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ΑΓΝΩΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ   
 

Σα βγεις ζηον πηγαιμό για ηην Ιθάκη, 

Να εύχεζαι νάναι μακρύς ο δρόμος, 

Γεμάηος περιπέηειες, γεμάηος γνώζεις.  

                                          Κ. Καβάθης 
 

Από ην πξώην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα, ηε ζηξαηησηηθή εθζηξαηεία πνπ ηνλ έθεξε ζηελ 

Τξνία, δελ γλσξίδνπκε πνιιά πξάγκαηα. Τν δεύηεξν ηαμίδη ηνπ, ν λόζηνο, είλαη 

γεκάην πεξηπέηεηεο θαη γλώζεηο. Μόλν ηόηε άθελε πίζσ ηνπ, από ζηαζκό ζε ζηαζκό, 

ηνλ πξντζηνξηθό θόζκν, ηηο Σεηξήλεο, ηνπο Κύθισπεο, ηνπο Λαηζηξπγόλεο, θαη, πην 

πνιύ κε ηνλ λνπ ηνπ παξά κε σκή θπζηθή δύλακε, ππεξληθνύζε ηα θπζηθά θαη ηα 

κπζηθά εκπόδηα πνπ ηαιάληδαλ ηελ επνρή ηνπ. Σπλερώο πην πνιπκήραλνο θαη πην 

πνιύηξνπνο, έγηλε έλαο από ηνπο εκπλεπζκέλνπο ζεκειησηέο ηνπ πνιηηηζκνύ καο. 

Σην πξώην ηαμίδη δελ είρε αλαθαιύςεη ηίπνηε. Πνιιά πξάγκαηα έκελαλ αθόκε 

απαξαηήξεηα, ζαλ λα κελ ππήξραλ. Η πνιεκηθή εθζηξαηεία δελ ήηαλ έλα ηαμίδη 

γλώζεο θαη αλαθαιύςεσλ. Μόλν ν λόζηνο θώηηζε ηνλ θόζκν, κόλν ηόηε είδε θαη 

γλώξηζε, θαη έηζη κάζακε θαη εκείο. Η “Οδύζζεηα” έγηλε έλα ζύκβνιν ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνξείαο ηνπ αλζξώπνπ. 

Ο Αιεμαλδξηλόο πνηεηήο κάο ζπληζηά πάιη έλα ηαμίδη γηα ηελ Ιζάθε θαη καο 

ππόζρεηαη όηη ζα αλαθαιύςνπκε θαη ζα κάζνπκε πνιιά, αξθεί λα κελ πάκε 

θαηεπζείαλ ζηνλ πξννξηζκό καο. Με άγξππλεο όιεο ηηο αηζζήζεηο θαη “αλ εθιεθηή 

ζπγθίλεζηο ην πλεύκα θαη ην ζώκα ζνπ αγγίδεη”, ζα κπεηο αθόκε θαη “ζε ιηκέλαο 

πξσηνεηδσκέλνπο”. Καη ε ηειεπηαία αλαθάιπςε: “Έηζη ζνθόο πνπ έγηλεο, κε ηόζε 

πείξα, ήδε ζα ην θαηάιαβεο ε Ιζάθεο ηη ζεκαίλνπλ”. 

Ο Καβάθεο κάο ππνδεηθλύεη όηη ε Ιζάθε είλαη ην ίδην ην ηαμίδη. Μάο πξνηξέπεη 

λα θάλνπκε απηό πνπ έθαλαλ αλέθαζελ νη δηαθσηηζηέο θαη νη δηαιεθηηθνί: Να 

νμύλνπκε ηελ όξαζε παξαηεξώληαο κε όιν θαη πην ιεπηό θαη δηαθνξνπνηεκέλν 

ηξόπν, λα νμύλνπκε ηελ αθνή αθξνώκελνη κνπζηθή κε πνιιέο απνρξώζεηο, λα 

νμύλνπκε ηε ζθέςε ηεξώληαο θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε δόγκαηα θαη 

πξνθαηαιήςεηο. Να ηαμηδέςνπκε καθξηά από ηηο γλώξηκεο πεξηνρέο πνπ 

αηζζαλόκαζηε άλεηα, πέξα από ηηο νηθείεο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο. Να δηεπξύλνπκε 

ηηο γλώζεηο καο, αιιά θαη λα εκβαζύλνπκε ζε απηέο. Να κελ απνζαξξπλόκαζηε. 

Οη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπζηήλνληαη γηα πεηξακαηηζκό ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο, 

νη νπνίεο ζα ελεκεξώλνληαη ζηνλ παξόληα ηζηόηνπν κε ηηο δηθέο ζαο δεκηνπξγηθέο 

παξεκβάζεηο, όια ηα ξεμηθέιεπζα ραξνύκελα εγρεηξήκαηα γηα ην αλεμέηαζην θαη ην 

αλεπηρείξεην, θηινδνμνύλ λα απνηειέζνπλ έλαλ ηαμηδησηηθό νδεγό πνπ ζα ζπλνδεύεη 

ηνλ (ηελ) μελαγό θαη ηνπο κηθξνύο εμεξεπλεηέο ζε έλα ζαπκαζηό καζεζηαθό ηαμίδη 

πξνο ηα άγλσζηα κέξε ησλ καζεκαηηθώλ, “γεκάην πεξηπέηεηεο, γεκάην γλώζεηο”. 


