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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εισήγηση καταβάλλεται προσπάθεια να τεκμηριωθεί η 
άποψη ότι οι Λέσχες Ανάγνωσης μπορούν, μεταξύ άλλων, να 
αποτελέσουν ένα «μετωπικό» θεσμό για την καλλιέργεια της 
ερευνητικής διάθεσης.  Διάθεσης που απορρέει όχι από κά-
ποιο  καθηκοντολόγιο  αλλά από το κατ' Αριστοτέλη «ορέγε-
σθαι του ειδέναι».  Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία ε-
νός πλαισίου όπου η ιστορικότητα αλλά και δραματουργία 
νοηματοδοτούν την αναζήτηση.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε 
παραδείγματα από Λέσχες Ανάγνωσης που λειτούργησαν με 
ευθύνη του εισηγητή. 

 

1. Επιστήμη και αφήγηση της Επιστήμης 

Η ενασχόληση με την επιστήμη την τέχνη τις συναναστροφές τα σπορ δεν εί-
ναι δραστηριότητες per se. Είναι κοινωνικές δραστηριότητες απόρροια κοινωνικών 
μαθήσεων και αξιολογήσεων. Νοηματοδοτούνται κατ’ αρχήν από την κοινωνία και 
κατ’ επέκτασιν από τις μικροκοινωνίες (ομάδες) εντός των οποίων ασκούνται. Κάθε 
μία από τις παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιείται σε μία ομάδα αναφοράς της 
οποίας ο μετέχων οφείλει να μάθει τους κανόνες αλλά: «και μαζί τους δηλωμένους 
στόχους το σκοπό και την σημασία τους τις αξίες και τις νόρμες της κι ακόμη τις α-
νταμοιβές που μπορούμε να περιμένουμε για τη συμμετοχή μας ή τις ποινές που μπο-
ρεί να μας επιβάλλει η ομάδα αν παραβιάσουμε τους κανόνες της»1. Το «τι αξίζει τον 
κόπο» σε κάθε δραστηριότητα είναι εν πολλοίς κοινωνικά προσδιορισμένο και εν πά-
ση περιπτώσει έχει οπωσδήποτε ένα κοινωνικό πρόσημα. Όπως έδειξε ο Bourdieu2 
ακόμη και σε περιοχές όπου απουσιάζουν ρητοί κανόνες όπως ζητήματα γούστου εμ-
φανίζονται αρκετά συστηματικά «δομημένα προϊόντα» (opus operatum) ακριβώς ε-
πειδή είναι απότοκα μιας συστηματικότητας που υπάρχει στην «δομούσα δομή» 
(modus operandi). 

Οι περιοχές στις οποίες ενδεικτικά αναφέρθηκα είναι υπο-κόσμοι (sub-
worlds) και η εσωτερίκευση των θεσμών τους στο άτομο είναι αντικείμενο της δευτε-
ρογενούς κοινωνικοποίησης που «η έκταση και ο χαρακτήρας της καθορίζονται από 

                                                           
1 Imogen Seger, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία, Μετ. Τζενη Μαστοράκη, Μπουκουμάνης, 1977, σ. 126 
22 Pierre Bourdieu, Η Διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής τάσης. Μετ. Κική Καψαμπέλη, 
ΠΑΤΑΚΗ, 1999, σ. 218 



την περιπλοκότητα του καταμερισμού εργασίας και της παράλληλης κοινωνικής κα-
τανομής της γνώσης»3. 

Ειδικά η επιστημονική αναζήτηση που θα μας απασχολήσει στην παρούσα ει-
σήγηση είναι μία (όχι η μοναδική)4 από τις δραστηριότητες αυτού που ονομάζουμε 
Επιστήμη. Ως έννοια  εξ΄αρχής σήμαινε «καθ΄όλου γνώσις» και είναι γενικά αποδε-
κτό ότι ως δράση αποσκοπεί στην παραγωγή-ανακάλυψη καθολικών και αντικειμενι-
κών αληθειών. Ωστόσο η Επιστήμη ως δραστηριότητα δε μπορεί να γίνει κατανοητή 
μόνο από τις «προγραμματικές δηλώσεις» της. Είναι απαραίτητο να ειδωθεί και ως 
δράση μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας: των επιστημόνων. Η ομάδα αυτή φυ-
σικά διαφέρει ως προς τα χαρακτηριστικά της από εποχή σε εποχή. Αλλιώς «λειτουρ-
γούσαν» οι επιστήμονες στις σχολές της Κλασικής Αρχαιότητας, στην περίοδο της 
Αναγέννησης στα Πανεπιστήμια και στις αυλές, στον διαφωτισμό με τα Πανεπιστή-
μια και τα πρώτα περιοδικά ή σήμερα με την πρωτοκαθεδρία της αγοράς, των χορη-
γιών, του publish or perish. Το δεύτερο μισό του  20ου αιώνα παρατηρούνται συστη-
ματικές προσπάθειες να μελετηθεί η ομάδα των επιστημόνων αρχής γενομένης από 
μια επανεξέταση της ιστορίας της επιστήμης κυρίως από τους Koyré και Butterfield5  
και κατόπιν της επιστημολογίας με το εμβληματικό έργο του Kuhn6. Παράλληλα εμ-
φανίσθηκαν κοινωνιολογικές και ψυχολογικές μελέτες σχετικές με τους επιστήμονες 
καταδεικνύοντας ότι η δουλειά του επιστήμονα και της επιστημονικής κοινότητας έ-
χει πολλές πτυχές και όψεις.  

Όπως είναι φυσικό ούτε οι προσεγγίσεις αυτές είναι ενιαίες ή ανεξάρτητες 
από τόπο και τον χρόνο. Σύμφωνα με μια παλαιότερη μελέτη του Barber οι βασικές 
αξίες-ιδεώδη των επιστημόνων  είναι  η πίστη στον ορθό λόγο, η αποφυγή του συναι-
σθηματισμού, η αποδοχή της ισοτιμίας των επιστημόνων ανεξάρτητα από φύλο-
φυλή-θρήσκευμα, η εμπιστοσύνη στην αξία του ατόμου και η συνακόλουθη απόρρι-
ψη της εξ΄ορισμού αυθεντίας και τέλος η προσήλωση στην διάχυση της επιστημονι-
κής γνώσης στην επιστημονική κοινότητα7. Ο κατάλογος αυτός των κοινών αξιών έ-
χει κατά καιρούς με έρευνες συμπληρωθεί και με άλλες ώστε να υπάρχει μία πληρέ-
στερη περιγραφή του αξιακού συστήματος των επιστημόνων8. Παράλληλα έχει σκια-
γραφηθεί και το ψυχολογικό προφίλ των δημιουργικών επιστημόνων αναφορικά με 
την παρατηρητικότητα, την αυτονομία, τον τρόπο ζωής, την προσήλωση σε ιδέες-
πράγματα-αξίες την ανάληψη κινδύνου κ.α.9 Στην κοινωνική ομάδα των επιστημόνων 
αποδόθηκε ένα είδος συλλογικής φαντασίας και αισιοδοξίας ως προς την έκβαση της 

                                                           
3 Peter Berger, Thomas Luckmann,  The social construction of Reality, Penguin, 1971,  
Ελληνική μετάφραση: Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας, Μετ. Κώστας Αθανασίου, ΝΗ-
ΣΟΣ, 2003 αντιστοίχως σ. 158 και 255 
4 Δύο άλλες σημαντικές είναι η  συγγραφή και η διδασκαλία. 
5 Όπου παραμερίζεται η αντίληψη της επιστημονικής προόδου ως διαδικασίας συσσώρευσης πληρο-
φοριών και της αμείλικτης επικράτησης της Αλήθειας βλ.  
[α] Alexandre Koyré, From the Closed World to the infinite universe, The Johns Hopkins Press, 1957 
ειδικότερα το συμπέρασμα σ. 273-276 
[β] Herbert Butterfield, Η καταγωγή της σύγχρονης Επιστήμης (1300-1800), Μετ. Ιορδάνης Αρζόγλου, 
Αντώνης Χριστοδουλίδης, ΜΙΕΤ, 1983 ειδικότερα την εισαγωγή σ.  9-12 
6 Thomas S. Kuhn, Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, Μετ. Γ. Γεωργακόπουλος, Β. Κάλφας, 
Σύγχρονα Θέματα, 1981 
7 Bernard Barber,  Science and the Social Order, Allen & Unwin, 1953, κεφάλαιο IV 
8 S.S. West, The Ideology of Academic Scientists, IRE  Transactions on Engineering Management, June 
1960, σ. 54-62  
9 Anne Roe, The Psychology of the Scientist, Science, New Series, 134, 3477, Aug. 18, 1961, σ. 456-
459 



έρευνας (που είναι ανεξάρτητη της προσωπικής τους ζωής)10  και η μαθητεία σε επι-
στημονικό επάγγελμα οδηγεί στην διαμόρφωση ενός είδους συλλογικής ταυτότη-
τας11. Ως είναι φυσικό οι αντιλήψεις αλλά και οι πρακτικές των επιστημόνων έχουν 
κατά καιρούς δεχθεί αυστηρή κριτική για διαφορετικούς λόγους12. Χαρακτηριστική 
και ευρύτατα γνωστή είναι η συλλογή «Η Αυτοκριτική της Επιστήμης»13 που ανέδει-
ξε στην δεκαετία του 1970 πολλά ζητήματα της άσκησης του επιστημονικού επαγ-
γέλματος. Επίσης πολύ γνωστή είναι η κριτική που έχει δεχθεί και η Επιστήμη ως θε-
σμός. Ο Feyerabend ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές χαρακτηριστικά έγραψε: 
«Τελικά θα 'θελα να επαναλάβω ότι, κατά τη γνώμη μου, ο σοβινισμός της επιστήμης 
είναι ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από το πρόβλημα της πνευματικής μόλυνσης 
και ίσως μια από τις κυριότερες αιτίες της. Δεν είναι αρκετό στους επιστήμονες να 
παίζουν στο γήπεδο τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής μεθόδου αλλά 
επιδιώκουν να γενικεύσουν τους κανόνες αυτούς, να τους καταστήσουν μέρος της 
ευρύτερης κοινωνίας και για να επιτύχουν τους σκοπούς τους χρησιμοποιούν κάθε 
διαθέσιμο μέσο (επιχειρήματα, προπαγάνδα, πιέσεις και εκφοβισμούς, παρασκηνια-
κές ενέργειες)14.  

Αν και η συλλογική ταυτότητα των επιστημόνων αλλάζει εν τούτοις εντάσσε-
ται σε μία λίγο-πολύ ενιαία συλλογική αφήγηση για την Επιστήμη όπου, τρόπον τινά, 
οι επιμέρους ταυτότητες βρίσκουν θέση. Η αφήγηση αυτή μπορεί να συμβιβάζει α-
ντιφάσεις, να αφομοιώνει ιεραρχικές δομές, να ενσωματώνει πραγματικά περιστατικά 
με βλέψεις, προσδοκίες όνειρα να αποφορτίζει εντάσεις να εμπνέει να συνέχει και να 
είναι λειτουργική15. Δεν συμπίπτει κατ’ ανάγκην με την εικόνα της επιστήμης και των 
επιστημόνων που προκύπτει από αναλύσεις των κοινωνιολόγων της Επιστήμης16 και 
πρόκειται για μία αφήγηση επεξεργασμένη και πολύπτυχη η οποία διαφέρει σημαντι-
κά από την απλοϊκή αφήγηση της επιστήμης που διατρέχει τα σχολικά βιβλία τα me-
dia κ.α. και όπου όλως απλουστευτικά εμφανίζεται η Επιστήμη ως ένας διαχρονικά 
ενιαίος θεσμός που πραγματοποιεί με συνέπεια της προγραμματικές της δηλώσεις 
του17.   
                                                           
10 [α] Gerald Holton, Scientific optimism and societal concern: Α note on the psychology of scientists,   
Annals of the New York Academy of Sciences Volume 265, Issue 1, 1976, σ. 82-101 
[β] Gerald Holton, The Scientific Imagination, Cambridge, 1978  ιδίως κεφ. 7. 
11 Stephen C. Hill, The Formation of the Identity as a Scientist, Science Studies 1, 1995, σ. 53-72 
12 Για παράδειγμα το θέμα της σχέσης της επιστήμης με τον πόλεμο που ήταν κυρίαρχο πριν 4 δεκαετί-
ες έχει πάψει να θεωρείται μείζον ενώ σημαντική θέση καταλαμβάνουν η κλιματική αλλαγή και η δη-
μόσια υγεία.  
13 Alain Jaubert,  Jean-Marc Lévy-Leblond  (Επιμ.) Η Αυτοκριτική της Επιστήμης, Μετ. Ηλίας Νικολα-
κόπουλος, Χαρά Ντάλη, Βέργος, 1973 
14 Paul Feyerabend, Ενάντια στη Μέθοδο: Για μία αναρχική θεωρία της γνώσης, Μετ. Γρ. Καυκαλάς, Γ. 
Γκουνταρούλης,, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, 1983 σ. 272 
15 [α] Dennis K. Mumby, The political function of narrative in organizations, Communication Mono-
graphs, 54:2, 1987, σ. 113-127 
[β] Jerome Bruner,  The narrative construction of reality, Critical Inquiry 18, 1991 σ. 1–21 
[γ] Κώστας Γαβρόγλου, Το Παρελθόν των Επιστημών ως Ιστορία, Πνεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
2004, κυρίως κεφ 1, 8 
[δ] Leone Burton, Mathematician's narratives about Mathematics and the relationship to it's learning 
στο Bart Van Kerkhove and Jean Paul van Bendegem (Eds), Perspectives on Mathematical Practices 
Bringing Together Philosophy of Mathematics, Sociology of Mathematics, and Mathematics Education, 
Springer, 2007 σ. 155-173 
16 Pierre Bourdieu, The specificity  of the scientific field  and the social  conditions of the progress of 
reason, Social Science Information December 1975 14 σ. 19-47. 
17 Όπου «η επικράτηση και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά της 
εγγενούς αλήθειας της, πως το αληθές αργά ή γρήγορα θα επικρατήσει και πως η αναπόφευκτη αποκά-
λυψη του αληθούς προσδίδει μία δυναμική στην αποδοχή της επιστήμης» (Γαβρόγλου ο.π.). 



2. Η εκπαίδευση στην επιστήμη 

Η οποιαδήποτε σοβαρή και όχι περιπτωσιακή εμπλοκή με την Επιστήμη προ-
ϋποθέτει και κάποιο είδος επιστημονικής κοινωνικοποίησης. Αυτό ισχύει και με τα 
πρώτα βήματα που κατά κανόνα πραγματοποιούνται στο σχολείο. Ωστόσο αποτελεί 
κοινό τόπο το ότι οι επιστημονικές γνώσεις που παρέχονται μέσω του αναλυτικού 
προγράμματος ή αλλιώς προγράμματος σπουδών περιστρέφονται γύρω από πληρο-
φορίες και δεξιότητες και τεχνικές που αν και είναι χρήσιμες αδυνατούν να προσφέ-
ρουν αυτό το είδος της κοινωνικοποίησης. Δηλαδή να εντάξουν την επιστημονική ε-
νασχόληση με την επιστημονική αφήγηση που λειτουργεί ως ιστορικό φόντο, συγκι-
νεί, εμπνέει, στηρίζει και παροτρύνει. Διότι αν θέλουμε να υπερβούμε την απλή κα-
θηκοντολογία και να αναπτύξουμε-καλλιεργήσουμε την επιστημονική ερευνητική 
διάθεση (κάτι που είναι ή οφείλει να είναι στόχος του σχολείου)  χρειαζόμαστε κάτι 
περισσότερο από την πλαισίωση που προσφέρει η απλή διδασκαλία. Αυτό έχει γίνει, 
με σημαντική καθυστέρηση, αντιληπτό από τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρα μας και 
αυτός είναι και ο λόγος της εισαγωγής των ερευνητικών εργασιών (project)18.  

H μέθοδος project που εισήχθη στην γενική εκπαίδευση πριν περίπου ένα 
αιώνα από τον Kilpatrick συνέδεσε μερικά από τα καλλίτερα στοιχεία της επαγγελμα-
τικής κατάρτισης και της προοδευτικής εκπαίδευσης των προηγουμένων αιώνων συν-
θέτοντας ένα πλαίσιο όπου οι μαθητές θα μπορούσαν να φέρουν σε πέρας μικροέρευ-
νες σε ένα διδακτικά ελεγχόμενο περιβάλλον19. Οι αρχικές προσπάθειες να αναχθεί 
σε συνολική εκπαιδευτική φιλοσοφία δεν τελεσφόρησαν αλλά πολλά από τα αξιόλο-
γα και ενδιαφέροντα στοιχεία της μεθόδου παρέμειναν. Ωστόσο θα πρέπει να σημει-
ωθεί ότι αιτίας των αρχικών βλέψεων να αποτελέσει μία ολιστική μέθοδο εκπαίδευ-
σης που θα αντικαθιστούσε την «παραδοσιακή»  η μέθοδος project επιβαρύνθηκε 
εξ΄αρχής με πολλές κανονιστικές λεπτομέρειες. Συγχρόνως η σκληρή κριτική που δέ-
χθηκε η μέθοδος ειδικά στο ζήτημα των άμεσων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων ενέ-
τεινε την απολογιστική λογική των κανονιστικών λεπτομερειών παρακάμπτοντας την 
ουσία της μεθόδου που συνίσταται όχι στο τι θα μάθουν τα παιδιά αλλά στο πως θα 
μάθουν να μαθαίνουν. Αυτό το κληρονομικό φορτίο δυστυχώς συνόδευσε την εφαρ-
μογή της μεθόδου στην δική μας δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα η μέθο-
δος project να έχει αναχθεί εν τέλει σε μάθημα του οποίου το σύνολο των ρυθμίσεων 
(προεγκρίσεις, εγκρίσεις, διαδικαστικές λεπτομέρειες, αξιολογήσεις, απολογιστικές 
ενέργειες) απορροφά περισσότερη ενέργεια από την ίδια την εφαρμογή του. Αυτή η 
γραφειοκρατική επιβάρυνση σημειώθηκε ήδη από το βασικό προγραμματικό κείμενο 
των ερευνητικών εργασιών20 πριν από την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων. Μια α-
πλή ανάγνωση του κειμένου αυτού21 που βρίθει από παιδαγωγική ορολογία ταξινο-
μήσεις και προσδιορισμούς αν μη τι άλλο δείχνει ότι, τουλάχιστον σε εισηγητικό επί-
πεδο, οι ερευνητικές εργασίες δεν προορίζονται για να έλθουν σε επαφή οι μαθητές 
με την μεγάλη επιστημονική αφήγηση. Αυτό επαφίεται μόνο στους μετέχοντες και 

                                                           
18 Ματσαγγούρας κ.α. Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Λύκειο, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, 
ΟΕΔΒ, 2011 
19 William Heard Kilpatrick, The Project Method: The Use of  the Purposeful  Act in the Educative 
Process, Ανάτυπο (1918) από το Teachers College Record, 1929  
20 Ματσαγγούρας κ.α. ο.π. σ. 82-86 
21 Αλλά και άλλου συναφούς επιμορφωτικού υλικού: 
[α] Κική Δεμερτζή, Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Κατερίνα Μπαζίγου, Κωνσταντίνα Σχίζα, Οι Ερευνητικές 
Εργασίες της Α΄Τάξης του Γενικού Λυκείου, Οδηγός Επιμορφωτή, ΟΕΠΕΚ χ.χ 
[β] Κική Δεμερτζή, Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Κατερίνα Μπαζίγου, Κωνσταντίνα Σχίζα, Οι Ερευνητικές 
Εργασίες της Α΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, Οδηγός Επιμορφούμενου, ΟΕΠΕΚ χ.χ 
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φυσικά στις γνώσεις την προσωπικότητα και τον ενθουσιασμό τους. Ωστόσο δεν πρέ-
πει να διαφεύγει το γεγονός ότι η ερευνητική εργασία όπως εφαρμόζεται αποτελεί 
βασική επαγγελματική ύλη και πηγή συμπλήρωσης ωραρίου ορισμένων ειδικοτήτων 
με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο.  

3. Λέσχες ανάγνωσης: Μία υποσχόμενη εναλλακτική 
Εγώ ο Γαλιλαίος, υιός του Βιντσέντσιο Γαλιλαίου, από την Φλωρεντίαν, ηλικίας 
εβδομήντα ετών, ίσταμαι προσωπικώς ενώπιον του δικαστηρίου και γονυπετώ 
προ των Εξοχοτήτων Σας οι οποίοι είσθε εις όλην την Χριστιανοσύνην Ιεροεξε-
τασταί κατά της αιρετικής διαφθοράς. Έχω ενώπιον μου τα άγια Ευαγγέλια, εγγί-
ζω αυτά δια της χειρός και ορκίζομαι, ότι πάντοτε επίστευα, πιστεύω τώρα και με 
την βοήθεια του Θεού θα πιστεύω και εις το μέλλον εις ό,τι η αγία καθολική και 
αποστολική Εκκλησία θεωρεί αληθές, κηρύσσει και διδάσκει. Δικαίως μου επε-
βλήθη υπό της Ιεράς αυτής Αρχής η υποχρέωσις, ότι πρέπει να απαρνηθώ τελείως 
την εσφαλμένην αντίληψιν, ότι ο ήλιος ευρίσκεται εις το μέσον του κόσμου, ότι ο 
ήλιος δεν κινείται, ότι η γη δεν είναι το κέντρον του κόσμου, ότι η γη κινείται.22 

Με την περίοδο 1784-87 έκλεισε ο κύκλος των πειραματισμών. Τελικά έφερε ένα 
εγχείρημα εις πέρας. Είναι αλήθεια πως καθώς ο στόχος γινόταν ορατός, όταν 
άφηνε πλέον πίσω του τη συγκίνηση της ανακάλυψης της ανακάλυψης και τον πε-
ρίμενε η αγγαρεία των υπολογισμών, άρχισε και πάλι να χάνει το ενδιαφέρον του 
και να χρονοτριβεί. Αυτή τη φορά όμως και μόνο το μεγαλείο του θέματος αρ-
κούσε για να τον σπρώξει στο τέλος. Η δημοσίευση των Αρχών  δεν μπορούσε 
βέβαια να αλλάξει την προσωπικότητα του Νεύτωνα αλλά το μέγεθος του επι-
τεύγματος του τον ώθησε στο προσκήνιο, δίχως τη δυνατότητα πλέον μιας νέας 
απόσυρσης.23  
 
Με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση ο Αϊνστάιν δεν πίστευε ότι οι δυσκολίες που 
αντιμετώπιζε υπονόμευαν ουσιαστικά τη θεωρία. Δε φαίνεται να κλονίστηκε ποτέ 
η βεβαιότητα του για την ορθότητα της κεντρικής ιδέας ότι η βαρύτητα ήταν α-
πλώς καμπυλωμένος χωροχρόνος. Είχε πίστη και ρίσκαρε το όνομα και τη φήμη 
του για την πεποίθηση αυτή. Υπάρχει ένας λόγος που ο Αϊνστάιν παραμένει κατά 
γενική ομολογία ο μεγαλύτερος επιστήμονας του εικοστού αιώνα, και ο λόγος αυ-
τός είναι συνυφασμένος με την ατελή θεωρία του για την βαρύτητα. Το ότι κατόρ-
θωσε να αναγνωρίσει τα ψεγάδια της, ανεξάρτητα από το χρόνο που χρειάσθηκε 
ήταν σπουδαίο. Το ότι δεν έχασε ποτέ την πίστη του πως η θεωρία του εμπεριείχε 
τον πυρήνα μιας μεγάλης αλήθειας αποδεικνύει το σθένος του…24 

Η δύναμη των τριών παραπάνω αποσπασμάτων (το πρώτο είναι από την επί-
σημη αποκήρυξη των ιδεών του Γαλιλαίου του 1633) είναι άμεσα αντιληπτή ακόμη 
και αν αποκοπούν από τα έργα από τα οποία έχουν ληφθεί. Η δύναμη τους δεν έγκει-
ται μόνο στις πληροφορίες που περιέχουν. Έγκειται, κυρίως, στο ότι φέρνουν μπρο-
στά στα μάτια μας στιγμές από την προσπάθεια και τις δυσκολίες  τριών μεγάλων ε-
πιστημόνων. Δίνουν την δυνατότητα να σκεφθεί κάποιος αναλογικά, να καταλάβει, 

                                                           
22 Johannes Hemleben, Γαλιλαίος, Μετ. Ζήσης Κουκουτσίδης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟ-
ΣΕΩΝ, 1968 σ. 11 
23 Richard Westfall, Η ζωή του Ισαάκ Νεύτωνα, Μετ. Διονύσης Γιαννίμπας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις 
Κρήτης, 1999, σ. 266 
24 Thomas Levenson, O Αϊνστάιν στο Βερολίνο, Μετ. Σοφία Μαριάτου, Λιβάνη, 2007, σ. 174 



να αποκτήσει γρήγορα παραστάσεις. Αν πρόκειται να επιλέξουμε μία μόνο από τις 
πολλαπλές λειτουργίες τους τότε αυτή θα ήταν αναμφίβολα η εξής: Αφηγούνται. Ε-
ντάσσονται στην αφήγηση της Επιστήμης στην οποία αναφερθήκαμε πριν. Βιβλία 
παρόμοια με εκείνα των Hemleben, Westfall, Levenson εδώ και αιώνες ενέπνευσαν 
μαθητές και νέους ή ώριμους επιστήμονες. Πρόκειται για ένα ανάλογο των βίων Αγί-
ων που διαθέτει η Εκκλησία. Συχνά πρόκειται για έργα που εν αντιθέσει με αυτά που 
αναφέραμε δεν έχουν αξιώσεις ιστορικού κειμένου ή έχουν αλλά απέχουν πολύ από 
την αλήθεια όπως λόγου χάρη το έργο του Πορφυρίου για τον Πυθαγόρα (3ος με 4ος 
αιώνας μ.Χ.)25 αλλά αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα.  Αντίθετα το έργο  του 
Dogson (Lewis Caroll) «Ο Ευκλείδης και οι σύγχρονοι αντίπαλοι του»26 περιλαμβά-
νει φανταστικά πρόσωπα αλλά πραγματικές καταστάσεις όσο πραγματικά βέβαια εί-
ναι τα γεωμετρικά θεωρήματα. 

Οι αφηγήσεις αυτού του είδους έχουν όταν αξιοποιηθούν στο σχολείο παρέ-
χουν ορισμένα πλεονεκτήματα27 που δύσκολα απαντώνται στα τυπικά μαθήματα που 
προσφέρουμε στα παιδιά (των ερευνητικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων):  

I. Παρέχουν ένα φόντο,  ένα είδος σκηνικού,  στο οποίο συντελείται η όποια ε-
πιστημονική ή άλλη δράση.  

II. Τα επιστημονικά δρώμενα δεν είναι καθήκοντα που προκύπτουν από εντολές 
προς εκτέλεση αλλά μέρος ρόλων ή επεκτάσεις ρόλων φυσικών ή φανταστι-
κών προσώπων αποκτώντας έτσι και μία συγκινησιακή διάσταση η οποία ό-
πως είναι γνωστό δημιουργεί ένα ευνοϊκό παιδευτικό κλίμα.  
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κειμένων που περιέχουν τέτοιες αξιοποιήσιμες αφη-

γήσεις για όλες τις ηλικίες μαθητών28. Αυτό που απαιτείται είναι ένα «οργανωτικό 
σχήμα» ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές στην ανάγνωση τους. Το σχήμα αυτό με διά-
φορες μορφές χαλαρές ή όχι έχει δοκιμασθεί εδώ και πολύ καιρό διεθνώς και στην 
Ελλάδα περίπου μία δεκαετία και έχει καθιερωθεί με τον όρο Λέσχη Ανάγνωσης. Δεν 
                                                           
25 Πορφυρίου, Πυθαγόρου βίος, Μετάφραση Κωνσταντίνος Μακρής, Κατάρτι, 2001 
26 Charles L. Dodgson, Euclid and his modern rivals, Macmillan , 1879. 
27[α] Jill E. Scott, Literature Circles in the Middle School Classroom, Developing Reading, Respond-
ing, and Responsibility, Middle School Journal,  26, 2, November 1994, σ. 37-41 
[β] Emilie P. Sullivan, William Nielsen, Fictional Literature in Mathematics Mathematics Teaching in 
the Middle School,  1, 8, January-February 1996 σ. 646-647 
[γ] Anne Jacobs and Sharon Rak , Mathematics and Literature- a Winning Combination, Teaching  
Children Μathematics, 4, 3, November, 1997, σ. 156-157  
δ] Bonnie Burns, Changing the Classroom Climate with Literature Circles, Journal of Adolescent & 
Adult Literacy,  42, 2, Oct., 1998, σ. 124-129 
[ε] [Edna Greene Brabham and Susan Kidd  Villaume, Questions and Answers, The Reading Teacher, 
54, 3, Nov., 2000, σ. 278-280 
[στ] Shelley Peterson, Michelle Belizaire, Another Look at Roles in Literature Circles, Middle School 
Journal, 37, 4, March 2006, σ. 37-43 
[ζ] Ron Zambo, The Power of Two: Linking Mathematics and Literature,  Mathematics Teaching in the 
Middle School, 10, 8, April 2005, σ. 394-399 
[η] Peter Op 'T Eynde, Erik de Corte and Lieven Verschaffel,  "Accepting Emotional Complexity": A 
Socio-Constructivist Perspective on the Role of Emotions in the Mathematics Classroom,  Educational 
Studies in Mathematics, 63, 2, Oct. 2006 , σ. 193-207 
[θ] Βαρβάρα Λέρη, Αξιοποίηση της «Μαθηματικής Λογοτεχνίας» ως μέσο βελτίωσης των στάσεων των 
μαθητών για τα Μαθηματικά, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, 2008 
[ι] Margaret Walshaw, Tony Brown, Affective productions of mathematical experience, Educational 
studies in Mathematics, 80, 2012 σ. 185–199 
28 Ένα ενδεικτικός κατάλογος προτάσεων υπάρχει στον ιστότοπο του «Θαλής και Φίλοι»: 
http://thalesandfriends.org/el/book/ 
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υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δομή με τον οποίο δουλεύει μία Λέσχη Ανάγνωσης 
ωστόσο όλες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

• Τα μέλη τους θα διαβάσουν τουλάχιστον κάποια μέρη ενός βιβλίου.  
• Θα γίνουν συζητήσεις και ενδεχομένως άλλες προσεγγίσεις στα αναγνωσθέ-

ντα μέρη του βιβλίου 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος της Λέσχης θα ενταχθεί αφ’ ενός στην ομάδα και αφ’ 
ετέρου ενός νοερά στην ιστορία του βιβλίου. Η επιστημονική κοινωνικοποίηση επι-
τυγχάνεται τόσο με την βοήθεια του μύθου όσο και με την βοήθεια της ομάδας. Στα 
επόμενα αναφέρονται τρία παραδείγματα από ισάριθμες Λέσχες ανάγνωσης που συ-
ντόνισα τρεις διαφορετικές σχολικές χρονιές στο σχολείο μου. 
 

4. Λέσχες ανάγνωσης:  Τρεις σύντομες μελέτες περίπτωσης 
• Σε όλες τις περιπτώσεις η ιδέα που υιοθετήθηκε ήταν η επιλογή ενός βασικού 

βιβλίου που να έχει αρκετά να αφηγηθεί και η αφήγηση να είναι θελκτική.  
• Στις δύο πρώτες περιπτώσεις ζητήθηκε και η συνεργασία συναδέλφων φιλο-

λόγων που, μεταξύ άλλων,  γνώριζαν την γλώσσα  της χώρας όπου εξεδόθη το 
βιβλίο.  

• Και στις τρεις περιπτώσεις οι μαθητές αναλάμβαναν εργασίες που θα παρου-
σίαζαν στην ομάδα. Στην δεύτερη και την τρίτη περίπτωση η συμμετοχή στην 
εκπόνηση εργασιών ήταν καθολική ενώ στην πρώτη υπήρξαν κάποιοι μαθητές 
που δεν ανέλαβαν καμία εργασία.  

• Σε όλες τις περιπτώσεις το ποιο θέμα θα αναλάβει ποιος ήταν καθαρά υπόθε-
ση των μαθητών.  

• Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε επικουρικά και ένα δεύτερο βιβλίο 
αλλά κάθε φορά για διαφορετικούς λόγους.  

• Στις δύο πρώτες περιπτώσεις η Λέσχη πραγματοποίησε και επισκέψεις εκτός 
σχολείου 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1  2006-2007 
Συνεργάτης: Μάρκος Ρενιέρης, Φιλόλογος (DEA Ιστορίας)  
Βασικό βιβλίο «Το Θεώρημα του παπαγάλου»29  
Συμπληρωματικό βιβλίο η έκδοση του πρωτοτύπου30.  
Συμμετέχοντες: 16 μαθητές Α΄ Λυκείου 
 
Εδώ έχουμε μία αφήγηση μέσα σε μία άλλη. Ο συγγραφέας; αφηγείται την περιπέτεια 
της ομάδας  των ηρώων του βιβλίου που στην προσπάθεια τους να λύσουν ένα μυ-
στήριο μελετούν Μαθηματικά και περιγράφουν παλαιότερες εποχές και τα Μαθημα-
τικά τους. Η διείσδυση των μαθητών σε ό,τι αφηγείται το βιβλίο έγινε με διάφορους 
τρόπους. 

• Με την παράλληλη ανάγνωση του Γαλλικού πρωτοτύπου και την αναζήτηση 
στο Google Earth της γειτονιάς και των διαδρομών των ηρώων. 

• Με την ζωγραφική απεικόνιση των ηρώων. 

                                                           
29 Dennis Guedj, To Θεώρημα του παπαγάλου, Μετ. Τεύκρος Μιχαηλίδης, ΠΟΛΙΣ, 2000  
30Dennis Guedj, Le théorème du perroquet, Seuil, 1998 



 
Ο Μαξ και ο Αμέλλων 

• Με την εκπόνηση εργασιών για συγκεκριμένες περιόδους (Κλασικοί χρόνοι, 
Ελληνιστικοί Χρόνοι, Άραβική συμβολή, Αναγέννηση, Διαφωτισμός, Μεσο-
πόλεμος). 

• Με την παρακολούθηση της θεατρικής παράσταση του έργου του Απόστολου 
Δοξιάδη «17η Νύχτα». 

• Με την επίσκεψη στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου όπου μετά από 
κατατόπιση από την Διευθύντρια και την βοήθεια του προσωπικού οι μαθητές 
ασχολήθηκαν με την συγκέντρωση βιβλιογραφίας για την επεξεργασία συγκε-
κριμένων θεμάτων που προέκυπταν από το βιβλίο. Π.χ.  

«Όμως η Περέτ συνέχισε τη σκέψη της: 
-Πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην τραγωδία και τα Μαθη-
ματικά, Και τα δύο γεννήθηκαν στην Ελλάδα την ίδια περίπου εποχή, έτσι 
δεν είναι;» 

To Θεώρημα του Παπαγάλου σ. 46 
Να εξετάσετε αν ισχύει αυτό που αναφέρει η Περέτ.  

«(Ο Φερμά) Απέδειξε ότι κανένα ορθογώνιο τρίγωνο δεν έχει ως εμβαδό 
τετράγωνο αριθμό» 

To Θεώρημα του Παπαγάλου σ. 460 
Να βρείτε μία απόδειξη που να την καταλαβαίνει ένας μαθητής της 
Α΄Λυκείου  

Μία μαθήτρια δούλεψε στο τελευταίο θέμα μελετώντας θεωρία αριθμών και η τελική 
εργασία της δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Το Φ».  



 
Περιοδικό «το Φ» τεύχος 6, 2009 

 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2  2009-2010  
Συνεργάτης: Χρήστος Ράμμος, Δρ Φιλόλογος, μεταπτυχιακό Γερμανικής Φιλολογίας  
Βασικό βιβλίο «Η ζωή του Γαλιλαίου»31 
Συμπληρωματικό βιβλίο «Η κόρη του Γαλιλαίου»32 
Συμμετέχοντες: 11 μαθητές Α΄-Β΄ Λυκείου 
 
Το έργο του Μπρέχτ είναι δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει ο αναγνώστης-θεατής όχι 
μόνο τον Γαλιλαίο αλλά και την εποχή του που αποτελεί μία συναρπαστική περίοδο 
της ύστερης Αναγέννησης. Εδώ η ανάγνωση έγινε στο σχολείο και οι μαθητές εκ’ πε-
ριτροπής διάβαζαν τους διαλόγους «υποδυόμενοι» τους ρόλους. Το βιβλίο της Sobel 
χρησιμοποιήθηκε επικουρικά και αξιοποιήθηκαν τα αποσπάσματα που περιέχει από 
το έργο του Γαλιλαίου.  

• Οι βασικές εργασίες που ανέλαβαν οι μαθητές είχαν να κάνουν με την αναπα-
ράσταση του επιστημονικού πνεύματος της εποχής αλλά και της ίδιας της ε-
ποχής. Για παράδειγμα μία χαρακτηριστική εργασία που ανέλαβαν δύο μαθή-
τριες (και δουλεύτηκε για ένα μήνα) είχε το ακόλουθο θέμα: 

Στο έργο η «η ζωή του Γαλιλαίου» γίνονται αναφορές σε σκούδα της Βε-
νετίας και της Φλωρεντίας. Υποθέστε ότι θα ταξιδέψετε στο παρελθόν 
και θα βρεθείτε στην εποχή του Γαλιλαίου. Πόσα σκούδα χρειάζεσθε για 
να περάσετε μία εβδομάδα στην Φλωρεντία ή την Βενετία; 

                                                           
31 Bertold Brecht, Η ζωή του Γαλιλαίου, Μετ. Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, ΕΡΜΗΣ, 2000 
32 Dava Sobel, H κόρη του Γαλιλαίου, Μετ. Μαίρη Περαντάκου-Cook, Ελληνικά Γράμματα, 2000  



Με την εργασία αποκαλύφθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία και συσχετίσεις για τιμές 
αγαθών και υπηρεσιών (λ.χ. η ημερήσια αμοιβή ενός εργάτη γης για να σκάψει 
ένα κήπο, ποια είναι η ετήσια αμοιβή στο Πανεπιστήμιο ενός μαθηματικού ή ενός 
Αριστοτελικού φιλοσόφου). 

• Η Λέσχη μετείχε στις 14-3 στον εορτασμό της ημέρα του «π» στο Βρετανικό 
Συμβούλιο.   

• Η Λέσχη Ανάγνωσης περάτωσε τις εργασίες της με συλλογική δουλειά στο 
εξής θέμα: 

 Υποθέστε ότι ζείτε στην Ιταλία το 1610. Από γράμματα, προσκυνη-
τές, ταξιδιώτες, ναυτικούς μαθαίνετε διάφορα νέα. Να εκδώσετε ένα 
φύλλο εφημερίδας που να αποτυπώνουν όλα αυτά τα νέα. 

Το προϊόν της δουλειάς των παιδιών παρουσιάσθηκε σε ένα φύλλο εφημερίδας το 
οποίο μεταξύ άλλων περιείχε και μία συνέντευξη που έδωσε… ο John Napier σε 
ένα μέλος της Λέσχης. 
 

 
 

Εφημερίδα με ειδήσεις του 1610 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3   2010-2011 
Βασικό βιβλίο «Σίγουρα θα αστειεύεστε κύριε Φάϊνμαν»33 
Συμπληρωματικό βιβλίο «Η χαμένη διάλεξη του Feynmann»34   

                                                           
33 Richard P. Feynman, Σίγουρα θα αστειεύεστε κύριε Φάϊνμαν, Μετ. Ευάγγελος Βιτωράτος, Κάτοπτρο, 
2007  



Συμμετέχοντες: 8 μαθητές Α΄-Β΄ Λυκείου 
Το βασικό βιβλίο, που αποτελεί ένα είδος αυτοβιογραφίας του Feynmann, διαβάσθη-
κε από τους μαθητές (και όπως διαπιστώθηκε και από αρκετούς γονείς) στο σπίτι. Η 
ανάγνωση του βιβλίου έδωσε αφορμή για πολλές εργασίες. Ενδεικτικά:  

• Απεικόνιση ορισμένων πειραματικών διατάξεων που αναφέρονται στο βιβλίο 
(κύκλοτρο σ. 87). 

• Οι εκπαιδευτικές απόψεις του Feynman (σ. 264-265). 
• Το Sputnik shock (σ. 357). 
• Ο ρόλος των φοιτητικών αδελφοτήτων και η σύνδεση τους με την πολιτική. 
• Ανίχνευση του αυτοσχέδιου «ιταλικού» υβρεολόγιου του Feynman. Εδώ 

χρειάσθηκε επικοινωνία με Ιταλούς φοιτητές. (σ. 61). 
• Εξέταση του γιατί δεν μπορούσαν, νόμιμα, οι αρχές να επιβάλλουν λογοκρι-

σία στην αλληλογραφία των συντελεστών του Los Alamos. (σ. 147). Η εργα-
σία αυτή υπήρξε ημιτελής. 

Το συμπληρωματικό βιβλίο οδήγησε σε μία ετήσιας διάρκειας ομαδική εργασία με 
θέμα την παραγωγή, με στοιχειώδη Γεωμετρία και την Geogebra, των κινήσεων των 
πλανητών όπως προβλέπονται στο Philosophiae Naturalis Principia Μathematica του 
Nεύτωνα. 

 
Από την «Χαμένη Διάλεξη του Feynman»: ένα σώμα εισέρχεται στο πεδίο βαρύτητας 

του Ήλιου και τίθεται σε ελλειπτική τροχιά. 
Η Λέσχη της περίπτωσης Ι επέδειξε μεγαλύτερη «αυταπάρνηση» ίσως γιατί οι 

μαθητές της Α΄ τάξης είχαν περισσότερο διαθέσιμο χρόνο. Επίσης παρατηρείται και 
μία σαφής προτίμηση σε θέματα θετικών επιστημών. Στις περιπτώσεις ΙΙ, ΙΙΙ τα προ-
τιμώμενα θέματα των Επιστημών του Ανθρώπου εκπροσωπούνται ικανοποιητικά λό-
γω της παρουσίας μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης της Β΄ Τάξης. Κοινό και 
κυρίαρχο στοιχείο σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε η διάθεση και το κέφι των παιδιών 
να περατώσουν μελέτες αρκετά απαιτητικές για την ηλικία τους και χρονοβόρες αν 
συγκριθούν με τα σχολικά στάνταρ. Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε 
                                                                                                                                                                      
34David L. Goodstein, Judith R. Goodstein, Η χαμένη διάλεξη του Feynman, Μετ. Πωλίνα Αγαπάκη, 
Κάτοπτρο, 1997 



αυτό είναι ο πλούτος και  η υψηλή ποιότητα των βιβλίων που δούλεψαν οι Λέσχες. 
Εν κατακλείδι οι τρεις περιπτώσεις Λεσχών Ανάγνωσης που αναφέραμε επιβεβαιώ-
νουν κάτι που ήταν «θεωρητικά» αναμενόμενο:  ή αξιοποίηση της αφήγησης της Επι-
στήμης μπορεί να συμβάλλει στην επιστημονική κοινωνικοποίηση. 
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