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Λίγα λόγια για το περιοδικό. 
 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «ΚΥΚΛΟΣ» έχει ως θέμα τα σχολικά Μαθηματικά, αλλά 

και γενικότερα, τα Μαθηματικά ως στοιχείο πολιτισμού και απευθύνεται σε μαθητές 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στους καθηγητές τους. Είναι μια προ-

σπάθεια έκφρασης συναδέλφων που υπηρετούν στα Γυμνάσια και στα Λύκεια της 

χώρας, αλλά και άλλων συνεργατών. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των 

μαθητών για τα Μαθηματικά και να δώσει ιδέες στους συναδέλφους που διδάσκουν 

το μάθημα στα δημόσια σχολεία. Στόχος του είναι να παρουσιάζει, σε κάθε τεύχος, 

ενδιαφέροντα και ελκυστικά για του μαθητές θέματα γύρω από τα σχολικά Μαθημα-

τικά, τα νέα ρεύματα που αναπτύσσονται στον τομέα της Μαθηματικής παιδείας και 

εκπαίδευσης και τον πολιτισμό. 

Τα άρθρα του περιοδικού κινούνται στους παρακάτω άξονες: 

1) Επικαιρότητα σε σχέση με τα Μαθηματικά, όπως είναι το «Έτος Μαθηματικών». 

2) Ιστορία των Μαθηματικών. 

3) Φιλοσοφία και Μαθηματικά. 

4) Παρουσίαση βιβλίων με μαθηματικό περιεχόμενο. 

5) Βιογραφίες μαθηματικών. 

6) Καινοτομίες στην εκπαίδευση σε σχέση με τα Μαθηματικά, όπως είναι η Θεματι-

κή Εβδομάδα στο Γυμνάσιο, οι Δημιουργικές Εργασίες στο Γενικό Λύκειο κτλ.  

7) Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και 

αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των Μαθηματικών. 

8) Ανάλυση και εμβάθυνση μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών. 

9) Διδακτικές προσεγγίσεις διαφόρων ενοτήτων της σχολικής ύλης. 

10) Εφαρμογές των Μαθηματικών στις άλλες επιστήμες. 

11) Διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα των μαθητών, ενδεχομένως και έξω από τα 

όρια της σχολικής ύλης, όπως αυτή ορίζεται από το ΙΕΠ, εφόσον αφορά μαθητές 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Μαθηματικά. 

12) Πρωτότυπες εργασίες για τα Μαθηματικά, τις εφαρμογές τους, την ιστορία τους 

και τη διδασκαλία τους. 

13) Παρουσίαση συλλογών ασκήσεων και προβλημάτων, κατάλληλων για τη διδα-

σκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων της σχολικής ύλης.  

14) Παρουσίαση ενδεικτικών θεμάτων κατάλληλων για τις ωριαίες δοκιμασίες άλλα 

και για τις προαγωγικές και απολυτήριες τελικές εξετάσεις, σύμφωνα πάντα με το 

πνεύμα της διδασκαλίας, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές οδηγίες του ΙΕΠ. 

15) Διαγωνισμοί Μαθηματικών. 

Συνάδελφε, στήριξε τον «ΚΥΚΛΟ» με την προβολή του και την προώθησή του σε 

συναδέλφους και σε μαθητές. Η οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική σου, σε σχέση με το 

περιεχόμενο και την ποιότητα του περιοδικού, είναι ευπρόσδεκτη και πιστεύουμε ότι 

μπορεί να συμβάλλει θετικά στην καλυτέρευσή του. 

«ΚΥΚΛΟΣ» - Μαθηματικές Αναζητήσεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις 

Web: www.kyklos.pe03.gr 

Email: kyklos@pe03.gr 
 

http://www.kyklos.pe03.gr/
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Νέες αναθέσεις μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Μια επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, από το 
Παράρτημα Σερρών της ΕΜΕ, για την εκ νέου υποβάθμιση 

των Μαθηματικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
www.mathserres.xyz 

 

Σέρρες, 28 Ιουνίου 2018 

 

Η επιστολή αυτή έρχεται ως συνέχεια της διαμαρτυρίας που εκφράστηκε ήδη από 

την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία με την οποία δηλώνεται κατηγορηματικά η πλή-

ρης αντίθεση της μαθηματικής κοινότητας στην πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία 

του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τις νέες αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων 

στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Μετά την ενοποίηση των κλάδων των εκπαιδευτικών στην οποία προχωρήσατε ως 

υπουργείο Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018 τον Ιανουάριο του 2018, ήταν αναμενό-

μενη και μια καινούρια απόφαση για το διδακτικό αντικείμενο του κάθε κλάδου. Αυτή 

ήρθε τον Μάιο του 2018 μετά από τρεις αναδημοσιεύσεις (αρ. πρωτ. 76099/Δ2, 11-5-

2018 και αριθμ. Φ22/75401/Δ4). Σε κάθε μία αναδημοσίευση με τις αλλαγές που ει-

σήγαγε υπήρχε ένας εκ νέου υποβιβασμός του μαθηματικού κλάδου και της διδασκα-

λίας των μαθηματικών στο Γυμνάσιο αλλά και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Κάθε 

καινούργια δημοσίευση έδινε το δικαίωμα σε ολοένα και περισσότερους εκπαιδευτι-

κούς διαφορετικών κλάδων να διδάσκουν το μάθημα των Μαθηματικών στο Γυμνά-

σιο και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Κλάδοι οι οποίοι καλούνται να διδάξουν ένα μά-

θημα το οποίο δεν το γνωρίζουν εφόσον δεν έχουν σπουδάσει για να το διδάξουν. Δι-

αφορετικά, καταλήγουμε στην λογική ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί και γνώ-

στες να διδάξουν οτιδήποτε. 

Κατ’ αρχάς το μάθημα των Μαθηματικών πρέπει να διέπεται από την λογική της 

συνέχειας αυτών που το παιδί έχει διδαχθεί στις προηγούμενες τάξεις και από αυτό 

που θα διδαχθεί σε μεγαλύτερες. Τα Μαθηματικά είναι μια σύνθεση σε διάρκεια και 

όχι αποσπασματικές μεμονωμένες έννοιες. Αυτό προφανώς διδάσκεται σε κάθε σχο-

λή Μαθηματικών, όπως η λογική λέει ότι ο μηχανικός είναι εκπαιδευμένος και έχει τις 

http://www.mathserres.xyz/
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κατάλληλες γνώσεις για να κατασκευάσει, ο προγραμματιστής για να προγραμματί-

σει, ο τεχνικός για να επισκευάσει και ούτω κάθε εξής. Με την αντίστοιχη λογική ο 

μαθηματικός μπορεί να κάνει όλα τα προηγούμενα αφού όλες αυτές οι ειδικότητες 

και πολλές άλλες μπορούν να υποκαταστήσουν τον μαθηματικό στα σχολεία. 

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πάρα πολλά όπως: 

 Με ποια λογική και με την εισήγηση ποιου αρμόδιου φορέα έγινε η ανάθεση των 

μαθημάτων στους κλάδους των εκπαιδευτικών; Ποια είναι η άποψη του ΙΕΠ για 

όλα αυτά; 

 Έχει ληφθεί υπόψη ο οδηγός σπουδών του κάθε τμήματος καθώς και τα επαγγελ-

ματικά δικαιώματα του κάθε κλάδου; 

 Μπορεί αυθαίρετα μια ομάδα του υπουργείου, να αποφασίζει για το ποιος θα δι-

δάξει τι, αδιαφορώντας για τις αλλαγές που θα επιφέρει κάτι τέτοιο στο επίπεδο 

διδασκαλίας και στην τελική εκπαίδευση των μαθητών; 

 Είναι φρόνιμο να επικρατεί η λογική της εξομοίωσης των εκπαιδευτικών διαφόρων 

ειδικοτήτων απλώς για να γεμίζουν μία τάξη και όχι για το τι είναι ικανοί να διδά-

ξουν σε αυτήν; 

 Επίσης, προέχει ο μαθητής ή το «βόλεμα» των πλεοναζόντων εκπαιδευτικών και η 

μη μετακίνηση τους σε διπλανό σχολείο για να διδάξουν το αντικείμενο το οποίο 

σπούδασαν και για το οποίο έχουν προσληφθεί; 

 Τελικά, θέλουμε μια εκπαίδευση που αντάξια των παιδιών μας ή όχι; 

 

Με τις αναθέσεις που εισαγάγατε επιτρέπεται σε απόφοιτους 129 σχολών ΑΕΙ και 

ΤΕΙ να διδάσκουν Μαθηματικά, Άλγεβρα και Γεωμετρία στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και 

Β΄ τάξεις Λυκείου των ΕΠΑΛ!!! 

 

Σε πόσα από τα παραπάνω τμήματα υπάρχει στον οδηγό σπουδών η διδασκαλία 

των Μαθηματικών μαθημάτων που χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να αποκτήσει 

ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου και όχι αποσπασματική γνώση Μαθηματικών 

την οποία θα εφαρμόσει απλώς στο αντικείμενο της κάθε σχολή; Στα περισσότερα 

τμήματα, στην καλύτερη περίπτωση δεν υπάρχουν πάνω από 3-4 μαθήματα Μαθημα-

τικών. Και τα μαθήματα αυτά στοχεύον στο χτίσιμο της κατάλληλης γνώσης για να 

σταθούν μαθήματα προγραμματισμού, αυτοματισμού, σχεδίου αντοχής υλικών στα-

τιστικής οικονομικών και τόσες άλλες κατευθύνσεις για τις οποίες είναι σχεδιασμένες 

όλες αυτές οι σχολές και τα Μαθηματικά ή η Φυσική αποτελούν βάση αυτών. Σε ΚΑ-

ΝΕΝΑ από τα παραπάνω τμήματα δε υπάρχει μάθημα Γεωμετρίας που αποτελεί το 

50% σχεδόν τις διδακτέας ύλης στα σχολεία. Ποιες από τις σχολές αυτές έχουν έστω 

και ένα μάθημα διδακτικής για να καταστήσουν τους πτυχιούχους τους καθηγητές 

Μαθηματικών; 

Και μόνο οι σχολές που επιλέξατε για να διδάξουν Μαθηματικά στα σχολεία από 

μόνο του οδηγεί στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ξεκάθαρη υποβάθμιση του αντι-

κειμένου και ικανοποίηση άλλων λογικών εκτός της επιστημονικής και παιδαγωγικής 

ερμηνείας. Ένα μάθημα με ιδιαιτερότητες και εγγενείς δυσκολίες στην κατανόηση 
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από τον μαθητή, καταντάει να διδάσκεται από τον οποιοδήποτε τρίτο εκπαιδευτικό 

δεν έχει συμπληρώσει το διδακτικό του ωράριο. 

Το φαινόμενο προφανώς δεν εμφανίζεται μόνο στα Μαθηματικά, αλλά και σε πά-

μπολλα άλλα μαθήματα, την ευθύνη όμως της ανάδειξης του σε αυτά οφείλουν να 

εκφράσουν και οι αντίστοιχες ειδικότητες. 

Έχετε δώσει διδασκαλία Μαθηματικών ακόμα και με Β΄ Ανάθεση σε πτυχιούχους 

ΤΕΙ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΤΕΙ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλε-

πικοινωνιών, ΤΕΙ Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΤΕΙ 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΤΕΙ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφορια-

κών Συστημάτων, ΤΕΙ Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και 

πολλά άλλα τμήματα. 

Έχετε δώσει Γ΄ ανάθεση σε πτυχιούχους ΤΕΙ Οχημάτων, Διακόσμησης, Μηχανολό-

γων Οχημάτων Τ.Ε. ΤΕΙ, Μηχανικών Αυτοκινήτων ΚΑΤΕΕ, Σχολής Μηχανικών (ΑΕΝ), 

Δοκίμων Αξιωματικών Μηχανής (ΑΔΣΕΝ) και πλήθος άλλων σχολών, ο αριθμός των 

οποίων φτάνει τις 129 σχολές… για να διδάξουν μαθηματικά έως Β΄ τάξη Λυκείου των 

ΕΠΑΛ! 

Δίνοντας Β΄ ανάθεση στον κλάδο ΠΕ86 τα Μαθηματικά του Γυμνασίου, επιτρέπεται 

σε έναν κλάδο που πλεονάζει στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να γεμίσει το ωράριο 

του με ώρες Μαθηματικών και όχι να μετακινηθεί σε κάποιο διπλανό σχολείο για να 

διδάξει το αντικείμενο το οποίο σπούδασε. Δηλαδή θα επιτρέπεται σε απόφοιτους ΤΕΙ 

να διδάσκουν Μαθηματικά στα σχολεία τοποθέτησης τους αντί να αποσπάσετε ή να 

μεταθέσετε μονίμους μαθηματικούς ή να προσλάβετε αναπληρωτές μαθηματικούς 

για τις ώρες αυτές; 

Όταν διαβάζει κανείς το πλήθος των σχολών που βρίσκονται στις αναθέσεις Μα-

θηματικών ψάχνει να βρει μια λογική εξήγηση για όλο αυτό. Και σίγουρα δεν βρίσκει. 

Και σίγουρα όλο αυτό δεν έχει να κάνει με την αναδιαμόρφωση του σχολείου προς το 

καλύτερο. Ένας εκπαιδευτικός με τυχαία ένα πτυχίο από τις παραπάνω σχολές, δεν 

μπορεί να διδάξει όχι σωστά, αλλά ούτε καν απλά το μάθημα των Μαθηματικών. Ελά-

χιστες από τις παραπάνω σχολές μπορούν να υποστηρίξουν την διδασκαλία των Μα-

θηματικών, στο πλαίσιο μιας Β΄ ανάθεσης, τις οποίες τσουβαλιάσατε με τόσες άλλες 

σε μια κοινή ανάθεση υποβιβάζοντας Πολυτεχνία ή σχολές υψηλού γνωστικού αντι-

κειμένου. 

Θέλετε έναν εκπαιδευτικό απλώς για να γεμίσει ένα κενό, να σταθεί σε μια έδρα 

για να πούμε ότι τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κενά!!! Και σίγουρα το κενό θα το καλύψει 

ο γονέας με κάποιο φροντιστήριο τα οποία εξοβελίζετε ως μιάσματα, αντί να τα αντι-

μετωπίζετε ως νόμιμες επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν διαχρονικά το κενό μιας α-

ναποτελεσματικής δημόσιας εκπαίδευσης. Και γιατί σίγουρα σε κανένα ιδιωτικό σχο-

λειό δεν θα διδάξει ο άσχετος Μαθηματικά, αλλά μόνο στα δημόσια σχολείο όπου 

φοιτούν τα παιδιά του λαού! 

Ακόμη το υπουργείο απευθυνόμενο προς τους γονείς των μαθητών οφείλει να τους 

ενημερώσει πως την επόμενη φορά που θα αναζητήσουν στο σχολείο του παιδιού 

τους τον «μαθηματικό» του σχολείου για να ρωτήσουν για την επίδοση του παιδιού 

τους, να γνωρίζουν πως ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός δεν είναι κατά ανάγκη και 
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μαθηματικός. Και αν το παιδί του δεν καταλαβαίνει κάποιες φορές κάποιο μάθημα 

μην τα ρίχνουν κατά ανάγκη μόνο σε αυτό. Μπορεί ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός να  

είναι απόφοιτος ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας!!!! 

Και τέλος το υπουργείο απευθυνόμενο προς τα παιδιά, θα πρέπει να τους πει πως 

είναι θύματα της αναποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου διδακτικού προ-

σωπικού που διαθέτει. Ο κάθε άνθρωπος είναι αποτελεσματικότερος εκεί όπου εκ-

παιδεύτηκε και όχι εκεί όπου βολεύτηκε. Και πως η κρίση δεν φταίει για όλα. Για πολ-

λά φταίει και η αρρωστημένη νοοτροπία μας που όχι απλώς δεν αλλάζουμε κύριοι 

των Υπουργείων, αλλά την οδηγούμε σε χειρότερα μονοπάτια. 

Κατόπιν, όλων των παραπάνω η πρόταση της ΔΕ του Παραρτήματος Σερρών της 

ΕΜΕ είναι: 

 Να ανασταλεί για εφέτος η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων που επιτρέπει σε 

εκπαιδευτικούς χωρίς επαρκείς γνώσεις και διδακτική επάρκεια να διδάσκουν Μα-

θηματικά. 

 Την επαναξιολόγηση όλων των αναθέσεων από το ΙΕΠ, τα ΑΕΙ της χώρας και την 

ΕΜΕ με βάση έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) μαθημάτων Μα-

θηματικών που παρέχει το κάθε τριτοβάθμιο τμήμα σε κάθε φοιτητή. Με αυτή την 

προϋπόθεση θα διασφαλίζεται, έστω και κατ ελάχιστο, η επιστημονική και διδακτι-

κή επάρκεια που απαιτεί ένα τόσο σημαντικό μάθημα όσο τα Μαθηματικά. 

Αναλυτικά οι ειδικότητες ΠΕ04 (01,02,03,04,05), ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85 

ΠΕ86 στον πίνακα Ν.4521/2018, ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018: 

https://bit.ly/2BZM1VL 

Οι αναθέσεις στα ΕΠΑΛ, ΦΕΚ 1664/2018: 

https://bit.ly/2O5uqTj 

Οι αναθέσεις στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο: 

https://bit.ly/2PaOK27 

 

Με τιμή 

Για τη Δ.Ε. του παραρτήματος Σερρών 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

Αναστάσιος Τιμοθεΐδης  Γεώργιος Καραβασίλης 

 

 

 

 

 

  

https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/genika/163-%20ekpaidevtikoi-kladoi-eidikothtes-lektiko-kwdikoi.html
https://edu.klimaka.gr/ekpaideytikoi/wrario-anatheseis/1008-anatheseis-mathhmatwn-epaggelmatika-lykeia-epal.html
http://www.minedu.gov.gr/news/34538-11-05-18-oi-anatheseis-ton-mathimaton-gymnasiou-kai-genikoy-lykeiou-2
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Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας για τη φθίνουσα πορεία 

των Μαθηματικών και κατ’ επέκταση της εκπαίδευσης 

Μια πρωτοβουλία του Μάκη Χατζόπουλου, 
Μαθηματικού του 1

ου
 ΓΕΛ Αμαρουσίου. 

Προσυπογράφουν καθηγητές Πανεπιστημίων, Σχολικοί 
Σύμβουλοι Μαθηματικών και εκατοντάδες Εκπαιδευτικοί. 

www.lisari.blogspot.com 
 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2018 
 

Η επιστολή αυτή συντάχτηκε στις 1-Σεπ-2018, πριν τις εξαγγελίες για το νέο Λύκειο. 

Όμως, η κατάσταση όπως είναι σήμερα μας αναγκάζει να θίξουμε ορισμένα ζητήματα. 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Παιδείας, 

αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ 

και άξια στελέχη του Υπουργείου, 
 

Το 2018 ορίστηκε ως το έτος των μαθηματικών, τα φώτα έχουν στραφεί στις θετικές 

επιστήμες και κυρίως στο μάθημα των μαθηματικών. Έως τώρα, σε όλη την Ελλάδα, 

πραγματοποιήθηκαν πολλά συνέδρια και εκδηλώσεις εξυμνώντας τη σπουδαιότητα και 

τη σημαντικότητα αυτού του μαθήματος για την ομαλή εκπαίδευση των ανηλίκων. 

Ωστόσο, αν αποστασιοποιηθούμε από τη λάμψη και τα όμορφα λόγια, θα αντιληφ-

θούμε τη φθίνουσα πορεία αυτού του μαθήματος σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Στην ουσία, κάθε χρόνο παρατηρείται συρρίκνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για 

το συγκεκριμένο αντικείμενο και απαξιωτική στάση όχι μόνο για το μάθημα, αλλά και 

γενικότερα για το σχολείο. Προφανώς, το βασικό μερίδιο ευθύνης αποδίδεται στους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι όμως αποτελούν τη σταθερά του προβλήματος, είναι οι ίδιοι 

τις τρεις τελευταίες δεκαετίες! Χρειάζεται, λοιπόν, να αναζητήσουμε τα αίτια της πτώ-

σης, της καθίζησης και της αδιαφορίας των μαθητών στις μεταβλητές του προβλήματος. 

Είναι γεγονός ότι, στις Πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας διετίας, υπήρξε μεγάλο 

ποσοστό αποτυχίας - αγγίζει το 84% - των μαθητών που είχαν επιλέξει την ομάδα Προσα-

νατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής. Πράγματι, ήταν τρομακτικό και απογοητευτι-

κό το ποσοστό των υποψηφίων που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Πολύ λίγοι κα-

τάφεραν να πιάσουν τη βάση ή και να γράψουν υψηλότερα στο μάθημα των μαθηματι-

κών κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18, μολονότι τα δύο θέματα, που συνήθως 

προσφέρουν τη βαθμολογική βάση, προσιδίαζαν σε θέματα του σχολικού βιβλίου. 

http://www.lisari.blogspot.com/
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Σας διαβεβαιώνουμε ότι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι καθηγητές κά-

νουμε την αυτοκριτική μας και αναζητούμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. Διαπι-

στώνουμε όμως ότι δεν είμαστε οι μόνοι «ένοχοι» σε αυτή την εσφαλμένη διαδρομή. 

Διαπιστώνουμε ότι από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το 

Ι.Ε.Π. έχουν δοθεί οι οδηγίες, ο συντονισμός και ο προσανατολισμός του μαθήματος. 

Διαπιστώνουμε, δηλαδή, ότι, ακόμη κι αν λειτουργήσουμε με άριστο τρόπο και επιτε-

λέσουμε με ακρίβεια τον ρόλο μας, υπάρχει πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται από την 

πλευρά μας. Άλλωστε, ποιος αγνοεί ότι η κυβέρνηση σπέρνει, οι καθηγητές οργώνουν 

και η κοινωνία με τη σειρά της θερίζει; Ποιος δεν γνωρίζει ότι, για να θερίσουμε επι-

τυχίες, μόρφωση, καλύτερη παιδεία στη χώρα μας, πρέπει αρχικά η ηγεσία να σπεί-

ρει; Το ερώτημα είναι έχει αποφασίσει η κοινωνία τι θέλει να θερίσει; Συμφωνεί με 

αυτά που σπέρνει η κυβέρνηση; 

Ως εκ τούτου, επιθυμούμε να θεωρήσετε ότι είμαστε η «φωνή» της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και απευθυνόμαστε στα κυβερνητικά «αυτιά», με απώτερο στόχο τη συ-

νεργασία, εφόσον μόνο ως ένα σώμα θα οδηγηθούμε στην ανοδική πορεία που αξίζει 

στη χώρα μας. Επιθυμούμε να θεωρήσετε ότι είμαστε το ιστίο των κοινωνικών προσ-

δοκιών και αναμένουμε να «φυσήξετε» ούριο άνεμο για την αίσια συμπόρευσή μας 

και όχι να ρίξετε άγκυρα διαιωνίζοντας την απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 

το οποίο ομολογουμένως κατακρημνίζεται από την αδιαφορία. 

Αισθανόμενοι, λοιπόν, πλήρως την ευθύνη και την υποχρέωσή μας προς τη νέα γε-

νιά, θα επιχειρήσουμε χωρίς διάθεση υπερβολής να μεταφέρουμε την κατάσταση 

που επικρατεί στα σχολεία της Ελλάδας και δη στο μάθημα των μαθηματικών, προ-

κειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα: 

 Τα μαθηματικά του Δημοτικού διδάσκονται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την 

ολοκληρωμένη γνώση του αντικειμένου. Αναφερόμαστε σε λειτουργούς της εκπαί-

δευσης οι οποίοι δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις του μαθήματος των 

μαθηματικών και στερούνται γνωστικής επάρκειας στα μαθηματικά, αλλά ρυθμίζουν 

την τύχη και την εξέλιξη των μαθητών. Εν προκειμένω, τονίζουμε ότι, καθώς στην Ε΄ 

και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού διδάσκονται αρκετά απαιτητικές και σημαντικές έν-

νοιες των μαθηματικών, οι βάσεις που θα λάβει ο μαθητής στην πρωτοβάθμια εκ-

παίδευση θα καθορίσουν τη σχέση του με το μάθημα στη μετέπειτα πορεία του. 

 Οι μαθητές του Λυκείου αδιαφορούν για το μάθημα των μαθηματικών, διότι όλοι 

προβιβάζονται στην επόμενη τάξη λόγω του μέσου όρου των 9,5 βαθμών! Είναι 

προφανές ότι μερικά μαθήματα της Α΄ και της Β΄ Λυκείου δίνουν τη σανίδα σωτη-

ρίας για να περάσουν οι μαθητές τα απαιτητικά μαθήματα, όπως είναι και τα μα-

θηματικά… Όπερ σημαίνει: δεν είμαι καλός στα μαθηματικά αλλά στα Θρησκευτι-

κά διαπρέπω! 

 Η Β΄ τάξη Λυκείου είναι μια μεταβατική χρονιά, κατά την οποία όλοι οι μαθητές ε-

πιλέγουν κατευθύνσεις. Αυτό και μόνο θέτει τα μαθήματα της Γενικής Παιδείας σε 

δεύτερη μοίρα. Επιπροσθέτως, κάποιοι μαθητές μελετούν πρόωρα την ύλη της Γ΄ 

τάξης, παραμελώντας τα μαθήματα της Β΄ τάξης ήδη από τον Φεβρουάριο! 

 Τα μαθηματικά Γενικής Παιδείας στη Γ΄ Λυκείου αφήνουν εντελώς αδιάφορους ό-

λους τους μαθητές! Γνωστός ο λόγος… Δεν εξετάζονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Αυτό το μάθημα, στο οποίο πριν από λίγα χρόνια εξετάζονταν οι υποψήφιοι των 
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Παιδαγωγικών Σχολών (και όχι μόνο), είναι πλέον παρελθόν! Ας ληφθεί υπόψη, επί-

σης, ότι τα μαθηματικά, όπως και όλα τα μη πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα 

Γενικής Παιδείας, δεν μελετώνται από τους μαθητές με αποτέλεσμα να μην διδά-

σκονται σε μερικά σχολεία (Δημόσια - Ιδιωτικά)! Αντί αυτών των μαθημάτων διδά-

σκονται οι μαθητές τα μαθήματα Προσανατολισμού με αποτέλεσμα να έχουν στο 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα 8 τουλάχιστον ώρες μαθηματικά Προσανατολισμού! Εξάλ-

λου, δεν είναι κρυφό μυστικό ότι ένα μάθημα που δεν εξετάζεται ή δεν παίζει ρόλο 

στη βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δεν το παρακολουθούμε… Αποτέλε-

σμα: όλοι οι μαθητές επικεντρώνονται στα τέσσερα μαθήματα Προσανατολισμού. 

 Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι ακολουθούν Θετικό Προσανατολισμό έχουν 

διχοτομηθεί: σε αυτούς που εξετάζονται στα Μαθηματικά και σε εκείνους που εξε-

τάζονται στη Βιολογία. Αμφότεροι αμελούν αντίστοιχα το μάθημα που δεν επηρεά-

ζει τον βαθμό τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. Άλλωστε, διανύουν τη χρονιά κατά την οποία κρίνεται το μέλλον τους, 

οπότε «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»… Κατ’ επέκταση, ο καθηγητής αντιμετωπίζει την 

αδιαφορία και την απαξίωση των μισών μαθητών, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται 

η ομαλότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διαχείριση της τάξης να γίνεται 

όλο και πιο απαιτητική. 

 Παρατηρείται, τέλος, η εισαγωγή σε Μαθηματικό Τμήμα ακόμη και υποψηφίων που 

βαθμολογήθηκαν στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα των μαθηματικών κάτω 

από 20/100! Δυστυχώς, πλέον οι σχολές των μαθηματικών είναι χαμηλόβαθμες, πχ. 

το Μαθηματικό Σάμου έχει βάση 10.088! Και στην περίπτωση αυτή η πορεία είναι 

γνωστή: αρκετές θέσεις καταλαμβάνονται από φοιτητές που δεν ταιριάζουν στο 

τμήμα, με αποτέλεσμα να καθυστερούν και μαζί τους ένα ολόκληρο σύστημα. 

 Το σύνολο των προηγούμενων διαπιστώσεών μας καθιστά πασίδηλη τη μέγιστη 

αναγκαιότητα - πρόκληση, με την οποία έχουμε χρέος όλοι να αναμετρηθούμε. Ε-

ξάλλου, όταν φέρεσαι πως είσαι ο «γκρεμιστής», οφείλεις να είσαι και ο «χτί-

στης»… Για αυτόν τον λόγο, θα παρουσιάσουμε ακολούθως τα αιτήματά μας, τα 

οποία συνιστούν ταυτόχρονα προτάσεις για την άμεση βελτίωση και την πρόοδο 

των Ελληνικών Σχολείων, αρχής γενομένης από το μάθημα των μαθηματικών. 

 Αρχικό αξίωμα: Οι μαθηματικοί να διδάσκουν μαθηματικά! Ναι, δεν είναι σωστό, 

δεν είναι δίκαιο οι μαθητές να διδάσκονται μαθηματικά από εκπαιδευτικούς που 

δεν είναι μαθηματικοί. Πρόκειται για ένα απαιτητικό μάθημα, η προσέγγιση του 

οποίου είναι εξαιρετικά δύσκολη, αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει αφιερώσει απρο-

σμέτρητες ώρες μελέτης. 

 Απαιτείται να διατηρηθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα για οκτώ έτη τουλάχιστον, 

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγησή του και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η σταθε-

ρότητα αυτή θα αποτρέψει την κατά τα ειωθότα επαναλαμβανόμενη αναστάτωση 

και θα επιτρέψει τη δυνατότητα να είναι κοινώς γνωστό τι θα αντιμετωπίσει σε όλη 

την εκπαιδευτική του διαδρομή ακόμη και ο μαθητής της Πέμπτης Δημοτικού! 

 Χρειάζεται η απαιτούμενη ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις να συμπεριλαμβάνει 

γνώσεις τόσο από τη Β΄ όσο και από τη Γ΄ τάξη Λυκείου (ύλη δύο ετών). Στην πραγ-

ματικότητα, αναβαθμίζεται η Β΄ τάξη και αποφεύγεται η στείρα αποστήθιση των 

γνώσεων. 
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 Επιβάλλεται η εξεταζόμενη ύλη να παραμείνει γνωστή και αμετάβλητη κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους, με την απαραίτητη προϋπόθεση να έχει ανακοινωθεί 

από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς. 

 Κρίνεται απολύτως αναγκαίο να εκπονηθούν νέα βιβλία μαθηματικών για την Α΄ 

και τη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ αδυνατούν να 

διδάσκονται τα ίδια βιβλία με τους μαθητές των ΓΕΛ. 

 Θεωρείται απαραίτητο να εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών και οι μαθη-

τές που επιλέγουν τον Τομέα της Υγείας. Τα μαθηματικά και Ιατρική διέπονται από 

άρρηκτη σχέση, η οποία δεν πρέπει να αγνοηθεί. Αυτή ακριβώς η σύνδεση έχει 

τεκμηριωθεί από αρκετά επιστημονικά συνέδρια. Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Πα-

τρών και πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τρι-

τοβάθμια Εκπαίδευση, κ. Γεώργιος Δάσιος, δύναται, αγαπητέ Υπουργέ, να σας 

γνωστοποιήσει την έρευνα «Μαθηματικά Πρότυπα στις απεικονίσεις του εγκεφά-

λου». Πέραν τούτων, τα εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι δυνατόν να αποτελέσουν 

ισχυρό εργαλείο για την πρόβλεψη της γένεσης και της εξέλιξης διαφορετικών τύ-

πων καρκίνου, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου του Waterloo. Επί-

σης, στη διεθνή βιβλιογραφία σημειώνεται ότι ειδικοί επιστήμονες των Πανεπι-

στημίων του York και του Torino που συνεργάζονται με μια παγκόσμια ηγετική ο-

μάδα στο Πανεπιστήμιο του Connecticut των ΗΠΑ, χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά 

ως εργαλείο για να εξάγουν ακριβείς λεπτομέρειες της δομής της πρωτεΐνης των 

νανοσωματιδίων, καθιστώντας τα πιθανώς πιο χρήσιμα στον σχεδιασμό εμβολί-

ων1. Κοντολογίς, υπάρχει πλήθος παραδειγμάτων που πιστοποιούν τη σχέση των 

Μαθηματικών με την Ιατρική, αρκεί να την αποδεχτούμε και να την αξιοποιήσουμε 

στο νέο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

 Είναι, τέλος, σημαντικό οι υποψήφιοι που δεν κατακτούν τη βάση της βαθμολόγη-

σης στην Πανελλαδική Εξέταση του μαθήματος των μαθηματικών (50/100) να μην 

εισάγονται στις μαθηματικές σχολές, όπως άλλωστε γίνεται και στα ειδικά μαθή-

ματα (π.χ. Αγγλικά, σχέδιο κ.τ.λ.). Κατ’ αναλογία, αυτή η απαγορευτική παράμετρος 

θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί και στην εξέταση του μαθήματος π.χ. της Φυσικής 

ή της Χημείας, όσον αφορά την εισαγωγή των μαθητών στις σχολές της Φυσικής ή 

της Χημείας αντίστοιχα. 

Αγαπητέ κ. Υπουργέ Παιδείας, κλείνοντας, θα θέλαμε να σας βεβαιώσουμε ότι η 

επιστολή αυτή δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και δεν αποσκοπεί να διενεργήσει μι-

κροπολιτική στην πλάτη των μαθητών. Μοναδική της επιδίωξη είναι η ενημέρωση της 

ηγεσίας για την κατάσταση των σχολείων τα τελευταία χρόνια, ώστε να ληφθούν οι 

αναγκαίες αποφάσεις. Αν την αγνοήσετε, θα γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι είστε ενη-

μερωμένος και συναινείτε στη διατήρηση της κακοδαιμονίας και της υπάρχουσας κα-

τάστασης. Προσδοκούμε το αντίθετο και ευχόμαστε να αναχαιτίσουμε την φθίνουσα 

πορεία της εκπαίδευσης και κυρίως στο μάθημα των μαθηματικών. 

Σας χρειαζόμαστε… 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό: The Biophysical Journal, με τον τίτλο «Principles Governing 

the Self-Assembly of Coiled-Coil Protein Nanoparticles».  
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Να αποτραπεί η νέα απόπειρα υποβάθμισης της 

Μαθηματικής Παιδείας στο Ελληνικό Λύκειο 

Δελτίο τύπου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
www.hms.gr 

 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Μαθηματικοποίηση με άγνοια Μαθηματικών σημαίνει 

παπαγαλία και έλλειψη κριτικής ικανότητας. 

 

Κρίσιμα επιστημολογικά ερωτήματα και ισχυρές εκπαιδευτικές αντιδράσεις προ-

καλεί η πρώτη ανάγνωση των υπουργικών εξαγγελιών για την οργάνωση και το περιε-

χόμενο της Γ΄ Λυκείου. Μήπως οι σημερινές εξαγγελίες αναδεικνύουν μια κακή αντι-

γραφή, πρόχειρη συρραφή και βιαστική, άκριτη υιοθέτηση των κατευθύνσεων του 

ΟΟΣΑ; Κατευθύνσεων που κινούνται ανάμεσα σε ερευνητικά πορίσματα και σε νεο-

φιλελεύθερες πρακτικές, όχι πάντα με ισορροπημένο τρόπο και ανθρωπιστική ευαι-

σθησία, και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζονται με κριτικό τρόπο και ου-

σιαστικές διαβουλεύσεις; 

Η ΕΜΕ επιφυλάσσεται να διατυπώσει προς το παρόν τις αντιρρήσεις που αφορούν 

την αντιφατική τοποθέτηση του Υπουργού για τη σημασία και το ρόλο των Μαθημα-

τικών και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ο εξοβελισμός της μαθηματικής καλλιέρ-

γειας από τον «κορμό» των μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, αναδεικνύει την λανθασμένη 

κατανόηση της διεθνούς εκπαιδευτικής εγρήγορσης για τη μετάβαση της κοινωνίας 

και της παιδείας των πολιτών στην εποχή της διεπιστημονικότητας, της ψηφιακότητας 

και του διαδικτύου, τριών διαστάσεων που έχουν συνδετικό κρίκο τα Μαθηματικά και 

τις λογικομαθηματικές διαστάσεις της ανθρώπινης νοημοσύνης. 

Στην πρόσφατη συνάντηση με το ΙΕΠ η ΕΜΕ έθεσε τη σημασία της παρουσίας εκεί 

που υπήρχε μακρόχρονη απουσία και της αναβάθμισης της εκπροσώπησης της χώρας 

http://www.hms.gr/
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μας στις ευρωπαϊκές επιτροπές, τους διεθνείς οργανισμούς και τα προγράμματα (ό-

πως το PISA) για ζητήματα μαθηματικής εκπαίδευσης. Την επίσημη αποδοχή αυτής 

της αναγκαιότητας από το ΙΕΠ και το Υπουργείο, απορρόφησαν, όπως δείχνουν οι ση-

μερινές εξαγγελίες, οι επαναλαμβανόμενες πρακτικές ψωροκώσταινας. 

Μακριά από την ευρωπαϊκή και διεθνή αναζήτηση, οι σημερινές εξαγγελίες θυμί-

ζουν διοικητικές ρυθμίσεις προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών στις ποσοτικές 

αναλογίες και τα συντεχνιακά αιτήματα των ειδικοτήτων του υπάρχοντος εκπαιδευτι-

κού προσωπικού. Η έννοια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, της περιφερειακότητας 

και της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων έχουν παρακαμφθεί από 

την ευκολία της προχειρότητας και της γραφειοκρατικής διευθέτησης. Ενδεικτικά, οι 

εξαγγελίες αγνοούν το εύρος της σκιώδους εκπαίδευσης και την «βλέπουν» αποκλει-

στικά στην Γ΄ Λυκείου. Αγνοούν τις αγοραίες πρακτικές τύπου International 

Baccalaureate. Αγνοούν τη διεθνή ανησυχία από την σχολική αποτυχία στην επιστη-

μονική και τεχνολογική εκπαίδευση, αγνοούν τα πορίσματα των ερευνητικών μελετών 

και τις προτάσεις των επιστημονικών συνεδρίων. Εξάλλου το ΙΕΠ με την ψευδαίσθηση 

της αυτάρκειας απέχει συστηματικά από την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής μα-

θηματικής έρευνας και από κάθε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς. 

Αντί για την αναβάθμιση της μαθηματικής καλλιέργειας στην ελληνική κοινωνία, 

όπως διατείνεται το Υπουργείο με την ανακήρυξη του 2018 ως έτους Μαθηματικών 

προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΜΕ, παρατηρούμε την υποβάθμιση 

της μαθηματικής εκπαίδευσης, από κεντρικό στοιχείο του σύγχρονου αλφαβητισμού 

σε περιορισμένο εργαλείο μαθηματικοποίησης μόνο των φανερά εκμαθηματικευμέ-

νων πεδίων. Σαν να μην χρειάζεται την βαθιά και κριτική μαθηματική καλλιέργεια η 

κατανόηση των κοινωνιολογικών δεικτών ή των μετρήσεων και συσχετίσεων στα φαι-

νόμενα που μελετάει η βιολογία, η ιατρική και η επιδημιολογία. 

Η ΕΜΕ εκφράζει τη διαφωνία της για τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας και 

θεωρεί πως η μαθηματική επάρκεια είναι δικαίωμα του σύγχρονου πολίτη και η μα-

θηματική εκπαίδευση υποχρέωση του κράτους. Θα επανέλθει και θα διεκδικήσει τη 

συμμετοχή της στις διαβουλεύσεις με στόχο να αναπτυχθεί μια νέα ευκαιρία για τα 

Μαθηματικά στην Ελληνική Εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και μια νέα δυνατότητα 

για την καλλιέργεια ποιοτικής μαθηματικής παιδείας για όλα τα παιδιά και όλους 

τους πολίτες, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

Ανάργυρος Φελλούρης 

Καθηγητής Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

 Ιωάννης Τυρλής 

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
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Αγεωμέτρητο Λύκειο προγραμματίζει το ΥΠΠΕΘ. 

Δελτίο τύπου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
www.hms.gr 

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018 

 

Με λειψή άλγεβρα και χωρίς γεωμετρία, το Υπουργείο Παιδείας καλλιεργεί 

τον μαθηματικό αναλφαβητισμό και την γνωστική ερήμωση των σχολείων. 

 

Με μια ανιστόρητη απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει την αλλοίω-

ση του επιστημονικού περιεχομένου της μαθηματικής εκπαίδευσης. Λησμονώντας το 

«Αγεωμέτρητος μηδείς εισίτω» της Ακαδημίας του Πλάτωνα και αγνοώντας τόσο τη 

σύνθετη εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης, όσο και τις σύγχρονες προσεγγίσεις της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, προχωρούν σε μια καινοφανή κατάτμηση και αποπλαισί-

ωση των σχολικών μαθηματικών από την επιστημολογική τους αναφορά. 

Η συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνεται, με έναν θεμελιακά λανθασμένο τρόπο, 

στην επιδίωξη της μείωσης του εξεταστικού φόρτου του Λυκείου. Υπουργείο και ΙΕΠ 

δείχνουν και πάλι να αντιλαμβάνονται το σύστημα των εξετάσεων ως απολύτως ανε-

ξάρτητο από το σύστημα και τους στόχους της διδασκαλίας και μάθησης. Οδηγούν 

κατά συνέπεια σε διπλά αρνητικό αποτέλεσμα, ερημώνοντας το μαθησιακό περιεχό-

μενο της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Ενισχύουν την ασκησιολογία στο περιεχόμενο 

της διδασκαλίας και την παπαγαλία στο περιεχόμενο των εξετάσεων. 

Ο περιορισμός της εκπαιδευτικής βαρύτητας και η κατάργηση της συνοχής στην 

εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων Μαθηματικών στη Β΄ Λυκείου, 

 ισοδυναμεί με ουσιαστική ακύρωση του ενδιαφέροντος και της διδασκαλίας αυ-

τών των μαθημάτων, 

http://www.hms.gr/
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 συντελεί στην υποβάθμιση του Λυκείου και στην αναζήτηση ελιτίστικων επιλογών 

στην εκπαιδευτική αγορά, 

 συντελεί στην υποβάθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης, από κεντρικό στοιχείο 

του σύγχρονου αλφαβητισμού σε περιορισμένο εργαλείο μαθηματικοποίησης μό-

νο των φανερά εκμαθηματικευμένων πεδίων. 

Οι συνεχείς και συνεχώς αυτοαναιρούμενες δηλώσεις και η έκδηλη προχειρότητα 

των ανακοινώσεων εγείρουν πλέον σοβαρά ερωτήματα ως προς την παιδαγωγική και 

πολιτική επάρκεια των σχεδιαστών και των ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας και 

του ΙΕΠ. 

Φαίνεται πως η κλειστοφοβική συμπεριφορά του ΙΕΠ και η αλαζονική άρνηση κάθε 

συζήτησης με την ΕΜΕ -παρά τις επίσημες δεσμεύσεις για συστηματική ενημέρωση 

και συζήτηση- δεν είναι απλά ένα ύφος πολιτικής συμπεριφοράς απέναντι στην ανε-

ξάρτητη και κριτική σκέψη. 

Η αντίστοιχη περιφρονητική συμπεριφορά σε όλες τις επιστημονικές ενώσειςδη-

λώνουν μάλλον ένα σύμπτωμα βαθύτερης ανεπάρκειας σε ζητήματα εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Αν αντιγράφουν, αντιγράφουν λανθασμένες μεταφράσεις. Αν επινοούν, 

επινοούν στο κενό. 

Κόβουν και ράβουν την εξεταστέα ύλη, αδιαφορώντας για τη συνοχή της διδακτέας 

ύλης. Αυθαιρετούν, χωρίς επίγνωση της επιστημολογίας και των εσωτερικών διαρ-

θρώσεων που νοηματοδοτούν τη μάθηση των Μαθηματικών στο Λύκειο. Η μαθηματι-

κή εκπαίδευση κομματιάζεται με τρόπο που αναιρείται ως μαθηματική και ως εκπαί-

δευση. Αποφασίζουν χωρίς συναίσθηση των κοινωνικών και γνωστικών επιπτώσεων 

που έχει η αποτυχία στα Μαθηματικά στη γενικότερη σχολική αποτυχία. 

Το κατά καιρούς προβαλλόμενο σχίσμα ανάμεσα στο Υπουργείο και στο ΙΕΠ δεν 

μπορεί να δικαιολογήσει ούτε να μειώσει το αποθαρρυντικό κλίμα και τη μεγάλη α-

νησυχία για το δημόσιο σχολείο. Αντίθετα, προκαλεί αναστάτωση σε μαθητές και μα-

θήτριες, αγωνία στις οικογένειες και απόγνωση στο σώμα των εκπαιδευτικών. 

Η ΕΜΕ καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει μια γενναία πρωτοβουλία ανα-

τροπής αυτής της καταστροφικής εξέλιξης. Να ακυρώσει και να θέσει σε νέα επεξερ-

γασία το ζήτημα της μείωσης του εξεταστικού φόρτου σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Να δι-

ερευνήσει εναλλακτικές θεωρήσεις και πρακτικές για την αξιολόγηση της μάθησης και 

της διδασκαλίας. Να τιμήσει την ανακήρυξη του 2018 ως έτους Μαθηματικών, αναζη-

τώντας έγκυρη ενημέρωση και εγκαινιάζοντας έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο για 

τη Μαθηματική Εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας 

Ανάργυρος Φελλούρης 

Καθηγητής Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου 

 Ιωάννης Τυρλής 

Καθηγητής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
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Οι Πανελλήνιες εξετάσεις στα Μαθηματικά. 

του Αντώνη Κυριακόπουλου, 
Μαθηματικού - Συγγραφέα. 

 

 

Καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι οι Πανελλήνιες - Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν εί-

ναι εξετάσεις υπό την συνήθη έννοια της λέξης, αλλά πρόκειται περί διαγωνισμού, 

αφού ο αριθμός των εισακτέων είναι προκαθορισμένος. Έτσι λοιπόν το ζητούμενο, 

στη διαδικασία αυτή, είναι να επιλεγούν οι καλύτεροι. Αυτό όμως εξασφαλίζεται μό-

νον από την ποιότητα των θεμάτων που τίθενται στις εξετάσεις αυτές. Τα θέματα θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζουν την αντικειμενική αξιολόγηση και την 

επιλογή εκείνων των υποψηφίων, που διαθέτουν: 

α) Περισσότερες γνώσεις στο εξεταζόμενο αντικείμενο. 

β) Κριτική και συνθετική ικανότητα και 

γ) Ικανότητα επεξεργασίας αγνώστων θεμάτων. 

Αυτά όμως δεν επιτυγχάνονται με εύκολα θέματα, γιατί όλοι σχεδόν θα γράψουν 

καλά, ούτε με πολύ δύσκολα θέματα, γιατί ελάχιστοι θα γράψουν καλά, αλλά ούτε 

και με θέματα που περιέχονται στα διάφορα βιβλία, ελληνικά ή ξενόγλωσσα, μηδέ 

του σχολικού βιβλίου εξαιρουμένου και ούτε με τράπεζες θεμάτων, γιατί όλα αυτά 

προωθούν την παπαγαλία και τις τεχνικές απομνημόνευσης. Οι προδιαγραφές των 

θεμάτων που ανέφερα παραπάνω, επιτυγχάνονται με θέματα, τα οποία: 

1) Κατασκευάζονται, κάθε χρόνο, από ικανούς μαθηματικούς, με πρωτοτυπία και φα-

ντασία για το σκοπό των εξετάσεων. 

2) Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρείς ερωτήσεις το καθένα, όχι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους και με προοδευτική δυσκολία. 

3) Αναφέρονται σε όσον το δυνατόν περισσότερη έκταση της εξεταζόμενης ύλης. 
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4) Ελέγχονται επισταμένως και λύνονται όχι μόνον από τους συντάκτες τους, αλλά και 

από άλλη ομάδα μαθηματικών, ώστε να εκτιμάται και ο απαιτούμενος χρόνος για 

τη λύση τους από τους μαθητές. 

Αυτά τα έχω στείλει με επιστολές σε πολλούς υπουργούς παιδείας. 

Θέματα χωρίς λάθη μπορούν να κατασκευασθούν και σε μια μόνο ώρα. Θέματα 

όμως με όλες τις παραπάνω προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και 

να ελεγχθούν μέσα σε μια νύχτα. Δυστυχώς αυτό γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Λόγω 

και αυτού, κάθε φορά που θα γίνει διαγωνισμός στα Μαθηματικά, εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων, κάτι δεν θα πάει καλά: Ακατάλληλα θέματα, λανθασμένα θέματα, λαν-

θασμένες διευκρινίσεις, απαράδεκτες και λανθασμένες ενδεικτικές λύσεις κτλ. κτλ. 

Όπως έχω πει και σε πολλούς Υπουργούς με επιστολές: «Αν η πολιτεία δεν μπορεί να 

βρει 5 έμπιστους και ικανούς καθηγητές, στους οποίους να αναθέσει την κατασκευή 

των θεμάτων με άνεση χρόνου, τότε ίσως είναι προτιμότερη η κατάργηση των Πανελ-

λήνιων Εξετάσεων και η αναζήτηση άλλου τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια». 

Έρχομαι τώρα στα φετινά θέματα των μαθηματικών. Πληροφορήθηκα ότι ο πρόε-

δρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, καθηγητής των Εφαρμοσμένων Μαθηματι-

κών, κ. Γεώργιος Δάσιος, είπε για τα θέματα αυτά ότι: «Εφέτος έχουμε στροφή προς την 

κριτική σκέψη». Ας δούμε όμως πιο από τα θέματα αυτά απαιτούσε κριτική σκέψη. 

ΘΕΜΑ Α. Στο θέμα αυτό εξετάζεται η θεωρία και απαιτούσε περισσότερο μνήμη. 

ΘΕΜΑ Β. Είναι θέμα ρουτίνας: Παραγώγιση, πίνακας μεταβολών, εφαρμογή των τύ-

πων για τις ασύμπτωτες κτλ. Ουσιαστικά απαιτούσε μνήμη (κανόνες παραγώγισης, 

τύπους κτλ.) και όχι κριτική σκέψη. 

ΘΕΜΑ Γ. Το θέμα αυτό είναι από το βιβλίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, 

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (Μαθηματικά γενικής παιδείας, σελίδα 46, άσκηση 6). Αφού πρό-

κειται για γνωστή άσκηση, δεν τίθεται θέμα κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη έχει 

σχέση με το τι έμεινε στο υποσυνείδητο από αυτά που μαθαίνουμε και όχι με το τι 

θυμόμαστε. Η μνήμη έχει σχέση περισσότερο με την παπαγαλία. Αν ένας μαθητής δεν 

θυμόταν, για παράδειγμα, τον τύπο που δίνει το εμβαδόν ενός κύκλου, σημαίνει ότι 

δεν έχει κριτική σκέψη; Εξάλλου, η εξεταζόμενη ύλη ήταν «Ανάλυση». Αν επρόκειτο 

να εξεταστούν σε όλη την διδακτέα ύλη του Λυκείου (που κατά τη γνώμη μου είναι 

και το σωστό, όπως έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω παρακάτω), το τίμιο 

θα ήταν να τους είχε ανακοινωθεί ή τουλάχιστον να τους είχε δοθεί ένας κατάλογος 

τύπων, όπως γίνεται για παράδειγμα στην Κύπρο. 

ΘΕΜΑ Δ. Το θέμα αυτό είναι το μοναδικό, το οποίο απαιτούσε μια κάποια κριτική 

σκέψη σε ορισμένα μόνο σημεία. 

Τα συμπεράσματα δικά σας! Θέλω ακόμα να επισημάνω και τα εξής: 

1) Στην τρίτη τάξη του Λυκείου διδάσκονται «Μαθηματική Ανάλυση». Όμως το μάθη-

μα αυτό έχει πολύ λεπτές και αφηρημένες έννοιες, τις οποίες είναι δύσκολο να κα-

τανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές, όχι μόνο λόγω των στενών χρονικών 

ορίων, αλλά και διότι δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή. Σε μια από τις προηγού-

μενες χρονιές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις είχαν βάλει ένα θέμα στα μαθηματικά 

που για να το λύσει κάποιος θα έπρεπε να γνωρίζει τους νόμους των ποσοδεικτών 

από τη Μαθηματική Λογική. Είχαν όμως διδαχθεί οι μαθητές τους νόμους αυτούς; 
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Η απάντηση είναι όχι. Και γι' αυτό δεν ευθύνονται οι καθηγητές τους, αφού, κατά 

πάσα πιθανότητα, ούτε οι ίδιοι δεν είχαν διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο το μάθημα 

της Μαθηματικής Λογικής. Στην Ελλάδα, ελάχιστα Πανεπιστήμια διδάσκουν το μά-

θημα αυτό και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά το έχουν ως μάθημα επιλογής. 

Αλλά και τότε ακόμα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, τους κάνουν Λογική, για την 

Λογική: Γλώσσες, επίπεδα κτλ. και όχι αυτά που χρειάζεται και την κατανόηση των 

μαθηματικών. 

Κατόπιν όλων αυτών, όπως είπα και στο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στα Χανιά, η γνώμη 

μου είναι ότι πρέπει να βγάλουν το μάθημα της Ανάλυσης από το Λύκειο. Εξάλλου, 

υπάρχουν τόσα άλλα μαθηματικά που είναι περισσότερο κοντά στις δυνατότητες 

των μαθητών που θα μπορούσαν να διδαχθούν στο Λύκειο. Όπως για παράδειγμα: 

Στερεομετρία, Μιγαδικοί αριθμοί. Θεωρία αριθμών, Γραμμική Άλγεβρα (πίνακες- 

ορίζοντες- γραμμικά συστήματα) κτλ. 

2) Το Λύκειο πρέπει να είναι μια αυτοτελής εκπαιδευτική μονάδα, με συγκεκριμένους 

σκοπούς και στόχους, απαλλαγμένο από την διαδικασία εισαγωγής στα Πανεπι-

στήμια και να μην λειτουργεί σαν φροντιστήριο για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ό-

πως συμβαίνει σήμερα. Διαφορετικά, οι μαθητές θα επικεντρώνονται μόνο στα 

μαθήματα που θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και θα παραμελούν τα 

άλλα μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη μόρφωσή τους. Το σχολείο δεν μπο-

ρεί να παίξει το ρόλο του φροντιστηρίου, ούτε το φροντιστήριο μπορεί να παίξει το 

ρόλο του σχολείου. 

3) Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται μετά την αποφοίτηση των 

μαθητών από το Λύκειο με εξεταστέα ύλη, το σύνολο της διδακτέας ύλης του Λυ-

κείου στα αντίστοιχα κύρια μαθήματα. Έτσι εξουδετερώνεται και η λανθασμένη 

αντίληψη ότι για την είσοδο στα Πανεπιστήμια θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη 

και οι βαθμοί που πήραν οι μαθητές στο Λυκείου. Και η αντίληψη αυτή είναι λαν-

θασμένη, διότι το θέμα δεν είναι τι έμαθε κάποτε ο μαθητής, ίσως και μόνο, για να 

πάρει ένα καλό βαθμό, αλλά τι του έμειναν από αυτά που διδάχτηκε. 

Κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα πρέπει να έχει ένα συντελεστή βαρύτητας, που θα 

πρέπει να καθορίζεται από το τμήμα του Πανεπιστημίου που θέλει να εισαχθεί ο 

υποψήφιος. 

Στο κύριο μάθημα θα πρέπει να υπάρχει ως βάση το 10, με άριστα το 20, διότι εί-

ναι αδιανόητο, για παράδειγμα, ένας να θέλει να γίνει μαθηματικός όταν στο μά-

θημα των Μαθηματικών δεν μπορεί να πάρει καν την βάση. 

4) Μερικοί για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους, όλα τα κακώς κείμενα τα ρίχνουν 

στα φροντιστήρια. Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τα φροντιστήρια, θέλω να πω 

ότι τα φροντιστήρια δεν είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν χαράζουν πολιτικές εκ-

παίδευσης και δεν δίνουν πιστοποιητικά. Σκοπός τους δεν είναι η πολύπλευρη 

μόρφωσή των μαθητών. Είναι επιχειρήσεις με αντικείμενο την προετοιμασία των 

μαθητών, σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πα-

νεπιστήμια. Όπως είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία για την υγεία, τα οποία λειτουρ-

γούν παράλληλα με τα δημόσια. Τα φροντιστήρια για να πετύχουν το σκοπό τους 

φυσικό είναι να κάνουν ό,τι μπορούν. Επιστρατεύουν οτιδήποτε που θα μπορούσε 
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να βοηθήσει τους μαθητές τους για να γράψουν καλά στις Εξετάσεις. Και καλά κά-

νουν. Πρέπει να έχουν επιτυχίες. 

5) Είναι γεγονός ότι άλλο διάβασμα κάνει ένας για να δώσει εξετάσεις, όχι μόνο Πα-

νελλήνιες Εξετάσεις και άλλο διάβασμα κάνει όταν πάρει το πτυχίο του. Όταν πά-

ρει το πτυχίο του, το διάβασμα που κάνει είναι για να μάθει και πλέον, χωρίς άγ-

χος, δεν προσπερνά τις έννοιες χωρίς να εμβαθύνει. Όταν όμως κάποιος διαβάζει 

για να δώσει εξετάσεις, δεν έχει το χρόνο να εμβαθύνει σε όλα τα σημεία της εξε-

ταζόμενης ύλης. Έτσι μερικοί πανεπιστημιακοί μας δάσκαλοι, παραπονούνται ότι 

τα παιδιά πηγαίνουν από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν εμβαθύνει 

σε όλα τα σημεία των Μαθηματικών. Σε κάποιο συνέδριο της Ε.Μ.Ε. στη Θεσσαλο-

νίκη που κάποιος έθεσε το θέμα αυτό, του απάντησα: Τα παιδιά, εκτός από Μαθη-

ματικά έχουν να διαβάσουν και άλλα πολλά μαθήματα. Δεν προετοιμάζονται για 

να γίνουν Μαθηματικοί. Με τη βοήθεια και των καθηγητών τους, προσπαθούν με 

κάθε τρόπο να γράψουν καλά στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εξάλλου, γι' αυτό είσα-

στε εσείς εκεί για να συμπληρώσετε και να επεκτείνεται τις γνώσεις τους. Και θα 

πρέπει να είσαστε πολύ ευχαριστημένοι που γνωρίζουν τόσες έννοιες από την Άλ-

γεβρα και την Ανάλυση, έστω και αν μερικές όχι πολύ καλά. Διότι εγώ όταν πήγα 

στο Πανεπιστήμιο οι γνώσεις μου έφθαναν μέχρι τις προόδους και τους δεκαδι-

κούς λογαρίθμους!  

6) Θέλω να πω κάτι που το έχω πει πολλές φορές, διότι το θεωρώ πολύ σημαντικό και 

ενδιαφέρει όλους μας. Πρέπει απαραίτητα να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε κάθε υ-

ποψήφιος να πηγαίνει σε τμήμα του Πανεπιστημίου που τον ενδιαφέρει πραγματι-

κά. Είναι απαράδεκτο και επιζήμιο η πλειοψηφία των υποψηφίων να πηγαίνει σε 

τμήματα που είναι η εικοστή τους επιλογή και πάνω. Αυτό από μόνο του είναι η αι-

τία πολλών κακών: Αιώνιοι φοιτητές, εγκατάλειψη σπουδών, μέτριοι έως κακοί ε-

πιστήμονες κτλ. Όλοι γνωρίζουμε τις άσχημες κοινωνικές προεκτάσεις των φαινο-

μένων αυτών, για τις οποίες τη μεγαλύτερη ευθύνη έχει η πολιτεία, η οποία, με 

τους νόμους της, πολλές φορές, παρασύρει τα παιδιά σε ατραπούς που δεν έχουν 

καμία σχέση με τα όνειρά τους. 

7) Τα Μαθηματικά δεν διδάσκονται μόνο για να κάνει κάποιος λογαριασμούς ή γιατί 

τα χρειαζόμαστε στις πρακτικές μας ανάγκες ή ακόμα γιατί τα χρησιμοποιούν, κατά 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες ανεξαιρέτως οι άλλες επιστήμες. Τα Μαθηματικά 

διδάσκονται και για άλλους πολλούς και σπουδαίους λόγους. Διδάσκονται για να 

συνηθίσει ο μαθητής να πειθαρχεί στη Λογική (αρχή, συνέχεια, συνέπεια). Να μά-

θει να κάνει σωστούς συλλογισμούς, να οργανώνει σωστά τα επιχειρήματα του, να 

είναι σαφής και σύντομος και να μην κάνει φαύλους κύκλους. Να μάθει να διακρί-

νει περιπτώσεις, να προσέχει τις λεπτομέρειες και να μαθαίνει από τα λάθη του, 

καθώς και από τα λάθη των άλλων.  

Τα Μαθηματικά καλλιεργούν τη Λογική και συντελούν στην ικανότητα του μαθητή 

να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, κα-

θώς και στην ικανότητα επιλογής και εφαρμογής της κατάλληλης μεθόδου. Οι αρετές 

αυτές θα μείνουν στο υποσυνείδητο του μαθητή και θα τις εφαρμόζει αργότερα στη 

ζωή του, όταν ίσως έχει ξεχάσει τα Μαθηματικά. 
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του Δημ. Σπαθάρα, 
τ. Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών. 
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Με Υπουργική Απόφαση ανακηρύχτηκε το έτος 2018 ως «Έτος Μαθηματικών» για την 

Ελλάδα. Στόχοι της ανακήρυξης είναι: 

 Να προβληθεί και να αναδειχθεί η σημασία των 

Μαθηματικών και ο ρόλος τους στη δημιουργία 

και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. 

 Να ενισχυθεί το ενδιαφέρον για τα Μαθηματι-

κά και τη διδασκαλία τους. 

Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με εγκύκλιό του επισημαίνει ότι, στο 

πλαίσιο του «Έτους Μαθηματικών» θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές μονά-

δες εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες θα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές 

και εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτό προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες: 

 Οι Σύλλογοι Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίασή τους προγραμματίζουν τις εκδη-

λώσεις και τις δραστηριότητες των Σχολικών Μονάδων για το «Έτος Μαθηματι-

κών». Οι δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2018. 

 Σε όλες τις σχολικές μονάδες, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζεται η 

«Ημέρα των Μαθηματικών», η οποία θα διατεθεί για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων 

και δραστηριοτήτων με θέμα τα μαθηματικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διεξα-

γωγή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων περιορίζεται μόνο σε μια συγκε-

κριμένη μέρα. 

Μελετώντας την εγκύκλιο, συνοπτικά επισημαίνουμε ότι: 

 Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις θα έχουν ως κύριο θέμα «Τα Μαθηματικά 

στην Αρχαιότητα», ώστε να αναδειχτεί ότι οι ρίζες των μαθηματικών και η αφετη-

ρία τους συνδέονται με τις ρίζες και την έναρξη της δημιουργίας του ανθρώπινου 

πολιτισμού στην αρχαιότητα, καθώς επίσης και ότι η θεμελίωση και ανάπτυξη των 

μαθηματικών έγινε κυρίως στην Αρχαία Ελλάδα. Προφανώς, εστιάζοντας στις αρχι-

κές στιγμές των Μαθηματικών και ξεκινώντας από την αρχαιότητα, δεν περιοριζό-

μαστε αποκλειστικά στην αρχαιότητα, αλλά δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε 

την οικουμενικότητα και τη διαχρονικότητά τους και να προβάλουμε την εξέλιξη 

http://www.pe03.gr/
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των μαθηματικών μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις των μαθηματικών μέσα από τα άλλα διδακτικά αντι-

κείμενα και τις άλλες επιστήμες, ώστε το «Έτος Μαθηματικών» να γίνει υπόθεση 

όλων των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων 

προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη Γεωμετρία και στις δυνατότητες που 

προσφέρει η διδασκαλία της για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μα-

θητών, αλλά και για την κατανόηση και αφομοίωση των αποδεικτικών μεθόδων 

τόσο στα μαθηματικά όσο και γενικότερα (π.χ. απαγωγή σε άτοπο). 

 Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του «Έτους Μαθηματικών» πρέπει να απευ-

θύνονται σε όλους τους μαθητές, να είναι ευχάριστες και να προκαλούν το ενδια-

φέρον τους. Πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να περιοριστούν μόνο στους 

μαθητές που έχουν υψηλές επιδόσεις και «καλή σχέση» με τα μαθηματικά. 

 Δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων 

και όχι μόνο των μαθηματικών. Θα γίνει προσπάθεια να αναδειχθούν τόσο η χρη-

σιμότητά τους στην καθημερινή ζωή όσο και η σχέση τους με τις άλλες επιστήμες 

και τις τέχνες μέσα από διεπιστημονικές - διαθεματικές δραστηριότητες. 

 
Η "Σχολή των Αθηνών" θεωρείται ως το «αριστούργημα του Ραφαήλ και 

η τέλεια ενσάρκωση του κλασικού πνεύματος της ύστερης αναγέννησης». 
Κεντρικά πρόσωπα είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Κάτω αριστερά 

διακρίνεται να διδάσκει ο Πυθαγόρας και κάτω δεξιά ο Ευκλείδης. 
 

Ενδεικτικά θέματα των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων. 
 

 Η γέννηση των μαθηματικών ως παγκόσμιο πολιτισμικό αγαθό. 

 Η ανάπτυξη των μαθηματικών στην Αρχαία Ελλάδα. 

 Η «μαθηματική απόδειξη» σταθμός για τη θεμελίωση των μαθηματικών. 
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 Η σχέση των μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης με τη γέννηση της δημο-

κρατίας και της φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα. 

 Παρουσίαση θεμάτων από την Ιστορία των Μαθηματικών (Προϊστορική περίοδος, 

Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Νεώτεροι Χρόνοι). 

 Μαθηματικά διαφορετικών πολιτισμών της αρχαιότητας (Αιγύπτιοι, Βαβυλώνιοι, 

Έλληνες, Ρωμαίοι, Άραβες, Ινδοί, Κινέζοι, Ίνκας, Μάγια κ.α.). 

 Τεχνικά επιτεύγματα με τη βοήθεια των Μαθηματικών στην αρχαιότητα (Πυραμί-

δες, Παρθενώνας, Ευπαλίνειο όρυγμα, Μηχανισμός Αντικυθήρων, …). Μαθηματικά 

και Τέχνη (π.χ. η Χρυσή Τομή και ο αριθμός Φ κλπ.) 

 Μαθηματικοί της αρχαιότητας (Θαλής, Πυθαγόρας, Θεαίτητος, Εύδοξος, Ευκλεί-

δης, Αρχιμήδης, Ερατοσθένης, Πτολεμαίος, Διόφαντος, Άραβες μαθηματικοί κ.α.) 

καθώς και γυναίκες μαθηματικοί της αρχαιότητας (Υπατία). 
 

Ενδεικτικά θέματα για συζήτηση με τους μαθητές ή για εργασίες μαθητών. 
 

 Για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους: Πώς βλέπω τα μαθηματικά; Τι είναι τα 

μαθηματικά; Γιατί είναι σημαντικά για τον άνθρωπο; Ποιες είναι ο εφαρμογές τους 

στην καθημερινή ζωή; Γιατί μου αρέσουν /Γιατί δεν μου αρέσουν τα μαθηματικά; 

Τι με δυσκολεύει στη διδασκαλία των μαθηματικών; Ποια είναι η σημασία των μα-

θηματικών και η θέση τους στο εκπαιδευτικό σύστημα; Πώς μας βοηθούν τα μα-

θηματικά να κατανοήσουμε τον πραγματικό κόσμο; κλπ. 

 Διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις των μαθηματικών: Μαθηματικά 

και αρχαία ελληνική γλώσσα - Μαθηματικά κείμενα στα αρχαία ελληνικά (πρωτό-

τυπα μαθηματικά κείμενα του Ευκλείδη, Αρχιμήδη κ.α.) Η σχέση των μαθηματικών 

με την τέχνη και τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, τις άλλες επιστήμες. Καταβάλλεται 

προσπάθεια να αναδειχθεί η σχέση κάθε διδακτικού αντικειμένου – μαθήματος με 

τα μαθηματικά και να προβληθεί η σχέση των μαθηματικών με την τέχνη, ως μέσο, 

αλλά και ως περιεχόμενο δημιουργίας (ζωγραφική, μουσική, χορός, φωτογραφία,), 

με τη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, με τη Δημοκρατία, με τη φυσική, τη χημεία, τη 

βιολογία, την οικονομία, την ιατρική, την πληροφορική, στην αστρονομία κ.α. 

 Μαθηματικά παιχνίδια, κατασκευές, εκθέσεις κ.α.: Π.χ. τα μαθηματικά στην τέ-

χνη, γραμματόσημα και μαθηματικά κ.α. 

 Μαθηματικά και φύλο: Π.χ. Γυναίκες μαθηματικοί. Συζήτηση για τις λανθασμένες 

αντιλήψεις και στερεότυπα που έχουν επικρατήσει για τη σχέση των γυναικών με 

τα μαθηματικά. 

Κατά την επιλογή των θεμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και η τάξη φοί-

τησης των μαθητών, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, οι δυνατότητες, αλλά και οι δυ-

σκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν κατά την προσέγγιση και κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών, με απώτερο στόχο και επιδίωξη την ανάπτυξη σε όλους 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες θετικών και ευχάριστων συναισθημάτων για τα μαθημα-

τικά. Την ευθύνη για την επιλογή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν 

στο πλαίσιο της διδασκαλίας την έχουν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, ενώ για τις κε-

ντρικές δραστηριότητες ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών. 
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Ενδεικτικά παραδείγματα απλών δραστηριοτήτων κατά τη διδασκαλία. 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα απλών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στο πλαί-

σιο της διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ: 

 Αρχαία Ελληνικά: Προτείνεται η παρουσίαση και διδασκαλία ενός αποσπάσματος 

ή μιας παραγράφου από πρωτότυπο μαθηματικό κείμενο του Ευκλείδη ή του Αρχι-

μήδη ή άλλου μαθηματικού της αρχαιότητας. 

 Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά: Προτείνεται η σύνταξη πίνακα μαθηματικών όρων 

στις δύο γλώσσες, ή η διδασκαλία μαθηματικού κειμένου από αντίστοιχο ξενό-

γλωσσο σχολικό βιβλίο μαθηματικών. 

 Γεωγραφία: Τα μαθηματικά της Γεωγραφίας, των χαρτών, της «ανάγνωσης» ενός 

χάρτη (π.χ. κλίμακα, ισοϋψείς καμπύλες, …), της απεικόνισης μιας σφαιρικής επι-

φάνειας σε έναν επίπεδο χάρτη κλπ. 

 Λογοτεχνία: Παρουσίαση και διδασκαλία αποσπασμάτων λογοτεχνικών κειμένων 

με θέμα τα μαθηματικά, μαθηματικούς, την Ιστορία των Μαθηματικών, τα μαθη-

ματικά της ποίησης κλπ. 

 Φυσικές Επιστήμες: Παρουσίαση και συζήτηση για τα μαθηματικά των φυσικών 

επιστημών ή τη σχέση των μαθηματικών με τις φυσικές επιστήμες κλπ. 

 Καλλιτεχνικά μαθήματα (Μουσική, Εικαστικά): Τα μαθηματικά στη ζωγραφική και 

η ζωγραφική με μαθηματικά, τα μαθηματικά στην αρχιτεκτονική, στη μουσική (π.χ. 

το μονόχορδο του Πυθαγόρα) κλπ. 

 Κοινωνικές Επιστήμες: Π.χ. η αξιοποίηση της Στατιστικής από τις Κοινωνικές Επι-

στήμες (στην έρευνα, στη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων, στην παρουσί-

αση συμπερασμάτων) κλπ. 
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Η ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση 

του Δημ. Σπαθάρα, 
τ. Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών. 

www.pe03.gr 

 

 

Η ενσωμάτωση της ιστορίας των μαθηματικών στην εκπαίδευση έχει πολλά πλεο-

νεκτήματα παρά τις αντιρρήσεις ότι αυτά δεν είναι μαθηματικά και αποπροσανατολί-

ζουν το μαθητή. Μερικά από τα επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της ιστορίας 

των μαθηματικών στη διδασκαλία είναι: 

1) Τα μαθηματικά στην εκπαίδευση παρουσιάζονται σαν ένα τελικό προϊόν το οποίο 

αποδέχεται η επιστημονική κοινότητα. Παρουσιάζονται δηλαδή σαν ένα «όμορφο 

παλάτι» αλλά δεν φαίνονται τα υποστυλώματα με τα οποία χτίσθηκε. Οι μαθημα-

τικές ιδέες δεν παρουσιάζονται με τον τρόπο που ανακαλύφθηκαν. Το γεγονός αυ-

τό αφαιρεί τη δυνατότητα να αντιληφθεί ο μαθητής την ανθρώπινη διάσταση της 

μαθηματικής δημιουργίας. Με την ιστορία των μαθηματικών οι μαθητές μπορούν 

να κατανοήσουν ότι, οι μέθοδοι εύρεσης, τα λάθη, οι αβεβαιότητες, οι αμφιβολίες, 

τα αδιέξοδα, οι εικασίες, οι ελλιπείς διατυπώσεις, οι αντιπαραθέσεις και οι εναλ-

λακτικές προσεγγίσεις σε προβλήματα, δεν ήταν μόνο εύλογα, αλλά ουσιώδες 

τμήμα των μαθηματικών στο στάδιο της γέννησής τους. Κατ’ αναλογία ο μαθητής 

μέσω αυτής της συνειδητοποίησης, ενθαρρύνεται στο να διατυπώσει τις δικές του 

ιδέες, έστω και με ιδιόρρυθμο τρόπο, αφού αυτό συνέβη στο παρελθόν. Η εξελι-

κτική πορεία της μαθηματικής γνώσης, η μαθηματική γλώσσα, η τυποποίηση, οι 

αναπαραστάσεις, η θεμελίωση και η αυστηρότητα, χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να 

τεκμηριωθούν και να αποτελέσουν έγκυρη γνώση. 

2) Τα μαθηματικά εξελίχθηκαν και εξελίσσονται, σε μεγάλο βαθμό, σε διαρκή και γό-

νιμη αλληλεπίδραση με άλλες επιστήμες. Το γεγονός αυτό αγνοείται συστηματικά 

στην εκπαίδευση και τις περισσότερες φορές η διδασκαλία των μαθηματικών γίνε-

ται χωρίς αναφορά στη συσχέτισή τους με τις άλλες επιστήμες. Η ιστορία των μα-

θηματικών είναι ένα εξαιρετικό μέσο αναγνώρισης των πολλών σχέσεων που υ-

πάρχουν μεταξύ των διάφορων μαθηματικών περιοχών και μεταξύ των μαθηματι-

κών και άλλων αντικειμένων. 

3) Η αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία επιτρέπει στους μα-

θητές να αναγνωρίσουν το πολιτισμικό, πολιτικό, κοινωνικό, και οικονομικό πλαί-

http://www.pe03.gr/
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σιο της μαθηματικής ανάπτυξης και τους σημαντικούς ρόλους που έχουν παίξει 

διάφοροι πολιτισμοί στην εξέλιξη των μαθηματικών. Οι μαθητές μπορούν να ανα-

λογισθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθηματικών και κοινωνίας, και πώς τα μα-

θηματικά έχουν επιδράσει στους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι ενεργούν 

και σκέπτονται για τον κόσμο. 

4) Η αναφορά στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε μια έννοια, μέθοδος ή θεωρία 

προφανώς εμπεριέχει και τα κίνητρα πίσω από την εισαγωγή της νέας γνώσης. Με 

τον τρόπο αυτό ό μαθητής βλέπει τα μαθηματικά ως μια ανθρώπινη προσπάθεια 

και όχι ως ένα σύστημα άκαμπτων κανόνων. Έτσι ενισχύεται η εκτίμησή του και το 

ενδιαφέρον του για τα μαθηματικά. 

5) Μέσω της ιστορίας ο μαθητής μπορεί να ανιχνεύσει τους ενδογενείς και εξωγενείς 

λόγους ανάπτυξης των μαθηματικών. Αντίθετα με την απλοϊκή άποψη ότι τα μα-

θηματικά αναπτύσσονται καθαρά για πρακτικούς και ωφελιμιστικούς σκοπούς ε-

ξυπηρέτησης της κοινωνίας, μπορεί κανείς να υποστηρίξει με πολλά παραδείγματα 

ότι αναπτύσσονται και για καθαρά εσωτερικούς λόγους αισθητικών αναζητήσεων. 

Αναπτύσσονται δηλαδή και για λόγους ενοποίησης, συμμετρίας, ταξινόμησης, λο-

γικής πληρότητας, συμπαγούς, σαφούς και κομψής έκφρασης, διανοητικής περιέρ-

γειας και πρόκλησης, καθώς και καθαρής ευχαρίστησης. 

Πηγή: 

Επιστημονική ένωση για τη Διδακτική των Μαθηματικών 

Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στη 

Διδασκαλία των Μαθηματικών, 2009, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. 

Παρόλα τα παραπάνω επιχειρήματα τα οποία είναι γνωστά από την έρευνα εδώ 

και πολύ καιρό, απέχουμε πολύ ακόμη από το να ενσωματώσουμε την ιστορία των 

μαθηματικών στην διδασκαλία τους. Φαίνεται ότι τα εμπόδια είναι πολλά. Δεν υπάρ-

χει διαθέσιμος χρόνος, δεν έχουμε κατάλληλο διδακτικό υλικό, δεν είμαστε κατάλλη-

λα εκπαιδευμένοι και άλλα. Έχουν γίνει όμως κάποιες προσπάθειες στα σχολικά βι-

βλία με την ενσωμάτωση κάποιων ιστορικών σημειωμάτων. Πολλοί από εμάς τα έ-

χουμε μελετήσει, έχουμε ψάξει λίγο περισσότερο και περιστασιακά τα χρησιμοποι-

ούμε στη διδασκαλία μας. Έτσι κι’ αλλιώς «όλοι είμαστε τόσο τραγικά αυτοδίδακτοι» 

όπως λέει και ο Γ. Σεφέρης. 

Με την ευκαιρία του «Έτους Μαθηματικών 2018» μας δίνεται η δυνατότητα να υ-

λοποιήσουμε δραστηριότητες με θέματα από την ιστορία των μαθηματικών. Στη συ-

νέχεια κάνουμε μερικές ενδεικτικές προτάσεις θεμάτων με βάση τα ιστορικά σημειώ-

ματα των σχολικών βιβλίων του Γυμνασίου. 
 

 

ΘΕΜΑ: Τα μαθηματικά σύμβολα και η εξελικτική τους πορεία. 
 

 

Από τη σελίδα 16 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 21 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 

 

Από τη σελίδα 78 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 

 

Από τη σελίδα 21 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Τα σύμβολα των αριθμών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
 

 

Από τη σελίδα 24 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 19 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 23 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Η ιστορία των αριθμών. 
 

 

Από τη σελίδα 52 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 53 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Η ιστορία των αρνητικών αριθμών. 
 

 

Από τη σελίδα 130 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Gauss - Ο Πρίγκιπας των Μαθηματικών. 
 

 

Από τη σελίδα 17 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Ο δικός μας Ευκλείδης. 
 

 

Από τη σελίδα 26 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 

 

Από τη σελίδα 206 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 



Μαθηματικές Αναζητήσεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις 31 
 

 

 

Από τη σελίδα 228 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Ρυθμός και αριθμός. 
 

 

Από τη σελίδα 47 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 94 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Ο Ερατοσθένης και η μέτρηση της ακτίνας της γης. 
 

 

Από τη σελίδα 29 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Ο χρυσός αριθμός της ομορφιάς. 
 

 

Από τη σελίδα 109 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Το πυθαγόρειο θεώρημα. 
 

 

Από τη σελίδα 132 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Η ιστορία της τριγωνομετρίας. 
 

 

Από τη σελίδα 146 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 135 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Τα κανονικά πολύγωνα στη Φύση, στην Τέχνη και στις Επιστήμες. 
 

 

Από τη σελίδα 185 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Η έννοια της απόδειξης στα μαθηματικά και στην καθημερινότητα. 
 

 

Από τη σελίδα 52 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Από τη σελίδα 52 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Γ΄ γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ: Η ανάπτυξη της θεωρίας πιθανοτήτων και οι εφαρμογές της. 
 

 

Από τη σελίδα 179 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
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ΘΕΜΑ: Τα μαθηματικά των λαών της Μεσοποταμίας. 
 

 

Από τη σελίδα 98 του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
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Μια συμμετρική θεωρία για τη προέλευση του έρωτα 

της Κατερίνας Καλφοπούλου, 
Μαθηματικού E.Md και Συγγραφέως, 

Εκπροσώπου της ομάδας «ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ». 
www.mathandliterature.blogspot.com 

 

 

Κατά τον Αριστοφάνη, οι άνθρωποι κάποτε ήταν τετράποδα, 

σφαιρικά κτήνη με δύο πρόσωπα, που το καθένα έπιανε τη μια 

πλευρά του κεφαλιού τους. Ο Δίας όμως εξοργισμένος με την αλαζο-

νεία του ανθρώπινου ζώου, βρήκε ένα σχέδιο να κάμψει την περη-

φάνιά του: «Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα τους κό-

ψω όμως στα δύο, και θα μειωθεί η ισχύς τους, αλλά θα αυξηθεί ο 

αριθμός τους, έτσι θα είναι πιο χρήσιμοι.» Και πράγματι, έκοψε ό-

λους τους ανθρώπους στη μέση. Και εκεί, σύμφωνα με τον Αριστο-

φάνη, βρίσκεται η προέλευση του έρωτα: είναι ο πόθος μας να ενω-

θούμε ξανά σε ένα πλήρες ον, μια τέλεια συμμετρική σφαίρα. 

 

Διαβάζοντας προσεκτικά το παραπάνω απόσπασμα, αναφορά στο Συμπόσιο του 

Πλάτωνα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι προέρχεται από κάποιο φι-

λολογικό δοκίμιο, βρισκόμαστε μπροστά σε πέντε αυτόνομες συνιστώσες: την προέ-

λευση του ανθρώπου, τη δυνατότητα της θεϊκής παρέμβασης, την ανθρώπινη αλαζο-

νεία, τον ερωτικό πόθο και την τέλεια σφαιρική συμμετρία. Το πού θα εστιάσει ο ανα-

γνώστης και πώς θα περιμένει να εξελιχτεί το απόσπασμα, αν δεν γνωρίζει την προέ-

λευσή του, είμαι σίγουρη πως έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του, τις πεποιθή-

σεις του, τις ανάγκες του και τα ενδιαφέροντά του. Πριν αποκαλύψω τον τίτλο του 

συγγράμματος, παραθέτω την άποψη του συγγραφέα για την περί έρωτος θεωρία του 

Αριστοφάνη. 

http://www.mathandliterature.blogspot.com/
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Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η άποψη του Αριστοφάνη 

θυμίζει τη θεωρία του Δαρβίνου περί εξέλιξης, ως προς την κυρίαρχη 

ισχύ που έχει η συμμετρία στην επιλογή των σεξουαλικών συντρό-

φων μας. Ακόμη και η πλατωνική άποψη περί Σύμπαντος, που βασί-

ζεται στα συμμετρικά στερεά, μοιράζεται κάποιες ιδέες με τα σύγ-

χρονα επιστημονικά μοντέλα. Και μπορεί η χημεία του Πλάτωνα, με 

τα στοιχεία του νερού, της φωτιάς, της γης και του αέρα, να είναι 

λανθασμένη, τα τέσσερα όμως σχήματα που συσχέτισε ο Πλάτων με 

αυτά διαπερνούν τον μικροσκοπικό κόσμο, το οποίος δεν αποκα-

λύφθηκε παρά μόνο όταν ο άνθρωπος ανέπτυξε εργαλεία για να 

βλέπει πράγματα πέρα από τα σχήματα των διαφόρων τεχνουργημά-

των στις προθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Ακόμη και ο συσχετι-

σμός που έκανε ο Πλάτων ανάμεσα στο δωδεκάεδρο και τη διαμόρ-

φωση του Σύμπαντος βρίσκει σήμερα τον απόηχό του σε μια από τις 

σύγχρονες θεωρίες με το γενικό σχήμα του Σύμπαντος. 

 

Τα αποσπάσματα προέρχονται από το βιβλίο του σύγχρονού μας, ιδιοφυούς, εκκε-

ντρικού, δημοφιλούς και πολύ διασκεδαστικού μαθηματικού και συγγραφέα βιβλί-

ων εκλαΐκευσης, Marcus du Sautoy. Το βιβλίο έχει τίτλο «Θεωρία Ομάδων» και υ-

πότιτλο «ο μαθηματικός, η συμμετρία και το τέρας» και κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις Τραυλός. Το έργο του du Sautoy, 

στον τομέα της έρευνας, αλλά και της 

εκλαΐκευσης είναι τεράστιο. Αυτό που 

τον διακρίνει όμως είναι το χιούμορ του 

και η αμεσότητά του, τόσο στις διαλέ-

ξεις όσο και στον γραπτό λόγο. Τα βι-

βλία του παρόλο που αναφέρονται σε 

εξειδικευμένα θέματα των Μαθηματι-

κών, όπως η θεωρία ομάδων και οι 

συμμετρίες, διαβάζονται ευχάριστα από 

το ευρύ κοινό, πολύ δε περισσότερο 

από τους μαθηματικούς, για τους οποί-

ους αποτελούν, εκτός από ψυχαγωγία 

και πηγή έμπνευσης για τη διδασκαλία.  

Η θεωρία ομάδων, που αποτελεί θέ-

μα της έρευνας του du Sautoy, είναι έ-

νας μυστηριώδης και πολυπαθής κλά-

δος των Μαθηματικών. Στη θεωρία ο-

μάδων οι μαθημάγοι, εφαρμόζοντας 

ταχυδακτυλουργικά μαθηματικά κόλπα, 

που λίγοι από τους υπόλοιπους κατα-

νοούν, μετατρέπουν την ομορφιά της συμμετρίας των επίπεδων σχημάτων και των 

στερεών σε περίεργες σειρές αριθμών! Και δεν μένουν, φυσικά, στις τρεις διαστάσεις, 

στις οποίες βρίσκονται εγκλωβισμένες οι ανθρώπινες αισθήσεις, αλλά με τις πολυ-
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διάστατες αισθήσεις του μαθηματικού νου, προχωρούν σε επίπεδα που για τους κοι-

νούς θνητούς είναι απροσπέλαστα και δεν έχουν νόημα. 

Το «τέρας της συμμετρίας», που μελετάει ο du Sautoy, έχει 196.883 διαστάσεις! 

(Τουλάχιστον, μέχρι το 2008 που εκδόθηκε το βιβλίο. Δεν γνωρίζω αν στη δεκαετία 

που μεσολάβησε αυξήθηκαν οι διαστάσεις του τέρατος, αλλά δεν το θεωρώ διόλου 

απίθανο, αφού οι μαθηματικοί και ειδικά οι μαθημάγοι κάθε άλλο παρά με τα χέρια 

σταυρωμένα κάθονται...). 

Παρόλο τον τεράστιο αριθμό διαστάσεών του «τέρατος» οι μαθηματικοί μπορούν 

να το περιγράφουν με αριθμούς, όπως ακριβώς και τα τρισδιάστατα συμμετρικά σώ-

ματα. Μετά στους αριθμούς αυτούς εφαρμόζουν τις στοιχειώδεις πράξεις της αριθμη-

τικής, που όλοι κατανοούμε, και με τον τρόπο αυτόν παράγουν ... περισσότερη ομορ-

φιά, που -αν και μας φαίνεται εξωπραγματική- βρίσκει άμεση εφαρμογή στα πιο απί-

θανα επιστημονικά πεδία, όπως στη βιολογία, το DNA, στη χημεία, οι κρυσταλλικές 

ενώσεις, στην αστρονομία, η δομή του σύμπαντος και του κόσμου, εν γένει. 

Το μυστήριο δε είναι πως πολλά από τα 

αποτελέσματα, που προκύπτουν από την «α-

ριθμητική» επεξεργασία των συμμετριών σε 

εντελώς θεωρητικό και απολύτως υποθετικό 

επίπεδο, απαντώνται εκ των υστέρων στη 

Φύση, όπου βέβαια υπήρχαν από πριν, αλλά 

εμείς, οι κοινοί θνητοί, δεν τα βλέπαμε! Ίσως 

να μην έχουμε τη δυνατότητα να δούμε με-

ρικά πράγματα με τα μάτιά μας, πριν τα 

δούμε με το πνεύμα μας. Πιθανότατα, το 

βλέμμα μας να κατευθύνεται από τη σκέψη... 

Και η σκέψη μας, ο νους μας, ο εγκέφαλός 

μας και η λειτουργία του, διέπονται από μια 

περίεργη μορφή συμμετρίας την οποία δεν 

αφήνει ο du Sautoy έξω από τις αναφορές 

και αναλύσεις του στο βιβλίο αυτό.  

Γενικά, αποκαλύπτει με τρόπο γλαφυρό τα 

μυστικά της συμμετρίας, μέσα από την κα-

θημερινότητά του, σε μια ημερολογιακή α-

φήγηση, που κρατά το ενδιαφέρον αμείωτο. Δεν διστάζει να αναμίξει τα μαθηματικά 

μυστήρια με τα οικογενειακά του θέματα, περιγράφοντας ακόμη και τη σχέση του με 

τον γιο του, μέσα από την οποία, εν πολλοίς, επιβεβαιώνεται το «ουδείς προφήτης 

στον τόπο του»! Από την άλλη κάνει αναλυτικές περιγραφές συνεργασιών ή σύντο-

μων συναντήσεων του με κορυφαίους μαθηματικούς, όπως ο διάσημος Τζον Χόρτον 

Κόνγουεϊ, ο επινοητής του «παιχνιδιού της ζωής», του οποίου περιγράφει γλαφυρά, 

εκτός από την τεράστια συμβολή στη δημιουργία του «τέρατος», και τον ιδιόρρυθμο 

χαρακτήρα. 

Στο μεγαλύτερο μέρος του το βιβλίο είναι κατανοητό και για μη μαθηματικούς, ε-

πειδή δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις Μαθηματικών. Θα έλεγα ότι αποτελεί ένα οδοι-

πορικό στα συμμετρικά μονοπάτια του έρωτα! Μέσα από τη θεωρία Ομάδων, πηγά-
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ζουν πλείστες άλλες θεωρίες κι άλλες τόσες πληροφορίες που ερμηνεύουν τα πλέον 

ανεξήγητα φαινόμενα. Ο Marcus du Sautoy δεν περιορίζεται μόνο στα αποσπάσματα 

που ανέφερα στην αρχή, προχωράει και σε ... μαθηματικές αποδείξεις που σχετίζο-

νται με την εγκεφαλική διάσταση του έρωτα! Παραφράζοντας το «Mathematics is a 

living subject because of the things we don’t understand…», που λέει συχνά ο du 

Sautoy σε διαλέξεις του, θα πω ότι «ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων παραμένει ζω-

ντανός, εξαιτίας όσων δεν γνωρίζει ή δεν κατανοεί ο ένας για τον άλλον...». Αλλά, ο 

ισχυρισμός μου αποτελεί μια εικασία και ... απαιτεί απόδειξη! 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του M. du Sautoy, επισκεφτείτε 

τη σελίδα του: https://www.simonyi.ox.ac.uk 

 

  

https://www.simonyi.ox.ac.uk/
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Η Φιλοσοφία του Κλαύδιου Πτολεμαίου 

του Παν. Ιακωβή, Ιατρού Καρδιολόγου και Επεμβατικού Καρδιολόγου. 
Διδάκτορος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Φοιτητού του τμήματος Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α. 
Προέδρου του Πολιτιστικού, Φιλοσοφικού & Επιστημονικού Ομίλου Λαμίας «300». 

https://bit.ly/2O8XPvQ 

 

 
 

Διευκρινήσεις. 
 

Α) Στην διεθνή βιβλιογραφία, λίγοι έχουν ασχοληθεί με την φυσική φιλοσοφία του 

Πτολεμαίου και όσοι το έκαναν, το έκαναν αποσπασματικά, μελετώντας ένα μόνο 

κομμάτι του έργου του. Ως εκ τούτου είναι δύσκολη και ίσως και παρακινδυνευμέ-

νη μια τελική επίκριση του έργου του ως φυσικού φιλοσόφου. 

Β) Ο όρος «Φυσική Φιλοσοφία» για τους αρχαίους Έλληνες, διακρίνεται σαφώς από 

τα Μαθηματικά. Και το εγχείρημα του Πτολεμαίου, ήταν κυρίως Μαθηματικό, αλ-

λά ιδιόρρυθμα συνεργαζόμενο με την Φυσική φιλοσοφία σε μια προσπάθεια σύ-

μπλευσής τους. 
 

Βιογραφία. 
 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ήταν Ρωμαίος πολίτης, που μιλούσε και έγραφε στα Ελλη-

νικά και γεννήθηκε περίπου το 100 μ.Χ, στην σημερινή πόλη Al-Mashah της κεντρικής 

Αιγύπτου, τότε ονομαζόμενη Πτολεμαΐδα Ερ-

μείου. Δεν πρέπει να συγχέεται με την βασι-

λική γενιά των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Το 

όνομα «Πτολεμαίος» αφορά κυρίως αυτούς 

που ζούσαν περί την Αλεξάνδρεια. Έζησε μια 

ήσυχη ζωή περί την Αλεξάνδρεια της Αιγύ-

πτου και απεβίωσε περίπου το 168 μ.Χ. Ήταν 

διαπρεπής αστρονόμος, φιλόσοφος, μαθημα-

τικός, γεωγράφος, αστρολόγος, μουσικολόγος 

και ποιητής κατά το πρότυπο του πολυμα-

θούς Στωικού φιλοσόφου Ποσειδώνιου του 

Ρόδιου 150 χρόνια πριν. Ήταν, λοιπόν, πνευ-

ματικό τέκνο του κοσμοπολιτισμού της επο-

χής του, με την πνευματική επίδραση της Αλε-

ξάνδρειας της εποχής εκείνης, να είναι τερά-

https://bit.ly/2O8XPvQ
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στια. Αναφέρεται ως Claudius Ptolemy στην Αγγλοσαξονική βιβλιογραφία και Claudius 

Ptolemaeus στη Λατινική. Πολλοί Άραβες συγγραφείς τον αναφέρουν ως Batlaymus. 

Ήταν περίπου σύγχρονος με τον Ιατρό και Φιλόσοφο Γαληνό και τον ύστερο Στωικό 

φιλόσοφο και Ρωμαίο αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο καθώς και τον απελεύθερο δού-

λο και Στωικό φιλόσοφο επίσης, Επίκτητο. Η εποχή του Κλαύδιου Πτολεμαίου συμπί-

πτει με το απόγειο της Ρωμαϊκής ειρήνης “Pax Romana” και κατά τον ιστορικό E. Gib-

bon ήταν: «τα πιο ευτυχισμένα χρόνια για την ανθρωπότητα». 
 

Σύνοψη του έργου του. 
 

Το έργο του Κλαύδιου Πτολεμαίου σε ότι αφορά την Αστρονομία, συγκρίνεται διε-

θνώς με αυτό του Γαληνού στην Ιατρική και του Ευκλείδη στα Μαθηματικά (Χριστια-

νίδης), με τον οποίο μάλιστα φαίνεται ότι είχαν και παρόμοια «παραγωγική» μέθοδο, 

κατά την οποία, με βάση συγκεκριμένα αξιώματα-υποθέσεις, «έχτιζαν» ένα σύστημα 

με περιγραφική αλλά και προβλεπτική αξία.  

Τα σημαντικότερα επιστημονικά του έργα ήταν: 

 Η Αλμαγέστη ή Μεγίστη ή Μαθηματική Σύνταξις: είναι το κύριο έργο του και το 

σημαντικότερο βιβλίο Αστρονομίας της αρχαιότητας, επιδραστικό για 1500 χρόνια. 

Επίσης, περιέχει και σημαντική τριγωνομετρία χορδών κύκλου, αντίστοιχη της ση-

μερινής. 

 Η Τετράβιβλος: είναι σύγγραμμα αστρολογίας, για την φιλοσοφική διάσταση της 

οποίας θα μιλήσουμε αργότερα.  

 Περί κριτηρίου και ηγεμονικού: πρώιμο έργο, το μόνο που δεν περιέχει Μαθηματι-

κά, αμφισβητείται η γνησιότητά του. Ασχολείται με την δομή και τα μέρη της αν-

θρώπινης ψυχής, καθώς και με τα κριτήρια αληθείας στο πεδίο της Λογικής. 

 Αρμονικά: πυθαγόρειας επίδρασης έργο που ασχολείται με την μαθηματική αρμο-

νία της μουσικής και τις αρμονικές αναλογίες στην δομή της ψυχής και των ουρά-

νιων φαινομένων. 

 Οπτικά: κυρίως θεωρίες ανάκλασης και διάθλασης και μάλιστα με πειραματικές 

διαδικασίες. 

 Λοιπά έργα: Υποθέσεις των Πλανωμένων, Περί στοιχείων και βαρών, Περί αναλήμ-

ματος, Άπλωσις επιφανείας, Κανών Βασιλέων. 

Σημαντικό κομμάτι του έργου του σχετίζεται με την ακριβή περιγραφή της κατα-

σκευής επιστημονικών οργάνων και πειραματικών διατάξεων: Κρικωτός αστρολάβος, 

παραλλακτικό όργανο αλλά και πειραματικές διατάξεις Οπτικής. 

Αν και σήμερα, η περιγραφή πειραματι-

κών διατάξεων είναι αυτονόητο κομμάτι της 

Επιστήμης, η επιστημονική μέθοδος της ε-

ποχής του Κλαύδιου Πτολεμαίου, δεν πε-

ριείχε πειράματα. Το πείραμα είναι για την 

Αριστοτελική μέθοδο της επιστήμης μη α-

ποδεκτό, αφού εθεωρείτο ότι με τον έναν ή 

άλλο τρόπο το πείραμα δεν αντανακλούσε 

την πραγματικότητα, αλλά μια τεχνητή και 

κατασκευασμένη εικόνα. Έτσι, η Οπτική του, 
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με τη χρήση πειραματικών διατάξεων αποτελεί μείζον φιλοσοφικό θέμα, αφού: 

α) εισάγει την πειραματική μέθοδο στην επιστήμη 

β) έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Αριστοτελική επιστημονική μέθοδο, αναγκάζο-

ντας την Feke να χαρακτηρίσει τον Πτολεμαίο «Εμπειρικό Πλατωνιστή». 
 

Γεωγραφική Υφήγησης. 
 

Η Γεωγραφική Υφήγησις: είναι έργο Γεωγραφίας και χαρτογραφίας με χρήση συ-

ντεταγμένων που χρησιμοποιήθηκε ακόμη και από τον Χριστόφορο Κολόμβο, προκα-

λώντας την κατά λάθος ανακάλυψη της Αμερικής. Το μέγεθος της Γης κατά τον Πτολε-

μαίο, ήταν περίπου το 25% της πραγματικής. 

 

Ένα από τα σπανιότερα χειρόγραφα αντίγραφα της Γεωγραφίας του Πτολεμαίου 

παγκοσμίως, φυλάσσεται στην Ι.Μ Βατοπεδίου στο Αγ. Όρος. Ο κώδικας με τον αριθ-

μό 655, αποτελείται από 297 περγαμηνά φύλλα, εμπροσθόφυλλο και οπισθόφυλλο, 

ενώ περιλαμβάνει μονόστηλο κείμενο, ολοσέλιδες μικρογραφίες και διακοσμητικά 

μοτίβα. Χρονολογείται στα τέλη του 13ου με αρχές του 14ου αιώνα και περιλαμβάνει 

τις ενότητες «Η Γεωγραφική Υφήγησις» του Κλαύδιου Πτολεμαίου, η «Χρηστομάθεια 

εκ των Γεωγραφικών του Στράβωνα» και τα «Γεωγραφικά» του Στράβωνα. Ο κώδικας 

αυτός ταλαιπωρήθηκε από κλοπές, ενώ είναι γνωστό το ταξίδι του Umberto Eco στο 

Άγιο Όρος όπου μελέτησε τον κώδικα αυτό, πριν συγγράψει το μνημειώδες έργο του 

«Το όνομα του Ρόδου». 
 

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις. 
 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος είναι γνήσιος Φιλόσοφος, όπως άλλωστε θεωρεί ο ίδιος 

τον εαυτό του και το γράφει στο πρώτο κεφάλαιο της Αλμαγέστης, δεδομένης της ε-

νασχόλησής του με τις θεωρητικές επιστήμες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η 
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τάση του Πτολεμαίου να μελετά την Αστρονομία καθ’ εαυτή, ως καθαρή γνώση, μη 

σχετιζόμενη με πρακτικές συνέπειές της. Σε δύο σημεία όμως, διαφαίνεται και το α-

ντίθετο: 

α) Στον Κανόνα Βασιλέων, όπου συσχετίζει τα αστρονομικά φαινόμενα με την βασι-

λεία σπουδαίων ηγεμόνων. 

β) Στην Τετράβιβλο όπου συσχετίζει τα αστρονομικά φαινόμενα με τις επιδράσεις 

τους επί των γήινων φαινομένων. 

Ομολογημένη είναι η επίδραση στη σκέψη του από τον Αριστοτέλη. Άλλωστε και το 

αστρονομικό του σύστημα ονομάζεται Αριστοτελικό-Πτολεμαϊκό, παρά τις σαφείς δι-

αφοροποιήσεις του σε μεθοδολογικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Οι επιδράσεις των 

Στωικών είναι επίσης σαφείς: εσωτερική αιτιότητα στην κίνηση των ουράνιων σωμά-

των, το «Ηγεμονικόν» της ψυχής αλλά και η μεγάλη εγκυκλοπαιδική μόρφωση κατά 

τα πρότυπα του Στωικού Ποσειδώνιου. Επίσης, Στωικής έμπνευσης είναι η πίστη του 

στην αστρολογία ως κομμάτι της ενότητας και «συμπάθειας» του Σύμπαντος. Φυσικά, 

η επίδραση του Πλάτωνα ήταν καταλυτική επάνω του. Το «σύνθημα» που έδωσε ο 

Πλάτων στον Εύδοξο τον Κνίδιο αλλά και σε όλους του κατοπινούς αστρονόμους για 

χρήση τέλειων κύκλων αλλά και για «μαθηματικοποίηση» ώστε να «σωθούν τα φαι-

νόμενα» της αστρονομίας, διαπνέει βαθιά το έργο του Πτολεμαίου. Η ενασχόληση 

του Πτολεμαίου με τις μαθηματικές αναλογίες στη μουσική αλλά και με την μαθημα-

τική αρμονία του Σύμπαντος, είναι Πυθαγόρειας-Πλατωνικής προέλευσης. Τέλος, εί-

ναι σαφές, ότι μεγάλο κομμάτι της Πτολεμαϊκής αστρονομίας, οφείλεται στον Ίππαρχο 

και τον Απολλώνιο, όπως άλλωστε το αναγνωρίζει και ο ίδιος. Είναι σαφής, λοιπόν, ο 

Εκλεκτικισμός του Πτολεμαίου και πολλοί στέκονται κριτικά ή και θετικά σε αυτή την 

ευέλικτη, αλλά ορισμένες φορές πλήρη αντιφατικών στοιχείων προσέγγιση της φυσι-

κής φιλοσοφίας του. Επί παραδείγματι η Feke τον παρουσιάζει ως Εμπειρικό Πλατω-

νιστή που ενέχει αντιφατικότητα εξ’ ορισμού, αφού από τη μία φαίνεται ο Κλαύδιος 

Πτολεμαίος ως Πλατωνικός Μαθηματικός των ουρανών και από την άλλη στις «Υπο-

θέσεις των Πλανωμένων» του, προσπάθησε να επεξεργαστεί μια υλική μορφή των 

μαθηματικών αστρονομικών μοντέλων του (Lindberg). 

Για να έρθουμε σε καλύτερη επαφή με τη Φιλοσοφία του Κλαύδιου Πτολεμαίου, 

θα είναι χρήσιμο να γίνει μια εισαγωγή που να περιέχει τα κάτωθι θέματα: 

Το κατά Kuhn κυρίαρχο γεωκεντρικό παράδειγμα που επεβίωσε για 1400 χρόνια, η 

ικανότητά του να σώζει τα φαινόμενα με αd hoc προσθήκες επίκυκλων, καθώς και η 

συνεπακόλουθη δυσκολία αντικατάστασής του, ως κομματιού ενός συνεκτικού, συνε-

πούς και ευέλικτου αριστοτελικού φιλοσοφικού συστήματος. Επίσης, θα αναφέρουμε 

τις «αιρετικές» αλλά ενδιαφέρουσες απόψεις του φιλοσόφου Paul Feyerabend. Τέλος, 

είναι ενδιαφέροντα τα σημεία «αυτονόμησης» του Κλαύδιου Πτολεμαίου από την α-

ριστοτελική παράδοση, που αφορούν τη εσωτερική αιτιότητα, τον διαχωρισμό και ιε-

ράρχηση των επιστημών και την «μαθηματικοποίηση» της ψυχής. Τέλος, θα προσπα-

θήσουμε να δώσουμε ένα ενιαίο στίγμα στη φυσική φιλοσοφία του Κλαύδιου Πτολε-

μαίου, πέραν της εύκολης λύσης του Εκλεκτικισμού. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζουν τα Οπτικά του Πτολεμαίου, ως περίπτωση συνδυασμού 

της Πλατωνικής «μαθηματικοποίησης» και της χρήσης πειραματικών διαδικασιών 

στην επιστήμη της Οπτικής. 
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Το Γεωκεντρικό σύστημα, όπως το τελειοποίησε ο Πτολεμαίος, αφού πήρε πολλά 

στοιχεία από το Ίππαρχο, αποτέλεσε το κυρίαρχο κατά Kuhn «παράδειγμα-paradigm» 

για 1400 χρόνια. Η ορολογία «παράδειγμα» στην φιλοσοφία της επιστήμης κατά τον 

Thomas Kuhn, αφορά το κυρίαρχο μοντέλο για την λειτουργία μιας επιστήμης, πάνω 

στο οποίο εργάζονται με εμπιστοσύνη οι επιστήμονες και είναι κοινωνικά αποδεκτό. 

Ήταν ένα σύστημα λειτουργικό, ακριβές στις περιγραφές του αλλά σχετικώς πολύπλο-

κο και μη απλοποιήσιμο. 

Το γεωκεντρικό σύστημα, θεωρούσε τη Γη 

στο κέντρο του κόσμου, σφαιρική και ακίνητη, 

με τους πλανήτες και τον Ήλιο να περιστρέφο-

νται γύρω της. Δυστυχώς όμως, για αυτή την 

«ειδυλλιακή» εικόνα, οι πλανήτες, όπως από 

παλιά γνώριζαν οι αστρονόμοι, συμπεριφέρο-

νται… κάπως περίεργα! Δηλαδή, σε ορισμένα 

σημεία της τροχιάς τους φαίνεται να κινούνται 

αντίθετα στην φορά της προδιαγεγραμμένης 

κίνησής τους. Στο πρόβλημα αυτό, αλλά και σε 

άλλα φαινόμενα, ο Έλληνας αστρονόμος Ίππαρ-

χος και ο Πτολεμαίος μετά, έδωσαν τις εξής απαντήσεις: 

α) Των επίκυκλων, προσπαθώντας να μείνουν πιστοί στην Πλατωνική εντολή για μόνο 

κυκλικές κινήσεις των Πλανητών γύρω από τη Γη. Αυτοί οι επίκυκλοι, ήταν κυκλικές 

τροχιές του Πλανήτη που δεν είχαν ως κέντρο τους τη Γη και εκτελούνταν συγχρό-

νως με την γενική κυκλική κίνηση με κέντρο τη Γη. 

β) Χρησιμοποίησαν την δεύτερη μέθοδο της έκκεντρης κυκλικής (πάντα) κίνησης των 

Πλανητών-Ήλιου σε σχέση με τη Γη (Χριστιανίδης). 

γ) Του εξισωτή (equant). 

Τα παραπάνω, φανερώνουν ότι, ο Πτολεμαίος δεν πίστευε, όπως ο Αριστοτέλης, 

ότι οι τροχιές αυτές έχουν φυσική υπόσταση, αλλά τις θεωρούσε εργαλειοκρατικά, 

δηλαδή ως υπόθεση εργασίας, ως ένα μαθηματικό μοντέλο που απλώς δικαιολογεί με 

ακρίβεια τις παρατηρήσεις των αστρονόμων και κυρίως, είναι προβλεπτικό ως προς 

την μελλούμενη τροχιά των Πλανητών και του Ήλιου. Είχε, λοιπόν, περιγραφικό και 

προβλεπτικό χαρακτήρα. Ήταν ένας «μαθηματικός των ουρανών» κατά τον Lindberg. 

Τίποτε όμως στην επιστήμη δεν έρχεται χωρίς κόστος. Αυτή η περιγραφική και προ-

βλεπτική ακρίβεια του Πτολεμαϊκού μοντέλου «πληρώθηκε» με δύο κυρίως νομίσματα: 

 Πρώτον, με την αδυναμία του συστήματος αυτού να απλοποιηθεί. Δηλαδή, οι α-

στρονόμοι προσέθεταν συνεχώς επίκυκλους επί επίκυκλων επ’ αόριστον, για να δι-

καιολογήσουν κάθε παρατηρησιακό δεδομένο. 

 Δεύτερον, η χρήση των επίκυκλων, ήταν όπως λέμε στην φιλοσοφία της επιστήμης: 

ad hoc κατά τον Chalmers. Δηλαδή, προσθήκες και τροποποιήσεις της θεωρίας που 

γίνονται με σκοπό να δικαιολογήσει ανωμαλίες που δεν προέβλεπε η αρχική θεω-

ρία. Μια απαράδεκτη σύμφωνα με την σημερινή επιστημονική μεθοδολογία ενέρ-

γεια, όπου ο επιστήμων προσθέτει εκ των υστέρων μια επιπλέον «διόρθωση» ή 

προσθήκη στο καθιερωμένο «παράδειγμα» με σκοπό να στηριχθεί η κυρίαρχη επι-

στημονική άποψη και να «σωθούν τα φαινόμενα». Οι ad hoc προσθήκες θεωρού-
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νται απαράδεκτες στην σημερινή επιστημονική μέθοδο, που ονομάζεται Hypothet-

ico-deductive method (υποθετικό-παραγωγική μέθοδος-HDM), αφού οι υποθέσεις 

μιας θεωρίας οφείλουν να χτίζουν και να δικαιολογούν ποσοτικά την εικόνα που 

μας δίνει η παρατήρηση. Ίσως, ήταν λιγότερο απορριπτέες την εποχή του Πλάτωνα, 

του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου, όπου οι επιστήμονες ασχολούνταν περισσό-

τερο με το να ανιχνεύουν την «ουσία», τον «σκοπό-τελεολογία» και την «ποιότη-

τα» των πραγμάτων και όχι να τα μετρήσουν ποσοτικά. Ενώ επιπλέον και σε ότι 

αφορά την αστρονομία, εδέχοντο να κάνουν ad hoc προσθήκες, δεδομένου ότι θε-

ωρούσαν ότι τα ουράνια σώματα είχαν θεϊκή φύση κι έτσι δεν υπήγοντο στους αν-

θρώπινους φυσικούς νόμους, οπότε μας αρκούσε η περιγραφή και η πρόβλεψη 

των κινήσεών τους, με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων. 

Μάλιστα, ο ίδιος ο Πλάτων (Χριστιανίδης) έδωσε το σύνθημα καλώντας στην Ακα-

δημία τον Εύδοξο τον Κνίδιο ζητώντας του να «σώσει τα φαινόμενα» της Αστρονομί-

ας, δημιουργώντας ένα μαθηματικό-εργαλειοκρατικό μοντέλο με τις εξής βασικές πα-

ραδοχές: Γεωκεντρικό, με μόνο κυκλικές κινήσεις και με «μαθηματικοποίηση» των 

τροχιών. Το μοντέλο του Εύδοξου, των έκκεντρων κυκλικών τροχιών, μόνο μερικώς τα 

κατάφερε να σώσει τα φαινόμενα. Αντίθετα, το Πτολεμαϊκό 

σύστημα έσωζε τα φαινόμενα και παρά τα εμφανέστατα 

μειονεκτήματά του και τις «ταχυδακτυλουργίες» του, επε-

κράτησε ως κομμάτι του συμπαγούς Αριστοτελικού κοσμοεί-

δωλου. Η ορολογία «σώζειν τα φαινόμενα» που αναφέρου-

με, αποτελεί μια έκφραση του Πλάτωνα ή του Σιμπλίκιου 

που έγινε γνωστή από το ομώνυμο βιβλίο του Pierre Duhem 

και αφορά την προσπάθεια των επιστημόνων να δημιουργή-

σουν θεωρίες που να έρχονται σε συμφωνία με τα παρατη-

ρησιακά δεδομένα και κυρίως να έχουν προβλεπτική ισχύ. 

Αυτή την ειδυλλιακή εικόνα της Επιστήμης, ανέτρεψε και αμφισβήτησε ο αιρετικός 

φιλόσοφος της επιστήμης Paul Feyerabend, στο βιβλίο του «Ενάντια στη μέθοδο», 

όπου διατυπώνει την άποψη για την Επιστήμη, ότι δεν εξελίσσεται με γραμμική συσ-

σώρευση γνώσεων και λογικά επιχειρήματα επιστημόνων, αλλά με σημαντικές κοινω-

νικές και οικονομικές αλληλεπιδράσεις. Επίσης, ότι η επιστήμη δεν αποτελεί δραστη-

ριότητα ανώτερη από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Έτσι και για την περίπτωση 

του Πτολεμαϊκού-Αριστοτελικού συστήματος, θεωρεί ότι ήταν τόσο καλά θεμελιωμένο 

και συμπαγές, ώστε η αντικατάστασή του χρειάσθηκε όχι μόνο επιστημονικά επιχειρή-

ματα αλλά μια ολοκληρωμένη κοινωνική παρέμβαση εκ μέρους των Galileo (κυρίως) 

αλλά και των Copernicus και Kepler. Υπονοεί μάλιστα, ότι ακόμη και οι τηλεσκοπικές 

παρατηρήσεις του Galileo ήταν τόσο ανακριβείς, που δεν δικαιολογούσαν αντικατά-

σταση του Πτολεμαϊκού μοντέλου, με καθαρά επιστημονικά κριτήρια. Έτσι, το συνεκτι-

κό και συμπαγές Αριστοτελικό-Πτολεμαϊκό σύστημα, δεν «έπεσε» σε μια νύχτα και α-

παίτησε μια συντονισμένη «επίθεση» σε πλειάδα επιστημονικών αλλά και κοινωνικών 

τομέων ώστε να αντικατασταθεί συνολικά και όχι μόνο στον κλάδο της Αστρονομίας. 

Το Πτολεμαϊκό αστρονομικό μοντέλο ήταν κομμάτι του συνεκτικού και συμπαγούς 

Αριστοτελικού κοσμοείδωλου ή επιστημονικού μωσαϊκού που περιελάμβανε μεταξύ 
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άλλων την Αστρονομία, τα Μαθηματικά, την Φυσική, τη Θεολογία και την Ιατρική με 

μια επιστημονική μέθοδο και Μεταφυσική, εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. 

Η επιστημονική μέθοδος της εποχής ήταν διαφορετική από τη σημερινή hypotheti-

co-deductive method (υποθετικο-παραγωγική μέθοδος κατά Popper, που ξεκινά με 

κάποια υπόθεση που οι επιστήμονες την υποβάλλουν στην βάσανο συνεχών ελέγχων-

διαψεύσεων). 

Η επιστημονική μέθοδος της εποχής του Πτολεμαίου αφορούσε την διευκρίνιση 

της «φύσης» των πραγμάτων, αλλά και ποιοτικό και όχι ποσοτικό σύστημα όπως σή-

μερα. Επίσης, διέκρινε τα πράγματα σε «φυσικά» και «τεχνητά» και δεν δεχόταν το 

πείραμα, αλλά την παρατήρηση (Barseghyan). 

Έτσι, ο Πτολεμαίος, ως κομμάτι ενός συμπα-

γούς συστήματος, δεν «έπεσε» εύκολα παρά τις 

«ταχυδακτυλουργίες» του, που ώθησαν τον συ-

ντηρητικό Κοπέρνικο να το αναθεωρήσει (Butter-

field). Μάλιστα, πέραν των αντιδράσεων της Κα-

θολικής Εκκλησίας, ο Galileo έπρεπε να αντιμετω-

πίσει και εύλογα, καθαρώς επιστημονικά επιχει-

ρήματα, όπως και ο συντηρητικός Κοπέρνικος. Η 

συνεισφορά του Galileo ήταν ότι ηγήθηκε μιας 

συντονισμένης επίθεσης σε πλειάδα επιστημονι-

κών και κοινωνικών τομέων. Πήρε όμως περίπου 

150 έτη να γίνει η αντικατάσταση με ισχυρές δια-

μάχες και επιστημονικές και φιλοσοφικές αντιπα-

ραθέσεις αλλά και ανθρώπινα θύματα, όπως ο 

ποιητής, φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός 

Giordano Bruno που κάηκε στην πυρά το 1600. 

Η μεγάλη ικανότητα του Πτολεμαϊκού συστήματος να έχει πρακτική εφαρμογή 

στην καθημερινή αστρονομική πράξη, φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα, 

το σημείο αναφοράς συντεταγμένων για την τοποθέτηση των τηλεσκοπίων μας, έχει 

στοιχεία που παραπέμπουν στο γεωκεντρικό Πτολεμαϊκό σύστημα. Επίσης, η «γεωμε-

τρική» αντίληψη του Πτολεμαίου και των Ελλήνων για τις πλανητικές κινήσεις, όπου 

δεν είχε θέση η Νευτώνεια αντίληψη για τη δύναμη, φαίνεται να «δικαιώνεται» από 

την επίσης «γεωμετρική» αντίληψη και τον εξοστρακισμό της έννοιας της δύναμης 

από τη θεωρία της σχετικότητας (Russel). 

Είχε, λοιπόν, δίκιο η Ιερά εξέταση; Τα στοιχεία που θα υποστήριζαν μια τέτοια θέ-

ση είναι: (α) Η ανεπάρκεια του Copernicus να «σώσει τα φαινόμενα» με τη νέα θεω-

ρία του και η συντηρητική πρόσδεσή του στο άρμα του παλαιού παραδείγματος. (β) 

Οι λανθασμένες τηλεσκοπικές παρατηρήσεις του Galileo που δεν δικαιολογούσαν αλ-

λαγή παραδείγματος. (γ) Η ανάγκη για συνολική αναθεώρηση του κοσμοείδωλου εκ 

μέρους του Galileo, με μια συνολική επίθεση στο Αριστοτελικό παράδειγμα, ώστε να 

στηριχθεί κάπως το ηλιοκεντρικό σύστημα. (δ) Η άποψη του Russell ότι το αστρονομι-

κό αρχαιοελληνικό σύστημα ήταν γεωμετρικό, χωρίς την Νευτώνεια έννοια της Δύνα-

μης, η οποία «εξοβελίστηκε» επίσης και στην Σχετικότητα. (ε) Η «Ανθρωπική αρχή» 
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που επαναφέρει με πρόσφατες δημοσιεύσεις τον άνθρωπο στο κέντρο του Σύμπα-

ντος, αν όχι γεωγραφικά, τουλάχιστον οντολογικά. 

Και φυσικά, το ερώτημα έχει προβοκατόρικη ισχύ και δεν εννοεί τις απάνθρωπες 

τιμωρίες των διαφωνούντων. 
 

Bertrand Russel. 
 

O Φιλόσοφος και 

Μαθηματικός Bertrand 

Russell στην ρηξικέλευ-

θη ανάλυσή του για την 

επαναφορά της Γεωμε-

τρίας έναντι της Νευτώ-

νειας έννοιας της δύ-

ναμης. 
 

Αστρολογία. 
 

Η αστρολογία ήταν κομμάτι του μωσαϊκού της επιστήμης (Barseghyan) του Αριστο-

τελικού-Πτολεμαϊκού συστήματος με ισχυρότατη φιλοσοφική θεμελίωση εκ μέρους 

της Στωικής, Πλατωνικής και Αριστοτελικής φιλοσοφίας (Long-Lindberg ), με μείζονα 

υποστηρικτή τον Ποσειδώνιο. Επίσης, το κομμάτι της που αφορούσε τις φυσικές επι-

δράσεις των ουράνιων σωμάτων στον κόσμο, ήταν αξιοσέβαστο και λόγιο κομμάτι της 

επιστήμης, που σήμερα έχει «ενσωματωθεί» 

στις Φυσικές επιστήμες. Αντίθετα, η λαϊκή τέχνη 

της πρόβλεψης συγκυριών και κατάρτισης ωρο-

σκοπίων, και τότε ήταν ευάλωτη στην κριτική. 

Το λόγιο κομμάτι, ο Πτολεμαίος το θεωρούσε 

αναπόσπαστο μέρος της Αστρονομίας, δεδομέ-

νου ότι και αυτός όπως και οι Στωικοί πίστευαν 

στην συμπαντική «συμπάθεια» και ισχυρότατη 

συνάφεια όλων των φαινομένων της φύσης, 

αλλά και στην «ειμαρμένη» της εσωτερικής αι-

τιότητος. Η επίδραση των «ουράνιων» φαινο-

μένων επί των Γήινων ήταν σαφής μέσω της ε-

νέργειας του Ήλιου των παλιρροιών κ.α. Το μο-

ντέλο της αστρολογίας όμως του Πτολεμαίου 

ήταν πιθανοκρατικό, ως κομμάτι της Φυσικής και δεν θεωρούσε ότι παρείχε απόλυτη 

γνώση όπως τα Μαθηματικά. Αντίθετα, η Αστρονομία ήταν για τον Πτολεμαίο κομμάτι 

των Μαθηματικών και ως εκ τούτου προσπαθούσε να εντάξει τις κινήσεις των Πλανη-

τών στα μαθηματικά του μοντέλα. 

Η συμμετοχή της αστρολογίας στο επιστημονικό μωσαϊκό της εποχής, την ενέτασσε 

σε ένα λογικό σύστημα επιστήμης και απομάκρυνε άλλες παράλογες μαντικές τέχνες 

της εποχής.  

Η Τετράβιβλος του Πτολεμαίου είναι ακόμη και σήμερα ένα βιβλίο αναφοράς για 

τους αστρολόγους. 
 



Μαθηματικές Αναζητήσεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις 51 
 

 

Εσωτερική αιτιότητα. 
 

Η Πτολεμαϊκή φυσική φιλοσοφία χαρακτηριζόταν από την «εσωτερική αιτιότητα» 

των Στωικών (Vegetti). Δηλαδή, τον προκαθορισμένο τρόπο που δημιουργείται η κίνηση 

και οι αντιδράσεις των σωμάτων, με βάση την εσωτερική τους δομή-ψυχή και όχι εξω-

τερικές επιδράσεις. Αυτή η πεποίθηση τoυ Κλαύδιου Πτολεμαίου, ερχόταν σε αντίθεση 

με την Αριστοτελική διδασκαλία περί «ακίνητου κινούντος» που είναι η τελική και αρχι-

κή αιτία της κίνησης των σωμάτων. Η εσωτερική αιτιότητα σχετίζεται με την «ειμαρμέ-

νη» των Στωικών και την συμπαντική «συμπάθειά» τους καθώς και την πίστη στην α-

στρολογία. Η πίστη στην εσωτερική αιτιότητα είναι το αόρατο νήμα που συνδέει αυτές 

τις απόψεις. Είναι η πίστη ότι όλα τα φαινόμενα της φύσης συνδέονται μεταξύ τους άρ-

ρηκτα, ως μια ενιαία οντότητα, ντετερμινιστική απολύτως, καθοριζόμενη από την εσω-

τερική δομή των πραγμάτων. Μια αόρατη από τις ανθρώπινες αισθήσεις «χορδή» που 

η «τάση» της δίνει ενότητα, σύνδεση, αλλά και ποικιλία στα γεγονότα του κόσμου. 
 

«Μαθηματικοποίηση» - Ιεράρχηση επιστημών. 
 

Η προτεραιότητα των Μαθηματικών έναντι των άλλων επιστημών, οι οποίες τοποθε-

τούνται ιεραρχικά κατά το Πλατωνικό πρότυπο και ένα εγχείρημα με σκοπό την εύρεση 

αρμονίας, αναγωγή σε απλές κυκλικές κινήσεις, η γεωμετρική αντίληψη για τη λειτουρ-

γία του σύμπαντος και η προσπάθεια «μαθηματικοποίησης» της ψυχής και της μουσι-

κής, δείχνουν πόσο η Πλατωνική και Πυθαγόρεια φιλοσοφία επηρέασαν τον Πτολεμαί-

ο. Οι Επιστήμες κατά τον Πτολεμαίο διακρίνονται στα Μαθηματικά, ως πηγή βέβαιης 

γνώσης και στην Φυσική και την Θεολογία ως πιθανοκρατικές. Η Αστρονομία είναι κλά-

δος των Μαθηματικών και η Αστρολογία της Φυσικής. Σημαντική η διαφοροποίησή του 

από την αριστοτελική άποψη για απόλυτη γνώση που προέρχεται από τη Θεολογία. Ε-

πίσης, παρά το ομολογημένο χρέος στον Αριστοτέλη, διαφαίνεται η πίστη στις πλατωνι-

κές εντολές, αλλά με αριστοτελικές μεθόδους ενίοτε. Όπως π. χ στην Οπτική. 
 

Τα Οπτικά. 
 

Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα Οπτικής 

που εγράφησαν πριν τον Newton. Είναι ένας συνδυασμός γεωμετρικής Ευκλείδειας 

προσέγγισης με πλήρη ανάλυση των φυσικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών της 

διαδικασίας της όρασης (Lindberg). Υιοθετεί την Πλατωνική άποψη (Τίμαιος) για «α-

κτίνες» που εκπέμπονται από τον οφθαλμό και την αλληλεπίδρασή τους με τα ορατά 

αντικείμενα. Είναι, λοιπόν, για πολλοστή φορά ένας συνδυασμός γεωμετρικής και 

φυσικής αντίληψης και μάλιστα με κατασκευή πειραματικών διατάξεων για τη μελέτη 

της ανάκλασης και της διάθλασης. Η μεν ανάκλαση ήταν επηρεασμένη από τις θεωρί-

ες του Ευκλείδη και του Ήρωνα, αλλά η διάθλαση ήταν πρωτότυπη, με προσπάθεια 

ανεύρεσης μαθηματικής κανονικότητας. Κληροδοτεί, λοιπόν, την κατανόηση των βα-

σικών αρχών της διάθλασης με σαφές και πειστικό παράδειγμα πειραματικής διερεύ-

νησης αλλά και ποσοτικά δεδομένα (Lindberg) 
 

Η «Μαθηματικοποίηση» της ψυχής. 
 

Η Feke δημοσιεύει ενδιαφέρον άρθρο για την προσπάθεια του Κλαύδιου Πτολε-

μαίου να «μαθηματικοποιήσει» την ανθρώπινη ψυχή στα έργα του: « Περί κριτηρίου 
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και ηγεμονικού», «Τετράβιβλος» και «Αρμονικά». Αυτή είναι ακόμη μια προσπάθεια 

του Πτολεμαίου να ανάγει, εκτός από την Αστρονομία τώρα και την ανθρώπινη Ψυχο-

λογία, στα Μαθηματικά. Μάλιστα, στα Αρμονικά, εξετάζει τις αρμονικές αναλογίες 

των ουρανών, της μουσικής και της ανθρώπινης ψυχής. Κατά τις Feke και Manuli, η 

προσέγγιση αυτή είναι επίσης Πλατωνική αν και αξιοσέβαστοι μελετητές την εντάσ-

σουν στις Στωικές ή Αριστοτελικές θέσεις ενώ ο Long θεωρεί ότι είναι Εκλεκτικισμός. 

Η «μαθηματικοποίηση» αυτή είναι πρωτόγονη με τα σημερινά τεχνικά standards της 

Νευροεπιστήμης, καθώς «έβλεπε» γεωμετρικά σχήματα και αναλογίες στην ανθρώπι-

νη ψυχή. Παραμένει όμως μια προσπάθεια συστηματικής μαθηματικοποίησης των 

δεδομένων της ανθρώπινης ψυχής. 
 

Ένας ανορθόδοξος Πλατωνιστής; 
 

Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την πυθαγόρεια προσπάθειά του επί της αρμο-

νίας της μουσικής, ούτε την προσπάθειά του να συνταχθεί με την Πλατωνική επιταγή 

του «σώζειν τα φαινόμενα», χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κυκλικές τροχιές και μα-

θηματικοποίηση της αστρονομίας (Χριστιανίδης). Ενώ συχνά αναφέρει, τα «μαθημα-

τικά αντικείμενα» ως «όμορφα». 

Όλα τα παραπάνω, παρά την Στωική επίδραση και την Αριστοτελική παιδεία του, μας 

αναγκάζουν να λάβουμε υπ’ όψιν την άποψη της Feke και του Taub (1993), ότι ήταν έ-

νας Πλατωνιστής φυσικός Φιλόσοφος, αν και ανορθόδοξος, με Φιλοσοφική Ηθική που 

απαντάται στους Πλατωνικούς διαλόγους Θεαίτητος, Πολιτεία, Συμπόσιο (Taub) 

Τα στοιχεία που θα λέγαμε ότι τον εντάσσουν στους Πλατωνιστές, λοιπόν, είναι: 

Α) Η ιεραρχική-κάθετη ταξινόμηση των επιστημών (Feke). 

Β) Η θεώρησή του για τα Μαθηματικά, ως πηγή βέβαιης γνώσης (Feke), με διαχωρι-

σμό Ιδανικού/βέβαιου έναντι Γήινου/Πιθανοκρατικού (Taub). 

Γ) Η προσπάθειά του για «μαθηματικοποίηση» της Αστρονομίας/Ψυχολογίας (Feke). 

Δ) Η προσπάθεια εύρεσης αρμονίας και ομορφιάς στη μουσική και τα ουράνια φαι-

νόμενα (Feke) και η αναγωγή των πολύπλοκων πλανητικών κινήσεων στις απλού-

στερες δυνατές συνιστώσες - η ανακάλυψη της πραγματικής τάξης (Lindberg). 

Ε) Η θεώρησή του των μαθηματικών αντικειμένων ως «όμορφων» (Feke). 

ΣΤ) Η ανάγκη του να συνταχθεί με την πλατωνική επιταγή για κυκλικές αστρονομικές 

τροχιές και «μαθηματικοποίηση» της Αστρονομίας (Χριστιανίδης). 

Ζ) Η αρκετά επιτυχής προσπάθειά του να «σώσει τα φαινόμενα» (Duhem). 

Η) Η Ηθική του Φιλοσοφία όπως αυτή φαίνεται στην Αλμαγέστη, είναι Πλατωνικού 

τύπου (Taub) όπως θα την απαντούσε κάποιος 

στους Πλατωνικούς διαλόγους: Θεαίτητος, 

Πολιτεία και Συμπόσιο. 

Θ) Η Οπτική του θεωρία. 

Ι) Η ρήση του: «Γνωρίζω πως γεννήθηκα θνητός 

και εφήμερος, μα σα μαντεύω τις πυκνές, τις 

αμφίδρομες έλικες των αστεριών, τα πόδια 

μου δεν πατάνε πια στη γη, πλάι στο Δία 

τρέφομαι σα θεός, χορταίνω με αμβροσία».  
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Γεωμετρικές κατασκευές - Το Δήλιο πρόβλημα. 

του Σωτήρη Γκουντουβά, 
Μαθηματικού M.Ed του 1

ου
 ΓΕΛ Αργυρούπολης. 

https://bit.ly/2IF19J7 

 

 
 

Γεωμετρικές κατασκευές. 
 

Με τον όρο γεωμετρική κατασκευή εννοούμε την κατασκευή ενός γεωμετρικού α-

ντικειμένου με κάποια μέσα κατασκευής. Το γεωμετρικό αντικείμενο μπορεί να είναι 

ευθεία, ευθύγραμμο τμήμα, τρίγωνο, κύκλος, κύβος κλπ. 

Από τις απαρχές της Γεωμετρίας οι μαθηματικοί απαιτούσαν για τα μέσα κατα-

σκευής κάποιους περιορισμούς. Οι γεωμετρικές κατασκευές για τους αρχαίους Έλλη-

νες Γεωμέτρες ήταν παραδεκτές αν γινόταν με αποκλειστική χρήση του κανόνα (α-

βαθμολόγητος χάρακας) και του διαβήτη, δηλαδή με ευθείες και κύκλους που μπο-

ρούν να γραφούν με αυτά τα δύο όργανα και σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων. 

Κατασκευές που γινόταν με άλλα όργανα όπως γνώμονα, μεσολάβο, παράλληλα 

μετατοπιζόμενους χάρακες και άλλα, καθώς και αυτές που γινόταν με μεθόδους κινη-

τικής γεωμετρίας, όπως η νεύση, ήταν μη παραδεκτές. Επίσης χρήση άλλων γραμμών 

εκτός των ευθειών και κύκλων, όπως οι κωνικές τομές, η σπείρα, οι έλικες, η τετραγω-

νίζουσα και άλλες, δεν επιτρεπόταν στις γεωμετρικές κατασκευές. 

Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος και μαθηματικός Πρόκλος (5ος αιώνας μ.Χ.) στα σχό-

λιά του στο 1ο βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη 

αναφέρει ότι ο Οινοπίδης ο Χίος (ακμή περί το 450 

π.Χ.) περιόρισε τα μέσα κατασκευής για τις προ-

τάσεις Ι.12 και Ι.23 των Στοιχείων στον κανόνα και 

το διαβήτη. Αυτή είναι χρονολογικά η πρώτη ανα-

φορά για την απαίτηση του κανόνα και του διαβή-

τη. Η απαίτηση αυτή καθιερώθηκε μάλλον στην 

Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου η Γεωμετρία μελε-

τήθηκε εκτεταμένα. Η ευθεία στην πλατωνική φι-

λοσοφία αντιπροσώπευε το ανθρώπινο, το φθαρ-

τό και το πεπερασμένο, αφού έχει αρχή και τέλος, 

ενώ ο κύκλος που δεν έχει αρχή και τέλος αντι-

προσώπευε το θείο, το άφθαρτο και το αέναο. 

https://bit.ly/2IF19J7
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Ο Ευκλείδης (3ος αιώνας π.Χ.), που εικάζεται ότι είχε θητεύσει στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα και ασπαζόταν την αντίστοιχη φιλοσοφία, την απαίτηση του κανόνα και του 

διαβήτη την εισήγαγε εμμέσως στα Στοιχεία στα τρία πρώτα, από τα πέντε συνολικά, 

αιτήματά του (αξιώματα) στο πρώτο βιβλίο. Τα τρία πρώτα αιτήματα είναι: 

1) Από κάθε σημείο μπορούμε να φέρουμε μοναδική ευθεία που να το συνδέει με 

οποιοδήποτε άλλο σημείο. 

2) Το ευθύγραμμο τμήμα προεκτείνεται συνεχώς και ευθυγράμμως. 

3) Με κέντρο ένα σημείο και ακτίνα οποιοδήποτε τμήμα μπορούμε να γράψουμε κύ-

κλο. 

Το τέταρτο αίτημα αναφέρει ότι όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες, δηλαδή απαιτεί 

την ομοιογένεια του χώρου και το πέμπτο είναι το λεγόμενο «Ευκλείδειο Αίτημα» που 

αναφέρεται στην παραλληλία. 

Βλέπουμε λοιπόν καθαρά την αποκλειστική αναφορά στην ευθεία και στον κύκλο, 

δηλαδή στον κανόνα και στον διαβήτη. Σε όλα τα βιβλία των Στοιχείων όλες οι κατα-

σκευές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με κανόνα και διαβήτη. 

Για την επίλυση ενός προβλήματος γεωμετρικής κατασκευής έχει καθιερωθεί το 

πρότυπο Ανάλυση - Σύνθεση - Απόδειξη - ∆ιερεύνηση. 

Παρακάτω θα αναλύσουμε τις τέσσερις αυτές διαδικασίες. 

Ανάλυση 

Σε ένα πρόβλημα γεωμετρικής κατασκευής πρέπει πρώτα να αναλυθούν οι σχέσεις 

μεταξύ των στοιχείων που δίνονται και του ζητούμενου σχήματος (κατασκευής). 

 Ξεκινάμε με την παραδοχή «Έστω ότι κατασκευάστηκε». 

 Θεωρούμε λοιπόν ότι το πρόβλημα δέχεται μία τουλάχιστον λύση και πραγματο-

ποιούμε το αντίστοιχο σχήμα, δηλαδή ξεκινάμε από το ζητούμενο. 

 Στη συνέχεια σημειώνουμε τα στοιχεία που συνδέονται με το σχήμα, σύμφωνα με 

τις δεδομένες σχέσεις. Κατόπιν, με τη βοήθεια του σχήματος, αναζητούμε τις σχέ-

σεις που ισχύουν μεταξύ των δεδομένων και του ζητούμενου σχήματος. 

 Προσδιορίζουμε έτσι τις σχέσεις που είναι απαραίτητες για την κατασκευή. 

Ανάλυση λοιπόν είναι το σύνολο των παρατηρήσεων που αναφέρονται μεταξύ των 

σχέσεων που δίνονται (δεδομένων) και των σχέσεων που ζητάμε (ζητούμενα), βάσει 

των οποίων θα γίνει η κατασκευή. 

Σύνθεση (ή Κατασκευή) 

Είναι το σύνολο των απλών γεωμετρικών κατασκευών με τη βοήθεια των οποίων 

πραγματοποιείται η κατασκευή του ζητούμενου σχήματος. 

Η πορεία της σύνθεσης είναι αντίστροφη από αυτήν της ανάλυσης. 

Απόδειξη 

Είναι η εγκυροποίηση (με τη μαθηματική λογική) ότι το σχήμα που κατασκευάσαμε 

ικανοποιεί τις δοθείσες συνθήκες, δηλαδή ότι είναι η λύση του προβλήματος. 

∆ιερεύνηση 

Αφορά την εύρεση των σχέσεων που πρέπει να υφίστανται ώστε να υπάρχουν λύ-

σεις του προβλήματος, δηλαδή ένα ή περισσότερα σχήματα. 
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Θα δούμε αυτές τις τέσσερις διαδικασίες στο 1ο πρόβλημα του έργου Περί Επα-

φών του Απολλωνίου (~3ος π.Χ. αιώνας). 

Το κατασκευαστικό πρόβλημα που τίθεται στο έργο “Περί επαφών” είναι το εξής: 

«∆οθέντων τριών στοιχείων, που το καθένα μπορεί να είναι σημείο, ευθεία ή κύ-

κλος, να γραφεί κύκλος ο οποίος να διέρχεται από τα σημεία και να εφάπτεται στις 

ευθείες ή τους κύκλους». 

Το πρόβλημα αυτό περιλαμβάνει δέκα επιμέρους περιπτώσεις και όλες λύνονται 

με κανόνα και διαβήτη. 

Το 1ο πρόβλημα του έργου του Απολλωνίου είναι το παρακάτω: 

Να κατασκευαστεί ο κύκλος που να διέρχεται από τρία σημεία Α, Β, Γ. 

Ανάλυση 

Έστω  Κ,ρ  ο ζητούμενος κύκλος που διέρχε-

ται από τα μη συνευθειακά σημεία Α, Β και Γ. 

Πρέπει λοιπόν οι αποστάσεις του κέντρου αυτού 

του κύκλου από τα τρία σημεία να είναι ίσες, δη-

λαδή ΚΑ ΚΒ ΚΓ  . 

 Το σημείο Κ λοιπόν ισαπέχει από τα άκρα του 

τμήματος ΒΓ άρα βρίσκεται στην μεσοκάθετο 

1ε  του ΒΓ. 

 Επίσης, το σημείο Κ ισαπέχει από τα άκρα του 

τμήματος ΑΓ άρα βρίσκεται στην μεσοκάθετο 2ε  του ΑΓ. 

 Όμοια το Κ ισαπέχει από τα άκρα του τμήματος ΑΒ άρα βρίσκεται στην μεσοκάθετο 

3ε  του ΑΒ. 

Οι τρεις μεσοκάθετοι του τριγώνου ΑΒΓ συντρέχουν στο σημείο Κ, το περίκεντρο 

του τριγώνου. Άρα η λύση του προβλήματος είναι ο περιγεγραμμένος κύκλος του 

τριγώνου που ορίζουν τα τρία σημεία. Το κέντρο του ζητούμενου κύκλου είναι το πε-

ρίκεντρο του τριγώνου, δηλαδή το σημείο τομής των τριών μεσοκαθέτων. 

Σύνθεση (ή Κατασκευή) 

Κατασκευάζουμε τις μεσοκαθέτους των τμημάτων ΒΓ και ΑΓ που τέμνονται στο Κ. 

Με κέντρο το Κ και ακτίνα ρ ΚΑ  κατασκευάζουμε τον ζητούμενο κύκλο. 

Απόδειξη 

Τα τμήματα ΚΑ, ΚΒ και ΚΓ είναι ίσα γιατί το Κ ισαπέχει από τα άκρα των τμημάτων 

ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ. Άρα ο κύκλος  Κ,ρ  διέρχεται από τα σημεία Α, Β και Γ. 

∆ιερεύνηση 

Αν τα σημεία Α, Β, Γ είναι μη συνευθειακά, τότε το πρόβλημα έχει μοναδική λύση. 

Αν τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά, τότε το πρόβλημα δεν έχει λύση. 

Άρα λοιπόν το 1ο πρόβλημα των Επαφών έχει μια ή καμία λύση. 
 

Από το βιβλίο «Γεωμετρικές Διαδρομές, σελ. 81-83» 
του Σωτήρη Γκουντουβά. 
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Ο διπλασιαμός του κύβου ή Δήλιο πρόβλημα. 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες Γεωμέτρες, από την εποχή των Πυθαγορείων ακόμη, είχαν επι-

λύσει το πρόβλημα του διπλασιασμού του τετραγώνου. Ο διπλασιασμός του τετρα-

γώνου είναι η κατασκευή με κανόνα και διαβήτη ενός τετραγώνου με εμβαδόν διπλά-

σιο από το εμβαδόν δοθέντος τετραγώνου. 

Αν λοιπόν δοθεί ένα τετράγωνο πλευράς α ζη-

τείται να κατασκευαστεί η πλευρά x ενός τετραγώ-

νου έτσι ώστε: 

2 2
x αΕ 2E x 2α

x α 2

  

 
  

Το ζητούμενο τμήμα x είναι η διαγώνιος του 

δοθέντος τετραγώνου, όπως φαίνεται στο δίπλανό 

σχήμα, αφού δ α 2 . Η διαγώνιος δ λοιπόν του 

αρχικού τετραγώνου ΑΒΓ∆ είναι η ζητούμενη 

πλευρά του διπλάσιου τετραγώνου. 

Το πρόβλημα του διπλασιασμού του τετραγώνου είναι επίπεδο, δηλαδή στον χώρο 

των δύο διαστάσεων. Είναι λοιπόν απόλυτα λογικό οι αρχαίοι Έλληνες Γεωμέτρες να 

προσπάθησαν να επιλύσουν το αντίστοιχο πρόβλημα στο χώρο των τριών διαστάσε-

ων, δηλαδή να διπλασιάσουν τον κύβο. Εξάλλου η ενασχόλησή τους με τη Στερεομε-

τρία, δηλαδή τον χώρο στον οποίο ζούμε, ήταν αρκετά διαδεδομένη. 

Το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου είναι το εξής: 

Να κατασκευαστεί κύβος με όγκο διπλάσιο από τον όγκο δοθέντος κύβου ακμής α. 

Ζητείται λοιπόν, να κατασκευαστεί με κανόνα και διαβήτη η ακμή x ενός κύβου 

που θα έχει διπλάσιο όγκο από κύβο δοθείσης ακμής α. Δηλαδή να κατασκευαστεί το 
3x α 2  αφού 3 3

x αV 2V   x 2α   . 

Οι προσπάθειες επίλυσης 

του διπλασιασμού του κύβου 

με κανόνα και διαβήτη απέ-

βησαν άκαρπες και σταδιακά 

θα έγινε αντιληπτό ότι αυτό 

είναι αδύνατο να επιλυθεί 

μόνο με αυτά τα δύο μέσα. 

Όπως αποδείχθηκε το 1837 

το πρόβλημα αυτό είναι αδύ-

νατο να επιλυθεί με κανόνα 

και διαβήτη. Ο Ιπποκράτης ο Χίος πρώτος ανήγαγε το πρόβλημα στην παρεμβολή δύο 

μέσων αναλόγων x και y μεταξύ των τμημάτων α και 2α. Το πρόβλημα τότει ικανοποι-

εί τις συνεχείς αναλογίες 
α x y

x y 2α
  , που οδηγούν στη ζητούμενη σχέση 3x α 2 . 

Η παραπάνω αναλογία καλείται και αναλογία του Ιπποκράτη. 
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Είναι, ίσως, η πρώτη φορά στην ιστορία των μαθηματικών που ένα πρόβλημα ανά-

γεται σε ένα ισοδύναμό του. Από τον Ιπποκράτη και μετά η αναγωγή ενός μαθηματι-

κού προβλήματος σε ένα ισοδύναμό του είναι μια συνήθης τακτική που ακολουθείται 

για την επίλυσή του. 

Ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (276-194 π.Χ) σε επιστολή που έστειλε στον βασιλιά 

του Ελληνιστικού κράτους της Αιγύπτου Πτολεμαίο Γ΄ τον Ευεργέτη (284-222 π.Χ.) α-

ναφέρει την ιστορία του προβλήματος, διάφορες λύσεις που έχουν δοθεί και τη δική 

του λύση της κατασκευής δύο μέσων αναλόγων με τη βοήθεια του μεσολάβου, ενός 

οργάνου που επενόησε γι’ αυτό το σκοπό. 

Η επιστολή είναι η εξής: 

«Λέγεται ότι κάποιος αρχαίος τραγωδοποιός εισήγαγε στη σκηνή τον Μίνωα, ο ο-

ποίος είχε διατάξει να κατασκευαστεί τάφος για τον γιο του Γλαύκο και όταν αυτός 

πληροφορήθηκε ότι ο τάφος ήταν σε όλες του τις διαστάσεις εκατό πόδια είπε: 

“Μικρή παράγγειλες τη χωρητικότητα του βασιλικού τάφου. Να διπλασιαστεί αυτή 

γρήγορα, αφού διπλασιαστεί κάθε πλευρά της χωρίς, όμως, ο τάφος να χάσει το κομ-

ψό του σχήμα”. 

Φαινόταν δε ότι έκανε λάθος. ∆ιότι όταν διπλασιάζονται οι πλευρές η μεν επιφά-

νεια τετραπλασιάζεται, ο δε όγκος οκταπλασιάζεται. Ζητήθηκε δε και από τους γεωμέ-

τρες να βρουν με ποιο τρόπο ένα δεδομένο στερεό θα διπλασιαζόταν, χωρίς να χάνει 

το σχήμα του, και ονομαζόταν αυτό το πρόβλημα ∆ιπλασιασμός του Κύβου. ∆ιότι, υ-

ποθέτοντας ότι το δεδομένο στερεό ήταν κύβος, ζητούσαν να τον διπλασιάσουν. Ενώ 

δε όλοι για πολύ χρόνο ήταν σε αμηχανία πρώτος ο Ιπποκράτης ο Χίος επινόησε ότι αν 

βρεθούν δύο μέσες ανάλογοι σε συνεχή αναλογία μεταξύ δύο ευθυγράμμων τμημά-

των, εκ των οποίων το ένα να είναι διπλάσιο του άλλου, τότε ο κύβος θα διπλασιαστεί. 

Αλλά τότε η αρχική αμηχανία έπεσε σε άλλη, όχι μικρότερη. 

Λέγεται ακόμη ότι μετά πάροδο χρόνου μερικοί ∆ήλιοι, στους οποίους κάποιος 

χρησμός επέβαλε να διπλασιάσουν έναν από τους βωμούς τους, αφού περιέπεσαν 

στην ίδια αμηχανία, απέστειλαν εκπροσώπους και ζήτησαν από τους γεωμέτρες της 

Ακαδημίας του Πλάτωνα να λύσουν το πρόβλημα. Και αφού αυτοί επιδόθηκαν με με-

γάλο ζήλο να κατασκευάσουν δύο μέσες αναλόγους μεταξύ δύο δεδομένων ευθυ-

γράμμων τμημάτων, λέγεται ότι ο Αρχύτας ο Ταραντίνος έλυσε το πρόβλημα με τους 

ημικυλίδρους και ο Εύδοξος με τις λεγόμενες καμπύλες γραμμές. Όμως όλοι αυτοί ε-

πέτυχαν να λύσουν το πρόβλημα θεωρητικώς, χωρίς να κατορθώσουν να βρουν τρόπο 

πρακτικής κατασκευής, εκτός από τον Μέναιχμο, του οποίου η λύση ήταν δυσχερής. 

Εγώ, επινόησα ευκολόχρηστη συσκευή μέσω της οποίας μπορούμε να βρούμε όχι 

μόνο δύο μέσες αναλόγους, αλλά, όσες κάποιος επιτάξει. Την απόδειξη και τον τρόπο 

κατασκευής σου γράφω παρακάτω» 

Και κλείνει το γράμμα του ως εξής: 

«Είσαι ευδαίμων Πτολεμαίε, διότι απολαμβάνοντας με το παιδί σου τις νεανικές 

διασκεδάσεις, εσύ ο ίδιος χάρισες σε αυτό όλα όσα είναι αγαπητά και στις Μούσες 

και στους βασιλείς, σε ότι αφορά το μέλλον, Ουράνιε Ζευ, μακάρι το παιδί σου να δε-

χθεί από το χέρι σου τα σκήπτρα. Και αυτά ας γίνουν έτσι, μακάρι δε όποιος βλέπει το 

ανάθημα αυτό να λέει ότι αυτό είναι έργο του Ερατοσθένη του Κυρηναίου» 
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Ο Ευτόκιος (6ος μ.Χ. αι.), επίσης, στα σχόλια του για την πραγματεία του Αρχιμήδη 

“Περί σφαίρας και κυλίνδρου” αναφέρει 12 λύσεις του προβλήματος. Λύσεις στο 

πρόβλημα, εκτός του Ιπποκράτη, έδωσαν οι: 

 Αρχύτας ο Ταραντίνος (428-365 π.Χ.) με ημικυλίνδρους. 

 Πλάτων (427-347 π.Χ.) με παρεμβολή δύο μέσων αναλόγων. 

 Εύδοξος ο Κνίδιος (407-354 π.Χ.) με την “καμπύλη του Ευδόξου”. 

 Μέναιχμος (~ 375-300 π.Χ.) με δύο παραβολές. 

 Αρχιμήδης (287-212 π.Χ.) με παραβολή και υπερβολή. 

 Ερατοσθένης με το μεσολάβο. 

 Απολλώνιος (~260-180 π.Χ.) με κύκλο και ισοσκελή υπερβολή. 

 Νικομήδης (~200 π.Χ.) με την κογχοειδή καμπύλη. 

 Ήρων (~200 π.Χ.) με νεύση. 

 Διοκλής (~1ος π.Χ. αι.) με την κισσοειδή καμπύλη. 

 Πάππος (4ος μ.Χ. αι.) με νεύση. 

Οι λύσεις αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες. 

 Λύσεις που πραγματοποιήθηκαν με καμπύλες. 

 Λύσεις που πραγματοποιήθηκαν με όργανα. 

 Λύσεις που πραγματοποιήθηκαν με νεύση. 

Οι καμπύλες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι κωνικές τομές (κύκλος, παραβολή και 

υπερβολή), η τρισδιάστατη σπείρα, η κογχοειδής, η κισσοειδής και η καμπύλη του 

Ευδόξου. Τα όργανα ήταν ο μεσολάβος και αυτό της λύσης του Πλάτωνα. 
 

Από το βιβλίο «Γεωμετρικές Διαδρομές, σελ. 110-112» 
του Σωτήρη Γκουντουβά. 
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Δημιουργική διδασκαλία της Γεωμετρίας Β΄ τάξης Γυμνασίου. 

Επίπεδα σχήματα και εμβαδά. 

του Δημ. Σπαθάρα, 
τ. Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών. 

www.pe03.gr 

 

 

 
 

Πρόβλημα 1ο  
 

Οκτώ σημεία βρίσκονται σε έναν κύκλο και τον χωρίζουν 

σε οκτώ ίσα τόξα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 

Α) Με τρία ευθύγραμμα τμήματα να ενώσετε τρία ο-

ποιαδήποτε από αυτά τα σημεία και να σχηματίσετε 

τρίγωνο. Να βρείτε όλα τα διαφορετικά τρίγωνα που 

μπορούν να σχηματιστούν με αυτόν τον τρόπο. 

Β) Με τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα να ενώσετε τέσ-

σερα οποιαδήποτε από αυτά τα σημεία και να σχη-

ματίσετε τετράπλευρο. Να βρείτε όλα τα διαφορετικά 

τετράπλευρα που μπορούν να σχηματιστούν με αυτόν τον τρόπο. 

Ενδεχόμενες απαντήσεις 

Α) Για το σχηματισμό διαφορετικών τριγώνων: 

             

Β) Για το σχηματισμό διαφορετικών τετραπλεύρων: 

        

Γενικότερα 

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να τεθεί με δώδεκα σημεία σε έναν κύκλο που τον χωρίζουν 

σε δώδεκα ίσα τόξα. 

http://www.pe03.gr/
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Πρόβλημα 2ο  
 

Δίνεται τετράγωνο και σε κάθε πλευρά του δυο σημεία 

που χωρίζουν εκάστη εξ αυτών σε τρία ίσα τμήματα, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Το πλήθος των παραπάνω 

σημείων, συμπεριλαμβανομένων των κορυφών του τε-

τραγώνου, είναι δώδεκα. Με δυο ευθύγραμμα τμήματα 

να ενώσετε κατάλληλα ορισμένα από αυτά τα σημεία, με 

όσους περισσότερους τρόπους μπορείτε, έτσι ώστε να 

χωριστεί το τετράγωνο σε τρία ισεμβαδικά σχήματα. 

Ενδεχόμενες απαντήσεις 

             

Γενικότερα 

Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να τεθεί με τέσσερα σημεία σε κάθε πλευρά του τετραγώ-

νου που χωρίζουν εκάστη εξ αυτών σε πέντε ίσα τμήματα. Το πλήθος των σημείων, 

συμπεριλαμβανομένων των κορυφών, είναι είκοσι. Ενώνοντας ορισμένα από αυτά με 

τέσσερα ευθύγραμμα τμήματα να χωριστεί το τετράγωνο σε πέντε ισεμβαδικά επίπε-

δα σχήματα. 
 

Πρόβλημα 3ο  
 

Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς α 4 cm . Στην 

προέκταση της ΔΓ προς το μέρος του Γ παίρνουμε 

τμήμα ΓΕ 3 cm , όπως φαίνεται στο διπλανό σχή-

μα. Να υπολογίσετε, με όσους περισσότερους τρό-

πους μπορείτε, το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΕΔ. 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

1ος τρόπος  

 Το εμβαδό του τετραγώνου ΑΒΓΔ με πλευρά 

α 4 cm  είναι: 

2 2 2(ΑΒΓΔ) ΑΒ 4 16 cm    

 Το εμβαδό του ορθογωνίου τριγώνου ΒΓΕ με κάθετες πλευρές ΒΓ 4 cm  και 

ΓΕ 3 cm  είναι: 

2ΒΓ ΓΕ 4 3
(ΒΓΕ) 6 cm

2 2

 
    

Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου ΑΒΕΔ είναι: 

2 2 2(ΑΒΕΔ) 16 cm 6 cm 22 cm    
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2ος τρόπος  

Στο τραπέζιο ΑΒΕΔ οι βάσεις του είναι ΑΒ 4 cm , ΔΕ 4 cm 3 cm 7 cm    και το ύ-

ψος του είναι ΑΔ 4 cm . Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου ΑΒΕΔ είναι:     

24 7
(ΑΒΕΔ) 4 11 2 22 cm

2


      

3ος τρόπος  

 To εμβαδό του τριγώνου ΒΔΕ με βάση ΔΕ 7 cm  

και αντίστοιχο ύψος ΒΓ 4 cm  είναι: 

2ΒΓ ΔΕ 4 7
(ΒΔΕ) 14 cm

2 2

 
    

 Το εμβαδό του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ είναι: 

2ΑΒ ΑΔ 4 4
(ΑΒΔ) 8 cm

2 2

 
    

Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου ΑΒΕΔ είναι: 

2 2 2(ΑΒΕΔ) 14 cm 8 cm 22 cm    

4ος τρόπος  

Φέρνουμε την ΕΖ ΑΒ . Τα τετράπλευρα ΑΖΕΔ και ΒΖΕΓ είναι ορθογώνια και έχουμε:

BZ ΓΕ 3 cm   και ΕZ ΒΓ 4 cm  . 

 To εμβαδό του ορθογωνίου ΑΖΕΔ είναι: 

2(ΑΖΕΔ) ΑΔ ΔΕ 4 7 28 cm      

 Το εμβαδό του ορθογωνίου τριγώνου ΒΖΕ είναι: 

2ΒΖ EΖ 3 4
(ΒΖΕ) 6 cm

2 2

 
    

Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου ΑΒΕΔ είναι: 

2 2 2

(ΑΒΕΔ) (ΑΖΕΔ) (ΒΖΕ)

28 cm 6 cm 22 cm

 

  
 

5ος τρόπος  

Φέρνουμε το ύψος ΕΖ ΑΒ  του τριγώνου ΑΒΕ. Το τετράπλευρο ΒΖΕΓ είναι ορθογώνιο 

με ΕZ ΒΓ 4 cm  . 

 To εμβαδό του τριγώνου ΑΒΕ είναι: 

2ΑΒ ΕΖ 4 4
(ΑΒΕ) 8 cm

2 2

 
    

 Το εμβαδό του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΕ είναι: 

2ΔΕ ΑΔ 7 4
(ΑΔΕ) 14 cm

2 2

 
    

Επομένως το εμβαδό του τραπεζίου ΑΒΕΔ είναι: 

2 2

2

(ΑΒΕΔ) (ΑΒΕ) (ΑΔΖ)

8 cm 14 cm

22 cm
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Πρόβλημα 4ο  
 

Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΑΒ ΔΓ 10 cm   

και ΑΔ ΒΓ 8 cm  . Δυο σημεία Ε και Ζ της 

πλευράς ΑΒ είναι τέτοια ώστε ΑΕ 2 cm  και 

ΖΒ 3 cm , όπως φαίνεται στο διπλανό σχή-

μα. Να υπολογίσετε, με όσους περισσότε-

ρους τρόπους μπορείτε, το εμβαδόν του 

τραπεζίου ΕΖΓΔ. 

Ενδεικτικές απαντήσεις 

Είναι ΕΖ ΑΒ ΑΕ ΖΒ 10 2 3 5 cm        

1ος τρόπος  

Για το εμβαδό του τραπεζίου ΕΖΓΔ έχουμε: 

2ΕΖ ΔΓ 5 10
(ΕΖΓΔ) ΑΔ 6 15 3 45 cm

2 2

 
        

2ος τρόπος  

To εμβαδό του ορθογωνίου ΑΒΓΔ και των τριγώνων ΑΕΔ και ΖΒΓ είναι: 

2(ΑΒΓΔ) ΑΒ ΑΔ 10 6 60 cm     , 
2ΑΕ ΑΔ 2 6

(ΑΕΔ) 6 cm
2 2

 
   , 

2ΖΒ ΒΓ 3 6
(ΖΒΓ) 9 cm

2 2

 
     

Για το εμβαδό του τραπεζίου ΕΖΓΔ έχουμε: 

2 2 2 2(ΕΖΓΔ) (ΑΒΓΔ) (ΑΕΔ) (ΖΒΓ) 60 cm 6 cm 9 cm 45 cm        

3ος τρόπος  

Για το εμβαδό του τραπεζίου ΕΖΓΔ έχουμε: 

2

(ΕΖΓΔ) (ΔΕΖ) (ΖΔΓ)

ΕΖ ΑΔ ΔΓ ΒΓ

2 2

5 6 10 6

2 2

15 30 45 cm

 

 
 

 
 

  

 

4ος τρόπος  

Φέρνουμε ΕΗ ΔΓ  και ΖΘ ΔΓ . Τα τετράπλευρα ΑΕΗΔ, ΕΖΘΗ και ΖΒΓΘ είναι ορθογώ-

νια. Επομένως ΕΗ ΖΘ ΑΔ 6 cm   και ΗΘ ΕΖ 5 cm  . Για το εμβαδό του τραπεζίου 

ΕΖΓΔ έχουμε: 

2

(ΕΖΓΔ) (ΕΖΘΗ) (ΕΗΔ) (ΖΘΓ)

ΔΗ ΕΗ ΘΓ ΖΘ
ΕΖ ΕΗ

2 2

2 6 3 6
5 6

2 2

30 6 9 45 cm
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Προετοιμασία των μαθητών του Γυμνασίου για τον Πανελλήνιο 

μαθητικό διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» 2018. 

Δημ. Σπαθάρα, τ. Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών, 
Βασίλη Παπαδημητρίου, Μαθηματικού του Γυμν. Μώλου, 

Κώστα Σουφλέρη, Μαθηματικού του Γυμν. Σπερχειάδας. 
https://bit.ly/2ydmk0g 

 

 
 

Λίγα λόγια για το διαγωνισμό «Ο ΘΑΛΗΣ». 
 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει κάθε έτος τέσσερις Πανελλήνιους 

Μαθητικούς Διαγωνισμούς, που αφορούν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο σκοπός 

των διαγωνισμών της ΕΜΕ είναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, 

η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθι-

ερωμένων Διεθνών Μαθηματικών Διαγωνισμών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισμοί χα-

ρακτηρίζονται με τα ονόματα: 

"ΘΑΛΗΣ", "ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ", "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" και ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. 

Για το σχολικό έτος 2018-2019, ο πρώτος διαγωνισμός "Ο ΘΑΛΗΣ" θα διενεργειθεί 

το Σάββατο 10-Νοε-2018. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές των Β΄ και Γ΄ τά-

ξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Λυκείων της χώρας. Τα θέματα 

του διαγωνισμού είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Ο μαθητής που θέλει να λάβει μέ-

ρος στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στον διευθυντή του σχολείου του 

μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται, ως προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετο-

χής, στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθ-

μού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη 

από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. 

Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων θα γίνει με ευθύνη των Διευθύνσεων Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού αφού λάβουν υπόψη τους τις δηλώσεις συμμετο-

χής των μαθητών από τα σχολεία του νομού. Οι κατά τόπους αναγκαίοι, για την ομα-

λή διεξαγωγή του διαγωνισμού, επιτηρητές θα ορισθούν με ευθύνη της Τοπικής Νο-

μαρχιακής Επιτροπής. Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" για κάθε 

τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα κάθε τάξης του ΙΕΠ για τα Μαθηματικά. 

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης ανακοινώνεται από την ΕΜΕ ο σχετικός 

πίνακας επιτυχόντων. Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επι-

τροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο. Οι μαθη-

τές αυτοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο διαγωνισμό «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ». Ε-

https://bit.ly/2ydmk0g
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πίσης τα τοπικά παραρτήματα αναλαμβάνουν τη διοργάνωση τελετής βράβευσης σε 

συνεργασία με τις Διευθύσνεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 
Φωτογραφία αρχείου 

 

Πρόταση θεμάτων για την προετοιμασία της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης: 

1 1 1 1

1 1 1 1
Α

1 2 1 3 1 4 1 199   
    

   
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ένα οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου έχει μήκος α 45 m  και πλάτος β 30 m . Με το 

νέο σχέδιο της πόλης το μήκος του μειώθηκε κατά 20% και το πλάτος του μειώθηκε 

κατά 5%. Να βρείτε το ποσοστό μεταβολής: 

Α) Της περιμέτρου του οικοπέδου. 

Β) Του εμβαδού του οικοπέδου. 

ΘΕΜΑ 3ο 

Δύο φυσικοί αριθμοί α και β με α β  έχουν λόγο 
11

7
. Η διαίρεση του α με το 17 δίνει 

πηλίκο 14 και υπόλοιπο υ, ενώ η διαίρεση του β με το 13 δίνει πηλίκο 12 και υπόλοι-

πο υ . Αν ισχύει υ 3υ , να βρείτε τους δυο φυσικούς αριθμούς α και β. 

ΘΕΜΑ 4ο 

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ . Φέρνουμε τη διά-

μεσο ΑΜ και από ένα σημείο Σ της διαμέσου ΑΜ φέρνουμε τα 

ευθύγραμμα τμήματα ΣΒ και ΣΓ. 

Α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ισοσκελές. 

Β) Αν επιπλέον ισχύει ΣΑ ΣΒ  και ˆ ˆΣΒΓ ΒΑΓ  να αποδείξετε ότι 

το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ορθογώνιο. 
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Απαντήσεις των θεμάτων για την προετοιμασία της Β΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ 1ο - Απάντηση 

Εκτελούμε τις πράξεις και έχουμε: 

1 1 1 1

1 1 1 1
Α

1 2 1 3 1 4 1 199
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

2 3 4 199
1 1 1 1

3 4 5 200

2 3 4 199
2 3 4 199

3 4 5 200

2

200
1

100

0,01

   
    

   

    

   

    

    







 

ΘΕΜΑ 2ο - Απάντηση 

Μετά τη μεταβολή των διαστάσεων του οικοπέδου για το νέο μήκος α  και το νέο 

πλάτος β  έχουμε: 

 
20

α α 1 45 0,80 36
100

 
      

 
 m 

 
5

β β 1 30 0,95 28,5
100

 
      

 
 m 

Α) Η αρχική περίμετρος του οικοπέδου ήταν Π 2(α β) 2(45 30) 150      m 

Μετά τη μεταβολή η νέα περίμετρος είναι Π 2(α β ) 2(36 28,5) 129        m 

Η μείωση της περιμέτρου είναι Π Π 150 129 21     m 

Το ποσοστό μείωσης της περιμέτρου του οικοπέδου είναι 
21

0,14 14%
150

    

Β) Το αρχικό εμβαδόν του οικοπέδου ήταν 2Ε αβ 45 30 1350 m     

Μετά τη μεταβολή το νέο εμβαδόν είναι 2Ε α β 36 28,5 1026 m       

Η μείωση του εμβαδού είναι 2Ε Ε 1350 1026 324 m     

Το ποσοστό μείωσης του εμβαδού του οικοπέδου είναι 
324

0,24 24%
1350

    

ΘΕΜΑ 3ο – Απάντηση 

Από τις Ευκλείδειες διαιρέσεις προκύπτει ότι: 

 α 17 14 υ   , όπου υ φυσικός αριθμός με υ 17  

 β 13 12 υ   , όπου υ  φυσικός αριθμός με υ 13   
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Έχουμε διαδοχικά: 

α 11

β 7

7α 11β

7(17 14 υ) 11(13 12 υ )

1666 7υ 1716 11υ

7υ 11υ 50





    

  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υ 3υ , έχουμε: 

7 3υ 11υ 50

21υ 11υ 50

10υ 50

υ 5

   

  

 

 

 

Επομένως είναι υ 5   και υ 15 , οπότε οι ζητούμενοι αριθμοί α, β είναι: 

 α 17 14 15 253     

 β 13 12 5 161     

ΘΕΜΑ 4ο - Απάντηση 

Α) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ  η διάμεσος ΑΜ είναι και ύψος του τριγώ-

νου, άρα είναι μεσοκάθετος της πλευράς ΒΓ. Τα σημεία της μεσοκαθέτου ΑΜ ισα-

πέχουν από τα Β και Γ, επομένως ΣΒ ΣΓ , που σημαίνει ότι το τρίγωνο ΣΒΓ είναι 

ισοσκελές. 

Β) Έστω ότι ˆˆ ˆΣΒΓ ΒΑΓ φ  . Τότε έχουμε: 

 1 1
ˆˆ ˆΒ Γ φ   επειδή το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ισοσκελές. 

 1 2

φ̂ˆ ˆΑ Α
2

   επειδή η διάμεσος ΑΜ του ισοσκελούς τρι-

γώνου ΑΒΓ με ΑΒ ΑΓ  είναι και διχοτόμος του. 

 1 2
ˆ ˆΑ Β  και 2 2

ˆ ˆΑ Γ  επειδή τα τρίγωνα ΣΑΒ και ΣΑΓ είναι 

ισοσκελή αφού ισχύει ΣΑ ΣΒ ΣΓ  . Επομένως 1 2 2 2

φ̂ˆ ˆ ˆ ˆΑ Β Α Γ
2

     . 

Κάνοντας χρήση του αθροίσματος των οξιών γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου 

ΑΜΒ υπολογίζουμε τη γωνία φ̂ . Έχουμε διαδοχικά: 

ο

ο

ο

ο

ˆ ˆΒΑΜ ΑΒΜ 90

ˆ ˆφ φ
φ̂ 90

2 2

ˆ2φ 90

φ̂ 45
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Τελικά για τη γωνία ˆΒΣΓ  έχουμε: 

1 1

ο

ο ο ο

ˆ ˆ ˆΒΣΓ 180 Β Γ

ˆ180 2 φ

180 2 45 90

  

  

   

 

Επομένως το τρίγωνο ΣΒΓ είναι ορθογώνιο. 
 

Πρόταση θεμάτων για την προετοιμασία της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

Ένας πραγματικός αριθμός x είναι τέτοιος ώστε: 

1 2 3 10
9

x 1 x 2 x 3 x 10
    

   
 

Nα αποδείξετε ότι: 

1 1 1 1 1

x 1 x 2 x 3 x 10 x
    

   
 

ΘΕΜΑ 2ο 

Δίνονται οι ακέραιοι αριθμοί: 

3 2Χ 1α18 1 10 α 10 1 10 8         και 3 2Υ 3β26 3 10 β 10 2 10 6         

Α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε ψηφία α, β ισχύει 
Χ Υ

16 25
  

Β) Να βρείτε τα ψηφία α και β αν ανάμεσα στα κλάσματα 
Χ

16
, 

Υ

25
 υπάρχουν ακρι-

βώς δύο ακέραιοι. 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σε ορθοκανονικό σύστημα αναφοράς xOy μια ευθεία (ε) έχει κλίση α 2  και διέρχε-

ται από το σημείο Μ(4,2) . Η ευθεία (ε) τέμνει τον άξονα x x  στο σημείο Α και τον ά-

ξονα y y  στο σημείο Β. 

Α) Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας (ε) και τις συντεταγμένες των σημείων Α και Β. 

Β) Να βρείτε τα εμβαδά (ΟΜΑ) και (ΟΜΒ) των τριγώνων ΟΜΑ και ΟΜΒ αντίστοιχα. 

Γ) Να αποδείξετε ότι ΟΜ ΑΒ  

ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΚΛ 10  cm και δύο κύκλοι ακτίνας ρ ΚΛ , που έχουν κέ-

ντρα τα σημεία Κ και Λ, οι οποίοι τέμνονται στα 

σημεία Α και Β. Η ευθεία ΚΛ τέμνει τον κύκλο 

(Λ,ρ) στο σημείο Γ , η διάμεσος ΚΜ του τριγώνου 

ΑΚΛ τέμνει το τόξο ΑΛ  του κύκλου (Κ,ρ) στο ση-

μείο Δ και η ευθεία ΔΛ τέμνει το τόξο ΒΓ  του κύ-

κλου (Λ,ρ) στο Ε. 

Α) Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΛΓΕ 

Β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΔΚΓ 
 



68 Μαθηματικές Αναζητήσεις και Διδακτικές Προσεγγίσεις 
 

 

Απαντήσεις των θεμάτων για την προετοιμασία της Γ΄ τάξης Γυμνασίου. 
 

ΘΕΜΑ 1ο - Απάντηση 

Είναι x 0  διότι αν x 0  τότε: 

1 2 3 10
9

1 2 3 10
      

Δηλαδή 10 9  που δεν ισχύει. 

Έχουμε διαδοχικά: 

1 2 3 10
9

x 1 x 2 x 3 x 10

1 2 3 10
1 1 1 1 9 10

x 1 x 2 x 3 x 10

1 x 1 2 x 2 3 x 3 10 x 10
1

x 1 x 2 x 3 x 10

x x x x
1

x 1 x 2 x 3 x 10

1 1 1 1 1

x 1 x 2 x 3 x 10 x

    
   

       
                

          

       
     

   

   
     

   

    
   

 

ΘΕΜΑ 2ο - Απάντηση 

Α) Επειδή α, β είναι ψηφία έχουμε: 

 Ο αριθμός 1α18  είναι 1018, 1118, … , 1918 με μεγαλύτερη τιμή 1918 και ισχύει: 

Χ 1α18 1918 1920
120

16 16 16 16
   

 

 Ο αριθμός 3β26  είναι 3026, 3126, … , 3926 με μικρότερη τιμή 3026 και ισχύει: 

Υ 3β26 3026 3025
121

25 25 25 25
     

Επομένως για οποιαδήποτε ψηφία α, β ισχύει 
Χ Υ

120 121
16 25

    

Β) Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι πάντα υπάρχουν δυο ακέραιοι ανά-

μεσα στα κλάσματα 
Χ

16
 και 

Υ

25
, το 120 και το 121. Αφού είναι μοναδικοί ισχύουν: 

Χ Υ
119 120 121 122

16 25
      

Έχουμε: 

 
Χ

119   16 119 1α18  1904 1α18
16

      , οπότε α 9 . 

 
Υ

122  3β26 25 122  3β26 3050
25

      , οπότε β 0 . 
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ΘΕΜΑ 3ο - Απάντηση 

Α) Η ζητούμενη εξίσωση της ευθείας (ε) έχει τη μορφή y αx β  . Επειδή η κλήση της 

είναι α 2  η εξίσωση παίρνει τη μορφή y 2x β    και επειδή διέρχεται από το 

σημείο Μ(4,2)  έχουμε: 

2 2 4 β

β 10

   


 

Επομένως η ευθεία (ε) έχει εξίσωση y 2x 10   

Για την εύρεση των σημείων τομής της ευθείας (ε) με του άξονες έχουμε:  

 Για y 0  είναι 0 2x 10    ή x 5 . Άρα το σημείο Α έχει συντεταγμένες Α(5,0) . 

 Για x 0  είναι y 2 0 10    ή y 10 . Άρα το σημείο B έχει συντεταγμένες 

B(0,10) . 

Β) Φέρνουμε το ύψος ΜΚ, όπου Κ(4,0) , του τριγώνου ΟΜΑ και έχουμε: 

1 1
(ΟΜΑ) ΟΑ ΜΚ 5 2 5

2 2
        τ.μ. 

Φέρνουμε το ύψος ΜΛ, όπου Λ(0,2) , του τριγώνου ΟΜΒ και έχουμε: 

1 1
(ΟΜΒ) ΟΒ ΜΛ 10 4 20

2 2
        τ.μ. 

Γ) Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο 

ΟΚΜ έχουμε: 

2 2 2

2 2 2

2

ΟΜ ΟΚ ΜΚ

ΟΜ 4 2

ΟΜ 20

 

 



 

Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνο 

ΑΚΜ έχουμε: 

2 2 2

2 2 2

2

ΑΜ ΑΚ ΜΚ

ΑΜ 1 2

ΑΜ 5

 

 



 

Επομένως 2 2ΟΜ ΑΜ 25   και 2 2ΟΑ 5 25  , άρα 2 2 2ΟΜ ΑΜ ΟΑ  . Αυτό σημαί-

νει ότι το τρίγωνο ΟΜΑ είναι ορθογώνιο με οˆΟΜΑ 90 , οπότε ΟΜ ΑΒ .    

ΘΕΜΑ 4ο - Απάντηση 

Α) Το τρίγωνο ΑΚΛ είναι ισόπλευρο, άρα οι γω-

νίες του είναι ο60  εκάστη. Η διάμεσος ΚΜ 

του ισοπλεύρου τριγώνου ΑΚΛ είναι και δι-

χοτόμος του, άρα 
ο

ο
1

60
Κ̂ 30

2
  . Το τρίγωνο 

ΚΛΔ είναι ισοσκελές με ΚΛ ΚΔ , επομένως: 

ο ο
ο180 30ˆΚΛΔ 75

2
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Το τρίγωνο ΛΓΕ είναι ισοσκελές με ΛΓ ΛΕ  και για τις γωνίες του έχουμε: 

  ο
1Λ̂ 75  διότι είναι κατακορυφήν με την γωνία ˆΚΛΔ . 

  
ο ο

ο
1

180 75ˆ ˆΓ Ε 52,5
2


   , δηλαδή ο52  και 30'  εκάστη. 

Β) Φέρνουμε το ύψος ΔΗ του τριγώνου ΔΚΓ. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΗΚ έχουμε: 

ο 1
ΔΗ ημ30 ΚΔ 10 5

2
      cm. 

Επομένως το εμβαδόν του τριγώνου ΔΚΓ είναι: 

2ΚΓ ΔΗ 20 5
(ΔΚΓ) 50 cm

2 2
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Ασυνήθιστοι δρόμοι για την απάντηση του θέματος Γ2 

των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018. 

του Δημ. Σπαθάρα, 
τ. Σχ. Συμβούλου Μαθηματικών. 

www.pe03.gr 

 

 

Αρχικά παρουσιάζουμε το ΘΕΜΑ Γ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στα Μαθημα-

τικά Προσανατολισμού, όπως ακριβώς τέθηκε στους μαθητές.  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΘΕΜΑ Γ 

Έχουμε ένα σύρμα μήκους 8 m, το οποίο κόβουμε σε δυο τμήματα. Με το ένα από 

αυτά, μήκους x m, κατασκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο. 

Γ1. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων σε τετραγωνικά 

μέτρα, συναρτήσει του x, είναι: 

2(π 4)x 64x 256
Ε(x)

16π

  
 , x (0,8)   

Γ2. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, 

όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με τη διάμετρο του κύκλου. 

Γ3. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοπεί το 

σύρμα μήκους 8 m, ώστε το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων να ισούται 

με 5 m2. 
 

Σχόλια 
 

Σχόλιο 1ο  

Το παραπάνω θέμα είναι ένα κλασικό πρόβλημα μαθηματικής μοντελοποίησης, που 

παρόμοιό του, με κάποιες παραλλαγές, υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Είναι πραγματικά 

ένα πολύ όμορφο πρόβλημα, παρόλο που κατά την άποψή μας θα έπρεπε, ίσως, να 

επιλεγεί ένα πρωτότυπο πρόβλημα που να μην υπάρχει στα σχολικά βιβλία και στα 

εξωσχολικά βοηθήματα. 

http://www.pe03.gr/
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Σχόλιο 2ο  

Υπάρχει μια ένσταση για τη διατύπωση: «Με το ένα από αυτά, μήκους x m, κατα-

σκευάζουμε τετράγωνο και με το άλλο κύκλο» Η γεωμετρική κατασκευή τετραγώνου 

με περίμετρο ένα γνωστό ευθύγραμμο τμήμα είναι εύκολη. Όμως, ο κύκλος με μήκος 

ένα γνωστό ευθύγραμμο τμήμα δεν κατασκευάζεται γεωμετρικά. Ο λόγος είναι ότι, 

δοθέντος τμήματος με μήκος 1 δεν κατασκευάζεται γεωμετρικά τμήμα με μήκος π, 

αφού ο π είναι υπερβατικός αριθμός. Προφανώς εδώ οι θεματοδότες δεν εννοούν 

γεωμετρική κατασκευή με κανόνα και διαβήτη, όπως ακριβώς τη γνωρίζουμε στην Ευ-

κλείδεια Γεωμετρία, αλλά κάποιου άλλου είδους κατασκευή. Για το λόγο αυτό θα ή-

ταν σκόπιμο να αποφευχθεί η συγκεκριμένη διατύπωση. Η επισήμανση αυτή είναι μια 

αβλεψία που σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την αξία του συγκεκριμένου προβλή-

ματος για το σκοπό που τέθηκε. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη 

διατύπωση ώστε να παρακάμψουμε το παραπάνω εμπόδιο. 

Σχόλιο 3ο  

Το ερώτημα (Γ1) σε προδιαθέτει να απαντήσεις στα ερωτήματα (Γ2) και (Γ3) με χρήση 

Μαθηματικής Ανάλυσης και της σχετικής θεωρίας. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρόποι 

αντιμετώπισης χρησιμοποιώντας στοιχειώδη μαθηματικά. Στην παρούσα εργασία ε-

στιάζουμε αποκλειστικά στο ερώτημα (Γ2) και δίνουμε απαντήσεις χρησιμοποιώντας 

μαθηματικά που διδάσκονται σε μικρότερες τάξεις, ακόμη και στην Γ΄ τάξη Γυμνασί-

ου. Ο πλουραλισμός λύσεων είναι καλό ζητούμενο, περισσότερο διδακτικά και όχι 

άμεσα εξεταστικά, ιδίως για τον άριστο μαθητή που έχει ανάγκη πρωτότυπων και αρ-

κετά έξυπνων ιδεών. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η συσχέτιση μεθόδων και βο-

ηθά τους μαθητές, που θέλουν και μπορούν, να διευρύνουν το μαθηματικό οπτικό 

πεδίο τους. 

Απομονώσαμε λοιπόν το ερώτημα (Γ2), επαναδιατυπώσαμε το πρόβλημα και το αντι-

μετωπίσαμε ανεξάρτητα από το ερώτημα (Γ1). 
 

Το «νέο» πρόβλημα 
 

Έστω ότι η περίμετρος ενός τετραγώνου και το μήκος ενός κύκλου έχουν άθροισμα 8 

m. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των εμβαδών των δύο σχημάτων ελαχιστοποιείται, 

όταν η πλευρά του τετραγώνου ισούται με τη διάμετρο του κύκλου. 
 

Ορισμός των μεταβλητών: Η πλευρά α του τετραγώνου και η ακτίνα ρ του κύκλου 
 

Έστω Π η περίμετρος του τετραγώνου με πλευρά α και L το μήκος του κύκλου με ακτί-

να ρ, σε μέτρα. Είναι Π 4α  και L 2πρ . Ισχύουν: 

  0 Π 8  0 4α 8  0 α 2         

  
4

0 L 8  0 2πρ 8  0 ρ
π

         

  Π L 8  4α 2πρ 8  2α πρ 4         

Το άθροισμα Ε των εμβαδών των δυο σχημάτων, σε τετραγωνικά μέτρα, είναι: 

2 2Ε α πρ   

Θα αποδείξουμε ότι το άθροισμα Ε των εμβαδών ελαχιστοποιείται, μόνο όταν α 2ρ . 
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❶ος τρόπος 
 

Ισχύει: 

4α 2πρ 8 πρ 4 2α

4 2α
ρ

π

    


 

 

Για το άθροισμα Ε των εμβαδών των δυο σχημάτων έχουμε: 

2 2

2

2

2 2

2

Ε α πρ

4 2α
α π

π

πα 16 16α 4α

π

π 4 16 16
α α

π π π

 

 
   

 

  



  

 

Η τιμή του παραπάνω τριωνύμου ως προς α γίνεται ελάχιστη όταν: 

16
8πα

π 4 π 42
π



  
 

 

Τότε όμως 

8
4 2

4 2α 4π 16 16 8π 42ρ 2 2 2 α
π π π(π 4) π 4


      

 
 

Για τις τιμές 
8

α
π 4




 και 
4

ρ
π 4




 εύκολα αποδεικνύεται ότι: 

0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

❷ος τρόπος 
 

Ισχύει: 

4α 2πρ 8 2α 4 πρ

4 πρ
α

2

    


 

 

Για το άθροισμα Ε των εμβαδών των δυο σχημάτων έχουμε: 

2 2

2

2

2 2 2

2

Ε α πρ

4 πρ
πρ

2

16 8πρ π ρ 4πρ

4

π(π 4)
ρ 2πρ 4

4
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Η τιμή του παραπάνω τριωνύμου ως προς ρ γίνεται ελάχιστη όταν: 

2π 4
ρ

π(π 4) π 42
4


  

 
 

Τότε όμως 

4
4 π

4 πρ 4π 16 4π 8π 4α 2ρ
2 2 2(π 4) π 4


      

 
 

Για τις τιμές 
8

α
π 4




 και 
4

ρ
π 4




 εύκολα αποδεικνύεται ότι: 

0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

❸ος τρόπος 
 

Ισχύουν 2α πρ 4   και 2(α 2ρ) 0  . Επομένως: 

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

(2α πρ) π(α 2ρ) 4 π 0 4α 4απρ π ρ πα 4απρ 4πρ 16

(π 4)α π(π 4)ρ 16

16
α πρ

π 4

16
Ε

π 4

            

    

  


 


 

Το άθροισμα Ε των εμβαδών γίνεται ελάχιστο όταν ισχύει η ισότητα, δηλαδή μόνο ό-

ταν: 

2(α 2ρ) 0  α 2ρ     

Τότε έχουμε 
8

4α 2πρ 8  4α πα 8  α
π 4

      


 και 
4

ρ
π 4




 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι 0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

❹ος τρόπος 
 

Για το άθροισμα Ε των εμβαδών των δυο σχημάτων έχουμε: 

2 2

2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2

2

Ε α πρ

(π 4)(α πρ )

π 4

πα 4α π ρ 4πρ

π 4

πα 4απρ 4απρ 4α π ρ 4πρ

π 4

π(α 2ρ) (2α πρ)

π 4

π 16
(α 2ρ)

π 4 π 4
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Η παραπάνω παράσταση γίνεται ελάχιστη μόνο όταν: 

2(α 2ρ) 0  α 2ρ     

Τότε έχουμε 
8

4α 2πρ 8  4α πα 8  α
π 4

      


 και 
4

ρ
π 4




 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι 0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

❺ος τρόπος 
 

Στο βιβλίο μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην εφαρμογή 7 

της σελίδας 47, αποδεικνύεται η ταυτότητα Lagrange. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι: 

2 2 2 2 2 2(α β )(x y ) (αx βy) (αy βx)       

Ένας μαθητής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά είναι σε θέση να κατανοή-

σει την απόδειξη και να τη εφαρμόσει την ταυτότητα. 

Αν εφαρμόσουμε την ταυτότητα για α α , β πρ , x 2  και y π  έχουμε: 

2 2 2 2 2 2

2

(α πρ )(4 π) (2α πρ) ( π α 2 πρ) (π 4)Ε 4 π(α 2ρ)

π 16
Ε (α 2ρ)

π 4 π 4

          

   
 

 

Το άθροισμα Ε των εμβαδών γίνεται ελάχιστο μόνο όταν: 

2(α 2ρ) 0 α 2ρ     

Τότε έχουμε: 
8

4α 2πρ 8  4α πα 8  α
π 4

      


 και 
4

ρ
π 4




 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι: 0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

❻ος τρόπος 
 

Στο βιβλίο μαθηματικών προσανατολισμού της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και συγκε-

κριμένα στην εφαρμογή 1 της σελίδας 44, αποδεικνύεται ότι: 

αν α  και β  είναι δυο διανύσματα του επιπέδου τότε: α β α β    

Η ισότητα ισχύει μόνο όταν α β , δηλαδή μόνο όταν det(α,β) 0 . 

Θεωρούμε τα διανύσματα α (α, πρ)  και β (2, π ) . Με βάση το παραπάνω έχου-

με:  

2 2

2 2 2

2

α β α β 2α πρ α πρ 4 π

(α πρ )(π 4) (2α πρ)

(π 4)Ε 4

16
Ε

π 4
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Το άθροισμα Ε των εμβαδών γίνεται ελάχιστο όταν ισχύει η ισότητα, δηλαδή μόνο ό-

ταν: 

α π ρ
det(α,β) 0 0

2 π

π α 2 π ρ 0

α 2ρ

  

  

 

 

Τότε έχουμε 
8

4α 2πρ 8  4α πα 8  α
π 4

      


 και 
4

ρ
π 4




 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι: 0 α 2   και 
4

0 ρ
π

   

 

Παρατηρήσεις 
 

Το ελάχιστο άθροισμα των εμβαδών είναι: 

min

16
Ε 2,24

π 4



 m2 

Αυτό συμβαίνει μόνο όταν: 

8
α 2ρ 1,12

π 4
 


 m 
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Ανεβαίνοντας τα σκαλιά των ανισοτήτων στα ολοκληρώματα 

του Βασίλη Παπαδημητρίου, 
Μαθηματικού του Γυμνασίου Μώλου. 

 

Μια σειρά από ενδιαφέρουσες προτάσεις ανισοτικών σχέσεων, οι οποίες «χτίζονται» 

διαδοχικά. Αφορά τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που έχουν ιδιαίτερο εν-

διαφέρον για τα Μαθηματικά. Το υλικό προσφέρεται, κυρίως, για διδακτικούς λόγους 

διεύρυνσης των γνώσεων των ικανών μαθητών, και όχι για άμεσα εξεταστικούς. 
 

Πρόταση 1 
 

Για κάθε α,β 0  ισχύει G H , όπου G αβ  είναι ο γεωμετρικός μέσος των θετικών 

αριθμών α, β και 
2 2αβ

Η
1 1 α β
α β

 




 είναι ο αρμονικός τους μέσος. 

Απόδειξη 

Για τους θετικούς αριθμούς α, β ισοδύναμα έχουμε: 

 

 

 

2 2 2

2 2

2

2αβ
G H αβ

α β

α β αβ 2αβ

α β αβ 4α β

α 2αβ β 4αβ

α β 0  που ισχύει.

  


  

  

   

  

 

 

Πρόταση 2 
 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισχύει 

2
ημx

συνx
x

 
 

 
 

Απόδειξη 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισοδύναμα έχουμε: 
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2 2

2

2
2

2

ημx ημ x
συνx συνx

x x

ημ x
x

συνx

ημx εφx x

 
   

 

 

  

 

Εφαρμόζοντας την πρόταση (1) έχουμε: 

2

2

2ημx εφx 2ημ x
ημx εφx ημx εφx

ημx εφx ημx συνx ημx

2ημx
ημx εφx

συνx 1

x x
4ημ συν

2 2ημx εφx
x

2συν
2

x
ημx εφx 2εφ

2


    

  

  


  

  

 

Όμως γνωρίζουμε ότι αν 
π

0 x
2

  , τότε εφx x  (σελίδα 54 του σχολικού βιβλίου 

«Μαθηματικά» Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομί-

ας & Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου, μέρος Β΄). Άρα: 

x x x
2εφ 2   2εφ x

2 2 2
     

Επομένως 2ημx εφx x  , που σημαίνει ότι 

2
ημx

συνx
x

 
 

 
, 

π
x 0,

2

 
 
 

. 

 

Πρόταση 3 
 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισχύει 

2
ημ(συνx)

συν(συνx)
συνx

 
 

 
 

Απόδειξη 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 έχουμε: 

π π
0 x συν0 συνx συν

2 2
0 συνx 1

    

  

 

Επομένως για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 είναι 
π

0 συνx 1
2

   . Αν στη σχέση της πρότασης (2) 

θέσουμε όπου x το συνx  προκύπτει ότι: 

2
ημ(συνx)

συν(συνx)
συνx

 
 

 
, 

π
x 0,

2
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Πρόταση 4 
 

Για κάθε  x 0,   ισχύει 
2x

συνx 1
2

  . Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν x 0 . 

Απόδειξη 

Για x 0  προφανώς ισχύει η ισότητα 
2x

συνx 1
2

   

Για x 0  θα αποδείξουμε ότι 
2x

συνx 1
2

   

Α’ Τρόπος 

Θεωρούμε τη συνάρτηση  h: 0,   με 
2x

h(x) συνx 1
2

    

H h είναι παραγωγίσιμη στο  0,  με h (x) ημx x     

Για κάθε  x 0,   ισχύει ημx x 0  h (x) 0       

Επομένως η συνάρτηση h είναι γνησίως αύξουσα στο  0, . 

Συνεπώς για κάθε  x 0,   έχουμε: 

2 2

2

2

x 0 h(x) h(0)

x 0
συνx 1 συν0 1

2 2

x
συνx 1 0

2

x
συνx 1

2

   

     

   

  

 

Β’ Τρόπος 

Για κάθε  t 0,   ισχύει t ημt 0  . Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν t 0 . Επομένως 

για κάθε  x 0,   έχουμε: 

 
x2

x

0
0

2

2

t
t ημt dt 0 συνt 0

2

x
συνx 0 συν0 0

2

x
συνx 1

2

 
     

 

    

  



  

Τελικά για κάθε  x 0,   ισχύει: 

2x
συνx 1

2
   

Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν x 0 . 
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Πρόταση 5 
 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισχύει  
2συν x

συν συνx 1
2

   

Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν συνx 0 , δηλαδή όταν 
π

x
2

  

Απόδειξη 

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισχύει συνx 0 . 

Αν στη σχέση της πρότασης (4) θέσουμε όπου x το συνx, τότε έχουμε: 

2συν x
συν(συνx) 1

2
  , 

π
x 0,

2

 
 
 

 

Οι ισότητα αληθεύει μόνο όταν συνx 0 , δηλαδή όταν 
π

x
2

 . 

 

Πρόταση 6 
 

Ισχύει 
 

 
 


2π

3
π

6

ημ(συνx) π
dx

συνx 8
 

Απόδειξη 

Από τη σχέση της πρότασης (3), για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 έχουμε: 

2
ημ(συνx)

συν(συνx)
συνx

 
 

 
 

Αν στη σχέση της πρότασης (5), για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

, αφού 
π

x
2

 , έχουμε: 

 
2συν x

συν συνx 1
2

   

Άρα για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 έχουμε: 

2 2ημ(συνx) συν x
1

συνx 2

 
  

 
 

Οι συναρτήσεις f και g με 

2
ημ(συνx)

f(x)
συνx

 
  
 

 και 
2συν x

g(x) 1
2

  , 
π π

x ,
6 3

 
 
 

 είναι 

συνεχείς στο
π π

,
6 3

 
 
 

. Επομένως: 

2π π 2

3 3
π π

6 6

ημ(συνx) συν x
dx 1 dx

συνx 2

  
   

   
   

Για το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους της ανισότητας έχουμε: 
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π π2

3 3
π π

6 6

π

3
π

6

π π

3 3
π π

6 6

π π

3 3

π π

6 6

συν x 1 συν2x
1 1 dx

2 4

3 συν2x
dx

4

3 συν2x
dx dx

4 4

3 1
x ημ2x

4 8

3 π π 1 3 3

4 3 6 8 2 2

π

8

   
     

  

 
  

 

 

   
    
   

  
          



 



 

 

Τελικά ισχύει 
 

 
 


2π

3
π

6

ημ(συνx) π
dx

συνx 8
 

 

Πρόταση 7 
 

Για κάθε  x 0,   ισχύει 
2 4x x

συνx 1
2 24

   . H ισότητα να αληθεύει μόνο όταν x 0 . 

Απόδειξη 

Για x 0  προφανώς ισχύει η ισότητα 
2 4x x

συνx 1
2 24

    

Για x 0  θα αποδείξουμε ότι 
2 4x x

συνx 1
2 24

    

Α’ Τρόπος 

Θεωρούμε τη συνάρτηση  h: 0,   με 
2 4x x

h(x) συνx 1
2 24

    . 

H h είναι δυο φορές παραγωγίσιμη στο  0,  με: 

3x
h (x) ημx x

6
      και 

2x
h (x) συνx 1

2
      

Λόγω της πρότασης (4) ισχύει h (x) 0   για κάθε  x 0,  . 

Άρα η συνάρτηση h  είναι γνησίως φθίνουσα στο  0, . 

Συνεπώς για κάθε  x 0,   έχουμε: 

x 0 h (x) h (0)

h (x) 0
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Επομένως η συνάρτηση h είναι γνησίως φθίνουσα στο  0, . 

Συνεπώς για κάθε  x 0,   έχουμε: 

2 4

2 4

x 0 h(x) h(0)

x x
συνx 1 0

2 24

x x
συνx 1

2 24

  

    

   

 

Β’ Τρόπος 

Λόγω της πρότασης (4), για κάθε  t 0,   ισχύει 
2t

συνt 1
2

  . Η ισότητα αληθεύει 

μόνο όταν x 0 . Επομένως για κάθε  y 0,   έχουμε: 

   
y2 3

y y y

00 0
0

3

t t
συνt dt 1 dt ημt t

2 6

y
ημy y

6

   
       

   

  

 
 

Για y 0  προφανώς ισχύει 
3y

ημy y
6

     

Άρα για κάθε  y 0,   ισχύει 
3y

ημy y
6

  . Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν y 0 . 

Ομοίως για κάθε  x 0,   έχουμε: 

   
x3 2 4

x x x

00 0
0

2 4

2 4

2 4

y y y
ημy dy y dy συνy

6 2 24

x x
συνx συν0 0

2 24

x x
1 συνx

2 24

x x
συνx 1

2 24

   
        

   

     

   

   

 

 

Τελικά για κάθε  x 0,   ισχύει: 

2 4x x
συνx 1

2 24
    

Η ισότητα αληθεύει μόνο όταν x 0 . 
 

Πρόταση 8 
 

Ισχύει 
π

2

0

3π 49π
συν(συνx)dx

8 128
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Απόδειξη 

Από τη σχέση της πρότασης (5) για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 έχουμε: 

2συν x
συν(συνx) 1

2
   

Οι ισότητα αληθεύει μόνο όταν συνx 0 , δηλαδή όταν 
π

x
2

 . Οι συναρτήσεις f και g 

με f(x) συν(συνx)  και 
2συν x

g(x) 1
2

   είναι συνεχείς στο 
π

0,
2

 
 
 

. Επομένως: 

 
π π 2

2 2

0 0

συν x
συν(συνx) dx 1 dx

2

 
  

 
   

Για το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους της ανισότητας έχουμε: 

π π2

2 2

0 0

π

2

0

π π

2 2

0 0

π π

2 2

0 0

συν x 1 συν2x
1 1 dx

2 4

3 συν2x
dx

4

3 συν2x
dx dx

4 4

3 1
x ημ2x

4 8

3π

8

   
     

  

 
  

 

 

   
    
   



 



   

Για κάθε 
π

x 0,
2

 
 
 

 ισχύει συνx 0 . 

Αν στη σχέση της πρότασης (7) θέσουμε όπου x το συνx, τότε έχουμε: 

2 4συν x συν x
συν(συνx) 1

2 24
   , 

π
x 0,

2

 
 
 

 

Οι ισότητα αληθεύει μόνο όταν συνx 0 , δηλαδή όταν 
π

x
2

 . Οι συναρτήσεις f και g 

με f(x) συν(συνx)  και 
2 4συν x συν x

g(x) 1
2 24

    είναι συνεχείς στο 
π

0,
2

 
 
 

. Επομένως: 

 
π π 2 4

2 2

0 0

συν x συν x
συν(συνx) dx 1 dx

2 24

 
   

 
   

Για το ολοκλήρωμα του δεύτερου μέλους της ανισότητας έχουμε: 

π π π π2 4
2 42 2 2 2

1 2 30 0 0 0

συν x συν x 1 1 1 1
1 dx dx συν xdx συν xdx I I I

2 24 2 24 2 24

 
        

 
     

Υπολογίζουμε τα ολοκληρώματα 1 2 3Ι ,Ι ,Ι . 
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π

2
1 0

π
I dx

2
   

π
22

2 0

π

2

0

π π

2 2

0 0

Ι συν xdx

1 συν2x

2

1 1
x ημ2x

2 4

π

4

 




   
    
   






 

 

 

π
42

3 0

π
32

0

ππ
3 2 222

0 0

π
2 22

0

π π
2 42 2

0 0

2 3

Ι συν xdx

συν x ημx dx

ημxσυν x 3 συν xημ xdx

3 συν x 1 συν x dx

3 συν xdx 3 συν xdx

3I 3I





   

 

 

 









 

Άρα: 

3 2 3

3

3 π
4I 3I I

4 4
3π

I
16

   

 

 

Επομένως: 

π 2 4

2

0

συν x συν x π 1 π 1 3π
1 dx

2 24 2 2 4 24 16

π π π

2 8 128

49π

128

 
       

 

  





 

Τελικά ισχύει 
π

2

0

3π 49π
συν(συνx)dx

8 128
   

 

Παρατηρήσεις 
 

Με λογισμικό βρίσκουμε ότι: 

2π

3
π

6

ημ(συνx)
dx 0,442399

συνx

 
 

 
  και 

π
0,392699...

8
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Επίσης με λογισμικό βρίσκουμε ότι: 

π

2

0
cos(cosx)dx 1,20197 , 

3π
1,178097...

8
  και 

49π
1,202640...

128
  

 

 

 

 

 

 

 


