
 

Το «Φ»  

Ένα απόλυτο ελληνικό παράδειγμα 

ευθύνης για τα Μαθηματικά 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ  ΠΗΛΙΟΥΝΗ 

 
 

ξηλ πνύκε νηηδήπνηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνδηθή εηήζηα έθδνζε ηνπ βηβιίν-
πεξηνδηθνύ «Τν θ», είλαη αλαγθαίν λα 

νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο θαζεζηώο ζηε 
ζεκεξηλή εηθόλα ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

Αηέιεησηεο ρακέλεο ώξεο 
δηδαζθαιίαο, ιόγσ πνηθίισλ θαη 
παληειώο άζρεησλ κε ηελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
εθδειώζεσλ" θαζεγεηέο θαηά ην 
κάιινλ θνπξαζκέλνη, 
βαξηεζηεκέλνη, θαθνπιεξσκέλνη 
θαη αλελεκέξσηνη" βηβιία πνπ 
έρνπλ γξαθηεί θαηά θαλόλα ζην 
πόδη, θαθνγξακκέλα θαη κε ιάζε 
ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαη, 
θπζηθά, εθπαηδεπηηθά πξν-
γξάκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε 
πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ θαη ηελ 
νπζία ηεο κάζεζεο. Απηή είλαη ε 
πξαγκαηηθόηεηα ζήκεξα Σηελ 
Διιάδα πνπ γέλλεζε θαη αλέδεημε ηα 
Μαζεκαηηθά, ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ηε 
ινγνηερληθή θαη πςειή λνεηηθή πνιηηηζκηθή 
θαη θηινζνθηθή έθθξαζε. 

Παίξλνληαο, ινηπόλ, θάπνηνο ζηα ρέξηα ηνπ ην «Τν 
θ», από ην πξώην θηόιαο μεθύιιηζκα θαηαιαβαίλεη 
όηη έρεη πεξάζεη ζηνλ ρώξν ηεο ειιεληθήο αληηζηαζη- 
αθήο δηαλόεζεο θαη ηεο πςειήο πλεπκαηηθήο δεκη- 
νπξγίαο. Έλα πόλεκα πνπ εθδίδεηαη γηα έμη ρξόληα 
ηώξα, θάζε Ννέκβξην, θαη απνηειεί έλα λέθηαξ από 
πλεπκαηηθέο θαη θπξίσο εθπαηδεπηηθέο πξνθιήζεηο θαη 
πξνζθιήζεηο ζηα Μαζεκαηηθά, κε απξνζκέηξεην 
όθεινο γηα ηηο λέεο γεληέο καζεηώλ. Πξνζσπηθό έξγν 
ηνπ Μαζεκαηηθνύ Βαζίιε Βηζθαδνπξάθε, από ην 
Γεληθό Πεηξακαηηθό Λύθεην ηεο Ισληδείνπ ζηνλ 
Πεηξαηά. Τν πεξηνδηθό ρηίδεηαη θάζε θνξά. επί έλαλ 
νιόθιεξν ρξόλν, κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ ηνπ θαη 
εθιεθηώλ ζπλαδέιθσλ ηνπ Μαζεκαηηθώλ.   
Απηνρξεκαηνδνηνύκελν! 
 
 
 

Τόζν ε κεζνδνινγία παξνπζίαζεο ηεο ύιεο όζν θαη ε 
ίδηα ε ζεκαηνινγία ηνπ, πξνζεθηηθά επηιεγκέλε κέζα 

από έλα παγθόζκην ξεπεξηόξην άςνγα δηαηππσ- 
κέλσλ θαη κε εμαηξεηηθά παηδεπηηθό ηξόπν ιπκέλσλ 
ζεκάησλ καζεκαηηθώλ όισλ ησλ βαζκίδσλ Γπκλα- 

ζίνπ θαη Λπθείνπ, εληππώλεη ζην 
κπαιό ηνπ αλαγλώζηε ηελ 

απόιπηε γεύζε γηα ην πώο είλαη 
θαη ην πώο πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη ηα Μαζεκαηηθά. 
Από ην ραξηί θαη ηηο αηζζεηηθά 

άςνγεο, έγρξσκεο παξνπζηάζεηο 
ηνπ θάζε ζέκαηνο   κε 

καζεκαηηθά γξαθηθά θαη 
ραξαθηήξεο πνπ ζπλαξκόδνπλ 
αξκνληθά, έσο ηηο εμαηξεηηθέο 

ζπλεληεύμεηο από ηνλ Γηεζλή  
θύθιν ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο 

Έξεπλαο, ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 
ηεο Παξαγσγήο, όια ζπληεινύλ 

ώζηε ην «θ», κέζα ζηνλ 
παγθόζκην ρώξν ησλ ζρεηηθώλ 

πεξηνδηθώλ, λα ηνπνζεηείηαη άλεηα ζηηο πξώηεο 
ζέζεηο.  Δπηπξνζζέησο, ζην «θ» ζα βξνύκε θάζε 
θνξά θαη κεγάια ηκήκαηα, αθηεξσκέλα ζε ζέκαηα 

Οιπκπηάδσλ Μαζεκαηηθώλ, παγθόζκησλ ζπλεδξίσλ 
γηα ηα Μαζεκαηηθά, πξνβιήκαηα Μαζεκαηηθώλ γηα ην 
πξνρσξεκέλν Γεκνηηθό θαη ζηελ θπξηνιεμία, απνιαπ-
ζηηθά     καζεκαηηθά  πξνβιήκαηα γηα όιε ηελ νηθνγέ-

λεηα θαη ηελ παξέα. 

 

Ο εκδόηης  ηου «θ»  μιλάει                    

ζηον 

Γιάννη Πηλιούνη 

 
 

Π 



ΗELLENIC ΝΕΧUS: Πνην ήηαλ ην βαζηθό 
θίλεηξν ζαο, ώζηε λα πξνρσξήζεηε ζηελ έθδνζε 
ηνπ πεξηνδηθνύ «Τν θ»; 

 
Βαζίιεο Βηζθαδνπξάθεο:   Αξρηθά θύξηε 

Πειηνύλε ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ 
επθαηξία  πνπ κνπ δίλεηε εζείο πξνζσπηθά, αιιά θαη ην 
NEXUS λα κηιήζσ γηα ηα Μαζεκαηηθά, γηαηί πεξί απηνύ 
πξόθεηηαη, έρνληαο βαζύηαηα πεηζηεί, δηδάζθνληάο ηα 
γηα ζρεδόλ 30 ρξόληα, πσο απνηεινύλ όρη κόλν ύςηζηε 
θαηάθηεζε ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο, αιιά θαη ηνλ 
βαζηθόηεξν κνριό αλάπηπμεο ησλ ζύγρξνλσλ εζληθώλ 
νηθνλνκηώλ.                                                                                     
Η ζπλεηζθνξά όκσο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο 
Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο, δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην 
ζπλνιηθό επίπεδν κηαο θνηλσλίαο. Πηζηεύσ, θαη ζίγνπξα 
δύζθνια ζα βξεη θαλείο αλζξώπνπο πνπ δελ πηζηεύνπλ 
ην ίδην πξάγκα, όηη ηα Μαζεκαηηθά βνεζνύλ ηνλ λέν 
άλζξσπν λα απνθηήζεη απηνζπλείδεζε, λα θαηαλνήζεη 
ηα όξηά ηνπ, λα απαιιαγεί από δεηζηδαηκνλίεο θαη λα 
αηζζαλζεί ειεύζεξνο. Απνηεινύλ έλα ρώξν όπνπ 
θαζέλαο από ηελ ηξπθεξή παηδηθή ηνπ ειηθία, κέρξη ην 
πην βαζύ γήξαο, κπνξεί λα αλαδεηήζεη θαη λα γεπζεί ηε 
ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλαθάιπςεο κηθξώλ ή 
κεγαιύηεξσλ αιεζεηώλ, αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο θαη 
ηελ εξγαηηθόηεηά ηνπ, αιιά αλάινγα θαη κε ηηο επθαηξίεο 
πνπ ζα έρεη, θπξίσο ζηα πξώηα ηνπ βήκαηα ζηα 
Μαζεκαηηθά. 
Καη κ’ απηό πεξλώ ζηελ νπζία ηεο απάληεζεο κνπ ζην 
εξώηεκά ζαο. 
Βαζηθό θίλεηξν ζην εγρείξεκα ηεο έθδνζεο ηνπ “θ” κε 
ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζπγθξόηεζε, ήηαλ θαη 
παξακέλεη, ε παξνρή όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξσλ 
επθαηξηώλ, ηειηθά ζηνπο καζεηέο καο ησλ δύν πξώησλ 
βαζκίδσλ, κέζσ ησλ δαζθάισλ ηνπο, νη νπνίνη έρνληαο 
ζηα ρέξηα ηνπο έλα πιηθό όπσο απηό πνπ ζε θάζε 
ηεύρνο ηνπ “θ” ππάξρεη, επηιεγκέλν κε ηελ ππνκνλή θαη 
ηελ επηκέιεηα πνπ απαηηείηαη, κπνξνύλ ρξεζηκν- 
πνηώληαο ην, λα εκπλένπλ ηελ αγάπε πξνο ηα 
Μαζεκαηηθά ζηνπο καζεηέο ηνπο, λα εληνπίδνπλ ηνπο 
πην πξνηθηζκέλνπο θαη λα ηνπο ελζαξξύλνπλ ζε 
βαζύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε ελαζρόιεζε κε ηα 
Μαζεκαηηθά. Δίλαη θαλεξό ινηπόλ πσο ν θύξηνο ζηόρνο 
- απνδέρηεο ηνπ “θ” είλαη ν δάζθαινο ησλ 
Μαζεκαηηθώλ θπξίσο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο, αιιά ελ 
πνιινίο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ο 
δάζθαινο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζεσξνύκελνο σο γνληόο, 
επηζηήκνλαο, δάζθαινο θαη πνιίηεο. Απηνί είλαη νη 
βαζηθνί άμνλεο πάλσ θαη γύξσ από ηνπο νπνίνπο 
ζπγθξνηείηαη ε ύιε ηνπ “θ” θάζε ρξόλν. Αλεζπρίεο θαη 
ελδηαθέξνληα γύξσ από απηνύο ηνπο άμνλεο, ηνπ 
δαζθάινπ ησλ Μαζεκαηηθώλ θηινδνμεί ην “θ” λα 
θαιύςεη. Καη πάληα επηδηώθνληαο ηε ρξπζή ηνκή κεηαμύ 
ζεσξίαο θαη πξάμεο. Η ηειεπηαία απηή επηζήκαλζε θαη 

κε δεδνκέλε ηελ απνπζία αληίζηνηρνπ πεξηνδηθνύ ζηε 
ρώξα καο ,αιιά θαη ζην εμσηεξηθό απ’νζν γλσξίδσ, ζα 
ήζεια λα ζαο αλαθέξσ όηη έπαημε θεληξηθό  ξόιν  ζηελ 
απόθαζή γηα ηελ έθδνζε ηνπ “θ”, πξάγκα πνπ 
απνηππώζεθε θαη ζηελ επηινγή ηεο επσλπκίαο ηνπ 
πεξηνδηθνύ. Υπελζπκίδνπκε γηα ηνπο  αλαγλώζηεο πνπ 
ίζσο  δελ ην γλσξίδνπλ πσο ην “θ” είλαη ν δηεζλήο 
ζπκβνιηζκόο ηεο ρξπζήο ηνκήο πξνο ηηκήλ ηνπ Φεηδία 
πνπ θαίλεηαη πσο κε ζπλεηδεηή επηινγή έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη απηό ην ιόγν, όρη κόλν ζηνλ 
Παξζελώλα αιιά θαη ζε άιια έξγα ηνπ. 
Παξάιιεια θύξηε Πειηνύλε, ζα ήζεια λα ππελζπκίζσ 
πσο ε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ ηα ηειεπηαία 30 
ρξόληα έρεη ζέζεη ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ 
επηθνηλσλία θαη δηάινγν θαη απηό είλαη επίζεο βαζηθή 
επηδίσμε θαη ιόγνο ύπαξμεο ηνπ “θ”. Μέζα από ηηο 
ζειίδεο ηνπ έρνπλ εθθξαζζεί άλζξσπνη πνπ ή δελ είραλ 
κέρξη ηώξα βξεη ην θαηάιιειν θαλάιη λα δεκνζην- 
πνηήζνπλ ζεκαληηθέο ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνύο ή 
πνπ ηα ππάξρνληα κέζα ζθόπηκα ηνπο αγλννύζαλ ή θαη 
πνπ νη ίδηνη απέθεπγαλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππαξ- 
ρόλησλ κέζσλ αθνύ ε όιε ηαθηηθή θαη θηινζνθία απηώλ 
δελ ηνπο εμέθξαδαλ. 
Αιιά πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, ην “θ” έρεη επίζεο 
θέξεη θνληά ζηνπο Έιιελεο δαζθάινπο ησλ Μαζεκα- 
ηηθώλ, ζθέςεηο θαη ηδέεο πνιύ ζεκαληηθώλ πξνζσπη- 
θνηήησλ από ην δηεζλέο ζηεξέσκα ησλ Μαζεκαηηθώλ. 
Σθέςεηο θαη ηδέεο πνπ πξαγκαηηθά πξηλ ιίγα ρξόληα 
ειάρηζηνη ζπλάδειθνί καο είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα 
γλσξίζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ, νπόηε ε θάιπςε απηνύ 
ηνπ θελνύ γηα κέλα  ήηαλ θαη παξακέλεη δσηηθήο 
ζεκαζίαο. 
Απηά ζε γεληθέο γξακκέο, καδί κε κηα κεγάιε δόζε 
“θξεηηθήο θνπδνπιάδαο” ήηαλ θαη ηα θίλεηξα  θύξηε 
Πειηνύλε, πνπ κε νδήγεζαλ ζηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 
απνθνηηά ηεο έθδνζεο ηνπ “θ”. 
 

 

ΗΝ: Έρνπλ γίλεη θαζόινπ πξνζπάζεηεο ή 

πξνηάζεηο, ώζηε «Τν Φ» λα κπνξέζεη λα βξεη 

ηνλ δξόκν ηνπ κέζα ζηνλ εθπαηδεπηηθό ρώξν  

ηνπ Ειιεληθνύ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ;          

 

Β.Β : Ναη, έρεη γίλεη κηα πξώηε πξνζπάζεηα εθ 

κέξνπο κνπ κε ηελ ππνβνιή ζην αληίζηνηρν ηκήκα 
ηνπ ΥΠΔΠΘ, αίηεζεο γηα εηζαγσγή ηνπ “θ” ζηηο 
Σρνιηθέο Βηβιηνζήθεο. Η αίηεζε απηή έρεη ππνβιεζεί 
ηέιε ηνπ 2004 ή αξρέο ηνπ 2005 (ζπγρσξέζηε κε γηα 
ηελ αζζελή κνπ κλήκε), αιιά απάληεζε δελ πήξα 
πνηέ. Φαίλεηαη πσο ην “θ” δελ άμηδε γηα ηνπο 
ππεύζπλνπο ηνπ ΥΠΔΠΘ νύηε απηή αθόκα ηελ 
απνξξηπηηθή απάληεζε. Όζν γηα ην Παηδαγσγηθό 
Ιλζηηηνύην, κόιηο ηνλ πεξαζκέλν Σεπηέκβξε, κεηά 



από 5 νιόθιεξα ρξόληα θπθινθνξίαο, κνπ δεηήζεθε 
από ηελ ππεύζπλε ηεο βηβιηνζήθεο από πνην 
βηβιηνπσιείν κπνξνύλ λα ην αγνξάζνπλ γηα λα ην 
εληάμνπλ ζηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο ηνπ «Γειηίνπ 
Δθπαηδεπηηθήο Αξζξνγξαθίαο ηνπ Π.Ι.». Βέβαηα ε 
κηθξή (;) απηή θαζπζηέξεζε δελ είλαη αδηθαηνιόγεηε. 
Γηα λα θαηαιάβεηε πόζε ζεκαζία απνδίδεη ην Π.Ι. 
ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επηκόξθσζε ηνπ Έιιελα 
δαζθάινπ ησλ Μαζεκαηηθώλ, αξθεί λα αλαθεξζεί 
πσο ην παιαηόηεξν απηό πεξηνδηθό ηνπ Π.Ι. 
ζπληάζζεηαη από επηηξνπή πνπ απαξηίδνπλ 4 
θηιόινγνη θαζεγήηξηεο, κία Αγγιηθώλ, κία Γαιιηθώλ 
θαη κία … Νεπηαγσγόο. Γελ λνκίδεηε όηη κηα ηέηνηα 
επηηξνπή, όζε θαιή ζέιεζε θαη λα έρεη, δελ είλαη ζε 
ζέζε λα θαηαλνήζεη ηη ζπκβαίλεη ζην ρώξν ηεο 
Μαζεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηη αμίδεη λα ηεζεί 
ππόςηλ ησλ ζπλαδέιθσλ;                                                                   
Καη όκσο, ε παξνπζία ελόο καζεκαηηθνύ ζηελ 
Δπηηξνπή απηή είλαη θαίλεηαη πνιπηέιεηα γηα ην Π.Ι.                                                                 
Αιιά γηα λα επαλέιζνπκε ζην δήηεκα ηεο εηζαγσγήο 
ηνπ «θ» ζην ρώξν ησλ Σρνιηθώλ Βηβιηνζεθώλ, ζα 
ήζεια λα δηαηππώζσ θαη από ην βήκα ηνπ 
πεξηνδηθνύ ζαο, μαλά ην αίηεκα, κε ηελ ειπίδα πσο 
ε λέα εγεζία ηνπ ΥΠΠΔΘ ή ηέινο πάλησλ νη ππό ηηο 
θαηεπζύλζεηο ηεο αξκόδηνη, ζα  επηδείμνπλ κεγαιύ- 
ηεξε επαηζζεζία ζην δήηεκα ηεο Μαζεκαηηθήο 
Δθπαίδεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ζπλεηζθνξά 
πνπ κπνξεί θαη ην «θ» λα έρεη κε ηηο κηθξέο ηνπ 
δπλάκεηο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

 

 

 

 

ΗΝ: Από ηνπο επίζεκνπο θαη ζεζκηθνύο 

 Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο, δελ έρνπκε δεη πνηέ 

κία πξνζπάζεηα έθδνζεο ελόο πεξηνδηθνύ ζαλ 

ηνπ δηθνύ ζαο, έζησ θαη κηθξόηεξσλ απαηηή- 

ζεσλ,  είηε ζηα Μαζεκαηηθά, είηε ζε ρώξνπο 

άιισλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ.         

Πνηέο λνκίδεηε όηη είλαη νη αηηίεο γη' απηό ; 

 
Β.Β:  Κύξηε Πειηνύλε: Όζν πεξλνύλ ηα ρξόληα, 

παξάιιεια κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε όιν θαη βαζύηε- 
ξα, ηεο αλάγθεο γηα ζπιινγηθέο δξάζεηο, ζπλεηδε- 
ηνπνηώ επίζεο όιν θαη πεξηζζόηεξν ην ξόιν ηεο 
πξνζσπηθήο θαη ηεο αηνκηθήο επζύλεο θαη πξσην- 
βνπιίαο. Σίγνπξα δελ κπνξνύκε ηα πάληα λα ηα 
πεξηκέλνπκε από θνξείο επίζεκνπο ή αλεπίζε-  
κνπο. Πνιύ δε πεξηζζόηεξν πνπ γηα λα πξνθύςεη 
έλα απνηέιεζκα ζα πξέπεη ζπλήζσο λα ζπλππάξ- 
μνπλ άλζξσπνη θαη απόςεηο αιιά θαη ζθνπηκόηεηεο 
πνιιέο θνξέο, θαη απηό όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ 
είλαη εύθνιν πξάγκα.  
Αλ δε ζπλππνινγίζνπκε πξνθαηαιήςεηο, αγθπιώ- 
ζεηο θαη γξαθεηνθξαηηθνύο ζθνπέινπο, ην πξάγκα 
δπζθνιεύεη αθόκα πεξηζζόηεξν. 
Δμάιινπ θύξηε Πειηνύλε, ζπιινγηθά νξάκαηα, δύ- 
ζθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί. Σπλήζσο ηα νξά- 
καηα έρνπλ αηνκηθή θαη πξνζσπηθή πξνέιεπζε ηα  
νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα πηνζεηεζνύλ , λα 
εκπινπηηζζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ από ζπιιν- 
γηθνύο θνξείο. 
Γηα παξάδεηγκα, όηαλ κεηά ηελ εθινγή ηνπ πξηλ ιίγα 
ρξόληα ν πξόεδξνο ηεο Ακεξηθαληθήο Μαζεκαηηθήο 
Δηαηξείαο ξσηήζεθε αλ ε Δηαηξεία ζρεδίαδε λα εθδό- 
ζεη ίζσο θάπνην λέν πεξηνδηθό, εθείλνο απάληεζε 
πσο ηέηνηεο ηδέεο δελ πξνθύπηνπλ κε απνθάζεηο 
απ’ηα πάλσ, αιιά σο νξάκαηα αλζξώπσλ. Καη πξά- 
γκαηη αλ ςάμεη θαλείο ηελ ηζηνξία ζα δηαπηζηώζεη 
πσο πνιιά έγθπξα θαη κε καθξά θαη ζπλερή παξνπ- 
ζία πεξηνδηθά, θνξέσλ πιένλ, αξρηθά μεθίλεζαλ σο 
πξνζσπηθέο πξσηνβνπιίεο. Γηα παξάδεηγκα ην δηά- 
ζεκν Οπγγξηθό πεξηνδηθό Komal ηδξύζεθε ηνλ 19ν 
αηώλα από έλαλ θαζεγεηή Μαζεκαηηθώλ ηεο Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο. Καη δελ ζαο θξύβσ θύξηε Πειηνύλε 
πσο ε γλώζε απηνύ ηνπ ηζηνξηθνύ ζηνηρείνπ, ηελ 
πεξίνδν πνπ άξρηδε λα κνξθνπνηείηαη ζην κπαιό κνπ 
ε έθδνζε ηνπ «θ» έπαημε θαηαιπηηθό ξόιν ζην λα 
πάξσ ηελ απόθαζε λα πξνρσξήζσ, ζεσξώληαο 
πηα όηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα πξσηόγλσξε νπηνπία 
πνπ δελ είρε άιινηε επηρεηξεζεί. 
Τέινο ζα πξέπεη λα πνύκε  όηη θαη  νη νηθνλνκηθέο 
απαηηήζεηο ηεο έθδνζεο ελόο εληύπνπ όπσο ην «θ», 
δελ είλαη ακειεηέεο νύηε θαη γηα ζπιινγηθνύο θνξείο. 
Καη θαίλεηαη πσο απηνί πξνηηκνύλ λα δηνρεηεύνπλ ηα 
ρξήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ζε άιιεο πην απνηειε- 
ζκαηηθέο (;) πξνηεξαηόηεηεο. 

 

ΗΝ: Τα πεξηζζόηεξα από ηα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ έζεζε ν Νηάβηλη Χίικπεξη ζηηο 

Πεξηνδηθή έθδνζε 
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αξρέο ηνπ αηώλα ώο αλαγθαία λα επηιπζνύλ, 

παξακέλνπλ αθόκα άιπηα. Ελ ηνύηνηο, ηα 

κνληέξλα καζεκαηηθά πνπ εθ ηνπ κεδελόο 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα κειεηεζνύλ ηα ζύγ- 

ρξνλα πξνβιήκαηα ηεο Θεσξεηηθήο Φπζηθήο, 

πνπ δήηεκα είλαη αλ ηα θαηαιαβαίλνπλ 200 

άηνκα ζε όιν ηνλ θόζκν, έρνπλ νδεγήζεη ηελ 

καζεκαηηθή ζθέςε ζε απίζηεπηε πνιππινθό- 

ηεηα. Είλαη κνλόδξνκνο απηή ε πνξεία, πνπ 

απνμελώλεη ηειείσο ηα καζεκαηηθά από ηνλ 

κέζν άλζξσπν,  ή κήπσο έρνπκε θάλεη θάπνπ 

ιάζνο ; Πνην βιέπεηε ινηπόλ λα είλαη ην κέιινλ 

ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ησλ Μαζεκαηη- 

θώλ ελ γέλεη; 
Β.Β :  Κύξηε Πειηνύλε, λνκίδσ όηη ηα Μαζεκαηηθά 

έρνπλ πιένλ απνθηήζεη κηα ηέηνηα δπλακηθή πνπ 
θαλέλαο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη πνιύ 
πεξηζζόηεξν λα θαηεπζύλεη ηελ εμέιημε ηνπο. Ούηε 
θαλ έλαο λένο Hilbert, πνπ κε ηελ επθαηξία λα 
αλαθέξνπκε πσο ηα πεξηζζόηεξα από ηα 23 
πξνβιήκαηα πνπ είρε ζέζεη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηώλα έρνπλ επηιπζεί. Τν όηη θάπνηα απ’ απηά αθόκα 
αληηζηέθνληαη, απηό ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 
κπνξνύζε λα ζεκαίλεη όηη ηα Μαζεκαηηθά ζα έπξεπε 
λα κείλνπλ ζ’ απηά, θαη κόλν  αθνύ ηα επηιύζνπλ λα 
πάλε παξαθάησ. Μηα  ηέηνηα ηαθηηθή ζα ήηαλ 
απηνθαηαζηξνθηθή γηα ηα Μαζεκαηηθά.  
Παξάιιεια νη απαηηήζεηο ηόζν ησλ εθαξκνγώλ, όζν 
θαη απηέο πνπ ηίζεληαη από ηηο Δπηζηήκεο (Φπζηθή, 
Βηνινγία, Φεκεία θ.η.ι.) πξνο ηα Μαζεκαηηθά είλαη 
θαη ζα γίλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ζύλζεηεο, όιν 
θαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθεο. 
Καηαιαβαίλεηε ινηπόλ πσο πεξηζώξηα γηα απιά 
Μαζεκαηηθά πνπ λα ηα θαηαλνεί ν κέζνο πνιίηεο δελ 
ππάξρνπλ πιένλ. Καη αλ κνπ επηηξέπεηε, κόλν από 
δηαίζζεζε ζα έιεγα πσο δπζηπρώο ε πνιππιν- 
θόηεηα θαη ε δπζθνιία λα παξαθνινπζεί θαλείο ηηο 
εμειίμεηο όρη γεληθά ζηα Μαζεκαηηθά, γηαηί απηό έρεη 
εθιείςεη πξν πνιινύ, αιιά αθόκα θαη ζηνλ πην 
εμεηδηθεπκέλν ηνκέα ηνπο δελ έρεη άλσ θξάγκα. 
Καη κε λνκίδεηε όηη απηό δελ απνηειεί δήηεκα γηα ηα 
Μαζεκαηηθά θαη ηνπο Γεκηνπξγνύο ηνπο. Τν 
πξόβιεκα πιένλ δελ είλαη κόλν κεηαμύ ηνπ θόζκνπ                                                                            
ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηνπ κέζνπ πνιίηε, αιιά έρεη  
 
 
 
 
 
 
 
 

πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ 
θόζκνπ απηνύ. Τν επηζεκαίλνπλ νη κεγαιύηεξνη 
ζύγρξνλνη Μαζεκαηηθνί θαη πνιινί απ’ απηνύο 
θαηαβάιινπλ ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ  
άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μηα από ηηο ηειεπηαίεο  
κεγάιεο ηέηνηεο πξνζπάζεηεο είλαη ε έθδνζε από ην 
εθδνηηθό ηνπ Princeton ηνπ ππεξηόκνπ «The 
Princeton Companion to Mathematics»              

ηελ επζύλε ηεο ζύληαμεο θαη έθδνζεο ηνπ νπνίνπ 
είρε αλαιάβεη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 
Μαζεκαηη- θνύο ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ ν 
βξαβεπκέλνο κε ην Fields Medal  Καζεγεηήο ηνπ 
Cambridge, Timothy Gowers. 
Δπνκέλσο ε πξνζπάζεηα γηα άιια Μαζεκαηηθά είηε 
γηα  απινύζηεπζε ησλ Μαζεκαηηθώλ, κάιινλ δελ 
απόηειεί ζήκεξα έλα αίηεκα κε απήρεζε ζηνλ 
θόζκν ησλ Μαζεκαηηθώλ.  
Σίγνπξα όκσο ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο θαη κύεζεο 
ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζηα Μαζεκαηηθά αθόκα θαη ζε 
επίπεδν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ππάξρνπλ ηεξά- 
ζηηα θαη αλεμεξεύλεηα αθόκα πεξηζώξηα.  
Καη ζην βαζκό πνπ απηό ζα γίλεηαη όιν θαη 
πεξηζζόηεξν θνηλή ζπλείδεζε δελ κπνξεί θαλείο 
παξά λα είλαη αηζηόδνμνο ηόζν γηα ην κέιινλ ηεο 
Μαζεκαηηθήο ζθέςεο, όζν θαη ησλ ίδησλ ησλ 
Μαζεκαηηθώλ. Γηαθνξεηηθά, όιν θαη ιηγόηεξνη λένη 
άλζξσπνη ζα πξνζειθύνληαη ζην ρώξν ηεο 
Δπηζηήκεο ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη απηό κόλν ζεηηθέο 
επηπηώζεηο δελ ζα κπνξνύζε λα έρεη, ηόζν γηα ηα 
Μαζεκαηηθά, όζν θαη ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ 
αλάπηπμε. Κη απηό έρεη ήδε απαζρνιήζεη πνιιέο 
ρώξεο θαη έρνπκε αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ζηα 
ηεύρε ηνπ «θ» ζηε ζηήιε «Γίθηπν Δπηινγέο» ζε 
πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη αλά ηνλ θόζκν γηα ηε 
Μαζεκαηηθή Δθπαίδεπζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο. 
Γπζηπρώο ζηε ρώξα καο, κε ηελ πξνρεηξόηεηα πνπ 
καο δηαθξίλεη ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα ε Μαζεκαηηθή 
καο Δθπαίδεπζε ηελ νπνία θαζεκεξηλά βηώλσ, 
ππεξαζπίδνκαη θαη θξνληίδσ λα βειηηώλσ όζν 
πεξλά απ’ ην ρέξη κνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο καζεηέο 
κνπ, κε ιύπε κνπ ζα επαλαιάβσ θαη εγώ απηό πνπ 
όινη νη ζπλάδειθνη κνπ, όισλ ησλ βαζκίδσλ 
δηαπηζηώλνπλ. «Έρνπκε πέζεη πνιύ ρακειά, ππάξ- 
ρεη επείγνπζα αλάγθε γηα ζνβαξόηεξε αληηκεηώπηζε 
ηεο Μαζεκαηηθήο καο Δθπαίδεπζεο θαζόηη, “ θαηξνί 
γάξ νύ κελεηνί” ». 

ΤΕΛΟΣ 

 


