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Το µυθιστόρηµα ξετυλίγεται στην Πορτογαλία το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα
στην Κοϊµπρα και το Πόρτο.
Κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης είναι ο παππούς Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα, που ,
παρ’ όλο που ξέρουµε από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο ότι έχει πεθάνει ενώ έλεγε µια
ιστορία, διατρέχει όλο το βιβλίο. Ο παππούς είναι αµπελουργός και παραµυθάς.
Ο εγγονός του ,Μανουέλ, σύµφωνα µε την επιθυµία του παππού, πηγαίνει στην
Κοϊµπρα, στο Πανεπιστήµιο, για να σπουδάσει Μαθηµατικά. Παρακολουθεί τα
µαθήµατα Μαθηµατικών του καθηγητή Ριµπέιρο και ανάµεσά τους δηµιουργείται µια
ζεστή σχέση δασκάλου – µαθητή.
Την ηµέρα που γιορτάζει το Πανεπιστήµιο και µαζί του όλη η πόλη, ο Μανουέλ
γνωρίζει την Μαρία, κόρη ενός υφασµατέµπορου. Ανάµεσα στους δύο νέους
γεννιέται ένας έρωτας. Σε µια επίσκεψη στο σπίτι της Μαρίας ο Μανουέλ µαθαίνει
ότι ο πατέρας της γνώριζε τον παππού του και ακούει την ιστορία για µια κοπέλα που
έγινε γριά και που ήταν η ιστορία , που δεν πρόλαβε να τελειώσει ο παππούς του.
Η Μαρία φεύγει για το Πόρτο αφού αποκαλύψει στον Μανουέλ ότι ο πατέρας της
επιθυµεί να την παντρέψει µε κάποιον άλλο .Πικραµένος ο Μανουέλ δέχεται την
πρόταση του Ριµπέιρο να πάει µαζί του στο Πόρτο. Εκεί σ ’ένα καπηλειό ο Μανουέλ
µαθαίνει από τον κάπελα ότι ο παππούς του σύχναζε σ’ αυτό το καπηλειό όταν
ερχόταν για δουλειές στην πόλη. Λίγο πριν φύγουν από το καπηλειό συναντούν µια
όµορφη κοπέλα που θέλει να τους αφηγηθεί την ιστορία της.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Το βιβλίο έχει µια διάθεση παραµυθητική µε πλούσιες εικόνες που ξυπνούν την
όραση, την ακοή, την γεύση, την αφή, την όσφρηση.
Το βιβλίο προτείνεται για τις τάξεις του λυκείου.
Η προσέγγιση του βιβλίου γίνεται µε τον εξής τρόπο:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Παραµύθι και παραµυθάδες. Ο παππούς και οι ιστορίες. Αφήγηση. Αφήγηση και
Μαθηµατικά.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γεωγραφία , ιστορία και πολιτισµός: Πορτογαλία. Κοϊµπρα .Πανεπιστήµιο. Πόρτο.
Αθουλέχο. Μουσική.
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μανουέλ Τόρρες ντα Σίλβα. Καθηγητής Ριµπέιρο. Μαρία. Ταξίδι. Η κοπέλα που
έγινε γριά. Καθρέφτης. Άλλα πρόσωπα.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μαθηµατικά.
ΠΕΜΠΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εικόνες της καθηµερινής ζωής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για την πρώτη ενότητα προτείνονται :
 Τι είναι παραµύθι, ποια η ετυµολογία της λέξης, ποιος ο ρόλος του, που
λέγονταν τα παραµύθια; Έχουν τα ίδια τα παιδιά ακούσει παραµύθια και από
ποιόν;
 Πώς να ήταν οι παραµυθάδες; Υπάρχουν σήµερα παραµυθάδες;
 Τι είναι αφήγηση;

 Να βρεθούν όλες οι ιδέες του συγγραφέα για την αφήγηση έτσι όπως τις
εκφράζουν οι ήρωες του βιβλίου του.
 Πώς µπλέκονται τα µαθηµατικά µε την αφήγηση; Ποιες είναι οι ιδέες του
συγγραφέα για αυτό;
 Να βρεθούν όλες οι ιστορίες που παρεµβάλλονται στην αφήγηση του βιβλίου
και να τις αφηγηθούν.
 Να γράψουν όλες τις κουβέντες του παππού όπως τις αναφέρουν οι άλλοι.
 Ποιος ήταν τελικά ο παππούς; Να γίνει σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του
από τις πληροφορίες που υπάρχουν γι’ αυτόν από την αρχή ως το τέλος του
βιβλίου.
Για την δεύτερη ενότητα προτείνονται:
 Nα βρουν χάρτες της Πορτογαλίας, της Κοϊµπρα και του Πόρτο και να
εντοπίσουν τους τόπους που αναφέρει το βιβλίο.
 Να βρουν ποιες πληροφορίες δίνει ο συγγραφέας για την Πορτογαλία στο
βιβλίο.
 Nα βρουν πληροφορίες για την Πορτογαλία , τους ποιητές και τους
συγγραφείς της που αναφέρονται.
 Να βρουν εικόνες της Πορτογαλίας, της Κοϊµπρα και του Πόρτο.
 Τί είναι τα αθουλέχο;
 Τί γνωρίζουν για την µουσική της Πορτογαλίας;
Για την τρίτη ενότητα προτείνονται:
 Ποιος είναι ο Μανουέλ Τόρρες ντα Σίλβα;
 Πώς περιγράφεται ο καθηγητής Ριµπέιρο και πώς τον κρίνετε ως καθηγητή;
 Ποια είναι η Μαρία και ποια τα «πιστεύω» της;
 Ταξίδι. Ποια η συζήτηση και ποιες ιδέες εκφράζονται για το ταξίδι;
 Πώς αντιλαµβάνεσθε την ιστορία µε την κοπέλα που έγινε γριά; Πώς την
βοήθησε ο παππούς;
 Ποιος ο συµβολισµός του καθρέφτη και τι πληροφορίες παίρνουµε από το
βιβλίο γι’ αυτόν;
 Ποια άλλα πρόσωπα κινούνται στην ιστορία και τι ρόλο διαδραµατίζουν;

Για την ενότητα µε τα Μαθηµατικά προτείνονται:
 Τι πιστεύει ο καθηγητής Ριµπέιρο για τα µαθηµατικά των Ελλήνων και των
Ρωµαίων;
 Να βρουν πληροφορίες για τον Σωσιγένη, τον Ευκλείδη, τον Πτολεµαίο και
τον Πυθαγόρα.
 Φιµπονάτσι , η ακολουθία του Φιµπονάτσι και η ακολουθία του Φιµπονάτσι
στην Φύση.

 Χρυσός κανόνας και χρυσή τοµή. Τί λέει για την Χρυσή Τοµή ο καθηγητής
Ριµπέιρο; Ποια είναι η πρόταση του γερµανού αστρολόγου Κέπλερ;
 Κέπλερ
 Λούκα Πατσιόλι.
 Αριθµοί, πρώτοι αριθµοί, δίδυµοι πρώτοι αριθµοί, τρίδυµοι πρώτοι αριθµοί,
τριγωνικοί αριθµοί, η µυστική δύναµη των αριθµών.
 Αρχιµήδης.
 Φίλιοι αριθµοί.
 Τέλειοι αριθµοί.
 Ο Λαβύρινθος και η µεταφορική του σηµασία όπως φαίνεται στο βιβλίο.
 Τι γνωρίζετε για το σκάκι; Μπορείτε να βρείτε κι άλλες ιστορίες για το σκάκι;
Για την πέµπτη ενότητα προτείνονται:
 Nα βρουν εικόνες και να τις αποµονώσουν σαν να είναι πίνακες ζωγραφικής.
 Να βρουν εικόνες που παραπέµπουν στις πέντε αισθήσεις: όραση, αφή, γεύση,
ακοή, όσφρηση.
 Να ζωγραφίσουν µε έµπνευση εικόνες του βιβλίου.
 Να φτιάξουν σε κόµικς κάποιο από τα κεφάλαια του βιβλίου που τους άρεσε.

ΒΙΒΛΙΑ
Βιβλία που προτείνονται για άντληση πληροφοριών που να έχουν σχέση µε το βιβλίο
«Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα Σίλβα»:
O άνθρωπος που µετρούσε, Malba Tahan
Μαθηµατικά επίκαιρα, Τεύκρος Μιχαηλίδης
Πυθαγόρας ο Σάµιος, Mia Sperber
Η ράβδος του Ευκλείδη, Jean –Pierre Luminet
Το θεώρηµα του παπαγάλου, Ντενί Γκετζ
Τα αστέρια της Βερενίκης, Ντενί Γκετζ
Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο, Gillian Bradshaw
Η σιωπή της καµηλοπάρδαλης, Κάρλο Φραµπέτι
Το βιβλίο κόλαση, Κάρλο Φραµπέτι
Eυκλείδου, Γεωµετρία Θεωρία των αριθµών, Ε. Σ. Σταµάτη
Ιστορία των Μαθηµατικών, G. Loria
Η Ιστορία των Μαθηµατικών, Carl B. Boyer – Uta C. Merzbach
Περιοδικό Cogito, τεύχος 4
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