νέων με τη συγκεκριμένη επιστήμη, η οποία μπορεί να προσφέρει πολλά στην διαμόρφωση
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της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και της υγιούς στάσης τους
απέναντι στον πολιτισμό και την ίδια τη ζωή. Επίσης, μπορεί να συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια των εφήβων στην κρίσιμη ηλικία κατά
την οποία τίθενται οι βάσεις για να διαμορφωθεί η οπτική αντίληψη, η
προσωπική αισθητική καθώς επίσης η συνειδητοποίηση της μεγάλης σημασίας της πνευματικής καλλιέργειας και της γνώσης της Ιστορίας για
την ίδια την προσωπική εξέλιξη.
Μερικά από τα οφέλη που μπορούν να υπογραμμιστούν σε σχέση με
τη μελέτη της Ιστορίας και τα οποία θα μπορούσαν να επικοινωνηθούν
στους μαθητές είναι:
 Η Ιστορία καταγράφει τα γεγονότα και αποτελεί ένα αποθετήριο
πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των κοινωνιών και των
λαών.
 Έχουμε μια καλύτερη αντίληψη της ζωής και των συνθηκών, των
αναζητήσεων και των πλαισίων σκέψης των κοινωνιών του παρελθόντος.
 Εξοικειωνόμαστε με τις ηθικές και κοινωνικές δομές συγκεκριμένων
ιστορικών περιόδων.
 Αντιλαμβανόμαστε την πολυπαραγοντικότητα των καταστάσεων που
οδηγούν σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις - δράσεις. Οι δυσκολίες των
λαών και των μονάδων μπορούν να μας εμπνεύσουν, ο αγώνας τους
για επιβίωση ή για να επιτύχουν τους στόχους τους μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό πρότυπο δημιουργικότητας στους νέους.
 Η Ιστορία μας δίνει ταυτότητα, συνοχή, ενσυναίσθηση. Ο μελετητής
και γνώστης της Ιστορίας αναπτύσσει την ικανότητα να αποδελτιοποιεί και να εκτιμάει δεδομένα, μπορεί να συναγάγει συμπεράσματα,
να προβαίνει σε κρίσεις.
 Οξύνεται η κριτική του ικανότητα, διακρίνει την απόσταση ανάμεσα
στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό.
 Εξοικειώνεται με τις πηγές και την μελέτη πρωτότυπων και αυθεντικών ιστορικών κειμένων.
 Αποκτά την ικανότητα να διακρίνει τα κρυμμένα μηνύματα μέσα από
τις πηγές που εξετάζει, τα συμφέροντα και τις κατασκευασμένες
πληροφορίες. Κυρίως, αποκτάμε πρόσβαση στην καταγραφή όλης
της ανθρώπινης εμπειρίας440.
Πρόταση σχεδίου μαθήματος Ιστορίας με έμφαση στην εικόνα
Τίτλος: Η διδασκαλία του φαινομένου της Βιομηχανικής Επανάστασης
με την αρωγή της Ιστορίας Τέχνης.
440
Μ. ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ: «Ποίηση, σύμβολα, πίνακες: Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ιστορίας Τέχνης στο Μουσείο Γεώργιου Δροσίνη με αφορμή τα ποιήματά του», στην
σ.63.
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Γνωστικό αντικείμενο-μάθημα: Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, Γ' Γενικού Λυκείου, Γενικής Παιδείας.
Διάρκεια: Μια διδακτική ώρα (40´- 45´λεπτά).
Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου: Το σχέδιο μαθήματος εντάσσεται στην ύλη του σχολικού εγχειριδίου (βλ. σχολικό εγχειρίδιο μαθητή:
Ι. Κολιόπουλος, Κ. Σβολόπουλος, Ε. Χατζηβασιλείου, Θ. Νημάς, Χ.
Σχολινάκη-Χελιώτη. ΟΕΔΒ, έκδ. Α´, Αθήνα 2010, σσ.41-43).
Η ενότητα βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με τη συλλογιστική και
τη στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος και υποστηρίζει
ποικίλες έννοιες, όπως ‘τέχνη’, ‘πολιτισμός’, ‘επικοινωνία’, ‘επιστήμη’
κ.ά.
Γενικός σκοπός και γενικοί στόχοι του μαθήματος της ιστορίας: Ισχύει ο
γενικός σκοπός (ανάπτυξη και καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και συνείδησης) και οι γενικοί στόχοι για το μάθημα της Ιστορίας του νεότερου
και σύγχρονου κόσμου, Γ' Γενικού Λυκείου, όπως έχουν περιγραφεί από
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας για την υποχρεωτική εκπαίδευση (βλ. ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ για την Ιστορία, Eφημερίς της
Κυβερνήσεως, αποφάσεις αριθ. 21072α/Γ2, τεύχος 2, αρ. Φύλλου 303,
13 Μαρτίου 2003, σσ. 3915-3961 και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/programs/depps/: τελευταία πρόσβαση 21/1/2015).
Eιδικός Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές μέσω των έργων τέχνης την
περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης, την εποχή και τις θεμελιώδεις
ιδέες της. Ιδιαίτερη σημασία έχει να προσεγγίσουν οι μαθητές το θέμα
όσο το δυνατό πιο βιωματικά μέσω των εικόνων των έργων τέχνης.
Γνωστικοί στόχοι
- Να αντλήσουν/να συλλέξουν, να εντοπίσουν και να καταγράψουν
πληροφορίες από τα έργα τέχνης για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων
την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης.
- Να ανακαλύψουν τις πληροφορίες που δίνονται μέσω των έργων τέχνης και να συνθέσουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη θεματική.
- Να εξοικειωθούν περισσότερο με την τέχνη της περιόδου και τους
λόγους που εκδηλώθηκε μέσω της συγκεκριμένης εικονογραφίας.
- Να συσχετίσουν τη χρονολογία των ιστορικών περιόδων με την αντίστοιχη καλλιτεχνική απόδοσή της.
Παιδαγωγικοί στόχοι
- Η θεμελίωση πνεύματος φιλομάθειας.
- Η καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης του μαθητή.
- Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και σύγκρισης απόψεων.
- Η δημιουργία ομαδοσυνεργατικής διάθεσης και τεχνολογικής εξοικείωσης των μαθητών.
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- Εδραίωση μεταγνωστικής εμπειρίας σχετικά με το αντικείμενο.
Μέθοδος: Η μορφή διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρική και πιο συγκεκριμένα ομαδοσυνεργατική με τη χρήση ΤΠΕ. Συνδυάζονται ο διάλογος, η
διαδραστικότητα, οι ερωτήσεις και οι εργασίες κατά μικρές ομάδες ώστε
να προαχθεί η ενεργητική μάθηση.
Τεχνικές-Μέσα: Βιντεοπροβολέας για προβολή εικόνων έργων τέχνης της
περιόδου που εξετάζεται, διαδίκτυο.
Εισαγωγή
Ξεκινήστε με καταιγισμό ιδεών. Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν
τι γνωρίζουν για την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης, ποιες είναι
οι απόψεις τους και τι θεωρούν ότι συντελέστηκε τότε σε επίπεδο πολιτισμού και κοινωνίας. Καταγράψτε τις απαντήσεις τους και συνεχίστε τις
ερωτήσεις ώστε να καθοδηγήσετε τον διάλογο με στόχο να αποσαφηνιστούν οι λέξεις ‘Βιομηχανική Επανάσταση’.
Προβολή εικόνων 1-5
Με καθοδηγούμενο διάλογο να απευθύνετε στους μαθητές ερωτήσεις
σχετικά με το θέμα των εικόνων. Με ποιο τρόπο απεικονίζει τους ανθρώπους και την ατμόσφαιρα; Πως αισθανόμαστε βλέποντάς τα;
Στη συνέχεια, προβάλλετε το εξής κείμενο:
Η παιδική εργασία κατά τον 19ο αιώνα
«Ανάμεσα στα παιδιά που απασχολούνται στα ορυχεία της Αγγλίας
υπάρχουν πάντα και παντού μερικά που είναι μικρότερα από έξι ετών. Τα
παιδιά μπαίνουν συνήθως στα ορυχεία στις τέσσερις το πρωί μαζί με τους
άντρες και μένουν εκεί έντεκα με δώδεκα ώρες. Αυτά τα δυστυχισμένα
πλάσματα στερούνται τον καθαρό αέρα, είναι κακοντυμένα και έχουν
κακή διατροφή. Χλωμά πρόσωπα, κοκκινισμένα μάτια, πρησμένα κορμιά, βαθουλωμένα μάγουλα, δερματικά εξανθήματα και άσθμα τα διακρίνουν από πλευράς υγείας από άλλα παιδιά της ίδιας κοινωνικής τάξης».
Lein Weissensteiner, Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde 7
[=Εικόνες Εποχών. Ιστορία και Κοινωνιολογία 7], Βιέννη 1988.
Ζητήστε από τους μαθητές να σχολιάσουν το κείμενο και να μοιραστούν τις απόψεις τους στην τάξη.
Προβολή εικόνας 6
Μιλήστε στους μαθητές για την αντικατάσταση των εργατικών χεριών
από τις μηχανές.
Ζητήστε τους να σχολιάσουν και να σκεφτούν τις συνέπειες που είχε
αυτό στην κοινωνία, την οικονομία. Πόσο επηρεάστηκαν οι άνθρωποι
της υπαίθρου; Πως επιβίωσαν στις μεγαλουπόλεις;
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Στη συνέχεια, μιλήστε στους μαθητές για το βικτωριανό Λονδίνο και
δείξτε τους έργα του Gustave Doré441. Το 1868 ο επισκέφτηκε το Λονδίνο και συγκλονίστηκε από την εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων, στα
οποία αφιέρωσε μια σειρά ρεαλιστικών ξυλογραφιών, γνωστών για την
κοινωνική στράτευσή τους. Επίσης, ανάμεσα σε πολλούς πνευματικούς
ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των
οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων, ο εξόριστος στο Μάντσεστερ Γερμανός φιλόσοφος Friedrich Engels εξέδωσε το 1845 το έργο
του «Η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία», στο οποίο περιγράφει γλαφυρά και με τα μελανότερα χρώματα τη φρικαλέα καθημερινότητα τους.
Ένδεια, αλκοολισμός, πορνεία, παιδική εργασία, αναλφαβητισμός
ήταν μερικά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μαζί με την έκρηξη της εκβιομηχάνισης και την οικονομική κυριαρχία της αγγλικής αυτοκρατορίας. Τούτη ήταν η αθέατη όψη του φεγγαριού. Στο όνομα της οικονομικής κυριαρχίας αυτές ήταν παράπλευρες απώλειες, επιμέρους μικρά ζητήματα. Κυρίαρχο ιδεώδες της εποχής και της κοινωνίας της βικτωριανής Αγγλίας ήταν η υλική ευημερία. Η τέχνη αφορούσε τους εκλεκτούς ολίγους ή ελάχιστους, ενώ η καλλιτεχνική παραγωγή, για να
μεταχειριστούμε όρους συγγενείς με το βικτωριανό πνεύμα, συνέχιζε στα
βήματα της ακαδημαϊκής τέχνης, μιας τέχνης άκαμπτης και επαναλαμβανόμενα στείρας.
Η οικονομική πρόοδος που είχε επέλθει χάρη στη μεγάλη ανάπτυξη
του εμπορίου και της βιομηχανίας, δεν αφορούσε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση. Οι προνομιούχοι, που κατοικούσαν σε πολυτελείς εξοχικές κατοικίες και ασχολούνταν με το κυνήγι της αλεπούς, ήταν λίγοι, ενώ
οι άνθρωποι της εργατικής τάξης διαβιούσαν σε συνθήκες εξαθλίωσης»442.
Ανακεφαλαιώστε με ερωτήσεις κατανόησης και επαναληπτικές αναφορές στις εικόνες που προβάλατε.
Αυτοαξιολόγηση
1. Με αφορμή τη φωτογραφία, αναφερθείτε στην παιδική εργασία και
τις λοιπές αρνητικές συνέπειες της Βιομηχανικής Επανάστασης.

441

Γάλλος καλλιτέχνης (1832-1883), γνωστός κυρίως για τα χαρακτικά του.
Μ. ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ: Διδακτορική διατριβή:
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/26489
442
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2. Με αφορμή την εικόνα, αναφερθείτε στις συνθήκες διαβίωσης στο
βικτωριανό Λονδίνο.

Συμπεράσματα
Μέσα από την προτεινόμενη εισαγωγή γνωριμίας των μαθητών με την
Ιστορία Τέχνης θα τους δοθεί ένα έναυσμα, για να ασχοληθούν με τον
πολιτισμό ενεργά και με γνώση, διότι μόνο αν κάτι γνωρίζεις μπορείς να
το εκτιμήσεις και να το αγαπήσεις, να το σεβαστείς και να το διατηρήσεις.
Παράλληλα, με επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτιστικού – ιστορικού ενδιαφέροντος, πινακοθήκες και μνημεία που σχετίζονται με
την ύλη της Ιστορίας κάθε τάξης θα πραγματοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση, η οποία δεν θα περιορίζει τη σχέση των παιδιών με την Ιστορία
στην τάξη, στο διδακτικό βιβλίο και στις εξετάσεις. Με αυτή την προσέγγιση το μάθημα θα καταστεί πιο ζωντανό, διαδραστικό και κυρίως θα
ξεφύγει από τη στείρα επαναληπτική διαδικασία της απομνημόνευσης
ενός και μόνο κειμένου.
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Παράρτημα εικόνων

Εικόνα 1: Γκουστάβ Ντορέ, Πάνω από το Λονδίνο- Με το τρένο

Εικόνα 2: Γκουστάβ Ντορέ, Ludgate Hill Κυκλοφοριακή συμφόρηση
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Εικόνα 3: Γκουστάβ Ντορέ, Άσυλο – Αίτηση εισόδου

Εικόνα 4: Γκουστάβ Ντορέ, Φτωχογειτονιά του Λονδίνου
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Εικόνα 5

Εικόνα 6

Εικόνα 7: Κλωστική μηχανή του Χάργκρεϊβς
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Τεκμήρια πολιτισμού και Διδακτική: Αναπαραστάσεις της
Φυσικής Επιστήμης στη Φωτογραφία
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Μνήμη είναι το μέρος όπου τα γεγονότα
συμβαίνουν για δεύτερη φορά.
Paul Auster

Εισαγωγή
Η μετάβαση από την ακριβή αποτύπωση της πραγματικότητας στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει μόνο μια μοναδική πραγματικότητα, προϋποθέτει
την ύπαρξη γεγονότων διαφορετικών τάξεων· κατά συνέπεια, τα ιστορικά συμβάντα είναι προσεγγίσιμα με διαφορετικούς τρόπους. Το αξίωμα
του «big pictures are both necessary and desirable»443 τοποθετείται στις
απαρχές μιας κριτικής που τίθεται κατά της «καθαρής επιστήμης» και
αποτελεί κύριο αναγνωριστικό στοιχείο του τρόπου με τον οποίο ξαναγράφεται η ιστορία της επιστήμης.444 O ίδιος χώρος, το ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο, συνθέτουν τη «μεγάλη εικόνα» μέσα από ένα πλήθος διαφορετικών αναγνώσεων και τα επιμέρους αφηγήματα ενυπάρχουν ως θραύσματα απαντήσεων, συνθέτοντας το μεγάλο αφήγημα445. Μέσα από τις
επιστημονικές συγκρούσεις, που προκύπτουν από την ανάδυση του ατομικισμού στην επιστήμη, ξεδιπλώνονται νέες αφηγήσεις και εγκαταλείπονται παλαιότερες· από αυτή τη διαδικασία, απορρέει ένα νέο αίτημα
περί νομιμότητας και καταλληλότητας. Τα κριτήρια του ατομισμού και
της ενδεχομενικότητας, επιτρέπουν την κατάλυση των ορίων και τον
σχηματισμό μιας αλήθειας που αφενός είναι μία, αλλά δεν είναι οικουμενική. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Paul Feyerabend, εντάσσει τον ισχυρισμό
του αναφορικά με την κατάλυση των ορίων και τον σχηματισμό μιας αλήθειας που αφενός είναι μία, αλλά δεν είναι οικουμενική.
443
C. H. FLORIS: The Scientific Revolution: A Historiographical Inquiry, Chicago,
University of Chicago Press, 1994, σ. 21
444
«Historicism rightly culminates in universal history. It may be that materialist historiography differs in method more clearly from universal history than from any other
kind. Universal history has no theoretical armature. Its procedure is additive: it musters a
mass of data to fill the homogeneous, empty time. Materialist historiography, on the other
hand, is based on a constructive principle» W. BENJAMIN: «Selected Writings». Volume
4, translated by Edmund Jephcott and Others, Harvard University Press, 1983-1940, σ.
396
445
«A ‘big picture’ (context) is crucial for making the ‘small picture’ meaningful»
CUNNINGHAM and WILLIAMS: «De-Centering the 'Big Picture': The Origins of
‘Modern Science’ and the Modern Origins of Science». British Journal for the History of
Science 26, 1993,407-32, σ. 407
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Και φυσικά δεν είναι αλήθεια ότι πρέπει να ακολουθούμε την αλήθεια. Η
ανθρώπινη ζωή κατευθύνεται από πολλές ιδέες. Η αλήθεια είναι μία από αυτές. Η ελευθερία και η πνευματική ανεξαρτησία είναι άλλες. Αν η αλήθεια,
όπως γίνεται αντιληπτή από ορισμένους ιδεολόγους, συγκρούεται με την ελευθερία, τότε έχουμε μια επιλογή. Μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ελευθερία. Αλλά μπορούμε επίσης να εγκαταλείψουμε την αλήθεια. 446

Σε ευρύτερα πλαίσια, μέσω των δυτικών αντιθετικιστικών αφηγήσεων του 20ου αιώνα, η ανακάλυψη της αλήθειας μπορεί να θεωρηθεί ιστορικά ενδεχομενική και όχι αναγκαία –ενώ δεν ολοκληρώνεται μέσω της
καθ’ αυτής εξιστόρησης της επιστήμης, αλλά μέσω της συμμετοχής των
φιλοσοφικών, κοινωνικών, ανθρωπολογικών και πολιτισμικών αφηγήσεων. Κατ΄ουσίαν, πρόκειται για μια σχετικιστική προσέγγιση που διαμορφώνει μια νέα προσέγγιση της ενδεχομενικότητας και μιλάει για μια
«κοινωνική επιστήμη», θεμελιώνοντας την «κατασκευή» του νοήματος
έναντι της ερμηνείας του. Ως εκ τούτου, η γνώση παράγεται, το νόημα
κατασκευάζεται και η ιστορική αφήγηση οδηγείται στην ενδεχομενικότητα.
Η κοινωνική απεύθυνση της επιστήμης έχει αμβλυνθεί, ενώ ιστορικά
προκύπτει η ανάγκη σχηματισμού μιας περισσότερο «κοινωνικής» και
λιγότερο «εσωτερικής» επιστήμης.447 Συνεπώς, η επιστήμη εντάσσεται
στα πλαίσια του κοινωνικού φαινομένου. Υπό αυτό το πρίσμα, δίνεται
έμφαση σε μια πλουραλιστική αναπαράσταση του κόσμου και ο ιστορικός καλείται να διατυπώσει τις θέσεις του ατομικά, στηριζόμενος σε πολιτικά και πολιτισμικά πλαίσια που διαμορφώνονται παράλληλα με την
επιστήμη – εξάλλου, η ιστορία της επιστήμης δεν υπήρξε ποτέ αμιγώς
«επιστημονική». Η μελέτη σε ένα κλειστό πλαίσιο, αφορά στον τρόπο
εργασίας των επιστημόνων και στον τρόπο διαχείρισης της έρευνάς τους
ενώ, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στις επιστημονικές διαμάχες και τη δομή
τους. Ωστόσο, οι διαμάχες, εκκινώντας από έναν έντονα πολιτικό και
πολιτισμικό χαρακτήρα, διαμορφώνουν με τον κατάλληλο τρόπο ένα ενιαίο δίκτυο που προσανατολίζεται στην ίδια ή σε παρόμοιες κατευθύνσεις. Κατ’ αναλογία, δανειζόμενη τη φράση του Σάρλ Φουριέ:
Έχω πει ότι ο μηχανισμός των παθιασμένων σειρών έχει ανάγκη τόσο από
συμφωνίες όσο και από διαφωνίες· χρησιμοποιεί τις διαφορές των χαρακτήρων, των προτιμήσεων, των ενστίκτων, των περιουσιών, των φιλοδοξιών,
των γνώσεων, κτλ. Μια σειρά τροφοδοτείται μόνον από αντιτιθέμενες ή
446

P. FEYERABEND. «How to defend society against science», Radical Philosophy
11, Vol.1, 1975.
447
«The very common space that study under such conditions created, conditions extraordinary not least for the numbers that gathered consistently each morning to read two
or three pages of difficult philosophical prose, was testimony to the belief that intellectual
and cultural life matters, not in the way that “culture” enhances the vacuous conversation
of the financiers and professionals, but with the urgency and excitement of survival itself.» D. LLOYD: «Walter Benjamin in Palestine». Critical Legal Thinking, Law & the
Political, 11 February 2016, Repost: Savage Minds | Original License CC: BY-NC.
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κλιμακωτές ανισότητες· απαιτεί εξίσου αντιθέσεις ή αντιπάθειες όσο και
συμφωνίες ή συμπάθειες όπως στη μουσική, έτσι κι εδώ δεν δημιουργείται
ακόρντο παρά εξαιρώντας τόσες νότες, όσες παραδεχόμαστε.448

Σήμερα, η ιστορία της επιστήμης αποτελεί μέρος της ιστορίας του
πολιτισμού. Τα τεκμήρια πολιτισμού, αποκτούν λόγο στη διαμόρφωση
της συλλογικής μνήμης διαμέσου ενός αυξανόμενου διεπιστημονικού
προβληματισμού. Επιπλέον, αντανακλώντας τις κοινωνικές σχέσεις και
ιεραρχήσεις για την εποχή στην οποία δημιουργήθηκαν, αποκαλύπτουν
τους τρόπους πρόσληψης εννοιών από τη μία εποχή στην άλλη. Οι τρόποι πρόσληψης και κατανόησης της ιστορικής μνήμης, ποικίλουν· ενώ
τίθενται σε συνεχή προβληματισμό μέσω του διαλόγου της κοινωνίας με
τον πολιτισμό. Η συγκρότηση της συλλογικής μνήμης, μέσα από τις συντεταγμένες του χώρου και του χρόνου, εμφανίζει ετερογένεια· διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο έκφρασης μέσα από πολλαπλά αντικείμενα. Οι
κοινωνικές δομές που πλαισιώνουν μια αναπαράσταση, όπως ένα αντικείμενο συλλογικής μνήμης, συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης
του αντικειμένου από μεταγενέστερες ακολουθίες. Κατ΄ αναλογία, το
ιστορικό αντικείμενο αποτελεί μια κατασκευή, η οποία τοποθετείται στο
χώρο και το χρόνο· χωρίς, ωστόσο, να εμφανίζει απαραίτητα σαφή δομή.
Ο Χώρος
Η έννοια του χώρου, παρουσιάζει μια περιγραφική αλλαγή στην πάροδο
του χρόνου. Ωστόσο, οι επικρατέστερες μορφές περιγραφής του, φέρονται να είναι η επιστήμη και η φιλοσοφία καθότι αποτελεί κυρίαρχο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας και φιλοσοφικού στοχασμού. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται από τον Jean Rémy: «Ο χώρος δεν αποτελεί
ένα παθητικό στοιχείο που νομιμοποιεί την προβολή στον υλικό κόσμο
των κοινωνικών φαινόμενων, άλλα παίζει ενεργό ρόλο στο επίπεδο ερμηνείας των γεγονότων.»449
Εντούτοις, ο χώρος ως πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετούνται τα αντικείμενα, δεν αποτελεί αποκλειστικά φυσική αναπαράσταση· αντιθέτως, τοποθετείται στο κέντρο των κοινωνικών περιγραφών και της ερμηνείας. Ο διάλογος μεταξύ χώρου και τέχνης, επιτυγχάνεται μέσω της περιγραφής (description). Η περιγραφή αποτελεί την αναπαράσταση ενός
πραγματικού χώρου, που περιγράφεται με φυσικούς όρους, και την έκφραση ενός συμβολικού χώρου, ο οποίος φέρει εγγενώς κοινωνικά χαρακτηριστικά. Μέσω των νεότερων δυτικών κοινωνικών και πολιτισμικών
αφηγήσεων, ο χώρος ενυπάρχει ως κοινωνικός χώρος, όπου εγείρονται
448
C. FOURIER, Le Nouveau Monde industriel et societaire , μτφ. Δημήτρης Δημουλάς, Παρίσι, εκδ. Flammarion, 1973, σ. 95
449
J. RΕΜΥ: Χώρος και κοινωνιολογική θεωρία, η προβληματική της έρευνας, μτφ.
Ιωάννης Φραγκόπουλος, σειρά ερευνητικών εργασιών 10(8), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
2004.
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ζητήματα σχετικά με την ελευθερία και την ενότητα, και ως ο χώρος των
επιστημονικών ιδεών, που διαπνέεται από το διακύβευμα της ενότητας
που παρουσιάζουν τα κριτήρια. Παρολ΄αυτά, το διακύβευμα αφορά και
τη συσχέτιση μεταξύ της γλώσσας και των αναπαραστάσεων που δεν
εμμένουν σε μια στείρα αποτύπωση κανόνων και θεωριών, αλλά επιδιώκουν μια μεταβαλλόμενη πολυσημία που εκτρέπει το νου από τα κανονιστικά κριτήρια της επιστήμης. Όπως αναφέρει ο Llyotar:
H αφήγηση της χειραφέτησης κάνει τους ανθρώπους να ελπίζουν ότι μια
μέρα θα γίνουν ελεύθεροι ή ότι η κατάστασή τους θα έχει βελτιωθεί. Δομεί
και συνηγορεί υπέρ των κοινωνικών ιδρυμάτων, των πολιτικών πρακτικών,
του νόμου, της ηθικής, των ετερογενών τρόπων σκέψης στην καθημερινή
ζωή και των συναλλαγών με άλλα άτομα, ακριβώς όπως έκαναν οι μύθοι της
κλασικής περιόδου.450

Μέσα από ένα άλλο πλαίσιο ανάγνωσης, προσεγγίζοντας τον χώρο
αφενός τεχνολογικά και αφετέρου κοινωνικά, η περιγραφή του εμπεριέχεται στις αναπαραστατικές τέχνες, και ιδιαίτερα, στη φωτογραφία451, ως
μορφή «φωτεινής αποτύπωσης» και εξιστόρησης.
Μέρος Πρώτο: Τυπολογίες
Μέσω της γλωσσικής έκφρασης που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των
βασικών αναγκών του λόγου –της εξήγησης, της πειθούς, της αισθητηριακής ομοιότητας και της εξιστόρησης– προκύπτουν αντίστοιχα τέσσερις
μορφές λόγου· η έκθεση, το επιχείρημα, η περιγραφή και η αφήγηση.
Κατά τη διαδικασία της αφήγησης (narrative), ως πρόθεση εννοείται η
παρουσίαση ενός γεγονότος το οποίο τοποθετείται χρονικά και έχει αίσθηση τροπικότητας (modality). Σκοπός, άρα, είναι να αναδειχθεί μια
μορφή κίνησης μέσα στο χρόνο που, συμπεριλαμβανομένου του αναγνώστη ο οποίος συμμετέχει σε όσα διαδραματίζονται, παρουσιάζεται αφενός ένα συγκεκριμένο γεγονός και αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο αυτό
συνέβη.
Η χρονικότητα αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα στην αφήγηση. Η μετάβαση από μια αφήγηση που κινείται πάνω σε μία χρονική ποιότητα, σε μια
αφήγηση που τεκτένεται στο πέρασμα του χρόνου και μεταβάλλεται,
βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο είδος «φιλμικής γραφής». Η φωτογραφία αφηγείται μέσω της αναπαράστασης ενός ή περισσότερων αντικειμένων,
τα οποία διατηρούνται στο χρόνο ως συμβάντα.452 Αυτό επιτυγχάνεται
450

J. F. LYOTARD: Appendice svelte e la question postmoderne, Tombeau de l' intellectuel et autres papiers. μτφ. Bill Readings, Kevin Paul Geiman, London: UCL Press,
1993, σ. 25 (πρώτη έκδοση, 1984).
451
φωτογραφία< λόγιο ενδογενές δάνειο: γαλλική photographie < φῶς + γράφω
452
«Στη Φωτογραφία, το συμβάν δεν ξεπερνιέται ποτέ προς κάτι άλλο: ανάγει πάντα
το όλον (corpus) που χρειάζομαι, στο σώμα (corps) που βλέπω· είναι το απόλυτο Μερικό,
η υπέρτατη Τυχαιότητα(…), κοντολογίς, η Τύχη, η Ευκαιρία, η Συνάντηση, το Πραγμα-
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μέσω της στατικότητας που παρουσιάζει το περιεχόμενο και η μορφή
της· σύμφωνα με τον Jean Genet: «Η αμετακίνητη εκείνη πράξη που κρίνει τον εαυτό της (…) πρέπει να είναι σταθερή, ακινητοποιημένη, για να
αναγνωρίζουμε την ευθύνη της.»453
Συνεπώς, στην περίπτωση που η φωτογραφία αναπαριστά αντικείμενα συλλογικής μνήμης, φέρεται ως αρχείο και αποθηκευτικό μέσο της
ιστορίας, ενώ κρίνεται για το περιεχόμενό της. Ταυτόχρονα, ως τελεολογικό αφήγημα, αποτελεί ρητορικό εργαλείο. Ουσιαστικά, το κύριο διακύβευμα αφορά τη συσχέτιση της ανάκλησης της συλλογικής μνήμης, υπό
το πρίσμα της οπτικής πρόσληψης και αναγνώρισης, των αντικειμένων
που αναπαριστώνται στη φωτογραφία.
Η έννοια του αρχείου τίθεται στο κέντρο του κριτικού στοχασμού και
εντάσσεται στον λόγο περί κατασκευής και της διαχείρισης της ιστορικής
μνήμης. Η διατήρηση μνημείων, μουσειακών χώρων και επιβλητικών
αρχιτεκτονημάτων αποτελεί κρατική μέριμνα, αποσκοπώντας στην επικοινωνία υπόρρητων και αμφίσημων νοημάτων. Ωστόσο, μέσα από την
ύπαρξη δομών όπως βιομηχανικά κτίρια, τεχνολογικά μνημεία και γεωργικές εγκαταστάσεις, εκρέει η συνύπαρξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στη διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Ταυτόχρονα, βρίσκονται
σε άμεση συνάρτηση με τον κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο της εκάστοτε περιόδου, μεταφέροντας την ιστορική μνήμη στο παρόν μέσω της
αφήγησης· και το εγχείρημα αυτό πραγματώνεται με τον καλύτερο τρόπο
μέσω της φωτογραφίας και, ιδιαίτερα, στην περίπτωση της αντικειμενικής αναπαράστασης των αντικειμένων που συνθέτουν τη συλλογική
μνήμη.
Το έργο τέχνης, κατά κανόνα, δεν αποτελεί μιμητικό μηχανισμό της
πραγματικότητας, αλλά ένα τεχνούργημα που επιδέχεται συνεχώς νέων
νοημάτων. Ο λόγος, για την ομάδα των Γερμανών φωτογράφων Hilla
(1934-2015) και Bernd Becher (1931-2007), οι οποίοι μέσα από τις προσεγγίσεις τους, αναπαριστούν δομές που ερμηνεύουν ως «κτίρια όπου η
ανωνυμία προσλαμβάνεται ως στιλ»454.
Η ομάδα των Bechers, τεκμηριώνοντας την έκλειψη της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής σε περιοχές της Γερμανίας, της Δυτικής Ευρώπης και
της Αμερικής, αποτύπωσε μια βάση τυπολογικών δεδομένων (typologies)455 στη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την
ανάπτυξη ενός συστήματος που περιέχει αντικείμενα σε ομάδες, τοποθετικό, στην ενδελεχή έκφρασή του.» R. BARTHES: Ο Φωτεινός Θάλαμος, Δοκίμιο για τη
Φωτογραφία, μτφ. Γιάννης Κρητικός, εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1983, σ. 13
453
J. GENET: Ό,τι απέμεινε από έναν Ρέμπραντ που σχίστηκε σε μικρά πολύ κανονικά
τετραγωνάκια και πετάχτηκε στο αποχωρητήριο – Η παράξενη λέξη, μτφ. Βίκτωρ Αρδίτης,
Άγρα, Αθήνα 2015, σ. 34
454
BERND and HILLA BECHER.
455
Typology. (n.d.). Collins English Dictionary-Complete & Unabridged 10th Edition (http://www.dictionary.com/browse/typology, ανακτήθηκε 9 Οκτωβρίου 2016).
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τημένα σύμφωνα με το βαθμό ομοιότητάς τους. Οι αναπαραστάσεις της
«τυπολογικής τράπεζας δεδομένων» (typological databank), γνωστές επίσης ως «ανώνυμα γλυπτά» (anonymous sculptures), αποτελούνται από
δομές όπως «πύργοι γεννητριών, μονάδες μεταποίησης, πλαίσια σπιτιών,
αίθουσες εργοστασίων, αποθήκες σιτηρών, υψικάμινοι, κλίβανοι ασβέστη, πύργοι ψύξης, πύργοι νερού και δεξαμενές αερίου». 456 Πρόκειται,
ουσιαστικά, για μια συστηματική ταξινόμηση αντικειμένων ή μια μελέτη
των τύπων και της αντιστοιχίας μεταξύ αυτών, με τις πραγματικότητες
που χαρακτηρίζουν. Η τυπολογική προσέγγιση στη φωτογραφία, εμφανίζει ιστορική και αισθητική σημασία. Η φωτογραφία, αποτελεί μέσο που
επιτρέπει την αποτύπωση και την ερμηνεία της πραγματικότητας, και την
αναστοχαστικότητα του αντικειμένου. Πράγματι, δίνοντας «έμφαση στην
αντικειμενική αναλογική αλήθεια του φωτογραφικού μέσου»,457 οι μορφές που αναπαριστώνται, όταν συνδέονται με μια σειρά πραγματικοτήτων, εκδηλώνουν υπόρρητα την ιστορικότητά τους.
Μέσα από τις Typologies, δημιουργούνται οικογένειες αντικειμένων
που παρατάσσονται στον ίδιο χώρο, σε έναν χρόνο που μεταβάλλεται.
Σκοπός των αντικειμενικών εγγραφών, είναι η σύλληψη της ιστορικότητας των αντικειμένων μέσω μιας εγγενώς κοινωνικής διαδικασίας. Διαμέσου της εμβάθυνσης στην κατασκευή των αντικειμένων έναντι της δομής τους458, δίνεται έμφαση στην ιστορία και στα κοινωνικά πλαίσια διαμόρφωσης και κατασκευής των αντικειμένων. Συνεπώς, τη σύνδεση του
ιστορικού χρόνου με το παρόν ακολουθεί η σύνθεση της συλλογικής
μνήμης.
Η τεχνική της ρεαλιστικής αναπαράστασης των μορφών, συναντά το
φερόμενο ως ρεύμα της «Νέας Αντικειμενικότητας» που εκκινεί από τη
Γερμανία τη δεκαετία του 1920. Το συγκεκριμένο ρεύμα τοποθετείται
στο κέντρο μιας νέας πρόσληψης των πραγματικοτήτων, μέσω μιας διαφορετικής οπτικής και ερμηνείας στον χώρο του πολιτισμού και των φαινομένων της ζωής. Το υποκείμενο αυτής της προσέγγισης δεν εκφράζεται
μέσω του λόγου, αλλά μέσω των αναπαραστάσεων που δημιουργεί. Ωστόσο, η ερμηνεία των αναπαραστάσεων, όπως επισημαίνεται από τη
Susan Sontag, βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με την ιστορική πλευρά των
εντυπώσεων, που τίθενται με όρους απελευθέρωσης:

456

BIRO M: «From analogue to digital photography: Bernd and Hilla Becher and
Andreas Gursky History of Photography», vol 36, no. 3, 2012, σ. 353.
457
BIRO M: «From analogue to digital photography: Bernd and Hilla Becher and
Andreas Gursky History of Photography», vol 36, no. 3, 2012, σ. 354
458
«And moreover, this is so, because the Bechers break through the photographic
historical context of pure documentation and reconstruct other increasingly aesthetical
conceptual patterns for their work.» A. ZWEITE, «Typologies [of Industrial Buildings] by
Bernd Becher, Hilla Becher». Review by: Larry Mishkar, IA. The Journal of the Society
for Industrial Archeology, Vol. 31, No. 2 (2005), σ. 59-61
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Εντούτοις, η ερμηνεία δεν αποτελεί ―όπως υποθέτουν οι περισσότεροι―
μια απόλυτη τιμή, μια χειρονομία του νου που βρίσκεται στη διαχρονική
σφαίρα των δυνατοτήτων. Η ίδια η ερμηνεία θα πρέπει να αξιολογείται, διαμέσου μιας ιστορικής θέασης της ανθρώπινης συνείδησης. Εντός ορισμένων πολιτισμικών πλαισίων, η ερμηνεία εκφράζεται ως απελευθερωτική
πράξη. Είναι ένα μέσο αναθεώρησης, επανεκτίμησης των αξιών, διαφυγής
από το νεκρό παρελθόν. Εντός διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων, είναι
αντιδραστική, αυθάδης, δειλή, πνιγηρή.459

Οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούνται στα πλαίσια της διδακτικής, ως επί το πλείστον, προσανατολίζονται σε ήδη υπάρχουσες
απολήξεις της επιστημονικής πρόσληψης. Κατά συνέπεια, η επιστήμη
κατέχει προνομιακή θέση στην εκπαίδευση. Ωστόσο, ο σκοπός μιας διεπιστημονικής μελέτης κατά την οποία η επιστήμη και η τέχνη συναντώνται, είναι η τοποθέτηση των συμπερασμάτων που απορρέουν, σε μια
κριτική διερεύνηση των τρόπων εφαρμογής τους στη διδακτική.
Μέρος Δεύτερο: Διδακτική
Το αντικείμενο της διδακτικής δραστηριότητας αποτελείται από ένα ευρύ
φάσμα πεδίων ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη. Ωστόσο, παραδοσιακά, τα δύο αυτά πεδία βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αλλά επιδέχονται
διαφορετικών ερμηνειών. Οι επιστημονικές θεωρίες, παρεμβάλλονται
στην ιστορική αφήγηση και πλαισιώνονται τόσο από πολιτισμικά όσο και
από πολιτικά δεδομένα· στο παράδειγμα των φυσικών επιστημών η παράθεση θεωριών, εκτός ιστορικού και εννοιολογικού πλαισίου, επισύρει
την εξορία του υποκειμένου από τον κόσμο· αποσύρονται οι λόγοι και
ύστερα το υποκείμενο που τους σημασιοδοτεί. Μέσω της ανάκλησης του
λόγου (discourse), με σκοπό την ένταξή μας σε μια περιοχή αμφισβήτησης, οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας τίθενται στο κέντρο του κριτικού στοχασμού και μεταβάλλονται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελούν
παραδείγματα του χώρου και του χρόνου διαμόρφωσης ιδεών, μεταφέροντας παράλληλα το εννοιολογικό πλαίσιο της περιόδου διατύπωσης μιας
θεωρίας.
Θραύσματα που σκοπούν στην ανατροπή του σκληρού πυρήνα της
επιστήμης και στην ταυτόχρονη δημιουργία ενός πλέγματος διαδικασιών,
που θα επιτρέψει στην τέχνη να συνομιλεί ανοιχτά με την επιστήμη, εντοπίζονται σε διατυπώσεις του 20ου αιώνα όπου και σημειώνεται η μεγάλη σύγχρονη αναδιάταξη στο χώρο της φυσικής, ενώ το κοινωνικό και
459

«'Thus, interpretation is not (as most people assume) an absolute value, a gesture
of mind situated in some timeless realm of capabilities. Interpretation must itself be evaluated, within a historical view of human consciousness. In some cultural contexts, interpretation is a liberating act. It is a means of revising, of transvaluing, of escaping the dead
past. In other cultural contexts, it is reactionary, impertinent, cowardly, stifling.» S. SONTAG, Against Interpretation, Farrar, Straus & Giroux, United States, 1966 σ.3
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πολιτισμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτή διαμορφώνεται, διαδραματίζει
κυρίαρχο ρόλο. Συνεπώς, η ύπαρξη τεκμηρίων ―ιδιαίτερα μέσα από την
οπτική προσέγγιση της φωτογραφίας― από ιστορικά μνημεία και δομές
της εποχής επιτρέπει την πρόσληψη του «κοινωνικού χαρακτήρα» των
αναπαραστάσεων. Οι αφηγήσεις του φωτογραφικού φακού, οπτικοποιούν παραστάσεις και τις μεταφέρουν στο σύγχρονο τώρα· ταυτόχρονα,
διηγούνται μέσω των δομών το ιστορικό πλαίσιο γύρω από το οποίο δημιουργούνται τα αντικείμενα εγγραφής. Συνοδεία παραδοχής, πως η κατανόηση αποτελεί βιωματική διαδικασία, οι επιστήμες, και ιδιαίτερα η
φυσική, εμπεριέχονται στις ιστορικές και πολιτικές αφηγήσεις μέσα στις
οποίες διαμορφώνεται το πολιτισμικό διήγημα. Κατά συνέπεια, στον λόγο περί μιας διαφοροποιημένης διδακτικής μεθόδου, και κατ΄ αναλογία
με την έννοια της διακειμενικότητας, προτείνεται η συμμετοχή των οπτικών τεχνών στη διδακτική διαδικασία των φυσικών επιστημών.
Αντί επιλόγου
Ένα κομβικό αλλά όχι επιτακτικό θεωρητικό αίτημα, παρουσιάζει την
αφήγηση ως το «μοντέλο για την κατανόηση της ιστορίας». Η αφήγηση,
που απορρέει από μια αναπαράσταση και εκείνη που απορρέει από ένα
κείμενο, διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εξιστόρησης, καταγραφής και μνήμης. Αντίστοιχα, η παρουσία τεκμηρίων συλλογικής μνήμης βρίσκεται σε
άμεση συνάρτηση με τη διατήρηση της ιστορίας. Αρκεί ο ισχυρισμός
αυτός να περιέχει ένα επιχείρημα το οποίο δεν συνοδεύεται από την έννοια του αναχρονισμού, προσφέροντας τη δυνατότητα ανάκτησης του
παρελθόντος όχι μόνο στο παρόν αλλά και στο μέλλον· χωρίς, ωστόσο,
αυτό να σημαίνει ότι το κοινωνικό παρελθόν οδηγείται ή παραμένει στο
νεκροταφείο. Παραθέτοντας τα λόγια του Ζενέ:
Από τους πολεοδόμους του μέλλοντος θα ζητήσουμε να βάλουν το νεκροταφείο μέσα στην πόλη, για να συνεχίσουμε να παραχώνουμε εκεί τους νεκρούς, ή να προβλέψουν ένα κολουμβάριο ανησυχητικό, με γραμμές απλές
αλλά επιτακτικές, και τότε πλάι του, με δυο λόγια στη σκιά του, ή στο κέντρο των μνημάτων, τα χτιστεί το θέατρο.»460

460
J. GENET, Ό,τι απέμεινε από έναν Ρέμπραντ που σχίστηκε σε μικρά πολύ κανονικά
τετραγωνάκια και πετάχτηκε στο αποχωρητήριο – Η παράξενη λέξη, μτφ. Βίκτωρ Αρδίτης,
Άγρα, Αθήνα 2015, σ. 32
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Η διαμόρφωση της πόλης ως γνωστικού αντικειμένου στην
ελληνική λαογραφία: Διαδικασίες αλλαγής επιστημολογικού
παραδείγματος και παιδαγωγικές προεκτάσεις
ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΒΟΖΙΚΑΣ
Θα ξεκινήσω την ανάλυση από αυτό που σήμερα διαπιστώνουμε όλοι
μας, όσοι ενδιαφερόμαστε για τα ζητήματα της δημόσιας σφαίρας. Ότι,
δηλαδή, στη σημερινή εποχή διανύουμε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο
κατά την οποία βασικές συντεταγμένες της νεοελληνικής κοινωνίας και
του κράτους τίθενται υπό διαπραγμάτευση και αναθεώρηση. Το φαινόμενο αυτό, επειδή συνδέεται στενά με συγκροτησιακά στοιχεία της συλλογικής συνείδησης και, για το λόγο αυτό, συχνά εκδηλώνεται με εντάσεις και ανακατατάξεις που διαταράσσουν την ισορροπία μέσα στην κοινωνία, συνήθως χαρακτηρίζεται και ως κρίση ταυτότητας.461
Στην Ελλάδα εκφάνσεις αυτής της μεταβατικότητας μπορούμε να
παρατηρήσουμε παντού. Ιδιαίτερα όμως μπορούμε να τη διαπιστώσουμε
μέσα στην Εκπαίδευση, καθώς, λόγω του ρόλου της ως θεσμικού μηχανισμού διαμόρφωσης και αναπαραγωγής του πολιτικού υποκειμένου,
αποτελεί ευαίσθητο δείκτη και προνομιακό πεδίο αποτύπωσης των εκάστοτε ιδεολογικοπολιτικών αλλαγών που συντελούνται μέσα σε μια κοινωνία. Όμως και η ίδια η επιστήμη δέχεται ανάλογες επιδράσεις.
Στο πλαίσιο αυτών των παρατηρήσεων, θα εξετάσω τη μετάβαση της
Λαογραφίας από μια παραδοσιακή λαογραφία του πολιτισμού της υπαίθρου, στη λαογραφία της πόλης ή αστική λαογραφία, έχοντας ως υπόθεση
εργασίας ότι η μεταστροφή αυτή αποτελεί για τη λαογραφία και μια μετάβαση σε ένα άλλο επιστημολογικό Παράδειγμα,462 με αντίστοιχες παιδαγωγικές προεκτάσεις.
Η λαογραφία είναι μια σχετικά πρόσφατα συγκροτημένη επιστήμη, η
οποία εμφανίστηκε στην Ευρώπη στα μέσα του 19ου αιώνα. Στην Ελλάδα
η επίσημη εμφάνιση της λαογραφίας (1909), με ιδρυτή τον Ν. Γ. Πολίτη,463 είναι παράγωγο του Ρομαντικού εθνοκεντρισμού και των εθνογενε461

Δ. Γ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ: «Ελληνισμός και Ελληνικότητα. Το πρόβλημα της νεοελληνικής
ταυτότητας». Στο: Ελληνισμός-Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της νεοελληνικής κοινωνίας, επιμ. Δ. Γ. Τσαούσης, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι. Δ.
Κολλάρου και Σίας Α. Ε., 1993, σ. 15-25 (γ΄ εκδ.).
462
Ο Thomas S. Kuhn, από τον οποίο δανείζομαι το ερμηνευτικό σχήμα που χρησιμοποιώ, είναι γνωστό ότι δεν ορίζει με απόλυτη σαφήνεια την έννοια του Παραδείγματος.
Εδώ την έννοια των Παραδειγμάτων την ορίζω, όπως το διατυπώνει ο ίδιος σε ένα σημείο
του βιβλίου του, ως τις «καθολικά αναγνωρισμένες επιστημονικές επιτεύξεις, οι οποίες, για
ένα χρονικό διάστημα παρέχουν πρότυπα προβλημάτων και λύσεων σε μια κοινότητα ειδικών». THOMAS S. KUHN: Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, μτφρ. Γ. Γεωργακόπουλος και Β. Κάλφας. Αθήνα, Σύγχρονα Θέματα, χ.χ., σ. 56 (ζ΄ έκδ.).
463
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: «Ν. Γ. Πολίτης». Λαογραφία 7 (1923), σ. θ΄-κς΄.
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τικών διαδικασιών που επικρατούσαν την εποχή εκείνη.464 Ο ερευνητικός
της προσανατολισμός επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τη θεωρία του Jakob
Philipp Fallmerayer, στα μέσα του 19ου αι., για την καταγωγή των Ελλήνων,465 καθώς αυτή έδινε δικαιώματα αμφισβήτησης των συνόρων από
τους γείτονες και υπέσκαπτε τις εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας έξω
από τα τότε σύνορά της, σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα.
Για την ελληνική λαογραφία το υποκείμενο έρευνας, ο λαός, ήταν
ταυτισμένος με τους αγρότες, οι οποίοι εκλαμβάνονταν, στο πλαίσιο του
Ρομαντισμού, ως η καρδιά του έθνους, σε αντίθεση με τους αστούς που
είχαν δεχθεί τις επιδράσεις του σύγχρονου πολιτισμού. Επρόκειτο για ένα
λαό ο οποίος κατέληξε μέσα από την οπτική ενός ρομαντικού ιδεαλισμού
να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό πολιτισμικά ομοιογενής και κοινωνικά
αδιαφοροποίητος.466 Έτσι η λαογραφία από τη γέννησή της συνδέθηκε,
λόγω του ιστορικού πλαισίου, με ένα εθνικό καθήκον, την ανάγκη να
θεμελιωθεί ιστορικά, πολιτικά και πολιτισμικά το νεοϊδρυθέν ελληνικό
κράτος.
Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έχουμε τις πρώτες ενδείξεις κρίσης
του προτύπου έρευνας που ακολουθούσε η λαογραφία μέχρι την εποχή
εκείνη. Το κράτος έχει πλέον στερεωθεί, ενώ οι συνθήκες και προτεραιότητες της κοινωνίας έχουν αλλάξει. Είναι η εποχή της αστυφιλίας και της
γιγάντωσης του πληθυσμού της Αθήνας.
Δίπλα στην κλασική θεματολογία της παραδοσιακής λαογραφίας αρχίζει να εμφανίζεται μια νέα, η οποία έχει να κάνει με την πόλη και τα

464

Από την ευρεία βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα βλ. ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥΗ θεωρία της Ελληνικής Λαογραφίας. Κριτική ανάλυση. Αθήνα, Εταιρεία
Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1978· ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ: Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2009· Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Θέσεις για τη Λαογραφία».
Διαβάζω 245 (1990), σ. 16-22· Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Για την ελληνική λαογραφία». Δωδώνη.
Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 21:1 (1992), σ. 13-33· ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ: Προσανατολισμοί. Μια
κριτική εισαγωγή στη Λαογραφία. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2008· ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «Θεώρηση των λαογραφικά σπουδών στην Ελλάδα. Πρώτη περίοδος: 1907-1947».
Λαογραφία 42 (2010-2012), [: Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, 100 χρόνια Ελληνικής
Λαογραφίας (1909-2009), (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11- 13 Μαρτίου 2009)], σ. 83-101·
ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «Λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο». Στο: Λαογραφία και Ιστορία, επιμ. Χριστίνα Βέικου [: Πανελλήνια Ένωση
Φιλολόγων, Σεμινάριο 29], Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 15-39.
465
Σύμφωνα με τη θεωρία του Fallmerayer στους σημερινούς κατοίκους της Ελλάδας δεν υπάρχει ούτε μια σταγόνα αίματος Ελλήνων. ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΑΛΛΜΕΡΑΥΕΡ:
Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων, μτφρ. Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός. Αθήνα,
Εκδόσεις Νεφέλη, 1984.
466
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Ελληνική Λαογραφία. Μέρος Α΄. Μνημεία του λόγου. Αθήναι, 1965, σ. 19 (β΄ έκδ.).
ΝΕΣΤΟΡΟΣ:
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νεωτερικά φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν.467 Πρόκειται για μια νεωτερική θεματολογία που εκφράζει και τη δυναμική της παράδοσης.468 Εισηγητής της ήταν ο Δημήτρης Λουκάτος, ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με σπουδές στη Σορβόννη, και μαθητής
των M. Griaule, Leroi-Gourhan, Marcel Maget, Claude Levi-Strauss, G.
Dumezil κ.ά.469 Στα άρθρα του και στο βιβλίο του Σύγχρονα Λαογραφικά,
το οποίο είχε ανάλογη θεματολογία, παρουσιαζόταν ένας διαφορετικός
λαός από αυτόν της παραδοσιακής λαογραφίας.470 Επρόκειτο για ένα λαό
της πόλης, ο οποίος όμως δεν είχε χάσει τη δημιουργικότητά του, αλλά
παρήγαγε πολιτισμό· ένα νέο λαϊκό πολιτισμό.471

467

ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία». Λαογραφία 41 (20072009), σ. 17-32. Βέβαια, προς επιβεβαίωση της θεωρίας του Kuhn, οι ρωγμές που οδήγησαν στην ανατροπή του κυρίαρχου υποδείγματος της παραδοσιακής Λαογραφίας βρίσκονταν ήδη μέσα σε αυτό από τη δημιουργία του. Όπως μπορεί να δει κανείς στο διάγραμμα
που παρουσιάζει ο Ν. Γ. Πολίτης με τα κυριότερα θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο έλληνας λαογράφος συγκαταλέγονται τα «βιομηχανικά επιτηδεύματα» όπως και ο
«στρατιωτικός βίος». Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ, «Λαογραφία». Λαογραφία, 1 (1909), σ. 3-18, στη σ.
12.
468
Παραθέτω ορισμένους τίτλους άρθρων αυτής της νέας θεματολογίας. Συγγραφέας
όλων είναι ο ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «Μια έκθεση τροφίμων. (Λαογραφικό και γλωσσολογικό κοίταγμα)». Νέα Εστία 52:601 (1952), σ. 956-959· «Η Πασχαλιάτικη οδός Αιόλου».
Νέα Εστία 53:619 (1953), σ. 496-498· «Η πρωτοχρονιάτικη οδός Αιόλου». Νέα Εστία
57:661 (1955), σ. 74-79· «Η λαογραφία του μπάνιου. Ο γιαλός και η πλαζ». Νέα Εποχή
(1957), σ. 66-79.
469
ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «Δημήτριος Σ. Λουκάτος». Στο: «Σύνδειπνον». Τιμητικό
αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο από παλαιούς μαθητές του στη Φιλοσοφική
Σχολή Ιωαννίνων (1964-1969), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1988, σ. 9-53, στη σ.
10.
470
ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Σύγχρονα λαογραφικά (Folklorica Contemporanea). Αθήναι,
1963. Ακολουθούν τίτλοι άρθρων από το αναφερόμενο βιβλίο: «Ρεμπέτικα και παροιμιακός λόγος», «Η λογική της ανορθογραφίας», «Ο αιώνας του πλαστικού», «Ο υπερθετικός
του ποδοσφαίρου», «Ο γάμος της πριγκίπισσας» κ.ά.
471
Όπως σημείωνε ο Λουκάτος: «είναι σημαντικά διαφορετικός ο νέος λαός των μεγαλοπόλεων ή και των αστικοποιημένων επαρχιών και χωριών, από τον αγροτικό και
προβιομηχανικό λαό, που είχε ως τώρα θέμα της η Λαογραφία. Με τις αστικές γνώσεις,
την οικονομική του βελτίωση, την κοινή συμμετοχή στον πολιτισμό, και την εύκολη επικοινωνία με τους δικούς του και τους ξένους, ο λαός αυτός δεν είναι πια υπόστρωμα συμπιεσμένο κατακόρυφα από των άλλων τάξεων τις προνομιακές θέσεις. Είναι περισσότερο, μια απλωτή επιφάνεια στο κέντρο της πελώριας εθνικής λεκάνης, που τροφοδοτεί και
τροφοδοτείται από τα ψηλότερα κοινωνικά τοιχώματα, και συνθέτει τη νέα ζωή». ΔΗΜ. Σ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Σύγχρονα λαογραφικά (Folklorica Contemporanea), σ. ι΄-ια΄. Πρβλ., ωστόσο,
σχετικά με τη δημιουργικότητα του λαού της πόλης την άποψη της ΚυριακίδουΝέστορος, σύμφωνα με την οποία «στη δική μας κοινωνία έχουμε να κάνουμε μ' ένα
σύστημα εντελώς διαφορετικό. Στον παραδοσιακό πολιτισμό η δημιουργικότητα είναι
αυθόρμητη, γιατί είναι αποτέλεσμα των συνθηκών ζωής· στον σύγχρονο βιομηχανικό
πολιτισμό γίνονται προσπάθειες - περιορισμένες φυσικά - να τη διδάξουν στα σχολεία,
ακριβώς γιατί οι συνθήκες της ζωής δεν την ευνοούν. Ποιο θα ήταν άραγε το κέρδος από
την προσπάθεια αυτή; Η πρόβλεψη είναι συνάρτηση, ασφαλώς, της αισιόδοξης ή της

247

Η λαογραφία, ακολουθώντας τις εξελίξεις στην Ευρώπη,472 μπαίνει
σε μια περίοδο η οποία μοιραία οδηγεί στην αναθεώρηση ζητημάτων
ονοματοθεσίας, μεθοδολογίας και εφαρμογής της επιστήμης. Ξεκινά μια
διεπιστημονική οπτική στη λαογραφία που λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των συγγενών επιστημών, και ιδιαίτερα της Εθνολογίας και Εθνογραφίας.473 Στο έργο του Λουκάτου τίθενται για πρώτη φορά, με νεωτερική
οπτική, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική βάση του λαού,
τη δημιουργικότητά του, το χαρακτήρα του νέου λαϊκού πολιτισμού, τη
σχέση του παρόντος με το παρελθόν, την κατάσταση της κίνησης και της
μετάβασης έναντι της ακινησίας. Η «πολυφωνία» και το «εφήμερο», ως
χαρακτηριστικά του σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού, παίρνουν τη θέση
του μοντέλου της «συναίνεσης», της «μονολογικότητας» και του «συνεχούς» που κυριαρχούσε στις προηγούμενες θεωρήσεις. Η περίοδος που
εγκαινιάζει το έργο του Λουκάτου χαρακτηρίζεται από μια κεντρόφυγη
δυναμική και η λαογραφία όλο και περισσότερο αρχίζει να μοιάζει, σύμφωνα με το μοντέλο του Kuhn, με «ιδιόρρυθμη επιστήμη».
Στη Μεταπολίτευση, με πρωτεργάτες τον καθηγητή Μιχάλη Μερακλή και την αείμνηστη καθηγήτρια Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος, η λαογραφία απομακρύνεται οριστικά από το παλαιό εθνογενετικό πλαίσιο που
τη διαμόρφωσε.474 Ένας ιστορικός κύκλος της λαογραφίας έκλεισε.

απαισιόδοξης θέσης του κρίνοντος.» ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Λαογραφικά Μελετήματα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1978, σ. 10-11.
472
ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «Η λαογραφική έρευνα τα πρώτα πενήντα χρόνια του αιώνα
μας». Νέα Εστία 48:563 (1950), σ. 287-297· ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Οι θεωρητικές κατευθύνσεις της Λαογραφίας μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο». Λαογραφία 27 (1971), σ.
3-23.
473
ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «M. Maget, Guide d’étude directe des comportements culturels, Paris (Civilisations du Sud), 1953. 8o σελ. xxxvi, 260. Εκτός κειμένου: 16 πίνακες
(σχέδια και φωτογραφίες)» (βιβλιοκρισία). Ελληνικά 13 (1954), σ. 357-361· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ: Εθνογραφία - Εθνογραφία. Στοιχεία διδασκαλίας και απόψεις από τον εναρκτήριο λόγο της έδρας του. Ιωάννινα, 1968· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «Η Λαογραφία:
Ερευνητικός πυρήνας στις σύγχρονες (ομόκεντρες αλλά ευρύτερες) επιστήμες της Ανθρωπολογίας, Εθνολογίας και Εθνογραφίας». Λαογραφία 38 (1995-1997), σ. 15-25· ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «Έρευνα, μελέτη και εμπειρία της Λαογραφίας ανάμεσα στους
ευρύτερους όρους: της ‘Εθνογραφίας’ και ‘Εθνολογίας’». Λαογραφία 39 (1998-2003), σ.
219-232. Γενικότερα για τη συμβολή του Λουκάτου στην εξέλιξη της Λαογραφίας βλ.
τώρα τα Πρακτικά σχετικού συνεδρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ (υπεύθ.
έκδοσης) και ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (επιμ. κειμένων): Ο Δημήτριος Σ. Λουκάτος
και η Ελληνική Λαογραφία. Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας, 2008.
474
Ενδεικτικά βλ.: Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: Σύγχρονος ελληνικός λαϊκός πολιτισμός. Αθήνα,
Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο «Ώρα», 1983 (πρώτη έκδοση: 1973)· ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ: Λαογραφικά Μελετήματα. Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1978. ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΑΡ. ΝΤΑΤΣΗ: «Οι θεωρητικοί προβληματισμοί στις λαο-εθνο-ανθρωπολογικές σπουδές». Στο:
«Σύνδειπνον». Τιμητικό αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο από παλαιούς
μαθητές του στη Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων (1964-1969), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο
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Στη νέα φάση της λαογραφίας τα πολιτισμικά φαινόμενα αντιμετωπίζονται ως «ιστορικά φαινόμενα», δηλαδή θεωρούνται παράγωγα της ιστορικής εξέλιξης, προσδιοριζόμενα από τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες.475 Η αστική λαογραφία εκλαμβάνει το λαό στον κάθετο και οριζόντιο άξονά του,476 ενώ στο φάσμα του αστικού πολιτισμού που μελετά
συμπεριλαμβάνει τις παλαιές αστικές συνήθειες που υπήρχαν στην πόλη,
τα παραδοσιακά αγροτικά έθιμα που μεταφέρονται από την ύπαιθρο στο
άστυ, καθώς και τα νεότερα καθαρά αστικά φαινόμενα της σύγχρονης
εποχής.477
Η λαογραφία της πόλης αποτέλεσε το καθοριστικό πρώτο στάδιο αναθεώρησης της παραδοσιακής λαογραφίας, επάνω στο οποίο στηρίχτηκε ή βρήκε πρόσφορο αναθεωρητικό έδαφος και αναπτύχθηκε μια νέα
λαογραφία, η οποία καλύπτει πλέον την αστική και την αγροτική λαογραφία και διακρίνεται για τους ευρύτερους φιλοσοφικούς της προβλη-

Ιωαννίνων, 1988, σ. 237-270. ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΘΑΡΗ-ΜΠΕΓΛΙΤΗ: «Η Λαογραφία σε νέες κατευθύνσεις». Ανθρωποθεωρία 7 (1994), σ. 157-176.
475
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Ιστορική Λαογραφία». Στο: Ελληνικός παραδοσιακός
πολιτισμός. Λαογραφία και Ιστορία. Συνέδριο στη μνήμη της Άλκης Κυριακίδου-Νέστορος,
επιμ. Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 2001, σ. 30-37·
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛ. ΡΑΠΤΗΣ: «Λαός και λαϊκός πολιτισμός, η ιστορικότητα των λαογραφικών
φαινομένων, η πρόσληψη και μυθοποίηση του παρελθόντος». Στο: Ελληνική Λαογραφία.
Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές, επιμ. Μανόλης Γ. Βαρβούνης και Μανόλης Γ. Σέργης, τόμ. Α΄, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2012, σ. 370-405· ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ: Παραδοσιακές κοινωνικές δομές. Αθήνα, Οδυσσέας, 1991, σ. 9-14· ΝΟΡΑ ΣΚΟΥΤΕΡΗΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ: «Η παράδοση της ‘παράδοσης’ από τον καθημερινό στον επιστημονικό
λόγο». Στο: Αρχιτεκτονική και παράδοση. Η παράδοση σε σύγχρονες ιδεολογικές, επιστημονικές και αρχιτεκτονικές πρακτικές, επιμ. Γεράσιμος Βώκος, Σάββας Κονταράτος, Κωστής Μοσκώφ και άλλοι, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ατλαντίς, 1982, σ. 17-39.
476
Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Λαός και λαϊκός πολιτισμός». Στο Ο ΙΔΙΟΣ: Λαογραφικά ζητήματα. Αθήνα, Εκδόσεις Χ. Μπούρα, 1989, σ. 26-32 (πρώτη δημοσίευση: 1976)· ΜΙΧΑΛΗΣ Γ.
ΜΕΡΑΚΛΗΣ: Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση. Αθήνα, Οδυσσέας, 1984, σ. 9·
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: «Ποιος είναι, τελικά, ο λαός». Στο Ο ΙΔΙΟΣ: Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας. Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg, 2011, σ. 19-26.
477
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ: «Αστική λαογραφία: Ουτοπία ή πραγματικότητα;». Εθνολογία 3 (1994), σ. 163-187· ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΚΟΥ: «Η βιοτεχνική πόλη της παραδοσιακής
κοινωνίας». Στο: Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, θεωρητικά, μεθοδολογικά, θεματικές,
επιμ. Μανόλης Γ. Βαρβούνης και Μανόλης Γ. Σέργης, τόμ. Α΄, Αθήνα, Ηρόδοτος, 2012,
σ. 760-789· ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΑΣ: «Αστική Λαογραφία: Θεωρητικές διασταυρώσεις – ιστορική διαδρομή – θεματολογία. Από τη μελέτη των ‘βιομηχανικών επιτηδευμάτων’ στην
έρευνα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων». Στο: Ελληνική Λαογραφία. Ιστορικά, θεωρητικά,
μεθοδολογικά, θεματικές, επιμ. Μανόλης Γ. Βαρβούνης και Μανόλης Γ. Σέργης, τόμ. Β΄,
Αθήνα, Ηρόδοτος, 2012, σ. 68-172· ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ: Η πόλη. Λαογραφικές και εθνογραφικές οπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2016· ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΣΕΡΓΗΣ: Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: Χώρος, κοινωνία, πολιτισμοί, ταυτότητες. Αθήνα, Ηρόδοτος, 2016.
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ματισμούς αναφορικά με τη φύση του πολιτισμού, τις κατηγορίες αντίληψης, τη μνήμη, τις αναπαραστάσεις.478
Οι παραπάνω αλλαγές στη θεωρία και μεθοδολογία της λαογραφίας
ήταν φυσικό να έχουν επίδραση και στις παιδαγωγικές της προτάσεις. Το
1963 σε μια εποχή διαφαινόμενης διεθνοποίησης, ο Δημήτρης Πετρόπουλος υπενθυμίζει πως η λαογραφία είναι και συγκριτική επιστήμη και
αναφερόμενος στην παιδευτική σημασία της λαογραφίας ορίζει την τελευταία ως «εθνική και διεθνική» επιστήμη.479
Ωστόσο το ζήτημα είναι πόσο ενδιαφέρθηκε η πολιτεία για τις εξελίξεις στη λαογραφία και τις προτάσεις της, καθώς επίσης πώς τις ενέταξε
μέσα στην εκπαίδευση. Το θέμα δεν είναι ανεξάρτητο από τον προσανατολισμό που λάμβανε κάθε φορά η εκπαίδευση μέσα από τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών, ζήτημα που δεν περιορίζεται στον καθαρά επιστημονικό τομέα, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη την ισχυρή εξάρτηση του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από τις κρατικές δομές και σε τελική ανάλυση από το ίδιο το κράτος.
Μια γενική εκτίμηση είναι ότι παρά το προφανές του ενδιαφέροντος
που είχε το κράτος για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, καθώς το ζήτημα
συνδέεται με μια από τις πιο σοβαρές του ενασχολήσεις, δηλαδή την εγχάραξη συλλογικής ταυτότητας στους πολίτες, γεγονός που συνδέεται
άμεσα και με το λαϊκό πολιτισμό, δεν μπορούμε να πούμε πως η επίσημη
λαογραφία είχε, σε θεσμικό επίπεδο, κάποια προνομιακή μεταχείριση
μέσα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, έχουμε το
παράδοξο, ενώ το κράτος συχνά στρέφεται στη λαϊκή παράδοση, ιδιαίτερα σε μεταβατικές περιόδους, αναζητώντας σε αυτήν στοιχεία για την
ταυτότητά του, εντούτοις ο λαϊκός πολιτισμός δεν διδάχτηκε ποτέ στα
ελληνικά σχολεία ως αυτόνομο μάθημα.480
Όσες φορές τα αναλυτικά προγράμματα στράφηκαν προς τη λαϊκή
παράδοση αυτό έγινε πρόχειρα, αποσπασματικά και χωρίς να λαμβάνεται
478

ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Δοκίμια λαογραφικής θεωρίας· ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Δοκίμια για
τη λαογραφική θεωρία και τη φιλοσοφία του πολιτισμού. Αθήνα, Ηρόδοτος, 2014.
479
Τονίζει πως η συγκριτική λαογραφική έρευνα μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη γνωριμία μεταξύ των λαών, αφού η αμοιβαία γνωριμία που επιτυγχάνεται με αυτόν
τον τρόπο, δηλαδή, «το να γνωρίζει ο ένας λαός τον καθημερινό μόχθο της ζωής του
άλλου, την πνευματική και υλική στάθμη του, είναι το καλύτερο μέσο για την σωστή
αλληλοεκτίμηση, την ειρηνική διαβίωση και τη συνεργασία, για την ανάπτυξη ενός ανωτέρου πολιτισμού.» ΔΗΜ. Λ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παιδευτική σημασία και προβλήματα της λαογραφίας. Θεσσαλονίκη, 1963, σ. 21.
480
Εξαίρεση αποτελεί η τεχνική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων, στα βιβλία
των οποίων όμως ο σύγχρονος λαϊκός πολιτισμός έχει ισχνή παρουσία. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ και ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Αγροτική παράδοση και λαϊκή τέχνη. Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
ΑΒΕ, 2000· ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός. Χ.τ., Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, χ.χ.
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υπόψη η σχετική προβληματική που είχε αναπτυχθεί μέσα στην επιστήμη
και χωρίς να υπάρχει μια σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που
ενδιαφέρονταν επάνω στα ζητήματα αυτά.481 Και όλα αυτά παρά το δηλωμένο ενδιαφέρον της λαογραφίας για την εκπαίδευση, μέσα από άρθρα, συνέδρια, βιβλία, δράσεις, προτάσεις.482
Έτσι, η παρουσία του λαϊκού πολιτισμού μέσα στο σχολείο αν και είναι σχετικά πλούσια, ιδιαίτερα στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού,
τις περισσότερες φορές περιορίζεται είτε στο ρόλο ενός σταδίου στην
αφήγηση της ιστορικής εξέλιξης του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκεται στην τάξη είτε ως μιας άλλης διάστασης που λανθάνει στο αντικείμενο διδασκαλίας ή κάποτε στο ρόλο του θέματος στις λεγόμενες
«βιωματικές δράσεις» που αναλαμβάνουν οι μαθητές με την εποπτεία,
όμως, συνήθως μη επιμορφωμένων και ανυποψίαστων εκπαιδευτικών
επάνω στο αντικείμενο.483
Όμως σήμερα με το άνοιγμα των συνόρων και με την εισροή στη χώρα πολιτών που κατάγονται από διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα (μετανάστες, πρόσφυγες), έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές μέσα στην κοινωνία και τους πνευματικούς της
ορίζοντες απαιτούν μια πιο επεξεργασμένη και σύνθετη προσέγγιση του
λαϊκού πολιτισμού μέσα στο σχολείο που θα έχει κοινωνικό προσανατολισμό και θα ενδιαφέρεται για τα σύγχρονα λαϊκά πολιτισμικά φαινόμενα
με μια ευρεία οπτική. Οι θεωρητικές εξελίξεις στη λαογραφία, όπως τις
περιγράψαμε πιο πάνω, αποτυπώνονται και στις σχετικές προτάσεις που
έχουν κατά καιρούς κατατεθεί για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού
στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο μιας εφαρμοσμένης λαογραφίας.484
481

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ: «Αναλυτικά προγράμματα - διδακτικά βιβλία και λαϊκός πολιτισμός». Στο Ο ΙΔΙΟΣ: Παιδαγωγικά της Λαογραφίας. Αθήνα, Ιωλκός, 2001, σ. 203-211, στις
σ. 203-204.
482
Η σχέση της λαογραφίας με την Εκπαίδευση και το ενδιαφέρον της για αυτήν ξεκινά ακόμη πριν αυτή ιδρυθεί ως επιστήμη, με την εγκύκλιο που έστειλε το 1887 ο Ν. Γ.
Πολίτης, ως τμηματάρχης Μέσης Εκπαίδευσης και Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικών
Σχολείων, προς τους δασκάλους, ζητώντας τη συνεισφορά τους στη συγκέντρωση λαογραφικού υλικού από την ενδοχώρα. Πρόκειται για μια πρακτική που είχε ήδη εφαρμοστεί στο παρελθόν με ανάλογη εγκύκλιο που εστάλη, το 1857, προς τους λειτουργούς της
εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας, το τότε ονομαζόμενο Υπουργείο Εκκλησιαστικών, και συνεχίστηκε στα μετέπειτα χρόνια με εγκυκλίους και από την Ακαδημία Αθηνών. ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: «Εγκύκλιοι προς περισυναγωγήν λαογραφικής ύλης». Λαογραφία 8 (1921), σ. 234-239.
483
ΔΗΜ. ΡΑΠΤΗΣ: «Λαϊκός πολιτισμός, αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αναγκαιότητες και προοπτικές». Στο: Η Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, επιμ. Γεώργιος Δ. Καψάλης και Απόστολος
Ν. Κατσίκης, (Συνέδριο Ιωάννινα, 17-20 Μαΐου 2007), Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Σχολή Επιστημών Αγωγής, 2007, σ. 496-504. Στο διαδίκτυο:
http://conf2007.edu.uoi.gr/ [προσπελάστηκε 12.10.2016].
484
Για τη Λαογραφία ως εφαρμοσμένη επιστήμη βλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ: «Λαογραφία και παιδική ηλικία: Οπτικές και προοπτικές». Στο: Λαϊκή παράδοση και παιδί,
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Πριν είκοσι περίπου χρόνια, αποφασίστηκε να διδαχτεί πιλοτικά σε
σχολεία του δημοτικού και γυμνασίου ο λαϊκός πολιτισμός, παραδοσιακός και σύγχρονος.485 Στο τεκμηριωμένο και συστηματικά οργανωμένο
αναλυτικό πρόγραμμα ορίζεται ως σκοπός της διδασκαλίας του λαϊκού
πολιτισμού «η περισσότερο συστηματική επαφή των μαθητών με την
ελληνική – καταρχήν – λαϊκή παράδοση». Όμως τώρα η ενασχόληση με
το λαϊκό πολιτισμό δε στοχεύει μόνο στη «συνειδητοποίηση της εθνικής
και τοπικής ταυτότητας», αλλά και στην κριτική της σύγχρονης κοινωνίας και της αποξένωσης του ατόμου από την ομάδα. Ως σκοπό έχει την
επανασύνδεση του ατόμου με αυτήν μέσα στο πλαίσιο της νέας κοινωνίας, όπως επίσης την «ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας
και άλλων αξιών του πολιτισμικού παρελθόντος, οι οποίες έχουν λόγο
υπάρξεως και λειτουργικότητα στο σύγχρονο πολιτισμό της Ελλάδας».
Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στον κόσμο των ιδεών του λαϊκού πολιτισμού και σχεδιάζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εισάγει
τους μαθητές «στο περιεχόμενο του ελληνικού παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού». Οι στόχοι είναι γνωστικοί, αλλά επεκτείνοεπιμ. Β. Δ. Αναγνωστόπουλος, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999, σ. 23-42. Στην κατεύθυνση της εφαρμοσμένης Λαογραφίας ενδιαφέρουσα είναι η συνεργασία Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Λαογραφίας στο επίπεδο των σχολικών μονάδων με σκοπό τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής σε μαθητές. Σχετικά βλ.:
Πρόγραμμα προβολής και έρευνας της τοπικής ιστορίας και πολιτισμού του Δήμου Ηλιούπολης (έτος 2012-2013), «Ερευνώ - μαθαίνω - ανακαλύπτω την πόλη μου», (Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: Γιώργος Βοζίκας). Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις στα σχολεία, έγιναν εκθέσεις, οργανώθηκαν μαθητικές
έρευνες και συγκεντρώθηκε πρωτογενές υλικό με θέμα την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό του δήμου. Μάλιστα μία από τις εργασίες παρουσιάστηκε με μορφή ντοκιμαντέρ
σε κεντρική εκδήλωση του Δήμου Ηλιούπολης κατά τον απολογισμό του Προγράμματος
(: 1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης – Ομάδα τοπικής ιστορίας: «Φωτογραφίες που… μιλούν»
(πρόκειται για καταγραφή βιοαφηγήσεων και τοπιοαφηγήσεων με αφορμή το κοίταγμα
παλιών φωτογραφιών της περιοχής).
485
Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ (επιστημ. υπεύθ.) και Ρ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ-ΤΙΛΗ (συνεργάτιδα):
«Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Λαϊκού Πολιτισμού». Στο: Διαθεματικό Εκπαιδευτικό
Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη. Α΄-Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Αισθητική Αγωγή Διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας - Ενδυμασία - Λαϊκός Πολιτισμός, Αθήνα,
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001, σ. 55108 (στη συγκεκριμένη παρουσίαση του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται Παράρτημα
όπου συγκαταλέγονται και οι συμβολές από την ΡΕΑ ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ-ΤΙΛΗ: «Πρόγραμμα
διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Παρουσίαση και αξιολόγηση», σ. 77-89· «Γλωσσικά και λογοτεχνικά κείμενα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η συμβολή της λαογραφίας στην πληρέστερη αξιοποίησή τους»,
σ. 90-98· «Δραματοποίηση λαϊκών δρωμένων στο σχολείο», σ. 99-108). Επρόκειτο για
ένα πειραματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο, δυστυχώς, δεν γνώρισε την ευρεία
εφαρμογή. Ως μια ιδιάζουσα πρόταση διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού μπορούμε να
θεωρήσουμε και την ερευνητική πρόταση μελέτης και κατασκευής παραμυθιών στη σχολική τάξη, την οποία ωστόσο εδώ δεν την αναλύουμε καθώς είναι αρκετά εξειδικευμένη:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥΔΙΚΟΣ: Μια φορά κι έναν καιρό… αλλά… μπορεί να γίνει και τώρα. Η
εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης παραμυθάδων. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999.
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νται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και μορφών συμπεριφοράς, χωρίς να
χάνεται η Ευρώπη από τον ορίζοντα, καθώς μέσα από τον εμπλουτισμό
του προγράμματος δηλώνεται ως μακροπρόθεσμος στόχος «η ενίσχυση
της ιδέας μιας απώτερης κοινότητας των Ευρωπαϊκών λαών».486
Το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο, αναφορικά με το λαϊκό πολιτισμό, ακολούθησε και ο Οδηγός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων που εκδόθηκε από τον
Ο.Ε.Δ.Β. για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στις πολιτιστικές δράσεις του σχολείου. Στο σχετικό εισαγωγικό κείμενο για το λαϊκό πολιτισμό υπάρχουν ειδικές και εκτεταμένες αναφορές για τον αστικό λαϊκό
πολιτισμό (περιοδολόγηση, φορέας, μορφές, περιεχόμενο, χαρακτηριστικά).487
Τα επόμενα χρόνια (2011-2012) εξαγγέλλεται από την πολιτεία ένα
Νέο Σχολείο. Η συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχουν αλλάξει
και η Εκπαίδευση με τη βοήθεια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ προσαρμόζεται σε αυτές.
Την περίοδο αυτή κατατίθεται μια νέα εμπεριστατωμένη πρόταση
από τη μεριά της λαογραφίας, με πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα,
για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη Μέση Εκπαίδευση σε όλο
του το εύρος.488 Με δεδομένη την αυξημένη παρουσία μαθητών που έχουν διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο προκρίνεται ως περισσότερο πρόσφορη μια μέθοδος που θα δίνει έμφαση στη δυναμική του
πολιτισμού και στην αλληλοσυσχέτιση των πολιτισμικών φαινομένων
και των φορέων τους· αυτή είναι η διαπολιτισμική προσέγγιση.489 Στην
486

Μ. Γ. ΜΕΡΑΚΛΗΣ (επιστημ. υπεύθ.) και Ρ. ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ-ΤΙΛΗ (συνεργάτιδα):
«Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Λαϊκού Πολιτισμού», σ. 55-108, στη σ. 58. Όλα τα σχετικά παραθέματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο του κειμένου προέρχονται από
την ίδια σελίδα του βιβλίου.
487
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΖΙΚΑΣ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ: Οδηγός
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 2006.
488
ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (με συνεργασία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΑΝΘΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ): «Σκέψεις και προτάσεις
για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη μέση εκπαίδευση». Φιλολογική 116 (2011),
σ. 32-39.
489
Ως σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος ορίζεται «να παρέχει στο σημερινό
μαθητή του ελληνικού σχολείου τη γνώση και την ικανότητα να διερευνά και να οριοθετεί την ταυτότητά του στο χώρο και στο χρόνο, να αντιλαμβάνεται τη συλλογικότητα και
να κατανοεί και να διαχειρίζεται τις κοινωνικές σχέσεις μέσα και από μια διαπολιτισμική
προοπτική». ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (με συνεργασία ό.π.): «Σκέψεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη μέση εκπαίδευση», σ. 32-39, στη σ. 36. Η διαπολιτισμική προσέγγιση στην εκπαιδευτική πρακτική είχε προταθεί από τη σκοπιά της λαογραφίας νωρίτερα και από την ΡΕΑ ΚΑΚΑΜΠΟΥΡΑ-ΤΙΛΗ: «Ο λαϊκός πολιτισμός ως πεδίο
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μια διδακτική πρόταση». Στο: Μάθηση και διδασκαλία
στην κοινωνία της γνώσης, τόμ. Β΄, (Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου), Αθήνα,
Ε.Κ.Π.Α./Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ, 2005, σ. 267-274. Για ιστορικούς λόγους να σημειώσουμε πως το
αίτημα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αν και ξεκίνησε έχοντας ως βάση την έννοια της
ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση, γρήγορα πήρε έναν κουλτουραλιστικό προσα-
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πρόταση ορίζεται πως ο λαϊκός πολιτισμός «ανέκαθεν υπήρξε και πρέπει
να νοείται ως δυναμικός και διαδραστικός, αφού είναι προϊόν ομάδων
διαφορετικής εθνικής, θρησκευτικής κ.λπ. προέλευσης, που αντιδρούν
πολλαπλά στο εσωτερικό τους αλλά και με φορείς άλλων πολιτισμών,
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του πολιτισμικού πλουραλισμού
που χαρακτηρίζει την Ελλάδα σήμερα».490 Συνακόλουθα, ως προς τη μεθοδολογία διδασκαλίας, προτείνεται μια «διατοπική, διαχρονική και διαπολιτισμική προσέγγιση, στοχεύοντας στην ολιστική αντίληψη της κοινωνίας και του πολιτισμού».491 Η συγκεκριμένη πρόταση, βάζοντας στη
συζήτηση την πολιτισμική ετερότητα, δίνει έναν ανθρωπολογικό χαρακτήρα στη λαογραφία και την εισάγει σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Κοιτάζοντας σήμερα κάποιος την ιστορία της λαογραφίας και των
παιδαγωγικών της προτάσεων διαπιστώνει πως έχει διανύσει τεράστια
απόσταση από εκεί που ξεκίνησε. Ο εθνοκεντρισμός των αρχών του 20ού
αι. με τις έννοιες του ενιαίου, του ομοιογενούς, της μονοφωνίας και της
μονοπολιτισμικότητας που τον συνοδεύουν έχει αντικατασταθεί από πιο
σύνθετες και κατανοητικές προς την ετερότητα προσεγγίσεις που δίνουν
έμφαση στο επιμέρους, το ετερογενές, την πολυφωνία και την πολυπολιτισμικότητα. Ο λαός και ο λαϊκός πολιτισμός της μεταπολεμικής λαογραφίας και ιδιαίτερα της μεταπολιτευτικής περιόδου είναι ριζικά διαφορετικός από αυτόν της παραδοσιακής λαογραφίας,492 γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ανάλογη νέα διδακτική προσέγγισή του στα σχολεία.
Ζούμε πλέον σε μια εποχή μαζικών μεταναστεύσεων και κυριαρχίας
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,493 κατά την οποία έρχονται στην επιφάνεια, με νέους όρους, ζητήματα που αναφέρονται στη σχέση μας με
τη χρονική, κοινωνική και πολιτισμική ετερότητα.
νατολισμό και συνδέθηκε με τις πολιτισμικές σπουδές, καθώς ως προϋπόθεση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση θεωρήθηκε η πολιτισμική ισοτιμία. Για το λόγο αυτό
προχώρησε στο αίτημα της αναγνώρισης των πολιτισμικών διαφορών και της αξίας κάθε
πολιτισμού μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι σήμερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση νοείται ως μια «δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ατόμων με
διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο για τη δημιουργία κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται
από ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη.» ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΑΡΚΟΥ: Η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Η διαδικασία διεθνοποίησης και η
αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, 1996, σ. 42.
490
ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (με συνεργασία ό.π.): «Σκέψεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη μέση εκπαίδευση», σ. 32-39, στη σ. 32.
491
ΜΗΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (με συνεργασία ό.π.): «Σκέψεις και προτάσεις για τη διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού στη μέση εκπαίδευση», σ. 32-39, στη σ. 36.
492
ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: «Σύγχρονη Λαογραφία. Η ελληνική περίπτωση». Στο, Ο ΙΔΙΟΣ:
Θεωρητική Λαογραφία. Έννοιες - μέθοδοι - θεματικές. Αθήνα, Εκδόσεις Αρμός, σ. 19-41.
493
ARJUN APPADURAI: Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Πολιτισμικές διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, μτφρ. Κώστας Αθανασίου. Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014.
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Η λαογραφία από την αρχή της ίδρυσής της αναμετριόταν με το χρόνο, άλλοτε δίνοντας βαρύτητα στο παρελθόν και άλλοτε, όπως πρόσφατα, στο παρόν.494 Το ίδιο καλείται να κάνει και σήμερα. Αν δηλαδή θα
είναι μια επιστήμη που θα ασχολείται με το παρελθόν, οπότε μετατρέπεται σε ιστορική επιστήμη, ή θα είναι μια επιστήμη που δίνει έμφαση στο
παρόν, οπότε πλησιάζει προς τις κοινωνικές επιστήμες. Ωστόσο οι καινούργιες συνθήκες επιβάλλουν να αναρωτηθεί και για τη σημασία της
σήμερα μέσα στην εκπαίδευση. Εκτός, δηλαδή, από τη συλλογική αυτογνωσία, την οποία η λαογραφία μπορεί να προσφέρει με τη μελέτη του
παρελθόντος, τι καινούργιο έχει σήμερα να δώσει στον κόσμο και ειδικότερα μέσα στην εκπαίδευση; Νομίζω πως οι μέχρι σήμερα διατυπωμένες
παιδαγωγικές προτάσεις της λαογραφίας απαντούν σε μεγάλο βαθμό στο
ερώτημα.
Η μελέτη του παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού μπορεί να ενταχθεί δημιουργικά μέσα στην εκπαίδευση στην κατεύθυνση
μιας «λειτουργικής αναπροσαρμογής» του,495 ως μιας κριτικής στη σύγχρονη πραγματικότητα του κατακερματισμού, της αλλοτρίωσης του ανθρώπου και των διακρίσεων. Μια διδακτική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού που από τη μια μεριά θα δείχνει στους μαθητές την αξία της
συλλογικότητας χωρίς διακρίσεις, στη βάση της οικουμενικότητας του
ανθρώπινου πολιτισμού, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες, όπως διαμορφώθηκαν στον χώρο και το χρόνο,
αλλά και από την άλλη μεριά θα καταδεικνύει τις αιτίες της σύγχρονης
κοινωνικής παθογένειας. Μια παιδαγωγική λαογραφία που θα είναι ιστορική-κοινωνική και συγχρονική.
Κλείνοντας θα επιμείνω στη συγχρονική διάσταση. Μέσα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον ένας τέτοιος προσανατολισμός στη
διδακτική του λαϊκού πολιτισμού θα αναδείξει τις ομοιότητες μεταξύ των
λαών, όχι μόνο στον παραδοσιακό, αλλά και στο σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό. Η ανάδειξη, παραδείγματος χάριν, των ομόλογων στοιχείων στον
πολιτισμό των εσωτερικών μεταναστών της περιόδου της αστυφιλίας
στην Ελλάδα με αυτόν των μεταναστών που έρχονται από έξω στη σύγχρονη εποχή μπορεί να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα. Σε αυτόν τον
προσανατολισμό της παιδαγωγικής λαογραφίας, μέσα στο πνεύμα του
σεβασμού στην ετερότητα και της ισοτιμίας των πολιτισμών, μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά η αστική ή, πιο γενικά, η νέα λαογραφία. Γιατί είναι αυτή η οποία αντιλαμβάνεται το λαό στην ολότητά του και συνάμα
494

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ: «Ο λαϊκός πολιτισμός ως μέσο εκπαιδευτικής δραστηριότητας: άγονη επιστροφή στο παρελθόν ή αναγκαία συνθήκη για το μέλλον;». Στο: Λαϊκός
πολιτισμός και εκπαίδευση, επιμ. Ε. Αυδίκος και Σ. Κοζιού, Πρακτικά 4ου Πανελληνίου
Συνεδρίου, (Καρδίτσα 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2012), Καρδίτσα, 2014, σ. 13-16.
495
DAVID GROSS: Τα ερείπια του παρελθόντος. Παράδοση και κριτική της νεοτερικότητας, μτφρ. Κ. Γεώρμας. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2003, σ. 196-202.
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αναγνωρίζει την ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, δημιουργώντας έτσι
τις προϋποθέσεις ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές τη φύση των κοινωνικών διακρίσεων και με αυτόν τον τρόπο να τις πολεμήσουν αποτελεσματικότερα.
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Η παρουσία της Επιστήμης στα έντυπα της σοσιαλιστικής και
κομμουνιστικής αριστεράς στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Με την παρούσα ομιλία επιδιώκουμε να διερευνήσουμε τον χαρακτήρα
που έλαβε η εκλαΐκευση της Επιστήμης από τα έντυπα του
σοσιαλιστικού και κομμουνιστικού κινήματος την περίοδο μετά την
ίδρυση του ΣΕΚΕ το 1918 μέχρι την επιβολή της Δικτατορίας του
Μεταξά το 1936. Δεδομένης της κοινωνικής απεύθυνσης του στην
εργατική τάξη, η οποία στερούνταν ακόμα και τη στοιχειώδη
εκπαίδευση, η μελέτη της επιστημονικής εκλαΐκευσης στο πλαίσιο της
μορφωτικής δραστηριότητας του παρουσιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον.
Εισαγωγή
Το σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό κίνημα από τα μέσα του 19ου αιώνα
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην κοινωνική ζωή της Ευρώπης αφού
η ανάπτυξη του καπιταλισμού ανέδειξε μια νέα κοινωνική τάξη, την
εργατική. Η μορφωτική δραστηριότητα αποτελούσε συστατικό στοιχείο
του σοσιαλιστικού κινήματος, δεδομένου του χαμηλού μορφωτικού
επίπεδου της εργατικής τάξης. Η μέριμνα για τη μόρφωση των εργατών
έπαιρνε διάφορες μορφές. Γνωστά είναι τα σοσιαλιστικά κυριακάτικα
σχολεία που ιδρύθηκαν στη Γλασκώβη το 1896 και αντίστοιχα
εγχειρήματα στις ΗΠΑ, στην Ισπανία κ.α.496. Ειδικά όσον αφορά τις
Φυσικές Επιστήμες, χαρακτηριστικό είναι ότι στα σοσιαλιστικά έντυπα
έντονη ήταν η παρουσία επιστημονικής εκλαΐκευσης497, φορτισμένης με
τις αντιλήψεις των σοσιαλιστών για το ρόλο της Επιστήμης στην
κοινωνική πρόοδο. Η παράδοση της επιστημονικής εκλαΐκευσης
ανιχνεύεται και αργότερα, τη δεκαετία του ‘30 σε έργα όπως το Science
for the Citizen498 του βρετανού βιολόγου Lancelot Hogben.
Η Επιστήμη, άλλωστε, κατείχε καίρια θέση στον Μαρξισμό. Οι Marx
και Engels θεωρούσαν ότι η επιστημονικότητα αποτελεί συγκροτητικό
496

Α. ΛΙΑΚΟΣ: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία (Φεντερασιόν) και η Σοσιαλιστική Νεολαία, Τα καταστατικά τους. Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1985, σ. 41; F. REID:
«Socialist Sunday Schools in Britain, 1892–1939». International Review of Social History
11, 1 (April 1966), σ. 18-47; K. TEITELBAUM AND W.J. REESE, «American Socialist Pedagogy and Experimentation in the Progressive Era: The Socialist Sunday School». History
of Education Quarterly 23, 4 (Winter 1983), σ. 429-454.
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G. COTKIN: «The Socialist Popularization of Science in America, 1901 to the First
World War». History of Education Quarterly Vol. 24, No. 2 (Summer, 1984), σ. 201-214;
P.J. BOWLER: Science for All: The Popularization of Science in Early Twentieth-Century
Britain. Chicago and London , The University of Chicago Press, 2009, σ. 31.
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L. HOGBEN: Science for the Citizen- A Self-Educator based on the Social
Background of Scientific Discovery, London, George Allen & Unwin Ltd, 1938.
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στοιχείο της θεωρίας τους και εντέλει τη διαχωριστική γραμμή από τους
παλιότερους σοσιαλιστές. Στην εποχή τους διατύπωσαν θεμελιώδεις θέσεις για την Φύση της Επιστήμης και την επιστημονική γνώση. Κατά τη
διάρκεια του 20ου αιώνα ο Lenin αλλά και άλλοι μαρξιστές ασχολήθηκαν
με την Επιστήμη. Ονόματα όπως του Β.M. Hessen και του J.D. Bernal,
ανάμεσα σε άλλους, αναδεικνύουν τη συνεισφορά του μαρξισμού στην
ανάπτυξη της Ιστορίας της Επιστήμης ως διακριτό επιστημονικό κλάδο.
Στοιχεία μορφωτικής δραστηριότητας ανιχνεύονται και στην Ελλάδα
από το νεαρό σοσιαλιστικό και εργατικό κίνημα, πριν την ίδρυση του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ) το 1918. Νυχτερινή σχολή για εργάτες λειτούργησε από το Εργατικό Κέντρο Βόλου το
1909. Αντίστοιχη δραστηριότητα ανέπτυξε και η Φεντερασιόν στη Θεσσαλονίκη499, η οποία μέχρι το 1912 ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εντασσόμενα σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστικά είναι δύο παραδείγματα επιστημονικής εκλαΐκευσης σε έντυπα του εργατικού κινήματος
πριν το 1918:
1. Στην εφημερίδα Εργάτης, που εκδιδόταν στον Βόλο από το Εργατικό
Κέντρο, δημοσιεύτηκε το 1910 άρθρο με τίτλο «Εκλαϊκευμένη
Επιστήμη – Αρχή κι εξέλιξις της ζωής». Αντικείμενο του ήταν η
Θεωρία της Εξέλιξης με ειδική αναφορά στον Ε. Haeckel. Στην
κατακλείδα του άρθρου εκφράζεται ο προβληματισμός «Διότι ημείς
οι Έλληνες δεν ασχολούμεθα παρά περί των κομματικών και δεν
σκοτιζόμεθα καθόλου με τα προβλήματα της επιστήμης.»500
2. Το 1914 σε μια άλλη εφημερίδα με τον τίτλο Εργάτης, η οποία
εκδιδόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, δημοσιεύθηκε άρθρο με τίτλο
«Το κλίμα του πλανήτου μας μεταβάλλεται»501. Σε αυτό εκτίθεται
μελέτη του προέδρου του Πανεπιστημίου του Wisconsin των ΗΠΑ,
γεωλόγου Charles R. Van Hise, σύμφωνα με την οποία η
θερμοκρασία της Γης αυξάνεται συνεχώς.
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A. ΛΙΑΚΟΣ: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία (Φεντερασιόν) και η Σοσιαλιστική Νεολαία, Τα καταστατικά τους. σ. 41.
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ΕΡΓΑΤΗΣ: «Εκλαϊκευμένη Επιστήμη – Αρχή κι εξέλιξις της ζωής». Εργάτης, Βόλος, 48, σ. 1,4.
501
«Το κλίμα του πλανήτου μας μεταβάλλεται». Εργάτης, Ηράκλειο, 12 Σεπτεμβρίου, 1914, σ. 2.
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Εικόνα 1: Άρθρο στον «Εργάτη» του Ηρακλείου στις 12 Σεπτεμβρίου 1914 (πηγή: ΕΛΙΑ)

Μετά την ίδρυση του ΣΕΚΕ η μορφωτική δραστηριότητα εντάθηκε.
Συστήθηκαν και λειτούργησαν σχολές στους τόπους εξορίας και στις φυλακές502. Ταυτόχρονα η επιστημονική εκλαΐκευση απέκτησε τη θέση της
στα έντυπα του Μεσοπολέμου.
Ο ελληνικός Μεσοπόλεμος
Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η λήξη του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου συμβαίνει το 1918, η Ελλάδα εξήλθε των πολεμικών
συγκρούσεων μόλις το 1922, με την ήττα της στη Μικρασιατική
Εκστρατεία, μετατοπίζοντας έτσι τα όρια του ελληνικού Μεσοπολέμου.
Μια τελείως διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα σε σχέση με πριν
είχε διαμορφωθεί στην καθημαγμένη από τον πόλεμο χώρα. Ως
αποτέλεσμα της Μικρασιατικής Καταστροφής, 1,5 εκατομμύριο
πρόσφυγες από την Μικρά Ασία κατέφυγαν στην Ελλάδα, η μεγάλη
502

Κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ: Τα «πέτρινα» πανεπιστήμια – ο αγώνας για τη μόρφωση στις φυλακές και τις εξορίες. Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 2005.

259

πλειοψηφία εκ των οποίων αποτέλεσε στη συνέχεια μέρος της εργατικής
τάξης της χώρας. Ταυτόχρονα, η «Μεγάλη Ιδέα», ιδεολογική κινητήρια
δύναμη της ελληνικής αστικής τάξης από τα μέσα του 19ου αιώνα,
εγκαταλείφθηκε εκ των πραγμάτων.
Αν και ο Μεσοπόλεμος ολοκληρώνεται με την είσοδο της Ελλάδας
στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940, για τις ανάγκες της συγκεκριμένης
έρευνας, το τέλος της περιόδου οριοθετείται από την επιβολή της Δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά το 1936. Έκτοτε όλες οι οργανώσεις τέθηκαν
εκτός νόμου και υπέστησαν σκληρές διώξεις. Τα έντυπα τους κυκλοφορούσαν παράνομα εστιάζοντας στην πάλη ενάντια στη Δικτατορία. Αντικειμενικά ελάχιστος ή καθόλου χώρος υπήρχε για αναζητήσεις σχετικά
με την Επιστήμη.
Το σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα της περιόδου
Η λήξη του «Μεγάλου Πολέμου»503 οδήγησε στην έκρηξη κοινωνικής
αναταραχής στην Ευρώπη. Το 1917 στη Ρωσία εκδηλώθηκε νικηφόρα η
Οκτωβριανή Επανάσταση. Από το 1918 μέχρι και το 1923, ξέσπασαν
εργατικές εξεγέρσεις που δεν κατορθώνουν να κυριαρχήσουν στη
Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και αλλού. Σε αυτή την ιστορική
συγκυρία επήλθε διάσπαση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Στις
περισσότερες χώρες ιδρύθηκαν κομμουνιστικά κόμματα και, το 1919, η
Κομμουνιστική Διεθνής.
Η Ελλάδα δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις, παρ’ όλο το
σχετικά νεαρό της σοσιαλιστικής κίνησης. Μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα εμφανίστηκαν μικρές κινήσεις σοσιαλιστών στη χώρα, των οποίων η
ιδεολογία συνήθως αποτελούσε κράμα σοσιαλιστικών, χριστιανικών και
άλλων αντιλήψεων. Η διαδικασία ενοποίησης τους διήρκεσε μέχρι το
1918, οπότε ιδρύθηκε το ΣΕΚΕ.
Στο κόμμα αρχικά και για μικρό χρονικό διάστημα συνυπήρξαν σχεδόν όλες οι σοσιαλιστικές τάσεις. Το νεοϊδρυθέν ΣΕΚΕ μετατοπίστηκε
σχεδόν αμέσως από τη Β’ Διεθνή στην Κομμουνιστική Διεθνή και το
1924 μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Αυτή η
εξέλιξη οδήγησε στην αποχώρηση σταδιακά των σοσιαλδημοκρατικών
δυνάμεων, οι οποίες σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου δεν μπόρεσαν
να συγκροτήσουν μαζικό πολιτικό φορέα. Το ΚΚΕ επίσης αντιμετώπισε
διασπάσεις και κρίσεις, εξαιτίας διαφορετικών τοποθετήσεων σε ζητήματα στρατηγικής στο εσωτερικό της χώρας, αντανακλώντας σε κάποιο
βαθμό τις αντίστοιχες αναζητήσεις του διεθνούς κομμουνιστικού κινήμα-

503

Έτσι αποκαλούταν στον Μεσοπόλεμο ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, η πλέον πολύνεκρη ως τότε σύγκρουση στην ιστορία της ανθρωπότητας.
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τος. Παρά τις σφοδρές αντιπαραθέσεις, το ΚΚΕ παρέμεινε ο πιο μαζικός
φορέας των μαρξιστικών ιδεών στην Ελλάδα.
Τα έντυπα
Επιλέχθηκαν για αποδελτίωση τα πιο χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά και
κομμουνιστικά έντυπα της περιόδου, καθώς και ευρύτερου χαρακτήρα
που σχετίζονταν εν γένει με τις σοσιαλιστικές ιδέες.












Με βάση αυτά τα κριτήρια αποδελτιώθηκαν οι εφημερίδες:
Εργατικός Αγών, εβδομαδιαίο όργανο του ΣΕΚΕ στην πρώτη περίοδο
ύπαρξης του.
Ριζοσπάστης, καθημερινή εφημερίδα, όργανο του ΚΚΕ.
Πάλη των Τάξεων, όργανο της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Μπολσεβίκων Λενινιστών (Αρχειομαρξιστών) (ΚΟΜΛΕΑ) και από το
1934 όργανο του Κομμουνιστικού Αρχειομαρξιστικού Κόμματος
Ελλάδας (ΚΑΚΕ)
Η Νεολαία, όργανο της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών
Ελλάδας (ΟΚΝΕ).
και τα περιοδικά:
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, θεωρητικό όργανο του ΣΕΚΕ και του
ΚΚΕ.
Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, θεωρητικό όργανο του Σοσιαλιστικού
Κόμματος Ελλάδας (ΣΚΕ)
Νέος Λενινιστής, θεωρητικό όργανο της ΟΚΝΕ
Σπάρτακος, όργανο της «Αντιπολίτευσης του ΚΚΕ».
Φίλοι της ΕΣΣΔ, όργανο του ομώνυμου Συλλόγου. Στόχος του περιοδικού ήταν η υπεράσπιση της Σοβιετικής Ένωσης.

Άλλη κατηγορία εντύπων αποτελούν τα λογοτεχνικά περιοδικά, τα
οποία δεν συνδέονταν τυπικά με μια συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση:
 Νέα Επιθεώρηση, λογοτεχνικό περιοδικό που δεν συνδεόταν άμεσα
με κάποιο κόμμα. Στην 1η περίοδο (1928-29) ήταν φιλικά προσκείμενο προς το ΚΚΕ. Στην 2η περίοδο (1933-1934) του υιοθέτησε τροτσκιστικές θέσεις.
 Πρωτοπόροι, λογοτεχνικό περιοδικό με υπεύθυνο τον Πέτρο Πικρό.
Τυπικά δεν συνδεόταν με κάποια οργάνωση. Στην πράξη όμως
εξέφραζε τις απόψεις του ΚΚΕ.
 Νέοι Πρωτοπόροι, οι οποίοι εκδόθηκαν ως συνέχεια των Πρωτοπόρων. μετά τη ρήξη του Πικρού με το ΚΚΕ.
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Ιδιαίτερη περίπτωση, τέλος, αποτελούν τα περιοδικά, στα οποία αποτυπώνεται η μετάβαση του Δημήτρη Γληνού από τον Βενιζελισμό στο
Μαρξισμό:
 Αναγέννηση, το οποίο εξέδιδε ο Γληνός από το 1926 μέχρι το 1929.
 Νέος Δρόμος, όργανο του Εκπαιδευτικού Ομίλου στην τελευταία
φάση του (1928-1930).
Επισημαίνεται ότι λόγω των ιστορικών συγκυριών σε αρκετές περιπτώσεις δεν διασώθηκε ολόκληρο το σώμα των εντύπων. Ίσως το πλέον
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νεολαία, της οποίας έχουν διασωθεί ελάχιστα φύλλα από την περίοδο 1932-1933. Φύλλα λανθάνουν
και από τον Ριζοσπάστη την περίοδο 1934-1935, ενώ δεν είναι γνωστό αν
στη διάθεση μας βρίσκεται το πλήρες σώμα των Φίλων της ΕΣΣΔ. Παρ'
όλα αυτά το υπάρχον υλικό επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, αφού σε αυτό διακρίνεται κοινή στάση και κοινές αντιλήψεις.
Η έρευνα διενεργήθηκε στις αρχειακές συλλογές των:






Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)
Επιμορφωτικό Κέντρο Χαρίλαος Φλωράκης (ΕΚΧΦ)
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (efimeris.nlg.gr)
Ανέμη – Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
(http://anemi.lib.uoc.gr)
Οι δημοσιεύσεις

Η αποδελτίωση έχει αποδώσει ως τώρα 157 δημοσιεύσεις για την
περίοδο, των οποίων η χρονολογική και ανά έντυπο κατανομή τους
εκτίθεται στον πίνακα 1.
Η πρώτη, μικρή, δημοσίευση με τίτλο “Η επιστήμη στη Ρωσία” εμφανίστηκε στο φύλλο της 18ης Ιουλίου 1921 στον Εργατικό Αγώνα. Σε
αυτό διατυπώνεται για πρώτη φορά σε έντυπο του ΣΕΚΕ η άποψη ότι
“μόνο με την εξαφάνισιν των τάξεων η επιστήμη θα αποκατασταθή εις
την πρέπουσαν θέσιν της και θα εξυπηρετή τας ανάγκας ολοκλήρου της
ανθρωπότητος και όχι μιας ωρισμένης τάξεως”504.

504

«Η επιστήμη στη Ρωσία». Εργατικός Αγώνας, 18η Ιουλίου, 1921, σ. 1.
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Όσον αφορά τις εφημερίδες, αρθρογραφία με σκοπό την επιστημονική εκλαΐκευση ή με ρητή αναφορά στην Επιστήμη εμφανίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στον Ριζοσπάστη. Στις σελίδες του δημοσιεύτηκαν κυρίως
μονόστηλα άρθρα, τα οποία εντάσσονταν σε σχετικά μόνιμες ενότητες
εκλαΐκευσης των επιστημών. Ο τίτλος αυτών των στηλών ήταν διαφορετικός ανά περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τονιζόταν η «εγκυκλοπαιδική» στόχευση τους. Ενδεικτικά, την περίοδο 1927-28 ο τίτλος ήταν
Εγκυκλοπαιδικά Φύλλα, το 1933 Εγκυκλοπαιδικές κουβέντες, το 1935
Επιστημονικές κουβέντες κ.α.. Το εύρος των δημοσιεύσεων εκτεινόταν
από την υγιεινή και τη διατροφή των εργατών505, τη Θεωρία της Εξέλιξης506 μέχρι την αστρονομία507 και τις σύγχρονες ανακαλύψεις στη Φυσική508.
Όσο μας επιτρέπει το διαθέσιμο υλικό, μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι παρόμοια στήλη υπήρχε και στην Νεολαία. Στις 12 Μαΐου 1933 στην
εφημερίδα της ΟΚΝΕ δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Εγκυκλοπαίδεια –
Ένας καπιταλιστής των άστρων» το 1933509. Με αυτόν τον ευφάνταστο
τίτλο πληροφορούσε τους αναγνώστες της για το φωτεινότερο άστρο του
αστερισμού του Ηνιόχου με την ονομασία Capella.
Εκτός από τα άρθρα επιστημονικής εκλαΐκευσης, η προβληματική
για τον κοινωνικό ρόλο και χαρακτήρα της Επιστήμης εντασσόταν σε
δημοσιεύσεις του Ριζοσπάστη, συχνά με τη μορφή επιφυλλίδων, πάνω σε
ζητήματα πολιτικής και ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Στο επίκεντρο της
βρισκόταν η επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη της ΕΣΣΔ, της
πρώτης σοσιαλιστικής χώρας σε αντιδιαστολή με τις καπιταλιστικές χώρες, η «επιστήμη στην υπηρεσία των εργαζομένων» σε αντιδιαστολή με
την «επιστήμη στην υπηρεσία του κεφαλαίου και του πολέμου».

505

Ενδεικτικά «Το μητρικό γάλα». Ριζοσπάστης, 2 Αυγούστου, 1927, σ. 3; ΠΡΟ-

ΛΕΤΑΡΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ:

«Η διατροφή του εργάτη». Ριζοσπάστης, 6 Ιουνίου, 1933, σ. 3.
Ενδεικτικά «Πως εγεννήθη και εξελίχθη ο Άνθρωπος. Από τον μονοκύτταρο ζώο
ίσαμε τον άνθρωπο». Ριζοσπάστης, 15 Απριλίου, 1927, σ. 3; Π. ΜΟΝΤΑΡΝΤΙ: «Η καταγωγή του ανθρώπου και τα έργα του Δαρβίνου». Ριζοσπάστης, 20 Οκτωβρίου, 1927, σ. 3.
507
Ενδεικτικά «Η μελέτη των κοσμικών ακτίνων στη Στρατόσφαιρα». Ριζοσπάστης,
28 Νοεμβρίου, 1935, σ. 2.
508
Ενδεικτικά ΓΚΕΣΣΕΝ: «Επιστήμη για όλους – Η ανακάλυψη του ράδιου και ο Πιερ
Κιουρί». Ριζοσπάστης, 2 Μαΐου, 1936, σ. 2.
509
«Εγκυκλοπαίδεια – Ένας καπιταλιστής των άστρων». Νεολαία, 12 Μαΐου, 1933,
σ. 2.
506
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Εικόνα 2: Άρθρο στον «Ριζοσπάστη» στις 2 Μαΐου 1936 (πηγή: efimeris.nlg.gr)

Ενδιαφέρον, όσον αφορά τη στάση απέναντι στην Επιστήμη που διαμόρφωναν οι αναγνώστες του Ριζοσπάστη, παρουσιάζει η ανταπόκριση
τον Οκτώβριο του 1932 από τον Τύρναβο με τον ενδεικτικό τίτλο «Εκστρατεία των παπάδων κατά του Κομμουνισμού» και την υπογραφή «ένας
φτωχός». Σε αυτό η συσχέτιση επιστήμης και κομμουνιστικών ιδεών είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.
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Αφού αρχικά ενημερωνόμαστε ότι στο χωριό ο συνδυασμός «Ενιαίο
Μέτωπο»510 ήρθε πρώτος στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 1932, αναφέρει
ότι
…άρχισαν με τους παπάδες να προσπαθούν να παρασύρουν τους χωρικούς. Έφεραν
έναν τέτοιο… Αφού απότυχε, βγήκε στο καφενείο κι άρχισε να διαβάζει μια
φυλλάδα, χτυπώντας την επιστήμη. (σ.σ. η επισήμανση δική μας)
Με κανένα τρόπο δεν θα μπορέσουν να μας αποσπάσουν από το ΚΚ…511

Όσο πύκνωναν τα σύννεφα του φασισμού και του επικείμενου πολέμου πάνω από την Ευρώπη, δημοσιεύονταν πιο τακτικά άρθρα για την
ανάγκη συστράτευσης των επιστημόνων ενάντια στο φασισμό στο όνομα
της Επιστήμης. Οι διώξεις επιφανών επιστημόνων και η φίμωση της επιστήμης στη Ναζιστική Γερμανία καταγγέλλονταν με δριμύτητα512.
Η έρευνα αναδεικνύει ότι υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στην
αρθρογραφία των εφημερίδων και των περιοδικών, ανεξάρτητα από το
βαθμό σύνδεσης τους με κάποιον κομματικό φορέα. Στο σύνολο τους
δημοσιεύονταν άρθρα μεγαλύτερου μεγέθους και εμβάθυνσης στο αντικείμενο. Η σχέση της Επιστήμης και του Μαρξισμού εμφανιζόταν πολύ
πιο έντονα από ότι στην αρθρογραφία των εφημερίδων.
Πολύ συχνές ήταν οι μεταφράσεις ολόκληρων βιβλίων ξένων συγγραφέων και η δημοσίευση τους σε συνέχειες. Αυτή ήταν η περίπτωση
της πρώτης αντίστοιχης δημοσίευσης στην Κομμουνιστική Επιθεώρηση
το 1923, οπότε και δημοσιεύθηκε σε συνέχειες καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους το βιβλίο του Ιταλού Ε. Φέρρι «Ο σοσιαλισμός και οι θετικές επιστήμες (Δάρβιν – Σπένσερ - Μαρξ)». Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε στην
υποσημείωση του εκδότη:
Στη γλώσσα μας δεν υπάρχει ακόμα δυστυχώς μεγάλη σοσιαλιστική φιλολογία. Και
καθημερινώς … εκτοξεύονται κατηγορίες κατά τον Κομμουνισμού ως συστήματος
ουτοπιστικού. Προ πάντων ανακατεύεται ή Δαρβινική θεωρία για την καταπολέμησι
του Κομμουνισμού ... Το βιβλίο του μεγάλου καθηγητού Φέρρι καταρρίπτει όλες
αυτές τις αντιεπιστημονικές κατηγορίες ή αντιρρήσεις και δίνει τα επιστημονικά
επιχειρήματα για την αντίκρουση των.513

510

Εκλογικός συνδυασμός υποστηριζόμενος από το ΚΚΕ.
ΈΝΑΣ ΦΤΩΧΟΣ: «Εκστρατεία των παπάδων κατά του Κομμουνισμού». Ριζοσπάστης, 22 Οκτωβρίου, 1932, σ. 2.
512
«Η κατάπτωση της γερμανικής επιστήμης – οι χιτλερικοί διώκτες των επιστημόνων». Ριζοσπάστης, 18 Φεβρουαρίου, 1934, σ. 2.
513
E. ΦΕΡΡΙ: «Ο σοσιαλισμός και οι θετικές επιστήμες (Δάρβιν – Σπένσερ - Μαρξ)».
Κομμουνιστική Επιθεώρηση,
Ιανουάριος 1923, σ. 29.
511
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Εικόνα 3: Πρωτοπόροι, Μάρτιος 1931 (πηγή: ΕΛΙΑ)

Σημαντικός όγκος δημοσιεύσεων αφορούσε τη Θεωρία της Εξέλιξης
και τη σχέση της με τη μαρξιστική φιλοσοφία. Ο Δαρβινισμός, άλλωστε,
αποτελούσε το επίκεντρο της επίθεσης της Εκκλησίας και άλλων παραγόντων στην Επιστήμη. Ήταν φυσικό να απασχολήσει έντονα τον σοσιαλιστικό και κομμουνιστικό τύπο. Εκτός αυτού όμως συναντώνται άρθρα
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως:
 “Η επιστήμη στην πάλη των τάξεων”514 του Γ. Κορδάτου στη Νέα
Επιθεώρηση του 1928, όπου ο συγγραφέας εκθέτει την μαρξιστική
προσέγγιση στον κοινωνικό ρόλο της Επιστήμης
 Παρουσίαση της Ειδικής και Γενικής θεωρίας της Σχετικότητας από
τον Einstein σε τρεις συνέχειες515 στους Πρωτοπόρους το 1930.
 Ανταπόκριση από το ιστορικό πλέον Συνέδριο Ιστορίας των
Επιστημών στο Λονδίνο του 1930 στους Φίλους της ΕΣΣΔ516.
514

Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΣ: «Η επιστήμη στην πάλη των τάξεων». Νέα Επιθεώρηση, 7, 1928, σ.
202-204.
515
Α. ΑΪΝΣΤΑΙΝ: «Η ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας εκλαϊκευμένη (1ο
μέρος)». Πρωτοπόροι, Μάρτιος, 1931, σ. 62-63; Α. ΑΪΝΣΤΑΙΝ: «Η ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας εκλαϊκευμένη (2ο μέρος)». Πρωτοπόροι, Απρίλιος, 1931, σ. 99-101;
Α. ΑΪΝΣΤΑΙΝ: «Η ειδική και γενική θεωρία της σχετικότητας εκλαϊκευμένη (3ο μέρος)».
Πρωτοπόροι, Μάιος, 1931, σ. 150-153.
516
«Η σοβιετική επιστήμη - Το ΙΙ συνέδριο της ιστορίας των θετικών επιστημών και
της τέχνης». Οι φίλοι της ΕΣΣΔ, Νοέμβριος, 1931, σ. 21-23.
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Δύο άρθρα517 στους Νέους Πρωτοπόρους το 1935 με αφορμή τη
διάλεξη του Αλκ. Τσιριμώκου σχετικά με τα φιλοσοφικά
προβλήματα της νεότερης Φυσικής.

Αντί συμπερασμάτων
Από τις σχετικές δημοσιεύσεις στα σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά
έντυπα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου προκύπτει ότι στις σελίδες τους
επιχειρήθηκε η εκλαΐκευση της Επιστήμης, ενταγμένη στην πάλη των
ιδεών. Παρ’ όλο που η παρουσία της επιστημονικής εκλαΐκευσης δεν
αποτελούσε κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα, αφού ήδη από τα τέλη του
19ου αιώνα πληθώρα αντίστοιχων δημοσιεύσεων εμφανίζεται ακόμα και
σε περιοδικά ποικίλης ύλης518, η υπό μελέτη περίπτωση παρουσιάζει μια
σημαντική διαφοροποίηση.
Απευθυνόμενο στην εργατική τάξη, το νεαρό κομμουνιστικό και σοσιαλιστικό κίνημα μέσα από τα έντυπα του είχε ως στόχευση την άνοδο
του μορφωτικού επιπέδου της εργατικής τάξης, έτσι ώστε η τελευταία να
καταστεί ικανή να επιτελέσει τον επαναστατικό της ρόλο στην κοινωνία.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το εγχείρημα εντασσόταν στο πλαίσιο μιας
συνολικότερης μορφωτικής δραστηριότητας του κινήματος, όπως νυχτερινές σχολές για εργάτες κ.α.
Σε σύνδεση με τα παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
κριτική που ασκούταν ως προς τον κοινωνικό ρόλο της επιστήμης. Η
κριτική αυτή εξέφραζε σε απόλυτο βαθμό την μαρξιστική σκέψη της εποχής, η οποία ερχόταν σε αντίθεση τόσο με τον στείρο «επιστημονισμό»
όσο και με ανορθολογικές τάσεις που ευδοκιμούσαν εκείνη την περίοδο
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και που προσιδιάζουν σε εκπληκτικό
βαθμό με σύγχρονες «μεταμοντέρνες» αντιλήψεις. Το σύνολο των δημοσιεύσεων διαπνεόταν από θετική εν γένει στάση απέναντι στην επιστήμη
και τα επιτεύγματα της, πάντοτε όμως υπό την προϋπόθεση της απελευθέρωσης της από τα δεσμά του καπιταλιστικού συστήματος. Η εκ νέου
προσέγγιση αυτής της γραμμής σκέψης υπό το φως της ιστορικής εμπειρίας ενός αιώνα μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη σύγχρονη προβληματική.

517

Γ. ΣΩΡΕΙΤΗΣ: «Γύρω από μια διάλεξη». Νέοι Πρωτοπόροι, Ιούνιος, 1935, σ. 147148; Γ. ΣΩΡΕΙΤΗΣ: «Πάνω σε μια διάλεξη». Νέοι Πρωτοπόροι, Αύγουστος - Σεπτέμβριος,
1935, σ. 230-234.
518
Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: «Ελλάδα και Επιστήμες – Η εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης. Ένα εκσυγχρονιστικό εγχείρημα του ύστερου 19ου αιώνα.». Στο: Επιστήμη
και Τεχνολογία. Ιστορικές και Ιστοριογραφικές μελέτες, επιμ. Χ. Τριανταφύλλου και Μ.
Κιούρση, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 2013, σελ. 195-225.

268

Η χρήση της Ιστορίας των Επιστημών στον Επιστημονικό
Γραμματισμό ενηλίκων: Η Περίπτωση του Σχολείου Δεύτερης
Ευκαιρίας των Τρικάλων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Περίληψη
Υποστηρίζεται ότι τα τελευταία χρόνια ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων έχει επαναπροσδιοριστεί και έχει αναβαθμιστεί. Θεωρείται ένα από
τα κύρια μέσα τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των οικονομιών, όσο και για την αφομοίωση και
λείανση των παγκόσμιων κοινωνικό – οικονομικών και πολιτισμικών
αλλαγών και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αυτές συνεπάγονται.
Η εκπαίδευση ενηλίκων σε «δύσκολα» περιβάλλοντα όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών, είναι μια νέα πρόκληση στην
ελληνική πραγματικότητα. Ετερόκλητο πλήθος ατόμων ως προς τις ποινές, ως προς το απόθεμα γνώσεων που έχουν στις «αποσκευές» τους, και
ως προς τη γλώσσα και καταγωγή συνθέτουν ένα ανομοιογενές σύνολο
μαθητών με διαφορετικά ενδιαφέροντα και προσδοκίες.
Η απόκτηση επιστημονικών γνώσεων που θα ενισχύει τη δυνατότητα
αξιολόγησης των επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και την
επανένταξη στον κοινωνικό ιστό, η άμβλυνση των αντιπαλοτήτων, η διαδικασία σύνθεσης επιστημονικών θεωριών, η παρουσίαση μέσω της Ιστορίας των Επιστημών παραδειγμάτων από την αστρονομία ή τη φυσική, συνεισφέρει στον Επιστημονικό Γραμματισμό των εγκλείστων.
Η χρήση της Ιστορίας των Επιστημών ως εκπαιδευτικού εργαλείου
δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της δομής και λειτουργίας της φύσης.
Δίνει τη δυνατότητα επίσης στο να δειχθεί ότι η επιστήμη συνδιαμορφώθηκε από ανθρώπους με διαφορετικές ιδεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, θρησκευτικές και πολιτικές απόψεις και με διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές.
Αυτές λοιπόν οι χωρικές, οι χρονικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
μπορούν να ενώσουν, να συνεισφέρουν στον Επιστημονικό Γραμματισμό, και να δώσουν μια αισιόδοξη προσέγγιση, με ψήγματα πνευματικής
ελευθερίας.
Το πλαίσιο
Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα επιστημονικό πεδίο – και ταυτόχρονα πεδίο εφαρμογής – που είναι διαφορετικό από εκείνο της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Και αυτό γιατί οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
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συνεπάγονται ότι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν προσλαμβάνει την
δική του ιδιαίτερη χροιά και συνεπώς χρειάζεται να εξεταστεί με ξεχωριστές μεθόδους. Ο εκπαιδευτικής και ο εκπαιδευόμενος ευρίσκονται σε
έναν «συνεχή διάλογο» με διαμεσολαβητή την εκπαιδευτική πράξη.
Στην εκπαιδευτική πράξη συνυπάρχουν δύο πόλοι οι οποίοι οφείλουν
να είναι συμπληρωματικοί ως προς το πλαίσιο μάθησης. Ο ένας είναι το
υποκείμενο μελέτης, ο εκπαιδευόμενος, ο άλλος πόλος είναι το μαθησιακό αντικείμενο. Ο εκπαιδευόμενος μεταφέρει ένα φάσμα εμπειριών και
γνώσεων, οι οποίες πολλές φορές δεν σχετίζονται με το περιεχόμενο του
εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι δεν είναι άνθρωποι που
μόλις εμφανίστηκαν στη γη 519. Έχουν αξίες, εδραιωμένες αντιλήψεις και
στάσεις που απορρέουν από την προηγούμενη μαθησιακή τους δραστηριότητα από την κοινωνική τους πρακτική, από το πολιτισμικό τους φορτίο που μεταφέρουν από τους τόπους καταγωγής και διαβίωσής τους. Ο
νους τους δεν είναι tabular rasa. Σε τέτοιους ενήλικες – ομάδες στόχους
απευθύνονται τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 520.
Ο χώρος
Σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας σωφρονιστικών καταστημάτων
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων
(Σ.Δ.Ε.Φ.) 521 είναι σχολεία ενηλίκων που εδρεύουν στα αρκετά (με τάση
αυξανόμενη) καταστήματα της χώρας, με πρώτο που λειτούργησε πιλοτικά, στη Λάρισα το 2004.
Με τον θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε ενήλικους κρατούμενους, που δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση,
519

Α. ΚΟΚΚΟΣ: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Πάτρα, Ε.Α.Π. τ. α΄., 1999.
Η θεσμοθέτηση της ιδέας των ΣΔΕ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με το νόμο
2525 /97(ΦΕΚ Α 188/ 23-09-1997), ενώ το πρώτο ΣΔΕ στη χώρα λειτούργησε στο Περιστέρι το 2000 (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 2013). Μέχρι σήμερα, έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα περίπου 60 ΣΔΕ και παράλληλα λειτουργούν και αρκετά παραρτήματά τους σε χώρους εκτός της κεντρικής δομής των σχολείων (Γενική Γραμματεία Δια
Βίου Μάθησης, 2013). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, «τα ΣΔΕ υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου
Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους» (ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014). Στους αποφοίτους των σχολείων αυτών χορηγείται τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου (ΦΕΚ
Β 1861/ 08-07-2014).
521
Η εκπαίδευση στις ελληνικές φυλακές προβλέπεται τόσο από τον ισχύοντα σωφρονιστικό κώδικα των φυλακών της χώρας στα άρθρα 34 και 35 (ΦΕΚ Α 291/24-121999) όσο και από την απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 13η Οκτωβρίου του 1989, η οποία υιοθέτησε τη σύσταση R (89) 12 του ιδίου
οργάνου (Council of Europe, 1990). Συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή αναφέρει πως «οι
πρωταρχικοί στόχοι των υπηρεσιών εκπαίδευσης της φυλακής πρέπει να είναι η διευκόλυνση του δικαιώματος στη μάθηση το οποίο όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν και το
οποίο είναι το κλειδί για την ανθρώπινη ανάπτυξή τους» (Council of Europe, 1990).
520
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να εξοπλιστούν με γνώσεις και δεξιότητες και να αποκτήσουν απολυτήριο ισότιμο με του Γυμνασίου. Η φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. των φυλακών βοηθάει στον ευεργετικό υπολογισμό της ποινής (1 ημέρα στο σχολείο ισοδυναμεί με 2 ημέρες ποινής).
Οι διαφορές με τα εκτός φυλακών Σ.Δ.Ε είναι κυρίως:
• Η ομάδα στόχου και η πολυσυνθετότητα των προβλημάτων της. Συνήθως οι εκπαιδευόμενοι «κουβαλούν» ένα ετερόκλητο πολιτισμικό
φορτίο.
• Η κτιριακή «προστατευμένη» εγκατάσταση με ότι αυτό συνεπάγεται
στην «τιμωρητική» ή αναμορφωτική λειτουργία της φυλακής 522.
• Η σύγχυση που προκύπτει για τις ελευθερίες του Σ.Δ.Ε από τα Συμβούλια της φυλακής, δικαιολογημένα, αφού δεν υπάρχουν αποσαφηνισμένα πλήρως τα λειτουργικά όριά του στον Σωφρονιστικό Κώδικα.
• Η αδυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευομένων καθιστά αναγκαίες
τις διαρκείς συνεργασίες και προσκλήσεις «εξωτερικών» συνεργατών
ώστε να επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση εντός.
• Αρκετά ασφυκτικό το «περιβάλλον», συνεχείς αλγεινές φορτίσεις
των εργαζόμενων εκπαιδευτικών.
• Η αναγκαιότητα πρωθύστερης επιμόρφωσης αλλά και άμεσης ένταξης των εκπαιδευτών, στο ιδιότυπο καθεστώς παρουσίας των εκπαιδευομένων.
Εντός των τειχών
Ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΣΔΕ γίνεται
σύμφωνα με την αρχή των πολυγραμματισμών. Βασικό πυρήνα του προγράμματος των ΣΔΕ αποτελούν οι εξής γραμματισμοί: α) Ο Γλωσσικός
Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα), β) ο Αριθμητικός Γραμματισμός, γ) Ο
Πληροφορικός Γραμματισμός, δ) Ο Γλωσσικός Γραμματισμός (αγγλική
γλώσσα), ε) Ο Κοινωνικός Γραμματισμός, στ) Ο Επιστημονικός Γραμματισμός, ζ) Ο Περιβαλλοντικός Γραμματισμός, η) Η Πολιτισμική - Αισθητική Αγωγή523.
Ένας από τους κύριους άξονες της μαθησιακής διαδικασίας είναι και
η χρήση του μαθησιακού αντικειμένου Επιστημονικός Γραμματισμός
(Ε.Γ.) . Η οριοθέτηση του όρου ειδικά σε τέτοια περιβάλλοντα μάθησης
είναι δυσχερής αφού «επιδέχεται πολλές ερμηνείες και, ως εκ τούτου,
ορίζεται με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το πλαίσιο, χωρικό και χρονικό, στο οποίο αναφέρεται και στο κοινό στο οποίο απευθύνεται». Ταυτόχρονα ο χώρος δεν ενδείκνυται για την αναπλαισίωση της επιστημονι522

Μ. ΦΟΥΚΩ: Επιτήρηση και Τιμωρία – η Γέννηση της Φυλακής. Αθήνα, Ράππα,

1989.
523

ΦΕΚ Β 1861/08-07-2014.
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κής γνώσης σε σχολική γνώση και δη σχολική γνώση εκπαίδευσης ενηλίκων.
Υπάρχουν πολλαπλά και διαφορετικά επίπεδα Επιστημονικού Γραμματισμού. Η Κ. Χαλκιά 524 αναφέρεται στο έργο του Shamos, ο οποίος
περιγράφει τρία επίπεδα Ε.Γ. με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας από το
ένα στο άλλο:
 Πολιτισμικός Ε.Γ.: αποτελεί την απλούστερη μορφή του Ε.Γ. αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για κάθε μορφή δημόσιας επικοινωνίας,
όπως η ανάγνωση επιστημονικών εκλαϊκευμένων άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά.
 Λειτουργικός Ε.Γ.: όχι απλώς να χρησιμοποιεί με ευχέρεια το επιστημονικό λεξιλόγιο αλλά και να συνδιαλέγεται, να διαβάζει και να
γράφει με σαφήνεια για επιστημονικά θέματα με έναν τρόπο που να
είναι απλός, ουσιαστικός και κατανοητός.
 Αληθής Ε.Γ.: να γνωρίζει επιπλέον κάποιες από τις μεγάλες θεωρίες
που αποτελούν τα θεμέλια της επιστήμης.
Είναι προφανές, ότι στις ιδιόμορφες συνθήκες εκπαίδευσης και διδασκαλίας «εντός», με μαθητές – ενήλικους – έγκλειστους οι οποίοι έχουν
διαφορετικά επίπεδα γνώσεων, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές
προσλαμβάνουσες, διαφορετικές ζωές, διαφορετικές ποινικά κολάσιμες
πράξεις και διαφορετικές ποινές525 είναι δύσκολο ο εκπαιδευόμενος να
είναι ένας συμμετοχικός μαθητής που να μπορεί να εκτιμήσει τη φύση,
τους σκοπούς και τους στόχους της επιστήμης και να κατανοήσει στοιχειωδώς την εμφάνιση, ανάπτυξη και εφαρμογή των πιο σημαντικών επιστημονικών ιδεών σε συνάρτηση με την πρόοδο της τεχνολογίας.
Παρόλα αυτά θεωρείται526 ότι στο θέμα του Επιστημονικού Γραμματισμού κάποιοι μαθητές να μπορούν να φθάσουν στα όρια του λειτουργικού Επιστημονικού Γραμματισμού (εκείνοι που αν τους δοθεί η ευκαιρία, μετά την απόκτηση του πτυχίου γυμνασίου, να μπορούν να συνεχίσουν
ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες σε ένα ΕΠΑΛ), ενώ για τους περισσότερους θα
είναι ευτύχημα να κατακτήσουν τον πολιτισμικό Επιστημονικό Γραμματισμό, με σαφείς αναφορές στην αλληλεπίδραση της επιστήμης και της
τεχνολογίας με την κοινωνία.
Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και η αναφορά στις τεχνολογικές εφαρμογές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κουλτούρα και την
524

Κ. ΧΑΛΚΙΑ: «Επιστημονικός Γραμματισμός: Ο Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία». Στο Προδιαγραφές Σπουδών για τα ΣΔΕ, Αθήνα, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 2010, σ. 169.
525
Ν. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ: Μία μελέτη περίπτωσης: Η εκπαίδευση των κρατουμένων
του Καταστήματος Κράτησης Πάτρας στο παράρτημα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
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ιστορία των ανθρώπων που προσπάθησαν να διερευνήσουν και να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της φύσης. Ο Επιστημονικός Γραμματισμός μπορεί να συνδεθεί και να αναπλαισιωθεί με τη χρήση στοιχείων από την Ιστορία των Επιστημών. Η Ιστορία των Επιστημών μελετά
και τους θεσμούς που δημιουργήθηκαν μέσα σε συγκεκριμένες ιστορικές
συγκυρίες, στο πλαίσιο των οποίων καλλιεργήθηκε η επιστήμη και καθιερώθηκαν ορισμένες από τις θεωρητικές πρακτικές και τις πειραματικές
τεχνικές των επιστημών 527. Μέσα από τους θεσμούς αυτούς πολλοί άνθρωποι θέλησαν να πείσουν άλλους για την ορθότητα των επιστημονικών
τους απόψεων, όχι χωρίς τίμημα, να μεταδώσουν σε άλλους αυτά που
κατανοούσαν σχετικά με τις λειτουργίες της φύσης, μερικές φορές μέσω
κατακτήσεων και επιβολής, και να νομιμοποιήσουν τους τρόπους με τους
οποίους κατανοούσαν τα φαινόμενα αυτά, σε συγκεκριμένες χρονικές και
χωρικές συνθήκες. Η αρχή κυοφορίας της σύγχρονης επιστήμης (των
τελευταίων πέντε αιώνων) μπορεί να αναζητηθεί στους πρώιμους πολιτισμούς των Ελλήνων, των Αιγυπτίων, των λαών της Μεσοποταμίας, των
Κινέζων και των Αράβων.
Πολιτισμικός Επιστημονικός Γραμματισμός και Ιστορία των Επιστημών. Μια γόνιμη σχέση.
Η Ιστορία των Επιστημών μπορεί να θεωρηθεί ως ένα λειτουργικό εργαλείο οικοδόμησης του Επιστημονικού Γραμματισμού. Και αυτό διότι η
Ιστορία των Επιστημών έχει ως αντικείμενό της την επιστήμη ως ένα
κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο διερευνώντας την ανάπτυξή της
μέσα από τις διάφορες χωρικές, χρονικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
σε παγκόσμιο επίπεδο 528. Η Ιστορία των Επιστημών, που ως αυτόνομο
γνωστικό αντικείμενο διαμορφώνεται στα τέλη του 19ου και στις αρχές
του 20ου αιώνα διερευνά αυτό το οποίο ονομάζουμε επιστήμη, τα χαρακτηριστικά της οποίας διαμορφώνονται από τον 13ο αιώνα. Διαφορετικοί
λαοί και διαφορετικές κουλτούρες επηρέασαν τον τοκετό αυτό.
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις για το είδος της πολιτικής διακυβέρνησης, οι νοοτροπίες που διαμορφώνουν τη θεωρία και
πρακτική του δικαίου, τα παραγόμενα πολιτισμικά αγαθά των θεατρικών
έργων ή του πεζού και ποιητικού λόγου, των εικαστικών τεχνών, αλλά
και της μουσικής συνδιαμορφώνουν και συνεπικουρούν το πλαίσιο ανάπτυξης της επιστήμης. Έγκλειστοι – εκπαιδευόμενοι με διαφορετικές
κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές μπορούν να προσεγγίσουν με εργαλείο την Ιστορία των Επιστημών, την οικοδόμηση της επιστήμης μέσα
από την πορεία του ιστορικού γίγνεσθαι και να επιδιώξουν να κατανοή527
Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Το Παρελθόν των Επιστημών ως Ιστορία. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004, σ. 27.
528
Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Το Παρελθόν των Επιστημών ως Ιστορία, σ. 28.
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σουν τη λειτουργία των διαφόρων νόμων, θεωριών και αρχών με βάση
την παγκόσμια εφαρμογή τους, ανεξάρτητα από σύνορα, στερεότυπα και
πολεμικές συγκρούσεις.
Η σύζευξη Ιστορίας των Επιστημών και Επιστημονικού Γραμματισμού στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών γίνεται περισσότερο διαθεματική γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στις φυσικές επιστήμες και
σε πεδία γνώσης όπως ο πολιτισμός, η ηθική, η πολιτική, η τεχνολογία
και η επιστήμη, ενώ ταυτόχρονα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες.
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του εγκλείστου - πολίτη (μέσω αυτών των εργαλείων) δεν έχει ως αυτοσκοπό
τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, αλλά χρησιμοποιεί επιλεγμένα
θέματα φυσικών επιστημών, προκειμένου να αναπτύξει στους μαθητές
δεξιότητες χρήσιμες στη μάθηση γενικά, στη διαχείριση γνώσεων και
πληροφοριών ανεξάρτητα από το πεδίο από το οποίο προέρχονται, στη
λήψη αποφάσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής529. Με τον τρόπο αυτό
αμβλύνονται οι αντιθέσεις των «εντός», τα πολιτισμικά αγαθά γίνονται
κτήμα όλων των εμπλεκομένων, ενισχύεται η συνύπαρξη, παρέχεται ένα
minimum γνώσεων για το μετά.
Η πρόκληση είναι να βρούμε τον τρόπο να διδάξουμε αυτές τις φυσικές επιστήμες αποτελεσματικά σε πολυπολιτισμικά ακροατήρια ενηλίκων με τρόπο κατανοητό, εύληπτο και απελευθερωτικό. Το γεγονός ότι
οι φυσικές επιστήμες εξετάζουν σημαντικά ερωτήματα, κατά το πλείστον
με τρόπους που αντιτίθενται στα αισθητηριακά δεδομένα και βρίσκονται
σε αντίθεση με την κοινή λογική, κάνει αναπόφευκτη τη σύγκρουση της
με τις φυσικές επιστήμες των αυτόχθονων και των διαφόρων λαϊκών παραδόσεων. Ανάλογες είναι οι συγκρούσεις μεταξύ της θρησκείας και των
φυσικών επιστημών στη δύση. Η δύση στην ιστορία της είχε πολλές συγκρούσεις μεταξύ των επιστημών και του πολιτισμού της.
Επίσης υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι η διδασκαλία των φυσικών επιστημών στους μη-δυτικούς πολιτισμούς πρέπει να είναι διαφορετική από αυτόν της δύσης. Πρέπει να είναι περισσότερο πολυπολιτισμική, εάν όχι απολύτως εθνο-επιστημονική530. Σε ένα τέτοιο πλήθος ενηλίκων εκπαιδευομένων των οποίων η προέλευση είναι από εμπόλεμες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας είναι αναγκαία η τροποποίηση του τρόπου διδασκαλίας και των φυσικών επιστημών, μέσω
του Επιστημονικού Γραμματισμού, ώστε να καλύψει την αναγκαιότητα
αυτή. Οι φυσικές επιστήμες είναι ένας τρόπος μάθησης και ενεργοποίησης αξιόπιστης γνώσης για τα φυσικά φαινόμενα. Οι άλλοι πολιτισμοί
έχουν παράγει αξιόπιστη γνώση για τα φυσικά φαινόμενα, επομένως οι
529

Φ. ΣΕΡΟΓΛΟΥ: Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του πολίτη. Θεσσαλονίκη,
Επίκεντρο, 2006, σ.15.
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άλλοι πολιτισμοί μπορεί να έχουν διαφορετικές φυσικές επιστήμες. Αλλά
οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν φυσικές επιστήμες και θέλουν να παρουσιάσουν αυτή την ποικιλομορφία, έχουν κατηχηθεί τόσο πολύ στις
φυσικές επιστήμες του δυτικού πολιτισμού που στερούνται μεθοδολογίας, η οποία θα τους βοηθούσε να πάνε πέρα από τον συμβολισμό όταν
μιλάνε για τις επιστήμες άλλων κοινωνιών531.
Δύο παραδείγματα εφαρμογής
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η υλοποίηση τέτοιων παρεμβάσεων δεν εμπίπτει σε κάποιο θεσμοθετημένο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΔΕ των φυλακών. Οφείλεται στην εθελοντική συμμετοχή της/του διευθύντριας/η και των διδασκόντων του σχολείου της φυλακής, του προσωπικού φύλαξης και του
διευθυντή και του/της εισαγγελέα/ος του/της επιφορτισμένου/ης με το
σωφρονιστικό κατάστημα. Οι ισορροπίες λεπτές και ευαίσθητες, κάθε
ρωγμή στους κρίκους της αλυσίδας επιφέρει την ακύρωση της όλης προσπάθειας.
Α. ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ
«Όταν την Ευρώπη κάλυπτε το σκοτάδι του Μεσαίωνα, Άραβες αστρονόμοι ερευνούσαν τους ουρανούς από αστεροσκοπεία στη Σαμαρκάνδη,
τη Βαγδάτη, τη Δαμασκό, το Κάιρο, την Κόρδοβα, ενώ μουσουλμάνοι
φυσικοί, φιλόσοφοι, μαθηματικοί, γεωγράφοι και αλχημιστές εργάζονταν
ακατάπαυστα, διατηρώντας και επεκτείνοντας τις γνώσεις που είχαν
κληρονομήσει κυρίως από τους αρχαίους Έλληνες. Μέσω αυτών των
αφοσιωμένων στην επιστήμη ανδρών, η γνώση που κληρονόμησε ο ισλαμικός κόσμος πέρασε ξανά στην Ευρώπη και έδωσε τη σπίθα για την
επιστημονική επανάσταση του 16ου και 17ου αιώνα… Τι οδήγησε τον ισλαμικό κόσμο να αφομοιώσει την επιστήμη και τη φιλοσοφία τόσο των
ελλήνων όσο και άλλων πολιτισμών; Εμπλούτισαν καθόλου οι Άραβες
επιστήμονες και στοχαστές την επιστημονική γνώση που παρέλαβαν και
διαφύλαξαν;» 532.
Η παρουσίαση απευθυνόταν σε κοινό ενηλίκων εκπαιδευομένων με
διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά κουλτούρας, γλώσσας, κοινωνικών αναφορών. Οι χώρες προέλευσης των εκπαιδευομένων – τροφίμων
ήταν χώρες της Μέσης Ανατολής, Ιράκ, Αφγανιστάν, Ινδία, Πακιστάν.
Μέσα από διαφάνειες παρουσιάστηκαν στοιχεία αστρονομίας από την
531
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αρχαία Μεσοποταμία, την Ινδία, την Αίγυπτο, το Πακιστάν. Αστρονομικά παρατηρητήρια, ναοί αφιερωμένοι σε ουράνιες θεότητες, πρώτες αναφορές αστρονομικών φαινομένων. Η περιοδολόγηση περιελάμβανε στοιχεία της «Αλμαγέστης» και στοιχεία της Αραβικής Αστρονομίας. Αναδείχθηκε η «γέφυρα» της Αραβικής Επιστήμης μεταξύ της αρχαίας ελληνικής επιστήμης των αλεξανδρινών χρόνων και της επιστήμης του πρώιμου μεσαίωνα. Επιχειρήθηκε να τεθούν ερωτήματα για την ύπαρξη του
άστρου της Βηθλεέμ, με τη χρήση κατάλληλου οπτικού υλικού (Ευγενίδιο Ιδρυμα) και παρουσιάσθηκαν οι επικρατέστερες θεωρίες για το άστρο, με τη ματιά της σύγχρονης επιστήμης της αστρονομίας που θέτει
ερωτήματα χωρίς να δίνει μεταφυσικές απαντήσεις.
Δόθηκε τέλος η δυνατότητα να παρουσιασθεί η πορεία ανάπτυξης
μέρους της αστρονομίας ως απόσταγμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων με
διαφορετικές ιδεολογικές, φιλοσοφικές, αισθητικές, θρησκευτικές, πολιτικές και κοινωνικές πρακτικές, δια μέσου των αιώνων.
Β. ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ CERN. ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Η εφαρμογή του project είχε να υπερνικήσει μερικές ανυπέρβλητες δυσκολίες. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μιας φυλακής κλειστού τύπου,
δημιουργεί μια σειρά απαγορεύσεων οι οποίες μόνον με την θέληση, υπομονή και επιμονή των ενδιαφερομένων μπορούν να υπερνικηθούν.
Όπως: η εισαγωγή ηλεκτροστατικής μηχανής στο χώρο του σχολείου των
φυλακών, η εισαγωγή σωλήνα brown με τα παρελκόμενά του, ώστε να
εξηγηθεί στους ενήλικους – εκπαιδευόμενους ο τρόπος παραγωγής ηλεκτρικών φορτίων / ηλεκτρονίων, και ο τρόπος επιτάχυνσης και περιστροφής τους.
Ακολούθως παρουσιάστηκε μια ιστορική αναδρομή μελέτης των ηλεκτρικών φαινομένων από τον Φραγκλίνο και το ομώνυμο πείραμα με
τους κεραυνούς μέχρι τη δομή του ατόμου κατά Thomson, Rutherford
και Bohr. Δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους ενήλικες να
προσεγγίσουν τις φυσικές επιστήμες μέσα από την αναζήτηση αποδείξεων, τη διατύπωση υποθέσεων που να μπορούν να ελεγχθούν, το σχεδιασμό και την οργάνωση ευφάνταστων πειραμάτων, την προσπάθεια διαμόρφωσης θεωριών που να εξηγούν και να προβλέπουν τα πειραματικά
δεδομένα και τον έλεγχο για αμερόληπτη επαναξιολόγηση θεωριών με
τελικό στόχο να αναδειχθεί η κανονικότητα και η ενότητα του φυσικού
κόσμου533. Και όλα αυτά με τη συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικές χώρες, μέσα από μια οικουμενική και ειρηνική προσέγγιση της ανάπτυξης των επιστημονικών θεωριών, ειδικά μετά τον 2ο πόλεμο, στα
πλαίσια όμως που καθόριζε η δύση.
533
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Το κοινό «εκπαιδεύτηκε» για την on line σύνδεση με το CERN. Η
Ελληνική Εταιρία Σπουδών Φυσικής Υψηλών Ενεργειών με την ομάδα
εκλαΐκευσης (Ν. Τράκας, Γ. Νταλιάνης) και το Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών Τρικάλων (ΕΚΦΕ) συντονίστηκε με τον σύνδεσμο
στο CERN (Α. Αλεξόπουλος) για μια περιήγηση από τις γειτονιές του
ατόμου, στις γειτονιές του σύμπαντος. Πρόβλεψη και ειδική μνεία, στην
διαδικτυακή σύνδεση, οι εκπαιδευόμενοι να θέσουν ερωτήματα σε επιστήμονες του κέντρου, ομόθρησκους και ομόγλωσσους. Περιθωριακοί
«μαθητές», ξαφνικά, απέκτησαν ταυτότητα, ενδιαφέρον, υπερηφάνεια
για τις χώρες τους, απέκτησαν οντότητα.
Εν κατακλείδι - πρόταση
Οι φυσικές επιστήμες και η τεχνολογία αποτελούν πεδία με ένα τεράστιο
όγκο συσσωρευμένων γνώσεων. Οι θεματικές ενότητες όπως η δομή και
εξέλιξη του σύμπαντος, τα χαρακτηριστικά του πλανήτη γη καθώς και
του ηλιακού μας συστήματος, βασικές έννοιες που σχετίζονται με την
«ύλη», την «ενέργεια», τη «δύναμη – κίνηση» μπορούν να μελετηθούν
και από ετερόκλητα και δύσκολα ακροατήρια ενηλίκων. Τα εργαλεία του
Επιστημονικού Γραμματισμού συνεπικουρούμενου με τη χρήση παραδειγμάτων από την Ιστορία των Επιστημών υπάρχουν. Ταυτόχρονα όμως
το έλλειμμα θεσμικού πλαισίου εκπαίδευσης ενηλίκων με διαφορετικά
πολιτισμικά χαρακτηριστικά είναι εμφανές. Οι δε κοινωνικό – οικονομικές συνθήκες στην περιοχή μας επιβάλλουν τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης ενηλίκων προσφύγων και μεταναστών, είτε σε χώρους κλασσικών ΣΔΕ, είτε σε ΣΔΕ φυλακών. Τα αυξανόμενα σύνολα εγκλείστων –
μαθητών χρειάζονται επανασχεδιασμό καλών διδακτικών πρακτικών. Η
επαναπροσέγγιση της Αραβικής επιστήμης είναι αναγκαία, ειδικά τώρα
που υπάρχει ένα μεγάλο και κρίσιμο μουσουλμανικό ακροατήριο, είτε σε
παιδιά (τάξεις ένταξης), είτε σε ενήλικες (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας).
Εργασίες που αναδεικνύουν την Αραβική επιστήμη χρειάζεται να γίνουν ευρύτερα γνωστές μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο και όχι εθελοντικά/ερασιτεχνικά. Το πρόγραμμα Οπτικής (κάτοπτρα – έκλειψη, Αλ Χαϊθάμ) που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Μίχας Π.)534 έχει
ένα περιορισμένο ακροατήριο. Τουναντίον το πρόγραμμα εκπαίδευσης
μουσουλμανοπαίδων535 (ευρείας κλίμακας), που απευθύνεται στα παιδιά
της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης είναι καλή διδακτική πρακτική θεσμικού χαρακτήρα, η οποία χρειάζεται να διευρυνθεί και να
προσαρμοστεί στα νέα κοινωνικό – πολιτισμικά δεδομένα.
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Σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μέσω οργανωμένων projects και κατάλληλων εκπαιδευτικών προτάσεων να ενισχυθεί η διδασκαλία της Αραβικής επιστήμης από την αρχαιότητα (αστρονομία) μέχρι τις μέρες
μας. Παράδειγμα η αναφορά σε ονόματα όπως Chandrasekhara Raman
(Ινδία), Abdus Salam (Πακιστάν) δίνουν τη συνέχεια της επιστήμης των
χωρών αυτών, για τις οποίες τα στερεότυπα είναι αρνητικά στην ελληνική κοινωνία.
Τελικά η στρατηγική της κοινωνικής ένταξης και της αντιμετώπισης
του αποκλεισμού δεν πρέπει να αποβλέπει μόνο στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας ή του επανακαθορισμού των επιλογών των εγκλείστων
σπουδαστών, αλλά και να συντείνει στην αντιμετώπιση ή τουλάχιστον
στην άμβλυνση των συνεπειών της, καθώς και στην αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών προϋποθέσεων για την ένταξη συγκεκριμένων πληθυσμών – στόχων στον οικονομικά ενεργό
πληθυσμό της χώρας και της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης536 .
Αυτές λοιπόν οι χωρικές, οι χρονικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
μπορούν να ενώσουν, να συνεισφέρουν στον Επιστημονικό Γραμματισμό
με τη χρήση στοιχείων Ιστορίας των Επιστημών και να δώσουν μια αισιόδοξη προσέγγιση, με ψήγματα πνευματικής ελευθερίας. Διότι τα όρια
των «εντός» και των «εκτός» ανάλογα με τις συγκυρίες είναι μερικές φορές δυσδιάκριτα και ασαφή.
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Δ. ΒΕΡΓΙΔΗΣ κά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία.
Πάτρα, ΕΑΠ, τ. β΄, 1999.
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Ο Επιστημονικός Γραμματισμός σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας:
δύο παραδείγματα διδακτικών εφαρμογών εμπνευσμένα
από τη Φιλοσοφία και την Ιστορία της Επιστήμης
ΑΝΝΑ ΤΖΑΜΠΑΖΗ
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δυο διδακτικές εφαρμογές εμπνευσμένες από τη φιλοσοφία και την ιστορία των φυσικών επιστημών,
που πραγματοποιήθηκαν σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Στην πρώτη, τα
κόμικς εισάγουν τους εκπαιδευόμενους σε σύνθετες και αφηρημένες φυσικές έννοιες, όπως η βαρύτητα, και τους παρέχουν την ευκαιρία, μέσα
από τη σχετικότητα τέτοιων εννοιών, να εντοπίσουν και να επεξεργαστούν το πολιτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο παγιωμένων και στερεότυπων αντιλήψεων, που καθιστούν τελικά κοινωνικά αποδεκτούς διαχωρισμούς και διακρίσεις. Προσφέρουν επίσης το υλικό για να ασχοληθούν οι
εκπαιδευόμενοι με τη φύση των φυσικών επιστημών μέσα από την καθιερωμένη εικόνα του «τρελού» επιστήμονα, τη σχέση της επιστημονικής
ανακάλυψης με το απρόβλεπτο και την «αναποδιά», την ιδέα ότι η επιστήμη αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα, τη σχέση της επιστήμης με το κεφάλαιο και τον τρόπο που χρηματοδοτείται η επιστημονική
έρευνα. Στη δεύτερη εφαρμογή, ιστορικές αφηγήσεις παρέχουν το πλαίσιο για την αναγνώριση της σημασίας μεγάλων επιστημονικών μεταβάσεων μέσα από τις επιπτώσεις τους στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού
της ανθρωπότητας: α) από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα, β)
από τον δημιουργισμό στη θεωρία της εξέλιξης, γ) από το συνειδητό στο
ασυνείδητο και την κυριαρχική εικόνα της πραγματικότητας στις φυσικές
επιστήμες.
Η Μαφάλντα, ο Κύρος Γρανάζης, ο Κοπέρνικος, ο Δαρβίνος και ο
Φρόυντ συναντιούνται στην αίθουσα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας,
ανοίγουν ένα παράθυρο στον επιστημονικό γραμματισμό για ακατάρτιστους ενήλικες και επαναπροσδιορίζουν τη σημασία της διδασκαλίας των
φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Εισαγωγή
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μια ποιοτική διερεύνηση του πώς η φιλοσοφία των φυσικών επιστημών μπορεί να συμβάλλει στη διδασκαλία
των φυσικών επιστημών στον χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζονται κύκλοι μαθημάτων και περιγράφεται ο τρόπος
που η φιλοσοφική προσέγγιση επιστημονικών εννοιών και ζητημάτων
διευκολύνει και καθιστά πιο λειτουργική τη διδασκαλία τους. Τα «οχήματα» που χρησιμοποιούνται είναι τα κόμικς και οι ιστορικές αφηγήσεις.
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Επιλέγονται δυο κόμικς, ένα συμβατικό και ένα αντισυμβατικό, χωρίς
φανερή σχέση με την επιστήμη, για δυο λόγους: για να αποφευχθεί ο ενδεχόμενος διδακτικός χαρακτήρας και η εξειδικευμένη γλώσσα των επιστημονικών κόμικς και, κυρίως, για να αναδειχθεί η κοινωνική και πολιτισμική διάσταση της επιστήμης. Οι διδακτικές εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο του επιστημονικού
γραμματισμού.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, στα οποία έγιναν οι δύο περιπτώσεις εφαρμογής της εργασίας αυτής, παρέχουν σε 2 χρόνια τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο γυμνασίου και απευθύνονται σε ενήλικες,
που στην πλειονότητά τους έχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ανειδίκευτοι, άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, περιθωριοποιημένοι, προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας, επομένως, αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υποεκπαίδευση και διαχειρίζονται τα αποτελέσματά τους, τη
σχολική αποτυχία και τη σχολική διαρροή, δίνοντας τη δυνατότητα στους
εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο ή/και να
αποκτήσουν προσόντα στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ανοιχτό και
ευέλικτο, μιας και συντάσσεται με βάση τις ανάγκες των εκάστοτε εκπαιδευομένων, διαφοροποιημένα ανά σχολική μονάδα και ανά σχολική
χρονιά. Ο δάσκαλος έχει ρόλο έμπειρου συνδιαμορφωτή και όχι αδιαφιλονίκητης αυθεντίας. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι και τεχνικές συμμετοχικής – βιωματικής μάθησης και η γνώση προσεγγίζεται διεπιστημονικά.
Ο στόχος είναι, όχι η μετάδοση τυποποιημένων γνώσεων, αλλά η ενθάρρυνση στη διαμόρφωση θετικής άποψης για τη μάθηση και η ανάπτυξη
μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων που διαπλέκονται με την καθημερινή πραγματικότητα των εκπαιδευομένων537.
Η χρήση των κόμικς ως διδακτικού υλικού στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει πολλά πλεονεκτήματα. Τα κόμικς αποτελούν μια παγκόσμια
κατανοητή γλώσσα, που προκαλεί τις αισθήσεις, αφήνει χώρο στη φαντασία και μετατρέπει το αφηρημένο σε συγκεκριμένο. Ειδικά στα Σχολεία Δεύτερης Eυκαιρίας, όπου αρκετοί εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν
σοβαρές ελλείψεις στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, τα κόμικς, ως
πολυτροπικά κείμενα, διευκολύνουν και παρακινούν, γιατί χρησιμοποιούν συνδυασμό σημειωτικών τρόπων: γλώσσα (κείμενο και διάλογος),
εικόνα, κιναισθητικές πράξεις (χειρονομίες, κινήσεις, πόζες, χειρισμός
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UNESCO: Learning: the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 21st century. Paris, UNESCO Publications, 1996,
σ.86-95.
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αντικειμένων κλπ), σύμβολα (διαδοχή εικόνων, αφαιρετικότητα, υπερβολή, τεχνάσματα απόδοσης ήχων και συναισθημάτων)538 539.
Η χρήση και η παραγωγή κόμικς, ιδιαίτερα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, συμβάλλει στον επιστημονικό (εγ)γραμματισμό, γιατί
επανασυνδέει τη θεωρητικοποιημένη και φορμαλιστική επιστήμη με τις
ανάγκες και τα προβλήματα της πραγματικής ζωής540. Πέρα από τα science comics (concept cartoons, fiction strips), που ενεργοποιούν θεαματικά την εκπαιδευτική διαδικασία κυρίως σε γνωσιακό επίπεδο541, στην
παρούσα εργασία προτείνεται η χρήση κόμικς που δεν έχουν ως κεντρικό
θέμα την επιστήμη, αλλά προσφέρουν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν εσφαλμένες προϋπάρχουσες γνώσεις και να διερευνηθούν κριτικά
μεταγνωσιακές και συναισθηματικές όψεις των φυσικών επιστημών. Έτσι, με τα κόμικς ως όχημα αναδύεται η φιλοσοφία των φυσικών επιστημών, που αναπλαισιώνει την επιστημονική γνώση και μετασχηματίζει την
εικόνα για τη φύση της επιστήμης ως ένα σύστημα κοινωνικών πρακτικών αντί για μια αγνή και αποστειρωμένη μεθοδολογία, αποστασιοποιημένη από επιλογές, αξίες και θεσμούς542.
Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που συμμετείχε στις εφαρμογές αυτές. Οι εφαρμογές υλοποιήθηκαν στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας μιας λαϊκής συνοικίας
της Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός των εκπαιδευομένων στο συγκεκριμένο
σχολείο (συνολικά 64 άτομα) αποτελούνταν κυρίως από άνεργους ηλικίας 30 – 45 ετών (60%) και δημοτικούς υπαλλήλους (18%) που απασχολούνταν σε θέσεις καθαριότητας και τεχνικών εργασιών και επιθυμούσαν
να ενισχύσουν τα προσόντα τους, μιας και το απολυτήριο γυμνασίου έχει
γίνει προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε δημόσια θέση. Οι γυναίκες πλειοψηφούσαν (55%), είχαν γίνει αρκετά νέες μητέρες και τώρα που τα παιδιά τους μεγάλωσαν απολάμβαναν τη δεύτερη ευκαιρία τους για μόρφωση και έρχονταν στο σχολείο με μεγάλη όρεξη. Στον πληθυσμό αυτόν
συμπεριλαμβάνονταν και αρκετοί τσιγγάνοι (14%), γυναίκες όλες, πολύ
νέες, πλην ενός μόνο άνδρα, δραστηριοποιημένες οι περισσότερες στον
σύλλογο γυναικών του οικισμού τους και άρτι αποφοιτήσασες από το
538
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απογευματινό δημοτικό σχολείο, που δυο πολύ αξιόλογοι δάσκαλοι έστησαν στον οικισμό ρομά για άτομα άνω των 13 ετών. Τέλος, υπήρχε
και ένα μικρό ποσοστό (5%) νεαρών ατόμων πρώην χρηστών ουσιών στο
στάδιο της επανένταξης. Όλοι μπορούσαν να διαβάσουν και να γράψουν,
πλην 4 μόνο, που είχαν σημαντικές ελλείψεις, αλλά βελτιώνονταν σταθερά παρακολουθώντας εξατομικευμένα ενισχυτικά μαθήματα στη γλώσσα.
Μπορούν τα κόμικς να μας διδάξουν φυσικές επιστήμες;
Η πρώτη διδακτική εφαρμογή οργανώθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκπαιδευτική επίσκεψη στην ετήσια έκθεση κόμικς που διοργανώνουν στην πόλη μας δημιουργοί και σχεδιαστές. Η επίσκεψη είχε
τους εξής στόχους: την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά
με τα κόμικς ως μορφή τέχνης (γνωστικό επίπεδο), τη διάκριση των διαφορετικών χρήσεών τους -προβληματισμός, στηλίτευση, σάτιρα, χιούμορ- (μεταγνωστικό επίπεδο) και την απομυθοποίηση της αποκλειστικής
χρήσης των κόμικς ως χιουμοριστικού είδους που απευθύνεται σε παιδιά
(συναισθηματικό επίπεδο).
Στην εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικό εργαλείο στον
επιστημονικό γραμματισμό δυο κόμικς: μια ιστορία από τη Μαφάλντα
του Quino (στο α’ έτος) και μια ιστορία Μίκυ Μάους με τον Κύρο Γρανάζη (στο β’ έτος).
A) Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΦΑΛΝΤΑ
Χρησιμοποιήθηκε μια ιστορία του διακεκριμένου αργεντίνου σκιτσογράφου Quino με την πιο διάσημη ηρωίδα του, την αντισυμβατική Μαφάλντα, ένα μικρό κοριτσάκι με κοφτερό μυαλό, σαρκαστικό χιούμορ,
δημιουργική περιέργεια και ευρύ προβληματισμό. Η ιστορία εισήγαγε
τους εκπαιδευόμενους σε μια σύνθετη και αφηρημένη φυσική έννοια, την
έννοια της βαρύτητας.
I) ΤΡΑΓΙΚΗ «ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»

Η περιέργεια και η αναρώτηση της Μαφάλντα, που γεννιέται παρατηρώντας την υδρόγειο σφαίρα και εντοπίζοντας τη χώρα της, την Αργεντινή,
στο νότιο ημισφαίριο, την οδηγεί στην τραγική «συνειδητοποίηση» ότι
ζουν με το κεφάλι κάτω. Σε μια επίπεδη γη που υπαγορεύεται από την
αισθητηριακή μας αντίληψη δεν ανακύπτει κανένα πρόβλημα και η Μαφάλντα νιώθει ασφαλής. Σε μια στρόγγυλη γη όμως το δομημένο περιεχόμενο των εννοιών πάνω και κάτω και η στερεότυπη αντιστοίχισή τους
με το δίπολο βορράς – νότος έρχονται σε σύγκρουση με την εμπειρική
γνώση μιας «φυσικής» τάσης για κίνηση προς τα κάτω. Έτσι, τα πράγματα κινούνται προς τη γη και οι άνθρωποι ζουν με το κεφάλι πάνω, αν
βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο. Αν όμως βρίσκονται στο νότιο ημι-
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σφαίριο τότε τα πράγματα απομακρύνονται από τη γη, αν αφεθούν ελεύθερα, και οι άνθρωποι ζουν με το κεφάλι κάτω! Η βεβαιότητα της Μαφάλντα καταρρέει, ο κόσμος της αναποδογυρίζει και η ίδια καταφεύγει
στην ιδέα ενός μυστήριου δεσίματος με τη γη, για να καταφέρει να αντιμετωπίσει τον φόβο ότι αν αφεθεί θα χάσει την επαφή με τη γη και θα

απομακρυνθεί προς το διάστημα.
II) ΈΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ «ΚΑΤΩ»…

Στη συνέχεια, αυτή η καθοριστικής σημασίας «ανακάλυψη» εντάσσεται
σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο που δικαιώνει την κοινωνικοπολιτική και πολιτισμική διάσταση μιας πραγματικότητας, σύμφωνα με την
οποία «φυσικά» αίτια καθιστούν τον βορρά αναπτυγμένο και με το «κεφάλι πάνω», ενώ τον νότο όχι μόνο υπανάπτυκτο, αλλά και νοητικά
…υστερημένο: οι ιδέες δεν μπορούν να συγκρατηθούν στο κεφάλι των
νοτίων και πέφτουν, γιατί ζουν ανάποδα!543

III) ΜΕΧΡΙ ΤΑ «ΚΑΤΩ» ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ «ΠΑΝΩ»

Τελικά, όμως, η Μαφάλντα αντί να προσπαθεί να χωρέσει την
πραγματικότητα σε ένα πλαίσιο αναφοράς που υποβάλλει ερμηνείες που
δεν της ταιριάζουν, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της
543
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και να δράσει ανατρεπτικά, ορίζοντας η ίδια ένα νέο πλαίσιο αναφοράς,
που φέρνει τα κάτω πάνω και αναδεικνύει τον υποκειμενικό χαρακτήρα
αυτής της επιλογής.

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ:
1. Θεατρική τεχνική: μοιράσαμε ρόλους και διαβάσαμε δραματοποιημένα το κόμικ.
2. Brainstorming: διατυπώθηκαν σκέψεις υπό μορφή καταιγισμού ιδεών
και καταγράφηκαν στον πίνακα όλες, σωστές και λάθος.
3. Οργανωμένη συζήτηση: επεξεργαστήκαμε την έννοια της βαρύτητας.
Τι μας κάνει να στεκόμαστε στα πόδια μας και γιατί το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά; Είναι παντού ίδια η βαρύτητα; Πώς θα αισθανόμασταν αν βρισκόμασταν: α) στη Σελήνη, β) σε ένα γιγάντιο
αστέρι, γ) στο διάστημα;
4. Πρακτική άσκηση: η αόρατη βαρύτητα προσδιορίζει το πάνω και το
κάτω σε συμφωνία με την εμπειρική μας «βεβαιότητα» σε μια «επίπεδη» γη. Πώς λειτουργεί όμως η βαρύτητα και πώς προσδιορίζονται
το πάνω και το κάτω σε μια στρόγγυλη γη; Τι γίνεται όταν το πάνω
και το κάτω αντιστρέφονται; Η Μαφάλντα εύκολα μας εισάγει στη
σχετικότητα των φυσικών εννοιών, όπως το πάνω και το κάτω, καθώς και στη σημασία του ορισμού πλαισίου αναφοράς.
5. Κριτικός στοχασμός: στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή του
πλαισίου αναφοράς βορράς-πάνω / νότος-κάτω και η επικράτησή του
δεν είναι ουδέτερη ως προς το νόημα, έχει κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις, που εδραιώνουν και αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις
(«αναπτυγμένος βορράς» και «υπανάπτυκτος νότος»). Η ιστορία της
Μαφάλντα μας παρέχει την ευκαιρία, μέσα από τη σχετικότητα φυσικών εννοιών, να εντοπίσουμε και να επεξεργαστούμε το πολιτικό
και πολιτισμικό υπόβαθρο παγιωμένων και στερεότυπων αντιλήψεων, που καθιστούν τελικά κοινωνικά αποδεκτούς διαχωρισμούς και
διακρίσεις.
6. Σχολιάσαμε την ανατρεπτική και συμβολική «λύση» που δίνει η
Μαφάλντα. Κατά πόσο θα συμφωνούσε ένας φυσικός μαζί της;
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7. Σχεδιάσαμε σε ομάδες χάρτες με άλλο προσανατολισμό και ζητήσαμε από άλλες ομάδες να αναγνωρίσουν την περιοχή που απεικονίζουν.
Β) Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΟ ΓΡΑΝΑΖΗ

Μια ιστορία από τον συμβατικό Μίκυ Μάους με τον δαιμόνιο επιστήμονα Κύρο Γρανάζη μας πρόσφερε το υλικό για να ασχοληθούμε με τη φύση των φυσικών επιστημών544 μέσα από την καθιερωμένη εικόνα του
«τρελού» επιστήμονα, τη σχέση της επιστημονικής ανακάλυψης με το
απρόβλεπτο και την «αναποδιά», την ιδέα ότι η επιστήμη αποτελεί πανάκεια για όλα τα προβλήματα, τη σύνδεση της επιστήμης με το κεφάλαιο
και τον τρόπο που χρηματοδοτείται η επιστημονική έρευνα.
I) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ

Η ιστορία «Ακοίμητος Σωφέρ» ξεκινά με τον Σκρούτζ που μαθαίνει ότι ο
Κύρος κατασκεύασε έναν Αυτόματο Ψηφιακό Σωφέρ και μάλιστα πείθεται αμέσως να το εγκαταστήσει δοκιμαστικά και στο δικό του αυτοκίνητο, κάτι που γίνεται σε χρόνο μηδέν! Ο Κύρος με το κύρος του προσωποποιεί τον θαυματοποιό ρόλο της επιστήμης που χωρίς κόπο και σε ελάχιστο χρόνο διευκολύνει και εκσυγχρονίζει την καθημερινή ζωή. Το αυτοκίνητο στην κυριολεξία αυτοκινείται. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθίσταται περιττός μπροστά στην παντοδυναμία της επιστήμης, με αποτέλεσμα ο Σκρούτζ να το ρίξει στον ύπνο.

544
Φ. ΣΕΡΟΓΛΟΥ: Φυσικές Επιστήμες για την Εκπαίδευση του Πολίτη. Θεσσαλονίκη,
Επίκεντρο, 2006.
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II) Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ

Ο απρόβλεπτος παράγοντας, μια τυχαία συνάντηση με τους τρεις λύκους,
ανατρέπει τα καλώς βαίνοντα: οι λύκοι εντοπίζουν τα τσουβάλια με το
χρήμα στο μισοκλεισμένο πορτ μπαγκάζ και μεταφέρουν τον κοιμώμενο
Σκρουτζ στο δικό τους φορτηγάκι, ενώ οι ίδιοι φεύγουν ανενόχλητοι με
το αυτοκίνητο του Σκρουτζ. Πλην όμως, χωρίς τον αυτόματο σωφέρ, το
φορτηγάκι συγκρούεται με ένα δέντρο, ο Σκρουτζ ξυπνά φουρκισμένος
και προς στιγμήν, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι μεσολάβησε, αμφισβητεί
την αυθεντία του Κύρου.
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III) ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ

Μόλις τελικά ειδοποιεί τον μακάριο Κύρο, αυτός ατάραχος, άμεσος και
αποτελεσματικός δίνει και πάλι τη λύση: μέσω δορυφορικής σύνδεσης
αναδρομολογεί τον ψηφιακό σωφέρ, τακτοποιεί τα πάντα και πείθει τον
Σκρούτζ να αγοράσει την πατέντα του. Η ιστορία τελειώνει με τον Κύρο
δικαιωμένο και τον Σκρουτζ πλήρως ικανοποιημένο, να υποδεικνύει όμως την προσθήκη ενός κλασικού ξυπνητηριού στην πατέντα για να ξυπνά τον εφησυχασμένο χρήστη που έχει μεταθέσει όλη τη σκοτούρα στην
παντοδύναμη επιστήμη.
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Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ:
1. Η ιστορία διαβάστηκε χωριστά από τις τέσσερεις ομάδες (4 ή 5 ατόμων).
2. Κάθε ομάδα συνεργάστηκε και επεξεργάστηκε το ίδιο φύλλο εργασίας.
3. Οι απαντήσεις παρουσιάστηκαν για κάθε ερώτηση σταδιακά, συζητήθηκαν από την ολομέλεια και οι προβληματισμοί διευρύνθηκαν.
4. Σκιαγραφήσαμε την εικόνα του επιστήμονα με την τεχνική της χιονοστιβάδας: ο καθένας γράφει 3 χαρακτηριστικά του επιστήμονα, τα
συγκρίνουν ανά 2 και σε ομάδες των 4 συνθέτουν την εικόνα του επιστήμονα. Πανέξυπνος, εφευρετικός, πάντα αποτελεσματικός, προνοητικός για κάθε αναποδιά, ικανός να δώσει λύσεις ταχύτατα, χωρίς
μόχθο και εγγυημένα επιτυχείς. Η εικόνα αυτή μυθοποιεί και εξιδανικεύει τον επιστήμονα, λειτουργώντας εν τέλει αρνητικά: αφού τον
εμφανίζει σαν έναν χαρισματικό άνθρωπο, ξεχωριστό από τους υπόλοιπους, που πετυχαίνει πάντα χάρη στην άπιαστη ευφυΐα του. Σπάνια ο επιστήμονας εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος που μελετά και
εργάζεται σκληρά για να καλλιεργήσει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του, που τις περισσότερες φορές αποτυχαίνει, αλλά αξιοποιεί τα
λάθη του, που έχει και άλλα ενδιαφέροντα και αγωνίες, που ανήκει
στην κοινωνία και όχι σε μια μικρή και επίλεκτη κάστα (πρακτική
άσκηση). Εντυπωσίασαν, ωστόσο, η ψυχραιμία, η προνοητικότητα
και η λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πλευρά του
Κύρου σε σύγκριση με τον εκνευρισμό, την επίρριψη και μετάθεση
ευθυνών από την πλευρά του Σκρουτζ.
5. Κριτικός στοχασμός: συζητήσαμε για τη φύση της επιστήμης. Αμφισβητήθηκε η δογματική αντίληψη για την επιστήμη: δεν κατέχει την
απόλυτη αλήθεια, δεν είναι παντοδύναμη, δεν μπορεί να απαντά σε
κάθε ερώτηση, δεν έχει έτοιμη λύση για κάθε αναποδιά και δεν προλαβαίνει πάντα το απρόβλεπτο και το τυχαίο.
6. Μελέτη περίπτωσης: αναρωτηθήκαμε για το αν η επιστήμη αποτελεί
πανάκεια για όλα τα προβλήματα: τέθηκε το ζήτημα του ανθρώπινου
παράγοντα στις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης και της επιλο-

289

γής του τρόπου χειρισμού των επιστημονικών ανακαλύψεων και των
ηθικών ή δεοντολογικών ζητημάτων που τίθενται545. Φτιάξαμε σχετικές αφίσες (βιοτεχνολογία και διάσπαση του ατόμου).
7. Καταιγισμός ιδεών: επισημάναμε τη σύνδεση της επιστήμης με το
κεφάλαιο: η επιστημονική έρευνα υπαγορεύεται και προσαρμόζεται
στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς προκειμένου να βρει
χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή της (υποχρηματοδότηση κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών).
Μπορούν τα χαστούκια της ανθρωπότητας να μας διδάξουν ΦΕ;
Η δεύτερη εφαρμογή οργανώθηκε στην αρχή της χρονιάς στο α’ έτος,
μετά τη συζήτηση για το περιεχόμενο των φυσικών επιστημών, προκειμένου να παρακινηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για νέες διδακτικές ενότητες. Είναι ένας διδακτικός μετασχηματισμός του κατά Φρόυντ τριπλού ναρκισσιστικού τραύματος της ανθρωπότητας, που της προκάλεσε η επιστήμη (Γαλιλαίος, Δαρβίνος, Φρόυντ)546.
Το αρχικό κριτικό ερώτημα
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η ερώτηση: ποια είναι κατά τη γνώμη σας
τα τρία «χαστούκια» της ανθρωπότητας, οι τρεις επιστημονικές ανακαλύψεις που προκάλεσαν σοκ και άλλαξαν δραματικά την αυτοαντίληψή
της;
Όντας οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι γονείς ή αρκετά νέοι για να
συνδέονται με την παιδική τους ηλικία, γνωρίζουν καλά την αντίληψη
ενός μικρού παιδιού που θέλει τον εαυτό ως μια οντότητα ξεχωριστή στο
κέντρο όλων όσων συμβαίνουν και όχι ως μέρος ενός συνόλου εξίσου
ξεχωριστών ανθρώπων. Παραλληλίζοντας αυτή την παιδική αυτοαντίληψη με μια ανεπεξέργαστη και προεπιστημονική αυτοεικόνα της ανθρωπότητας που τοποθετούσε τον τόπο της, τη γη, στο κέντρο του κόσμου
και τον εαυτό της στην κορυφή μιας ιεραρχικά δομημένης αντίληψης της
ζωής, τίθενται τα εξής ερωτήματα: που ζούμε; / από πού προερχόμαστε; /
μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας;
Με αυτό τον τρόπο ξεκινάμε μια πρώτη διερεύνηση ιδεών και με τη
μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης συνθέτουμε ιστορικές αφηγήσεις547 που παρέχουν το πλαίσιο για την αναγνώριση της σημασίας μεγά-
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Ι. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επιστήμη και Ηθική, Εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά
αμφίδρομης σχέσης. Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2014.
546
Ζ. ΜΠΕΝΙΕ: Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας: φυσιογνωμίες και
έργα. Αθήνα, Καστανιώτης, 2001, σ.584.
547
F. SEROGLOU & P. KOUMARAS: The Contribution of the History of Physics in
Physics Education: a review. Science & Education 10(1-2), 2001, σ.153-172.
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λων επιστημονικών μεταβάσεων μέσα από τις επιπτώσεις τους στην προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού της ανθρωπότητας:
Α) ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ
ΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΟ ΗΛΙΟΚΕ-

Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου, ζούμε σε έναν από τους οκτώ πλανήτες, που δεν έχει ξεχωριστό μέγεθος (4ος σε μέγεθος), ούτε ξεχωριστή
θέση (3ος στη σειρά). Γίνεται λοιπόν η αρχή για την εισαγωγή στην αστρονομία, για να ασχοληθούμε αργότερα με τη θέση μας στο σύμπαν548,
τι βλέπουμε στον νυχτερινό ουρανό και πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε
τα ουράνια σώματα, κατασκευάζοντας επιπεδόσφαιρα.
Β) ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΔΑΡΒΙΝΟΥ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΜΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

Δεν είμαστε επίλεκτα όντα, πλασμένα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του
θεού, αλλά προϊόντα της εξελικτικής διαδικασίας, ισότιμοι ανάμεσα σε
μια οριζόντια και τεράστια γκάμα μορφών ζωής, χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα απέναντί τους. Έτσι549 εισαγόμαστε στη βιολογία, για να μάθουμε για τη θεωρία της εξέλιξης, την οργάνωση της ζωής στον πλανήτη
μας, τη σημασία της ποικιλομορφίας και της αλληλεπίδρασης για τη διατήρηση της ζωής, και να προβληματιστούμε με το στερεότυπο της δικαιωματικής επικυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση και το φόβο για το διαφορετικό.
Γ) ΤΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΦΡΟΥΝΤ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

Δεν έχουμε πλήρη έλεγχο ούτε του ίδιου του εαυτού μας, ωστόσο κατατρεχόμαστε από την αγωνία να ελέγχουμε τον περίγυρό μας, αλλά και
ευρέως τον κόσμο ως ανθρωπότητα. Σε συνεργασία με τον σύμβουλο
ψυχολόγο του σχολείου εισαγόμαστε στις έννοιες συνείδηση, συνειδητόυποσυνείδητο-ασυνείδητο για να επιστρέψουμε στη συνέχεια στη σύγχρονη φυσική και τη θεωρία του χάους: η επιδίωξη για πλήρη έλεγχο αποδεικνύεται ματαιοπονία. Είναι προτιμότερο να συμφιλιωθούμε με την
ιδέα ότι είναι αδύνατο να καταφέρουμε κάτι τέτοιο λόγω των πολλών και
αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν κάθε κατάσταση, η οποία τελικά εξελίσσεται με τρόπο απρόβλεπτο, αφού απειροελάχιστες αλλαγές
φέρνουν μεγάλες ανατροπές σε βάθος χρόνου. Η αβεβαιότητα επομένως
είναι στοιχείο εγγενές της φύσης550.

548
Κ. HALKIA: Το Ηλιακό Σύστημα μέσα στο Σύμπαν, Η διαδρομή από την επιστημονική στη σχολική γνώση. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006.
549
F. WEINERD: The Scientist as a Philosopher, Philosophical consequences of great
scientific discoveries. Heidelberg, Springer, 2005.
550
I. PRIGOGINE: Το Τέλος της Βεβαιότητας. Αθήνα, Κάτοπτρο, 2003.
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Συμπεράσματα
Τα ποιοτικά αποτελέσματα και των δυο εφαρμογών ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Κόμικς και ιστορικές αφηγήσεις διευκόλυναν και παρακίνησαν
μη ειδικούς ενήλικες.
Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ιδιαίτερα στην ολομέλεια, διασαφηνίστηκαν σύνθετες έννοιες (βαρύτητα) χωρίς να δοθούν ορισμοί,
βγήκαν στην επιφάνεια παρανοήσεις, αναδείχτηκε η κοινωνικο–
πολιτισμική διάσταση της επιστήμης και διατυπώθηκαν αρκετά προωθημένες απόψεις για δύσκολα θέματα στάσεων και αξιών σχετικά με τη
φύση της επιστήμης και την αλληλεπίδρασή της με την κοινωνία. Το σημαντικό είναι ότι προέκυψαν αβίαστα, μέσα από την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πράξης. Παράχθηκε πλούσιο υλικό: συνθετικές αφίσες, διαφάνειες παρουσίασης, κατασκευές.
Μετά τις δυο διδακτικές εφαρμογές ακολούθησε 4μηνο project με
τίτλο «Εφευρετικότητα – Επινοητικότητα: Ιστορίες επιστήμης και πολιτισμού» το οποίο είχε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτού του project είχαμε την ευκαιρία να δουλέψουμε με κινηματογραφικές
ταινίες, αποσπάσματα ή ολόκληρες, που σχετίζονται με την επιστήμη. Η
πρακτική αυτή αγκαλιάστηκε θερμά από τους εκπαιδευόμενους και άνοιξε το δρόμο για νέες ερευνητικές ιδέες551.
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E. TANIS & F. SEROGLOU: Cinema and science teaching: The use of science fiction
films. Science and culture: Promise, challedge and demand - Proceedings of the 11th
International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference. Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο, 2011.
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Η ενσωμάτωση των κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων στα
Αναλυτικά Προγράμματα για τον επιστημονικό γραμματισμό
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
Θεωρητικό πλαίσιο
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΔΕ
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Ιδρύθηκαν το 1997, έπειτα από μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είχε ως σκοπό την καταπολέμηση της υποεκπαίδευσης ορισμένων πληθυσμιακών ομάδων στον ευρωπαϊκό χώρο και τον περιορισμό του φαινομένου του εργασιακού και κοινωνικού τους αποκλεισμού552.
Στην Ελλάδα τα ΣΔΕ άρχισαν να λειτουργούν το 2000. Οι εκπαιδευόμενοι που φοιτούν στα σχολεία αυτά προέρχονται, συνήθως, από
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, Μουσουλμάνοι, φυλακισμένοι, άνεργοι κ.α.) και είναι άτομα που συχνά βιώνουν την περιθωριοποίηση, καθώς δεν κατέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων, το πρόγραμμα σπουδών των ΣΔΕ επικεντρώθηκε στον εγγραμματισμό των ενηλίκων εκπαιδευομένων553. Με την υιοθέτηση αυτής της παιδαγωγικής
προσέγγισης (εστίαση στην έννοια του γραμματισμού και όχι της κατάρτισης) αναγνωρίζεται από τον φορέα το γεγονός ότι: «Η εκπαίδευση σήμερα θα έπρεπε να επικεντρωθεί σε κάτι άλλο πέρα από ικανότητες και
γνώση. Θα έπρεπε καλύτερα να υποστηρίξει ευέλικτες παρά σταθερές
ταυτότητες. Θα έπρεπε να παρέχει κοινωνικές ικανότητες. Αυτό που
χρειάζεται να μάθουμε είναι πώς θα διαχειριζόμαστε και θα συσχετίζουμε τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις σε κοινωνικά πλαίσια,
μαζί με άλλους ανθρώπους»554. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί επί της
ουσίας, την εκπαιδευτική αντίληψη αναφορικά με την αξία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης στα σχολεία αυτά. Υπό το πρίσμα των
552
(EC) European Commission: «Teaching and learning - Towards the learning society». Commission White Paper. (1995).
553
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Προδιαγραφές Σπουδών για τα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αθήνα, 2003.
554
Π. ΧΑΤΖΗΘΕΟΧΑΡΟΥΣ, Β. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, & ΕΛ. ΓΙΟΒΑΝΝΗ: «Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων». Στο: Εκπαιδευτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
των ΣΔΕ. Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. – ΓΓΔΒΜ – ΙΔΕΚΕ, Αθήνα, 2010.
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παραπάνω, ο σκοπός που τέθηκε στα ΣΔΕ ήταν οι εκπαιδευόμενοι να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που βοηθούν την προσωπική και
κοινωνική τους εξέλιξη, ενώ παράλληλα αυξάνουν και τις δυνατότητες
απασχόλησής τους555.
Στα ΣΔΕ δεν υπάρχει ένα ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα (Α.Π.). Λόγω
της ποικιλομορφίας που έχουν οι πληθυσμοί των ΣΔΕ ως προς τα ηλικιακά, πολιτισμικά, εργασιακά και κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, αποφασίστηκε ότι θα πρέπει το Α.Π. του κάθε γνωστικού αντικειμένου Γραμματισμού- να αναπτύσσεται τοπικά, ανά σχολική μονάδα, από τον
ίδιο τον εκπαιδευτικό της κάθε ειδικότητας. Σκοπός είναι, μέσα από αυτή
τη διαδικασία, ο κάθε εκπαιδευτικός να αναλάβει την ευθύνη να σχεδιάσει και να αναπτύξει το περιεχόμενο του Α.Π. του με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την κουλτούρα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
των εκπαιδευομένων του556. Στην παρούσα εργασία εμείς εστιάζουμε
στον τρόπο που σχεδιάζουν Α.Π. οι εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ για το μάθημα του Επιστημονικού Γραμματισμού.
Ο ΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο όρος «Επιστημονικός Γραμματισμός» χρησιμοποιείται σήμερα στην
βιβλιογραφία προκειμένου να αποδώσει «όλα όσα οφείλει να γνωρίζει
και να κατανοεί ένας μέσος πολίτης για την επιστήμη»557. Είναι προφανές, βέβαια, ότι ο «ορισμός» αυτός για τον επιστημονικό γραμματισμό
είναι πολύ γενικός και ασαφής, καθώς το τι «οφείλει» να γνωρίζει ένας
μέσος πολίτης μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα558: α) με την ιδεολογική θέση αυτού που θα διατυπώσει τον λειτουργικό ορισμό του «επιστημονικά εγγράμματου» πολίτη και β) με το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο των ανθρώπων στους οποίους αναφέρεται κάθε φορά ο
ορισμός. Από την άλλη μεριά, στον «ορισμό» αυτό είναι ξεκάθαρο ότι ο
στόχος του επιστημονικού γραμματισμού αναφέρεται στους σκοπούς που
θέτει η γενική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές (τους αυριανούς πολίτες) και όχι για μερικούς μαθητές που προετοιμάζονται για να γίνουν επιστήμονες ή επαγγελματίες σε κάποια τεχνικά πεδία. Αναφέρεται, δηλαδή, σε διαστάσεις της καθημερινής ζωής του ατόμου που η επιστήμη εί555

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Νόμος 2525/97: Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις, 1997.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Προδιαγραφές Σπουδών για τα
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αθήνα, 2003.
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J. DURANT, G. EVANS, & G. THOMAS: «Public Understanding of Science in Britain:
The Role of Medicine in the Popular Representation of Science». Public Understanding
of Science, 1 (1993), σ. 161-182.
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84 (2000), σ. 71-94.

294

ναι χρήσιμη είτε ως γνώσεις είτε ως δεξιότητες είτε ως τρόπος σκέψης559
560
.
Υπό το πρίσμα αυτό, ο Roberts561, έπειτα από μία εκτεταμένη μελέτη
των Α.Π. που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς για τον επιστημονικό γραμματισμό, διακρίνει δύο κυρίαρχες προσεγγίσεις / οπτικές αναφορικά με τον
όρο:
α) Η Οπτική Ι (science literacy) περιλαμβάνει τα Α.Π. που ταυτίζουν
τον επιστημονικό γραμματισμό με τον εγγραμματισμό των μαθητών στο
περιεχόμενο της επιστήμης (έννοιες, νόμους, δεξιότητες, μεθόδους της
επιστήμης, π.χ. νόμοι του Νεύτωνα) και
β) η Οπτική ΙΙ (scientific literacy) περιλαμβάνει τα Α.Π. που προσεγγίζουν τον όρο ως τον εγγραμματισμό σε καθημερινές καταστάσεις σχετικές με την επιστήμη (π.χ. υγεία και διατροφή).
Όσον αφορά τα Α.Π. που αναπτύσσονται για κοινωνικά ευαίσθητες
πληθυσμιακές ομάδες ενηλίκων (πληθυσμούς που ομοιάζουν, δηλαδή, με
αυτόν των εκπαιδευομένων των ΣΔΕ), σαφής είναι ο προσανατολισμός
τους προς την καθημερινότητα των εκπαιδευομένων (Οπτικής ΙΙ). Το
γεγονός αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς ιδιαίτερα για τους ενηλίκους το
πλαίσιο (μαθησιακό περιβάλλον) στο οποίο συναντάται μια νέα γνώση (η
επιστημονική γνώση εν προκειμένω) παίζει ρόλο καθοριστικό στη νοηματοδότησή της. Είναι σημαντικό, δηλαδή, για τον ενήλικα εκπαιδευόμενο να μελετά τη γνώση μέσα σε ένα καθημερινό και οικείο μαθησιακό
περιβάλλον που να τον αφορά,·να σχετίζεται με τα βιώματά του και με
τα πλαίσια –εργασιακά ή κοινωνικά– μέσα στα οποία ο ίδιος δρα (π.χ. η
Χημεία στην αγροτική ζωή). Επιπλέον, λόγω των κοινωνικών χαρακτηριστικών αυτών των πληθυσμών, ο σκοπός που τίθεται, συνήθως, σε αυτά τα Α.Π. είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην τοπική κοινωνία562. Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στο περιεχόμενο
του Α.Π. να προβάλλονται ζητήματα κοινωνικοεπιστημονικά, που να
είναι συμβατά με τα βιώματα και τα προβλήματα των εκπαιδευομένων,
και τα οποία να τους ασκούν στην λήψη αποφάσεων, «αποκαλύπτοντάς»
τους, παράλληλα, τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ιδεολογικές και ηθικές
559

R. W. BYBEE: Toward an understanding of scientific literacy, in W. Graeber & C.
Bolte (eds.), Scientific Literacy – An international Symposium, Kiel: IPN, 1997.
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διαστάσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας (π.χ. ρύπανση ενός ποταμού στον τόπο τους από τα λύματα ενός εργοστασίου)563 564.
Ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, φανερώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί των
ΣΔΕ σπάνια ενσωματώνουν κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα στα Α.Π.
που οι ίδιοι σχεδιάζουν565. Αντιθέτως, επηρεαζόμενοι, συνήθως, από το
εκπαιδευτικό πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης (στο οποίο και οι ίδιοι
έχουν γαλουχηθεί), εστιάζουν σε μια θετικιστική, παραδοσιακή και θεωρητική διδασκαλία των εννοιών, νόμων, μεθόδων της επιστήμης (π.χ.
δομή της ύλης), που αγνοεί τις σχέσεις της επιστήμης με τα βιώματα, τα
προβλήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων.
Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τον σχεδιασμό κάποιων θεματικών
ενοτήτων για τον επιστημονικό γραμματισμό από εκπαιδευτικούς των
ΣΔΕ, έπειτα από ένα επιμορφωτικό σεμινάριο. Σκοπός ήταν οι ενότητες
που θα αναπτύσσονταν από τους εκπαιδευτικούς ως προϊόντα του επιμορφωτικού σεμιναρίου να μην επικεντρώνονται στη διδασκαλία του
επιστημονικού περιεχομένου καθεαυτού, αλλά να αφορούν στην δυνατότητα των ενηλίκων εκπαιδευομένων να διαχειρίζονται καταστάσεις/ προβλήματα της καθημερινής τους ζωής.
Η μέθοδος
ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στην παρούσα εργασία το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: «Κατά
πόσον μπορούν οι εκπαιδευτικοί των ΣΔΕ, μετά από ένα σεμινάριο επιμόρφωσης, να σχεδιάσουν θεματικές ενότητες «καθημερινής επιστήμης»
για τα Α.Π. τους, οι οποίες να ενσωματώνουν και κοινωνικοεπιστημονικά
ζητήματα που αφορούν στην ζωή των εκπαιδευόμενων».
Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ένα σεμινάριο
εποικοδομητικού τύπου, που αποσκοπούσε, δηλαδή, στην εννοιολογική
αλλαγή (αλλαγή των αντιλήψεων και των πρακτικών τους)566. Ο σχεδιασμός του σεμιναρίου βασίστηκε στο μεθοδολογικό μοντέλο που εισάγε-
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ται από το πρόγραμμα STTIS (Science Teacher Training in an
Information Society)567. Το σεμινάριο συνοψίζεται στα εξής στάδια:
 Ανάδειξη ιδεών: Ανάδειξη των αντιλήψεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ κατά τον σχεδιασμό Α.Π. για τον επιστημονικό
γραμματισμό (στοχοθεσία, κριτήρια επιλογής του περιεχομένου, τρόπος ανάπτυξης των θεματικών ενοτήτων).
 Γνωστική σύγκρουση: Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, με κατάλληλες ερωτήσεις, προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν και τελικά να
αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι παραδοσιακές τους αντιλήψεις και
πρακτικές δεν είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
των εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ (π.χ. να αναρωτηθούν κατά πόσον
συμβάλλει η γνώση των Νόμων του Νεύτωνα ή της δομής του ατόμου, στην δυνατότητα των εκπαιδευομένων τους -αγροτών, ανέργων,
φυλακισμένων, μεταναστών, κ.λπ.- να διαχειρίζονται τις καθημερινές
ανάγκες, τα διλήμματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν),
 Παρέμβαση: Πρόταση μίας ακολουθίας για τον σχεδιασμό θεματικών
ενοτήτων για τον επιστημονικό γραμματισμό των εκπαιδευομένων
των ΣΔΕ. Η ακολουθία αυτή εντάσσει την επιστημονική γνώση εντός
αυθεντικών καθημερινών ζητημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την ζωή των εκπαιδευομένων (πλαισιωμένη μάθηση), ενώ
παράλληλα, με αφορμή τα ζητήματα αυτά, τίθενται προβληματισμοί
που αναδεικνύουν τις σχέσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας με
την κοινωνία (π.χ. πώς η επιστήμη καταλήγει σε συμπεράσματα, ποιες οι διαφορές της από τις ψευδοεπιστήμες κ.α.).
 Εφαρμογή: Σχεδιασμός θεματικών ενοτήτων από τους εκπαιδευτικούς (μία ατομικά και μία σε ομάδες των 2-3 ατόμων).
ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ
Το σεμινάριο επιμόρφωσης υλοποιήθηκε στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, ήταν διήμερο (συνολικά διήρκεσε 12 ώρες) και συμμετείχαν σε αυτό επτά εκπαιδευτικοί των
ΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν διαφόρων
ειδικοτήτων (3 Φυσικοί, 3 Γεωλόγοι και 1 Βιολόγος), είχαν διαφορετικό
επίπεδο διδακτικής εμπειρίας (4 έμπειροι και 3 άπειροι) και εργάζονταν
σε ΣΔΕ με διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων (ΣΔΕ στην Αθήνα, σε αγροτικές και ακριτικές περιοχές, σε
νησί και σε φυλακές) (σκόπιμη δειγματοληψία).
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ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το σεμινάριο βιντεοσκοπήθηκε και το περιεχόμενό του αναλύθηκε ποιοτικά, προκειμένου να εντοπιστούν οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών κατά
την παρέμβαση. Επιπλέον, οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν από
τους εκπαιδευτικούς και προέκυψαν ως προϊόντα του επιμορφωτικού
σεμιναρίου αξιολογήθηκαν από δύο κριτές, ειδικούς στη Διδακτική των
φυσικών επιστημών, ως προς το βαθμό ενσωμάτωσης βασικών πτυχών
της παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα οι κριτές αξιολόγησαν με μία διαβαθμισμένη κλείδα τύπου likert scale: α) τον βαθμό συσχέτισης των μαθησιακών περιβαλλόντων που επέλεξαν και ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί
με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων και β) τον βαθμό διασύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με κοινωνικά ζητήματα που αφορούν
τους εκπαιδευόμενους.
Τα αποτελέσματα
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κατά την φάση της ανάδειξης ιδεών του σεμιναρίου, αποτυπώθηκαν οι
αντιλήψεις και οι πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά το σχεδιασμό των
Α.Π.. Εκεί φάνηκε ότι οι 5 από τους 7 εκπαιδευτικούς έθεταν σκοπούς
και ανέπτυσσαν θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία
του περιεχομένου της επιστήμης (Οπτική Ι: «να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι την αλφαβήτα της επιστήμης», π.χ. Μηχανική, Δομή της ύλης).
Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί έθεταν σκοπούς και ανέπτυσσαν θεματικές ενότητες που σχετίζονται με την κατάκτηση γνώσεων χρήσιμων για
την καθημερινή ζωή (Οπτική ΙΙ: «να κατακτήσουν απλές γνώσεις που θα
χρησιμεύσουν στους εκπαιδευόμενους στην καθημερινότητά τους», π.χ.
«Αναπαραγωγή και έμβρυο» σε γυναίκες εκπαιδευόμενες ή «Παραγωγή
ενέργειας» σε εκπαιδευμένους που εργάζονται στη ΔΕΗ). Στα καθημερινά ζητήματα, ωστόσο, που προέβαλλαν οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί δεν
περιλαμβάνονταν καθόλου ζητήματα κοινωνικοεπιστημονικού χαρακτήρα.
ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η κυρίαρχη δυσκολία των εκπαιδευτικών κατά την παρέμβαση ήταν το
να κατανοήσουν ότι η επιστημονική γνώση καθεαυτή δεν είναι το ίδιο
σημαντική για τη ζωή του καθενός (οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί/επιστήμονες απέδιδαν μια αυταξία στην επιστημονική γνώση). Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος:
Ε4: «Η επιλογή μου να διδάξω έννοιες και φαινόμενα όπως η πυρηνική σύντηξη και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ίσως φαίνεται εξεζητημένη, ωστόσο προέκυψε η ανάγκη για να τα διδάξω, αφού οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες προκειμένου να μπορώ να αναφερθώ σε ζητήματα – φαινόμενα καθημερινά, όπως τα άστρα και ο ηλεκτρισμός, αντίστοιχα.»
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Επιμ.: «Πιστεύετε ότι η γνώση, για παράδειγμα των ελευθέρων ηλεκτρονίων, θα εμπλουτίσει την ικανότητα των εκπαιδευομένων σας να διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις της καθημερινότητάς τους σχετικές με τα
φαινόμενα αυτά (π.χ. ένα βραχυκύκλωμα);»
Ε4: «Όχι απαραίτητα, αλλά και η γνώση του ελευθέρου ηλεκτρονίου,
από μόνη της, δεν είναι σημαντική για όλους; Πώς θα καταλάβει ο εκπαιδευόμενος τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;»
Στην περίπτωση αυτή, επιχειρήσαμε να επιλύσουμε τη δυσκολία των
εκπαιδευτικών μέσω της παρότρυνσής τους να αλλάξουν σκοπιά. Τους
ωθήσαμε, δηλαδή, να προσπαθήσουν να «κρίνουν» την αξία της επιστημονικής γνώσης με γνώμονα τη ζωή των εκπαιδευομένων: σε τι βαθμό
αυτή συνεισφέρει στη μετέπειτα ζωή των εκπαιδευομένων.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Σύμφωνα με τους κριτές οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να κάνουν την κρίσιμη μετατόπιση από αντιλήψεις και πρακτικές σχεδιασμού Α.Π. Οπτικής Ι προς θεματικές ενότητες Οπτικής ΙΙ που περιελάμβαναν και κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα τα μαθησιακά περιβάλλοντα που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί είχαν, σχεδόν στο σύνολό
τους, αναφορά σε καθημερινά ζητήματα, τα οποία μάλιστα σχετίζονταν
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ειδικά ενδιαφέροντα, τα προβλήματα
και τις ανάγκες των εκάστοτε πληθυσμών εκπαιδευομένων. Μερικές από
τις ενότητες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί ήταν:
 Αντιόξινα (σε ΣΔΕ φυλακών όπου οι φυλακισμένοι παραπονούνταν
συχνά για πόνους στο στομάχι τους),
 Άνεμοι (σε ΣΔΕ σε νησί όπου πολλοί εκπαιδευόμενοι ασχολούνταν
με την αλιεία),
 Κρασί – αλκοόλ (ενότητα που αναπτύχθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών για ΣΔΕ που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές),
 Ρατσισμός και θεωρία της εξέλιξης (σε ΣΔΕ ακριτικής περιοχής με
πολλούς μετανάστες),
 Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) (σε ΣΔΕ υποβαθμισμένης αστικής περιοχής)
 Τεχνολογίες του διαστήματος (ενότητα που αναπτύχθηκε από ομάδα
εκπαιδευτικών για ΣΔΕ φυλακών και ΣΔΕ σε νησί με γνώμονα το
κοινό ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για την Αστρονομία, «τους
αρέσει γιατί τους ταξιδεύει»)
Επιπλέον, σε αυτές τις θεματικές ενότητες οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα
με τους κριτές, μπόρεσαν και ενσωμάτωσαν κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα προκειμένου να ασκήσουν τους εκπαιδευόμενους στην συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο και στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα σχετικά και με τη ζωή τους. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου
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δείχνουν τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί ενέταξαν τα κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα, είναι:
 στα «ΣΜΝ» προβλήθηκε ο ρόλος που παίζουν τα Μ.Μ.Ε. στην αναπαραγωγή κοινωνικών στερεοτύπων. Πιο συγκεκριμένα, η θεματική
ξεκινά με την προβολή ενός ρεπορτάζ που στοχοποιεί τις ιερόδουλες
ως υπεύθυνες για την μετάδοση του HIV σε πελάτες τους, πολλοί
από τους οποίους ήταν οικογενειάρχες. Επιπλέον μέσα στην ενότητα,
η επιστημονική γνώση που μελετάται («τι είναι ο ιός του HIV και
πώς μεταδίδεται»), χρησιμοποιείται ως εφόδιο για την αποφυγή ρατσιστικών συμπεριφορών απέναντι σε άτομα – φορείς του ιού.
 στο «Ρατσισμός και θεωρία της εξέλιξης» επισημαίνεται ο ρόλος της
επιστημονικής γνώσης ως μέσου απόρριψης ρατσιστικών αντιλήψεων. Η θεματική ξεκινά με ένα ντοκιμαντέρ για το μεταναστευτικό
κύμα Ελλήνων προς το εξωτερικό στο παρελθόν και τις ρατσιστικές
συμπεριφορές τις οποίες βίωσαν. Συζητούνται εμπειρίες των εκπαιδευομένων σχετικά με το φαινόμενο και τίθενται κρίσιμα ερωτήματα
αναφορικά με το αν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που αποδεικνύουν την ανωτερότητα ή την κατωτερότητα κάποιων φυλών. Επιπλέον, συζητείται η καταγωγή του ανθρώπινου είδους διακρίνοντας
τις απαντήσεις που δίδονται στο πλαίσιο των θρησκευτικών πεποιθήσεων σε σχέση με αυτές που δίδονται από την επιστήμη.
 στις «Τεχνολογίες του διαστήματος» οι εκπαιδευόμενοι, με αφορμή
ένα ζήτημα που τους εντυπωσιάζει («Πώς ο άνθρωπος κατάφερε να
κατακτήσει το διάστημα;»), εμπλέκονται σε μια επιχειρηματολογία
αναφορικά με την επιλογή των σύγχρονων κοινωνιών να διαθέτουν
υψηλά κονδύλια για τις τεχνολογίες τους διαστήματος στον αντίποδα
της δυνατότητας διάθεσής τους για άλλες κοινωνικές ανάγκες.
Συμπεράσματα – Προτάσεις
Η εν γένει αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, στην μετεξέλιξη των αντιλήψεων και των πρακτικών των περισσοτέρων εκπαιδευτικών, μπορεί, κατά την άποψή μας, να αποτελέσει
οδηγό για την εφαρμογή ανάλογων επιμορφωτικών σεμιναρίων από φορείς επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολεία που απευθύνονται σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες ενηλίκων (π.χ. στα ΣΔΕ ή στα
νυχτερινά σχολεία). Στόχος τέτοιων επιμορφωτικών σεμιναρίων πρέπει
να είναι η «αλλαγή παραδείγματος» των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα
κριτήρια σχεδιασμού ενός Α.Π., προκειμένου να μπορούν να εστιάζουν
σε ζητήματα (περιβάλλοντα μάθησης) που να είναι συμβατά με τις συνθήκες ζωής και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους, σε ζητήματα, δηλαδή, που τους εμπλουτίζουν στην καθημερινότητά τους και που τους
παρέχουν δεύτερες ευκαιρίες για κοινωνική επανένταξη.
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Η πορεία από τον «Φόβο του Κενού» μέχρι την εισαγωγή της
έννοιας ατμοσφαιρική πίεση (1630 – 1660) και μιας πρώτης
εισαγωγής του μορίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ
Περίληψη
Η άποψη ότι η φύση απεχθάνεται το κενό είναι γνωστή στην ιστορία της
εξέλιξης των ιδεών της Φυσικής ως Αριστοτελικό δόγμα. Από το 1630
μέχρι το 1660, όμως, μία σειρά από ευφυή πειράματα ανέτρεψε την εικόνα αυτή οδηγώντας στην αρχική εισαγωγή των εννοιών ατμοσφαιρική
πίεση και μόριο. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύντομο χρονικό
της εποχής αυτής καθώς και διδακτική πρόταση αξιοποίησης της ιστορικής εξέλιξης των εννοιών για την εισαγωγή της ατμοσφαιρικής πίεσης και
του μορίου στο Γυμνάσιο.
Εισαγωγή
Στη χώρα μας τα αναλυτικά προγράμματα Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.)
αποσκοπούν κατά παράδοση στην εννοιακή γνώση των Φ.Ε. Συνεπώς, το
σύνολο σχεδόν των εννοιών του μικρόκοσμου παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια αξιωματικά με διατυπώσεις όπως «κουάρκ ονομάζονται
τα θεμελιώδη σωματίδια από τα οποία αποτελείται η ύλη»568. Η αξιωματική εισαγωγή των εννοιών δεν είναι σύμφωνη με τη φύση των Φ.Ε. καθώς
παραβλέπει ότι ακόμη και οι έννοιες του μικρόκοσμου εισήχθηκαν από
την ανάγκη να ερμηνευτούν παρατηρήσεις από τον καθημερινό κόσμο.
Στην εργασία αυτή επιχειρούμε μία σύντομη ανασκόπηση των ιστορικών επεισοδίων που οδήγησαν στην πρώτη εισαγωγή των εννοιών ατμοσφαιρική πίεση και μόριο. Στο δεύτερο μέρος κατατίθεται μια διδακτική πρόταση αξιοποίησης της ιστορίας για να εισαχθούν οι δύο αυτές
έννοιες σε μαθητές Γυμνασίου σε συμφωνία και με τη Φύση των Φ.Ε.
Καταπολεμώντας το «φόβο του κενού»
Μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αιώνα οι επιστήμονες θεωρούσαν
ότι: α) Ο αέρας δεν έχει βάρος και β) δεν μπορεί να υπάρξει πουθενά κενό, δηλαδή χώρος που να μην περιέχει αέρα. Για να εξηγήσουν αποτελέσματα πειραμάτων και παρατηρήσεις φαινομένων, όπως η λειτουργία
μιας αντλίας νερού ή ότι ένα αναποδογυρισμένο μπουκάλι με νερό δεν
568
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Β. ΚΟΡΟΖΗ, Ε. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΠΕΤΡΕΑ, Σ. ΣΑΒΒΑΣ: Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ Δημοτικού. Αθήνα, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,
2006, σ. 17.
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χύνεται όταν τοποθετείται γυρισμένο ανάποδα σε ένα ποτήρι γεμάτο με
νερό, υιοθετούσαν το Αριστοτελικό δόγμα: «η φύση απεχθάνεται το κενό».
Ωστόσο, από το 1630 άρχισαν να καταγράφονται παρατηρήσεις και
να γίνονται πειράματα που θέτουν σε αμφισβήτηση το δόγμα αυτό. Έτσι,
το 1630 ο Μπαλιάνι έγραψε στο Γαλιλαίο ζητώντας τη βοήθειά του για
ένα πρόβλημα: Για την υδροδότηση της Γένοβας χρησιμοποίησαν ένα
σίφωνα που περνούσε το νερό πάνω από λόφο ύψους 21 μέτρων. Παρόλο
που ο σίφωνας είχε αρχικά γεμίσει με νερό, όταν τον άνοιξαν συμπεριφέρθηκε σαν να είχε κοπεί η στήλη του νερού στο πάνω μέρος, να υπήρχε δηλαδή εκεί κενό, και το νερό δεν μπορούσε να ρέει από την πάνω
δεξαμενή στην κάτω. Ο Γαλιλαίος απαντώντας «γιατί δεν μπορούσε να
λειτουργήσει ο σίφωνας στα 21 μέτρα», γράφει ότι από κάποιο ύψος και
πάνω, καθώς η ποσότητα του νερού μεγαλώνει, o «φόβος του κενού» δεν
μπορεί να το συγκρατήσει περαιτέρω569.
Ο φόβος του κενού αποδείχθηκε λοιπόν ότι έχει κάποιο όριο πέρα
από το οποίο παύει να υφίσταται, ανοίγοντας το δρόμο για συσκευές δημιουργίας κενού. Σχετικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν από τους Μαγκιότι και Μπέρτι στη Ρώμη το 1639570. Τα πειράματα αυτά, αλλά και
άλλα που ακολούθησαν, επιχειρήθηκε να ερμηνευτούν με την εισαγωγή
νέων εννοιών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο «φόβος του κενού».
Για να φωτίσουμε την εξέλιξη των ιδεών κατά την περίοδο 16301660, θα παρουσιάσουμε τις διαφορετικές ερμηνείες που δόθηκαν για
την περιγραφή ενός απλού πειράματος: την «ανάρτηση» του νερού ή του
υδραργύρου σε σωλήνα κλειστό στο πάνω του άκρο και με το κάτω του
άκρο βυθισμένο σε νερό ή υδράργυρο (υδραργυρικό βαρόμετρο) αντίστοιχα.
ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Τοποθετώντας έναν σωλήνα, κλειστό στο πάνω του άκρο και γεμισμένο
με νερό κατακόρυφα σε μία λεκάνη με νερό, είχε παρατηρηθεί ότι το νερό δεν χυνόταν. Αυτό αποδόθηκε στην αποστροφή της φύσης για το κενό, που θα δημιουργούνταν αν το νερό χυνόταν από τον σωλήνα, καθώς
ήταν αδύνατο αέρας να περάσει για να γεμίσει την κενή θέση που θα άφηνε αυτό πίσω του. Όταν ανακαλύφθηκε ότι το νερό μπορεί να μείνει
στον σωλήνα μέχρι σε ύψος 10,3 m, ο Γαλιλαίος πρότεινε ένα όριο στον
«φόβο του κενού». Από κάποιο ύψος (10,3 m) και πάνω, καθώς η ποσότητα του νερού μεγάλωνε, o «φόβος του κενού» δεν μπορούσε να το συγκρατήσει περαιτέρω. Όπως ένα σκοινί σπάζει, αν ξεπεράσουμε ένα όριο
569

W. SHEA: Designing Experiments & Games of Chance: The Unconventional Science of Blaise Pascal.Watson Publishing International, 2003, σ. 20-21.
570
Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής. Αθήνα,
Gutenberg, 2015, σ. 204-216.
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στο βάρος κάποιου αναρτημένου σώματος, έτσι σπάζει και η στήλη του
νερού, αν το βάρος της ξεπεράσει το παραπάνω όριο551,552.
Το πείραμα επαναλήφθηκε από τον Τορικέλι χρησιμοποιώντας αντί
για νερό υδράργυρο (Εικόνα 1) και το όριο για την περίπτωση του ανοιχτού υδραργυρικού βαρόμετρου μετρήθηκε στα 76 cm. Ωστόσο, πολλοί
επιστήμονες αμφισβήτησαν ότι ο χώρος πάνω από τα 76 cm είναι κενός571.

Εικόνα 1: Το ανοιχτό υδραργυρικό βαρόμετρο:
ερμηνεία με τον «φόβο του κενού»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Από τον Πασκάλ επινοήθηκαν διάφορα ευφυή πειράματα, τα οποία απέρριψαν τον «φόβο του κενού», και ερμήνευσαν φαινόμενα, που πριν
ερμηνεύονταν με την απέχθεια της φύσης για το κενό, με την παραδοχή
ότι ο αέρας έχει βάρος.
Στο δεύτερο κεφάλαιο της πραγματείας “Treatise on the weight of
the Mass of Air”572 αρχικά παρουσιάζει την ερμηνεία διάφορων φαινομένων με την αποστροφή της φύσης προς το κενό. Στη συνέχεια, αποδεικνύει ότι αυτά τα φαινόμενα οφείλονται στο βάρος του αέρα, δείχνοντας
ότι ανάλογα φαινόμενα μπορούν να συμβαίνουν, παρουσία αέρα, υπό την
επίδραση του βάρους του νερού.
Τον Σεπτέμβριο του 1648 ο Πασκάλ προέβη, με τη βοήθεια του
Perier, στο «κρίσιμο» πείραμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο βουνό
Puy de Dôme. Σε αυτό καταγράφηκε ότι η στήλη του υδραργύρου σε
571

R. WESTFALL: Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004, σ. 63-66.
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υψόμετρο 975 m ήταν 7,65 cm κοντύτερη από την αντίστοιχη στήλη στη
βάση του βουνού. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, ο Πασκάλ διατύπωσε
το επιχείρημα ότι όσο ανεβαίνουμε στο βουνό το βάρος του υπερκείμενου αέρα ελαττώνεται και έτσι ελαττώνεται και το ύψος της στήλης του
υδραργύρου που συγκρατεί.
Έτσι, η λειτουργία του βαρόμετρου ερμηνεύτηκε ως απλή ισορροπία
βαρών, του βάρους της στήλης του αέρα, που έχει ως βάση τον υδράργυρο που βρίσκεται στο ανοιχτό δοχείο από τη μια μεριά, και του βάρους
της στήλης του υδράργυρου που είναι μέσα στον σωλήνα από την άλλη.

Εικόνα 2: Το ανοιχτό υδραργυρικό βαρόμετρο: ερμηνεία με το βάρος του αέρα

ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ερμηνειών ήταν να δειχθεί και η ανεπάρκεια του βάρους του αέρα για την ερμηνεία ορισμένων φαινομένων.
Λίγο μετά το 1650, όταν η αντλία κενού έφτασε στην Αγγλία, ο Μπόιλ έκανε το παρακάτω πείραμα573: έκλεισε το υδραργυρικό βαρόμετρο σε
γυάλινο «κώδωνα», συνδεμένο με μια αντλία κενού (Εικόνα 3) και παρατήρησε ότι το ύψος της στήλης του υδράργυρου παρέμενε αμετάβλητο.
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R. BOYLE: New Experiments Physico-Mechanicall, touching the Spring of the Air.
1660, Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://dx.doi.org/10.3931/e-rara-16019.

304

Εικόνα 3: Υδραργυρικό βαρόμετρο κάτω από γυάλινο «κώδωνα» συνδεμένο με αντλία
κενού: ερμηνεία με την έννοια πίεση

Ο Μπόιλ επισήμανε ότι απομονώνοντας το βαρόμετρο από την ατμόσφαιρα δεν μπορεί να ασκείται δύναμη στον υδράργυρο λόγω του βάρους του υπερκείμενου αέρα. Για να ερμηνεύσει επομένως την παρατήρησή του, διατύπωσε την άποψη ότι ο αέρας είναι ένα ελαστικό ρευστό
που επεκτείνεται όταν δεν συμπιέζεται και «εξαιτίας της ελαστικότητάς
του ο αέρας ασκεί πίεση, και η πίεση του αέρα μάλλον παρά το βάρος του,
δημιουργεί τη στήλη του υδραργύρου στο βαρόμετρο»574. Ο Μπόιλ φαντάστηκε ότι ο αέρας αποτελείται από μικρά σωματίδια, καθένα από τα οποία είναι σαν ένα μικρό ελατήριο που μπορεί να συμπιεστεί από εξωτερική δύναμη575. Στον ανοιχτό χώρο το βάρος του υπερκείμενου αέρα συμπιέζει τα ελατήρια και αυτά διατηρούν τη συμπίεσή τους ακόμη και όταν βρεθούν στον κλειστό χώρο κάτω από το γυάλινο «κώδωνα» που
ήταν συνδεμένος με την αντλία κενού. Τα ελατήρια αυτά (αντίστοιχα με
τα μόρια – με την έννοια ότι ο αέρας αποτελείται από μικρά μέρη- στη
σημερινή γλώσσα των Φ.Ε.) προσκρούουν στην επιφάνεια του υδράργυρου στο πιάτο του βαρόμετρου και αναγκάζουν τον υδράργυρο να δημιουργήσει στήλη που έχει βάρος ίσο με τη δύναμη που συνολικά αυτά
εξασκούν.
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Διδακτική πρόταση
Προκειμένου να αποφύγουμε τη συνήθη αξιωματική εισαγωγή των εννοιών ατμοσφαιρική πίεση και μόριο, προτείνουμε να εκτεθούν οι μαθητές σε μια σειρά πειραματικών καταστάσεων, οι οποίες ακολουθούν λίγο
πολύ την ιστορική πορεία που παρουσιάστηκε παραπάνω. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν με τη χρήση καθημερινών υλικών.
Για κάθε μία από αυτές, οι μαθητές καθοδηγούνται να διατυπώσουν
υποθέσεις και να προτείνουν τρόπους πειραματικού ελέγχου τους. Αναμένεται να φτάσουν σε συμπεράσματα, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με
τα παρατηρούμενα αποτελέσματα ώστε να καταστεί αναγκαία η εισαγωγή της εκάστοτε νέας έννοιας. Μέσα από ερωτήσεις της μορφής:
● Πώς εξηγούσες πριν το πώς π.χ. πίνουμε νερό με καλαμάκι;
● Πώς το εξηγείς τώρα;
● Τι σε έκανε να αλλάξεις άποψη;
επιδιώκεται να γίνει σαφής στα παιδιά ο δρόμος που διήνυσαν και για
ποιο λόγο άλλαξαν άποψη: η καινούργια εμπειρία οδήγησε στην αλλαγή
της άποψής τους.
Στη συνέχεια, μπορεί να παρουσιαστεί συνοπτικά η παραπάνω ιστορία με την εξέλιξη των ιδεών των επιστημόνων. Όπως τα παιδιά άλλαξαν
άποψη λόγω της καινούργιας τους εμπειρίας, έτσι και οι απόψεις των
επιστημόνων, η επιστημονική γνώση, μπορεί να αλλάζει με την παρουσία
νέων στοιχείων. Η έννοια πίεση εισήχθη γιατί τα νέα φαινόμενα δεν μπορούσαν να εξηγηθούν με τις παλιές έννοιες (φόβος του κενού, βάρος του
αέρα) και, επίσης, οι έννοιες του μικρόκοσμου (το μόριο) εισάγονται για
να ερμηνεύσουν καθημερινή εμπειρία. Εξοικειώνονται με την ιδέα ότι
μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές ερμηνείες για το ίδιο φαινόμενο και αναγνωρίζουν ότι οι ερμηνείες είναι όλο και πιο επεξεργασμένες, καθώς
λαμβάνονται υπόψη περισσότερα διαθέσιμα στοιχεία576. Τα παραπάνω
αποτελούν μια καλή ευκαιρία και για τη διδασκαλία της φύσης της Φυσικής. Ενδεικτικά, μια σειρά προβληματικών καταστάσεων θα μπορούσε
να είναι:
Α΄ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΧΥΝΕΤΑΙ

Διδακτικοί στόχοι.
Οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι:
1. Ο αέρας έχει βάρος.
2. Η έννοια βάρος του αέρα δεν είναι αρκετή για να περιγράψει όλα τα
φαινόμενα.
576
S. MICHAELS, A. SHOUSE, & H. SCHWEINGRUBER: Ready, Set, SCIENCE!: Putting
Research to Work in K-8 Science Classrooms. Washington, DC, Τhe Νational Academies
Press, 2007, σ. 20.
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Διαδικασία.
Γεμίζουμε ένα μικρό, άδειο, γυάλινο μπουκάλι (π.χ. 0,5 L) με χρωματισμένο νερό και το αναποδογυρίζουμε μέσα σε ποτήρι σχεδόν γεμάτο με
νερό, ώστε το στόμιο του μπουκαλιού να είναι μέσα στο νερό του ποτηριού. Κρατάμε το μπουκάλι σε αυτή τη θέση. Από τη στιγμή που το στόμιο του μπουκαλιού βρεθεί μέσα στο νερό δεν χύνεται νερό από το
μπουκάλι στο ποτήρι.
Ζητάμε από τους μαθητές να περιγράψουν/ερμηνεύσουν αυτή την
κατάσταση. Τους καθοδηγούμε να «δουν» την κατάσταση ως έναν ζυγό
που ισορροπεί. Αν το νερό στο μπουκάλι βρίσκεται στο ένα άκρο του
ζυγού, τι βρίσκεται στο άλλο άκρο;
Συζητάμε την ιδέα ότι ο αέρας έχει βάρος. Πώς μπορούμε να αποδείξουμε αυτόν τον ισχυρισμό; Στο σημείο αυτό προτείνεται να ακολουθηθεί μία διαδικασία όπως αυτή που παρουσιάζεται από τους Michaels et
al.577,578.
Επαναλαμβάνουμε το αρχικό πείραμα χρησιμοποιώντας ένα μεγαλύτερο γυάλινο μπουκάλι. Το νερό του μπουκαλιού εξακολουθεί να μην
χύνεται στο ποτήρι. Πώς μπορεί ο «ζυγός» μας να εξακολουθεί να ισορροπεί τώρα που έχουμε τοποθετήσει ποσότητα νερού μεγαλύτερου βάρους; Αρκεί η έννοια βάρος του αέρα για να ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση;
Β΄ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΠΩΣ (ΔΕΝ) ΠΙΝΟΥΜΕ ΝΕΡΟ ΜΕ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Διδακτικός στόχος.
1. Οι μαθητές να αντιληφθούν την ανάγκη εισαγωγής μίας νέας έννοιας,
της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Διαδικασία.
Γεμίζουμε ένα μπουκάλι με καθαρό, πόσιμο νερό, περνάμε από το λαιμό
του μπουκαλιού ένα καλαμάκι και ζητάμε από ένα μαθητή να προσπαθήσει να πιει νερό ρουφώντας συνεχώς. Ζητάμε από τους μαθητές να εξηγήσουν το φαινόμενο με όρους Φυσικής. Πώς πίνουμε νερό με το καλαμάκι;
Πολλοί μαθητές αναμένεται να δώσουν απαντήσεις του τύπου «[...]
όταν ρουφάμε βγάζουμε τον αέρα από μέσα, δημιουργείται κενό και [το
νερό] ανεβαίνει» και «[...] ασκούμε μια πίεση που απορροφάει το νερό
μέσα»579.
577
S. MICHAELS, A. SHOUSE, & H. SCHWEINGRUBER: Ready, Set, SCIENCE!: Putting
Research to Work in K-8 Science Classrooms. Washington, DC, Τhe Νational Academies
Press, 2007, σ. 73-75.
578
Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής. Αθήνα,
Gutenberg, 2015, σ. 223-225.
579
Π. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ, Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ, Δ. ΨΥΛΛΟΣ: «Η ανάπτυξη χάρτη ιδεών των μαθητών και η χρήση του στο σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων: Η περίπτωση των ρευστών.» Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 1994, τχ. 20-21, σσ. 147-170.
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Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία κλείνοντας τον λαιμό
του μπουκαλιού αεροστεγώς με πλαστελίνη. Ζητάμε από τον ίδιο μαθητή
να προσπαθήσει να πιει νερό, ρουφώντας συνεχώς. Ζητάμε, επίσης, από
τους μαθητές να προβλέψουν τι θα γίνει και γιατί.
Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής ρουφώντας συνεχώς δεν μπορεί να
πιει νερό. Γιατί; Πώς πίνουμε τελικά νερό με το καλαμάκι; Ποιος ο ρόλος
του αέρα;
Εισάγουμε την έννοια ατμοσφαιρική πίεση ως μία έννοια απαραίτητη
να περιγράψει την παραπάνω κατάσταση και πραγματοποιούμε μία σειρά
πειραμάτων, όπως π.χ. το σπάσιμο μία σανίδας που σκεπάζεται από ένα
φύλλο εφημερίδας ή ο κλέφτης νερού580, τα οποία καλούμε τους μαθητές
να περιγράψουν/ερμηνεύσουν με τη βοήθεια της νέας έννοιας.
Γ΄ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ
Διδακτικός στόχος.
1. Οι μαθητές να αντιληφθούν την ερμηνευτική ισχύ μίας νέας έννοιας,
του μορίου, για την περιγραφή του μηχανισμού της ατμοσφαιρικής
πίεσης.
Διαδικασία.
Τοποθετούμε ένα ελάχιστα φουσκωμένο και δεμένο μπαλόνι νερού μέσα
σε μία σύριγγα των 60 mL. Σπρώχνοντας κατάλληλα το έμβολο προωθούμε το μπαλόνι στο μπροστινό μέρος του θαλάμου της σύριγγας έτσι
ώστε ο όγκος του θαλάμου να είναι περίπου 15 mL. Κλείνουμε με το δάκτυλό μας το στόμιο της σύριγγας και τραβάμε το έμβολο ώστε ο όγκος
του θαλάμου να τριπλασιαστεί. Ζητάμε από πριν από τους μαθητές να
προβλέψουν τι θα γίνει και γιατί.
Εκτελώντας το πείραμα παρατηρούμε ότι το μπαλόνι διογκώνεται.
Εστιάζουμε την προσοχή των μαθητών στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια
της μετακίνησης του εμβόλου, αέρας δεν μπορεί να μπει ούτε να βγει από
το θάλαμο, ενώ επίσης ο αέρας που βρίσκεται μέσα στο μπαλόνι είναι
εγκλωβισμένος σε αυτό. Ο Μπόιλ σε πείραμά του με μια μισοφουσκωμένη κύστη που βρισκόταν μέσα σε γυάλινο κώδωνα, παρατήρησε αντίστοιχα ότι διογκωνόταν καθώς απομακρυνόταν ο αέρας από αυτόν581.
Όπως και ο Μπόιλ, μπορούμε να δικαιολογήσουμε την παραπάνω παρατήρησή μας διατυπώνοντας την άποψη ότι ο αέρας είναι ένα ελαστικό
ρευστό.
Ζητάμε από τους μαθητές να φανταστούν ότι ο αέρας αποτελείται
από μικρά σωματίδια και κάθε σωματίδιο είναι ένα μικρό ελατήριο που
μπορεί να συμπιεστεί από κάποια εξωτερική δύναμη. Αυτό το σωματίδιο580

Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: Οδηγός για την πειραματική διδασκαλία της Φυσικής. Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδης, 2003.
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R. WESTFALL: Η συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004, σ. 68.
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ελατήριο το ονομάζουμε μόριο και ισχυριζόμαστε ότι διαθέτει ισχυρή
ερμηνευτική ισχύ. Έτσι, στην ανοιχτή σύριγγα μπορούμε να θεωρήσουμε
ότι το βάρος της ατμόσφαιρας συμπιέζει τα ελατήρια του αέρα και αυτά
διατηρούν τη συμπίεσή τους όταν κλείνουμε τη σύριγγα με το δάκτυλό
μας. Τι συμβαίνει άραγε στα ελατήρια του αέρα στο θάλαμο, όταν τραβάμε το έμβολο; Τι συμβαίνει σε αυτά που βρίσκονται μέσα στο μπαλόνι;
Επίλογος
Σύμφωνα με τον Matthews582 η ιστορία των Φ.Ε. συνεισφέρει στη διδασκαλία της καθώς, μεταξύ άλλων:
● Κινητοποιεί και ενεργοποιεί τους μαθητές.
● Προάγει την καλύτερη κατανόηση εννοιών περιγράφοντας τη γέννηση και την ανάπτυξη τους.
● Καταδεικνύει ότι η επιστημονική γνώση υφίσταται αλλαγές.
Στην εργασία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά καθώς και ότι η
αξιωματική εισαγωγή εννοιών του μικρόκοσμου δεν είναι σύμφωνη με
τη φύση της Φυσικής, προτάθηκε μία διδακτική προσέγγιση εισαγωγής
των εννοιών ατμοσφαιρική πίεση και μόριο, στο Γυμνάσιο. Οι έννοιες
εισάγονται μέσα από την πραγμάτευση πειραμάτων που πραγματοποιούνται με καθημερινά υλικά.

582

M. MATTHEWS: History, «Philosophy, and Science Teaching: The Present Rapprochement». Science & Education, 1992, 1, σ.11-47.
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Ιστορία των Επιστημών: Η Εννοιολογική Αλλαγή
στη Διδακτική Πράξη
ΕΛΕΝΑ ΜΑΝΙΑΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΥΛΗ
Εισαγωγή
Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών προσδιορίζεται κυρίως από τη
σχολική επιστήμη, δηλαδή το περιεχόμενο της επιστημονικής γνώσης
που διδάσκεται στο σχολείο. Πρόκειται, όχι για μία απλοποιημένη μορφή
επιστημονικής γνώσης, αλλά για μία γνώση η οποία, έχοντας υποστεί
διδακτικό μετασχηματισμό, καταλήγει σε ένα σώμα γνώσης διαφορετικό
από αυτό που χειρίζονται οι επιστήμονες.
Στόχος της παρουσίασης είναι να περιγράψει το πλαίσιο εντός του
οποίου διεξάγεται η συζήτηση για τον ρόλο της Ιστορίας των Επιστημών
στη διδακτική πράξη, δίνοντας παράλληλα έμφαση και στις κύριες θέσεις, όσον αφορά στη διδακτική των επιστημονικών εννοιών. Κεντρικός
άξονας είναι η ανάδειξη της διδακτικής των φυσικών επιστημών και του
εννοιολογικού οπλοστασίου τους, μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας και
της Διδακτικής. Απώτερος στόχος είναι να συζητηθούν θέσεις και προβληματισμοί που θα συμβάλουν, ενδεχομένως, στη διαμόρφωση μιας
νέας προοπτικής, η οποία θα μας κάνει ικανούς στο να αναγνωρίζουμε τα
ανθρωπολογικά, κοινωνικά, και ιδεολογικά χαρακτηριστικά πίσω από
την επίσημη επιστημονική γνώση.
Αρχικά, θα μιλήσουμε για τους όρους της σχέσης μεταξύ της Ιστορίας και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών, όπως αυτοί εντοπίζονται στην ιστορική διαδρομή αυτής της σχέσης. Στη συνέχεια, θα σκιαγραφήσουμε τη σχέση της Ιστορίας των Επιστημών και της διδασκαλίας
των φυσικών επιστημών. Τέλος, θα προτείνουμε πιθανές νέες οδούς συσχέτισης της Ιστορίας των Επιστημών και της διδακτικής των φυσικών
επιστημών, εστιάζοντας στη διδασκαλία των επιστημονικών εννοιών.
Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, τα προς πραγμάτευση ερωτήματα, τα
οποία θα αναδειχθούν στην παρούσα εργασία, είναι: Ποιος είναι ο ρόλος
των επιστημονικών εννοιών στη διδακτική των φυσικών επιστημών; Πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την Ιστορία των Επιστημών στη διδακτική
των επιστημονικών εννοιών και της αλλαγής τους στο χρόνο;
Η Ιστορία των Φυσικών Επιστημών στη διδακτική πράξη: προωθώντας την ιστορική και πολιτισμική διάσταση της Επιστήμης
Η οργανική σχέση μεταξύ της Ιστορίας των Επιστημών και της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών διαμορφώνεται μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο της γενικότερης ιδέας ότι οι επιστημονικές ανακαλύψεις αποτελούν κοινωνικές δραστηριότητες με ανάλογες
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επιπτώσεις και, επομένως, θα πρέπει να αναδειχθεί η ανθρωπιστική και
πολιτισμική διάσταση των Επιστημών. Συγκεκριμένα, το 1952 ο γερμανός φυσικός και ιστορικός των Επιστημών Gerald James Holton, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard, εκδίδει το έργο Εισαγωγή στις Έννοιες και τις Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης. Στο έργο αυτό επισημαίνει,
μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη σημασία της διερεύνησης του τρόπου διαμόρφωσης των εννοιών στην Επιστήμη· κάτι για το οποίο μετέπειτα ο
Holton θα αναφέρει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο συναρπαστικά ζητήματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ένας ιστορικός των Επιστημών.
Στην εισαγωγή της πρώτης έκδοσης του έργου, ο Holton αναφέρει ότι
το βασικό περιεχόμενο του βιβλίου είναι η φυσική επιστήμη, αλλά εστιάζει σε μία σειρά από εναλλακτικούς στόχους, όπως την παρουσίαση της
Επιστήμης ως εμπειρίας, ως μίας ολοκληρωμένης και συγκλονιστικής
διανοητικής περιπέτειας. Αποφεύγοντας την αποδελτίωση αδρανών ιδεών που βρίσκονται στα επιστημονικά εγχειρίδια, το έργο αυτό έχει
σκοπό να εστιάσει στις όψεις της επιστημονικής δραστηριότητας στο
πλαίσιο ολόκληρου του εύρους των φυσικών επιστημών. Επιπλέον, επισημαίνει την αναγκαιότητα της μελέτης των εννοιών και του τρόπου με
τον οποίο οι έννοιες μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις συνήθεις αντιπαραθέσεις μεταξύ των φυσικών επιστημών και των επιστημών του ανθρώπου.583
Οι προθέσεις του συγγραφέα ενός τέτοιου εγχειρήματος, όπως και
παρόμοιων εγχειρημάτων της εποχής, μπορούν να κατανοηθούν και να
ερμηνευθούν εφόσον τοποθετηθούν στο διανοητικό τους πλαίσιο. Ήδη
από το 1945, το Πανεπιστήμιο του Harvard, μέσα από τη δημοσίευση της
ερευνητικής αναφοράς της Επιτροπής του Πανεπιστημίου με τίτλο Γενική Εκπαίδευση σε μία Ελεύθερη Κοινωνία, εξέφρασε ως επιτακτική την
ανάγκη μεταρρύθμισης της γνώσης η οποία παρεχόταν στους μαθητές
και φοιτητές μέχρι εκείνη την περίοδο στην Αμερική. Πιο συγκεκριμένα,
η μεταρρύθμιση στόχευε σε ένα είδος εκπαίδευσης, το οποίο θα εμπλούτιζε τη γενική γνώση των σπουδαστών με τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων των ειδικών επιστημονικών πεδίων μεταξύ τους, την ιστορική τους
ανάπτυξης, τη διερεύνηση των βασικών επιστημονικών εννοιών και τη
μελέτη της φύσης του επιστημονικού εγχειρήματος στο σύνολο του. Κεντρικό σημείο της πρότασης ήταν η ανάδειξη της θέσης του ανθρώπου
μέσα στην κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο, προωθήθηκε ένα είδος εκπαίδευσης, το οποίο στόχευε στη διεύρυνση της γενικής παιδείας των σπουδαστών, δηλαδή, των μελλοντικών εξειδικευμένων επιστημόνων. Με
άλλα λόγια, αυτό το νέο μοντέλο εκπαίδευσης είχε ως στόχο να εφοδιά-
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G. HOLTON, S. G. BRUSH: Εισαγωγή στις Έννοιες και στις Θεωρίες της Φυσικής Επιστήμης, μτφρ. Η. Μαρκολέφας, Λ. Σκουρλά. Αθήνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
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σει τους σπουδαστές κατάλληλα, ώστε να γίνουν, όπως σημειώνεται στην
αναφορά, “ισορροπημένοι” επιστήμονες στο μέλλον.584
Υπό αυτούς τους όρους, πρωτοεμφανίστηκε η ανάγκη για την ενσωμάτωση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών στη γενική εκπαίδευση των σπουδαστών των αμερικανικών ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εδώ η εγγενής αξία της Φιλοσοφίας
και της Ιστορίας των Επιστημών δεν είναι ο βασικός λόγος της ανάγκης
που δημιουργείται. Αντιθέτως, όπως αναφέρει ο Holton στο έργο του
1952, η ανάγκη της μεταρρυθμιστικής πολιτικής στην εκπαίδευση, βασίζεται στην εξοικείωση του σπουδαστή με το κατάλληλο πλαίσιο μέσα
στο οποίο κάθε συγκεκριμένη ιδέα απέκτησε νόημα, με τα κίνητρα και
τις μεθόδους προσέγγισης των ανθρώπων πίσω από την Επιστήμη, και
τον θρίαμβο της ανθρώπινης διάνοιας πίσω από το επιστημονικό επίτευγμα. Με άλλα λόγια, την εξοικείωση του σπουδαστή με την επιστήμη
ως μία όψη της ευρύτερης αναζήτησης της γνώσης μέσα στην ελεύθερη
κοινωνία, την ικανότητα του να αναγνωρίζει τους βασικούς νόμους και
την εξέλιξη των σημαντικών εννοιολογικών πλαισίων που διαμορφώνουν
την επιστημονική σκέψη και τελικά τη μετατροπή του σε υπεύθυνο πολίτη, ικανό να κατανοεί την επιστήμη και την κοινωνία και τις σχέσεις που
αναπτύσσονται μεταξύ τους (Holton, Brush, 2002: xviii).
Όσον αφορά στο διανοητικό πλαίσιο της εποχής, αυτό συμπυκνώνει
μία σειρά από επεισόδια και ρεύματα, τα οποία έλαβαν χώρα από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά. Χονδρικά, αφορούν στην υπονόμευση της
θετικιστικής εικόνας των επιστημών και της ιστορίας τους, την ανάγκη
της μελέτης των επιστημονικών εννοιών υπό νέους όρους, και την κατανόηση της σημασίας του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου μέσα στο
οποίο οι θετικές επιστήμες άνθισαν. Σήμερα, λοιπόν, αν και βασισμένη
σε διαφορετικές διανοητικές, ερευνητικές και πολιτικές ατζέντες, η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας στις λεγόμενες φυσικές επιστήμες επανεμφανίζεται μέσα από την
ανάγκη της διασταύρωσης των πεδίων των ανθρωπιστικών και των φυσικών επιστημών. Συγκεκριμένα, μετά το 1970 ξεκινούν τα προγράμματα
STS (Science, Technology and Society), τα οποία στοχεύουν στην ανάδειξη της αλληλεπίδρασης Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας και
αναγνωρίζουν την πρακτική, επαγγελματική, κοινωνική, και ανθρωπιστική πλευρά των φυσικών επιστημών με την ενσωμάτωση αυτών των αντιλήψεων στα Αναλυτικά Προγράμματα.
Στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα, προβάλλεται για τις φυσικές επιστήμες η ανθρώπινη, πολιτισμική και ιστορική διάστασή τους.
Και ενώ για αρκετά χρόνια η διδακτική τους ήταν αποτέλεσμα ξεχωριστής ανάπτυξης από τις βασικές αρχές της Ιστορίας τους, τελευταία κα584
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ταγράφονται προτάσεις ερευνητών για τη συμβολή της Ιστορίας των Επιστημών στη διδακτική πράξη.
Μέσα από τη διδασκαλία επιδιώκεται να αναδειχθεί η φύση της επιστημονικής γνώσης, καθώς και θέματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισής
της, όπως αυτός εκδηλώνεται μέσα από πολιτισμικές, ηθικές και χρηστικές αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα στην Επιστήμη και την Κοινωνία. Αυτός
λοιπόν ο χαρακτήρας των φυσικών επιστημών, που αποτυπώνει και περιγράφει ό,τι θεωρούμε ως επιστημονικό εγχείρημα και προσδιορίζεται από
τις παραπάνω συνθήκες, εκφράζεται με τον όρο ‘‘Φύση των Φυσικών
Επιστημών - Nature of Science - NOS’’. Πρόκειται για ένα γόνιμο χώρο
σύγκλισης διαφόρων επιστημονικών πεδίων (όπως είναι η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία) με τις φυσικές επιστήμες
και αποτελεί συγχρόνως την έκφραση των νέων τάσεων διαχείρισης του
επιστημονικού φαινομένου. Μερικές από αυτές τις τάσεις είναι: Επιστημονικός Αλφαβητισμός (Scientific Literacy), Δημόσια Κατανόηση της
Επιστήμης (Public Understanding of Science), Φυσικές Επιστήμες για
Όλους (Science for All) και Φυσικές Επιστήμες ως Κουλτούρα (Science
as Culture). Κοινή επιδίωξη, όπως προκύπτει, είναι η ανάδειξη της φύσης
της επιστημονικής γνώσης, ο διάλογος σχετικά με τον τρόπο που τη διαχειριζόμαστε και η καλλιέργεια στάσεων που φέρεται να διαμορφώνει η
γνώση αυτή. Η Ιστορία των Επιστημών συμβάλλει στην ανάδειξη αυτών
των επιδιώξεων, προβάλλεται ως κατάλληλο πεδίο υλοποίησής τους και
στο πλαίσιο αυτό φαίνεται να συναντά τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.585
Αξιοποίηση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών στον διδακτικό
σχεδιασμό
Κι ενώ είναι εύκολο να μιλάει και να επιχειρηματολογεί κάποιος για όλα
αυτά, επικαλούμενος την αξία της συμβολής της Ιστορίας των Επιστημών στη διδασκαλία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να προτείνει και να εφαρμόσει τρόπους που να μετουσιώνουν όλα αυτά σε πράξη μέσα στη
σχολική τάξη. Πώς, λοιπόν, η Ιστορία των Επιστημών μπορεί να ενσωματωθεί στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών;
Τρεις στάσεις έχουν διαμορφωθεί απέναντι σε αυτό το ερώτημα: Α)
Η στάση ότι η Ιστορία των Επιστημών μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τη Διδακτική για να επιτευχθούν μαθησιακοί και διδακτικοί
στόχοι και ως διδακτική παρέμβαση για τη βελτίωση της ποιότητας της
585
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διδασκαλίας.586 Β) Η άποψη της ιστορικής προσέγγισης με στόχο την
ανάδειξη του «μεγαλείου» των επιστημονικών επιτευγμάτων και την επιβεβαίωση ότι η επιστημονική γνώση είναι μια έγκυρη γνώση, σαφώς ανώτερη από τις άλλες υπάρχουσες μορφές γνώσης. Η αναφορά στην ιστορία του αντίστοιχου φυσικού φαινομένου στοχεύει στο να προβάλει
την εικόνα της συνεχούς και αταλάντευτης πορείας της επιστήμης στο
πλαίσιο του θετικιστικού παραδείγματος. Δημιουργείται έτσι ένα προνομιακό δίκτυο προσπέλασης στην νεότερη επιστήμη με έμφαση στον κανονιστικό της ρόλο. Γ) Η πρόταση, αντισταθμιστική στο θετικιστικό μοντέλο, ότι η Ιστορία των Επιστημών βοηθάει στο να γίνει κατανοητό ότι
δεν υπάρχουν σταθερές για το πώς αναπτύσσεται η Επιστήμη, η οποία
συνεχίζει την πορεία της, άλλοτε σωρεύοντας γνώσεις και άλλοτε δημιουργώντας ρήξεις με τις καθιερωμένες αντιλήψεις.587
Βέβαια, η χρήση στοιχείων Ιστορίας των Επιστημών στη διδασκαλία
φαίνεται ότι αποκτά νόημα και από το είδος του διδακτικού μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε σχολική που επιχειρείται, βάσει των
στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος.588 Για παράδειγμα, σε μία παραδοσιακή μετασχηματιστική αντίληψη τα στοιχεία της Ιστορίας των
Επιστημών είτε απουσιάζουν είτε εισάγονται αποσπασματικά χωρίς καμία συσχέτιση με την εννοιολογική και μεθοδολογική συνιστώσα της
επιστημονικής γνώσης. Σε μία εποικοδομητική μετασχηματιστική αντίληψη ο ρόλος της Ιστορίας των Επιστημών αναβαθμίζεται στη διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των μαθητών για τα φυσικά φαινόμενα
και τις έννοιες των φυσικών επιστημών.589 Τέλος, όπως θα φανεί στη συνέχεια, σε μία καινοτόμα αντίληψη, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διαμόρφωση εννοιολογικών ενοτήτων, την επίδραση της υποθετικοπαραγωγικής μεθοδολογικής προσέγγισης και την οργανική ένταξη της
πολιτισμικής διάστασης των φυσικών επιστημών, η εισαγωγή στοιχείων
της Ιστορίας των Επιστημών, δεν συνδέεται μόνο με την προσπάθεια διαμόρφωσης θετικών στάσεων, αλλά και με την αλλαγή φιλοσοφίας προς
την κατεύθυνση αναβάθμισης της πολιτισμικής συνιστώσας της επιστημονικής γνώσης.590
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Έννοιες και εννοιολογικά σχήματα μέσα από την προοπτική της Ιστορίας των Επιστημών
Η μελέτη των επιστημονικών εννοιών είναι κεντρικό αντικείμενο μελέτης στο πεδίο της Ιστορίας των Iδεών και της Εννοιολογικής Ιστορίας. Η
θέαση των επιστημών μέσα από την προσέγγιση της ιστορικότητας των
εννοιολογικών τους δομών, αλλά και της συγκρότησής τους βάσει των
εννοιολογικών σχέσεων που αναπτύσσουν, μας επιτρέπουν την κριτική
στις φυσικές επιστήμες και στη διδασκαλία τους. Εν ολίγοις, η Εννοιολογική Ιστορία ή Ιστορία των Εννοιών, ένα πεδίο ιστορικής έρευνας το οποίο αναπτύχθηκε από τα μέσα κυρίως του 20ου αιώνα στην Αγγλία και
την Γερμανία, μέσα από τα κατάλληλα μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση και τη μελέτη των εννοιών, των ορολογιών, της
χρήσης τους και των μετασχηματισμών τους, χαρτογραφεί την ανάπτυξη
και την ερμηνεία των ιδεολογιών με τις οποίες οι έννοιες ή ο λόγος είναι
επιφορτισμένες.591 Σε αυτό το πλαίσιο, οι έννοιες και οι μετασχηματισμοί
τους μελετώνται και ερμηνεύονται ως γλωσσικές διαδικασίες, ως εννοιολογικές δομές, οι οποίες συμπυκνώνουν ένα πλήθος σημασιολογικών
δικτύων. Η μελέτη των δικτύων αυτών, θα επιτρέψουν εν τέλει τη μελέτη
των πολιτικών και κοινωνικών δικτύων, νοοτροπιών και ιδεολογιών που
αντανακλώνται μέσα από τις έννοιες και τις χρήσεις τους.592
Για παράδειγμα, η νευτώνεια έννοια της δύναμης, είναι κάτι πολύ
παραπάνω από τη μαθηματική της διατύπωση, F= m x a, όπως και η νευτώνεια θεωρία δεν είναι απόρροια μίας ηρωοποιημένης διάνοιας. Μέσα
από την εννοιολογική προσέγγιση της νευτώνειας δύναμης είμαστε σε
θέση να μελετήσουμε το γλωσσικό και ιδεολογικό πλαίσιο μέσα από το
οποίο η νευτώνεια έννοια της δύναμης, η οποία δρα από απόσταση, αναδύθηκε μέσα από ένα άκρως μηχανοκρατικό σύμπαν, ως μία εννοιολογική δομή στην οποία συμπυκνώνονται ένα πλήθος από σημασιολογικά
δίκτυα. Βασικό σημείο μίας τέτοιας μελέτης είναι ότι αυτά τα δίκτυα,
ξεκίνησαν να διαμορφώνονται ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα στην Αγγλία και συγκεκριμένα μέσα από το διανοητικό πλαίσιο μίας συζήτησης
για το ποιος είναι ο φιλοσοφικά κατάλληλος τρόπος για να μιλήσουμε για
τη φύση, δηλαδή ποια είναι η κατάλληλη φιλοσοφική γλώσσα.
Μέσα από μία τέτοια μελέτη, η προσοχή των μελετητών, αλλά και
των σπουδαστών, θα εστιάσει στη νευτώνεια δύναμη που δρα εξ αποστάσεως ως μία εννοιολογική δομή, η οποία συμπυκνώνει ένα πλήθος
σημασιολογικών σχέσεων και αντανακλά τη διαδικασία διαμόρφωσης
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νέας φιλοσοφίας μέσα από τη δια591
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δικασία συγκρότησης μίας ιδεολογικής ταυτότητας, κυρίως, των διανοητών της πρώιμης Royal Society. Το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ως
παράδειγμα τόσο για την επιστημονική έρευνα όσο και για την εκπαίδευση των επιστημών στους σπουδαστές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διδακτική των μαθηματικοποιημένων Επιστημών
και του εννοιολογικού οπλοστασίου τους μέσα από το πρίσμα της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας, και συγκεκριμένα της Ιστορίας των Εννοιών,
θα μας κάνει ικανούς στο να αναγνωρίζουμε τα ανθρωπολογικά, κοινωνικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά πίσω από την επιστημονική γνώση
και να συνδέουμε την Επιστήμη με τη Φιλοσοφία και την Ιστορία υπό
νέους όρους, επανατοποθετώντας την στην κοινωνία.
Υπό αυτούς τους όρους, η Ιστορία των Εννοιών μπορεί να μας δείξει
τον δρόμο για τη γεφύρωση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας με τις φυσικές επιστήμες και τον ρόλο αυτής της σχέσης στη διδακτική των Επιστημών. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί στόχοι θα πρέπει να επιδιώκουν μία εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες που θα ξεπερνά τη συντηρητική προσέγγιση του επιστημονισμού, που αποδίδει στην επιστήμη
ένα υπερβολικό κύρος και θα αναδεικνύει την Επιστήμη ως κουλτούρα
για όλους τους πολίτες.
Έτσι, η πιθανή ανάπτυξη της διαθεματικής δομής των Αναλυτικών
Προγραμμάτων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με σκοπό να αναδείξει την
Ιστορία των Επιστημών και το ρόλο τον οποίο μπορεί να παίξει στη βελτίωση της κατανόησης και στην διδακτική των επιστημονικών εννοιών.
Συμπεράσματα
Η Ιστορία των Επιστημών σίγουρα μπορεί να δείξει τον τρόπο που οι
επιστημονικές εξελίξεις επηρεάζουν τον πολιτισμό και πώς η επιστημονική και κοινωνική ηθική διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο. Επιπλέον η
Ιστορία των Εννοιών μπορεί να δείξει τον τρόπο που οι επιστημονικές
έννοιες αντανακλούν τα πολιτισμικά στοιχεία της κάθε εποχής και πώς η
επιστημονική και κοινωνική ηθική συν-διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο.
Με άλλα λόγια, το πεδίο της Ιστορίας των Εννοιών μπορεί να μας
δείξει τον δρόμο για τη γεφύρωση της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας με
τις φυσικές επιστήμες και τον ρόλο αυτής της σχέσης στη διδακτική των
φυσικών επιστημών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι έννοιες και οι μετασχηματισμοί τους μελετώνται και ερμηνεύονται ως γλωσσικές διαδικασίες, ως
εννοιολογικές δομές, οι οποίες συμπυκνώνουν ένα πλήθος σημασιολογικών δικτύων. Με αυτό τον τρόπο, η ιστορική μελέτη μπορεί να εστιάσει
στις επιστημονικές έννοιες, όχι ως απλά μαθηματικά εργαλεία, αλλά ως
συμπυκνώσεις της εμπειρίας και του ορίζοντα προσδοκιών που αναπτύσσονται σε διάφορες ιστορικές συνθήκες και αποκρυσταλλώνονται στις
έννοιες καθαυτές. Υπό αυτό το πρίσμα, η μελέτη μπορεί να επικεντρωθεί
στην πολιτική και κοινωνική λειτουργία των επιστημονικών εννοιών και
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της χρήσης τους στις συνθήκες αυτές. Έτσι, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα των επιστημονικών εννοιών επιτρέπεται μία σημασιολογική, κοινωνική και ανθρωπολογική προσέγγιση των Επιστημών, επαναπροσδιορίζοντας τις Επιστήμες καθαυτές και τον ρόλο της Ιστορίας τους στην
εκπαίδευση.
Τέλος, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσα από την εστίαση
στις επιστημονικές έννοιες και με βάση τη συμβολή της Ιστορίας των
Επιστημών είναι η πρόταση για μία ανθρωπιστική, αντιαυταρχική και
δημοκρατική εκπαίδευση. Επιπλέον, η πρόταση να διδάσκεται η Ιστορία
των Επιστημών, όχι σε αποκλειστική συνάφεια με τις φυσικές επιστήμες,
αλλά ενταγμένη και σε ένα Πρόγραμμα Ανθρωπιστικών Σπουδών θα βοηθούσε τους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστημονική όψη της παγκόσμιας κουλτούρας. Θα τους βοηθούσε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
και τη γενική τους παιδεία και να καλλιεργήσουν μία ώριμη στάση απέναντι στην Επιστήμη.
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Η χαρτογράφηση της πραγματικότητας και των εννοιών στη
φιλοσοφία και τη διδακτική των φυσικών επιστημών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΙΟΧΟΥ
Περίληψη
Η παρούσα ανακοίνωση συνδέει τις αλλαγές που συντελούνται στις δομές και τα σχήματα σκέψης των μαθητών, όπως αυτές αποτυπώνονται
στους εννοιολογικούς χάρτες, με την πορεία οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης. Προτείνει τη μεταφορά της φιλοσοφικής προβληματικής
του χάρτη-μοντέλου της πραγματικότητας στην τάξη, και προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιεί τη δυναμική των εννοιολογικών χαρτών. Πώς
κατασκευάζεται ένας χάρτης και με ποια κριτήρια αξιολογείται; Είναι
δυνατή η κατασκευή ενός ιδανικού χάρτη–άτλαντα του κόσμου ή η διατύπωση μιας θεωρίας των πάντων; Και ακόμη, τι μας διδάσκει η σύγκριση εναλλακτικών χαρτών σε συγχρονικό ή διαχρονικό επίπεδο; Πού συγκλίνουν, εάν συγκλίνουν κάπου, οι διαφορετικοί χάρτες και σε τι διαφέρουν; Τα ζητήματα αυτά έχουν γίνει αντικείμενο έντονης φιλοσοφικής
διαμάχης. Ωστόσο, η διερεύνησή τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας μπορεί να προωθήσει σημαντικά την εξοικείωση των μαθητών με τη φύση της επιστημονικής πρακτικής.
Η άποψη ότι οι επιστημονικές θεωρίες ή τα μοντέλα που χρησιμοποιούν
οι επιστήμονες αποτελούν χάρτες του φυσικού κόσμου απαντά συχνά
στη φιλοσοφία της επιστήμης και υπογραμμίζει κυρίως α) τον πλουραλισμό των μεθόδων προσέγγισης του πραγματικού και των συστημάτων
παράστασής του, αλλά και β) τον ρόλο των συμπτώσεων, των συμβάσεων, των στόχων ή των συμφερόντων και των αξιών, εν γένει, των επιστημόνων, τόσο στην επιλογή ή την κατασκευή ενός μοντέλου, όσο και
στον τρόπο χρήσης του. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, όπως συμβαίνει
με τους χάρτες μιας περιοχής, έτσι και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται
για την παράσταση της πραγματικότητας είναι μερικά και επιλεκτικά.
Αντανακλούν τις συμβάσεις του πλαισίου που τα αναδεικνύει. Είναι κατ’
ανάγκην ατελή, διότι ανάλογα με τους στόχους και τις αξίες αυτού του

Το ενδιαφέρον για τη διδακτική των φυσικών επιστημών μού ενέπνευσε στη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών η κυρία Φιλιώ Καλαμπαλίκη, δασκάλα μου και
συνταξιούχος πλέον εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οφείλω πρακτικά
και θεωρητικά πολλά στη βαθιά παιδαγωγική και ψυχολογική της κατάρτιση και στις
συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Της οφείλω κατά πολύ και το ότι συνεχίζω με ό,
τι και όπως πρωτοξεκίνησα και αγαπάω. Γι’ αυτό καθώς και για όλα όσα έχει κάνει για
μένα, όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να εκφράσω από εδώ την ευγνωμοσύνη μου αφιερώνοντάς της το κείμενο αυτό.
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πλαισίου, προβάλλουν ορισμένες μόνο όψεις της πραγματικότητας. Αυτό
δεν σημαίνει όμως και ότι είναι αναξιόπιστα ή ότι δεν μπορούν να είναι
κατάλληλα για τους σκοπούς με τους οποίους συνδέεται η χρήση τους. Η
μεταφορά του χάρτη απαντά σε ερωτήσεις όπως: πώς μια θεωρία μπορεί
να είναι ατελής ή ακόμη και αν-αληθής, χωρίς να ψεύδεται; Ωστόσο δεν
μας δεσμεύει με μια ορισμένη απάντηση σχετικά με το τι ή το πώς μιας
παράστασης. Εκφράζει την αποτυχία των παραδοσιακών κριτηρίων επάρκειας των επιστημονικών θεωριών (π.χ. της αλήθειας των προτάσεών
τους με όρους αντιστοιχίας), αλλά αποτελεί κυρίως ένα ευέλικτο εργαλείο προσδιορισμού της φύσεως (ή και του περιεχομένου) των παραστάσεών μας και των σχέσεών τους με τον κόσμο· γεγονός που ίσως εξηγεί
και το ότι η χρήση της στην ιστορία και τη φιλοσοφία της επιστήμης ποικίλει.
II
Στην διδακτική των φυσικών επιστημών χρησιμοποιείται αντιστοίχως η
τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης, μέσω της οποίας επιχειρείται
μια παραστατική απεικόνιση της συσχέτισης των εννοιών. Σύμφωνα με
τον Joseph Novac, ο οποίος και εισηγήθηκε την τεχνική αυτή τη δεκαετία
του ̓70, ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελείται από κόμβους που αναπαριστούν έννοιες, και συνδέσμους που προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ
των εννοιών, καθώς περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η μία έννοια
μπορεί να συνδέεται (προτασιακά) με μια άλλη για τον σχηματισμό μιας
σημαίνουσας – νοηματικής δήλωσης.593
Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτυπώνουν τις εννοιολογικές δομές των
θεωριών. Αποτυπώνουν, δηλαδή, κατ’ αρχήν σχέσεις. Ή περιγράφουν
τον κόσμο και τις θεωρίες μας γι’ αυτόν ως πολυδιάστατα δίκτυα σχέσεων (μεταξύ υποθέσεων, ιδεών, προτάσεων, εννοιών ή συμπλεγμάτων εννοιών και γεγονότων). Η αξιοποίησή τους, όμως, στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται περισσότερο με το γεγονός ότι οι χάρτες αυτοί αποτυπώνουν τις γνωστικές και εννοιολογικές δομές ενός ορισμένου επιπέδου
μάθησης. Οι εννοιολογικοί χάρτες χρησιμοποιούνται πρωτίστως για την
διερεύνηση των πρότερων αντιλήψεων των μαθητών και της εννοιολογικής τους πορείας και δευτερευόντως, μόνο για την αποτύπωση μιας επιστημονικά ορθής ή υποτιθέμενης υποδειγματικής δομής.

593
J.D. NOVAK: A Theory of Education. Ithaca, New York, Cornell University
Press, 1977 και J.D. NOVAK & D.B. GOWIN: Learning How to Learn. New York,
Cambridge University Press, 1984.
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III
Στο θεωρητικό υπόβαθρο της χαρτογράφησης των εννοιών ως διδακτικής και παιδαγωγικής τεχνικής βρίσκονται οι βασικές αρχές του εποικοδομισμού και πιο συγκεκριμένα η έρευνα του David Ausubel στο πεδίο της γνωστικής ψυχολογίας, όσον αφορά στον τρόπο που οποίο η νέα
γνώση αφομοιώνεται και διορθώνονται τυχόν λανθασμένες ή εναλλακτικές αντιλήψεις (εννοιολογική αλλαγή).594 Για την θεωρία της εποικοδόμησης της γνώσης, η μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής νοημάτων
και συστημάτων νοημάτων, η οποία πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση νέων πληροφοριών στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές. Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, μια νέα ιδέα (ή έννοια) για να αποκτήσει σημασία και νόημα για ένα άτομο, θα πρέπει να συνδεθεί με ό,τι ήδη υπάρχει στη μνήμη. Μια διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αφομοίωση της νέας γνώσης – αυτό που ο Ausubel ονομάζει νοηματική ή
προσληπτική μάθηση – και που στον εννοιολογικό χάρτη αποτυπώνεται
με την προσθήκη νέων κόμβων και την δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ των εννοιών (συνδέσμων). Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος των κόμβων, των συνδέσμων και των επιπέδων ιεράρχησης που περιλαμβάνει ο χάρτης, τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο κατανόησης
των νέων νοημάτων. Η πολυπλοκότητα του χάρτη είναι δείκτης αποτελεσματικότερης πρόσληψης και οργάνωσης της γνώσης. Και ενώ με την
βαθμιαία συσσώρευση και αφομοίωση νέων πληροφοριών, η δομή του
χάρτη διευρύνεται και εμπλουτίζεται με νέα νοήματα (έννοιες και συσχετίσεις εννοιών), εντούτοις οι πληροφορίες εκείνες που δεν μπορούν να
ενταχθούν ομαλά στην υφιστάμενη δομή επεκτείνοντάς την, την τροποποιούν.
IV
Οι δύο αυτές διεργασίες, που, για την ψυχολογία, ορίζουν την «εννοιολογική αλλαγή» και που από κοινού φαίνεται να συντελούν στην εποικοδόμηση της γνώσης, στην φιλοσοφία συνδέονται με δυο διαφορετικά και εν
πολλοίς αντικρουόμενα μοντέλα κατανόησης της επιστημονικής αλλαγής: α) το παραδοσιακό, θετικιστικό μοντέλο και β) το μοντέλο της Νέας
Φιλοσοφίας της Επιστήμης της δεκαετίας του εξήντα, υπό τη μορφή που
αυτό έλαβε στο έργο, κυρίως, του Thomas Kuhn. Για το πρώτο δεν τίθεται στην πραγματικότητα ζήτημα αλλαγής ή αντικατάστασης μιας θεωρίας από μια άλλη. Η επιστήμη προοδεύει κατά τρόπο σωρευτικό, πράγμα
που σημαίνει ότι, κατά πρώτον, καμία επιστημονική θεωρία δεν κινδυνεύει από μελλοντικές διαψεύσεις, εφόσον είναι επαρκώς επικυρωμένη
594

D.P. AUSUBEL: Educational Psychology: A Cognitive View. New York, Holt,
Rinehart and Winston, 1968.
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και για όσο διάστημα το πεδίο εφαρμογής της παραμένει αναλλοίωτο –οι
επιτυχίες μιας θεωρίας είναι δυνατόν να διατηρούνται ή και να επεκτείνονται και μετά την διάψευσή της. Κατά δεύτερον, κάθε καινούρια θεωρία εξηγεί περισσότερα (φαινόμενα ή γεγονότα) από ό,τι η προηγούμενη,
χωρίς να την ανατρέπει. Ακόμη και όταν διαψεύδονται, ενόψει δύστροπων εμπειριών, οι επιστημονικές θεωρίες δεν εγκαταλείπονται, αλλά μετασχηματίζονται ̇ επεκτείνονται ή ενσωματώνονται σε πληρέστερες και
ευρύτερες θεωρητικές δομές, ικανές να καλύψουν περιοχές που δεν προβλέπονταν εξαρχής από την επικρατούσα θεωρία.
Κατά τη δεκαετία του 6̓ 0 θα αμφισβητηθεί μια θεμελιώδης παραδοχή
του μοντέλου αυτού, η οποία θέλει τις διαδοχικές (ή και αντιμαχόμενες)
επιστημονικές θεωρίες να μπορούν να επικοινωνήσουν στο γλωσσικό και
εννοιολογικό επίπεδο, είτε επειδή εκφράζονται (και μπορούν να νοηθούν) στην ίδια ακριβώς γλώσσα, είτε επειδή εκφράζονται (και νοούνται)
σε γλώσσες, που είναι μεν διαφορετικές, αλλά μπορούν να μεταφραστούν στο ίδιο ιδίωμα. Για τον Kuhn, η εξέλιξη της επιστήμης δεν είναι
μια ομαλή, γραμμική διαδικασία συσσώρευσης νέων γνώσεων, αλλά μια
ακολουθία βίαιων ανατροπών, ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, με περιόδους συνέχειας και ασυνέχειας, βαθιές τομές και ριζικές αναθεωρήσεις.595 Η επιστημονική αλλαγή κατανοείται ως μία επαναστατική αλλαγή. Είναι η μετάβαση σε μια νέα τάξη πραγμάτων (παράδειγμα ή ερευνητική παράδοση) που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναχθεί ή να θεωρηθεί ως συνέχεια της προηγούμενης. Και ένας βασικός παράγοντας
αυτής της ασυνέχειας είναι η λεγόμενη «ασυμμετρία των εννοιών». Κάθε
επιστημονική επανάσταση συνοδεύεται από έναν βαθύ εννοιολογικό μετασχηματισμό, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να υπαγάγουμε τη μία θεωρία
στην άλλη, όπως υπέθεταν οι λογικοί θετικιστές. Επιπλέον, διχάζει την
επιστημονική κοινότητα, επιβάλλοντάς της τη χρήση δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών γλωσσών (όσων είναι και τα αντίπαλα παραδείγματα),
που δεν είναι αμοιβαίως μεταφράσιμες. Μπορεί, για παράδειγμα, ο όρος
«μάζα» να απαντά και στη νευτώνεια δυναμική και στη θεωρία της σχετικότητας, ωστόσο το νόημά του έχει αλλάξει ριζικά κατά την μετάβαση
από τη μία στην άλλη. Αποτελεί συνάρτηση εντελώς διαφορετικών γνωστικών και λεξιλογικών δομών. Επομένως, ούτε οι επιστήμονες που έχουν υποστεί τον εννοιολογικό μετασχηματισμό εννοούν και αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο με εκείνο που ο Νεύτωνας ή οι προκάτοχοι του
εννοούσαν με τη χρήση του συγκεκριμένου όρου, ούτε η σύγκριση των
δυο θεωριών είναι, κατ’ επέκτασιν, δυνατή.
Η «εννοιολογική αλλαγή» εκδηλώνεται εν προκειμένω, με την ανανοηματοδότηση ενός ήδη υπάρχοντα όρου (πχ. της «μάζας»). Ενδέχεται,
όμως, κατά τον ύστερο, κυρίως, Kuhn, να εκδηλωθεί και με την εξαφά595

T.S. KUHN: The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago Press, 1962.
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νιση κάποιων παλαιών όρων ή με τη δημιουργία νέων.596 Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία αιφνίδια διαδικασία, η οποία δεν επιδέχεται
κάποιου είδους λογική ανάλυση ή δικαιολόγηση. Αναιρεί τη θετικιστική
άποψη που εκλαμβάνει ως σωρευτική τη μετάβαση από τη μία θεωρία
στην άλλη και μαζί τη δυνατότητα της έλλογης αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ των αντίπαλων θεωριών. Επιβεβαιώνεται, όμως, από την εμπειρική έρευνα και συγκεκριμένα από τη μελέτη της ιστορίας της επιστήμης, η οποία παρουσιάζει συχνά τέτοιες περιπτώσεις εννοιολογικού
μετασχηματισμού.
V
Η μεταφορά του χάρτη έχει χρησιμοποιηθεί από εκπροσώπους και των
δύο κατευθύνσεων με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο και για διαφορετικό
σκοπό. Στο Aufbau, για παράδειγμα, ο Rudolf Carnap χρησιμοποιεί την
εικόνα του χάρτη σε συνάφεια με το δομισμό του – στην προσπάθειά του
να δείξει ότι η επιστήμη (μπορεί και οφείλει να) μελετά τις δομικές ιδιότητες των αντικειμένων, και προκειμένου να αποσαφηνίσει την έννοια
της δομής που εισάγει εκεί.597 Η αξιοποίηση των δομικών χαρακτηριστικών των θεωριών ως χαρτών της πραγματικότητας επιτρέπει εν προκειμένω τη μετάβαση από την υποκειμενικότητα των αισθητηριακών δεδομένων στη διυποκειμενική (και άρα αντικειμενική) εννοιολογική γνώση,
κατά τον Carnap.
Από την άλλη μεριά, ο Kuhn παρομοιάζει τη λειτουργία του χάρτη με
αυτήν του επιστημονικού παραδείγματος. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων και
ότι «…τα παραδείγματα δεν προσφέρουν στους επιστήμονες μόνο χάρτες,
αλλά και την τεχνική της κατασκευής των χαρτών».598 Ενώ, ο περισσότερο
ίσως γνωστός για τους χάρτες του, ο Stephen Toulmin χρησιμοποιεί την
ίδια μεταφορά με τον Kuhn στο πλαίσιο μιας αντιθετικιστικής, αλλά λιγότερο ριζοσπαστικής, από εκείνον, θεωρίας για την επιστήμη, η οποία
συνδέεται με ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εννοιολογικής αλλαγής.599 Όπως
596

Βλ. T.S. KUHN: «Commensurability, Comparability, Communicability» στο P.D.
Asquith and T. Nickles (επιμ.), PSA 1982. Proceedings of the 1982 Biennial Meeting of
the Philosophy of Science Association, East Lansing, Philosophy of Science Association,
1983, σ. 669-688, T.S. KUHN: «Dubbing and Redubbing: The Vulnerability of Rigid
Designation» στο C. Savage (επιμ.), Scientific Theories, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1990, σ. 298-301 και T.S. KUHN: «The Road Since Structure» στο A. Fine,
M. Forbes και L. Wessels (επιμ.), PSA 1990. Proceedings of the 1990 Biennial Meeting of
the Philosophy of Science Association, East Lansing, Philosophy of Science Association,
1991, σ. 3-13.
597
R. CARNAP: The Logical Structure of the World, G. Rolf (μτφρ.), Berkeley, University of California Press, 1967, σ. 48-50.
598
T.S. KUHN: Structure, σ. 108.
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S. TOULMIN: An Introduction to the Philosophy of Science. London,
Huchinson’s University Library, 1953, σ. 105 κε.
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παρουσιάζεται στο Human Understanding, το μοντέλο αυτό είναι ένα
μοντέλο εξελικτικής και όχι επαναστατικής αλλαγής.600 Εμπλέκει διαδικασίες καινοτομίας (innovation) και επιλογής (selection) που φαίνεται να
αποτυπώνονται και στις επιστημονικές θεωρίες, ενώ κατά τον Toulmin, η
φύση και η λειτουργία των οποίων παρομοιάζονται με εκείνες των γεωγραφικών χαρτών. Η ιδιότητα του χάρτη να παρέχει ένα μεγάλο πλήθος
πληροφοριών, εν συγκρίσει με το εύρος των παρατηρήσεων που αξιοποιούνται για την κατασκευή του, κρίνεται καταρχάς ανάλογη με αυτή
των νόμων της επιστήμης, που αν και προκύπτουν από ένα περιορισμένο
εύρος παρατηρήσεων, ισχύουν και διατυπώνονται υπό τη μορφή καθολικών γενικεύσεων. Ο Toulmin υπογραμμίζει την ανάγκη της επιλογής του
είδους και της ποσότητας των πληροφοριών που θα πρέπει να λάβει υπ’
όψιν ένας επιστήμονας (ή χαρτογράφος), για να δημιουργήσει αφενός μια
όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη παράσταση της πραγματικότητας, η οποία,
ταυτοχρόνως, να είναι και λειτουργική· αφετέρου τη δυνατότητα των
πολλαπλών αναγνώσεων κάθε θεωρίας και κάθε χάρτη. Επιπλέον, ο
Toulmin αναδεικνύει τον ρόλο των μεθοδολογικών, κυρίως, δεσμεύσεων
των επιστημόνων, δηλαδή της σύμβασης, αλλά και της χρήσης για την
οποία προορίζεται μία θεωρία στην διαμόρφωση αυτής της επιλογής. Τέλος, συζητά τη σχέση των εναλλακτικών παραστάσεων της πραγματικότητας μεταξύ τους αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα που υποτίθεται ότι αναπαριστούν.
Η βασική ιδέα του Toulmin είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάτι σαν
άτλαντας του κόσμου, ένα είδος πλήρους και συνολικής θεωρίας για ό,τι
υπάρχει, αφενός, διότι τα κριτήρια της πληρότητας μιας θεωρίας αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Αφετέρου, διότι κάθε θεωρία καλύπτει, ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετεί και τις συμβάσεις που διέπουν την
επιστημονική πρακτική, ορισμένες μόνο περιοχές φαινομένων και από
μια ορισμένη άποψη. Δεν τίθεται θέμα πληρότητας ή σύγκρισης των διαδοχικών θεωριών στη βάση κάποιων α-χρονικών ή υπερ-ιστορικών κριτηρίων. Ο Toulmin απορρίπτει το κριτήριο της αλήθειας. Δέχεται όμως,
ότι, υπό μίαν έννοια, όλες οι θεωρίες «αληθεύουν», εφόσον αναφέρονται
σε «υπαρκτές» οντότητες που μας βοηθούν να προσανατολιστούμε στον
κόσμο – είναι όπως οι συντεταγμένες ενός χάρτη. Και επιπλέον αντιλαμβάνεται την διαδοχή των θεωριών ως μία συνεχή διαδικασία διεύρυνσης
της εμβέλειας τους.
Το θέμα των αναλογιών που παρουσιάζουν οι επιστημονικές θεωρίες
με τους χάρτες τίθεται εκ νέου στα τέλη της δεκαετίας του 9̓ 0, με το έργο
του Richard Giere, Science Without Laws.601 Οι ιδιότητες εκείνες των
600

S. TOULMIN: Human Understanding. The Collective Use and Evolution of Concepts. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1972.
601
Βλ. R.N. GIERE: Science Without Laws. Chicago, University of Chicago Press,
1999, κυρίως στις σ. 25-26, 81-82 και 214-215.
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χαρτών που ανέδειξε και αξιοποίησε ο Toulmin, η μερικότητά τους, οι
συμβάσεις που διέπουν την κατασκευή και τη χρήση τους, κυρίως όμως
το γεγονός, ότι οι χάρτες φτιάχνονται και χρησιμοποιούνται για έναν
σκοπό, απαντούν όμοια και εδώ. Ωστόσο, ο Giere επιμένει ιδιαίτερα στη
σχέση μεταξύ παριστάντος και παρισταμένου, την οποία και κρίνει σε
μεγάλο βαθμό αντικειμενική. Ούτε ο ίδιος θεωρεί ότι μπορούμε να αναλύσουμε τη σχέση αυτή με όρους «αλήθειας» ή «αντιστοιχίας» προς μια
ορισμένη δομή που υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει ο κόσμος. Υποστηρίζει, όμως, ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες μάς παρέχουν λιγότερο ή περισσότερο ακριβείς –αλλά σε κάθε περίπτωση γνήσιες– απόψεις ή προοπτικές του κόσμου, όπως ακριβώς και οι χάρτες (προοπτικιστικός ρεαλισμός). Το ερώτημα που αφήνει ανοιχτό η –
σημασιολογική κατά τον Giere– προσέγγιση των θεωριών ως μοντέλων
είναι εάν, στο βαθμό τουλάχιστον που αποδίδονται (και) γλωσσικά, δύο
εναλλακτικές όψεις ή προοπτικές της πραγματικότητας μπορούν να είναι
μεταξύ τους ασύμβατες ή να αναιρούν η μία την άλλη. Θα πρέπει, αν
μπορεί και εφόσον υφίσταται, να υπόκειται σε περιορισμούς η μεταξύ
τους λογικο-γλωσσική σχέση;
Η αντιπαράθεση, ανάμεσα στον Philip Kitcher και την Helen Longino, σχετικά με τη φύση και τη μεθοδολογία της επιστήμης λίγα χρόνια
αργότερα, θα κορυφωθεί πάνω σε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ο Kitcher να
ισχυρίζεται ότι τουλάχιστον οι παραστάσεις εκείνες που ταιριάζουν ή
συμφωνούν με την πραγματικότητα από πολλές απόψεις και σε υψηλό
βαθμό θα πρέπει να είναι και μεταξύ τους σύμφωνες, και η Longino να
κάνει λόγο για μερικώς επικαλυπτόμενες θεωρήσεις, που όμως δεν συγκλίνουν κατ’ ανάγκην κάπου ή και προβάλλουν αντίσταση στη σύγκλιση.602 Και για τους δυο, η μεταφορά του χάρτη υπογραμμίζει τον πλουραλισμό των επιστημονικών μεθόδων και θεωριών. Ωστόσο, ο πλουραλισμός αυτός δεν (θα πρέπει να) θίγει σε καμιά περίπτωση, για τον
Kitcher, την αντικειμενικότητα ή την αλήθεια των θεωριών της επιστήμης, όταν αντίθετα η Longino μετατοπίζει την έμφαση στο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της έρευνας, και στο γεγονός ότι οι επιστημονικές θεωρίες
αντανακλούν τις αξίες της εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας.

602

Για την αντιπαράθεση βλέπε σχετικά: P. KITCHER: Science, Truth and Democracy. New York, Oxford University Press, 2001, σ. 55-62, P. KITCHER: «The Third
Way: Reflections on Helen Longino’s The Fate of Knowledge». Philosophy of Science
69/4 (2002), σ. 549-559 και P. KITCHER: «Reply to Helen Longino». Philosophy of
Science 69/4 (2002), σ. 569-572. H. LΟNGINO: The Fate of Knowledge. Princeton,
Princeton University Press, 2002, σ. 116-118 και 121, H. LΟNGINO: «Science and The
Common Good: Thoughts on Philip Kitcher’s Science Truth and Democracy». Philosophy of Science 69/4 (2002), σ. 560-568 και H. LΟNGINO: «Reply to Philip Kitcher».
Philosophy of Science 69/4 (2002), σ. 573-577.
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VI
Η διαμόρφωση των θέσεων και των αντιπαραθέσεων αυτών συνδέεται
άρρηκτα τόσο με το ζήτημα της εννοιολογικής αλλαγής όσο και με αυτό
της συγκρότησης των νοημάτων στην επιστήμη. Επομένως, εάν δεχθούμε
ότι α) η πορεία, εν γένει, οικοδόμησης της επιστημονικής γνώσης παρουσιάζει αναλογίες με τις αλλαγές που συντελούνται στις δομές και τα
σχήματα σκέψης των μαθητών κατά την εκμάθησή της και ότι, επιπλέον
β) οι αλλαγές αυτές αποτυπώνονται στους εννοιολογικούς χάρτες, εύλογα
υποθέτουμε και ότι η μελέτη των τελευταίων μπορεί να συνεισφέρει στον
σχετικό προβληματισμό. Οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν χρησιμοποιηθεί
ήδη με επιτυχία για την μελέτη της φύσεως των αλλαγών που συντελούνται κατά την εκμάθηση της νέας γνώσης και προκειμένου να δειχθεί ότι
οι ίδιες ακριβώς αλλαγές συντελούνται και κατά την «ανακάλυψη» της
γνώσης στην επιστήμη603. Ωστόσο η φιλοσοφική προβληματική του χάρτη μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του εννοιολογικού
χάρτη ως διδακτικού εργαλείου.
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των εννοιολογικών χαρτών, όπως η
μερικότητα και η αποσπασματικότητά τους, είναι κοινά με αυτά των θεωριών της επιστήμης – και γίνεται κατ’ ανάγκην επιλογή μεταξύ όλων
των δυνατών συνδέσεων– ενώ το ίδιο ισχύει, ως έναν βαθμό, και για το
πλαίσιο συγκρότησής τους, το ρολό των συμβάσεων, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής τους. Με την εμπλοκή τους, λοιπόν, στην κατασκευή
ενός εννοιολογικού χάρτη, οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέπτονται αλλά και να ενεργούν επιστημονικά, να συνεργάζονται και να λαμβάνουν
αποφάσεις ή να επιλέγουν το τι και πώς θα το αναδείξουν. Ασκούνται,
δηλαδή, στην πρακτική της ίδιας της επιστήμης. Μπορούν, όμως, να εισαχθούν με τρόπο ομαλό και στην φιλοσοφία της επιστήμης ή την επιστημολογία, εάν σκεφθούν ότι κάτι ανάλογο κάνουν και οι επιστήμονες.
Θα αναθεωρήσουν, ενδεχομένως, πιο εύκολα τυχόν λανθασμένες αντιλήψεις τους αναφορικά με την φύση και τους σκοπούς της επιστήμης
(εννοιολογική αλλαγή). Ή θα προβληματιστούν πάνω στη συγκρότηση
και τη σχέση της επιστημονικής γνώσης με την πραγματικότητα, εάν έχουν κατά νου ότι και οι επιστημονικές θεωρίες συγκροτούνται ή/και
λειτουργούν σαν χάρτες.
Από την άλλη μεριά, μπορεί, ίσως, να αναδειχθεί ένα ιδιάζον γνώρισμα των φυσικών επιστημών μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης –
αλλά και της αναλογίας των επιστημονικών θεωριών με τους χάρτες– αν
αξιοποιηθεί η διάκριση μεταξύ αφηγήσεων ή ιστοριών, από τη μεριά και
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Synthese 80/1 (1989), σ. 163-183.
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(εννοιολογικών) χαρτών από την άλλη.604 Οι μαθητές θα ήταν ίσως σκόπιμο να καταλάβουν ότι αυτό το οποίο μαθαίνουν, όταν για παράδειγμα
μαθαίνουν τον τύπο E=mc2, δεν είναι το τι πραγματικά είναι η ενέργεια ή
η μάζα, αλλά το πώς να παρατηρούν ή να μετράνε αυτό το οποίο ονομάζουμε μάζα ή ενέργεια – μια συσχέτιση ή μια γνώση του πώς ή πώς να,
όπως υποστηρίζει ο Henry Bauer. Και η αναλογία του χάρτη μπορεί να
αποδειχθεί πολύ χρήσιμη σε αυτή τη διαδικασία.
Τέλος, η σύγκριση των εννοιολογικών χαρτών, σε συγχρονικό ή διαχρονικό επίπεδο, μπορεί να εξοικειώσει τους μαθητές με την έννοια της
επιστημονικής προόδου καθώς και με προβλήματα, όπως η αξιολογική
σύγκριση και η επιλογή μεταξύ των θεωριών, όπου αυτή είναι δυνατή.
Ενώ όταν μια τέτοια σύγκριση δεν είναι δυνατή – κάτι που αποδίδεται
συνήθως στον ιδιοσυγκρασιακό χαρακτήρα των εννοιολογικών χαρτών
και εκλαμβάνεται ως μειονέκτημά τους– οι μαθητές μπορούν να σκεφθούν την αναλογία με τις δυσκολίες που προσκρούει ίσως η σύγκριση
των επιστημονικών θεωριών.
Σε κάθε περίπτωση η κατανόηση των επιστημονικών θεωριών, ως
χαρτών της πραγματικότητας, μπορεί να προωθήσει σημαντικά την εξοικείωση των μαθητών με τη φύση της επιστήμης· με τις δυνατότητες, τις
προϋποθέσεις ή τα όριά της. Κυρίως όμως, μπορεί να τους βοηθήσει να
σκεφθούν σε τι διαφέρει η γνώση της επιστήμης και ιδιαίτερα η γνώση
των φυσικών επιστημών από άλλες μορφές γνώσης˙ να αντιληφθούν τη
διάκριση ανάμεσα στη γνώση του πώς και τη γνώση του τι και να κατανοήσουν τελικά ότι οι φυσικές επιστήμες στοχεύουν στην πρώτη.605 Δηλαδή, περιγράφουν τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου, ορίζουν τα φυσικά μεγέθη συναρτήσει άλλων μεγεθών –τα μετρούν– και άρα, κατά κάποιον τρόπο, ανακαλύπτουν (ή επινοούν) συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων και των εννοιών. Μια διαδικασία που καλούνται να κάνουν και οι
μαθητές με την κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών στην τάξη.
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H.H. BAUER: «Two Kinds of Knowledge: Maps and Stories». Journal of Scientific Exploration 9/2 (1995), σ. 257-275.
605
H.H. BAUER: « Kinds », σ. 257-275
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Οι «Νόμοι του Νεύτωνα» των μαθητών και οι νόμοι του
Νεύτωνα των Φυσικών: Ακολουθώντας το μονοπάτι της
αιτιότητας για να διδάξουμε μηχανική στο σχολείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΚΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ
Περίληψη
Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει ότι διαδεδομένες ιδέες των μαθητών, σε
διάφορες θεματικές περιοχές της Φυσικής, μπορούν να αποδοθούν στον
αιτιακό τρόπο συλλογισμού τους. Στην εργασία αυτή προτείνουμε ένα
μοντέλο τριών γενικών κανόνων, στο πλαίσιο του αιτιακού συλλογισμού,
τους οποίους φαίνεται να ακολουθούν οι μαθητές όταν επιχειρούν να
προβλέψουν την έκβαση φυσικών φαινομένων ή να τα ερμηνεύσουν. Οι
τρεις αυτοί κανόνες μπορούν να εξηγήσουν τις ιδέες των μαθητών για
πληθώρα φαινομένων από διάφορες θεματικές περιοχές. Στην εργασία
αυτή θα δειχθεί πώς μπορούν να ερμηνεύσουν ιδέες των μαθητών για την
κίνηση και την αλληλεπίδραση.
Εισαγωγή
Η βιβλιογραφία για τις ιδέες των μαθητών στη Μηχανική εκτείνεται χρονικά σε βάθος ήδη περίπου τεσσάρων δεκαετιών.606 Σημειώνεται ότι οι
Pfundt και Duit παρείχαν μία λίστα σχεδόν 2000 δημοσιευμένων άρθρων, μεταξύ 1979 και 1987, που αφορούν τις ιδέες των μαθητών στη
Μηχανική. 607
Τόσο για τις κινήσεις, που περιγράφονται από τον 1ο και το 2ο νόμο
του Νεύτωνα, όσο και για την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων, που περιγράφονται από τον 3ο νόμο, έρευνες υποδεικνύουν ότι οι ιδέες αυτές εμφανίζονται διαχρονικά και παγκόσμια, με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στην
αλλαγή μέσω της παραδοσιακής διδασκαλίας. 608
606
G. POUTOT & B. BLANDIN: «Exploration of Students’ Misconceptions in Mechanics using the FCI». American Journal of Educational Research, 3:2 (2015), σ. 116-120.
607
H. PFUNDT & R. DUIT: Bibliography: Students’ alternative frameworks and science education, (3rd edition)., Institute for Science Education, Kiel, Germany, 1991.
608
Βλέπε για τις σχετικές έρευνες: L. VIENNOT: «Spontaneous reasoning in elementary dynamics». European Journal of Science Education, 1:2 (1979), σ. 205-221, J.
CLEMENT: «Students’ preconceptions in introductory mechanics». American Journal of
Physics, 50 (1) (1982), σ. 66-71, R. GUNSTONE & M. WATTS: «Force and Motion» στο R.
DRIVER, E. GUESNE & A. TIBERGHIEN (eds.), Children’s Ideas in Science. London, UK,
Taylor and Francis Inc, 1985, σ. 85-104, M. SEQUEIRA & L. LEITE: «Alternative conceptions and history of science in physics teacher education». Science Education, 75:1(1991),
σ. 45-56, S. ITZA – ORTIZ, S. REBELLO & D. ZOLLMAN: «Students’ models of Newton’s
second law in mechanics and electromagnetism». European Journal of Physics, 25
(2004), σ. 81-89, D. P. MALONEY: «Rule-governed approaches to physics – Newton’s
third law». Physics Education, 19:1 (1984), σ. 37-42, C. TERRY, G. JONES & W. HURFORD:
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Συνοψίζοντας τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1, στην αριστερή στήλη οι νόμοι του Νεύτωνα και στην
δεξιά στήλη αντίστοιχοι «νόμοι» που υιοθετούν οι μαθητές και γενικά οι
μη ειδικοί.
1ος Νόμος του Νεύτωνα
Όταν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά ή ισορροπεί, η (συνισταμένη) δύναμη που ασκείται
σε αυτό είναι ίση με μηδέν.

1ος «Νόμος» των μη ειδικών
Όταν ένα σώμα κινείται σταθερά
(ομαλά) ασκείται σε αυτό σταθερή δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με
αυτήν της κίνησης.

2ος Νόμος του Νεύτωνα
Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι
ανάλογη με τη (συνισταμένη) δύναμη που του ασκείται.

2ος «Νόμος» των μη ειδικών
Η ταχύτητα με την οποία κινείται
ένα σώμα είναι ανάλογη με τη
δύναμη που του ασκείται.

3ος Νόμος του Νεύτωνα
Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν,
η δράση είναι ίση με την αντίδραση.

3ος «Νόμος» των μη ειδικών
Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν, το μεγαλύτερο σώμα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο μικρότερο.

Πίνακας 1: Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα και αντίστοιχοι των μη ειδικών.

Σύμφωνα με πορίσματα πλήθους ερευνών αυτοί οι «νόμοι» των μη
ειδικών παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με τις θεωρίες του Αριστοτέλη και του Buridan για την κίνηση των σωμάτων και αντιρρήσεις επιστημόνων της εποχής του Νεύτωνα για τον τρίτο Νόμο του.609
Μία νέα πρόταση
Η έρευνα στη διδακτική των Φ.Ε. έχει υποστηρίξει ότι πολλές ιδέες των
μαθητών μπορούν να αποδοθούν στον αιτιακό τρόπο σκέψης τους.610
«Children’s conceptual understanding of force and equilibrium». Physics Education, 20:4
(1985), σ. 162-165, D. BROWN: «Students’ concept of force: the importance of understanding Newton’s third law». Physics Education, 24 (1989), σ. 353-358 και N. SABANAND & J. KESS: «Concepts in force and motion». The Physics Teacher, 28:8 (1990), σ.
530-533.
609
Βλέπε ενδεικτικά: A. STINNER: «The story of force: from Aristotle to Einstein».
Physics Education, 29 (1994), σ. 77-85, J. M. VIGOUREUX. Τα μήλα του Νεύτωνα. Αθήνα,
Κέδρος, 2006, σ. 335, Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής.
Αθήνα, Gutenberg, 2015, σ. 84-92.
610
J. PIAGET: «Causalité et operations» στο J. PIAGET & R. GARCIA (eds.) Les explications causales. Paris, PUF, 1971, B. ANDERSSON: «The experiential Gestalt of Causation:
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Ωστόσο, η αναζήτηση ερμηνευτικού πλαισίου των ιδεών των μαθητών
για έννοιες της Φυσικής και η ανεύρεση και διατύπωση κανονικοτήτωννόμων που διέπουν τις ερμηνείες και τις προβλέψεις των μαθητών, μολονότι επιχειρήθηκε, δεν έχει ολοκληρωθεί.
Στη συνέχεια, επιχειρώντας να εξηγήσουμε των προέλευση των ιδεών
που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να προβλέψουν την έκβαση φυσικών
φαινομένων ή να τα ερμηνεύσουν, προτείνουμε το δικό μας μοντέλο ένα διευρυμένο ερμηνευτικό πλαίσιο.
Μεθοδολογία της έρευνας
Προκειμένου να διατυπωθεί ένα πλαίσιο το οποίο να λαμβάνει υπόψη
την παγκοσμιότητα των ιδεών των μαθητών και τη διαρκή επανεμφάνισή
τους σε πολλές διαδοχικές γενιές μαθητών, ανατρέξαμε σε δημοσιευμένες συνεντεύξεις μαθητών. Η επιλογή αυτή δίνει το πλεονέκτημα πρόσβασης σε δεδομένα που εκτείνονται χρονικά από το 1975 μέχρι και σήμερα και καλύπτουν γεωγραφικά ένα σημαντικό μέρος του κόσμου.
Για κάθε συνέντευξη που θεωρήθηκε ότι αναδεικνύει ικανοποιητικά
τον τρόπο σκέψης του εμπλεκόμενου μαθητή, επιχειρήθηκε καταρχάς η
ανάλυσή της στο πλαίσιο του μοντέλου του Anderson και των βελτιώσεών του (Gutierrez και Ogborn).611 Μετά από διαδοχικές βελτιώσεις και
αναθεωρήσεις των κανόνων του αναδυόμενου μοντέλου που προέκυψε
από αλλεπάλληλες επανερμηνείες των συνεντεύξεων, καταλήξαμε στην
πρότασή μας.

a common core to pupils' preconceptions in science». European Journal of Science Education, 8 :3(1986), σ. 155-171, S. ROZIER: «Le raisonnement linéaire causal en thermodynamique élémentaire». Unpublished doctoral dissertation. Université Paris VII, 1998, L.
VIENNOT: Reasoning in physics, the part of common sense. Dordrecht, Kluwer, 2001, L.
VIENNOT: Thinking on physics. The pleasure of reasoning and understanding. Dordrecht,
Springer, 2014, R. GUTIERREZ & J. OGBORN: «A causal framework for analysing alternative conceptions». International Journal of Science Education, 14 :2 (1992), σ. 201-220,
J. OGBORN: «Approche théorique et empirique de la causalité». Didaskalia, 1 (1993), σ.
29–47, D. PSILLOS & P. KOUMARAS: «Multiple causal modelling of electrical circuits for
enhancing knowledge intelligibility» στο M. CAILLOT (ed.) Learning electricity and electronics with advanced educational technology. NATO ASI series F, Vol. 115, Springer,
Berlin, 1993, σ. 57–75, B. SHERWOOD & R. W. CHABAY: «Conceptual model for understanding the behaviour of electrical circuits» M. CAILLOT (ed.) Learning electricity and
electronics with advanced educational technology. NATO ASI series F, Vol. 115, Springer, Berlin, 1993, σ. 23–35, J. GUTWILL, J. FREDERIKSEN & M. RANNEY: «Seeking the casual connection in electricity: shifting among mechanistic perspectives». International
Journal of Science Education, 18:2 (1996), σ. 143–162, Τ. GROTZER & B. BELL: «Negotiating the Funnel: Guiding Students Toward Understanding Elusive Generative Concepts»,
1999. Διαθέσιμο στο: http://pzweb.harvard.edu/Research/Funnel/negfun.pdf
611
B. ANDERSSON: «Gestalt of Causation», σ. 155-171, και αντίστοιχα: R. GUTIERREZ
& J. OGBORN: «Causal framework», σ. 201-220.
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Ορισμοί του μοντέλου
Υποστηρίζουμε ότι όταν ζητείται από μαθητές να προβλέψουν την εξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου ή να ερμηνεύσουν μία παρατήρησή τους,
προσπαθούν να επινοήσουν μια αιτιακή σχέση, που έχει σκοπό να απαντήσει γιατί και πώς συνέβη ένα γεγονός (ερμηνευτική ισχύς) ή να οδηγήσει στην πρόβλεψη της έκβασης ενός φαινομένου (προβλεπτική ισχύς).
Σε μια αιτιακή σχέση υπάρχει (ακόμη και αν δεν είναι φανερός) κάποιος ή κάτι που δρα, ο δράστης, υπάρχει συνήθως ένας ενδιάμεσος που
μεταφέρει τη δράση και υπάρχει πάντα κάποιος ή κάτι που δέχεται τη
δράση, ο αποδέκτης. Οι μαθητές προσδιορίζουν το δράστη και τον αποδέκτη ανάλογα με τον τρόπο που διατυπώνεται η προβληματική κατάσταση. Είναι δυνατόν διαφορετικοί μαθητές να αποδίδουν διαφορετικά
τους ρόλους αυτούς κατά την πραγμάτευση της ίδιας κατάστασης, ενώ
ακόμη και ο ίδιος μαθητής μπορεί να αναδιανέμει τους ρόλους αυτούς
κατά την πραγμάτευση μίας κατάστασης. Ωστόσο, διατυπώνοντας τις
προβλέψεις τους φαίνεται να ακολουθούν με συνέπεια κάποιους κανόνες.
Στο πλαίσιο αυτό η αιτία είναι μία πράξη ή δραστηριότητα που εκτελεί ο δράστης ή μια ιδιότητα του δράστη και το αποτέλεσμα είναι ό,τι
παθαίνει ή μια νέα ιδιότητα που αποκτά ο αποδέκτης. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δράστης και αποδέκτης ταυτίζονται. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις
μία ιδιότητα ή αλλαγή μίας ιδιότητας ενός σώματος είναι η αιτία που
προκαλεί τη μεταβολή μίας άλλης ιδιότητας του ίδιου σώματος, παράγοντας έτσι ένα αποτέλεσμα.
Οι κανόνες του μοντέλου
Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελείται από τρεις κανόνες που χωρίζονται
σε επιμέρους συνιστώσες.
1ος κανόνας της ύπαρξης:
Κ1.1 Αν υπάρχει αιτία τότε υπάρχει αποτέλεσμα
Κ1.2 Αν υπάρχει αποτέλεσμα τότε υπάρχει αιτία
Κ1.3 Αν δεν υπάρχει αιτία τότε δεν υπάρχει και αποτέλεσμα.
Κ1.4 Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα τότε δεν υπάρχει και αιτία
2ος κανόνας της δομής:
Κ2.1 Η αιτία συνδέεται με το δράστη και το αποτέλεσμα με τον αποδέκτη.
Κ2.2 Ο δράστης και ο αποδέκτης είτε είναι σε άμεση επαφή, είτε συνδέονται με έναν ενδιάμεσο.
Κ2.3 Η αιτία προηγείται χρονικά του αποτελέσματος.
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3ος ποσοτικός κανόνας:
Κ3.1 Η ένταση και ο «προσανατολισμός» του αποτελέσματος είναι ανάλογα με την ένταση και τον «προσανατολισμό» της αιτίας.
Κ3.2 Η ένταση του αποτελέσματος είναι ανάλογη με το «μέγεθος» του
δράστη και αντιστρόφως ανάλογη με το «μέγεθος» του αποδέκτη.
Κ3.3 Η ένταση του αποτελέσματος είναι αντιστρόφως ανάλογη με το «μέγεθος» του ενδιάμεσου.
Με τον όρο «προσανατολισμός» νοείται εδώ είτε ο συνήθης χωρικός
προσανατολισμός είτε η προς την ίδια κατεύθυνση μεταβολή (αύξηση/μείωση) της έντασης αιτίας και αποτελέσματος. Το «μέγεθος» του
δράστη και το «μέγεθος» του αποδέκτη, σχετίζονται με ιδιότητές τους,
όπως η μάζα ή ο όγκος ή η πυκνότητα κ.ά. (π.χ. μία μπαταρία 9 V έχει
μεγαλύτερο «μέγεθος» από μία μπαταρία 4,5 V), καθώς και με τον αριθμό των επιμέρους (μεμονωμένων) δραστών από τους οποίους συνίσταται
(π.χ. μία συστοιχία 3 μπαταριών έχει μεγαλύτερο «μέγεθος» από μία
μπαταρία). Αντίστοιχα, το «μέγεθος» του ενδιάμεσου σχετίζεται με την
έκταση του στο χώρο (μικρή ή μεγάλη απόσταση μεταξύ δράστη – αποδέκτη) καθώς και τις ιδιότητες του ενδιάμεσου (π.χ. πυκνότητα κ.ά.).
Επανερμηνεία των ιδεών των μαθητών
Στην παράγραφο αυτή επιχειρούμε να εξηγήσουμε τους «νόμους» των μη
ειδικών (Πίνακας 1) με βάση το προτεινόμενο μοντέλο. Προφανώς δεν
χρησιμοποιούνται εδώ όλες οι συνιστώσες των κανόνων, χρησιμοποιούνται όμως σε άλλες καταστάσεις. Στην επόμενη παράγραφο υποστηρίζουμε τη θέση μας παραθέτοντας αποσπάσματα συνεντεύξεων μαθητών.
1. Όταν ένα σώμα κινείται σταθερά (ομαλά) ασκείται σε αυτό σταθερή
δύναμη ίδιας κατεύθυνσης με αυτήν της κίνησης.
Η κίνηση ενός αντικειμένου είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο οι μαθητές παρατηρούν και αποδίδουν σε κάποια αιτία. Οδηγούμενοι από την
καθημερινή τους εμπειρία συμπεραίνουν ότι ένα αντικείμενο κινείται
λόγω της δράσης μίας δύναμης ή της «βαρύτητας». Επομένως, σε συμφωνία με τον κανόνα Κ1.2, όταν υπάρχει κίνηση (Απ.), υποθέτουν ότι
υπάρχει μία δύναμη (Αιτ.), την οποία μπορεί ακόμη και να εφεύρουν, αν
δεν υπάρχει κάποια εμφανής, για να αιτιολογήσουν την κίνηση του αντικειμένου. Επιπλέον, σε συμφωνία με τον κανόνα Κ3.1, όταν η κίνηση
είναι σταθερή (σταθερή ένταση αποτελέσματος) πρέπει και η δύναμη να
είναι σταθερή (σταθερή ένταση αιτίας), επίσης όταν το αντικείμενο κινείται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση (προσανατολισμένο αποτέλεσμα) και η
δύναμη (αιτία) πρέπει να έχει τον ίδιο προσανατολισμό.
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2. Η ταχύτητα με την οποία κινείται ένα σώμα είναι ανάλογη με τη δύναμη που του ασκείται.
Οι μαθητές βλέπουν ως αποτέλεσμα την κίνηση ενός σώματος και
αναζητούν μια αιτία (Κ1.2). Θεωρούν ως αιτία μία δύναμη. Σε συμφωνία
με τον κανόνα Κ3.1 θεωρούν ότι η δύναμη εξασθενεί (μείωση έντασης
αιτίας) όταν η κίνηση (ταχύτητα) του σώματος μειώνεται (μείωση έντασης αποτελέσματος), ή αντίστοιχα η δύναμη αυξάνεται (αύξηση έντασης
αιτίας) όταν η κίνηση αυξάνεται (αύξηση έντασης αποτελέσματος).
3. Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν, το μεγαλύτερο σώμα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο μικρότερο.
Κατά την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων οι μαθητές θεωρούν, σε
συμφωνία με τον κανόνα Κ3.2, ότι η δύναμη που ασκεί το μεγάλο σώμα
(μεγάλος δράστης) στο μικρότερο είναι μεγαλύτερη (μεγάλη αιτία προκαλεί μεγάλο αποτέλεσμα, σε συμφωνία με τον κανόνα Κ3.1) σε σχέση
με τη δύναμη που ασκεί το μικρό σώμα στο μεγάλο. Αντίστοιχα βλέποντας τον κανόνα Κ3.2 από τη σκοπιά του αποδέκτη, το μικρό σώμα (μικρός αποδέκτης) δέχεται από το μεγάλο μεγαλύτερη δύναμη (μεγάλη
αιτία που προκαλεί μεγάλο αποτέλεσμα, σε συμφωνία με τον κανόνα
Κ3.1) σε σχέση με τη δύναμη που δέχεται το μεγάλο από το μικρό.
Ανάλυση συνεντεύξεων
Ακολουθούν τρία ενδεικτικά αποσπάσματα συνεντεύξεων μαθητών που
φαίνεται να υποστηρίζουν τις ερμηνείες που δόθηκαν στην προηγούμενη
παράγραφο και οι αναλύσεις τους σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο.
1Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Οι Gunstone & Watts πήραν συνεντεύξεις από 100 μαθητές από το Λονδίνο ηλικίας 13, 14 και 17 ετών.612 Τους ζητήθηκε να συζητήσουν διάφορες καταστάσεις, όπως αυτήν της εικόνας 1.
Οι ερευνητές παρουσιάζουν τα εξής δύο αποσπάσματα συνεντεύξεων:
S1 (13 ετών): Αν θέλει να συνεχίσει να κινείται προς τα εμπρός (οριζόντια) θα πρέπει να σπρώχνεται, αλλιώς θα του τελειώσει η δύναμη και απλά θα σταματήσει.
S2 (14 ετών): Για να συνεχίσεις να κινείσαι σταθερά χρειάζεσαι ένα
σταθερό σπρώξιμο. Αν δεν αναγκάσεις κάτι να κινείται δεν πρόκειται να
κινηθεί προς τα εμπρός, έτσι δεν είναι;

612

R. GUNSTONE & M. WATTS: «Force and Motion», σ. 85-104
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Εικόνα 1

ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι δυο μαθητές σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο. Παρατηρούν την κίνηση
ως ένα αποτέλεσμα και αναζητούν μια αιτία γι’ αυτό (Κ1.2). Αιτία της
κίνησης είναι το σπρώξιμο/δύναμη. Ο πρώτος μαθητής ισχυρίζεται ότι αν
δεν υπάρχει δύναμη (όχι Αιτ.) δεν υπάρχει κίνηση (όχι Απ.) σύμφωνα με
τον κανόνα Κ1.3. Συνεπώς όταν «τελειώνει» η δύναμη, το έλκηθρο σταματά. Αυτός ο τρόπος σκέψης συνάδει με το 2ο «νόμο» των μη ειδικών.
Ο δεύτερος μαθητής συμφωνεί με αυτή την άποψη και προχωρά ένα βήμα ακόμα στη σκέψη του. Θεωρεί σε συμφωνία με τον κανόνα Κ3.1 ότι η
κίνηση θα είναι σταθερή (σταθερή ένταση αποτελέσματος) όταν και το
σπρώξιμο είναι σταθερό (σταθερή ένταση αιτίας). Αυτός ο τρόπος σκέψης συνάδει με τον 1ο «νόμο» των μη ειδικών.
2Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Palmer πραγματοποίησε έρευνα σε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών από
την περιοχή του Newcastle. 613 Μία από τις ερωτήσεις ήταν:

Στο κρίκετ, ένας παίκτης χτυπάει την μπάλα και αυτή πηγαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω στον αέρα. Μετά το χτύπημα που δέχθηκε η μπάλα και
ενώ κινούνταν γρήγορα προς τα πάνω, τι κατεύθυνση έχει η μεγαλύτερη
δύναμη στην μπάλα;
Ο ερευνητής παραθέτει απόσπασμα από συνέντευξη μαθητή:

613

D. PALMER: «The effect of context on students' reasoning about forces». International Journal of Science Education, 19:6 (1997), σ. 681-696.
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S3: Ναι, επειδή κινείται γρήγορα προς τα πάνω, τότε, επειδή η δύναμη
της βαρύτητας είναι σαν…, ναι θα έχει μία επίδραση πάνω της, αλλά αυτή
τη στιγμή είναι πραγματικά γρήγορη, έτσι η κύρια δύναμη πάει προς τα πάνω, νομίζω.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο μαθητής βλέπει ένα προσανατολισμένο αποτέλεσμα, τη μπάλα να κινείται γρήγορα προς τα πάνω και αναζητεί μια αιτία (Κ1.2). Θεωρεί ως
αιτία μια δύναμη. Μάλιστα σε συμφωνία με τον κανόνα Κ3.1 αιτία δεν
μπορεί να είναι η δύναμη της βαρύτητας επειδή αυτή έχει κατεύθυνση
προς τα κάτω. Ισχυρίζεται ότι αφού η κίνηση της μπάλας είναι γρήγορη
προς τα πάνω (αποτέλεσμα με μεγάλη ένταση) και η μεγαλύτερη δύναμη
θα έχει κατεύθυνση προς τα πάνω (αιτία με ίδιο προσανατολισμό και μεγάλη ένταση). Αυτός ο τρόπος σκέψης συνάδει με τον 2ο «νόμο» των μη
ειδικών.
3Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο Brown πήρε συνεντεύξεις από 5 μαθητές για να διερευνήσει τις απόψεις για τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.614 Ο ερευνητής έθεσε μεταξύ άλλων το εξής πρόβλημα:
Ένας ατσάλινος κύβος Α μάζας 90 kg (200
pounds) ισορροπεί πάνω σε έναν ατσάλινο
κύβο Β μάζας 18 kg (40 pounds), όπως φαίνεται στο σχήμα. Να συγκρίνετε τη δύναμη που
ασκεί ο κύβος Α στον κύβο Β με τη δύναμη
που ασκεί ο κύβος Β στον κύβο Α.
Ακολουθούν τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων των μαθητών S4
και S5:
S4: Νομίζω ότι [ο κύβος Β] ασκεί μία δύναμη προς τα πάνω, όμως δεν
νομίζω ότι ασκεί αρκετά ώστε να σταματήσει τον Α από το να σπρώχνει το
Β στο έδαφος. Δείτε, απλά κάνει τα πράγματα να γίνονται πιο αργά. Έτσι,
αν για παράδειγμα ο Β ζύγιζε μόνο 1 pound τότε ο Α θα είχε 199 pounds
περισσότερα από το Β οπότε θα τον έσπρωχνε στο έδαφος πιο γρήγορα.
S5: Θα έλεγα ότι οι Α και Β ασκούν δύναμη ο ένας στον άλλον, αλλά ο
Α ασκεί μεγαλύτερη δύναμη, περισσότερο βάρος, και καλύπτει ολόκληρη
την επιφάνεια αυτού του κύβου, με πίεση 200 pounds η οποία είναι 160
pounds περισσότερα που σπρώχνουν κάτω τον κύβο.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Και οι δυο μαθητές διαπιστώνουν από τη διατύπωση του προβλήματος
ότι οι δύο κύβοι αλληλεπιδρούν ασκώντας δύναμη ο ένας στον άλλο.
614

D. BROWN: «Students’ concept», σ. 353-358.
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Θεωρούν ότι η δύναμη αλληλεπίδρασης (Απ.) που ασκεί ο κάθε κύβος
είναι ένα αποτέλεσμα που οφείλεται στη μάζα (Αιτ.) του κύβου αυτού.
Ισχυρίζονται, σε συμφωνία με τον κανόνα Κ3.1, ότι ο κύβος Α με τη μεγαλύτερη μάζα (μεγαλύτερη αιτία) ασκεί μεγαλύτερη δύναμη (μεγαλύτερο αποτέλεσμα) στον κύβο Β. Αυτός ο τρόπος σκέψης συνάδει με τον 3ο
«νόμο» των μη ειδικών.
Επίλογος
Στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε η διατύπωση ενός μοντέλου για την ερμηνεία των ιδεών των μαθητών, στο πλαίσιο του αιτιακού συλλογισμού.
Μολονότι παρουσιάστηκαν παραδείγματα που αναδεικνύουν την ερμηνευτική ισχύ του μοντέλου στη Μηχανική, το μοντέλο εφαρμόζεται με
επιτυχία για να εξηγήσει ιδέες των μαθητών στα ηλεκτρικά κυκλώματα
και στη Θερμοδυναμική.615 Επιπλέον, φαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιηθεί
για το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την αναδόμηση των ιδεών
των μαθητών.616
Θεωρούμε ότι το προτεινόμενο μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει
εφαλτήριο για το σχεδιασμό ερευνητικών προσπαθειών στο χώρο της
διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που θα εστιάσουν στους περιορισμούς του και θα αναδείξουν περαιτέρω την προσπάθεια διατύπωσης
ενός ερμηνευτικού πλαισίου των ιδεών των μαθητών.

615
Για τα ηλεκτρικά κυκλώματα βλέπε: Π. ΤΣΑΚΜΑΚΗ & Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: «Ο αιτιακός
συλλογισμός των μαθητών ως παράγοντας για το σχεδιασμό διδακτικού υλικού στις Φυσικές Επιστήμες» στο Χ. Σκουμπουρδή και Μ. Σκουμιός (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά
και τις Φυσικές Επιστήμες», 2015, σ. 606-619. Για τη Θερμοδυναμική βλέπε: Π. ΤΣΑΚΜΑΚΗ & Π. ΚΟΥΜΑΡΑΣ: «Αιτιακοί κανόνες: τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις ιδέες των
μαθητών μας;» στο Κολλιόπουλος, Δ. (επιμ.), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, 2014, σ.142-146.
616
P. TSAKMAKI & P. KOUMARAS: Counterintuitive physics: when things don’t fall
down. Science in School, (in press).
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Επιστημονικές εξηγήσεις στα σχολικά εγχειρίδια Φυσικής
γενικής παιδείας του Λυκείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
Εισαγωγή
Μια από τις βασικές επιδιώξεις της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε πρακτικές της επιστήμης. Ένα οργανικό κομμάτι αυτών των πρακτικών αποτελεί η δόμηση
επιστημονικών εξηγήσεων για τα φυσικά φαινόμενα, η οποία θεωρείται
απαιτητικός διδακτικός στόχος617. Για την επιτυχία αυτού του στόχου
απαιτείται η υποστήριξη των μαθητών τόσο από τους διδάσκοντες, όσο
και από το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, κύριο μέρος του οποίου αποτελούν τα σχολικά εγχειρίδια. Με χρήση κατάλληλων στρατηγικών οι διδάσκοντες είναι δυνατόν να εμπλέξουν τους μαθητές στο να δομούν επιστημονικές εξηγήσεις618 και τα σχολικά εγχειρίδια θα μπορούσαν να
συμβάλλουν σε αυτό με την παρουσίαση, μετά από κατάλληλο διδακτικό
μετασχηματισμό619, επιστημονικών εξηγήσεων για διάφορα φαινόμενα
του φυσικού και τεχνολογικού κόσμου. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε
ενδιαφέρον να διερευνηθεί ο τρόπος παρουσίασης των επιστημονικών
εξηγήσεων στα διδακτικά εγχειρίδια. Συγκεκριμένα, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της δομής των επιστημονικών εξηγήσεων που περιέχονται στα διδακτικά εγχειρίδια Φυσικής γενικής παιδείας
του Λυκείου, ώστε να διατυπωθούν προτάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη για την ανάπτυξη της ικανότητας των
μαθητών να δομούν επιστημονικές εξηγήσεις.
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W. BREWER, C. CHINN, A. SAMARAPUNGAVAN:. Explanation in Scientists
and Children. Minds and Machines 1998, 8: 119–136.
R. HORWOOD: Explanation and Description in Science Teaching. Science Education, 1998, 72(1): 41-49.
L. BERLAND, B. REISER: Making Sense of Argumentation and Explanation. Science Education, 2008, 93: 26 – 55.
K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Synergy Between Teacher Practices and Curricular
Scaffolds to Support Students in Using Domain-Specific and Domain-General Knowledge
in Writing Arguments to Explain Phenomena. Journal of the Learning Sciences, 2009,
18:3, 416-460.
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K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Scientific Explanations: Characterizing and Evaluating the Effects of Teachers’ Instructional Practices on Student Learning. Journal of
research in science teaching, 2008, 45(1), 53–78.
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V.KOULAIDIS, A. TSATSARONI: A Pedagogical Analysis of Science Textbooks: How can we proceed? Research in Science Education, 1996, 26(1), 55-71.
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Η επιστημονική εξήγηση
Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιείται ο όρος εξήγηση ως η απάντηση
στο ερώτημα “γιατί” κάτι συνέβη. Στην επιστήμη o όρος εξήγηση χρησιμοποιείται με ευρύτερο νόημα γιατί η επιστημονική έρευνα προχωρά παραπέρα από μια απλή περιγραφή, παρέχοντας εξηγήσεις για τα φαινόμενα που διερευνά620. Η βιβλιογραφία της φιλοσοφίας της επιστήμης συνιστά ότι κανένας απλός ορισμός δεν μπορεί να καλύψει το εύρος των
πληροφοριών που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την απαίτηση για μια
εξήγηση621. Σύμφωνα με τον Salmon622, θα μπορούσαμε, όχι ως ορισμό
αλλά σε αδρές γραμμές, να πούμε ότι επιστημονική εξήγηση είναι μια απόπειρα να καταστήσουμε “κατανοήσιμο ή εννοήσιμο” ένα επιμέρους
συμβάν ή κάποιο γενικότερο γεγονός προσφεύγοντας σε άλλα επιμέρους
ή και γενικά γεγονότα “παρμένα από έναν ή περισσότερους κλάδους της
εμπειρικής επιστήμης”.
Μια επιστημονική εξήγηση αποτελείται από δύο μέρη623:
(α) Το εξηγητέο (explanandum): Tο προς εξήγηση γεγονός. Το “γεγονός” μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο/γεγονός, όπως η κατάρρευση μιας γέφυρας ή μια κανονικότητα όπως ο νόμος διατήρηση της
ορμής.
(β) Το εξηγούν (explanans): Το σύνολο όλων αυτών που χρησιμοποιούνται για την εξήγηση.
Το 1948 οι Hempel και Oppenheim δημοσίευσαν την εργασία τους
“Studies in the Logic of Explanation” η οποία αποτέλεσε ισχυρό έναυσμα
για συζητήσεις στο πεδίο της φιλοσοφίας της επιστήμης σχετικά με την
επιστημονική εξήγηση624 οι οποίες διεξάγονται έως και σήμερα. Στην
εργασία αυτή οι Hempel και Oppenheim παρουσίασαν το παραγωγικό νομολογικό πρότυπο για την επιστημονική εξήγηση. Σύμφωνα με αυτό
το πρότυπο το εξηγητέο προκύπτει με παραγωγικό συλλογισμό από το
εξηγούν το οποίο συγκροτείται από προτάσεις που περιγράφουν συγκεκριμένες καταστάσεις / γεγονότα και οπωσδήποτε από γενικούς νόμους
των ΦΕ. Το πρότυπο αυτό αφορά στην εξήγηση τόσο συγκεκριμένων
620
C. HEMPEL, P. OPPENHEIM: Studies in the Logic of Explanation. Philosophy
of Science, (1948), 15(2), 135-175.
J. LADYMAN: Understanding Philosophy of Science. Routledge, 2002 (Ελληνική
έκδοση -2015: Τι είναι η Φιλοσοφία της Επιστήμης. Μτφ. Μαραγκός, Γ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)
621
L. BERLAND, B. REISER: Making Sense of Argumentation and Explanation.
622
W. SALMON: Scientific Explanation, In: Salmon, M., Earman, J., Glymour, C.,
Lennox, J., Machamer, P., McGuire, J., Norton, J., Salmon, W., Schaffner K. (eds), Introduction to the philosophy of science. Prentice-Hall, Inc. pp. 7-41. 1992, σ. 8-9 (Ελληνική
έκδοση-2001: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης. Μτφ. Θεοδώρου, Π., Παγωνδιώτης, Κ., Φορτούνης, Γ., Επιμ. Μπαλτάς, Α., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
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W. SALMON: Scientific Explanation, στη σ. 10.
624
W. SALMON: Scientific Explanation, στη σ. 14.
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φαινομένων / γεγονότων όσο και κανονικοτήτων που προκύπτουν με παραγωγικό συλλογισμό από γενικότερους νόμους και αρχές. Για παράδειγμα, οι νόμοι του Kepler προκύπτουν ως συνέπεια των νόμων της κίνησης και της βαρύτητας του Newton625.
Με δεδομένο ότι οι στατιστικοί νόμοι παίζουν σημαντικό ρόλο σε
όλους τους κλάδους της σύγχρονης επιστήμης ο Hempel πρότεινε επίσης
και ένα τύπο “στατιστικής εξήγησης”. Σε αυτό τον τύπο εξήγησης, το
εξηγούν περιλαμβάνει κάποιους στατιστικούς νόμους και το εξηγούν δεν
υπονοεί λογικά το εξηγητέο αλλά παρέχει μια υψηλή πιθανότητα για αυτό626.
Συνοπτικά θα αναφερθούν τρεις επιπλέον θεωρήσεις για την επιστημονική εξήγηση οι οποίες αποτελούν προϊόντα της φιλοσοφικής συζήτησης που ακολούθησε σχετικά με τα προαναφερόμενα μοντέλα εξήγησης627.
- H αιτιακή θεωρία για την εξήγηση628. Σε αυτή τη θεώρηση η έμφαση δίνεται στην αιτιότητα ως το κλειδί για την ισχύ της εξήγησης. Ο
Salmon629 επισημαίνει ότι μπορούμε να εξηγούμε φαινόμενα αναφέροντας την αιτία τους και στις περιπτώσεις που δύο φαινόμενα της ίδιας
αιτίας σχετίζονται μεταξύ τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ένα για
την ερμηνεία του άλλου. Επίσης, δεν χρησιμοποιούνται μεταγενέστερες
συνθήκες για να ερμηνευτούν γεγονότα που προηγήθηκαν.
- H πραγματολογική θεώρηση της εξήγησης. Σε αυτή τη θεώρηση το
πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργείται η απαίτηση για την εξήγηση καθορίζει το πόσο ικανοποιητική είναι η εξήγηση. Ο Van Fraassen630 αναφέρει ότι δύο παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια ικανοποιητική
εξήγηση. Ο πρώτος αφορά στη διευκρίνιση του ερωτήματος που απαιτεί
εξήγηση. Για παράδειγμα, στο ερώτημα “γιατί η Σελήνη περιφέρεται σε
τροχιά γύρω από τη Γη;” μπορεί η έμφαση να είναι στη Σελήνη (γιατί
αυτή και όχι κάποιο άλλο σώμα;”, στην τροχιά “γιατί κλειστή και όχι
κάποια άλλη;” ή στην Γη “γιατί γύρω από τη Γη κι όχι από άλλο σώμα;”.
625
C. HEMPEL: Two models of scientific explanation. In: BalashovY, Rosenberg,
A., (eds), Philosophy of Science. Contemporary Readings. Routledge, London, σ. 45–55,
2002, σ. 47.
W. SALMON: Four decades of scientific explanation. In: Kitcher, P., Salmon W.,
(eds), Scientific Explanation, Minessota studies in the philosophy of science. Vol. XIII,
University of Minessota, pp.3-219, 1989, στη σ. 9-10.
626
C. HEMPEL: Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy
of science. The Free Press, USA. 1965.
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Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στις γνώσεις και το νοητικό επίπεδο του
ατόμου που ρωτά. Για παράδειγμα, μια εξήγηση που αναφέρεται σε μη
ευκλείδειο χώρο δεν είναι κατάλληλη για μικρούς μαθητές631.
- H ενοποιητική θεώρηση της εξήγησης. Σε αυτή τη θεώρηση η αξία
της εξήγησης έγκειται στο γεγονός ότι συνταιριάζει τα πράγματα σε μια
καθολική δομή. Για παράδειγμα, οι ενοποιητικές θεωρίες του Newton και
του Maxwell αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα για το πως ένας μεγάλος αριθμός από συγκεκριμένες κανονικότητες ενοποιούνται σε μια θεωρία με ένα μικρό αριθμό παραδοχών ή αξιωμάτων. Αυτή η θεώρηση αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας από τον Friedman και κατόπιν από τον
Kitcher632 και οι οποίοι αποφαίνονται ότι η κατανόησή μας για το φυσικό
κόσμο αυξάνεται όσο μειώνεται ο αριθμός των ανεξάρτητων παραδοχών
που κάνουμε.
Η επιστημονική εξήγηση στη διδασκαλία των ΦΕ
Η εξοικείωση των μαθητών στην δόμηση επιστημονικών εξηγήσεων,
θεωρείται πολύ σημαντική διαδικασία διότι μέσω αυτής οι μαθητές εμπλέκονται σε αυθεντικές επιστημονικές πρακτικές633. Οι μαθητές που
ασκούνται στην δόμηση επιστημονικών εξηγήσεων μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα να κάνουν συλλογισμούς, αλλά ταυτόχρονα να κατανοήσουν καλύτερα και το επιστημονικό περιεχόμενο634.
Οι McNeill και Krajcik635 ανέπτυξαν ένα διδακτικό μοντέλο για επιστημονικές εξηγήσεις που βασίζονται σε αποδείξεις και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί τόσο στην διδακτική πράξη στην σχολική τάξη όσο και
631

W. SALMON: Scientific Explanation, στη σ. 36-37.
M. FRIEDMAN: Explanation and scientific understanding. Journal of Philosophy,
1974, 71, 5 – 19.
P. KITCHER: Explanatory unification and the causal structure of the world. In:
Kitcher, P., Salmon W., (eds), Scientific Explanation, Minessota studies in the philosophy
of science. Vol. XIII, University of Minessota, 1989, σ. 410-505.
633
R. HORWOOD: Explanation and Description in Science Teaching. Science Education, 1998, 72(1): 41-49.
L. BERLAND, B.REISER: Making Sense of Argumentation and Explanation. Science Education, 2008, 93: 26 – 55.
K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Scientific Explanations: Characterizing and Evaluating the Effects of Teachers’ Instructional Practices on Student Learning. Journal of research in science teaching, 2008, 45(1), 53–78.
634
K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Middle school students' use of appropriate and inappropriate evidence in writing scientific explanations. In Lovett, M & Shah, P (Eds.),
Thinking with data (pp. 233-265), 2007, New York, NY: Taylor & Francis Group, LLC.
K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Synergy Between Teacher Practices and Curricular
Scaffolds to Support Students in Using Domain-Specific and Domain-General Knowledge
in Writing Arguments to Explain Phenomena. Journal of the Learning Sciences, 2009.
18:3, 416-460.
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ως εργαλείο έρευνας636. Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια προσαρμογή του
μοντέλου επιχειρηματολογίας του Toulmin637 και λαμβάνει υπόψη την
έρευνα σχετικά με την δόμηση εξηγήσεων και επιχειρημάτων από τους
μαθητές. Αυτό περιλαμβάνει τρεις συνιστώσες:
- Τον ισχυρισμό (Claim): Την πρόταση που δίνει απάντηση σε ένα
πραγματικό ερώτημα / πρόβλημα.
-

Τις αποδείξεις (Evidence): Τα κατάλληλα και επαρκή επιστημονικά
δεδομένα που στηρίζουν τον ισχυρισμό.

Το συλλογισμό (Reasoning): Η αιτιολόγηση που συνδέει τον ισχυρισμό με τις αποδείξεις. Το σκεπτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει τις
κατάλληλες και επαρκείς επιστημονικές αρχές για την τεκμηρίωση
του ισχυρισμού και των αποδεικτικών στοιχείων.
Οι McNeill και Krajcik638 αναφέρουν ότι συνδυάζουν τους στόχους
της εξήγησης φαινομένων και της δόμησης επιχειρημάτων προκειμένου
να ευθυγραμμιστούν με τη στοχοθεσία των αναλυτικών προγραμμάτων
των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Berland and Reiser639 οι πρακτικές της εξήγησης και της επιχειρηματολογίας είναι συμπληρωματικές καθότι οι εξηγήσεις αναπτύσσονται μέσω της επιχειρηματολογίας. Η συνέπεια μιας
εξήγησης μπορεί να αξιολογηθεί από τα επιχειρήματα που την υποστηρίζουν640.
Οι Osborne και Patterson ισχυρίζονται ότι οι όροι “εξήγηση” και “επιχείρημα” συχνά χρησιμοποιούνται στην διδασκαλία των ΦΕ χωρίς την
απαραίτητη διάκριση. Σε ένα επιχείρημα υπάρχει ο στόχος της δικαιολόγησης ενός ισχυρισμού, ενώ ένα εξ ορισμού χαρακτηριστικό της εξήγησης είναι ότι το εξηγητέο δεν τίθεται σε αμφιβολία. Η ουσιώδης διαφορά,
κατά τους παραπάνω ερευνητές, μεταξύ της εξήγησης και του επιχειρήματος έγκειται στην επιστημονική τους λειτουργία. Η επιστημονική εξήγηση επιδιώκει την κατανόηση, ενώ το επιχείρημα επιδιώκει να δικαιολογήσει ένα ισχυρισμό ή να πείσει641.
-
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σ. 9-19.
637
S. TOULMIN: The uses of argument, Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 1958.
638
K. L. MCNEILL, J. KRAJCIK: Synergy Between Teacher Practices and Curricular Scaffolds to Support Students in Using Domain-Specific and Domain-General
Knowledge in Writing Arguments to Explain Phenomena. Journal of the Learning Sciences, 18:3, 416-460.
639
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Οι Berland και McNeill642 συμφωνούν ότι η παροχή επιστημονικών
εξηγήσεων και η επιχειρηματολογία είναι διακριτές επιστημονικές πρακτικές που συχνά στην διδακτική πράξη αντιμετωπίζονται ως μια, ωστόσο θέτουν το ερώτημα για τη σημασία που έχει η διάκριση για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τους Braaten και Windschitl643, οι συνήθεις χρήσεις του
όρου “εξήγηση” στη διδασκαλία των ΦΕ είναι οι ακόλουθες:
- Η εξήγηση ως διευκρίνιση: Οι μαθητές καλούνται να δώσουν διευκρινίσεις για το νόημα ενός όρου ή πως σκέφτηκαν για ένα πρόβλημα.
- Η εξήγηση ως αιτιότητα: Οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν ένα
παρατηρήσιμο γεγονός δίνοντας έμφαση σε σχέσεις αιτίαςαποτελέσματος.
- Η εξήγηση ως αιτιολόγηση: Οι μαθητές καλούνται να επιχειρηματολογήσουν βασιζόμενοι σε αποδείξεις προκειμένου να αιτιολογήσουν
κάποιον ισχυρισμό τους.
Περιγραφή της έρευνας
Το δείγμα αποτέλεσαν τα εγχειρίδια της Φυσικής γενικής παιδείας του
Λυκείου, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των αυριανών πολιτών και
όχι μόνο σε αυτούς που θα σπουδάσουν ΦΕ644.

I. BRIGANDT: Why the Difference Between Explanation and Argument Matters to
Science Education. Science & Education, 2016. 25:251–275
642
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Οι επιστημονικές εξηγήσεις που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των
εγχειριδίων εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν με βάση την παρακάτω διαδικασία:
- Πρώτο βήμα ήταν ο εντοπισμός των τμημάτων του κειμένου όπου οι
συγγραφείς “εξηγούν” όχι μόνο συγκεκριμένα φαινόμενα, αλλά και
κανονικότητες (νόμους, αρχές κανόνες). Το βασικό κριτήριο που τέθηκε για τον εντοπισμό των εξηγήσεων ήταν ότι το εξηγητέο θεωρείται γεγονός αναμφίβολο και δεν είναι κάποιος ισχυρισμός που χρειάζεται αιτιολόγηση645. Με άλλα λόγια δεν συμπεριλήφθηκαν προς ανάλυση:
 Προβλέψεις φαινομένων ή καταστάσεων.
 Επιχειρήματα για την αναγκαιότητα εισαγωγής και ορισμού κάποιου φυσικού μεγέθους.
 Μαθηματικές εκφράσεις υπολογισμού μεγεθών οι οποίες προκύπτουν άμεσα ή με συνδυασμό από μαθηματικές εκφράσεις ορισμού μεγεθών.
- Στο δεύτερο βήμα, για κάθε εξήγηση που εντοπίστηκε καταγράφηκαν (i) το εξηγητέο, (ii) οι προτάσεις που συγκροτούν το εξηγούν και
(iii) ο λογικός συλλογισμός που αναπτύχθηκε.
Επιπλέον, στο δεύτερο βήμα, προκειμένου να προσδιοριστεί ευκρινώς η δομή κάθε εξήγησης, επαναδιατυπώθηκε το κείμενο παραλείποντας λεπτομέρειες, περιγραφές και διευκρινίσεις οι οποίες δεν αφορούν
αυτή καθαυτή την εξήγηση αλλά στοχεύουν στο να κάνουν το κείμενο
πιο ελκυστικό και κατανοητό στους μαθητές.
Ευρήματα
Εξήντα τέσσερεις (64) περιπτώσεις στις οποίες οι συγγραφείς των εγχειριδίων “εξηγούν” ένα “αναμφίβολο γεγονός” εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν. Αυτές οι περιπτώσεις κατηγοριοποιήθηκαν όπως παρακάτω.
- K1: Εξήγηση ενός συγκεκριμένου φαινομένου / γεγονότος (29/64).
- K2: Εξήγηση μιας κανονικότητας (όπως νόμος ή κανόνας) με λογική
παραγωγή από γενικότερους νόμους ή αρχές (23/64).
- K3: Αιτιολόγηση της εγκυρότητας ενός νόμου ο οποίος δεν παράγεται λογικά από κάποιον άλλο γενικότερο νόμο/αρχή (12/64).
Τα ευρήματα για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K1
Στις περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας το εξηγητέο αναφέρεται σε συγκεκριμένο φαινόμενο/γεγονός, όπως για παράδειγμα η ανάκρουση του
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όπλου ή στη λειτουργία μιας συσκευής, όπως για παράδειγμα ο διαιρέτης
τάσης. Η λέξη “συγκεκριμένο” μπορεί να αφορά μια εντελώς συγκεκριμένη περίπτωση, όπως την ανάκρουση ενός όπλου συγκεκριμένης μάζας
ή μια γενικότερη περίπτωση, όπως για παράδειγμα την ανάκρουση κάθε
όπλου. Το εξηγούν σε αυτή την κατηγορία βρέθηκε ότι συγκροτείται από
προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ή καταστάσεις (για
παράδειγμα, “στο σύστημα δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις” ή “δύο
αντιστάτες συνδεμένοι στη σειρά”) καθώς επίσης και σε σχολική γνώση
που έχει ήδη διδαχθεί. Συγκεκριμένα η διδαγμένη “σχολική γνώση” αναφέρεται σε:
- Ορισμούς (όπως, “η επιτάχυνση ορίζεται ως ο ρυθμός μεταβολής της
ταχύτητας”)
- Μοντέλα (όπως “το ιδανικό αέριο” ή “το ατομικό πρότυπο του
Bohr”)
- Κανονικότητες, δηλαδή, νόμοι (όπως “ο νόμος της Βαρύτητας”), αρχές (όπως “η αρχή διατήρησης της ενέργειας”), κανόνες (όπως “ο 1ος
κανόνας του Kirchhoff), μαθηματικές προτάσεις/θεωρήματα (όπως
“το Πυθαγόρειο Θεώρημα”) και
- γενικότερα φυσικά φαινόμενα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί (για παράδειγμα η εξήγηση του ουράνιου τόξου ως συνέπεια του φαινομένου του διασκεδασμού).
Επιπλέον, στους λογικούς συλλογισμούς που αναφέρουν οι συγγραφείς κατά τις εξηγήσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν αιτιολογήσεις προτάσεων που ισχύουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που εξετάζουν, όπως η αιτιολόγηση γιατί ένα σύστημα σωμάτων θεωρείται μονωμένο. Στον πίνακα 1 του παραρτήματος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα
από την κατηγορία Κ1.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K2
Κάθε εξηγητέο αυτής της κατηγορίας είναι μια κανονικότητα (όπως ένας
νόμος, ένας κανόνας ή μια σχέση) η οποία εξάγεται με λογική παραγωγή
από ένα γενικότερο νόμο ή αρχή. Για παράδειγμα, η διατήρηση της ορμής εξηγείται ως συνέπεια του τρίτου νόμου του Newton (νόμος δράσης αντίδρασης).
Το εξηγούν και οι λογικοί συλλογισμοί των συγγραφέων των εγχειριδίων σε αυτή την κατηγορία (Κ2) είναι παρόμοια με των περιπτώσεων
της κατηγορίας Κ1. Ένα τυπικό παράδειγμα της κατηγορίας Κ2 παρουσιάζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις των δύο παραπάνω κατηγοριών (Κ1, Κ2) συμπεριλαμβάνονται τέσσερεις περιπτώσεις (δύο από
την κινητική θεωρία των αερίων και δύο από την ραδιενέργεια) στις οποίες οι νόμοι που αναφέρονται είναι στατιστικοί νόμοι. Η δομή της εξήγησης είναι όμοια με αυτή των υπολοίπων περιπτώσεων των κατηγοριών
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Κ1 και Κ2. Για παράδειγμα την περίπτωση της ραδιοχρονολόγησης δεν
γίνεται συζήτηση για τη στατιστική φύση του αντίστοιχου νόμου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ K3
Όπως προαναφέρθηκε, εντοπίστηκαν δώδεκα (από 64) περιπτώσεις στις
οποίες οι συγγραφείς επιχειρηματολογούν για την ισχύ νόμων της Φυσικής οι οποίοι δεν προκύπτουν με λογική παραγωγή από γενικότερους
νόμους. Δύο βασικές περιπτώσεις για την αιτιολόγηση της εγκυρότητας
των νόμων καταγράφηκαν.
a) Ο νόμος διατυπώνεται αξιωματικά και αναπτύσσεται επιχειρηματολογία για την ισχύ του
Ο νόμος διατυπώνεται αξιωματικά και προκειμένου να δειχθεί η εγκυρότητά του οι συγγραφείς
(i) επικαλούνται την “αυθεντία” της επιστήμης / των επιστημόνων, όπως την αυθεντία του επιστήμονα που διατύπωσε το
νόμο, το γεγονός της αποδοχής του νόμου από την επιστημονική κοινότητα ή το γεγονός της μη διάψευσης του νόμου έως
σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση του νόμου της Βαρύτητας. Οι συγγραφείς διατυπώνουν
το νόμο της παγκόσμιας έλξης, επικαλούνται την αυθεντία
του Newton και το γεγονός ότι ο νόμος είναι αποδεκτός από
την επιστημονική κοινότητα.
(ii) παρουσιάζουν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις ή πειράματα τα οποία επιβεβαιώνουν την ισχύ του νόμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η παρουσίαση του τρίτου νόμου
του Newton (δράση - αντίδραση). Οι συγγραφείς διατυπώνουν το νόμο και στη συνέχεια παρουσιάζουν πειράματα με
χρήση δυναμόμετρων τα οποία τον επαληθεύουν.
β) Ο νόμος εξάγεται επαγωγικά
Ο νόμος εξάγεται με γενίκευση των αποτελεσμάτων ενός ή περισσότερων πειραμάτων. Για παράδειγμα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα πείραμα στο οποίο μετράται η επιτάχυνση ενός σώματος όταν η συνισταμένη των δυνάμεων, που ασκούνται σε αυτό, διπλασιάζεται και κατόπιν
τριπλασιάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι και η επιτάχυνση διπλασιάζεται
ή τριπλασιάζεται αντίστοιχα και γενικεύοντας εξάγεται ο νόμος ότι η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα είναι ανάλογη της δύναμης που του ασκείται. Σε άλλες περιπτώσεις ο νόμος εξάγεται επαγωγικά από τη γενίκευση του αποτελέσματος ενός νοητικού πειράματος. Για παράδειγμα ο
νόμος της αδράνειας εξάγεται με γενίκευση του αποτελέσματος ενός νοητικού πειράματος κατά το οποίο ένα σώμα εκτοξεύεται να κινηθεί σε
οριζόντιο δάπεδο μειώνοντας σταδιακά έως μηδενισμού τις τριβές.
Τονίζεται ότι οι νόμοι που εξάγονται στις περιπτώσεις της Κ3 κατηγορίας (και δεν εξηγούνται με βάση άλλους γενικότερους νόμους ή αρ-
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χές) περιλαμβάνονται ως προτάσεις στο εξηγούν των περιπτώσεων της
Κ2 κατηγορίας. Με άλλα λόγια οι συγγράφεις επιχειρηματολογούν για
την αιτιολόγηση της εγκυρότητας γενικών νόμων τους οποίους στη συνέχεια χρησιμοποιούν προκειμένου να εξηγήσουν συγκεκριμένα φαινόμενα
ή κανονικότητες. Οι Earman & Salmon (1992, p.42), στην εισαγωγή της
εργασίας τους “Confirmation of Scientific Hypothesis”, αναφέρουν ότι,
εάν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια εξήγηση για ένα γεγονός, πρέπει να
μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις προτάσεις που συγκροτούν το εξηγούν.
Συνεπώς, τις περιπτώσεις της Κ3 κατηγορίας θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε περισσότερο ως επιχειρήματα για την αιτιολόγηση της
εγκυρότητας ενός νόμου παρά ως επιστημονικές εξηγήσεις.
Συζήτηση
Σε αυτή την εργασία μελετήθηκαν οι επιστημονικές εξηγήσεις στα διδακτικά εγχειρίδια Φυσικής του Λυκείου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μια βασική επιδίωξη της σύγχρονης διδασκαλίας των ΦΕ αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες και πρακτικές της επιστήμης και μια από
τις σημαντικότερες είναι η εξήγηση φαινομένων646. Για αυτό το λόγο, θα
πρέπει να παρέχονται οι ευκαιρίες στους μαθητές να ασκούνται στη δόμηση επιστημονικών εξηγήσεων. Η έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές έχουν
δυσκολίες στο να δομούν επιστημονικές εξηγήσεις και ιδιαίτερα στο να
αναφέρουν τις κατάλληλες αποδείξεις και τους επιστημονικούς νόμους
για αυτό το σκοπό647. Η ικανότητα των μαθητών να δομούν επιστημονικές εξηγήσεις μπορεί να βελτιωθεί όταν το περιεχόμενο και η δομή των
εξηγήσεων αυτών παρουσιαστεί σαφώς σε αυτούς648. Τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ΦΕ στο Λύκειο και επιδιώκουν την άσκηση των μαθητών στην
δόμηση επιστημονικών εξηγήσεων. Αποτελούν ένα οδηγό για τον εντοπισμό και την αναδιατύπωση των εξηγήσεων των εγχειριδίων προκειμέ-
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νου οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν αυτές τις επιστημονικές εξηγήσεις ως πρότυπα για την άσκηση των μαθητών τους.
Η ανάλυση των εξηγήσεων των εγχειριδίων έδειξε ότι η απαιτούμενη
σχολική επιστημονική γνώση για την εξήγηση συγκεκριμένων φαινομένων (κατηγορία Κ1) και των περισσότερων κανονικοτήτων (κατηγορία
Κ2) απαιτεί την χρήση λίγων γενικών νόμων και αρχών (κατηγορία K3).
Δηλαδή, τα συγκεκριμένα φαινόμενα και οι περισσότερες κανονικότητες
εξηγούνται με λογική παραγωγή από λίγους γενικούς νόμους. Οι εκπαιδευτικοί οργανώνοντας τη διδασκαλία τους σε μια θεματική περιοχή
προτείνεται να δίνουν απάντηση σε ερωτήματα όπως:
- Ποια φαινόμενα και γεγονότα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγούν
οι μαθητές;
- Ποια είναι η απαραίτητη σχολική επιστημονική γνώση που πρέπει να
περιέχεται στις εξηγήσεις;
- Ποιά από αυτή τη γνώση μπορεί να εξαχθεί με λογική παραγωγή από
γενικότερους νόμους και αρχές;
- Ποιοι είναι αυτοί οι νόμοι και αρχές που πρέπει να εισαχθούν κατά τη
διδασκαλία, χωρίς τη χρήση άλλων γενικότερων νόμων και αρχών;
- Ποιές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς των εγχειριδίων θα είναι σκόπιμο να ακολουθηθούν για την εισαγωγή στην τάξη αυτών των γενικότερων νόμων και αρχών;
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην συγκεκριμένων φαινομένων
(K1) o μαθητής έχει μια συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. ανάκρουση όπλου) την οποία πρέπει να εξηγήσει. Στην εξήγηση των περιπτώσεων της
κατηγορίας K2 ο μαθητής πρέπει να επινοήσει μια κατάσταση (π.χ. ένα
μονωμένο σύστημα σωμάτων), ενώ στις περιπτώσεις της κατηγορίας Κ3
θα πρέπει να επιχειρηματολογήσει για την ισχύ ενός νόμου. Είναι προφανές ότι ο βαθμός δυσκολίας στη δόμηση της εξήγησης βαίνει αυξανόμενος από την K1 προς την K3 κατηγορία. Συνεπώς, η άσκηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην δόμηση επιστημονικών εξηγήσεων πρέπει να επικεντρώνει (σε πρώτο τουλάχιστον επίπεδο) στις
εξηγήσεις συγκριμένων φαινομένων (Κ1) και το βάρος να δίδεται στην
επιλογή των κατάλληλων νόμων και επιστημονικών αρχών, που όπως
αναφέρθηκε αποτελεί και τη μεγαλύτερη δυσκολία των μαθητών.
Σημειώνεται ότι στη διδασκαλία των ΦΕ ό όρος “εξήγηση” δεν χρησιμοποιείται μόνο όταν το εξηγητέο δεν τίθεται σε αμφιβολία649, αλλά και
όταν οι μαθητές ερωτώνται να αιτιολογήσουν ένα ισχυρισμό, όπως για
παράδειγμα στην περίπτωση μιας πρόβλεψης για το αποτέλεσμα ενός
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πειράματος650. Σε αυτή την περίπτωση αναμένεται η “επιστημονική” αιτιολόγηση του ισχυρισμού να έχει την ίδια δομή με αυτή της επιστημονικής εξήγησης. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει κατά πόσο οι μαθητές
αξίζει να είναι ενήμεροι για αυτή τη διαφορά651. Κατά την άποψή μας, η
απάντηση στο ερώτημα εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών και το
στόχο της διδασκαλίας (για παράδειγμα θα ήταν αναγκαία αυτή η ενημέρωση των μαθητών σε ένα μάθημα το οποίο θα είχε ως στόχο την άσκησή τους στις επιστημονικές διαδικασίες). Θεωρούμε σημαντικό για τους
μαθητές του Λυκείου να χρησιμοποιούν την κατάλληλη σχολική επιστημονική γνώση (νόμους, αρχές, κανόνες, μοντέλα) προκειμένου να εξηγούν τα φυσικά φαινόμενα652. Για παράδειγμα, για τον ισχυρισμό “η S
πάσχει από την νόσο Μ” το επιχείρημα “επειδή το διέγνωσε ο διαπρεπής
γιατρός D” δεν μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική εξήγηση653.
Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι τα
βιβλία Φυσικής του Λυκείου περιέχουν ένα ικανοποιητικό αριθμό επιστημονικών εξηγήσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν αυτό το υλικό προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των επιστημονικών εξηγήσεων και να τους
ασκήσουν στη δόμηση τέτοιων εξηγήσεων. Τμήματα του κειμένου των
εγχειριδίων που περιέχουν επιστημονικές εξηγήσεις μπορεί να δίνονται
στους μαθητές και οι οποίοι στη συνέχεια θα ερωτώνται να προσδιορίσουν το εξηγητέο, τις προτάσεις που δομούν το εξηγούν και το συλλογισμό
που οδηγεί στο εξηγητέο από το εξηγούν. Μια προτεινόμενη μελλοντική
ερευνητική εργασία αποτελεί και η αξιολόγηση μια τέτοιας διαδικασίας
για τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών στη δόμηση των επιστημονικών εξηγήσεων.
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Παράρτημα
Πίνακας 1
Εξηγητέο

Εξηγούν

Συλλογισμός

Πίνακας 2
Εξηγητέο

Εξηγούν

Συλλογισμός

Παράδειγμα εξήγησης συγκεκριμένου φαινόμενου
Ποσότητα αερίου ασκεί δύναμη σε κάθε τοίχωμα του δοχείου που περικλείεται.
Συγκεκριμένη περίπτωση (Π1): Ποσότητα αερίου είναι εγκλωβισμένη
σε ένα δοχείο με ακλόνητα τοιχώματα.
Μοντέλο (ιδανικό αέριο) (Μ1): Μια ποσότητα αερίου αποτελείται από
ένα τεράστιο πλήθος μορίων τα οποία κινούνται άτακτα (τυχαία) και
συγκρούονται ελαστικά με τα τοιχώματα του δοχείου που περιέχονται.
Συγκεκριμένη περίπτωση (Π2): Όταν ένα μόριο συγκρούεται με ένα
τοίχωμα και ανακλάται η διεύθυνση της ταχύτητας άρα και της ορμής
(διανύσματα) αλλάζει.
Νόμος (Ν1): Το τοίχωμα ασκεί δύναμη στο μόριο ίση με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του (δεύτερος νόμος του Newton).
Νόμος (Ν2): Εάν το τοίχωμα ασκεί δύναμη στο μόριο τότε και το μόριο ασκεί αντίθετη δύναμη στο τοίχωμα (τρίτος νόμος του Newton).
Λόγω των Π1 και M1, ένα τεράστιο πλήθος κρούσεων ανά μονάδα
χρόνου συμβαίνει μεταξύ μορίων και κάθε τοιχώματος του δοχείου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις Π2, Ν1, Ν2 προκύπτει ότι ένας τεράστιος αριθμός δυνάμεων ανά μονάδα χρόνου ασκείται σε κάθε τοίχωμα του δοχείου από τα μόρια του αερίου. Αυτό σε μακροσκοπικό
επίπεδο εκφράζεται από μια πρακτικά σταθερή δύναμη που ασκείται
από το αέριο σε κάθε τοίχωμα του δοχείου.

Παράδειγμα εξήγησης κανονικότητας με βάση γενικότερο νόμο
Η ολική ορμή μονωμένου συστήματος σωμάτων διατηρείται.
Συγκεκριμένη περίπτωση (Π1): Θεωρούμε μονωμένο σύστημα δύο
σωμάτων Α,Β (η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν).
Νόμος (Ν1): Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σύστημα σωμάτων ισούται με το ρυθμό μεταβολής της ορμής του συστήματος (δεύτερος νόμος του Newton).
Νόμος (Ν2): Εάν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β τότε και το
Β ασκεί αντίθετη δύναμη στο Α (τρίτος νόμος του Newton).
Από Π1 συνάγεται ότι οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα του συστήματος είναι αυτές από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση οι οποίες
λόγω του Ν2 έχουν μηδενική συνισταμένη. Τότε όμως λόγω του Ν1 ο
ρυθμός μεταβολής της ορμής του συστήματος είναι μηδέν. Συνεπώς η
ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή.
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Σχεδιασμός και χρήση κειμένων από την ιστορία της επιστήμης
σε μια εισαγωγική διδασκαλία της ραδιενέργειας στο λύκειο
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη
Το κεντρικό πρόβλημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η
σχεδίαση μιας ακολουθίας διδακτικών ενοτήτων για τη διδασκαλία της
ραδιενέργειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο της καινοτομικής αντίληψης για το αναλυτικό ραδιενέργειας από ένα ποιοτικό σε ένα
ποσοτικό επίπεδο. Κεντρικά σημεία του σχεδιασμού αποτέλεσαν τα ιστορικά πειράματα των Becquerel και Rutherford καθώς και ιστορικά
κείμενα.
Λέξεις κλειδιά: Ραδιενέργεια, ιστορική προσέγγιση, ιστορικά πειράματα, ιστορικά κείμενα.
Εισαγωγή
Τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα και η διδακτική των φυσικών
επιστημών όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1980, αποτελούσαν κληρονομιά της Βιομηχανικής Επανάστασης και ήταν προσαρμοσμένα κυρίως στην απαίτηση για επαγγελματική εξειδίκευση654 όπως συνέβη κατά τη διάρκεια από το 1957 έως το 1987 στις
ΗΠΑ μετά την επιτυχή εκτόξευση του Sputnik από τη Σοβιετική Ένωση
στις 4 Οκτωβρίου του 1957. Παρόλη την έντονη νομοθετική και οικονομική πίεση υπήρχε μια κρίση στο χώρο της διδασκαλίας των φυσικών
επιστημών γνωστή ως η κρίση του γραμματισμού στις φυσικές επιστήμες655.
Απάντηση στην κρίση αυτή δίνουν τα αναλυτικά προγράμματα των
φυσικών επιστημών τα οποία αξιοποιούν την καινοτομική προσέγγιση
της διδασκαλίας. Πρόκειται για μια διδασκαλία με πολιτισμικό προσανατολισμό ενταγμένη σε ένα κοινωνικό πλαίσιο656.Τα προγράμματα αυτά
διέπονται από τρεις βασικές ιδέες: την έρευνα, την εξασφάλιση κινήτρων
και την επίλυση προβλήματος657.
654

UNESCO, (L. Lewis, Επιμ.): Teaching school physics, London, Penguin books,
1972, σ. 96.
655
M. R. MATTHEWS: Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες, Αθήνα, Επίκεντρο, 2007, σ.
120.
656
M. R. MATTHEWS: Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες, Αθήνα, Επίκεντρο, 2007, σ.
174.
657
UNESCO: Unesco, Οδηγός του εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο δημοτικό και το γυμνάσιο. (Δ. Κολιόπουλος, Γ. Αντωνίου, Μ. Μαυροπούλου, & Γ. Μπαγάκης, Επιμ.) Αθήνα, Εκπαιδευτικά Θέματα, 1985, σ. 107.
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Η διδακτική πρόταση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 σε 24 μαθητές
της Γ΄ τάξης του Λυκείου. Η ανάγκη για τη σχεδίαση μιας διδακτικής
ακολουθίας για τη ραδιενέργεια με βάση τις αρχές και τη λογική της καινοτομικής αντίληψης προέκυψε από τη μετέωρη βάση της παραδοσιακής
προσέγγισης στη διδασκαλία της ραδιενέργειας που αφορά στην έλλειψη
ιστορικής θεμελίωσης της έννοιας. Το σχολικό εγχειρίδιο της Φυσικής
Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου αφιέρωνε μία μόνο παράγραφο στην
έννοια της ραδιενέργειας και μία στις εφαρμογές και τους κινδύνους που
προκαλεί. Θεωρούμε ότι η παρουσίαση ενός θέματος για το οποίο οι μαθητές δείχνουν εξαρχής ενδιαφέρον, πραγματοποιείται με άκαμπτο τρόπο
που περιλαμβάνει μέσα σε λίγες γραμμές τους ορισμούς της «μεταστοιχείωσης» και της «ραδιενέργειας». Ακολουθεί μια τυπική παράθεση των
τριών τύπων της ραδιενέργειας α, β και γ. Η παράγραφος ολοκληρώνεται
με τις έννοιες του ρυθμού διάσπασης και χρόνου υποδιπλασιασμού οι
οποίες προτείνεται να τεθούν εκτός διδακτέας ύλης (156279/Γ2/30-092014 Υ.Α./Β΄ 2721).
Οργανωτική αρχή στο σχεδιασμό της προτεινόμενης διδακτικής ακολουθίας αποτέλεσε η ιστορία της ραδιενέργειας. Συγκεκριμένα, επιχειρείται μια ιστορική προσέγγιση της έννοιας της ραδιενέργειας από ένα ποιοτικό σε ένα ποσοτικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιούνται τα ιστορικά πειράματα των Becquerel και Rutherford. Επιπλέον στοιχεία ιστορίας εντάσσονται λειτουργικά στη διδακτική πρόταση με τη βοήθεια ιστορικών κειμένων τα οποία αποτελούν το πλαίσιο εισαγωγής εννοιών658
που σχετίζονται με τη ραδιενέργεια659.
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της διδακτικής πρότασης λήφθηκαν υπόψη στοιχεία επιστημολογίας σχετικά με τη γνώση αναφοράς
για τη ραδιενέργεια. Έτσι, στο πρώτο στάδιο εκλέπτυνσης της έννοιας
που αναφέρεται στα ιστορικά πειράματα του Becquerel γίνεται φανερή η
σύνθετη αλληλεπίδραση των παραγόντων «λογική» και «τύχη». Στο τελευταίο στάδιο εκλέπτυνσης της έννοιας της ραδιενέργειας εντάσσεται
οργανικά η έννοια της πιθανότητας.

658
Δ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εισαγωγή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στο πρόγραμμα σπουδών των Φυσικών Επιστημών: θεωρητικές αφετηρίες και
διδακτικές προσεγγίσεις. Στο Μ. Ευαγόρου & Λ. Αβρααμίδου (Επιμ.): Θεωρητικές και
διδακτικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες. Εκδ. Διάδραση, 2012, σ. 28-51, στη σ.
40.
659
A. STINNER, B. MACMILLAN, D. METZ, J. JILEK & S. KLASSEN: «The renewal of case studies in Science Education», Science & Education, 12(7), (2003), σ. 617
– 643, στη σ. 623.
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Το περιεχόμενο της διδακτικής πρότασης
Η διδακτική ακολουθία επεκτείνεται σε τέσσερις διδακτικές ενότητες,
όπου επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση και εξέλιξη της έννοιας της
ραδιενέργειας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται τα ιστορικά πειράματα
των Becquerel και Rutherford καθώς επίσης και ιστορικά κείμενα τα
οποία διαβάζονται από τους μαθητές ως εισαγωγική δραστηριότητα σε
κάθε διδακτική ενότητα. Το ιστορικό κείμενο λειτουργεί αφενός ως
πλαίσιο εισαγωγής εννοιών που σχετίζονται με τη ραδιενέργεια,
αφετέρου ως πηγή αφόρμησης για τη διατύπωση προβλήματος και δρα
καθοδηγητικά στην πορεία των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσουν
οι μαθητές προς την επίλυση του προβλήματος.
Κάθε διδακτική ενότητα επικεντρώνεται στη διατύπωση και επίλυση
ενός γενικού προβλήματος. Σε κάθε διδακτική ενότητα, κατά την πορεία
της επίλυσης του γενικού προβλήματος, προκύπτει ένα άλλο το οποίο
αποτελεί το κεντρικό πρόβλημα για την επόμενη διδακτική ενότητα.
Η καταγραφή στα φύλλα εργασίας των «ερωτημάτων που δεν απαντήθηκαν ακόμη» δίνει στους μαθητές την εικόνα της εσωτερικά συνεκτικής διαδικασίας μάθησης με συγκεκριμένο προσανατολισμό.
Τα κεντρικά προβλήματα που διατυπώθηκαν βασίστηκαν στην ιστορική προσέγγιση της έννοιας της ραδιενέργειας. Η προσέγγιση της έννοιας πραγματοποιείται σταδιακά από ένα βασικό πρώτο επίπεδο σε ένα
θεωρητικό επίπεδο. Η δομή της πορείας αυτής περιγράφεται στον Πίνακα
1.
Στην πρώτη διδακτική ενότητα δίνεται στους μαθητές το κείμενο 1,
«Ανακαλύπτοντας τη Ραδιενέργεια – Τα πειράματα του Becquerel», το
οποίο περιλαμβάνει αποσπάσματα660 από τις αναλυτικές σημειώσεις που
κρατούσε ο Henri Becquerel πάνω στα πειράματα που πραγματοποιούσε.
Το κείμενο αυτό αποτελεί οδηγητική αρχή για τη διατύπωση του κεντρικού προβλήματος της πρώτης διδακτικής ώρας: «Πώς έγινε αντιληπτή
ιστορικά (ανακαλύφθηκε) η ραδιενέργεια;». Για την επίλυση του προβλήματος αξιοποιούνται ανακατασκευές των πειραμάτων που πραγματοποίησε ο Becquerel με τη βοήθεια προσομοιώσεων661.

660

http://practicalphysics.org/henri-becquerel-discovers-radioactivity.html
Ιστορικά πειράματα των Becquerel και Rutherford. Ανάκτηση από
http://www.furryelephant.com/player.php?subject=physics&jumpTo=re:%20http://www.f
urryelephant.com/player.php?subject=physics&jumpTo=re.
661
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Πίνακας 1: Διδακτική δομή για τη ραδιενέργεια: τα στάδια προσέγγισης της έννοιας
της ραδιενέργειας από ένα ποιοτικό σε ένα ποσοτικό επίπεδο.
Στάδιο προσέγγισης

1. Προσέγγιση
σε ένα πρώτο
βασικό επίπεδο

2. Από το βασικό επίπεδο, σε
ένα ποιοτικά
περιγραφικό
επίπεδο

3. Επέκταση
από το ποιοτικό
επίπεδο, σε ένα
ποσοτικό επίπεδο

4. Από το περιγραφικό στο
θεωρητικό
επίπεδο

Κεντρικό
πρόβλημα

«Πώς έγινε αντιληπτή ιστορικά
(ανακαλύφθηκε)
η ραδιενέργεια;»

«Υπάρχει ραδιενέργεια γύρω
μας; Πώς μπορεί να γίνει
αντιληπτή;»

«Μετατρέπεται
ένα ραδιενεργό
στοιχείο σε
άλλο;»

«Με ποιον
τρόπο μειώνεται η ραδιενέργεια;»

Πρόβλημα
που δεν
επιλύθηκε
ακόμη

«Υπάρχει ραδιενέργεια γύρω
μας; Πώς μπορεί
να γίνει αντιληπτή;»

«Μετατρέπεται
ένα ραδιενεργό
στοιχείο σε
άλλο;»

«Με ποιον
τρόπο μειώνεται η ραδιενέργεια;»

Το 1896, στη φωτογραφία χρησιμοποιούσαν γυάλινες πλάκες που είχαν ως επικάλυψη μια φωτοευαίσθητη ουσία. Ο Becquerel τοποθέτησε
το ορυκτό ουρανίου πάνω σε μια φωτογραφική πλάκα τυλιγμένη με δύο
φύλλα μαύρο χαρτί και το άφησε εκτεθειμένο στο ηλιακό φως για αρκετές ώρες ώστε να προκληθεί το φαινόμενο του φθορισμού. Το μαύρο
χαρτί θα εμπόδιζε το ορατό φως αλλά όχι τις ακτίνες Χ.
Όταν εμφάνισε τη φωτογραφική πλάκα, είδε μια σαφή εικόνα του
ορυκτού, κάτι που δεν τον εξέπληξε καθώς είχε υπόψη του δημοσιεύσεις
σχετικά με την εκπομπή αόρατων ακτίνων κατά το φωσφορισμό. Επανέλαβε το πείραμα μια άλλη ημέρα, αλλά ο ήλιος ήταν σχεδόν ολόκληρος
πίσω από τα σύννεφα. Έτσι φύλαξε τη διάταξή του μέσα σε ένα συρτάρι,
αφήνοντας το ορυκτό ουρανίου επάνω στις πλάκες που ήταν τυλιγμένες
με μαύρο χαρτί. Ο καιρός στο Παρίσι δε βελτιωνόταν και ο Becquerel
εμφάνισε την πλάκα περιμένοντας να πάρει μια αμυδρή μόνο εικόνα του
ορυκτού λόγω της μικρής έκθεσής του στο φως της ημέρας. Ωστόσο, με
μεγάλη έκπληξη, διαπιστώνει μια πολύ έντονη εικόνα του ορυκτού. Αυτό
ήταν κάτι ανεξήγητο, καθώς τα φωσφορίζοντα και τα φθορίζοντα ορυκτά
λάμπουν μόνο όταν εκτίθενται στο φως662.
Την ίδια χρονιά, το 1896, ο Becquerel πραγματοποίησε επιπλέον
πειράματα που έδειξαν ότι η ακτινοβολία από το ουράνιο και οι ακτίνες Χ
απορροφώνται με διαφορετικό τρόπο663.
Το κείμενο 1, «Ανακαλύπτοντας τη Ραδιενέργεια – Τα πειράματα του
Becquerel» το οποίο δόθηκε στους μαθητές βασίστηκε σε κείμενα ιστο662
M. C. MALLEY: Radioactivity: a history of a mysterious science. New York, Oxford University Press, Inc., 2011, σ. 14.
663
E. SEGRE: Από τις ακτίνες Χ έως τα κουάρκς. Αθήνα, Δίαυλος, 1997, σ. 44.
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ρίας της ραδιενέργειας καθώς και σε αποσπάσματα από το ημερολόγιο
του Becquerel664.
Στη δεύτερη διδακτική ενότητα δίνεται στους μαθητές το κείμενο 2,
«Το Ραδόνιο και η ασθένεια των μεταλλωρύχων» όπου δίνεται έμφαση
στα συμπεράσματα που κατέληξαν δύο ερευνητές που έζησαν στο πρώτο
μισό του 16ου αιώνα, ο Παράκελσος (1493-1541) και ο Agricola (14941555). Το κείμενο βασίστηκε στα ακόλουθα άρθρα των περιοδικών εκδόσεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας «Επαγγελματικά και
Περιβαλλοντικά Νοσήματα των Πνευμόνων»665:
 «Ιστορία των επαγγελματικών νοσημάτων»666
 «Ο επαγγελματικός βρογχοπνευμονικός καρκίνος»667
 «Επαγγελματικός καρκίνος πνεύμονα – Πρόληψη και αντιμετώπιση»668.
Στα παραπάνω κείμενα αναφέρεται ότι οι δύο ερευνητές, Agricola
και Παράκελσος, διαπίστωσαν μεγάλη συχνότητα παθήσεων του πνεύμονα και υψηλή θνησιμότητα των μεταλλωρύχων η οποία οφειλόταν στη
σκόνη και τα αέρια των ορυχείων. Σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις
επρόκειτο για καρκίνο του πνεύμονα που οφειλόταν στα υψηλά επίπεδα
ραδονίου που υπήρχαν στα ορυχεία.
Στην ίδια διδακτική ενότητα δίνεται στους μαθητές το κείμενο 3.
Πρόκειται για φυλλάδιο σχετικά με το ραδόνιο που έχει εκδώσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για ενημέρωση του κοινού. Με τη
βοήθεια του καθηγητή/της καθηγήτριας, οι μαθητές/τριες επισημαίνουν
τα κεντρικά σημεία του και οδηγούνται στη διατύπωση του κεντρικού
προβλήματος: «Υπάρχει ραδιενέργεια γύρω μας; Πώς θα μπορούσε να
γίνει αντιληπτή;». Το κείμενο 3 αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στα ιστορικά κείμενα 2 και 4.
Στην τρίτη διδακτική ενότητα δίνεται στους μαθητές/τριες το κείμενο
4, «Από το Θόριο στο Ραδόνιο: Μεταστοιχείωση και Ραδιενεργές Σειρές»
όπου περιγράφεται πώς ανακάλυψε ο Rutherford τη ραδιενέργεια μέσω
της μεταστοιχείωσης του θορίου σε ραδόνιο. Παρακολουθώντας τις μεταστοιχειώσεις που ανακάλυπταν στη συνέχεια και άλλοι ερευνητές, ο
664

http://practicalphysics.org/henri-becquerel-discovers-radioactivity.html
Ο. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗΣ, Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ, Κ.
ΚΑΤΗΣ, Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΤΟΥΜΠΗΣ (Επιμ.):
Επαγγελματικά και Περιβαλλοντικά Νοσήματα των Πνευμόνων, Αθήνα, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 2007, σ. 1-581.
666
Κ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ: Επαγγελματικά και Περιβαλλοντικά Νοσήματα των Πνευμόνων, Αθήνα, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 2007, σ. 1-8.
667
Π. ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, & Τ. ΤΟΠΑΛΗΣ: Επαγγελματικά και Περειβαλλοντικά Νοσήματατων Πνευμόνων, Αθήνα, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, 2007, σ. 391-402.
668
Ι. ΓΚΙΟΖΟΣ, Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Επαγγελματικά και Περειβαλλοντικά Νοσήματατων Πνευμόνων, Αθήνα, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία,
2007, σ. 417-433.
665
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Rutherford παρουσίασε το δικό του σύστημα μεταστοιχειώσεων, σύμφωνα με το οποίο το όνομα ενός θυγατρικού στοιχείου προέκυπτε από εκείνο του μητρικού προσθέτοντας δίπλα ένα γράμμα της αλφαβήτου669. Οι
μαθητές διατυπώνουν το κεντρικό πρόβλημα της τρίτης διδακτικής ώρας:
«Μετατρέπεται ένα ραδιενεργό στοιχείο σε άλλο;».
Ο Rutherford μελέτησε την ακτινοβολία που εκπέμπεται από το ουράνιο. Ήθελε να βρει εάν οι ακτίνες του Becquerel ήταν, όπως πολλοί
πίστευαν, ένας τύπος ακτινοβολίας Χ. Χρησιμοποίησε εξελιγμένες ηλεκτρικές μεθόδους και όχι τις παλιές φωτογραφικές μεθόδους που χρησιμοποιούσε ο Becquerel οι οποίες δεν ήταν τόσο ακριβείς και βασίζονταν
στην υποκειμενική ερμηνεία του παρατηρητή. Εκτός από την ανάλυση
της συμπεριφοράς της ακτινοβολίας ουρανίου, ο Rutherford αναζήτησε
άλλες ραδιενεργές ουσίες που θα εξέπεμπαν παρόμοια ακτινοβολία. Η
περίεργη συμπεριφορά του θορίου (Th) οδήγησε τον Rutherford σε σημαντικά συμπεράσματα. Ο R. B. Owens, συνάδελφος του Rutherford στο
McGill, μελέτησε την ακτινοβολία που προερχόταν από το οξείδιο του
θορίου. Ο Rutherford, χωρίς να γνωρίζει κάτι για αυτή την ακτινοβολία
παρά μόνο υπέθετε ότι ήταν σωματιδιακής φύσης, την ονόμασε «απορροή»670. Το ερώτημα που προέκυψε για τον Rutherford και σχετίζεται με
το ερώτημα που προκύπτει από το κείμενο 4 της διδακτικής ακολουθίας
ήταν το εξής: Είναι δυνατό το θόριο να μεταστοιχειωθεί στην απορροή;
Η μεταστοιχείωση ήταν μια έννοια μεταφυσικά φορτισμένη καθώς άγγιζε
τα όρια της αλχημείας. Όταν ο Soddy, συνεργάτης του Rutherford, φέρεται να αναφώνησε, «Rutherford, αυτό είναι μεταστοιχείωση: το θόριο διασπάται και μεταστοιχειώνεται σε αέριο αργό», ο Rutherford απάντησε,
«Soddy, μην το αποκαλείς μεταστοιχείωση. Θα μας πάρουν τα κεφάλια ως
αλχημιστές»671. Οι Soddy και Rutherford διαχώρισαν το θόριο Χ (ThX)
από το οξείδιο του θορίου. Μελετώντας τις δραστικότητές τους, παρατήρησαν ότι το άθροισμά τους ήταν πάντα το ίδιο. Ενώ μειωνόταν αυτή του
ThX αυξανόταν εκείνη του Th. Αυτό σήμαινε ότι το θόριο παρήγαγε μια
ουσία που ήταν χημικά διαφορετική από το ίδιο. Ο Rutherford και ο
Soddy κατέληξαν ότι η ραδιενέργεια ήταν «εκδήλωση της υποατομικής
χημικής μεταβολής»672 και ότι η ενέργεια που σχετίζεται με τη ραδιενέργεια θα πρέπει να προέρχεται από κάποια ανακατανομή μέσα στο άτομο.
Απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «μεταστοιχείωση».

669
M. C. MALLEY: Radioactivity: a history of a mysterious science. New York, Oxford University Press, Inc., 2011, σ. 95.
670
M. C. MALLEY: Radioactivity: a history of a mysterious science. New York, Oxford University Press, Inc., 2011, σ. 46.
671
M. C. MALLEY: Radioactivity: a history of a mysterious science. New York, Oxford University Press, Inc., 2011, σ. 51.
672
M. C. MALLEY: Radioactivity: a history of a mysterious science. New York, Oxford University Press, Inc., 2011, σ. 54.
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Οι ιστορικές αυτές αναφορές αξιοποιούνται στη δημιουργία του κειμένου 4 που δίνεται στους μαθητές.
Στην τέταρτη διδακτική ενότητα δίνεται στους μαθητές το κείμενο 5,
«Η “εξαφάνιση” της Ραδιενέργειας: Ραδιενεργή διάσπαση και χρόνος ημιζωής». Στο κείμενο περιγράφονται τα συμπεράσματα του Rutherford ο
οποίος προσδιόρισε πόσο γρήγορα η «απορροή» του θορίου έχανε τη
δραστικότητά της. Μέτρησε το ρυθμό μείωσης της ραδιενέργειας με ένα
ηλεκτρόμετρο και βρήκε ότι το ρεύμα μειωνόταν εκθετικά με το χρόνο. Η
δραστικότητα έπεφτε στο μισό της αρχικής τιμής μόνο μέσα σε ένα λεπτό. Ο Rutherford παρουσίασε δύο καμπύλες δράσης, τις καμπύλες σχηματισμού και διάσπασης του ραδιενεργού υλικού673 και διατύπωσε το
θεμελιώδη κανόνα σύμφωνα με τον οποίο κάθε ραδιενεργό άτομο έχει
καθορισμένη πιθανότητα (σταθερή) διάσπασης στη μονάδα του χρόνου.
Με τη βοήθεια του κειμένου αυτού οι μαθητές/τριες διατυπώνουν το κεντρικό πρόβλημα που πρόκειται να επιλύσουν σε αυτή την τελευταία διδακτική ενότητα: «Με ποιον τρόπο μειώνεται η ραδιενέργεια;».

673

E. SEGRE: Από τις ακτίνες Χ έως τα κουάρκς. Αθήνα, Δίαυλος, 1997, σ. 73.
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Πίνακας 2: Τα κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ 1

Ανακαλύπτοντας τη Ραδιενέργεια - Τα πειράματα
του Becquerel [Αποσπάσματα από το ημερολόγιο
του Becquerel].

Σειρά πειραμάτων από τις 24
Φεβρουαρίου 1896 έως και 9
Μαρτίου 1896. Μια νέα ακτινοβολία από το ουράνιο.

ΚΕΙΜΕΝΟ 2

Το Ραδόνιο και η ασθένεια
των μεταλλωρύχων.

Ο Agricola και ο Παράκελσος
διαπίστωσαν μεγάλη συχνότητα
ασθενειών του πνεύμονα και υψηλή θνησιμότητα των μεταλλωρύχων.

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Φυλλάδιο σχετικά με το
Ραδόνιο που έχει εκδώσει
η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
για την ενημέρωση του
κοινού.

Συνδέει τα κείμενα 2 και 4.

ΚΕΙΜΕΝΟ 4

Από το Θόριο στο Ραδόνιο: Μεταστοιχείωση και
Ραδιενεργές Σειρές

Η ακτινοβολία που προερχόταν
από το θόριο, η «απορροή» είναι
ένας «βαρύς ραδιενεργός ατμός ή
αέριο». Υιοθετήθηκε σύστημα
για τον προσδιορισμό γενεών.

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

Η «εξαφάνιση» της Ραδιενέργειας: Ραδιενεργή διάσπαση και χρόνος ημιζωής.

Ο Rutherford παρουσίασε τις
καμπύλες σχηματισμού και διάσπασης του ραδιενεργού υλικού..
Διατύπωσε το θεμελιώδη κανόνα
ότι κάθε ραδιενεργό άτομο έχει
καθορισμένη πιθανότητα διάσπασης στη μονάδα του χρόνου.
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Συμπεράσματα
Η διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της ραδιενέργειας στο πλαίσιο
της καινοτομικής αντίληψης επιχειρεί τη συμφιλίωση μεταξύ της ιστορίας, της φιλοσοφίας και της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Ο
Thomas Kuhn υποστηρίζει674 ότι στα περισσότερα επιστημονικά εγχειρίδια αγνοείται η ιστορία, παραποιείται η πραγματική φύση της επιστημονικής προόδου, δε διαφαίνεται πουθενά ο επαναστατικός χαρακτήρας της
επιστήμης και δεν αναδεικνύονται οι μη-ορθολογικές πλευρές των αλλαγών που συμβαίνουν στην επιστήμη. Εκείνες δηλαδή οι αλλαγές που δεν
εξηγούνται εξολοκλήρου με όρους γεγονότων και λογικής675.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που παρουσιάζεται εδώ, χρησιμοποιήθηκαν οι αρχές και η λογική της λεγόμενης καινοτομικής αντίληψης676
στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκε μια παράδοση εισαγωγής στοιχείων ιστορίας και φιλοσοφίας τα οποία εντάσσονται οργανικά στο περιεχόμενο του αντικειμένου διδασκαλίας. Οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν ότι η ραδιενέργεια και οι έννοιες που σχετίζονται με αυτή δεν ορίζονται αξιωματικά, αλλά οικοδομούνται στη βάση της ιστορικής εξέλιξης
της έννοιας.
Ο κεντρικός άξονας της κάθε διδακτικής ενότητας ήταν ένα πρόβλημα προς επίλυση. Η διαδικασία επίλυσης του κάθε προβλήματος αποτελούσε ένα στάδιο προσέγγισης της έννοιας της ραδιενέργειας από ένα
πρώτο βασικό επίπεδο σε ένα θεωρητικό. Σε κάθε στάδιο η διατύπωση
του κεντρικού προβλήματος διευκολυνόταν από τη μελέτη ενός ιστορικού κειμένου.
Η διδακτική πρόταση της ακολουθίας των τεσσάρων σταδίων δεν εξάντλησε το θέμα της ραδιενέργειας. Μια επέκταση-τροποποίηση της
παρούσας πρότασης για τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου θα μπορούσε να συμπεριλάβει το μικροσκοπικό μηχανισμό λειτουργίας της ραδιενέργειας και το λειτουργικό ορισμό των ακτινοβολιών α, β και γ. Κάτι
τέτοιο βέβαια θα μπορούσε να γίνει μόνο μετά από την τέταρτη διδακτική ενότητα και την ανάλυση του ποσοτικού επιπέδου.

674

T. S. KUHN: Η Δομή των επιστημονικών Επαναστάσεων, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα, 1987, σ. 62.
675
T. S. KUHN: Η Δομή των επιστημονικών Επαναστάσεων, Θεσσαλονίκη, Σύγχρονα Θέματα, 1987, σ. 231.
676

Δ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών, η συγκρότηση της
σχολικής γνώσης. Αθήνα, Μεταίχμιο, 2006, σ. 59.
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Η εισαγωγή των φυσικών επιστημών στην εκπαιδευτική διαδικασία του ελληνικού 19ου αιώνα και η επιχειρούμενη
γνωσιολογική σύνδεση τους με την αρχαιότητα. Η περίπτωση του Αναστάσιου Χρηστομάνου
ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΔΗΜΟΥ
Γνωρίζομε ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα και τις
δύο πρώτες του 19ου μέσα από το πνεύμα του λεγόμενου Νεοελληνικού
Διαφωτισμού δημιουργούνται και λειτουργούν τα «νεωτερικά σχολεία»,
αυτά της Σμύρνης, των Κυδωνιών, της Χίου, των Μηλιών, στα οποία η
παρεχόμενη εκπαίδευση ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η έναρξη,
όμως της Ελληνικής Επανάστασης, σήμανε και το τέλος της πραγματικά
λαμπρής πορείας των εκπαιδευτικών αυτών ιδρυμάτων, τα οποία αποτέλεσαν σημαντικούς πόλους έλξης μαθητών και θεραπείας των φυσικών
και μαθηματικών επιστημών και όπως σημειώνει ο Ν. Δ. Σωτηράκης:
"...ο κύκλος της προεπαναστατικής πνευματικής αναγέννησης με κέντρο
τις επιστήμες έκλεισε τελειωτικά και όλες οι πρώτες προσπάθειες του
ανεξάρτητου κράτους έγιναν και έμειναν, δυστυχώς, έξω από τον κύκλο
αυτό".677
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν η Ελλάδα προσπάθησε να συνταιριάξει το βηματισμό της με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ασθμαίνοντας, για να προλάβει να καλύψει, σε λίγες μόνο δεκαετίες, το κενό που
τη χώριζε από την αστική ανάπτυξη που συντελέστηκε στις χώρες αυτές
μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο περίπου αιώνων. Είναι προφανές ότι
η προσπάθεια αυτή θα συναντούσε ιδιαίτερες δυσκολίες στην υλοποίησή
της, δυσκολίες που κάλυπταν όλο το φάσμα του κοινωνικού και του πολιτικού βίου, και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και
τα τεκταινόμενα στο πεδίο της επιστημονικής δραστηριότητας.
Η ιδέα της ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, υπαρκτή ήδη από
τον καιρό του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, υλοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 1837 με την έκδοση βασιλικού διατάγματος «Περί συστάσεως του
Πανεπιστημίου», που οδήγησε στην ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το νεοσυσταθέν ίδρυμα εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου
του 1837, από τον βασιλιά Όθωνα, προς χάριν του οποίου πήρε και το
αρχικό του όνομα, «Οθώνειον» ή «Οθωνικόν» Πανεπιστήμιο. Το όνομα
αυτό θα διατηρηθεί έως το 1862 οπότε, με την αναχώρηση του Όθωνα,
677
Ν. ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ: Βενιαμίν Λέσβιος, Μέρος Α, "Βιογραφία", Μυτιλήνη, 1930, σ.
42. Ο Α. Κοραής στο "διάλογο περί των ελληνικών συμφερόντων" του έτους 1827, σ. 74,
αναφέρει χαρακτηριστικά: "...εχρεώστει ο εγκωμιαστής να μας πληροφορή, αν έχη σήμερον η ελευθερωθείσα Ελλάς τρία ή τέσσερα γυμνάσια αντάξια των οποίων είχον οι δουλωμένοι Κυδωνιάται, Χίοι και Σμυρναίοι".
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το ίδρυμα θα ονομαστεί «Εθνικόν Πανεπιστήμιον» Το 1911 θα διχοτομηθεί σε δύο τυπικά ανεξάρτητες νομικά οντότητες, το “Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον” (θεωρητικές σχολές) και το “Εθνικόν Πανεπιστήμιον”
(θετικές σχολές). Το 1932 τα δύο νομικά πρόσωπα θα συγχωνευτούν ξανά και το ίδρυμα θα αποκτήσει την μόνιμη πλέον ονομασία του, “Αθήνησι Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών”.
Να σημειώσομε ότι είναι το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα όχι μόνο
του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο
αυτό, το πανεπιστήμιο απέκτησε σημαντικό κοινωνικό και ιστορικό ρόλο, καθοριστικό για την παραγωγή γνώσης και πολιτισμού μέσα στη χώρα, σε μια περίοδο που το νέο κρατίδιο που προέκυψε από την επανάσταση του εικοσιένα αγωνιζόταν να αποκτήσει εθνική υπόσταση μετά
από μια κατοχή τεσσάρων αιώνων.
Μέσω του πανεπιστημίου, η επιστημονική γνώση μεταφέρεται ξανά
από την Ευρώπη, είτε από τους Έλληνες που σπουδάζουν εκεί και στη
συνέχεια στελεχώνουν το νεοσύστατο ίδρυμα, είτε μέσω των ίδιων των
Ευρωπαίων που επιτελούν επιστημονικό έργο στα πλαίσια του ελληνικού
κράτους.678 Οι περισσότεροι Έλληνες καθηγητές, όμως, με εξαίρεση τον
Αναστάσιο Χρηστομάνο, μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα αρκούνται στο ρόλο του εκλαϊκευτή της επιστήμης, σταματώντας την παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου, στοιχείο που συνήθως τους διέκρινε κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό679.
Τα τμήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής από την αρχή ενσωματώνονται στην Φιλοσοφική Σχολή, ενώ η Χημεία αποτελεί μέρος του
γενικότερου προγράμματος του Φυσικού τμήματος. Η ακαδημαϊκή αυτή
οργάνωση, η οποία φανερώνει την ηγεμονία της Φιλοσοφίας σε όλες τις
άλλες επιστήμες είναι ενδεικτική της αντιμετώπισης των θετικών επιστημών εκ μέρους του νέου κράτους. Για πολλούς λόγους, ιδεολογικούς,
πολιτικούς, συντεχνιακούς, η αυτονόμηση της Φυσικομαθηματικής Σχολής θα καθυστερήσει αρκετά.

678

Γερμανός υπήρξε ο πρώτος έκτακτος καθηγητής στον τομέα της Βοτανικής από
το 1837 μέχρι το 1842, ο Νικόλαος Κάρολος Φράας (Fraas). Διάδοχος του Fraas στη
διδασκαλία της Βοτανικής υπήρξε ο επίσης Γερμανός Ξαβέριος Λάνδερερ. Γερμανός
ήταν και ο Θεόδωρος Χελδράιχ, ένας από τους δύο επιστήμονες στους οποίους στηρίχθηκε η ουσιαστική ανάπτυξη της Βοτανικής στην Ελλάδα. Ο άλλος ήταν ο καθηγητής Θεόδωρος Ορφανίδης. Ο Χελδράιχ έγινε επιμελητής του Φυσιογραφικού Μουσείου, με επιμελητή του Ζωολογικού, ενός από τα τμήματα του Μουσείου, έναν άλλο, επίσης, Γερμανό, τον Κρύπερ.
679
Γ. ΒΛΑΧΑΚΗΣ: «Laboratories in the University of Athens», στο ίου Science,
Technology and the 19th State, Conference Proceedimgs edited by E. Nikolaidis and K.
Chatzis, Institute for Neoellenic Research – National Hellenic Research Foundation Athens, 2000, σ. 93-94.
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Ο Στρούμπος, ο Αργυρόπουλος, ο Χρηστομάνος, ο Βούρης, ο Ορφανίδης, είναι κάποιοι από αυτούς που εισάγουν τις φυσικές επιστήμες στην
Ελλάδα, μέσα από την διδασκαλία τους στο νεοσυσταθέν πανεπιστήμιο.
Ο Χρηστομάνος έρχεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια εποχή
κατά την οποία τα τμήματα σπουδών Φυσικής και Μαθηματικών ανήκουν ακόμα στη Φιλοσοφική Σχολή. Ο ίδιος, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη
εκ μέρους του της πρυτανείας του Πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό έτος
1896-97, συνέτεινε στη συστηματικότερη προσπάθεια αυτονόμησης της
Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία πλέον έγινε πραγματικότητα τον
Ιούνιο του 1904.
Ο Μιχαήλ Στεφανίδης, σύμφωνα με τον οποίον η είσοδος του Χρηστομάνου στο ελληνικό πανεπιστήμιο υπήρξε «σταθμός εις την εξέλιξιν
της Φυσικομαθηματικής Σχολής»680 αναφέρει, επίσης, ότι στον Χρηστομάνο έγινε πρόταση από τη Σουηδική Ακαδημία το 1906, έτος θανάτου
του, να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Νόμπελ Χημείας. Την πληροφορία παίρνει από τα πρακτικά της Φιλοσοφικής Σχολής (1906, 17 Φεβρουαρίου, σ. 85), χωρίς να δίνει καμιά επιπλέον διευκρινιστική λεπτομέρεια. Στα αρχεία της Σουηδικής Ακαδημίας, εξ΄ όσων πληροφορηθήκαμε, μετά από τη σχετική επικοινωνία, στοιχεία για προτεινόμενους υποψηφίους υπάρχουν μόνο μετά το 1927. Άρα, ναι μεν δεν μπορούμε να
είμαστε σίγουροι για την απόλυτη αλήθεια της μαρτυρίας, αλλά και μόνη
η ύπαρξη της αποδεικνύει ότι ο Χρηστομάνος ήταν από τις λίγες περιπτώσεις Ελλήνων επιστημόνων που, κατά κάποιο τρόπο, αναγνωρίσθηκαν από την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα.
Στην εισήγηση αυτή, θα προσπαθήσομε να δούμε πώς η επιστημονική κοινότητα της εποχής επιχειρεί να συνδέσει τις φυσικές επιστήμες
με την αρχαιοελληνική κληρονομιά. Θα βασιστούμε, εκτός των άλλων
και στον εναρκτήριο λόγο που εκφώνησε ο Χρηστομάνος στις 2 Μαίου
1864, όντας ακόμα υφηγητής της γενικής Χημείας καθώς και στον λόγο
που εκφωνεί την 17η Δεκεμβρίου 1896, όταν τακτικός καθηγητής, πλέον,
αναλαμβάνει την πρυτανεία του ελληνικού πανεπιστημίου.
Το όνομα του Χρηστομάνου είναι συνδεδεμένο με κάθε απόπειρα αναβίωσης και διάδοσης των φυσικών επιστημών και ως εκ τούτου, ο
τρόπος με τον οποίον αρθρώνεται ο λόγος του αποτελεί έναν αρκετά σίγουρο δείκτη ανίχνευσης των θέσεων της επιστημονικής κοινότητας της
εποχής.
Το γενικότερο κλίμα της εποχής εκφράζει μία τάση προς τον αρχαϊσμό, με στόχο την άμεση σύνδεση του νέου ελληνισμού με τον αρχαιοελληνικό κόσμο. Το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας υπάρχουν ως
συνέχεια ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα οφείλει να εκφράσει την αιωνιότητα του «αναλλοίωτου κλασσικού
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ιδεώδους»681. Η επικράτηση του κλασικισμού ως ιδεολογικής αφετηρίας,
εκτός των άλλων, έχει ως αποτέλεσμα και τον προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προς τα κλασικά μαθήματα, εις βάρος, βέβαια,
της επιστήμης. Πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι θεωρητικές σπουδές, οι οποίες ως φορέας του ιστορικού παρελθόντος συμμετέχουν κατά πολύ
στην ιδεολογική οικοδόμηση της εθνικής φυσιογνωμίας του νέου κράτους 682. Μέσα από το πνεύμα αυτό, οι φυσικές επιστήμες εν μέρει περιθωριοποιούνται μια και δεν συνάδουν άμεσα με την ανάδειξη του ενδόξου προγονικού παρελθόντος, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να διαμορφώσει τον εθνικό χαρακτήρα του νεοπαγούς κράτους.
Στο πλαίσιο αυτό, τα επιστημονικά μαθήματα ναι μεν εντάσσονται
πάντα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενδεδυμένα όμως, με φιλολογίζοντα
μανδύα. Ο Μ. Στεφανίδης, περιγράφει λεπτομερώς την ουσιαστική υποβάθμιση αυτών των μαθημάτων, σημειώνοντας ότι οι καθηγητές των φυσικών επιστημών αντιλαμβάνονται το διδακτικό τους έργο περισσότερο
ως εθνικό και λιγότερο ως επιστημονικό. Να υπενθυμίσομε ότι η αυτονόμηση της Φυσικομαθηματικής Σχολής πραγματοποιήθηκε μόλις στις
αρχές του 20ου αιώνα.
Ας πάμε τώρα στο 1842, όταν θεμελιώνεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο από τον Γεώργιο Βούρη, εμπνευστή και πρώτο διευθυντή του Ιδρύματος. Στον λόγο που εκφωνεί διαβάζομε «…Οι νοεροί φωστήρες του
κόσμου, οι ένδοξοι πρόγονοι μας, οι φωτίσαντες το πάλαι την οικουμένην διά της σοφίας και των γνώσεων των… Το ελληνικόν έθνος και κραταιότεον το πάλαι και σοφώτερον και ενδοξότερον παντός άλλου….Καθώς και εις άλλας επιστήμας, ούτω και εις τούτην (την αστρονομία) οι ένδοξοι πρόγονοι μας είναι οι οδηγοί και οι διδάσκαλοι των
μεταγενεστέρων…» 683.
Ο λόγος αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει πλήρως
το πνεύμα του ρομαντισμού και του νεοκλασικισμού, δηλαδή μια ηρωϊκή
ανάγνωση της αρχαιότητας, ουτοπική αναβίωση της, πιο συγκεκριμένα
των επιστημών της και τέλος, γενεολογική ταύτιση των κατοίκων του
νεοσύστατου κράτους με τους αρχαίους Έλληνες 684.
Στη Δυτική Ευρώπη, η άμεση σύνδεση της εκπόρευσης των επιστημών από την αρχαία Ελλάδα, άρχισε να φθίνει ήδη από τον 17ο αιώνα με
τη θεμελίωση της νεωτερικής επιστήμης, για να επανέλθει στο προσκή681
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νιο μέσα από το κίνημα του ρομαντισμού, με τη μορφή μιας ιστορικής,
πλέον, προσέγγισης των αρχαίων επιστημών.
Στον νεοελληνικό χώρο η αναφορά αυτή στην αρχαιοελληνική επιστήμη, ουδέποτε εξέλιπε. Οι πρωτεργάτες της εισαγωγής της ευρωπαϊκής
επιστήμης στον ακόμα υπόδουλο ελληνισμό, κατά τον 18ο αιώνα, μέσα
από τα εγχειρίδια που μεταφράζουν ή συγγράφουν αναφέρονται ανελλιπώς στην αρχαιότητα καθώς και στο χρέος της Ευρώπης προς τους αρχαίους και θέτουν στόχο την αναβίωση των επιστημών στον χώρο που
αυτές γεννήθηκαν. Επιπλέον, την εποχή αυτή, το επιστημονικό βιβλίο
λειτουργεί και ως μέσο ανάκαμψης του ελληνισμού, με κύριο χαρακτηριστικό την επιχειρούμενη διασύνδεσή του με τους αρχαίους προγόνους.
Χρηστικό εργαλείο γι' αυτή την προσπάθεια αποτελεί και η γλώσσα, διότι τόσο τα κυρίως κείμενα, όσο και οι πρόλογοι των εγχειριδίων αυτών
είναι γραμμένα άλλα σε επιμελημένη γλώσσα της εποχής και άλλα σε
αρχαίζουσα. Το πνεύμα αυτό θα το συναντήσομε και σε αρκετά εγχειρίδια του 19ου αιώνα, στους προλόγους των οποίων αναγνωρίζομε ιδέες
που γράφτηκαν στους προλόγους των επιστημονικών έργων των μέσων
του 18ου αιώνα.
Στο ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει στο αν, δηλαδή, εκτός από την
ιδεολογία και τον συμβολισμό, την ιδέα ότι οι επιστήμες αναβιώνουν
στην γενέτειρα τους και τον όποιο αντίκτυπο έχει αυτή η ιδέα σε άλλους
τομείς (π.χ αρχιτεκτονική), υπήρξαν άραγε ιδιαίτερες επιρροές της αρχαιοελληνικής επιστήμης στη διδασκαλία των επιστημονικών μαθημάτων
στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, τόσο στη Μέση όσο και στην Ανώτατη Εκπαίδευση η απάντηση είναι η εξής: Το νέο ελληνικό κράτος από την αρχή
της δημιουργίας του, αντέγραψε τους θεσμούς των ευρωπαϊκών κρατών
και εισήγαγε την επιστημονική παιδεία τους. Τοποθέτησε εαυτόν, δηλαδή, στη Δύση.685 Τα εγχειρίδια των επιστημών στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα, δεν διαφέρουν, ως προς την ύλη, από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, στα δε Γυμνάσια τα βιβλία Φυσικής και Μαθηματικών είναι είτε συμπιλήματα είτε μεταφράσεις από γαλλικά, κυρίως, αλλά και γερμανικά
επιστημονικά έργα.
Σε ένα πρώτο συμπέρασμα, λοιπόν, στο οποίο καταλήγομε είναι ότι
στην ουσία, οι αναφορές των Ελλήνων επιστημόνων στην αρχαιοελληνική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, αφορούν μόνο στην ιδεολογία και λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία μιας λαμπρής πνευματικής καταγωγής. Ναι μεν εξυμνούν, άλλοτε ρητά και άλλοτε υπόρρητα το μεγαλείο
των ελληνικών επιστημών, υποστηρίζουν την αναβίωση τους στον τόπο
γέννησης τους και τη φυλετική συνέχεια των Ελλήνων αλλά στην επιστημονική διδασκαλία δεν παρουσιάζεται καμία διαφορά.
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Θα εξετάσομε τώρα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα
και ο Αναστάσιος Χρηστομάνος, ο σημαντικότερος, ίσως, εκπρόσωπος
των φυσικών επιστημών, την εποχή αυτή, στην Ελλάδα, με τη βοήθεια
στοιχείων που συλλέγομε μέσα από τους δύο λόγους που προαναφέραμε.
Απώτερος σκοπός του Χρηστομάνου, τόσο στον πρώτο όσο και στον
δεύτερο λόγο, είναι να δείξει ότι η πρόοδος και η κοινωνική και οικονομική ευημερία ενός κράτους και εν προκειμένω του ελληνικού, συναρτώνται άμεσα με την θεραπεία και ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, μια
και όπως σημειώνει «Διά τούτων δε μόνο των μέσων (φυσικές επιστήμες) δύναται σήμερον να προαχθή η ευημερία των λαών και μετ’ αυτής ο
πολιτισμός» 686, οπότε «καθήκον ημών είναι να διευκολύνωμεν παντί
σθένει την εισαγωγή αυτών εν Ελλάδι παρασκευάζοντες ούτω την υλικήν
αυτής ευημερίαν»687.
Η συνέχεια και η διαχρονικότητα του ελληνικού πολιτισμού από τη
μια αλλά και η αναγνώριση της υπεροχής των κρατών της Ευρώπης στον
επιστημονικό τομέα και κατά συνέπεια και η ανάγκη να συμβαδίσομε με
ή και «να υπερακοντίσομεν αυτά» είναι δύο έννοιες τις οποίες ο Χρηστομάνος προτάσσει στις ομιλίες του. Θεωρεί ότι οι πολίτες του πεπτωκότος ελληνικού έθνους μετά από αιώνες ζυγού «συνετώς και σωφρόνως
χειραγωγούμενοι, θα προοδεύσωμεν, θ’ ανέλθωμεν και πάλιν, εις το ύψος εκείνον, εις ο η ιστορία των προγόνων διδάσκει ημάς ν΄ ατενίζωμεν»688.
Ο Χρηστομάνος, μπορεί να αναγνωρίζει την ανάγκη συμπόρευσης
του ελληνικού έθνους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, όμως οι συχνές αναφορές στην ελληνική αρχαιότητα και το λαμπρό παρελθόν και η σαφέστατη τάση προς τον αρχαϊσμό φανερώνουν την απόπειρα του να καταδείξει την υπάρχουσα σύνδεση του νέου ελ1ληνισμού με τον αρχαίο κόσμο ως νόμιμου και ιστορικού του κληρονόμου. Και επιπλέον θεωρεί
χρέος των σύγχρονων του Ελλήνων να συνεχίσουν την ένδοξη αρχαιοελληνική παράδοση. Ήδη από την αρχή του λόγου του 1864 αναφέρει
«Των επιστημών… οι ημέτεροι προπάτορες έθηκαν τας κυριωτάτας βάσεις, ώστε φαίνονται ημίν ως προγονικά τινά κληροδοτήματα»689. Και σε
αυτόν του 1897 σημειώνει ότι «Κυριώτατον δι΄ημάς ζήτημα είναι να
προωθήσωμεν την εν ημίν ζώσαν και επανακμάζουσαν ελληνικήν φυλή
της αρχαιότητος, ήτις δι΄ ημών συνεχίζεται, εις το ύψος του σημερινού
πολιτισμού»690. Ο Χρηστομάνος δεν αμφισβητεί ούτε στιγμή την νεωτε686
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ρική δυτική επιστήμη, άλλωστε οι σπουδές του σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έγιναν και ο ίδιος θαυμάζει το δυτικό μοντέλο ανάπτυξης. Όμως,
την επιστήμη αυτή την τοποθετεί στη βάση των αρχαίων κλασσικών θεωριών και πιστεύει ότι η οφειλή της Ευρώπης στην ελληνική αρχαιότητα,
σε τομείς όχι μόνο της φιλοσοφίας και του πολιτισμού αλλά και σε αυτόν
της επιστήμης είναι καταφανής. Το διατρανώνει απερίφραστα: «αι χάριτες, ας ημείς και άπας εν γένει ο πεπολιτισμένος κόσμος οφείλομεν τοις
αρχαίοις ημών προγόνοις, είναι τοσαύται, ώστε αδυνατεί η γλώσσα να
εξαγγείλη αξίως τα έργα αυτών περί τε την φιλοσοφίαν και τας τέχνας,
την ιστορίαν και την φιλοσοφίαν και τας πλείστας των φυσικών και μαθηματικών επιστημών…»691.
Στον λόγο του 1864, θα κάνει μια αρκετά ανεπτυγμένη αναφορά στην
ιστορία των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τους
Προσωκρατικούς, περνώντας στην ελληνιστική εποχή, στο Βυζάντιο, το
οποίο το θεωρεί όχι περίοδο ανάπτυξης των επιστημών αλλά διαφύλαξης
της αρχαιοελληνικής επιστήμης, μέχρι τον 18ο αιώνα και την σταδιακή
εισαγωγή της δυτικής επιστήμης, μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες,
στον κατεχόμενο ελληνισμό.
Θα δώσει, επίσης παραδείγματα, στα οποία παρουσιάζονται αρχαιοελληνικές ανακαλύψεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τη νεότερη επιστήμη. «….επί των ημερών ημών εγένοτο ανακαλύψεις φαινομένων
γνωστών ήδη τοις αρχαίοις…»692. Ένα από αυτά, από το χώρο της ζωολογίας, είναι η αναφορά του Αριστοτέλη περί της υπάρξεως του ψαριού
κυπρίνος, το οποίο, μόνο αυτό εκτρέφει τα τέκνα του, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από τον Ελβετό ιχθυολόγο Agassiz693. Και θα τονίσει το γεγονός της ανυπαρξίας επιστημονικής σκέψης στους λαούς που έζησαν
πριν από τους αρχαίους Έλληνες, μια και όπως λέει «ο άνθρωπος των
τότε χρόνων, …ηρκείτο απολαύων απλώς των δώρων της φύσεως, μηδόλως όμως επί των παραγόντων αυτά αιτίων ερευνών»694. Τέλος περιγράφει μία κατάσταση πλήρους καταπτώσεως «εις ην άνευ της επιδράσεως
των Ελλήνων, ήθελον διατελεί τα νυν τόσο εξευγενισμένα έθνη»
695
(Χρηστομάνος 1864, σ. 4).
Τον τίτλο του πατρός της φυσικής τον προσπορίζεται ο Αριστοτέλης,
σύμφωνα με τον Χρηστομάνο, μια και «η καθ’ αυτό σπουδή και λεπτομερής παρατήρησις της φύσεως κατά πρώτον εισήχθη υπό του πατρός
της φυσικής ιστορίας Αριστοτέλους……Ο Αριστοτέλης πρώτος ενησχολήθη εις συναγωγήν αισθητών παρατηρήσεων περί των μορφών και των
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ιδιοτήτων των εν τη φύσει σωμάτων…..έθετο τα πρώτα θεμέλια της επιστημονικής αναπτύξεως της φύσεως»696.
Μία από τις δυσκολίες, τις οποίες ο Χρηστομάνος θεωρεί ότι αντιμετωπίζει η εισαγωγή των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα είναι και η
δημιουργία «επιστημονικής γλώσσας και φρασεολογίας συμφώνως προς
τας παραδόσεις των αρχαίων και τας σημερινάς ανάγκας»697. Δηλαδή,
ακόμα και η επιστημονική γλώσσα πρέπει να παραπέμπει στην ελληνική
αρχαιότητα και να βασίζεται στην πλούσια νοημάτων ελληνική γλώσσα.
Ο λόγος του 1864 θα τελειώσει με την διατράνωση της ενότητας των
φυσικών επιστημών «Αι φυσικαί μαθήσεις αποτελούν εν ολόκληρον, την
αληθή γνώσιν της φύσεως – Πας δε κλάδος αυτών πρέπει να σχετίζεται
προς το όλον, άλλως τε θέλει είσθαι ατελής»698 (Χρηστομάνος 1864, σ.
21).
Οι δύο βασικές έννοιες γύρω από τις οποίες στρέφεται η επιχειρηματολογία του Χρηστομάνου και στον λόγο του 1897 είναι πάλι αυτή των
Φυσικών επιστημών και αυτή της Προόδου, εξ ου και ο τίτλος του Λόγου, Φυσικαί επιστήμαι και πρόοδος, τις οποίες θεωρεί αλληλένδετες,
δηλώνοντας ότι «η πρόοδος της πατρίδας ημών και το ευοίωνον μέλλον
αυτής εξαρτώνται εκ της επιδόσεως των φυσικών επιστημών»699, των
οποίων (φυσικών επιστημών) «η εν τω Πανεπιστημίω και Πολυτεχνείω
διδασκαλία και εφαρμογή αυτών εις τον πρακτικόν βίον είναι επί των
ημερών ημών η μόνη οδός προς την ευημερίαν και πολιτισμόν του έθνους άγουσα οδός»700.
Στο μεγαλύτερο μέρος του λόγου, ο Χρηστομάνος παρουσιάζει μια
μεγάλη και εντυπωσιακή σειρά επιστημονικών επιτευγμάτων, με απώτερο σκοπό να ισχυροποιήσει την άποψη περί βελτιώσεως της οικονομικής
κατάστασης και κατά συνέπεια της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων,
μέσα από την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και την πρακτική αυτών
εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, η ανάγκη
ανάδειξης του προγονικού κλέους έχει ως αποτέλεσμα τον υπερτονισμό
του ιστορικού στοιχείου του επιχειρήματος του.
Η έννοια της ύλης είναι κυρίαρχη στον λόγο αυτό και η ιστορική αναδρομή πλέκεται κατάλληλα με την βοήθεια των σχετικών θεωριών.
Σημειώνει ότι «η εξήγησις της λειτουργίας των φυσικών δυνάμεων και
της συστάσεως της ύλης διά της διεπούσης σήμερον πάσα φυσικήν επιστήμην ατομικής θεωρίας»701 είναι η μεγαλύτερη ανθρώπινη κατάκτηση
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του αιώνα. Και βέβαια, δεν είναι τίποτε άλλο από μια αναδιατύπωση ιδεών και θεωριών από την αρχαιοελληνική επιστήμη αφού «Ο Λεύκιπος,
ο Δημόκριτος, ….ο Εμπεδοκλής πρώτοι διείδον ότι η ύλη, εξής συνίστανται τα σώματα, ….σύγκειται εξ ελαχίστων αοράτων ημίν, μη περαιτέρω
σμικρυνομένων ή τεμνομένων και ατόμων καλουμένων…»702.
Και αλλού, αναφερόμενος στην έννοια του μορίου, ο Χρηστομάνος
σημειώνει «…τα μόρια λοιπόν ανεκάλυψεν όντως υπάρχοντα η επιστήμη
του 19ου αιώνος, αφού προ 23 αιώνων διείδεν αυτού ο Αριστοτέλης (τα
αποκαλούσε «ομοιμερή») και εβάσισεν επ’ αυτών την εξήγησιν πάσης
δράσεως εν τη φύσει. Έδει να παρέλθωσιν 23 αιώνες ίνα κατανοηθεί η
μεγάλη θεωρία του Σταγειρίτη υπό της συγχρόνου ημίν επιστήμης και η
σημασία αυτής»703. Θα αναφερθεί, εκτός των άλλων και στον Εμπεδοκλή, ο οποίος είναι «ο πρώτος δους τον ορισμόν του «στοιχείου», όπως
και ημείς σήμερον εννοούμεν αυτόν»704.
Στη Χημεία, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο του λόγο, ο
Χρηστομάνος θα αφιερώσει χωριστό κεφάλαιο. Την θεωρεί επιστήμη, η
οποία είχε την «Ελλάδα πάλαι μεν μητέρα, νυν δε ούτως ειπείν (είναι)
απαρφανισμένην αυτής»705.
Βασική συμβολή του Χρηστομάνου θεωρείται η προσπάθεια θεωρητικής διδασκαλίας της Χημείας με βάση την ατομική θεωρία, της οποίας
υπήρξε από τους πρώτους υποστηρικτές, από τους χημικούς, δηλαδή, που
αποδέχτηκαν και εφάρμοσαν στην πράξη τη θεωρία αυτή, σε διεθνές επίπεδο. Η θεωρητική προσέγγιση της Χημείας από τον Χρηστομάνο υπήρξε μια πραγματική τομή στην πανεπιστημιακή διδασκαλία του επιστημονικού αυτού κλάδου.706 Παράλληλα, ενδιαφερόταν να συνδέσει την Χημεία με ευρύτερα κοινωνικά ενδιαφέροντα και εφαρμογές, όπως στην
ιατρική, τη φαρμακευτική και την τεχνολογία. Η αξία της Χημείας, τα
επιτεύγματα της, το ευρύ πεδίο εφαρμογών της και η προσφορά της στις
άλλες επιστήμες τονίζονται πλειστάκις στον λόγο του: « η χημεία επιστήμη γενομένη, εξεύρε μεθόδους ερεύνης και επεξέτεινε τα όρια αυτής»
θα δηλώσει707. Και αλλού: «αι διά της χημείας ανακαλύψεις ωφέλησαν
τα μέγιστα τους ιατρούς…»708. Ή «Η χημεία ενεργούσα τα μέγιστα επί
τας τέχνας και την βιομηχανίαν κατέστη όρος ανυπέρβλητος της ευημε-
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ρίας και του πολιτισμού. Τα εργοστάσια, η μεταλλουργία, αι τέχναι και η
βιομηχανία βαίνουσι επί της χημείας…»709.
Συμπερασματικά, με βάση τα παρουσιαζόμενα από τον Χρηστομάνο
στους δύο προαναφερθέντες λόγους, θα λέγαμε ότι μολονότι το πλαίσιο
της νεωτερικής επιστήμης δεν εκλείπει, ο επιστημονικός λόγος θεμελιώνεται βασικά στο πλαίσιο μιας ελληνοπρεπούς επιστήμης, όπως αυτή συγκροτείται από την αρχαιοελληνική παράδοση. Αυτή η αναδρομή στον
κόσμο της εθνικής ιδιαιτερότητας και του εθνικού παρελθόντος και η
προσπάθεια αποκατάστασης της γνωσιολογικής συνέχειας μεταξύ σύγχρονης επιστήμης και αρχαίας παράδοσης ενισχύει την ενσωμάτωση των
φυσικών επιστημών στα οικεία διανοητικά ήθη710.
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Ο ηλεκτρικός τηλέγραφος στην Ελλάδα (1859) ως μέσον
παραγωγικόν συντελεί εις την υλικήν και ηθικήν ανάπτυξιν
ενός έθνους
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΚΟΥΜΑ
Είκοσι τρία χρόνια μετά την ανακάλυψη του ηλεκτρικού τηλέγραφου
(1836) από τον Σάμουελ Μορς (1791-1872), αμερικανό ζωγράφο και
φυσικό, η Ελλάδα θα υιοθετήσει αυτό το νέο μέσο επικοινωνίας. Το συγκεκριμένο σύστημα βασιζόταν στην τοποθέτηση ενός καλωδίου μεγάλου μήκους, μέσω του οποίου ο χειριστής θα είχε τη δυνατότητα να
στέλνει ηλεκτρικούς παλμούς ανοίγοντας και κλείνοντας τον διακόπτη.
Το 1838, ο Μορς δημιούργησε ένα κωδικό αλφάβητο στο οποίο τα
γράμματα αποδίδονταν ως συνδυασμοί από σύντομους και παρατεταμένους παλμούς (τελείες και παύλες).

Πηγή: bennetdictionary.com

Το κείμενο αυτό πραγματεύεται την έλευση της ηλεκτρικής τηλεγραφίας στην Ελλάδα, με την εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων τον Απρίλιο του 1859, κατά το τέλος της οθωνικής περιόδου. Η καταλυτική
προσφορά αυτού του ιδιαιτέρως σημαντικού γεγονότος στον πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό βίο του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου,
στην πορεία του προς τον εκσυγχρονισμό, δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί.
Λόγοι γοήτρου και επιθυμίας οργάνωσης ενός σύγχρονου κράτους,
σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο που θα προσφέρει συντομία και
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ποιότητα στην επικοινωνία των υπηκόων του, επέβαλλαν στην ελληνική
κυβέρνηση την απόφαση της άμεσης εγκατάστασης της τηλεγραφικής
επικοινωνίας. Επιπλέον, εκτός από τους ηθικούς και πολιτικούς λόγους,
η έλευση της ηλεκτρικής τηλεγραφικής ανταπόκρισης ήταν απαραίτητη
και για οικονομικούς λόγους. Σημαντική τόνωση της οικονομίας θα
προέκυπτε από την ταχεία αυτή επικοινωνία τόσο στη ναυτιλία όσο και
στο εμπόριο και τη γεωργία, η οποία θα συνέτεινε και στη βελτίωση του
επιπέδου ζωής.

Πηγή: SVG maps of Greece SVG maps showing history in Greek Territorial evolution of
Greece (Geraki/watch)

Έως τότε, η Ελλάδα ήταν απομονωμένη, με μοναδική δίοδο επικοινωνίας με το εξωτερικό μέσω θαλάσσης, αφού το μεγαλύτερο τμήμα της
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ελληνικής επικράτειας βρισκόταν ακόμη υπό οθωμανική κυριαρχία. Ήδη,
η Ευρώπη και η Αμερική απολάμβαναν τα οφέλη που πρόσφερε ο ηλεκτρικός τηλέγραφος. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Γερουσιαστή της Αντιπολίτευσης Δ. Χρηστίδη (1799-1877), «το τηλεγράφημα εν Ευρώπη εστάθη το αντικείμενον της μεγαλυτέρας μερίμνης όλων των Κυβερνήσεων».711
Τόσο δε σημαντικός κρίθηκε ο ρόλος του ηλεκτρικού τηλεγράφου, ώστε
δικαίως ονομάστηκε από τον Βρετανό συγγραφέα Tom Standage ως «βικτωριανό ίντερνετ».712
Μέσα σ’ ένα κλίμα αναγκαστικής προσωρινής εγκατάλειψης των μεγαλεπήβολων ονείρων για την απελευθέρωση των υπόδουλων ακόμη Ελλήνων, λίγο μετά το πέρας του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856) και τη
λήξη της αγγλογαλλικής κατοχής του Πειραιά (1854–1857), επιδιώχθηκε
η τόνωση του αισθήματος εθνικής αυτοπεποίθησης μέσω της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Η υλική πρόοδος επιχειρήθηκε να καλύψει τη
δυσάρεστη διεθνή θέση της χώρας, αποτελώντας το χαρακτηριστικό της
περιόδου 1855-1861.713 Παρά τη Διεθνή Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών που επιβλήθηκε στη χώρα από τις «προστάτιδες δυνάμεις», η οποία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 1857, η ανάπτυξη
είχε ήδη αρχίσει. Οι κυβερνήσεις Δημ. Βούλγαρη (1855-1857) και Αθαν.
Μιαούλη (1857-1862) μερίμνησαν για μια σειρά δημόσιων έργων, όπως
εγγειοβελτιωτικά, οδοποιίας και λιμενικά. Επιπλέον, ιδιαίτερη σπουδή
έδειξαν για την κατασκευή και συντήρηση δημοσίων κτιρίων, μέριμνα
για τη γεωργική, βιομηχανική και βιοτεχνική παραγωγή, το εμπόριο, τη
ναυτιλία και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση εντάσσονται και τα έργα συγκοινωνιών και επικοινωνιών, και ειδικότερα η εγκατάσταση της ηλεκτρικής τηλεγραφίας. Η
αξία του τηλεγράφου είχε ήδη αναδειχθεί στην Ευρώπη κατά τον Κριμαϊκό πόλεμο.
Η πρώτη μορφή τηλεγραφίας στη χώρα μας ήταν αυτή με υποβρύχια
καλώδια, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της στα μέσα Απριλίου του
1859, υπό τις οδηγίες Βαυαρών υπαλλήλων. Η εισαγωγή της πραγματοποιήθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης της βιομηχανίας και της
βιοτεχνίας του ελληνικού κράτους. Στη Σύρο, παραδείγματος χάριν, λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση 12 Άγγλων μηχανικών το εργοστάσιο
της Ελληνικής Ατμοπλοΐας, που διέθετε εγκαταστάσεις για τη συντήρηση
και την επισκευή πλοίων, αλλά και για την κατασκευή μηχανών και λεβήτων. Στον Πειραιά λειτουργούσε από το 1860 το ξυλουργικό και σιδηΟμιλία Δ. Χρηστίδη, Πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 12ης
Φεβρουαρίου 1859.
712
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ρουργικό εργοστάσιο του Γ. Βασιλειάδη, το οποίο κατασκεύαζε άροτρα,
αρδευτικές μηχανές, ελαιοπιεστήρια, διάφορα γεωργικά και ναυπηγικά
εργαλεία, κ.λπ. Στην Αθήνα είχε συστηθεί το 1855 το μεταξουργείο των
Αθηνών, με πρότυπο τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Μικρότερα μεταξουργεία
λειτουργούσαν, επίσης, εκείνη την περίοδο στον Πειραιά, την Άνδρο, τη
Ζάκυνθο, την Ύδρα και δύο στην Καλαμάτα. Στην πόλη αυτή λειτουργούσε και το μόνο τότε αξιόλογο υφαντήριο μεταξωτών υφασμάτων, στο
οποίο εργάζονταν μοναχές.714

Δημήτριος Χρηστίδης (1799-1877)

Κωνσταντίνος Προβελέγγιος (18001880), Υπουργός Εσωτερικών

Πηγή: Βικιπαίδεια

Σ’ αυτό το κλίμα της εκβιομηχάνισης του ελληνικού κράτους, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Προβελέγγιος (1800-1880), μιλώντας στη Βουλή, τόνισε τις ευεργετικές συνέπειες που έμελλε να έχει για
την Ελλάδα η εισαγωγή αυτού του νέου συστήματος τηλεπικοινωνίας με
τα εξής λόγια: «(…) Καθ’ ήν στιγμήν η δια της ηλεκτρικής τηλεγραφίας
συγκοινωνία εξηπλώθη, και ολοέν εξαπλούται καθ’άπαντα τα ευνομούμενα. Κράτη δια της ευκολίας, τας οποίας επήνεγκε, και επιφέρει εις τας κοινωνικάς και εμπορικάς σχέσεις, η Κυβέρνησις του Βασιλέως ενόμισεν, ότι
δεν έπρεπε να μένωμεν επί πλέον εστερημένος των εκ της θαυμαστής ταύτης ανακαλύψεως αγαθών, απεφάσισεν επομένως να πραγματοποιήση την
σύστασιν τηλεγραφικών γραμμών…ότι εντός ολίγου θέλει κατασθή εφικτόν
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Ό.π., σ. 181-182.
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δι’ ενός ή άλλου τρόπου να συνδεθώμεν τηλεγραφικώς μετά της Ευρώπης».715

Πηγή: Syros Agenda... (http://www.mixanitouxronou.gr)

Επιθυμία της κυβέρνησης ήταν να συνδέσει αρχικά τη Σύρο με τον
Πειραιά μέσω υποβρυχίου ηλεκτρικού τηλεγράφου. Η επιλογή της Σύρου
δεν ήταν τυχαία και από τα γεγονότα αποδείχθηκε ορθή, καθώς, από τα
χρόνια της Επανάστασης και μετά, είχαν δημιουργηθεί σταδιακά εκεί
όλες οι προδιαγραφές. Πρώτα απ’ όλα, το νησί βρίσκεται σε στρατηγική
φυσική θέση, πάνω στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων δρόμων που συνδέουν την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη και τη Μαύρη Θάλασσα με τα μεγάλα λιμάνια της Δ. Μεσογείου.716 Επιπλέον, το
λιμάνι της, προστατευμένο από τις εχθροπραξίες, αφού τελούσε υπό γαλλική προστασία κατά την έναρξη του Αγώνα, κατέστη το ασφαλέστερο
καταφύγιο στο ταραγμένο Αιγαίο. Γι’ αυτό, από το 1821 κατέφυγαν εκεί
οι πρώτοι πρόσφυγες από τη Σμύρνη και τις Κυδωνίες, όταν οι Τούρκοι
άρχισαν να εκδιώκουν τους Έλληνες, αλλά και από τη Χίο πριν από τις
σφαγές του 1822. Ανάμεσά τους ήταν και πολλοί εφοπλιστές και άλλοι
εύποροι Έλληνες, οι οποίοι ενίσχυσαν την οικονομική άνθηση του νησιού. Πράγματι, οι οξυδερκείς Χιώτες έμποροι πολύ γρήγορα αναδιοργάνωσαν τα δίκτυά τους με επίκεντρο τη Σύρο. Στις αρχές του 1823 διεξα-

Πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 1ης Δεκεμβρίου 1858.
Χ. ΑΓΡΙΑΝΤΩΝΗ: Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα.
2
Αθήνα , Κατάρτι, 2010, σ. 93.
715
716

372

γόταν ήδη «αδιάκοπον εμπόριον» στο λιμάνι.717 Οι Έλληνες έμποροι
κρατούσαν διαρκή επαφή με τους συγγενικούς τους ελληνικούς εμπορικούς οίκους της διασποράς στο Λονδίνο, τη Μασσαλία, το Άμστερνταμ,
την Τεργέστη και την Οδησσό. Έτσι, το νησί κατέστη αναγκαίος ενδιάμεσος σταθμός στην κίνηση των ανταλλαγών ανάμεσα σε Ανατολή και
Δύση.718 Το 1824 η καταστροφή των Ψαρών, η κατάληψη της Κάσου και
η καταστολή της εξέγερσης στην Κρήτη έστειλαν στη Σύρο νέο κύμα
προσφύγων.
Εν τω μεταξύ, η κίνηση του λιμανιού αυξανόταν ραγδαία με τη διακίνηση φορτίων σίτου για την τροφοδοσία των εμπολέμων, αλλά και πολεμοφοδίων, με την εκποίηση λειών πολέμου και πειρατικών λαφύρων,
την εξαγορά αιχμαλώτων, το δουλεμπόριο, τη ναύλωση και αγοραπωλησία καραβιών, καθώς και τη συλλογή ειδήσεων από τα διερχόμενα πλοία.719
Οι πρώτες ενδείξεις εκβιομηχάνισης της Ερμούπολης ανιχνεύονται
στη ναυπηγική. Το ναυπηγείο της αναπτύχθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τη δεκαετία του 1830 ναυπηγούνταν 30 καράβια τον χρόνο,
ενώ από το 1840 ο αριθμός τους αυξήθηκε σε 75. Από το 1843 μέχρι το
1858, τα ιστιοφόρα που ναυπηγήθηκαν στη Σύρο αντιπροσώπευαν το
25% σε αριθμό και το 52% σε χωρητικότητα του συνόλου της εθνικής
παραγωγής. Ακόμη, στο ναυπηγείο της Σύρου κατασκευάζονταν όλων
των ειδών τα πλοία: από τα μικρά έως 60 τόνους, μέχρι τα μεγάλα, τα
τρικάταρτα, των 350 τόνων και άνω. Το πιο συνηθισμένο ιστιοφόρο ήταν
το μπρίκι, καράβι με δύο κατάρτια και με χωρητικότητα από 150 ως 400
τόνους.720
Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Ερμούπολη είχε φτάσει στη μέγιστη ακμή της. Ο πληθυσμός της (20.000 περίπου το 1850) ανανεωνόταν τώρα
με μετανάστες από διάφορα μέρη της ελεύθερης Ελλάδας. Ήταν πλέον
μια πόλη με ανεπτυγμένη κοινωνική και πολιτιστική ζωή. Είχαν κτιστεί
δέκα δημόσια σχολεία και οκτώ ιδιωτικά, αρρένων και θηλέων. Ιταλικοί
θίασοι επισκέπτονταν το νησί, για να παρουσιάσουν τις όπερες της εποχής. Λέσχες, σύλλογοι, καφενεία με μουσική, 4-5 εφημερίδες, πλούσια
εκδοτική δραστηριότητα και η οικοδόμηση των κτηρίων της Λέσχης και
του Θεάτρου ήταν δείγματα της μεγάλης πολιτιστικής της άνθησης.
Τα πολιτικά φρονήματα των Ερμουπολιτών, κατά τον 19ο αιώνα,
ήταν σύμφωνα με τις αρχές του φιλελευθερισμού και τα δημοκρατικά
717
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ιδεώδη της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ερμούπολη, μαζί με την Ύδρα,
αντιτάχτηκε στην απόφαση του Ιωάννη Καποδίστρια (1776-1831), όταν
αυτός αποφάσισε να διαιρέσει σε τάξεις τον εμπορικό κόσμο. Υποστήριξε ακόμη την έξωση του Όθωνα. Ωστόσο, το επίκεντρο της πολιτικής
ζωής της κατά τον 19ο αιώνα ήταν, κυρίως, ο δημοτικός θεσμός, καθώς
από τις θέσεις των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων πέρασαν οι
επιφανέστεροι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες του τόπου.721
Η Σύρος, λοιπόν, πρόσφερε όλα τα εχέγγυα για να πραγματοποιηθεί
το εγχείρημα της εγκατάστασης της τηλεγραφίας, μολονότι δεν απουσίαζαν οι δυσχέρειες, με κυριότερη εκείνη του υψηλού κόστους. Πράγματι,
οι Έλληνες πρέσβεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες πληροφόρησαν την
ελληνική κυβέρνηση για τα έξοδα εγκατάστασης υποβρυχίου τηλεγράφου. Μάλιστα, διάφορες τηλεγραφικές εταιρίες απέστειλαν τις προσφορές τους, οι οποίες όμως φάνηκαν υπέρογκες.722 Και ενώ η ελληνική κυβέρνηση βρισκόταν σε αδιέξοδο, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1858, ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο Χαρίλαος Τρικούπης (1854-1863) την ενημέρωσε ότι η αγγλική εταιρεία υποβρυχίων τηλεγραφικών γραμμών
Νουβάλ, η οποία εκείνη την εποχή διενεργούσε κατασκευή υποβρύχιας
τηλεγραφικής γραμμής που ξεκινούσε από το ακρωτήριο της Έλλης και
κατέληγε στην Αλεξάνδρεια, με ενδιάμεσες συνδέσεις στη Χίο και στην
Κρήτη, δεχόταν να εγκαταστήσει ταυτόχρονα ηλεκτρικό καλώδιο από τη
Σύρο προς τη Χίο. Απευθύνθηκε, λοιπόν, η κυβέρνηση στον απεσταλμένο της Νουβάλ στην Κωνσταντινούπολη, Μπαρκλέ, εκδηλώνοντας το
ενδιαφέρον της. Εκείνος απάντησε ότι, αν η κυβέρνηση επιθυμεί την υποβρύχια τηλεγραφική ένωση μέσω Σύρου και Χίου και κατ’ επέκταση
και με όλες τις γραμμές της Ευρώπης, θα πρέπει να στείλει άμεσα κάποιον εκπρόσωπό της να συνεννοηθεί μαζί του. Δεδομένης της επιχείρησης πόντισης υποβρυχίου καλωδίου στην Αλεξάνδρεια, έπρεπε να δοθεί
τάχιστα μία απάντηση εκ μέρους της κυβέρνησης, ώστε να συμπεριληφθεί και η Σύρος σ’ αυτή, πριν απομακρυνθεί το ατμόπλοιο από την περιοχή.723
Ιδιαιτέρως, όπως τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος
Προβελέγγιος, έπρεπε να εκτιμηθεί το γεγονός ότι η όμορος Τουρκία
απολάμβανε ήδη τα οφέλη του τηλεγράφου στον δημόσιο και ιδιωτικό
βίο. Το θέμα, λοιπόν, ήταν τόσο ηθικό όσο και πολιτικής σκοπιμότητας.
Ένας ξένος που επισκεπτόταν την Τουρκία και επικοινωνούσε τηλεγραφικώς από εκεί με τη χώρα του και επιστρέφοντας μέσω Ελλάδας δεν
721
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είχε τη δυνατότητα ανάλογης εξυπηρέτησης, ασφαλώς δεν θα σχημάτιζε
καλή εντύπωση για το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας αυτής.724
Η εισαγωγή της τηλεγραφίας θα έφερνε και πολλά άλλα οφέλη στο
ελληνικό κράτος, εκτός από την ίδια την επικοινωνία. Τα οφέλη αυτά ο
Υπουργός φρόντισε να διακηρύξει ευκρινώς. Η ελληνική ναυτιλία, η οποία στηριζόταν ακόμη σε ιστιοφόρα πλοία, υπολειπόταν ασφαλώς της
ατμοκίνητης ναυτιλίας άλλων χωρών. Ωστόσο, το μειονέκτημά της αυτό
θα μπορούσε να υπερκερασθεί από τη χρήση του τηλεγράφου. Η δυνατότητα πληροφόρησης των τιμών των ναύλων διεθνώς, μέσω του τηλεγράφου, ώστε να δίδεται η ευκαιρία της έγκαιρης προσέλευσης, όπου υπήρχε
ανάγκη μεταφοράς εμπορευμάτων, θα παρείχε τη δυνατότητα επίτευξης
συμφωνιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο απάντησε ο Υπουργός στο ερώτημα του
Γερουσιαστή Γεωργίου Ψύλλα (1794-1878) με ποιον τρόπο η ταχύτητα
του τηλέγραφου θα ωφελούσε το διαμετακομιστικό εμπόριο, το οποίο
γίνεται μέσω ιστιοφόρων πλοίων που βρίσκονται εις την διάκρισιν του
Αιόλου.725 Αλλά και η γεωργία θα μπορούσε να ωφεληθεί πάρα πολύ. Επί
παραδείγματι, οι σταφιδέμποροι θα είχαν τη δυνατότητα να πληροφορούνται τις τιμές της σταφίδας στην Ευρώπη και έτσι δεν θα κινδύνευαν
στο εξής ούτε να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές τις δικές τους σταφίδες,
ούτε να απορρίπτουν προσφορές προς αυτούς και αργότερα να αναγκάζονται να πωλούν σε χαμηλότερες τιμές. Και όλες αυτές οι προοπτικές,
κατ’ επέκταση, θα συσσώρευαν περισσότερα χρήματα στα ταμεία του
κράτους.726 Πάνω απ’ όλα, όμως, «(…) ο τηλέγραφος δεν είναι δια την
αλληλογραφίαν, ειμή εν είδος ταχυδρομείου της εντελεστέρας ενεργείας,
καθώς δε τα ταχυδρομεία ούτω πολύ περισσότερον ο τηλέγραφος συντελεί
εις την ηθικήν και υλικήν ανάπτυξιν των δυνάμεων ενός έθνους, είναι λοιπόν εν μέσον παραγωγικόν, το οποίον εκάστη Κυβέρνησις οφείλουσα να το
ενισχύη, δεν πρέπει να το θεωρή μόνον υπό έποψιν ταμιευτικήν, δια τούτον
και εις τον προσδιορισμόν των τελών πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι
τόσον το κέρδος του ταμείου, αλλ’ η εκ της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως
παραγόμενη ενίσχυσις των βιοτικών αναγκών των πολιτών, εξ ών πλουτεί
και το δημόσιον Ταμείον…».727
Οι παραπάνω διακηρύξεις του Προβελέγγιου δεν έμειναν χωρίς απάντηση από την αντιπολίτευση. Υπήρξαν και οι φωνές που εξέφραζαν τις
επιφυλάξεις τους, θεωρώντας ότι η Τουρκία δεν θα δεχόταν το τηλεγραφικό σύρμα που θα ένωνε την Κρήτη με την Χίο να διέρχεται μέσω Σύρου, αφού έτσι δεν θα εξασφαλιζόταν το απόρρητο των δικών της τηλεγραφημάτων. Αλλά και η απρόσκοπτη ελληνική τηλεγραφική επικοινωνία ανά πάσα στιγμή θα βρισκόταν στην διακριτική ευχέρεια κάθε αγά, ο
724

Πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 12ης Φεβρουαρίου 1859.
Πρακτικά της συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων της 11ης Φεβρουαρίου 1859.
726
Βλ., ό.π.
727
Βλ., ό.π.
725

375

οποίος θα μπορούσε, όποτε επιθυμούσε, να τη διακόψει. Γι’ αυτό και ο
γερουσιαστής Δ. Χρηστίδης, θεωρώντας απαραίτητη τη συνδρομή της
διπλωματίας στη σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας με την Υψηλή
Πύλη, καταλήγει, «(…) πού θέλομεν δυνηθῇ τότε νά ζητήσωμεν τήν
ὑποστήριξιν τῶν δικαίων μας... ἐάν αὐτή ἡ συνθήκη δέν ἔχει ἐγγυητάς καί
ἐκτελεστάς μεγάλας δυνάμεις, αἵτινες ἠξεύρουν παντοῦ νά κάμουν σεβαστάς τάς ὑποχρεώσεις ἐκείνων ὅσοι ὑπέγραψαν;...».728

Πηγή: http://www.gracesguide.co.uk/R._S._Newall_and_Son_(Liverpool)

Τελικά, οι οποιεσδήποτε επιφυλάξεις ήρθησαν και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία, ερχόμενη σε δια728
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πραγματεύσεις με τη Νουβάλ. Οι διαπραγματεύσεις τελικά κατέληξαν σε
συμφωνία για την αγορά και την εγκατάσταση υποβρυχίου ηλεκτρικού
καλωδίου που θα συνέδεε τον Πειραιά με τη Σύρο. Η συμφωνία αυτή,
αφού επικυρώθηκε από τη Βουλή, ανατέθηκε τελικά στην εταιρία με
σύμβαση που εγκρίθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση με τον νόμο ΦΘ΄
της 31/3/1858.729 Η κατασκευή διήρκεσε λίγους μήνες και τελικά στις 26
Νοεμβρίου 1858 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της πρώτης υποβρύχιας τηλεγραφικής γραμμής.730
Το καλώδιο της γραμμής αποτελείτο από ένα σύρμα που ήταν αρκετά
παχύ για τις παράκτιες περιοχές και γινόταν λεπτότερο στα σημεία που
καταποντιζόταν. Το εγκατέστησε η εταιρία Νουβάλ με δική της ευθύνη
και το κόστος του άγγιζε τις 176 λίρες στερλίνες ανά ναυτικό μίλι, ποσό
που ανταποκρινόταν στα διαθέσιμα κονδύλια της κυβέρνησης. Η απόσταση που καλύφθηκε ήταν συνολικά 84 μίλια κι έτσι το συνολικό ποσό
που δαπανήθηκε ήταν 14.849 λίρες στερλίνες, δηλαδή 417.272,68 δραχμές.731 Εκτός από το παραπάνω ποσό, η Βουλή ενέκρινε τελικά την πίστωση και άλλων 182.727,32 δραχμών, με το συνολικό ποσό να αγγίζει
τις 600.000 δραχμές για την τηλεγραφική γραμμή που θα συνέδεε την
Αθήνα με την Πάτρα μελλοντικά.732
Επιπλέον, μέχρι την ίδρυση και στελέχωση του κρατικού τηλεγραφικού γραφείου στη Σύρο, η κατασκευάστρια εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση, χωρίς επιπλέον κόστος, της υποστήριξης της τηλεγραφικής ανταπόκρισης με δικούς της τηλεγραφητές. Αυτή η υποχρέωση αφορούσε τόσο
την κρατική όσο και την ιδιωτική επικοινωνία.733 Οι ίδιοι τηλεγραφητές
ανέλαβαν την εκπαίδευση των Ελλήνων υπαλλήλων που εστάλησαν αργότερα για την επάνδρωση του γραφείου.734
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Πηγή: http://taxydromeio.gr/150-years-greek-telegraphy

Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, εκείνη την εποχή η Σύρος ήταν το μεγαλύτερο διεθνές εμπορικό κέντρο της Ελλάδας, η ίδια εταιρία με τον
νόμο ΦΝΑ’ της 30/6/1859 ανέλαβε την κατασκευή και καταβύθιση του
υποβρυχίου καλωδίου που συνέδεε τη Σύρο με τη Χίο και με τη Σμύρνη
για την εξασφάλιση της διεθνούς επικοινωνίας της χώρας. Η Σμύρνη,
άλλωστε, ήταν μια πόλη με έντονο το διεθνές, αλλά και το ελληνικό
στοιχείο. Τελικά, η τηλεγραφική επικοινωνία έφερε σε σύντομο χρονικό
διάστημα τόσα οφέλη, ώστε καθησυχάστηκαν οι αμφιβολίες για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας επένδυσης εκείνη την εποχή. Ο Κωνσταντίνος
Προβελέγγιος είχε φροντίσει να προετοιμάσει κι αυτός θετικά την κοινή
γνώμη στη σχετική του εισήγηση, με την οποία προέτρεπε τους βουλευτές να επιδοκιμάσουν με την ψήφο τους την προοπτική να απολαύσει και
η Ελλάδα τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεγραφίας.735 Αλλά και ο
Αλέξανδρος Ραγκαβής, ως Υπουργός Εξωτερικών (1856–1859) που είχε
λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις με τη Νουβάλ, παρίστατο στην επίσημη ημέρα «τῆς πανηγυρικῆς τοῦ καλωδίου θέσεως, (…) διότι ἦν ἡ τῆς
πρώτης ἐπιχειρήσεως τῆς μεγάλης βιομηχανίας, ἧς θέατρον καί μάρτυς
ἐγένετο ἡ Ἑλλάς ἀπό τῶν χρόνων τῆς ἀρχαίας περιωπῆς της». Οι εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα με κάθε επισημότητα, με τους Βασιλείς,
την Αυλή και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο να επιβιβάζονται στο
καλωφόρο πλοίο. Ενώ η μουσική παιάνιζε τον βασιλικό ύμνο, το πλοίο
σήκωσε την άγκυρα και το καλώδιο άρχισε να βυθίζεται στη θάλασσα
κάτω από τα βλέμματα όλων των παρισταμένων. Το καλωφόρο πλοίο με
τους υψηλούς προσκεκλημένους του απέπλευσε, συνοδευόμενο από δύο
ελληνικά ατμοκίνητα πλοία, ενώ κάπου μεταξύ Αίγινας και Αττικής πα735
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ρετέθη επίσημο πρόγευμα. Στη συνέχεια, στο ένα εκ των δύο ατμοκίνητων πλοίων επιβιβάστηκαν οι Βασιλείς και στο άλλο οι υπόλοιποι επίσημοι προσκεκλημένοι, ενώ το καλωφόρο πλοίο συνέχισε τον δρόμο της
αποστολής του.736 Το ταξίδι του εκσυγχρονισμού είχε ήδη αρχίσει…

«Οι Τηλέγραφοι της Ευρώπης» χάρτης που εκδόθηκε από την Electric & International
Telegraph Company in 1865.Πηγή: http://distantwriting.co.uk/telegraphmap.html

736

ΑΛ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ: Απομνημονεύματα, Γ’. Αθήνα, τύποις «ΠΥΡΣΟΥ» Α.Ε., 1930,
σ. 16-17.
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Επιστημονικά όργανα στη Μεγάλη του Γένους Σχολής
και στο 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών (1850-1900). Πόσο
χρησιμοποιήθηκαν και γιατί;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Εισαγωγή
Η διδασκαλία της πειραματικής φυσικής εισάγεται σταδιακά σε κάποια
σχολεία των ελληνόφωνων κοινοτήτων στα τέλη του 18ου αιώνα και είναι
αποτέλεσμα της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού στις αντίστοιχες
κοινότητες737. Η τάση αυτή συνεχίζεται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα
και γίνεται εντονότερη στη συνέχεια και ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο.
Η φύση του μαθήματος οδηγεί αρκετά σχολεία στην αγορά σειράς επιστημονικών οργάνων, πολλά εκ των οποίων διασώζονται ως τις μέρες
μας (για πληροφορίες βλ. Ελληνικό Αρχείο Επιστημονικών Οργάνων,
www.hasi.gr).
Ένα σημαντικό ερώτημα που απασχολεί τον ερευνητή της εκπαίδευσης των φυσικών επιστημών, τη συγκεκριμένη εποχή, είναι κατά πόσο τα
αποκτηθέντα επιστημονικά όργανα χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία.
Το ερώτημα δεν επιδέχεται προφανείς απαντήσεις, ενώ έχει δειχθεί ότι
ακόμα και στα σχολεία των προηγμένων επιστημονικά κρατών της Ευρώπης (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία) η χρήση των οργάνων στη διδασκαλία ήταν μάλλον περιορισμένη738. Ανάμεσα στις αιτίες αυτού του γεγονότος διακρίνουμε το υψηλό κόστος ή την έλλειψη ειδικευμένων τεχνιτών
σε περίπτωση βλάβης, τη δυσκολία χρήσης ή και την ακαταλληλότητα
κάποιων οργάνων, την ανεπάρκεια ορισμένων εκπαιδευτικών στη χρήση
των οργάνων, την έλλειψη χρόνου για την πλήρη χρήση των διατάξεων
και την απόκτηση οργάνων από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κυρίως για το
αποκτούμενο κύρος και όχι για διδακτικούς σκοπούς.
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε δύο σχολεία, το 1ο Γυμνάσιο
Αρρένων και τη Μεγάλη του Γένους Σχολή (ΜΓΣ) στην Κωνσταντινούπολη. Η επιλογή των συγκεκριμένων σχολείων έγινε για τρεις λόγους.
Α. Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά, αν όχι εμβληματικά, σχολεία.
Το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων είναι το πρώτο Γυμνάσιο του Ελληνικού κράτους και, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, το μοναδικό της πρωτεύουσας. Η ΜΓΣ είναι το παλαιότερο ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της

737
ΚΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ: Οι θετικές επιστήμες στον ελληνικό χώρο (15ος-19ος αιώνας). Αθήνα, «Δαίδαλος» - Ι. Ζαχαρόπουλος, 1991.
738
BRENNI PAOLO: The evolution of teaching instruments and their use between
1800 and 1930. Science & Education, 21 (2012) 191-226.
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Κωνσταντινούπολης και σχολείο αναφοράς για όλα τα μετέπειτα ιδρυθέντα σχολεία.
Β. Υπάρχει διαθέσιμο σχετικό ερευνητικό υλικό, ώστε να δοθεί μια
αξιόπιστη απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί.
Γ. Καθίσταται δυνατή η σύγκριση ανάμεσα στα δύο σχολεία όσον
αφορά τη διδασκαλία της πειραματικής φυσικής.
1ο Γυμνάσιο Αρρένων
Το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών αποτελεί τη συνέχεια του Κεντρικού
Σχολείου, που ίδρυσε ο Καποδίστριας στην Αίγινα το 1829 όταν αυτό
μεταφέρθηκε στην Αθήνα το 1834. Μέχρι το 1852, αποτέλεσε το μοναδικό Γυμνάσιο στην Αθήνα739. Το σχολείο αποκτά, μέσω του Υπουργείου
Παιδείας, τα πρώτα όργανα φυσικής το 1857740, ενώ όσα διασώζονται741
είναι κατασκευασμένα μετά το 1875, έχουν δοθεί στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Γεωαστροφυσικής του
Εθνικού Αστεροσκοπείου στο Θησείο.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) φυλάσσονται τρία βιβλία υλικού742 του 1ου Γυμνασίου από τον 19ο αιώνα, τα οποία μπορούν να δώσουν μία εικόνα για τη διδασκαλία της πειραματικής φυσικής.
Στο βιβλίο υλικού που άρχισε να τηρείται το 1886 αναφέρονται 44
όργανα φυσικής. Από αυτά, ορισμένα περιγράφονται ως μη λειτουργούντα. Ανάμεσά τους, βρίσκονται η σημαντική (και ακριβή) μηχανή του
Atwood, μία συσκευή του Haldat και το μοναδικό γαλβανικό στοιχείο
Bunsen. Κατά το σχολικό έτος 1885-1886, αγοράστηκαν δώδεκα νέα όργανα από τον έμπειρο καθηγητή Π. Κονδύλη (ο οποίος δίδασκε ταυτόχρονα στο Βασιλικό Διδασκαλείο). Το 1891 αναφέρονται αγορές πολλών
αναλώσιμων και βοηθητικών υλικών (υδράργυρος, σύρμα ρευματαγωγόν, δοκιμαστικοί σωλήνες κλπ). Σημείωση του 1893 αναφέρει πως η
αεραντλία με δύο έμβολα είναι άχρηστη λόγω βλάβης.
Σε άλλο βιβλίο υλικού, που άρχισε να τηρείται το 1898, ανάμεσα στα
όργανα που χρήζουν επισκευής υπάρχουν (ακόμα) η αεραντλία, η συσκευή Haldat και η μηχανή του Atwood αλλά και ο πυκνωτής του Αίπινου, δύο τηλέφωνα του Bell και άλλα. Αρκετά από αυτά δόθηκαν στον
Κονδύλη προς επισκευή (πιθανώς εννοείται επισκευή στο Βασιλικό Διδασκαλείο), αλλά ορισμένα δεν επιστρέφονται ποτέ. Το 1899 αναφέρεται
739
ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΣΟΝΙΑ: Τα αρχεία των ιστορικών Αθηναϊκών Γυμνασίων. Αθήνα,
Μεταίχμιο, 2004.
740
Ελληνικό Αρχείο Επιστημονικών Οργάνων – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
www.hasi.gr
741
ΛΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Τα διασωθέντα επιστημονικά όργανα του 1ου Γυμνασίου
Αθηνών. Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός. Αθήνα, 2016.
742
Συγκεκριμένα, υπάρχουν βιβλία υλικού με έναρξη το 1886, το 1898 και το 1899.
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προμήθεια έντεκα νέων οργάνων και διατάξεων, καθώς και αγορά λινού
υφάσματος για προστασία όλων των οργάνων από τη σκόνη.
Τέλος, στο βιβλίο υλικού, με έτος έναρξης το 1899 και διάρκεια μέχρι το 1929, φαίνεται πως η επόμενη προμήθεια οργάνων έγινε μόλις το
1918 και αφορά πέντε μόνο όργανα από το Υπουργείο Παιδείας. Η μηχανή Atwood είναι πάντα εκτός λειτουργίας, και δίπλα της έχουν προστεθεί
πολλά ακόμα όργανα μέσα σε δύο δεκαετίες.
Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, δημιουργείται η εικόνα ενός
σχολείου το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από το κράτος για την προμήθεια οργάνων (δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δωρεά), με αποτέλεσμα
να διατηρεί μία μάλλον μικρή συλλογή. Η αγορά αναλώσιμων, η φροντίδα να μη σκονίζονται, αλλά ακόμα και οι βλάβες στα όργανα υποδεικνύουν πως υπάρχει ενδιαφέρον από τους διδάσκοντες και εκτελούνται έστω
κάποια πειράματα κατά τη διδασκαλία. Όμως, σημαντικά όργανα, όπως η
μηχανή Atwood και η αεραντλία, είναι σχεδόν μονίμως εκτός λειτουργίας. Πέρα από το προφανές αρνητικό αποτέλεσμα στη διδασκαλία, κάτι
τέτοιο υποδηλώνει οικονομική στενότητα ή και απουσία εξειδικευμένων
τεχνιτών.
Μεγάλη του Γένους Σχολή
Η διδασκαλία της πειραματικής φυσικής γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση στη
ΜΓΣ στο διάστημα 1864-1900743, αν και ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε ο
κλασικός χαρακτήρας της Σχολής όπως διαμορφώθηκε στην μακρόχρονη
πορεία της από το έτος ίδρυσής της το 1454. Η συγκεκριμένη άνθιση έχει
δύο αιτίες. Καταρχάς, μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια (1865-1881) η
Σχολή αποκτά περισσότερα από 250 όργανα744 χάρη σε μια μεγάλη σειρά
δωρεών745. Τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας, λόγω του αυτοδιοίκητου, μόνο μέσω δωρεών μπορούσαν να δημιουργήσουν οργανοθήκη. Ευτυχώς, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπάρχουν αρκετοί ευκατάστατοι Έλληνες αστοί, πρόθυμοι να συνεισφέρουν σε θέματα παιδείας.
Παράλληλα, η ΜΓΣ ευτύχησε να έχει στις τάξεις των καθηγητών της
τον Ανδρέα Σπαθάρη (Χάλκη 1837 - Κωνσταντινούπολη 1901) ο οποίος
δίδαξε στη ΜΓΣ πειραματική φυσική, χημεία, κοσμογραφία και μαθημα-

743
Το 1882 πραγματοποιείται στην Αθήνα ο Ζάππειος Διαγωνισμός με θέμα τις επιστήμες. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε τρεις μαθητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής.
(Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, Τεύχος 2, σ.67)
744
Στον κατάλογο της οργανοθήκης της λογοδοσίας του σχολικού έτους 188-1881
υπάρχουν 269 καταγραφές.
745
LAZOS PANAGIOTIS: Scientific instruments of Phanar Greek Orthodox College
(Fener Rum Erkek Lisesi) in Constantinople. XXIV International Congress of History of
Science Technology and Medicine, ICHST, Manchester, Αγγλία, 2013.
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τικά επί σχεδόν 40 χρόνια746. Ο Σπαθάρης σπούδασε, αρχικά, αρχιτεκτονική στην Ακαδημία της Αρχιτεκτονικής στο Βερολίνο747 και μετά παρακολούθησε γενικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου748. Στο
πρόσωπό του, κατά γενική ομολογία, συναντιούνται ένας γοητευτικός
ομιλητής με πλατειά μόρφωση, ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός και ένας
γνώστης της πειραματικής (και όχι μόνο) φυσικής. Διορίστηκε, αρχικά,
στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης το 1859 και, εκτός από τη ΜΓΣ, δίδαξε στο Ζάππειον Παρθεναγωγείον, στο Ελληνικόν Λύκειον Χατζηχρήστου και στο Παρθεναγωγείον της Παλλάδος749. Θα δειχθεί στη συνέχεια
πως ο Σπαθάρης ήταν ο ενδεδειγμένος τύπος καθηγητή για τη βέλτιστη
εκμετάλλευση του πλούτου της οργανοθήκης της ΜΓΣ.
Ενδεικτικό της αφοσίωσης του Σπαθάρη, τόσο στην επιστήμη όσο
και στη διδασκαλία, είναι η επί σειρά ετών συμμετοχή του στις δημόσιες
διαλέξεις του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολης
(ΕΦΣΚ)750. Ανάμεσα στις ομιλίες του, ξεχωρίζουν εκείνες για θέματα
φυσικής (Περί Ηλεκτρισμού, Περί βαρομέτρου, Ακουστικά τινά), οι οποίες συνοδεύονται από πειράματα επίδειξης με τα όργανα φυσικής του
ΕΦΣΚ751. Γράφεται752 για μία δημόσια διάλεξη που έδωσε το 1865, σε
ηλικία 28 ετών με θέμα «Περί του αέρος»: «Αναπτύξας μεθοδικώτατα
πάντα τα αφορώντα το μέρος τούτο της φυσικής επιστήμης ο κ. Σπαθάρης εκίνησε τον θαυμασμόν του πολυπληθούς ακροατηρίου αυτού διά τε
της αρίστης εκλογής των πειραμάτων και διά του λιάν ευφραδούς αυτού
λεκτικού». Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Σπαθάρης κατείχε τη
θέση του οργανοφύλακα του ΕΦΣΚ για πέντε συνεχόμενα έτη (18751880), μάλιστα σε ορισμένες μελέτες φαίνεται ως ο πρώτος οργανοφύλακας753. Όμως, ο πρώτος που κατείχε τη συγκεκριμένη θέση ήταν ο Γ.

746
Για την σαραντάχρονη εκπαιδευτική προσφορά του διοργανώθηκε στις
30/11/1900 ειδική εκδήλωση στη ΜΓΣ προς τιμήν του.
747
ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ: Έκθεσις της καταστάσεως της Μεγάλης του Γένους
Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1874-1875. Κωνσταντινούπολη, Ανατολικός αστέρας,
1875.
748
ΚΑΣΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Ανδρέας Σπαθάρης, ο Φαναριώτης διδάσκαλος του
Γένους και ποιητής 1837-1901. Αθήνα, 1976.
749
ΚΑΣΙΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Ανδρέας Σπαθάρης, ο Φαναριώτης διδάσκαλος του
Γένους και ποιητής 1837-1901. 1976.
750
Ο Σπαθάρης είναι μέλος του ΕΦΣΚ από το 1864.
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ΛΑΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Επιστημονικά όργανα και Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης. Συνέδριο: Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και τη Λογοτεχνία. Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών. Αθήνα, 2016.
752
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: Περιοδικόν Σύγγραμμα, Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφείο Κορομηλά, 1865, Τόμος Γ’, σ.47.
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922): Η ελληνική παιδεία και επιστήμη ως εθνική πολιτική στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διδακτορική Διατριβή. ΕΚΠΑ, 1998.
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Δημητριάδης754. Είναι προφανές πως ο Σπαθάρης ήταν ένας καθηγητής
με μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα πειράματα επίδειξης
και στα επιστημονικά όργανα.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το περιστατικό που περιγράφει ο μαθητής του Σπαθάρη Σ. Χουδαβερδόγλου755: «Όταν ανηρχόμεθα τον Πύργον
της Σχολής δια το μάθημα της Χημείας ή της Φυσικής, εγίνετο πολύς
θόρυβο και αταξία. Λοιπόν εις το μάθημα του φθορίου, αφού ήλειψε (ο
Σπαθάρης) διά κηρού πλάκα υαλίνην, εχάραξεν επ’αυτής κάτι, αφήκε να
διέλθει το φθόριον από τα χαραχθέντα, και, αφού απήλειψε τον κηρόν,
μας έδωκε να διαβάσωμεν τι είχε γράψει: «Μην (ούτω!) ατακτήτε ανεβαίνοντες». Τούτο ήρκεσε δια να διορθωθώμεν». Προκαλεί εντύπωση η
άμεση και ευφυής αντιμετώπιση της «αταξίας» από τον Σπαθάρη και αποκαλύπτει, όχι μόνο έναν έμπειρο και ανεκτικό εκπαιδευτικό, αλλά και
την ιδιαίτερη άνεση με την οποία χειριζόταν τα πειράματα επίδειξης στο
εργαστήριο.
Ένας άλλος μαθητής του Σπαθάρη, ο Κλεώνυμος Στυλιανίδης756,
γράφει για τον δάσκαλό του: «Ιδιαιτέραν ενύπωσιν μου έκαμνεν ότι η
διδασκαλία του και τα φυσικοχημικά πειράματά του ήσαν πάντοτε ευσυνειδήτως παρασκευασμένα». Επίσης, παρατίθενται τα λόγια του Σπαθάρη στον γιό και μαθητή του Κορνήλιο όταν τον «συνέλαβε» αδιάβαστο:
«…ο πατέρας σου, επί πλείστα έτη διδάσκων τα ίδια, όμως ουδέποτε
προσέρχεται εις την διδασκαλίαν χωρίς να έχει προηγουμένως παρασκευασθή επιμελώς δια τε την διδασκαλίαν και διά τα πειράματα».
Μία σημαντική, αν και έμμεση, πηγή πληροφοριών για το τι συνέβαινε στο εργαστήριο είναι τα έξοδα της ΜΓΣ όπως παρατίθενται στις
λογοδοσίες των Σχολαρχών της. Στη λογοδοσία του σχολικού έτους
1870-1871, ανάμεσα στα άλλα έξοδα της Σχολής, καταγράφεται ένα ποσό 286,20 γρόσια για την επισκευή της αεραντλίας και ένα ακόμα, 160
γρόσια, για επισκευή της ηλεκτρικής μηχανής757. Τα ποσά δίνονται απευθείας στον Σπαθάρη, ο οποίος προφανώς είχε αναλάβει είτε την επισκευή, είτε τη μεταφορά των οργάνων σε κάποιον τεχνίτη. Αυτές οι λεπτομέρειες αναδεικνύουν το προσωπικό ενδιαφέρον (ίσως η λέξη μεράκι
θα ήταν προσφορότερη) του Σπαθάρη, αλλά κυρίως την αναγκαιότητα
(άρα και χρήση) των συγκεκριμένων οργάνων στη διδασκαλία. Μάλιστα,
754
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ: Περιοδικόν Σύγγραμμα, Κωνσταντινούπολη, Τυπογραφείο Κορομηλά, 1875, Τόμος Θ’,
σ.264.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΟΛΙΤΩΝ: Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα, Τεύχος
2, Δεκέμβριος 1949 – Ιανουάριος 1950, σ. 48.
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Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1870-1871. Κωνσταντινούπολη, Ανατολικός αστέρας,
1871.

384

πρόκειται για δύο όργανα-κλειδιά για τη λειτουργία της οργανοθήκης,
αφού χωρίς αυτά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν κανένα πείραμα
αεροστατικής ή στατικού ηλεκτρισμού, καθιστώντας άχρηστα όλα τα
άλλα σχετικά όργανα. Ας επισημανθεί εδώ η αντίθεση με την κατάσταση
στο 1ο Γυμνάσιο Αρρένων.
Ανάλογα ποσά απαντώνται και σε άλλες λογοδοσίες, είτε για επισκευές, είτε για αγορές οργάνων από τον Σπαθάρη. Επίσης, ο Σπαθάρης
είναι υπεύθυνος για την εισήγηση αγοράς οργάνων. Το σχολικό έτος
1867-1868 εισηγείται την αγορά δώδεκα γαλβανικά στοιχείων Bunsen758.
Το σχολικό έτος 1878-1879 εισηγείται την αγορά μεταχειρισμένων οργάνων από το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο στο Πέραν, το οποίο κλείνει759. Οι
προτάσεις του γίνονται δεκτές, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης που απολαμβάνει από τη διεύθυνση σε θέματα σχετικά με την οργανοθήκη. Ο
ίδιος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τη μεγάλη παραγγελία οργάνων που
πραγματοποιείται το 1880-1881760 μέσω του Madeleny, Γάλλου φαρμακοποιού της Κωνσταντινούπολης.
Σχεδόν κάθε έτος, ανάμεσα στα έξοδα καταγράφονται αγορές υλικών
για το εργαστήριο (κυρίως χημικές ύλες)761, οι οποίες καταδεικνύουν τη
συνεχή χρήση του εργαστηρίου.
Στα έξοδα της ΜΓΣ καταγράφεται, σε ορισμένες λογοδοσίες, ένα ποσό ως αμοιβή του Σπαθάρη για την εργασία του ως παρασκευαστή στην
οργανοθήκη762. Είναι εντελώς απίθανο η αυστηρή διεύθυνση της ΜΓΣ να
προέβαινε σε τέτοιο έξοδο, αν ο Σπαθάρης δεν ασχολούταν πράγματι με
την προετοιμασία των πειραματικών διατάξεων σε σχεδόν καθημερινή
βάση.
Πράγματι, όπως αναφέρει ο Σχολάρχης Παλαμάς763: «(Ο Σπαθάρης)… προθύμως πάντοτε πάσαν δυνατήν τη τε Εκκλησία και τω έθνει
υπηρεσίαν προσφέρων, ουκ ώκνησε και κατά το διανυθέν έτος μίαν ή και
πλείονας πολλάκις ώρας ή και ημέρας έστιν ότε όλας, πολυτίμους άλλως
τε αυτώ, καταδαπανάν αγογγύστως εις τε την προπαρασκευήν των της
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Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1878-1879. Κωνσταντινούπολη, Ανατολικός αστέρας,
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Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1880-1881. Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχικό τυπογραφείο, 1881.
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Ενδεικτικά: ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ: 1871. (187,10 γρόσια για αγορά υλικών αναγκαίων
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καθηγητή του Σπαθάρη είναι 20400 γρόσια.
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πειραματικής Φυσικής και Χημείας μαθημάτων και εις την κάθαρσιν και
διευθέτησιν εκάστοτε των της Σχολής οργάνων».
Από τα προηγούμενα φαίνεται ότι στη ΜΓΣ η διδασκαλία της πειραματικής φυσικής πραγματοποιούταν… πειραματικά, δηλαδή με χρήση
των οργάνων. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι πιθανότατα δεν χρησιμοποιούνταν όλα τα όργανα, και σίγουρα η διδασκαλία περιοριζόταν σε
επίδειξη πειραμάτων από τον Σπαθάρη. Όμως, τέτοιες καταστάσεις ήταν
ο κανόνας σε όλα τα σχολεία της εποχής, ακόμα και στα Ευρωπαϊκά, ενώ
η συνεχής χρήση των οργάνων δεν ήταν αντίστοιχα αυτονόητη.
Σε κάθε περίπτωση, στη θετική αποτίμηση της ΜΓΣ όσον αφορά τη
χρήση των οργάνων μεγάλο ρόλο έπαιξε η παρουσία ενός εμπνευσμένου,
έμπειρου και μορφωμένου εκπαιδευτικού όπως ο Σπαθάρης, αλλά και η
σημαντική οικονομική ενίσχυση που λάμβανε η ΜΓΣ από την ελληνική
κοινότητα της Κωνσταντινούπολης. Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον να διερευνηθεί όχι μόνο ποιο ήταν το επίπεδο της χρήσης των οργάνων στη
ΜΓΣ, αλλά και ποιο ήταν το κύρος της πειραματικής φυσικής σε σχέση
με τα υπόλοιπα μαθήματα, ειδικά με εκείνα της κλασικής παιδείας. Η
σύγκριση είναι σημαντική, προκειμένου να φανεί ποιος είναι ο κύριος
προσανατολισμός της ΜΓΣ στη συγκεκριμένη περίοδο.
Ο Αρχιμανδρίτης και Σχολάρχης Ευστάθιος Κλεόβουλος εγκαινίασε
το 1864 τον θεσμό των επί πτυχίων θέσεων (πτυχιακών εργασιών) για
τους τελειόφοιτους μαθητές της Σχολής. Ο θεσμός διατηρήθηκε μέχρι
και το σχολικό έτος 1870-1871. Στις ετήσιες λογοδοσίες764 αναφέρονται
τα ονόματα των τελειόφοιτων και οι τίτλοι των εργασιών τους. Είναι χαρακτηριστικό (και στατιστικά απίθανο) ότι σε ένα σύνολο 94 εργασιών οι
93 έχουν θέμα ιστορικό, φιλολογικό ή θεολογικό και μόνο μία έχει θέμα
σχετικό με την πειραματική φυσική και μάλιστα μερικώς. Συγκεκριμένα,
η εργασία του τελειόφοιτου μαθητή Θωμά Γεωργίου από το σχολικό έτος
1870-1871 έχει ως θέμα «Βίος, αρχή του Αρχιμήδους, απόδειξις αυτής
επί των ρευστών και αερίων και τινες εφαρμογαί»765. Είναι εμφανής η
επίδραση του κλασικού προσανατολισμού της ΜΓΣ ακόμα και στη συγκεκριμένη εργασία. Τουλάχιστον, στη συγκεκριμένη εργασία πιθανώς
έγινε χρήση ενός ζεύγους κυλίνδρων του Αρχιμήδη, που διέθετε η ΜΓΣ
από το σχολικό έτος 1865-1866 και ήταν μέρος δωρεάς οργάνων από τον
αυτοκρατορικό αρχιτέκτονα Χατζη-Στεφανή Γαϊτανάκη766. Οι πτυχιακές
εργασίες αποτελούσαν αναμφίβολα την κορωνίδα της πορείας ενός μα764
Αναλυτικά: Λογοδοσία 1865-1866 (19 εργασίες), 1866-1867 (10 εργασίες), 18671868 (18 εργασίες), 1868-1869 (17 εργασίες), 1869-1870 (22 εργασίες), 1870-1871 (26
εργασίες).
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Σχολής κατά το σχολικόν έτος 1870-1871. 1871.
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ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ: Λογοδοσία περί του σχολικού έτους 1865-1866
της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής. Κωνσνταντινούπολη, Ανατολικός
αστέρας, 1866, σ. 30.
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θητή της ΜΓΣ και η θεματολογία τους αναδεικνύει, ταυτόχρονα, την κυρίαρχη «γραμμή» του ιδρύματος. Γίνεται, λοιπόν, σαφές πως η σχεδόν
απόλυτη απουσία της πειραματικής φυσικής, αλλά και των μαθηματικών
και της κοσμογραφίας, από τις πτυχιακές εργασίες αναδεικνύει τον σαφή
προσανατολισμό της ΜΓΣ στα χρόνια της Σχολαρχίας του Κλεόβουλου
προς ένα κλασικιστικό πρότυπο. Πάντως, ο ίδιος αναφέρει767 πως χωρίς
επιστημονικά όργανα το μάθημα της φυσικής ή πρέπει να καταργηθεί ή
θα διδάσκεται άκαρπα και ακατάληπτα. Συνεπώς, θέτει ως πρώτιστο
στόχο την απόκτηση οργάνων, τα οποία θεωρεί ισότιμα με τα βιβλία και
«άρτον επιούσιον της διδασκαλίας», ώστε να είναι εφικτή η καθημερινή
πειραματική διδασκαλία.
Συμπεράσματα
Ο σημερινός επισκέπτης ενός από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διατηρούν κάποια συλλογή επιστημονικών οργάνων από τον 19ο αιώνα δεν
μπορεί παρά να θαυμάσει αυτές τις κομψές και συχνά πολυτελείς κατασκευές. Δυστυχώς, συνήθως δεν είναι εύκολο να βρεθούν στοιχεία που
να πιστοποιούν κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν τέτοιες συλλογές στη διδασκαλία της πειραματικής φυσικής.
Η παρούσα εργασία κατέδειξε ότι τόσο στο 1ο Γυμνάσιο Αθηνών όσο
και στη ΜΓΣ τα όργανα πράγματι αποτελούσαν τμήμα της διδακτικής
πρακτικής. Τα οικονομικά προβλήματα του 1ου Γυμνασίου Αθηνών (ή
σωστότερα του ελληνικού κράτους) σίγουρα επηρέασαν τη συχνότητα,
την ποικιλία και τη σταθερότητα εκτέλεσης πειραμάτων, αλλά σε κάθε
περίπτωση δεν φαίνεται πως η συλλογή ήταν ανενεργή.
Στην περίπτωση της ΜΓΣ η χρήση των οργάνων ήταν σαφώς τακτικότερη (καθημερινή για την ακρίβεια) σταθερή και, χάρη στο μεγάλο
τους αριθμό, κάλυπτε ένα ευρύτερο φάσμα της επιστήμης. Η σχεδόν
40ετής συνεχής παρουσία του άοκνου Σπαθάρη, οι περισσότερες ώρες
διδασκαλίας πειραματικής φυσικής ανά εβδομάδα768 και οι σημαντικές
δωρεές της ελληνικής κοινότητας αποτέλεσαν την ιδανική αφετηρία για
το αποτέλεσμα αυτό.
Η παρούσα εισήγηση αποτελεί τμήμα της έρευνας για τη διδακτορική
διατριβή του πρώτου συγγραφέα.
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ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ:. Κωνσταντινούπολη, Ανατολικός αστέρας, 1867.
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Η διδασκαλία της ηλεκτρολυτικής διάστασης με τη χρήση
στοιχείων από την ιστορία της ανέλιξής της
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή, αφού πρώτα αναδείξουμε την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης του Arrhenius στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, παρουσιάζουμε μια πρόταση για τη διδασκαλία των κυριότερων σημείων της βασιζόμενοι στην ιστορία της ανάδυσής της και της τελικής της αποδοχής.
Σύμφωνα με τον Arrhenius, όταν ένας ηλεκτρολύτης διαλυθεί στο
νερό, διίσταται σε θετικά και σε αρνητικά ιόντα. Η διάσταση αυτή δεν
είναι πλήρης αλλά ένα μέρος του διαλυμένου ηλεκτρολύτη παραμένει σε
αδιάστατη μορφή. Το ποσοστό των μορίων του ηλεκτρολύτη που διίσταται, σε ορισμένη θερμοκρασία, αυξάνεται με την αραίωση του διαλύματος και σε πολύ αραιά διαλύματα η διάσταση ουσιαστικά είναι πλήρης.
Στηριζόμενος στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, ο Arrhenius:
 διατύπωσε έναν νέο (για την εποχή του) ορισμό για τα οξέα και ήταν
ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε ορισμό για τις βάσεις769,770
 εισήγαγε την έννοια του βαθμού διάστασης ενός ηλεκτρολύτη
 παρείχε μια εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης
 διατύπωσε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου συμβαίνει η εξουδετέρωση
 εξήγησε τη μη εξάρτηση της τιμής της θερμότητας εξουδετέρωσης
ενός ισχυρού οξέος από μια ισχυρή βάση από το είδος τους
 εξήγησε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών και την αύξηση της μοριακής αγωγιμότητας771 με την αραίωση
του διαλύματος
 εξήγησε τις αυξημένες τιμές των προσθετικών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των διαλυμάτων των μη ηλεκτρολυτών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ηλεκτρολυτική θεωρία του Arrhenius σχετίζεται με στοιχειώδη θέματα Χημείας. Ορισμένα από τα θέματα
αυτά διδάσκονται ήδη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κατά συνέ-
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M. KOUSATHANA, M. DEMEROUTI, G. TSAPARLIS: «Instructional misconceptions in acid–base equilibria: An analysis from a history and philosophy of science
perspective». Science & Education, 14 (2005) σ. 173-193, στη σ. 178.
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πεια η διδασκαλία της ηλεκτρολυτικής θεωρίας μπορεί να συμβάλλει
αποτελεσματικά στην αρτιότερη κατανόηση τους.
Θεωρητικό πλαίσιο
Στην εργασία αυτή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προτείνουμε έναν τρόπο
διδασκαλίας της ηλεκτρολυτικής θεωρίας του Arrhenius που στηρίζεται
στη χρήση της ιστορίας της ανάδυσης της και της διαδικασίας μέσω της
οποίας αυτή έγινε ευρέως αποδεκτή.
Η χρήση της ιστορίας της Χημείας στη διδασκαλία της, αν και είχε
προταθεί στις ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1930,772 είναι ακόμη πολύ περιορισμένη. Όμως, όλο και περισσότεροι ερευνητές που ασχολούνται με την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες συμφωνούν με
την εισαγωγή της χρήσης της ιστορίας αλλά και της φιλοσοφίας των επιστημών στη διδασκαλία τους.773 Σύμφωνα μάλιστα με τις απόψεις των
Niaz & Rodriguez που αφορούν ειδικά τη Χημεία, επειδή η ιστορία της
Χημείας δεν είναι κάτι που προστίθεται σ’ αυτήν αλλά κάτι που βρίσκεται ήδη μέσα σε αυτή,774 οι νόμοι και οι αρχές της δεν μπορούν να διδαχθούν χωρίς την ιστορία τους.775
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν καταδεικνύουν ότι η χρήση της ιστορίας των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία τους συμβάλλει:
 στην εκμάθηση των φυσικών επιστημών776
 στη βαθύτερη κατανόηση των επιστημονικών νόμων και αρχών 777
 στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις φυσικές επιστήμες αλλά
και του ενδιαφέροντος των μαθητών και ειδικά των μαθητριών για
αυτές778
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στην κατανόηση των φυσικών επιστημών από ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες779
 στην κατανόηση της φύσης της επιστήμης780
 στην κατανόηση των επιστημονικών πρακτικών αλλά και της επιστημονικής προόδου781
 στη διαπίστωση ότι:
 η Χημεία είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα ενταγμένη μέσα στο
ιστορικό πλαίσιο από το οποίο καθορίζεται αλλά και το οποίο καθορίζει782
 η χημική γνώση συνεχώς αλλάζει783
 η Χημεία έχει πολλές δυνατότητες αλλά υπόκειται και σε περιορισμούς784.
 ακόμα και στην επιστήμη δεν υπάρχει αντικειμενικότητα και αλήθεια785
 οι προϋπάρχουσες γνώσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη
της επιστήμης786
 η συνεργασία των επιστημόνων787 αλλά και οι αντιπαραθέσεις τους
συμβάλλουν στην εξέλιξη των επιστημών.
Για τον τρόπο ενσωμάτωσης της ιστορίας των φυσικών επιστημών
στη διδασκαλία τους έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις. Οι Allchin
και Duschl788 κατηγοριοποίησαν τις προτάσεις αυτές συνοπτικά ως εξής:
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D. HOTTECKE, C. C.SILVA: «Why implementing history and philosophy in
school science education is a challenge—an analysis of obstacles» στις σ. 293 και 294.
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780
L. LEITE: «History of science in science education: Development and validation
of a checklist for analyzing the historical content of science textbooks» στη σ. 337.
781
L. LEITE: «History of science in science education: Development and validation
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K. C. DE BERG: «The place of the history of chemistry in the teaching and learning of chemistry» στη σ. 326.
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K. C. DE BERG: «The place of the history of chemistry in the teaching and learning of chemistry» στη σ. 317.
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L. LEITE: «History of science in science education: Development and validation
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L. LEITE: «History of science in science education: Development and validation
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of a checklist for analyzing the historical content of science textbooks» στη σ.338.
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Κ. ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ: «Η σχέση ιστορίας των επιστημών και της διδασκαλίας των
φυσικών επιστημών» στο Ζητήματα θεωρίας των επιστημών της φύσης επιμ. Κ. Σκορδούλης Αθήνα, Εκδόσεις Τόπος (2008) σ. 211 – 217, στη σ. 216.
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α) προσθήκη στοιχείων από την ιστορία των φυσικών επιστημών στα ήδη
υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια
β) χρήση πρωτογενούς ιστορικού υλικού ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα και τις αντιπαραθέσεις που οδήγησαν στη γένεση των επιστημονικών θεωριών
γ) διδασκαλία βασικών εννοιών των φυσικών επιστημών μαζί με παράλληλη μελέτη της ιστορίας τους
Πρόταση διδασκαλίας
Μέσα στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζουμε μια πρόταση
διδασκαλίας της ηλεκτρολυτικής θεωρίας του Arrhenius με τη χρήση
στοιχείων από την ιστορία της ανάδυσης της και της αποδοχής της από
την επιστημονική κοινότητα. Η πρότασή μας αποσκοπεί τόσο στην ουσιαστική εκμάθηση της ηλεκτρολυτικής θεωρίας, όσο και στην καλλιέργεια
της ικανότητας των μαθητών για κριτική σκέψη, κάτι το οποίο αποτελεί
έναν ευρέως αποδεκτό στόχο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.789 Έτσι, οι στόχοι μας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στους
γνωστικούς και β) σε αυτούς που σχετίζονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των μαθητών βασικό χαρακτηριστικό του
οποίου αποτελεί η κριτική σκέψη.
α) Γνωστικοί στόχοι:
 να μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν τα βασικά σημεία της ηλεκτρολυτικής θεωρίας του Arrhenius
 να μπορούν οι μαθητές να συσχετίζουν πειραματικές μετρήσεις διαφόρων φυσικών ιδιοτήτων των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών με
την παρουσία ιόντων τα οποία προέρχονται από τη διάσταση των ηλεκτρολυτών.
β) Στόχοι που σχετίζονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των μαθητών
 να μπορούν οι μαθητές να επιχειρηματολογούν για τη σημασία του
τρόπου διαχείρισης μιας νέας ιδέας προκειμένου αυτή να γίνει ευρέως αποδεκτή.
 να μπορούν οι μαθητές να επιχειρηματολογούν για το ότι η επικράτηση μιας νέας επιστημονικής ιδέας δεν οφείλεται μόνο στην ικανότητα της να εξηγεί πειραματικά δεδομένα.
 να μπορούν οι μαθητές να επιχειρηματολογούν για το ότι πειραματικά δεδομένα μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά επειδή έρχονται σε αντίθεση με προϋπάρχουσες επιστημονικές αντιλήψεις.
Η διδασκαλία ξεκινά με την πειραματική διαπίστωση από τους μαθητές ότι το καθαρό νερό είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος ενώ
789

S. BAILIN: «Critical thinking and science education», Science & Education, 11 4, (2002) σ. 361–375, στη σ. 361.
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ανάλογα με την ουσία που διαλύεται σε αυτό, το διάλυμα που προκύπτει
μπορεί να είναι καλός ή κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά στο ότι ο Faraday κατά την περίοδο 1832 – 1834
είχε μελετήσει φαινόμενα που σχετίζονται με τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από διάφορα διαλύματα οξέων, βάσεων και αλάτων
και ότι είχε εισάγει τους όρους ηλεκτρολύτης, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος κ.α. ενώ τους φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος στα διαλύματα, που
είναι ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια, τους είχε ονομάσει ιόντα.790 Στο
σημείο αυτό θεωρούμε αναγκαίο να γίνει αναφορά στο ποιες ουσίες θεωρούσαν την εποχή εκείνη οξέα, ποιες βάσεις και ποιες άλατα. Αναφέρουμε λοιπόν ότι οξέα θεωρούνταν ουσίες οι οποίες είχαν συγκεκριμένες
ιδιότητες (ξινή γεύση, δυνατότητα αλλαγής του χρώματος κάποιων άλλων ουσιών κλπ) ενώ το 1838 ο Leibig υποστήριξε ότι οξέα είναι οι ουσίες που περιέχουν υδρογόνο το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από
κάποιο μέταλλο και μπορούν να εξουδετερώσουν τις βάσεις.791 Ως βάσεις
θεωρούνταν οι ενώσεις οι οποίες μπορούσαν να εξουδετερωθούν από τα
οξέα και ως άλατα, τα προϊόντα της εξουδετέρωσης των οξέων από τις
βάσεις.
Συνεχίζοντας, παρουσιάζουμε τις αντιλήψεις που επικρατούσαν την
εποχή εκείνη για τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από τα διαλύματα των ηλεκτρολυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάμε αναφέροντας την
άποψη του Faraday σύμφωνα με την οποία η αγωγιμότητα των διαλυμάτων των ηλεκτρολυτών οφείλεται στην κίνηση των ιόντων που βρίσκονται μέσα σε αυτά.792 Ακολούθως αναφέρουμε την αντίληψη που επικρατούσε την εποχή εκείνη για τον τρόπο εμφάνισης των ιόντων μέσα στο
διάλυμα και σύμφωνα με την οποία, η δημιουργία των ιόντων οφείλεται
στην επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου στα μόρια της διαλυμένης ουσίας.793 Επιπλέον αναφέρουμε και τη διαδικασία με την οποία πίστευαν ότι
το ηλεκτρικό ρεύμα διέρχεται μέσα από ένα διάλυμα. Έτσι για παράδειγμα, με την εφαρμογή διαφοράς δυναμικού σε ένα διάλυμα χλωριούχου
καλίου, το κάλιο αποκτά θετικό φορτίο (δηλαδή μετατρέπεται σε θετικό
ιόν) ενώ το χλώριο αποκτά αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο (δηλαδή μετατρέπεται σε αρνητικό ιόν). Τα μόρια του χλωριούχου καλίου που βρίσκονται
μέσα στο διάλυμα διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε τα θετικά ιόντα
790
S.R. GΑDRE: «Century of Nobel Prizes. 1903 Chemistry award: Svante August
Arrhenius (1859–1927)», Resonance, 7 -5, (2002), σ. 59–65, στη σ. 59.
791
A. DUNON: «Acids and bases: The appropriation of the Arrhenius model by Tunisian grade 10 students », International Journal of Science and Mathematics Education
5, (2007) σ. 483 – 506 στη σ. 483.
792
A. A. NOYES, K. G. FALK: «The properties of salt solutions in relation to the
ionic theory. III, electrical conductance», Journal of the American Chemical Society, 34 4, (1912), σ. 454 – 485, στη σ. 455.
793
Την εποχή εκείνη θεωρούσαν ότι όλες οι χημικές ενώσεις αποτελούνται από μόρια.
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του καλίου και τα αρνητικά ιόντα του χλωρίου να βρίσκονται σε μία σειρά το ένα δίπλα στο άλλο,794 ενώ αρνητικά ιόντα χλωρίου να είναι
στραμμένα προς το θετικό ηλεκτρόδιο και θετικά ιόντα καλίου να είναι
στραμμένα προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο. Στη συνέχεια, ένα ιόν χλωρίου
απελευθερώνεται στο θετικό ηλεκτρόδιο και ένα ιόν καλίου στο αρνητικό
ηλεκτρόδιο. Με την απομάκρυνση όμως του αρνητικού ιόντος του χλωρίου και δεδομένου ότι δίπλα του υπήρχε ένα θετικό ιόν καλίου, προς
στιγμήν, το θετικό ιόν του καλίου βρίσκεται στραμμένο προς το θετικό
ηλεκτρόδιο ενώ με αντίστοιχη διαδικασία στο αρνητικό ηλεκτρόδιο, το
αρνητικό ιόν του χλωρίου βρίσκεται στραμμένο προς το αρνητικό ηλεκτρόδιο. Υπό την επίδραση των ηλεκτρικών δυνάμεων, τα μόρια του
χλωριούχου καλίου μέσα στο διάλυμα αναδιατάσσονται οπότε απέναντι
από το θετικό ηλεκτρόδιο τοποθετούνται και πάλι αρνητικά ιόντα χλωρίου και απέναντι από το αρνητικό ηλεκτρόδιο τοποθετούνται και πάλι θετικά ιόντα καλίου. Ακολουθούν νέες απελευθερώσεις ιόντων και η όλη
διαδικασία επαναλαμβάνεται.795
Στη συνέχεια αναφέρουμε ότι ο Clausius, για να δικαιολογήσει το ότι
με την εφαρμογή και της ελάχιστης διαφοράς δυναμικού σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα παρατηρείται διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος, διατύπωσε την άποψη ότι τα ιόντα θα πρέπει να είναι ελεύθερα μέσα στο
διάλυμα προτού εφαρμοσθεί οποιαδήποτε διαφορά δυναμικού. Επισημαίνουμε όμως ότι υποβάθμισε το συμπέρασμά του υποστηρίζοντας ότι
πιθανόν, ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό της διαλυμένης ουσίας να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.796
Ακολουθεί η παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων του Arrhenius για την αγωγιμότητα των διαλυμάτων.797 Σύμφωνα με αυτά, η
μοριακή αγωγιμότητα των διαλυμάτων αυξάνεται με την αύξηση της αραίωσης αλλά τελικά τείνει προς μια ορισμένη τιμή. Με άλλα λόγια, σε
μικρές αραιώσεις ένα μόνο μέρος των μορίων συμβάλλει στην διέλευση
του ηλεκτρικού ρεύματος 798 και άρα ένα μέρος μόνο των μορίων διίσταται. Το ποσοστό αυτό μεγαλώνει όσο αυξάνεται η αραίωση. Σε μεγάλες
αραιώσεις όλα τα μόρια διίστανται σε ιόντα και γι αυτό η μοριακή αγωγιμότητα των διαλυμάτων από ένα σημείο και μετά δεν αυξάνεται.799
794
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Συνεχίζουμε τη διδασκαλία αναφέροντας ότι ο Arrhenius σκέφτηκε ότι
για να έχουν οι απόψεις του αυτές γενικότερη αξία, θα πρέπει να μπορούν να εξηγήσουν και άλλα φαινόμενα.800 Την εποχή εκείνη ένα από τα
πιο ενδιαφέροντα γνωστά πειραματικά δεδομένα ήταν το ότι η θερμότητα
που εκλύεται κατά την αντίδραση ενός ισχυρού οξέος με μια ισχυρή βάση που βρίσκονται και τα δύο σε αραιά υδατικά διαλύματα είναι πρακτικά η ίδια, ανεξάρτητα από το είδος του οξέος ή της βάσης. Ο Arrhenius
κατόρθωσε να εξηγήσει τη σταθερότητα της τιμής αυτής. Χρησιμοποιώντας την υπόθεση της διάστασης των ηλεκτρολυτών συμπέρανε ότι η
εξουδετέρωση αντιστοιχεί στο σχηματισμό νερού από ιόντα υδρογόνου
και υδροξειδίου και κατά συνέπεια, η αντίδραση της εξουδετέρωσης είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη από τη φύση του οξέος και της βάσης.801
Ακολουθεί αναφορά στον τρόπο με τον οποίο ο Arrhenius, εφαρμόζοντας τη θεωρία του, εξήγησε τις μετρήσεις του Γάλλου χημικού Raoult
που αφορούσαν τη μείωση του σημείου πήξης των διαλυμάτων και σύμφωνα με τις οποίες ο συντελεστής μοριακής ελάττωσης του σημείου πήξης ενός ηλεκτρολυτικού διαλύματος είναι από 1,66 έως 2,10 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον αντίστοιχό συντελεστή ενός μη ηλεκτρολυτικού διαλύματος.802 Πιο συγκεκριμένα, ο Raoult διαπίστωσε ότι στα μη
ηλεκτρολυτικά διαλύματα η τιμή του συντελεστή μοριακής ελάττωσης
του σημείου πήξης είναι 18,6, ανεξάρτητα από το είδος της διαλυμένης
ουσίας. Τα αποτελέσματα όμως των πειραμάτων του για τα διαλύματα
των ηλεκτρολυτών διέφεραν κατά πολύ από τα αντίστοιχα για τα διαλύματα των μη ηλεκτρολυτών. Ο Arrhenius όμως παρατήρησε ότι οι συντελεστές μοριακής ελάττωσης του σημείου πήξης των ηλεκτρολυτών
του τύπου ΑΒ που εξέτασε ο Raoult ήταν σχεδόν διπλάσιοι από των μη
ηλεκτρολυτών, ενώ του τύπου ΑΒ2 σχεδόν τριπλάσιοι. Έτσι, συμπέρανε
ότι στα διαλύματα των ηλεκτρολυτών του τύπου ΑΒ θα πρέπει να περιέχονται διπλάσια διαλυμένα σωματίδια από ότι στα διαλύματα των μη
ηλεκτρολυτών ενώ στα διαλύματα των ηλεκτρολυτών των τύπων ΑΒ2
σχεδόν τριπλάσια. Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει τα μόρια των ηλεκτρολυτών του τύπου ΑΒ να διαχωρίζονται σε δύο μέρη και των τύπων
ΑΒ2 σε τρία. Το ότι οι συντελεστές μοριακής ελάττωσης δεν είναι ακριβώς διπλάσιοι ή τριπλάσιοι (αντίστοιχα για τις ενώσεις του τύπου ΑΒ και
του τύπου ΑΒ2) οφείλεται κατά τον Arrhenius, στη μερική διάσταση των
μορίων των ηλεκτρολυτών.803 Επιπλέον αναφέρουμε ότι ο Arrhenius σύ800
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γκρινε804 και βρήκε ταυτόσημο το ποσοστό των μορίων των ηλεκτρολυτών805 που διίσταται κατά τη διάλυση τους στο νερό και είχε υπολογιστεί
με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα των διαλυμάτων με εκείνο που
προέκυπτε με βάση τη μείωση του σημείου πήξης.
Στη συνέχεια επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω εδραίωσαν στον Arrhenius την άποψη ότι κατά τη διάλυση ενός ηλεκτρολύτη στο νερό, αυτός διίσταται σε θετικά και σε αρνητικά ιόντα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου και κάνουμε αναφορά στον τρόπο επίλυσης του
προβλήματος της φύσης των ιόντων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι
την εποχή εκείνη πίστευαν ότι για παράδειγμα το NaCl αποτελείται από
άτομα Na και Cl. Όταν όμως αυτό διαλύεται στο νερό προκύπτουν, σύμφωνα με τον Arrhenius, Na+ και Cl- τα οποία θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να
έχουν και αυτά τις ίδιες ιδιότητες με το Na και το Cl αντίστοιχα και κατά
συνέπεια το Na να αντιδρά με το νερό και το χλώριο να δίνει πράσινα
διαλύματα με χαρακτηριστική οσμή. Όμως, κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται. Για να εξηγήσει τα παραπάνω δεδομένα ο Arrhenius υποστήριξέ ότι
όπως υπάρχουν περιπτώσεις που μια ουσία μπορεί να εμφανιστεί με δύο
μορφές που έχουν διαφορετικές ιδιότητες 806,807 έτσι και τα ιόντα έχουν
διαφορετικές ιδιότητες από τα αντίστοιχα άτομα.
Ακολούθως παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Arrhenius κατάφερε να καθιερώσει τις απόψεις του. Έτσι, αναφέρουμε ότι τις απέστειλε σε διάφορους επιφανείς επιστήμονες της εποχής εκείνης, όπως ο
Clausius, o Thomsen, o Ostwald και o van’t Hoff και ότι οι δύο τελευταίοι, σύντομα τις υιοθέτησαν και εργάσθηκαν από κοινού με τον Arrhenius
για τη χρήση τους στην εξήγηση και επιπλέον φαινομένων. Επιπλέον
προσθέτουμε, ότι σύμφωνα με τον Arrhenius808 σημαντικό ρόλο στην
αποδοχή της θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης έπαιξε αφενός μεν
το ότι ο Ostwald την περιέλαβε σε ένα βιβλίο Γενικής Χημείας που εξέδωσε την εποχή εκείνη αφετέρου δε το ότι την δίδασκε στο Εργαστήριο
Φυσικοχημείας που ίδρυσε και στο οποίο έρχονταν ερευνητές από όλον
κόσμο. Επίσης αναφέρουμε ότι και οι πολέμιοι της θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης συνέβαλλαν αποφασιστικά στην εδραίωσή της809 εκτελώντας πειράματα για να αποδείξουν ότι αυτή δεν ισχύει αλλά τελικά
τα αποτελέσματά τους εξηγούνταν πιο εύκολα με την αποδοχή της ηλε804
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κτρολυτικής διάστασης ενώ πολλές φορές δεν μπορούσαν να εξηγηθούν
χωρίς αυτή.810
Ολοκληρώνοντας κάνουμε αναφορά στις απόψεις του κύριου πολέμιου της θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης του Άγγλου χημικού
Armstrong ο οποίος θεωρούσε ότι αυτή στηρίζεται απλά σε αριθμητικές
σχέσεις που προκύπτουν από φυσικές μετρήσεις και δεν έχει κανένα χημικό υπόβαθρο.811 Ο Armstrong κατηγορούσε τον Arrhenius και τους
υποστηρικτές του ότι αγνοούν την επίδραση του νερού στη διαδικασία
της διάλυσης812 η οποία υποστήριζε ότι ήταν περισσότερο μια διαδικασία
συνένωσης με το νερό παρά μια διαδικασία διαχωρισμού.813 Κατά την
άποψη του, σε υγρή κατάσταση τα μόρια του νερού συμπλέκονται μεταξύ τους ενώ ορισμένα από αυτά παραμένουν ελεύθερα. Το σημείο πήξης
του διαλύματος εξαρτάται από τον αριθμό των ελεύθερων μορίων νερού
που υπάρχουν μέσα στο διάλυμα. Όσο λιγότερα είναι αυτά τόσο μικρότερο είναι το σημείο πήξης.814 Έτσι, κατά τη διάλυση ενός άλατος ή ζάχαρης στο νερό τα μόρια τους συνενώνονται με τα ελεύθερα μόρια νερού
και ο αριθμός των ελεύθερων μορίων νερού μειώνεται. Η σχεδόν διπλάσια μείωση του σημείου πήξεως του διαλύματος του χλωριούχου νατρίου
σε σχέση με τη μείωση του σημείου πήξεως του διαλύματος της ζάχαρης
που είδαμε προηγουμένως οφείλεται στο ότι για κάθε μόριο χλωριούχου
νατρίου δεσμεύονται δύο μόρια ελεύθερων μορίων νερού ενώ για κάθε
μόριο ζάχαρης δεσμεύεται μόνο ένα.
Τέλος αναφέρουμε ότι παρ’ όλο τον μεγάλο όγκο πειραματικών δεδομένων που μπορούσε να εξηγήσει η ηλεκτρολυτική θεωρία, υπήρχαν
και ερωτήματα στα οποία δεν μπορούσε να δώσει απαντήσεις, όπως για
παράδειγμα, το πώς είναι δυνατόν τα ιόντα που είναι ηλεκτρικά φορτισμένα να κινούνται ελεύθερα μέσα στο διάλυμα καθώς επίσης το πώς τα
άτομα αποκτούν ηλεκτρικό φορτίο.815,816
Καταλήγοντας αναφέρουμε ότι καθοριστικό ρόλο στην τελική αποδοχή της θεωρίας της ηλεκτρολυτικής διάστασης έπαιξε η διαπίστωση817

810

S. ARRHENIUS: «Electrolytic Dissociation», στη σ. 363.
K. C. DE BERG: «The development of the theory of electrolytic dissociation»,
στη σ. 410.
812
K. C. DE BERG: «The development of the theory of electrolytic dissociation»,
στη σ. 408.
813
K. C. DE BERG: «The development of the theory of electrolytic dissociation»,
στη σ. 408.
814
K. C. DE BERG: «The development of the theory of electrolytic dissociation»,
στη σ. 408.
815
Την εποχή εκείνη ακόμα δεν είχε ανακαλυφθεί το ηλεκτρόνιο και η θεωρία των
χημικών δεσμών όπως την αποδεχόμαστε σήμερα, δεν είχε ακόμα διατυπωθεί.
816
K. C. DE BERG: «The development of the theory of electrolytic dissociation»,
στη σ. 407.
817
Από τον W. L. Bragg το 1915, με τη χρήση ακτίνων Χ.
811
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ότι το στερεό χλωριούχο νάτριο αποτελείται από ιόντα χλωρίου και νατρίου.
Σχολιασμός
Η πρόταση αυτή θεωρούμε ότι μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση τόσο των γνωστικών όσο και των γενικότερων στόχων που επιδιώκονται με
τη διδασκαλία της Χημείας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η απόκτηση στοιχείων επιστημονικής μεθοδολογίας και διαδικασίας, η άσκηση
στον επιστημονικό τρόπο σκέψης (ΥΑ Γ2/8212/2002 ΦΕΚ 131 τ.Β) και
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (ΥΑ Δ2/8601/2015 ΦΕΚ 183 τ.Β). Η
διδασκαλία όμως ενός μόνο μέρους της διδακτέας ύλης με χρήση της
Ιστορίας της Χημείας δεν αρκεί για να αποκομίσουν οι μαθητές τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, η χρήση της ιστορίας της Χημείας στη διδασκαλία της θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο της διδακτέας ύλης. Έτσι όμως προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός τελείως
διαφορετικού πλαισίου διδασκαλίας από αυτό που υπάρχει σήμερα, το
οποίο να επικεντρώνεται όχι στη διδασκαλία όσο το δυνατόν περισσότερων αμιγώς επιστημονικών εννοιών και νόμων, τα οποία αργά ή γρήγορα
θα ξεχαστούν από όσους μαθητές δεν θα ασχοληθούν με τη Χημεία, αλλά στη διδασκαλία των θεμελιοδέστερων επιστημονικών γνώσεων με
τρόπο που θα αναπτύσσει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης.
Στη σημερινή πραγματικότητα, μόνο σποραδικές αναφορές στοιχείων
της ιστορίας και της φιλοσοφίας των επιστημών μπορούν να γίνουν στο
πλαίσιο της διδασκαλίας της Χημείας και οι οποίες ελάχιστα μπορούν να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου σκέψης των μαθητών.
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Συνδιδασκαλία της έννοιας «Δύναμη» και της έννοιας
«Διάνυσμα» με χρήση κειμένων από την Ιστορία της
Επιστήμης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
Εισαγωγή
Για να μπορούν οι μαθητές να εκπαιδευτούν, να καταστούν «εγγράμματοι» στον χώρο της Φυσικής πρέπει να έχουν πρόσβαση στις έννοιες και
τα μοντέλα που υιοθετεί η Φυσική, καθώς επίσης και στις θεωρητικές
ιδέες και συμβάσεις της επιστημονικής κοινότητας818. Πρέπει να γνωρίσουν ότι οι επιστημονικές έννοιες δεν είναι αντικείμενα που κάποιοι ερευνητές ανακαλύπτουν, αλλά αφαιρέσεις που ελεύθερα δημιουργεί ή
επινοεί η ανθρώπινη ευφυΐα για να περιγράψει με ακρίβεια τα φαινόμενα819. Σημαντικός, επίσης, παράγοντας στην προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές ιδέες αναπτύσσονται και αξιολογούνται, ώστε να
μπορούν να εκτιμήσουν τη σημασία της επικοινωνίας, της επανεξέτασης
των ιδεών, τον προσωρινό χαρακτήρα των επιστημονικών ιδεών και να
αποκτήσουν εμπιστοσύνη στη δοκιμή και τον έλεγχο των ιδεών αυτών820.
Η Φυσική, σήμερα, στα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζεται έτοιμη,
στηριγμένη στα τελικά αποτελέσματα της έρευνας και ασύνδετη με την
εξέλιξη, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και πάνω απ’ όλα με τη Φιλοσοφία και την Παραγωγή. Αναπόφευκτα η χρήση των εγχειριδίων οδηγεί
στην παθητική αποδοχή των γραφόμενων χωρίς να δίνει ευκαιρίες προσέγγισης της εξελικτικής πορείας της επιστήμης. Κατά συνέπεια, μεταξύ
άλλων, δεν προάγεται η αναλυτική σκέψη ούτε η κατανόηση της χρηστικότητας των επιστημονικών επιτευγμάτων. Επιπρόσθετα, η απομόνωση
της διδασκαλίας των Μαθηματικών δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια
στην εφαρμογή τους σε θέματα Φυσικής.
Η μεταφορά των μαθηματικών εννοιών σε άλλο επιστημονικό κλάδο
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Είναι
γνωστό, βέβαια, ότι είναι δύσκολο για τους μαθητές/τριες να μεταφέρουν
τις έννοιες, τις ιδέες και τις διαδικασίες από τα Μαθηματικά σε μια νέα
και συχνά απρόβλεπτη κατάσταση, είτε μέσα στο σχολείο είτε σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτόματη μεταφορά μια
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R. DRIVER et.al.: Οικο-Δομώντας Τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών, Εκδόσεις Τυπωθήτω 2000 σ. 44.
819
A. ARONS: ΟδηγόςΔιδασκαλίαςτηςΦυσικής ΕκδόσειςΤροχαλία 1992.
820
DRIVER et.al.: Οικο-Δομώντας Τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών , σ. 44.
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αποκτηθείσας στα Μαθηματικά γνώσης σε προβλήματα άλλων μαθηματικών πλαισίων, όπως είναι αυτό της Φυσικής821.
Πολλά από τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα ενός σχεδίου μαθήματος
που ενσωματώνει τα Μαθηματικά με τη Φυσική αφορούν τη ζωτικής
σημασίας διαφωτιστική επικοινωνία μεταξύ της Φυσικής και των Μαθηματικών822.
Τα γενικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη χρήση των Μαθηματικών στα μαθήματα Φυσικής, καθώς και τα ειδικά προβλήματα σχετικά με τις έννοιες Δύναμη και Διάνυσμα, αποτέλεσαν το έναυσμα για
τον σχεδιασμό μιας σειράς μαθημάτων συνδιδασκαλίας των δύο εννοιών.
Κι αυτό γιατί έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι το ενοποιημένο πλαίσιο
των Μαθηματικών και της Φυσικής πραγματικά ενθαρρύνει την κατανόηση και των δύο γνωστικών αντικειμένων. Έχει επίσης διαγνωστεί ότι
ένα απτό φυσικό πλαίσιο, μέσα από το οποίο αναπτύσσονται μαθηματικές ιδέες, μπορεί να είναι πολύ αποδοτικότερο από την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών σε ένα αφηρημένο περιβάλλον. Επιπλέον, μια ουσιαστική κατανόηση των μαθηματικών θεμάτων είναι προφανώς κρίσιμη για
την υψηλή επίδοση σε εισαγωγικές σειρές μαθημάτων Φυσικής823.
Στη διδακτική ακολουθία που σχεδιάστηκε έγινε χρήση πρωτότυπων
κειμένων, τα οποία συνοδεύονται από μια σειρά ερωτήσεων (φύλλο εργασίας). Προτείνουμε τη χρήση ιστορικών κειμένων (συνοδευόμενων
από βιογραφικά στοιχεία των επιστημόνων) που συνδέονται με τις προς
διδασκαλίες έννοιες, ώστε οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν αφενός τις ιδέες μέσα από τις αυθεντικές πηγές, αφετέρου το ιστορικό πλαίσιο ανάπτυξης των ιδεών αυτών.
Η χρήση της ιστορίας της Φυσικής και των Επιστημών, και πιο συγκεκριμένα η μελέτη ιστορικών κειμένων που εφαρμόστηκε κατά τη
συνδιδασκαλία της Δύναμης και του Διανύσματος, έδωσε τη δυνατότητα
συμμετοχής στην αναζήτηση και ανακάλυψη της γνώσης. Οι μαθητές/τριες μελετώντας τα κείμενα ενεργοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν
και εμπνεύστηκαν. Παρακολούθησαν την αλλαγή στον τρόπο περιγραφής της κίνησης και αναγνώρισαν την αναγκαιότητα χρήσης των εννοιών
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M. NISS "Aspects of the Nature and State of research in Mathematics Education"
Educational Studies in Mathematics 40: 1–24, 1999.
822
J. DUNN, J. BARBANEL "One model for an integrated math-Pphysics course focusing on electricity and magnetism and related calculus topics". Am. J. Phys. 68 (8),
August 2000 σ.749-757.
823
C. MICHELSEN "Expanding the domain -Variables and Functions in an Interdisciplinary Context between Mathematics and Physics In Beckmann, A.," Michelsen, C., &
Sriraman, B (Eds.). Proceedings of the 1st InternationalSymposium of Mathematics and
its Connections to the Arts and Sciences. The University of Education, Schwäbisch
Gmünd, Germany 2005, σ.201-214.
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Δύναμη και Διάνυσμα κατά την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου
(κίνηση).
Η εφαρμογή της συνδιδασκαλίας της Δύναμης και του Διανύσματος
που πραγματοποιήθηκε έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν πώς μια μαθηματική έννοια, στη προκειμένη περίπτωση το Διάνυσμα, οικοδομείται και χρησιμοποιείται στη Φυσική, καθώς και πώς μια
έννοια της Φυσικής απαιτεί συγκεκριμένο μαθηματικό τρόπο για να μετρηθεί και να χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή φυσικών φαινομένων. Οι
μαθητές αντιμετώπισαν την έννοια του Διανύσματος ως απολύτως αναγκαία στην περιγραφή της Δύναμης, δεν εξέφρασαν απορίες για την αναγκαιότητα της χρήσης του και χειρίστηκαν τις δύο έννοιες μέσα στο ίδιο
πλαίσιο.
Ο ενθουσιασμός και η ικανοποίηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων
οδήγησε στην αναζήτηση περισσότερων στοιχείων για τις προσωπικότητες και το έργο των επιστημόνων που γνώρισαν μέσα από τα κείμενα και
κυρίως σε μια θετικότερη στάση απέναντι στο μάθημα της Φυσικής.
Δραστηριότητες διδακτικής ακολουθίας
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η
Αρχικά γίνεται χρήση ενός σύντομου κειμένου σχετικά με τα βιογραφικά
στοιχεία του Αριστοτέλη824, ώστε οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν ένα
κίνητρο για την αναζήτηση περισσότερων στοιχείων για τη μεγάλη αυτή
προσωπικότητα και παράλληλα να γίνει ένταξη αυτών στο ιστορικό
πλαίσιο ανάπτυξης των ιδεών που παρουσιάζονται στα κείμενα του Αριστοτέλη: Φυσικής Ακροάσεως Δ ,Η, Θ825. και σε κείμενο του Ιωάννη
Φιλόπονου826.

824
Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ: Ιστορία της φυσικής και της Χημείας τόμος Α, Εκδόσεις ΕΑΠ
2003, σ. 131.
D. LINDBERG: Οι Απαρχές της Δυτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Ε.Μ.Π. 1997, σ. 67, 69.
J. LOSEE: A Historical Introduction to the Philosophy of Science Oxford 2001
Ε. ΡΟΥΣΣΟΣ: Παγκόσμιο βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών 1990, τόμος
2,σ.11,12.
825
Αριστοτέλης, Φυσικής Ακροάσεως Δ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αριστοτέλης ΑΠΑΝΤΑ 42 Φυσική ’Ακρόασις (Φυσικά) Βιβλία Γ, Δ
Εκδόσεις Κάκτος.
Αριστοτέλης, Φυσικής Ακροάσεως Η.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αριστοτέλης ΑΠΑΝΤΑ 43 Φυσική ’Ακρόασις (Φυσικά) Βιβλία Ε, Ζ,
Η Εκδόσεις Κάκτος.
Αριστοτέλης, Φυσικής Ακροάσεως Θ.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αριστοτέλης ΑΠΑΝΤΑ 44 Φυσική ’Ακρόασις (Φυσικά) Βιβλίον Θ
Εκδόσεις Κάκτος.
826
ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Ioannis Philoponi in Aristotelis physicorum libros
quinque posteriores commentaria Vol XVII, Hrsg. v. Vitelli, Hieronymus σ. 639.
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Η δραστηριότητα αυτή εισάγεται με στόχο τη σταδιακή μετάβαση
των μαθητών/τριών στην έννοια «δύναμη». Οι μαθητές/τριες, γνωρίζοντας τις αριστοτελικές αντιλήψεις και την ανεπάρκειά τους για την περιγραφή της κίνησης, έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν, στη συνέχεια,
την αναγκαιότητα εισαγωγής της δύναμης για την πληρέστερη περιγραφή
των κινήσεων.
Η μελέτη κειμένων του Αριστοτέλη και του Ιωάννη Φιλόπονου βοηθά να εντοπίσουν οι μαθητές/τριες τις αρχικές απόψεις σχετικά με την
περιγραφή της κίνησης, λειτουργώντας ενεργητικά και αποφεύγοντας την
παθητική, μέσω απλής παρουσίασης, συμμετοχή στη λήψη πληροφόρησης.
Θεωρούμε απαραίτητη την κατανόηση της διάκρισης των κινήσεων
σε φυσικές και εξαναγκασμένες κινήσεις, καθώς και του γεγονότος ότι
όλες οι κινήσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες. Επίσης, ότι για την κίνηση απαιτείται ένα αίτιο. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται
προετοιμασία των παιδιών ώστε στη συνέχεια να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα εισαγωγής μιας έννοιας (Δύναμη), με την οποία μπορεί να γίνει πληρέστερα η περιγραφή των κινήσεων, και να κατανοήσουν ότι για
να κινηθεί ένα σώμα δεν απαιτείται ένα αίτιο, αλλά απαιτείται αίτιο όταν
μεταβάλλεται η κίνηση ενός σώματος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η
Μετά από μια σύντομη αναφορά στην προσωπικότητα του Νεύτωνα827
για λόγους παρόμοιους με αυτούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνεται
προς μελέτη κείμενο από τα Principia (Αξιώματα ή Νόμοι της Κίνησης828) για να παρουσιαστεί η αλλαγή στον προσδιορισμό της έννοιας
Δύναμη. Οι νόμοι του Νεύτωνα αντιπροσωπεύουν ένα από τα σαφέστερα
παραδείγματα αυτού που ο φιλόσοφος Thomas Kuhn καλεί «αλλαγή Παραδείγματος». Και οι τρεις νόμοι εστιάζουν στην έννοια που σήμερα
(στα πλαίσια της Μηχανικής) αποκαλούμε Δύναμη. Έτσι επιλέξαμε το
κείμενο από τα Principia για την παρουσίαση της έννοιας Δύναμη.

827
J. LOSEE : A Historical Introduction to the Philosophy of Science – Oxford 2001,
σ. 72.
P. ROSSI: Η Γένεση της Σύγχρονης Επιστήμης στην Ευρώπη, Εκδόσεις Ελληνικά
Γράμματα 2004, σ. 490.
E. SEGRE : Ιστορία της Φυσικής τόμος Α. Από την πτώση των Σωμάτων έως τα Ραδιοκύματα, Εκδόσεις Δίαυλος 2001, σελ. 63, 67, 72, 82, 83, 90, 98, 99.
J. VIGOUREUX Τα μήλα του Νεύτωνα, Εκδόσεις Κέδρος 2006, σ. 331
828
NEWTON: The mathematical principles of natural philosophy, by sir Isaac Newton,
translated into english by Andrew Motte 1848, σ. 83.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η
Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται σύγκριση των παλαιών (αριστοτελικών) με τις νέες (νευτώνειες) απόψεις σχετικά με την περιγραφή της κίνησης και με την έννοια Δύναμη, έτσι ώστε να αναγνωριστούν και να
καταγραφούν οι αλλαγές. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού του ότι η επιστημονική γνώση δεν χαρακτηρίζεται από γραμμικότητα, αλλά παράγεται μέσα από επαναστατικές αλλαγές.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η
Μετά από μια πρώτη γνωριμία με την προσωπικότητα του Leibniz μέσα
από σχετικό κείμενο829, οι μαθητές/τριες μελετούν την Επιστολή του
Leibniz, στις 8 Σεπτεμβρίου του 1679, προς τον Christian Huygens με
στόχο να παρατηρήσουν και τους τρόπους επικοινωνίας των επιστημόνων της εποχής εκείνης, αλλά και το ότι οι έννοιες στη Φυσική και τα
Μαθηματικά χαρακτηρίζονται από μια διαρκή αλληλεπίδραση και αποτελούν αντικείμενο συνεχούς έρευνας.
Σε επιστολή του προς τον Christian Huygens, στις 8 Σεπτεμβρίου του
1679, ο Leibniz 830γράφει:
Παραμένω ανικανοποίητος από την άλγεβρα, διότι δεν αποδίδει τις πιο επαρκείς μεθόδους ή τις πιο όμορφες δομές στη γεωμετρία. Γι’ αυτό πιστεύω, όσον αφορά στη
γεωμετρία, χρειαζόμαστε μια άλλη ανάλυση η οποία θα διακρίνεται ως γεωμετρική ή
γραμμική και η οποία θα εκφράζει θέσεις με τέτοια ακρίβεια, όπως η άλγεβρα εκφράζει τα μεγέθη. Και πιστεύω ότι έχω βρει τον τρόπο και ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε σχήματα ακόμα και μηχανές και κινήσεις με χαρακτήρες, όπως η άλγεβρα αναπαριστά αριθμούς ή μεγέθη. Σου στέλνω μια πραγματεία η οποία μου φαίνεται πολύ σημαντική.
…………………………………………………………………………………………
Έχω ανακαλύψει βέβαια στοιχεία με νέα χαρακτηριστικά τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από την άλγεβρα, τα οποία γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων και
τα οποία θα έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα κατά τη νοητική τους αναπαράσταση που
είναι ακριβής και σύμφωνη με τη φύση τους, ακόμα και χωρίς σχήματα. Η άλγεβρα
χαρακτηρίζεται από αόριστους αριθμούς ή μεγέθη μόνο, αλλά δεν εκφράζει ευθέως
θέσεις, γωνίες και κινήσεις. Ως εκ τούτου είναι συχνά δύσκολο να αναλυθούν οι ιδιότητες ενός σχήματος χρησιμοποιώντας υπολογισμούς και ακόμα πιο δύσκολο να
βρεθούν βολικές γεωμετρικές αναπαραστάσεις και κατασκευές, ακόμα και όταν οι
αλγεβρικοί υπολογισμοί έχουν περατωθεί. Όμως αυτά τα νέα χαρακτηριστικά, τα
οποία ακολουθούν τα ορατά σχήματα, δεν μπορεί να αποτύχουν στο να δώσουν ταυτόχρονα τη λύση την κατασκευή και τη γεωμετρική αναπαράσταση και μάλιστα με
ένα Φυσικό τρόπο και με μία ανάλυση μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.

829

J. MICHAEL CROWE: History of Vector Analysis, A: The Evolution of the Idea
of a Vectorial System, 1994, σ. 3-5.
Ν. ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παγκόσμιο
βιογραφικό Λεξικό, τόμος 5, Εκδοτική Αθηνών,1991, σ. 152-154.
830
J. MICHAEL CROWE: History of Vector Analysis, A: The Evolution of the Idea
of a Vectorial System, σ. 3.
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[…] Ωστόσο η κορυφαία αξία του έγκειται στον συλλογισμό ο οποίος μπορεί να γίνει και στα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τους χειρισμούς των χαρακτήρων, οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν με σχήματα, και πολύ περισσότερο
με μοντέλα, χωρίς υπερβολή στον πολλαπλασιασμό τους και χωρίς να εμπλέκονται
πολλά σημεία και γραμμές σε ένα θέμα, με αποτέλεσμα να αποβαίνουν μάταιες οι
προσπάθειες κάποιου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να μας οδηγήσει σε βέβαια αποτελέσματα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πιστεύω ότι με τη μέθοδο αυτή κάποιος μπορεί
να χειριστεί τη μηχανική ακριβώς όπως τη γεωμετρία και παράλληλα να δοκιμάσει
τις ιδιότητες των υλικών, διότι αυτή η μέθοδος, όσον αφορά τη λογική της, συνήθως
βασίζεται σε συγκεκριμένα σχήματα. Τέλος δεν θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα σχετικά
με την πρόοδο στη Φυσική μέχρι να βρούμε μια μέθοδο που θα διευρύνει τη φαντασία.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εισάγεται στην διδακτική ακολουθία με στόχο την προετοιμασία των μαθητών/τριών για την κατανόηση
και την αποδοχή της έννοιας του Διανύσματος. Καθώς το Διάνυσμα είναι
μια νέα, για τους μαθητές/τριες, μαθηματική έννοια, πρέπει να γνωρίσουν αρχικά ότι όταν τα υπάρχοντα Μαθηματικά δεν επαρκούν για την
περιγραφή των φαινομένων, τότε γίνεται αναζήτηση νέων μαθηματικών
ποσοτήτων.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5η: Κείμενο από τα Principia - Κανόνας του Παραλληλογράμμου831
ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ένα σώμα που δέχεται ταυτόχρονα δύο δυνάμεις θα διαγράψει
τη διαγώνιο ενός παραλληλογράμμου στο ίδιο χρονικό διάστημα που θα διέγραφε τις
πλευρές εάν οι δυνάμεις ασκούνταν ξεχωριστά.
Έστω ότι ένα σώμα σε δεδομένο χρονικό διάστημα, λόγω της Δύναμης Μ που ασκείται επάνω του στο σημείο Α, μετακινείται με ομαλή κίνηση από το Α στο Β και λόγω
της Δύναμης Ν που ασκείται πάνω του στο ίδιο σημείο, μετακινείται από το Α στο
C. Συμπληρώστε το παραλληλόγραμμο ABCD, και από την ταυτόχρονη δράση των
δυνάμεων, το σώμα θα μετακινηθεί πάνω στη διαγώνιο, από το Α στο D. Διότι, εφόσον η Δύναμη Ν δρα προς την κατεύθυνση της γραμμής AC, που είναι παράλληλη
προς τη BD, η εν λόγω Δύναμη (βάση του δεύτερου νόμου) δεν θα αλλοιώσει καθόλου την ταχύτητα που παράγει η άλλη Δύναμη Μ, μέσω της οποίας μεταφέρεται το
σώμα προς τη γραμμή BD. Το σώμα, επομένως, θα φθάσει στη γραμμή BD στον ίδιο
χρόνο, είτε ασκείται επάνω του η δύναμη Ν είτε όχι· και συνεπώς στο τέλος αυτού
του χρόνου, θα βρεθεί κάπου πάνω στη γραμμή BD. Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό,
στο τέλος του ίδιου χρόνου θα βρεθεί κάπου πάνω στη γραμμή CD. Επομένως θα
βρεθεί στο σημείο D, όπου τέμνονται οι δύο γραμμές. Όμως θα κινηθεί σε ευθεία
γραμμή από το A στο D, βάσει του πρώτου νόμου.
ΠΟΡΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Και ως εκ τούτου εξηγείται η σύνθεση οποιασδήποτε Δύναμης AD, η οποία παράγεται από δύο πλάγιες δυνάμεις AC και CD˙ και, αντίστροφα,
η ανάλυση οποιασδήποτε Δύναμης σε δύο πλάγιες δυνάμεις AC και CD. Η παραπάνω σύνθεση και ανάλυση επιβεβαιώνεται από τη μηχανική.

831

NEWTON: The mathematical principles of natural philosophy, by sir Isaac Newton

σ.84.

403

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει στόχο την εισαγωγή στα διανυσματικά χαρακτηριστικά της Δύναμης και να δώσει μια πρώτη εικόνα
της πρόσθεσης δυνάμεων, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναγνωριστεί η
αναγκαιότητα σύνδεσης της Δύναμης με το Διάνυσμα.
Μελετώντας τον κανόνα του παραλληλογράμμου, δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης του ότι τα αποτελέσματα των δυνάμεων δεν μπορούμε
να τα χειριζόμαστε με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των μονόμετρων μεγεθών. Η κατεύθυνση δράσης των δυνάμεων έχει καθοριστικό ρόλο στη
λήψη του αποτελέσματος.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η: Συσχέτιση της επιστολής του Leibniz και του
κανόνα του παραλληλογράμμου.
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες καλούνται να σκεφτούν σχετικά με την αδυναμία ποσοτικής περιγραφής της Δύναμης με
ένα αριθμό και την ανάγκη αναζήτησης νέας μαθηματικής ποσότητας, η
οποία θα παρέχει τη δυνατότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών της
Δύναμης. Έτσι προετοιμάζονται για την αναγνώριση της σύνδεσης της
Δύναμης με το Διάνυσμα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η: Απόσπασμα από κείμενο του Hamilton σχετικά
με το Διάνυσμα και κείμενο με ιστορικά στοιχεία832 της διανυσματικής
ανάλυσης.
Απόσπασμα από κείμενο του Hamilton833:
Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ, που χαρακτηρίζεται όχι μόνο από το μήκος του αλλά και
από κατεύθυνση, λέγεται Διάνυσμα. Το αρχικό σημείο του Α θεωρείται η αρχή του και
το τελικό σημείο του Β θεωρείται το τέλος του.
Όταν τα άκρα Α και Β είναι ευδιάκριτα, το Διάνυσμα λέγεται ότι είναι πραγματικό.
αλλά όταν τα δύο σημεία θεωρείται ότι συμπίπτουν, το Διάνυσμα AA, το οποίο προκύπτει, λέγεται ότι είναι μηδενικό.
Δύο διανύσματα ΑΒ και ΒΑ είναι αντίθετα.
ΑΒ
ΑΒ

832

HODGES and SMITH, "W. Hamilton Lectures on quaternions", Dublin, 1853
σ.15.
J. MICHAEL CROWE "History of Vector Analysis, A: The Evolution of the Idea of a
Vectorial System" σ.1-5, 15.
J. O'CONNOR and E. ROBERTSON: "Abstract linear spaces" http://wwwgroups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Abstract_linear_spaces.html
833
W. HAMILTON: Elements of quaternions book I, chapter I, London: Longmans,
Green, & CO 1866 σ.75.
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Δύο διανύσματα θεωρούνται ίσα, όταν (και μόνο όταν) η αρχή και το τέλος του
ενός διανύσματος μπορούν να συμπέσουν αντίστοιχα με την αρχή και το τέλος του άλλου διανύσματος, με μεταφορά (ή με μετατόπιση) χωρίς περιστροφή.
Έτσι, δύο διανύσματα είναι ίσα όταν έχουν ίσα μήκη και ίδιες κατευθύνσεις. Όλα
τα μηδενικά διανύσματα είναι ίσα.

Δύο ακτίνες ΑΒ και ΑC ενός κύκλου ή μιας σφαίρας δεν μπορεί ποτέ να είναι ίσα διανύσματα, διότι έχουν πάντα διαφορετικές κατευθύνσεις.

Δύο διανύσματα, CD και EF, τα οποία είναι ίσα με το ίδιο Διάνυσμα, ΑΒ, είναι και μεταξύ τους ίσα· αυτά τα τρία διανύσματα, γενικά, αποτελούν τις τρεις παράλληλες πλευρές ενός πρίσματος.

Το άθροισμα δύο διανυσμάτων ΑΒ και AC που έχουν κοινή αρχή ισούται με τη διαγώνιο AD του παραλληλογράμμου ABDC.

Μέσα από την ιστορική αναδρομή αναφορικά με την ανάπτυξη της
διανυσματικής ανάλυσης οι μαθητές/τριες αντιλαμβάνονται ότι οι έννοιες
στη Φυσική και τα Μαθηματικά δεν είναι αυθαίρετες επινοήσεις που παρουσιάζονται σαν επιφοιτήσεις, αλλά αποτέλεσμα συνεργασίας των ανθρώπων και επίπονων νοητικών διεργασιών. Επιπρόσθετα, βλέπουν ότι
σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει νόημα να αναζητείται η πατρότητα μιας
επινόησης ή ανακάλυψης, καθώς αποτελεί το αποτέλεσμα εργασίας πολλών.
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Στη συνέχεια, μέσα από το κείμενο του Hamilton, δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας των μαθητών/τριών με την έννοια Διάνυσμα. Παρουσιάζονται οι βασικές πράξεις που αφορούν το Διάνυσμα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να διαπιστώσουν ότι αυτό δεν είναι μια έννοια με ποιοτικό
χαρακτήρα αλλά μια έννοια που υπόκειται σε συγκεκριμένες πράξεις.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η: Συγκριτική μελέτη του κειμένου του Hamilton
και του κανόνα του παραλληλογράμμου.
Μέσω της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές/τριες καλούνται να σκεφτούν και να διακρίνουν τον συσχετισμό της Δύναμης με το Διάνυσμα
και να συμπεράνουν ότι δεν είναι αυθαίρετος.
Στοιχεία από την εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας
Η διδακτική ακολουθία εφαρμόστηκε:
1. Σε τμήμα της Β΄ Γυμνασίου που απαρτίζονταν από 18 εκπαιδευόμενους, 11 αγόρια και 7 κορίτσια.
2. Σε ομάδα 7 εκπαιδευόμενων της Β΄ Γυμνασίου (3 κορίτσια και 4 αγόρια)
Η υλοποίηση διήρκησε οχτώ διδακτικές ώρες.
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Η «Κοπεγχάγη» του Μάικλ Φρέιν: Μια θεατρική παράσταση ή
εκπαίδευση για την πολιτειότητα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
Το πλαίσιο
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, η συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών
Επιστημών (ΙΦΦΕ) και του θεάτρου στην ανάπτυξη της πολιτειότητας
μαθητών λυκείου. Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε ένα Γενικό Λύκειο
του κέντρου της Αθήνας, σε μια περιοχή πολύ κοντά στη βιομηχανική
ζώνη. Οι μαθητές που φοιτούν εκεί συχνά ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ, πολλές φορές αντανακλά αρνητικά στα μαθησιακά τους αποτελέσματα με τη μορφή χαμηλών επιδόσεων και γενικότερα χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού. Πολλά
από τα παιδιά αυτά έχουν στερηθεί ερεθισμάτων, τόσο γνωστικών όσο
και πολιτιστικών και κοινωνικών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία των φυσικών επιστημών αποκλειστικά στη τάξη έχει περιορισμένα αποτέλεσματα, τόσο σε επίπεδο επιδόσεων, όσο και σε επίπεδο στάσεων των συγκεκριμένων μαθητών απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Επιδίωξη της συγκεκριμένης εργασίας είναι
οι συγκεκριμένοι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με
κάποιες όψεις της επιστήμης και του πώς αυτή λειτουργεί μέσα στην κοινωνικό και πολιτικό της πλαίσιο, καθώς και να αναλάβουν κατά το δυνατό δράση για σχετικά ζητήματα. Μια τάξη φυσικών επιστημών, κι ένα
σχολείο γενικότερα, θα πρέπει να υποστηρίζει έμπρακτα αρχές για την
εκπαίδευση του πολίτη, όπως είναι η επιστήμη για όλους, η κατανόηση
του ρόλου της επιστήμης στην κοινωνία, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια συλλογικής συνείδησης και η ενεργός στάση απέναντι στα κοινωνικοεπιστημονικά προβλήματα.
Με αυτό το σκεπτικό στο σχολείο μας επιχειρούμε εδώ και τρία χρό834835
νια
να εντείνουμε τις προσπάθειες για ενεργό εμπλοκή των μαθητών
με ζητήματα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες και την πολιτειότητα. «Η Κοπεγχάγη» του Μάικλ Φρέιν είναι μια από αυτές τις προσπάθειες. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνήσουμε την πιθανότητα εμπλο834
C. STEFANIDOU: “History and Philosophy of Science on Stage, The Life of
Galileo by B.Brecht”. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 1st International Summer School
for Sciences, History and Philosophy of Sciences, Technology & Science Education, 2226 Ιουνίου 2015, Λιλ, Γαλλία, 2015.
835
C. STEFANIDOU: “History and Philosophy of Science for Citizenship: The Case
of Life of Galileo, by B.Brecht”. Εργασία που παρουσιάστηκε στο 1st European Regional
IHPST Conference, 22-25 Αυγούστου 2016, Φλένσμπουργκ, Γερμανία, 2016.
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κής της ΙΦΦΕ και του δράματος στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες (ΕΦΕ) για την πολιτειότητα. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι οι εμπλεκόμενοι μαθητές όχι μόνο να μάθουν αλλά και να επικοινωνήσουν την
επιστημονική κουλτούρα τόσο μεταξύ των συμμαθητών τους όσο και
στην τοπική κοινωνία. Η «Κοπεγχάγη» του Φρέιν χρησιμοποιήθηκε ως
εκπαιδευτικό υλικό καθώς αγγίζει ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη, την κοινωνία και την πολιτική.
Το σκεπτικό της εργασίας μπορεί να αναπαρασταθεί με το παρακάτω
σχήμα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Σχέση ΙΦΦΕ-ΦτΕ και Πολιτειότητας

Οι τρεις γωνίες - Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστημών, Φύση
της Επιστήμης και Πολιτειότητα - επικοινωνούν μεταξύ τους και μοιράζονται τις έννοιες που περιέχονται μέσα στο τρίγωνο: Κοινωνία, αξίες
στην επιστήμη, δημοκρατία, υπευθυνότητα των επιστημόνων απέναντι
στην ανθρωπότητα και πολλές άλλες έννοιες. Ο μεγάλος κύκλος που περικλείει το τρίγωνο αναπαριστά το εύρος του θεάτρου - δράματος που
έχει τη δυναμική να διδάσκει και να επικοινωνεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό
από έννοιες και συμπεριφορές, κάποιες από τις οποίες πραγματεύεται η
παρούσα εργασία.
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Επισκόπηση της βιβλιογραφίας
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ

Με τον όρο Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες για την πολιτειότητα
αναφερόμαστε στην «εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες που επιδιώκει
να προετοιμάσει τους μαθητές για ενεργή, ενημερωμένη, κριτική και υπεύθυνη εμπλοκή σε καταστάσεις όπου η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες
πλευρές της επιστήμης μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της συμμετοχής τους σε αυτές»836. Είναι σαφής η έμφαση που δίνεται στα ζητήματα
που σχετίζονται με την επιστήμη και την κοινωνία. Σε αντίθεση με τη
σχολική επιστήμη, η επιστήμη για την εκπαίδευση του πολίτη σχετίζεται
περισσότερο με τις επιστημονικές διαδικασίες και τις αξίες της επιστήμης
και λιγότερο με τις επιστημονικές έννοιες. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη
σχέση επιστήμης, κοινωνίας, τεχνολογίας και οικονομίας, συχνά μέσα
από κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Οι νεαροί πολίτες θα πρέπει να
διδάσκονται πώς να σκέφτονται κριτικά προκειμένου να παίρνουν αποφάσεις σε σημαντικά ζητήματα όπως: ποια είναι τα εμπλεκόμενα συμφέροντα στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας; Ποια είναι τα προτερήματα
και μειονεκτήματα στο ευρύ κοινό από την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και ποια είναι τα αντίστοιχα αντικρουόμενα συμφέροντα των επιχειρήσεων που προωθούν τα προϊόντα αυτά; Ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα και γιατί;
Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες για την πολιτειότητα προϋποθέτει ότι η επιστήμη είναι προσεγγίσιμη από όλους τους μαθητές, και
ειδικά από αυτούς που ανήκουν σε ομάδες παραδοσιακά περιθωριοποιημένες, λόγω φυλετικών ή κοινωνικών διακρίσεων. Αυτοί οι μαθητές συνήθως έχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συχνά δεν μπορούν
να συμβαδίσουν με τους ρυθμούς μιας παραδοσιακής τάξης φυσικών επιστημών. Ως μελλοντικοί πολίτες όμως, είναι αυτοί που πρέπει να έχουν
τη γνώση, τη δύναμη και την ετοιμότητα να βελτιώσουν την κοινωνία
μας.
Σε ότι αφορά την ΙΦΦΕ, αυτή έχει προταθεί για περισσότερες από
δυο δεκαετίες ως κατάλληλο πλαίσιο κατανόησης όψεων της Φύσης της
Επιστήμης (ΦτΕ)837. Ήδη από το 1969, ο Klopfer έγραφε ότι η ιστορία
836

SD. KOLSTO: “Scientific literacy for citizenship: tools for dealing with the science dimension of controversial socio-scientific issues”. Science Education 85 (3),
(2001), σ. 291–310, 2001.
837
A. R. IRWIN: “Historical case studies: Teaching the nature of science in context”.
Science Education 84 (2000), σ. 5–26. L. KLOPFER: Case histories and science education. Wadsworth Publishing Company, San Francisco, 1969. M. MATHEWS: Science
Teaching: The Role of History and Philosophy of Science. Routledge, 1994. M. MONK &
J. OSBORN: “Placing the history and philosophy of science on the curriculum: A model
for the development of pedagogy”. Science Education 81 (1997), σ. 405-424.
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της επιστήμης έχει τη δυναμική να συνεισφέρει στην εμβάθυνση στις
διαδικαστικές και εννοιολογικές όψεις της επιστήμης καθώς και σε ό,τι
έχει να κάνει με το πλαίσιο ανάπτυξής της838. Στο ίδιο πνεύμα, ο Kolsto
υποστηρίζει ότι η χρήση ιστορικών μελετών περίπτωσης δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη «εν τω γεννάσθαι»839. Η ΙΦΦΕ περιέχει ηθικές πλευρές, όπως κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι πλευρές αυτές ποικίλουν από την ανάγκη για ειλικρίνεια
και την αποκάλυψη των παραγόντων χρηματοδότησης, μέχρι το ρόλο
των επιστημονικών και μη επιστημονικών ζητημάτων στην επιστημονική
έρευνα840. Σύμφωνα με το Hodson, η ΙΦΦΕ παρέχει ένα γόνιμο έδαφος
για τους μαθητές να αντιληφθούν πως η επιστημονική έρευνα επηρεάζεται από το κυρίαρχο κοινωνικο-πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο841.
Για τον Gallagher η γνώση των κοινωνικών και πολιτισμικών διαστάσεων της επιστήμης αποτελεί παράγοντα δημοκρατίας:
«Για τους μελλοντικούς πολίτες σε μια δημοκρατία, η κατανόηση της
σχέσης επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας μπορεί να γίνει τόσο σημαντική όσο η κατανόηση των εννοιών και των διαδικασιών της επιστήμης. Μια επίγνωση των αλλησυσχετίσεων μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας μπορεί να είναι προαπαιτούμενη για τη δράση του μελλοντικού εκλεκτορικού σώματος και των εκλεγμένων αρχηγών»842.
Η συμμετοχή στα ζητήματα που αφορούν την επιστήμη, την κονωνία
και το περιβάλλον εμφανίζονται ως καίριας σημασίας σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η συμμετοχή αυτή απαιτεί τόσο ένα επίπεδο γνώσης για το
πώς η επιστήμη αναπτύσσεται και λειτουργεί, όσο και αναπτυγμένη συλλογική συνείδηση από την πλευρά των επιστημόνων και των απλών πολιτών, οι οποίοι οφείλουν να είναι πολιτικοποιημένοι. Η ΙΦΦΕ αποκαλύπτει τα στάδια από τα οποία πέρασε η ανθρώπινη σκέψη. Χαρακτηριστικό της παρούσας κατάστασης είναι από τη μια η ανάπτυξη της επιστήμης
και της τεχνολογίας, και από την άλλη η δυστυχία, η αδικία και η καταπίεση που νιώθει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Η ΙΦΦΕ βοηθά
τους μαθητές να ενημερωθούν για τα κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιστήμη και να γίνουν πιο ενεργοί, αισθανόμενοι ότι τώρα
γράφουν τη δική τους ιστορία, ως αυριανοί επιστήμονες ή και απλοί πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο η ΙΦΦΕ μπορεί να παρέχει επικοινωνία μεταξύ
της επιστήμης και της δημοκρατίας με την έννοια της πολιτειότητας.
838

L. KLOPFER, κοίτα παραπομπή 5.
SD. KOLSTO: “Science education for democratic citizenship through the use of
history of science”. Science & Education 17 (2008), σ. 977-997 στη σ. 979.
840
SD.KOLSTO, κοίτα παραπομπή 9, σ. 978.
841
D. HODSON: Towards scientific literacy: A teachers’ guide to the history, philosophy and sociology of science. Rotterdam, Sense Publishers, 2009.
842
G.G. GALLAGHER: “A Broader Base for Science Teaching”. Science Education
55 (3) (1971), σ. 329-338, στη σ. 337.
839
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Επιλεγμένα επεισόδια από την ΙΦΦΕ εξηγούν μέσω παραδειγμάτων
διάφορες πλευρές του πώς η κοινωνία επηρεάζει την επιστήμη: τι ερευνούμε και γιατί, ποιος χρηματοδοτεί, ποια είναι η διαδικασία της έρευνας
και ποια είναι η πολιτική ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της έρευνας843. Αυτό δε σημαίνει ότι κάθε επεισόδιο από την ιστορία της επιστήμης έχει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να παρέχει γνώση
σε κοινωνικοεπιστημονικά ζητήματα. Στη συγκεκριμένη εργασία, ως εκπαιδευτικό υλικό προτάθηκε η «Κοπεγχάγη» του Μάικλ Φρέιν.
ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Το θέατρο και η ΕΦΕ επικοινωνούν για περισσότερα από σαράντα χρόνια. Το θέατρο συνεισφέρει στις φυσικές επιστήμες με τους ακόλουθους
τρόπους:
Εκπαιδευτικό επιστημονικό θέατρο σε περιβάλλον εκτός τάξης844845
Χρήση του δράματος στην τάξη846
Επιστημονικό θέατρο σε επιστημονικά κέντρα και μουσεία847
Μη εκπαιδευτικά θεατρικά έργα με επίκεντρο την επιστήμη848 για
ενήλικο κοινό.
5. Το αλληλεπιδραστικό θέατρο του καταπιεσμένου του Boal849
1.
2.
3.
4.

Αλλά γιατί αξίζει να συνδυάσουμε τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών με το θέατρο; Έρευνες στη διδακτική των φυσικών επιστημών
δείχνουν ότι η δραματοποίηση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά
στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες850. Το να διδάσκεις φυσικές
843

D. ALLCHIN: Teaching the nature of science: Perspectives and resources. St.
Paul, MN: SHiPS Education Press, 2013.
844
J. O’TOOLE: Theatre in Education: new objectives for theatre – new techniques
in education. London, Hodder & Stoughton, 1976.
845
C. REDINGTON: Can theatre teach? An historical and evaluative analysis of
theatre in education. Pergamon Press Ltd, Oxford, UK, 1983.
846
M. ØDEGAARD: “Dramatic science. A critical review of drama in science education”. Studies in Science Education 39 (1) (2003), σ. 75-101.
847
C. HUGHES. A. JACKSON & J. KIDD: “The role of theatre in museums and historical sites: visitors, audiences and learners”. Στο: International handbook of research in
arts education. Επιμ. L. Bresler, Springer, Dordrecht, 2007.
848
MK. HALPERN: “Understanding how audiences understand science on stage:
cultural context in the dramatization of Darwin’s letters”. Εργασία που παρουσιάστηκε
στο Συνέδριο του Association for Education in Journalism and Mass Communication,
Chicago, 2008.
849
J. SULLIVAN & R.S. LLOYD: “The forum theatre of Augusto Boal: A Dramatic
Model for Dialogue and Community-Based Environmental Science”. Local Environment
11(6), (2006), σ. 627-646.
850
V. TSELFES & A. Paroussi: “Science and theatre education: a cross-disciplinary
approach of scientific ideas addressed to student teachers of early childhood education”.
Science & Education 18 (9)(2009), σ. 1115-1134.
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επιστήμες μέσα από το δράμα υποστηρίζει τις διαθεματικές προσεγγίσεις
διδασκαλίας, κάτι το οποίο προτείνεται από τα αναλυτικά προγράμματα,
τουλάχιστον στη χώρα μας. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι το δράμα
διευκολύνει την κατανόηση όψεων της ΦτΕ851. Άλλωστε είναι γεγονός
ότι το θέατρο προβάλει πλευρές της ΦτΕ που δεν προβάλλονται συχνά
μέσα στις σχολικές τάξεις, ή που κι αν ακόμα προβάλλονται δεν υπάρχει
χρόνος οι μαθητές να τις επεξεργαστούν ενεργά. Επιπλέον το δράμα βελτιώνει τόσο τα γνωσιακά αποτελέσματα όσο και τη στάση των μαθητών
απέναντι στις φυσικές επιστήμες852. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τους
μαθητές χαμηλών ή μέτριων επιδόσεων, που γενικά δυσκολεύονται με τη
μαθηματικοποιημένη φυσική, ικανούς να αναπτύξουν μια πιο θετική
στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες και ταυτόχρονα να βελτιώσουν
και τις επιδόσεις τους.
Σε ότι αφορά τα περιβάλλοντα εκτός σχολικής τάξης, όταν η επιστήμη παρουσιάζεται μέσα από το δράμα σε απλούς ανθρώπους, αυτοί όχι
μόνο ενημερώνονται για κάποια επιστημονικά ζητήματα που μπορεί να
μη τα είχαν καθόλου υπόψη τους, αλλά ταυτόχρονα ενημερώνονται και
«περί» την επιστήμη, με την έννοια των διαδικασιών και των αξιών της,
του πολιτικού πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την ανάδειξη κοινωνικοεπιστημονικών ζητημάτων. Το δράμα βοηθά τόσο τους μαθητές όσο και το ευρύ κοινό να αντικρύσουν την επιστήμη ως μέρος της ζωής τους, ως μια ανθρώπινη δραστηριότητα, για την οποία ως πολίτες, μπορούν να συναποφασίζουν και
όχι ως ένα πεδίο που ανήκει αποκλειστικά στους ειδικούς853.
Η παρούσα πρόταση έχει στοιχεία εκπαιδευτικού θεάτρου εντός και
εκτός σχολικού περιβάλλοντος, μιας και η παράσταση προετοιμάστηκε
από μαθητές σχολείου αλλά δόθηκε σε περιβάλλον ανοικτό στην τοπική
κοινωνία. Επιπλέον, έχει στοιχεία από το θέατρο του καταπιεσμένου του
Boal, γιατί έχει στόχο να εμπνεύσει το κοινό να σκεφτεί βαθιά το ρόλο
της επιστήμης στη σύγχρονη κοινωνία και να δράσει για έναν καλύτερο
κόσμο. Αυτό φυσικά σχετίζεται ιδιαίτερα και με το έργο που επιλέχθηκε
ως εκπαιδευτικό υλικό: η «Κοπεγχάγη» του Φρέιν είναι ένα έργο που
εστιάζει στο ρόλο της επιστήμης στη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου
πολέμου και στην ευθύνη του επιστήμονα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
είναι ένα έργο κατά της παθητικότητας και της ιστορικής και επιστημονικής άγνοιας.
851

D. MCGREGOR, D. ANDERSON, D. BASKERVILLE & GAIN: “How does
drama support learning about the nature of science: Contrasting narratives from the UK
and NZ”. Strand 6 Nature of science: History, philosophy and sociology of science, σ. 22,
2014 (Πρακτικά Συνεδρίου ESERA 2013).
852
R. PELEG & A. Baram-Tsabari: “Atom Surprise: Using Theatre in Primary Science Education”. Journal of Science Education and Technology 20, (2011), σ. 508-554.
853
J. SULLIVAN & R.S. LLOYD, κοίτα παραπομπή 19.
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Εμπειρικό μέρος
ΧΩΡΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ

Η «Κοπεγχάγη» του Φρέιν πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 20152016 σε ένα δημόσιο σχολείο της Αθήνας, στο πλαίσιο Προγράμματος
Σχολικών Δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα είχε τίτλο «Επιστήμη και ανθρώπινα δικαιώματα» και συμμετείχαν απολύτως εθελοντικά 23 μαθητές
και μαθήτριες. Οι περισσότεροι από τους μαθητές ήταν χαμηλών ή μέσων επιδόσεων με ιδιαίτερα προβλήματα στη χρήση μαθηματικών υπολογισμών. Το πρόγραμμα είχε εξάμηνη διάρκεια και οι συναντήσεις γίνονταν μία ή δυο φορές την εβδομάδα, στο χώρο του σχολείου, εκτός
ωρών διδασκαλίας. Η συντονίστρια του προγράμματος είναι η ερευνήτρια και παράλληλα η καθηγήτρια των συγκεκριμένων μαθητών στα μαθήματα φυσικών επιστημών.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το θεατρικό έργο «Κοπεγχάγη» του Μάικλ Φρέιν, πρωτοπαρουσιάστηκε
το 1998 στο Λονδίνο. Έκτοτε έχει προκαλέσει ποικίλες συζητήσεις κυρίως μεταξύ των ιστορικών της επιστήμης. Επιλέχθηκε σαν εκπαιδευτικό
υλικό εξαιτίας του ότι αγγίζει πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές της φυσικής
και της πολιτικής του 20ου αιώνα, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές
να εξοικειωθούν με την σχέση μεταξύ της επιστήμης και των θεσμών. Το
έργο αναφέρεται στη περίφημη συνάντηση του Γερμανού φυσικού Βέρνερ Χάιζενμπεργκ και του Δανοεβραίου φυσικού Νίλς Μπορ, το 1941
στη κατεχόμενη από τα γερμανικά στρατεύματα Δανία, σε μια εποχή που
το γερμανικό πρόγραμμα για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είχε
ήδη ξεκινήσει. «Στόχος μας δεν είναι να παρουσιάσουμε αναλυτικά (αν ο
Χάιζενμπεργκ είχε λύσει τα τεχνικά προβλήματα που σχετίζονταν με την
ατομική βόμβα), αλλά να δείξουμε πόσο περίπλοκη είναι η διερεύνηση
και η τελική αποτίμησή τους»854. Το έργο προτάθηκε ως εκπαιδευτικό
υλικό έχοντας η εκπαιδετικός επίγνωση ότι δεν αποτελεί ιστορικό κείμενο, αλλά διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα ωθήσουν τους μαθητές στην κριτική αναζήτηση και τελικά εμβάθυνση όψεων της επιστήμης
που σχετίζονται με την κοινωνία και την πολιτική.
Το έργο διασκευάστηκε για παιδαγωγικούς λόγους (πολύ μεγάλη έκταση του κειμένου και δύσκολες επιστημονικές έννοιες) και δημοσιεύτηκε στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση855.
854

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ & Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ: “Γιατί; Γιατί άραγε ήρθε στην Κοπεγχάγη;”.
Στην εισαγωγή της έκδοσης του Θεάτρου Εξαρχείων για το θεατρικό έργο του Μάικλ
Φρέιν «Κοπεγχάγη», 2004.
855
Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Διασκευή του θεατρικού έργου «Κοπεγχάγη» του Μάικλ
Φρέιν, http://theatroedu.gr/elgr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE
%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83
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ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πρώτη φάση του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκίνησε με συζήτηση
για τη σχέση της επιστήμης με τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως τη
σχέση της επιστήμης και των επιστημόνων με την κοινωνία, τη διαφύλαξη της ειρήνης ή την επικράτηση του πολέμου. Το ιστορικό πλαίσιο ήταν
η εποχή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με
την αλληλογραφία μεγάλων μορφών της εποχής, όπως του Einstein και
του Freud πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο856. Στη συνέχεια διαβάστηκε
και συζητήθηκε το διασκευασμένο κείμενο της «Κοπεγχάγης» στο οποίο
αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας σε μια
δύσκολη για την ανθρωπότητα περίοδο. Μετά την ανάγνωση και συζήτηση του έργου, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το ρόλο των επιστημόνων κατά την περίοδο που ακολούθησε την έκρηξη της ατομικής βόμβας. Στο σημείο αυτό οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα άρθρα των Einstein, Russell και Rotblat και συζητήθηκε ο ρόλος των επιστημόνων στο
Κίνημα της Ειρήνης και η διάσταση που πήρε στην πολιτική ζωή της Ευρώπης και της Αμερικής.
Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές κλήθηκαν να αναστοχαστούν τα χαρακτηριστικά της επιστήμης που σχετίζονται με την σχέση της επιστήμης
με την κοινωνία και την ανθρωπότητα και να εντοπίσουν τα αντίστοιχα
εδάφια στο έργο ή στη υπόλοιπη βιβλιογραφία. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία857 βοήθησαν στη συγγραφή του «προλόγου» και «επιλόγου».
Η τρίτη και τελευταία φάση ήταν αυτή της προετοιμασίας της παράστασης. Μοιράστηκαν οι ρόλοι και ξεκίνησαν οι πρόβες. Όπως είναι φυσικό με κάθε εκπαιδευτική διαδικασία, τα όρια των τριών φάσεων δεν
είναι αυστηρά, μιας και οι συζητήσεις μεταξύ των μαθητών και της εκπαιδευτικού καθώς και οι μετατροπές στα σενάρια του «προλόγου» και
«επιλόγου» συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ως εκ
τούτου οι μαθητές μέσα από τις συναντήσεις της ομάδας είχαν συνεχή
ανατροφοδότηση.

%CE%B5%CE%B9%CF%82%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%
B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B1.aspx, 2016.
856
A. EINSTEIN & S. FREUD: Αλληλογραφία
http://users.ntua.gr/dimour/greats/Albert_Einstein_Sigmund_Freud/epistoles.html,
1932.
857
Π. ΤΡΙΓΑΖΗΣ & Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αγαπητέ Αϊνστάιν. Εκδ. Ταξιδευτής,
Αθήνα, 2005.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μαθητές ανέδειξαν ως σημαντικές πλευρές της ΦτΕ τις παρακάτω:




Η επιστημονική έρευνα επηρεάζεται από πολιτικούς και κοινωνικούς
παράγοντες.
Οι επιστήμονες συχνά υπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα.
Οι επιστήμονες θα πρέπει να εργάζονται για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη και όχι για προσωπικό όφελος.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές μπορούσαν να επιχειρηματολογήσουν
αντλώντας ιδέες και επιχειρήματα από τη βιβλιογραφία. Επιπλέον, οι
μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικοινωνήσουν την εμπειρία
τους μέσω της δραματοποίησης της βιβλιογραφίας, πέρα του θεατρικού
έργου. Έτσι προέκυψε η συγγραφή και η δραματοποίηση της εισαγωγής
και του επιλόγου του θεατρικού έργου «Κοπεγχάγη». Ακόμα και οι μαθητές που αρχικά δεν ήθελαν να λάβουν μέρος στη δραματοποίηση, στο
τέλος αναζήτησαν κάποιο ρόλο προκειμένου να δράσουν ενεργά και να
επικοινωνήσουν πάνω στη σκηνή την ειρήνη και και τη σχέση της με την
επιστήμη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν αρκετοί οι μαθητές
που ενώ δε συμμετείχαν επισήμως στο πρόγραμμα ζήτησαν να ενημερωθούν για το θέμα και να συμμετέχουν στη κατασκευή των σκηνικών, όπως και έγινε. Τέλος, είναι ενθαρρυντικό, ότι οι μαθητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό την ημέρα της παράστασης. Επιπλέον, όλοι οι μαθητές έδωσαν ραντεβού με την ομάδα να επαναλάβουμε το εγχείρημα με το
ίδιο ή με άλλο έργο την επόμενη χρονιά. Σε ότι αφορά τις παράπλευρες
θετικές συνέπειες του προγράμματος, το έργο έδωσε την ευκαιρία στους
μαθητές να συζητήσουν όχι μόνο «περί» την επιστήμη αλλά και καθεαυτού έννοιες της φυσικής, που δεν τους είναι γνωστές από τη σχολική επιστήμη, όπως η αρχή της αβεβαιότητας, το σωματίδιο-κύμα, η πυρηνική
διάσπαση και άλλες. Τέλος όλοι οι μαθητές έγιναν θετικότεροι στην αντιμετώπιση των τυπικών τους υποχρεώσεων όπως αυτό φάνηκε από τα
αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων.
Σχετικά με τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, είναι γεγονός
ότι δεν ακολουθήθηκε αυστηρή μεθοδολογία τόσο στη φάση συλλογής
των δεδομένων όσο και στη φάση της ανάλυσης. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν είναι γενικεύσιμα. Η εργασία αυτή ανήκει σε ένα γενικότερο πλαίσιο δράσεων – προτάσεων858 που σκοπό έχουν να διευρύνουν το
διάλογο για το ρόλο της ΙΦΦΕ, και γιατί όχι και του θεάτρου, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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C. STEFANIDOU, κοίτα παραπομπή 2.
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Εκπαιδευτικοί-Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική ΦΕ:
Εντυπώσεις από μια προσέγγισή τους
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΙΚΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΚΕΤΖΗΣ
Περίληψη
Η έρευνα στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών αναδεικνύει την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες όχι μόνο να έχουν βαθιά γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου αλλά να είναι επιπλέον εξοικειωμένοι με την ιστορική εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών,
την επίδραση κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων. Η διδακτική
προσέγγιση που υιοθετείται από έναν εκπαιδευτικό επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό, όπως αποδεικνύεται από έρευνες που έχουν διεξαχθεί,
από τις επιστημολογικές απόψεις του. Αυτό έχει επίπτωση στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνει. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής
των Φυσικών Επιστημών διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο απευθυνόμενο στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διοργάνωση συμμετείχαν η Περιφέρεια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, το Ίδρυμα Ευγενίδου και τα Τμήματα Μεθοδολογίας Ιστορίας και
Θεωρίας της Επιστήμης και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν οι ενεργοί εκπαιδευτικοί να
εξοικειωθούν με την Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
όπως και την επίδραση που μπορεί να έχει στη Διδακτική των Φυσικών
Επιστημών. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να αποτυπώσει τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας καθώς και να καταγράψει τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν ώστε να διευκολύνει μελλοντικές παρόμοιες δράσεις.
Εισαγωγή
Τη σημερινή εποχή είναι σχεδόν κοινά αποδεκτό ότι η Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών (ΙΦΕ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο τμήμα των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Αυτή
η θέση δε μπορεί να θεωρηθεί νέα. Ήδη ο Mach859 αναφέρει: «Η ιστορική μέθοδος αποτελεί ένα θεμιτό, ασφαλή και γόνιμο τρόπο ώστε ο μαθητής να προσλάβει μια υπόθεση που αναφέρεται στη φυσική επιστήμη. Το
να ανατρέχει στους μετασχηματισμούς μέσω των οποίων τα εμπειρικά
859

E. MACH: The Science of Mechanics; a Critical and Historical Account of its
Development. The Open Court Publishing, fourth edition, 1893.
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δεδομένα συσσωρεύονταν ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να σκιαγραφούνται
τα πρώτα θεωρητικά μοντέλα, να περιγράφει τη μακρόχρονη διεργασία
μέσω της οποίας ο κοινός νους και η επαγωγική λογική ανέλυαν αυτά τα
δεδομένα και διαμόρφωναν αυτά τα μοντέλα μέχρις ότου το ένα να ταιριάξει ακριβώς με το άλλο: αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος, ίσως και ο
μοναδικός, για να δώσεις σε αυτούς που μελετούν φυσική μια σωστή και
σαφή εικόνα της πολυσύνθετης και ζωντανής οργάνωσης αυτής της επιστήμης.»
Σύμφωνα με τον Whitehead860, η αντίθεση ανάμεσα στη φορμαλιστική προσέγγιση της επιστήμης και στη διεπιστημονική - πολυδιάστατη
προσέγγιση είναι παραπλανητική. Δε μπορεί να υπάρξει εκπαίδευση η
οποία να μην ενσωματώνει και τις δύο αυτές προσεγγίσεις.
Η ΙΦΕ παρέχει μια πληρέστερη κατανόηση των ΦΕ. Η προσκόλληση
σε μια καθαρά τεχνική και φορμαλιστική προσέγγιση της επιστήμης θα
μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη του προβλήματος του επιστημονικού
αναλφαβητισμού που, απρόσμενα, έχει αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις
στο δυτικό κόσμο. Όπως αναφέρει ο Conant861: «Το είναι κανείς καλά
πληροφορημένος γύρω από την επιστήμη δεν συνεπάγεται ότι καταλαβαίνει την επιστήμη…. Αυτό που χρειάζεται είναι η γνώση για την τακτική και την στρατηγική των επιστημών».
Η σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των ΦΕ δε μπορεί να παραμένει
προσκολλημένη στην εκμάθηση και εφαρμογή των θεωριών των ΦΕ,
αλλά πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία ΙΦΕ. Οι μαθητές οφείλουν να
γνωρίζουν και να εκτιμούν τις επιστημονικές μεθόδους, τις αποκλίσεις
τους και τους περιορισμούς στους οποίους αυτές υπόκεινται. Πρέπει να
γνωρίζουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως το πώς αναπτύχθηκαν οι
επιστημονικές θεωρίες. Επίσης είναι απαραίτητο να γνωρίζουν το ρόλο
του πειράματος, των μαθηματικών, της θρησκείας και της φιλοσοφίας
στην ανάπτυξη των επιστημονικών θεωριών.
Βέβαια, η εισαγωγή της ΙΦΕ στη διδακτική των ΦΕ δε λύνει όλα τα
προβλήματα, αυτά έχουν τις ρίζες τους στην κουλτούρα της σύγχρονης
κοινωνίας και στο οικονομικό status. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι
για να εισάγει κανείς τη ΙΦΕ στη διδακτική των ΦΕ. Εξανθρωπίζει τις
επιστήμες και τις συνδέει με το κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό γίγνεσθαι. Ασκεί τους μαθητές στη λογική και στην αναλυτική σκέψη. Συμβάλει στο να αποκτήσουν κάποιο νόημα οι διάφορες εξισώσεις που χρησιμοποιεί ο μαθητής.
Επίσης βοηθά τον καθηγητή να κατανοήσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, καθώς έχουν πολλά κοινά σημεία με τις δυσκολί860
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ες που αντιμετωπίσθηκαν κατά την ανάπτυξη των επιστημονικών θεωριών και των εννοιολογικών αλλαγών.
Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται από έναν εκπαιδευτικό επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό, όπως αποδεικνύεται από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, από τις επιστημολογικές απόψεις του. Αυτό έχει επίπτωση στα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτυγχάνει. Τη σημερινή εποχή,
οι ιστορικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις των ΦΕ αποτελούν άμεσο ή
έμμεσο στόχο των αναλυτικών προγραμμάτων διεθνώς: εμβάθυνση στην
επιστημονική μέθοδο, πειραματικές προσεγγίσεις, διδασκαλία για τη
«φύση της επιστήμης», σχέση επιστήμης και κοινωνίας.
Το σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών
Επιστημών
Υπό το πρίσμα αυτό κρίνεται απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έλθουν σε
επαφή με την ΙΦΕ. Στην Ελλάδα αυτό δεν εξασφαλίζεται από τις προπτυχιακές σπουδές. Η γνώση της ΙΦΕ μπορεί να γίνει είτε με προσωπική
μελέτη, είτε μέσω ενός μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, είτε τέλος με
επιμορφωτικά σεμινάρια.
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
(ΙΦΔΦΕ) αποφασίστηκε η διοργάνωση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου
διάρκειας 27 ωρών, με θέμα «Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική Φυσικών Επιστημών» που θα απευθυνόταν στους καθηγητές Δ.Ε. Η διοργάνωση αυτή έγινε εφικτή με τη συνεργασία των εξής φορέων: Περιφέρεια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Ίδρυμα Ευγενίδου, Τμήμα ΙΦΕ
του ΕΚΠΑ και Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ του ΕΚΠΑ. Σκοπός του συγκεκριμένου επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν οι ενεργοί εκπαιδευτικοί να
εξοικειωθούν με το διπλό ρόλο που έχει η Ιστορία και Φιλοσοφία των
Φυσικών Επιστημών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Αφενός
να αναδείξει την πολιτισμική, κοινωνική και φιλοσοφική διάσταση των
ΦΕ και αφετέρου να επιτύχει εμβάθυνση στο περιεχόμενο των ΦΕ όπως
και εξοικείωση με τις σύγχρονες τάσεις διδακτικής των ΦΕ.
Αποτίμηση του σεμιναρίου
Σκοπός του άρθρου είναι να αποτυπώσει τα αποτελέσματα αυτής της
προσπάθειας καθώς και να καταγράψει τις δυσκολίες που εμφανίστηκαν
ώστε να διευκολύνει μελλοντικές παρόμοιες δράσεις. Οι συγγραφείς της
εισήγησης κατείχαν ένα προνομιακό σημείο θέασης των δρώμενων στο
σεμινάριο. Αφενός ως μέλη της οργανωτικής επιτροπής αντιμετώπιζαν
από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη τις τυχόν δυσκολίες που προέκυπταν,
αφετέρου ως σχολικοί σύμβουλοι αποτελούσαν τα άτομα στα οποία οι
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εκπαιδευτικοί μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και
τις κρίσεις τους για το σεμινάριο.
Η αποτίμηση γίνεται σε τρία μέρη. Καταρχάς αποτυπώνονται οι δυσκολίες που ανέκυψαν κατά τη διοργάνωση του σεμιναρίου. Στη συνέχεια καταγράφονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, σε ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν και παρουσιάζονται
οι τάσεις που αποτυπώθηκαν. Τέλος εκφράζονται τα συμπεράσματα των
τριών σχολικών συμβούλων που συμμετείχαν και τα οποία διαμορφώθηκαν από την προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες καθηγητές αναφορικά με το πώς προσέλαβαν τη θεματολογία και το περιεχόμενο του
σεμιναρίου όπως και τις παρατηρήσεις τους για την οργάνωσή του.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι δυσκολίες σε θέματα συνεργασίας της οργανωτικής επιτροπής ήταν
απλά ανύπαρκτες. Στην οργάνωση, τη θεματολογία και διαμερισμό του
χρόνου σε κάθε ενότητα υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, ίσως και αστοχίες,
που κυρίως οφείλονταν σε έλλειψη πρότερης εμπειρίας.
Το σεμινάριο, όσον αφορά στη δομή του, περιλάμβανε 9 τρίωρες συναντήσεις. Κάθε συνάντηση, περιλάμβανε μία ή δύο θεωρητικές εισηγήσεις και μια διαδραστική αφήγηση.
ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων
στις οποίες αποτυπώνονταν οι απόψεις τους για το σεμινάριο. Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι απαντήσεις τους σε ποσοστά. Θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγω του ότι το δείγμα είναι μικρό οι απαντήσεις παρουσιάζουν μάλλον τάσεις και δεν έχουν γενικό χαρακτήρα.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στο σεμινάριο εκδήλωσε το 15% περίπου
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΦΕ στη ΔΔΕ Α΄ Αθήνας, το ποσοστό
είναι σχετικά μικρό. Ωστόσο, δεδομένης της δυσκολίας συμμετοχής λόγω της μεγάλης διάρκειάς του και της διεξαγωγής του σε απογευματινές
ώρες θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητικό. Οι άνδρες αποτελούσαν
το 59% των συμμετεχόντων και οι γυναίκες το 41%. Μεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών κατείχε το 53%.
Το 65% των συμμετεχόντων υπηρετούσε σε Γενικό Λύκειο, το 30%
σε Γυμνάσιο και 5% σε ΕΠΑΛ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Ναι

Όχι

Θα σας ενδιέφερε επιπλέον επιμόρφωση με αντικείμενο την
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης;

95%

5%

Θα θεωρούσατε εποικοδομητικό σε ανάλογο σεμινάριο να
υπάρχει κάποια παραδοτέα εργασία από τους συμμετέχοντες;

53% 47%

Θα θεωρούσατε εποικοδομητικό στο κλείσιμο του σεμιναρίου να γινόταν ολιγόλεπτες εισηγήσεις από ομάδες συμμετεχόντων

53% 47%

Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την ΙΦΕ ως
ένα γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα ήθελαν να επιμορφωθούν. Οι
μισοί περίπου συμμετέχοντες θα ήθελαν να παραδώσουν κάποια εργασία
είτε πραγματοποιήσουν μια παρουσίαση, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης.
Οι υπόλοιποι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο ίσως γιατί προτιμούν να αφιερώσουν χρόνο σε μελέτη ή δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο.


Εάν στη τρέχουσα σχολική χρονιά πραγματοποιηθεί Θεματικό Σεμινάριο ποιο θα θέλατε να είναι το θέμα:
Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Ιστορία - Φιλοσοφία της Επιστήμης





53%
47%

Ποιο μέρος από το Σεμινάριο θεωρείτε ότι πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε περίπτωση επανάληψης του:
Θεωρητικές εισηγήσεις

17%

Διαδραστική παρουσίαση

59%

Συζήτηση με τους εισηγητές

23%

Στο συγκεκριμένο Σεμινάριο σε ποια θέματα θα θέλατε να είχε δοθεί
περισσότερη βαρύτητα;
Στην ένταξη στοιχείων της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Επιστήμης στη Διδακτική Πράξη

84%

Στη Φιλοσοφία της Επιστήμης

5%

Στην Ιστορία της Επιστήμης

11%
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Σε αυτή την ομάδα των ερωτήσεων, οι απαντήσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στην επιλογή θέματος για ένα νέο σεμινάριο, τα ποσοστά είναι
μοιρασμένα ανάμεσα στη Διδακτική Φυσικών Επιστημών και την Ιστορία - Φιλοσοφία της Επιστήμης. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν
την ανάγκη επιμόρφωσης στη διδακτική των Φ.Ε, αλλά παρουσιάζεται
σημαντικό ενδιαφέρον και για την ΙΦΕ
Περισσότεροι από τους μισούς θα προτιμούσαν να έχει δοθεί περισσότερη βαρύτητα στις διαδραστικές παρουσιάσεις. Δηλαδή, επιλέγουν τις
μορφές επιμόρφωσης που περιλαμβάνουν παράλληλα δραστηριότητες
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άμεσα στη διδακτική τους πρακτική.
Συντριπτικό ποσοστό θα προτιμούσε να είχε δοθεί περισσότερη βαρύτητα στην ένταξη στοιχείων της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Επιστήμης στη Διδακτική Πράξη. Αυτό παρά το ότι οι διαδραστικές αφηγήσεις κατελάμβαναν το ένα τρίτο του χρόνου του σεμιναρίου και αποτελούσαν ένα είδος διδακτικής πρότασης. Η επιλογή αυτή είναι κρίσιμη για
την αποτίμηση του σεμιναρίου. Προκύπτει βέβαια το ερώτημα, πώς είναι
δυνατή η ένταξη στοιχείων ΙΦΕ στη διδακτική αν δεν υπάρχει, έστω και
μερική, γνώση της ΙΦΕ;
Καθόλου  Πλήρως
1 2 3
4
5
Σε ποιο βαθμό εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες
που είχατε πριν την παρακολούθηση του σεμιναρίου;
Ένας από τους στόχους του Σεμιναρίου ήταν
να πείσει τους συμμετέχοντες ότι διερεύνηση
της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Επιστημών και η εισαγωγή στοιχείων τους στη
διδασκαλία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της διδακτικής προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών. Εσείς πεισθήκατε για αυτό;

30% 65% 5%

23% 35% 42%

Σε ποιο βαθμό προτίθεσθε να εισάγετε στοιχεία της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της
Επιστήμης στη Διδακτική σας Πράξη

23% 30% 47%

Το υλικό του Σεμιναρίου που αναρτήθηκε το
θεωρείτε χρήσιμο;

24% 35% 41%

Σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων οι απαντήσεις δηλώνουν την επιτυχία
του σεμιναρίου σε βαθμό πολύ πάνω από το μέτριο. Πρέπει βέβαια να
προσμετρήσουμε το γεγονός ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι κρίσεις είναι
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πολύ επιεικείς, αλλά μπορούμε εύλογα να θεωρήσουμε ότι το σεμινάριο,
ως προς τους βασικούς του στόχους, ήταν επιτυχημένο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι συγγραφείς βασισμένοι στη γενικότερη εικόνα που προσέλαβαν από
το σεμινάριο, την αλληλεπίδραση τους με τους εκπαιδευτικούς και με τις
θέσεις των εκπαιδευτικών που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση που έγινε στο κλείσιμο του σεμιναρίου διαμόρφωσαν τις παρακάτω απόψεις.
Η γενική εικόνα για το σεμινάριο ήταν θετική και οι εκπαιδευτικοί
εκδήλωσαν μια απρόσμενη ικανοποίηση για τη συμμετοχή τους. Επίσης
αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός ενώ η επαφή διοργανωτών, εκπαιδευτικών και ομιλητών που προέρχονταν από διαφορετικές εκπαιδευτικές κοινότητες δημιούργησε ένα πολύ φιλικό κλίμα επικοινωνίας. Κύριος παράγοντας για τη θετική στάση των εκπαιδευτικών ήταν το περιεχόμενο του σεμιναρίου. Η αναφορά σε θέματα επιστημολογίας, φιλοσοφίας και ιστορίας της επιστήμης αποτελεί μια ελκυστική θεματολογία.
Αυτό τεκμηριώνεται από την σχεδόν ανελλιπή παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είχε ως αποτέλεσμα, σε αρκετούς
εκπαιδευτικούς, την αμφισβήτηση βασικών πεποιθήσεων τους. Είναι χαρακτηριστική η απορία που εκφράστηκε σε κατ’ ιδίαν συζήτηση: «μα
ξέραμε κάποια πράγματα και τώρα μας λέτε ότι δεν ισχύουν;» Αυτό είναι
άκρως θετικό για την αποτίμηση του σεμιναρίου. Η αμφισβήτηση πεποιθήσεων οδηγεί στην αναζήτηση νέων πηγών γνώσης και αλλαγή του
τρόπου θέασης του κόσμου. Η εκθρόνιση του εκπαιδευτικού από το θρόνο της αυθεντίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διδασκαλία του.
Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Η
βασική ιδέα κατά τον σχεδιασμό του ήταν να έλθουν οι εκπαιδευτικοί σε
επαφή με την ΙΦΕ. Συνεπώς έγινε προσπάθεια να υπάρχουν εισηγήσεις
για όλες τις ΦΕ ώστε να δοθεί έναυσμα στους εκπαιδευτικούς για περαιτέρω ενασχόληση. Ωστόσο η πίεση χρόνου που υπήρχε και το εύρος της
θεματολογίας καθιστούσε αναγκαίο οι παρουσιάσεις είτε να έχουν ένα
επιδερμικό χαρακτήρα είτε να μη γίνονται κατανοητές από τους συμμετέχοντες. Αυτό είχε ως επακόλουθο την ανάγκη για ερωτήσεις και διευκρινήσεις, χωρίς όμως να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Πιθανόν αυτή
η δυσκολία να αντιμετωπίζονταν αν η θεματολογία του σεμιναρίου ήταν
περισσότερο ομοιογενής και η στόχευση του σεμιναρίου περισσότερο
συγκεκριμένη. Επίσης θα βοηθούσε, λόγω της μικρής εξοικείωσης των
εκπαιδευτικών με την ΙΦΕ, το υποστηρικτικό υλικό να δίνονταν κατά την
έναρξη του σεμιναρίου παρότι κάτι τέτοιο συναντά τεχνικές δυσκολίες.
Έγινε απολύτως σαφής η επιθυμία των εκπαιδευτικών να αποκομίσουν από το σεμινάριο πρακτικά αποτελέσματα. Δηλαδή κάποιες έτοιμες
πρακτικές ή κάποιες δραστηριότητες που να μπορούν να χρησιμοποιη-
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θούν άμεσα στο μάθημα ή ακόμα και σχέδια μαθήματος. Αυτό το στοιχείο δεν είναι θετικό. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το σημείο αποτέλεσε
αστοχία του σεμιναρίου. Δεν έπεισε τους συμμετέχοντες ότι η γνώση
ΙΦΕ, αυτή καθ’ αυτή, αναγκάζει τον εκπαιδευτικό να αλλάξει κάποιες
από τις πεποιθήσεις του ως προς την επιστήμη και ότι αυτό έχει άμεσες
συνέπειες στο τρόπο της διδακτικής του προσέγγισης. Με άλλα λόγια ότι
η ενασχόληση με την ΙΦΕ έχει άμεση και αναπόδραστη βελτιωτική επίδραση στη διδακτική πράξη ακόμα και αν αυτή δε συμπεριληφθεί κατά
φανερό τρόπο σε αυτήν.
Σύνοψη
Από αυτά που αναφέρθηκαν νομίζουμε ότι παράγονται αβίαστα ορισμένα
συμπεράσματα.
Η ΙΦΕ αποτελεί αντικείμενο το οποίο είναι απαραίτητο για τη διδακτική πρακτική.
Υπάρχει έντονη τάση στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση και μάλιστα για θέματα που, σε πρώτη ανάγνωση, δε συνάδουν με τη καθημερινή πρακτική τους.
Η αποτίμηση του σεμιναρίου έχει θετικό πρόσημο ως προς τους βασικούς του στόχους.
Επιτυχία του σεμιναρίου μπορεί να θεωρηθεί ότι αρκετοί ακροατές,
αμφισβήτησαν βασικές πεποιθήσεις τους ως προς την επιστήμη.
Ίσως έπρεπε η θεματολογία του σεμιναρίου να ήταν περισσότερο συνεκτική και η στοχοθεσία του πιο συγκεκριμένη.
Παρόλες τις δυσκολίες, τέτοιου είδους δράσεις επιμόρφωσης με συνεργασία μελών από διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες θα ήταν
θετικό να επαναλαμβάνονταν και, αν είναι δυνατόν, να αποκτήσουν έναν
μόνιμο χαρακτήρα.
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