
Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Ευκλείδειας Γεωµετρίας 

 

«...Το 1966 έγινε στην πόλη Caen της Γαλλίας ένα συνέδριο, όπου είπαν: "Είναι 

καιρός επιτέλους τα µοντέρνα Μαθηµατικά, τα οποία από την εποχή του Cantor µέχρι 

σήµερα - µέχρι τότε δηλαδή, το 1966, έχουν πάρει µια βασική υπόσταση και διέπουν 

όλη µας τη δουλειά ως µαθηµατικών, αυτών που παράγουµε Μαθηµατικά, να µπουν 

από νωρίς στο σχολείο".  

Και αρχίσαµε από τότε µία πορεία η οποία έφερε τη θεωρία Συνόλων στην πρώτη 

∆ηµοτικού, αν όχι στο Νηπιαγωγείο, και η οποία µεταξύ άλλων άδειασε την 

Ευκλείδεια Γεωµετρία από τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

Αλλά (...) το γενικό κλίµα της εποχής ήταν το εξής: Έβλεπες το φοβερό καθηγητή 

Τάδε - ονόµατα µη λέµε - ο οποίος έγραφε στον πίνακα τύπους, χωρίς κανένα σχήµα. 

Σε µια στιγµή είχε κάποια αµφιβολία. Γύρναγε την πλάτη του στο ακροατήριο, 

σχηµάτιζε κρυφά στον πίνακα ένα µικρό σχηµατάκι, να δει αν το σηµείο θα πέσει 

µέσα ή έξω από την έλλειψη, ούτως ώστε να βάλει θετικό ή αρνητικό πρόσηµο στην 

αντίστοιχη παράσταση. Το έσβηνε, για να µην το δουν. Και γύριζε και έβαζε στον 

τύπο το σωστό πρόσηµο. Τα σχήµατα είχαν εξοβελιστεί. 

Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι λείπει πλέον το παράδειγµα, το πλαίσιο αναφοράς της 

Ευκλείδειας Γεωµετρίας από τους Μαθηµατικούς, για δεκαετίες θα έλεγα. ∆εν είναι 

πλέον κοινός τόπος, για τους νέους Μαθηµατικούς. 

Και εδώ επισηµαίνω το πρώτο βασικό λογικό άλµα: Είναι άλλο πράµα να ξεπεράσεις 

την τυραννία των σχηµάτων και άλλο πράµα να εγκαταλείψεις τα σχήµατα χωρίς να 

τα 'χεις διδαχτεί ποτέ. Γιατί η εγκατάλειψη της τυραννίας των σχηµάτων σηµαίνει 

ότι διαθέτεις ισχυρότερες µεθόδους, µε τις οποίες µπορείς να τα ταξινοµήσεις, να 

τα µελετήσεις, να δεις τις ιδιότητες που σε ενδιαφέρουν. Να δεις καινούργιες 

ιδιότητες τις οποίες δεν υποπτευόσουν πριν, και άλλα πολλά. ∆ε σηµαίνει 

εγκατάλειψη των σχηµάτων. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο...»(...) 

«... Στα προβλήµατα της Άλγεβρας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (...) η σειρά µε 

την οποία θα κάνεις τις πράξεις είναι χοντρικά δεδοµένη. Ποιες ταυτότητες θα 

εφαρµόσεις; Είναι γνωστές οι ταυτότητες. Ποια ταιριάζει, ποια δεν ταιριάζει, πώς θα 

αναπτύξουµε αν είναι να πάµε από γινόµενο σε άθροισµα, από άθροισµα σε γινόµενο 

κτλ. Η επίλυση είναι σχετικά τυποποιηµένη. 

Στη Γεωµετρία δεν είναι δεδοµένη η διάταξη του τι θα κάνεις. Εάν στρίψεις ένα 

σχήµα και το µετατοπίσεις µετά, δεν είναι το ίδιο σαν να το µετατοπίσεις πρώτα και 

να το στρίψεις µετά. Αν θα επιλέξεις από το τάδε ή το τάδε σηµείο να φέρεις την 

κάθετο ή την παράλληλη, δεν είναι δεδοµένο του προβλήµατος.  

Πρέπει να στίψεις το µυαλό σου για να το βρεις. Αυτό ήτανε και η κρυφή γοητεία, 

στο Γυµνάσιο όταν ήµουνα, των ασκήσεων της Γεωµετρίας απέναντι στις ασκήσεις 

της Άλγεβρας. Ότι η Άλγεβρα, αν ήξερες τους τύπους, έβγαινε. Η Γεωµετρία, ποτέ 

δεν ήσουν σίγουρος.  

Και άµα το λύσεις, η απόλαυση είναι µεγαλύτερη. Και η απόλαυση έχει µία αξία, η 

οποία σε χρήµα δεν αποτιµάται. Έχει µία αξία αυτή καθεαυτή. Η διάταξη δεν είναι 

δεδοµένη, το µυαλό πρέπει να δουλέψει πιο πολύ...» 
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