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Μερικές φορές  είναι δύσκολο για τους μαθητές  να εκτιμήσουν τη σημασία των 

Μαθηματικών. Συχνά βρίσκουμε βαρετό το θέμα και δύσκολο στην κατανόηση του. 

Τα μαθηματικά δεν είναι μόνο ένα θέμα για το χρονοδιάγραμμα τους, αλλά ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιούμε στη καθημερινή μας ζωή. Σε αυτήν  την έκθεση θα 

αναλύσουμε πως τα μαθηματικά συμβάλλουν στις καθημερινές μας συνήθειες. 

Σήμερα στη μαθηματική εκπαίδευση κυριαρχούν οι λύσεις προβλημάτων, η 

αιτιολογημένη και μαθηματικοποιημένη  περιγραφή φαινομένων, η διασύνδεση 

μαθηματικών και πραγματικού κόσμου καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν είναι 

σημαντικό να αναπτύξουν την ικανότητα αντίληψης της γεωμετρίας του χώρου 

δηλαδή τη μέτρηση των αποστάσεων, εμβαδόν όγκων την αναγνώριση βασικών 

σχημάτων κλπ, να εκτιμούν κατά προσέγγιση να έχουν την αίσθηση της τάξης 

μεγέθους, να αιτιολογούν τις απόψεις τους με μαθηματικό τρόπο και να 

αντιλαμβάνονται τα μαθηματικά ως πολιτισμικό αγαθό που σχετίζεται με πολλούς 

τομείς γνώσεων. 

Πολύ σημαντικές είναι οι ικανότητες λύσεις προβλημάτων. Αυτές περιλαμβάνουν 

κυρίως τρόπους μέσων  των οποίων μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε  πρωτόγνωρα 

ερωτήματα αναπτύσσοντας στρατηγικές μεθόδους, τις οποίες δοκιμάζουμε, 

ανασκευάζουμε αν δεν λειτουργούν, τις αποδεικνύουμε και έτσι τις γενικεύουμε. 

Όταν ένα παιδί διαθέτει τέτοιες ψυχονοητικές   ικανότητες ξέρει έστω να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα της καθημερινής του ζωής. 

Στις παρακάτω σελίδες θα δώσομε συνδιασμούς  των μαθηματικών με άλλα θέματα 

και παραδείγματα στα οποία θα δείξουμε που χρησιμεύουν τα μαθηματίκα.   

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Τα μαθηματικά και η μουσική είναι δυο επιστήμες που έχουν πολύ 
μεγάλη σχέση μεταξύ τους. Από την αρχαιότητα ακόμη οι δύο τέχνες 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η αλληλεπίδραση αυτή φτάνει ως τις 

μέρες μας... 
Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν από 26 

ολόκληρους αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή 

της πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της 

μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι 

πως ο ίδιος και οι μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των 

αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο μονόχορδο.  

Όπως φαίνεται από το όνομά του, το μονόχορδο ήταν ένα όργανο με μία χορδή και 

ένα κινητό καβαλάρη που διαιρούσε τη χορδή επιτρέποντας μόνο ένα τμήμα της να 

ταλαντώνεται.που από αρκετούς μελετητές τοποθετείται στην οικογένεια του 

λαούτου δηλαδή με βραχίονα, χέρι. Το μονόχορδο χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων των μουσικών ήχων. Ονομάζονταν και 

"Πυθαγόρειος κανών" γιατί απέδιδαν την εφεύρεσή του στον Πυθαγόρα. Πολλοί 

μεγάλοι μαθηματικοί εργάσθηκαν για τον υπολογισμό των μουσικών διαστημάτων 

πάνω στον κανόνα, όπως ο Αρχύτας (εργάσθηκε στις αναλογίες των διαστημάτων 

του τετραχόρδου στα τρία γένη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο και 

ανακάλυψε το λόγο της μεγάλης τρίτης στο εναρμόνιο γένος), ο Ερατοσθένης ο 

Δίδυμος (σ΄ αυτόν αποδίδεται ο καθορισμός του "κόμματος του Διδύμου", που 

είναι η διαφορά μεταξύ του μείζονος τόνου (9/8) και του ελάσσονος (10/9).  

 

Όμως, πώς ακριβώς πειραματίστηκαν οι Πυθαγόρειοι στο μονόχορδο,. για την 

ανάδειξη των σχέσεων μαθηματικών και μουσικής; Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός 

ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο μονόχορδο. 

Για παράδειγμα, έπρεπε να χωρίσουν ακριβώς στη μέση τη χορδή, και όχι περίπου 

στη μέση, ώστε να έχουν το ευχάριστο ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από έναν 

αρμονικό,ήχο. 

Αν μειώσουμε λοιπόν το μήκος μιας χορδής ακριβώς στο μισό, τότε ο ήχος που 

παράγεται είναι ακριβώς μία οκτάβα υψηλότερος (μία οκτάβα είναι ένα ντο, ρε, μι, 

φα, σολ, λα, σι, ντο) - μας δίνει, δηλαδή, ένα ντο πιο πάνω. Αν μειώσουμε το μήκος 

της χορδής κατά 1/3, τότε τα 2/3 της χορδής που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά 

της πέμπτης (δηλαδή από το ντο στο λα). Κι αν μειώσουμε το μήκος κατά 1/4, τότε 

τα 3/4 που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά της τετάρτης (από το ντο στο σολ). 

Ήταν ξεκάθαρο, λοιπόν, σ’ αυτό το επίπεδο της παρατήρησης ότι τα μαθηματικά 

"κυβερνούν" τη μουσική. Το γεγονός ότι από τους ήχους αυτών των διαφορών 

δημιουργείται ένα ευχάριστο συναίσθημα στον ακροατή, οδήγησε τους 

Πυθαγορείους στο συμπέρασμα ότι οι ακέραιοι και τα κλάσματα ελέγχουν όχι μόνο 

τον άψυχο αλλά και τον έμψυχο κόσμο μέσω της μουσικής. 



ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Υπάρχουν δύο είδη πειραμάτων στη φύση: 

α) αυτά που όσες φορές και αν επαναληφθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ξέρουμε εκ των 

προτέρων το αποτέλεσμά τους (αιτιοκρατικά πειράματα). Για παράδειγμα αν βάλουμε ένα 

μπρίκι με νερό στους 100 βαθμούς Κελσίου , τότε αυτό θα βράσει. 

β) αυτά που όσες φορές και αν επαναληφθούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμά τους (πειράματα τύχης). Για παράδειγμα η 

ρίψη ενός ζαριού , το στρίψιμο ενός νομίσματος και η καταγραφή της άνω όψης του , η 

κλήρωση του τζόκερ κ.α. 

Η θεωρία των πιθανοτήτων μελετά τα δεύτερα. 

Ιστορικά, επιτραπέζια παιχνίδια που εμπεριείχαν το στοιχείο της τύχης είχαν κατά πάσα 

πιθανότητα κατασκευαστεί στην αρχαία Αίγυπτο από το 3.000 π.Χ. Τα πρώτα ζάρια 

κατασκευάστηκαν από τους Έλληνες , οι οποίοι τα ονόμαζαν "τέσσερα" , λέξη που παραπέμπει 

στις τέσσερις ακμές κάθε έδρας του ζαριού. Μέχρι το 455 μ.Χ. οι άνθρωποι , ακόμα και οι 

χριστιανοί , πίστευαν πολύ στην τύχη. Μετά την κατάρρευση της Ρώμης , άρχισαν σιγά σιγά να 

την απορρίπτουν. Ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε ότι τίποτα δεν συμβαίνει κατά τύχη διότι όλα 

ελέγχονται από την βούληση του Κυρίου. Τα χαρτιά έκαναν την εμφάνιση τους κατά τον 14ο 

αιώνα. 

Τα τυχερά παιχνίδια και ο τζόγος οδήγησαν τους μεγάλους μαθηματικούς Φερμά , Πασκάλ και 

Χούιγκενς να κάνουν αποφασιστικά βήματα στην ανάπτυξη του λογισμού του τυχαίου. Ο 

πρώτος που προσπάθησε (σε γενικές γραμμές επιτυχώς) να μετατρέψει την θεωρία των 

τυχερών παιχνιδιών σε τυπική μαθηματική θεωρία ήταν ο μέγας Τζέιμς Μπερνούλι. 

Κλασσικός ορισμός της πιθανότητας : Είναι η αριθμητική τιμή της πιθανότητας εμφάνισης ενός 

γεγονότος. Για παράδειγμα η πιθανότητα να φέρω με ένα ζάρι τον αριθμό 6 είναι 16,66666% ή 

αλλιώς μία στις έξι. Δηλαδή ευνοϊκές περιπτώσεις προς δυνατές περιπτώσεις. 

Πιθανότητες και Τζόκερ 

Για να βρω την πιθανότητα να κερδίσω το τζόκερ με μια μόνο στήλη κάνω τα εξής: 

Πρώτα θα υπολογίσω τους δυνατούς συνδυασμούς που έχει το απλό πεντάρι (χωρίς το τζόκερ) 

χρησιμοποιώντας ένα τύπο της συνδυαστικής των πιθανοτήτων. Συγκεκριμένα οι δυνατές 

5άδες αριθμών που μπορούν να σχηματισούν από τους 45 είναι: 

45 x 44 x 43 x 42 x 41 / 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 1.221.759. 

Δηλαδή έχω 1 στις 1.221.759 πιθανότητα να πιάσω το 5άρι , χωρίς το τζόκερ. 

 Και για να πιάσω το πεντάρι μαζί με το τζόκερ τι πιθανότητες έχω; 

Πολλαπλασιάζοντας το 1.221.759 επί 20 που είναι οι πιθανοί αριθμοί τζόκερ 

καταλήγω στο ότι το παιχνίδι αποτελείται από 24.435.180 διαφορετικούς 



συνδυασμούς. 

Δηλαδή αν παίξω μια και μόνο στήλη έχω 1 στις 24.435.180 ή 0,000004% 

πιθανότητα να γίνω πλούσιος!  

Πιθανότητες και Λόττο 

Κάνοντας παρόμοιους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι η πιθανότητα να κερδίσει 

κάποιος το Λόττο (να βρει δηλαδή έξι αριθμούς σε σύνολο 49) είναι 1 στις 13.983.86 

, δηλαδή 0,0000715%. 

Πιθανότητες και Λαχεία 

Η πιθανότητα να κερδίσει ένας άνθρωπος το λαχείο είναι 0,000007634% , λίγο 

μεγαλύτερη από αυτή του τζόκερ. 

 Πιθανότητες και Κίνο 

Το Κίνο εχει 80 αριθμούς απο τους οποίους κληρώνονται 20. Από αυτούς 

επιλέγοντας 4 θέλω να βρω την πιθανότητα να έρθουν και οι 4. 

Από τις 4 μπάλες που επιλέγω, η πρώτη θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις 20 που θα 

κληρωθούν (άρα πιθανότητα 20/80) 

Η δεύτερη θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις 19 που θα κληρωθούν με 79 να 

απομένουν στην κληρωτίδα (άρα πιθανότητα 19/79) 

 Η τρίτη θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις 18 που θα κληρωθούν με 78 να 

απομένουν στην κληρωτίδα (άρα πιθανότητα 18/78) 

 Η τέταρτη θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις 17 που θα κληρωθούν με 77 να 

απομένουν στην κληρωτίδα (άρα πιθανότητα 17/77) 

Για να συμβούν και τα 4 παραπάνω ενδεχόμενα παίρνεις το γινόμενό τους: 

20 x 19 x 18 x 17 / 80 x 79 x 78 x 77=0.00306339, δηλαδή 0.306339 % 

Πολύ μεγαλύτερη η πιθανότητα από τα προηγούμενα τυχερά παιχνίδια με μικρότερα 

προφανώς κέρδη! 

 

MAΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

Τα μαθηματικά και η τέχνη γενικότερα μολονότι, φαινομενικά τουλάχιστον, 

αποτελούν δυο ξεχωριστά – διακριτά πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

εντούτοις είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν δημιουργίες οι οποίες 

αποτελούν αξιοθαύμαστο μείγμα εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και εκπληκτικής 

ομορφιάς. 

Ιστορικά, τα μαθηματικά, μολονότι θεωρούνται κυρίως λογική – αναλυτική 

επιστήμη, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της τέχνης, η οποία 



απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα. Δυο αιώνες πριν οι αρχαίοι Έλληνες 

επεξεργαστούν τις αφηρημένες γεωμετρικές ιδέες, και θεμελιώσουν επιστημονικά τη 

γεωμετρία, οι Αιγύπτιοι, τους οποίους απασχολούσαν ελάχιστα τα θεωρητικά 

ζητήματα, χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία τους προκειμένου να σχεδιάσουν και 

οικοδομήσουν τους έξοχους ναούς και τα εκπληκτικά μνημεία τους. Για τους 

Αιγυπτίους η γεωμετρία ήταν ένα σύνολο εμπειρικών γνώσεων κατάλληλων για τους 

εξερευνητές της γης, τους καλλιτέχνες, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους 

γλύπτες. Αποτελούσε πρωτίστως ένα εργαλείο που τους προσέφερε την δυνατότητα 

να εκτελούν πρακτικές και καλλιτεχνικές εργασίες ([5], [10]). 

Τα μαθηματικά από τότε μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διαφόρων μορφών της τέχνης [12]. Σ’ όλες τις 

εποχές αναδείχθηκαν εξέχουσες μορφές της τέχνης, οι οποίες χρησιμοποίησαν τα 

μαθηματικά ως το βασικό συστατικό της τέχνης τους. Είναι προφανές ότι δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξουν κανόνες ή όρια σχετικά με τα θέματα ή τις ιδέες της 

μαθηματικής τέχνης. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

0περισσότερο και δείχνουν ότι έχουν κερδίσει την προτίμηση ορισμένων 

καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών είναι τα πολύεδρα, τα ψηφιδωτά, τα ανέφικτα σχήματα, 

οι ταινίες Möbious και τα fractals. 

Ο Ευκλείδης (300 π.χ.) στο 13
ο
 βιβλίο των «Στοιχείων» του απέδειξε ότι 

υπάρχουν ακριβώς πέντε τύποι κανονικών πολυέδρων: το τετράεδρο, το οκτάεδρο, ο 

κύβος, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο [2]. Ο Πλάτωνας (427-348 π.χ.) έτρεφε ένα 

τόσο μεγάλο θαυμασμό απέναντι σ’ αυτά τα σχήματα ώστε τα χρησιμοποίησε στο 

κοσμολογικό του σύστημα προκειμένου να απεικονίσει τα τέσσερα βασικά στοιχεία 

του σύμπαντος – τη γη, τον αέρα, τη φωτιά και το νερό. Τα «Πλατωνικά στερεά», 

όπως είναι γνωστά τα κανονικά αυτά πολύεδρα, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς 

σε πολλά και διάφορα έργα τέχνης ως διακοσμητικά στοιχεία. 

Ο Leonardo da Vinci (1402-1519) είναι γνωστός για τα επιτεύγματά του τόσο στις 

επιστήμες όσο και στις καλές τέχνες. Στα έργα του χρησιμοποίησε παραστατική 

γεωμετρία προκειμένου να δημιουργήσει τα πρώτα παραμορφωμένα πλέγματα, τα 

οποία όταν ειδωθούν από κάποια συγκεκριμένη γωνία εμφανίζονται κανονικά. Ο 

Johanes kepler (1580-1630) επίσης πέρα από τη αστρονομία είχε μεγάλο ενδιαφέρον 

για τη δημιουργία γεωμετρικών ψηφιδωτών. 

Όταν όμως αναφερόμαστε στον όρο «μαθηματική τέχνη» ο νους μας πηγαίνει 

κυρίως στον Ολλανδό καλλιτέχνη Maurits Escher (1898-1972), ο οποίος δικαίως 

θεωρείται ο πατέρας αυτού του είδους της τέχνης. Η εργασία του αποτελεί μια 

αστείρευτη πηγή έμπνευσης για πολλούς σύγχρονους σημαντικούς καλλιτέχνες. Οι 

λιθογραφίες, οι ξυλογλυφίες και οι χαλκογραφίες του βρίσκονται κρεμασμένες στα 

σπίτια μαθηματικών και επιστημόνων σ’ όλο τον κόσμο. Πολλά έργα του έχουν ως 

βάση κάποια μαθηματικά θέματα που έχουν κατά καιρούς αναλυθεί σε βιβλία 

ψυχαγωγικών μαθηματικών, όπως αυτά του Martin Gardner. Ο Escher είναι 

περισσότερο γνωστός στους κρυσταλλογράφους για την πετυχημένη ψηφιδωτή 

τεχνική με την οποία χωρίζει το επίπεδο. Χωρίζοντας το επίπεδο με κυματιστές 

σειρές πουλιών, ψαριών, ερπετών, θηλαστικών και ανθρώπων κατάφερε να 

δημιουργήσει μεγάλη ποικιλία. 

Ενας από τους ευρύτερους σκοπούς της διδασκαλίας της γεωμετρίας στη Δ/θμια 

εκπαίδευση είναι να προσφέρει μια ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν τη 

δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ μαθηματικών και τέχνης [8]. Το εκπαιδευτικό 

δυναμικό γεωμετρικό λογισμικό που διατίθεται σήμερα με τους δύο κύριους 

εκπροσώπους του, το Cabri και το Sketchpad ([3], [11]), προσφέρει τη δυνατότητα 

καλλιτεχνικών μαθηματικών δημιουργιών χάρη κυρίως στα μενού των γεωμετρικών 



μετασχηματισμών που τα προγράμματα αυτά διαθέτουν. Ξεκινώντας από ειδικά 

σχήματα και κάνοντας χρήση των ειδικών εργαλείων της μεταφοράς, της ανάκλασης 

και της περιστροφής είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκπληκτικά σχήματα στην 

οθόνη του Η/Υ που εντυπωσιάζουν τον θεατή και ανάλογα κατατάσσονται ως έργα 

τέχνης σε μια αξιολογική πυραμίδα. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε κάποιες ιδέες για τη δημιουργία ψηφιδωτών 

διαφόρων τύπων με χρήση των δυνατοτήτων του Sketchpad και κυρίως των 

εργαλείων γεωμετρικών μετασχηματισμών. Οι ιδέες αυτές είναι δυνατόν να 

αξιοποιηθούν ως βάση για την ανάθεση Projects και συνθετικών δημιουργικών 

εργασιών στα πλαίσια διδασκαλίας του μαθήματος της γεωμετρίας στο Γυμνάσιο ή το 

Λύκειο. 

Με τον όρο ψηφιδωτό ή πλακόστρωση εννοούμε μια διευθέτηση κλειστών 

σχημάτων, τα οποία καλύπτουν πλήρως το επίπεδο, χωρίς επικαλύψεις ή χάσματα 

([6], [9]). 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA ΚΑΙ ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ 

Η θεώρηση των Μαθηματικών ως μια φορμαλιστική γνώση, ανεξάρτητη από 

πολιτισμικές επιρροές, επικράτησε για μακρύ διάστημα στο χώρο της εκπαίδευσης (και 

συνεχίζει και επικρατεί). Πριν από μερικές δεκαετίες όμως άρχισε να εμφανίζεται η 

αντίθετη άποψη ότι τα Μαθηματικά δε αποτελούν ένα σώμα γνώσης κοινό για όλους 

τους ανθρώπους, αφηρημένο και τεχνοκρατικό, αλλά μέρος του πολιτισμού. Μια 

τέτοια αντίληψη μας απομακρύνει από τα φορμαλιστικά και αποκομμένα από την 

πραγματικότητα μαθηματικά που διδάσκονται συνήθως στα σχολεία και μας 

προσανατολίζει σε μια διαφορετική θεώρηση των μαθηματικών. Τα Μαθηματικά δεν 

είναι μόνο το σύνολο της γνώσης που μας προσέφεραν οι μεγάλοι μαθηματικοί, αλλά 

υπάρχουν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και εμφανίζονται παντού στη φύση. Η 

εμπέδωση και η άσκηση μαθηματικών εννοιών και αρχών των Σχολικών Μαθηματικών, 

σε συνδυασμό με την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος 

οδηγούν σε μια νέα διδακτική προσέγγιση, αυτή των Περιβαλλοντικών Μαθηματικών. 

Άλλωστε πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι τα υπαρκτά, πραγματικά παραδείγματα 

διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα στη μνήμη των παιδιών. Οι μαθητές έχουν 

ανάγκη να αντιλαμβάνονται ότι αποκτούν χρήσιμες γνώσεις, που έχουν εφαρμογή στην 

καθημερινότητά τους και τους βοηθούν να αντιληφθούν τον περιβάλλοντα κόσμο 

τους.Ο συνδυασμός των Μαθηματικών με το Περιβάλλον δεν εξυπηρετεί μόνο την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μαθητών, αλλά τους βοηθάει στο να αποκτήσουν 

περισσότερη αίσθηση του περιβάλλοντος γύρω τους. Αποκτά το περιβάλλον έναν 

ρεαλισμό. Παρατηρώντας, ερευνώντας και καταγράφοντας πληροφορίες, οι μαθητές 

εστιάζουν στην ομορφιά του περιβάλλοντος και τα Μαθηματικά χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν αυτόν τον υπέροχο κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τόσο 

οι σύγχρονοι στόχοι της μαθηματικής εκπαίδευσης που θέλουν τα Μαθηματικά φορέα 

χρήσιμων γνώσεων και τους μαθητές υπεύθυνους για την οικοδόμηση της γνώσης 

τους, όσο και οι σκοποί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που επιδιώκει 

περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ 

 

Ο αμερικανός αστρονόμος Φρανκ Ντρέικ, ιδρυτής του προγράμματος SETI 

(Ινστιτούτο Ερευνας Εξωγήινης Νοημοσύνης) και νυν καθηγητής Αστρονομίας στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να απαντήσει με τη 



βοήθεια των μαθηματικών στην ερώτηση "είμαστε μόνοι στο σύμπαν;". Προϊόν 

αυτής του της προσπάθειας ήταν η γνωστή «Εξίσωση Ντρέικ». 

Το αποτέλεσμα που πήρε ο Ντρέικ ήταν τέσσερις έως δέκα πιθανότητες στις 100. 

Από τότε οι αριθμοί αυτοί έχουν αναθεωρηθεί λόγω των νέων επιστημονικών 

δεδομένων, με τις πι0ο συντηρητικές εκτιμήσεις να δίνουν έναν μικρό αριθμό 

πλανητών που δεν επικαλύπτονται μάλιστα χρονικά, κάνοντας τις πιθανότητες 

εντοπισμού ελάχιστες έως μηδαμινές. 

Και οι πιο αισιόδοξοι ερευνητές 

Από την άλλη, όμως, υπάρχουν και πιο αισιόδοξοι ερευνητές όπως ο αστρονόμος Σεθ 

Σόστακ, επικεφαλής του Ινστιτούτου SETI. Ο Σόστακ, με βάση την εξίσωση Ντρέικ, 

έχει υπολογίσει πως στο γαλαξίας μας, που έχει διάμετρο 100.000 έτη φωτός και 

φιλοξενεί 100 δισ. άστρα, πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 εξωγήινοι 

πολιτισμοί που χρησιμοποιούν ραδιοεπικοινωνίες και άρα είναι ανιχνεύσιμοι. 

Οι πλανήτες αυτοί, σύμφωνα με τον Σόστακ, απέχουν από 200 έως 1.000 έτη φωτός 

και άρα για να μεταδοθεί ένα μήνυμα από τη Γη προς τον πλησιέστερο γείτονά μας 

στο γαλαξία θα χρειαστούν αιώνες. Ο ίδιος όμως πιστεύει πως με τους ρυθμούς που 

βελτιώνονται τα ραδιοτηλεσκόπια και οι επεξεργαστές τους θα μπορέσουμε έως το 

2025 να εντοπίσουμε τυχόν εξωγήινα ραδιοσήματα. 

Είναι αξιόπιστη η εξίσωση Ντρέικ; 

Ωστόσο, πολλοί από τους αριθμούς πάνω στους οποίους βασίζονται όσοι 

χρησιμοποιούν την εξίσωση Ντρέικ είναι κατά βάση τυχαίες εκτιμήσεις και πολλές 

παράμετροι που έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί απουσιάζουν εντελώς. Από τη 

στιγμή που η εξίσωση βασίζεται σε εικασίες, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι 

από μηδέν έως δισεκατομμύρια, και επομένως να μη σημαίνει απολύτως τίποτα. 

Οι παράμετροι στην εξίσωση Ντρέικ δεν λαμβάνουν υπόψη για παράδειγμα πως, για 

να υπάρξει ζωή, το νερό πρέπει να είναι σε υγρή μορφή, κάτι που απαιτεί 

συγκεκριμένη απόσταση του πλανήτη από το αστέρι του. Σχεδόν όλοι οι πλανήτες 

που έχουμε ανακαλύψει έκτοτε βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτό, με αποτέλεσμα το 

νερό που τυχόν να υπάρχει να είναι σε μορφή υδρατμών. Επιπλέον, στην εξίσωση δεν 

λαμβάνεται υπόψη η προϋπόθεση ύπαρξης ενός σταθερού άξονα περιστροφής, όπως 

αυτού της Γης, που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση σταθερού κλίματος. Στη Γη η 

παρουσία της Σελήνης εξασφαλίζει αυτή τη σταθερότητα, στους άλλους πλανήτες 

όμως οι άξονες κινούνται χαοτικά διαταράσσοντας τις συνθήκες ανάπτυξης και 

εξέλιξης της ζωής. 

Τέλος, η ανάπτυξη ευφυούς ζωής στον πλανήτη Γη ήταν κάτι που χρειάστηκε 3,5 

δισεκατομμύρια χρόνια για να συμβεί. Μάλιστα σε αυτό συνέβαλε ένα εντελώς 

τυχαίο γεγονός -η πρόσκρουση ενός μετεωρίτη πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια, που 

αφάνισε τους δεινοσαύρους και προετοίμασε το έδαφος για την εμφάνιση του 

ανθρώπου. 

Η πληθώρα επιπλέον παραμέτρων αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές 

είναι αδύνατο να υπολογιστούν, οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι εκτιμήσεις που 



βασίζονται στην εξίσωση Ντρέικ είναι καθαρά υποθετικές και πιθανότατα να μην 

συναντήσουμε ποτέ άλλη ζωή στο γαλαξία μας. 

 

 

Παραδείγματα που χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

 

Ο Δήμαρχος  του δήμου Κόνιτσας στο νομό Ιωαννίνων θέλει να δημιουργήσει ένα 

ΚΑΠΗ για να συγκεντρώνονται και να ψυχαγωγούνται όλοι οι κάτοικοι, άνδρες και 

γυναίκες, τριών χωριών του δήμου. Θέλοντας να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της 

Χρυσόχαρης, των Νεγράδων και των Βατατάδων με τον ίδιο τρόπο  αναθέτει , 

ύστερα από διαγωνισμό , στον πολιτικό μηχανικό κύριο Σάκα να βρει το σημείο που 

πρέπει να σχεδιαστεί το ΚΑΠΗ ώστε και οι κάτοικοι και των τριών χωριών να 

χρειάζεται να διανύσουν την ίδια απόσταση, σε ευθεία διαδρομή, μέχρι να φτάσουν 

στον προορισμό τους. 

Θα μπορέσει ο πολιτικός μηχανικός να βρει αυτό το σημείο; Τώρα που είναι τρία 

χώρια πως πρέπει να τα συνδιάσει  ώστε να πετύχει αυτό που του ζήτησε ο δήμαρχος; 

 

ΛΥΣΗ 

Αφού έχουμε τρία χώρια και πρέπει να 

βρούμε ένα σημείο που να ισαπέχει και 

από τα τρία θα πρέπει να βρούμε τις 

μεσοκαθέτους κάθε πλευράς και έκει 

που θα τέμνονται θα είναι η λυση του 

προβλήματος μας. 

 

 

 

 



Παραδίδοντας αυτη τη ερευνητική έκθεση,ολοκληρώνεται το στάδιο εργασιών για τη 

ομάδα μας.Αποδίξαμε περίτρανα ότι τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ τα χρησιμοποιούμε στη 

καθημερινότητα μας και συμβάλλουν στη ζωή μας. Ηταν μια περίοδος 

κουραστική,αλλά πολύ δημιουργική .Τα πέντε μέλη της ομάδας(ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΜΙΚΡΑΚΗΣ,ΤΑΣΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ,ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΤΣΑ,ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΜΠΑΤΣΑΛ) θεωρούμε οτι μας πρόσφερε πολλά σε γνώσεις,ενώ βελτίωσε αισθητά τις 

μεταξύ μας σχέσεις στο σχολείο.  

Θα θέλαμε με την ευκαιρία της παράδοσης της ερευνητικής μας έκθεσης,να 

ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή μας Γκέγκα για τη στήριξη του σε όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής  της ερευνά μας. 

Τα υπόλοιμα μέλη στο τμήμα ενφιαφέροντος  όπου ανήκουμε για τη πολύ καλή 

συνεργασία  σε όλες τις φάσεις της ερευνητικής εργασίας και ειδικά για τις χρήσιμες 

και εύστοχες υποδείξεις τους  στη τελική  διαμόρφωση  του ερευνηματολογίου. 

 

 ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                                           ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                           ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                           ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                                           ΧΑΜΖΑ ΝΤΕΒΓΙ 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΕΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

 

ΙΛΙΟΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

 

 

 

 



« ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ » 

 

 

[ Σχολή Αθηνών, Raphael Sanzio 1509 - 1510, Stanza della Segnatura (Βατικανό) ] 

 

Τα μαθηματικά είναι η επιστήμη των αριθμών, των σχημάτων και των φυσικών 

μεγεθών, που μελετά τις μεταξύ τους σχέσεις καθώς και τις σχέσεις τους στον χώρο 

και στον χρόνο. Η έκταση και τα ενδιαφέροντα των μαθηματικών, μίας από τις 

αρχαιότερες επιστήμες, παρουσιάζουν τόση ποικιλία ώστε δεν είναι δυνατόν να δοθεί 

ένας άκαμπτος στατικός ορισμός των μαθηματικών, γεγονός το οποίο γίνεται 

αντιληπτό από την επισκόπηση της ιστορικής τους πορείας.                                                                                                                                                 

     Αρχικά τα μαθηματικά συνιστούσαν μια συλλογή από εμπορικούς κανόνες 

υπολογισμού και μέτρησης. Σε ορθολογική επιστήμη τα ανήγαγαν οι αρχαίοι 

Έλληνες· έως τους νεότερους χρόνους όμως καθορίζονταν από τα αντικείμενα 

σπουδής τους, που ήταν - περίπου για 2000 χρόνια - οι αριθμοί (αριθμητική) και τα 

σχήματα (γεωμετρία). Μια πρώτη επανάσταση στην έως τότε ελαστική έννοια του 



όρου μαθηματικά επέφερε το 17ο αι. η εμφάνιση της έννοιας της συνάρτησης, από τη 

γεωμετρία και τη φυσική· μόνο όμως από τις αρχές του 19ου αι. άρχισε να 

διαμορφώνεται μια πολύ γενικότερη έννοια για τα μαθηματικά ως επιστήμης 

αφηρημένης και τυπικής, που καθορίζεται όχι από το αντικείμενο αλλά μάλλον από 

τη μέθοδό της, και κατά συνέπεια ικανής να συντελέσει στην ανάπτυξη πεδίων 

επιστημονικής έρευνας και πρακτικής δραστηριότητας που φαίνονταν, αν όχι άσχετα, 

πάντως πολύ μακριά από τα μαθηματικά (για παράδειγμα, λογική, οικονομία, 

γλωσσολογία, επικοινωνίες, αυτόματη ρύθμιση μηχανισμών και συστημάτων). Ένα 

συνθετικό πανόραμα της ιστορίας των μαθηματικών μπορεί να διαφωτίσει την 

ανάπτυξη και τη μετατροπή της ίδιας της έννοιας της επιστήμης αυτής. Τα 

μαθηματικά, με κάποια έννοια, συμβάδισαν πάντα με τον ανθρώπινο πολιτισμό. Μια 

υποτυπώδης αρίθμηση, υπολογισμός και μέτρηση ήταν απαραίτητα ακόμα και για τον 

πρωτόγονο άνθρωπο. Η ανάγκη ανάπτυξης μιας πραγματικής επιστήμης γεννήθηκε 

οπωσδήποτε με την εμφάνιση των γεωργικών και των ναυτικών πολιτισμών, για τους 

οποίους είχαν τεθεί τα προβλήματα της αστρονομίας, του ημερολογίου και της 

χωρομέτρησης. Σήμερα είναι γνωστό ότι μη ευρωπαϊκοί πολιτισμοί (οι Κινέζοι και οι 

Μάγια) είχαν φθάσει σε σημαντικό βαθμό τελειοποίησης (για παράδειγμα, στον 

υπολογισμό του χρόνου)· πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, και για τις μετέπειτα 

εξελίξεις στην αρχαία Ελλάδα, ότι οι ρίζες των μαθηματικών ανάγονται στους 

αρχαίους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής και, για την ακρίβεια, στην αστρονομία 

των Χαλδαίων και στους γεωμετρικούς και αριθμητικούς κανόνες των Αιγυπτίων, 

που υπαγορεύτηκαν είτε από την ανάγκη του ανακαθορισμού των ορίων των αγρών 

μετά τις περιοδικές πλημμύρες του Νείλου είτε από την ανάπτυξη του εμπορίου. 

     Η μεγάλη δημιουργία των Ελλήνων ήταν η ορθολογική γεωμετρία, αποδεικτική 

και όχι πια ενορατική και πειραματική. Περισσότεροι από τρεις αιώνες γεωμετρικής 

έρευνας βρήκαν μια αληθινά μνημειώδη έκφραση στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη (β' 

μισό 4ου - α' μισό 3ου αι. π.Χ.). Τα πρώτα βήματα έγιναν από το Θαλή τον Μιλήσιο 

(β' μισό 7ου - α' μισό 6ου αι. π.Χ.), που αντιπροσωπεύει το συνδετικό κρίκο με την 

αιγυπτιακή γεωμετρία και ο οποίος επινόησε την ομοιότητα, από τον Πυθαγόρα το 

Σάμιο (6ος αι. π.Χ.) και από τη φιλοσοφικο-αριθμητική σχολή που ίδρυσε ο ίδιος στη 

Μεγάλη Ελλάδα (νότια Ιταλία). Στο περιβάλλον της μεταγενέστερης πυθαγόρειας 

σχολής πραγματοποιήθηκε η αποφασιστική ανακάλυψη της ελληνικής γεωμετρίας: η 

ύπαρξη των λεγόμενων ασύμμετρων μεγεθών, ότι δηλαδή υπάρχουν ομοειδή μεγέθη 



για τα οποία δεν μπορεί να οριστεί η έννοια του λόγου ως ρητού αριθμού (για 

παράδειγμα, ο λόγος της διαγωνίου του τετραγώνου προς την πλευρά του, ο λόγος 

της περιφέρειας του κύκλου προς τη διάμετρό του). Αυτή ακριβώς η ανακάλυψη 

οδήγησε, υπό μια ορισμένη έννοια, στην εγκατάλειψη του πειραματισμού και στην 

εισαγωγή ορισμών και αποδείξεων, με αφηρημένο και καθαρά λογικό χαρακτήρα. 

Περίπου σύγχρονοι με τον Ευκλείδη υπήρξαν και οι άλλοι δύο περίφημοι Έλληνες 

μαθηματικοί: ο Απολλώνιος ο Περγαίος, συγγραφέας μιας πραγματείας περί κωνικών 

τομών, και ο Αρχιμήδης, ο οποίος υπολόγισε με θαυμαστό τρόπο εμβαδά και όγκους, 

χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που προηγήθηκε του απειροστικού λογισμού κατά δύο 

χιλιάδες χρόνια. Ο Αρχιμήδης όμως δικαιολογούσε δημόσια τα συμπεράσματά του με 

την εις άτοπον απαγωγή (της αντίθετης υπόθεσης)· και αυτό γιατί τα επικρατούντα 

τότε φιλοσοφικά συστήματα (πλατωνικό και αριστοτελικό) δεν επέτρεπαν την « ιδέα 

» της μεθόδου του. Αυτός είναι ένας από τους λόγους της παρακμής των 

μαθηματικών των ελληνιστικών χρόνων· άλλοι λόγοι ήταν η άρνηση της 

χρησιμοποίησης άλλων οργάνων εκτός από το διαβήτη και τον κανόνα στη λύση των 

γεωμετρικών προβλημάτων, η έλλειψη κατάλληλου συστήματος αρίθμησης και, 

γενικότερα, ενός αλγεβρικού συμβολισμού. 

     Η αρίθμηση και η άλγεβρα ήταν οι δύο μεγάλες προσφορές των Αράβων στα 

μαθηματικά, οι οποίοι από τη μια πλευρά δέχτηκαν την ελληνική κληρονομιά, ενώ 

από την άλλη αφομοίωσαν το πρακτικό πνεύμα των ινδικών μαθηματικών και 

τελειοποίησαν το σύστημά τους για την αρίθμηση θέσης. Από τους Ινδούς 

μαθηματικούς πρέπει να αναφερθούν οι Αριαμπάτα (β' μισό 5ου - α' μισό 6ου αι. 

μ.Χ.) και Βραχμαγκούπτα (7ος αι. μ.Χ.), από τους Άραβες μαθηματικούς ο έξοχος αλ 

Κουαρίσμι (9ος αι. μ.Χ.), συγγραφέας δύο θεμελιωδών έργων, που αναφέρονται το 

πρώτο στη μέθοδο της ινδικής αρίθμησης και το δεύτερο στις πράξεις για την 

απλοποίηση των εξισώσεων. Από μία από αυτές τις πράξεις, τη μεταφορά ενός όρου 

από το πρώτο στο δεύτερο μέλος με αλλαγή προσήμου, που ονομαζόταν στα αραβικά 

αλ-γιαμπρ, προήλθε ο όρος άλγεβρα, ενώ το όνομα του Άραβα μαθηματικού, που 

παραφράσθηκε σε αλγόριθμο, έγινε συνώνυμο της συστηματικής μεθόδου του 

λογισμού. Οι ανακαλύψεις των Αράβων έγιναν γνωστές στη χριστιανική Δύση - 

φτωχότατη από μαθηματικής πλευράς κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πρώτης 

περιόδου του Μεσαίωνα - μέσω εμπόρων, μεταφραστών κ.ά. Γνωστός ανάμεσα σε 

αυτούς είναι ο Λεονάρντο Φιμπονάτσι με το βιβλίο του Liber Abbaci. Για πολύ 



καιρό, όμως, με την καινούργια αλγεβρική μέθοδο λύνονταν, αν και με πιο άμεσο και 

με πιο απλό τρόπο, προβλήματα που οι Έλληνες είχαν ήδη λύσει με την καθαρά 

γεωμετρική μέθοδό τους. 

     Η αλγεβρική σχολή της Μπολόνια, του 16ου αι., έκανε τα πρώτα βήματα πέρα από 

τις ελληνικές γνώσεις, με τον τύπο που έλυνε τη γενική αλγεβρική εξίσωση 3ου 

βαθμού, τον οποίο είχε επινοήσει ο Σιπιόνε νταλ Φερ και ανεξάρτητα από αυτόν ο 

Νικολό Ταρτάλια και δημοσίευσε για πρώτη φορά ο Τζιρόλαμο Καρντάνο στο έργο 

του Μεγάλη Τέχνη (Ars Magna). Η μεγάλη τέχνη ήταν η άλγεβρα, για την οποία 

δημοσίευσε μια πραγματεία (1572) ο Ραφαέλε Μπομπέλι, από την Μπολόνια, στον 

οποίο οφείλεται και η εισαγωγή των μιγαδικών αριθμών, που είχε καταστεί αναγκαία 

για τη λύση μιας περίπτωσης εξίσωσης 3ου βαθμού. Τέλος, ο Λουντοβίκο Φεράρι, 

μαθητής του Καρντάνο, έλυσε την εξίσωση 4ου βαθμού, χωρίς τον τριτοβάθμιο όρο. 

Σταδιακά τελειοποιήθηκε και ο συμβολισμός (λογισμός με γράμματα), αναγκαίος για 

να στηριχθούν και να λυθούν τα προβλήματα με αλγεβρική μέθοδο, αφού μέχρι και 

την εποχή εκείνη η περιγραφή των εξισώσεων αλλά και οι λύσεις τους δίνονταν 

περιγραφικά σε φυσική γλώσσα. Ο σημερινός όμως αλγεβρικός συμβολισμός έκανε 

την εμφάνισή του μόνο τον 18ο αι. Η αρχή των μοντέρνων μαθηματικών 

χαρακτηρίζεται από τη συγχώνευση της άλγεβρας και της γεωμετρίας μέσω της 

μεθόδου των συντεταγμένων ή της καρτεσιανής μεθόδου, που ονομάστηκε έτσι προς 

τιμήν του Ρενέ Ντεκάρ (εξελλ. Καρτέσιος, 17ος αι.), ο οποίος πρώτος την εξέθεσε 

στη Γεωμετρία του. Με την καρτεσιανή μέθοδο έγινε δυνατή η παράσταση ενός 

γεωμετρικού χώρου με εξισώσεις και, αντίστροφα, άνοιξε ο δρόμος για τη γραφική 

παράσταση μιας συνάρτησης. Έτσι, τα μαθηματικά απέκτησαν το πρώτο κατάλληλο 

όργανο για τη μελέτη των συναρτήσεων και κατά συνέπεια της πορείας των φυσικών 

φαινομένων, όπως για παράδειγμα της κίνησης ενός σώματος. Η αναλυτική 

γεωμετρία, που θεμελίωσε ο Καρτέσιος, υπήρξε έτσι ένα ουσιώδες όργανο για τη 

θαυμάσια εκείνη εφαρμογή των μαθηματικών μεθόδων στη μηχανική και γόνιμη 

προϋπόθεση για τον απειροστικό λογισμό. 

     Ο απειροστικός λογισμός υπήρξε η μεγάλη κατάκτηση των μαθηματικών κατά το 

17ο αι. Γεωμετρικά προβλήματα (αναζήτηση μέγιστων και ελάχιστων, μελέτη των 

εφαπτόμενων καμπύλης, υπολογισμός επιφανειών και όγκων) και προβλήματα 

μηχανικής (στιγμιαία ταχύτητα, εξίσωση κίνησης) αποτέλεσαν την αφετηρία νέων 

μεθόδων απειροστικού χαρακτήρα. Ο απειροστικός λογισμός, στις δύο στενά 



συνδεδεμένες μεταξύ τους όψεις του, του διαφορικού λογισμού (παράγωγοι) και του 

ολοκληρωτικού λογισμού (απειροστικός λογισμός), θεωρείται ορθώς δημιουργία του 

Γερμανού Γκότφριντ Λάιμπνιτς και του Άγγλου Άιζακ Νιούτον (εξελλ. Ισαάκ 

Νεύτων). Αλλά τα συγγράμματα με τα οποία ο νέος λογισμός πρέπει να θεωρηθεί ότι 

θεμελιώθηκε από τους δύο αυτούς μεγάλους στοχαστές, την τελευταία εικοσαετία του 

17ου αι., υπήρξαν η κατάληξη μιας σιεράς επιμέρους προσπαθειών και 

αποτελεσμάτων· αρκεί να αναφερθεί εδώ η σχολή μαθηματικών των Γαλιλαίου, 

Μποναβεντούρα Καβαλιέρι με τη μέθοδό του των αδιαιρέτων (άτομο), Εβαντζελίστα 

Τοριτσέλι και Πιέτρο Μενγκόλι. Περίπου επί ενάμιση αιώνα η μαθηματική σκέψη 

προχώρησε με μεγάλες επιτυχίες στο δρόμο που είχαν ανοίξει ο Νεύτων και ο 

Λάιμπνιτς. Εδώ πρέπει να αναφερθούν σχετικά το μνημειώδες έργο του Γερμανού 

Λέοναρντ Όιλερ καθώς και τα αντίστοιχα των Ζοζέφ Λουί Λαγκράνζ, θεμελιωτή του 

λογισμού των μεταβολών, και Καρλ Φρίντριχ Γκάους, στον οποίο οφείλονται 

ουσιώδη συμπεράσματα και ιδέες για τα φυσικομαθηματικά, τη διαφορική γεωμετρία 

και τη θεωρία των αριθμών. Το 19ο αι. υποβλήθηκαν σε κριτική και απέκτησαν 

μεγάλη ακρίβεια οι νέες μέθοδοι (στη φάση αυτή πρέπει να αναφερθούν, μεταξύ 

άλλων, τα ονόματα του Γάλλου Ογκιστέν Κοσί και του Γερμανού Καρλ Βάιερστρας), 

κυρίως όμως σημειώθηκε μια βαθιά επανάσταση στη μαθηματική σκέψη. Η λογική 

και φυσική δυνατότητα ύπαρξης μη ευκλείδειων γεωμετριών υποστηρίχτηκε για 

πρώτη φορά κατά το 1830 από το Ρώσο Νικολάι Λομπατσέφσκι και από τον Ούγγρο 

Γιάνος Μπολιέ. Πρότυπα τέτοιων γεωμετριών στο συνηθισμένο χώρο - όταν στο 

σημείο, στην ευθεία, στην απόσταση κλπ. αποδίδεται κατάλληλη σημασία - 

διατυπώθηκαν από τον Μπέρναρντ Ρίμαν, τον Ευγένιο Μπελτράμι και τον Φέλιξ 

Κλάιν. Επρόκειτο για μια αποφασιστική επανάσταση της μαθηματικής και 

φιλοσοφικής σκέψης. Καταρρίφθηκε ο μύθος της μίας, μοναδικής και απόλυτης 

γεωμετρίας, που αντανακλά αμετάβλητα ιδεατά σχήματα (Πλάτων) ή την ίδια τη 

δομή της ανθρώπινης αισθητικότητας (Καντ). Η γεωμετρία άλλαξε φύση και έγινε 

μελέτη αφηρημένων δομών, που ικανοποιούν ένα σύστημα αξιωμάτων, από τα οποία 

το μόνο που ζητείται είναι να εναρμονίζονται με τη λογική. Αυτή ήταν η θέση του 

Ντέιβιντ Χίλμπερτ, η οποία ξεκινούσε από την αντίληψη περί γεωμετρίας του Ρίμαν, 

που αναφέρθηκε προηγουμένως. Ανάλογη μετατροπή υπέστη και η έννοια της 

άλγεβρας, η οποία έγινε σπουδή των δομών με πράξεις, που ορίζονται αξιωματικά 

μέσω των τυπικών ιδιοτήτων τους. Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε, 

γύρω στα 1880, από το Γάλλο Εβαρίστ Γκαλουά και το Νορβηγό Νιλς Χένρικ Άμπελ, 



με την εισαγωγή της έννοιας των ομάδων. Σήμερα τα μαθηματικά νοούνται 

(σύμφωνα με τις απόψεις της ομάδας Μπουρμπακί, που έχουν πια επιβληθεί) ως 

σπουδή τυπικών δομών, από τις οποίες οι πιο απλές και θεμελιώδεις είναι οι 

αλγεβρικές και οι τοπολογικές· η τοπολογία είναι ένας πολύ πρόσφατος κλάδος, τον 

οποίο ανήγαγαν σε επιστήμη ο Γάλλος Ανρί Πουανκαρέ (β' μισό 19ου - αρχές 20ού 

αι.) και ο Ολλανδός Γιαν Μπράουερ. Προϋπόθεση όλης της μαθηματικής επιστήμης 

εμφανίζεται η μελέτη των συνόλων (γενική θεωρία των συνόλων, την οποία 

θεμελίωσε ο Γκέοργκ Κάντορ κατά τα έτη 1877 - 78). 

     Η εμφάνιση της θεωρίας των συνόλων κλόνισε τη μέχρι τότε επικρατούσα άποψη 

ότι τα μαθηματικά είναι λογικά στηριγμένα, ακριβώς γιατί από την αρχή 

παρουσιάστηκαν στη θεωρία αυτή αντιφάσεις (αντινομίες). Ιδιαίτερα εκπληκτικό 

υπήρξε το γεγονός ότι συλλογισμοί που οδηγούσαν στις προηγούμενες αντιφάσεις 

χρησιμοποιούνταν ευρύτατα στα μέχρι τότε μαθηματικά. Γι' αυτό, με την είσοδο του 

20ού αι., ένα από τα πιο φλέγοντα προβλήματα ήταν εκείνο της θεμελίωσης των 

μαθηματικών κατά τρόπο τέτοιον που να τα διασφαλίζει από μελλοντικές αντιφάσεις. 

Με το πρόβλημα αυτό συνδέθηκαν τα ονόματα των Μπέρτραντ Ράσελ, Μπράουερ, 

Χίλμπερτ, Βάιλ, Γκέντελ κ.ά. Είναι αλήθεια ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί μια 

καθολική θεμελίωση για τα μαθηματικά με τρόπο που να διασφαλίζει ότι μελλοντικά 

δεν θα εμφανιστούν αντιφάσεις, όμως η όλη προσπάθεια που καταβλήθηκε τον 20ό 

αι. προς την κατεύθυνση αυτή αξίζει θαυμασμό. Εκτός από την απασχόληση με το 

πρόβλημα της θεμελίωσης των μαθηματικών, η δραστηριότητα στον 20ό αι. 

επεκτάθηκε σε πολλά άλλα πεδία και κατευθύνσεις, θεωρητικές και πρακτικές. 

Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η θεωρία ολοκλήρωσης (Λεμπέκ, Στόουν, Ντάνιελ, 

Μπουρμπακί κ.ά.), η τοπολογία (Χάουσντορφ, Κουρατόφσκι, Φρεσέ, Ριτζ, Μπάναχ 

κ.ά.), η θεωρία πιθανοτήτων (Κλομογκόροφ κ.ά.), η ποιοτική θεωρία των διαφορικών 

και διαφορο-διαφορικών εξισώσεων (που άρχισε, κυρίως, με τους Λιαπούνοφ, 

Μπέντιξον και Πουανκαρέ), η κυβερνητική, ο προγραμματισμός, οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές κ.ά. 

Σύνδεση των μαθηματικών του σχολείου με την καθημερινή ζωή 

Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίστηκαν μεταρρυθμίσεις στη 

διδασκαλία των μαθηματικών σε χώρες όπως η Ολλανδία (Ρεαλιστικά Μαθηματικά), 

οι ΗΠΑ (Standars 2000), η Αγγλία (Αριθμητισμός) κ.ά. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 



επιδιώκουν να κάνουν τα μαθηματικά όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα και προσιτά στο 

μαθητή ακολουθώντας τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του και όχι το 

φορμαλισμό και το δρόμο της επιστημονικής θεώρησης. Λαμβάνεται υπόψη το 

κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκαλία 

και μάθηση των μαθηματικών. Υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα όπως της 

Ολλανδίας που προαναφέραμε, του Πανεπιστημίου του Chicago (Everyday 

Mathematics), κ.ά. τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των μαθηματικών 

με την καθημερινή ζωή. 

     Αρκετές έρευνες πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο καιρό, κυρίως σε χώρες του 

Τρίτου κόσμου, για να εξεταστεί η σχέση των μαθηματικών που εφαρμόζονται στην 

καθημερινή ζωή και των μαθηματικών του σχολείου (Lave - 1977, Saxe - 1991, 

Nunes - 1993 κ.ά.). Βρέθηκε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τα 

μαθηματικά στην καθημερινή ζωή από ότι στο σχολείο και δεν υπάρχει μεταφορά 

των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα μέσα στο σχολείο. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σχετικά με την χρήση των μαθηματικών σε 

διάφορα επαγγέλματα όπως των νοσοκόμων (Hoyles και άλλ. 2001), των μαραγκών 

(Millroy - 1992), των πολιτικών μηχανικών (Hall & Stevens - 1995) και όλες σχεδόν 

κατέληγαν σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα: ότι οι περισσότεροι ενήλικοι 

χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να κατανοήσουν τις καταστάσεις με τέτοιους 

τρόπους που διαφέρουν ριζικά από εκείνους των μαθηματικών. 

     Είναι γνωστή η παιδαγωγική και διδακτική αρχή ότι κάποιος μαθαίνει καλύτερα 

όταν οι καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει του είναι οικείες και έχει θετικά 

συναισθήματα για αυτές. Δίνεται λοιπόν μεγάλη σημασία στο περιεχόμενο των 

καταστάσεων και των προβλημάτων με τα οποία διδάσκονται τα μαθηματικά. 

Επιδιώκεται αυτό το περιεχόμενο να είναι οικείο και ευχάριστο στα παιδιά για να 

δημιουργεί διάθεση να ασχοληθούν με τα μαθηματικά. 

     Στα μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής αντλούνται οι καταστάσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούνται ως αφετηρία για την εισαγωγή των μαθηματικών εννοιών από τη 

φύση, τη ζωή και τον πολιτισμό. Όσον αφορά τη φύση, δίνεται έμφαση σε κανόνες 

και τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος. Με τον όρο πολιτισμό εννοούμε τη 

ζωγραφική, τη λαϊκή παράδοση και γενικότερα τα έργα τέχνης. Εννοούμε επίσης, την 

ιστορία των ελληνικών αλλά και των παγκόσμιων μαθηματικών. Έτσι για παράδειγμα 



με τα έξι πόδια των εντόμων ή τα οκτώ πόδια του χταποδιού εισάγεται η προπαίδεια 

του έξι και του οκτώ αντίστοιχα. Σε θέματα αναδάσωσης, ανακύκλωσης και υγιεινής 

διατροφής τίθενται προβλήματα των τεσσάρων πράξεων. Για τη γεωμετρία 

χρησιμοποιούμε πίνακες μοντέρνας τέχνης και έργα της λαϊκής παράδοσης, όπως τα 

εργόχειρα, για να ανακαλύψουν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα, τη συμμετρία 

κτλ. Όπου δίνεται η ευκαιρία, κάνουμε αναφορές στην ιστορία των μαθηματικών, 

στους Έλληνες μαθηματικούς αλλά και σε μαθηματικούς από όλον τον κόσμο. 

Παρακάτω, παρατίθεται ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής και η μαθηματική λύση 

του, μέσα από την οποία διαφαίνεται καθαρά η χρήση των μαθηματικών στην 

καθημερινότητα. 

 Την 1η Ιανουαρίου του 2012 καταθέτουμε στην τράπεζα ποσό 20000 ευρώ με 

επιτόκιο 2 %. Θέλουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματά μας όταν γίνουν πάνω 

από 25000 ευρώ. Πόσα χρόνια πρέπει να αφήσουμε τα χρήματα στην 

τράπεζα; Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να διπλασιάσουμε τα χρήματά μας; 

Λύση του προβλήματος: 

Αρχικά διαθέτουμε το ποσό των 20000 ευρώ το οποίο και καταθέτουμε στην 

τράπεζα.  

Το επιτόκιο της τάξεως του 2 % μπορεί να γραφεί διαφορετικά με τη μορφή 

κλάσματος, ως 2/100. 

Επομένως, στο τέλος του 1ου χρόνου, το κεφάλαιο κ θα δώσει τόκο: τ = 2/100 * κ και 

μαζί με τον τόκο θα γίνει: κ1 = κ + 2/100 * κ = κ (1+ 2/100). 

Ομοίως, στο τέλος του 2ου χρόνου, το κεφάλαιο κ1 θα δώσει τόκο: τ = 2/100 * κ1 και 

μαζί με τον τόκο θα γίνει: κ2 = κ1 + 2/100 * κ1 = κ1 (1 + 2/100). 

Στο τέλος του 3ου χρόνου το κεφάλαιο κ2 μαζί με τους τόκους θα γίνει:           

κ3 = κ2 (1 + 2/100) κτλ. 

Γενικότερα, στο τέλος του ν
ού

 χρόνου το κεφάλαιο θα γίνει: κν = κν - 1 (1 + 2/100). 

Η αρχική, όμως, σκέψη της ομάδας μας ήταν να υπολογίσουμε με μαθηματικές 

πράξεις τα αποτελέσματα, προτού καταλήξουμε στα παραπάνω συμπεράσματα. 



Έτσι, τον πρώτο χρόνο το τελικό ποσό μαζί με την αύξηση από τον τόκο 

διαμορφώνεται στα 20.400 ευρώ, τον δεύτερο χρόνο στα 20.808 ευρώ, τον τρίτο 

χρόνο στα 21.224,16 ευρώ, τον τέταρτο χρόνο στα 21.648,643 ευρώ, τον πέμπτο 

χρόνο στα 22.081, 615 ευρώ, τον έκτο χρόνο στα 22.523,247 ευρώ, τον έβδομο χρόνο 

στα 22.973,711 ευρώ, τον όγδοο χρόνο στα 23.433,185 ευρώ, τον έννατο χρόνο στα 

23.901,848 ευρώ, τον δέκατο χρόνο στα 24.379,884 ευρώ, τον ενδέκατο χρόνο στα 

24.867,481 ευρώ και τον δωδέκατο χρόνο στα 25.364,83 ευρώ. Καταλαβαίνουμε, 

λοιπόν, ότι για να πάρουμε τα χρήματά μας όταν θα είναι πάνω από 25.000 ευρώ, θα 

πρέπει να περάσουν 12 χρόνια. 

Ύστερα από συνεχείς υποθέσεις και πειράματα αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μια μη 

τυχαία σύνδεση ανάμεσα στο αρχικό ποσό και στον τόκο και οι σχέσεις που 

ανακαλύψαμε συνοψίζονται στους παρακάτω τύπους: 

Παρατηρούμε ότι τα κ1, κ2, κ3, ... κν, αν είναι διαδοχικοί όροι μιας γεωμετρικής 

προόδου με κ1 = κ (1 + 2/100) και λ = 1 + 2/100 = 1,02, τότε σύμφωνα με τον τύπο 

του ν
ού

 όρου της γεωμετρικής προόδου, στο τέλος του ν
ού

 χρόνου το κεφάλαιο κ μαζί 

με τους τόκους θα γίνει: κν = κ (1 + 2/100) (1 + 2/100)
ν - 1

, δηλαδή κν = κ (1 + τ)
ν
. 

Άρα: 

 κ1 = κ + (τ * Κ) = κ (1 + τ),  

 κ2 = κ1 + (τ * Κ1) = κ (1 + τ)
2
,  

 κ3 = κ2 + (τ * Κ2) = κ (1 + τ)
3
 

 κ4 = κ3 + (τ * Κ3) = κ (1 + τ)
4
 κτλ. 

Για να υπολογίσουμε πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να διπλασιαστούν τα χρήματά 

μας, δηλαδή να γίνουν 40.000 ευρώ, και να βρούμε επομένως αν υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόμενο να διπλασιαστούν σε μικρό χρονικό διάστημα, αντικαθιστούμε στον τύπο 

τα δεδομένα που διαθέτουμε. Επομένως: 

40.000 = 20.000 (1 + 0,02)
ν
, δηλ. 2 = (1,02)

ν
 ή (1,02)

ν
 = 2 

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να υπολογίσουμε τον εκθέτη ν, ο οποίος παριστάνει τα 

χρόνια, είναι να διαιρούμε τον αριθμό 2 με τη βάση της δύναμης, δηλαδή το 1,02 έως 

ότου να πετύχουμε πηλίκο 1 ή το πρώτο πηλίκο μικρότερο του 1, καταγράφοντας 



κάθε φορά τον αριθμό εκτελέσεων της διαίρεσης. Αφού κάνουμε τα παραπάνω, 

καταλήγουμε στο ότι ο αριθμός 1,02 πρέπει να υψωθεί στην 36η για να έχουμε 

αποτέλεσμα τουλάχιστον 2. 

Άρα, (1,02)
36

 = 2,0398853, ενώ (1,02)
35

 = 1,99988 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να περιμένουμε 36 χρόνια για να γίνουν τα 

χρήματά μας από 20.000 ευρώ 40.000 ευρώ με επιτόκιο 2%, επομένως το ενδεχόμενο 

δεν είναι σοβαρό.     (τέλος λύσης προβλήματος) 

     Ακολουθεί, στη συνέχεια, ένα ακόμη, γεωμετρικό, πρόβλημα  το οποίο σχετίζεται 

άμεσα με την καθημερινή ζωή. 

     Ο Δήμαρχος του δήμου Κόνιτσας στο νομό Ιωαννίνων θέλει να δημιουργήσει ένα 

Κ.Α.Π.Η. για να συγκεντρώνονται και να ψυχαγωγούνται όλοι οι κάτοικοι, άνδρες 

και γυναίκες, τριών κοντινών χωριών του δήμου. Θέλοντας να εξυπηρετήσει τους 

κατοίκους της Χρυσόρραχης, των Νεγράδων και των Βατατάδων με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο αναθέτει, ύστερα από διαγωνισμό, στον πολιτικό μηχανικό κύριο Σακκά να 

βρει το σημείο που πρέπει να σχεδιαστεί το Κ.Α.Π.Η. ώστε οι κάτοικοι και των τριών 

χωριών να χρειάζεται να διανύσουν την ίδια απόσταση, σε ευθεία διαδρομή, μέχρι να 

φτάσουν στον προορισμό τους. 

Θα μπορέσει ο πολιτικός μηχανικός να βρει αυτό το σημείο; Αν είχε δύο μόνο από τα 

τρία χωριά πού θα κατασκευαζόταν το Κ.Α.Π.Η.; Τώρα που τα χωριά είναι τρία πώς 

πρέπει να το συνδυάσει ώστε να πετύχει αυτό που του ζήτησε ο δήμαρχος; Αν ο 

δήμαρχος θελήσει να εξυπηρετήσει και τους κατοίκους ενός τέταρτου χωριού, της 

Λαψίστας, θα μπορέσει ο πολιτικός μηχανικός να βρει το σημείο κατασκευής; 

Μπορεί να εξυπηρετηθεί κάποιο άλλο χωριό; 

Λύση του προβλήματος: 

Παριστάνουμε τα χωριά ως κουκκίδες. Στην περίπτωση που τα χωριά ήταν δύο, το 

πλησιέστερο σημείο που θα ισαπείχε από τα δύο χωριά θα ήταν το μέσο του 

ευθυγράμμου τμήματος που τα ενώνει, όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 



 

Η παραπάνω περίπτωση θα ήταν ιδανική. Αν, όμως, για οποιονδήποτε λόγο δεν ήταν 

δυνατή η κατασκευή του Κ.Α.Π.Η. στο μέσο, θα έπρεπε να βρεθούν όλα τα δυνατά 

σημεία.  

Η μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι ένας γεωμετρικός τόπος, του 

οποίου όλα τα σημεία και μόνον αυτά έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τα άκρα 

του ευθυγράμμου τμήματος, όπως επίσης φαίνεται παρακάτω: 

 

Τα χωριά, όμως, που έχει αναλάβει ο μηχανικός είναι τρία και έχουν την εξής 

διάταξη: 

Για να μπορέσουμε να βρούμε το σημείο που θα ισαπέχει από τα τρία χωριά, ώστε να 

λύσουμε το πρόβλημα, εργαζόμαστε ως εξής: Φέρουμε με τη βοήθεια του διαβήτη 

και του χάρακα τις μεσοκαθέτους και των τριών πλευρών του τριγώνου που 

σχηματίζουν τα χωριά και παρατηρούμε ότι αυτές συναντώνται σε ένα μόνο σημείο 

εξωτερικά του τριγώνου. Μετρώντας με το χάρακα την απόσταση του σημείου αυτού 

από τα σημεία που παριστάνουν τα χωριά ή συγκρίνοντας με το διαβήτη τις 

αποστάσεις των τριών αυτών σημείων από το σημείο της συνάντησης των 

μεσοκαθέτων, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ίσες και ταυτίζονται, δηλαδή οδηγούμαστε 

στο συμπέρασμα ότι το σημείο της συνάντησης των μεσοκαθέτων ισαπέχει από τα 

τρία χωριά και επομένως, αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να χτιστεί το 

Κ.Α.Π.Η.. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αυτό το σημείο είναι εξωτερικά του τριγώνου που 

σχηματίζουν τα χωριά και ισαπέχει από αυτά. Εντούτοις, το σημείο αυτό είναι 

μοναδικό, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο σημείο που να ισαπέχει από τα τρία χωριά, 

εφόσον οι μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου δεν συναντώνται σε άλλο σημείο. 

Το σχήμα μας, ύστερα από τα παραπάνω, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Στην περίπτωση που έπρεπε να εξυπηρετηθεί και το τέταρτο χωριό το οποίο 

ονομάζεται Λάψιστα, τα τέσσερα χωριά έχουν την παρακάτω διάταξη: 

Αφού φέρουμε τα ευθύγραμμα τμήματα που συνδέουν - αναπαριστούν τα τέσσερα 

χωριά, κατασκευάζουμε τις μεσοκαθέτους κάθε ευθύγραμμου τμήματος, 



ακολουθώντας την ίδια διαδικασία: 

Παρατηρούμε ότι οι μεσοκάθετοι των ευθύγραμμων τμημάτων, αν και κάποιες 

τέμνονται μεταξύ τους, δεν υπάρχει κάποιο σημείο συνάντησης όλων τους. 

Επομένως, δεν υπάρχει σημείο που να ισαπέχει από τα τέσσερα χωριά, εφόσον αυτά 

έχουν την παραπάνω διάταξη. 

Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση που τα χωριά ήταν τρία, το σημείο στο οποίο 

τέμνονταν οι μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου που σχηματίζουν, αποτελεί το 

κέντρο ενός κύκλου, στον οποίο ανήκουν τα τρία σημεία που συμβολίζουν τα χωριά. 

Επομένως, εάν ο δήμαρχος επιθυμεί να εξυπηρετήσει και ένα τέταρτο χωριό, αλλά 

οπωσδήποτε και τα τρία αρχικά επιλεγμένα χωριά (Βατατάδες, Χρυσόρραχη, 

Νεγράδες), ώστε αυτά να ισαπέχουν από το σημείο κατασκευής του Κ.Α.Π.Η. για τα 

χωριά Βατατάδες, Χρυσόρραχη, Νεγράδες, θα πρέπει το σημείο με το οποίο το 

τέταρτο χωριό συμβολίζεται να ανήκει στον κύκλο ο οποίος θα έχει ως κέντρο το 

σημείο κατασκευής του Κ.Α.Π.Η. και ως σημεία του τα σημεία που αναπαριστούν τα 

χωριά Βατατάδες, Νεγράδες, Χρυσόρραχη.  

Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στα σχήματα 

τετράγωνο και γενικότερα σε όλα τα ορθογώνια παραλληλόγραμμα, αλλά και στο 

ισοσκελές τραπέζιο, τα άκρα των πλευρών τους αποτελούν σημεία ενός κύκλου 

κέντρο του οποίου είναι το σημείο στο οποίο τέμνονται οι μεσοκάθετοι των πλευρών 

τους. Εναλλακτικά, το σημείο αυτό στο τετράγωνο και στα ορθογώνια 

παραλληλόγραμμα είναι το σημείο συνάντησης των διαγωνίων. 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Τα μαθηματικά στη μουσική χρησιμοποιούνται πάρα πολύ γιατί χάρη σε αυτά οι 

χορευτές βρίσκουν το ρυθμό. Γενικά, οι αριθμοί είναι κρυμμένοι στο ρυθμό, στην 

αλληλουχία και στους συνδυασμούς των κινήσεων, στο μέτρημα των επαναλήψεων 

μιας κίνησης. Επίσης, στο χορό εμφανίζονται πολλά γεωμετρικά σχήματα, η 

μετατόπιση, η περιστροφή και η ομοιότητα, τα σημεία, οι ευθείες και οι καμπύλες. 

Άρα, ως συμπέρασμα εξάγουμε ότι ο χορός δανείζεται γνώση από τα μαθηματικά. 

Ρυθμός - Αριθμός 

Η πρώτη συνάντηση της Μουσικής με τα Μαθηματικά συντελείται μέσω της 

αίσθησης που έχουμε για τον χρόνο. Ο άνθρωπος διαθέτει την ικανότητα να 

εντοπίζει, να απομονώνει χρονικές στιγμές. Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο 

στιγμών συγκροτεί την έννοια της διάρκειας. Η κατάτμηση που υφίσταται ο χρόνος 

από τη ροή των γεγονότων δημιουργεί ένα πυκνό σύνολο από στιγμές. Κατά τον 

Bachelard η διάρκεια είναι ένας αριθμός, μονάδα του οποίου είναι η 

στιγμή(G.Bachelard 1997). 

Αν θεωρήσουμε σαν αφετηρία τα παραπάνω μπορούμε να ανιχνεύσουμε όλες εκείνες 

τις ενδείξεις που έχουμε για το ότι ο Ρυθμός και ο Αριθμός έχουν κοινή καταγωγή. 

Τις ενδείξεις αυτές θα εντοπίσουμε τόσο στην Ιστορία όσο και στην Ψυχολογία. 

Ο Ανθρωπολόγος G. Murdock(1986) αναφέρει πως υπάρχουν 72 στοιχεία που είναι 

κοινά σε όλους τους πολιτισμούς, μεταξύ δε αυτών είναι τα σύμβολα της αρίθμησης 

και η μουσική. 

Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο άνθρωπος κατασκευάζει μουσική από τους 

προϊστορικούς ήδη χρόνους. Οι Garland και Kahn(1995) αναφέρουν πως θεωρείται 

πλέον γεγονός το ότι οι πρώτες μουσικές επιδόσεις του ανθρώπου προηγούνται της 

ομιλίας. Το αρχαιότερο εύρημα που έχει σχέση με τις μουσικές συνήθειες των 

ανθρώπων έχει ηλικία 35.000 χρόνων και είναι οστά από μαμούθ τα οποία, κατά τους 

αρχαιολόγους, χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ήχων προφανώς ρυθμικών. Ο 

ρυθμός, λοιπόν, είναι το πρώτο είδος μουσικής που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος. 

Στο χώρο των Μαθηματικών τώρα, η πρώτη Μαθηματική έννοια που είχε αρχίσει 

από νωρίς να κατασκευάζεται στο νου του ανθρώπου ήταν αυτή του αριθμού. Η 



άποψη αυτή διαθέτει ένα ισχυρότατο έρεισμα, το οποίο προέρχεται από τη μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο το παιδί, από την προσχολική ήδη ηλικία, αναπτύσσει σταδιακά 

την έννοια του αριθμού. Σύγχρονοι ερευνητές όπως οι Gelman και Gallistei(1982) 

υποστηρίζουν ότι η πρώτη, η στοιχειώδης ικανότητα του παιδιού η οποία σχετίζεται 

με τα Μαθηματικά είναι αυτή της αρίθμησης. Το παιδί μέσω της έμφυτης ικανότητας 

κατάτμησης του χρόνου, δημιουργεί μία 1-1 αντιστοιχία των γεγονότων με τις 

χρονικές στιγμές, δηλαδή ουσιαστικά αριθμεί. Το ίδιο υποστηρίζει και ο D. 

Tall(1991) αναφέροντας ότι το παιδί κατ' αρχάς αριθμεί χωρίς την έννοια του 

αριθμού. Αυτό είναι φανερό από τα λάθη που κάνει το παιδί της μορφής: ένα, δύο, 

τέσσερα, επτά ... και τα οποία λάθη ερμηνεύονται από την υπόθεση ότι το παιδί στην 

αρχή χρησιμοποιεί απλά τα ονόματα των αριθμών, τα οποία θέτει σε μια 1-1 

αντιστοιχία με τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες τα "απαγγέλλει". (Σημείωση: Ο 

Wilder(1986) υποστηρίζει ότι η αρίθμηση αποτελεί μία πολιτιστική αναγκαιότητα, 

ένα καθολικό στοιχείο πολιτισμού. Η μέτρηση φαίνεται να οδηγεί στην έννοια του 

αριθμού μέσω της χρήσης συμβόλων, τα οποία στην αρχή αναπαριστούσαν απλά και 

εποπτικά την πορεία της αρίθμησης | για το 1, || για το 2, ||| για το 3 και εδώ έχουμε 

μία ισχυρότατη ένδειξη της κοινής πορείας του ανθρώπου προς τις ιδέες του αριθμού 

και του ρυθμού). Συνοψίζοντας μπορούμε πλέον βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι οι δύο 

πρωταρχικές, θεμελιώδεις έννοιες του ρυθμού και του αριθμού έχουν κοινή καταγωγή 

την οποία έλκουν από την κατάτμηση του χρόνου, μέσω της διαστημοποίησης της 

διάρκειας, και την 1-1 αντιστοιχία. 

Σήμερα οι δύο αυτές έννοιες συνυπάρχουν στον τρόπο με τον οποίο γράφεται η 

Δυτική μουσική. Ας δούμε ένα παράδειγμα: 

Στο σχήμα φαίνεται ένα μέρος ενός μουσικού κομματιού. 

 

Η χρονική αξία τoυ πρώτου και δεύτερου συμβόλου είναι 1/4 και 1/2 αντίστοιχα, ενώ 

κάθε ένα από τα σύμβολα (νότες) που είναι ενωμένα έχουν εξ ορισμού αξία 1/8. Το 

κλάσμα 4/4 στην αρχή καθορίζει πως κάθε μέτρο, κάθε διάστημα δηλαδή το οποίο 

περιέχει μία μουσική φράση, πρέπει να περιέχει σύμβολα (νότες) συνολικής αξίας 

4/4. Πράγματι 1/4+1/2+1/8+1/8=4/4. Τώρα πλέον ο αριθμός καθορίζει το ρυθμό και 

επιτρέπει να εκτελείται ένα μουσικό κομμάτι συγχρονισμένα από τους μουσικούς. 



Τα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα θα μπορούσαν να αναπαρασταθούν στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Η Αρμονία 

Η μουσική είναι, ίσως, το πρώτο ποιοτικό φαινόμενο το οποίο Μαθηματικοποιεί ο 

άνθρωπος. Η μουσική θα έπρεπε να εκφραστεί με μετρήσιμα μεγέθη και αυτό γίνεται 

σταδιακά και συναρτάται μόνιμα με το είδος και το επίπεδο της Μαθηματικής γνώσης 

κάθε εποχής. 

Η Πυθαγόρεια άποψη. 

Η πρώτη συστηματική αλλά συγχρόνως και καθοριστική προσπάθεια υπαγωγής του 

φαινομένου της μουσικής σε Μαθηματικές σχέσεις γίνεται από τον Πυθαγόρα. 

Η πορεία προς τις σύγχρονες αντιλήψεις. 

Η Πυθαγόρεια προσέγγιση των αρμονικών συνηχήσεων μέσω της μελέτης των 

αριθμητικών σχέσεων δύο ήχων συνεχίστηκε ως τον Μεσαίωνα. Η Μουσική 

αντιμετωπίστηκε σαν ένας κλάδος της εφαρμοσμένης αριθμητικής και η musica ήταν 

μία από τις τέσσερις ακαδημαϊκές σπουδές του quadrivium, των τεσσάρων δηλαδή 

κλάδων των Μαθηματικών (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική) (Eli 

Maor 1998). 

Η αποδέσμευση της μελέτης των Μουσικών φαινομένων από την Πυθαγόρεια 

παράδοση γίνεται αργά, σταδιακά και πραγματοποιείται μέσα σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο, ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο, έστω και 

επιγραμματικά, θα πρέπει να περιγράψουμε. Η ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας τον 16ου 

αιώνα, μετά την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου, δημιουργεί νέες απαιτήσεις για 

μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις και ιδιαίτερα στην κατασκευή αξιόπιστων 

ωρολογίων. Το ενδιαφέρον των Φυσικών και των Μαθηματικών στρέφεται προς τη 

μελέτη της κίνησης του εκκρεμούς και ο Christian Huygens ανακαλύπτει το βασικό 



νόμο του εκκρεμούς, ότι δηλαδή η περίοδος του εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη από την 

κινούσα δύναμη (Eli Maor 1998).. Ο δρόμος για νέες τεχνολογικές εφαρμογές ανοίγει 

και επηρεάζει τον τρόπο κατασκευής μουσικών οργάνων και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη στροφή των επιστημόνων προς τη μελέτη παλμικών κινήσεων. Η 

στροφή αυτή είναι καταλυτική για την έρευνα των Μουσικών φαινομένων η οποία 

προσανατολίζεται πλέον προς τη μελέτη του τρόπου παραγωγής των ήχων ενώ, όπως 

είδαμε, οι Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν με τις αριθμητικές σχέσεις των ήχων. 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε δύο σημαντικές επισημάνσεις: 

Ο Πυθαγόρας μελέτησε τον ήχο που παράγεται από μια χορδή χωρίς να 

συνυπολογίσει τις παραμέτρους της τάσης και της μάζας της χορδής αφού τα 

Μαθηματικά εργαλεία της εποχής του δεν επέτρεπαν κάτι τέτοιο. 

Η επιστημονική κοινότητα στις αρχές του 19ου αιώνα δέχεται με σκεπτικισμό τις 

απόψεις του Fourier και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις αυτών των απόψεων πάνω στο 

φαινόμενο της μουσικής. 

Ο von Helmholtz ανεγνώρισε αμέσως την αξία αυτών που υποστήριζε ο Fourier. Ο 

Helmholtz κατασκεύασε μικρές σφαιρικές μπάλες από γυαλί με δύο οπές. Κάθε μια 

από τις γυάλινες αυτές σφαίρες μπορούσε να απομονώσει μία μόνο αρμονική 

συνιστώσα ενός μουσικού τόνου ο οποίος εισήρχετο από τη μία οπή και με τον τρόπο 

αυτό από την άλλη οπή εξήρχετο η συγκεκριμένη αρμονική συνιστώσα. 

Η μελέτη των μουσικών φαινομένων μέσω της ανάλυσης Fourier δημιουργεί νέες 

δυνατότητες προσέγγισης της αρμονικής συνήχησης δύο μουσικών τόνων μέσω μιας 

καθαρά επιστημονικής ερμηνείας της. 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε τον κεντρικό ρόλο της λειτουργίας της 

ανθρώπινης ακοής στο αίσθημα της αρμονίας ή της δυσαρμονίας. Το ανθρώπινο αυτί, 

κατά τους ειδικούς, αποτελεί έναν πολύ καλό αναλυτή Fourier. Τα άτομα που είναι 

προικισμένα με ιδιαίτερες μουσικές ικανότητες έχουν την ευχέρεια να 

αντιλαμβάνονται τις αρμονικές συνιστώσες μιας νότας. Αντίθετα το ανθρώπινο μάτι 

αδυνατεί να αναλύσει το λευκό φως στο φάσμα του. 

Επίλογος 

Η Μουσική είναι ένα ποιοτικό φαινόμενο όπως η αίσθηση του ωραίου, της 



ανάμνησης και της λήθης, του ευχάριστου και του δυσάρεστου. Η ιστορία του 

Δυτικού κόσμου συνδέεται άμεσα, τους τρεις τελευταίους αιώνες, με την προσπάθεια 

υπαγωγής όλων των ποιοτικών φαινομένων σε ποσότητες εφόσον έτσι γίνονται τα 

φαινόμενα αυτά ελέγξιμα, ερμηνεύσιμα, αντικειμενικά. Κάθε εσωτερική αίσθηση 

μπορεί πλέον να γίνει εικόνα, να βγει στο χώρο. . Η αίσθηση του κόκκινου χρώματος 

οφείλεται σε κάποιο μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας και οι νότες γίνονται 

καμπύλες κινούμενες σε έναν παλμογράφο. Ένας συνεχής μετασχηματισμός 

συντελείται ο οποίος μεταμορφώνει το υποκειμενικό σε αντικειμενικό και ο 

καταλύτης σε αυτόν το μετασχηματισμό φαίνεται πως είναι τα Μαθηματικά. 

 

TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

Τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με το ποδόσφαιρο; «Μια σχέση που θα κάνει τους 

ανυποψίαστους να εκπλαγούν και τους υποψιασμένους, να σιγουρευτούν». Σε μια 

εποχή όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ζήτημα ταλέντου, τύχης και 

πολλών δισεκατομμυρίων, η επιστήμη αναγνωρίζεται ως το πιο χρήσιμο «εργαλείο» 

για την απόδοση ομάδων και ποδοσφαιριστών. Πώς παίζουν οι μεγάλες ομάδες; Ποια 

τακτική ακολουθούν οι διάσημοι παίκτες; Πού κρύβεται η ομορφιά του 

«ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου»; 

Οι ρίζες του total football βρίσκονται έξω από το ποδόσφαιρο. Η γοητεία του 

κρύβεται στην αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία και στην ιδέα του μεγάλου μαθηματικού 

Ανρί Πουανκαρέ περί ευμετάβλητου χώρου. Από την αεροδυναμική της μπάλας, τον 

ρόλο των παπουτσιών στα φαλτσαριστά σουτ, την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών 

στην διαδικασία των πέναλτι, τις αναλυτικές μετρήσεις και την παρακολούθηση των 

δεικτών που αφορούν στην εργοφυσιολογία των ποδοσφαιριστών, μέχρι την 

εξαντλητική μαθηματική ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα αγωνιστικά 

συστήματα, οι προπονητές έχουν αποκτήσει για τις δυνατότητες του παιχνιδιού, μια 

γνώση που ολοένα διευρύνεται. Μια γνώση στην οποία δεν έχουν πρόσβαση οι 

δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι και παρ' όλα αυτά κρίνουν με απόλυτο τρόπο, τόσο το 

παιχνίδι όσο και τους ποδοσφαιριστές. 

Χωρούν τα Μαθηματικά στο ποδόσφαιρο; Και αν χωρούν, το κάνουν καλύτερο ή 

χειρότερο; Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα άθλημα που έχει φτιαχτεί για να μην μπαίνουν 



πολλά γκολ και να μην κερδίζει πάντα ο καλύτερος... Η ανάλυση 300.000 παιχνιδιών 

από διάφορα ομαδικά αθλήματα- μπάσκετ, μπέιζμπολ, χόκεϊ στον πάγο- έδειξε ότι το 

ποδόσφαιρο είναι το πιο απρόβλεπτο απ΄ όλα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα.  

Πώς κυλά η Jabulani  

Η καινούρια μπάλα, η Jabulani (σημαίνει «να το γιορτάσουμε» στη γλώσσα των 

Ζουλού), με τα ένδεκα χρώματα για τις ένδεκα πιο πολυπληθείς φυλές που κατοικούν 

στο κράτος της διοργανώτριας χώρας Νότιας Αφρικής, άρχισε να κυλάει στα γήπεδα. 

Σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε, κρίθηκε και επικρίθηκε. Είναι πάντως ένα ακόμη προϊόν 

επιστημονικής έρευνας σε σχέση με τη συμπεριφορά διάφορων υλικών και δοκιμών 

σε αεροσήραγγες. Μία ακόμη προσπάθεια οι νόμοι της Φυσικής να παίξουν κάποιο 

ρόλο στη διαμόρφωση του δημοφιλέστερου αθλήματος στον κόσμο. Μόνο που η 

επιστήμη εξ ορισμού έχει σκοπό να κάνει τα πράγματα γύρω μας περισσότερο 

προβλέψιμα, ενώ η γοητεία του ποδοσφαίρου είναι το ότι σε διοργανώσεις όπως το 

Μουντιάλ διάφοροι παράγοντες το κάνουν απρόβλεπτο. Αρα, πιο ενδιαφέρον.  

Και η καινούρια μπάλα, για να μη μιλούμε έτσι στον αέρα, δεν ξεφεύγει από τα 

παραπάνω. Οπως παραπονέθηκαν πιο πολύ οι τερματοφύλακες, τους έρχεται με 

ανυπόφορη ταχύτητα. Και αυτό έχει την επιστημονική του εξήγηση. Διότι μέσα στην 

αεροσήραγγα, όπου δοκιμάζεται πλέον η κάθε μπάλα, αποδείχθηκε ότι καθώς κινείται 

στον αέρα και τον μετατοπίζει στα πλάγια για να περάσει εκείνη, στο πίσω μέρος της 

δημιουργούνται στρόβιλοι, ακριβώς όπως βλέπουμε να συμβαίνει και στο νερό πίσω 

από την προπέλα ενός πλοίου. Η αντίσταση μάλιστα του αέρα μεγαλώνει καθώς 

αυξάνεται και η ταχύτητα της μπάλας (και μάλιστα με το τετράγωνο της ταχύτητας. 

Δηλαδή όταν διπλασιάζεται η ταχύτητα τετραπλασιάζεται η αντίσταση και έτσι 

κάπως η μπάλα φρενάρει).  

Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντα. Πάνω από κάποια τιμή της αρχικής ταχύτητας 

αλλάζει η ροή γύρω από την μπάλα και η αντίσταση μειώνεται! Αρα σε ένα πολύ 

δυνατό χτύπημα, έχει που έχει ταχύτητα η μπάλα, φρενάρει και λιγότερο, είναι και 

πιο αερόμπαλα αυτή η καινούργια και καταλαβαίνουμε το δράμα του 

τερματοφύλακα. Προσθέστε σε αυτά και το ότι το ένα τέταρτο των οστών του 

ανθρώπινου σώματος είναι συγκεντρωμένο στα πόδια και με βάση την εξίσωση της 

ορμής που είναι μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα του κινούμενου σώματος 

(εδώ αναφερόμαστε στα πόδια του ποδοσφαιριστή) και την ελαστική κρούση με την 



καλά φουσκωμένη μπάλα, δεν είναι δύσκολο να ξεπεράσουμε μια ταχύτητα ακόμη 

και 120 χιλιομέτρων την ώρα. Και με την καινούρια μπάλα, την κάπως πιο ελαφριά, 

πιο λεία και πιο στρογγυλή, καταλαβαίνουμε γιατί φωνάζουν ήδη ο Κασίγιας και οι 

άλλοι τερματοφύλακες.  

Το άγχος του διαιτητή  

Ακόμη μεγαλύτερο δράμα θα ζήσουν και οι διαιτητές όταν τους τύχει ή «η στραβή η 

φάση», όπως λένε στη διάλεκτο την ποδοσφαιρική. Οπως το 1966, που οι Αγγλοι 

πήραν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από τους Γερμανούς επιτυγχάνοντας 

ένα γκολ στην παράταση (2-2 ο κανονικός αγώνας, 4-2 το τελικό αποτέλεσμα) με ένα 

σουτ του Τζεφ Χερστ που χτύπησε στην οριζόντια δοκό και μετά κάτω στο χορτάρι, 

αλλά εκεί πέρασε τη γραμμή του τέρματος ή όχι; Οι Γερμανοί ακόμη δεν έχουν 

ξεπεράσει το αποτέλεσμα αυτό και η αμφιβολία έδωσε λαβή για ατέλειωτες έρευνες 

σε ταχύτητες αναπήδησης και ανάλυση φαινομένων Μάγκνους (το υπεύθυνο 

φαινόμενο για τα φάλτσα στην μπάλα, όπου εμφανίζεται υποπίεση στη μια πλευρά 

και υπερπίεση στην αντίθετη καθώς περιστρέφεται μέσα στον αέρα). Από εκεί 

προέκυψε και ένα επιπλέον πολύ χρήσιμο στοιχείο. Οτι η μπάλα αναπήδησε στο 

χορτάρι μέσα σε χρόνο μόλις 0,006 δευτερολέπτων. Δηλαδή μικρότερο και από 1 

εκατοστό του δευτερολέπτου. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας ότι χρειάζονται κάπου 5 

εκατοστά του δευτερολέπτου για να επεξεργαστεί ο εγκέφαλος μια πληροφορία που 

λαμβάνει από το μάτι, καταλαβαίνουμε για το συγκεκριμένο γεγονός πόσο δύσκολο 

ήταν να το κρίνει ορθά ο διαιτητής. Αρα θα πρέπει να περιμένουμε με αυτή την 

μπάλα- την πιο γρήγορη -αρκετές ακούσιες διαιτητικές αστοχίες και θα πρέπει να 

κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Μόνο που όταν πρόκειται να πάρει πέναλτι η ομάδα 

μας ή αντίθετα να τιμωρηθεί με πέναλτι, ποιος κρατάει την ψυχραιμία του;  

Με ή χωρίς Μαθηματικά πάντως, μας περιμένουν συναρπαστικές ημέρες και νύχτες 

αφού, όπως είπε ο Μπιλ Σάνκλι, μάνατζερ της Λίβερπουλ: «Το ποδόσφαιρο δεν είναι 

ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι περισσότερο από αυτό».  

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ  

Στο πέναλτι η ομάδα και ο τερματοφύλακας στήνονται μπροστά στο εκτελεστικό 

απόσπασμα, «στα 11 μέτρα», όπως λέγεται. Γιατί όμως σε αυτή την απόσταση; Από 

το 1902 ισχύει ότι η μπάλα, στην πιο βαριά από τις ποινές του ποδοσφαίρου, πρέπει 



να στηθεί στις 12 γιάρδες, δηλαδή στα 10,97 μέτρα. Είναι μια απόσταση, όπως θα 

δούμε, σχετικά καλά διαλεγμένη. Γι΄ αυτό μπορούν να μας διαβεβαιώσουν και η 

στατιστική και κάποιοι εύκολοι υπολογισμοί. Η ποινή θα έπρεπε να είναι βαριά, 

δηλαδή να είναι σχεδόν γκολ, αλλά όχι και εκατό τοις εκατό, για να υπάρχει 

ενδιαφέρον. Eχουν λοιπόν επιλέξει μια πιθανότητα κοντά στο 75%. Αυτό έχει 

αποδειχτεί ότι διατηρείται από πολλές στατιστικές μετρήσεις σε πρωταθλήματα 

υψηλού επιπέδου και διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό. 

Μπορεί όμως να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα και από αλλού. Οταν το τέρμα έχει 

άνοιγμα 7,32 μέτρα και ύψος 2,44, η επιφάνειά του βγαίνει κοντά στα 18 

τετραγωνικά μέτρα. Ενας τερματοφύλακας σε μουντιαλικό επίπεδο είναι περίπου στα 

2 μέτρα και το άνοιγμα των χεριών του φθάνει επίσης τα 2 μέτρα, άρα καλύπτει 

περίπου 4 τετραγωνικά, δηλαδή το 22% της επιφάνειας του τέρματος. Αρα μένει το 

78% ακάλυπτο, που είναι κοντά στο 75%. Ίσως θα έπρεπε η μπάλα να στηνόταν 

περίπου μισό μέτρο πιο πίσω για να είναι τα πράγματα πιο δίκαια. Διότι είναι και ο 

χρόνος αντίδρασης του τερματοφύλακα που πρέπει να λογαριαστεί. Στα πέναλτι η 

μέγιστη ταχύτητα της μπάλας φθάνει τα 120-130 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά ο μέσος 

όρος βγαίνει κάπου 100 χιλιόμετρα την ώρα. Για να διανύσει η μπάλα την απόσταση 

των 11 μέτρων, χρειάζεται κατά προσέγγιση χρόνο 0,4 δευτερόλεπτα. Ένας άνθρωπος 

χρειάζεται 0,2 δευτερόλεπτα για να αντιληφθεί προς το πού κατευθύνεται η μπάλα, 

άρα του μένουν 0,2 ακόμη για να αντιδράσει. Αλλά η εκτίναξη ως τη γωνία του, που 

είναι σε απόσταση 3,66 μέτρων με 40 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, χρειάζεται χρόνο 

0,33 δευτερολέπτων. Γι΄ αυτό βλέπουμε τους τερματοφύλακες να έχουν από πριν 

αποφασίσει προς τα πού θα πέσουν.  

Όσο για τη διαδικασία των 5 πέναλτι, μετά τους αγώνες των ομίλων, όταν πρέπει 

πάντα να αναδειχτεί κάποιος νικητής, έχουν γίνει μελέτες και με τη θεωρία των 

πιθανοτήτων και με στατιστικές. Και βγαίνει ότι, αφού στις προπονήσεις έχουν 

χτυπηθεί άπειρα πέναλτι και έχουν γίνει στατιστικές μελέτες, η καλύτερη στρατηγική 

είναι το πρώτο πέναλτι να το χτυπάει ο χειρότερος των πέντε παικτών που έχουν 

επιλεγεί και να πηγαίνουμε προς τον καλύτερο, δηλαδή τον πιο εύστοχο αλλά και πιο 

ψύχραιμο, όταν πιθανόν η πίεση έχει ανέβει στα ύψη.  

Αφού ανέλυσαν δεκάδες ώρες ποδοσφαίρου καποιοι αθλητικοί επιστήµονες, ένας από 

τους οποίους ο Ken Bray, κατέληξαν στο συµπέρασµα πως οι κορυφαίοι 



ποδοσφαιριστές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Γουέιν Ρούνι είναι πολύ 

καλοί στα µαθηµατικά.  

ΤΑ ΦΑΟΥΛ  

Για τις εκτελέσεις φάουλ από απόσταση 23 µέτρων η µπάλα πρέπει να φύγει από το 

πόδι του ποδοσφαιριστή µε γωνία 16 µοιρών. Για τους δεξιοπόδαρους πρέπει να 

χτυπηθεί ελαφρά προς τα δεξιά ώστε να πάρει τα φάλτσα και να κατευθυνθεί µε 

δύναµη προς την εστία. Η αρχική ταχύτητα της µπάλας πρέπει να είναι 95-115 χλµ. / 

ώρα και να περιστρέφεται µε 600 στροφές το λεπτό.  

Τα μαθηματικά είναι για όλους 

Μια άλλη αρχή στην οποία πιστεύουμε είναι ότι τα μαθηματικά είναι για όλους. Αυτή 

η αυτονόητη αρχή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σημαίνει ότι σε όλους τους 

μαθητές, είτε έχουν ή όχι ιδιαίτερη κλίση, είτε ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, είτε 

έχουν μαθησιακές δυσκολίες κ.ά., το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να διδάξει τα 

μαθηματικά και να μη δημιουργηθεί αρνητική στάση προς το μάθημα αυτό. Αυτό το 

σύνθετο έργο εκτός από το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται περισσότερο 

στον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία που θα πραγματοποιήσει μέσα στην τάξη. Τα 

βιβλία των μαθηματικών αλλά και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 

δίνουν σε όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως, την ευκαιρία να προβληματιστούν, να 

ασχοληθούν με ευχάριστες για αυτούς δραστηριότητες και να μάθουν σύμφωνα με 

την προσωπική τους υποδομή και ρυθμούς. 

 

 



 
 

 

Παραδίδοντας αυτή την ερευνητική έκθεση,ολοκληρώνεται ένα σημαντικό 

στάδιο εργασιών για την ομάδα μας.Ήταν μια περίοδος κουραστικής ,αλλα πολύ 

δημιουργική.Τα 3 μέλη τις ομάδας θεωρούμε ότι μας πρόσφερε πολλά σε 

γνώσης,ενώ βελτίωσε αισθητά τις μεταξύ μας σχέσεις στο σχολείο. 

 

Θα θέλαμε με την ευκαιρία της παράδοσης την ερμηνευτικής έκθεσις να 

ευχαρισισουμε θερμά τους καθηγητές μας Κ.Γκεγκα Σπυρο για την στήριξη τους 

σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής τις ερευνας μας.Τα υπόλοιπα στο τμήμα 

ενδιαφέροντος που ανήκουμε για την πολύ καλού συνεργασία σε όλες την φάσης 

τις ερευνητικής εργασίας και ειδικά για τις χρήσιμες εύστοχες υποδείξεις τους 

για την τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.Τους συμμαθητές μας στην B' 

και G' ταξί του λυκείου μας στο χρόνο που διέθεσαν και την συνέπεια με την 

οποια συμπλήρωσαν και μας παρέδωσαν το ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε 

από την ομάδα μας.Η θετική συμμετοχη τους ήταν καθοριστική στην 

υλοποιπηση αυτής τις ερευνας. 

 

Τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με το ποδόσφαιρο;;;;; 

 

Ορίστε ένα παράδειγμα από έναν φίλαθλο του ποδοσφαίρου. 

 



Πριν λίγο καιρό είχα την τύχη να 

γνωρίσω ένα άνθρωπο που είχε μια διαφορετική άποψη για το ποδόσφαιρο. Πίστευε 

ότι το ποδόσφαιρο έχει στενή σχέση με την επιστήμη. Και μπήκε στην διαδικασία να 

μου το αποδείξει. Με ρώτησε  αν βλέπω ποδόσφαιρο και αν γνωρίζω την μεγάλη 

ομάδα του Άγιαξ της περιόδου 1970-73. Του είπα πως φυσικά  την γνωρίζω. Με 

ξαναρώτησε  πού πιστεύω ότι βρισκόταν  οι ρίζες του  ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, 

του λεγόμενου total football, που έπαιξε εκείνη η ομάδα. Του απάντησα  διάφορα. 

Στον Μίχελς, τον Κρόιφ, στην πολύ καλή φουρνιά που είχε η ομάδα, στην φυσική 

τους κατάσταση… Τότε ο συγκεκριμένος κύριος μου απάντησε “ότι είμαι άσχετος. 

Οι ρίζες του  total football  βρίσκονται έξω από το ποδόσφαιρο. Βρίσκονται στην 

αρχιτεκτονική, την γεωμετρία και στην ιδέα περί ευμετάβλητου χώρου”. Έμεινα με το 

στόμα ανοικτό. Μου ομολόγησε   ότι λάτρευε τον Άγιαξ, την ποιο γεωμετρική ομάδα 

από καταβολής ποδοσφαίρου, μου αποκάλυψε ότι  όπως ο Ολλανδός αρχιτέκτονας  

Κορνέλις Λέλι τον 19
ο
 αιώνα συνέλαβε την ιδέα των φραγμάτων που θα μεγάλωναν 

το καλλιεργήσιμο έδαφος των Κάτω χωρών, έτσι ο Μίχελς  με τον Κρόιφ μετέφεραν 

αυτή την ιδέα στο ποδόσφαιρο. Βοηθούμενοι από μια ξεχωριστή  ομάδα 

ταλαντούχων παικτών, βάσισαν το total football πάνω στην ιδέα ότι ο χώρος του 

γηπέδου είναι ευμετάβλητος. Μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει  αναλόγως  του 

πως θέλει να τον χρησιμοποιήσει κανείς. Αντίθετα , όταν  έχαναν την κατοχή, 

πρέσαραν ψηλά  προς την αντίπαλη περιοχή και σε ασφυκτικό  βαθμό, προσπαθώντας 

να μικρύνουν τις διαστάσεις του γηπέδου. 

 

Επίσης μου συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι καλό ποδόσφαιρο θα δούμε όταν 

επαναφέρουμε την έννοια του ευμετάβλητου χώρου  στο ποδόσφαιρο. Έναν κενό 

χώρο που θα δημιουργήσει η επιστήμη και θα εκμεταλλευτεί το ταλέντο. 

 

Αυτά τα λόγια με έκαναν, να δω με άλλα μάτια το παιχνίδι και να ανακαλύψω  την 

στενή σχέση που έχει το ποδόσφαιρο με την επιστήμη. Την φυσική, την στατιστική, 

τα μαθηματικά, την ψυχολογία. Μια σχέση που  αναδεικνύει με πολύ γλαφυρό τρόπο 

ο Ken Bray. Μια σχέση που θα κάνει   τους ανυποψίαστους  να εκπλαγούν και τους 

υποψιασμένους να σιγουρευτούν. Σε μια εποχή  όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 

στο υψηλότερο επίπεδό του, εκεί  που διακυβεύονται εκατομμύρια, δεν μπορεί να 

είναι μόνο ζήτημα ταλέντου και τύχης, η επιστήμη  προσφέρει το απαραίτητο  
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υπόβαθρο  για την βελτίωση  των ομάδων. Από την αεροδυναμική της μπάλας, τον 

ρόλο των  παπουτσιών στα φαλτσαριστά σουτ, στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών 

στην διαδικασία των  πέναλτι, τις αναλυτικές μετρήσεις και την παρακολούθηση  των 

δεικτών  που αφορούν στην εργοφυσιολογία των ποδοσφαιριστών , μέχρι την 

εξαντλητική ανάλυση των δυνατοτήτων  που προσφέρουν τα αγωνιστικά συστήματα, 

ανάλογα με την ομάδα και την περίσταση, οι προπονητές έχουν αποκτήσει γνώση  για 

τις δυνατότητες του παιχνιδιού, που όλο διευρύνεται. Μια γνώση  στην οποία δεν 

έχουν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι  και  παρ’ όλα αυτά  κρίνουν με 

απόλυτο τρόπο, τόσο το παιχνίδι  όσο  και τους ποδοσφαιριστές. Επίσης το δεύτερο 

σκέλος της συζήτησης μας μου φανέρωσε τον κίνδυνο που εμπεριέχει το στοιχείο  

εκείνο, το οποίο μπορεί να μετατρέψει  την επιστήμη σε κομπογιαννιτισμό και το 

ποδόσφαιρο σε πόλεμο: την απλότητα. Παράλληλα μου άφησε να φανταστώ την 

επιγραφή που θα μπορούσε να υπάρχει έξω απο κάθε γήπεδο: “ Μηδείς 

αγεωμέτρητος εισίτω”. Την ίδια που υπήρχε και έξω από την Ακαδημία του 

Πλάτωνα.  

 

Αν μπείτε στην διαδικασία να το αναλύσετε το γεγονός ότι η επιστήμη έχει τόσα 

πολλά να πει σε ότι αφορά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου κάποιοι ίσως εκπλαγούν. 

Άλλοι ίσως να υποστηρίζουν ότι η παρουσία της  σ’ αυτό που ο Πελέ αποκάλεσε 

“ένα υπέροχο παιχνίδι”, συνιστά  ένα είδος βιασμού. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, το 

ποδόσφαιρο είναι μια τέχνη, και η εξονυχιστική επιστημονική έρευνα το  υποβαθμίζει 

σαν θέαμα. Το συγκεκριμένο επιχείρημα είναι παλιό. Ο ποιητής Τζον Κητς, οδυρόταν 

όταν ο Νεύτωνας  δήλωνε ότι το ουράνιο τόξο  ήταν απλώς ένα φάσμα χρωμάτων και 

χαρακτηριστικά σε ένα ποίημα του αναφέρει: “ Άραγε, μήπως όλα τα θέλγητρα 

εξαφανίζονται με το απλό άγγιγμα  της ψυχρής φιλοσοφίας;;;;;” Στην εποχή του 

Κητς, η φιλοσοφία  ισοδυναμούσε με την επιστήμη. Η χαρά και ο σκοπός του 

παιχνιδιού δεν υπονομεύονται  από τις επιστημονικές παρατηρήσεις. (άλλα είναι αυτά 

που βλάπτουν το ποδόσφαιρο) Αντιθέτως, καθώς αποκαλύπτονται οι κρυμμένοι 

κανόνες  του ποδοσφαίρου, η απόλαυση  μας συνεχώς αυξάνεται. Ας τολμήσουμε  

λίγη “ψυχρή φιλοσοφία”  στο ποδόσφαιρο. Το άθλημα το αντέχει. 

 

TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

Ορίστε ένα άρθρο από τον Ken Bray 

 

Τι σχέση έχουν τα μαθηματικά με το ποδόσφαιρο; 

«Μια σχέση που θα κάνει τους ανυποψίαστους να εκπλαγούν και τους  

υποψιασμένους, να σιγουρευτούν». 

Σε μια εποχή όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ζήτημα  

ταλέντου, τύχης και πολλών δισεκατομμυρίων, η επιστήμη αναγνωρίζεται  

ως το πιο χρήσιμο «εργαλείο» για την απόδοση ομάδων και ποδοσφαιριστών. 

Πώς παίζουν οι μεγάλες ομάδες;       



Ποια τακτική ακολουθούν οι διάσημοι παίκτες; 

Πού κρύβεται η ομορφιά του «ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου»; 

Οι ρίζες του total football βρίσκονται έξω από το ποδόσφαιρο. Η γοητεία  

του κρύβεται στην αρχιτεκτονική, τη γεωμετρία και στην ιδέα του μεγάλου  

μαθηματικού Ανρί Πουανκαρέ περί ευμετάβλητου χώρου. 

Από την αεροδυναμική της μπάλας, τον ρόλο των παπουτσιών στα  

φαλτσαριστά σουτ, την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών στην διαδικασία  

των πέναλτι, τις αναλυτικές μετρήσεις και την παρακολούθηση των δεικτών  

που αφορούν στην εργοφυσιολογία των ποδοσφαιριστών, μέχρι την εξαντλητική  

μαθηματική ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα αγωνιστικά συστήματα,  

οι προπονητές έχουν αποκτήσει για τις δυνατότητες του παιχνιδιού, μια γνώση  

που ολοένα διευρύνεται.  

Μια γνώση στην οποία δεν έχουν πρόσβαση οι δημοσιογράφοι και οι φίλαθλοι  

και παρ' όλα αυτά κρίνουν με απόλυτο τρόπο, τόσο το παιχνίδι όσο και τους  

ποδοσφαιριστές. 

Από τα καφενεία μέχρι τη Βουλή, σε όλους αρέσει να συζητούν για το  

ποδόσφαιρο. Όλοι έχουν άποψη και θέλουν να εξηγήσουν τα πάντα.  

Το βιβλίο του Bray «ξεκλειδώνει» τα μυστικά του πιο δημοφιλούς παιχνιδιού.  

Σε δεύτερο πλάνο, φανερώνει τον κίνδυνο που εμπεριέχει το στοιχείο εκείνο,  

το οποίο μπορεί να μετατρέψει την επιστήμη σε κομπογιαννιτισμό και το  

ποδόσφαιρο σε πόλεμο: την απολυτότητα. Παράλληλα, μας αφήνει να  

φανταστούμε την επιγραφή που θα μπορούσε να υπάρχει έξω από τα γήπεδα  

του αύριο: «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω». Την ίδια που υπήρχε και έξω από  

την ακαδημία του Πλάτωνα.      

 

Ορίστε ένα άρθρο από τον Χρίστος Χαραλαμπόπουλος,  

 



 

Ο άνθρωπος που ζευγάρωσε τα μαθηματικά με την μπάλα 

Περπατώντας στο Κίεβο, με κατεύθυνση  το στάδιο «Ολιμπίνσκι»,  βρίσκεται ένα  

άγαλμα. Δεν είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί αφού  στην άκρη του πάγκου, με 

το σαγόνι να στηρίζεται στο χέρι του, βρίσκεται ο Βαλερί  Λομπανόφσκι. Όχι μόνο ο 

κορυφαίος  προπονητής της Ντιναμό Κιέβου, αλλά  ο άνθρωπος που κατάφερε να 

παντρέψει τα μαθηματικά και τη φυσική με το  ποδόσφαιρο. Όπως αυτός που έφερε 

τη … χορογραφία των μπαλέτων Μπολσόι πάνω στο χορτάρι.  Αν απορείτε 

συνεχίσετε το διάβασμα και όλα εξηγούνται. Το άγαλμα είναι  μια αξιοθαύμαστη 

δουλειά, οι κοφτερές γωνίες του  αποπνέουν σεβασμό.  Ακόμα και ο κιτρινωπός 

χαλκός από τον οποίο είναι κατασκευασμένο φαίνεται να μεταβάλλει τον πυρόξανθο 

τόνο των μαλλιών του. Ο Λομπανόφσκι πέθανε το 2002, σε ηλικία 63 ετών, αλλά 

σαφώς καταβεβλημένος από τα προβλήματα με το αλκοόλ. Ωστόσο, σε μια 

προπονητική καριέρα που άντεξε  33 χρόνια, κατέκτησε οχτώ σοβιετικά 

πρωταθλήματος, έξι σοβιετικά Κύπελλα, πέντε ουκρανικά πρωταθλήματα, τρία 

Κύπελλα Ουκρανίας, και το κυριότερο δύο Κύπελλα Κυπελλούχων, τα μοναδικά για 

το σοβιετικό ποδόσφαιρο πριν τη διάλυσή του. Αλλά πάνω απ’ όλα ο Λομπανόφσκι 

οριοθέτησε το πού μπορεί να φτάσει η επιστημονική συνεργασία το ίδιο το  

ποδόσφαιρο. 

 

Αν ένα γκολ μπορεί να περιέχει κάποια φιλοσοφία, τότε η στιγμή που εκφράστηκε 

ήταν όταν η Ντιναμό  διέλυσε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 3-0 στη Λιόν στις  2 Μαίου 

του  1986, στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Με πέντε λεπτά να απομένουν 

και το σκορ στο  1-0, ο   Ρατς  αναπτύχθηκε από τα αριστερά,  και έκοψε τη μπάλα 

προς τα μέσα δίνοντας στον  Μπελάνοφ. Αυτός  άγγιξε την μπάλα δύο φορές και 

καθώς ένας αμυντικός  κινήθηκε καταπάνω του για να τον κλείσει,  με μια ματιά το 

κατάλαβε και έστρωσε τη μπάλα πιο δεξιά για τον Γεβτουσένκο. Εκείνος  ανάγκασε  

τον αμυντικό να έρθει προς τα μέσα για να τον κλείσει και  ενστικτωδώς άγγιξε 

ελαφρά την μπάλα ακόμη πιο πλάγια.  Προς τον  σούπερσταρ της Ντιναμό, τον 

άνθρωπο που αφήνει χωρίς σύγκριση, πίσω του κάθε αντίπαλο στο πρώην σοβιετικό 

ποδόσφαιρο, τον Ολεγκ Μπλαχίν. Τρέχοντας  προς τη μπάλα και, καθώς ο 

τερματοφύλακας Φιλιόλ έβγαινε από την εστία του, ο «Τσάρος» απλά της έδωσε με 

το πόδι εντολή να υψωθεί και να αναπαυθεί στα δίχτυα….2-0. 

 

 Αυτό το δεύτερο γκολ δεν ήταν μονάχα το ότι σιγούρευε τη νίκη  σε έναν τελικό.  

Ήταν γρήγορο, ενστικτώδες και ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αποτελούσε την  

επιβεβαίωση της εργαστηριακής δουλειάς που γινόταν στο Κίεβο. Ο Τύπος 

αποκάλεσε τότε τη Ντιναμό, «Ομάδα του 2000», εξυμνώντας τα υπερηχητικά του 

Λομπανόφσκι. Εκείνο που έγινε γνωστό πολύ αργότερα, ήταν πως η Ντιναμό ήταν η 

πρώτη ομάδα που προσέλαβε… χορογράφο των Μπολσόι για να συντονίσει τον 



τρόπο που οι παίκτες απλώνονταν στο γήπεδο μόλις είχαν την μπάλα. Το γκολ στον 

τελικό του 1986, ήταν αποτέλεσμα «επινόησης» στο εργαστήριο των προπονήσεων, 

και δουλεύτηκε αδυσώπητα μέχρι που εμφανίστηκε η απόλυτη ευκαιρία για να 

εκτελεσθεί χωρίς σκέψη. Ήταν το επιστημονικό ποδόσφαιρο του Λομπανόφσκι στην 

πληρέστερη του μορφή. 

 

Θα ήταν  υπεραπλουστευτικό να ισχυριστούμε, φυσικά, πως  η επικρατούσα 

ιδεολογία του μετέτρεψε  τους παίκτες σε κάτι παραπάνω από γρανάζια σε μηχανή, 

αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλες οι Ντιναμό που δημιούργησε  ήταν αισθητά  

«Σοβιετικές». Είναι σωστό να πούμε ότι έπαιζαν  μια κομμουνιστική εκδοχή του 

ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου του Ρίνους Μίχελς και του Αγιαξ,  με τον Μπλαχίν σε 

ρόλο  Γιόχαν Κρόιφ. Η πρώτη φουρνιά του 1975 με Μπούριακ, Ονισένκο , Κολατόφ 

και φυσικά τον Μπλαχίν είχε αρκετή δόση από τον τρόπο σκέψης του  ανατολικού 

μπλοκ. Η δεύτερη του 1986 με Μπελάνοφ, Ζαβάροφ, Ντεμιανένκο και Ρατς με τον 

Μπλαχίν στα τελειώματα ήταν πιο …δυτική,  πιο φαντεζί. Άλλωστε, είχε ήδη αρχίσει 

να πνέει ο άνεμος της περεστρόικας. Η Ντιναμό Κιέβου «ντύθηκε» και εθνική 

Σοβιετικής Ενωσης το 1988, στο EURO της Γερμανίας όπου έφτασε έως τον τελικό 

χάνοντας 2-0 από την Ολλανδία. 

 

Η τρίτη φουρνιά του Λομπανόφκσι ήταν, ίσως, η πιο θεαματική με Σεβτσένκο και 

Ρεμπρόφ, στα τέλη της περασμένης δεκαετίας. Η κορυφαία παράσταση εκείνου του 

τελευταίου δημιουργήματος του Λομπανόφσκι ήταν το 4-0 μέσα στο «Καμπ Νου» επί 

της  Μπαρτσελόνα, το 1997. 

 

Η διαφορά στην λογική και την προσέγγιση των Ολλανδών στο «τόταλ φούτμπολ» με 

εκείνη του Λομπανόφσκι, ήταν λιγότερο στη φιλοσοφία και περισσότερο στον τρόπο 

με τον οποίο εκφραζόταν. Και, επίσης, ο τεχνικός της Ντιναμό  σκέφτηκε τα 

συστήματά του και τα εφάρμοσε στους παίκτες, την ώρα που το ολλανδικό μοντέλο 

ήταν πιο θεμελιώδες, κάτι που προκύπτει από την ευτυχή συγκυρία  που θέλει τους 

παίκτες εκείνης της φουρνιάς  του Άγιαξ να έχουν παίξει μαζί για πολλά χρόνια, 

έχοντας μεγαλώσει στην ίδια περιοχή του Άμστερνταμ. 

 

 Η  φιλοσοφία στην ουσία, ήταν η ίδια: σκληρή πίεση χωρίς τη μπάλα, γρήγορη 

κίνηση και εναλλαγή των παικτών. Ο έλεγχος του χώρου ήταν ακόμα το κλειδί, αλλά 

ενώ οι Ολλανδοί είχαν φοβερές ατομικές ικανότητες, και τον Κρόιφ, έναν εξαιρετικό, 

χαρισματικό ηγέτη, το πλεονέκτημα της Ντιναμό ήταν η εξαιρετική φυσική 

κατάσταση. «Από την αρχή με τον  Λομπανόφσκι», μου είχε πει κάποια μέρα ο 

Μπλαχίν,  « η Ντιναμό χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα προπόνησης δουλεμένο σε 

ειδικό εργαστήριο. Ο Λομπανόφσκι ήθελε τους ποδοσφαιριστές να παίζουν σκάκι για 



να οξύνεται ο νους και τους έβαζε διάφορα μαθηματικά τεστ και ασκήσεις μπροστά 

σε κομπιούτερ για να τεστάρει την ετοιμότητα τους» 

 

Παρά την απίστευτα καλή φυσική της  κατάσταση  η Ντιναμό δεν ήταν, όπως την 

παρουσίαζε ο δυτικός Τύπος, μια μηχανή. Ναι, προπονούνταν στην ομαδική τακτική, 

αλλά ο καθηγητής, Ανατόλι Ζελέντσοφ, ο εξαιρετικός συνεργάτης του Λομπάνοφσκι, 

πάντα φρόντιζε να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, σαν να μιλάει σε στρατιώτες  που είναι 

έτοιμοι να προσαρμοστούν σε κάθε περίπτωση, παρά σε ρομπότ.  «Έχετε δει πώς 

πετούν οι μέλισσες;», είπε μια φορά ο Ζελέντσοφ. «Ένα μελίσσι όταν είναι στον αέρα 

έχει αρχηγό. Όταν ο αρχηγός στρίβει δεξιά, όλο το μελίσσι στρίβει κι αυτό δεξιά. 

Όταν στρίβει αριστερά, όλο το μελίσσι στρίβει αριστερά. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

ποδόσφαιρο. Υπάρχει ένας αρχηγός που παίρνει την απόφαση να κινηθεί, να μιλήσει. 

Οι υπόλοιποι πρέπει να τιθασεύσουν τα συναισθήματά τους και να ακολουθήσουν 

τον αρχηγό. Κάθε ομάδα έχει παίκτες που συμμαχούν μεταξύ τους, κάθε ομάδα έχει 

παίκτες που προσπαθούν να καταστρέψουν τους παραπάνω. Οι πρώτοι καλούνται να 

δημιουργήσουν στο γήπεδο, οι δεύτεροι καλούνται να καταστρέψουν τις ενέργειες 

των αντιπάλων τους». 

 

Στο βιβλίο του «Behind the curtain» ο Τζόναθαν Γουίλσον κάνει μία εξαιρετική 

σκιαγράφηση του προφίλ του Λομπανόφσκι σαν παίκτη και διαπιστώνει πόσο 

διαφορετικός ήταν από ό,τι σαν προπονητής αργότερα. « Ο Λομπανόφσκι σαν 

παίκτης ήταν η απεικόνιση ενός… ερασιτέχνη αριστερού εξτρέμ. Πιο ψηλός απ’ 

όλους και πιο αργός, αλλά ευλογημένος με το ανυπέρβλητο κοντρόλ του και ένας από 

τους καλύτερους αριστεροπόδαρους που γνώρισε ποτέ το σοβιετικό ποδόσφαιρο. Ο 

Τύπος της Μόσχας, τον αποκαλούσε «σπάγκο», από τον τρόπο με τον οποίο καμιά 

φορά η μπάλα φαινόταν σαν να ήταν δεμένη στα κορδόνια του. Επίσης ήταν και 

καινοτόμος  μελετώντας τους μεγάλους Βραζιλιάνους της δεκαετίας του ‘50 και 

αναπτύσσοντας την δική του εκδοχή εμπνευσμένη από τον  Ντίντι.. 

 

Στην ηλικία των 29, έχοντας πάει στην Οδησσό και στο Ντόνετσκ, περιπλανώμενος  

χωρίς να μπορεί να καταλάβει κανείς το ποδοσφαιρικό του στυλ  σταμάτησε το 

ποδόσφαιρο. Μετά  γνώρισε τον Ζελέντσοφ, που εκείνες τις μέρες ήταν ένας νεαρός 

λόγιος που ξεχείλιζε από ενθουσιασμό για τις στατιστικές μεθόδους που πίστευε ότι 

μπορούν να εφαρμοστούν για να βελτιωθούν τα δεδομένα της προπονητικής. Ο 

Λομπανόφσκι φάνηκε να συμφωνεί με την ιδέα από την αρχή. Ήταν ένας ικανός 

υδραυλικός, αλλά ταυτόχρονα και ένας ταλαντούχος μαθηματικός, που αποφοίτησε 

από το σχολείο του με ένα χρυσό μετάλλιο, και ακόμα όταν πήγε στη Ντιναμό, στην 

ηλικία των 19, συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Πολυεθνικό Ινστιτούτο του Κιέβου. 

«Όλη η ζωή», είπε κάποτε, «είναι ένας αριθμός». 



 

Ο Λομπανόφσκι απαιτούσε σαν προπονητής  ασφυκτική πίεση. «Για να επιτεθείς 

είναι απαραίτητο να αφαιρέσεις την μπάλα από τον αντίπαλο. Πότε είναι πιο εύκολο 

να το κάνεις αυτό,  με πέντε παίκτες ή και με τους έντεκα;», είχε πει σε ένα σεμινάριο 

της ΟΥΕΦΑ.  Το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι το τι κάνει ένας 

παίκτης στο χορτάρι όταν δεν έχει την μπάλα,  όχι το αντίθετο. Έτσι, όταν λέμε ότι 

έχουμε έναν εξαιρετικό παίκτη, αυτό πηγάζει από το 1% του ταλέντου του και το 

99% της σκληρής δουλειάς».. 

 

Ορίστε ένα άρθρο από τον  Alan Parr 

 

Πάντα ήμουν κατάπληκτος με τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της τεχνικής 

της προσομοίωσης, και όποτε είναι δυνατόν έχω χρησιμοποιήσει προσομοιώσεις στα 

μαθηματικά. Από Πάντα αγαπούσα τον αθλητισμό, καθώς, αποφάσισα πριν από 

μερικά χρόνια για να δούμε πώς θα μπορούσα να τα βάλουν μαζί για να παράγουν 

ένα μαθηματικά προσομοίωσης, βασισμένο Παγκόσμιο Κύπελλο για τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στη χρήση. Η προσομοίωση αποδείχθηκε πολύ 

δημοφιλές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία, και αυτό το άρθρο είναι 

μια αναθεωρημένη εκδοχή του τι έγραψα τότε. 

Δεν θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάθε ιδέα - αισθάνονται ελεύθεροι να επιλέξουν 

επιλεκτικά ανάλογα με τους μαθητές σας. Το ελάχιστο που χρειάζεστε είναι ο 

βασικός μηχανισμός στο τμήμα 3 και για αυτό μπορείτε να προσθέσετε οποιοδήποτε 

συνδυασμό των επεκτάσεων στα τμήματα 4, 6, 7, και 8. 

 

Τμήμα 1 - Prelude 

Παρά τα όσα όλοι θα στοργικά ελπίδα, τα περισσότερα παιδιά - και οι δάσκαλοι - θα 

χαιρετήσει με ένα κοίλο γέλιο η άποψη ότι τα μαθηματικά μπορεί να είναι μια πηγή 

απόλαυσης. (Θυμάμαι που εισάγονται έως 13 ετών, ο οποίος κάλεσε για τα σκόρδα 

και έκανε το σημείο του Σταυρού, όταν έμαθε το επάγγελμά μου! Ενός φίλου) Ακόμη 

και λιγότεροι μαθητές, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να πάρει οποιαδήποτε αίσθηση ότι 

μπορείτε να την εντολή πραγματικά μαθηματικά και να το βάλετε στην καλή χρήση. 

Αλήθεια, έχει μια χρηστική λειτουργία κατά την εκπόνηση λίστες αγορών και τα 

παρόμοια, αλλά η άποψη ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως ένα δημιουργικό 

εργαλείο θα ήταν έκπληξη σχεδόν όλους, εκπαιδευτικούς και μαθητές όσο. 

 

Μια καλή προσομοίωση όχι μόνο αυτά τα πράγματα αλλά και άλλοι επίσης. 

Χρειάζεται μια πραγματική κατάσταση και να κάνει ένα απλό μοντέλο αυτό. Εάν το 

μοντέλο είναι καλό, μπορείτε να προσθέσετε σταδιακά όλο και περισσότερες 

λεπτομέρειες. Κάθε επιπλέον ενισχύει τον ρεαλισμό, έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν 

ένα τεράστιο ποσό? Δεν γνωρίζω καμία τεχνική που επικοινωνεί τόσο πολύ 

τεκμηριωμένη πληροφόρηση τόσο εύκολα και αποτελεσματικά. Αλλά η διαδικασία 

μπορεί να λειτουργήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς, δίνοντάς μας την 



ευκαιρία να εξασκήσουν ρουτίνα μαθηματικές δεξιότητες και να αναπτύξει ορισμένες 

νέες επίσης. 

 

Αν ήθελε να διερευνήσει όλες τις πιθανές ευκαιρίες σε αυτό το άρθρο θα βρίσκατε 

συλλογής δεδομένων και την απεικόνιση, πιθανότητες και τυχαίους αριθμούς, μέσους 

όρους, ποσοστά, και πολλά άλλα. Στην πράξη κανείς δεν θα ήθελε να εξετάσει 

περισσότερο από μερικές από αυτές, σε επίπεδα κατάλληλα για την ηλικία και την 

ικανότητα των μαθητών που συμμετέχουν. 

 

Να είναι έτοιμη να υποδεχτεί τις προτάσεις για τις πτυχές που δεν έχουν αναπτύξει. 

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να φέρει ένα τεράστιο ποσό γνώσης από 

εμπειρογνώμονες, και τις ιδέες τους μπορεί να λάβει και την προσομοίωση σε 

περιοχές που απλά δεν θα συμβεί σε εσάς ή σε μένα. 

 

Τμήμα 2 - Μερικές πληροφορίες 

Τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (που είναι σχεδόν τόσο 

μεγάλη) να εργασθούν για μια τετραετή κύκλο, έτσι υπάρχει ένα σημαντικό διεθνές 

ποδοσφαιρικό τουρνουά κάθε δύο χρόνια. 

 

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου περιλαμβάνει 32 διαφορετικές χώρες, μια 

σειρά έτσι δελεαστικώς κοντά στο μέσο μέγεθος της τάξης που δεν μπορούσα να 

αντισταθώ στον πειρασμό να επινοήσει μια προσομοίωση για να επιτρέψει σε κάθε 

παιδί σε μια τάξη να έχει την ευκαιρία να επιχειρήσει να καθοδηγήσει μια ομάδα 

μέσα στη νίκη το Παγκόσμιο Κύπελλο το ίδιο. 

 

Για να φτάσετε στον τελικό, οι ομάδες πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους μέσα 

από μια μακρά σειρά από προκριματικούς αγώνες που εξαλείφουν δεκάδες χώρες, 

πολλές με μακρά γενεαλογία της διεθνούς επιτυχίας. Οι διοργανωτές χρησιμοποιούν 

μια περίπλοκη διαδικασία για να τεθούν οι 32 ομάδες σε οκτώ ομίλους των 

τεσσάρων, και την ίδια τη διοργάνωση χωρίζεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο 

δεκαπενθήμερο κάθε ομάδα σε μια ομάδα παίζει κάθε μία από τις άλλες? Κάθε 

παιχνίδι διαρκεί για το κανονικό 90 λεπτά (δηλαδή μετράει κλήρωση ως ισοπαλία και 

δεν υπάρχει επιπλέον χρόνος ή άλλος μηχανισμός για να παράγουν ένα καθορισμένο 

αποτέλεσμα). Κάθε ομάδα τρέχει σε ένα all-play-όλα σύστημα πρωτάθλημα (τρεις 

βαθμοί για τη νίκη, ένα σημείο για την ισοπαλία). Το κάτω μέρος δύο ομάδες 

εξαλειφθεί και οι δύο κορυφαίες προχωρήσει μέσω στο δεύτερο στάδιο. Σε αυτό το 

δεύτερο στάδιο είναι όλα τα παιχνίδια που παίζονται σε ένα νοκ άουτ βάση, οπότε αν 

το παιχνίδι είναι ισόπαλο μετά από 90 λεπτά 30 λεπτά επιπλέον χρόνο παίζεται. Εάν 

τα αποτελέσματα είναι ακόμη επίπεδο στο τέλος της παράτασης του αγώνα πηγαίνει 

σε ένα πέναλτι. (Αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν ελαφρώς από τουρνουά 

σε τουρνουά, αλλά η συνολική μορφή των δύο στάδια δεν διαφέρει.) 

 

Τμήμα 3-Το βασικό μοντέλο 

Αυτές τις μέρες πολλές εφημερίδες εκτύπωσης στατιστικών στοιχείων για κάθε 



εγχώρια παιχνίδι, έτσι Δευτέρα το πρωί κατά τη διάρκεια της σεζόν το ποδόσφαιρο 

προσφέρει την ευκαιρία για μερικές συλλογής των σχετικών στοιχείων. Όπως επίσης 

και σκορ αγώνα, κατέγραψα τον αριθμό των σουτ για κάθε ομάδα σε 151 αγγλικά 

παιχνίδια πρωταθλήματος. Τα παιδιά σας μπορούν να κάνουν αυτό για τον εαυτό 

τους, αλλά τα παιχνίδια μου που παράγονται κατά μέσο όρο 8,22 ανά ομάδα, με 

αποτέλεσμα ο μέσος αριθμός των γκολ που σκόραρε ως 1.43. (Που με τη σειρά του 

σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε κατά μέσο όρο 5,74 σουτ να σκοράρει ένα γκολ.) 

 

Τα στοιχεία αυτά μου έκανε εντύπωση ότι είναι σχεδόν μαγικό τρόπο βολικό - για 

δύο από μας να παίξει έναν αγώνα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι: 

 

κάθε ένας από μας κυλά ένα συνηθισμένο πεθαίνουν οκτώ φορές, μία για κάθε 

πιθανότητα βαθμολόγησης. Κάθε φορά που θα ρίξεις 6 για να σκοράρει. 

 

Παιχνίδια δεν έρχονται σε πολύ πιο μετριοπαθείς μορφές από αυτό, και τα παιδιά θα 

πάρουν πολλή διασκέδαση έξω από αυτό το απλούστερο όλων των μηχανισμών. Μη 

χάνετε την ευκαιρία να διατηρούν αρχεία του όλα τα παιχνίδια τους μαθητές παίζουν. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, μπορούμε να περιμένουμε τα ακόλουθα 

πρότυπα κατανομής του γκολ: 

 

0 Γκολ κατά 23% 

1 37% 

2 26% 

3 10% 

4 3% 

5 0% 

 

 

π.χ. σε κάθε 100 αγώνες μια ομάδα είναι πιθανό να σκοράρει μόλις ένα γκολ 37 

φορές. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται αρκετά ρεαλιστικές, το οποίο είναι ένα ωραίο 

σύμβολο. 

 

Πόσο ρεαλιστικά είναι τα στοιχεία αυτά; Ας Επιστροφή στην σελίδα με τις 

στατιστικές της εφημερίδας. Έλεγξα τα αποτελέσματα ολόκληρης της σεζόν για την 

Premiership, και με χαρά διαπιστώνουμε ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ήταν 

εντυπωσιακά κοντά στην πιο πάνω κατανομή: 

 

0 Γκολ κατά 32% 

1 32% 

2 21% 

3 9% 

4 4% 

5 1% 

 



Στάδιο 2: Προσθέτοντας μια μικρή γεύση 

Είπα ότι μια προσομοίωση μπορεί να σας επιτρέψει να οικοδομήσουμε σε επιπλέον 

χαρακτηριστικά πάνω από τη βασική ιδέα. Για παράδειγμα, μερικές από τις πιο 

συναρπαστικές στιγμές ενός παιχνιδιού είναι, όταν μια προσπάθεια δεν προκύπτουν 

απευθείας σε έναν στόχο, αλλά οδηγεί σε μια δεύτερη προσπάθεια. Ίσως το αρχικό 

πλάνο χτυπά το οριζόντιο δοκάρι και επιστροφή στο παιχνίδι, ή ο τερματοφύλακας 

σώζει, αλλά η μπάλα τρέχει σαφές για έναν εισβολέα να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία. 

Έτσι για να βασικός κανόνας μας (6 γκολ =) θα προσθέσουμε ένα δεύτερο: εάν ο 

αριθμός έλασης ήταν ένα 5 τότε συνέχεια roll γίνεται. Για την εφαρμογή της 

παρακολούθησης τους ίδιους κανόνες (6 = στόχος, 5 = μια ακόμη προσπάθεια). 

 

Φυσικά, αυτό πρόκειται να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας τους επιτιθέμενους »και 

τον αριθμό των γκολ, οπότε ίσως θα έπρεπε να επιτρέψει την υπεράσπιση πλευρά 

κάποια συγκριτικού πλεονεκτήματος. Ας πάμε πίσω στο αρχικό κανόνα και να την 

τροποποιήσετε ελαφρώς: όταν ένα 6 ρίχνεται η υπεράσπιση ρολά πλευρά, και αν ένα 

1 αποτελέσματα τότε το "ορισμένες" Ο στόχος δεν υλοποιηθεί μετά από όλα - ο 

τερματοφύλακας κάνει ένα θαύμα σώσει, ή έναν αμυντικό καταφέρνει να μπλοκάρει 

το σουτ, ή ίσως ο διαιτητής κανόνων Μια οφσάιντ εισβολέα και απαγορεύει το στόχο. 

 

Έτσι, η βασική δομή μοιάζει τώρα με αυτό. 

 

Και οι δύο πλευρές πάρει οκτώ απόπειρες γκολ. Για κάθε προσπάθεια τα ρολά 

εισβολέα: ένα 6 δείχνει ένα πιθανό στόχο (αν και ο αμυντικός παίρνει μια έσχατη roll 

εξοικονόμηση για τα οποία το 1 είναι απαραίτητη). Μια προσπάθεια η οποία 

δημιουργεί ένα 5 αξίζει μια περαιτέρω ρολό επιτίθεται, για τις οποίες ισχύουν οι 

συνήθεις κανόνες. 

 

Τμήμα 5 - Σπορές 

Σε κάθε διαγωνισμό οι χώρες έχουν πολύ διαφορετικές πιθανότητες να κερδίσει το 

τουρνουά. Σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο κανείς δεν θα εκπλαγεί αν η Βραζιλία είναι 

νικηφόρα, αλλά θα ήταν εκπληκτικό εάν επρόκειτο να βρεθούμε αναγορεύουν ως 

πρωταθλητές κάθε μία από τις αρκετές ομάδες με χαμηλότερο προφίλ. 

 

Οι διοργανωτές έχουν πάντα μεγάλη βοήθεια για εμάς εδώ. Πριν από την κατανομή 

των 32 ομάδων σε ομάδες που χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες της σποράς, έτσι 

ώστε κάθε μία από τις οκτώ ομάδες περιέχει μία ομάδα που βαθμολογήθηκε ως πολύ 

ισχυρή, μια αρκετά ισχυρή, μια μέτρια και μια αδύναμη. 

 

Τμήμα 6 - Παίζοντας δυνατά 

Φαίνεται λογικό να αναμένεται ότι σε κάθε παιχνίδι το καλύτερο πλευρές θα πρέπει 

να είναι σε θέση να κάνει περισσότερες ευκαιρίες βαθμολόγησης από τους άλλους. 

 

Έτσι, αντί για κάθε ομάδα έχει τον ίδιο βασικό αριθμό πιθανότητες σε κάθε αγώνα, οι 

ομάδες θα πάρει μια διαφορετική βασική ποσόστωση ανάλογα με τις δυνάμεις τους. 



 

Ένα top-seeded ομάδα έχει μία βασική ποσόστωση στις 9 πιθανότητες κάθε αγώνα 

Μια δεύτερη-seeded ομάδα έχει μία βασική ποσόστωση των 8 πιθανότητες κάθε 

αγώνα 

Μια τρίτη-seeded ομάδα έχει μια βασική δασμολογική ποσόστωση 7 πιθανότητες 

κάθε αγώνα 

Μια από κάτω προς τα seeded ομάδα έχει μία βασική ποσόστωση των 6 πιθανότητες 

κάθε αγώνα 

Προσομοίωση μας έχει πλέον λάβει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Από εδώ 

και στο εξής έχουμε μετακινηθεί σε μια περιοχή όπου μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα 

παιχνίδια μας μπορεί να παράγει αποτελέσματα που δεν είναι εντελώς τυχαία, αλλά 

είναι μια λογική αντανάκλαση των πιθανών δυνατοτήτων. Σίγουρα υπάρχει μια 

πιθανότητα ότι ένα ψαράκι μπορεί να κερδίσει το πάνω μέρος, αλλά θα ήταν μια 

μεγάλη αναστάτωση, αν όντως το κάνουν, και η δική μας εκδοχή θα πρέπει να 

αντανακλά αυτό. 

 

Τμήμα 7 - Παίζοντας στρατηγικές 

Τώρα όλα αυτά είναι μεγάλη διασκέδαση, αλλά μέχρι τώρα οι παίκτες είναι απλώς 

ενεργούν ως ζάρια-έλαστρα. Μπορούν επίσης να απολαμβάνουν οι ίδιοι πάρα πολύ 

και, ενδεχομένως, χρησιμοποιώντας μια πολλή φαντασία δίνει σχόλια για τα 

παιχνίδια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κληθεί να προβεί σε λήψη αποφάσεων σε 

όλα - και στη λήψη αποφάσεων είναι κάτι που δεν μπορώ να κάνω χωρίς να το 

οποιαδήποτε μαθηματική δραστηριότητα. 

 

Μία από τις θεμελιώδεις αποφάσεις που κάθε διαχειριστή ποδόσφαιρο πρέπει να 

κάνω αφορά το ύφος της ομάδας του παιχνιδιού. Η μορφή που έχουμε 

χρησιμοποιήσει θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα "κανονικό" στυλ παιχνιδιού, που 

ισορροπεί μεταξύ άμυνας και επίθεσης. Ωστόσο, οι διαχειριστές συχνά θεωρούν ότι 

είναι πολύ δελεαστικό να επιλέξουν να παίξουν έναν πιο αμυντικό παιχνίδι, 

προσπαθώντας να περιορίσει τις πιθανότητές σκορ τους αντιπάλους τους »στην τιμή 

των θυσιάζοντας κάποιες από τις δικές τους. 

 

Ως εκ τούτου, αν οι δυο μας παίζουν έναν αγώνα και να αποφασίσω ότι θέλω η ομάδα 

μου να επιλέξουν να παίξουν αμυντικά τότε και οι δύο έχετε δύο λιγότερες 

προσπάθειες για γκολ από τις βασικές ποσοστώσεις μας. Οφείλω επίσης να έχουν το 

αντίθετο επιλογή - για να ρίξει την προσοχή στον άνεμο και να παίξουν ένα ανοιχτό 

και επιθετικό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να περιμένουμε να έχουμε 

περισσότερες προσπάθειες για γκολ, αλλά φυσικά αμυντική απόδοση μου θα μειωθεί, 

οπότε στην πραγματικότητα οι δύο μας μπορούν να αναμένουν να έχουν δύο 

περισσότερες προσπάθειες σε αυτή την περίπτωση. 

 

Στην πραγματικότητα, ας πάρουμε τα πράγματα περισσότερο και έχουν δύο 

περισσότερες επιλογές έτσι υπάρχει μια σειρά από πέντε επιλογές: 

 



επίθεση (A) +2 πιθανότητες στις δύο ομάδες όλα-out 

επίθεση (Α *) +3 πιθανότητες για τις δύο ομάδες 

συνήθους (N) καμία αλλαγή 

αμυντικό (Δ) -2 πιθανότητες από τις δύο ομάδες 

Stonewall αμυντικός (D *) -3 ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες 

 

Φυσικά, δεν είναι μόνο ο ίδιος ο οποίος έχει αυτή την επιλογή. Μπορείτε, επίσης, θα 

πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την στρατηγική που θέλετε τη δική σας ομάδα να 

χρησιμοποιήσει. Ίσως - όπως συμβαίνει πολύ συχνά στο Παγκόσμιο Κύπελλο 

παιχνίδια - όχι μόνο ένα, αλλά και οι δύο από μας θα προτιμήσουν να επιλέξουν ένα 

από τα αμυντικά μέσα, οπότε ο αριθμός των προσπαθειών του στόχου που παίρνουμε 

θα περικόψει ακόμη περισσότερο. 

 

Μερικά παραδείγματα: 

 

 Επιλέγω λειτουργία A *, μπορείτε να επιλέξετε A *: και οι δύο ομάδες πάρουν +3 +3 

= 6 επιπλέον πιθανότητες 

 Επιλέγω λειτουργία A, μπορείτε να επιλέξετε D *: και οι δύο ομάδες πάρουν 2 -3 = -

1 επιπλέον πιθανότητες 

 Επιλέγω λειτουργία D, μπορείτε να επιλέξετε D *: και οι δύο ομάδες πάρουν -2 -3 = 

-5 επιπλέον πιθανότητες 

 Επιλέγω λειτουργία A *, μπορείτε να επιλέξετε N: και οι δύο ομάδες λάβετε +2 +0 = 

2 επιπλέον πιθανότητες 

 Επιλέγω λειτουργία A, μπορείτε να επιλέξετε D: και οι δύο ομάδες πάρουν +2 -2 = 0 

επιπλέον πιθανότητες 

 

Αυτό αισθάνεται δεξιά. Αν και οι δύο ομάδες θέλουν να επιτεθούν είναι πιθανό να 

υπάρξουν πολλά γκολ, και τους άλλους συνδυασμούς φαίνονται εξίσου λογικό. 

 

Τμήμα 8 - Σκληρό και επιθετικό παιχνίδι 

Λοιπόν, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο, αλλά υπάρχει μία ακόμη τακτική που θα ήθελα 

να δω που προσφέρονται στους διαχειριστές της ομάδας. Συχνά, μια ομάδα μπορεί να 

προσπαθήσει να εκφοβίσουν τους αντιπάλους της παίζοντας ένα πολύ φυσικό 

παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δύσκολο συνδέεται με την αμυντική ζώνη της 

ομάδας, και από muscling της αντιπολίτευσης από διασκελισμό του σκληρού ομάδα 

μειώνει τον αριθμό των ευκαιριών στο αντίπαλο τέρμα ειδάλλως θα περιμένετε να 

πάρετε. 

 

Αυτό φαίνεται αρκετά εύκολο για την προσομοίωση. Μια ομάδα που επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν τη σκληρή επιλογή παίξει ρόλους του πεθαίνουν? Το αποτέλεσμα 

καθορίζει τον αριθμό των πυροβολισμών ότι οι αντίπαλοι χάνουν από την ποσόστωσή 

τους - που μερικές φορές μπορεί να σημαίνει ότι σε ένα μεγάλο αμυντικό παιχνίδι μία 

ομάδα δεν παίρνει το γκολ τις ευκαιρίες σε όλους. (Αυτό θα είναι σπάνιο, αλλά είναι 

με κανένα τρόπο ρεαλιστικό.) 



 

Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι κανένας από εμάς δεν θέλουν να δουν μια ομάδα εγγυάται 

την επιτυχία από τις αθέμιτες τακτικές και όλοι προτιμούν να δούμε αρετή 

ανταμείβεται. Εξ ου και η ομάδα για την οποία το παιχνίδι είναι σκληρό προκάλεσε 

παίρνει επίσης να κάνετε μια ζαριά για να δείτε τις πειθαρχικές συνέπειες που 

επιβάλλονται στους παραβάτες: 

 

 μια ρίψη των 6: ο διαιτητής βραβεία 2 πέναλτι, 

 3, 4, 5: 1 απονέμεται ποινή, 

 1, 2: οι κακοποιοί να ξεφύγει με αυτό - χωρίς παρενέργειες. 

 

Για να τραβήξετε μια ποινή άλλη ζαριά γίνεται: 

 

 1: αναπάντητες 

 2: σώθηκε από τον τερματοφύλακα 

 3, 4, 5, 6: ένα γκολ. 

 

Φυσικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δύο ομάδες θα επιλέξουν να παίξουν σκληρά. 

 

Τμήμα 9 - Το τελικό μίγμα 

Θα μπορούσε να υπάρξει μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία 9s Στάδιο, όχι μόνο επειδή 

υπάρχουν πολλές επιπλέον ιδέες που εσείς και τα παιδιά σας μπορεί να καταλήξει, 

αλλά και επειδή θα θελήσετε πιθανώς να αναμίξετε και να ταιριάξετε, έτσι ώστε να 

εφαρμόζουν ορισμένα αλλά όχι όλα τις ιδέες που έχω προτείνει. Σκληρό κανόνα 

παιχνίδι μου είναι ανοικτή σε διάφορες βελτιώσεις (πώς για μια superhard ή θετικά 

βάναυση επιλογή;), και θα ήταν ωραίο να ρυθμίσετε τα πράγματα έτσι που να 

ταιριάζει μπορεί να παιχτεί σε δύο ίσα μέρη για να επιτρέψει στους διαχειριστές 

ομάδα την ευκαιρία να αλλάξουμε τις τακτικές κατά το δεύτερο μισό. Υπάρχουν 

πολλές περισσότερες πτυχές που περιμένουν να συμπεριληφθεί, και θα με ενδιέφερε 

να ακούσω τις προτάσεις. Δεν έχω μπει στον κόπο να διευκρινίσει τις διαδικασίες για 

την παράταση ή τα πέναλτι, τα οποία θα είναι αρκετά εύκολο να εφαρμοστούν. Άλλες 

ιδέες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν, αλλά δεν έχω προσπαθήσει να χτίσει στη 

περιλαμβάνει, για παράδειγμα, οι τραυματισμοί, πειθαρχικές επιπτώσεις και 

αναστολές, απεργούς αστέρων ή σούπερ τερματοφύλακες, .... 

 

Τμήμα 10 - το δικό του ανταγωνισμού σας 

Εάν δεν υπάρχει τυχαίνει να είναι ένα σημαντικό ανταγωνισμό που εμφανίζεται είναι 

ωραίο να αναπτύξουν τις ιδέες και να παίξετε τους αγώνες σε συνεργασία με το 

Παγκόσμιο Κύπελλο το ίδιο. 

 

Είναι επίσης δυνατό να μοντέλο ετήσιες εκδηλώσεις όπως το Τσάμπιονς Λιγκ ή το 

κύπελλο FA. Διαγωνισμοί σαν αυτές δεν παίζονται σε ουδέτερες χώρες όπως ένα 

Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για λόγους σπίτι κλαμπ ». Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 

λογικό να αναγνωρίσει το πλεονέκτημα της η γηπεδούχος, επιτρέποντάς τους μία 



επιπλέον ευκαιρία για σκοράρισμα. 

 

Μπορείτε επίσης να παίξετε εντελώς φανταστικό τουρνουά που αφορούν πλευρές της 

φαντασίας. Σε κάθε διαγωνισμό θα πρέπει να αποφασίσει αν σπορά είναι κατάλληλο 

και, εάν ναι, πώς να το εφαρμόσουν - μπορείτε απλά να αποφασίσουν να κάνουν όλες 

οι ομάδες της ίσης ισχύος. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι ευκαιρίες να 

ενσωματώσει γεωγραφικές και άλλες πτυχές είναι τεράστιες? Στη δευτεροβάθμια 

τάξεις δεν υπάρχει συγκρίσιμο περιθώριο για το πρόγραμμα εργασίας σχετικά με την 

πιθανότητα, χειρισμός δεδομένων, καθώς και συναφή θέματα. Και αν δεν έχω 

αναφέρει δεσμούς με την επίτευξη των στόχων Ma1 (Χρήση και Εφαρμογή 

Μαθηματικών) και EN1 (ομιλία και ακρόαση), είναι επειδή εισχωρούν σε κάθε πτυχή 

της εργασίας αυτής. 

 

Ενότητα 11 - Σχόλια 

Ένα από τα ωραιότερα πράγματα για την παραγωγή των δικών υλικά μου είναι ότι 

παίρνω πολλά απάντηση από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, γι 'αυτό πείτε 

μου παρακαλώ για κάθε ενδιαφέρουσες εξελίξεις ή τις ιδέες, νέες προτάσεις, και 

ούτω καθεξής. Ανυπομονώ να ακούσω από εσάς! 

 

 

 

 

Την επόμενη φορά που βλέπετε το ποδόσφαιρο και να βλέπετε το αγαπημένο σας 

quarterback ρίξει μια ολοκλήρωση περάσει, σκεφτείτε για τα μαθηματικά που 

χρησιμοποιούνται σε σχέση με ολοκληρωμένες περάσει. Math χρησιμοποιείται στο 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε κάθε πράξη, στρατόπεδο εκπαίδευσης, προ-

αγωνιστική σεζόν, και κανονικό παιχνίδι εποχής. Χωρίς μαθηματικά δεν θα είναι 

απλώς ένα παιχνίδι που χρησιμοποιεί δέρμα χοίρου. 

Ας δούμε την ολοκλήρωση περάσει και τα μαθηματικά που εμπλέκονται. Ο 

στρατηγός παρακολουθείται από το ποσοστό των ολοκληρώσεων προσπάθησε και 

έκανε, μαζί με τα ναυπηγεία ολοκλήρωση. Η απόσταση έριξε την μπάλα και ποια 

πλευρά του πεδίου που μέσα από την μπάλα. Επιπλέον, με το ποσοστό ολοκλήρωσης 

βασιζόμενη στη συνεκτίμηση το συμπληρωματικό πρόγραμμα κάτω από το κέντρο ή 

καραμπίνα. Αυτοί οι αριθμοί δέρμα χοίρου όλων των χρησιμοποιούμενων να 

αναπτύξει ένα μαθηματικό μοντέλο του quarterback, για τη στατιστική σύγκριση με 

άλλες στρατηγούς. 

Ο δέκτης που έπιανε το πέρασμα κρίνεται με βάση τον αριθμό των περασμάτων 

ρίχνονται σ 'αυτόν και ο αριθμός των αλιευμάτων. Είναι επίσης κριθεί με βάση τα 

ναυπηγεία αριθμός κερδίζει μετά την αλίευση και περιοχές που πιάνει τα περάσματα. 

Ακριβώς όπως ο στρατηγός είναι αυτοί οι αριθμοί δέρμα χοίρου όλων των 

χρησιμοποιούμενων να αναπτύξει ένα μαθηματικό μοντέλο του δέκτη, για τη 

στατιστική σύγκριση με άλλους δέκτες. 

Ας ρίξουμε μια ματιά σε άλλα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται στο επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο. Η ομάδα που θα σκοράρει τους περισσότερους πόντους κερδίζει, είναι 



αλήθεια. Ωστόσο, η καλύτερη ομάδα του πεδίου μπορεί να μην είναι η νικήτρια 

ομάδα, γιατί η τύχη δεν επικρατήσουν στο ποδόσφαιρο όπως και τα άλλα αθλήματα. 

Στατιστικά μια ομάδα μπορεί να τρέξει σε όλη την αντίπαλη ομάδα και να χάσουν. 

Για παράδειγμα: 

• Ομάδα Α: διάβαση των ναυπηγείων - 375, ορμώντας ναυπηγεία - 135, Kick Off 

επιστροφής ναυπηγεία - 73, Quarterback Ολοκλήρωση 22 από 35, Quarterback 

Rating 88,7, και επιστροφής ναυπηγεία Θέση 36. 

• Ομάδα Β: διάβαση των ναυπηγείων - 250, ορμώντας ναυπηγεία - 99, Kick Off 

επιστροφής ναυπηγεία - 101, Quarterback Ολοκλήρωση 17of 40, Quarterback Rating 

56,5, και επιστροφής ναυπηγεία Θέση 22. 

Η ομάδα Α είναι στατιστικά καλύτερη από την ομάδα Β, ωστόσο Ομάδα Β κερδίσει. 

Ένα στατιστικό στοιχείο που δεν φαίνεται είναι λάθη. Η ομάδα Α είχε 4 λάθη και 

έχασε 4? Και η Ομάδα Β δεν είχε κύκλο εργασιών. Λάθη Ομάδα κόστος Ένα 

παιχνίδι. 

Όταν πρόκειται για μαθηματικά το ποδόσφαιρο είναι παντού. Ας ρίξουμε μια ματιά 

σε παίκτες και τα μαθηματικά για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα έχουμε ήδη μιλήσει 

για το παιχνίδι στατιστικό μοντέλο, αλλά τι γίνεται με τον παίκτη. Το στατιστικό 

μοντέλο ενός παίκτη περιλαμβάνει το ύψος του, το βάρος, τις μετρήσεις σώματος, 40 

αυλή του χρόνου παύλα, κάθετο ύψος φθάνει, πόσες φορές μπορεί να έχει σηκώσει 

ένα ορισμένο βάρος, πόσο βάρος μπορεί να έχει ανελκυστήρα, πόσο γρήγορα μπορεί 

να τρέξει ο ίδιος πληθώρα εμποδίων, και πολλά άλλα. 

Πριν από προσκόπους και προπονητές ποτέ εξετάσει ή να μιλήσετε σε ένα δυναμικό 

παίκτη, βλέπουν στατιστικό μοντέλο του παίκτη και οι παίκτες παίζουν στατιστικό 

μοντέλο. Αν τους αρέσει αυτό που βλέπουν προς τον αριθμό, τότε μπορεί να μιλήσει 

με τον παίκτη. 

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από τη μετακίνηση του χοίρου 

100 ναυπηγεία να σκοράρει 6 πόντους και στη συνέχεια το σημείο μετά το λάκτισμα 

για 1 πόντο. Ίσως η ομάδα έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα γκολ πεδίο από την γραμμή 

40 αυλή για να κάνουν ένα 50 γκολ πεδίο αυλή για τους 3 πόντους. Ίσως να 

δοκιμάσει ένα 2 σημείο συζήτησης μετά το touchdown. Για την επίτευξη σημεία μιας 

ομάδας πρέπει να μετακινήσετε το δέρμα χοίρου τουλάχιστον 10 μέτρα μέσα σε 4 

κατεβάζει για να πάρει ένα άλλο σύνολο των 4 Downs. Όλη την ώρα το ρολόι 

παιχνίδι περνά κάτω από 25 δευτερόλεπτα για να 0 για τον στρατηγό να πάρει το 

παιχνίδι πλέι-οφ, αν όχι τότε ένα 5 ποινή αυλή. 

Όλα αυτά θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 60 λεπτά παιχνιδιού του χρόνου χωρίζεται σε 

4 τέταρτα δεκαπέντε λεπτά, με 2 δεκαπέντε λεπτά τέταρτα σε κάθε ημίχρονο. Ω ναι, 

κάθε ομάδα έχει 3 outs φορά σε κάθε ημίχρονο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 

30 δευτερόλεπτα χρονικά όρια. Και έπειτα υπάρχουν τα 2 προειδοποιήσεις λεπτό λίγο 

πριν από το τέλος κάθε εξαμήνου. Ουφ, τα μαθηματικά είναι παντού στο 

ποδόσφαιρο. 

 

 



 

 

  

 

 

                 1Ο Γενικό Λύκειο Ιλίου 
 
               ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
 
              
             ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 
 
• Φωτοπούλου Μαριαλένα 
 
•  Χαμόδρακα Γεωργία 
 
• Χάμζα Ερίσα 
 
• Τζώρτζης Βασίλης 
 
• Χριστόπουλος Ταξιάρχης  
  
        ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
                
              Γκέγκας Σπύρος    Ίλιον 

                                                  Ιανουάριος 2012                        



 

Παραδίδοντας αυτή την ερευνητική έκθεση , ολοκληρώνεται ένα σημαντικό στάδιο 

εργασιών για την ομάδα μας. Ήταν μια περίοδος κουραστική αλλά πολύ δημιουργική. 

Τα πέντε μέλη της ομάδας θεωρούμε ότι μας πρόσφερε πολλά σε γνώσεις , ενώ 

βελτίωσε αισθητά τις μεταξύ μας σχέσεις στο σχολείο.  

   Θα θέλαμε , με την ευκαιρία της παράδοσης της Ερευνητικής μας Έκθεσης , να 

ευχαριστήσουμε θερμά :  

 Τον καθηγητή μας Γκέγκα Σπύρο για τη στήριξή του σε όλη τη διάρκεια 

διεξαγωγής της έρευνας.  

 Τα υπόλοιπα μέλη στο Τμήμα Ενδιαφέροντος όπου ανήκουμε για την πολύ 

καλή συνεργασία σε όλες τις φάσεις της Ερευνητικής Εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένα συνηθισμένο ερώτημα που κάνουν οι μαθητές στους καθηγητές τους είναι << 

Γιατί μαθαίνουμε Μαθηματικά ; >> και << Πού θα μας χρησιμεύσουν ; >>. Η 

απάντηση είναι πάντα η ίδια << Επειδή είναι χρήσιμα στη ζωή μας >>. Η αλήθεια 

είναι ότι κανένας δεν μένει ικανοποιημένος από την απάντηση Θα μπορούσε να είναι 

χρήσιμα μέχρι να μάθουμε τις τέσσερις πράξεις για τους καθημερινούς λογαριασμούς 

και υπολογισμούς μας. Τότε όμως γιατί μαθαίνουμε όλα αυτά τα Μαθηματικά ; Είναι 

αλήθεια ότι προτιμούμε τα εύκολα και τα απλά πράγματα και όχι τα δυσνόητα. Όμως 

τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τα μαθηματικά βρίσκονται παντού γύρω μας 

μόνο που χρειάζεται κάποια προσπάθεια να τα ανακαλύψουμε. Όλες οι επιστήμες 

χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να λύσουν τα δικά τους προβλήματα. Οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι δεν θα μπορούσαν να ξαναβρούν τα όρια των χωραφιών τους μετά από 

κάθε πλημμύρα του Νείλου , αν δεν χρησιμοποιούσαν τη γεωμετρία , ούτε θα 

μπορούσαν να κτίσουν τις πυραμίδες , ούτε ποτέ ο Κολόμβος θα είχε ανακαλύψει την 

Αμερική αν δεν χρησιμοποιούσε τριγωνομετρία για να διαβάσει τα αστέρια , ούτε τα 

διαστημόπλοια θα είχαν φτάσει στον Άρη αν δεν είχαν σχεδιαστεί με λεπτομέρεια οι 

τροχιές τους με μαθηματικούς υπολογισμούς. Ούτε φυσικά θα υπήρχαν οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολλά ακόμα. Η φυσική, η πληροφορική, η βιολογία, η 

ιατρική, η γεωλογία ακόμη και οι οικονομικές επιστήμες στηρίζονται στα 

μαθηματικά. Έτσι λοιπόν τα μαθηματικά που φαίνονται απομακρυσμένα από την 

πραγματικότητα δίνουν απαντήσεις και αποκαλύπτουν με τεράστια επιτυχία τα 

φαινόμενα του κόσμου που είναι κατανοητά και συγκεκριμένα.  

Τα μαθηματικά δεν είναι λοιπόν ένα μάθημα που απευθύνεται σε λίγους και έξυπνους 

, αλλά ένα μάθημα απαραίτητο σε κάθε άνθρωπο , όπως είναι και η γλώσσα. Ακόμη 

και άνθρωποι που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο χρησιμοποιούν στη ζωή τους 

μαθηματικά.  

Γιατί όλα βασίζονται στα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Από το πιο απλό στο πιο σύνθετο! 

Μερικά παραδείγματα είναι : πχ: όταν κάνεις κλικ στον Η/Υ σου σε ένα κουμπί τότε 

το κάτω μέρος της οθόνης σου χρησιμοποιείτε ως άξονας x'x και η αριστερή πλευρά 

ως άξονας y'y ώστε να στείλει τις διανυσματικές ακτίνες στο κουμπί και να λάβει το 

σήμα για να πάει παρακάτω!! Επίσης άλλο παράδειγμα είναι ,σχετικά με την ιατρική 

,το μηχάνημα που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες της παραβολής ώστε να σπάσει την 

πέτρα στα νεφρά ,στη γυμναστική το ελλειπτικό μηχάνημα μέσω της κίνησης σε 

ελλειπτική τροχιά καταφέρνει και μας γυμνάζει όλο μας το σώμα ,ακόμη και οι 



αρχιτέκτονες για να φτιάξουν μία κάσα σε πόρτα και να είναι σε σχήμα σαν μισός 

κύκλος, χρησιμοποιούν νήμα ώστε να φτιάξουν μια υπερβολή και να γίνουν ίσα όλα 

τα μέρη!!! Τέλος κάτι καθημερινό ,όλες μας οι σκέψεις ,τα προβλήματα και οι λύσεις 

τους ,οι επιλογές μας ,αποτελούνε από απλά μαθηματικά!!!!  

 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Ο αστρονόμος χρησιμοποιεί μαθηματικά όλη την ώρα. Ένα παράδειγμα είναι όταν 

κοιτάμε αντικείμενα στον ουρανό με ένα τηλεσκόπιο. Η κάμερα που είναι 

συνδεδεμένη με το τηλεσκόπιο ουσιαστικά καταγράφει μια σειρά από αριθμούς - οι 

αριθμοί μπορεί να αντιστοιχούν σε πόσο φως διαφορετικά αντικείμενα εκπέμπουν 

στον ουρανό , το είδος του φωτός , κλπ. Για να είναι σε θέση να κατανοήσει τις 

πληροφορίες που αυτοί οι αριθμοί περιέχουν , πρέπει να χρησιμοποιήσει τα 

μαθηματικά και στατιστικά στοιχεία για να ερμηνεύσει.  

Ένας άλλος τρόπος που ο αστρονόμος χρησιμοποιεί μαθηματικά είναι όταν 

διαμορφώνει και δοκιμάζει θεωρίες για τους φυσικούς νόμους που διέπουν τα 

αντικείμενα στον ουρανό. Θεωρίες αποτελούνται από τους τύπους που σχετίζονται με 

ποσότητες μεταξύ τους (π.χ. Νόμος του Νεύτωνα). Για να μπορέσει να εξετάσει τις 

θεωρίες και να τις χρησιμοποιήσει πρέπει να χρησιμοποιήσει μαθηματικά για να 

χειριστεί τις εξισώσεις. 

 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ 

Το τηλεσκόπιο είναι μία οπτική ή άλλη διάταξη που συλλέγει και εστιάζει ορατό φως 

ή άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, όπως ραδιοκύματα, υπέρυθρο, υπεριώδες, 

ακτίνες γ , ακτίνες Χ κλπ. 

Τα τηλεσκόπια αποτελούνται από ένα φακό (ή κοίλο κάτοπτρο) που λέγεται 

αντικειμενικός κι από ένα άλλο φακό , τον προσοφθάλμιο. Ο αντικειμενικός φακός 

κάμπτει τις ακτίνες που πέφτουν πάνω του από το αντικείμενο και σχηματίζει το 

είδωλό του στην εστία. Το είδωλο του αντικειμένου μεγαλώνει χάρη στον 

προσοφθάλμιο φακό και παρατηρείται από αυτόν που χειρίζεται το τηλεσκόπιο. 



Το είδωλο είτε παρατηρείται με την χρήση ειδικών φακών προσαρμογής 

(προσοφθάλμιοι φακοί) είτε αποτυπώνεται με τη χρήση φωτογραφικών αισθητήρων , 

προκειμένου να γίνουν παρατηρήσεις , μετρήσεις (φωτομετρία , φασματοσκοπία) 

κλπ. 

Συνήθως η φωτοσυλλεκτική ικανότητα ενός τηλεσκοπίου εξαρτάται από τη διάμετρό 

του  (aperture). Όσο μεγαλύτερη είναι η φωτοσυλλεκτική επιφάνεια ενός 

τηλεσκοπίου , τόσο αμυδρότερα αντικείμενα είναι ικανό να ανιχνεύσει.  Εξαρτάται 

επίσης από τη διαδρομή του φωτός μέσα στο τηλεσκόπιο. Το φως στην πορεία του 

συναντά πολλά εμπόδια όπως δευτερεύοντα κάτοπτρα, στρώματα επικάλυψης και 

διαφράγματος με σημαντική επίπτωση στην ικανότητα συλλογής φωτός. Στην 

πραγματικότητα , για να αυξηθεί η ικανότητα συλλογής φωτός ενός τηλεσκοπίου θα 

πρέπει να αυξηθεί η διάμετρος του κυρίως φακού η κατόπτρου.  

Το πηλίκο της εστιακής απόστασης του αντικειμενικού φακού δια της εστιακής 

απόστασης του προσοφθάλμιου είναι η Μεγέθυνση. Με το μάτι η ευκρινής όραση 

αντιστοιχεί στα 30 εκατοστά περίπου. Αν όμως με το φακό δούμε σε απόσταση εένα 

εκατοστού, τότε η μεγέθηνση είναι 30:1=30. 

 

                         ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ SUPERNOVA    

                                 (ΒΙΝΤΕΟ) 

Ο όρος υπερκαινοφανείς αστέρες ή supernova αναφέρεται σε διάφορους τύπους 

εκρήξεων που συμβαίνουν στο τέλος της ζωής των αστέρων κατά τις οποίες 

παράγουν εξαιρετικά φωτεινά αντικείμενα, αποτελούμενα από πλάσμα,(ιονισμένη 

ύλη) και των οποίων η αρχική φωτεινότητα τους στη συνέχεια αδυνατίζει μέχρι του 

σημείου της αφάνειας μέσα σε λίγους μήνες. 

 

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι για αυτή την κατάληξη: ένας όταν ένας αστέρας  

παύει να παράγει ενέργεια στον πυρήνα του, καταρρέει κάτω από την δύναμη της 

ίδιας του της βαρύτητας. Δεύτερη περίπτωση όταν ένας λευκός νάνος συρρικνωμένος 

και παγομένος αστέρας, που απορροφά το υλικό από ένα συνοδό αστέρα όταν φτάσει 

στο κρίσιμο όριο απορόφησης μάζας το λεγόμενο Όριο Τσαντρασεκάρ 



(chandrasekhar) , οπότε θα υποστεί θερμοπυρηνική έκρηξη. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις η θερμοπυρηνική έκρηξη εκτινάσσει μεγάλο μέρος του αστρικού υλικού 

με μεγάλη ταχύτητα που υπερβαίνει τα 3.000χλμ/δευτερόλεπτο,προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Θεωρείται μάλιστα ότι η λάμψη τέτοιων εκρήξεων είναι μεγαλύτερη 

απο αυτή ολόκληρου του γαλαξία. 

 

Οι υπερκαινοφανής τύπου la πιστεύεται ότι έχουν την ίδια μέγιστη απόλυτη 

λαμπρότητα και έτσι χρησιμεύουν ως δείκτες - υπολογιστές τεράστιων αποστάσεων 

στο Σύμπαν. Αντίθετα οι υπερκαινοφανείς τύπου lb και ll , έχουν ποικίλες 

λαμπρότητες ανάλογα με τη μάζα του αστέρα που τις παράγει , του λεγόμενου 

προγεννήτορα.  

 

Η έκρηξη υπερκαινοφανούς δημιουργεί ένα κύμα στον γύρω χώρο , αφήνοντας ένα 

είδος νεφελώματος που είναι γνωστό ως υπόλειμμα υπερκαινοφανούς. Οι εκρήξεις  

supernova είναι η κύρια και σημαντικότερη πηγή όλων των βαρύτερων του οξυγόνου 

στοιχείων. Η έκρηξη μεταφέρει αυτά τα βορέα στοιχεία στο μεσοαστριακό χώρο, 

εμπλουτίζοντας τα μοριακά νέφη (αστρική σκόνη) που αποτελούν την  πρώτη ύλη για 

τον σχηματισμό των αστέρων και των πλανητών. 

Οι επιπτώσεις μιας πολύς κοντινής έκρηξης supernova θα ήταν καταστροφικές για τη 

ζωή πάνω στη Γή. Το ωστικό κύμα από μια τέτοια έκρηξη μπορεί να καταστρέψει το 

προστατευτικό στρώμα του όζοντος. Χωρίς το όζον οι υπεριώδεις ακτινοβολίες 

μπορούν να καταστρέψουν το DNA των ζωντανών οργανισμών. Για να γίνει όμως 

αυτό θα πρέπει να έχουν απόσταση μικρότερη ή ίση με 500 έτη φωτός. Η πιο κοντινή 

έκρηξη σημειώθηκε το 1054 στον αστερισμό Ταύρο και ξέσπασε από απόσταση 

6.300 ετών φωτός. Η έκρηξη που δημιούργησε τον αστέρα νετρονίων Geminga στον 

αστερισμό δίδυμοι έγινε σε απόσταση περίπου 510 ετών φωτός από τη Γή. 

Υπολογίζεται ότι αστέρες, όπως ο  Betelqeuse που απέχει 427 έτη φωτός θα εκραγεί 

ως υπερκαινοφανείς. 

 

 



ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ; 

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα εξεταστεί η απόσταση των πλανητών 

απο τον ήλιο. 

Ένας όρος στην αστρονομία όπου θα πρέπει να θυμώμαστε είναι: η αστρονομική 

μονάδα! Μια αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στην απόσταση της Γής από τον ήλιο! 

Ερμής 

Πλησιέστερη: 46.000.000 χλμ (0,307 AU) 

Μακρινότερη: 70.000.000 χλμ (0,466 AU) 

Μέσος Όρος: 57.000.000 χλμ (0,387 AU) 

Πλησιέστερα στη Γή: 77.300.000 χλμ 

Αφροδίτη 

Π: 107.000.000 χλμ (0,718 AU) 

Μ: 109.000.000 χλμ (0,728 AU) 

M.O: 108.000.000 χλμ (0,722 AU) 

Π. στη Γή: 40.000.000 χλμ 

Γή 

Π: 147.000.000 χλμ (0,98 AU) 

Μ: 152.000.000 χλμ (1,1 AU) 

Μ.Ο: 150.000.000 χλμ (1 AU) 

Κρόνος  

Π: 135.000.000 χλμ (9,05 AU) 

Μ: 151.000.000 χλμ (10,12 AU) 

Μ.Ο: 143.000.000 χλμ (9,58 AU) 



Π. στη Γή: 2.570.000 χλμ 

 

                  ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝ 

Πρώτος  Νόμος – Νόμος Αδράνειας  

Τα υλικά σημεία διατηρούν αμετάβλητη τη κινητική τους κατάσταση εκτός εάν 

αναγκαστούν από κάποια  δύναμη να μεταπηδήσουν σε άλλη κατάσταση. Για να 

συμβεί αυτό θα πρέπει όχι μόνο η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι μη μηδενική 

αλλά να δράσει  και για κάποιο χρονικό διάστημα. Το Φυσικό μέγεθος που προκύπτει 

από το γινόμενο της συνισταμένης δύναμης και του χρονικού διαστήματος καλείται 

ώθηση και είναι ο απόλυτος κριτής  της μεταβολής που θα υποστεί η κινητική 

κατάσταση του σώματος – σημείου. Η αδράνεια είναι χαρακτηριστική ιδιότητα της 

ύλης. 

Δεύτερος Νόμος – Θεμελιώδης Νόμος Μηχανικής  

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος ισούται με τη δύναμη που ασκήθηκε 

πάνω του. Η δύναμη είναι το αίτιο της προκαλούμενης αλλαγής. Ορίζεται δε έμμεσα 

δηλαδή από το αποτέλεσμα το οποίο προκαλεί η δράση της για ικανό χρονικό 

διάστημα. Η έννοια του ρυθμού μεταβολής φυσικού μεγέθους θεωρείται από τις sine 

quoi non έννοιες της Κλασσικής Μηχανικής. 

Τρίτος Νόμος – Νόμος Δράσης και Αντίδρασης  

Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά ζεύγη. Είναι αδύνατον να εμφανισθεί 

περιττός αριθμός δυνάμεων. Όταν ένα σώμα ασκεί μια δύναμη σε ένα άλλο τότε 

δέχεται μία αντίθετη δύναμη δηλαδή μία δύναμη ίσου μέτρου αλλά αντίθετης 

κατεύθυνσης. Οι δύο δυνάμεις δεν αλληλοεξουδετερώνονται διότι ασκούνται σε 

διαφορετικά σώματα. Στο ζεύγος των δυνάμεων στο οποίο οι δυνάμεις θα είναι ίσου 

μέτρου, αντίθετης κατεύθυνσης και θα ασκούνται σε διαφορετικό σώμα, θα 

ονομάζονται δράση-αντίδραση. 

 

 



Νόμος  Παγκόσμιας Έλξης (Βαρύτητας)  

 

F=G*m1*m2/r στο τετράγωνο  

F= Η βαρυτική δύναμη μεταξύ δύο σωμάτων/μαζών. 

G=Παγκόσμια Βαρυτική Σταθερά, 6.67x10 (στην -11) N m (στο τετράγωνο) kg (στην 

-2) 

m1=Η μάζα του πρώτου σώματος  

m2=Η μάζα του δεύτερου σώματος  

r=Η απόσταση μεταξύ των κέντρων μαζών των δύο σωμάτων 

      

  Με τη θεωρία της παγκόσμιας έλξης ο Νεύτων αντιμετώπισε θεμελιώδη ερωτήματα 

που απασχολούσαν τη φυσική για καιρό και πρόσφερε μία σοφή και γόνιμη 

κοσμολογική αντίληψη που γρήγορα υπερίσχυσε της αντίστοιχης καρτεσιανής. 

Ακόμη , συνεισέφερε  me ουσιαστικό τρόπο στην οπτική και συγκεκριμένα στη 

θεωρία χρωμάτων , όπου απέδειξε πειραματικά ότι το ηλιακό φώς αποτελείτε από 

επιμέρους χρώματα παρέχοντας την πιο εναργή θεωρία του 17
ου

 αιώνα στον κλάδο 

αυτό. 

  Ασχολήθηκε επίσης με την γεωμετρία , κλασσική και αναλυτική, τη θεωρία των 

αριθμών και την άλγεβρα, για την οποία μάλιστα συνέταξε το Arithmeticae 

Universalis, ένα  διδακτικό βιβλίο όπου γίνεται σαφής διαχωρισμός και μεθοδολογική 

αντιπαράθεση ανάμεσα στην (πρακτική) αριθμητική και την άλγεβρα και όπου 

αναπτύσσονται γενικές μέθοδοι επίλυσης βασικών αλγεβρικών προβλημάτων με 

σημαντική συνεισφορά στη θεωρία των εξισώσεων.  

 

 

 

 



ΕΞΙΣΩΣΗ ΝΤΡΕΙΚ                  N=N.fp ne f1 fi fc fl, 

1 Πόσα άστρα υπάρχουν στον γαλαξία μας, περίπου 400 δισεκατομμύρια /αστέρια 

2 Πόσα απ΄ αυτά τα  άστρα έχουν πλανήτες,…περίπου 1/10 = 40 δις / αστέρια με       

πλανήτες με μέσο όρο 10 πλανήτες 

3 Πόσοι απ΄ αυτους έχουν συνθήκες κατάλληλες για ζωή, συντηρητικά 1/10 = 40 

δισε/ πλανήτες  

4 Σε πόσους από αυτούς αναπτύσσεται ζωή, πιστεύεται ότι παραμένοντας ένας 

πλανήτης σε μέτρια θερμοκρασία για μερικά δισεκατομμύρια χρόνια με μέτρια 

ατμόσφαιρα και νερό ίσως αναπτυχθεί ζωή 

5 Σε πόσους απ΄ αυτούς αναπτύσσεται νοήμων ζωή? Υποθετικά πιστεύουν ότι αργά ή 

γρήγορα τα όντα που έχουν αναπτυχθεί σε ένα πλανήτη θα δώσουν νοημοσύνη, 

περίπου 1/100 = 40 εκατομμύρια με νοημοσύνη 

6 Σε πόσους αναπτύσσεται τεχνολογία που να μπορούν να τους επιτρέπει διαστρικοί 

επικοινωνία? Πιστεύοντας πάντα στο δικό μας μοντέλο δημιουργίας και στα μέχρι 

τώρα γνωστό μοντέλο της φυσικής πιστεύεται 1/10 πάντα υποθετικά γιατί μπορεί να 

αναπτυχθούν πολιτισμοί που έχουν αναπτύξει άλλων μορφών επικοινωνία 

7 Πόσοι ζουν? Η ηλικία της γης είναι 5 δις /χρόνια και του σύμπαντος περίπου 15 δις 

/χρόνια υποθέτουμε ότι η μέση ζωή ενός πλανήτη είναι 10 δις / χρόνια πάντα με τον 

ορθολογισμό που έχουμε πιστεύουμε ότι ένας πολιτισμός έχει επικοινωνία επί 

χρονικό διάστημα ίσο με το ένα χιλιοστό της ηλικίας του πλανήτη, δηλαδή περίπου 

10 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ένα χιλιοστό της ηλικίας του πλανήτη δηλαδή 

περίπου 10 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το ένα χιλιοστό των 4 

εκατομμυρίων τεχνολογικά πολιτισμών πρέπει να υπάρχει τώρα. Να τονίσω ότι δεν 

είναι δυνατόν να έχουν όλοι το ίδιο μοντέλο εξέλιξης με εμάς . Πολλοί πολιτισμοί 

που καταφέρνουν να ξεπεράσουν  τα πρώτα στάδια της τεχνολογικής εξέλιξης ίσως 

επιθυμούν λιγότερη εξάπλωση στο διάστημα και το αντίθετο, με τίμημα βέβαια την 

μετάλλαξη του αρχικού τους είδους. Μπορεί επίσης να υπάρχουν πολιτισμοί που 

έχοντας φτάσει σε τεχνολογικό επίπεδο ασύλληπτο για μας, να παρατηρούν 

αναπτυσσόμενους πολιτισμούς με καθαρά  επιστημονικό και πειραματικό 

ενδιαφέρον. 



 

      Η εξίσωση αυτή πρωτοδιατυπώθηκε το 1961 από τον ραδιοαστρονόμο Frank 

Drake, που σήμερα είναι πρόεδρος του ινστιτούτου SETI, το οποίο ερευνά το σύμπαν 

μήπως και ακούσει ένα σημάδι πως δεν είμαστε μόνοι μας. Η πιο απλουστευμένη 

μορφή της που σας παρουσιάζω αμέσως παρακάτω μας αποδίδει ως αποτέλεσμα τον 

ζητούμενο αριθμό πολιτισμών Ν και είναι ουσιαστικά ένα γινόμενο παραγόντων που 

θα μπορούσαν να είναι καθοριστικοί στη δημιουργία τέτοιων πολιτισμών: 

             N = R * Fp * n * Fl * Fi * Fc * L 

            Τι είναι όλα αυτά; Ιδού: 

 

         R (rhythm): Ο ρυθμός με τον οποίο γεννιούνται άστρα κατάλληλα για τη 

δημιουργία ευφυούς ζωής. Ένας τέτοιος παράγοντας πρέπει να υπάρχει στην εξίσωση 

επειδή το σύμπαν δεν έχει άπειρη ηλικία, άρα θα πρέπει να αναζητήσουμε τους 

πολιτισμούς που ψάχνουμε μέσα στην πεπερασμένη ηλικία του, άρα μας χρειάζεται 

ένας ρυθμός, μια συχνότητα δημιουργίας κατάλληλων τέτοιων άστρων.  

        Fp (F planets): Το ποσοστό των άστρων που διαθέτουν πλανητικά 

συστήματα(όπως ο δικός μας ήλιος). Μέσα στην τεράστια ποσότητα άστρων που 

γεννήθηκαν(με τον προηγούμενο ρυθμό R) μόνο κάποια από αυτά έχουν πλανήτες, 

άρα υπεισέρχεται ένας ποσοστιαίος παράγοντας που αμέσως μας αποκλείει τα 

περισσότερα αστέρια. 

         n : Ο μέσος αριθμός των πλανητών ανά αστρικό σύστημα, με περιβάλλον 

κατάλληλο για δημιουργία ζωής. Απλούστατα επειδή σε ένα πλανητικό σύστημα 

παρόμοιο με το δικό μας δεν είναι δυνατόν όλοι οι πλανήτες του να είναι φιλόξενοι 

για την ανάπτυξη ζωής. 

        Fl (F life): Το ποσοστό από αυτούς τους κατάλληλους πλανήτες n (που δύνανται 

να φιλοξενήσουν ζωή), στο οποίο όντως υπάρχει ζωή. 

        Fi (F intelligence): Το ποσοστό των πλανητών της προηγούμενης κατηγορίας 

Fl, οι οποίοι όχι μόνο φιλοξενούν ζωή, αλλά τα όντα που ζουν εκεί είναι νοήμονα, 

ευφυή. 



        Fc (F calculate): Το ποσοστό εντός της προηγούμενης κατηγορίας Fi των 

ευφυών όντων, τα οποία όχι μόνο είναι νοήμονα αλλά έχουν αναπτύξει υπολογισμούς 

και τεχνολογία ικανή να μεταδίδει ανιχνεύσιμα σήματα, χαρακτηριστικά της ύπαρξής 

τους, μέσα στο σύμπαν.  

        L (length): Το μήκος χρόνου μέσα στη διάρκεια ζωής ενός πολιτισμού της 

κατηγορίας Fc κατά το οποίο έχει την ικανότητα να στέλνει τέτοια ανιχνεύσιμα 

σήματα στο διάστημα.  

 

       Εν κατακλείδι η εξίσωση Ντρέικ είναι ένα «γινόμενο απιθανοτήτων» και 

ουσιαστικά μας αποκλείει το ενδεχόμενο να έρθουμε ποτέ σε επαφή με άλλους 

πολιτισμούς. Τι μας λέει δηλαδή; Από τα συνολικά άστρα του σύμπαντος (τα οποία 

δημιουργήθηκαν σε ένα πεπερασμένο χρόνο με ένα συγκεκριμένο μέσο ρυθμό R, άρα 

δεν είναι άπειρα), πρέπει να ψάξουμε μόνο στο μικρό ποσοστό από αυτά που 

διαθέτουν πλανήτες (Fp). Αφού αποκλείσουμε τα υπόλοιπα και επικεντρωθούμε σε 

άστρα με πλανήτες, θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με τον μικρό αριθμό (n) των 

πλανητών τους που είναι ενδεχομένως φιλόξενοι για ζωή. Από αυτούς λοιπόν τους 

καλούς οικοδεσπότες μόνο κάποιοι όντως θα φιλοξενούν μια ενδεχόμενη ζωή (Fl). Οι 

υπόλοιποι, λυπόμαστε αλλά αποκλείονται… Από τους πλανήτες Fl λοιπόν που 

φιλοξενούν ζωή, μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς έχει πιθανότητα να φιλοξενεί 

νοήμονα όντα (πλανήτες Fi). Οι υπόλοιποι που κατοικούνται από βακτήρια, 

αμοιβάδες, πρωτόζωα, βακίλους και διάφορα άλλα ζωύφια, λυπόμαστε ξανά, αλλά 

αποκλείονται! Ζητάμε μόνο ευφυή όντα. Από τους πλανήτες λοιπόν με ευφυή όντα 

(Fi) μόνο ένα μικρό ποσοστό θα κατοικείται από όντα ικανά να μεταδώσουν 

ανιχνεύσιμα σήματα της ύπαρξής τους στο σύμπαν (Fc). Όλοι οι υπόλοιποι δεν μας 

χρειάζονται στους υπολογισμούς μας. 

       Τέλος σε αυτούς τους ελάχιστους πιθανούς πλανήτες που μας έμειναν και που 

πληρούν όλες τις πιο πάνω προϋποθέσεις, μπαίνει και ο μέγας παράγοντας L που 

μας λέει πως για να έχουμε πιθανότητα επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς θα 

πρέπει να συγχρονιστούν οι εποχές μας. Ο άνθρωπος έχει μερικές δεκάδες χρόνια 

ύπαρξης ως είδος, με κάπου 5.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας, αλλά μέσα σε 

όλο αυτό το διάστημα μόνο τα τελευταία 50 περίπου χρόνια μπορεί να στέλνει και να 

δέχεται ραδιοσήματα. Σε κάθε πιθανό πολιτισμό το χρονικό αυτό διάστημα είναι ένα 



μικρό μόνο μέρος της ιστορίας του. Άρα αν βρίσκεται κάπου ένας τέτοιος 

πολιτισμός θα πρέπει να υπάρξει τέτοιος απίστευτος θεϊκός συγχρονισμός ώστε η 

κρίσιμη αυτή περίοδος της ιστορίας του κατά την οποία θα εκπέμψει το 

ραδιοσήμα του προς εμάς να έχει χρονική διαφορά με τη δική μας αντίστοιχη 

κρίσιμη περίοδο (δηλαδή το σήμερα), ίση με την απόσταση των τόπων κατοικίας 

μας, μετρώντας πάντα την απόσταση αυτή σε έτη φωτός. Αν δηλαδή απέχουν από 

εμάς οι εξωγήινοι φίλοι 3.000 έτη φωτός, θα πρέπει για να τους ακούσουμε σήμερα 

να εξέπεμψαν το 1.000 π.Χ.! Και μια πιθανή απάντησή μας θα φτάσει σε αυτούς το 

5.000 μ.Χ. !  

       Η απόλυτη πιθανότητα δηλαδή! Φίλοι μου η εξίσωση Ντρέικ μπορεί να 

φτιάχτηκε για να μετρήσει τους πιθανούς νοήμονες πολιτισμούς με τους οποίους 

θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή, αλλά το μυστήριό της οφείλεται στο ότι με 

τη χρήση των παραγόντων της αποδεικνύεται το μάταιο της ύπαρξής της… 

     Βέβαια υπάρχει και ο αντίλογος. Οι παραδοχές που κάνουμε για να ανιχνεύσουμε 

κάποια μακρινή ζωή θα έλεγα πως χαρακτηρίζονται από ένα είδος περιβαλλοντικού 

αλλά και χρονικού σωβινισμού. Ψάχνουμε δηλαδή για πλανήτες με συνθήκες όμοιες 

με τις δικές μας. Γιατί παρακαλώ ; Αποκλείεται να υπάρχουν νοήμονα όντα που να 

ζουν στους +500 ή στους -150 βαθμούς Κελσίου ; Και γιατί να θεωρούμε τις μεγάλες 

αποστάσεις του σύμπαντος απαγορευτικές για μακρινά ταξίδια ; Αυτό το κάνουμε 

έχοντας ως δεδομένο τα 70 ή 80 χρόνια της μέσης ανθρώπινης ζωής. Ποιος μας λέει 

πως η διάρκεια θα είναι οπωσδήποτε πρόβλημα για ένα τέτοιο ταξίδι ; Αποκλείεται οι 

μακρινοί φίλοι μας να ζουν 20.000 ανθρώπινα χρόνια ; 

      Τελικά το όλο ζήτημα μάλλον δεν έχει λύση για το ανθρώπινο μυαλό. 

Βρισκόμαστε ακόμα σε βρεφικό στάδιο αναζήτησης μακρινών γειτόνων. Το 

πιθανότερο είναι η γενιά μας να μην ζήσει για να μάθει την μεγαλύτερη είδηση όλων 

των εποχών . . .  

Πιστεύουμε ότι αυτά ήταν αρκετά για να μάθουμε όλοι το πως τα μαθηματικά έχουν 

σχέση με την αστρονομία. Μπορεί να ξεφύγαμε λίγο, βέβαια. Από το θέμα αλλά 

θέλαμε να ερευνήσουμε την αστρονομία σε μεγαλύτερο βάθος και είμαστε 

ευχαριστημένοι αν μπορέσαμε να σας δώσουμε έστω και λίγη γνώση για αυτό το 

θέμα και να σας κάναμε να νιώσετε όπως εμείς όταν κάναμε την εργασία ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                            


