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∞ Η πρώτη απάντηση για τους περισσότερους είναι ΟΧΙ.

∞ Οι μαθηματικοί βασιζόμενοι στο απολυτοκρατικό
πνεύμα της μόρφωσής τους στέκονται  
επιφυλακτικά απέναντι σε κάθε ιδιοσυγκρασιακή 
μορφή έκφρασης αλλά και στο  συναισθηματικό 
και συγκινησιακό τρόπο γραφής των 
λογοτεχνικών έργων.  

∞ Από την άλλη μεριά ο κόσμος αποστασιοποιείται 

από τον ομιχλώδη κόσμο των μαθηματικών 

συμβόλων και σχέσεων ίσως και λόγω των δύσκολων 

έως και τραυματικών σχολικών εμπειριών .



Τελικά ίσως η απάντηση να 
βρίσκεται κάπου στη μέση . 

Μήπως είναι η «χρυσή τομή» των δύο άκρων;

Μήπως αυτό το φαινομενικά αγεφύρωτο 
χάσμα , είναι μόνο ιδεολογικό και όχι ζήτημα 
μαθηματικής παιδείας;

Υπάρχει «κανόνας» ή «νόμος» που να 
διαχωρίζει τις δύο επιστήμες;



Ισχυρισμός: 
«Τα Μαθηματικά υπάρχουν παντού 

άρα και στη Λογοτεχνία»

 Τον παραπάνω ισχυρισμό θα

προσπαθήσουμε

ως μαθηματικοί 

να αποδείξουμε .



∞ Όλοι δέχονται ότι τα Μαθηματικά ενυπάρχουν και 
υποστηρίζουν όλες τις θετικές επιστήμες από την 
Φυσική, Χημεία, Βιολογία μέχρι την Ιατρική, την 
Πληροφορική, την Μηχανολογία, την Αρχιτεκτονική, την 
Οικονομία, την Ηλεκτρονική κλπ. 

∞ Πόσο μακριά θα είχε φτάσει ο Einstein την «Θεωρία της 
Σχετικότητας» χωρίς τον Έλληνα δάσκαλό του στα 
Μαθηματικά, Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή;



Τα Μαθηματικά εμφανίζονται ακόμα και στις 
λεγόμενες Καλές Τέχνες 
∞ Σαν τεχνοτροπία (Γεωμετρική Τέχνη , Κυβισμός)



∞ Σαν δομικό στοιχείο της ίδιας της τέχνης



Το «υπερμαγικό τετράγωνο» που ανακάλυψε ο 
Albrecht Durer για το οποίο ήταν τόσο περήφανος 

που το συμπεριέλαβε σε πολλά έργα του.



∞ Σαν ανεξάρτητη τέχνη



Μαθηματικά και μουσική
 Η Μουσική αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, 
ίσως το πρώτο, 
ποσοτικοποίησης ενός 
ποιοτικού φαινομένου μέσω 
των Μαθηματικών. Ο ρυθμός 
και η Αρμονία είναι οι δύο 
βασικές συνιστώσες κάθε 
μουσικής έκφρασης. 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, ενός 
αριθμού δηλαδή ο οποίος 
καθοδηγεί το ρυθμό.

 Πώς ακούγεται αυτό;



Μαθηματικά στο Χόλυγουντ;



Μετριέται το ωραίο
και το αρμονικά όμορφο; 



Υπάρχουν Μαθηματικά στη Φύση;
Αριθμοί Φιμπονάτσι : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…
 "Οι αριθμοί Fibonacci είναι το 

αριθμητικό σύστημα της 
φύσης. Εμφανίζονται παντού 
στη φύση, από τη διάταξη των 
φύλλων στα φυτά μέχρι το 
μοτίβο των πετάλων στα 
λουλούδια, τις πευκοβελόνες, ή 
τα στρώματα του φλοιού ενός 
ανανά. Φαίνεται πώς οι 
αριθμοί Fibonacci σχετίζονται 
με την ανάπτυξη κάθε 
ζωντανού οργανισμού, ενός 
κυττάρου, ενός σπυριού 
σταριού, μιας κυψέλης 
μελισσών, ακόμα της ίδιας της 
ανθρωπότητας. "



Αμφιβάλει κανείς για την ομορφιά τους;



Κάτι που εμφανίζεται παντού είναι 
δυνατόν να απουσιάζει από την 

Λογοτεχνία;
 Γράμματα και αριθμοί, γραφή και αρίθμηση: τα πρώτα που 

μαθαίνει ένα παιδί στο σχολείο αλλά και στο σπίτι. Τόσο η γραφή 
με την ανάγνωση, όσο και η αρίθμηση με τις αριθμητικές πράξεις, 
εξυπηρετούν στην αρχή καθημερινές πρακτικές ανάγκες, 
σταδιακά όμως μπορούν να περάσουν σε ένα άλλο, ανώτερο 
επίπεδο όπου πλέον μετατρέπονται σε πνευματικές δημιουργίες. 

Κορύφωση της γραφής είναι η Λογοτεχνία και 
της αρίθμησης τα Μαθηματικά.



Ομοιότητες Λογοτεχνίας και 
Μαθηματικών

 Τα Μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα.

 Έχουν το δικό τους αλφάβητο (συμληρωματικό της 
γλώσσας) που είναι μια σειρά συμβόλων.

 Έχουν τους δικούς τους κανόνες τους οποίους πρέπει 
να ακολουθήσουμε για να γράψουμε σωστές 
μαθηματικές εκφράσεις.

 Έχουν σχέσεις και διαδικασίες που χρησιμοποιούν 
αυτές τις εκφράσεις για να παράγουν νέα μαθηματικά 
μορφώματα. 



Υπάρχουν Μαθηματικά στην Λογοτεχνία;

 Μαθηματικές εκφράσεις ή αναφορές σε μαθηματικές 
έννοιες και ιδιότητες συναντούμε σε λογοτεχνικά κείμενα 
από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα . 

 Όμηρος – Οδύσσεια .

 Αριστοφάνης – Όρνιθες .

 Πλάτωνας – Θεαίτητος .

 Αισχύλος – Προμηθέας Δεσμώτης.



 Αρχιμήδης – Πρόβλημα με μορφή στίχων που έστειλε στον 
Ερατοσθένη και για την επίλυσή του χρειάστηκαν πάνω από 
2000 χρόνια και η χρήση υπολογιστών.

 Μαρσιανός Καπέλλας – Οι γάμοι του Ερμή και της 
Φιλολογίας.

 Δάντης – Θεία κωμωδία.

 Τσαρλς Ντότζσον (Κάρολ Λιούις )

– Η Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων

& Τangled Tale Βιβλίο με

μαθηματικές σπαζοκεφαλιές.

 Τζόναθαν Σουίφτ –Ταξίδια του Γκιούλιβερ.



Γέννηση της μαθηματικής 
Λογοτεχνίας (Mathematical fiction)
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–
σήμερα 

Αριθμός 

τίτλων 3 0 9 5 9 17 20 16 29 212 277

Θα ονομάζουμε «μαθηματική λογοτεχνία» κάθε μορφή μυθοπλασίας στην οποία τα 

Μαθηματικά παίζουν καθοριστικό ρόλο, είτε επειδή το αντικείμενο της πλοκής σχετίζεται με 

αυτά είτε γιατί κάποιοι από τους χαρακτήρες της συνδέονται με αυτά και οι ενέργειές τους 

επηρεάζονται σημαντικά από αυτή τη σχέση. 

Πηγή , η ιστοσελίδα του Άλεξ Κάσμαν, «Mathematical fiction»



Ποιοι είναι οι συγγραφείς;
 Οι δημιουργοί αυτών των έργων 

είναι συχνά κορυφαίοι μαθηματικοί 

που διακρίνονται είτε στον τομέα 

της έρευνας (Stewart – Παπαδημητρίου) 

είτε στον τομέα της διδασκαλίας (Guedj, Μιχαηλίδης).

Άλλοι πάλι (Δοξιάδης, Crumey, Schogt) 

παρόλο που δεν ασκούν αυτή τη στιγμή 

το επάγγελμα του μαθηματικού έχουν 

μια βαθιά μαθηματική παιδεία, συχνά 

σε επίπεδο διδακτορικού από κορυφαία 

πανεπιστημιακά ιδρύματα.



Χαρακτηριστικά έργα.
 Flatland (Επιπεδοχώρα) του Edwin A. Abbot, που 

κυκλοφόρησε το 1884 είναι το πρώτο έργο. 

 Απόστολου Δοξιάδη «Ο θείος Πέτρος και η εικασία του 
Γκόλντμπαχ» (εκδ. Καστανιώτη).

 Ντενί Γκετζ «Το θεώρημα του Παπαγάλου» (πρώτη 
κυκλοφορία το 1999 από τις εκδ. Πόλις).

 «Logicomix» (εκδ. Ίκαρος),Κόμιξ το δεύτερο 

μαθηματικό μπεστ σέλερ του Απόστολου Δοξιάδη 

και του Χρίστου Παπαδημητρίου. (graphic novel)

 Άντριου Κράμεϋ «Η αρχή του Ντ’ Αλαμπέρ» (εκδ. Πόλις).



 Γκιγέρμο Μαρτίνες «Η ακολουθία της Οξφόρδης» 
(εκδ. Πατάκη).

 Φίλιμπερτ Σογκτ «Άγριοι αριθμοί» (εκδ. Πόλις).

 Τεύκρος Μιχαηλίδης «Πυθαγόρεια εγκλήματα» 
(εκδ.Πόλις) και πολλά άλλα.

 Γιάννη Γρηγοράκη «Ο διαβήτης του Πλάτωνα» 

(εκδ. Κέδρος).

 Ντέιβιντ Λίβιτ, «Ο υπάλληλος από την Ινδία» 

(εκδ. Πόλις).

 Andrew Crumey «Μόμπιους Ντικ» .

 Τόμας Φόγκελ «Το τελευταίο παραμύθι του Μιγκέλ 
Τορές ντα Σίλβα».



Ποίηση και Μαθηματικά;

 ΑΕΙ Ο ΘΕΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΕΙ

ΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΙΝΑ ΟΡΙΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΩ

ΠΑΡΗΓΑΓΕΝ ΑΡΙΘΜΟΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΝ

ΚΑΙ ΟΝ ΦΕΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΟΛΟΝ ΘΝΗΤΟΙ ΘΑ ΕΥΡΩΣΙ

 π=3,1415926535897932384626……

Νικόλαος Ι. Χατζηδάκις(1872-1942)

Καθηγητής Μαθηματικών

Πανεπιστημίου Αθηνών



Τι δείχνει ο αυξανόμενος αριθμός 
τέτοιων κειμένων;
 Η ακμή της μαθηματικής λογοτεχνίας (εκλαϊκευτικά 

βιβλία Μαθηματικών) σηματοδοτεί μια αναθέρμανση 
του ενδιαφέροντος, ενδεχομένως και μια μεταστροφή 
της κοινής γνώμης για τον παραδοσιακό μπαμπούλα 
της σχολικής μας ηλικίας. Με ό,τι καλό ή κακό μπορεί 
αυτό να υποκρύπτει.

 Ένα καλύτερο επίπεδο στη γνώση των 

μαθηματικών που ενδεχομένως να οφείλεται 

στη διαπίστωση ότι τελικά πίσω απ’ όλα 

υπάρχουν μαθηματικά.



Τι γίνεται όμως πέρα από την 
Μαθηματική Λογοτεχνία;

 Η αστυνομική λογοτεχνία οφείλει

πολλά στη μαθηματική επιστήμη. 

 Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Σέρλοκ Χολμς

κατόρθωσε να αποδείξει την ενοχή

του μαθηματικού Μοριάρτι στο 

«Adventure of the final problem»

(1893), έχοντας ως όπλο του τη 

μαθηματική λογική.



Η επιχειρηματολογία για την 
υπεράσπιση της ορθότητας ή μη 
κάποιας θεωρίας όχι απαραίτητα 

μαθηματικής

 Δεν είναι τίποτε άλλο από 

την διαδικασία της 

μαθηματικής απόδειξης.



Τι είναι η απόδειξη;
 Στο βιβλίο « Η μαθηματική εμπειρία» των 

P. J. Davis και R. Hersh o 

«Ιδανικός Μαθηματικός» απαντάει 

σ’ αυτή την ερώτηση του μαθητή του ως εξής: 

«Αρχικά καταγράφεις τα αξιώματα της θεωρίας σου σε 
μια τυπική γλώσσα με ένα δεδομένο κατάλογο από 
σύμβολα ή ένα αλφάβητο. Μετά καταγράφεις την 
υπόθεση του θεωρήματός σου με τον ίδιο συμβολισμό. 
Τότε δείχνεις ότι μπορείς να μετασχηματίσεις την 
υπόθεσή σου βήμα – βήμα, χρησιμοποιώντας τους 
κανόνες της λογικής μέχρις ότου φτάσεις στο 
συμπέρασμα. Αυτό είναι η απόδειξη.»



Τι πραγματικά είναι η 
απόδειξη;
 «Είναι ένα επιχείρημα που πείθει 

κάποιον που ξέρει.»

 Με αυτή την γενική έννοια η απόδειξη χρησιμοποιείται 
εκτός των μαθηματικών και αλλού π. χ . στις 
οικονομικές συναλλαγές, στα δικαστήρια, στις 
δημόσιες υπηρεσίες με τα κάθε μορφής αποδεικτικά 
έγγραφα , στις καθημερινές μας σχέσεις κλπ.

 Η γνώση της απόδειξης μιας θεωρίας μετατρέπει τον 
γνώστη της θεωρίας σε μύστη αυτής . 



Σωκράτης και 
«μαιευτική τέχνη»

 Κλασικό παράδειγμα αποδεικτικής διαδικασίας.

 Ο Σωκράτης συνήθως θέτει το ερώτημα (Υπόθεση 
εργασίας)

 Βήμα – βήμα με την μέθοδο των ερωταποκρίσεων θέτει 
νέα επιχειρήματα .

 Τα επιχειρήματα αυτά συνδυάζονται με τους κανόνες 
της λογικής και γεννούν νέα δεδομένα .

 Με διαδοχικές επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας 
καταλήγει στο συμπέρασμα που επεδίωκε εξ’ αρχής. 



Είδη απόδειξης
 Ευθεία απόδειξη
 Απόδειξη με επαγωγή – διαδικασία ντόμινο
 Απόδειξη με αντιμετάθεση – αντιθετοαντίστροφο
 Απόδειξη με αντίφαση – απαγωγή σε άτοπο
 Κατασκευαστική απόδειξη – αντιπαράδειγμα 
 Απόδειξη με εξάντληση – περιπτώσεις 
 Πιθανοτική απόδειξη – υπάρχει με σιγουριά & όχι είναι 

πιθανώς σωστό(αληθοφάνεια)
 Συνδυαστική απόδειξη – διαφορετικές ερμηνείες δίνουν το 

ίδιο αποτέλεσμα
 Μη κατασκευαστική απόδειξη – ύπαρξη χωρίς ποιο είναι
 Απουσία απόδειξης ή ανταπόδειξης – υπόθεση συνεχούς



Η ρητορική με τα διάφορα γνωστά από 
την αρχαιότητα τεχνάσματά της 

 Δεν εκφράζει παρά τον τρόπο απόδειξης 

που θα χρησιμοποιήσουμε ή και τον

συνδυασμό αποδεικτικών διαδικασιών

που θα επιλέξουμε για να καταστήσουμε 

το επιχείρημά μας ατράνταχτο και

αποδεκτό απ’ όλους.

 Όπως ακριβώς διδάσκεται από την

αρχαιότητα η τέχνη της ρητορικής, 

έτσι ακριβώς διδάσκεται και εντάσσεται

στην σχολική πρακτική αρχικά και στη 

σχολική γνώση αργότερα η διαδικασία της 

απόδειξης . 



Οι μεταφορές και οι μετωνυμίες
 έχουν ως μαθηματικό αντίστοιχο τις μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται για την παράσταση κάποιας 
ποσότητας ή κάποιας κατάστασης και την αλλαγή 
μεταβλητής που χρησιμοποιείται για να απλοποιήσει 
κάποιο πρόβλημα. 

 Πολλές φορές για τον ίδιο λόγο στα Μαθηματικά 
χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα μαθηματικά μοντέλα 
για να περιγράψουν μια θεωρία .

 Τα μαθηματικά μοντέλα είναι κάποια απλά γεωμετρικά 
σχήματα ή μαθηματικά μορφώματα που ικανοποιούν 
όλες τις αρχές της θεωρίας.



Παραδείγματα στη Λογοτεχνία 
 Μόλις το άκουσε έγινε πύραυλος.

 Σπάω το κεφάλι μου και λύση δεν βρίσκω.

 η πρωτεύουσα μιας χώρας αντί για την κυβέρνησή της: 
Η Άγκυρα απέσυρε τον πρεσβευτή της στις ΗΠΑ

 ο δημιουργός ή εφευρέτης αντί του έργου του, της 
εφεύρεσής του

-διαβάζω Όμηρο (διαβάζω την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια)

-πήρε το Καλάσνικοφ και …..(το όπλο) από το όνομα 
του κατασκευαστή του

 το περιέχον αντί του περιεχόμενου: 

κάτσε να πιούμε ένα ποτήρι



Παραδείγματα στα Μαθηματικά
 Εδώ για να λύσουμε το 

πρόβλημα ονομάζουμε x τον 
μηνιαίο χρόνο ομιλίας (σε 
min) και καταλήγουμε στην 
ανίσωση :

 Λύνοντας καταλήγουμε ότι 
x > min

0,254 x 7,50 0,204 x 15 +   +

150



Άσκηση 7iii σελίδα 79 
Άλγεβρας Β΄ Λυκείου

 Να λυθεί η εξίσωση:

 Αντικαθιστούμε την 

παράσταση             με  y

και η εξίσωση παίρνει την 

μορφή                                

Λύνοντας, βρίσκουμε ότι το

y είναι                  και στη

συνέχεια  λύνουμε τις πιο 
απλές εξισώσεις 

απ’ όπου τελικά βρίσκουμε 
ότι το x είναι 
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Άραγε αυτά είναι
τα μοναδικά 
κοινά στοιχεία;
 Φυσικά όχι. Ο κατάλογος 

είναι μεγαλύτερος.
 Ενδεικτικά θα αναφέρουμε :
 Ο ρυθμός που εκτυλίσσεται η 

δράση στο έργο
(καταιγιστικός ρυθμός, κάνει 
κοιλιά, μονότονο, σε κρατάει 
συνεχώς σε αγωνία, κλπ)

 Στιγμές με πολύ έντονα 
συναισθήματα (στιγμές που η 
αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο, 
αποκορύφωμα της δράσης, 
μέγιστο ενδιαφέρον, ελάχιστο 
ενδιαφέρον, στιγμές που σου 
κόβουν την ανάσα, κλπ) 

 Για να περιγράψουμε τα 
μαθηματικά αντίστοιχα θα 
χρειαστούμε θεωρία 
συναρτήσεων τουλάχιστον σε 
επίπεδο Α΄ Λυκείου (μονοτονία 
και ακρότατα συναρτήσεων ) 
και θεωρία παραγώγων 
(ρυθμός μεταβολής, συνέχεια 
συνάρτησης )  επιπέδου Γ΄ 
Λυκείου . 

 Ας μη γίνουμε κουραστικοί. 
Νομίζω ότι o ισχυρισμός μας 
«τα μαθηματικά υπάρχουν 
παντού» έχει αποδειχθεί . 
Ή κατά τους αρχαίους,
«όπερ έδει δείξαι» (Ο.ε.δ.)



Συμπέρασμα 
 Τα Μαθηματικά είναι ένα διεθνές φαινόμενο και 

αποτελούν μεγάλη πολιτιστική δύναμη που 
αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται σε όλες τις κοινωνικές 
ομάδες αποτελώντας βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ 

τους. Εν τούτοις, τόσο τα μαθηματικά όσο και η 
εκπαίδευση τους διαφοροποιούνται στις διαφορετικές 
κοινωνίες. Αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι πρέπει να 

αναγνωριστεί η φύση της μαθηματικής εκπαίδευσης ως 
μια κοινωνική, ανθρώπινη και διαπροσωπική 

διαδικασία.



Πως θα γίνει αυτό;
Ο Seymour Papert (1999) γράφει ότι

 Ο καλύτερος τρόπος να γίνεις καλός μαραγκός
είναι να συμμετέχεις με έναν καλό μαραγκό 
στην πράξη της μαραγκοσύνης. 

 Κατ’ αναλογία ο καλύτερος τρόπος να γίνεις καλός μαθητής 
είναι να συμμετέχεις με έναν καλό μαθητή στην πράξη της 
μάθησης.

 Επίσης ο Papert προτείνει , ο δάσκαλος να πάρει τη θέση 
του “μάστορα” στο σχολείο. Να δείξει δηλαδή στο μαθητή 
πώς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία (μαθηματικά, λογική , 
γλώσσα, υπολογιστή, ίντερνετ κλπ) για να λύσει άγνωστα 
προβλήματα, λύνοντας ο ίδιος άγνωστα προβλήματα με τη 
χρήση αυτών των εργαλείων. 
Το πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη και στην τάξη ίσως 

τελικά είναι το ζητούμενο του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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