Μέρος ΙΙ: Συνειρµοί
Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν σαν στόχο να δώσουν στους
µαθητές το έναυσµα να αναζητήσουν τα µαθηµατικά έξω από τα
σχολικά τους βιβλία, σε θέµατα που από τη µία φαντάζουν (και
ενδεχοµένως είναι) πιο συναρπαστικά και όπου δεν φαντάζονταν ό τι
θα συναντούσαν τα ενοχλητικά «αριθµητικά δαιµόνια».
Η Έννοια και Αξία της Απόδειξης
Αν και η απόδειξη αυτή καθεαυτή, όπως αναφέρθηκε και στην
εισαγωγή, δεν απαντάται πουθενά µέσα στο βιβλίο µε τη συνήθη
µορφή της, ήτοι ως µέσο επαλήθευσης των διαφόρων ισχυρισµών του
πειραχτηριού, έχει την ξεχωριστή της θέση. Στην Ενδέκατη Νύχτα, ο Robert έρχεται
σε επαφή, όχι µε την απόδειξη όπως αυτή είναι γνωστή στο σχολείο (ένας αριθµός
από βήµατα, πράξεις και ισχυρισµούς που αποδεικνύουν ένα θεώρηµα), αλλά ως
οντότητα, ως πρακτικός τρόπος να φτάσει κανείς από την αρχή ενός δρόµου στο
τέλος του ή εν προκειµένω από τη µία όχθη ενός ορµητικού ποταµού στην άλλη. Τα
βήµατα της απόδειξης είναι τα στέρεα βραχάκια που αντέχουν το βάρος του ήρωά
µας. Βέβαια, µε τη β οήθεια µιας εικόνας παρατίθεται και ο παραλογισµός της
αποδεικτικής διαδικασίας, ο οποίος οδήγησε τον Bertrand Russell σε µια ανάλυση µε
κουραστική σηµειολογία, η οποία απεδείκνυε πως 1 + 1 = 2. Οι 10 σελίδες µέσα στις
οποίες γίνεται η αναφορά στην απόδειξη, αποτελούν πολύ γόνιµο έδαφος για
συζήτηση και έρευνα από τη µεριά των µαθητών:
● Η καταγωγή της απόδειξης. Η γέννηση της αποδεικτικής διαδικασίας. Αναζήτηση
πληροφοριών µε στόχο το θέµα να παραπέµψει στον Ευκλείδη και το έργο του.
Εξήγηση από τον διδάσκοντα και εκτίµηση από τους µαθητές αυτής της
συνεισφοράς: έρευνα για προγενέστερη γεωµετρική γνώση αρχαιότερων λαών
(Βαβυλώνιοι, Αιγύπτιοι) και σύγκριση των µαθηµατικών τους επιτευγµάτων από
πρακτικής και θεωρητικής σκοπιάς µε αυτά της µετά-Ευκλείδη εποχής. Έρευνα για τη
ζωή και το έργο του Ευκλείδη.
● Ο διδάσκων καλείται να παρακινήσει εµµέσως τους µαθητές να αµφισβητήσουν το
5ο αξίωµα. Συνιστάται να τους δοθεί η ευκαιρία να δοκιµάσουν τον ισχυρισµό, µε τις
προσπάθειές τους να αποβούν αργά η γρήγορα άκαρπες. Ανάθεση έρευνας σχετικά µε
προγενέστερες προσπάθειες απόδειξης του 5ου αξιώµατος ως θεωρήµατος.
Εναλλακτικά, µπορεί να δοθεί άµεσα ως θέµα για συζήτηση και έρευνα η σχέση του
5ου αξιώµατος (ισχύοντος ή όχι) µε την αστρονοµία. Προτιµήστε να µπείτε σε αυτό το
θέµα µε φράσεις που να εµπνέουν µυστήριο, όπως: «τελικά τι σχήµα έχει το
Σύµπαν;» και παρακινήστε τους να αναζητήσουν την απάντηση σε σχέση µε το 5ο
αξίωµα. Μην υποτιµάτε την αξία του internet και τη σχέση των σηµερινών µαθητών
µε αυτό. Αν υπάρχει πρόσβαση, µια λίστα µε φαινοµενικά άσχετες µεταξύ τους
λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση, µπορεί να κινήσει πολύ το ενδιαφέρον τους.
Δεδοµένου ότι η συζήτηση θα έχει σαν τελικό στόχο µια σύντοµη επαφή µε τις µη
ευκλείδειες γεωµετρίες (Riemann, Lobatschewski), ε ίναι απαραίτητο να έχετε κάνει
προηγουµένως τη σχετική έρευνα, ώστε να δώσετε µερικές εξηγήσεις χωρίς να
βρεθείτε πνιγµένοι σε ένα αρκετά σύνθετο ζήτηµα, αλλά ούτε και να κουράσετε τους
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µαθητές. [Ένα δείγµα χρήσιµων και µη αποπνικτικών πληροφοριών µπορείτε να
βρείτε στο βιβλίο «Το Σύµπαν που Αγάπησα», Τόµος Πρώτος σ. 63, Στράτου
Θεοδοσίου και Μάνου Δανέζη, Εκδόσεις Δίαυλος. Για κάπως πιο αναλυτικά αλλά
πάλι όχι δυσνόητα, παραπέµπουµε στο «Η Ποίηση του Σύµπαντος», Robert
Osserman, Εκδόσεις Κάτοπτρο. Ενθαρρύνεται η κριτική σύγκριση µεταξύ του είδους,
της πολυπλοκότητας και της περιεκτικότητας των πληροφοριών των δύο βιβλίων (ή
ενδεχοµένως και άλλων).]

Σχηµατικά οι τρεις διαφορετικές γεωµετρίες, όπου «ε» η καµπυλότητα (από το βιβλίο
«Το Σύµπαν που Αγάπησα», Σ.Θεοδοσίου, Μ.Δανέζη)
● Συζήτηση και έρευνα µε θέµα ανθρώπινες ιστορίες που περιστράφηκαν γύρω από
αποδείξεις. Δίνονται ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα το Θεώρηµα του Fermat
(ενδεχοµένως και ονόµατα ορισµένων από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας της
απόδειξης) και η ιστορία των Principia Mathematica και της µαθηµατικής λογικής (µε
βήµα την αναφορά στον Russell) η οποία κυριολεκτικά τρέλανε τους σπουδαιότερους
θεµελιωτές της (Frege, Cantor, Hilbert, Gödel) . Άλλα ονόµατα που προσφέρονται
ως θέµατα έρευνας και συζήτησης είναι αυτά του Newton, του Eüler και του Hardy.
Αναζητήστε (ή βάλτε τους µαθητές να αναζητήσουν) προς αξιοποίηση τα παρακάτω:
(α) Ο Newton έλαβε κάποτε µια επιστολή από τον Edmund Halley, αναφορικά µε
τους Νόµους του Kepler, οι ο ποίοι λειτουργούσαν πολύ καλά στην πράξη, αλλά
στερούνταν µαθηµατικής απόδειξης και ζήτησε τη βοήθειά του προς αυτήν την
κατεύθυνση. Ο Newton ισχυρίστηκε ότι τους είχε ήδη αποδείξει µαθηµατικά και
µάλιστα κοµψά. Ωστόσο η απόδειξη που έστειλε στον Halley, α ν και σωστή, κάθε
άλλο παρά κοµψή ήταν (γενικά πιστεύεται ότι έκανε την απόδειξη κατόπιν του
γράµµατος του Halley). Συνιστάται έρευνα του περιστατικού και συζήτηση πάνω στις
προεκτάσεις που έχει η απόδοση µιας απόδειξης σε ένα συγκεκριµένο άτοµο.
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(β) Ο Hardy όχι µόνο πίστευε στο Θεό, αλλά θεωρούσε ότι ήταν θανάσιµοι εχθροί.
Έτσι έστειλε ένα ψευδές τηλεγράφηµα ότι είχε αποδείξει την εικασία Riemann για
τους πρώτους αριθµούς, πριν ξεκινήσει ένα ταξίδι σε ταραγµένη θάλασσα.
Αναζητήστε το σχετικό µαθηµατικό ανέκδοτο και στοιχεία για την εικασία Riemann
χωρίς να µπείτε σε λεπτοµέρειες. Συζητήστε τη σηµασία της υστεροφηµίας. [Μεγάλη
βοήθεια θα είναι το βιβλίο «Η Μουσική των Πρώτων Αριθµών», Marcus du Sautoy,
Εκδόσεις Τραυλός.]
Μεταξύ Αριθµού και Ξίφους
Εδώ τα µαθηµατικά αποτελούν την εκκίνηση για την έρευνα ιστορικών αληθειών και
ανεκδότων, τα οποία σχετίζονται µε τη φιλοσοφική σκέψη, την κοινωνική κατάσταση
και τα τεκταινόµενα της εκάστοτε εποχής. Τα µαθηµατικά ξεφεύγουν από το ρόλο
τους ως δυνάστες των µαθητών και γίνονται αφηγητές (µέσω του διδάσκοντα ή της
έρευνας των µαθητών) συναρπαστικών ιστοριών. Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα:
, ως µέρος της γενικής
● Στην Τέταρτη Νύχτα (σ. 82-85), γίνεται αναφορά στο
συζήτησης για τις ρίζες και εν τέλει για τους άρρητους αριθµούς («παράλογους») και
δίδεται η γεωµετρική κατασκευή από το τετράγωνο µε µοναδιαίες πλευρές. Εύκολα η
συζήτηση µπορεί να έρθει στον φερόµενο ως πρώτο που παρατήρησε αυτή την
«ανωµαλία», τον Ίππασο τον Μεταποντίνο. Έρευνα-αναφορά στη ζωή και το έργο
του, σύνδεση µε τη σχολή των Πυθαγορείων και παραποµπή στο γνωστό θεώρηµα
που ξαφνικά θα αποκτήσει νέο ενδιαφέρον: µια θεωρία λέει ότι ο Ίππασος
δολοφονήθηκε λόγω της ανακάλυψής του, η οποία αναιρούσε την τελειότητα των
αριθµών που ασπάζονταν οι Πυθαγόρειοι.
● Δραστηριότητα µε έρευνα ενδεχοµένως κατά περιοχές (Αραβία, Ελλάδα, Μεγάλη
Ελλάδα, Ινδία, Κίνα) ή µε προτάσεις για συγκεκριµένα ονόµατα, όπως οι Omar
Khayyàm, Hassan El Sabah (παραποµπή στην γενικότερη ιστορία τ ων Hassassin)
κ.α. Δεν είναι ανάγκη οι έρευνες να περιοριστούν στον αρχαίο κόσµο, καθότι υπάρχει
γόνιµο έδαφος και στη µεταγενέστερη ιστορία (π.χ. Tartaglia, Οικογένεια Bernoulli,
Gallois). [Προτείνεται αναφορά σε βιβλία όπως «Το Θεώρηµα του Παπαγάλου»,
Denis Guedj, Εκδόσεις Πόλις (το οποίο αναλώνεται στην εξιστόρηση της
µαθηµατικής εξέλιξης, µε πληθώρα από
ενδιαφέροντα περιστατικά και ιστορίες
σχετιζόµενες µε τους ανθρώπους που
παρήγαγαν τη µαθηµατική γνώση), «Ο Θείος
Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντµπαχ»,
Απόστολου Δοξιάδη, Εκδόσεις Καστανιώτης
και «Η ράβδος του Ευκλείδη», Jean Pierre
Luminet, Εκδόσεις Λιβάνης.] Ακολουθεί ένα
παράδειγµα:
Ο Leonhard Eüler, όταν ανακάλυψε ότι
επρόκειτο να χάσει την όρασή του,
αποστήθισε τα µαθηµατικά που θεώρησε ότι
θα χρειαστεί για να συνεχίσει την έρευνά του.
Επίσης, είχε πάρα πολύ δυνατό υπολογιστικό
µυαλό και µπορούσε, µεταξύ άλλων να
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υπολογίσει από µνήµης µέχρι και το 2100. Συζητήστε περί θεωρούµενων και
πραγµατικών ικανοτήτων ή / και δεξιοτήτων, νοητικών ή µη που καθιστούν κάποιον,
δυνάµει, καλό επιστήµονα (µην περιοριστείτε στους µαθηµατικούς).
Η Πινακοθήκη
Σε πολλά σηµεία το Πειραχτήρι είτε λέει ξεκάθαρα, είτε υπαινίσσεται ότι είναι ένα
από πολλά που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Από τη µία αυτό µπορεί να
ερµηνευθεί όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, δηλαδή ότι τα Πειραχτήρια των
Αριθµών είναι η διάνοια διαφόρων µαθηµατικών και ότι βρίσκονται πίσω από τις
σπουδαίες εµπνεύσεις και αποδείξεις. Από την άλλη, οι αναφορές του Πειραχτηριού
σε µαθηµατικούς ως «συναδέλφους» του ή άλλα Πειραχτήρια, µπορεί να αποτελέσει
βήµα για µια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Αν πάρουµε ως κανόνα ότι οι
µαθηµατικοί είναι τα Πειραχτήρια, µπορούµε να συνθέσουµε έναν ενδιαφέροντα
κατάλογο.
Μοιράζεται στους µαθητές (χωρισµένους ενδεχοµένως σε οµάδες) το βιβλίο
σε κεφάλαια, µε την οδηγία να σηµειώσουν τα ονόµατα που εµφανίζονται στις
σελίδες τους. Αυτό περιλαµβάνει π.χ. το «Μπονάτσι» από τους «Αριθµούς
Μπονάτσι» (αριθµοί της ακολουθίας Fibonacci), δεδοµένου ότι πήραν το όνοµά τους
από ένα διάσηµο Πειραχτήρι. Όπως µπορεί κανείς να παρατηρήσει εύκολα, σχεδόν
όλοι οι µαθηµατικοί και τα περισσότερα από τα θεωρήµατα ή ορισµοί, δίνονται µε
παρατσούκλια που αποτελούν είτε λογοπαίγνια, είτε συνειρµούς (παραδείγµατα ο
Felix Klein = «Ευτυχής Μικρούλης», Professor Gauss → Professor Grauss =
«Καθηγητής Τρόµος» και ο Johan de Luna = «Τζόνι Φεγγάρης»). Αφού έχουν
σηµειωθεί τα ονόµατα, προτείνεται κάποια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
● Όλες οι ο µάδες διατηρούν από τα ονόµατα που σηµείωσαν, τον ίδιο αριθµό εξ’
αυτών, κατόπιν κοινής συµφωνίας ή υπόδειξης από τον διδάσκοντα. Έπειτα, αφού
καθοριστεί κάποια σειρά, η κάθε ο µάδα διαδοχικά διαλέγει ένα όνοµα και ρωτάει
οµάδα της επιλογής της αν αναγνωρίζει τον µαθηµατικό που υποδεικνύει το
παρατσούκλι. Αυτό βεβαίως είναι δυνατόν να επεκταθεί σε ονοµασίες θεωρηµάτων ή
ορισµούς (π.χ. Ακολουθία Fibonacci = «Αριθµοί Μπονάτσι», Άρρητοι = «Παράλογοι
Αριθµοί», Δυνάµεις = «Πήδοι» κ.ο.κ). Αν η ερωτηθείσα ο µάδα βρει την κανονική
ονοµασία, παίρνει έναν βαθµό, αν όχι ο βαθµός πάει στην ερωτούσα ο µάδα. Το
παιχνίδι τελειώνει όταν εξαντληθούν τα ονόµατα. Εναλλακτικά, αν οι µαθητές
τυχαίνει να µην έχουν ιδιαίτερη επαφή µε τα ονόµατα λόγω ηλικίας, µπορεί να δοθεί
µια εβδοµάδα έρευνας µε όλο το βιβλίο στη διάθεσή τους, ώστε να προετοιµαστούν
για το παιχνίδι. Είναι σηµαντικό να µην έχουν πρόσβαση στο ε υρετήριο στο τέλος
του βιβλίου και να µην γνωρίζουν ποια ο µάδα έχει ποιο κεφάλαιο. Αν δεν
µοιραστούν όλα τα κεφάλαια, παρά µόνο τα πλουσιότερα σε ονόµατα, αυτό µπορεί να
επιτευχθεί µε φωτοτυπίες. Προτείνεται κάποιου είδους έπαθλο για τη νικήτρια οµάδα
(όπως για παράδειγµα κάποιο άλλο βιβλίο επιστηµονικής λογοτεχνίας), αλλά το αν
τελικά θα είναι υλικό ή ηθικό, επαφίεται στον διδάσκοντα.
● Συζήτηση στην τάξη προ ή κατόπιν έρευνας, µε διευκρίνιση των ονοµάτων από τον
διδάσκοντα, όπου αυτό είναι απαραίτητο και ενδεχοµένως σύντοµη σύγκριση µε τη
µαθηµατική ύλη της χρονιάς, όπου αυτό είναι δυνατόν. Ανάθεση εξεύρεσης
πληροφοριών για επιλεγµένα (ή ό λα, αν επαρκούν οι µαθητές) ονόµατα (καλύτερα
ανθρώπων) µε στόχο µια σειρά παρουσιάσεων στην υπόλοιπη ο µάδα ανάγνωσης.
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Συνιστάται συγκεκριµένη µορφή του κειµένου για τη παρουσίαση των πληροφοριών,
ώστε στο τέλος της διαδικασίας να παραχθεί κάτι σαν λεύκωµα των µαθηµατικών
που αναφέρθηκαν / µελετήθηκαν (παραθέτοντας το παρατσούκλι του καθενός από το
βιβλίο), το οποίο θα µοιραστεί στα µέλη της ο µάδας ανάγνωσης σαν σύνολο. Οι
δυνατότητες ενός τέτοιου ευρετηρίου, το οποίο θα έχει συντεθεί µε την ενεργή
συµµετοχή των µαθητών, έχει πέρα από το γνωστικό κέρδος, προφανώς, περαιτέρω
δυνατότητες και χρήσεις, κατά την κρίση του διδάσκοντα.
Οι Συνήθεις Ύποπτοι
Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να συνδυαστεί
συνολικά µε την ενότητα της Πινακοθήκης, αλλά
αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορείτε κάλλιστα να
καταρτίσετε
ένα
κατάλογο
µε
ονόµατα
µαθηµατικών και σχετικών προσωπικοτήτων που
αναφέρονται στο βιβλίο (ή να παραπέµψετε απλώς
στο ευρετήριο) και αναθέσετε στους µαθητές να
αναζητήσουν εικόνες σε βιβλία ή στο internet, των
εν λόγω ατόµων. Όταν µαζευτεί το φωτογραφικό
υλικό, µοιράζεται συνολικά στους µαθητές, µε την
οδηγία να αναλογιστούν ποια από αυτά τα πρόσωπα
τους φαίνονται «µαθηµατικά» και ενδεχοµένως να
σηµειώσουν δυο-τρία πράγµατα ως αιτιολόγηση.
Ακολουθεί συζήτηση και σηµείωση βασικών
συµπερασµάτων. Εναλλακτικά, µπορούν να
επιλεγούν µόνο ορισµένα πρόσωπα από τον διδάσκοντα, ενδεχοµένως αναµεµειγµένα
µε µη µαθηµατικούς ή γενικότερα µη επιστήµονες της ίδιας εποχής (για να
διευκολυνθείτε, επιλέξτε συγκεκριµένες περιόδους). Έπειτα µοιράζονται /
προβάλλονται οι φωτογραφίες στους µαθητές και ακολουθεί η ίδια ουσιαστικά
διαδικασία, φυσικά µε επακόλουθες εξηγήσεις από τον διδάσκοντα για την κάθε
φωτογραφία (αν είναι απαραίτητο).

Marcus du Sutoy (πάνω), Rudolf Steiner και Georg Riemann: ποιος… φαίνεται
µαθηµατικός και ποιος είναι;
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Η Διάσταση του Ζητήµατος
Στη Δέκατη Νύχτα (σ. 206-213), γίνεται λόγος για σταθερές αναλογίες (χρυσή τοµήδείτε το πρώτο µέρος της παρουσίασης) και παρατίθεται ένα τέχνασµα µε κόµβους,
επιφάνειες και γραµµές: µε τη βοήθεια του τεχνάσµατος αυτού σε οποιοδήποτε
δισδιάστατο σχήµα το άθροισµα των κόµβων (Κ) µε τις επιφάνειες (Ε) και µείον τις
γραµµές (Γ) – όπου γραµµή ορίζεται ως οτιδήποτε βρίσκεται µεταξύ δύο κόµβων –
δίνει πάντα τη µονάδα. Αντίστοιχα, σε τρισδιάστατα σχήµατα δίνει τον αριθµό 2 και
µετά η συζήτηση παραπέµπει στην πρακτική κατασκευή στερεών από επίπεδα
σχήµατα.
● Μαθηµατικά ή Μαγικά; Ο τύπος του πειραχτηριού σχετίζεται µε πραγµατικά
µαθηµατικά ή είναι ένα απλό τρυκ; Συζητήστε. Μια ενδιαφέρουσα οδός είναι η
ανακάλυψη από τα παιδιά ή η αποκάλυψη από τον διδάσκοντα, της ύπαρξης του
Τύπου του Eüler. (Με την εκκίνηση µια συζήτησης για τον Eüler, η δραστηριότητα
µπορεί να παραπέµψει σε κάποια από τις παραπάνω, σχετιζόµενες µε τους
µαθηµατικούς και τη ζωή τους.) Γιατί το κόλπο πιάνει πάντα; Ενθαρρύνετε την
αναζήτηση απάντησης στην αξιωµατική θεµελίωση (τι ορίσαµε ως κόµβους, γραµµές,
επιφάνειες;). Ο διδάσκων καλείται να παρακινήσει τα παιδιά να αναζητήσουν κάποιο
νόµο ή σταθερή αναλογία (πλευρών –
γραµµών – επιφανειών), στα οποία να
οφείλεται η ισχύς του «τρυκ».
Συζητήστε το σχήµα της µπάλας του
ποδοσφαίρου. Φτιάχνουµε στερεά
µόνο µε ίδιες πλευρές (ανάλυση και
έρευνα για τα ηµικανονικά πολύεδρα
και πού τα συναντάµε) Για µικρότερα
παιδιά προτείνεται δραστηριότητα
κατασκευής γεωµετρικών στερεών
από χαρτόνι και αξιοποίηση της
προτεινόµενης δραστηριότητας των
σελίδων 212-213.
● Συζήτηση: τι θα µπορούσαν να σηµαίνουν οι αριθµοί 1 και 2 που προκύπτουν για
τα επίπεδα και τα στερεά αντίστοιχα; (π.χ. ελάχιστος αριθµός γωνιών για την ύπαρξη
επιφάνειας και όγκου αντίστοιχα).
● Στο κείµενο το Πειραχτήρι φτάνει µέχρι τις τρεις
διαστάσεις. Υπάρχουν παραπάνω διαστάσεις; Αν ναι,
πόσες και σε ποιες µπορούµε να δώσουµε πραγµατικό
(τρόπω τινά, φυσικό) νόηµα; Ο χρόνος έχει / είναι
διάσταση; Συναντάµε διαστάσεις µόνο στη γεωµετρία;
Γνώριζαν οι Αρχαίοι Έλληνες για διαστάσεις πέρα από την
τρίτη (αναφορά στον Πλάτωνα); Τι είναι ο τετραδιάστατος
χώρος Hilbert; Θέστε ερωτήµατα και αναθέστε έρευνα
µετά από σύντοµη συζήτηση. [Χρήσιµη πηγή είναι το
βιβλίο «The Fourth Dimension», Rudolf Steiner,
Anthroposophic Press.]
● Συζήτηση: πώς θα αντιλαµβανόµασταν τις άλλες
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διαστάσεις αν εµείς ήµασταν µόνο δισδιάστατοι; Πόσες διαστάσεις πιστεύετε ότι
έχουµε και γιατί (π.χ. τέσσερις: τρεις για την υλική µας µορφή και µία για την κίνησή
µας µέσα στο χρόνο); [Χρήσιµες αναφορές: «The Fourth Dimension», Rudolf Steiner,
Anthroposophic Press, «The Annotated Flatland», Edwin Abbott, µε σηµειώσεις του
Ian Stewart, The Perseus Press, «Φλάτερλαντ-Η Περιπέτεια των Πολλών
Διαστάσεων», Ian Stewart, Εκδόσεις Τραυλός.]
● Βιωµατική Εµπειρία: ο διδάσκων ή οι µαθητές επιλέγουν για δραµατοποίηση
(συνιστάται) ή ανάγνωση, αποσπάσµατα από τα Flatland ή Flatterland (από αυτό σε
όποια γλώσσα επιθυµούν, αν και γενικά το πρωτότυπο κρίνεται καλύτερο). Μετά από
κάθε «παράσταση», στην επόµενη συνάντηση σχολιάζονται και εξηγούνται τα
µαθηµατικά θέµατα που εµφανίστηκαν µέσα στο κείµενο. Αυτό µπορεί να
συνδυαστεί και µε έρευνα από µέρους των µαθητών στο µεσοδιάστηµα.
● Συζήτηση – Έρευνα – Εργασία: Πώς µπορούµε να
φτιάξουµε νέες διαστάσεις, ξεκινώντας από το
σηµείο; «Σύγκρουση» πολλών (άπειρων) σηµείων,
µας δίνει µια ευθεία. «Σύγκρουση» πολλών (άπειρων)
ευθειών, µας δίνει µια νέα ευθεία και τη δεύτερη
διάσταση.
«Σύγκρουση»
πολλών
(απείρων)
επιφανειών µας δίνει µια νέα επιφάνεια και την Τρίτη
διάσταση κ.οκ. Μέχρι πού µπορεί να φτάσει αυτή η
διαδικασία; Η έννοια του απείρου και του απειροστού
(Πρώτη Νύχτα, Η Διαίρεση της Τσίχλας). Πώς
αλλιώς
φτιάχνουµε
στερεά
από
επίπεδα
(πολλαπλασιασµός της επιφάνειας µε την κάθετη σε
αυτή ευθεία, άθροισαµ άπειρων ό µοιων επιφανειών
απειροστού πάχους κ.ο.κ); [Πάλι εκτενής ανάλυση
µπορεί να βρεθεί στο «The Fourth Dimension»,
Rudolf Steiner, Anthroposophic Press.]
«Corpus Hypercubus»,
Salvador Dali, 1954.
● Πού συναντάµε τον κύβο (ή κυβισµό) και τους υπερκύβους εκτός από τα
µαθηµατικά; Είναι απλώς τέχνη;

Ακόµα και αν µας…
«πειράζουν»

ίσως και τα µαθηµατικά
έχουν πλάκα!
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