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ΤΟΥ ΝΤΕΝΙ ΓΚΕΤΖ
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Το διαβάσαµε, το επεξεργαστήκαµε όλη τη σχολική χρονιά 2006-2007
και σας προτείνουµε:
ΠΑΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:
Ο Ντενί Γκέτζ είναι µαθηµατικός και καθηγητής της ιστορίας των
επιστηµών στο Πανεπιστήµιο Paris VIII. Έχει γράψει πολλά
µυθιστορήµατα µε θέµα τα µαθηµατικά, µεταξύ των οποίων: «Το
θεώρηµα του παπαγάλου(1998) και : «Τα αστέρια της Βερενίκης»
(2002), καθώς και δοκίµια: «Η επανάσταση των σοφών» (1988), «Η
αυτοκρατορία των αριθµών» (1996) και «Το Μέτρο του κόσµου» (2000).
Έχει επίσης γράψει και κινηµατογραφικά σενάρια.
Έγινε κυρίως γνωστός στο πλατύ κοινό µε το βιβλίο του «Το θεώρηµα
του παπαγάλου» το οποίο µεταφράστηκε σε 20 γλώσσες και µε το οποίο
πραγµατοποίησε το απίστευτο κατόρθωµα, να κάνει να αγαπήσουν, ή
έστω να δουν µε άλλο µάτι, τα µαθηµατικά ακόµη και αυτοί που τα
απεχθάνονταν!
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Κριτική: Έχω διαβάσει κριτικές που συγκρίνουν «Το θεώρηµα του παπαγάλου» µε
το βιβλίο «Ο κόσµος της Σοφίας», και αυτό µε ευχαρίστησε πολύ. Κάποιοι
υποστηρίζουν βεβαίως ότι πρόκειται για ένα είδος εκλαΐκευσης το οποίο
συνδυάζοντας το επιστηµονικό µε το µυθιστορηµατικό τελικά χάνει τον στόχο. Δεν
συµφωνώ, απεναντίας, ο στόχος είναι ένας «αρχάριος» αναγνώστης ο οποίος παίρνει
την ευχαρίστηση να αγγίξει τον µυστηριώδη πλανήτη των µαθηµατικών. Γνωρίζω ότι
δεν έχω στα χέρια µου µια πραγµατεία, ένα δοκίµιο, αλλά ένα ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ!
Και αυτό του Ντενί Γκετζ είναι συναρπαστικό, τρυφερό, γεµάτο χιούµορ…. αλλά
είναι επίσης µερικοί µαθηµατικοί τύποι και γεωµετρικά σχήµατα…. [ Στο
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε το αρχείο Review AMS και το αρχείο: Review MAA
(κριτική του βιβλίου – Στα Αγγλικά)]

Ο ίδιος Ντενί Γκέτζ για τον εαυτό του: « Θα ήθελα να είµαι ο ίδιος αλλά µε
διαφορετικό τρόπο» [ Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε µια συνέντευξή του στην
Πόπη Μουσουράκη (Ελευθεροτυπία)]

Αναφορές, ρήσεις του ίδιου του συγγραφέα, παραθέµατα, από το βιβλίο του: «Το
θεώρηµα του παπαγάλου»:
«Το σφυρί και το δρεπάνι για τους κοµµουνιστές! Ο σταυρός και το λάβαρο για τους
χριστιανούς! Ο στρατός και ο κλήρος για τους βασιλείς.»
«Όλες οι κατευθύνσεις δεν αξίζουν, αυτοί που ψάχνουν τον δρόµο τους το ξέρουν
καλά.»
«Ακόµη και στα µαθηµατικά τα πράγµατα γερνούν!»
«Μια γυναίκα που δεν µε αγαπά, δεν την αγαπώ και εγώ. Δεν αγαπώ παρά µόνο εάν
µε αγαπούν.»
«Καταφέρνουµε πάντα να συµβεί αυτό για το οποίο αµφιβάλλουµε περισσότερο.»
«Το θαυµαστό µέσα στους αριθµούς, βρίσκεται στους ίδιους τους αριθµούς!»
«Ο τζίρος των βιβλιοπωλείων είναι ένα κατασκευασµένο βαρόµετρο της κοινωνίας»
«Πού ψάχνουµε ότι ψάχνουµε;»
«Το πώς τα πράγµατα εξελίχτηκαν όπως είναι, αυτό είναι η Ιστορία. Είναι επίσης τα
πράγµατα που δεν πραγµατοποιήθηκαν, οι δρόµοι που ανοίχθηκαν µπροστά µας
αλλά δεν ακολουθήθηκαν…..»
«Η ισότητα των ευκαιριών είναι για αυτούς που έχουν τύχη.»
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«Τα αυτοκίνητα είναι σαν τους ανθρώπους, όσο περισσότερο γερνούν τόσο
περισσότερο πρέπει να τους παραχαϊδεύεις.»
«Αυτό είναι το να είσαι εργένης, δεν ξαγρυπνάς µε τον ύπνο κανενός.»
«Οι παράλληλες είναι σαν τις γραµµές του τρένου, στρίβουν και οι δύο µαζί!»
«Το µηδέν είναι το τίποτα που τα µπορεί όλα»
«Η πεποίθηση δεν ακυρώνει οριστικά την αµφιβολία.»
«Η µιµόζα είναι σαν το τετράφυλλο τριφύλλι, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ για να
καταλάβεις ότι δεν υπάρχει.»
«Οι χώρες είναι βλακείες, δεν υπάρχουν παρά µόνο στους χάρτες. Οι πόλεις, µόνο
υπάρχουν αληθινά…..»
«Το καλό µε τον Χειµώνα είναι όχι µόνο ότι κάνει τα φύλλα των δένδρων να
εξαφανίζονται, αλλά επίσης τους τουρίστες της Μονµάρτρης.»
«Από τα απίθανα στα φανταστικά, από τα φανταστικά στα σύνθετα. Πόσες ιδέες,
πολιτικά συστήµατα, θεωρίες, µέθοδοι ακολούθησαν αυτό το δρόµο για να γίνουν
«πραγµατικότητα» !»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο Πιέρ Ρύς, βιβλιοπώλης στη σύνταξη, δέχεται ένα µυστηριώδες γράµµα από την
Αµαζονία, γραµµένο, λίγο πριν τον θάνατό του, από τον φίλο του Γκροσρούβρ.
Συγχρόνως, αυτός του κληροδοτεί µια µυθική βιβλιοθήκη, εξ ολοκλήρου αφιερωµένη
στα µαθηµατικά. Αλλά πώς να ταξινοµήσει αυτά τα πολύτιµα έργα; Για να το
καταφέρει ο Πιέρ Ρυς αναγκάζεται να ξανασχοληθεί µε τα µαθηµατικά…. στα 84
χρόνια του!
Πώς να διαλευκάνει το µυστήριο της εξαφάνισης του Γκροσρούβρ; Για να το
καταφέρει, ο Ρυς, συνοδευόµενος από την Περέτ, τον Μαξ, τον Ιωνάθαν και Λέα, τα
δίδυµα αδέλφια και τον Αµέλλοντα, τον αµνησιακό παπαγάλο, ρίχνεται σε ένα µακρύ
ταξίδι, διατρέχοντας την ιστορία των µαθηµατικών, από τους αρχαίους Έλληνες,
µέχρι τις µέρες µας.
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Πιέρ Ρυς: βιβλιοπώλης στη σύνταξη, 84 ετών, έχει σπουδάσει φιλολογία στα νιάτα
του και βρίσκεται καθηλωµένος σε αναπηρική καρέκλα, ύστερα από ατύχηµα.
Παρόλα αυτά πολύ δραστήριος για την ηλικία του και την κατάστασή του. Άνθρωπος
αφ’ ενός φιλοµαθής, πράγµα που φαίνεται από το ενδιαφέρον του να ταξινοµήσει
σωστά τα µαθηµατικά βιβλία του φίλου του ασχολούµενος σοβαρά µε τα µαθηµατικά
και ψάχνοντας στις βιβλιοθήκες του Παρισιού και αφ’ ετέρου άκρως δηµοκρατικός,
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το οποίο γίνεται φανερό από το ενδιαφέρον του να µεταδώσει τις γνώσεις του στα
παιδιά, δεχόµενος κάθε παρατήρησή τους και συµπεράσµατά τους χωρίς να τα
αµφισβητεί. Έχει αναλάβει υπό την προστασία του την οικογένεια της Περέτ και
αυτοί του το ανταποδίδουν µε την αληθινή αγάπη τους.
Ελγκάρ Γκροσρούβρ: φίλος του βιβλιοπώλη από τα φοιτητικά χρόνια, αυτός
σπούδασε µαθηµατικά, συνοµήλικος και συναγωνιστής στο πόλεµο. Εγκατεστηµένος
από χρόνια στο Μανάους της Βραζιλίας, µάλλον αποµονωµένος, ασχολείται µε τα
άλυτα προβλήµατα των µαθηµατικών. Λίγο πριν τον θάνατό του; τον οποίο είχε
διαισθανθεί, στέλνει στον φίλο του όλη την πολύτιµη βιβλιοθήκη του µε όλη την
ιστορία των µαθηµατικών και εκµυστηρεύεται στον «πιστό του σύντροφο», τον
παπαγάλο, τις µαθηµατικές του ανακαλύψεις. Μέχρι το τέλος της ιστορίας ο τρόπος
θανάτου του µένει ανεξιχνίαστος.
Μαξ: 11χρονο αγόρι, κουφό αλλά µε ιδιαίτερη εξυπνάδα και ικανότητες. Η αναπηρία
του δεν τον εµποδίζει να συµµετέχει ενεργά στις παρουσιάσεις και τα πειράµατα του
Πιέρ Ρυς και να ξεφεύγει από τις παγίδες όσων θέλουν να απαγάγουν τον παπαγάλο.
Αµέλλοντας ο παπαγάλος: γαλαζοµέτωπη Αµαζόνα, ένα από τα καλύτερα οµιλητικά
πουλιά που υπάρχουν. Στο βιβλίο εµφανίζεται ότι πάσχει από αµνησία, παρ’ όλο που
συµµετέχει στις επιστηµονικές παρουσιάσεις του Πιέρ Ρυς, εξαιτίας του σοκ που
υπέστη όταν είδε τον βίαιο θάνατο του πιστού του φίλου Γκροσρούβρ. Είναι ο µόνος
που γνωρίζει τις µαθηµατικές αποδείξεις του Γκροσρούβρ και τις κρατά καλά
µυστικές µέχρι την απελευθέρωσή του. Τότε ξαναβρίσκει την µνήµη του και τις
ανακοινώνει στα άλλα πουλιά του δάσους.
Ιωνάθαν και Λέα: 17χρονα δίδυµα αδέλφια, παιδιά της ηλικίας τους, τα οποία
ψάχνουν τον τρόπο που ήρθαν στον κόσµο και ωριµάζουν σιγά σιγά µε τις γνώσεις
που τους προσφέρει ο βιβλιοπώλης. Ενώ στην αρχή βαριούνται τις συζητήσεις και τις
µαθηµατικές επιδείξεις του, όσο περνά ο καιρός, αρχίζουν να συµµετέχουν ενεργά
και να κάνουν και την δική τους έρευνα προσθέτοντας τις εύστοχες παρατηρήσεις
τους.
Περέτ: 36 ετών πιστή υπάλληλος στο βιβλιοπωλείο του Πιέρ Ρυς, άγαµη µητέρα του
Ιωνάθαν και της Λέας, θετή µητέρα του Μαξ.
Αλµπέρ: πιστός φίλος και οδηγός του ταξί που οδηγεί τον κύριο Ρυς όπου του
ζητήσει, όπως στο Ινστιτούτο του αραβικού κόσµου, στην Εθνική βιβλιοθήκη, στο
Λούβρο και αλλού, µε σκοπό να βρει την σωστή σειρά ταξινόµησης των
µαθηµατικών βιβλίων του Ελγκάρ. Είναι αυτός επίσης που συνόδευσε τον
βιβλιοπώλη µέχρι τις Συρακούσες σε αναζήτηση του Μαξ και του παπαγάλου. Τέλος
είναι ο ταξιτζής ο οποίος συµµετείχε πολλές φορές στις επιδείξεις χωρίς να
πολυκαταλαβαίνει, και αυτός που είχε ταξιδέψει σε όλες τις µεγάλες πόλεις του
κόσµου χωρίς να έχει φύγει από το Παρίσι…..
Ντον Οττάβιο: ιταλός «φίλος» από τα φοιτητικά χρόνια του Ρυς και του
Γκροσρούβρ, σερβιτόρος στο καφέ, δίπλα από την Σορβόννη όπου σύχναζαν. Τον
βρίσκουµε τώρα πάµπλουτο και διεφθαρµένο να ζει στη βίλα του στις Συρακούσες,
όπου µεταξύ των άλλων διαθέτει µια πολύτιµη συλλογή σπανίων έργων τέχνης, την
οποία έχει καλά κρυµµένη και την χαίρεται και απολαµβάνει µόνο ο ίδιος! Αυτός ο
αρρωστηµένος εγωισµός και η ιδιορρυθµία του τον οδήγησε µέχρι το Μανάους της
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Βραζιλίας για να βρει αυτός πρώτος και να πάρει για τον εαυτό του τις µαθηµατικές
αποδείξεις του παλιού του γνώριµου Γκροσρούβρ, αλλά δεν πρόλαβε. Αυτός είχε ήδη
πεθάνει; και ο µόνος που τις γνώριζε ήταν ένας αµνησιακός παπαγάλος!
ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ:
Όµως οι αληθινοί πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι οι µεγάλοι µαθηµατικοί ανά τους
αιώνες ξεκινώντας από τον Θαλή τον Μιλήσιο του 6ου αιώνα π.Χ., τον Πυθαγόρα,
τον Αρχιµήδη, τους άραβες µαθηµατικούς, τους ιταλούς µαθηµατικούς, τον Γκάους,
τον Όιλερ, τους γάλλους µαθηµατικούς Φερµά, Κοσύ, Παυασόν, Πουανκαρέ και
καταλήγοντας στους δυο νέους µαθηµατικούς τον Νιλς Άµπελ και τον Εβαρίστ
Γκαλουά. Στους περισσότερους από αυτούς, ο συγγραφέας αφιερώνει ολόκληρα
κεφάλαια, στα οποία φαίνονται οι µαθηµατικές τους ανακαλύψεις αλλά και η
καθηµερινή ζωή τους γεµάτη πολλές φορές µε µικρότητες, αδυναµίες και πάθη!
ΤΑ ΜΕΡΗ ΟΠΟΥ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ:
Το Παρίσι και κυρίως η συνοικία της Μονµάρτρης όπου βρίσκεται η οδός Ραβινιάν
και το βιβλιοπωλείο του Πιέρ Ρυς. Το φθινοπωρινό και χειµωνιάτικο Παρίσι που
διασχίζει ο Αλµπέρ µε το ταξί του, από το µουσείο του Λούβρου, περνώντας την
γέφυρα Συλλύ, µέχρι το περίφηµο Ι.Α.Κ., ένα κτίριο αλλιώτικο από τα άλλα και από
την εθνική βιβλιοθήκη και το Μέγαρο των ανακαλύψεων, µέχρι την αγορά ζώων και
φυτών στην αποβάθρα Μεζισερί, κατά µήκος του Σηκουάνα και τέλος από το
αεροδρόµιο του Ρουασύ µέχρι τον πύργο του Άϊφελ.
Το Μανάους της Βραζιλίας, τόσο πολυσύχναστο λιµάνι κάποτε, αλλά λιγότερο
σηµαντικό στις µέρες µας, καθώς και τα τροπικά δάση του Αµαζονίου τα οποία
µαστίζονται από την αλόγιστη εκµετάλλευση και κινδυνεύουν από τους καταπατητές
και την ανάπτυξη.
Οι αρχαίες και ένδοξες κάποτε πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια µε την περίφηµη
βιβλιοθήκη της, το Μουσείο της και τον Φάρο της, η Βαγδάτη µε τον «Οίκο της
Σοφίας» και τον απόρθητο πύργο Αλαµούτ, οι Συρακούσες µε την σπηλιά του
Διονύσου και την δεσπόζουσα µορφή του Αρχιµήδη και ακόµη το Τόκιο, πόλη
σηµερινή και µοντέρνα.
Όλες αυτές οι αναφορές στα διάφορα µέρη και στους ήρωες, προσφέρουν στο έργο
µια ροή κινηµατογραφική και κατά την γνώµη µας όλη η ιστορία θα µπορούσε να
διαµορφωθεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον κινηµατογραφικό σενάριο.
Αφήσαµε την φαντασία µας να µας οδηγήσει και συνθέσαµε την παρακάτω αφίσα
όπου δώσαµε υπόσταση και µορφή στους ήρωες του βιβλίου µας:
Οι προτάσεις µας ανά κεφάλαιο του βιβλίου (26 κεφάλαια – 640 σελίδες) για
ερωτήσεις και πιθανές δραστηριότητες µε σκοπό τον διάλογο και την έρευνα, για
καλύτερη κατανόηση της πλοκής
και ορισµένων µαθηµατικών όρων και
προβληµάτων :
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1ο Κεφάλαιο:
1. Που διαδραµατίζεται η ιστορίας µας; (Δείξαµε στο λάπτοπ, από δορυφόρο,
τον χάρτη της Γαλλίας, του Παρισιού, της Μονµάρτρης και δώσαµε στους
µαθητές 3 χάρτες της πόλης του Παρισιού και αφού τους χωρίσαµε σε 3 οµάδες
τους ζητήσαµε να εντοπίσουν την οδό Ραβινιάν όπου βρίσκεται το βιβλιοπωλείο
του Πιέρ Ρυς.)

2.
3.
4.
5.
6.

Πόσα είναι και ποια τα κύρια πρόσωπα που εµφανίζονται;
Πώς και γιατί ο Μαξ πήρε τον παπαγάλο; σελ. 9.
Τι έγραφε στο γράµµα του ο φίλος του βιβλιοπώλη Ελγκάρ; σελ. 10-12.
Περιγραφή του βιβλιοπώλη και του µέρους όπου έµενε. σελ. 15-17.
Ποιους µαθηµατικούς όρους συναντάµε εδώ; (πR, Λέα : «ένα µήκος χωρίς

πλάτος( Ευκλείδης) – Ιωνάθαν: «επιφάνεια γιατί είχε µόνο µήκος και πλάτος» –
Μαξ: «στερεό µε µήκος, πλάτος και βάθος»
7. Γιατί ο Μαξ ονοµάστηκε «Αιολικός»; (Την απάντηση την βρίσκουµε στο
19ο κεφάλαιο, σελ. 466.)

2ο Κεφάλαιο:
1. Ποια τα λογοπαίγνια της γαλλικής γλώσσας; α..( Ο παπαγάλος είπε: «θα
µιλήσω µόνο µπροστά σε δικηγόρο = je vais parler seulement devant un
avocat» – avocat στα γαλλικά σηµαίνει ο δικηγόρος και το αβοκάντο, έτσι δεν
µπορούσαν να εξηγήσουν εάν ζητούσε δικηγόρο ή πεινούσε; ) σελ. 27. β. ( Η
Περέτ είπε ότι κανείς δεν την είχε δει να εξαφανίζεται στο άνοιγµα του υπονόµου.
Στα γαλλικά το άνοιγµα του υπονόµου = regard, η ίδια λέξη σηµαίνει και το
βλέµµα.) σελ. 29.

2. Ποιες οι αποκαλύψεις της Περέτ και ποιες οι αντιδράσεις των
πρωταγωνιστών; σελ. 28-30. (Τα δίδυµα έµειναν έκπληκτα και απορριµµένα
πως ήρθαν στον κόσµο, το ερώτηµα αυτό θα τους απασχολούσε πολύ από δω και
πέρα και συνεχώς θα έψαχναν να δώσουν µια εξήγηση. Οι µαθητές µας έδωσαν
την εξήγηση ότι η Περέτ βιάστηκε στον υπόνοµο και γι’ αυτό από την ντροπή της
µαταίωσε τον γάµο της!)
3. Πως ονόµασαν το παπαγάλο και γιατί ; σελ. 32.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Για να εισάγουµε τους µαθητές στο πνεύµα µιας Λέσχης ανάγνωσης
µαθηµατικής λογοτεχνίας, µπορούµε να τους ενηµερώσουµε για την οµάδα «Θαλής
και Φίλοι», να τους δείξουµε στο λάπτοπ το site http://www.thalesandfriends.org/ και
να τους ενηµερώσουµε ότι µπορούµε να δηµιουργήσουµε το δικό µας link στην
ιστοσελίδα αυτή όπου µπορούµε να γράφουµε τις δραστηριότητές µας, τις σκέψεις
µας και να βάλουµε και φωτογραφίες µας.
3ο Κεφάλαιο: (αφιερωµένο στο Θαλή τον Μιλήσιο) –Από αυτό το κεφάλαιο
εµπνευστήκαµε το 1ο θεατρικό µας µονόπρακτο: «Ο Θαλής, ο άνθρωπος που
µέτρησε την πυραµίδα».

1. Ποια ιστορικά πρόσωπα και περιοχές αναφέρονται εδώ; (Πληροφορίες
για την Μίλητο του 6ου αιώνα π.Χ).
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2. Τι µαθαίνουµε για τον Θαλή τον Μιλήσιο; (Περισσότερος πληροφορίες για
τον Θαλή και την εποχή του από Internet)

3. Πώς ο Θαλής µέτρησε το ύψος της Πυραµίδας µε την βοήθεια της
σκιάς του σώµατός του; σελ. 60-68.
4. Ποια µνηµεία του Παρισιού αναφέρονται στο κεφάλαιο 3; ( 1. Ο
οβελίσκος της πλατείας Concorde (σελ. 57). 2. Η στήλη Βαντόµ, στη Place
Vendôme (σελ. 70) 3. Opéra Garnier (σελ. 59). 4. Η αυλή Καρουσέλ, µπροστά
από την κεντρική πύλη του µουσείου του Λούβρου όπου υψώνεται η γυάλινη
µοντέρνα πυραµίδα (σελ. 59) µε διαστάσεις: ύψος 21.60, βάση 34.40. (σελ 67).
Ζητάµε από τα παιδιά να βρουν πληροφορίες για αυτά στο Internet και
εκτυπώνουµε τις φωτογραφίες τους. Επίσης τους τα δείξαµε σε φωτογραφικό
άλπµουµ του Παρισιού που έχουµε στο σχολείο µας.)

5. Πώς ο Θαλής προέβλεψε την έκλειψη ηλίου;
6. Ποια η σχέση του σκοταδιού που δηµιουργείται µε την έκλειψη ηλίου
και του σκοταδιού που αντιµετώπισε και τρόµαξε την Περέτ όταν
έπεσε στον υπόνοµο; (Σκεφτήκαµε ότι ο συσχετισµός των 2 αυτών γεγονότων
ώθησε τον βιβλιοπώλη κύριο Ρυς να ασχοληθεί µε τις ανακαλύψεις του Θαλή.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 http://people.ofset.org/hilaire/drgeo2/demo/2-thales/
(Πολύ καλό Java applet για την κατανόηση του προβλήµατος της µέτρησης
του ύψους της Πυραµίδας από το µήκος της σκιάς της) ή και το
www.mathsnet.net/courses/dome/pyramid.html (µε Java applet)
 Με αφορµή την ετοιµολογία της λέξης ισοσκελές και της λέξης σκαληνό στην
σελίδα 42 αλλά και της λέξης διάµετρος στην σελίδα 43, προτείνουµε στους
µαθητές να καταγράφουµε σε ένα τετράδιο όλες τις ετυµολογικές ερµηνείες
που θα βρίσκουµε στα κεφάλαια που θα διαβάζουµε (θα βρούµε πολλές και
ενδιαφέρουσες) µε σκοπό την συγγραφή ενός µαθηµατικού ετυµολογικού
λεξικού
 Επιπλέον δραστηριότητες και υλικό για τον Θαλή και τα αρχαία Ελληνικά
µαθηµατικά θα βρείτε στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Στο Ι.Μ.Ε.(Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού). Αξίζει να
επισκεφθείτε την έκθεση: Ταξίδι στον κόσµο των αρχαίων Ελληνικών
µαθηµατικών. Δείτε και το πείραµα που δείχνει σχηµατοποιηµένα πώς ο
Θαλής µέτρησε την Πυραµίδα του Χέοπος (πιθανώς να συµφωνήσετε µαζί
µας ότι δεν είναι απολύτως σωστά στηµένο!!;;)
http://www.ime.gr/exhibitions/math/gr/index.html

4ο Κεφάλαιο:
1. Πώς ταξινόµησαν τα βιβλία των µαθηµατικών που ο φίλος του κυρίου
Ρυς, Γκροσρούβρ, του έστειλε, µε ποια λογική και ποια σειρά;
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2. Γιατί ο Μαξ πήγε µε τον παπαγάλο στην αγορά των ζώων στην
αποβάθρα Μεζισερί; σελ. 90.
3. Ποια η στάση και η συµπεριφορά της πωλήτριας στο κατάστηµα µε
τα ζώα και τα πουλιά;
4. Γιατί φοβήθηκαν ο Μαξ και ο παπαγάλος και πως µπόρεσαν να
ξεφύγουν;
5ο Κεφάλαιο:
1. Πως χωρίζονται οι περίοδοι των Μαθηµατικών και ποιοι οι κύριοι
εκπρόσωποι αυτών;
Α) 1η Περίοδος: Ελληνικά Μαθηµατικά : 700 π. Χ. έως 700 µ. Χ.
Β) 2η Περίοδος : Μαθηµατικά στον Αραβικό κόσµο: 800 µ. Χ. έως 1400
µ. Χ.
Γ) 3η Περίοδος: Τα Μαθηµατικά στη Δύση: 1400 µ. Χ. ……
Δ) Μαθηµατικά του 20 αιώνα.
Και στο 10ο κεφάλαιο προσθέτει ακόµη µία περίοδο µε την προτροπή των Ιωνάθαν
και Λέας:

Ε) Τα άλλα Μαθηµατικά. Τα µη δυτικά Μαθηµατικά
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 « Ασχοληθήκαµε µε τον τύπο:
ο οποίος έκανε
εντύπωση στα παιδιά. Η απόδειξη που κάναµε ήταν η εξής:
Αν ν + 1 άτοµα ανταλλάξουν χειραψίες τότε ο αριθµός των χειραψιών θα
είναι ν για τον πρώτο, ν – 1 για τον δεύτερο ….τελικά 1 + 2 + …..+ ν
χαιρετισµοί.
Μπορούµε όµως να βρούµε τον αριθµό των χαιρετισµών αν σκεφτούµε ότι
καθένας χαιρέτησε τους υπόλοιπους ν άρα συνολικά ν·(ν + 1) χαιρετισµοί.
Όµως έτσι µετράµε τον κάθε χαιρετισµό δύο φορές οπότε τελικά
χαιρετισµοί. Οπότε…
(Πρώτα έγινε αριθµητικό παράδειγµα για ν = 4 και µια οµάδα πέντε παιδιών
αντάλλαξε χαιρετισµούς τους οποίους µετρήσαµε µε τους δύο τρόπους)»
 Ένας άλλος τρόπος για να «αποδείξουµε» τον παραπάνω τύπο, αλλά και
µερικούς άλλους, είναι µέσω κατάλληλων εικόνων που θα βρείτε στο
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ στο φάκελο ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ.
Πιστεύουµε ότι η οµάδα θα δείξει αρκετό ενδιαφέρον.
 Σε αυτό το κεφάλαιο ίσως είναι καλό να αρχίσει και µια δραστηριότητα που
θα διαρκέσει αρκετές συναντήσεις και θα είναι, πιστεύουµε χρήσιµη στο να
κατανοήσουν οι µαθητές το πώς σκέφτονταν οι αρχαίοι Έλληνες για τα
µαθηµατικά:
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Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε (σκαναρισµένο από το βιβλίο «Διάλογοι
για τα µαθηµατικά» του Alfred Renyi) έναν (φανταστικό) διάλογο του
Σωκράτη µε τον µαθητή Ιπποκράτη. Είναι περίπου 26 σελίδες αλλά
γραµµένος µε πολύ ζωντάνια. Θα προτείνουµε σε µια οµάδα µαθητών να
διαβάσει (στο σπίτι τους) τον διάλογο και σε κάποιες επόµενες συναντήσεις
µας να µας τον παρουσιάσουν (περιληπτικά – µε δικό τους τρόπο).

6ο Κεφάλαιο:
1. Τι εξηγούσε στο δεύτερο γράµµα του ο Γκροσρούβρ; σελ 112-118.
2. Τι σας έκανε εντύπωση στο κεφάλαιο αυτό; (Εξηγήσαµε την πορτογαλική
παροιµία του 16ου αιώνα « Μόλις περάσεις τον Ισηµερινό δεν έχεις πια αµαρτίες »)
σελ 113.

3. Ποιοι απειλούσαν τον Γκροσρούβρ και τι αποδείξεις ήθελαν να µάθουν;
4. Για ποιο λόγο ο Ρυς αγαπούσε τόσο τον φίλο του αν και ήταν
διαφορετικοί χαρακτήρες; σελ.124.( Εδώ είπαµε ότι ο ένας συµπλήρωνε τον
άλλο).
5. Τελικά τι νοµίζετε ότι ήταν, φυσικός θάνατος, ατύχηµα, δολοφονία ή
αυτοκτονία; ( Κάποια παιδιά είπαν ότι ίσως ήταν δολοφονία κάνοντας αναφορά
στην πρώτη λέξη που είπε ο παπαγάλος όταν τον βρήκε ο Μαξ: «assasin=
δολοφόνος» και υποθέτοντας ότι ο παπαγάλος είχε άµεση σχέση µε τον
Γκροσρούβρ).
6. Τι ήταν πιο σηµαντικό για την Λέα να µάθει; σελ. 129: («Καθισµένη …
Παρισιού» η ίδια ερώτηση θα απασχολεί την Λέα κατά την διάρκεια όλου του
βιβλίου.)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 «Φίλιοι αριθµοί»: ( Από το βιβλίο ‘Μεγάλες στιγµές των Μαθηµατικών’ του
Howard Eves εκδόσεις Τροχαλία: Διάλεξη 11)
α) Δείξτε ότι οι αριθµοί 1184 και 1210 (του Νικολό Παγκανίνι το 1866) είναι
φίλιοι.
β) Ο Ταµπίζ ιµπ Κουόρα (829 – 901 µ.Χ) ανακάλυψε τον ακόλουθο κανόνα για
εύρεση φίλιων αριθµών: Αν
p = 3·2n – 1, q = 3·2n-1 – 1 και r = 9·22n-1 – 1 είναι τρεις περιττοί πρώτοι,
τότε οι 2n·p·q και 2n·r είναι φίλιοι αριθµοί. Επαληθεύστε το για n = 2 και n = 4
(«Δυστυχώς» σε αυτή την δραστηριότητα απαιτείται µολύβι και χαρτί. Όµως
το βιβλίο αναφέρει αρκετές φορές τους φίλιους αριθµούς, οπότε ίσως αξίζει να
δώσουµε λίγο χρόνο)

7ο Κεφάλαιο: (αφιερωµένο στον Πυθαγόρα τον Σάµιο)
1. Τι µαθαίνουµε για τον Πυθαγόρα; ( Την ζωή του, το έργο του και την σχολή
που είχε ιδρύσει. Μας έκανε εντύπωση πόσο δύσκολο ήταν να γίνεις δεκτός εκεί.)

2. Τι ήταν τα «ακούσµατα» και γιατί καλύπτονταν από µυστικότητα;
(Αναφορά για το ίδιο θέµα γίνεται στο βιβλίο: «Πυθαγόρεια εγκλήµατα» του
Τεύκρου Μιχαηλίδη, εκδόσεις Πόλις.)
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3. Ο Πυθαγόρας δηµιούργησε τον όρο φιλοσοφία και ήταν ο πρώτος που

ονόµασε το σύµπαν «κόσµος». Επίσης ήταν ο πρώτος που χώρισε
τους αριθµούς σε περιττούς και άρτιους. (Τα παιδιά µας εξήγησαν τι
σηµαίνουν ετυµολογικά οι λέξεις –οι οποίες αλλιώς λέγονται µονοί και ζυγοί
αριθµοί. Τους είπαµε από πού προήλθε αυτή η δεύτερη ονοµασία που
χρησιµοποιεί ο περισσότερος κόσµος.)
4. Ποιοι είχαν εφεύρει πρώτοι το πυθαγόρειο θεώρηµα; (Οι βαβυλώνιοι,
αλλά ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που το απέδειξε) σελ. 145.
5. Ποιος αρχαίος µαθηµατικός εφηύρε τον αριθµό «ένα»; ( Ο Αρχύτας ο
Ταραντίνος, - προσοχή στη απόσπασµα: «Εφευρέτης ; …… µέτρησης» σελ. 138)
και ποιος την «εις άτοπον απαγωγή»; ( Ο Ιπποκράτης, σελ. 135)

6. Ποια ιστορικά πρόσωπα αναφέρονται εδώ;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Σελ. 142: « Σήµερα ο µαθηµατικός της παρέας ήρθε µε νέο εξοπλισµό. Είχε
προσαρµόσει στο λάπτοπ 2 ηχεία και µια µικρή κάµερα και ξεκινήσαµε µε
δυνατή µοντέρνα µουσική που άρεσε στα παιδιά γιατί ήταν γνωστά τους
αγγλικά τραγούδια. Όµως σε λίγο τους έβαλε να ακούσουν 3 διαφορετικές
εκτελέσεις της καντάτας του Μπαχ για την οποία γίνεται αναφορά στη σελ.
142 του 7ου κεφαλαίου και αφού τα παιδιά διάλεξαν αυτή που προτιµούσαν
έπαιξαν ένα µικρό σκετσάκι: Ένα αγόρι διάβασε την παράγραφο της σελ. 143
:«Όµως για τους Πυθαγόρειους…..χάος.» και ένα κορίτσι το αµέσως επόµενο
απόσπασµα : «Αυτοί οι τρεις ήχοι…..εµπόρων.», µε συνοδεία της µουσικής
υπόκρουσης της καντάτας του Μπαχ. Συγχρόνως η κάµερα «τραβούσε» τα
παιδιά που διάβαζαν καθώς και όλους όσοι ήταν γύρω από το τραπέζι
εργασίας»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τρεις διαφορετικές εκτελέσεις της καντάτας του Μπαχ,
βρίσκονται σε µορφή MP3 στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ
 Οι περιπέτειες του Πυθαγόρα σε σκίτσα (Κωνσταντίνος
Νικολαντωνάκης Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας)
(σε power point): Παρουσιάζουµε στους µαθητές τα σκίτσα και συζητάµε
µε αφορµή διάφορες αναφορές (π.χ. τριγωνικός αριθµός, τετραγωνικός
αριθµός, κυβικός αριθµός, σχέσεις µεταξύ τους, τετρακτύς, κ.λ.π.).
Σηµαντική όµως επιτυχία αυτής της δραστηριότητας θα ήταν αν πείθαµε
κάποιους µαθητές (µε κάποιο ίσως ταλέντο στη ζωγραφική) να έφτιαχναν
µόνοι τους κάποια αντίστοιχη ιστορία εµπνευσµένοι από τα κεφάλαια 7 και
8 του Θεωρήµατος του παπαγάλου. Θα µπορούσαν να εµπνευστούν, για
παράδειγµα, από τους εσωτερικούς τους εξωτερικούς τους ακουσµατικούς και
τους µαθηµατικούς (σελ. 148 – 152) ή από την ιστορία του
(σελ. 160 –
170). Μπορούν να κάνουν σκίτσα ή ζωγραφιές στο χαρτί ή στο computer.
Φυσικά, αν βρούµε ανταπόκριση, η δραστηριότητα αυτή θα µπορούσε να
επαναληφθεί και σε άλλα κεφάλαια.
Βρείτε την αντίστοιχη παρουσίαση στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ.
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8ο Κεφάλαιο:
1 Γιατί η Περέτ είπε την φράση στη σελίδα 156: «Για πρώτη
φορά…….ενότητας»; (Διότι στην προσπάθειά τους να ταξινοµήσουν και να
εξηγήσουν τα πολύτιµα βιβλία που είχαν φτάσει στο βιβλιοπωλείο αισθάνονταν
και ενεργούσαν σαν µία οµάδα, σαν οικογένεια, ο ένας για όλους και όλοι για τον
ένα. Αυτό νοµίζουµε ότι είναι ένα από τα κύρια θέµατα που θέλει να θίξει ο
συγγραφέας.)
2 Πώς ο Αλµπέρ είχε γνωρίσει όλες αυτές τις πόλεις- και τόνισε πόλεις και
όχι χώρες- χωρίς να έχει φύγει ποτέ από το Παρίσι; σελ. 159.
3 Τι µαθαίνουµε για τους άρρητους και ρητούς αριθµούς; σελ. 165.
(Κάποιες ερµηνείες στο βιβλίο του Απόστολου Δοξιάδη: «Από την παράνοια
στους αλγόριθµους» εκδόσεις Ίκαρος – σελ. 166-169)

4 Τι ήθελαν να αποδείξουν τα δίδυµα Ι κ Λ και πώς κατάφεραν να τους
παραδεχτεί ο κύριος Ρυς; σελ. 169, 170.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Δείχνουµε (αν δεν την έχουµε µπορούµε να την «κατεβάσουµε» από το
διαδύκτιο π.χ. από το utorrent) την ταινία µε τον Ντόναλτ: Donald In
Mathmagic Land[ZLAKA](Αγγλικά) και το εγχειρίδιο του καθηγητή
(Αγγλικά) (το Teacher’s Guide θα το βρείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ).
Αναθέτουµε σε µια οµάδα παιδιών να µελετήσουν το βίντεο και να το
µεταφράσουν. Σε άλλη οµάδα αναθέτουµε να µεταφράσουν το Teacher’s
Guide (Πρέπει να ξέρουν καλά αγγλικά). Μετά παρουσιάζεται η ταινία στα
παιδιά και γίνονται κάποιες από τις δραστηριότητες.

9ο Κεφάλαιο:
1 Τι µαθαίνουµε για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ποιος είχε την
ιδέα για την ίδρυση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου αυτής; σελ.
176. ( Πληροφορίες και φωτογραφίες από Internet. Στοιχεία για την Αλεξάνδρεια
και την ζωή της βρίσκουµε στο βιβλίο της Τζίλλιαν Μπραντσόου « Ο άνθρωπος
που µετρούσε την άµµο » εκδόσεις Μίνωας).
2 Ποιος έκανε πρώτος την µέτρηση της γης; σελ. 177. (Εδώ τα παιδιά
θυµήθηκαν ότι το πείραµα αυτό το είχαµε δει στο Ι. Μ. Ε., στην αίθουσα µε την
ιστορία των µαθηµατικών.)

1. Τι µαθαίνουµε για τον Φάρο της Αλεξανδρείας, ένα από τα 7 θαύµατα
της αρχαιότητας; σελ. 178. (Πολύ ζωντανή περιγραφή του Φάρου στο βιβλίο
του Pedro Galvez «Υπατία», εκδόσεις Μεταίχµιο- σελ. 18-19).

3 Τι υπονοούµενο αφήνει ο κ. Ρυς για τον φίλο του Γκροσρούβρ;
σελ.180.

4 Από πού προέρχεται η λέξη βιβλιοθήκη και βιβλίο; σελ.181.
5 Ποια η µέθοδος εξάντλησης στα µαθηµατικά; σελ.196.
6 Ποια τα 5 Πλατωνικά στερεά; σελ. 197.
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7 Τι ήταν τα 13 βιβλία των στοιχείων και ποιος τα έγραψε; σελ. 197.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Μέθοδος της εξάντλησης:
http://www.math.utah.edu/~alfeld/Archimedes/Archimedes.html
 Πλατωνικά στερεά: java applets
http://www.math.utah.edu/~pa/math/polyhedra/polyhedra.html
ή καλύτερα
http://www.telemath.gr/mathematical_software/mathematical_software_walter_f
endt/mg/platonlids7.php
Δείτε σχετικά και στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Γενικά, αν πιστεύεται στην διδακτική αξία των java applets, η καλύτερη
(Ελληνική)
σελίδα
που
έχουµε
βρει
είναι
η:
http://grmath4.phpnet.us/interactive.htm Περιέχει άφθονο υλικό. Μάλιστα
µπορείτε να κάνετε Download για να δείχνετε τις εφαρµογές χωρίς να είστε
συνδεδεµένοι µε το ιντερνετ.
 Με αφορµή την αναφορά στους πρώτους αριθµούς (σελ. 193) µπορούµε να
«πούµε» στους µαθητές την απόδειξη του Ευκλείδη για την ύπαρξη άπειρων
πρώτων αριθµών. Θα την βρείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ στο απόσπασµα
από το βιβλίο G.H. Hardy.Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ

10ο Κεφάλαιο:
Το κεφάλαιο αυτό άρεσε γενικά σε όλα τα παιδιά διότι µας έδινε πολλές
ενδιαφέρουσες γνώσεις και ιστορικά στοιχεία. Αυτό που έκανε εντύπωση σε όλους
µας ήταν η περίπτωση της µοναδικής γυναίκας επιστήµονας της εποχής, της Υπατίας,
η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια στο τέλος του 4ου αιώνα και βρήκε τραγικό θάνατο
από τους ανθρώπους του πατριάρχη Αλεξανδρείας. Πολλοί είπαν ότι αυτός ο τρόπος
θανάτου έδειχνε τον ρατσισµό της εποχής και της χριστιανικής θρησκείας απέναντι
στις γυναίκες, αλλά η φιλόλογος της παρέας τους είπε ότι µεγαλύτερο ρόλο έπαιξε
τότε ο σκοταδισµός της εκκλησίας και η άρνηση για τις επιστήµες και για την
κλασσική αρχαιότητα. Οι θάνατοι πολλών επιστηµόνων οφείλονταν στην εχθρότητα
των χριστιανών προς τις γνώσεις που δεν σχετίζονταν µε τον Θεό και τους αγίους
(σελ. 215-216). Μας απασχόλησε επίσης αυτή η ιστορική περίοδος που ονοµάζουµε
«Βυζαντινή περίοδο» και που η ιστορία των δυτικών χωρών έχει συστηµατικά
αγνοήσει µια και τότε στη Δύση επικρατούσε ο Μεσαίωνας. Επίσης θίξαµε το θέµα
Αστρονοµίας και Αστρολογίας και ο µαθηµατικός, µε αφορµή την Λογική του
Αριστοτέλη, µας εξήγησε το «παράδοξο του µπαρµπέρη». Τέλος δώσαµε απαντήσεις
στις παρακάτω ερωτήσεις:
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1 Πώς κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας για πρώτη φορά και πως
καταστράφηκε τελικά η βιβλιοθήκη και το Μουσείο; σελ. 212, 216.
2. Τι µαθαίνουµε για την τελευταία ελληνίδα βασίλισσα την Κλεοπάτρα
της Αιγύπτου; σελ. 211, 212, 213.
3. Ποια ήταν η Υπατία και ποιο ήταν το τραγικό τέλος αυτής; σελ. 215.
(Περισσότερα για την ζωή και το έργο της Υπατίας στο βιβλίο του Pedro Galvez
«Υπατία», εκδόσεις Μεταίχµιο και στο αντίστοιχο υλικό από το εργαστήρι
λεσχών ανάγνωσης ΠΑΡΟΣ 2007).
4. Γιατί τα Μαθηµατικά γεννήθηκαν στην Ελλάδα; διότι « ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ» σελ. 217 και «ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ». σελ. 223. (Εδώ οι
µαθητές σχολίασαν ότι είµαστε ένας λαός που συνεχίζει να αγαπάει την συζήτηση
και αυτό φαίνεται κυρίως στα… καφενεία όλης της χώρας όπου άνθρωποι
συναντιόνται για να συζητήσουν για όλα τα θέµατα της επικαιρότητας.)
5. Γιατί ο συγγραφέας συνδυάζει το µαγείρεµα του γευστικού αυτού
φαγητού του κυρίου Ρυς µε την ιστορία των Μαθηµατικών; σελ. 225,
226. (Όλη η ιεροτελεστία του µαγειρέµατος συνδυασµένη µε µία τόσο σηµαντική
συζήτηση είναι µια πολύ ζωντανή κινηµατογραφική σκηνή – µε την φαντασία µας
ακούµε, µυρίζουµε και γευόµαστε το τσιγάρισµα των κρεµµυδιών του Πιέρ Ρυς!Ίσως αυτό µας θυµίζει τα Συµπόσια των αρχαίων Ελλήνων όπου αναζητούσαν
την απόλαυση του σώµατος και του πνεύµατος.)
6. Τι µας λέει για τον Αριστοτέλη; σελ. 224.
7. Τι µας µαθαίνει η ινδική ιστορία της Λιλαβάτι; σελ. 228, 229.

8. Γιατί τα παιδιά, παιδία της ηλικίας τους κατά τα άλλα, ενδιαφέρθηκαν
για τα Μαθηµατικά και οδήγησαν τον κύριο Ρυς στο ινδικό
εστιατόριο; σελ. 228.
9. Τι παραδέχτηκε ο κύριος Ρυς και έφτιαξε την 5η ενότητα: « Τα άλλα
Μαθηµατικά- Τα µη δυτικά Μαθηµατικά»; σελ. 230, 231. (Αυτό µας
δείχνει πόσο δηµοκρατικός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, διότι µέσα από την
προσωπικότητα του γέρου βιβλιοπώλη βρίσκουµε τις σκέψεις του ίδιου του Ντενί
Γκέτζ).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Κατασκευή έλλειψης µε µια κλωστή και δύο πινέζες: Παίρνουµε µια κλωστή
και στερεώνουµε τις άκρες της σε δύο πινέζες (εστίες). Αν τώρα µε ένα
µολύβι διατηρήσουµε την κλωστή τεντωµένη, τότε αυτό, αυτό κατά την
κίνησή του, θα διαγράψει έλλειψη.
 Το παράδοξο του κουρέα (Μπέρτραντ Ράσελ): Στη σελίδα 225 διαβάζουµε:
«δεν επιτρέπετε να θεωρούµε σωστή µια πρόταση και την αντίθετή της»
(Αρχή της µη αντίφασης στην Αριστοτέλεια Λογική).Ρωτάµε µαθητές αν αυτό
ισχύει πάντα και οδηγούµε την συζήτηση στο παράδοξο του Ράσελ.
Πληροφορίες θα βρείτε στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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 ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Με αφορµή και τα παραπάνω µπορεί να δροµολογηθεί µια
σηµαντική επίσκεψη: Στο θεατρικό έργο του Απόστολου Δοξιάδη «Η δεκάτη
έβδοµη νύχτα» ( θέλουµε να ελπίζουµε ότι θα παιχτεί και την επόµενη σεζόν).
Ωστόσο, είναι σηµαντικό, όπως και πριν από κάθε άλλη επίσκεψη, να έχει
προηγηθεί ενηµέρωση των µαθητών για τον Γκέντελ, το Θεώρηµα της µη
πληρότητας, τον Χίλµπερτ και το θεατρικό έργο. Σχετικές πληροφορίες
µπορούµε να βρούµε στο βιβλίο «Από την παράνοια στους
αλγόριθµους» του Απόστολου Δοξιάδη, στο, αναµενόµενο, υλικό του
αντίστοιχου εργαστηρίου στην Πάρο 2007, στο διαδύκτιο (π.χ.
http://www.thalesandfriends.org/gr/index.php -περιεχόµενα- 100 χρόνια
Κούρτ Γκέντελ) αλλά και στο υλικό Πάρος 2006 : Ο θείος Πέτρος και η
εικασία του Γκόλντµπαχ, στις σελίδες (του υλικού που έγραψε ο Νίκος
Σάββας) 12 – 16 (δες ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ)
 Σχετικά µε την συζήτηση «Γιατί στην Ελλάδα» µπορείτε να δείτε στο
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ το άρθρο
του Ν. Καστάνη “Η Ιστορία των
Μαθηµατικών ως Συνιστώσα του Μεταγνωστικού Υπόβαθρου των ∆ασκάλων
του Σχετικού Μαθήµατος’’ ιδιαίτερα τις σελίδες 9 – 17.

11ο Κεφάλαιο:
1 Ποια ήταν τα Τρία Μεγάλα Προβλήµατα της αρχαιότητας; σελ.235,
237.

2 Ποια γεωµετρικά όργανα-εργαλεία αποδέχονταν µόνο οι Έλληνες
γεωµέτρες; (Τον κανόνα και τον διαβήτη). Σελ.243.
3 Ποιος ήταν ο σοφιστής Ιππίας ο Ηλείος και τι πρώτος τόλµησε να
παραβιάσει; σελ 245.
4 Ποια η διαφορά µηχανικών και γεωµετρικών καµπυλών; σελ. 245.
5 Πώς σταµάτησε η πανούκλα στην αρχαία Αθήνα; σελ. 246. (Εδώ µας
απασχόλησε γιατί ο Απόλλωνας είχε ζητήσει µε τα λόγια της Πυθίας τον
διπλασιασµό του βωµού του ναού της Δήλου; Για να δείξει στους Αθηναίους ότι
είχαν χάσει την «Ουσία της Γεωµετρίας»; Τι στα αλήθεια τον ενδιέφερε αυτό τον
Απόλλωνα;)

6 Ποιο το χριστουγεννιάτικο γεύµα των Γάλλων και µε πόσα είδη
κρασιών το συνοδεύουν; σελ. 246. (Έθιµα, πολιτιστική προσέγγιση)
7 Τι λέει ο Αριστοτέλης για τους παπαγάλους στις «Περί τα ζώα
ιστορίαι» ; σελ. 248.
8 Ποια τα 3 προβλήµατα της οδού Ραβινιάν που έγιναν 4; (Σε
αντιδιαστολή µε τα 3 Μεγάλα προβλήµατα της αρχαιότητας για τα οποία µας
µίλησε ο συγγραφέας στην αρχή του κεφαλαίου αυτού.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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 http://users.ira.sch.gr/thafounar: Πολύ καλό site µε άφθονο πληροφοριακό και
διαδραστικό υλικό για τα τρία προβλήµατα της αρχαιότητας και όχι µόνο!!!
 Σχετικά µε τις κατασκευές µε κανόνα και διαβήτη και τα τρία προβλήµατα της
αρχαιότητας δείτε στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12ο Κεφάλαιο:
1 Ποιο ήταν το µήνυµα του Γκροσρούβρ; σελ. 251.
2 Γιατί ο κύριος Ρυς πήγε στο Ι. Α. Κ. ( Ίδρυµα του αραβικού κόσµου); Τι
τον εντυπωσίασε εκεί; (Εδώ τα παιδιά είπαν ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα
πολύ εντυπωσιακό κτήριο. Τους δείξαµε στον χάρτη του Παρισιού την διαδροµή
που έκανε ο κύριος Ρυς µε το ταξί του φίλου του Αλµπέρ από την Μονµάρτρη
που ήταν το σπίτι του προς την αριστερή όχθη του Σηκουάνα, περνώντας το
νησάκι Saint-Louis και διασχίζοντας την γέφυρα Sully µέχρι να φτάσει στο
µεγαλειώδες αυτό οικοδόµηµα. Τους ζητήσαµε να ψάξουν για περισσότερες
πληροφορίες και φωτογραφίες στο Διαδίκτυο.)

3 Τι έψαχνε να βρει στην ποιητική συλλογή Ρουµπαγιάτ του Πέρση
ποιητή και µαθηµατικού Οµάρ Αλ-Καγιάµ; σελ. 255, 256.
4 Ποιους στίχους ξεχώρισε ο κύριος Ρυς και αντιπροσώπευαν και
αυτόν τον ίδιο ώστε ονόµασε τον Πέρση ποιητή «αδελφό του µέσα
από τους αιώνες»; σελ. 258. (Ζητήσαµε σε ένα από τα παιδιά να απαγγείλει
τους στίχους.)

5 Σχολιάστε την παράγραφο: «Οι σοφοί …… έκανε». Σελ. 264.( Στην
παράγραφο αυτή φαίνεται όλη η φιλοσοφία των µαθηµατικών. Ο κάθε
επιστήµονας βάζει το λιθαράκι του, την εργασία του, πάνω στην οποία πατά ο
επόµενος για να συνεχίσει. Όλα είναι αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώµενα. Αυτό
φαίνεται καθαρά και στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου στη σελ. 632 όπου µιλά
για τα βραχάκια- τα στάδια, που πέρασε ο Α. Γουάιλς για να φτάσει στη λύση της
εικασίας του Φερµά.)

13ο Κεφάλαιο: Πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο από το οποίο εµπνευστήκαµε το 2ο
θεατρικό µονόπρακτο: « Οι Άραβες µαθηµατικοί και ή άλγεβρα».

1. Ποιο άλλο ταλέντο του Μαξ αποκαλύπτεται στο κεφάλαιο 13; σελ.
268. (Εδώ οι µαθητές παρατήρησαν ότι στα άτοµα που έχουν κάποια αναπηρία,
αναπτύσσονται οι άλλες αισθήσεις και αναδεικνύονται ιδιαίτερες χάρες και
ικανότητες.)

2. Πως ο συγγραφέας συγκρίνει τις 2 µεγάλες πόλεις της εποχής : την
Αλεξάνδρεια και την Βαγδάτη; σελ. 268 – 269 – 270.( Ζητάµε από τους µαθητές
να βρουν πληροφορίες για την Βαγδάτη του 800 µ. Χ., µια πόλη κοσµοπολίτισσα την
εποχή εκείνη, άξια διάδοχος της Αλεξάνδρειας, αλλά τόσο διαφορετική από την
σηµερινή Βαγδάτη, µια πόλη τραγικά βασανισµένη, σχεδόν κατεστραµµένη και
ισοπεδωµένη από τον συνεχή πόλεµο.)
3 Τι µαθαίνουµε για την αραβική γλώσσα; σελ. 270 και τι για το
«Σύνγια= κενό, σιφρ= αριθµός (στη γαλλική γλώσσα = chiffre), από την
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λέξη αυτή προέρχεται η λέξη τζίφρα, ζέφιρο =zéro (στα γαλλικά) = µηδέν. Σελ.
274.
4

Οι Άραβες ανακάλυψαν το δεκαδικό θεσιακό σύστηµα γραφής των
αριθµών, µε χρήση του µηδενός. Σελ. 274 (Αυτό που σε εµάς τώρα φαίνεται

αυτονόητο, ήταν πολύ σπουδαία ανακάλυψη την εποχή εκείνη. Στον αριθµό 1001
π. χ. , πόση διαφορετική σηµασία έχει ο αριθµός 1 στην αρχή και πόση στο τέλος
του αριθµού!)
5 Ινδικοί ή αραβικοί αριθµοί και ποιοι τους ονόµασαν έτσι; σελ. 277–278.
6 Ποιος ο πρώτος Άραβας µαθηµατικός; σελ. 279.

7 Αλ-Τζαµπρ , τι σηµαίνει; ( συγκόλληση ). Από την λέξη αυτή
προέρχεται η ονοµασία Άλγεβρα, και αλγεβριστές ονοµάζονταν οι
πρακτικοί ορθοπεδικοί στην Ανατολή. Σελ. 281, 282.
8 Στο κεφάλαιο αυτό µας υπενθυµίζει τα 4 Προβλήµατα της οδού
Ραβινιάν, σελ. 293 ( Τα συγκρίνει µε την τεχνική των τετράστιχων, τα οποία
είχαµε βρει στο προηγούµενο κεφάλαιο, στην ποιητική συλλογή του Οµάρ αλΚαγιάµ και τα είχαµε απαγγείλει.)

9 Που αποφάσισαν τα δίδυµα να περάσουν τις διακοπές του
καλοκαιριού και γιατί; σελ. 296. (Ζητάµε πληροφορίες και φωτογραφίες για
το Μανάους της Βραζιλίας, για τον Αµαζόνιο ποταµό και όλη την γύρω περιοχή
του µε τα τροπικά δάση, τα οποία δυστυχώς στις µέρες µας κινδυνεύουν να
καταστραφούν από την ανεξέλεγκτη εκµετάλλευση.)
10 Ποιες οι οικολογικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες των διδύµων;
σελ. 298. (Εδώ οι µαθητές παρατήρησαν πόσο διαφορετικά φαίνονται τα 2 παιδιά
κατά την εξέλιξη της ιστορίας, από την αρχή του βιβλίου µας όπου τα είχαµε
χαρακτηρίσει ως ανέµελα και µάλλον αδιάφορα και πως ωρίµασαν µέσα από την
έρευνα και την µάθηση. Έτσι για µια φορά ακόµη αποδεικνύεται ότι τα
φαινόµενα απατούν και ότι δεν πρέπει να βγάζουµε συµπεράσµατα επιπόλαια και
χωρίς να έχουµε ψάξει σε βάθος τα πράγµατα.)

14ο Κεφάλαιο:
1. Ποιο ήταν το βασικό σύγγραµµα της αραβικής τριγωνοµετρίας; σελ.
302.
2. Ποιος αναγόρευσε την τριγωνοµετρία σε αυτόνοµο κλάδο των
Μαθηµατικών; σελ. 302-303.
3. Ποια η διαφορά : ΕΠΙΠΕΔΑ τρίγωνα και εγγεγραµµένα σε σφαίρα
τρίγωνα; σελ. 304.
4. Ποιοι οι 4 σωµατοφύλακες της τριγωνοµετρίας; σελ 308.
5. Γιατί ο συγγραφέας µας διηγείται το συµβάν µε τον ταξιδιώτη στο
Τόκιο; σελ. 315-316.
6. Τι µαθαίνουµε για την ζωή και τον χαρακτήρα των

3 φίλων: Οµάρ αλ-Καγιάµ, Νιζάµ ουλ Μουλκ και
Χασάν; σελ. 317.
7. Με ποιο κόλπο κατόρθωσε ο Χασάν να κατακτήσει
το κάστρο Αλαµούτ χωρίς να πολεµήσει; σελ. 319320.
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8. Πως ονοµάστηκαν οι απεσταλµένοι του Χασάν; σελ. 321.
9. Τι µαθαίνουµε για τον Ισµαηλισµό; σελ. 322.

10 Ποια η σχέση του Ναζίρ αλ-Ντιν αλ-Τούσι µε τον Οµάρ αλ- Καγιάµ;
σελ. 325.

11 Τι µαθαίνουµε για την 4η µεγάλη αυτοκρατορία που αναδεικνύεται,
αυτή των Μογγόλων; σελ. 326-327.
12 Τι µας δείχνει η παράγραφος από « Ο κυβερνήτης……πείνα»; σελ. 329330 (Ο προδότης µιας χώρας είναι πάντα καταδικαστέος ακόµη και από τους
κατακτητές της χώρας αυτής!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Άραβες και πολλαπλασιασµός: Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε τον
φάκελο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΑΒΕΣ που περιέχει µία δραστηριότητα
και ένα video που θα κάνουν τους µαθητές να αναθεωρήσουν τον τρόπο που
κάνουν πολλαπλασιασµό….(και πάντως σίγουρα θα τους δοθεί ευκαιρία να
δουλέψουν οµαδικά)
 Σχετικά µε την αναφορά στη σελ.303: «Το άθροισµα των γωνιών ενός
σφαιρικού τριγώνου είναι µεγαλύτερο από 180ο». Java applet στο site:
http://www.telemath.gr/mathematical_software/mathematical_software_walter_fe
ndt/mg/sphertri10.php
Καλό είναι πρώτα να έχουµε διαβάσει από το ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ: Τυπολόγιο
σφαιρικής τριγωνοµετρίας: κυρίως για να δούµε τους ορισµούς του σφαιρικού
τριγώνου, των πλευρών του και των γωνιών του.
 Κατασκευή Χάρτη εννοιών (concept map) ( Πληροφορίες στο αρχείο: ΓΙΑ
ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) Στον χάρτη 3 αναφέρονται οι: αλ- Καγιάµ, Κασέµ,
Χασάν και αλ- Τούσι.
 Για επιπλέον ιδέες και υλικό δείτε στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (Β. ΑΡΑΒΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

15ο Κεφάλαιο:
1. Ποιος ήταν ο Λεονάρντο Φιµπονάτσι, πως πήρε το όνοµά του και ποιο
είναι το πρώτο µεγάλο βιβλίο µαθηµατικών του Δυτικού κόσµου; σελ.
335 (Liber abaci, το βιβλίο του άβακα του Φιµπονάτσι)

2. Πως ο Φιµπονάτσι δηµιούργησε την µαθηµατική έννοια της
αριθµητικής ακολουθίας και πως φτάνουµε στον περίφηµο χρυσό
αριθµό; σελ. 336.
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3. Ποιο ήταν το πρώτο τυπωµένο βιβλίο άλγεβρας; ποιος το έγραψε;
σελ.339.

4. Σαν βιβλιοπώλης που ήταν ο κύριος Ρυς τι θα ήθελε να είχε ζήσει; σελ.
340.

5. Ποια είναι η µεγάλη επανάσταση στα µαθηµατικά του 15ου αιώνα και
τι σηµαίνει η λέξη: «calculus »; σελ. 342.
6. Πόση σηµασία και γιατί είχε η πτώση της Κωνσταντινούπολης το
1453 στη διάδοση των επιστηµών στη Δύση; σελ. 345.
7. Ποιο ήταν το πρόβληµα µε τους Τούρκους; σελ. 345.
8. Γιατί ο Ταρτάλια δεν δηµοσίευσε την µέθοδό του που τον βοήθησε να
λύσει όλα τα προβλήµατα του ντελ Φιόρε; σελ. 349.
9. Ποια η σύγκριση Γκροσρούβρ µε Καρντάνο; σελ. 352.
10. Ποιος κατήγγειλε τον Καρντάνο στην ιερά εξέταση και ποια ήταν τα
εγκλήµατά του; σελ. 353. (Ζητάµε από τους µαθητές να βρουν πληροφορίες για
την ιερά εξέταση η οποία έστειλε στην πυρά και καταδίκασε πολλούς
επιστήµονες της εποχής εκείνης όπως τον Γαλιλαίο κ. α., και τους µιλάµε για την
κατάσταση που επικρατούσε κατά τον σκοτεινό Μεσαίωνα.)
11. Τι προέβλεψε ο Καρντάνο ως αστρολόγος; σελ. 352.

12. Τι δηµοσίευσε ο Καρντάνο στο έργο του: Ars Magna – Η Μεγάλη
Τέχνη; σελ. 357,358.
13. Ποιος ανακάλυψε ότι και η εξίσωση τέταρτου βαθµού µπορεί να
επιλυθεί µε ριζικά; σελ. 358.
14. Ποιος είναι ο ορισµός της Ιστορίας κατά τον Πιέρ Ρυς και τη Λέα;
σελ. 361.

16ο Κεφάλαιο:
1. Ποιος ανακάλυψε το σύµβολο του = ; σελ. 362,363.
2. Ποιος και πώς ανακάλυψε το + και - ; σελ. 364.
3. Ποια αντίφαση αντιµετώπισε ο τύπος που επινόησε το σύµβολο της
ισότητας; σελ.364.
4. Τι έκανε ο Ντεκάρτ; σελ.369.
5. Πως ο Κ Κ Τ προσπάθησε να βρει τον Μαξ και τι τον ήθελε; σελ. 370372.

6. Τι ανακάλυψε ο Καρντάνο διαβάζοντας το «Περί σφαίρας και
κυλίνδρου» του Αρχιµήδη ; σελ 375.
7. Ποια η σχέση ΑΤΜΑ και ΑΤΙΑ; σελ.376.
8. Τι ανακάλυψε ο Μποµπέλλι; σελ. 376.
9 Πραγµατικοί και φανταστικοί αριθµοί. Τι είναι το ι; σελ. 379.
(Περισσότερα στο βιβλίο του Απόστολου Δοξιάδη: «Από την παράνοια στους
αλγόριθµους» εκδόσεις Ίκαρος – σελ. 180-185)

10 Σχολιάστε την παράγραφο: «Στα Μαθηµατικά ….. νεοφερµένων.»
σελ. 380,381. (Όλοι οι αναφερόµενοι µαθηµατικοί συνέβαλλαν στην ανακάλυψη
νέων µαθηµατικών στοιχείων και συµβόλων που είχαν σαν αποτέλεσµα την
ώθηση και ανάπτυξη της µαθηµατικής επιστήµης. Ο καθένας από αυτούς έβαλε
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το λιθαράκι του, φώτισε τον δρόµο, τον οποίο ακολούθησαν οι µεταγενέστεροί
του και έφτασαν την επιστήµη ως την σηµερινή µεγάλη της πρόοδο.)
11. Τι θέλει να πει η Λέα όταν λέει: «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα»; σελ.
381. (Πολλές φορές προχωρούµε στην επίλυση κάποιου προβλήµατος κάνοντας
κάποιες παραδοχές οι οποίες δεν επιτρέπονται ή δεν είναι αποδεκτές από όλους
και τελικά καταφέρνουµε να λύσουµε το πρόβληµα, χωρίς να µας απασχολούν τα
µέσα που χρησιµοποιήσαµε.)

12. Τι ρόλο παίζει η πολιτική στην ιδεολογία και στο χαρακτήρα του
κυρίου Ρυς; σελ. 383. (Συµφωνήσαµε ότι η τελευταία παράγραφος του
κεφαλαίου: «Ο κ. Ρυς δεν…. καταπιεστή του.», είναι πολύ σηµαντική από
κοινωνιολογική και ανθρωπιστική άποψη. Αυτή µας δείχνει ότι για τον κάθε
άνθρωπο το σηµαντικό είναι να είναι άτοµο µε πολιτική και ιδεολογική
συνείδηση και όχι να είναι πολιτικό στέλεχος και να επηρεάζεται µόνο από την
παράταξη στην οποία ανήκει, κρίνοντας καθετί διαφορετικό ως λάθος.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Κατασκευή χαρτών εννοιών για τα Μεσαιωνικά µαθηµατικά (δες
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ – Axon 2003 – ΔΙΚΑ ΜΟΥ)
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ Μια πολύ καλή ιδέα για την επόµενη επίσκεψή σας είναι το
Μουσείο
Ηρακλειδών
στο
Θησείο
(http://www.herakleidonart.gr/el/index.cfm ). Εκεί µπορείτε να παρακολουθήσετε (δωρεάν) το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Τέχνη και Μαθηµατικά». Χρειάζεται πρώτα να
κλείσετε ραντεβού.
Για να προετοιµαστείτε για αυτή την επίσκεψη µπορείτε να δείτε και τα
αρχεία Μαθηµατικά και τέχνη και Ζωγραφική και Φυσική (στο
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ)
 Για Φιµπονάτσι: Στο βιβλίο «Το Πειραχτήρι των Αριθµών» του Hans
Magnus Enzensberger, το κεφάλαιο «Η έκτη νύχτα» είναι αφιερωµένο
στον Φιµπονάτσι και περιέχει πολλές δραστηριότητες.
(Δείτε και αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
 Συζήτηση: Σελ. 380: «σε ορισµένες στιγµές της ιστορίας κάποιοι
µαθηµατικοί που ………, υποχρεώθηκαν να ενεργήσουν αντικανονικά
….Αυτοί ή οι διάδοχοι τους θα διευρύνουν το Μαθηµατικό σύµπαν….»
Δες Δοξιάδη από την παράνοια στους αλγόριθµους σελ. 179 (εκτενής
αναφορά στο i – στους αρνητικούς αριθµούς – µη ευκλείδειες γεωµετρίες
– απειροστό ….

17ο Κεφάλαιο: (Από το κεφάλαιο αυτό εµπνευστήκαµε το 3ο θεατρικό
µονόπρακτο: «Η τραγική ιστορία δύο σηµαντικών νέων µαθηµατικών του 19ου
αιώνα, του Νιλς Άµπελ και του Εβαρίστ Γκαλουά».)
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1. Γιατί

ο Γκάους ονοµάστηκε
«Πρίγκιπας των Μαθηµατικών»;
σελ.
385.
(Για
περισσότερες
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του
Γκάους στο βιβλίο της Μ. Β. W. Tend:
«Ο πρίγκιπας των µαθηµατικών»
εκδόσεις Τραυλός.)

2. Ποια
η σχέση του Δανού
καθηγητή Χόλµποε µε τον
Νορβηγό Νιλς Άµπελ και τι ο
πρώτος είχε προβλέψει για τον
µαθητή του; σελ.395.
3. Τι ανακάλυψε ο Άµπελ και γιατί δεν πρόλαβε να δει το Μνηµόνιό του
δηµοσιευµένο; σελ.390 και 395.
4. Τι συνέβαινε στο τέλος του 18ου αιώνα στο Παρίσι; σελ.392. (Πολλοί
κορυφαίοι γάλλοι µαθηµατικοί εµφανίζονται και µεγαλουργούν στα πρώτα χρόνια
του µετεπαναστατικού Παρισιού και στην αρχή του 19ου αιώνα. Αυτό δεν µπορεί
να ήταν κάτι τυχαίο, µάλλον τους ευνοούσε η γενική κατάσταση της εποχής και οι
επαναστατικές και δηµοκρατικές ιδέες, οι οποίες επέτρεπαν και σε επιστήµονες
χαµηλότερων κοινωνικών τάξεων να αναδειχθούν και να κάνουν τις θεωρίες τους
γνωστές.)
5. Πως χαρακτήριζαν οι καθηγητές του τον Γκαλουά; σελ. 398. (Εδώ
παρατηρήσαµε ότι ο Γκαλουά ήταν ένα δύσκολο και ατίθασο παιδί που οι
καθηγητές του δεν καταλάβαιναν, αυτό όµως δεν τον εµπόδισε να γίνει ένας
καλός µαθηµατικός, έστω κι αν τελικά το έργο του δεν είχε την αναγνώριση που
του άξιζε. Αυτό άρεσε στα παιδιά τα οποία πολύ συχνά έχουν την εντύπωση ότι
στεκόµαστε στην απειθαρχία τους και δεν αναγνωρίζουµε τις αξίες τους σε
ορισµένους τοµείς.)

6. Πόσες φορές κατέθεσε ο Γκαλουά το µνηµόνιό του στο Ινστιτούτο
του Παρισιού και τι απέγινε; Γιατί οι µαθηµατικοί της εποχής δεν
κατάλαβαν την εργασία του; σελ 399-401. (Η τραγική ιστορία του Γκαλουά
ο οποίος 3 φορές κατέθεσε στο Ινστιτούτο του Παρισιού τα µνηµόνιά του, χωρίς
αποτέλεσµα, είτε διότι χάθηκαν είτε διότι δεν ήταν κατανοητά, µας δείχνει ότι
υπήρχαν κλειστές κάστες των επιστηµόνων της εποχής µε στεγανά και εµπόδια
που δύσκολα µπορούσε να υπερπηδήσει ένας νέος και άσηµος επιστήµονας.
Αναρωτηθήκαµε εάν το ίδιο συµβαίνει και στις ηµέρες
µας και καταλήξαµε ότι µπορεί να συµβαίνει αλλά σε
µικρότερο βαθµό εφ’ όσον σήµερα στον κόσµο της
πληροφορικής που ζούµε, ο κάθε επιστήµονας µπορεί
να δηµοσιεύσει τις εργασίες του στο Διαδύκτιο και
αυτές να γίνουν γνωστές σε όλους τους
ενδιαφερόµενους. Ωστόσο υπάρχουν άλλα προβλήµατα
όπως η τεράστια ποσότητα πληροφοριών η τροµερή
εξειδίκευση κ.λ.π. )
7. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του Γκαλουά και
ποιες οι πεποιθήσεις του; σελ. 403-404. (Ο
χαρακτήρας του ήταν παρορµητικός και οξύθυµος, πράγµα παράξενο για
επιστήµονες, οι οποίοι συνήθως ήταν πλήρως αφοσιωµένοι στο έργο τους και
τίποτε δεν έβαζαν πάνω από αυτό. Τελικά ο χαρακτήρας του αυτός, έκανε τον
21

Γκαλουά να πεθάνει τόσο νέος και τόσο άδικα σε µονοµαχία. Οδηγήθηκε σε ένα
εκ των προτέρων προδικασµένο θάνατο, ο οποίος στέρησε από την Μαθηµατική
επιστήµη ένα µεγάλο µυαλό.) (Περισσότερα για τον Γκαλουά, τη ζωή του και την
εποχή του στο βιβλίο του Tom Petsinis: «Ο Γάλλος Μαθηµατικός» εκδόσεις
Τραυλός.)
8. Σχολιάστε την φράση : «Οι προσπάθειες …… κοµψότητας» σελ. 407,
και την παράγραφο: «Η εξαιρετική …... συναντήσουν» σελ. 408- 409.
9. Ποια η σχέση Άµπελ – Γκαλουά – Γκροσρούβρ; σελ. 411-414.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Στο κεφάλαιο αυτό µπορεί να ανοίξει µια µεγάλη συζήτηση για τους
Μαθηµατικούς ερευνητές: για την καθηµερινότητά τους, την ψυχολογία
τους, τον τρόπο που σκέφτονται, πως δηµοσιοποιούν την δουλειά τους
κ.λ.π.
Σχετικά µε την συζήτηση αυτή στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε:
1. Μιχ. Γ. Μαριάς (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης):
Οµιλία µε τίτλο Τα Μαθηµατικά στην Ελλάδα του σήµερα
Μιλάει για την έρευνα στα Μαθηµατικά και την καθηµερινότητα του
ερευνητή µε απλά λόγια.
2.Συνέντευξη στον Λάλα του Μ. Χριστοδούλου στα Νέα
3.Όταν ο Ευκλείδης συνάντησε τον Μπέκαµ
Μιλάει στην «Ε» ο Βρετανός µαθηµατικός Μάρκους Ντι Σοτόι
συγγραφέας του βιβλίου «Η µουσική των πρώτων αριθµών»
4. Άρθρο από Τα Νέα για τους πρώτους αριθµούς: (ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥΣ)
H
δύσκολη
«εξίσωση»
των
«πρώτων
αριθµών»
Ένας µαθηµατικός ζητά λύση για ένα από τα «7 προβλήµατα της
χιλιετίας»
5. ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Γνωριµία (µε απλά λόγια) µε έναν ερευνητή µαθηµατικό ΚΑΛΟ!
Ακόµα, θα µπορούσατε να προσκαλέσετε στο σχολείο σας κάποιον
επώνυµο µαθηµατικό ερευνητή και να συζητήσετε µαζί του. (Η οµάδα
Θαλής και Φίλοι θα µπορούσε να σας βοηθήσει.)
Τέλος, θα µπορούσαµε να δούµε µε τους µαθητές, σε DVD,
την (πολύ καλή) ταινία Proof. Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε το
ενδιαφέρον αρχείο: Proof προτάσεις για συζήτηση (από την οµάδα Θαλής
και Φίλοι)

18ο Κεφάλαιο:
1. Τι έκανε ο Φερµά και πως ονοµάστηκε; σελ. 421. (Περισσότερα για τον
Φερµά και το θεώρηµά του στο βιβλίο του Simon Sing: «Το τελευταίο θεώρηµα
του Φερµά» εκδόσεις Τραυλός.)
2. Ποιες οι οµοιότητες και διαφορές Φερµά και Γκροσρούβρ; σελ.421-422
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3. Ντεκάρτ: «Η αρχή των συντεταγµένων», καρτεσιανό σύστηµα. Σελ.
424.

4. Ποιο το πρόγραµµα 5 σηµείων του Ντεκάρτ και πόσο σηµαντικό
ήταν; σελ. 428.
5. Τι σηµαίνει η λέξη «µέθοδος- méthode»; σελ. 429.
6. Πως συνέβηκε το οικονοµικό τέλος του Μανάους; σελ. 431.
7. Τι έγραψε ο Πασκάλ στα 16, τι είναι το « αλληγορικό εξάγωνο » και
τι ήταν η Πασκαλίν; σελ. 433-436.
8. Τι έγινε µε τον ΨΚΤ και τον Άλµπερ στο αεροδρόµιο; σελ. 438.
9. Ποιοι οι δύο πραγµατικοί ιδρυτές της ανάλυσης; σελ. 449.
10. Σχολιάστε τις δύο φράσεις που είχε αντιγράψει ο Γκροσρούβρ. Σελ.
421.

19ο Κεφάλαιο:
1. Στο βιβλίο του Ζακ Μπερνουγί θεµελιώθηκαν οι πιθανότητες: «Η
τέχνη του να εικάζεις, η τέχνη του να µαντεύεις» σελ. 455.
2. Σχολιάστε τη φράση του Φερµά: «Έχω ανακαλύψει…. χωρέσει» σελ.
463.

3. Γιατί το περιθώριο έκανε τα δίδυµα να σκεφτούν την δική τους
ιστορία; σελ. 464.
4. Ο Γκροσρούβρ είχε λύσει την εικασία του Φερµά; σελ. 464.
5. Γιατί ο Μαξ ονοµάστηκε αιολικός και ποιες ήταν οι σκέψεις του για
την εµφάνιση και το τέλος του Γκροσρούβρ; σελ. 466.
6. Πως συνδέονται οι µύθοι του Φερµά και του Γκροσρούβρ; σελ. 467.
7. Ποιο ήταν το πρόβληµα του Διοφάντους και πως το έλυσε ο κ. Ρυς;
σελ. 469, 473.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Το τρίγωνο του Πασκάλ: (αναφορά για Πασκάλ σελ.431 και τρίγωνο
Πασκάλ σελ. 454). Προτείνουµε να δοθεί στους µαθητές µια φωτοτυπία
µε το τρίγωνο του Πασκάλ (τυπώστε το αρχείο: Το τρίγωνο του Πασκάλ
(για τύπωµα) από το ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ) (ίσως να σβήσουµε µερικούς
αριθµούς για να τους βρουν οι µαθητές). Στη συνέχεια, µε κατάλληλη
καθοδήγηση να βρουν, δουλεύοντας σε οµάδες, τις διάφορες κατηγορίες
αριθµών. Δείτε και:
http://mathforum.org/dr.math/faq/faq.pascal.triangle.html
(Πολύ πλούσιο υλικό και δραστηριότητες και στους συνδέσµους που έχει
αυτό το site.π.χ. στη σελίδα:
http://mathforum.org/workshops/usi/pascal/pascal_numberpatterns.html )
Άλλο site µε ενδιαφέρουσες ιδέες:
http://www.aip.org/isns/reports/2002/058.html
Επίσης δείτε στο βιβλίο «Το πειραχτήρι των αριθµών» το κεφάλαιο «Η
23

έβδοµη νύχτα»
 Δείτε σχετικά µε τα κεφάλαια 18 – 19 και στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

20ο Κεφάλαιο:
1. Μετά την απαγωγή του Αµέλλοντα γιατί δεν κάλεσαν την αστυνοµία;
σελ. 479.

2. Γιατί ο Όιλερ ήταν τόσο σηµαντικός µαθηµατικός και γιατί
ονοµάστηκε «βασιλιάς των φίλιων αριθµών»; σελ. 482-484. (Ζητάµε να
βρουν πληροφορίες για τον Όιλερ και το τεράστιο έργο του.)

3. Τι εντύπωση σας έκανε το Μέγαρο των Ανακαλύψεων (Le Palais de la
Découverte) και ειδικά η αίθουσα του π; σελ. 488.
4. Η ιστορία του e. σελ. 498.
5. Τι επινόησε ο Ναπιέ; σελ. 503.
6. Πως χάθηκαν και καταστράφηκαν τα χειρόγραφα και ολόκληροι
τόµοι της βιβλιοθήκης του Όιλερ; σελ. 509-513.
7. Γιατί ο Βολταίρος αποκάλεσε τον Όιλερ « ο µονόφθαλµος
γεωµέτρης» ; σελ. 515.
8. Πως ο Όιλερ που ήταν σχεδόν τυφλός µπόρεσε να γράψει τόσα
µαθηµατικά µνηµόνια και να καταθέσει τα περισσότερα σήµατα; σελ.
517.

21ο Κεφάλαιο:
1. Ποια η προσπάθεια του Γκροσρούβρ στη επίλυση της εικασίας του
Γκόλντµαχ; σελ. 520 και ποια τα στάδια της επίλυσης της εικασίας του
Φερµά; σελ. 521.
2. Τι επετεύχθη χάρις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές; σελ. 523.
3. Τι σηµείωνε ο Γκροσρούβρ στις σηµειώσεις του; σελ. 524.
4. Γιατί ο Κούµερ κέρδισε το βραβείο της Ακαδηµίας των επιστηµών;
σελ.525.
5. Πως ο Πωλ Βόλφσκελ απέφυγε την αυτοκτονία και γιατί θέσπισε το
βραβείο; σελ. 527-528.
6. Σχολιάστε την τελευταία παράγραφο. Σελ. 529.
22ο Κεφάλαιο:
1. Σχολιάστε
την
παράγραφο:
«Πότε
άρχισε
αυτή
η
µεταστροφή…..αδύνατος;» σελ. 533 και την παράγραφο 534: «Κάθε
…..αξία» σελ.354.
2. Τι απέδειξε ο Λαµπέρ; σελ. 538.
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3. Τα 3 προβλήµατα της αρχαιότητας ήταν αδύνατα; σελ. 539, 540.
4. Τι συνέβη στον Μαξ; σελ. 541.
5. Που πήγαν ο Ρυς µε τον Αλµπέρ και γιατί; σελ. 544.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Παίζουµε Sudoku; Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε το
αρχείο Sudoku – Euler: Η ιστορία του γνωστού παιχνιδιού, του οποίου
«πνευµατικός» πατέρας θεωρείται ο Euler, καθώς και κάποιες ενδιαφέρουσες
πληροφορίες για το έργο του. Επίσης οδηγίες και παραδείγµατα για το
παιχνίδι.
 Οι γέφυρες του Κένιγκσµπεργκ: Ένα πρόβληµα «µονοκοντυλιάς»
(Πληροφορίες θα βρείτε στο άρθρο της προηγούµενης δραστηριότητας ή
καλύτερα, στο βιβλίο Μαθηµατικά επίκαιρα του Τεύκρου Μιχαηλίδη
εκδόσεις Πόλις σελ. 54 – 58). Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ θα βρείτε στο
αρχείο : Οι γέφυρες του Καίνιγκσµεργκ όπου περιέχονται εικόνες για να
δώσετε στους µαθητές (φωτοτυπίες). Για τις λύσεις δείτε και το:
http://mathforum.org/isaac/problems/bridges1.html
 Για την εικασία του Γκόλντµπαχ: Στην παρακάτω σελίδα βάζεις έναν άρτιο
αριθµό και στον αναλύει σε άθροισµα 2 πρώτων
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?module=tool/number/goldbach.en
Θα µπορούσε λοιπόν να γίνει µια δραστηριότητα στην οποία, υπό µορφής
παιχνιδιού θα χωρίσουµε τους µαθητές σε οµάδες, θα δίνουµε έναν άρτιο
και θα προσπαθούν οι οµάδες να τον αναλύσουν σε άθροισµα 2 πρώτων
µε όσους πιο πολλούς τρόπους µπορούν.
Κατόπιν θα ελέγχονται οι απαντήσεις από το κοµπιούτερ. (Καλό είναι
πρώτα να έχουµε δείξει στους µαθητές µερικά παραδείγµατα) (Για να
βρούν τους πρώτους πρώτα θα τους προτείνουµε να φτιάξουν το κόσκινο
του Ερατοσθένη). Δείτε και:
http://users.sch.gr/geoman22/mathP/Eratosthenis.htm
και: http://el.wikipedia.org/wiki και στο αναζήτηση γράφουµε: πρώτος
αριθµός (ενδιαφέρουσες σελίδες και αν γράψετε: πρώτοι αριθµοί) ή και
το http://grmath4.phpnet.us/interactive.htm

23ο Κεφάλαιο:
1. Τι µας διδάσκει η ιστορία του Διονύσου των Συρακουσών; σελ. 547.
2. Ποιος ήταν ο Ντον Οττάβιο και γιατί απήγαγε τον παπαγάλο και τον
Μαξ; σελ. 550.
3. Ποια η διαστροφή του ιταλού µε τα έργα τέχνης; σελ 558-559.
(Μπορούµε να βρούµε στο Διαδύκτιο τους αναφερόµενους πίνακες και τους
ζωγράφους τους που αποτελούσαν την πολύτιµη συλλογή του ιταλού.)

4. Γιατί ο ιταλός ήθελε µόνο αυτός να µάθει τις αποδείξεις του
Γκροσρούβρ; σελ. 561.
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5. Ποια η διαφορά των έργων τέχνης µε τις µαθηµατικές αποδείξεις; σελ.
562. (Τα πρώτα έχουν κάποιο υλικό υπόβαθρο, τα Μαθηµατικά είναι
διαφορετικά, είναι ιδέες, χωρίς υλικό στήριγµα και οι ιδέες δεν αποκτώνται µε
οικονοµικό αντάλλαγµα και δεν φυλακίζονται.)

6. Σε ποιόν είχε εµπιστευθεί ο Γκροσρούβρ τις αποδείξεις του και ποιος
ήταν ο «πιστός σύντροφος»; σελ. 566-568.
24ο Κεφάλαιο:
1. Πως ονοµαζόταν η Σικελία στην αρχαιότητα και γιατί; σελ. 574.
2. Πως ο Αρχιµήδης κατάφερε να αποκρούσει τον Μάρκελλο, τον
µεγαλύτερο Ρωµαίο στρατηγό; σελ. 583. (Περισσότερα για την ζωή και το
3.

έργο του Αρχιµήδη στο βιβλίο: « Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο » της
Τζίλλιαν Μπραντσόου εκδόσεις Μίνωας.)
Σχολιάστε την παράγραφο: «Υπάρχει ….. κι αν είναι» σελ. 585 και την
φράση του Αρχιµήδη: «Δός µοι πού στώ και τάν γάν κινήσω» σελ. 586.
Πως έπεσαν οι Συρακούσες; σελ. 586.
Ποιος ήταν ο κωδικός του συναγερµού της αίθουσας ΒΤΔ; σελ. 590.
Που ήταν όλα τα βιβλία του Αρχιµήδη; σελ. 594.
Πως περιγράφει την φιλία των 2 ο Ιταλός; σελ. 597.

4.
5.
6.
7.
8. Ποιο ήταν το κυλώνειο άγος και τι σχέση είχε µε τον θάνατο του
Γκροσρούβρ; σελ. 598.
9. Τι έκανε στον παπαγάλο ο απαγωγέας του για να θυµηθεί;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Αρχιµήδης – Στοµάχιον: Στο παρακάτω site (Ελληνικά) θα βρείτε µια
ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για το παιχνίδι (που θεωρείται ότι εφηύρε ο
Αρχιµήδης και µοιάζει µε το tangram) στοµάχιον.
http://users.ira.sch.gr/thafounar/Genika/Stomachion/stomachion.html (και τις
παραποµπές
του,
όπως
και
το:
http://www.math.nyu.edu/~crorres/Archimedes/Stomachion/construction.html
Επειδή, λογικά, οι µαθητές θα δυσκολευτούν να βρουν λύση µπορούν να
ανακατασκευάσουν κάποιες από τις έτοιµες λύσεις του προγράµµατος ή άλλες
που θα βρείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ, στο αρχείο(PDF): Stomachion
Solutions. Επίσης δείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ, το αρχείο: Αρχιµήδη στοµάχιον blog. Με αφορµή αυτό θα µπορούσατε να κάνετε µια συζήτηση
σχετικά µε τους blogers. (Διαβάστε σχετικά και το αρχείο: Χοιροβοσκός (blogger)
– Λάλας (συνέντευξη µε έναν blogger) στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ.
 Δείτε και στο αρχείο: ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

25ο Κεφάλαιο:
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1. Τι ρόλο έπαιξαν οι πιθανότητες και οι συµπτώσεις στη συνάντηση
Μάξ και παπαγάλου; σελ. 615.
2. «Όταν κάτι ….. συµβεί» τι σηµαίνει αυτό; σελ. 617.
3. Τι έπαθε ο παπαγάλος την ώρα της πυρκαγιάς; σελ. 618.
4. Πως ονόµασε την κόρη της η ινδιάνα και γιατί; σελ. 623.
5. Ferma-la – Fermat = κλείσε το στόµα – Φερµά, ( λογοπαίγνιο της γαλλικής
γλώσσας µε πολλές ερµηνείες ). Σελ. 624-625.

6. Τι έγινε µε τον παπαγάλο, σκοτώθηκε τελικά; σελ. 625.
7. Ποιος απέδειξε το θεώρηµα του Φερµά και τι θα πάθαινε ο Ιταλός εάν
το µάθαινε; σελ. 627.
26ο Κεφάλαιο :
1. Ο Γκροσρούβρ είχε λύσει τις 2 εικασίες;
2. Σύγκριση Γκροσρούβρ µε Άντριου Γουάιλς. Σελ. 629.
2. Ποια ήταν τα βραχάκια που πέρασε ο Γουάιλς; σελ. 632. (Αναφορά
γίνεται στο βιβλίο «Από την παράνοια στους αλγόριθµους» του Απόστολου
Δοξιάδη, εκδόσεις Ίκαρος – σελ.158)

3. Γιατί ο κύριος Ρύς είχε καταφέρει να µπει στη µύτη του νόµου των
συµπτώσεων και ποιο θα ήταν το δικό του µυστικό; σελ. 633.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Σχετικά µε τον Άντριου Γουάιλς:
-Βιβλίο: «Το τελευταίο θεώρηµα του Φερµά» του Simon Sing
Τραυλός

εκδόσεις

- Ταινία: Το τελευταίο Ταγκό του Φερµά, των Lessner και Rosenblum
Μιούζικαλ εµπνευσµένο από τα περιστατικά που σχετίζονται µε
την τελική λύση της εικασίας του Φερµά από τον Άντριου Γουάιλς.
 Συζήτηση Με αφορµή το αρχείο: Η «παράλογη» αποτελεσµατικότητα των
µαθηµατικών στις άλλες επιστήµες των Σ. Νεγρεπόντη – Β. Φαρµάκη που θα
βρείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ, µπορείτε να κάνετε µια σχετική συζήτηση.
Το παραπάνω άρθρο οδηγεί την κουβέντα και στα fractals που είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον θέµα. Επιπλέον πληροφορίες και στο αρχείο: Για τα fractals (από
blog) που θα βρείτε στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
I. Κατά την διάρκειας της χρονιάς είναι σηµαντικό να συζητάµε και να
υλοποιούµε µε τους µαθητές ιδέες για µια παρουσίαση στο σχολείο, στο τέλος
της σχολικής χρονιάς, της δουλειάς που έγινε. Μπορεί να κατασκευαστεί ένα
poster, να γίνει ένα θεατρικό, µια συζήτηση, ένα power point, κ.λ.π.
II. Στο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ µπορείτε να βρείτε το αρχείο: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, το οποίο οι µαθητές του σχολείου µας
συµπλήρωσαν ανώνυµα και κατόπιν συζητήσαµε τα αποτελέσµατά του.
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III. Το «Θεώρηµα του παπαγάλου» καλύπτει ένα µεγάλο µέρος της ιστορίας των
µαθηµατικών. Έτσι περισσότερες ιδέες για την επεξεργασία του σε µια λέσχη
ανάγνωσης, µπορείτε να βρείτε σε όλα, σχεδόν, τα αναγνώσµατα της
Μαθηµατικής Λογοτεχνίας και στα αντίστοιχα εργαστήρια Πάρος 2006 και
Πάρος 2007 στο site Θαλής και Φίλοι.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ (Ενδεικτικά) :
1. «Πυθαγόρεια εγκλήµατα» του Τεύκρου Μιχαηλίδη, εκδόσεις Πόλις.
2 « Ο άνθρωπος που µετρούσε την άµµο » της Τζίλλιαν Μπραντσόου εκδόσεις
Μίνωας.
3. «Υπατία» του Pedro Galvez εκδόσεις Μεταίχµιο.
4. «Ο πρίγκιπας των µαθηµατικών» της Μ. Β. W. Tend εκδόσεις Τραυλός.
5. «Ο Γάλλος Μαθηµατικός» του Tom Petsinis εκδόσεις Τραυλός.
6. «Το τελευταίο θεώρηµα του Φερµά» του Simon Sing εκδόσεις Τραυλός.
7. «Από την παράνοια στους αλγόριθµους» του Απόστολου Δοξιάδη, εκδόσεις
Ίκαρος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΎΝΣΕΙΣ :
1.
2.
3.
4.
5.

www.telemath.gr (Η ιστορία των µαθηµατικών)
www.ekivolos.gr/ ( Για τους Ίωνες και την Μίλητο)
http://mythologia.8m.com/pithagoras.html ( Για τον Πυθαγόρα)
www.imarabe.org/ (Για το Ινστιτούτο του αραβικού κόσµου)
http://4gym-lamias.fth.sch.gr/kiposMaths.files/joyOfPI.html (Άρθρο

του Νταβίντ Μπλάντερ

µε θέµα το π: «Η χαρά του π».)
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