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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας  «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ» είχαμε ως στόχο να προσεγγίσουμε τα 

μαθηματικά, χωρίς να κάνουμε μαθηματικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πρώτο τετράμηνο: 

 

Διαβάσαμε λογοτεχνικά βιβλία σχετικά 

με τα μαθηματικά, τα παρουσιάσαμε στην τάξη 

και ασκήσαμε κριτική στη «μόδα» της 

μαθηματικής λογοτεχνίας.  

Έτσι είδαμε με μια άλλη ματιά τη 

γοητεία των μαθηματικών και τη γοητεία της 

λογοτεχνίας. 
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 Διερευνήσαμε την εξέλιξη των μαθηματικών και τη σχέση τους με τη 

φύση,  τη μουσική,  τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, την ποίηση,  τη 

λογοτεχνία και την ψυχολογία. 

 

Παρακολουθήσαμε στο σχολείο μας την προβολή της 

κινηματογραφικής ταινίας  «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» («Good Will 

Hunting»), η οποία γνώρισε καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία και έλαβε 

εννιά υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο στις κατηγορίες Β' 

Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπου Σεναρίου.  Με αφορμή  το περιεχόμενο της 

ταινίας, συζητήσαμε  για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα εκπαιδευτικά 

συστήματα τους μαθητές  που έχουν «το χάρισμα» στα μαθηματικά και 

ξεπερνούν και τους καθηγητές τους. 

  

Παρακολουθήσαμε στην τάξη μας την εισήγηση της μαθηματικού και 

υποδιευθύντριας του σχολείου μας  Λ.  Λέντζου  για τα μαθηματικά στην 

καθημερινή μας ζωή. 

 

Παρακολουθήσαμε στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ομιλία του καθηγητή  Β. Καλπακίδη για τη 

φιλοσοφία και την ιστορία των μαθηματικών και στη συνέχεια είχαμε έναν 

εποικοδομητικό διάλογο μαζί του. 

 

Στο δεύτερο τετράμηνο: 

 

Διασκευάσαμε το θεατρικό έργο «Η Δέκατη Έβδομη Νύχτα» του 

Απόστολου Δοξιάδη από το βιβλίο του «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ».  
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Το έργο εκτυλίσσεται στο Πρίνστον, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 

και στήνει μια υποθετική εκδοχή των τελευταίων ημερών της ζωής του 

Κουρτ Γκέντελ, του ανθρώπου που οι ομότεχνοί του ονόμασαν «νέο 

Αριστοτέλη». Αν και ο Γκέντελ είναι μια από τις μεγαλύτερες επιστημονικές 

μορφές της νεότερης εποχής το  θάνατό του τον καλύπτει ένα μυστήριο, που 

κυριαρχείται από την άποψη ότι πέθανε αρνούμενος τροφή, από φόβο μήπως 

κάποιος τον δηλητηριάσει. Στη «Δέκατη Έβδομη Νύχτα», η πραγματική 

διαδρομή του Γκέντελ διασταυρώνεται με αυτήν ενός φανταστικού 

προσώπου, της Μαίρη Πίρσον, διαιτολόγου του νοσοκομείου, που έχει 

ιδιαίτερους επαγγελματικούς – αλλά όχι μόνο – λόγους να θέλει να τον 

πείσει να φάει. Σε μια αντιπαράθεση που, αναπάντεχα, συχνά αποκτά την 

υφή της κωμωδίας, η Μαίρη προσπαθεί να διεισδύσει στο νου του Γκέντελ, 

προσπάθεια που σιγά-σιγά τη φέρνει αντιμέτωπη με την εντυπωσιακή 

αλήθεια που εκφράζει το θεώρημά του: τη Μη-πληρότητα της λογικής. Στο 

έργο εμπλέκονται σε σημαντικούς ρόλους, μια ηθοποιός που αφηγείται την 

παράσταση,  η Λουίζ και η ανορεξική αδελφή της Σάντρα, κόρες και οι δύο 

της Μαίρη Πίρσον και ο περίφημος μαθηματικός Χίλμπερτ ο οποίος, ως 

αντίπαλος του Γκέντελ, δίνει μια παράσταση υπερασπιζόμενος την 

«πληρότητα» της λογικής. 

 

Εργαστήκαμε σε ομάδες για τις πρόβες,  ασχοληθήκαμε με τη 

σκηνοθεσία, τα κοστούμια, τα σκηνικά και τη μουσική επένδυση.  

 

 Παρουσιάσαμε στο σχολείο μας τη θεατρική παράσταση. 
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

 

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: 

Αφηγήτρια, Λουίζ :    Ευριδίκη Μπάρκα 

Μαίρη  Πίρσον :         Ηλιάνα Ντόντη 

Καλλιόπη Ράντου 

Νίκη Χονδρέλλη 

Κουρτ Γκέντελ :  Ιωάννα Παππά 

Ντάβιντ Χίλμπερτ:   Παύλος Γκολομάζος 

Κων/νος  Σάρρας 

Νοσοκόμα :    Μαρία Πάνο 

Κα. Φρομπίνιους :  Δήμητρα Φερεντίνου  

Σάντρα Πίρσον :   Αναστασία Σταύρου 

Παγωτατζής :    Νίκος Βλαχοθανάσης 

 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ :   Σταυρούλα Γιάννου 

Δήμητρα Φερεντίνου 

 

ΣΚΗΝΙΚΑ :    Ηλιάνα Λαδιά 

Έρση Κυροχρήστου 

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ :    Άλκηστις Σαρμά 

        Γεωργία Χριστάκη  

ΜΟΥΣΙΚΗ :    Αναστασία Σταύρου 

Ορέστης Μηλιώνης 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ 

ΗΛΙΑΝΑ ΝΤΟΝΤΗ 
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Ο άνθρωπος χρειάστηκε 1.000.000 

χρόνια για να οδηγηθεί στην αφηρημένη 

έννοια των αριθμών.  

Ο Homo sapiens (300.000 χρόνια 

πριν) κάνει μια μικρή αρίθμηση με 

κλαδιά.  

Ο Homo sapiens sapiens (100.000 

χρόνια πριν) χρησιμοποιεί κάποιες 

αριθμητικές λέξεις.  

Οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες 

(70.000-20.000 χρόνια πριν) 

καταλάβαιναν την απλή πρόσθεση, τον 

πολλαπλασιασμό και την αφαίρεση. Το 

μοίρασμα της τροφής τους σημαίνει ότι 

κατανοούσαν τη διαίρεση.  

 

Η παλαιότερη ένδειξη αριθμητικής καταγραφής βρέθηκε στη 

Σουαζιλάνδη της Νότιας Αφρικής και είναι 

μια περόνη μπαμπουίνου με 29 εμφανείς 

εγκοπές που χρονολογείται από το 35.000 

π.Χ. Μοιάζει με τα «ημερολογιακά ραβδιά» 

που ακόμα χρησιμοποιούν στη Ναμίμπια 

για να καταγράφουν την παρέλευση του 

χρόνου. Άλλα κόκαλα, της νεολιθικής 

περιόδου, έχουν βρεθεί στη Δυτική Ευρώπη. 

Μια κερκίδα λύκου που βρέθηκε στην 

Τσεχία και χρονολογείται από το 30.000 

π.Χ. φέρει 55 εγκοπές σε δύο σειρές ανά 

πέντε, οι οποίες μάλλον αποτελούν 

καταγραφή θηραμάτων.  

  Οι Σουμέριοι ζύγιζαν, υπολόγιζαν τη γη σε «σαρ», μετρούσαν τα υγρά 

σε «κα», χρησιμοποιούσαν κλάσματα και είχαν σύστημα αριθμών με βάση το 

60. π.χ.:  Το αριθμητικό τους σύστημα είχε ως βάση το 60 , ήταν μη 

ψηφιακό, θεσιακό, χωρίς 

υποδιαστολή και χωρίς μηδέν. 

Υποστηρίζεται ότι γνωρίζανε 

και το δεκαδικό σύστημα.  

 Το εξηνταδικό σύστημα 

των Βαβυλωνίων έχει 

επιβιώσει μέχρι σήμερα στο 

μέτρημα του χρόνου. Έτσι π.χ. 
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όταν οι Βαβυλώνιοι ήθελαν να εκφράσουν τον αριθμό 75, έλεγαν «1,15», 

όπως κι εμείς σήμερα τα 75 λεπτά τα εκφράζουμε σαν 1 ώρα και 15 λεπτά. 

π.χ:. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν σύστημα αριθμών με βάση το 10. 

 Στο βαβυλωνιακό, το αιγυπτιακό, το ρωμαϊκό και πολλά άλλα 

αριθμητικά συστήματα της αρχαιότητας το τρία παριστάνεται ως ΙΙΙ. , επειδή 

κάθε φορά που συμπληρώνονται δέκα μονάδες δημιουργείται μια μονάδα 

ανωτέρας τάξης. Οι αριθμοί από το 0 μέχρι το 9 είναι μονοψήφιοι. Ο αριθμός 

10 γράφεται ως ένα και μηδέν δηλαδή μια μονάδα ανωτέρας τάξης (δεκάδα) 

και καμιά απλή μονάδα. , γιατί η αξία του κάθε ψηφίου καθορίζεται από τη 

θέση του μέσα στον αριθμό. Έτσι στο 4737 από δεξιά προς τα αριστερά η αξία 

αυξάνεται. (δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά, …) τότε η υποδιαστολή μας δείχνει 

που σταματούν οι ακέραιες μονάδες και που αρχίζουν οι κλασματικές. 31,2 

από το 3,12 είναι η υποδιαστολή. , αφού απαιτούνται 60 απλές μονάδες για 

να δημιουργήσουν μια μονάδα ανωτέρας τάξεως, μια εξηντάδα. Με εξήντα 

εξηντάδες (3.600 απλές μονάδες) φτιάχνουμε μια μονάδα ανωτέρας τάξεως, 

μια τρισχιλιοεξακοσάδα, κ.ο.κ Έτσι ο αριθμός 125 απαρτίζεται από δύο (δύο 

εξηντάδεις=120) και το πέντε (πέντε μονάδες), ενώ ο αριθμός 634 

απαρτίζεται από το δέκα (δέκα εξηντάδες=600) και το 24 (24 μονάδες).   

 2852π.Χ. Ο Κινέζικος πολιτισμός χρησιμοποιεί σύστημα αριθμών με 

βάση το 60. Κάνανε αστρονομικούς υπολογισμούς 1500 χρόνια πριν από τους 

αρχαίους Έλληνες. , αόριστες εξισώσεις, αρνητικούς αριθμούς. 

 

  1410-1530 μ.Χ. Οι Ίνκας έφτιαξαν ένα αριθμητικό σύστημα με βάση το 10, 

για να παρακολουθούν τις καθημερινές 

δραστηριότητες του μεγάλου πληθυσμού 

τους (Μέσα σε 200 χρόνια είχαν πληθυσμό 

6-12.000.000 άτομα). Το αριθμητικό τους 

σύστημα βασιζόταν στα κουιπού. Τα 

κουιπού ήταν περίπλοκα συστήματα 

σπάγκων με κόμπους που χρησίμευαν για 

την καταχώρηση και αποθήκευση 

αριθμητικών πληροφοριών. 

Το σύστημά τους ήταν δεκαδικό, θεσιακό, μη ψηφιακό. 

Οι Ίνκας έκαναν τις πράξεις τους χρησιμοποιώντας ένα είδος άβακα, το 

γιουπάνα. Το γιουπάνα ήταν μια πλάκα χωρισμένη σε τετράγωνα πάνω στα 

οποία τοποθετούσαν σπόρους καλαμποκιού που τους μετακινούσαν από 

τετράγωνο σε τετράγωνο για να κάνουν τους λογαριασμούς τους. 
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9000 π.Χ.-1000 μ.Χ. Οι Μάγια είχαν αριθμητικό σύστημα εικοσαδικό, 

μη ψηφιακό, θεσμικό και με ειδικό 

σύμβολο για το μηδέν. Το εικοσαδικό 

σύστημα οφείλεται ενδεχομένως στη χρήση 

των δαχτύλων τόσο των χεριών όσο και των 

ποδιών, για τη στοιχειώδη μέτρηση. Οι 

Μάγια είχαν δύο ημερολόγια. Το πρώτο, το 

«Τζόλκιν», ήταν θρησκευτικό και 

αποτελούταν από 260 μέρες. Περιλάμβανε 

13 μήνες των 20 ημερών. Το δεύτερο, το «αστικό» ημερολόγιο, ονομαζόταν 

«Χάαμπ» και ήταν ένα ηλιακό ημερολόγιο 635 ημερών. Είχε 18 μήνες των 20 

ημερών και έναν μικρό μήνα των 5 ημερών (αποφράδες μέρες). Οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι είχαν ένα ημερολόγιο με 12 μήνες των 30 ημερών και ένα 

κουτσουρεμένο μήνα των 5 ημερών. 

Σύμπτωση; Κοινό μαθηματικό τέχνασμα για να ξεπεραστεί η δυσκολία που 

παρουσιάζει η διαίρεση 365 δια 12; Ή κάτι άλλο; Ποιος ξέρει… 

 

Οι Ινδοί έχουν το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, το οποίο 

χρησιμοποιείται παγκοσμίως και το 

οποίο διέδωσαν οι Άραβες. Άραβες 

μαθηματικοί ήταν ο αλ Χβαρίσμι (780-

850 μ.Χ.), πατέρας της Άλγεβρας, 

τίτλο που διεκδικεί από το δικό μας 

Διόφαντο και ο Πέρσης ποιητής και 

αστρονόμος Ομάρ Χαγιάμ (1048-1131 

μ.Χ.) (1180-1250 μ.Χ.).  

Για να τα υιοθετήσουν όμως οι 

Ευρωπαίοι χρειάστηκαν ακόμα 400 

χρόνια.     
    

 

«Το κόσκινο του Ερατοσθένη" για τον  

  υπολογισμό των πρώτων αριθμών». 
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        600 π.Χ. – 300 μ.Χ. Τα επιτεύγματα των Ελλήνων, για 1000 χρόνια 

επισκιάζουν όλα τα πνευματικά επιτεύγματα των επόμενων 1500 ετών. Οι 

Έλληνες όμως στηρίχτηκαν στις 

παλαιότερες αρχαίες κοινωνίες των 

Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων. 

Χρησιμοποιούσαν δύο είδη 

αριθμητικών συστημάτων με βάση το 10: το 

Ηρωδιανό ή Αττικό και το Ιωνικό ή 

Αλεξανδρινό. Δε χρησιμοποιούσαν τιμές 

θέσεις όπως έκανα οι Βαβυλώνιοι και όπως 

γίνεται σήμερα. Επίσης δε χρησιμοποιούσαν 

το μηδέν και τα κλάσματα. Οι Έλληνες θεμελίωσαν τη γεωμετρία ως μια 

αμιγώς μαθηματική ενασχόληση: διατύπωσαν και απέδειξαν θεωρήματα. 

       Το πρώτο Ελληνικό μαθηματικό βιβλίο (σε παπύρους) είναι 

τα Στοιχεία του Ευκλείδη (300 π.Χ.)  

  

 

  Ο Πυθαγόρας (580-500 π.Χ.) υπήρξε ο 

σπουδαιότερος μαθηματικός όλων των εποχών. Αυτός 

έπλασε τη λέξη μαθηματικά, δηλαδή εκείνο που έχουμε 

μάθει. Ο Πυθαγόρας μεταμόρφωσε την επιστήμη των 

μαθηματικών σε στοιχείο ελεύθερης μόρφωσης. 

  

    

Ο Θαλής ο Μιλήσιος (640-546 π.Χ.) Οι γραμμές για το 

Θαλή δεν ήταν κάτι που μπορείς να δεις στην άμμο, αλλά 

ήταν αντικείμενα σκέψης στη φαντασία μας. Πήρε φυσικά 

σχήματα και τα έκανε νοητικά σχήματα. Όλα αυτά ήταν 

επανάσταση για την εποχή του.Επίσης έκανε λογικές 

απαγωγές, που τον οδήγησαν από τη μία αλήθεια που 

αφορούσαν τα θεωρητικά σχήματά του στην ανακάλυψη κι 

άλλων αληθειών, αυτό επηρέασε τη Δυτική σκέψη για 

2.000 έτη. 

 

 

Ο Πλάτωνας θεωρούσε τα Μαθηματικά προπαρασκευαστικό 

μάθημα για τη φιλοσοφία. Η εμβάθυνση στον κόσμο των 

νοητικών αναπαραστάσεων, που είναι ο κατεξοχήν κόσμος 

που ζει ένας μαθηματικός, οδηγεί στον κόσμο των ιδεών του 

Πλάτωνα. Αυτός ο κόσμος, όχι μόνο είναι « αντικειμενικός » , 
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αλλά είναι ο μόνος που δυνάμεθα να κατανοήσουμε εις βάθος. Δεν είναι 

τυχαίο ότι σήμερα οι περισσότεροι ώριμοι μαθηματικοί είναι Πλατωνιστές. 

 

Αρχιμήδης (~285 - 212 π.Χ.) μαθηματικός, φιλόσοφος, 

φυσικός και μηχανικός Αρχιμήδης ήταν ένα από τα 

μεγαλοφυή πνεύματα που γνώρισε στην πορεία της η 

ανθρωπότητα.  

 

 Ευκλείδης (~365 - ~300 π.Χ.) Για τη ζωή του   Ευκλείδη 

είναι γνωστά λίγα πράγματα, π.χ. ότι  ήταν σύγχρονος του 

Αρχιμήδη και πιθανόν να μαθήτευσε στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα στην Αθήνα.  

 

 

 

 

Υπατία :   Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, μαθηματικός και 

φιλόσοφος η Υπατία έζησε στην Αλεξάνδρεια από τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. 

μέχρι τον βίαιο θάνατό της από έναν χριστιανικό όχλο το 415. Η ημερομηνία 

γέννησή της δεν είναι επιβεβαιωμένη, αλλά πιστεύεται 

ότι γεννήθηκε το 370 μ.Χ. Αυτό είναι γνωστό λόγω του 

της έκλειψης που μελετούσε ο πατέρας της το 364 μ.Χ. 

Ήταν αγνή και άξια σεβασμού, καθηγήτρια μαθηματικών 

και της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια. 

Φορώντας την κλασική χλαμύδα των φιλόσοφων δίδασκε 

δημόσια σε κοινό αποτελούμενο από ειδωλολάτρες και 

χριστιανούς. Αποδείξεις για τη ζωή και το έργο της Υπατίας μπορούν να 

βρεθούν σε διάφορα ιστορικά κείμενα, όπως για παράδειγμα στα έργα του 

Σωκράτη του Σχολαστικού. 

 

 

Η «Οδός Μαθηματικής» είναι το πρώτο ελληνικό μαθηματικό 

εγχειρίδιο της νεότερης ιστορίας μας, γραμμένο από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη 

και τον Μπαλάνο Βασιλόπουλο, για χρήση μαθητών στα ελληνικά σχολεία 

την εποχή της Τουρκοκρατίας. 

 

      Οι σπουδαιότεροι Μαθηματικοί όλων των εποχών είναι: 

Ο Πυθαγόρας, ο Ευκλείδης, ο Θαλής, ο Αρχιμήδης, ο Γκαλουά, ο Καρτέσιος, 

Ο Νεύτων, ο Γκάους, ο Φερμά, ο Ντέντεκιντ, ο Κάντορ, ο Νόιμαν, ο Γκέντελ, 

ο Ράσελ, ο Γαλιλαίος, ο Ώιλερ και ο Ουάϊλς.  

http://www.moschonas.gr/Platon.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
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Στην κορυφή της πυραμίδας των Μαθηματικών πρέπει να 

τοποθετήσουμε τον Αρχιμήδη, τον Νεύτωνα και τον Γκάους. 

Γυναίκες μαθηματικοί ήταν η Υπατία (370-415 μ.Χ.), η Μαρία 

Γκαετάνα Ανιέζι (1718-1799 μ.Χ.), η Σοφί Ζερμαίν (1776-1831), η 

Αουγκούστα Άντα Κινγκ, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, θεωρείται σήμερα η 

πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών στον κόσμο, η Σοφία Κοβαλέβσκαγια 

(1850-1891) και η καθηγήτρια Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του 

Μπέρκλει Τζούλια Ρόμπινσον (1919-1985). 

 

Η καλπάζουσα ανάπτυξη των υπολογιστών επηρέασε βαθιά τα 

μαθηματικά. Δημιούργησε έναν νέο σημαντικό κλάδο των μαθηματικών που 

λέγεται «Θεωρία του Υπολογισμού». Δηλαδή, στα κλασικά αντικείμενα των 

μαθηματικών, που ήταν από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων οι Αριθμοί 

και η Γεωμετρία προστέθηκαν ισότιμα και οι Αλγόριθμοι(οι λεπτομερείς 

ακολουθίες εντολών που ακολουθούν οι υπολογιστές). 

Η πρώτη μεγάλη ανακάλυψη που βασίστηκε στο παιχνίδι με τους Η/Υ 

είναι η Θεωρία των Φράκταλ στα μαθηματικά (σύνθετες γεωμετρικές 

καμπύλες, που δε μετασχηματίζονται σε απλά σχήματα αν τις μεγεθύνουμε 

και η διάστασή τους βρίσκεται ανάμεσα σε ακέραιους αριθμούς) και η θεωρία 

του χάους στις φυσικές επιστήμες. 

Σήμερα η θεωρία της πολυπλοκότητας (επιστήμη του Χάους), των 

δυναμικών συστημάτων και των φράκταλ (δύο απλά φράκταλ είναι η 

«Χιονονιφάδα βαν Κωχ» και το «τρίγωνο Σιερπίνσκι»), είναι από τους πιο 

ζωντανούς τομείς επιστημονικής έρευνας, με εφαρμογές στη Βιολογία, τα 

Οικονομικά, τη Σεισμολογία, τις Τηλεπικοινωνίες, …… 

Η ανακάλυψη στην Ιατρική του αξονικού και αργότερα του 

μαγνητικού τομογράφου (Νόμπελ Ιατρικής 1979 και 2003) στηρίζονται στη 

λύση μαθηματικών προβλημάτων, ο δε αξονικός τομογράφος στηρίζεται στη 

λύση ενός συγκεκριμένου μαθηματικού προβλήματος που λέγεται 

Αντιστροφή του μετασχηματισμού Radom. Το 2006 ανακαλύφθηκαν τρεις 

καινούργιες απεικονιστικές τεχνικές, ο λειτουργικός μαγνητικός 

τομογράφος, το PET (Τομογράφος εκπομπής πρωτονίων) και το SPECT 

(Toμογράφος εκπομπής Φωτονίων) οι οποίες επιτρέπουν να παρατηρούμε 

τον εγκέφαλο εν λειτουργία. Το PET στηρίζεται ακριβώς στον ίδιο 

μαθηματικό φορμαλισμό που στηρίζεται και ο αξονικός τομογράφος, ενώ το 

αντίστοιχο μαθηματικό πρόβλημα για το SPECT είναι πολύ πιο δύσκολο και 

παρέμενε άλυτο για πολλά χρόνια. 

Όταν το 1977 το διαστημόπλοιο Βόγιατζερ ξεκινούσε το μοναχικό του 

ταξίδι στο αχανές διάστημα , οι υπεύθυνοι της ΝΑΣΑ , σκεπτόμενοι μια 

πιθανή συνάντηση του με εξωγήινα όντα, τοποθέτησαν στο εσωτερικό του 

ηχογραφημένα πολιτικά μηνύματα, την Πέμπτη του Μπετόβεν και μια 
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πλάκα επικοινωνίας όπου είχαν χαρακτεί μαθηματικά σύμβολα. 

Μαθηματικά : ο εφιάλτης της σχολικής ζωής για πολλούς , πάνω από όλα 

όμως, μια αυτόνομη γλώσσα ή ακριβέστερα: μια συμπαντική γλώσσα…. 

Όπως ο Κολόμβος , που ψάχνοντας έναν καινούργιο δρόμο για την 

Κίνα ανακάλυψε την Αμερική, οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για να 

απαντηθούν τα διάφορα άλυτα μαθηματικά προβλήματα, οδήγησαν σε κάθε 

είδους ανακάλυψη, έτσι που όλο και περισσότεροι μαθηματικοί άρχισαν να 

συμμετέχουν στο κυνήγι. Κλασσικό παράδειγμα είναι ο τετραγωνισμός του 

κύκλου, ένα πρόβλημα που ενώ η τελική, αρνητική απάντηση που έλαβε 

το1882, μετά από περίπου 2300 χρόνια ζωής, έχει πολύ μικρή σημασία στα 

μαθηματικά, προκάλεσε την ανάπτυξη πλούσιων και γόνιμων θεωριών που 

βρίσκονται σήμερα στο κέντρο της μαθηματικής έρευνας. Με τον ίδιο τρόπο 

λειτούργησε και το τελευταίο «Θεώρημα του Φερμά» , που λύθηκε το 1995, 

από τον Άντριου Ουάιλς, ενώ είχε διατυπωθεί το 1637. 

Λένε ότι τα άλυτα προβλήματα , όπως η «Η υπόθεση του Ρίμαν», ίσως 

είναι καλύτερο να παραμείνουν άλυτα, εξαιτίας των μεγάλων μαθηματικών 

ανακαλύψεων που έχουν επιτευχθεί κατά την προσπάθεια λύσης τους. Η 

υπόθεση Ρίμαν είναι ένα νέο «Γκράαλ-Δισκοπότηρο». Οι καθαροί 

μαθηματικοί αγαπούν το ταξίδι, την πρόκληση. Αγαπούν τα άλυτα 

προβλήματα. Το ταξίδι είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από την άφιξη στον 

προορισμό. Τέτοια προβλήματα αποτελούν τη μαθηματική υλοποίηση του 

Καβαφικού : 

«Η Ιθάκη σου έδωσε το ωραίο ταξίδι. 

Χωρίς αυτήν δε θα βγαινες στο δρόμο. 

Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια.» 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ  ΦΥΣΗ 

 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  : 

 ΝΙΚΗ ΧΟΝΔΡΕΛΛΗ 
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Η φύση και τα μαθηματικά... Τα μαθηματικά στη φύση... 

Μαθηματικά.... Φύση... Τι βλασφημία! Αλλόκοτη φαντάζει η σύνδεση δύο 

εννοιών τόσο αταίριαστων όπως αρχικά φαίνεται! Τι σχέση μπορεί να έχουν 

αλήθεια τα στρυφνά και ξερά μαθηματικά με κάτι τόσο υπέροχο και ζωντανό 

όπως η φύση! Συχνά όμως τα φαινόμενα απατούν! Στην περίπτωσή μας, 

υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που αποδεικνύουν ξεκάθαρα πως στη φύση 

εμφανίζονται μαθηματικοί κανόνες. Ό,τι κι αν κοιτάξουμε, ένα λουλούδι, 

μια πεταλούδα, ένα κοχύλι, πολύ πιθανόν να συναντήσουμε μια ακολουθία, 

άξονες συμμετρίας ή κάποιον άλλο μαθηματικό όρο. Απίστευτο έτσι δεν 

είναι;  

Και... είναι τυχαίο αυτό; Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση;  Ένα 

ανώτερο σχέδιο; Ένας πάνσοφος δημιουργός, γνώστης ανώτερων 

μαθηματικών; Ή μήπως εμείς οι ίδιοι, μαγεμένοι από τα θαύματα του 

κόσμου, μετατρέψαμε την έμπνευσή μας σε μαθηματικά; Ίσως η φύση 

υπάρχει στα μαθηματικά και όχι το αντίστροφο... Αλλά... μήπως κι αυτό 

είναι λάθος; Ποιος ξέρει αλήθεια να μας πει; 

Η παρούσα εργασία δε φιλοδοξεί να απαντήσει τα παραπάνω 

μεταφυσικά- φιλοσοφικά ερωτήματα. Επειδή όμως η σχέση μαθηματικών- 

φύσης εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον, ακολούθως θα παρουσιαστούν ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα της σχέσης αυτής χωρίς ωστόσο να εξαντληθεί 

το περιεχόμενό της. Προσδεθείτε λοιπόν και... καλό ταξίδι!! 

 

Συμμετρία 

  Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ 

απλό: τη συμμετρία! Βέβαια το 

απλός είναι πάντα σχετικό! 

ένας κάπως παράξενος ορισμός 

της συμμετρίας απαντά στο 

βιβλίο του Ian Stewart 

“Flatterland”, όπου όπως 

εξηγούν στην ηρωίδα «Για τους 

μαθηματικούς, μία συμμετρία 

δεν είναι πράγμα, αλλά 

μετασχηματισμός. Για την 

ακρίβεια είναι ένας 

μετασχηματισμός που 

επιτρέπει σε ένα αντικείμενο 

να φαίνεται ακριβώς όμοιο με αυτό που ήταν πριν εφαρμοστεί ο 

μετασχηματισμός. Για παράδειγμα, αν κάποιος περιστρέψει ένα τετράγωνο 

κατά μία ορθή γωνία ενώ εσύ κοιτάς αλλού, δε θα παρατηρήσεις καμία 

αλλαγή στο συνολικό σχήμα του. Επομένως η “περιστροφή κατά μία ορθή 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

17 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

 

γωνία” είναι ένας συμμετρικός μετασχηματισμός οποιουδήποτε τετραγώνου.» 

Επίσης, όπως αναφέρεται λίγο παρακάτω: «Το “αφήνουμε τα πάντα εκεί που 

βρίσκονται” είναι μετασχηματισμός και οπωσδήποτε δεν μπορεί να αλλάξει 

το σχήμα. Είναι γνωστός ως ταυτοτικός μετασχηματισμός[...] Ταυτοτική 

συμμετρία διαθέτει οποιοδήποτε σχήμα!» Φυσικά εδώ δε θα ασχοληθούμε 

εδώ με αυτή την τελευταία συμμετρία καθώς υπάρχει παντού! Ας δούμε όμως 

ποια είναι τα βασικά είδη συμμετρίας που συναντάμε στη φύση: 

               

 

Ακτινωτή συμμετρία είναι η κανονική διάταξη των 

μερών του σώματος ενός οργανισμού γύρω από έναν 

κεντρικό άξονα. Όταν ένας 

οργανισμός παρουσιάζει 

ακτινωτή συμμετρία, μπορείς 

να τον κόψεις απ’ άκρη σ’ 

άκρη, περνώντας από το 

κέντρο, και θα είχες δύο ίδια κομμάτια. 

Παραδείγματα οργανισμών με ακτινωτή 

συμμετρία αποτελούν οι αχινοί, κάποιες θαλάσσιες 

ανεμώνες, οι μέδουσες και πολλά λουλούδια, που 

ονομάζονται και ακτινομορφικά. 

Ειδικές κατηγορίες 

Τετραμερισμός: όταν ένας οργανισμός 

παρουσιάζει τετραμερή ακτινωτή συμμετρία μπορεί 

να διαιρεθεί σε τέσσερα ίδια κομμάτια, όπως οι 

μέδουσες με τέσσερα κανάλια.  

Πενταμερισμός: σε αυτό το είδος ακτινωτής συμμετρίας (πενταγωνική) 

υπάρχουν πέντε 

όμοια κομμάτια 

γύρω από έναν 

κεντρικό άξονα με 

γωνίες περίπου 72 

μοιρών ανάμεσά 

τους. 

Παραδείγματα: οι 

αστερίες, οι 

θαλάσσιοι κρίνοι και τα αγγειόσπερμα. 
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Εξαμερισμός και οκταμερισμός: έξι ή οκτώ όμοια μέρη αντίστοιχα.  

Παραδείγματα: τα 

κοράλλια hexacorallia 

και οι θαλάσσιες 

ανεμώνες της τάξης 

των ανθόζωων 

(εξακτινική 

συμμετρία) και τα 

κοράλλια Octocorallia 

(οκτακτινική συμμετρία).   

 

 

Σφαιρική συμμετρία: παρουσιάζεται 

σε οργανισμούς που μπορούν να 

κοπούν σε δύο πανομοιότυπα μέρη με 

οποιαδήποτε τομή που περνάει από το 

κέντρο του οργανισμού.  

Παράδειγμα: πρωτόζωα της τάξης των 

Radiolaria. 

 

 

 

Αμφίπλευρη ή συμμετρία επιπέδου: όταν ένα μοναδικό επίπεδο χωρίζει 

έναν οργανισμό σε δύο σχεδόν ίδια μέρη(σαν σε 

καθρέφτη), αλλά μόνο 

εξωτερικά. 

 Έτσι, υπάρχει κατά 

προσέγγιση συμμετρία 

ανάκλασης. 

Παραδείγματα: τα ζώα 

της ομάδας Bilateria, 

όπως ψάρια, έντομα 

αλλά και ο άνθρωπος, και το ζυγομορφικά φυτά, 

όπως οι ορχιδέες και το όσπρια.  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcyonaria
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Σημαντικό! Παρ’όλο που μιλάμε για 

συμμετρία στη φύση, αυτή δεν είναι 

ποτέ τέλεια. Οι δύο μεριές ενός 

φύλλου, παραδείγματος χάριν, δε θα 

ταιριάξουν ακριβώς αν διπλώσουμε το 

φύλλο στη μέση. 

 

 

 

 

 

 

Χιονονιφάδες 

  Ένα έξοχο και σίγουρα πανέμορφο 

παράδειγμα συμμετρίας αλλά και 

εφαρμογής των Μαθηματικών  στη φύση 

αποτελούν οι χιονονιφάδες, που έχουν 

συνήθως έξι «κορυφές». Ο πρώτος που έθεσε 

το γρίφο του εξαγωνικού σχήματος της 

χιονονιφάδας ήταν ο Κέπλερ : "Πρέπει να 

υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο, όποτε 

χιονίζει, οι αρχικοί σχηματισμοί του 

χιονιού επιδεικνύουν πάντα ένα εξάγωνο 

σχήμα. Γιατί δεν πέφτουν νιφάδες με πέντε 

ή επτά γωνίες; γιατί πάντα με έξι, 

δεδομένου ότι δεν πέφτουν συμπυκνωμένες, 

αλλά παραμένουν διάσπαρτες; " 

  Έχοντας μεγάλη εμπειρία σχετικά με τα 

σχήματα της φύσης και τα μαθηματικά τους 

ανάλογα, ο Κέπλερ έδωσε μια καλή εξήγηση για 

την εξαπλή συμμετρία της χιονονιφάδας. 

Γνωρίζοντας ότι το χιόνι αποτελείται από 

συμπυκνωμένο ατμό, θεώρησε ότι πήζει σε 

σταγονίδια συγκεκριμένου σχήματος που έχουν 

επίσης έναν συγκεκριμένο τρόπο επαφής, 

συμπεραίνοντας ότι: "Το εξαγωνικό σχήμα 

επιλέγεται από την σχηματική προσαρμογή κι 

από την αναγκαιότητα της ύλης, έτσι ώστε να 

μην υπάρχουν κενά και η συγκέντρωση του ατμού σε σχηματισμούς χιονιού 

να γίνει πιο ομαλά." 
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Ακόμη, συνδέοντας την εξαπλή μορφή της χιονονιφάδας με την 

κρυσταλλική φύση του πάγου, γρήγορα κατευθύνθηκε προς την ιδέα ότι 

αποτελούνται από μεγάλο αριθμό πανομοιότυπων μικροσκοπικών μονάδων 

συνταιριασμένων σε σχήματα με κανονικότητα.  

Όταν λοιπόν κάποιος δει στο μικροσκόπιο μια νιφάδα του χιονιού θα 

θαυμάσει το συμμετρικό σχήμα της. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό 

εξαγωνικό κρύσταλλο, που αποτελείται από έξι σχεδόν όμοια πέταλα. Έτσι αν 

τον περιστρέψουμε κατά 60 ή κατά 120 μοίρες γύρω από το κέντρο του θα 

φαίνεται ακριβώς όμοιος. O κρύσταλλος δηλαδή παραμένει αναλλοίωτος 

κάτω από έναν τέτοιο μετασχηματισμό περιστροφής, γεγονός που 

χαρακτηρίζει τη συμμετρία του.  

  Υπάρχουν, βέβαια, και εξαιρέσεις, όπως χιονονιφάδες με τρεις ή έξι 

κορυφές, αλλά και χιονονιφάδες- «παγοκολώνες»! 

 

Μέλισσες 

Και τώρα ας μιλήσουμε για τις μέλισσες! Τα κιτρινόμαυρα αυτά έντομα 

μπορεί να μοιάζουν αφελή, 

σε δεύτερη όμως ανάγνωση 

είναι μικρές μαθηματικές 

ευφυΐες! Γιατί; Τι 

ξεχωριστές ικανότητες 

διαθέτουν; Όπως ίσως 

πολλοί έχουν παρατηρήσει, 

οι μέλισσες φτιάχνουν τις 

κυψέλες τους με τέλεια 

εξαγωνικά κελιά. Είναι 

άγνωστο αν αυτό το κάνουν συνειδητά ή όχι, το σίγουρο 

είναι πάντως ότι το τέλειο εξάγωνο είναι το πιο κατάλληλο σχήμα για την 

κατασκευή κελιών, διότι:  

α) Τα εξαγωνικά κελιά εφαρμόζουν τέλεια μεταξύ τους, χωρίς να αφήνουν 

κενά ανάμεσά τους. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τα ισόπλευρα τρίγωνα και 

τα τετράγωνα, άρα γιατί να επιλέξουμε τα 

εξάγωνα; Επειδή:  

β) Ας υποθέσουμε ότι το απαιτούμενο 

εμβαδόν για κάθε κελί είναι 1 τετραγωνική 

μονάδα. Αν η μέλισσα κατασκεύαζε 

τετραγωνικές κυψελίδες τότε αυτές θα είχαν 

πλευρά 1 μονάδα μήκους, οπότε 1x1=1 

τετραγωνική μονάδα. Αν κατασκεύαζε 

ισόπλευρες τριγωνικές κυψελίδες, το 

τρίγωνο θα έπρεπε να έχει μήκος πλευράς 
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ίσο με = 1,52 μονάδες μήκους. Κατασκευάζοντας  κανονικά εξάγωνα με 

εμβαδό μία τετραγωνική μονάδα, το μήκος της πλευράς ισούται με 0,62 

μονάδες μήκους. 

Επομένως: 

- στην περίπτωση της τριγωνικής κατασκευής η περίμετρος του τριγώνου 

ισούται με 3x1,52 =4,56 μονάδες μήκους. 

- στην περίπτωση κατά την οποία η μέλισσα θα κατασκεύαζε τετράγωνα 

κελιά το καθένα θα είχε περίμετρο 4x1=4 μονάδες μήκους. 

- στην περίπτωση της εξαγωνικής 

κατασκευής η περίμετρος του κάθε 

κελιού ισούται με 0,62x6=3,72 

μονάδες μήκους. 

Άρα, παρατηρούμε ότι η επιλογή 

του εξαγωνικού σχήματος δεν είναι 

τυχαία. Αφενός μεν «κλείνει» 

επακριβώς το επίπεδο χωρίς κενά, 

αλλά είναι και το μοναδικό σχήμα 

με την μικρότερη περίμετρο. 

Δηλαδή η μέλισσα δαπανά λιγότερο κερί για την κατασκευή των κελιών της. 

 

Αυτοομοιότητα 

ή συμμετρία κλίμακας 

Στα μαθηματικά, ένα αυτο-όμοιο 

αντικείμενο είναι ακριβώς ή κατά προσέγγιση 

ίδιο με ένα κομμάτι του. 

Πολλά παραδείγματα 

αυτο-ομοιότητας 

συναντάμε και στη φύση: 

το μπρόκολο Romanesco 

broccoli, τις 

χιονονιφάδες, τη φτέρη, 

τις ακτογραμμές, τους κεραυνούς, τα κοράλλια και το χρωματισμό κάποιων 

ζώων. 
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Ακολουθία Φιμπονάτσι 

Η ακολουθία Φιμπονάτσι (α.Φ.) είναι μία αριθμητική 

ακολουθία της οποίας ο κάθε όρος ισούται με το 

άθροισμα των δύο προηγούμενων: αν = αν-1 + αν-2, 

με α1=1 και α2=1. Δηλαδή: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55... 

Τη συναντάμε, όσο κι αν ακούγεται περίεργο, στα 

λουλούδια, τα κωνοφόρα δέντρα, την αναπαραγωγή 

ορισμένων ζώων κ.ά. Αναλυτικότερα: 

 

 

Κουνέλια 

Το πρόβλημα έχει ως εξής: 

Σε ένα σπίτι στο χωριό γεννιέται ένα 

ζευγάρι κουνέλια. Τα κουνέλια αυτά 

χρειάζονται 2 μήνες για να μεγαλώσουν 

και να αρχίσουν να γεννούν. Έτσι μετά 

από δύο μήνες το ζευγάρι αυτό γεννά ένα 

νέο ζευγάρι στην αρχή κάθε μήνα. Τα νέα 

ζευγάρια μεγαλώνουν και αναπαράγονται 

κι αυτά με τον ίδιο τρόπο. Πόσα ζευγάρια 

κουνέλια θα έχουμε μετά από 3 μήνες , 4 

μήνες , 6 μήνες , μετά από ένα χρόνο; 

Απάντηση: 

Στην αρχή του πρώτου μήνα έχουμε 1 ζευγάρι κουνέλια.                        

Στην αρχή του δεύτερου μήνα έχουμε πάλι ένα ζευγάρι.                          

Στην αρχή του τρίτου μήνα το ζευγάρι γεννά και έχουμε 2 ζευγάρια.       

Στην αρχή του τέταρτου μήνα το πρώτο ζευγάρι γεννά πάλι , αλλά το 

δεύτερο δεν είναι σε θέση  

ακόμη,  δηλαδή 3 ζευγάρια.  

Στην αρχή του πέμπτου μήνα γεννά πάλι το αρχικό ζευγάρι , γεννά και το 

δεύτερο , δε γεννά το τρίτο.  

Σύνολο 5 ζευγάρια. 
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Έτσι, το πλήθος των ζευγαριών των κουνελιών στην αρχή κάθε μήνα είναι 1, 

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... Παρατηρήστε ότι κάθε αριθμός στην ακολουθία 

είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. 

Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει μια 

και στην αρχή κάθε μήνα έχουμε τα ζευγάρια που είχαμε τον προηγούμενο 

μήνα και επιπλέον τόσα νεογέννητα ζευγάρια όσα και ενήλικα ζευγάρια 

γονέων έχουμε. Παράξενο, ε; 

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό παρουσιάζει κάποια μειονεκτήματα που το 

καθιστούν μη-ρεαλιστικό. Πρώτον, προϋποθέτει ότι κάθε μήνα γεννιέται 

ακριβώς ένα αρσενικό και ένα θηλυκό κουνέλι, δεύτερον πρέπει κανένα 

κουνέλι να μην πεθαίνει και, τρίτον, περιλαμβάνει αναπαραγωγή μεταξύ 

αδελφών κουνελιών, που συνήθως οδηγεί σε γενετικές ανωμαλίες. 

 

Άνθη 

Και στα άνθη συναντάμε την α.Φ., σε δύο μάλιστα 

περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά στα «πολύπλοκα» 

άνθη που έχουν πάρα πολλά πέταλα, όπως τα 

τριαντάφυλλα. Σε αυτά, το άθροισμα των πετάλων 

της κάθε σειράς και όλων των εσωτερικών της 

είναι κάποιος όρος της 

ακολουθίας Φιμπονάτσι! 

Λόγου χάρη, από το 

κέντρο ενός 

τριανταφύλλου 

ξεφυτρώνουν πέντε 

ροδοπέταλα, στην αμέσως 

επόμενη σειρά έχουμε, 

μαζί με τα πέταλα της προηγούμενης, οχτώ 
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ροδοπέταλα, στην επόμενη δεκατρία κ.ο.κ. 

Επίσης, τα περισσότερα λουλούδια έχουν αριθμό πετάλων κάποιον από τους 

όρους της α.Φ. Για παράδειγμα, white calla lily (1), euphoria (2), trillium 

(3), columbine, νεραγκούλα (5), δελφίνιο, αιματόριζα (8), καλέντουλα, black-

eyed susan (13) και μαργαρίτες με 21 ή 34 ή 55 ακόμα και 89 πέταλα!  

 

Φυτά 

Και σε πολλά φυτά μπορεί να αντιληφθεί 

ο προσεκτικός παρατηρητής την παρουσία της 

α.Φ., αλλά και άλλων μαθηματικών σχέσεων. 

Καταρχάς, με μια πρώτη ματιά παρατηρούμε 

ότι δεν υπάρχει φυτό στο οποίο τα φύλλα 

μεγαλώνουν το ένα πάνω στο άλλο. Αν 

συνέβαινε αυτό, θα έκρυβε το ένα μετά το άλλο 

τον ήλιο που τους είναι τόσο απαραίτητος. Εκ 

των προτέρων φαντάζει λογικό, αλλά αν το 

σκεφτούμε για λίγο, θα έλεγε κανείς ότι αποκαλύπτει ενός είδους 

συναίσθηση. Το πιο εκπληκτικό από όλα είναι πως η λεπτομερής ανάλυση 

της διάταξης των φύλλων σε ένα φυτό φανερώνει την ύπαρξη ενός προτύπου, 

δηλαδή μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Συγκεκριμένα, η θέση των φύλλων 

δημιουργεί σπείρες κατά μήκος του βλαστού σε ομάδες των πέντε και αυτό 

σημαίνει πως η γωνία περιστροφής των φύλλων σχετίζεται με πολλαπλάσια 

του 1/5.  

  Η φυλλοταξία και τα μαθηματικά αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά το 

19ο αιώνα, οπότε έγινε αντιληπτή η 

παρουσία διαδοχικών αριθμών της α.Φ. στις 

δεξιόστροφες και 

αριστερόστροφες σπείρες 

των κουκουναριών.  

 Επιπλέον, τα φύλλα των 

περισσότερων φυτών με 

ψηλό βλαστό ξεκινούν 

από αυτόν 

ακολουθώντας μία 

σπείρα και εκπληρώνουν 

το θεώρημα απόκλισης, σύμφωνα με το οποίο, για κάθε είδος 

φυτού, η γωνία που σχηματίζουν δύο διαδοχικές γωνίες είναι 

σταθερή και ονομάζεται γωνία απόκλισης. Το 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιου φυτού είναι το 
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ηλιοτρόπιο. Σε αυτό, τα γειτονικά φύλλα του βλαστού διατάσσονται σε 

γωνιακή απόσταση περίπου 137,5° ανάμεσά τους, με άλλα λόγια το καθένα 

περιστρέφεται 137,5° σε σχέση με το προηγούμενο.  

Κάτι ανάλογο με τα φύλλα συμβαίνει και με τα κλαδιά ενός δέντρου, 

που επίσης δεν προβάλουν συσσωρευμένα αλλά σε σπείρες. Και πάλι 

ακολουθείται το μοτίβο της α.Φ. και έτσι έχουμε αρχικά ένα κλαδί, έπειτα 

δύο, τρία, πέντε, οκτώ κ.ο.κ. 

 

 

 

 

Λογαριθμική Σπείρα 

Κάθε όρος της α.Φ. αν διαιρεθεί με τον προηγούμενό του δίνει περίπου 

φ=1,618, που στα μαθηματικά ονομάζεται χρυσός αριθμός. Κάθε ορθογώνιο 

που οι πλευρές του έχουν λόγο φ ονομάζεται χρυσό. Αν από ένα χρυσό 

ορθογώνιο  αφαιρούμε συνεχώς τετράγωνα προκύπτει κάθε φορά ένα νέο 

χρυσό ορθογώνιο. Αν ακολούθως εγγράψουμε σε κάθε τετράγωνο ένα 

τεταρτοκύκλιο θα σχηματιστεί μια λογαριθμική ή ισογώνια ή χρυσή σπείρα. 

Δηλαδή: 
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Η δομή αυτή συναντάται στα κοχύλια, με 

αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα το ναυτίλο...  

 

 

 

 

...σε πέταλα, όπως των τριανταφύλλων... 

 

 

 

 

...στη διάταξη των σπόρων κάποιων λουλουδιών, όπως 

τα ηλιοτρόπια...  

 

 

  

 

...σε κέρατα ή χαυλιόδοντες ζώων... 

 

 

...στους  κυκλώνες… 

 

 

 

 

 

αλλά και στους σπειοειδείς γαλαξίες 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΝΑΤΑΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΔΙΑ 

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ 
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Τα μαθηματικά 

και η μουσική είναι 

δυο επιστήμες που 

έχουν πολύ μεγάλη 

σχέση μεταξύ τους. 

Από την αρχαιότητα 

ακόμη οι δύο τέχνες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και η 

αλληλεπίδραση αυτή 

φτάνει ως τις μέρες 

μας... 

 

Μαθηματικά και ρυθμός 

Ο ρυθμός είναι η πρώτη μουσική κατάκτηση για τον άνθρωπο, όπως 

ακριβώς ο αριθμός είναι η πρώτη, η θεμελιώδης Μαθηματική κατασκευή. Το 

μουσικό μέτρο, το     οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση ενός μουσικού 

θέματος, δηλώνεται μέσω ενός κλάσματος, δηλαδή ενός αριθμού, ο οποίος 

καθοδηγεί το ρυθμό.  

Η χρονική αξία της πρώτης και δεύτερης νότας είναι 1/4 και 1/2 

αντίστοιχα, ενώ κάθε μία από τις νότες που είναι ενωμένες έχουν εξ ορισμού 

αξία 1/8. Το κλάσμα 4/4 στην αρχή καθορίζει 

πως κάθε μέτρο, κάθε διάστημα δηλαδή το 

οποίο περιέχει μία μουσική φράση, πρέπει να 

περιέχει νότες συνολικής αξίας 4/4. Πράγματι 

1/4+1/2+1/8+1/8=4/4. Τώρα πλέον ο αριθμός 

καθορίζει το ρυθμό και επιτρέπει να εκτελείται ένα μουσικό κομμάτι 

συγχρονισμένα από τους μουσικούς. 

  

Πυθαγόρας και μουσική 

Η πρώτη συστηματική αλλά συγχρόνως και καθοριστική προσπάθεια 

υπαγωγής του φαινομένου της μουσικής σε 

Μαθηματικές σχέσεις γίνεται από τον Πυθαγόρα. 

Κοινό αποτέλεσμα και των δύο είναι – μέσω 

της μελέτης των αναλογιών – η ανακάλυψη της 

χρυσής τομής, που θα οδηγήσει με τη σειρά της 

στον αρμονικό συνδυασμό των ήχων των χορδών, 

στην αρμονική φωτοσκίαση των κιόνων του 

Παρθενώνα και εν τέλει στην ένωση σώματος και 

ψυχής. 
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Για τον Πυθαγόρα η μουσική και τα μαθηματικά γίνεται άσκηση με 

σκοπό την υπέρβαση των σωματικών περιορισμών και την κάθαρση της 

ψυχής, για να μπορέσει η τελευταία να απελευθερωθεί από τον κύκλο της 

μετενσάρκωσης για να φτάσει τελικά στη θεότητα από την οποία προέρχεται. 

Για να ερευνήσει τις σχέσεις μαθηματικών και μουσικής, ο Πυθαγόρας 

χρησιμοποίησε ένα έγχορδο όργανο, που το δημιούργησε ο ίδιος, το 

«μονόχορδο». 

       Οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν 

μια σχέση απόλυτα σταθερή 

ανάμεσα στο μήκος της χορδής του 

μονόχορδου και των βασικών 

συγχορδιών (1/2 για το διάστημα 

ογδόης, 3/2 για της πέμπτης και 4/3 

για της τετάρτης). H θαυμαστή 

ιδιότητα αυτών των αρμονικών 

σχέσεων έγκειτο στο ότι 

περιλάμβαναν τους τέσσερις 

πρώτους φυσικούς αριθμούς (1, 2, 3, 4), το άθροισμα των οποίων ισούται με 

το 10, τον ιερό αριθμό των Δελφών (Τετρακτύς). 

     Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές 

σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο μονόχορδο. Για παράδειγμα, έπρεπε να 

χωρίσουν ακριβώς στη μέση τη χορδή, και όχι περίπου στη μέση, ώστε να 

έχουν το ευχάριστο ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από έναν αρμονικό 

ήχο. 

Μαθηματικά και μουσική σήμερα 

        Σήμερα επιστήμονες ανακαλύπτουν τα 

μαθηματικά που κρύβονται πίσω από τη 

μουσική.  

          Υπάρχει τεράστια συσχέτιση ανάμεσά τους, 

από το "φαινόμενο Mozart" (σύμφωνα με το οποίο 

η μουσική του Mozart βελτιώνει τις μαθηματικές 

ικανότητες των παιδιών) έως τη μουσική των 

Σφαιρών (μια αρχαία προσέγγιση που 

υποστηρίζει ότι η Γη αποτελεί το κέντρο του 

σύμπαντος και ότι κάθε πλανήτης παράγει τις 

δικές του νότες, ανάλογα με την απόστασή του από τη Γη. 

    Το άκουσμα της μουσικής διεγείρει τους νευρώνες του εγκεφαλικού 

φλοιού, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη χωρο-χρονική αντίληψη. Αυτή η 

αντίληψη χρειάζεται σε ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως στα 

Μαθηματικά, το σκάκι, τη μηχανική και τη μουσική σύνθεση. 
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Στη σημερινή εποχή πολλοί μουσικοί 

χρησιμοποιούν Μαθηματικά στη δουλειά τους, με πιο 

γνωστό τον Ιάνη  Ξενάκη (1922 – 2001). Ο Ξενάκης 

πρωτοπόρος στην αλγοριθμική σύνθεση μουσικής και 

στην μουσική με υπολογιστή, είχε αναπτύξει μια 

θεωρία ψηφιακής σύνθεσης βασισμένη στην παραγωγή 

ήχων με μαθηματικές συναρτήσεις, και είχε σχεδιάσει 

ένα υπολογιστικό σύστημα.  

 

 

Η μουσική του αριθμού Π 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΕΡΣΗ ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΥ 
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Τοιχογραφία του Ραφαήλ που εικονίζει την Ακαδημία του Πλάτωνα. Στην 

αρχαιότητα είχε στην είσοδό της την επιγραφή : " αγεωμέτρητος μηδείς 

εισίτω μου την στέγην ". Στην δεξιά γωνία του πίνακα με τον διαβήτη στο 

χέρι εικονίζεται ο Πυθαγόρας να εξηγεί τα θεωρήματά του. Πρώτος κάτω 

αριστερά του παρακολουθεί o Ευκλείδης. 

            

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

  Τα μαθηματικά και η τέχνη γενικότερα μολονότι, φαινομενικά 

τουλάχιστον, αποτελούν δυο ξεχωριστά – διακριτά πεδία της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, εντούτοις είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν 

δημιουργίες οι οποίες αποτελούν αξιοθαύμαστο μείγμα εντυπωσιακής 

πολυπλοκότητας και εκπληκτικής ομορφιάς. 

Τα μαθηματικά από τότε μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να παίζουν 

ένα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διαφόρων μορφών της τέχνης. Σ’ όλες 

τις εποχές αναδείχθηκαν εξέχουσες μορφές της τέχνης, οι οποίες 

χρησιμοποίησαν τα μαθηματικά ως το βασικό συστατικό της τέχνης τους. 

Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν κανόνες ή όρια σχετικά 

με τα θέματα ή τις ιδέες της μαθηματικής τέχνης. Υπάρχουν όμως κάποια 

θέματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο και δείχνουν ότι έχουν 

κερδίσει την προτίμηση ορισμένων καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών είναι τα 

πολύεδρα, τα ψηφιδωτά, τα ανέφικτα σχήματα, οι ταινίες Möbious και τα 

fractals. 

Ο Leonardo da Vinci (1402-1519) είναι γνωστός για τα επιτεύγματά 

του τόσο στις επιστήμες όσο και στις καλές τέχνες. Στα έργα του 

χρησιμοποίησε παραστατική γεωμετρία προκειμένου να δημιουργήσει τα 

πρώτα παραμορφωμένα πλέγματα, τα οποία όταν ειδωθούν από κάποια 

συγκεκριμένη γωνία εμφανίζονται κανονικά. Ο Johanes Kepler (1580-1630) 

επίσης πέρα από τη αστρονομία είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία 
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γεωμετρικών ψηφιδωτών. Όταν όμως αναφερόμαστε στον όρο «μαθηματική 

τέχνη» ο νους μας πηγαίνει κυρίως στον Ολλανδό καλλιτέχνη Maurits 

Escher (1898-1972), ο οποίος δικαίως θεωρείται ο πατέρας αυτού του είδους 

της τέχνης. Η εργασία του αποτελεί μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης για 

πολλούς σύγχρονους σημαντικούς καλλιτέχνες. Οι λιθογραφίες, οι 

ξυλογλυφίες και οι χαλκογραφίες του βρίσκονται κρεμασμένες στα σπίτια 

μαθηματικών και επιστημόνων σ’ όλο τον κόσμο. Πολλά έργα του έχουν ως 

βάση κάποια μαθηματικά θέματα που έχουν κατά καιρούς αναλυθεί σε 

βιβλία ψυχαγωγικών μαθηματικών, όπως αυτά του Martin Gardner. Ο 

Escher είναι περισσότερο γνωστός στους κρυσταλλογράφους για την 

πετυχημένη ψηφιδωτή τεχνική με την οποία χωρίζει το επίπεδο.  

Χωρίζοντας το επίπεδο με κυματιστές σειρές πουλιών, ψαριών, 

ερπετών, θηλαστικών και ανθρώπων κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλη 

ποικιλία καταπληκτικών όσο και απροσδόκητων εικόνων, οι οποίες 

βασίζονται σε νόμους της συμμετρίας, της θεωρίας συνόλων, της προοπτικής, 

της τοπολογίας και της κρυσταλλογραφίας.   

Ο Salvador Dali (1904-1989) ήταν ένας άλλος 

διάσημος Ισπανός σουρεαλιστής ζωγράφος ο οποίος 

χρησιμοποίησε στους πίνακές του σχέδια με έντονα 

γεωμετρικά-τοπολογικά στοιχεία. Ο Dali 

απεικόνισε σε πολλά έργα του τον τετραδιάστατο 

χώρο στο χώρο των δύο διαστάσεων. Για 

παράδειγμα, στο έργο «Σε αναζήτηση της τέταρτης 

διάστασης», υπάρχουν στοιχεία τοπολογίας και 

τετραδιάστατης γεωμετρίας, έτσι που ο πίνακας 

φαίνεται να κινείται γύρω από μια υπερσφαίρα. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα – αρχές του 20ου, μια ομάδα μαθηματικών με 

επικεφαλής τους Peano, Hilbert, Cesaro, Koch και Sierprinski, μεταξύ 

άλλων, διαμόρφωσαν μια νέα οικογένεια καμπύλων με αλλοπρόσαλλες 

μαθηματικές ιδιότητες, οι οποίες ξέφευγαν από κάθε άλλο προηγούμενο. 

Αντίθετα προς την παραδοσιακή γεωμετρία που βασιζόταν στα τρίγωνα, τα 

τετράγωνα, τους κύκλους, τις ελλείψεις κλπ, 

αυτή η νέα γεωμετρία περιγράφει 

περιστρεφόμενες καμπύλες, σπιράλ και ίνες οι 

οποίες περιτυλίσσονται μεταξύ τους έτσι ώστε 

να δίνουν περίπλοκα σχήματα, οι 

λεπτομέρειες των οποίων να χάνονται στο 

άπειρο.  
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Τα έργα του Van Gogh χαρακτηρίζουν χαοτικές δίνες που ακολουθούν 

με ακρίβεια τις μαθηματικές περιγραφές των αναταράξεων σε ρευστά υλικά, 

όπως οι στροβιλισμοί του νερού σε ένα ταραγμένο ποτάμι ή οι 

ανεμοστρόβιλοι. 
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Leonardo da Vinci  

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (15 Απριλίου 

1452 — 2 Μαΐου 1519) ήταν Ιταλός 

αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, 

εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης 

και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της 

Αναγέννησης. 

Θεωρείται αρχετυπική μορφή του 

Αναγεννησιακού Ουμανιστή,[1] του 

Αναγεννησιακού καλλιτέχνη, Homo 

Universalis και μια ιδιοφυής προσωπικότητα. Μεταξύ των πιο διάσημων 

έργων του βρίσκονται η Μόνα Λίζα και ο Μυστικός Δείπνος. 

    Αρχικά ο Leonardo da Vinci έγινε γνωστός στους πρώτους κοινωνικούς 

κύκλους ως μουσικός και στη συνέχεια παρουσίασε εμμονή στις ανατομικές 

μελέτες.  

Σίγουρα όμως ανακάλυψε το μεγαλείο των μαθηματικών μέσω της 

ζωγραφικής, την οποία θεωρούσε ως το ζενίθ της τέχνης. Όλη η δομή του 

Trattato della Pintura είναι οργανωμένη με μαθηματικό τρόπο, παρόλο που 

δεν καταφέρνει να του δώσει μία τελική μορφή. Και τη ζωγραφική, ο 

Leonardo da Vinci δεν μπορούσε να τη θεωρήσει μόνο και μόνο ως τέχνη της 

ομορφιάς.  

Ο Leonardo da Vinci είχε πάντα, εννοούμε διαχρονικά, μία καθαρή 

προτίμηση για την αλήθεια. Στους πίνακές του δεν ήθελε ποτέ να 

παραβιάσει τους κανόνες της αλήθειας. Στην ουσία, για εκείνον η ομορφιά 

ήταν το αποτέλεσμα της αναζήτησης της αλήθειας. Με άλλα λόγια, η 

ομορφιά δεν αποτελούσε για το Leonardo da Vinci μία πρωτογενή παράμετρο 

της τέχνης του.  

Επιπλέον, η ζωγραφική στέκει από μόνη της, δεν έχει τα προβλήματα 

της υλοποίησης που έχουν η γλυπτική και η αρχιτεκτονική. Η αναλογία με 

τα μαθηματικά είναι, λοιπόν, πιο ξεκάθαρη και αποτελεί έναν ισομορφισμό 

όσον αφορά στο γνωστικό. Δεν είναι, λοιπόν, απίθανο να θεωρούσε ο 

Leonardo da Vinci τα μαθηματικά ως την τέχνη της αλήθειας. Ήταν και 

είναι ο μόνος τομέας της γνώσης όπου υπάρχει μία σταθερότητα ακόμα και 

όταν μελετούμε δυναμικές έννοιες και συμπεριφορές.  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%92%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9#cite_note-HG-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/Homo_Universalis
http://el.wikipedia.org/wiki/Homo_Universalis
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Leonardo_da_Vinci.jpeg
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Σημαντικά έργα του: 

Α) Μόνα Λίζα:   

1. Συνδυασμός από διαφορετικές ζώνες τοπίου, 

δηλαδή παράλληλες γραμμές που για να 

δημιουργήσουν την αίσθηση του βάθους σχεδιάζονταν 

με υπέρθεση. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε, μια 

μαθηματική ψευδαίσθηση για να τοποθετηθεί η 

Μόνα Λίζα κεντρικά και κυρίως σε πρώτο πλάνο 

(σημεία κλειδιά: παράλληλες ευθείες σε υπέρθεση, 

δηλαδή με εμφανή καμπύλωση και διαθλαστικότητα)  

2. Επίσης, υπάρχει αναλογική σχέση ανάμεσα στην 

απόσταση των κτιρίων και το χρώμα τους, δηλαδή ένα 

κτίριο πέντε φορές μακρύτερα από τον εικονιζόμενο 

θα έχει πέντε φορές πιο αχνό χρώμα 

Β) Η λατρεία του βρέφους και της Μαρίας: 

1. Τα κεντρικά πρόσωπα τοποθετούνται στο 

κέντρο ενός καρτεσιανού συστήματος 

συντεταγμένων με και οι υπόλοιποι 

χαρακτήρες απέχουν μικρή απόσταση από 

αυτούς βρισκόμενοι στα όρια υπερβολών 

(γεωμετρικά σχήματα της αναλυτικής 

γεωμετρίας), ώστε η αρχική εστίαση του θεατή 

να κεντρίζεται από τη Μαρία και τον Ιησού 

2. Οι εναλλαγές των χρωμάτων και οι σκιές 

χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν το φυσικό 

μέγεθος του όγκου (V) 

3. Παράλληλες γραμμές και πάλι ορίζουν τα 

διαφορετικά επίπεδα βάθους 

Γ) Βιτρούβιος άνδρας: 

1. Δύο άξονες συμμετρίας που χωρίζουν το βιτρούβιο άνδρα σε τέσσερα 

υποτμήματα ανά δύο πανομοιότυπα μεταξύ τους με 

στόχο να δηλώσουν τις αναλογίες του ανθρώπινου 

σώματος 

2. Κύκλος και τετράγωνο με ίδιο εμβαδό για να 

πραγματωθεί η σχεδίαση των ανθρωπίνων μελών 

προσομοιάζοντας στις πραγματικές αναλογίες 

3. Ισαπέχουσες αποστάσεις σε στα διαφορετικές 

θέσεις τω ν ποδιών και των χεριών και ρεαλιστικό 

αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται χάρη στους άξονες 

συμμετρίας που αποτελούν διαμέτρους του κύκλου 
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ΒΑΣΙΛΙ  ΚΑΝΤΙΝΣΚΙ 

O Βασίλι Καντίνσκι (Μόσχα, 4 Δεκεμβρίου 

1866 –Γαλλία, 13 Δεκεμβρίου 1944) ήταν Ρώσος 

ζωγράφος και θεωρητικός της τέχνης. Θεωρείται ένας 

από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου 

αιώνα και ένας από τους πρωτοπόρους της 

αποκαλούμενης αφηρημένης τέχνης. Έλαβε μέρος σε 

ορισμένα από τα σημαντικότερα ρεύματα της 

μοντέρνας τέχνης εισάγοντας τις δικές του 

καινοτομίες και μία νέα αντίληψη για τη ζωγραφική, 

καταγράφοντας ένα πλούτο θεωριών και ιδεών στην 

πραγματεία Για το πνευματικό στην τέχνη. Τα περισσότερα έργα του 

περιλαμβάνουν γεωμετρικά σχήματα με έντονους συνδυασμούς χρωμάτων.  

 

 

Έργα του: 

                 

                                  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CF%83%CF%87%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1866
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1944
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CE%B7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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Πιο συγκεκριμένα: 

Α)  

1. Ομόκεντροι κύκλοι, κύκλοι εγγεγραμμένοι μέσα 

σε άλλους, κύκλοι που εφάπτονται, κύκλου που 

τέμνονται 

2. Απόδοση διαφορετικών αποχρώσεων στις 

επιφάνειες τομής 2 κύκλων (ή περισσότερων) 

3. Αλλαγή χρώματος φόντου περιφερικά σχήματος 

για δημιουργία ψευδαίσθησης βάθους 

 

Β)  

1.Άξονας συμμετρίας (που υπάρχει ούτως ή 

άλλως στο έργο απλώς τονίσαμε το χρώμα του) 

που όμως δεν ακολουθείται απόλυτα προφανώς 

λόγω παρέκκλισης από το προσχέδιο του πίνακα 

2. Πάλι ομόκεντροι, παράκεντροι και κύκλοι 

που τέμνονται και οι αμντίστοιχες αλλαγές των 

χρωμάτων 

3. Ημικύκλια, παραβολές και οξυγώνια τρίγωνα 

για τον διάκοσμο 
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Γ)  

1. Γεωμετρικά σχήματα διάσπαρτα 

2. Δύο βασικοί τεθλασμένοι άξονες 

(υπερβολές) που οριοθετούν τις κύριες 

δομές του πίνακα 

3. Σχεδόν ορθή γωνία που περιέχει 

την Τρίτη βασική δομή 

4. Αδιαφορία σε σχέση με το βάθος ή 

τον όγκο, δηλαδή δυσδιάστατη 

προοπτική 

 

 

 

 

 

Δ)  

1. Ομόκεντροι και περιγεγραμμένοι κύκλοι καθώς 

και κύκλοι που τέμνονται 

2. Τρίγωνα με κοινές κορυφές για να προσδίδουν 

όγκο στην εικόνα 

3. Παράλληλες γραμμές με διαφορετικό πάχος για 

ένταση σε συγκεκριμένα σημεία του πίνακα 

4. Αν χωριστεί σε μικρότερα τμήματα θα δούμε  

ότι δεν υπάρχει μεγάλο κομμάτι που να 

αποτελείται αποκλειστικά από ένα χρώμα παρά 

μόνο το φόντο. 
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Victor Vasarely 

 

Ο Victor Vasarely (Ουγγαρία, 1906 – Γαλλία, 

1997) θεωρείται ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του 

κινήματος της Op Art, μιας ενδιαφέρουσας μορφής 

αφηρημένης, γεωμετρικής τέχνης, που προκαλεί στο 

μάτι του θεατή φαινόμενα οπτικής απάτης.  Οι 

καινοτομίες του στο χρώμα και την οπτική 

ψευδαίσθηση έχουν επηρεάσει πολλούς σύγχρονους 

καλλιτέχνες. 

Η σημαντική ανακάλυψη που προήλθε από τα 

«κινητικά» οπτικά πειράματά του και τα γραμμικά 

πρότυπα, μεταμόρφωσε την επίπεδη επιφάνεια σε 

έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων, 

σηματοδοτώντας μια ολόκληρη εποχή στην ιστορία 

της τέχνης και προαναγγέλλοντας μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα που 

διαμορφώθηκε μέσω του προγραμματισμού Η/Υ και του διαδικτύου. 

Αν και απέκτησε μεγάλη φήμη, επέμεινε να καταστήσει την τέχνη του 

προσιτή στον καθένα. Το ρητό του ήταν “Τέχνη για Όλους”.  

 

 

Έργα του: 
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 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΓΡΙΒΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 
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Σε αυτή την εργασία θα αναφερθούμε σε 8 ταινίες που σχετίζονται με 

τα μαθηματικά : 

 

1. Π 

2. 21 

3. Το Δωμάτιο του Fermat 

4. Ο Κύβος 1-2-3 

5. Good Will Hunting 

6. Proof 

7. Ένα υπέροχο μυαλό 

8. Κωδικός Αίνιγμα 
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«Π» 

 

Ο ήρωας του ‘Π’, ζει σε ένα διαμέρισμα της Νέας Υόρκης μέσα σε μια 

«ζούγκλα» καλωδίων, που τροφοδοτούν τον «Ευκλείδη», τον υπερυπολογιστή 

του, και μελετά μαθηματικά. Σκοπός του είναι να αποδείξει πως υπάρχει μια 

μαθηματική λογική πίσω από κάθε πολύπλοκο σύστημα και προσπαθεί να 

αναπτύξει μια τέλεια μέθοδο πρόβλεψης της συμπεριφοράς του 

Χρηματιστηρίου.  

Αυτό τον κάνει στόχο των ανθρώπων της Γουόλ Στριτ, καθώς και 

ραβίνων που, μέσα από τα μαθηματικά, ελπίζουν να επικοινωνήσουν με τον 

Θεό. 

“Mathematics is the language of nature. Everything around us can be 

represented and understood through numbers. If you graft the numbers of 

any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns, everywhere in 

nature.” 
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«21» 

     

Ο Μπεν είναι ένας νεαρός, ιδιαίτερα ευφυής, φοιτητής στο MIT στη 

Βοστόνη. Θέλει την υποτροφία που θα τον στείλει στην Ιατρική του  

Χάρβαρντ. Ο Μπεν δυστυχώς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά τα $ 300.000 

για τα τέσσερα έως πέντε χρόνια της σχολικής εκπαίδευσης. Όταν όμως ο 

καθηγητής του θα ανακαλύψει τις ικανότητές του μαθητή του, θα δεχθεί 

μία ανέλπιστη πρόταση για συμμετοχή σε μυστική ομάδα νεαρών φοιτητών 

που του καθηγητή του, θα επιχειρήσουν να στήσουν μία ημι-παράνομη 

'επιχείρηση' χαρτοπαιξίας. Το κόλπο είναι απλό: αφού το blackjack είναι 

μαθηματικά, μαθαίνουν τα μυστικά του και ανοίγουν πανιά για τα καζίνο 

του Vegas.  
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«Το δωμάτιο του Fermat» 

     

Τέσσερις μαθηματικοί καταφέρνουν να λύσουν έναν γρίφο γεγονός που 

τους επιτρέπει να λάβουν μέρος σε μία μυστική συνάντηση ώστε να λύσουν 

ένα μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Οι μαθηματικοί είναι πολύ 

ενθουσιασμένοι καθώς αυτές οι συναντήσεις είναι πολύ σημαντικές, πολύ 

σπάνιες και αν έχουν αποτέλεσμα τότε θα είναι πραγματικός θρίαμβος.  

Έτσι, μαζεύονται όλοι σε ένα δωμάτιο αλλά αντί για την επίλυση ενός 

μεγάλου μαθηματικού προβλήματος επιδίδονται στην λύση γρίφων 

προκειμένου να κρατηθούν εν ζωή! Ωραίοι και εύκολοι γρίφοι… Αρκεί 

βέβαια να μην συρρικνώνεται το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεσαι.. 
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«Ο Κύβος 1-2-3» 

 

  Έξι συνολικά άγνωστοι ξυπνούν μια μέρα σε ένα κυβικό 

λαβύρινθο. Όταν συναντιούνται, εργάζονται μαζί χρησιμοποιώντας τις 

δεξιότητες και τα ταλέντα τους για να γλυτώσουν από τις θανάσιμες παγίδες 

που επιφυλάσσουν πολλά από τα χρωματιστά κυβικά δωμάτια. 

Χρησιμοποιώντας τις μαθηματικές δεξιότητες ενός από τους παγιδευμένους , 

πιέζουν προς τα εμπρός, προς τα πάνω, προς τα κάτω και προς τα μέσα τις 

καταπακτές έτσι ώστε να ανακαλύψουν την έξοδο. 
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«Good Will Hunting» 

Ο Γουίλ Χάντινγκ εργάζεται ως επιστάτης σε ένα κορυφαίο 

αμερικανικό πανεπιστήμιο. Όταν ο καθηγητής μαθηματικών του 

πανεπιστημίου Τζέραλντ Λαμπό αφήνει μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση 

στον πίνακα του διαδρόμου, ο Γουίλ είναι ο μόνος, ανάμεσα στα κορυφαία 

μυαλά του πανεπιστημίου, που καταφέρνει να τη λύσει. Όταν ο καθηγητής 

Λαμπό ανακαλύπτει ότι ο Γουίλ είναι αυτός που έλυσε την εξίσωση, του 

προτείνει να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο. Ως αντάλλαγμα θα τον βοηθήσει με 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με το νόμο. Μετά από αρκετές άκαρπες 

συνεδρίες με διάφορους ψυχοθεραπευτές, εμφανίζεται ο χαρισματικός Σον 

Μαγκουάιρ, ο οποίος καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να 

τον βοηθήσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις που αφορούν το κοινωνικό του 

περιβάλλον αλλά και το μέλλον του. 
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«Proof» 

 

Η κόρη του ενός λαμπρού αλλά ψυχικά διαταραγμένου μαθηματικού, 

που πέθανε πρόσφατα, προσπαθεί να μάθει πως να αντιμετωπίζει την πιθανή 

κληρονομιά της: την παραφροσύνη του. Ένας μαθητής του και μαθηματικός 

του Πανεπιστημίου του Σικάγο,  κάνει μια έρευνα στα σημειωματάρια του 

πατέρα της, προσπαθώντας να βρεί κάποια λαμπρή απόδειξη που αυτός θα 

μπορούσε να είχε αποδείξει σε μια στιγμή διαύγειας του 
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«Ένα υπέροχο μυαλό» 

Στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ο John Nash αγωνίζεται να κάνει 

κάτι αξιόλογο στον κόσμο των μαθηματικών. Επιτέλους κάνει μια 

επαναστατική ανακάλυψη που τελικά θα του αποφέρει το βραβείο Νόμπελ. 

Μετά το σχολείο ,απόφοιτος πια, γυρίζει στη διδασκαλία και ερωτεύεται την 

Alicia, την  μαθήτρια του. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ζητά τη βοήθειά του 

για να σπάσει Σοβιετικούς κωδικούς, που σύντομα δέχεται και έτσι 

συμμετέχει σε μια τρομακτική συνωμοσία. Ο Nash μεγαλώνει όλο και 

περισσότερο παρανοϊκός μέχρι μια ανακάλυψη του που μετατρέπει 

ολόκληρο τον κόσμο του ανάποδα. Τώρα είναι, μόνο με τη βοήθεια της 

γυναίκας του,  σε θέση να ανακτήσει την ψυχική του δύναμη και να 

επανακτήσει την ιδιότητά του ως μεγάλος μαθηματικός. 
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«Κωδικός Αίνιγμα» 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μάρτιο του 1943, 

στο cryptoanalysts, κέντρο αποκρυπτογράφησης κωδικών στο κέντρο της 

Βρετανίας, ανακάλυψαν ότι οι Ναζί έχουν αλλάξει τους κωδικούς τους. Οι 

αρχές επιστρατεύουν τη βοήθεια ενός λαμπρού νεαρού άνδρα, Tom, να τους 

βοηθήσει να σπάσει τον κωδικό ξανά. Η πιθανότητα ενός κατασκόπου στους 

κόλπους των βρετανικών κωδικών να σπάσει τους Γερμανικούς, είναι 

απίθανη  ενώ η αγάπη του, Claire, έχει εξαφανιστεί. Για να λύσει τα 

μυστήρια προσλαμβάνει τον καλύτερο φίλο της Claire. Κατά την εξέταση 

προσωπική ζωή της Claire, το ζευγάρι ανακαλύπτει προσωπικές και διεθνή 

προδοσίες. 

 

 
 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΓΡΙΒΑΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 
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   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΜΠΑΡΚΑ  ΕΥΡΙΔΙΚΗ- ΜΑΡΙΑ 

ΠΑΝΟ  ΜΑΡΙΑ 

 

 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

53 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Η λογοτεχνία, όπως η τέχνη κι η φιλοσοφία, και τα μαθηματικά, είχαν 

την οργανική τους θέση στην ελληνική κοινωνία. Ήταν λειτουργήματα, 

όπως το έργο του νομοθέτη, του πολιτικού, του στρατηγού, του ιερέα, του 

μάντη. Δίπλα στ’ αναγνωρισμένα επαγγέλματα του γεωργού, του τεχνίτη, του 

θαλασσινού, του γιατρού, του μάντη, οι αρχαίοι έβαζαν σε περίοπτη θέση 

την τέχνη του ποιητή. Από τα παλαιότερα χρόνια ως την αποσύνθεση της 

ελληνικής πολιτείας, η ελληνική λογοτεχνία είχε ομαδικότητα, που εμείς 

δύσκολα την καταλαβαίνουμε.  

Ο ποιητής έπαιρνε ενεργό μέρος στη ζωή της κοινωνίας, στα 

οικονομικά, πολιτικά, θρησκευτικά ζητήματα, με την αξίωση να είναι 

διαφωτιστής κι οδηγός. Έτσι από τα παλαιότερα άσματα της Ιλιάδας ως τα 

χρόνια πέρα από τον Αλέξανδρο , ως το Μένανδρο και τον Φιλήμονα, 

στάθηκε στο υψηλό εκείνο βάθρο που της έδωσε το ξεχωριστό γνώρισμα του 

καθολικού, του υπερπροσωπικού, του γενικά ανθρώπινου. Ανάλογα με τη 

σημασία της δουλεύτηκε επί γενεές, μ’ επιμέλεια, όπως το μάρμαρο ή ο 

πηλός, και καθώς ήταν προορισμένη να ακουστεί κι όχι να διαβαστεί, έφτασε 

στην κρυσταλλένια ευφωνία και λιτότητα, που τη νοσταλγούν όσοι τη 

γνώρισαν. Αυτά και κάποια άλλα που μας ξεφεύγουν χάρισαν στον ελληνικό 

λόγο την ιδιοτυπία που τη βάζει σε ξεχωριστή θέση και της δίνει την 

εντύπωση του μοναδικού, αυτού που έγινε μια φορά. 

Τι είναι μαθηματικά 

Η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την συστηματική εξέταση των 

φυσικών μεγεθών, των σχημάτων, των σημείων, των αριθμών και τις μεταξύ 

τους σχέσεις, γράφει στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ο Γ. 

Μπαμπινιώτης. Επιστήμη  κατά την έννοια ότι ανακαλύπτεις και οικοδομείς 

ένα σύστημα εφαρμοσμένων πληροφοριών που η οργανική τους δόμηση έχει  

τον ειρμό, την ακρίβεια και την αναγκαιότητα της οργανικής τάξης που 

υπάρχει μέσα στη φύση. Αιτία που κάνει τη φύση και τους νόμους της 

σύσταση αναλλοίωτη, και αιώνια, και ανώλεθρη. 

Τι είναι Ποίηση 

Αν κινήσει κανείς από τη ρίζα των πραγμάτων και των λέξεων, τότε 

υποχρεώνεται να δεχτεί πως όταν λέει ποίημα, εννοεί και το έμμετρο και το 

πεζό λογοτέχνημα. Προϋπόθεση για να υιοθετηθεί αυτή η κατανόηση είναι 

η γνώση για την υλομορφική ενότητα των όντων. Υλομορφική ενότητα 

σημαίνει πως στη γνήσια περιοχή της λογοτεχνίας, στην εξαίρεση δηλαδή, 

επειδή η κίβδηλη μορφή της λογοτεχνίας είναι ο κανόνας και η κατάσταση, 

μορφή και περιεχόμενο είναι ένα.  

Ο αληθινός βέβαια λογοτέχνης όταν γράφει, λογαριάζει και το τι θα 

ειπεί, και πως θα το ειπεί. Πέρα όμως και πάνω από τούτη τη διπλή έγνοια, 

η προσοχή του είναι μαγνητισμένη από την τρομώδη  συναρπαγή του μέσα 

στο λόγο των πραγμάτων. Τον συνέχουν και τον σφυροκοπούν εκείνα τα 
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αφανή νοήματα και νεύματα, που είναι ό,τι ονομάζουμε απλά η ομορφιά του 

κόσμου. Από αυτή την ειδική και επικίνδυνη σχέση του δημιουργού με την 

ομορφιά του κόσμου πηγάζουν και εξηγούνται δύο πράγματα. Το ένα είναι η 

ανάγκη της έμπνευσης , προκειμένου να δημιουργήσει ο δημιουργός. Είναι 

εκείνο που ο Πλάτων στο Φαίδρο το ονομάζει «από Μουσών κατακωχή τε και 

μανία» (Πλατ., Φαίδρος, 245α). Το άλλο είναι η ποιητική δύναμη της 

αλήθειας που κλείνεται στο έργο του. Από δω ακριβώς λάβαινε  αιτία ο 

Ντοστογιέβσκι  και έδενε την ομορφιά και την αλήθεια στη γνωστή πρότασή 

του, που ηχεί  τόσο παράλογα:  “η εμορφιά θα σώσει τον κόσμο”. 

Έτσι, κατά τον ίδιο λόγο που ποίηση είναι οι τρείς λαμπριάτικες 

οκτάβες του Σολωμού από το Λάμπρο, ποίηση είναι και η διαθήκη του 

Αριστοτέλη, και το υπόγειο του Ντοστογιέβσκι, και η Δίκη του Κάφκα, και 

τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, και  ολόκληρος ο Παπαδιαμάντης. 

Αυτός ο μέσα στα σκοτεινά πάμφωτος ειρμός κατανόησης που οδηγεί στο 

ποίημα, το φέρνει τόσο κοντά στην πράξη, ώστε τα δύο σχεδόν γίνονται ένα. 

Έτσι λέει λόγο αληθινό, εκείνος που διατείνεται ότι ποίημα είναι ο θάνατος 

του μάντη Μεγιστία στις Θερμοπύλες, η συνωμοσία του Βρούτου στη Ρώμη, 

η στέψη του Παλαιολόγου στο Μυστρά, και η άρνηση του Πολυζωίδη  να 

υπογράψει την καταδίκη του Αναπλιού.Ο Γκαίτε καθισμένος σ’ αυτή την 

πέτρα της υπομονής και της γνώσης  φωτίστηκε να μεταφράσει το Εν αρχή 

ην ο Λόγος του τέταρτου Ευαγγελίου με το Εν αρχή ην η Πράξις. (Goethe, 

Faust, 1224  - 1237). 

Το όνομα ποίημα παράγεται από το ρήμα ποιείν που σημαίνει 

πράττειν. Δεν  θα καταπιαστούμε με τα κριτήρια της γνήσιας και της 

κίβδηλης ποίησης. Αυτό το θέμα είναι άλλο, είναι μεγάλο, και οδηγεί στις 

ανοιχτές θάλασσες. Μερικά όμως σημεία – κριτήρια θα τ΄ αγγίξουμε 

ακροθιγώς. Το πρώτο είναι το νέο. Ο ποιητής για να δημιουργήσει 

δημιουργία, κάπου και κάπως θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του επιστήμονα 

ερευνητή. Από μία άποψη γίνεται και η τέχνη έρευνα. Η Κωμωδία του 

Δάντη που είναι το έπος του μεσαίωνα προϋποθέτει την Αινειάδα του 

Βιργίλου, που είναι έπος των λατίνων. Η Αινειάδα με την σειρά της είναι 

προέκταση των επών του Ομήρου. Όπως ο φυσικός ή ο βιολόγος δε θα 

προχωρήσει στην ανακάλυψη του νέου, αν  δε γνωρίζει ολόκληρο το 

επιστητό του τομέα που δουλεύει, έτσι γίνεται και με το ποιητή. Δε φτάνει η 

έμπνευση, το ταλέντο, η άσκηση. Χρειάζεται και η γνώση. Το δεύτερο είναι η 

οικονομία. Ότι δηλαδή ο τεχνίτης δουλεύει με φειδώ και με φόβο. Το σπάνιο 

για να γράφει, όχι για να ασκείται. Γιατί το δεύτερο το κάνει νύχτα 

μέρα.Είκοσι χρόνους δούλευε τους δύο Οιδίποδες ο Σοφοκλής, και πενήντα ο 

Γκαίτε το Φάουστ. Και ο Καβάφης, ένας ποιητής είκοσι δύο καρατίων, 

έγραφε τρία τέσσερα ολιγόστιχα ποιήματα το χρόνο. Και δεν έκανε πράγμα 

σε ολόκληρη τη ζωή του, παρά να μελετά, να στοχάζεται, και να δουλεύει 
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στην ποίηση. Όταν γράφει κανείς σε μέρες εκατό σελίδες διακόσιες, ο 

άνθρωπος δουλεύει μάρμαρο και παράγει μαρμαρόσκονη. Και δυστυχώς 

έχουμε τέτοιους ποιητές σήμερα. Και περνιούνται για μεγαλοφυΐες. 

Η σχέση μαθηματικών και ποίησης 

Τα μαθηματικά και η ποίηση είναι δυο πανάρχαιες δημιουργικές και 

πνευματικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι μύθοι που ανέπτυξε ο 

άνθρωπος για την ερμηνεία του περιβάλλοντος κόσμου, μύθοι κοσμογονικοί, 

μύθοι θρησκευτικοί, πλημμυρισμένοι με μυστήριο που από πίσω κρυβόταν 

το δέος του ανθρώπου για όλα αυτά που δεν μπορούσε να εξηγήσει για το πώς 

δημιουργήθηκε ο κόσμος, ο άνθρωπος, και για το επέκεινα του θανάτου. 

Πρωταγωνιστές τα στοιχεία της φύσης και ο άνθρωπος ως τραγική φιγούρα. 

Και από την άλλη τα μαθηματικά, εργαλείο χρήσιμο για τον πρωτόγονο 

άνθρωπο για να μετράει τον χρόνο, τις ημέρες, τις φάσεις της σελήνης και με 

την πάροδο του χρόνου έγιναν η γλώσσα της επιστήμης με την οποία θα 

προσπαθήσει ορθολογικά πλέον και με τη λογική να προσεγγίσει και να 

ερμηνεύσει την φύση και το θείον, (στο βαθμό που είναι δηλαδή δυνατό να 

προσεγγισθεί το θείο με την λογική και την επιστήμη και όχι με το 

συναίσθημα). 

Όπως μας λέει και ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμώτη: 

«…Μα και τον αριθμό, πρώτη σοφία 

τους βρήκα εγώ, και των γραμμάτων 

το συνταίριασμα, δουλεύτρα τέχνη 

Μητέρα των μουσών, μνήμη των πάντων…» 

Το συνταίριασμα λοιπόν αυτό αριθμών και 

γραμμάτων οδηγεί στα μαθηματικά και στην ποίηση. Το 

δώρο του  Προμηθέα στην ανθρωπότητα, θεμέλια και τα δυο του ανθρώπινου 

πολιτισμού, και πολύτιμα στολίδια που έκλεψε από τους μακάριους θεούς. 

Σε υψηλό επίπεδο της δημιουργίας, η ποίηση γίνεται γεωμετρημένη 

ισορροπία νοημάτων και λογισμού. Εδώ υπάρχει η τομή των μαθηματικών 

και της ποίησης.  Η δύναμη της αλήθειας, το κοινό τους στοιχείο. 

  Τι είναι όμως αλήθεια; Ο Ευκλείδειος ορισμός λέγει  “Αλήθεια είναι η 

εξίσωση του πράγματος και του διανοήματος” , και ο σχετικιστικός  ορισμός 

της αλήθειας αναφέρει ότι “η αλήθεια είναι δυναμική. Είναι χρεία να τη 

δημιουργούμε συνεχώς, να την ανεβάζουμε από την αφάνεια (λήθη) στο φως  

(α - λήθη). Η διαλεκτική σχέση μας μαζί της είναι δραματική και 

ατελεύτητη.      

   Στο υπέρθυρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα υπήρχε η επιγραφή: 

«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μου την στέγην», δηλαδή δεν επιτρεπόταν να 

φοιτήσει κάποιος στην Ακαδημία, εάν δεν γνώριζε Γεωμετρία, τουτέστιν 

Μαθηματικά.    (Πλάτων, 427 π.Χ.–347 π.Χ.) 
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Υπάρχει, κατά το Χάιντεγκερ (1889 - 1976), που 

ασχολήθηκε με την φιλοσοφία της ύπαρξης ακόμη ένα 

είδος ανθρώπου που μεριμνά πνευματικά, ο ποιητής. 

Αυτός κρατά το δεσμό με το «ον» διασώζοντας την 

αλήθεια.  Mε τη μελέτη της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και 

ίσως περισσότερο ακόμα των προσωκρατικών, ο 

Xάιντεγκερ επιστρέφει στην ιδέα πως η αλήθεια είναι 

όχι μόνο μια αποκάλυψη, αλλά και πως η αποκάλυψη 

αυτή γίνεται διαμέσου της γλώσσας του ανθρώπου και 

ιδιαίτερα του ποιητή. (Martin Heidegger, 1889 – 1976)  

Ο Γιόχαν Κρίστιαν Φρήντριχ Χαίλντερλιν (Johann Christian 

Friedrich Hölderlin, 1770 -1843), ήταν μεγάλος Γερμανός λυρικός ποιητής. 

Ο Χαίλντερλιν, έγραψε πως εκείνο από τα ανθρώπινα έργα που μένει μόνιμα 

ενάντια στη ροή του χρόνου και την αλλαγή των πραγμάτων είναι ό,τι 

ιδρύουν οι  ποιητές  με τη γλώσσα. (Hölderlin,1770 – 1843).                                                                                                 

   Ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ (Werner Heisenberg, 1901 – 1976), ήταν 

Γερμανός φυσικός, με σπουδαία συμβολή στη θεμελίωση της 

Κβαντομηχανικής, για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 

του 1932. Μόλις το 1923 σε ηλικία 22 χρόνων, μπόρεσε ο Χάιζενμπεργκ να 

ανακηρυχθεί διδάκτωρ. Το 1924 έγινε βοηθός του Μαξ Μπορν στο 

Γκέτινγκεν. Το 1927 διατύπωσε ο ίδιος ο Χάιζενμπεργκ την «Αρχή της 

απροσδιοριστίας», μετά από στενή συνεργασία με τον Νιλς Μπορ. Η αρχή 

της απροσδιοριστίας έδινε μια τελείως νέα ερμηνεία για το φυσικό κόσμο, 

όπως ότι κύμα και σωματίδιο είναι διαφορετικές 

θεωρήσεις του ίδιου πράγματος, καθώς και την 

ουσιαστική εξήγηση της σταθερότητας της ύλης. Στη 

θέση της αιτιότητας της Κλασική Φυσικής, μπήκε η 

τυχαιότητα των γεγονότων. Ο μαθηματικός τύπος που 

μας έδωσε ο Χάϊζενμπεργκ είναι: ΔpΔq ≥h. Εν 

αντιθέσει με την αρχή της αιτιοκρατίας, σύμφωνα με 

την αρχή της απροσδιοριστίας υπάρχουν γεγονότα των 

οποίων η εκδήλωση δεν υπαγορεύεται από κάποια 

αιτία. Αυτός ο μεγάλος φυσικός δηλώνει ό,τι :  

«Μόνο δύο γλώσσες έχει ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει την 

πραγματικότητα, τα μαθηματικά και την ποίηση». 

Ο Ρέβιελ Νετς, καθηγητής Κλασικών Σπουδών, Ιστορίας και 

Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που 

συνταιριάζει την ειδίκευσή του στα προ-μοντέρνα μαθηματικά με το 

γράψιμο ποίησης, υποστηρίζει ότι κάτι από την αύρα των μαθηματικών έχει 

χαθεί στη διαδρομή από τα αρχαία ελληνικά στα μεσαιωνικά και στα νεότερα 

μαθηματικά.  Η μελέτη των αρχαίων μαθηματικών κειμένων μάς αφηγείται 
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μια κρυφή πτυχή της ιστορίας.  Η ιστορία των μαθηματικών μάς 

αποκαλύπτει χαρακτηριστικά της όλης ιστορίας των ανθρώπων που μας 

διέφυγαν ως σήμερα, που τα αγνοούμε ως ανάξιοι κληρονόμοι υπερπλούσιας 

περιουσίας. Η γεωμετρία των Ελλήνων συστηματοποιήθηκε, 

μαθηματικοποιήθηκε και μεταγλωττίστηκε σε 

συστήματα εξισώσεων.  Αλλά... κάτι είχε χαθεί στη 

μετάφραση! Αυτό το «κάτι» αναδεικνύει με υπομονή 

αρχαιολόγου ο Νετς αναψηλαφώντας προσεκτικά τα 

αρχαία κείμενα και διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές 

τους το γιατί οι αρχαίοι Έλληνες παρήγαγαν τόσες 

λύσεις για το ίδιο πρόβλημα. Ανακαλύπτει μια ολότελα διαφορετική 

πολιτισμική προσέγγιση, μια διάσταση «ύψιστης τέχνης» και «πάθους». Για 

τους αρχαίους Έλληνες τα προβλήματα μαθηματικών δεν ήταν απλή ανάγκη 

υπερπήδησης τεχνικών δυσκολιών. Ήταν αγώνας πνεύματος, ήταν πόλεμος 

διανοητικός, ήταν η χαρά της νίκης με διαφορετικό τρόπο και υψηλότερη 

επίδοση στον ίδιο στίβο! Ήταν ανάγκη αισθητική η ανάδειξη της 

«ομορφότερης λύσης»! Όπως συμπεραίνει χαρακτηριστικά ο συγγραφέας: 

«Μια νεότερη μαθηματική απόδειξη... εξυπηρετεί έναν ευρύτερο σκοπό. 

Είναι, από τη φύση της, ένα εργαλείο. Μια ελληνική λύση μπορεί να είναι 

ένα αληθινά αυτόνομο έργο... Είναι από τη φύση της ένα έργο τέχνης. Κι 

έτσι κάτι από την αύρα των μαθηματικών έχει χαθεί στη διαδρομή από τα 

ελληνικά στα μεσαιωνικά και στα νεότερα μαθηματικά». 

 
Ο  Άλπερτ Αϊνστάιν  υποστήριξε ότι «η παρουσίαση της ύλης των 

Στοιχείων από τον Eυκλείδη είναι η ποίηση των λογικών ιδεών».  
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Με ποιητικό τρόπο στο παρακάτω ποίημα ο 

Διονύσιος Σολωμός, χωρίς να κάνει μαθηματικά, ορίζει 

την αντιστοιχία "ένα προς ένα"  ως θεμελιώδη έννοια 

των μαθηματικών, κι έτσι έχουμε μια συνάρτηση 

μαθηματικών και ποίησης. 

H Γυναίκα της Zάκυθος 

ΚΕΦ. 1 

«1. Εγώ, Διονύσιος Ιερομόναχος, εγκάτοικος στο ξωκλήσι του Αγίου Λύπιου, 

για να περιγράψω ό,τι στοχάζουμαι, λέγω: 

2. Ότι εγύριζα από το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, όπου είχα πάει για να 

μιλήσω με ένα καλόγερο για κάτι υπόθεσες ψυχικές, 

3. και ήταν η ώρα οπού θολώνουνε τα νερά, και είχα φθάσει στα Τρία 

Πηγάδια, και ήταν εκεί τριγύρου η γη όλο νερά, γιατί πάνε οι γυναίκες και 

συχνοβγάνουνε. 

4. Εσταμάτησα σε ένα από τα Τρία Πηγάδια, και απιθώνοντας τα χέρια μου 

στο φιλιατρό του πηγαδιού, έσκυψα να ιδώ αν ήτουν πολύ νερό· 

5. και το είδα σκεδόν γιομάτο, και είπα: Δόξα σοι ο Θεός· 

6. γλυκιά η δροσιά που στέρνει για τα σπλάχνα του ανθρώπου το καλοκαίρι, 

μεγάλα τα έργα Του, και μεγάλη η αφχαριστία του ανθρώπου. 

7. Και οι δίκαιοι κατά την Θεία Γραφή πόσοι είναι; Και συλλογίζοντας αυτό, 

επέσανε τα μάτια μου στα χέρια μου οπού ήτανε απιθωμένα στο φιλιατρό. 

8. Και θέλοντας να μετρήσω με τα δάχτυλα τους δίκαιους, ασήκωσα από το 

φιλιατρό το χέρι μου το ζερβί, και κοιτώντας τα δάχτυλα του δεξιού είπα: Τάχα 

να είναι πολλά; 

9. Και αρχίνησα και εσύγκρενα τον αριθμό των δικαίων οπού εγνώριζα, με 

αυτά τα πέντε δάχτυλα, και βρίσκοντας πως ετούτα επερισσεύανε, ελιγόστεψα 

το δάχτυλο το λιανό, κρύβοντάς το ανάμεσα στο φιλιατρό και στην απαλάμη 

μου· 

10. και έστεκα και εθεωρούσα τα τέσσερα δάχτυλα για πολληώρα, και 

αιστάνθηκα μεγάλη λαχτάρα, γιατί είδα πως ήμουνα στενεμένος να λιγοστέψω, 

και κοντά στο λιανό μου δάχτυλο έβαλα το σιμοτινό του στην ίδια θέση. 

11. Εμνέσκανε το λοιπόν αποκάτου από τα μάτια μου τα τρία δάχτυλα μοναχά, 

και τα εχτυπούσα ανήσυχα απάνου στο φιλιατρό, για να βοηθήσω το νου μου να 

εύρει κάνε τρεις δίκαιους. 

12. Αλλά επειδή αρχινήσανε τα σωθικά μου να τρέμουνε σαν τη θάλασσα που 

δεν ησυχάζει ποτέ, 

13. ασήκωσα τα τρία μου έρμα, και έκαμα το σταυρό μου. 

14. Έπειτα, θέλοντας να αριθμήσω τους άδικους, έχωσα το ένα χέρι μες στην 

τζέπη του ράσου μου, και το άλλο ανάμεσα στο ζωνάρι μου, γιατί εκατάλαβα, 

αλίμονον!, πως τα δάχτυλα δεν εχρειαζόντανε ολότελα. 
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15. Και ο νους μου εζαλίστηκε από το μεγάλον αριθμό· όμως με παρηγορούσε 

το να βλέπω πως καθένας κάτι καλό είχε απάνου του». 

Κάπως έτσι σχημάτισε την έννοια του αριθμού και ο πρωτόγονος 

άνθρωπος, που δεν ήθελε βέβαια να μετρήσει τους δίκαιους της εποχής του, 

αλλά πιο απλά  και καθημερινά πράγματα. Έτσι και ο μαθηματικός όρισε 

την "ένα προς ένα" αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων δύο συνόλων, που 

οδήγησε στη δημιουργία του συνόλου των φυσικών αριθμών. Τι διαφορετικό 

έκανε ο Cαntor από τον Ιερομόναχο Διονύσιο του Σολωμού, όταν π.χ. θέλησε 

να εξετάσει αν το σύνολο των φυσικών αριθμών 1,2,3, ... ,ν, ... έχει το ίδιο 

πλήθος αριθμών με το σύνολο των άρτιων 2,4,6, ... ,2ν, ... ; Αντί να σηκώσει 

τα δάχτυλά του, έβαλε τους αριθμούς τον έναν απέναντι στον άλλον, ώστε να 

έχει τη διάταξη 

 1,2,3,  ... ,ν, ... 

 2,4,6, ... ,2ν, ... 

και διαπίστωσε  ότι το πλήθος είναι το ίδιο. Πόση ποίηση κρύβει αυτή η 

απόδειξη;  Έτσι ο Cantor με την ισοδυναμία των συνόλων μας επιτρέπει να 

μετράμε και τα λίγα και τα πολλά και το άπειρο πλήθος των αμαρτωλών που 

ζάλισε τον Ιερομόναχο Διονύσιο. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης στο δοκίμιό του «H μέθοδος του άρα» σημειώνει: 

«Τον καιρό που δεν καταλάβαινα τα μαθηματικά, θυμάμαι, μου λέγανε ότι 

δεν είχα παρά να μετατοπισθώ κατά ένα βήμα, σαν συλλογιστικός 

μηχανισμός, για να διατρέξω την απέραντη και συνάμα μηδαμινή απόσταση 

που ένιωθα να με χωρίζει απ' αυτόν τον χώρο. Και αναρωτιέμαι: μήπως θα 

ήταν χρήσιμο να το αντιστρέψουμε αυτό σήμερα; Και από τη μεριά τη δική 

μας να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι μια διαφορετική από μέρους τους 

διαχείριση των στοιχείων της πραγματικότητας θα μπορούσε πάλι να τα 

βγάζει σε αλλιώς αυστηρά και αλλιώς αποδεικτέα μαθηματικά; (…)  

Oι κολεγιόπαιδες λύνουν εκπληκτικές εξισώσεις με μιαν ευκολία που 

είναι ν' απορείς: συν, πλην, διά, επί - άρα. Tο μυστικό στη ζωή αυτή, 

φαίνεται, δεν είναι αν είσαι δούλος ή όχι. Eίναι να οδηγείσαι με συνέπεια σε 

κάποιο «άρα» και να 'χεις έτοιμη την απάντηση. Άρα; Mήπως χρειάζεται ένα 

διαφορετικό «άρα» που να είναι αποτέλεσμα κάποιων «αλλιώς αυστηρών και 

αλλιώς αποδεικτέων μαθηματικών»; Ίσως είναι ανάγκη στα παιδιά μας να 

διδάσκουμε μαζί με τα μαθηματικά που οδήγησαν στο «άρα» της 

τεχνολογίας, και κάποια «λυρικά μαθηματικά» που να οδηγούν και στο «άρα» 

της ευαισθησίας «που διπλασιάζει την ικανότητά σου να αντιλαμβάνεσαι τη 

ζωή και που αποτελεί μια πρόσβαση στο πραγματικό νόημα της ελευθερίας. 

Επειδή -να το πούμε κι αυτό- ελευθερία δεν είναι να κινείσαι ανεμπόδιστα 

στο πεδίο που σου έχει δοθεί. Να διευρύνεις αυτό το πεδίο και δη κατά τη 

διάσταση της αναλογίας των αισθήσεων, αυτό είναι». (Εν λευκώ, εκδ. 

Ίκαρος). 
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Aς απολαύσουμε στο τέλος τα «μαθηματικά της θάλασσας» του Οδυσσέα 

Ελύτη : 

«Τ’ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

ΜΟΥ τα έκανα στο Σχολείο της 

θάλασσας. Ιδού και μερικές 

πράξεις για παράδειγμα: 

 (1) Εάν αποσυνδέσεις την 

Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου 

απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι 

κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με 

άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις. 

(2) Το γινόμενο των μυριστικών 

χόρτων επί την αθωότητα δίνει 

πάντοτε το σχήμα κάποιου Ιησού 

Χριστού. 

(3) Η ευτυχία είναι η ορθή σχέση 

ανάμεσα στις πράξεις (σχήματα) 

και στα αισθήματα (χρώματα). Η 

ζωή μας κόβεται, και οφείλει να 

κόβεται, στα μέτρα που έκοψε τα 

χρωματιστά χαρτιά του ο 

Matisse. 

(4) Όπου υπάρχουν συκιές υπάρχει Ελλάδα. Όπου προεξέχει το βουνό απ’ τη 

λέξη του υπάρχει ποιητής. Η ηδονή δεν είναι αφαιρετέα. 

(5) Ένα δειλινό στο Αιγαίο περιλαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε τόσο ίσες 

δόσεις που δεν μένει στο τέλος παρά η αλήθεια. 

(6) Κάθε πρόοδος στο ηθικό επίπεδο δεν μπορεί παρά να είναι αντιστρόφως 

ανάλογη προς την ικανότητα που έχουν η δύναμη κι ο αριθμός να 

καθορίζουν τα πεπρωμένα μας. 

(7) Ένας “Αναχωρητής” για τους μισούς είναι, αναγκαστικά, για τους άλλους 

μισούς, ένας “Ερχόμενος”.» 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι δουλειά των Μαθηματικών  

είναι ο κανόνας , και η εξαίρεση  δουλειά της ποίησης,  στην αναζήτηση της 

αλήθειας. Τι χρειαζόμαστε περισσότερο στη ζωή μας; Τα μαθηματικά ή την 

ποίηση; Χρειαζόμαστε την ισορροπία, την τάξη, την αρμονία και την 

ομορφιά που υπάρχουν στα μαθηματικά. Αλλά η πηγή των μαθηματικών και 

της ποίησης είναι κοινή: η πάλη για την ομορφιά.                               
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

      ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 
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Η ένωση δύο τόσο ανόμοιων εννοιών είναι ένα αναμφίβολα τολμηρό 

εγχείρημα. Ξεκινώντας  από την πρώτη λέξη, τα μαθηματικά , «την κορωνίδα 

των επιστημών» κατά πολλούς,  είναι μια επιστήμη βασισμένη στην ψυχρή 

λογική  απαλλαγμένη από οτιδήποτε περιττό, οποιοδήποτε  συναίσθημα. Από 

την άλλη πλευρά η λογοτεχνία αποτελεί την καταγραφή της ανθρώπινης 

ιστορίας σε όλες της τις εκφάνσεις, αναγκαστικά συμπεριλαμβανομένων και 

μη-λογικών στιγμών, στιγμών όπου επικρατεί το συναίσθημα, το ένστικτο. 

Άραγε μπορούν αυτά τα δυο να συνυπάρχουν και να παράγουν κάτι 

δημιουργικό; 

     Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η μαθηματική λογοτεχνία είναι εξ 

ορισμού αμφιλεγόμενη. Όσον αφορά το ζήτημα της ύπαρξής της επικρατούν 

δύο αντικρουόμενες απόψεις.  

Από τη μια πλευρά υποστηρίζεται ότι λογοτεχνικό είδος σε σχέση με τα 

μαθηματικά υφίσταται και ορίζεται ως η μυθοπλασία της οποίας η εξέλιξη 

επηρεάζεται από τα μαθηματικά. Βασικό γνώρισμα αυτού του είδους 

εντοπίζεται στη δομή του, η οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με μια 

μαθηματική απόδειξη. Με άλλα λόγια, όπως οι μαθηματικές αποδείξεις 

βασίζονται σε αξιώματα, έτσι και ένα μαθηματικό μυθιστόρημα βασίζεται σε 

γεγονότα. Και τα δύο αναπτύσσονται με τη λογική και τελειώνουν με τη 

λύση της υπόθεσης ή την απόδειξη του θεωρήματος. Στην Ελλάδα 

υποστηρικτής αυτής της άποψης είναι ο συγγραφέας και μεταφραστής 

μαθηματικών μυθιστορημάτων Τεύκρος Μιχαηλίδης. 

      Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη που υποστηρίζεται από τον 

Απόστολο Δοξιάδη, επίσης συγγραφέα μαθηματικών μυθιστορημάτων. 

Σύμφωνα με αυτή η θεματολογία ενός βιβλίου δεν συνεπάγεται με τη 

δημιουργία είδους, ενώ απουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Παράλληλα τα μαθηματικά απέχουν από τους προβληματισμούς την 

ανθρώπινης ζωής, γεγονός που αντίκειται στην ουσία της λογοτεχνίας που 

είναι η καταγραφή των ανθρώπινων ζητημάτων. 

    Ωστόσο, αυτό που υποστηρίζει καλύτερα, κατά την γνώμη μου, την 

ύπαρξή της είναι η κοινή καταγωγή των μαθηματικών και της φιλοσοφίας, 

πού εντοπίζεται στην Αρχαία Ελλάδα, πριν την ύπαρξη των ίδιων των 

λέξεων, όπου οι έννοιες αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημες. Τα κοινά στοιχεία 

μπορεί να μην είναι πλέον ορατά, αλλά ο σκοπός που επιτελούν είναι 

συμπληρωματικός. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρεται στην παρουσίαση του 

βιβλίου «Κύκλοι Διαταραγμένοι», που ασχολείται με τη σχέση μαθηματικών-

αφήγησης : « οι ιστορίες αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που δρούμε και 

αλληλεπιδρούμε, ενώ τα θεωρήματα μας δίνουν καθαρή σκέψη- ό,τι 

καταφέραμε να αποστάξουμε από την θορυβώδη πραγματικότητα. 

    Η μαθηματική λογοτεχνία έκανε την εμφάνισή της τον 19ο αιώνα με 

τον Κάρολ Λούις και την «Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», στο οποίο 
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εμφανίζονται οι πρώτες σαφείς αναφορές στα μαθηματικά. Συνεχιστής αυτής 

της τάσης υπήρξε ο Τζόναθαν Σουίφτ, όπου με το έργο του «οι περιπέτειες 

του Γκιούλιβερ» παρουσιάζει μία ολόκληρη χώρα στην οποία επικρατούν τα 

μαθηματικά και η μουσική. 

      Η μαθηματική λογοτεχνία με τη σημερινή μορφή αναπτύχθηκε από τη 

δεκαετία του 1980 και εξής, οπότε και παρατηρείται μία διεθνής τάση 

συγγραφέων προς το είδος αυτό. Όσον αφορά τους ίδιους τους συγγραφείς, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν σπουδάσει σχετικά με τα 

μαθηματικά, ενώ μερικοί είναι διακεκριμένοι μαθηματικοί και καθηγητές σε 

γνωστά πανεπιστήμια. 

     Μπορούμε να διαχωρίσουμε τα λογοτεχνικά έργα με βάση το 

περιεχόμενό τους. Έτσι τα διακρίνουμε σε δύο βασικές ομάδες. Η πρώτη 

ασχολείται με τα μαθηματικά θεωρήματα καθαυτά, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη 

σημασία στις προσωπικότητες που κρύβονται πίσω από τις αποδείξεις. Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ενδιαφέρεται για  την ιστορία των μαθηματικών. 

Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα έργα που επικεντρώνονται στους 

μαθηματικούς , ως προσωπικότητες, παρακολουθούν την ιδιωτική  τους ζωή 

και μέσα από αυτή το έργο τους. Δηλαδή αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο 

μαθηματικό τον οποίο παρουσιάζουν πιο ολοκληρωμένα. 

       Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το ¨Θεώρημα του παπαγάλου¨  του Ντενί 

Γκέτζ. Το βιβλίο διαδραματίζεται στο Παρίσι στα τέλη του 20ού αιώνα, όπου 

μια ιδιότυπη οικογένεια ξεκινά μια 

εξερεύνηση στην ιστορία των μαθηματικών 

με αφορμή ένα γράμμα. Με επίκεντρο το 

Παρίσι ο συγγραφέας μάς ταξιδεύει στους 

σημαντικότερους μαθηματικούς σταθμούς 

ανά τους αιώνες , ξεκινώντας από την αρχαία 

Ελλάδα, στη συνέχεια στην Αίγυπτο και, με 

ένα πέρασμα από τη Μέση Ανατολή,  

καταλήγει στην Ευρώπη. Στην αφήγηση 

συμπεριλαμβάνονται ένα πλήθος 

μαθηματικών, από όλες τις ιστορικές 

περιόδους, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται 

στα βιβλία τα οποία οι μαθηματικοί 

συνέγραψαν. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

«Το θεώρημα του παπαγάλου»  αποτελεί έναν ύμνο στην αξία του βιβλίου και 

το  διαχρονικό πλούτο που αυτό μπορεί να μεταφέρει.  
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      Άλλο ένα αξιόλογο βιβλίο μας εκθέτει 

την ιστορία ενός από τα διασημότερα 

μαθηματικά θεωρήματα, «Το τελευταίο 

θεώρημα του Fermat». Το βιβλίο φέρει την 

υπογραφή του Simon Singh και γράφηκε 

με αφορμή την απόδειξη του θεωρήματος 

από τον Βρετανό μαθηματικό Andrew 

Wiles.Η αφήγηση ξεκινά από την αρχαία 

Ελλάδα και το διάσημο πυθαγόρειο 

θεώρημα (x2+ψ2=z2) και μεταπηδά στον 17ο 

αιώνα, όπου ο Γάλλος ερασιτέχνης 

μαθηματικός Pierre de Fermat έγραψε στο 

περιθώριο ενός βιβλίου του «xν+ψν=zν 

αδύνατη για x, ψ, z θετικούς ακέραιους και 

με ν μεγαλύτερο του 2.Έχω βρει 

καταπληκτική απόδειξη αυτής της 

πρότασης, την οποία το περιθώριο αυτού εδώ του βιβλίου είναι πολύ μικρό 

για να χωρέσει¨. Με αυτή τη φράση ο Fermat σηματοδοτεί την έναρξη μιας 

πραγματικής οδύσσειας ενός πλήθους μαθηματικών, οι οποίοι προσπαθούν 

να την αποδείξουν. Το πρόβλημα αντιστάθηκε ακόμη και στο μεγάλο 

μαθηματικό Leonard Euler, ο οποίος δήλωσε την αδυναμία του να το λύσει 

και μάλιστα έδωσε εντολή να ερευνηθεί το σπίτι του Fermat, ώστε να βρεθεί 

η περίφημη λύση που το περιθώριο του βιβλίου ήταν πολύ μικρό για να τη 

χωρέσει… Σημαντική ήταν η συμβολή της γαλλίδας Sophie Germain, ενώ 

στις αρχές του 20ού αιώνα το θεώρημα έσωσε τη ζωή ενός γερμανού 

βιομηχάνου, ο οποίος είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει, αλλά τον συνεπήρε 

τόσο  η ιστορία του θεωρήματος, που θέσπισε ένα βραβείο για όποιον το 

αποδείξει. Τέλος στην οδύσσεια έδωσε το 1994 ο Wiles μετά από χρόνια 

κυρίως προσωπικής εργασίας. Ένα χρόνο πριν ο ίδιος είχε εκδώσει μια 

απόδειξη που βρέθηκε λανθασμένη και έτσι σε συνεργασία με έναν παλιό 

μαθητή του διόρθωσε το λάθος του κλείνοντας έναν κύκλο που διήρκησε 

περίπου τρεις αιώνες.   
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        Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μια 

πληθώρα βιβλίων, αφιερωμένα στη βιογραφία 

πραγματικών ή φανταστικών προσωπικοτήτων. 

       Πρωτοπόρο για τα δεδομένα της ελληνικής 

λογοτεχνίας θεωρήθηκε «Ο θείος Πέτρος και η 

Εικασία του Γκόλντμπαχ» του Απόστολου Δοξιάδη. 

Εξιστορεί τη ζωή ενός φανταστικού μαθηματικού, 

του Πέτρου Παπαχρήστου, μέσα από τη ματιά του 

νεαρού ανιψιού του. Επικεντρώνει στις 

ψυχολογικές διακυμάνσεις μιας μαθηματικής 

ιδιοφυίας, τις μικρές χαρές και τις μεγάλες λύπες 

μιας καθημερινότητας που περιστρέφεται γύρω 

από τα μαθηματικά  και το σκάκι. Οι δύο αυτές 

ασχολίες λειτουργούν συμπληρωματικά 

αναιρώντας η μία την κούραση της άλλης με μοναδικό στόχο την απόδειξη 

της θεωρίας του Γκόλντμπαχ (ότι δηλαδή κάθε ζυγός αριθμός μεγαλύτερος 

του 2 μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα δύο πρώτων αριθμών). Ο στόχος 

αυτός τελικά δεν επιτυγχάνεται και, καθώς η απόδειξη είχε γίνει 

αυτοσκοπός της ζωής του ήρωα, ο ίδιος καταρρέει. Μέσα από το βιβλίο 

παρουσιάζεται ο αγώνας του ανθρώπου που στην αναζήτησή του για το 

μεγάλο και το απόλυτο ξεχνά το μικρό και το καθημερινό. 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του ελληνο-αυστραλού Tom 

Petsinis «Ο γάλλος μαθηματικός». Το βιβλίο 

αναφέρεται στην πολυτάραχη ζωή του ‘Evariste 

Galois που έζησε στο Παρίσι του 19ου αιώνα, ενώ 

αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι το γεγονός 

ότι το αφηγείται ο ίδιος ο Galois. Μέσα από τα 

μάτια του ήρωα γνωρίζουμε αφενός τη ζωή ενός 

ορφανού εφήβου, αφετέρου αυτή μιας 

μαθηματικής ιδιοφυίας. Εκτενής αναφορά 

γίνεται στα σχολικά χρόνια του Galois, την 

προσπάθεια και τελικά αποτυχία του να μπει 

στο Πολυτεχνείο, λόγω προστριβών με κάποιον 

από τους εξεταστές του, και παράλληλα τη 

συμμετοχή του στους κοινωνικούς αγώνες της 

εποχής του με αποτέλεσμα τις συνεχόμενες 

φυλακίσεις του. Από την άλλη πλευρά αναδεικνύονται η εργασία του για την 

επιλυσιμότητα εξισώσεων πέμπτου βαθμού,  η αρνητική απάντησή του και η 

ανάπτυξη ενός νέου κλάδου των μαθηματικών της Θεωρίας Ομάδων. Ο 

τραγικός θάνατός του έβαλε τέλος στην περεταίρω συμβολή του στα 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

66 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

 

μαθηματικά. Ο ‘Evariste Galois σκοτώθηκε σε ηλικία 21 ετών από φίλο του 

και σύντροφό του στους αγώνες σε μονομαχία για μια κοπέλα. Το 

προηγούμενο βράδυ συνέγραψε τη μαθηματική του διαθήκη σε μορφή 

επιστολής προς έναν φίλο του και έτσι το έργο του, ανέκδοτο μέχρι τότε, 

διασώθηκε. Το βιβλίο καταρρίπτει το προφίλ του μαθηματικού-φάντασμα, 

αδιάφορο προς την κοινωνία και τον παρουσιάζει ως ένα ενεργό μέλος αυτής, 

που επηρεάζει, επηρεάζεται, ζει και πεθαίνει σε αυτή. 

      Τα παραπάνω ήταν απλώς κάποια παραδείγματα βιβλίων που 

εντάσσονται στην κατηγορία μαθηματική λογοτεχνία και κυκλοφορούν στην 

ελληνική αγορά. Με μια γενικότερη ματιά θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε τέτοιου είδους βιβλία ως έναν ευχάριστο τρόπο ώστε 

κάποιος  χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις  ή κλίσεις να πλησιάσει τα μαθηματικά 

και ίσως αποτελέσουν κίνητρο στη θέληση για μάθηση. Ωστόσο, πρέπει να 

γίνει ένας διαχωρισμός. Καθώς τα τελευταία χρόνια η μαθηματική 

λογοτεχνία έχει γίνει πολύ της «μόδας», εμφανίζονται πολλά βιβλία 

γραμμένα με ανίδεο τρόπο και προσπαθούν να πουλήσουν το γοητευτικό 

μύθο της ιδιοφυίας, γελοιοποιώντας με την παρουσία τους άλλα πολύ πιο 

αξιόλογα βιβλία. 

       Εντάσσοντας τη μαθηματική λογοτεχνία σε μια ευρύτερη 

προβληματική, μπορούμε να αναφέρουμε την ιστορία των ιδεών, που είναι 

ενταγμένη στη λογική ενός κλάδου της σκέψης που εξετάζει τις ιδέες σαν 

ζωντανούς οργανισμούς, ως όντα που εξελίσσονται, που έχουν παρελθόν και 

επηρεάζονται, όχι μόνο η μία από την άλλη, δηλαδή γεννώντας ή αλλάζοντας 

η μία την άλλη, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, το περιβάλλον, τους 

ανθρώπους, τα ιστορικά κινήματα, την πολιτική, την ιδεολογία, την τέχνη. 

Όμως μία διαφοροποίηση που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι κύριο στοιχείο 

της μαθηματικής λογοτεχνίας αποτελεί η ψυχαγωγία και ότι τα βιβλία δεν 

είναι επ’ουδενί επιστημονικά συγγράμματα. Αυτή η αναφορά γίνεται λόγω 

της «φούσκας» που έχει δημιουργηθεί γύρω από το θέμα, με αποτέλεσμα να 

υπερεκτιμάται τόσο η αξία αυτών των βιβλίων ως λογοτεχνικά έργα όσο και 

ως παιδευτικά  μέσα. Παρ’ όλα αυτά δεν περνά απαρατήρητη η προσφορά 

τους στη  γνωριμία του ευρέως κοινού με την επιστήμη και τους 

επιστήμονες. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΝΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΩΛΗ 

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΣΑΡΜΑ 
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Ψυχολογία των Μαθηματικών 

Η Ψυχολογία των μαθηματικών είναι η μελέτη των διαδικασιών μέσα 

από τις οποίες συντελείται η απόκτηση μαθηματικών γνώσεων. Το 

ενδιαφέρον τον ψυχολόγων για τα μαθηματικά βασίζεται πάνω στην ιδέα ότι 

η μαθηματική και η λογική σκέψη είναι ένα καλό μοντέλο για να 

περιγράψει κανείς την ανθρώπινη σκέψη. 

 
Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών 

Το πρόβλημα για το τι είναι "Γνώση" και πώς την αποκτούμε είναι από 

τα θεμελιώδη ερωτήματα της φιλοσοφίας. Πολύ πριν την εποχή των 

Ελληνιστικών χρόνων και την εμφάνιση των μεγάλων φιλοσόφων και 

μαθηματικών υπήρξε έντονο το ενδιαφέρον ως προς τη φύση της γνώσης. 

Όμως η προσοχή ήταν στραμμένη στην οντολογία της γνώσης και όχι στο 

υποκείμενο. Οι επιστήμες της αγωγής, της ψυχολογίας και γενικότερα οι 

ανθρωπιστικές επιστήμες δεν αντιμετωπίζονταν ως αυτόνομα πεδία. Μέσα 

στον προηγούμενο αιώνα ξεκίνησε η μια σειρά θεωριών για το πώς 

μαθαίνουμε και γενικότερα μια συστηματική έρευνα και καταγραφή των 

συμπεριφορών κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ήταν η αρχή μιας νέας 

επιστήμης: της Παιδαγωγικής. Οι σημαντικότερες θεωρίες που έχουν να 

κάνουν με τη Διδακτική των Μαθηματικών διατυπώνονται σε γενικές 

γραμμές παρακάτω. 

Η συνειρμική θεωρία (Connectionism ή Associationism) εμφανίστηκε 

στις Η.Π.Α. στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με τη συγγραφή του βιβλίου 

The Psychology of Arithmetic (1922 New York: Macmillan) του Edward 

Thorndike. Η θεωρία ονομάστηκε συνειρμική διότι υποστηρίζει ότι για 

οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση υπάρχουν "συνδέσεις" (associations) 

ή "δεσμοί" με πολλές πιθανές αντιδράσεις. Οι δεσμοί βρίσκονται στο μυαλό 
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του λύτη και συνιστούν ένα σύνολο πιθανών απαντήσεων ως προς ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Λογική σκέψη 

Η λογική σκέψη είναι αναγκαία συνθήκη για τα μαθηματικά που 

θεμελιώθηκαν ως επιστήμη με την απόδειξη και βαδίζουν παράλληλα. 

Η επαληθευμένη διαισθητική σκέψη προβάλει τελικά ως να ήταν 

απόρροια απλής λογικής σκέψης (σε σημείο που λες πως δεν το σκέφτηκαν 

πριν). Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται καθημερινά χιλιάδες φορές από 

τον ερευνητή μαθηματικό μέχρι τον απλό μαθητή που προσπαθεί να κάνει 

μια απόδειξη, να λύσει ένα πρόβλημα ή μια άσκηση μαθηματικών.Πολλές 

φορές στο ξεκίνημα φαίνεται βουνό ενώ στο τέλος λες απλό ήταν αρκεί να 

κάνεις αυτή τη σκέψη… Πώς φτάνεις όμως να κάνεις αυτή τη σκέψη; Πώς 

αποκτάει κανείς αυτό το χάρισμα; Και το κυριότερο ποια παιδεία αναπτύσσει 

αυτή την ικανότητα;  

Η σχέση της αρχικής διαισθητικής σκέψης με την επακόλουθη λογική 

σκέψη είναι σχέση διαλεκτική. 

Η αρχική διαισθητική σκέψη μπαίνει στον έλεγχο της λογικής σκέψης 

για να επαληθευτεί ή να απορριφθεί. Είναι αναγκαίο όμως να υπάρχουν 

διαισθητικές ή έστω μία διαισθητική σκέψη για να ξεκινήσει η διαδικασία 

του συλλογισμού. Είναι αυτό που συχνά ακούμε από τους μαθητές: δεν ξέρω 

τι να κάνω ή πώς να ξεκινήσω… Όταν υπάρχουν πολλές διαισθητικές 

σκέψεις κάποια υπερτερεί ενορατικά και με κάποια λογικά, 

συναισθηματικά, ακόμη και αισθητικά κριτήρια αποφασίζουμε κατ΄ αρχήν 

να την ακολουθήσουμε. Για το πώς εμφανίζονται οι πρώτες ή η πρώτη 

διαισθητική σκέψη ή για το πώς επιλέγουμε ποια θα ακολουθήσουμε κατ’ 

αρχάς, οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι είναι θέμα της όποιας συσσωρευμένης 

εμπειρίας που οξύνει τη φαντασία και την κρίση.  
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Η διαισθητική σκέψη δεν εμφανίζεται εν κενώ. Από τον ερευνητή έως 

τον πρωτόπειρο μαθητή η διαισθητική σκέψη είναι θέμα μακράς ή μικρής 

προηγούμενης συνειδητής ή ασυνείδητης εργασίας. Υπάρχουν περισσότερο ή 

λιγότερο ενορατικοί ή λογικοί τύποι ανθρώπων. Αυτοί που κάνουν την 

υπέρβαση είτε στη διαισθητική είτε στη λογική σκέψη, συγκεντρώνουν το 

θαυμασμό μας γιατί σηματοδοτούν ένα τρόπο σκέψης, ανοίγουν δρόμους ή 

δείχνουν άλλους ορίζοντες. Με τη διαισθητική σκέψη ξεπερνάμε 

περιορισμούς της λογικής και με την λογική σκέψη ξεπερνάμε τους 

φραγμούς της εποπτείας. 

Από την άλλη, είναι δυνατόν να ακολουθούμε άκριτα την διαισθητική 

σκέψη η οποία πολύ συχνά μας παραπλανεί; 

Τι μπορούμε να κάνουμε με πολλές μαθηματικές, νοητικές, 

κατασκευές των οποίων δεν έχουμε καμία εποπτεία και μόνο με τη λογική 

σκέψη μπορούμε να τις χειριστούμε νοητικά;Το συμπέρασμα είναι ότι 

χρειάζεται η καλλιέργεια και της λογικής και της διαισθητικής σκέψης στη 

μαθηματική εκπαίδευση. Να αναπτύσσουν οι μαθητές, διαισθητικό 

σκεπτικισμό και αυστηρή φαντασία. 

Διατυμπανίζεται σήμερα σ’ όλους τους τόνους ότι σκοπός της 

μαθηματικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το να 

μαθαίνουν οι μαθητές να συλλογίζονται σωστά και να διευρύνουν τη 

διαίσθηση και τη φαντασία τους. Πολλές και έντονες συζητήσεις έγιναν και 

γίνονται γύρω από αυτά τα θέματα. Συζητήσεις οι οποίες δείχνουν ότι 

θεωρητικά οι απόψεις συγκλίνουν πολύ περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν. 
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Διδακτική των μαθηματικών 

   "Διδακτική των μαθηματικών; Τι είναι αυτό; Μαθαίνεις πώς να 

διδάσκεις;" 

Παρόμοια ερωτήματα απευθύνονται συνήθως προς κάποιον που 

δηλώνει ότι ασχολείται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη διδακτική των 

μαθηματικών. Οι ερωτώντες μπορεί να μην έχουν σχέση με την εκπαίδευση, 

αλλά (τουλάχιστον στην ελληνική πραγματικότητα που βιώνουμε) μπορεί να 

είναι ακόμα και εκπαιδευτικοί. Ο προβληματισμός σχετικά με τη μάθηση 

και τη διδασκαλία των μαθηματικών υπάρχει από τότε που υπάρχουν τα 

μαθηματικά ως επιστήμη. Για παράδειγμα, κατά μία εκδοχή τα "Στοιχεία" 

γράφτηκαν από τον Ευκλείδη για να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό 

εγχειρίδιο. Η τυπική, σχολική εκπαίδευση όμως, αρχίζει πολύ αργότερα. 

Έτσι, η δραστηριότητα των επιστημόνων στα ερωτήματα που σχετίζονται με 

τη μάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών αρχίζει τον 19ο αιώνα, με 

πρωτοπόρους τους μαθηματικούς και αργότερα τους ψυχολόγους. 

Θεωρώντας ως ορόσημο την ίδρυση περιοδικών και συνεδρίων που 

αναφέρονται στα προβλήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης, μπορούμε να 

πούμε ότι η διδακτική των μαθηματικών συγκροτείται ως ερευνητικό πεδίο 

περίπου στο τέλος της δεκαετίας του '60, αν και οι ρίζες της είναι 

προγενέστερες (μια αναλυτικότερη συζήτηση της ιστορίας της μαθηματικής 
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εκπαίδευσης και της διδακτικής περιέχεται στο Kilpatrick,1992). Έτσι, σ' 

αυτή τη μελέτη θα περιοριστούμε στο χρονικό διάστημα των τεσσάρων 

τελευταίων δεκαετιών. 

Πως όμως συγκροτείται αυτό το πεδίο; Ποιο είναι το αντικείμενό του; 

Ποιο είναι τα επιστημολογικό υπόβαθρό του; Ποια είναι η σχέση του με την 

πράξη; Πρόκειται για ένα επιστημονικό πεδίο ή ο ρόλος της διδακτικής 

περιορίζεται σε ένα άθροισμα τεχνικών και αρχών διδασκαλίας κατάλληλων 

για τη μεταφορά στους μαθητές εκείνων των τμημάτων μαθηματικής γνώσης 

που κάποιοι άλλοι επιλέγουν ως σημαντικά; 

Η διδακτική των Μαθηματικών ως αναδυόμενο πεδίο 

Ένας σύντομος αλλά και ανεπαρκής ορισμός της διδακτικής των 

Μαθηματικών είναι εκείνος που την περιγράφει ως τη μελέτη των 

φαινομένων που σχετίζονται με τη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Η ανεπάρκεια αυτού του ορισμού συνίσταται στο ότι πρώτον, 

δεν διευκρινίζει ποιος, σε ποιο κοινωνικό πλαίσιο και για ποιο σκοπό 

διεξάγει τη μελέτη και δεύτερο, δεν αναδεικνύει το εύρος των θεμάτων και 

των ενδιαφερόντων που μπορεί και να μην οδηγούν σε άμεση εφαρμογή στην 

τάξη των μαθηματικών. Ο όρος "διδακτική των μαθηματικών" έχει 

κυριαρχήσει σε πολλές χώρες (Γαλλία,Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, 

Σκανδιναβικές χώρες) ενώ στις αγγλοσαξονικές χώρες ο όρος που επικρατεί 

είναι "έρευνα στη μαθηματική εκπαίδευση" ή απλά "μαθηματική 

εκπαίδευση" (mathematics education). Η μαθηματική εκπαίδευση είναι μια 

κοινωνικά θεσμοποιημένη λειτουργία που σκοπό έχει την ανάπτυξη των 

μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων του μαθητή (φοιτητή, κλπ). Έτσι, ο 

όρος "μαθηματική εκπαίδευση" αναφέρεται και συμπεριλαμβάνει τόσο αυτό 

που παρέχεται στους μαθητές, όσο και τη διδακτική των μαθηματικών, που 

έχει ως αντικείμενο μελέτης αυτό που παρέχεται στους μαθητές (Bartolini, 

2003). Αυτή η "αυτοπάθεια" (reflexivity) συνιστά, κατά τον Ernest (1998), 

μια ένδειξη για την συγγένεια της μαθηματικής εκπαίδευσης περισσότερο με 

τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (που ενσωματώνουν τη μελέτη 

του εαυτού τους) παρά με τις θετικές επιστήμες. 

Παρά το διπλό περιεχόμενό του – που είναι συχνά πηγή παρανοήσεων 

– ο όρος "μαθηματική εκπαίδευση" προτιμάται στις αγγλοσαξονικές χώρες, 

ίσως λόγω των υποτιμητικών υπονοούμενων που έχει αποκτήσει το επίθετο 

"didactic" (διδακτικός αλλά με υπονοούμενο το νουθετητικός – 

ηθικοπλαστικός) (Kilpatrick, 2003, Mura, 1998). Από την άλλη μεριά, στην 

Ελλάδα, ο όρος "διδακτική των μαθηματικών" ίσως παραπέμπει τους 

αμύητους σε μια συλλογή συνταγών για το "πώς να το διδάξω" και "κανόνων 

διδασκαλίας". Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούμε τον όρο διδακτική των 

μαθηματικών, θεωρώντας ότι εκφράζει καλύτερα "τη μελέτη των φαινομένων 
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της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών", δηλαδή τον λόγο περί 

της μαθηματικής εκπαίδευσης. 

Τα παιδιά  ≪ μαθαίνουν ≫  Μαθηματικά μέσα από τη διαδικασία της 

αναδιοργάνωσης των γνωστικών δομών που ήδη διαθέτουν.  Όμως, για να ≪ 

αναγκαστεί ≫ το παιδί να οικοδομήσει νέες γνωστικές δομές, πρέπει 

προηγουμένως να έρθει αντιμέτωπο με προβληματικές καταστάσεις οι οποίες 

ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την επίλυση μιας αντίφασης, τη 

δικαιολόγηση ενός αποτελέσματος που προκαλεί έκπληξη, την εξήγηση μιας 

λύσης ή ακόμη και τη διευθέτηση συγκρουόμενων απόψεων. Τέτοιου είδους 

καταστάσεις, εξάλλου, μπορούν να βιώσουν οι μαθητές καθώς προσπαθούν να 

λύσουν διάφορα πρακτικά 

προβλήματα της άμεσης 

καθημερινότητάς τους, 

βασιζόμενοι στις μέχρι 

τώρα θεωρήσεις τους για 

διάφορες έννοιες και 

διαδικασίες. Αυτό, βέβαια, 

δεν σημαίνει ότι και αυτές 

οι προγενέστερες –κάθε 

είδους– γνώσεις των 

παιδιών δεν έχουν τη δική 

τους αξία και συμβολή στη 

δόμηση της νέας γνώσης. 

Σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία, 

οι άτυπες ή διαισθητικές 

γνώσεις των μαθητών 

αποτελούν το εφαλτήριο 

για το άλμα σε καινούργια 

γνωστικά επιτεύγματα. 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών, 

όρος  «πρόβλημα»  είναι συνυφασμένος με τα στερεότυπα προβλήματα-

ασκήσεις που αναφέρονται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας των 

εγχειριδίων των Μαθηματικών  Έτσι, το πρόβλημα χρησιμοποιείται ως το 

μέσο εκείνο που θα βοηθήσει τους μαθητές να εφαρμόσουν και να 

εμπεδώσουν τη νέα γνώση. Ο Freudenthal (1983) χαρακτηρίζει αυτή τη 

χρήση του προβλήματος ως ιστορικά αβάσιμη, υποστηρίζοντας ότι η ιστορική 

μελέτη της εξέλιξης των μαθηματικών εννοιών δείχνει ότι η λύση 

πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής αποτέλεσε τη βάση από την 

οποία ξεκίνησε η ανάπτυξή τους. Τέτοιες δε καταστάσεις προβληματισμού 

είναι δυνατό να προκύπτουν μέσα από τις διδακτικές δραστηριότητες που 
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σχεδιάζει ο δάσκαλος ή μέσα από συζητήσεις με τους μαθητές του κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων. Ευνόητο είναι, λοιπόν, πως σε τίποτε δεν 

εξυπηρετεί τον δάσκαλο η αναζήτηση τρόπων που διευκολύνουν τη 

μετάδοση των μαθηματικών γνώσεων στους μαθητές του. Απεναντίας, το 

βασικό στόχο της διδακτικής του προσέγγισης σηματοδοτεί η δημιουργία 

καταστάσεων προβληματισμού, οι οποίες θα λειάνουν το έδαφος για τη 

δόμηση και ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης από τους ίδιους τους 

μαθητές, μέσα σε μια σχολική τάξη που λειτουργεί ως περιβάλλον μάθησης 

τόσο για τα παιδιά όσο και για τον ίδιο τον δάσκαλο. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης, τα λάθη που κάνουν οι μαθητές 

μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της δόμησης και 

ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης. Εξάλλου, όπως τονίζει και ο Cipra 

(1985), ≪ … όποιος ασχολείται με την επιστήμη ξέρει καλά ότι η δύναμή 

του δεν προέρχεται από το αλάνθαστο, αλλά αντίθετα από την ικανότητά του 

για συνεχή αυτοδιόρθωση ≫. Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο δάσκαλος δεν 

έδινε τη βαρύτητα που αρμόζει στα λάθη των μαθητών του.  Όχι σπάνια δε, 

τα θεωρούσε αποτέλεσμα ελλιπούς γνώσης ή ακόμη και συνέπεια της 

απροσεξίας των παιδιών. Η νέα διδακτική προσέγγιση των μαθηματικών 

εννοιών βασίζεται στην επανεξέταση των απόψεων και πρακτικών των 

δασκάλων για τα λάθη των μαθητών. Αν οι δάσκαλοι δεν δεχτούν τη φυσική 

παρουσία των λαθών στην πορεία οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης των 

μαθητών τους, τότε είναι αδύνατο να επιτευχθεί μια ουσιαστική επικοινωνία 

με τους μαθητές. Σύμφωνα δε με την άποψη του Labinowicz (1987), η 

άποψη που έχει ο δάσκαλος για τη μάθηση και τη διδασκαλία των 

μαθηματικών αντανακλάται άμεσα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα 

λάθη των μαθητών του. Ο δάσκαλος που θέλει να αντιμετωπίσει με βάση τη 

σύγχρονη διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών τα λάθη που κάνουν οι 

μαθητές του οφείλει : 

• να ακούει προσεκτικά και να προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ιδέες των 

παιδιών 

• να παρωθεί τους μαθητές του να αναλύουν και να εξηγούν στην τάξη 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν μία προβληματική κατάσταση και να 

προσπαθεί να δει τα πράγματα από τη δική τους οπτική γωνία 

• να μη σχολιάζει θετικά ή αρνητικά τις απαντήσεις που δίνουν οι 

μαθητές, αλλά να προσπαθεί με τον τρόπο του να ακούει και να συζητά τις 

σκέψεις όλων των παιδιών 

• να θέτει το λάθος ως ζήτημα προς συζήτηση από τα μέλη της 

μαθητικής κοινότητας 

• να κατασκευάζει καινούρια προβλήματα με αφορμή τα λάθη των 

μαθητών του. 



ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ 

75 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                       ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ 

 

Από την κατασκευαστική θεωρία της γνώσης προκύπτει ότι η 

ουσιαστική δόμηση και ανάπτυξη των βασικών μαθηματικών εννοιών 

σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία λύσης προβλημάτων. Η διδασκαλία μιας 

μαθηματικής έννοιας απαιτεί από τον δάσκαλο την αναζήτηση φαινομένων 

(πραγματικών) των οποίων η ερμηνεία αναγκάζει τον μαθητή να υποθέσει, 

να πειραματιστεί, να ερευνήσει, να ανακατασκευάσει, να προβεί σε 

συμπεράσματα, με τελικό στόχο την οικοδόμηση και ανάπτυξη της 

μαθηματικής έννοιας. Αν για μια συγκεκριμένη έννοια (μαθηματική) ο 

δάσκαλος δεν μπορεί να βρει τέτοια φαινόμενα, τότε αποτελεί ουτοπία η 

διδασκαλία της έννοιας στους μαθητές του με οποιαδήποτε διδακτική 

προσέγγιση, γιατί, αν ο δάσκαλος δεν είναι σε θέση να ανακαλύψει κάτι για 

το οποίο θα μιλήσει με πάθος στους μαθητές του, τότε ίσως είναι 

προτιμότερο να σωπάσει.  Έτσι, στη σχολική τάξη η «κατασκευή»  των 

μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές είναι στην ουσία μια μορφή επανα-

κατασκευής της μαθηματικής γνώσης, η οποία ξεπηδά άμεσα από την 

ανάγκη εξήγησης-ερμηνείας των πραγματικών φαινομένων. 
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Μαθηματικοφοβία 

Μαθηματικοφοβία 

είναι ο φόβος και η 

ανασφάλεια που νιώθουν 

οι μαθητές για το μάθημα 

των μαθηματικών. Δεν 

παρατηρείται σε όλα τα 

παιδιά και δεν αποτελεί 

πάθηση ή ασθένεια.  

Σαν φαινόμενο 

είναι ανεξάρτητο από τις 

ικανότητες των μαθητών 

και οφείλεται σε 

αρνητικές εμπειρίες που αποκομίζουν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος οι 

οποίες επηρεάζουν την επίδοσή τους μειώνοντάς την πάρα πολύ. Επηρεάζει 

περισσότερο  παιδιά με ανεπτυγμένη την αίσθηση καθήκοντος  σε ότι αφορά 

τις υποχρεώσεις του στο σχολείο. 

Αίτια Μαθηματικοφοβίας 

 Το άγχος και η ένταση που προκαλεί στα παιδιά ο υπερτονισμός της 

αναγκαιότητας της διδασκαλίας των μαθηματικών, αφού τα 

μαθηματικά θεωρούνται το φυσικό υπόβαθρο κάθε επιστήμης. 

 Η διδασκαλία των μαθηματικών δεν συμβαδίζει πάντα με τα στάδια της 

νοητικής ανάπτυξης του παιδιού και έτσι καθώς προσπαθούν να τα 

κατανοήσουν παιδιά που δεν έχουν φτάσει στο αντίστοιχο επίπεδο 

μαθηματικής σκέψης συναντούν ανυπέρβλητα εμπόδια, γεγονός που 

πολλές φορές τα οδηγεί σε παραίτηση. 

 Το αφηρημένο του αντικειμένου δηλ  ότι τα μαθηματικά δε 

διδάσκονται με πρακτικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 

καθημερινή ζωή, αλλά βασίζονται στη μηχανική απομνημόνευση. 

 Οι στερεότυπες αντιλήψεις, ότι κάποιοι γεννιούνται με χαρισματική 

μαθηματική σκέψη και κάποιοι χωρίς αυτήν, ότι τα κορίτσια δεν 

μπορούν να αναπτύξουν τη μαθηματική σκέψη στον ίδιο βαθμό με τα 

αγόρια. Έτσι παιδιά που συναντούν δυσκολίες στην κατανόηση των 

μαθηματικών γρήγορα απογοητεύονται και εγκαταλείπουν την 

προσπάθειά τους σαν μάταιη θεωρώντας  ότι απλά δεν είναι 

«μαθηματικά μυαλά». 

 Η κακή διδασκαλία, τα συχνά τεστ, οι πολλές ασκήσεις(ασκησιομανία) 

και τα ακατάλληλα προγράμματα. 

Η μαθηματικοφοβία τις περισσότερες φορές δεν είναι  παρά μόνο η 

αντίδραση των παιδιών στο παρωχημένο  τρόπο διδασκαλίας των 

μαθηματικών: διάλεξη-εξήγηση-εξάσκηση-απομνημόνευση. 
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 Οι μαθητές μαθαίνουν από τα πρώτα ακόμα χρόνια στο σχολείο ότι 

μάθηση στα μαθηματικά είναι η απομνημόνευση κι έτσι 

παραφορτώνουν νωρίς τη μνήμη τους με τύπους και ορισμούς. 

 Η αυθεντία του δασκάλου που επιβάλλει την άποψή του στους μαθητές 

είναι παράγοντας που ενισχύει το φόβο τους στα μαθηματικά. 

 Τα τεστ και τα διαγωνίσματα που σκοπό έχουν την αξιολόγηση του 

μαθητή ασκούν συχνά κακή επίδραση, γιατί γίνονται τελικά 

αυτοσκοπός της γνώσης. Τα τεστ και τα διαγωνίσματα δημιουργούν 

ανησυχία και φόβο στους μαθητές. Νιώθουν ανασφάλεια και ,αν τους 

αλλάξεις κάποια παράμετρο της διαδικασίας, πελαγώνουν, γιατί έχουν 

συνηθίσει στην παπαγαλία και στην αποστήθιση. Εξάλλου πολλοί 

υποστηρίζουν ότι οι μαθηματικές ικανότητες δεν μπορούν να 

μετρηθούν με τεστ και διαγωνίσματα προκαθορισμένης ύλης και λίγο 

πολύ υποψιασμένων απαντήσεων. 

Αποτελέσματα 

 Η μειωμένη αυτοπεποίθηση των παιδιών και ο παράλογος φόβος τους 

σε σχέση με τα μαθηματικά ενδεχομένως να επηρεάσει τις 

επαγγελματικές επιλογές 

των παιδιών και την 

ικανότητά του σαν 

οργανώσουν καλύτερα τη ζωή 

τους. 

Λύσεις 

 Τα μαθηματικά παιχνίδια 

κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο 

και ελκυστικό κυρίως στα παιδιά 

του Δημοτικού. 

 Οι εκπαιδευτικοί να μη 

μαλώνουν τους μικρούς μαθητές 

όταν κάνουν λάθη στις ασκήσεις, όταν δεν καταλαβαίνουν κάτι, αλλά να 

προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά ήρεμα να ξανασκεφτούν καλύτερα το 

πρόβλημα. 

 Να τονίζεται στα παιδιά ότι ακόμη και οι μεγάλοι μαθηματικοί έκαναν 

λάθη, αλλά από αυτά τα λάθη μάθαιναν και γίνονταν καλύτεροι. 

 Να επιβραβεύεται κάθε προσπάθεια ακόμη και όταν δεν είναι 

επιτυχημένη και να χρησιμοποιούν τεχνικές ώστε τα παιδιά να έχουν 

ενδιαφέρον για το μάθημα και να συνεχίζουν τις προσπάθειες. 

 Να δίνονται στους μαθητές αρχικά εύκολες ασκήσεις ώστε να τους 

τονώνουν την αυτοπεποίθηση. 
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 Να ωθούνται τα παιδιά που έχουν δυσκολία να ξαναδιατυπώνουν ένα 

πρόβλημα με τα δικά τους λόγια, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές 

παρανοήσεις στα προβλήματα. 

 Τα μαθηματικά είναι ανάγκη να βρίσκονται κοντά στον κόσμο του 

παιδιού και όχι να περιορίζονται μόνο στο μάθημα και το βιβλίο. 

 Πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές για συμμετοχή, 

παρατηρήσεις, εξερευνήσεις, πειράματα. 

 Όχι στους άχρηστους αλγορίθμους. Ναι στις διαδικασίες και τεχνικές 

εκτίμησης και προσέγγισης. 

 Πολλή γεωμετρία για την κατανόηση του χώρου που ζούμε. 

 Χρησιμοποίηση φυσικών και γεωμετρικών μοντέλων για τη 

διαισθητική εισαγωγή των εννοιών και την καλύτερη κατανόηση τους. 

 Διδασκαλία σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής. Ο δάσκαλος 

πρέπει να κατανοήσει τη φύση των μαθηματικών και να μάθει πώς θα 

μπορέσει να τα μεταφέρει στη γλώσσα του παιδιού για να γίνουν κατανοητά. 

Απαιτείται η χρήση μεθόδων οι οποίες να προωθούν αποτελεσματικά την 

ανάπτυξη της λογικής σκέψης και της μαθηματικής δημιουργίας. 
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Ευφυΐα – Παράνοια ; 
 

 
 

Η εργασία μου έχει σαν σκοπό να αποδείξει πως τα μαθηματικά και το 

πάθος για αυτά δεν μπορούν να δημιουργήσουν ψυχιατρικά προβλήματα. 

Στην περίπτωση που κάποιος μαθηματικός εμφανίσει ή έχει εμφανίσει 

τέτοιου είδους ψυχικές διαταραχές σίγουρο είναι πως το έχει στο γονίδιο του 

και όχι εξαιτίας του πόθου του για τα μαθηματικά! Μια ακόμη πλευρά της 

εργασίας μου είναι πως έξυπνα μυαλά δεν υπάρχουν χωρίς μια δόση τρέλας. 

 

Έτσι θα αναφερθώ αρχικά σε μερικά σοφά λόγια γνωστών 

παγκοσμίως ανθρώπων: 

 

Ο Φιλανδός συγγραφέας Henrik Tikkanen πίστευε πως "Αληθινά 

μεγάλη τρέλα δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη παρουσία ενός 

υψηλού βαθμού ευφυΐας" πράγμα άλλωστε που ισχυριζόταν και πριν από 

δυόμισι χιλιάδες χρόνια ο Αριστοτέλης «Δεν υπάρχει καμία μεγάλη 

ιδιοφυΐα χωρίς κάποια δόση παράνοιας»  

 

Ο Εντγκαρ Αλαν Πόε, που είναι μάλλον σίγουρο πως έπασχε από 

μανιοκατάθλιψη είχε γράψει πως: «Οι άνθρωποι με αποκάλεσαν τρελό, 

αλλά το ερώτημα δεν έχει ακόμα διευθετηθεί, αν πρόκειται για 

παράνοια ή για υψηλότατη ευφυΐα.  

 

Με ευκαιρία την εργασία μου δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσω και 

εγώ ένα βιβλίο που μιλά για την  συσχέτιση αυτή ευφυΐας – τρέλας.Το 

βιβλίο των Απόστολου Δοξιάδη και Χ. Παπαδημητρίου, Logicomix 
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είναι πια μια παγκόσμια επιτυχία. Μέσα από μια 

διάλεξη του φιλόσοφου Μπέρτραντ Ράσελ, που 

αναφέρεται στην ζωή του, μας μεταφέρει στον κόσμο 

όλων αυτών των ευφυών ανθρώπων που έθεσαν τις 

βάσεις στις αρχές του 20ου αιώνα στα σύγχρονα 

Μαθηματικά και την Λογική 

Στο τέλος του βιβλίου του logicomix υπάρχουν τα 

συνοπτικά βιογραφικά 14 από τους σοφούς που 

αναφέρονται στο βιβλίο , σε αυτά διαπιστώνει κανείς 

ότι οι 7, δηλαδή το 50% !, εμφάνισαν οι ίδιοι ή 

κάποιοι στενοί συγγενείς τους κάποια ψυχική νόσο ή 

έστω παρεκκλίνουσα συμπεριφορά 

Απλά αναφέρω, για να γίνει κατανοητό πόσο μεγάλο είναι αυτό το ποσοστό , 

το ποσοστό δηλαδή σχιζοφρένειας στον γενικό πληθυσμό είναι 1%. 

 

 

Γνωστοί μαθηματικοί που εμφάνισαν οι ίδιοι ή κάποιοι στενοί 

συγγενείς τους κάποια ψυχική νόσο είναι οι εξής : 

ΓΚΕΝΤΕΛ ΚΟΥΡΤ 

 HYPERLINK 

"http://el.wikipedia.org/wiki/Κουρτ_Γκέντελ"(

HYPERLINK 

"http://el.wikipedia.org/wiki/Κουρτ_Γκέντελ"1

906-1978) 

Ο Αυστριακός αυτός μαθηματικός ασχολήθηκε 

με τη Λογική και τη θεμελίωση των 

μαθηματικών. 

Το 1940 διέφυγε στην Αμερική και ήταν από 

τα πρώτα μέλη στο Ινστιτούτο Ανωτέρων 

Σπουδών στο Πρίνστον όπου και ανέπτυξε και 

ιδιαίτερη φιλία με τον Αϊνστάιν. 

Ήδη από την 10ετια του 30 είχε νοσηλευτεί 

δύο φορές για μελαγχολία. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του εμφάνισε 

σοβαρά προβλήματα παράνοιας. 

Είχε έμμονους φόβους δηλητηρίασης, και δεν έτρωγε παρά μόνο αφού η 

σύζυγός του Άντελ δοκίμαζε πρώτα το φαγητό του. Στο τέλος του 1977 η 

Άντελ νοσηλεύθηκε σε νοσοκομείο για έξη μήνες, και δεν μπορούσε να 

δοκιμάζει πλέον το φαγητό του Γκέντελ. Κατά την απουσία της αρνήθηκε να 

φάει και, τελικά, πέθανε από ασιτία. Ζύγιζε περίπου 30 κιλά όταν πέθανε. 
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ΚΑΝΤΟΡ ΓΚΕΟΡΓΚ              

Πατέρας της θεωρίας των συνόλων . 

Και αυτός νοσηλεύτηκε για μεγάλα διαστήματα για μελαγχολία.  

 

 

ΡΑΣΕΛ  ΠΕΡΝΑΡΝΤ(1872-1970)  

Ο Ράσελ είχε μονίμως τον φόβο της σχιζοφρένιας 

λόγο του ότι αυτή είχε εμφανιστεί στο θείο του 

αλλά και στην θεία του. 

Απέκτησε 3 παιδιά από 4 γάμους και ο πρώτος του 

γιός ο Τζόν εμφάνισε σχιζοφρένεια μετά τον γάμο 

του με την επίσης ψυχασθενή γυναίκα του. Τις 

τρείς κόρες τους, δύο εκ των οποίων και αυτές 

σχιζοφρενείς , ανέλαβε υπό την κηδεμονία του ο 

Ράσελ με την 4η γυναίκα του, και η μία 

αυτοκτόνησε λίγο μετά τα 20 χρόνια της. 

 

 

ΦΡΕΓΚΕ ΓΚΟΤΛΟΜΠ (1848-1925) 

Θεωρείται ως ο θεμελιωτής της σύγχρονης Λογικής. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του εμφάνισε σοβαρή παρανοϊκή 

συμπτωματολογία με άρθρα κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Γκέοργκ_Καντόρ
http://en.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
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John Nash:Ο John Nash υπήρξε μια ιδιοφυία 

στα μαθηματικά, αλλά ταυτόχρονα όμως 

έπασχε από σχιζοφρένεια . Τιμήθηκε το 1994 

με το βραβείο Nobel για την συνέχεια της 

θεωρία των παιγνίων, από το σημείο εκείνο 

που την σταμάτησε ο Neuman . Κατάφερε να 

ελέγξει την πάθηση του και να μην δίνει 

σημασία στα φανταστικά άτομα που έβλεπε 

γύρω του .  

 

 

 

ΧΙΛΜΠΕΡΤ ΝΤΑΒΙΝΤ (1862-1943)  

Είναι από τους σημαντικότερους μαθηματικούς. 

Ο μοναδικός του γιός εμφάνισε σχιζοφρένεια 15 

ετών. Ο Χίλμπερτ τον έστειλε σε άσυλο όπου και 

έμεινε όλη την υπόλοιπη ζωή του χωρίς να τον 

επισκεφτεί ποτέ του. 

Είχε δηλώσει μόλις ασθένησε ότι "δεν έχει γιό" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathsforyou.gr/vioi-mathimatikon/594-john-nash-i-sxizofrenis-idiofyia
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Τι είναι η παράνοια: Παράνοια είναι μια διαδικασία σκέψης που 

εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό άγχος ή φόβο, φτάνοντας σε σημείο 

παραλογισμού .Η παρανοϊκή σκέψη περιλαμβάνει συνήθως διωκτικές 

αντιλήψεις απειλητικές προς το υποκείμενο που τις παράγει. 

Η λέξη προέρχεται¨: από την ελληνική "παράνοια" (''παράνοια''), 

"τρέλα", από το "παρά" (παρ.''''), "δίπλα, με" + "νόος" (''Noυs''), "μυαλό". 

Ιστορικά, αυτός ο χαρακτηρισμός είχε χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει 

οποιαδήποτε παραληρηματική κατάσταση. Ο όρος παράνοια προήλθε από 

την ελληνική λέξη''Paranous'', το οποίο περίπου σημαίνει «πέρα από το 

σκέψη- λογική ". 
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O Kraepelin χρησιμοποίησε τον όρο '' καθαρή '' παράνοια για να 

περιγράψει μια κατάσταση όπου μια ψευδαίσθηση ήταν παρούσα, αλλά 

χωρίς καμία εμφανή επιδείνωση των πνευματικών ικανοτήτων και χωρίς 

κανένα από τα άλλα χαρακτηριστικά της πρώιμης άνοιας, όρος που 

μετονομάστηκε αργότερα σε "σχιζοφρένεια". Αξίζει να σημειωθεί ότι, στον 

ορισμό του, η αντίληψη  δεν πρέπει να είναι διωκτική  για να χαρακτηριστεί 

παρανοϊκή, έτσι κάθε παραληρητική πεποίθηση μπορεί να χαρακτηριστεί  

παράνοια. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει την απατηλή πεποίθηση ότι 

είναι μια σημαντική θρησκευτική φιγούρα θα χαρακτηριστεί από τον 

Kraepelin σαν «παράνοια».. 

Ένα άτομο μπορεί να διαγνωστεί ως παρανοϊκός σχιζοφρενής χωρίς 

παραληρητικές ιδέες δίωξης, μόνο και μόνο επειδή οι παραληρητικές ιδέες 

του αφορούν κυρίως τον εαυτό του, εάν πιστεύει ότι είναι  πράκτορας της 

CIA ή  διάσημο μέλος της βασιλικής οικογένειας εάν βέβαια δεν ισχύουν 

αυτά. 

Στη σύγχρονη ψυχιατρική, η παράνοια είναι γνωστή με τη μορφή: 

 παρανοϊκές διαταραχές της προσωπικότητας 

 παρανοϊκή σχιζοφρένεια (τύπος  σχιζοφρένειας) 

Διωκτικό παραλήρημα (μια υποκατηγορία της παραληρητικής διαταραχής). 

 

Τα αίτια της παράνοιας 

Τα αίτια δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται με την ευφυΐα. Ίσως 

συνδέονται και με το άγχος της κοινωνικής καταξίωσης, της προβολής, τον 

εγωισμό της πρωτιάς. Την ανάγκη δηλαδή του ανθρώπου να θέλει να 

διαπρέπει. Αυτό το άγχος όντως μπορεί οδηγήσει στην τρέλα γιατί όταν δεν 

ζει κάποιος μια ήσυχη ζωή και πάντα κοιτά πως θα γίνει καλύτερος και 

αφήνει τις ευκαιρίες να περνούν από μπροστά του κάποτε όντως θα φτάσει 

σε ένα σημείο που θα τρελαθεί γιατί δεν θα έχει μεγαλώσει σωστά και δεν θα 

έχει ζήσει σωστά. Θα τον κυριεύουν τα απωθημένα. 

Ας μιλήσουμε όμως για το ακριβές θέμα της εργασίας μας , ευφυΐα και 

τρέλα. 

Πολλοί μαθηματικοί εισερχόμενοι σε ένα κόσμο αριθμών, συχνά 

γεμίζουν τοίχους και βιβλία με εξισώσεις που κανείς δεν μπορεί να 

καταλάβει. Εφ' όσον χρησιμοποιούμε συνειδητά μόνο το 2%-3% του 

εγκεφάλου μας, και δεν έχουμε στην πραγματικότητα ιδέα πως λειτουργεί ο 

εγκέφαλος βάζουμε την ετικέτα της τρέλας σε όποιους δεν λειτουργούν όπως 

η πλειοψηφία και δεν κατανοούμε εύκολα τα ομιχλώδη σύνορα μεταξύ της 

"υγιούς" κατάστασης και της "ασθένειας".  

Πληροφορία για να στηρίξω την άποψη μου. 

Ο Szabolcs Kéri, ερευνητής στο Semmelweis University της 

Βουδαπέστης , εντόπισε ένα γονίδιο που σχετίζεται με την ανάπτυξη του 
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εγκεφάλου, το neuregulin 1, που φαίνεται πως αυξάνει σε μικρό βαθμό τον 

κίνδυνο εμφάνισης σχιζοφρένειας. 

Σε μελέτη σε 200 φοιτητές του διαπίστωσε ότι όσοι είχαν ένα αντίτυπο 

του γονιδίου ήταν πιο δημιουργικοί από αυτούς που δεν είχαν κανένα και 

ακόμα πιο δημιουργικοί ήταν όσοι είχαν δύο. Η σημερινή άποψη της 

αιτιολογίας της σχιζοφρένιας : Είναι ότι οφείλεται στο συνδυασμό γενετικών 

και περιβαλλοντικών παραγόντων . Τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό 

σχιζοφρένειας έχουν 20-40% πιθανότητα να εμφανίσουν τη νόσο. Επίσης 

κατά την διάρκεια μιας ακόμα μελέτης,  η Δρ Groom και οι συνάδελφοί της, 

εξέτασαν τα υγιή αδέλφια των ατόμων με σχιζοφρένεια, τα οποία έχουν 

επίσης έναν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου συγκριτικά με 

τον γενικό πληθυσμό. 

 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ :  

Τα Μαθηματικά, συγκινούν, αλλά δεν εθίζουν. Οι ερευνητές είναι 

άνθρωποι που μέρα-νύχτα ασχολούνται με τα μαθηματικά, αλλά δεν είναι 

παρανοϊκοί. Ο πόθος για τα μαθηματικά κάποιου δεν οδηγεί στη 

σχιζοφρένεια ή στην παράνοια. Αν αυτό το άτομο έχει το γονίδιο της 

σχιζοφρένειας, τότε πολύ πιθανόν να παρουσιάσει συμπτώματα στο μέλλον. 

ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΟΥΣ!  
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ΚΟΥΡΤ ΓΚΕΝΤΕΛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Σ’   έναν  κόσμο  που  λειτουργεί  με 

ορισμούς και κανόνες η αλήθεια θα 

μένει πάντοτε λειψή» 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 

ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Γεννιέται το 1906 στην Τσεχία με υψηλότατο δείκτη νοημοσύνης ένας 

μαθηματικός και φιλόσοφος. Σπουδάζει στην Βιέννη όπου διδάσκει το 1938 

και γίνεται ένα από τα πιο νέα μέλη του περίφημου Κύκλου της Βιέννης, 

γνωστού για τον προσανατολισμό του προς έναν λογικό θετικισμό. Μετά την 

κατάληψη της Αυστρίας από χιτλερικούς, ο Γκέντελ μαζί με άλλους 

μαθηματικούς μεταναστεύει στις ΗΠΑ. Στον Κούρτ Γκέντελ οφείλονται 

μέθοδοι και αποτελέσματα εξαιρετικής σημασίας στη φιλοσοφική αναζήτηση 

στα μαθηματικά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το θεώρημα της Μη 

Πληρότητας (1931), όπου αποδεικνύεται ότι είναι αδύνατο να αποδειχτεί το 

μη αντιφατικό της αριθμητικής με μέσα μόνο της αριθμητικής και της 

στοιχειώδους λογικής. 

 

Θεώρημα της μη  πληρότητας 

Ο Γκέντελ στηρίχθηκε στο νόημα της θεωρίας του Πλάτωνα ότι η 

φιλοσοφία γεννιέται από την γνώση της μη γνώσης, που δεν είναι ούτε 

απόλυτη άγνοια, ούτε και γνώση, αλλά διαρκής στάση αμφιβολίας και 

κριτικής που προσωποποιείται στον έρωτα, τη φτώχεια, τον πλούτο. Όντας 

βαθύτατα πλατωνιστής  αναζητούσε τη μεταφυσική πλευρά των 

μαθηματικών. Συγκεκριμένα, ο Γκέντελ απέδειξε με απλά εργαλεία και 

μεθόδους μαθηματικών ότι σε ένα μαθηματικό σύστημα υπάρχουν αναφορές 

οι οποίες αν και αληθείς δεν μπορούν να αποδειχθούν.  

Πιο αναλυτικά, ο Γκέντελ μετέφρασε τα σύμβολα της συμβολικής 

λογικής σε αριθμούς κατά συστηματικό τρόπο  και απέδειξε ότι είναι πάντα 

δυνατόν να βρεθεί ένας αριθμός στον οποίο δεν μπορούμε να καταλήξουμε 

αρχίζοντας από τους άλλους αριθμούς του συστήματος. Έτσι, έφτασε στο 

συμπέρασμα ότι για την απόδειξη μιας γνώσης απαιτούνται στοιχεία που για 

να αποδειχθούν τα στοιχεία αυτά χρειάζονται άλλα στοιχεία. Η διατύπωση 

και απόδειξη μιας τέτοιας θεωρίας και άποψης έφερε μεγάλο σεισμό στα 

θεμέλια των μαθηματικών και διαπιστώθηκε ότι σημαντικές θεωρίες για την 

ανθρωπότητα όπως του Δαρβίνου, του Μαρξ, του Φρόϊντ και του Αϊνστάιν 

είχαν αρκετές ρωγμές. Λίγα χρόνια αργότερα λοιπόν, ανώτεροι μαθηματικοί 

και φιλόσοφοι ,αφού αποδέχτηκαν το θεώρημα κατέληξαν στο συμπέρασμα-

όπως και όλη η ανθρωπότητα πλέον- ότι η γνώση μας για το κάθε τι πάντα 

θα απαιτεί όλο και περισσότερα στοιχεία που αναγκαστικά μόνο από έξω από 

τη μελέτη του υπό μελέτη συστήματος, άρα δεν υπάρχει βεβαιότητα για το 

καθετί. Ευρύτερα, για την παρατήρηση και  μελέτη του σύμπαντος δεν αρκεί 

να βρισκόμαστε μέσα σε αυτό αλλά έξω από αυτό και να το παρατηρούμε. 

Συνεπώς, η λογική δεν είναι η πανίσχυρη θεότητα που μέχρι τότε πίστευαν 
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όλοι. Τα μαθηματικά δεν θα είναι ποτέ το αυστηρό και ακλόνητο σύστημα 

που πίστευαν όλοι επί χιλιετίες. 

Κουρτ Γκέντελ : «Κάθε πολυδιάστατο σύστημα τείνει προς το άπειρο, 

αυξάνοντας από μόνο του την πολυπλοκότητα του».  

«Ένα σύστημα δεν μπορεί να είναι και συνεπές και πλήρες. Ένα σύστημα 

μπορεί να είναι είτε πλήρες και ασυνεπές είτε συνεπές και ελλιπές». 

 

Γκέντελ και πλατωνισμός 

 Όταν ο Γκέντελ πήρε την απόφαση να αφήσει τη φυσική για να 

ασχοληθεί με τα μαθηματικά , ήταν ήδη μυημένος στη μαγεία του 

πλατωνισμού. Ο Πλάτωνας υποστήριζε πως η ομορφιά των ιδεών που είναι 

απείρως μεγαλύτερη από την ομορφιά του συγκεκριμένου, μπορεί και 

πρέπει να εξάπτει πολύ πιο φλογερό πάθος απ’ ότι η ομορφιά ενός ανθρώπου 

που είναι ένα άστατο, ατελές πλάσμα που υπόκειται στη φθορά του χρόνου. 

Τη θεωρία αυτή ο Γκέντελ τη χαρακτηρίζει ως <<έρωτα με το άπειρο>>, 

μένει πιστός στον Πλάτωνα και παρομοιάζει τη θεωρία αυτή σαν ερωτική 

εμπειρία που προσεγγίζει νοητικά την κατάκτηση της ομορφιάς και την ιδέα 

της αντικειμενικότητας. 

 

 

Σε αναζήτηση τεκμηρίων του θεωρήματος 

  Τα θεωρήματα του Γκέντελ σπάνια αμφισβητούνται γιατί είναι 

μαθηματικές αλήθειες, που έστω διφορούμενα και αμφιλεγόμενα άπτονται 

του κεντρικού ερωτήματος των επιστημόνων :  ‘’τι ορίζει η ανθρώπινη 

υπόσταση;’’ Σύμφωνα όμως και με τη φιλοσοφική πλευρά του θεωρήματος η 

αλήθεια ουσιαστικά είναι κατασκευασμένη και ακόμα κι αν είναι 

αντικειμενική. Δεν είναι ο άνθρωπος ο νους και ο φορέας της γνώσης και της 

αλήθειας αλλά η αλήθεια που περιέρχεται στον ανθρώπινο νου. 

 

 

Η σχέση του Κουρτ Γκέντελ με την παράνοια 

 Τα θεωρήματα του Γκέντελ αντανακλούν την ψυχοπαθολογία του. 

Όπως ακριβώς η απόδειξη ως προς το αν ένα σύστημα είναι συνεπές είναι 

ανέφικτη, έτσι και η λογική δεν πιστοποιείται μέσω της λογικής. Στην 

παράνοια η λογική σκέψη δεν εγκαταλείπεται αλλά γίνεται μια μανιώδης  

και ανεξέλεγκτη αναζήτηση εξηγήσεων. Δηλαδή, ο Γκέντελ θεωρήθηκε από 

πολλού τα τελευταία χρόνια της ζωής του παρανοϊκός, αλλά στην ουσία μόνο 

παρανοϊκός δεν ήταν διότι το να είναι κανείς υπέρμετρα λογικός είναι 

δείγμα ευφυΐας και όχι τρέλας. 
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Γκέντελ και Αϊνστάιν  

Όπως το θεώρημα της σχετικότητας του Αϊνστάιν, έτσι και το θεώρημα 

της μη πληρότητας του Γκέντελ χαρακτηρίστηκαν ως σταθμοί διανοητικής 

επανάστασης του 20ου αιώνα κατά της αντικειμενικότητας και του 

ορθολογισμού.  

Κοινά ενδιαφέροντα των επιστημόνων ήταν η ενασχόλησή τους με τη 

φύση του χρόνου. Για τον Αϊνστάιν η ζωή για τον άνθρωπο σημαίνει κάτι 

ξεχωριστό και διαφορετικό στο 

παρελθόν, το παρόν και το 

μέλλον. Ωστόσο, για τη φυσική 

η διαφορά αυτή είναι αδύνατο 

να υπάρξει. Ο Γκέντελ 

δημιούργησε ένα ρολόι του 

οποίου η λειτουργία 

συμφωνούσε με την θεωρία του 

Αϊνστάιν, μόνο που εκεί ο 

χρόνος ήταν κυκλικός. 

Δηλαδή, πίστευε πως όλα τα 

γεγονότα γίνονται ανεξάρτητα 

από το αν είναι παρελθόν, 

παρόν ή μέλλον και επαναλαμβάνονται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με 

τον ίδιο τρόπο. Κατέληξε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι οι μεταβολές γύρω μας 

είναι υποκειμενικές και αποτελούν μια ψευδαίσθηση. Για κάποιους  ένα 

γεγονός στην πάροδο του χρόνου είναι μεταβολή για την καθημερινότητά 

τους, για κάποιους πάλι αυτό δεν ισχύει. 

 

Γκέντελ και  Χίλμπερτ 

 Από την αρχή της ιστορίας των επιστημών, αυτό που πάντα συνέβαλλε 

στην πρόοδο τους ήταν η αμφισβήτηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα 

σκοτεινά χρόνια του Μεσαίωνα ήταν η πιο στάσιμη εποχή (και) για την 

επιστήμη. Με το πέρας την εποχής αυτής ωστόσο, οι επιστήμες άρχισαν εκ 

νέου να ανθίζουν μέσω της αμφισβήτησης των θεωριών και των καινούριων 

προτάσεων που προσφέρθηκαν να τις αντικαταστήσουν. 

 Στα μαθηματικά ωστόσο, υπήρχε ανέκαθεν μια τάση ορθοδοξίας στην 

προσέγγισή τους. Όταν για παράδειγμα ο Γκάους άρχισε να προβληματίζεται 

(σε ηλικία δεκαέξι ετών παρακαλώ) για την ύπαρξη μη ευκλείδειων 

γεωμετριών, προτίμησε να κρατήσει τις μελέτες του αδημοσίευτες, και 

εμπιστεύτηκε μονάχα ένα κύκλο συνεργατών του. Ο λόγος ήταν ότι η 

μαθηματική κοινότητα φαινόταν -και στο μυαλό του Γκάους ίσως 

περισσότερο- να ενδιαφέρεται για μαθηματικά τα οποία περιγράφουν τη 

φυσική πραγματικότητα. Και τότε η ευκλείδεια γεωμετρία ήταν αυτή η 
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οποία έμοιαζε να εξυπηρετεί καλύτερα αυτό το σκοπό. Χρειάστηκε να 

περάσουν πολλά χρόνια έως ότου να παρουσιαστεί επίσημα μια νέα 

γεωμετρία, τα αξιώματα της οποίας απέχουν κατά πολύ από αυτά της 

ευκλείδειας. Αυτό έγινε το 1830 από τον Λομπατσέφσκι, το όνομα του 

οποίου δόθηκε στη γεωμετρία. Ακόμα και τότε όμως, οι θεωρίες του 

Λομπατσέφσκι αγνοήθηκαν καθώς έμοιαζαν υπερβολικά θεωρητικές. Τον 

20ο αιώνα μονάχα άρχισε να κερδίζει έδαφος σαν θεωρία και να 

χρησιμοποιείται για τη μελέτη της φυσικής πραγματικότητας (διάστημα). 

Χρειάστηκε ένα πολύ αντισυμβατικό μυαλό όπως αυτό του Ντάβιντ 

Χίλμπερτ (David Hilbert) , για να ανατρέψει τη μαθηματική ορθοδοξία. 

 Ο Χιλμπερτ γεννήθηκε το 1862 στη 

Γερμανία, και το 1895 τον κάλεσαν να αναλάβει 

μια έδρα στο πανεπιστήμιο του Γκετινγκεν, 

πρόταση που σαφώς και δέχτηκε, καθώς το 

Γκέτινγκεν ήταν εκείνο τον καιρό η Μέκκα της 

μαθηματικής επιστήμης. Ο Ντάβιντ Χίλμπερτ 

ακολουθούσε έναν αρκετά μποέμικο τρόπο ζωής, 

κάτι που στην αρχή είχε ελαφρώς σοκάρει την 

πανεπιστημιακή κοινότητα. Κυκλοφορούσε με το 

ποδήλατό του, συναναστρεφόταν με τους φοιτητές, 

ήταν απλοϊκός στο ντύσιμο και… μεγάλος 

καρδιοκατακτητής! Η αντισυμβατικότητά του αυτή τον ακολουθούσε και στη 

μαθηματική του σκέψη. Αρχικά ασχολιόταν με τη θεωρία αριθμών, αργότερα 

όμως καταπιάστηκε με τη γεωμετρία. Κάποια στιγμή άρχισε να διερωτάται 

για την ύπαρξη ή όχι αντιφάσεων στο σύνολο των αξιωμάτων και των δυο 

τομέων κι έτσι ξεκίνησε την παθιασμένη ενασχόλησή του γύρω από τα 

θεμέλια των μαθηματικών. Όλα αυτά τον έκαναν να προβληματίζεται 

σχετικά με τη μορφή των μαθηματικών στο μέλλον. Έτσι, όταν το 1900 του 

δόθηκε η τιμή να δώσει διάλεξη στο διεθνές συνέδριο μαθηματικών στο 

Παρίσι, δε μίλησε για κάποια αποδεδειγμένη πρωτοποριακή θεωρία, κάτι 

που ήταν το σύνηθες και αναμενόμενο, αλλά έθεσε 23 προβλήματα, τα οποία 

στιγμάτισαν τον 20ό αιώνα. 

  Ας αφήσουμε την εισαγωγή που έκανε ο ίδιος ο Χίλμπερτ να μας 

διασαφηνίσει σχετικά με τα 23 προβλήματα: «Ποιος από μας δε θα ήταν 

χαρούμενος να σηκώσει το πέπλο πίσω από το οποίο κρύβεται το μέλλον; να 

ρίξει μια ματιά στα επόμενα στάδια της επιστήμης μας και στα μυστικά που 

θα την αναπτύξουν τους επόμενους αιώνες; ποιοι θα είναι οι ιδιαίτεροι 

στόχοι στους οποίους θα προσπαθήσουν τα τα μαθηματικά πνεύματα των 

επόμενων γενεών να φτάσουν; Ποιες θα είναι οι μέθοδοι και τα νέα δεδομένα 

στο πλατύ και πλούσιο πεδίο της μαθηματικής σκέψης τους επόμενους 

αιώνες;» 
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 Από τα προβλήματα αυτά λοιπόν, τα δεκατέσσερα έχουνε λυθεί, τα τρία 

έχουν εν μέρει λυθεί, ένα θεωρήθηκε πολύ ασαφές ώστε να αποφασιστεί να 

επιδέχεται λύση ή όχι, και τα υπόλοιπα πέντε παραμένουν άλυτα. Το 

περιεχόμενο των προβλημάτων ποικίλει περιλαμβάνοντας θεωρία αριθμών, 

γεωμετρία και μαθηματική λογική. Ας αναφερθούμε σε αυτά που 

παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 Στο πρώτο πρόβλημα, ο Χίλμπερτ ζητούσε να αποδειχτεί ότι δεν 

υπάρχει σύνολο ο πληθάριθμος (αριθμός στοιχείων) του οποίου να είναι 

μεταξύ αυτού των ακεραίων και των πραγματικών. H πρόταση αυτή είναι 

ουσιαστικά ένα θεώρημα το οποίο είχε διατυπώσει ο Cantor το 1877. Ωστόσο 

το 1963 οι Godel και Cohen απέδειξαν ότι για την πρόταση αυτή δεν μπορεί 

να αποδειχτεί αν είναι σωστή ή λάθος (θεωρία συνόλων των Ζερμέλο – 

Φράνκελ). 

 Ο Κουρτ Γκέντελ έμελλε να ανησυχήσει τον Χίλμπερτ και δεύτερη 

φορά. Αυτή τη φορά όμως το πλήγμα αφορούσε σε όλη τη μαθηματική 

επιστήμη και το πως είναι δομημένη. Το 1931 ο μεγάλος αυστριακός 

μαθηματικός δημοσίευσε το περίφημο θεώρημα της μη πληρότητας. Αυτό 

υποδείκνυε περιορισμούς σε όλα τα τυπικά συστήματα μαθηματικών, 

παρουσιάζοντας αδύνατο να υπάρχει ένα πλήρες και συνεπές σύστημα 

αξιωμάτων. Ήταν κάτι που συγκλόνισε βαθιά τη μαθηματική κοινότητα, 

καταρρίπτοντας το ιδεατή εικόνα παντοδυναμίας και αυτάρκειας που είχαν 

τα μαθηματικά. Έτσι το δεύτερο πρόβλημα του Χίλμπερτ που ζητούσε να 

αποδειχτεί ότι υπάρχει ένα συνεπές σύστημα αξιωμάτων για την αριθμητική 

πήρε αρνητική απάντηση. 

 Δύο από τα άλυτα προβλήματα είναι το έκτο, το οποίο αφορά στη 

δημιουργία μαθηματικού αξιωματικού συστήματος για τη φυσική, όπως 

επίσης και το υπ΄αριθμόν οκτώ το οποίο ζητάει να αποδειχτεί η υπόθεση 

Ρίμαν, ότι δηλαδή οι πρώτοι αριθμοί (αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον 

εαυτό τους και τη μονάδα) βρίσκονται σε μια αριθμητική ακολουθία 

(ισοδυναμεί με την εύρεση ριζών της συνάρτησης ζ για όσους γνωρίζουν).  

Και τα πέντε ωστόσο απασχολούν εδώ και 110 χρόνια τους μαθηματικούς, 

ειδικά τα δυο προαναφερθέντα η λύση ή όχι των οποίων θα έχει τεράστια 

αποτελέσματα σε τομείς πέραν των μαθηματικών. 

 

 Σε κάθε γλώσσα υπάρχει γνώση που μπορεί να εκφραστεί αλλά όχι να 

τυποποιηθεί. Πάντοτε θα υπάρχουν αλήθειες που δεν  μπορούν να 

αποδειχθούν ή να διαψευσθούν. Αν ο κόσμος υπάρχει για να καταλήξει σε 

ένα βιβλίο λογικής και κανόνων, ο Γκέντελ απέδειξε ότι αυτό το βιβλίο θα 

έχει πάντοτε κάποιες λευκές σελίδες… 
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