Μέρος Ι: Μασκαράτα
Προτείνεται η συµµετοχή των µαθητών να είναι βιωµατική στο µεγαλύτερο µέρος της
ανάγνωσης του βιβλίου. στο συντονιστή αφήνεται να αποφασίσει το εάν και πόσο.
Δηλαδή, πριν την ανάγνωση του εκάστοτε ονείρου, δύο παιδιά της ο µάδας θα
αναλαµβάνουν να παίξουν το ρόλο του Πειραχτηριού και του Robert αντίστοιχα. Οι δύο
µαθητές θα έχουν προετοιµαστεί για τις δραστηριότητες που προτείνονται σε κάθε
όνειρο. Σκοπός είναι να προκαλέσουν στους συµµαθητές τους το ενδιαφέρον που
φαίνεται να προκαλεί τ ο Πειραχτήρι των Αριθµών στον Robert. Μπαίνοντας στη
διαδικασία να πείσουν τους συµµαθητές τους, αναζητούν, ψάχνουν για τις µαθηµατικές
έννοιες που πρέπει να παρουσιάσουν και σκαρφίζονται τρόπους για να διατηρήσουν το
ενδιαφέρον ζωντανό. Η επιλογή τους γίνεται από τους ίδιους τους µαθητές µετά από
ψηφοφορία. Όλοι οι µαθητές θα ήταν καλό να συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία µέχρι
το τέλος του βιβλίου. Για ποιο λόγο; Η µορφή του βιβλίου όπως αναφέραµε, είναι
διαλογική και ευνοεί ένα είδος δραµατοποίησης. Η σ υµµετοχή των µαθητών σε µια
τέτοια διαδικασία, βοηθάει να εµπλακούν αλλά και να εµπλέξουν τους συµµαθητές τους
σε ένα παιχνίδι ρόλων. «Η δραµατοποίηση είναι ένας παιδαγωγικός τρόπος που οδηγεί
το παιδί να βιώσει και να µεταλλάξει σε εµπειρίες τις πληροφορίες-γνώσεις και τις
συνειδητές και τις ασυνείδητες ποιότητες του εσωτερικού κόσµου, εκφράζοντας τις
δυναµικά µέσα από το σώµα και το λόγο στον εξωτερικό κόσµο».[Άλκηστις, Το βιβλίο
της δραµατοποίησης, Αθήνα, 1989, Άλκηστις, σε. 42]
Το βιβλίο του Hans Magnus Enzensberger έχει, όπως αναφέραµε, το εξής
χαρακτηριστικό γνώρισµα: είναι γραµµένο σε διαλογική µορφή. Με τον τρόπο αυτό µας
παρουσιάζει σε ένα µεγάλο µέρος του την εξέλιξη του αριθµού στην ιστορία των
µαθηµατικών. Από την αρχή, µας εισάγει την έννοια τ ου «απείρου» και της
«πυκνότητας» των πραγµατικών αριθµών. Χωρίς να αναφέρει ακριβή πρόσωπα και
χρονικές περιόδους, δίνει τη χρήση του ρωµαϊκού τρόπου γραφής για να καταλήξει στη
σηµασία της ύπαρξης του µηδενός. Περιγράφει µε συµβολικό τρόπο τους άρρητους
αριθµούς, τους πρώτους, τους τρίγωνους, τους τετράγωνους και καταλήγει στους
αριθµούς της ακολουθίας Fibonacci. Στην έβδοµη νύχτα, καταλήγει µε τη βοήθεια
µικρών πλαστικών, χρωµατιστών κύβων να ολοκληρώσει το «παζλ» των αριθµών και να
συνθέσει το τρίγωνο τ ου Pascal. Τότε ακριβώς, ξεκινάει ένας νέος κύκλος «µαγικών
τρυκ» για τον µικρό Robert, µεταξύ των αριθµών που δοµούν το διάσηµο τρίγωνο.
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1η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Ο Robert όπως κάθε βράδυ αποκοιµήθηκε… Ποιος θα ήταν ο αποψινός του εφιάλτης;
Κάθε βράδυ βλέπει περιπετειώδη όνειρα, όπου πότε τον καταπίνει µια τεράστια φάλαινα,
πότε κατεβαίνει µε ιλιγγιώδη ταχύτητα µια πανύψηλη τσουλήθρα και πότε βλέπει ένα
πολυπόθητο ποδήλατο που ποτέ δεν καταλήγει στα χέρια του. Απόψε ό µως, κάνει τη
θεαµατική του πρώτη εµφάνιση το Πειραχτήρι τον Αριθµών. Ένας

διαβολάκος

βουτηγµένος στους αριθµούς και έτοιµος να εκνευρίσει για τα καλά το κοιµισµένο αγόρι.
«Ποιος είσαι;» είναι τα πρώτα λόγια του Robert και τότε αρχίζουν όλα.
•

Τι θέλει να δείξει το Πειραχτήρι µε τους υπολογισµούς 1+1+1+1+……και
; Ποιους αριθµούς περιγράφει;

•

Γιατί ο πολλαπλασιασµός 11 111 111 111 x 11 111 111 111 δεν ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες του Πειραχτηριού;

•

Γιατί πιστεύετε ότι στη σελίδα 29, το Πειραχτήρι δείχνει τ όσο εκνευρισµένο;
Σχολιάστε: «Στα µαθηµατικά δεν µαντεύουµε!»

2η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Δεν είναι δυνατόν! Αυτό το παράξενο γέρικο
ανθρωπάκι επισκέπτεται για δεύτερη φορά τον
ήρωα µας. Και µάλιστα καθισµένος πάνω σε
ένα µανιτάρι. Σήµερα θα µας ταξιδέψει στην
Ινδία και το θεσιακό σύστηµα.

•

Έχετε αλήθεια προσπαθήσει να γράψετε
µε ρωµαϊκούς αριθµούς την ηµεροµηνία
της γέννησης σας; Για προσπαθήστε.
Το αριθµητικό σύστηµα των Mayas
είχε µηδέν!

•

Ποια είναι η σηµασία του µηδενός;

•

Ποια η ιστορία του µηδενός;
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Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Denis Guedj: Το Θεώρηµα του Παπαγάλου, Εκδόσεις Πόλις
2. Charles Seife: Zero-The Biography of a Dangerous Idea, Penguin Books, 2000

3η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Οι πρώτοι και καλύτεροι αριθµοί (prima donnas στα Αγγλικά και µάλλον πιο πετυχηµένο
ως ονοµασία) θα απασχολήσουν κυρίως το 3ο όνειρο του Robert, µε καθοδηγητή το
Πειραχτήρι. Στα µαθηµατικά πρώτος αριθµός είναι ένας φυσικός αριθµός µεγαλύτερος
της µονάδας µε την ιδιότητα οι µόνοι φυσικοί διαιρέτες του να είναι η µονάδα και ο
εαυτός του. Η ακολουθία των πρώτων ξεκινάει παρακάτω:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97,
101, 103, 107, 109, 113 ...
Η εύρεση των πρώτων αριθµών απασχόλησε από την αρχαιότητα τους µαθηµατικούς.
Ένας από τους πιο απλούς αλλά και αργούς τρόπους για (µαζική) εύρεση πολλών
πρώτων είναι το λεγόµενο Κόσκινο του Ερατοσθένη: Στο σύνολο των φυσικών αριθµών –
πρακτικά έως κάποιο µεγάλο αριθµό Ν – αρχίζουµε και αποκλείουµε πρώτα τα
πολλαπλάσια του 2, µετά τα πολλαπλάσια του επόµενου µη διαγραµµένου αριθµού κ.ο.κ.
έως το Ν. Παρατηρούµε ότι όλο και λιγότερους αριθµούς θα βρίσκουµε προς διαγραφή.
Οι αριθµοί που θα αποµείνουν είναι όλοι πρώτοι. Το Κόσκινο του Ερατοσθένη είναι ένας
αργός αλγόριθµος για να διαπιστώσουµε εάν ένας συγκεκριµένος αριθµός Ν είναι
πρώτος ή όχι. Στις 15 Δεκεµβρίου 2005 ανακαλύφθηκε ο µεγαλύτερος γνωστός αριθµός.
Είναι ο 230.402.457 − 1 και έχει 9.152.052 ψηφία. Ένα από τα ανοιχτά ερωτήµατα της
σύγχρονης θεωρίας αριθµών είναι το πρόβληµα της παραγοντοποίησης µεγάλων
ακεραίων, δηλαδή της εύρεσης εκτελέσιµου αλγορίθµου παραγοντοποίησης. Για την
επίλυση αυτού του προβλήµατος αναπτύχθηκε η κρυπτογραφία δηµόσιου κλειδιού και
ειδικότερα του κρυπτοσυστήµατος RSA.[http://el.wikipedia.org].
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•

Βρείτε τους αριθµούς που δεν είναι πρώτοι και καλύτεροι.

«Κόσκινο του Ερατοσθένη»
•

«Διάλεξε όποιον ζυγό θέλεις. […] Μόνο να είναι µεγαλύτερος απ΄ το δύο. Και θα
σου δείξω ότι είναι το άθροισµα δύο πρώτων και καλύτερων αριθµών…..Κανείς
δεν µπόρεσε να βρει µια απόδειξη ότι είναι πάντοτε έτσι.»
Μήπως αναφέρεται ο Hans Magnus Enzensberger σε συγκεκριµένο πρόβληµα
των µαθηµατικών; Για…..ψάξτε!
(Εικασία του Goldbach)

•

Αναφορά στην εικασία του Riemann.

•

«[…] πάρε έναν αριθµό µεγαλύτερο από το ένα, […] και διπλασίασέ τον. […]
Ανάµεσα σε αυτόν και τον διπλάσιό του υπάρχει πάντα […] τουλάχιστον ένας
πρώτος και καλύτερος αριθµός.» Σε τι αναφέρεται το Πειραχτήρι; Υπάρχει
απόδειξη; (Εικασία του Betrand)

•

Πόσο σηµαντικοί είναι οι πρώτοι αριθµοί στην Κρυπτογραφία;

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Donald M. Davis:Η Φύση και η Δύναµη των µαθηµατικών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης
2.Απόστολος Δοξιάδης: Ο Θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντµπαχ, Εκδόσεις
Καστανιώτης
3. Denis Guedj :Τα Αστέρια της Βερενίκης, Εκδόσεις Ψυχογιός
4. Simon Singh: Κώδικες και Μυστικά, Εκδόσεις Τραυλός
5. Simon Singh: Το Τελευταίο Θεώρηµα του Φερµά, Εκδόσεις Τραυλός
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6. Marcus du Sautoy: Η Μουσική των Πρώτων Αριθµών (σ. 255, 264 για Εικασία
Bertrand), Εκδόσεις Τραυλός

4η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Στα χνάρια του Ίππασου κινείται αυτή τη φορά η δράση. Στην θάλασσα…..Γιατί άραγε
επέλεξε ο Hans Magnus Enzensberger αυτό το σκηνικό; Ίσως για να µας µυήσει στην
πρώτη µεγάλη επανάσταση στην ιστορία των µαθηµατικών, την αρρητότητα!
•

Συζήτηση. Πυθαγόρειο Θεώρηµα. Πως ανακαλύφθηκε το

; Ιστορία µε

Ίππασο. κ.τ.λ.
Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Donald M. Davis:Η Φύση και η Δύναµη των µαθηµατικών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης
2. Denis Guedj: Το Θεώρηµα του Παπαγάλου, Εκδόσεις Πόλις
3. B.L.Van der Waerden: Η Αφύπνιση της Επιστήµης: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης.

5η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Οι διακοπές στη θάλασσα συνεχίζονται και σε αυτό το όνειρο. Ποιος θα το περίµενε ότι
ο Robert θα µάθαινε για τους τρίγωνους αριθµούς από τις καρύδες; Μάλιστα, τις
καρύδες! Οι τρίγωνοι και οι τετράγωνοι αριθµοί ανήκουν στην κατηγοριοποίηση των
αριθµών από τους Πυθαγορείους.

•

Δραστηριότητα στην σελίδα 107.

•

Μπορείτε να περιγράψετε την ιστορία του από τους Βαβυλώνιους έως σήµερα;

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Denis Guedj: Το Θεώρηµα του Παπαγάλου, Εκδόσεις Πόλις
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2. B.L.Van der Waerden: Η Αφύπνιση της Ε πιστήµης: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης.

6η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Στην έκτη νύχτα έχει ολοκληρωθεί η γνωριµία του Robert µε τους αριθµούς και
ελπίζουµε και η δική σας. Αρχίζουν οι

παράξενες συµπτώσεις που κάνουν τα

µαθηµατικά τόσο µυστήρια, όσο και διασκεδαστικά. Οι αριθµοί Fibonacci κλέβουν την
παράσταση. «Εάν είχατε ένα ζευγάρι λαγών και γεννούσαν ένα λαγουδάκι και»…
καταλήγουµε στην ακολουθία των αριθµών Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… Τους
αριθµούς αυτούς θα τους συνδέσουµε στη συνέχεια και µε τον µαγικό αριθµό φ.

•

Που συναντάµε τους αριθµούς της ακολουθία Fibonacci στη φύση;

•

Θεωρούµε ότι έχουµε µια σειρά από 7 καρέκλες. Με πόσους διαφορετικούς
τρόπους µπορούν να καθίσουνε σ΄ αυτές άνδρες και γυναίκες, έτσι ώστε να µην
είναι δυνατόν να µην κάθονται δίπλα- δίπλα δύο γυναίκες;
[Martin Gardner: Το Πανηγύρι των Μαθηµατικών, Μετάφραση: Θ.
Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1986, σ.. 177].
(Ανάγωγη του προβλήµατος σε πιο απλό. Διαδικασία Λύσης Προβλήµατος. Ο
καθηγητής παίζει το ρόλο του διαπραγµατευτή)

7η Νύχτα
Σκέψεις - Δραστηριότητες
Στην έβδοµη νύχτα, ο Robert δείχνει να έχει συνηθίσει και µάλλον να απολαµβάνει τη
παρουσία του άλλοτε ενοχλητικού διαβολάκου. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει σήµερα το
τρίγωνο του Pascal. O Blaise Pascal ήταν γάλλος µαθηµατικός, φυσικός, φιλόσοφος και
συγγραφέας. Σε ηλικία 12 ετών διατύπωσε τα πρώτα του θεωρήµατα στη γεωµετρία και
στα δεκαέξι του χρόνια έγραψε το σύγγραµµα «Περί των κωνικών τοµών», ενώ την ίδια
εποχή ανακάλυψε τη πρώτη αριθµοµηχανή. Μεταξύ του 1646 και 1649 ασχολείται µε
πειράµατα Φυσικής και εκδίδει το «Περί κενού σύγγραµµα». Θεµελίωσε επίσης, τη
θεωρία πιθανοτήτων και τον απειροστικό λογισµό. Πέθανε σε ηλικία 39 ετών.
Το τρίγωνο της παρακάτω εικόνας, ονοµάστηκε τρίγωνο Pascal γιατί ήταν ο πρώτος
που έγραψε σχετικά µε αυτό στην «Πραγµατεία πάνω στο Αριθµητικό Τρίγωνο», το
1653. Το τρίγωνο αυτό ήταν από πριν γνωστό. Είχε εµφανιστεί στη σελίδα τίτλων ενός
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βιβλίου αριθµητικής των αρχών του 16ου αιώνα του αστρονόµου Petrus Apianus. Επίσης,
µια εικόνα σ’ ένα βιβλίο του 1303 ενός Κινέζου µαθηµατικού περιγράφει το τριγωνικό
σχέδιο. Κάποιες πρόσφατες έρευνες τοποθετούν τη καταγωγή του ακόµα πιο πίσω. Ο
Omar Khayyám, µαθηµατικός και φιλόσοφος, γνώριζε το τρίγωνο γύρω στα 1110, ίσως
µάλιστα να το είχε γνωρίσει και αυτός από Κινεζικές ή Ινδικές αρχές. [Martin Gardner:
Το Πανηγύρι των Μαθηµατικών, Μετάφραση: Θ. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Τροχαλία,
Αθήνα 1986, σ. 174-175].

•

Σχολιάστε τη φράση: «Τα µαθηµατικά είναι µια ιστορία χωρίς τέλος».

•

Που συναντάµε τον Pascal στη Φυσική (θέµατα πίεσης);

• (Μοιράζεται σε όλους τους
µαθητές το τρίγωνο του Pascal της
εικόνας στη σ. 150)
Βρείτε
τους
πρωταγωνιστές
αριθµούς που έχουµε συναντήσει
ως τώρα στο βιβλίο. Που
κρύβονται οι
αριθµοί
της
ακολουθίας Fibonacci;

• Στη
σελίδα
148,
διαβάζουµε: «Το τρίγωνο µας
όµως είναι τουλάχιστον δύο
χιλιάδων χρόνων. Νοµίζω ότι
κάποιος Κινέζος κατέβασε
την ιδέα». Ποια είναι η
ιστορία του τριγώνου;
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● Μαγικό τρυκ µε τράπουλα
Ένας µαθητής το παρουσιάζει στους
συµµαθητές του. Χρειάζεται µία
τράπουλα από την οποία αφαιρούµε τα
δεκάρια και τις φιγούρες.
Ο ταχυδαχτυλουργός – µαθητής ζητάει
από έναν εθελοντή συµµαθητή του να
ανοίξει πέντε χαρτιά τυχαία στη σειρά.
Αυτός παίρνει αµέσως ένα χαρτί και το
τοποθετεί κλειστό κάπου ψηλότερα από
την προηγούµενη σειρά. (Βλ.εικόνα) Ο
εθελοντής στη συνέχεια κατασκευάζει
µια πυραµίδα από χαρτιά µε τον
ακόλουθο τρόπο: προσθέτει δυο – δυο τα
ανοιχτά φύλλα της σειράς. Αν το
άθροισµα είναι διψήφιο αφαιρεί από
αυτόν τον αριθµό 9 ή προσθέτει τα δύο
ψηφία του. Ένα καινούργιο φύλλο που
αντιστοιχεί στον αριθµό που προκύπτει
τοποθετείται στη συνέχεια πάνω και
ανάµεσα από αυτά που άθροισε λίγο
νωρίτερα.
Για παράδειγµα, εάν προσθέσουµε τα
δύο πρώτα χαρτιά της εικόνας δίπλα θα
πάρουµε 9 + 7 = 16, 1 + 6 = 7. Η
διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρι να
φτάσει η εξέλιξη της πυραµίδας στο
κλειστό χαρτί, το οποίο βρίσκεται στην
κορυφή. Όταν αυτό αναποδογυριστεί,
αποδεικνύεται ότι είναι το σωστό χαρτί
για το τελευταίο άθροισµα.

[Martin Gardner: Το Πανηγύρι των
Μαθηµατικών, Μετάφραση: Θ.
Παπαδόπουλος, Εκδόσεις
Τροχαλία, Αθήνα 1986, σ. 174175].

Κινεζικό Τρίγωνο του Pascal από
τον Καθρέπτη από Νεφρίτη των
Αγνώστων (1303). [Une histoire
des mathématiques chinoises,
Kiyosi Yabuuti]
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8η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Όγδοη νύχτα. Ο κύριος Enzensberger επιλέγει σαν σκηνικό τη σχολική τάξη και
ηθοποιούς τους συµµαθητές του Robert. Το ρόλο του «κονφερασιέ» παίζει… µα και
βέβαια αυτός που όλοι φαντάζεστε! Θέµα της αποψινής βραδιάς είναι η Συνδυαστική,
Μεταθέσεις και Συνδυασµοί των ν ανά κ.

•

Βιωµατική δραστηριότητα: Οι µαθητές παίρνουν αντίστοιχα το ρόλο της Βίλι,
του Άλµπερτ, του Γουόλτ, κ.τ.λ.. Η ανάγνωση του κειµένου γίνεται ταυτόχρονα
µε τη δράση των µαθητών. Συντονιστής είναι ο καθηγητής του προγράµµατος,
που έχει το ρόλο του διαπραγµατευτή. Σκοπός, να καταλήξουν οι µαθητές να
εµπλακούν όσο το δυνατό περισσότερο και να φτάσουν από µόνοι τους στο
συµπέρασµα.

•

Βιωµατική δραστηριότητα: Το πρόβληµα µε τις χειραψίες ή παραλλαγή αυτού µε
σηµεία και ευθείες. Δηλαδή, πόσες ευθείες διέρχονται από ν σηµεία. Ανάγωγη
του προβλήµατος σε πιο απλό. Διαδικασία Λύσης Προβλήµατος. Ο καθηγητής
παίζει το ρόλο του διαπραγµατευτή.

•

Σύνδεση µε το τρίγωνο του Pascal.

9η Νύχτα
Σκέψεις - Δραστηριότητες
Στην ένατη νύχτα το Πειραχτήρι των Αριθµών εισβάλλει για ακόµα µια φορά στον
ονειρικό κόσµο του µικρού, αλλά τολµηρού Robert. Αυτή τη φορά την τιµητική του έχει
το Άπειρο. Μέσα από µια απλουστευµένη µορφή του Παράδοξου του Ζήνωνα, το
Πειραχτήρι προσπαθεί να µυήσει τον µικρό µαθητή του στο ταξίδι προς το άπιαστο Ένα.
Την έννοια του Απείρου τη συναντάµε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα το 450
π.Χ., στην Ελεατική Σχολή. Ο Ζήνων ο Ελεάτης παρήγαγε τέσσερα παράδοξα, όπως µας
αναφέρει ο Αριστοτέλης στα Φυσικά [Φυσική Ακρόασις VI, 239b-240b], στα οποία µας
παρουσιάζει µέσω ενός µοντέλου Δροµέα - Αγώνα τη φύση της Συνέχειας και του
Απείρου.

•

Σχολιάστε το διάλογο:
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«-Μπορώ να τραβήξω κάνοντας αυτή τη δουλειά ώσπου να πέσω κάτω
αναίσθητος. Στους αιώνες των αιώνων. Θα κοντεύω να φτάσω στο Ένα. Αλλά
ποτέ δε θα φτάσω ακριβώς πάνω του.
-Και όµως δεν έχεις παρά να συνεχίσεις επ’ άπειρον.»
Ποιο ήταν το πρώτο «Πειραχτήρι» των µαθηµατικών που µέσω της διαδικασίας
που περιγράφεται στη σελίδα 187, µας παρουσίασε το Άπειρο;
Πόσο σηµαντική είναι η έννοια του Απείρου στα µαθηµατικά;
•

Τι σχέση έχουν οι δύο εικόνες µε τα προηγούµενα;

«Αέναος Κίνηση», 1961

«Ανεβαίνοντας και Κατεβαίνοντας»,
Λιθογραφία 1960
M.C.Escher

● Ποια καλλιτεχνικά ρεύµατα επηρεάστηκαν από τα µαθηµατικά;
•

Στη Φύση, τι ισχύει; Υπάρχει το αντίστοιχο φαινόµενο της Μοιρασιάς της
Τσίχλας; ( Ατοµική Θεωρία της Ύλης-Ατοµική Θεωρία του Ηλεκτρισµού)

10η Νύχτα
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Σκέψεις – Δραστηριότητες
Αν µπορούσαµε να δούµε µια νιφάδα χιονιού στο µικροσκόπιο, τι σχήµα θα είχε; Για τον
Robert είναι εξάγωνα µέσα σε εξάγωνα, µέσα σε άλλα εξάγωνα… Ας µην βιαζόµαστε
όµως: το Πειραχτήρι έχει ετοιµάσει για το µαθητή του τον αριθµό φ και τα πλατωνικά
στερεά. Αν πάµε στην Αρχαία Ελλάδα, στα µαθηµατικά των Πυθαγορείων θα
συναντήσουµε τη χρυσή τοµή, η οποία εάν έχουµε δύο µήκη α, x:
x

Γ

Α

Β
α

Τότε

x2 = α (α-x) και

.

Ο αριθµός φ θα λέγαµε ότι είναι ένας µαγικός αριθµός που συναντάται στη φύση, στην
αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική ακόµα και στο ανθρώπινο σώµα…

•

Τι κοινό έχουν ένα κανονικό πεντάγωνο, ο

Παρθενώνας, ένα σχέδιο του

Leonardo da Vinci, ο πίνακας The Sacrament of the Last Supper του Salvador
Dali (1904-1989), ένα κοχύλι, µια πεταλούδα, το ανθρώπινο σώµα……
[http://www.goldenmuseum.com/index_engl.html]

•

Θυµηθείτε τους αριθµούς Fibonacci. Π ως
συνδέονται µε τον µαγικό αριθµό φ;

•

Ο «αναθεµατισµένος, παλαβιάρης» αριθµός φ
είναι

ένας

αριθµός

µε

πολύ

ισχυρή

προσωπικότητα, όπως θα είδατε. Υπάρχουν
άλλοι τέτοιοι αριθµοί;
Πώς και γιατί δηµιουργήθηκαν; (π, e ,i)
•

Στη σελίδα 212, η δραστηριότητα που
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προτείνει ο συγγραφέας.
•

Ποια είναι η σηµασία των κανονικών στερεών στην Ακαδηµία του Πλάτωνα;

Προτεινόµενη Βιβλιογραφία
1. Denis Guedj: Το Θεώρηµα του Παπαγάλου, Μετάφραση: Τεύκρος Μηχαηλίδης,
Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 1999
2. B.L.Van der Waerden: Η Αφύπνιση της Επιστήµης: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης.
3. P.J. Davis- R.Hersh: Η Μαθηµατική Εµπειρία, Εκδόσεις Τροχαλία
4. Donald M. Davis:Η Φύση και η Δύναµη των µαθηµατικών, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης

11η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Στην προτελευταία νύχτα, ο Robert δείχνει πιο ώριµος. Το Πειραχτήρι όλες αυτές τις
βραδιές προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον µικρό, αποκαλύπτοντας κόλπα και ιστορίες
φηµισµένες στα µαθηµατικά. Αλλά ο Robert διερωτάται το «Γιατί;», γιατί συµβαίνουν
όλα αυτά; […] «εγώ ένα έχω να πω: µου έδειξες ένα σωρό πράγµατα αλλά δε µου
απέδειξες τίποτα». Πράγµατι, η ύπαρξη της απόδειξης είναι αυτή που δοµεί όλο το
µαθηµατικό στερέωµα. Για την απόδειξη και τη σηµασία της προτείνονται οι
δραστηριότητες στο 2ο µέρος της παρουσίασης µας.
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12η Νύχτα
Σκέψεις – Δραστηριότητες
Όπως σε κάθε ιστορία µυστήριου υπάρχει ένα αποκαλυπτικό τέλος, έτσι το µάλλον
σουρεαλιστικό τέλος της Οδύσσειας του Robert τελειώνει µε ένα έξω-γαλαξιακό ταξίδι
στη χώρα όπου βασιλεύουν οι αστέρες των µαθηµατικών. Αιγύπτιοι, Έλληνες, Άραβες,
Εγγλέζοι, Τούρκοι, Κινέζοι, Ινδοί, Αµερικάνοι και κάθε λογής εθνικοτήτων µαθηµατικοί
από όλο τον κόσµο που ανακάλυψαν µαθηµατικές έννοιες για όλο τον κόσµο. Ο Robert,
µυηµένος πλέον στο χώρο των µαθηµατικών, έχει τη τύχη να τους βλέπει από κοντά και
να αφουγκράζεται την µαθηµατική τους διάνοια.

•

Συναντάµε το φανταστικό αριθµό i στη Φυσική; [Παρά το παραπλανητικό τους
όνοµα, οι φανταστικοί αριθµοί είναι όχι µόνο υπαρκτοί αλλά και πολύ χρήσιµοι,
µε εφαρµογή στον ηλεκτρισµό, στην επεξεργασία σηµάτων και σε πολλές άλλες
εφαρµογές. Η πολική µορφή των µιγαδικών αριθµών τους καθιστά ιδανικούς για
την αναπαράσταση περιστρεφόµενων διανυσµάτων και φάσεων και συνεπώς
χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην ηλεκτρονική (για την αναπαράσταση
εναλλασσόµενων ρευµάτων), στην κυµατική και γενικά στη µελέτη των
περιοδικών φαινοµένων] [http://el.wikipedia.org].

•

Ποια Πειραχτήρια συναντάει στο Παράδεισο των Αριθµών;

•

Ποιες είναι αυτές οι έξι-εφτά γυναίκες Πειραχτήρια που συνάντησε ο Robert και
για ποιο λόγο είναι γνωστές;

•

«Τα Μαθηµατικά, ήταν αντρική υπόθεση». Συµφωνείτε ή διαφωνείτε;

•

Γράψτε το δικό σας τέλος για το βιβλίο.
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