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 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15 θα λειτουργήσει για 10η συνεχή χρονιά ο 

Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία, που έχει σκοπό να φέρει τους μαθητές και των 

τριών τάξεων του Λυκείου πιο κοντά στην Ιστορία και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών, 

της Φυσικής και των Θετικών επιστήμων. Να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την εξέλιξη 

τους και την ουσιαστική σχέση τους με τις διάφορες μορφές της τέχνης, όπως τη 

λογοτεχνία, το θέατρο τη ζωγραφική κ.α. Παράλληλα, η επαφή των μαθητών με τα 

Μαθηματικά τη Φυσική και τις Θετικές επιστήμες, με εντελώς διαφορετικό τρόπο, ο 

οποίος δεν έχει άμεση σχέση με το πώς διδάσκονται  τα μαθήματα στο σχολείο, βοηθά 

στη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών με αυτές . 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσω της ανάγνωσης ενός βιβλίου. 

Φέτος θα περιπλανηθούμε από το Ανταπαζαρ της Μικρασιας στην Ιταλία του 

μεσοπολέμου στην Ισπανία του Εμφύλιου και, τέλος στη Γαλλία της Κατοχής και της 

Αντίστασης.Ο κεντρικός ήρωας θα γνωριστεί με σημαντικές προσωπικότητες του 20ου 

αιώνα , όπως ο χαράκτης Εσερ και ο μαθηματικός Αλεξαντρ Γκροθιντέκ ( ο μεγαλύτερος 

ίσως μαθηματικός του 20ου αιώνα), με τους οποίους μοιράζεται το πάθος του για τη 

συμμετρία, την οποία ο καθένας την αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Θα γνωρίσει 

από κοντά και θα διαβάσει με κριτική ματιά το κίνημα των Μπουρμπακι, το 

σημαντικότερο ίσως μαθηματικό ρεύμα του καιρού μας, και σίγουρα αυτό που άσκησε τη 

μεγαλύτερη επίδραση. Θα χρησιμοποιήσει τον μαθηματικό ορθολογισμό ως εργαλείο 

ανάλυσης ιστορικών γεγονότων, πολιτιστικών ρευμάτων, αλλά και φαινομένων της 

καθημερινότητας. Όλα αυτά με το βιβλίο «Ο Μέτοικος και η Συμμετρία» του Τευκρου 

Μιχαηλίδη.  

 

Θα μελετήσουμε το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, θα μιλήσουμε για την τέχνη 

(ζωγραφική) και τη μουσική της εποχής αυτής και φυσικά θα γνωρίσουμε  το 

επιστημονικό τους  έργο στα μαθηματικά και τη φυσική. Παράλληλα με την ανάγνωση 

του βιβλίου και τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από τα θέματα τα οποία αναπτύσσει η 

συγγραφέας, θα πραγματοποιηθούν:  

α) Διαλέξεις από καθηγητές Πανεπιστημίου, από καθηγητές του Σχολείου μας και άλλων 

Σχολείων με θέματα σχετικά με το βιβλίο αλλά και με θέματα από άλλους χώρους της 

επιστήμης, όπως τη Φυσική, την Αστρονομία , την Ιστορία της Επιστήμης , το Θέατρο κλπ. 

β)Επισκέψεις σε χώρους, όπου γίνονται εκδηλώσεις ή εκθέσεις σχετικές με τα μαθηματικά 

και την τέχνη όπως :αίθουσες εικαστικών, θέατρο , Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Εθνική 

Εστία Επιστημών κ.α., πάντα σύμφωνα και σε συνδυασμό με τη γενικότερη  λειτουργία 

του σχολείου.  

Οι συναντήσεις της ομάδας των παιδιών που θα συμμετέχουν στον Όμιλο θα γίνονται 

κάθε Παρασκευή στην Αίθουσα Μαθηματικών  ώρα 14.15. 

Yπεύθυνοι του Ομίλου : 

Ανδριανός  Ηλίας – Kατέρης Αλέξανδρος-Πατσαλιάς Μιχάλης. 

 


