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Περίληψη 

Η προσέγγιση των Μαθηματικών μέσα από τη Λογοτεχνία οδήγησε στην καθιέρωση μιας 

νέας κατηγορίας λογοτεχνικών βιβλίων που συγκροτούν το πεδίο της «Μαθηματικής 

Λογοτεχνίας». Στην εργασία μας, οι μαθητές διάβασαν και παρουσίασαν ένα επιλεγμένο 

βιβλίο Μαθηματικής Λογοτεχνίας και μέσα από μια διδακτική πρόταση Δημιουργικής 

Γραφής, συνέγραψαν ένα διήγημα για την προσωπική τους εμπειρία επίλυσης ενός 

μαθηματικού προβλήματος. Στην εργασία μας παρουσιάζουμε τις ιστορίες τους και τον 

τρόπο που επέλεξαν να μιλήσουν για τη δουλειά τους και τους χαρακτήρες των ιστοριών 

τους.  

 

ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Μαθηματική Λογοτεχνία, Δημιουργική Γραφή 

 

Αν και τα μαθηματικά προσεγγίζουν τον λογικό και επιστημονικό τρόπο σκέψης και η 

λογοτεχνία τον καλλιτεχνικό, μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Από τον Πλάτωνα και 

τον Δάντη μέχρι την ποίηση του Ελύτη και το LOGICOMIX1, η ένταξη και χρήση 

μαθηματικών εννοιών σε λογοτεχνικά έργα και λογοτεχνικών πρακτικών στα 

μαθηματικά έχει αναδείξει μια διάσταση αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 

δύο πεδίων.  

Τα Προγράμματα Σπουδών διδασκαλίας των Μαθηματικών, τόσο στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση, όσο και στη λυκειακή, ανάμεσα σε άλλα επιδιώκουν να αποκτήσουν οι 

μαθητές την ικανότητα διατύπωσης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και να 

διαμορφώσουν μια θετική στάση για τα μαθηματικά, εκτιμώντας τον ρόλο τους στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων επιχειρείται 

να επιτευχθεί μέσα από τις διεργασίες του μαθηματικού συλλογισμού, της δημιουργίας 

συνδέσεων και της επικοινωνίας μέσω της χρήσης διαφορετικής μορφής εργαλείων, 

καθώς και της μεταγνωστικής ενημερότητας, όπου ο μαθητής σκέφτεται πάνω στις 

δράσεις του και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών του2.  

Παράλληλα, στο ΠΣ δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν σε πιο 

εκτεταμένες δραστηριότητες που συνδέονται με άλλα μαθησιακά διδακτικά αντικείμενα. 

Έτσι, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει προσεγγίσεις που διερευνούν και 

αναδεικνύουν συνδέσεις εντός ή εκτός των μαθηματικών3. Ο σκοπός της διδασκαλίας 

των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς της Εκπαίδευσης, εφόσον τα 

Μαθηματικά ασκούν τον μαθητή στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να 

διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια. Αναπτύσσουν 

την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την 

πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση 

της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα. “Μαθαίνω 

Μαθηματικά” δεν σημαίνει απορροφώ ή κατανοώ γνώσεις και δεξιότητες που μου 

                                                           
1 Το Logicomix είναι ένα εικονιστόρημα του Απόστολου Δοξιάδη και του καθηγητή πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ των Ηνωμένων Πολιτειών Χρίστου Παπαδημητρίου. Bασίστηκε πάνω στη ζωή 

του μαθηματικού Μπέρτραντ Ράσελ.  
2http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Μαθηματικά/Μαθηματικά%20 

%20Οδηγός%20Γυμνασίου.pdf, σελ.4  
3http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Μαθηματικά/Μαθηματικά%20—

%20Οδηγός%20Γυμνασίου.pdf, σελ.7 
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προσφέρονται έτοιμες από τον δάσκαλο, αλλά εντάσσω τις επιμέρους γνώσεις και 

δεξιότητες σε ένα δομημένο σύνολο, στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-

πολιτιστικού περιβάλλοντος4. 

Συγκεκριμένα, η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α’ και Β΄ Λυκείου έχει ως 

κεντρικό στόχο το πέρασμα τόσο σε έναν πιο προωθημένο μαθηματικό τρόπο σκέψης, 

όσο και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων της χρήσης τους ως εργαλείου κατανόησης και 

ερμηνείας του κόσμου. Στην προσέγγιση αυτού του στόχου συμβάλλουν ανάμεσα σε 

άλλα και η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διερεύνηση προβλημάτων, στην 

ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος και πολλαπλών αποδεικτικών 

προσεγγίσεων, στην ικανότητα μετάφρασης από τη φυσική στη μαθηματική γλώσσα και 

αντίστροφα. Αυτή την κατεύθυνση ενισχύουν οι εννοιολογικές συνδέσεις εντός των 

Μαθηματικών αλλά και μεταξύ των Μαθηματικών και άλλων γνωστικών περιοχών, 

καθώς και η θεώρηση των Μαθηματικών ως πολιτισμικό, ιστορικά εξελισσόμενο 

ανθρώπινο δημιούργημα5. 
Πλέον στα νέα Προγράμματα Σπουδών διερευνάται η αξιοποίηση των τεχνών για τη 

βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας των μαθηματικών, τόσο μέσα από την 

ενασχόληση των μαθητών με τις τέχνες σε σχολικά προγράμματα πλούσια σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όσο κυρίως μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών 

μέσω της τέχνης. Η επίδραση της τέχνης στη μάθηση των μαθηματικών έχει 

χαρακτηριστεί θετική και στις δύο περιπτώσεις6.Εξάλλου, η τέχνη ενισχύει τη μνήμη, 

εξισορροπεί και προσφέρει αυτογνωσία, ενώ μας εξελίσσει και μας προσφέρει την 

ικανότητα πλέον να αξιολογούμε τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο7. 

 

Η αφήγηση ως στρατηγική στη διδασκαλία των μαθηματικών 

 

Είναι πλέον αποδεκτό ότι η μελέτη της γλώσσας αποτελεί διερεύνηση και αποτύπωση 

του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος δομεί τον κόσμο του 8  (Kress, 2003). Στην 

καθημερινή σχολική και επαγγελματική μας ζωή, οι γλωσσικές δεξιότητες 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που εισπράττουμε και μεταβιβάζουμε τα 

μηνύματά μας και στον επιστημονικό τομέα η ορθή χρήση του λεξιλογίου αποτελεί μέρος 

της εξέλιξης των δεξιοτήτων της καταγραφής και της επικοινωνίας. Στη σύγχρονη 

σχολική πραγματικότητα επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν πώς 

η χρήση διαφορετικού λεξιλογίου, επιστημονικού ή λογοτεχνικού θα τους βοηθήσει να 

αντιλαμβάνονται και να χρησιμοποιούν αρτιότερα τον εκάστοτε κώδικα επικοινωνίας, 

για να εκφράσουν έννοιες, φαινόμενα και σχέσεις των θετικών επιστημών και θα το 

αξιοποιούν σε όσο γίνεται περισσότερες περιστάσεις επικοινωνίας ή στα πλαίσια της 

κοινωνικής τους δραστηριοποίησης 9 . Οι θετικές επιστήμες συχνά έχουν συνδεθεί 

διαχρονικά με λογοτεχνικά κείμενα, θεατρικές πρακτικές και κόμικς, αλλά τα τελευταία 

χρόνια αυτό γίνεται όλο και πιο συχνό 10 . Τα αφηγηματικά κείμενα μπορούν να 

                                                           
4 http://thalassa30.blogspot.gr/2013/06/blog-post_705.html 
5 ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1173/ 15 Μαΐου 2013: Πρόγραμμα Σπουδών Άλγεβρας και Γεωμετρίας γενικής 

παιδείας Α’και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου  
6 Παπαδογιαννάκη – Παυλάκου Αρετή, Η Αξιοποίηση των Τεχνών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο 

Σχολείο: Ένα Παράδειγμα και μια Πρόταση, 29ο Συνέδριο: Μαθηματικά : Θεωρία – Πράξη – 

Προεκτάσεις, 2012.  
7  Alain de Botton, Η τέχνη ως θεραπεία, Αθήνα, 2013 
8 Kress, G., Γλωσσικές διαδικασίες σε κοινωνιοπολιτισμική πρακτική, Αθήνα, 2003 
9 Χαραλαμπόπουλος, Α., και Κωστούλη, Τ., Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας-Γλωσσικές 

δραστηριότητες για το δημοτικό σχολείο, Θεσσαλονίκη, 2000.  
10  Παπαδόπουλος Πάρης, Δημιουργική γραφή και αφήγηση στις φυσικές επιστήμες στο Διδασκαλία 

Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη, 2013, σ. 44-45 

http://thalassa30.blogspot.gr/2013/06/blog-post_705.html


 

 

λειτουργήσουν σαν διαμεσολαβητές ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο και τους μαθητές, 

μετασχηματίζοντας έννοιες, νόμους και φαινόμενα σε μια γλώσσα απλή και κατανοητή.  

Η αφήγηση είναι μια διαδικασία που δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη λογοτεχνία 

αλλά και με την καθημερινή ζωή, τις εκφράσεις και τις ανάγκες της. Είναι μια εκ γενετής 

έκφραση της σκέψης. Απορρέει από την ανάγκη να περιγράψουμε τον κόσμο, να 

μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε με άλλους για καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν, ή 

να εκφράσουμε τη φαντασία μας πλάθοντας ήρωες και σχέσεις που τους συνδέουν. Για 

το λόγο αυτό δημιουργούμε ιστορίες που παίρνουν μορφή μέσα από τη γλωσσική 

ικανότητα11.  

Αφήγηση ονομάζουμε την πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται, 

προφορικά ή γραπτά, μια σειρά πραγματικών ή πλασματικών γεγονότων. Η ίδια η 

ιστορία στην οποία αναφέρεται η αφηγηματική διαδικασία, η διαδοχή των γεγονότων και 

οι σχέσεις μεταξύ τους συνιστούν την αφήγηση και ως τέτοια μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε και το προϊόν της διαδικασίας, δηλαδή το παραγόμενο κείμενο 12 . 

Ιστορία είναι μια αφηγηματική ενότητα που έχει μια αρχή, που δημιουργεί μια 

σύγκρουση ή μια ελπίδα, μια δομή και ένα περιεχόμενο που την περιπλέκει, ένα τέλος 

που την ξεκαθαρίζει. Η χρήση ιστοριών που περιγράφουν σύντομα γεγονότα από την ζωή 

κάποιου επιστήμονα ενισχύει τη φύση της επιστήμης και αξιοποιεί επιστημονικά 

χαρακτηριστικά13. Μπορούν να αξιοποιηθούν ιστορίες, στις οποίες οι μαθητές μπορεί να 

ταυτιστούν με τους ήρωες τους, ιστορίες που αφορούν συγκεκριμένα παραδείγματα ώστε 

να κάνουν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές να χαλαρώσουν και  να 

συγκρατήσουν θεωρίες ή λεπτομέρειες. Η ιστορία μπορεί να καθορίσει το πώς θα 

αισθάνονται οι ήρωες, και το «τέλος» της ιστορίας συχνά μετατρέπεται σε επιστημονική 

δραστηριότητα των μαθητών, η ιστορία εξελίσσεται και οδηγεί και σε επίλυση 

προβλημάτων14. 

 

 

Δημιουργική Γραφή και αφήγηση στις θετικές επιστήμες 

 

Η δημιουργική γραφή είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος που προσεγγίζει με 

βιωματικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητες του, συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη 

μάθηση. Αντικρίζεται ως εξάσκηση μιας ικανότητας και περισσότερο σαν μια ελεύθερη 

έκφραση  της προσωπικότητας του παιδιού, σαν μια «λεκτική διατύπωση της ατομικής 

δημιουργικότητας» ή «σαν μια γραπτή έκφραση στην οποία τα παιδιά τοποθετούν στο 

χαρτί τις ιδέες, τα συναισθήματά τους και τις εντυπώσεις τους με τα δικά τους λόγια15. 

Μέσα από το διδακτικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής στη σχολική τάξη οι 

μαθητές πειραματίζονται σε ποικίλα λογοτεχνικά είδη χωρίς το φόβο σωστού ή λάθους16. 

Στηρίζεται στην αναδόμηση των λέξεων, των προτάσεων ή των κειμένων, προϊόν της 

φαντασιακής δημιουργικής δυνατότητας των μαθητών και απελευθερώνει τη 

δημιουργικότητα των μαθητών. Δημιουργική γραφή και αφήγηση θεωρείται κάθε γραφή 

και αφήγηση, φανταστική λογοτεχνία, ποίηση, ή και μη φανταστική λογοτεχνία, η οποία 

                                                           
11 Bruner J. (2004), “Δημιουργώντας Ιστορίες: Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή” Μετάφραση : Β. Τσούρτου, Κ. 

Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμουτζάκης, Αθήνα, 2004, σ.53.  
12 ΟΕΔΒ, Λεξικό Λογοτεχνικών όρων, σ. 30-31 
13 Δήμου Μυρσίνη, Η αφήγηση ως καινοτόμος στρατηγική στη διδασκαλία των μαθηματικών, Αδημοσίευτη 

Διπλωματική εργασία, Αθήνα, 2013. 
14 Rina Zazkis and Peter Liljedahl, Teaching, Mathematics as Storytelling, 2009 
15 Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής, στο keimena.ece.uth.gr 

, 2012.  
16 Morley, David. The Cambridge Introduction to Creative Writing. Cambridge, Cambridge UP, 2007, 

 σ  .6 
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ξεφεύγει από τα όρια της τυπικής επαγγελματικής, δημοσιογραφικής, ακαδημαϊκής 

έκφρασης, ή και των τυποποιημένων μορφών της λογοτεχνίας.  

Συνδυάζοντας τις επιστημονικές έννοιες με τη δημιουργική γραφή και έκφραση οι 

μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να προβληματιστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν 

και να επικοινωνήσουν, να ξεδιαλύνουν τις έννοιες και το λεξιλόγιό τους και παράλληλα 

καλλιεργούν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, και να εκφραστούν σε ομάδες ώστε να 

γράψουν, να παίξουν, να μάθουν για τον κόσμο γύρω τους17. Η διεπιστημονική επαφή 

του γνωστικού πεδίου της Δημιουργικής Γραφής και των θετικών επιστημών μας 

προσφέρουν τη δυνατότητα να συνδέσουμε τα πράγματα, να τα συσχετίσουμε, να 

διευρύνουμε τα προσωπικά όρια δημιουργικής έκφρασης και κατανόησης μαθητών και 

μαθητριών. Να μιλήσουν οι μαθητές για τον κόσμο γύρω τους, για το πώς 

αντιλαμβάνονται και αισθάνονται την επιστημονική διαδικασία και την ερευνητική 

πράξη. Να φανερώσουν πώς αντιλαμβάνονται τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από κάθε 

επιστημονικό νόμο, πίσω από τους επιστήμονες, να τους σκεφτούν ως πρόσωπα ιστορικά 

και αφηγηματικά, ως χαρακτήρες ιστοριών με δράση και πορεία επιστημονική. Οι 

τεχνικές δημιουργικής έκφρασης μετασχηματίζουν τις επιστημονικές θεωρίες σε μια 

γλώσσα ελκυστική για τους μαθητές και τις μαθήτριες, και τους συνδέουν με διαφορετικά 

πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το θέμα της κάθε διδακτικής πρακτικής δεν 

αντιμετωπίζεται μόνο ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά προκαλεί στα παιδιά 

προβληματισμό και αναζήτηση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για γλωσσική 

έκφραση18. 

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο μαθητής για το θέμα και για την ιστορία της ιδέας, τόσο 

πιο εύκολο είναι να αποδώσει νόημα σε αυτήν, να την συνδέσει με τις υπάρχουσες ιδέες 

και να ενισχύσει την κατανόησή τους19. Η ιστορία των Μαθηματικών γενικά μπορεί να 

αποτελέσει πηγή άντλησης υλικού για την σύνταξη ιστοριών, μέσα από συγκεκριμένα 

γεγονότα και περιστατικά, σχετικά με την επιστήμη, τις έννοιες και τα φαινόμενα με τους 

επιστήμονες που έζησαν και ζουν, με την δράση και την επιστημονική τους υπόσταση 

και τις κοσμοαντιλήψεις τους20. Η αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να συμμετέχουν σε 

αυτό που καλούμε επιστήμη, στην φύση της και στην ιστορία της21. Η προσέγγιση της 

επιστήμης και των μαθηματικών αποδεικνύεται πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές, όταν 

ενθαρρύνονται να μπουν στο ρόλο του επιστήμονα- μαθηματικού και να εξερευνήσουν 

την ζωή του. Όταν κάποιος διηγείται ή ακούει ή διαβάζει μια ιστορία, έχει τη δυνατότητα 

να μοιραστεί γνώσεις και εμπειρίες τόσο για τη ζωή τη δική του όσο και για τις ζωές των 

άλλων. Η διήγηση ιστοριών, εκτός από την ανάπτυξη της επιστήμης, μπορεί να 

συνεισφέρει και στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να προβλέπουν τη λύση 

του προβλήματος, μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση δύσκολων εννοιών22. Μπορούν 

να ενεργοποιήσουν τα παιδιά, ώστε να δρουν και να σκέφτονται, όπως οι ήρωες της 

ιστορίας, δημιουργώντας θαυμασμό και κάνοντας το υλικό προσιτό και 

αξιομνημόνευτο23. 

 

 

Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ: μια αφορμή 

                                                           
17 βλ. ο.π. Παπαδόπουλος 
18 βλ. ο.π. Παπαδόπουλος 
19 Wandersee J. H., (1990), The historycality of cognition: Implications for science education 

research. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), σ. 423-434 
20 βλ. ο.π. Δήμου 
21 Roach L. E. & Wandersee J. H., (1993), Short story science. The Science Teacher, 60(6), 18-21 
22 Sparkes A. (1998), Narratives of Self as an Occasion of Conspiracy. Sociology of Sport 

Online 1(1), 73-97. 
23 βλ. ο.π. Δήμου, σ. 40 



 

 

 

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων Δημιουργική Γραφή και Μαθηματικά και 

Τέχνες που υλοποιούνται κατά το σχολικό έτος 2014-15 στο Γενικό Λύκειο Φιλώτα 

Φλώρινας ασχοληθήκαμε με την Μαθηματική Λογοτεχνία. Ως τέτοια ορίζουμε τη 

λογοτεχνία που πραγματεύεται θέματα μαθηματικών, επιστημολογίας, έρευνας, 

εφαρμογών και διδακτικής των μαθηματικών. Υπάρχουν κείμενα που αναφέρονται σε 

μαθηματικές έννοιες ή γεγονότα, σε προσωπικότητες ή στην ιστορία των μαθηματικών, 

ως πηγή λογοτεχνικής έμπνευσης, άλλα που σκοπός τους είναι η εκλαϊκευση των 

μαθηματικών εννοιών, δηλαδή η αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης με τρόπο, 

ώστε να γίνεται κατανοητή από μη ειδικούς και άλλα λογοτεχνικά και αφηγηματικά 

κείμενα που σκοπός τους είναι η διδασκαλία των μαθηματικών, της ιστορίας τους και 

των εννοιών τους24. 

Πρώτη επιλογή μας αποτέλεσε η μελέτη του βιβλίου “Ο θείος Πέτρος και η εικασία 

του Γκόλντμπαχ” του Απόστολου Δοξιάδη. Το βιβλίο αυτό ασχολείται με την ζωή ενός 

φανταστικού προσώπου, του μαθηματικού Πέτρου Παπαχρήστου, που σε όλη τη ζωή του 

προσπάθησε να αποδείξει την εικασία του Γκόλντμπαχ 25 . Την ιστορία αφηγείται ο 

ανιψιός του Πέτρου, που γοητεύεται από το μυστήριο του θείου του και επιθυμεί και ο 

ίδιος από μικρή ηλικία να ασχοληθεί με τα μαθηματικά. Ο Πέτρος όμως βάζοντάς τον να 

αποδείξει την εικασία του Γκόλντμπαχ, την οποία όμως ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να την 

αποδείξει, τον αναγκάζει να μην ασχοληθεί. Όταν πλέον το καταλαβαίνει, βρίσκεται σε 

πανεπιστήμιο στην Αμερική προκειμένου να σπουδάσει Οικονομικά. Ο συγκάτοικός του, 

Σάμυ, ο οποίος πραγματοποιεί σπουδές στα μαθηματικά, τον βοηθά να ανακαλύψει ό,τι 

μπορεί για τον Πέτρο και πείθει τον αφηγητή να σπουδάσει μαθηματικά. Γυρίζοντας 

πίσω στην Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές επισκέπτεται τον Πέτρο στο σπίτι 

του στην Εκάλη, όπου αυτός του εξιστορεί τη ζωή του, γιατί έγινε μαθηματικός και γιατί 

δεν αναφέρεται πουθενά στην ιστορία των μαθηματικών. Ανάμεσα στους δύο άντρες 

δημιουργείται μία ιδιαίτερη σχέση. Ο αφηγητής συνεχίζει τις σπουδές του στα 

μαθηματικά, επιστρέφει στην Ελλάδα και πείθει τον Πέτρο να αποδεχθεί ένα βραβείο 

από τη χούντα και να ξεκινήσουν μαθήματα για να του διδάξει όσα ξέρει για τα 

μαθηματικά και κυρίως για την εικασία του Γκόλντμπαχ. Κάποιο βράδυ όμως ο θείος 

του τού τηλεφωνεί λέγοντάς του ασυναρτησίες και πως τελικά έλυσε την εικασία του 

Γκόλντμπαχ. Ο αφηγητής σπεύδει άμεσα να τον συναντήσει, αλλά ο Πέτρος έχει ήδη 

πεθάνει. Άραγε να έλυσε την εικασία ή όχι; 

Πρώτα, διακρίναμε και μελετήσαμε τον αφηγητή του  μυθιστορήματος: Στο πρώτο 

μέρος του μυθιστορήματος «παρακολουθούμε» τον αφηγητή, το «προσφιλές ανεψούδι» 

σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, να μας διηγείται τις πρώτες του επαφές και σχέσεις με τον 

θείο Πέτρο. Στο δεύτερο μέρος ο καθηγητής Πέτρος Παπαχρήστου που είναι και ο 

«πρωταγωνιστής» της αφήγησης, την οποία παρακολουθούμε μέσα από τριτοπρόσωπη 

αφήγηση. Στο τρίτο μέρος ο Πέτρος Παπαχρήστου ξαναγίνεται θείος Πέτρος, και πάλι η 

αφήγηση γίνεται πρωτοπρόσωπη26. Οι μαθητές στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την 

κρισιμότητα της επιλογής του προσώπου που αφηγείται και για τις διαφορές 

πρωτοπρόσωπης και τριτοπρόσωπης αφήγησης και τους ζητήθηκε να γράψουν μια 

ιστορία επιλέγοντας το πρόσωπο της αφήγησης.  

                                                           
24 Λερή Βαρβάρα, Η αξιοποίηση της “Μαθηματικής Λογοτεχνίας” ως μέσο βελτίωσης των στάσεων των 

μαθητών για τα μαθηματικά, Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία, Αθήνα, 2008 
25 Η εικασία του Γκόλντμπαχ είναι ένα από τα παλιότερα άλυτα προβλήματα της θεωρίας αριθμών και 

γενικότερα των μαθηματικών και εκφράζεται ως εξής: Κάθε άρτιος θετικός ακέραιος μεγαλύτερος του 2 

μπορεί να γραφτεί ως άθροισμα δύο πρώτων αριθμών, έτσι ώστε για κάθε n ≧ 2, 2n= p+q , όπου p, q 

πρώτοι αριθμοί. 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.  
26 Δοξιάδης, Α., Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ. Αθήνα, 1992   
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Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη δράση, οι μαθητές ασχολήθηκαν και με την 

“κατασκευή” ενός αφηγηματικού κειμένου, για την ακρίβεια ενός διηγήματος. Το 

διήγημα είναι μια σύντομη αφήγηση, μια μικρή ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι 

ενεργοί ήρωες είναι ελάχιστοι, συνήθως μονάχα ένας, και ο χαρακτήρας στοιχειοθετείται 

από την πλοκή και λίγα περιστατικά -με κορυφαίο συνήθως ένα. 
Ο χαρακτήρας, δηλαδή ο ήρωας της ιστορίας, είναι το ένα από τα τρία συστατικά στοιχεία 

της αφήγησης, μαζί με το σκηνικό και την υπόθεση της ιστορίας. Για να πλάσουμε έναν 

αληθοφανή χαρακτήρα πρέπει να τον βοηθούμε να φανερωθεί από μόνος του, δηλαδή με τις 

πράξεις και με τα λόγια του, τις συνήθειές του, ή με τις ενδόμυχες σκέψεις του ή και μέσα από 

τα λόγια και τις απόψεις των άλλων. Αυτά φανερώνονται ή προκύπτουν πιο καθαρά, όταν οι 

ήρωες συγκρούονται ή αντιδρούν σε κάτι ή όταν έχουν κάποιο εμπόδιο ή ένα πρόβλημα. 

Ζητήσαμε από τους μαθητές μας να γράψουν ένα διήγημα με κεντρικό χαρακτήρα κάποιον 

που ασχολείται με την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

συστατικά στοιχεία του διηγήματος συμφωνήσαμε πως αυτό πρέπει να έχει έναν πρωταγωνιστή, 

που σε συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο καλείται να αντιμετωπίσει μια μαθηματική 

πρόκληση.  

Λάβαμε 34 διηγήματα από μαθητές της Α και Β Λυκείου και τα επεξεργαστήκαμε με την 

μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου, και συγκεκριμένα η ποιοτική ανάλυση. Σύμφωνα με τον 

Berelson  η ανάλυση περιεχομένου είναι «μια τεχνική έρευνας, που χρησιμοποιείται, για να 

επιτευχθεί η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή του δηλωμένου περιεχομένου 

της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, με τελικό σκοπό την ερμηνεία του»27. Συγκεκριμένα, 

κατασκευάσαμε ένα σύστημα κατηγοριών ανάλυσης, αφού συγκεντρώσαμε από τα διηγήματα τα 

σημεία εκείνα που μας βοήθησαν να εξάγουμε συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι 

μαθητές την διαδικασία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος, ποια συναισθήματα τους 

δημιουργεί τόσο η διαδικασία, όσο και η τελική έκβαση και πώς χαρακτηρίζουν έναν ήρωα που 

εμπλέκεται με αυτό τον τρόπο με τα μαθηματικά.  

Από τα 34 διηγήματα που συγκεντρώσαμε, στα 13 ο πρωταγωνιστής είναι μαθηματικός -σε 

ένα και θείος του αφηγητή- και σε δυο ιστορίες οι μαθητές αναφέρονται στον μαθηματικό του 

σχολείου τους, στη μια περίπτωση με ονοματεπώνυμο και στην άλλη με ευνόητη περιγραφή. Σε 

άλλα 13 ο πρωταγωνιστής είναι μαθητής και σε ένα είναι φοιτητής. Σε ένα ακόμα είναι ο θείος 

και σε άλλο ένα ο αδερφός του αφηγητή, ενώ εντύπωση προκαλεί πως σε δυο περιπτώσεις είναι 

απλώς κάποιος που βλέπει ζωντανά στη φύση την εικόνα ενός μαθηματικού προβλήματος. Μόνο 

σε δυο ιστορίες ο ήρωας έχει όνομα: στη μία είναι μαθητής και στην άλλη δεν προσδιορίζεται η 

ιδιότητά του. Στις 21 ιστορίες έχουμε αφηγήσεις σε α΄ πρόσωπο και στις υπόλοιπες σε γ΄ 

πρόσωπο. Σε 10 αφηγήσεις οι μαθητές μέσα στην ιστορία τους μιλάνε με σαφήνεια και με 

μαθηματικούς όρους για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και την περιγράφουν 

σαν να την λύνει ο πρωταγωνιστής τους. Σε τρεις ιστορίες η ιστορία αφορά συμμετοχή σε 

Μαθηματικό Διαγωνισμό, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως σε όλες τις ιστορίες επιτυγχάνεται η 

λύση του μαθηματικού προβλήματος από τον πρωταγωνιστή και όλες καταλήγουν με τα 

συναισθήματά του πάνω σε αυτή την επιτυχία: το συναίσθημα που κυριαρχεί είναι αυτό της 

περηφάνιας, του ενθουσιασμού αλλά και της ευτυχίας που διακατέχει τον  ήρωα, αισθάνεται 

ανακούφιση και χαρά “όπως όταν ένα μικρό παιδάκι χαίρεται με το πρώτο του κατόρθωμα”, και 

                                                           
27 Berelson, B.  Content analysis in communication research, New York, 1952.  



 

 

αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Μόνο σε μια περίπτωση, ο ήρωας μετά την επιτυχία 

αισθάνθηκε άδειος:  

 “Πέτυχα αυτό που ήθελα. Είμαι περήφανος.” 

 “Ήταν πια ευτυχισμένος. Ήξερε ότι μπορούσε να το λύσει και ότι ήταν έξυπνος. Άρχισε 

να φωνάζει από την χαρά του. […] Ένιωθε πολύ περήφανος!” 

 “Αυτό που μου έλειπε ήταν η εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Άρχισα με μανία να το 

περιεργάζομαι μέχρι που κατέληξα σ’ αυτό που ήλπιζα, την λύση του προβλήματος.”  

 “Αν την λύσεις, τότε είναι η ελευθερία του μυαλού.” 

 “Όταν έφτασα στη λύση χάρηκα αρκετά, όπως όταν ένα μικρό παιδάκι χαίρεται με το 

πρώτο του κατόρθωμα. Κάθε πρόβλημα ή άσκηση που λύνουμε με κάνει χαρούμενη.” 

 “Το έλυσα, είπα με ανακούφιση”  

 “Φαινόταν πραγματικά χαρούμενος και έτσι θέλαμε όλοι να είναι.” “Στο τέλος ήταν πολύ 

ικανοποιημένος και χαρούμενος.” 

 “Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος πριν 2.500 χρόνια να αποδείξει ότι ΑΒ=ΔΕ. Αν είναι 

έτσι λοιπόν, εγώ τι μπορώ να κάνω;”  

 “Μπήκα τρομαγμένη και τον είδα νευρικό. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, μα σε πέντε 

λεπτά το πρόσωπό του φωτίστηκε, φώναξε ‘τα κατάφερα’.” 

 “Τελειώσαμε. Σε κορνίζαρα και σε κοίταξα. Σε ξεφορτώθηκα. Μα τωρα, νιώθω άδειος.”  

Χρήσιμο είναι να παρακολουθήσουμε πώς παρουσιάζονται οι χαρακτήρες των 

διηγημάτων, είτε πρόκειται για μαθητές είτε για μαθηματικούς. Η προσπάθειά τους στις 

περισσότερες ιστορίες είναι σκληρή, επίμονη, με άγχος, με προσήλωση, ίσως και 

εμμονική. Σε όλες τις ιστορίες που συγκεντρώσαμε πάντως στέφεται από επιτυχία:  

 “Προσπαθώ, δεν σταματάω, προσπάθησα πολλές φορές, Σκέφτομαι την επιβράβευσή 

μου μετά τη λύση της και δεν τα παρατάω. Δεν σκέφτομαι τι θα πουν οι άλλοι, αλλά 

πόσο περήφανος θα είμαι με τον εαυτό μου.”  

  “Είχα ξεχάσει πώς με λένε. Στην συνέχεια κάθησα και το διάβασα αργά για να το 

καταλάβω και έτσι ξεκίνησα”  

 “Αρχίζει το μυαλό σου και δυσκολεύεται και σε πιάνουν ταχυπαλμίες”  

 “Ήταν φανερά σκυθρωπός και ανήσυχος, τον ρώτησα τι είχε μα δεν απάντησε, έφυγε 

κατευθείαν στο γραφείο του κρατώντας ένα ποτήρι νερό. Είχαν περάσει σχεδόν δυο 

εβδομάδες και αυτός περνούσε όλη την ημέρα στο γραφείο του.”  

 “Πείσμωσα λοιπόν και είπα να το λύσω και εγώ.” 

 “Άρχισα με μανία να το περιεργάζομαι” 

 “Δεν χωράει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Το ένιωθα βάρος μέσα μου. Ήθελα να 

απαλλαγώ. Τα κατάφερα τελικά.” 



 

 

 “Αποφασίζω να μην τα παρατήσω.” 

 “Κάθισα 10 λεπτά, συγκεκριμένα 10 λεπτά και 3 δεύτερα.” 

 “Τα χψ μάς έχουν καταστρέψει την ψχ” 

Σημαντικό είναι πως, όπως φαίνεται, έχει γίνει κατανοητό από τους μαθητές πως για 

μια τέτοια δραστηριότητα απαιτείται καθαρή σκέψη και πορεία λογική:  

  “Τα δεδομένα λίγα, τα ζητούμενα δύο. Άρχισα να διαβάζω κατά λέξη προσεκτικά. 

Έπειτα έκανα σκέψεις για τη λύση του, σχεδιάζοντάς την…”  

 “Κατάλαβε ότι το θέμα δεν ήταν να την λύσεις γρήγορα, αλλά να την λύσεις, να 

καταλάβεις τι χρειάζεται και να σκεφτείς.” 

  “Άρχισα γράφοντας τα δεδομένα.”  

 “Πήρα κατά γράμμα την εκφώνηση και την χρησιμοποίησα ως οδηγό, έτσι ώστε να κάνω 

το σχήμα” 

 “Ενώ έλυνε το πρόβλημα, επικεντρωνόταν στην εκφώνηση της άσκησης και 

προσπαθούσε να την απλοποιήσει.”  

 “Πρώτα από όλα διάβασα τις οδηγίες που μου παρέχονταν. Έπειτα κοίταξα το σχήμα και 

προσπάθησα να βρω σημεία που θα μπορούσαν να μου δώσουν λύση.” 

 “Ήταν δύσκολη και δεν καταλάβαινα τι μου ζητούσε. Την διάβαζα επανειλημμένες 

φορές, κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω κάνοντας θεωρίες με το μυαλό μου και με 

πολύ σκέψη στο τέλος την έλυσα.” 

 “Οι σκέψεις μου ήταν περίπλοκες, ένιωθα μπερδεμένος…” 

 “Γυρνώ σπίτι και κοιμάμαι για πολύ λίγες ώρες. Ξυπνάω 3:00 το πρωί και ξεκινάω. Είναι 

απίστευτο. Μέσα σε τέσσερις ώρες έχω λύσει αυτό που δεν έλυνα εδώ και τέσσερις 

μήνες.”  

Σε ένα από τα διηγήματα ο πρωταγωνιστής μαθηματικός ξεκινάει μια απλή ιστορία για μια 

βόλτα του με οικείους μαθηματικούς όρους: ”Έστω ότι έξω έχει 35 βαθμούς.” Ενώ, από την άλλη, 

σε ένα ακόμα διήγημα ο ήρωας θέλει να μετρήσει μια απόσταση που έβαλαν στοίχημα να 

κολυμπήσουν και έτσι το μαθηματικό πρόβλημα γίνεται μέρος της καθημερινότητας και των 

αναγκών της και αντιμετωπίζεται και με ανάλογο λεξιλόγιο.  

Εντύπωση μάς προκαλεί πως μόνο σε ένα διήγημα έχουμε τίτλο: “Ένας υπέροχος άνθρωπος”, 

που σε μια πρώτη σκέψη μας παραπέμπει στη γνωστή ταινία με αγγλικό τίτλο “A Beautiful Mind” 

και θέμα την μεγάλη άνοδο του μαθηματικού Τζον Νας, που ήταν ικανός να λύσει περίπλοκα 

μαθηματικά προβλήματα, έπασχε από σχιζοφρένεια και κατέληξε να κερδίσει βραβείο Νόμπελ. 

Το διήγημα με αυτόν τον τίτλο ήταν βγαλμένο από μια άλλη εποχή, για κάποιον που στα 35 του 

στα τέλη του 19ου αιώνα και “με άδειες τις τσέπες άρχισε ξανά το σχολείο, όχι αυτός, όχι, αλλά 

ο άλλος του εαυτός, ο εαυτός ο οποίος δεν αντέχει την υποκρισία και την κακοτυχία της ζωής 

του και θέλει να αποδείξει πως ο καθένας μπορεί, αν πραγματικά θελήσει”. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%25CE%25A3%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25B6%25CE%25BF%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B5%25CE%25B9%25CE%25B1


 

 

34 ιστορίες, 34 προβλήματα, 34 μαθητές και οι οπτικές τους για τα μαθηματικά: άλλοι τα 

φοβούνται, άλλοι ενθουσιάζονται, άλλοι τα αγαπούν. Οι ήρωες των ιστοριών, κάποιοι σαν τον 

θείο Πέτρο, κάποιοι σαν τον μαθηματικό του σχολείου, κάποιοι σαν έναν φίλο, σαν ένα 

συμμαθητή, σαν κάποιον από την παρέα, καλούνται να αντιμετωπίσουν μια μαθηματική 

πρόκληση και αναμετρώνται με αυτήν, όχι μόνο ως μυαλά -μαθηματικά ή μη- αλλά και ως 

υπάρξεις συναισθηματικές, με βεβαιότητες και αβεβαιότητες, πεποιθήσεις και ανασφάλειες, 

ελπίδες και απογοητεύσεις, φόβους και ανάγκες. Οι ήρωες των ιστοριών, πρωταγωνιστές 

διηγημάτων, λογοτεχνικοί ήρωες, αποτυπώνουν τη σκέψη και την οπτική για τη ζωή των 

συγγραφέων τους.  

Από τη μια, αριθμοί, αποδείξεις, σχέσεις, αξιώματα, θεωρήματα. Από την άλλη, ιστορίες 

φτιαγμένες με λέξεις, με σχέσεις, με δομές και στοιχεία.  Τα μαθηματικά, όπως και η λογοτεχνία, 

κινούνται στο χώρο της φαντασίας και οι μαθηματικοί εργάζονται όπως οι καλλιτέχνες. Ξεκινούν 

με μια σύλληψη και μετά την διατυπώνουν με βάση τις σχέσεις που την στηρίζουν. Ο 

μαθηματικός, όπως ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής, είναι ένας δημιουργός, ένας σχεδιαστής. Το 

ζητούμενο είναι οι ιδέες, όπως και οι λέξεις, να ταιριάζουν μεταξύ τους με αρμονικό τρόπο. Η 

αρμονία είναι το πρώτο κριτήριο της ομορφιάς· και δεν υπάρχει θέση στον κόσμο για άσχημα 

μαθηματικά28. Ούτε για άσχημες ιστορίες.  

 

Άννα Π. Βακάλη, Φιλόλογος, avakali@otenet.gr, τηλ. 6945965782 

Γιώργος Γεωργιάδης, Φιλόλογος, lykeiofilota@gmail.com, τηλ. 69480845455 

Δαμιανός Ξανθόπουλος, Μαθηματικός, dxiraklis@gmail.com, τηλ. 6972928154 

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Επικ. Καθηγητής Ελληνικής Λογοτεχνίας, ΠΔΜ, 

tkotopou@gmail.com, τηλ. 69720731835 

 
 

                                                           
28 Σύμφωνα με τον Godfrey Harold Hardy 
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