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Αγαπητοί συνάδελφοι 
Η Ιστορία της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης είναι ένα πεδίο ερευνών που αποκτά τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές της ∆ιδακτικής των 
Μαθηµατικών. Το ενδιαφέρον αυτό προκαλείται τόσο από την ανάπτυξη των ερευνών για την 
Ιστορία της Εκπαίδευσης γενικά (που αποτελεί παραδοσιακό κλάδο της Παιδαγωγικής) όσο 
και από τα ερωτήµατα που θέτουν ειδικότερα οι έρευνες για τη διδασκαλία και µάθηση των 
Μαθηµατικών. Ενδεικτικό στοιχείο αυτού του ενδιαφέροντος αποτελεί, µεταξύ άλλων, η 
επικείµενη έκδοση του δίτοµου έργου “A History of School Mathematics” µε επιµέλεια των G. 
Stanic και J. Kilpatrick.     
Η Ιστορία της Ελληνικής Μαθηµατικής Εκπαίδευσης έχει γίνει επίσης αντικείµενο 
συστηµατικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, κυρίως µέσω της εκπόνησης, από Έλληνες 
ερευνητές, ενός ικανού αριθµού διδακτορικών διατριβών αφιερωµένων ολικά ή µερικά σ’ αυτό 
το ζήτηµα. Έχουν δηµοσιευτεί επίσης σχετικές εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 
καθώς και δύο τουλάχιστον βιβλία, στα οποία εξετάζονται από µια ιστορική προοπτική 
διάφορες όψεις της Ελληνικής Μαθηµατικής Εκπαίδευσης. Παράλληλα βέβαια πρέπει να 
τονιστεί το γενικότερο ενδιαφέρον για την Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης, που 
εκδηλώνεται µε τη διδασκαλία του αντίστοιχου µαθήµατος στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, αλλά 
και την επικείµενη ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης.      
Η ύπαρξη αυτού του ενδιαφέροντος, αλλά και ενός σηµαντικού πλέον αριθµού Ελλήνων 
ερευνητών, οδήγησε τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού «Ερευνητική ∆ιάσταση της 
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών», που εκδίδεται από το Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας της 
Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, να αφιερώσει ένα τεύχος στην Ιστορία της Μαθηµατικής 
Εκπαίδευσης. Για να δοθεί ένας πιο συγκεκριµένος προσανατολισµός στο αφιέρωµα, 
αποφασίστηκε αυτό να εξειδικευθεί στην Ιστορία της Ελληνικής Μαθηµατικής Εκπαίδευσης 
την περίοδο 1950 – 2000 και να συµπεριλάβει ζητήµατα γενικού – µεθοδολογικού χαρακτήρα 
όσο και µελέτες περιπτώσεων. Η πρωτοβουλία αυτή αναµένεται ότι θα ωθήσει και θα 
συµβάλλει στη διατήρηση του ενδιαφέροντος. Θα αναδείξει βασικά ζητήµατα και προβλήµατα 
του ερευνητικού πεδίου και θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας όλων των ενδιαφεροµένων.     
Το αφιέρωµα θα δηµοσιευτεί στο 6ο τεύχος του περιοδικού το οποίο προγραµµατίζεται να 
κυκλοφορήσει στα τέλη του 2002 ή στις αρχές του 2003. Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα 
κριθούν, σύµφωνα µε τον κανονισµό του περιοδικού, από δύο κριτές και η έκθεση των κριτών 
θα κοινοποιηθεί στους συγγραφείς. 



Προθεσµία υποβολής των εργασιών είναι η 30η Σεπτεµβρίου 2002. Για τον καλύτερο 
συντονισµό και προγραµµατισµό του αφιερώµατος παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι 
συγγραφείς να επικοινωνήσουν µε τους επιµελητές του αφιερώµατος στις παρακάτω 
διευθύνσεις: 
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ΜΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 
1950-2000: πενήντα χρόνια που συγκλόνισαν την ελληνική µαθηµατική παιδεία. Ίσως έτσι να 
έθετε το θέµα των µαθηµατικών αλλαγών στην ελληνική πραγµατικότητα, κατά το δεύτερο µισό 
του 20ου αιώνα, ο John Reed (1887-1920)1. Αν και ο χαρακτηρισµός “συγκλόνισαν” είναι 
υπερβολικός, ωστόσο προκαλεί έναν διεισδυτικό προβληµατισµό για το είδος της 
µεταπολεµικής πορείας των Μαθηµατικών στην Ελλάδα. Ήταν ριζοσπαστική; ή βαθµιαία; 
Υπήρχαν δηλαδή βαθιές αλλαγές; ανατροπές; ή εξελίχθηκαν όλα κλιµακωτά; γραµµικά; 
Ενδεικτικός, για το συγκεκριµένο προβληµατισµό, είναι ο τίτλος του άρθρου “We Need 
Another Revolution in Secondary School Mathematics” (Χρειαζόµαστε µια Άλλη Επανάσταση 
στα Σχολικά Μαθηµατικά της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) του αµερικάνου διδακτικολόγου 
Zalman Usiskin, που δηµοσιεύτηκε στην Ετήσια Επετηρίδα του 1985 του Εθνικού Συµβουλίου 
των Μαθηµατικών της Εκπαίδευσης.2   
                                                           
⊗ Το πρώτο µέρος αυτού του άρθρου το πραγµατεύτηκε ο Ν. Καστάνης και την τελευταία ενότητα ο Γ. Θωµαΐδης. 
Η τελική του διαµόρφωση οφείλει πολλά στις κριτικές παρατηρήσεις και τις παρεµβάσεις του ενός στο κείµενο 
του άλλου. Η σύνθεσή του, λοιπόν, είναι αποτέλεσµα µιας αρµονικής συνεργασίας µε κοινό στόχο την ανάπτυξη 
και την εδραίωση της ιστοριογραφίας της ελληνικής µαθηµατικής παιδείας στην Ελλάδα. 
* Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ηλεκτρ. διεύθυνση: gthom@otenet.gr .  
** Τµήµα Μαθηµατικών Α.Π.Θ., ηλεκτρ. διεύθυνση : nioka@auth.gr . 
1 Αµερικάνος δηµοσιογράφος και συγγραφέας του πολύκροτου βιβλίου Ten days that shook the world. 
 στο Hirsch, Ch.R. & Zweng, M.J.(eds.): The Secondary School Mathematics Curriculum, 1985 Yearbook, National 
Council of Teachers 
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Από τη σκοπιά αυτή µπορεί να φωτιστούν οι “αθέατες” πτυχές της ανέλιξης των τύπων 
ορθολογικότητας της σύγχρονης µαθηµατικής παιδείας στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια µπορούν 
να αναδειχθούν οι αναµορφώσεις του µαθηµατικού λόγου και των µαθηµατικών ιδεωδών στην 
ελληνική συγκυρία, την τελευταία πεντηκονταετία πριν τη νέα χιλιετία. Έτσι θα δοθεί η 
δυνατότητα να συνειδητοποιηθούν οι ελληνικές µεταλλαγές της µαθηµατικής σκέψης και 
νοοτροπίας, τη συγκεκριµένη περίοδο, όπως και οι σχετικές εθνοµαθηµατικές αναστολές.  
 
Γίνεται φανερό ότι µια τέτοια προδιάθεση για να ενεργοποιηθεί και να αποδώσει προαπαιτεί 
ένα πλαίσιο γονιµοποιητικών ιδεών και µεθοδολογικών εφοδίων. Για το σκοπό αυτό θα 
επισηµανθούν κάποια κεντρικά ζητήµατα της ανέλιξης της µαθηµατικής παιδείας, διεθνώς και 
στην Ελλάδα ειδικότερα, παράλληλα θα φωτιστούν κάποιες όψεις της σύγχρονης 
ιστοριογραφίας της µαθηµατικής κουλτούρας. 
 
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
Οποιαδήποτε ιστορική προσέγγιση στη µαθηµατική παιδεία µιας χώρας, ή γενικότερα µιας 
εποχής, θα σκοντάψει, από την αρχή-αρχή, στο διφορούµενο περιεχόµενο της έννοιας 
“παιδεία”. Είναι, εποµένως, απαραίτητη κάποια σχετική διευκρίνιση. Το πρώτο που µπορεί να 
σηµειωθεί είναι ότι ο όρος “παιδεία” συνήθως χρησιµοποιείται µε τη σηµασία της 
εκπαίδευσης, δηλαδή της µόρφωσης στα πλαίσια θεσµοποιηµένων δοµών, όπου οι σχετικές 
επιλογές, εγκυρότητες και διαδικασίες αξιολόγησης αποτυπώνουν, εν πολλοίς, το επίσηµο (ή 
γραφειοκρατικό) περιεχόµενο και µηχανισµό της παιδείας. Αυτή η άποψη είναι, 
αναµφισβήτητα, η επικρατέστερη και η πιο προσιτή. ∆εν είναι όµως το µοναδικό και πλήρες 
νόηµα του όρου, γιατί η παιδεία, γενικότερα, σηµατοδοτεί τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά του 
τρόπου σκέψης και της νοητικής συµπεριφοράς σ’ ένα εθνικό περιβάλλον και / ή σε µια 
συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. ∆ιαφαίνεται, µάλιστα, ότι η πολιτισµική αυτή πλευρά της 
παιδείας προσδιορίζει το βαθύτερο περιεχόµενό της, ενώ η “γραφειοκρατική” εκδοχή της 
αντιπροσωπεύει την επιφανειακή έκφανσή της. Και αυτό γιατί η “επίσηµη” παιδεία δεν µπορεί 
να είναι σπορά της τύχης, ούτε αυθαίρετες επιβολές, αλλά αντανάκλαση του “πολιτισµικού 
κεφαλαίου” και της πολιτισµικής δυναµικής. Από την άλλη πλευρά τα πολιτισµικά ερείσµατα 
της παιδείας δεν “αιωρούνται” αόριστα, αλλά διαπλέκονται, µε τον ένα ή άλλο τρόπο, µε τη 
θεσµοθετηµένη παιδεία. Θα µπορούσε λοιπόν να θεωρηθούν οι δύο αυτές πλευρές της 
παιδείας ως συµπληρωµατικές συνιστώσες του περιεχοµένου της. 
 
Μέσα απ’ αυτή την οπτική γωνία για την παιδεία, η ιστορική προσέγγιση στη σύγχρονη 
ελληνική µαθηµατική παιδεία προσβλέπει σε µια σφαιρική αναπαράσταση της ανάπτυξης της 
µαθηµατικής σκέψης και συµπεριφοράς, όπου η ανάλυση των µαθηµατικών καταστάσεων θα 
συνδυάζεται µε τις εκάστοτε εθνο-πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και τις εξωτερικές επιδράσεις. 
Στην κατεύθυνση αυτή δύο θεµατικές “αρτηρίες” παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η πρώτη 
αποσκοπεί στην ανάδειξη των αλλαγών στις γνωστικές δοµές της µαθηµατικής µόρφωσης και 
η δεύτερη στην αποκάλυψη των φορέων ανανέωσης και συντηρητισµού της µαθηµατικής 
παιδείας.  
 
Ο διαφωτισµός των γνωστικών αλλαγών στη µαθηµατική παιδεία δεν αποκαλύπτει απλά τις 
µεταβολές των µαθηµατικών περιεχοµένων και τις συναινέσεις ή τις αντιδράσεις, αλλά τις 
υπερβάσεις στο εννοιολογικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο της µαθηµατικής γνώσης, τις 
αναµορφώσεις του µαθηµατικού τρόπου σκέψης, τις ανανεώσεις της µαθηµατικής 
ορθολογικότητας, τα επιστηµολογικά και ιδεολογικά εµπόδια και τα πλαίσια κατανόησης και 
                                                                                                                                                                      
of Mathematics, 1985, σελ. 1-21. 



στήριξης του νέου µαθηµατικού λόγου. Στο πνεύµα αυτό αναπτύχθηκε, για παράδειγµα, ένα 
ερευνητικό πρόγραµµα για την Κατάρτιση και την Επιµόρφωση των Μαθηµατικών της 
Εκπαίδευσης3 στο Κέντρο ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου του Bielefeld της 
Γερµανίας, τη χρονική περίοδο 1974-1981, όπου προσεγγίζεται το θέµα µέσα από την οπτική 
γωνία των ανακαινιστικών τάσεων της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τη δυναµική της 
µαθηµατικής παιδείας και τις γνωστικές αλλαγές των σχολικών Μαθηµατικών. Επισηµαίνεται, 
στην προκειµένη περίπτωση, η σηµασία της συσχέτισης των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων 
µε τις επιστηµολογικές αλλαγές στα περιεχόµενα και τις µεθόδους των Μαθηµατικών ως 
επιστηµονικός κλάδος και ως σχολικό µάθηµα, η οποία υποδεικνύει το χαρακτήρα και τη 
βάση των αναδοµήσεων της µόρφωσης και επιµόρφωσης των µαθηµατικών της εκπαίδευσης.4  
Προβάλλεται έτσι η σπουδαιότητα της κατανόησης των ριζοσπαστικών αλλαγών του 
µαθηµατικού τρόπου σκέψης στα πλαίσια των µεταρρυθµίσεων της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης, για να εκτιµηθούν και να αναπροσαρµοστούν οι διδακτικές προϋποθέσεις, 
όπως της µόρφωσης, κατάρτισης και επιµόρφωσης των µαθηµατικών της εκπαίδευσης, των 
αναλυτικών προγραµµάτων, των θεωρητικών και µεθοδολογικών υποδοµών της διδασκαλίας 
και της µάθησης, των σχολικών εγχειριδίων και των παιδαγωγικών κριτηρίων αξιολόγησης 
των θεσµικών επιλογών και του εκπαιδευτικού έργου.       
 
Ανάλογες παρατηρήσεις έκανε η Anna Krygowska (1904-1988), το 1976, στο 3ο Παγκόσµιο 
Συνέδριο της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών. Συγκεκριµένα υπογράµµισε τα χαρακτηριστικά και 
τα µειονεκτήµατα του “πρώτου κύµατος” της µεταρρύθµισης των “Μοντέρνων Μαθηµατικών” 
ως εφόδια στην προοπτική των αναπροσαρµοστικών τάσεων του “δευτέρου κύµατος” των 
µεταρρυθµίσεων εκείνης της εποχής.5 Πιο διεισδυτικός ήταν ο Michael Otte σε µια δηµοσίευση 
του, το 1982, για την εξέλιξη του αναλυτικού προγράµµατος των Μαθηµατικών της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. ∆ιέκρινε, στην ιστορική εξέλιξη της µαθηµατικής παιδείας κατά 
τον 19ο και τον 20ο αιώνα, δύο τύπους µεταρρυθµίσεων : τον θεµελιωτικό τύπο (ή 
φουνταµενταλιστικό τύπο, Fundamentalistiche Typus) και τον εργαλειακό τύπο (ή 
ινστρουµενταλιστικό τύπο, Instrumentalistiche Typus). Ο πρώτος χαρακτηρίζεται από την 
έµφαση που δίνει στο γνωστικό περιεχόµενο της µαθηµατικής µόρφωσης και ιδιαίτερα στις 
βασικές µαθηµατικές έννοιες οι οποίες διαρθρώνουν τη διδασκόµενη ύλη των σχολικών 
µαθηµάτων. Σ’ αυτό τον τύπο κατατάσσεται η µεταρρύθµιση των “Μοντέρνων Μαθηµατικών”. 
Από την άλλη µεριά, ο εργαλειακός τύπος µεταρρυθµίσεων επικεντρώνει την προσοχή του 
στην ιδιαιτερότητα των διδακτικών διαδικασιών, όπως αυτών της εξήγησης, της διασαφήνισης 
και της παραστατικότητας (Darstellung). Μια τέτοια περίπτωση θεωρείται η µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια του G. Monge (1746-1818), στη Γαλλία, αµέσως µετά τη Γαλλική Επανάσταση.6 
 
Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής έγιναν κάποιες σχετικές επισηµάνσεις για την ελληνική 
µαθηµατική παιδεία. Θίγονται, στην προκειµένη περίπτωση, οι ελληνικές επιστηµολογικές 
συµπεριφορές για τη νέα γεωµετρική σκέψη του Hilbert, όπως και οι γνωστικές ασυµβατότητες 
                                                           
3 “Maththematikelehrerausbildung und –weiterbildung”. 
4 Βλ. Mies, T. et al. : Tendencies and Problems of the Training of Mathematics Teachers, Institut für Didaktik der 
Mathematik, Universität Bielefeld, 1975, και Bromme, R. et al. : Perspektiven für die Ausbildung der 
Mathematimlehrer, Aulis Verlag Deubner, 1981. 
5 Βλ. Krygowska, A. Z.: Mathematics Education at Upper Primary and Junior High School Level (Ages 10-16), στο 
Proceedings of Third International Congress of Mathematical Education, ed. by H. Athen and H. Kunle, ICMI, 
Karlsruhe, 1976, σελ. 158-163, ειδ. σελ. 158, και Krygowska, A.Z. : Mathematics Education at the First Level in 
Post-Elementary and Secondary Schools, στο New Trends in Mathematics Teaching, Vol. IV, UNESCO, σελ. 31-
46, ειδ. σελ. 33-34. Επίσης βλ. βοηθητικά Τουµάση Μ.: Μια Ανασκόπηση του Παγκόσµιου Σκηνικού της 
∆ευτεροβάθµιας Μαθηµατικής Εκπαίδευσης τα Τελευταία 200 χρόνια, Ευκλείδης γ΄, 16, 1987, σελ. 17-60.  
6 Βλ. Otte, M.: Zum Problem des Lehrplans und der Lehrplanentwicklung in der Sekundarstufe I, στο Vonhoff, H.-
P.: Bericht zur Lehrplankonferenz Mathematik Sekundastufe I, Institut für Bildungsmedien e.V., Frankfurt/Main, 
1982, σελ. 13-24, ειδ. σελ. 13-15. 



που αναδείχθηκαν στην ελληνική γεωµετρική παιδεία την περίοδο των “Μοντέρνων 
Μαθηµατικών”.7 Μέσα στο πνεύµα αυτό ανακύπτουν αρκετά ερωτήµατα για τα 
επιστηµολογικά παρασκήνια της ελληνικής µαθηµατικής παιδείας και τη σηµασία τους στις 
εκπαιδευτικές αλλαγές και τις διδακτικές συµπεριφορές, όπως π.χ.  

1. Σε ποιο βαθµό είναι διαποτισµένη η σύγχρονη µαθηµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
από τον πλατωνισµό και την τυποκρατία; 

2. Ποια διείσδυση είχε και έχει, στην ελληνική µαθηµατική παιδεία, το ρεύµα του 
δοµισµού; της γενετικής επιστηµολογίας του Piaget; της επιστηµολογίας του Kuhn; του 
Lakatos; της γνωστικής προσέγγισης; του κονστρουκτιβισµού; 

3. Υπήρχε κάποια συσχέτιση αυτών των ρευµάτων µε τις µεταρρυθµιστικές 
πρωτοβουλίες των σχολικών Μαθηµατικών ή µε τα πλαίσια µόρφωσης και 
επιµόρφωσης των µαθηµατικών της εκπαίδευσης στην Ελλάδα; 

4. Τι είδους γνωστικές αλλαγές αναπτύχθηκαν στην ελληνική µαθηµατική παιδεία το 2ο 
µισό του 20ου αιώνα; Και ποιο ήταν το εκάστοτε επίπεδο συνειδητοποίησης των 
επιστηµολογικών και διδακτικών αλλαγών; 

Αυτού του τύπου ερωτήµατα προσανατολίζούν τον προβληµατισµό και τη σκέψη προς τα 
παρασκήνια των γνωστικών επιλογών και συµπεριφορών των αρµόδιων θεσµικών οργάνων 
και παραγόντων της ελληνικής µαθηµατικής παιδείας, πρώτα και κύρια, αλλά και όλων των 
εµπλεκοµένων στη διαµόρφωσή της. Και είναι αλήθεια ότι σχετικές νύξεις και αναφορές 
καταγράφονται στην αντίστοιχη ελληνική βιβλιογραφία.8 
 
Η δεύτερη σηµαντική διάσταση του προβληµατισµού και των προσεγγίσεων στην ιστορία της 
σύγχρονης µαθηµατικής παιδείας είναι οι φορείς της ανανέωσής της και αυτοί των 
αποδοκιµασιών και των αναστολών. Μια τέτοια νύξη έγινε στις Μελέτες στη Μαθηµατική 
∆ιαπαιδαγώγηση, που προώθησε η UNESCO. Συγκεκριµένα ο János Surányi έθιξε, µε το 
άρθρο του για τους Συνδέσµους των Μαθηµατικών της Εκπαίδευσης, το ρόλο και τη συµβολή 
τριών σχετικών Ενώσεων, της Ουγγαρίας, των Η.Π.Α. και της Νιγηρίας, στην ζωογόνηση και 
ανανέωση της µαθηµατικής παιδείας στα αντίστοιχα εθνικά πλαίσια.9 Μια σχετική αναφορά 
στις δραστηριότητες της γαλλικής Ένωσης Καθηγητών των Μαθηµατικών της ∆ηµόσιας 
Εκπαίδευσης (A.P.M.E.P.) παρουσιάζονται στο επίσηµο βιβλιαράκι της διδασκαλίας των 
Μαθηµατικών στη Γαλλία.10 Όµοια και ο Geoffrey Howson επισήµανε τον καταλυτικό ρόλο του 
Συνδέσµου των Μαθηµατικών ∆ασκάλων της Αγγλίας, όπως και άλλων χωρών, π.χ. της 
Γκάνα, στη διάχυση των νέων ιδεών. Παράλληλα υπογράµµισε τη συµβολή των 
Προγραµµάτων Εκπαιδευτικών Σχεδιασµών και ∆ραστηριοτήτων (Projects) στην προώθηση 
και υλοποίηση των αλλαγών στη σχολική µαθηµατική παιδεία.11 Όσον αφορά τις συλλογικές 
λειτουργίες και το δηµιουργικό έργο των “Μαθηµατικών Projects”, στις µεταρρυθµιστικές 
                                                           
7 Βλ. Καστάνη, Ν.: Η Υποδοχή των Θεµελίων της Γεωµετρίας του Hilbert στην Ελλάδα, ∆ιάσταση, 1-2, 1999, σελ. 
68-89, ειδ. σελ. 82-89. 
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Hilbert στην Ελλάδα, ∆ιάσταση, 1-2, 1999, σελ. 68-89.  
9 Βλ. Surányi, J.: Mathematics Teachers Associations, Studies in Mathematics Education, Vol. 4, ed. By R. Morris, 
UNESCO, 1985, σελ. 133-140. 
10 Βλ. Keep up with Teaching Mathematics in France, 1988, σελ. 28 κ.ε. 
11 Βλ. Howson, A.G.: The Diffusion of New Ideas, στο Wain, G.T.(ed.): Mathematical Education, Van Nostrand, 
1978, σελ. 124-139. 



καταστάσεις, πολύ ενδιαφέρον είναι το βιβλίο Curriculum Development in Mathematics των G. 
Howson, Chr. Keitel και J. Kilpatrick, όπου εξετάζονται σε έκταση αντίστοιχα Προγράµµατα 
της Ευρώπης και των Η.Π.Α., αναδεικνύοντας τη σηµασία τους στην ανάπτυξη της 
µαθηµατικής εκπαίδευσης.12 Στην κατεύθυνση αυτή αξιοσηµείωτος είναι ο ρόλος των 
Ερευνητικών Κέντρων της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών και των Μαθηµατικών Τµηµάτων των 
Πανεπιστηµίων. Πολύ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ινστιτούτων για την Έρευνα στη 
∆ιδακτική των Μαθηµατικών (I.R.E.M.) της Γαλλίας. O Guy Brousseau έδειξε την πολύπλευρη 
δραστηριότητα των I.R.E.M. στην µόρφωση και επιµόρφωση των µαθηµατικών δασκάλων, 
στη µελέτη, την ανάλυση και τον   πειραµατισµό των διδακτικών καταστάσεων και των 
προγραµµάτων της µαθηµατικής εκπαίδευσης, στην ποιοτική ανάπτυξη των διαδικασιών 
µάθησης και διδασκαλίας, όπως και την ανύψωση της επαγγελµατικής κατάρτισης των 
µαθηµατικών δασκάλων.13 Μια σχετική µε τα I.R.E.M. περίπτωση είναι και το Ινστιτούτο 
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών (IDM) της Γερµανίας. Και αυτό ανάπτυξε µια αξιόλογη δυναµική 
σ’ ένα ευρύ φάσµα της διδακτικής έρευνας στα Μαθηµατικά και προώθησε τα ζητήµατα αυτά, 
όπως και τη µαθηµατική διαπαιδαγώγηση γενικότερα, τόσο στη γερµανική µαθηµατική 
παιδεία όσο και στις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις και συναντήσεις.14 Σχετικά µε τα 
πανεπιστηµιακά Μαθηµατικά, θα ήταν λάθος να θεωρούνται µόνο ως θεσµικά έγκυρες 
σπουδές, όπου δεσπόζει η µύηση σε µια ερευνητικού τύπου, ή ερευνητικίζουσα, µαθηµατική 
µόρφωση και νοοτροπία. Και αυτό γιατί έχουν έναν ευρύτερο ρόλο στη διαµόρφωση της 
µαθηµατικής παιδείας. Πιο συγκεκριµένα, αποτελούν έναν ισχυρότατο κανονιστικό 
παράγοντα, αν και τις περισσότερες φορές είναι αφανής. Στην περίπτωση της σχολικής 
µαθηµατικής παιδείας, συνιστούν µια καθοριστική πηγή τροφοδοσίας, «επίβλεψης» και 
άµεσης ή έµµεσης παρέµβασης στο χαρακτήρα και την υποδοµή της. Και είναι αλήθεια ότι η 
επίδρασή τους δεν έµεινε απαρατήρητη. Αρκετά ενδεικτική είναι η  συσχέτιση του ρόλου των 
πανεπιστηµιακών µαθηµατικών σπουδών µε τη µόρφωση και την επαγγελµατική 
προετοιµασία των µαθηµατικών δασκάλων.15 Γενικότερα, έχουν εξεταστεί και άλλες όψεις της 
κατάστασης και του αντίκτυπου της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης των µαθηµατικών.16   
 
Μέσα στους φορείς που επηρέασαν και επηρεάζουν την εξέλιξη της µαθηµατικής παιδείας 
είναι οι διεθνείς οργανισµοί, όπως ο OECD (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης) και το Συµβούλιο Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ενωµένης Ευρώπης. Το σχετικό 
ενδιαφέρον και οι παρεµβάσεις του πρώτου είναι ευρύτατα γνωστές17, λιγότερο όµως είναι 
γνωστή η στάση της ΕΟΚ ή της ΕΕ. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά, για τη δεύτερη περίπτωση, 
µια µελέτη για την κατάσταση της µαθηµατικής εκπαίδευσης των µελών της ΕΟΚ, µε σκοπό να 
φανούν τα χαρακτηριστικά των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων από τα Μαθηµατικά στις 
εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήµιο. Πρόκειται για τη συγκριτική έρευνα που 
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πραγµατοποιήθηκε, το 1967-68, στο Παιδαγωγικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης.18 
Μέσα στο πλαίσιο των διεθνών επιδράσεων δεν θα πρέπει να αγνοηθούν και οι αντίστοιχες 
δραστηριότητες και εκδόσεις της UNESCO και ICMI (δηλ. της Παγκόσµιας Ένωσης για τη 
Μαθηµατική Εκπαίδευση), αν και αυτές είχαν, ως επί το πλείστον, απήχηση µόνο στο 
ερευνητικό κλίµα της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών.  
 
Απ’ αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να φωτιστούν και οι εξελίξεις της σύγχρονης 
µαθηµατικής παιδείας στην Ελλάδα. Κάποια ερωτήµατα τα οποία µπορούν να τεθούν, στην 
προκειµένη περίπτωση, είναι τα εξής: 

1. Ο κύκλος του Παπανούτσου είχε προετοιµάσει και έπαιξε ρόλο στη µεταρρύθµιση 
των σχολικών Μαθηµατικών στις αρχές της δεκαετίας του 1960; 

2. Τι στάση είχε η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία στην πορεία της µαθηµατικής 
παιδείας; 

3. Η ΟΛΜΕ και η ΟΙΛΜΕ έδειξαν κάποιο σχετικό ενδιαφέρον; 
4. Το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης πως συµπεριφέρθηκε σ’ αυτό το χρονικό 

διάστηµα; 
5. Ποιος ήταν ο ρόλος των Μαθηµατικών Τµηµάτων; 
6. Το ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης) και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο τι παρεµβάσεις έκαναν και πως χειρίστηκαν τα ζητήµατα της 
µαθηµατικής παιδείας; 

Τα ερωτήµατα αυτά δηµιουργούν, όπως φαίνεται, ένα συγκεκριµένο ιστορικό ενδιαφέρον, 
είναι όµως σε πρωτογενή κατάσταση, δηλ. δεν καλλιεργήθηκε ιστοριογραφικά παρά µόνο 
περιστασιακά έγιναν κάποιες σχετικές νύξεις σε ευρύτερες ιστορικές προσεγγίσεις. Για το 
λόγο αυτό αξίζει να επισηµανθούν κάποια ερείσµατα τους που θα βοηθήσουν στην εξέταση 
και διαµόρφωση των απαντήσεων τους. Έτσι, αναφορικά µε τον κύκλο του Παπανούτσο είναι 
πολύ σηµαντικό να διερευνηθεί η συµµετοχή του Ν. Σωτηράκη, ο οποίος ήταν ο 
σηµαντικότερος παράγοντας της µεταρρύθµισης των «Μοντέρνων Μαθηµατικών» στην 
Ελλάδα. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρθρογραφία του, όπως και των 
άλλων µαθηµατικών, στα περιοδικά Παιδεία και Παιδεία και Ζωή του Παπανούτσου, που 
χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1940.19 Σχετικά µε τις παρεµβάσεις της 
Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, υπάρχει πολύ πλούσιο υλικό.20 Ενδεικτικά να 
αναφερθούν: τα Συνέδρια που οργάνωσε µετά την «είσοδο» των «Μοντέρνων Μαθηµατικών» 
στην Ελλάδα, όπως τις προστριβές της µε το ΚΕΜΕ,21 ή τη σύνταξη Αναλυτικών 
Προγραµµάτων για τα Σχολικά Μαθηµατικά.22 Για την ΟΛΜΕ, αξιοσηµείωτο είναι το υλικό των 
εισηγήσεων στα Εκπαιδευτικά Συνέδρια που οργάνωσε.23 Όσον αφορά το ∆ιδασκαλείο 
Μέσης Εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερης ιστορικής αξίας η εξέλιξη της ∆ιδακτικής των 
Μαθηµατικών, όπως και τα Μαθηµατικά που διδάσκονταν.24 Για τα Μαθηµατικά Τµήµατα, 
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χρήσιµες είναι οι Επετηρίδες και οι Οδηγοί Σπουδών όπου περιέχονται τα προγράµµατα 
σπουδών, τα οποία, µαζί µε τα εγχειρίδια Μαθηµατικών, καθρεπτίζουν αρκετά καλά την 
κατάσταση και το πνεύµα της ανώτατης µαθηµατικής µόρφωσης στην Ελλάδα.25 Σχετικά µε το 
ΚΕΜΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπάρχουν αρκετές δηµοσιεύσεις που απεικονίζουν τις 
επιλογές τους.26   
 
Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΣΚΟΠΙΑ 
 
Είναι γεγονός ότι η έµφαση στις αλλαγές των γνωστικών δοµών της θεσµοθετηµένης 
µόρφωσης και στους φορείς της δυναµικής της παιδείας, ή αναχαίτισής της, αποτελεί ένα 
σύγχρονο άξονα της ιστοριογραφίας της παιδείας.27 Έναν ιστοριογραφικό προσανατολισµό 
που σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να µονοδροµήσει τις ιστορικές αναζητήσεις και µελέτες 
της παιδείας. Πολύ περισσότερο δεν µπορεί να περιστείλει ή να εξουδετερώσει τις άλλες 
ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. Και αυτό γιατί η κάθε ιστορική αναπαράσταση έχει τη δική της 
αξία και µόνο ο πολύπλευρος φωτισµός ενός ιστορικού θέµατος µπορεί να αναδείξει όλες τις 
πτυχές του. Μέσα απ’ αυτό το πρίσµα γίνεται φανερή η ανάγκη εµπλουτισµού του 
ιστοριογραφικού παρασκηνίου της ανέλιξης της µαθηµατικής παιδείας γενικά και στην Ελλάδα 
ειδικότερα. 
 
Στην ευρύτερη διεθνή βιβλιογραφία για την ιστορία ή την κατάσταση της µαθηµατικής 
παιδείας, στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, δύο είδη προσεγγίσεων είναι αρκετά διαδοµένα. 
Το πρώτο είδος χαρακτηρίζεται από µια συνθετική, περιγραφική, παρουσίαση του θέµατος. 
Το δεύτερο είδος, από την άλλη µεριά, δίνει έµφαση στις πολιτικό-οικονοµικές και/ή 
ιδεολογικές ερµηνείες των σχετικών εξελίξεων. 
 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα περιγραφικής ιστοριογραφίας της σύγχρονης µαθηµατικής 
παιδείας αποτελεί το 14ο και το 21ο κεφάλαιο της Ιστορίας της Μαθηµατικής Παιδείας στις ΗΠΑ 
και τον Καναδά. Εδώ παρουσιάζονται οι πληροφορίες της εξέλιξης της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης στις δύο αυτές χώρες, µε άξονα τις ενέργειες των σχετικών επιτροπών και 
αντίστοιχων πανεπιστηµιακών ερευνητικών προγραµµάτων  (projects).28 Η αξία αυτής της 
ιστορικής έκθεσης βρίσκεται στη γνωστοποίηση των επίσηµων πρωτοβουλιών και 
προσανατολισµών που επηρέασαν την εξέλιξη της σύγχρονης µαθηµατικής παιδείας στις εν 
λόγω χώρες. Και είναι αλήθεια ότι αυτό το πρότυπο είναι αρκετά διαδοµένο στα εγχειρίδια 
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών των ΗΠΑ.29 Ανάλογες ιστορικές προσεγγίσεις υπάρχουν και για 
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άλλες χώρες, π.χ. στην Αγγλία30, στη Γαλλία31, στη Γερµανία32, στην Ιταλία33. ∆ιαπιστώνεται 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών δηµοσιεύσεων έχει ως επίκεντρο την 
µεταρρύθµιση των «Μοντέρνων Μαθηµατικών» και τις αντίστοιχες αντιδράσεις. Αυτό έχει ως 
συνέπεια να είναι δύσκολο, έως αδύνατο, να βρεθεί κάποια εργασία που να καλύπτει τις 
εξελίξεις της µαθηµατικής παιδείας σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1950-2000. Υπάρχουν 
ωστόσο κάποιες συλλογές άρθρων για τα σχολικά Μαθηµατικά συγκεκριµένων χωρών σε 
διαφορετικές χρονικές στιγµές από το 1960 και µετά.34 
 
Κάποιοι συγγραφείς, που γενικά έχουν την ίδια µεθοδολογική σκοπιά, διείσδυσαν, λίγο, 
στους θεωρητικούς παράγοντες ή σε άλλες παραµέτρους της συγκυρίας του θέµατος. Για 
παράδειγµα ο Bruce R. Vogeli έδωσε έµφαση στο ρόλο των ενοποιητικών εννοιών στην 
εξέλιξη των διδακτικών επιλογών και συµπεριφορών35 και ο Robert W. Hayden, στη διατριβή 
του για την Ιστορία του Κινήµατος των “Νέων Μαθηµατικών” στις ΗΠΑ, έθιξε36 τη νοοτροπία 
του «προοδευτισµού» και τις µαθηµατικές καινοτοµίες που προέκυψαν από το ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο ως δύο ερµηνευτικές διαστάσεις του θέµατός του. 
 
Στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία περιλαµβάνονται δηµοσιεύσεις συνθετικού, περιγραφικού, 
τύπου. Συγκεκριµένα ο Θεόδωρος Εξαρχάκος στο βιβλίο του ∆ιδακτική των Μαθηµατικών 
παρουσίασε κάποιες ιστορικές πληροφορίες για τα επιφαινόµενα των σύγχρονων σχολικών 
Μαθηµατικών σε κάποιες χώρες και στην Ελλάδα.37 Στο ίδιο πνεύµα, εµπλουτισµένο και µε 
κάποιες πολιτικές νύξεις, ήταν και η εισήγηση της Μαρίας Νικολακάκη, για την πρωτοβάθµια 
µαθηµατική εκπαίδευση, στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηµατικής Παιδείας.38 Από την άλλη 
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µεριά, αρκετά κριτική (ή επικριτική) ήταν η προσέγγιση του Μπάµπη Τουµάση στην εισήγηση, 
για την εξέλιξη των µαθηµατικών προγραµµάτων στην ελληνική µέση εκπαίδευση, που έκανε 
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηµατικής Παιδείας.39 Ακόµη πιο ανάγλυφα παρουσιάζεται η 
αντιπαράθεση και η µεταρρυθµιστική δυστοκία της ελληνικής σχολικής Γεωµετρίας στο άρθρο 
του Γ. Θωµαΐδη για την εξέλιξη του σχετικού µαθήµατος την περίοδο 1960-1990.40 Αρκετά 
επίσης ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της ελληνικής σχολικής Γεωµετρίας είναι διαθέσιµα 
και σ’ ένα σχετικό ξενόγλωσσο άρθρο του Τουµάση.41 Αξίζει να σηµειωθούν εδώ και τρεις, επί 
πλέον, ξενόγλωσσες εργασίες, αυτού του είδους, για τη σύγχρονη ελληνική µαθηµατική 
παιδεία. Είναι η αµερικάνικη διατριβή της Stavroula E. Kostaki, που επικεντρώνεται στο 
αναλυτικό πρόγραµµα και τα σχολικά εγχειρίδια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970,42 όπως και τα αγγλικά µεταπτυχιακά δοκίµια της Elmini 
Kanellopoulou43 και της Elena Nardi44, που αναφέρονται σε κάποιες πλευρές της ελληνικής 
µαθηµατικής εκπαίδευσης στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα.  
 
Παράλληλα υπάρχουν ευρύτερες συνθετικές µελέτες για την ελληνική µαθηµατική παιδεία, 
όπου περιέχονται αρκετές πληροφορίες και κριτικά σχόλια για τη σύγχρονη ελληνική 
πραγµατικότητα. Αξιοσηµείωτο είναι, στην περίπτωση αυτή, το βιβλίο Ανάλυση της ∆ιδακτικής 
των Μαθηµατικών στην Ελλάδα του Κώστα Βαϊνά, όπου παρουσιάζεται η διεθνής και η 
ελληνική εξέλιξη των σχολικών Μαθηµατικών από το 1960 και µετά.45 Επίσης µια συµβολή 
στην αποτύπωση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών καταστάσεων και των αναλυτικών 
προγραµµάτων αποτελούν οι διατριβές της Αγγελικής Μητρογιαννοπούλου46 και της 
Αικατερίνης Κασιµάτη47.  
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Οι ιστορικές αυτές περιγραφές επικεντρώνονται σε επιµέρους χρονικές ή θεµατικές 
περιπτώσεις και κατά συνέπεια δεν παρουσιάζουν ολοκληρωµένα την εξέλιξη των στοιχείων 
που αποτελούν τις µαρτυρίες της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης. Από ιστοριογραφική 
λοιπόν άποψη, είναι ανοικτά κάποια σχετικά θέµατα. Με τη µορφή ερωτηµάτων, µερικά από 
αυτά τα θέµατα είναι τα εξής: 

1. Ποια ήταν η εξέλιξη των αναλυτικών προγραµµάτων της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας µαθηµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την περίοδο 1950-2000; 

2. Ποιοι ήταν οι εκάστοτε επίσηµοι στόχοι της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης; 
3. Τι είδους σχολικά εγχειρίδια των Μαθηµατικών εµφανίστηκαν; 
4. Τι διδακτικές οδηγίες για τα Μαθηµατικά δόθηκαν στους δασκάλους και τους 

καθηγητές, στο διάστηµα 1950-2000; 
5. Τι θεσµική και θεµατολογική εξέλιξη είχαν οι εισαγωγικές εξετάσεις στα ΑΕΙ, όσον 

αφορά τα Mαθηµατικά; 
 
Ταυτόχρονα και πολλές φορές σε συνδυασµό µε τις συνθετικές ιστορικές αναπαραστάσεις της 
σύγχρονης µαθηµατικής εκπαίδευσης, αναπτύχθηκαν διάφορες πλαισιοκρατικές (contextual) 
προσεγγίσεις των καταστάσεων και των εξελίξεων της µαθηµατικής παιδείας στο δεύτερο µισό 
του 20ου αιώνα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κοινωνιολογική ανάλυση της 
δευτεροβάθµιας µαθηµατικής εκπαίδευσης στην Αγγλία του Barry Cooper, ο οποίος εξέτασε το 
υπόβαθρο του επαναπροσδιορισµού των σχολικών Μαθηµατικών έχοντας ως υποκείµενο 
άξονα τις επαγγελµατικές ανάγκες και προοπτικές στην αγορά εργασίας, τις επιστηµονικές 
απαιτήσεις των πανεπιστηµιακών Μαθηµατικών και τις διαφοροποιήσεις των µαθητικών 
ικανοτήτων.48 Και ο Bob Moon παρουσίασε τις διεθνείς εξελίξεις και τις αντιπαραθέσεις κατά 
τη µεταρρύθµιση των “µοντέρνων” Μαθηµατικών έχοντας ως παρακείµενη διάσταση τις 
συµπεριφορές και τα ενδιαφέροντα των επαγγελµατικών οµάδων.49 Στην κατεύθυνση αυτή πιο 
ριζοσπαστικός είναι ο Bernard Charlot, ο οποίος έκανε µια ανάλυση της µεταρρύθµισης των 
“µοντέρνων” Μαθηµατικών στη Γαλλία µε κοινωνικο-οικονοµικούς όρους.50 Και ακόµη πιο 
προωθηµένες είναι οι σχετικές κριτικές θεωρήσεις µέσα από ιδεολογικές επισηµάνσεις.51 
 
Για την ελληνική πραγµατικότητα, η διατριβή του Τουµάση αποτελεί την πιο 
αντιπροσωπευτική περίπτωση αυτής της ιστοριογραφικής κατηγορίας.52 Και αυτό γιατί 
διατέµνεται από έναν κοινωνικο-πολιτικό άξονα, ο οποίος επισηµαίνει τα χαρακτηριστικά του 
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mathématiques en France: de la réforme de 1902 à réforme des mathématiques modernes, στο Belhoste, B. et al. 
(eds.), πρ. παρ. 31, σελ. 121-137, ειδ. σελ. 125 κ.ε. Βλ. επίσης Neander, J.: Mathematik und Ideologie. Zur 
politischen Ökonomie des Mathematikunterrichts, Warner Raith Verlag Starnberg, 1974, σελ. 63 κ.ε.   
52 Βλ. Τουµάση, Χ., πρ. παρ. 24. 



κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου των µεταρρυθµίσεων της δευτεροβάθµιας µαθηµατικής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Από ένα ανάλογο πνεύµα διαπνέεται και η διατριβή της 
Μητρογιαννοπούλου.53 Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί και µια σχετική παρέµβαση από 
έναν πολιτικο-ιδεολογικό φορέα. Πρόκειται για την ιδεολογική κριτική στη σύγχρονη 
µαθηµατική εκπαίδευση του Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών, που δηµοσιεύτηκε το 1982 και το 
1985.54  
 
Είναι αλήθεια ότι οι προσεγγίσεις αυτές φωτίζουν κάποιες πλευρές της πλαισιοκρατικής 
ιστορίας των µαθηµατικών συµπεριφορών στη σύγχρονη Ελλάδα και έτσι αναδεικνύουν το 
συγκεκριµένο ιστοριογραφικό πεδίο. Πυροδοτούν, όµως, και έναν ευρύτερο ή διεισδυτικότερο 
προβληµατισµό. Οπότε µπορεί να δηµιουργηθεί ένα φάσµα αναζήτησης, το οποίο θα 
τροφοδοτείται από µια σειρά ερωτηµάτων. Ένα δείγµα από αυτά τα ερωτήµατα είναι το εξής: 

1. Πως επηρεάζονταν η ελληνική µαθηµατική παιδεία  από την εκάστοτε εκπαιδευτική 
πολιτική; 

2. Τι εκπαιδευτικο-ιδεολογικές θέσεις και αντιπαραθέσεις  διατύπωσαν και πρόβαλαν  
οι πολιτικοί φορείς και οι θεσµικοί παράγοντες στην Ελλάδα για τη µαθηµατική 
παιδεία; 

3. Τι εξέλιξη είχαν οι άµεσες ή έµµεσες επιδράσεις και παρεµβάσεις διαφόρων ξένων 
πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων στις αλλαγές της ελληνικής µαθηµατικής 
παιδείας; 

4. Τι αλλαγές έγιναν στις πεποιθήσεις και τις αξίες των ελλήνων µαθηµατικών για τα 
Μαθηµατικά και τη µαθηµατική παιδεία; 

5. Βελτίωσαν ή επιδείνωσαν οι µαθηµατικές µεταρρυθµίσεις την κατανόηση των 
µαθητών σχετικά µε την κοινωνική σηµασία και τον κοινωνικό ρόλο των 
Μαθηµατικών, όπως και την ικανότητα τους να χρησιµοποιούν τη µαθηµατική 
σκέψη και πρακτική στην αντιµετώπιση καταστάσεων της επαγγελµατικής και 
καθηµερινής πραγµατικότητας; 

 
Από τη µέχρι τώρα επισκόπηση των ιστορικών µελετών για τη σύγχρονη µαθηµατική παιδεία, 
όπως και ο αντίστοιχος προβληµατισµός, αναδεικνύεται µια έµφαση, ένας προσανατολισµός, 
σε εθνικές επιλογές. Αυτή η “εθνοκεντρική” προτίµηση είναι, µάλλον, συνέπεια της 
προτεραιότητας να κατανοηθούν οι τοπικές συνθήκες και συµπεριφορές όσον αφορά την 
εξέλιξη της µαθηµατικής παιδείας, παρά µια εθνικιστική, ρατσιστική, προσήλωση. Ωστόσο 
υπάρχουν κάποιες υπερβάσεις από τις θεµατικές αποµονώσεις αυτού του είδους, είτε για 
λόγους ιστοριογραφικής σχετικοποίησης, είτε για τις ανάγκες διεθνών οργανισµών και 
επιτροπών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της πρώτης περίπτωσης είναι η συγκριτική 
µελέτη της µαθηµατικής εκπαίδευσης και της αντίστοιχης εκπαιδευτικής έρευνας µεταξύ ΗΠΑ 
και ΕΣΣ∆ που έκανε η Christine Keitel.55 Στη δεύτερη κατηγορία µπορούν να ενταχθούν οι 
συστηµατικές αναφορές και συσχετίσεις των σχολικών Μαθηµατικών σε διάφορες χώρες που 

                                                           
53 Βλ. Μητρογιαννοπούλου, Α., πρ. παρ. 46. Βλ. επίσης Καλαβάσης, Φ.: Προϋποθέσεις για τη Βελτίωση της 
Μαθηµατικής Εκπαίδευσης, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 13, 1996, σελ. 31-34,  Χασάπης, ∆.Ν.:  Η Οργάνωση 
του Περιεχοµένου ενός Αναλυτικού Προγράµµατος Μαθηµατικών και οι Υπονοούµενες Αντιλήψεις γιά τη Γνώση, 
την Επιστήµη και την Εκπαίδευση, Σύγχρονη Εκπαίδευση , τευχ. 28 , Μαϊ-Ιουν. 1986 , σελ.  28-35 , του ίδιου :  
Τα Πλαίσια Αναφοράς των Μαθηµατικών Εννοιών κατα τη ∆ιδασκαλία τους στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και 
οι Ιδεολογικοί τους Προσανατολισµοί, Τα Μαθηµατικά στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία,  
Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Αθήνα, 1996,  σελ. 113-123 . 
54 Βλ. Κέντρο Μαρξιστικών Ερευνών: Θέµατα Παιδείας 4, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1982, σελ. 56-171, ειδ. σελ. 166 
κ. ε., του ιδίου: Θέµατα Παιδείας 5, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1985, σελ. 165-177.  
55 Βλ. Keitel, Ch.: Comparative Studies on Mathematical Education and Educational Rechearch in the USA and 
the USSR, Occasional Paper 13, März 1980, Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Bielefeld. 
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έγιναν στα πλαίσια του ΟΟΣΑ, της UNESCO56 και της ΕΟΚ (τώρα Ενωµένη Ευρώπη)57, όπως 
και του ∆ιεθνούς Συνδέσµου για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Καταστάσεων (ΙΕΑ)58 ή 
της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τη Μαθηµατικής Εκπαίδευση (ICMI)59. 
 
Είναι γεγονός ότι οι ιστορικο-συγκριτικές µελέτες της µαθηµατικής παιδείας έχουν ένα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις περιπτώσεις πολιτικών και οικονοµικών συγκλίσεων, όπως π.χ. η 
Ενωµένη Ευρώπη, ή ανάλογων προβληµάτων ανάπτυξης, όπως π.χ. οι αναπτυσσόµενες 
χώρες, ή γεωπολιτικών συνεργασιών και συνυπάρξεων, όπως π.χ. οι χώρες των Βαλκανίων. 
Τέτοιου είδους προσπάθειες, δυστυχώς, δεν αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, παρ’ όλο που η 
ευρωπαϊκή σύγκλιση και η βαλκανική πολιτική τις ευνοούν και, σε κάποιο βαθµό, τις 
προϋποθέτουν. 
 
Στο ιστοριογραφικό φάσµα της µαθηµατικής παιδείας περιλαµβάνεται και µια δέσµη ειδικών 
θεµάτων από την οπτική γωνία της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, όπως π.χ. η ανάπτυξη των 
διδακτικών στόχων, των αναλυτικών προγραµµάτων, των σχολικών εγχειριδίων και της 
επαγγελµατικής µόρφωσης και κατάρτισης των καθηγητών της µαθηµατικής εκπαίδευσης, 
αλλά και ειδικών περιπτώσεων (case studies) του περιεχοµένου της µαθηµατικής µόρφωσης, 
για παράδειγµα η εξέλιξη κάποιων µαθηµατικών εννοιών, θεωριών, µεθόδων και τρόπων 
σκέψης. Οι σχετικές ιστορικές απεικονίσεις, στην κατεύθυνση αυτή µπορούν, να οµαδοποιη-
θούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη χαρακτηρίζεται από µια σφαιρική εξέταση της µαθηµατικής 
διαπαιδαγώγηση, π.χ. τα Μαθηµατικά ως Σχολικό Μάθηµα60 των Willi Dörffler, Ron R. 
McLone, η Κριτική Ανάλυση της Ανάπτυξης του Προγράµµατος (Curriculum) στη ∆ιδακτική των 
Μαθηµατικών61 του Geoffrey Howson και οι Σκοποί της Μαθηµατικής ∆ιδασκαλίας62 του 
Mogens Niss. Στο πλαίσιο αυτό αξιοσηµείωτη είναι η µελέτη µε θέµα: Μια Ιστορία της Έρευνας 
στη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών63 του Jeremy Kilpatrick, τα βιβλία για τη Φιλοσοφία της 
∆ιδακτικής των Μαθηµατικών64 του Paul Ernest και τα Πρακτικά του Συµποσίου της Εθνικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών των ΗΠΑ µε θέµα: Reflecting on Sputnik: Linking the Past, Present, 
and Future of Educational Reform65. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει εξειδικευµένα 
ζητήµατα, όπως η σύγχρονη εξέλιξη κάποιων σχολικών µαθηµάτων, π.χ. της Γεωµετρίας66, της 

                                                           
56 Βλ. π.χ. Vesselo, I.R.(ed.): The Further Training of Mathematics Teachers at Secondary Level, UNESCO, 1969. 
57 Βλ. π.χ. Halls, W.D. and Humphreys, D., πρ. παρ. 18. 
58 Βλ. π.χ. Steiner, H.-G.(ed.): Comparative Studies of Mathematics Curricula-Change and Stability 1960-1980-, 
Institut für Didaktik der Mathematik der Universität Bielefeld, 1980. 
59 Βλ. π.χ. Discussion Document, ICMI: The Thirteenth Study on Mathematics Education in Different Cultural 
Traditions. A Comparative Study of East Asia and the West, Educational Studies in Mathematics, 43, 2000, σελ. 
95-116. 
60 Βλ. Christiansen, B. et al.(eds.): Perspective on Mathematics Education, D. Reidel Publ., 1986, σελ. 49-97. 
61 Βλ. New Trends in Mathematics Teaching IV, UNESCO, 1979, σελ. 134-161. 
62 Βλ. Bishop, A.J. et al.(eds.): International Handbook of Mathematics Education, Kluwer Akademic Publishers, 
1996, σελ. 11-47. 
63 Βλ. Kilpatrick, J.: A History of Research in Mathematics Education, στο Grouws, D.A.(ed.): Handbook of 
Research on Mathematics Teaching and Learning, MacMillan Publ., 1992, σελ. 3-38.  
64 Βλ. Ernest, P.: Philosophy of Mathematics Education, The Falmer Press, 1991, του ίδιου: Social Constructivism 
as a Philosophy of Mathematics, State University of New York Press, 1998. Βλ. επίσης Toumasis, Ch.: The NCTM 
Standards and the Philosophy of Mathematics, Studies in Philosophy and Education, 16, 1997, σελ. 317-330.  
65 Βλ. http://www.nas.edu/sputnik/index.htm . 
66 Βλ. Bkouche, R., πρ. παρ. 51, Boudden, F.J. & Wormell, C.P.: Mathematics through Geometry, Pergamon 
Press, 1964, Geometry in the Mathematics Curriculum, 36th Yearbook, National Council of Teachers of 
Mathematics, 1973, Mammana, C. & Villani, V.(eds.): Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st 
Century, Kluwer, 1998, Vollrath, H.-J.: The Role of Mathematical Background Theories in Mathematics Education, 
στο Steiner, H.-G. & Vermandel, A.(eds.): Foundations and Methodology of the Discipline Mathematics Education 
(Didactics of Mathematics), Bielefeld-Antwerpen, 1988, σελ. 120-137, ειδ. σελ. 121-127.   
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Άλγεβρας67, του Απειροστικού Λογισµού68, της Στατιστικής69 και της Γραµµικής Άλγεβρας70, ή 
κάποιων µαθηµατικών εννοιών, π.χ. της συνάρτησης71, των κλασµάτων72, των αρνητικών 
αριθµών73 και των διανυσµάτων74, ή κάποιων µαθηµατικών µεθόδων, π.χ. της αξιωµατικής 
µεθόδου75, της απόδειξης76 και της ευρετικής77, ή ακόµη της µαθηµατικής γλώσσας78.  
 
Σχετικές µελέτες παρουσιάστηκαν και στην ελληνική γλώσσα. Αν και, στις περισσότερες απ’ 
αυτές, οι αναφορές στα ιστορικο-διδακτικά πλαίσια της εποχής είναι περιορισµένες ή 
απουσιάζουν, ωστόσο δίνουν µια εικόνα κάποιων διδακτικών περιπτώσεων της σύγχρονης 
µαθηµατικής παιδείας στην Ελλάδα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το άρθρο του Πάνου 
Πολυχρονόπουλου για τη Μορφωτική Αξία των Μαθηµατικών της Μέσης Εκπαίδευσης79, αυτό 
της Σταθούλας Καπετάνου-Μακρινού για την Αισθητική Σηµασία της Μαθηµατικής Παιδείας80 
και οι σκέψεις του Χρόνη Στράντζαλου για τον Παιδευτικό Ρόλο της Σχολικής Γεωµετρίας81. 
Αξιοσηµείωτη είναι, επίσης, η εµπειρική έρευνα του Πέτρου Οικονόµου για τη Μεθόδευση της 
∆ιδασκαλίας των Μαθηµατικών και την Αξιολόγηση της Αντίστοιχης Σχολικής Επίδοσης στο 

                                                           
67 Βλ. Wagner, S. & Kieran, C.(eds.): Research Issues in the Learning and Teaching of Algebra, National Council 
of Teachers of Mathematics, 1989, Bednarz, N. & Lee, L.(eds.): Approaches to Algebra. Perspectives for 
Research and Teaching, Kluwer, 1996. 
68 Βλ. Artigue, M.: Réformes et contre-réformes dans l’ enseignement de l’ analyse au lycée (1902-1994), στο 
Belhoste, B. et al. (eds.), πρ. παρ. 31, σελ. 197-217.  
69 Βλ. Morris, R.(ed.): Teaching of Statistics, Studies in Mathematics Education, 7, UNESCO, 1989. 
70 Βλ. Sierpinska, A.: The Diachronic Dimension in Research on Understanding in Mathematics-Usefulness and 
Limitations of the Concept of Epistemological Obstacle, στο Jahnke, H.N. et al.(eds.): History of Mathematics and 
Education: Ideas and Experiences, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, σελ. 289-318.  
71 Βλ. Harel, G. & Dubinsky, E.(eds.): The Concept of Function. Aspects of Epistemology and Pedagogy, 
Mathematical Association of America, 1992. 
72 Βλ. Carraher, D.W. : Learning about Fractions, στο Steffe, L.P. et al.(eds.):Theories of Mathematical Learning, 
Lawrence Erlbaum Associates Publ., 1996, σελ. 241-266, Behr, M.J. et al.: Rational-Number Concepts, στο Lesh, 
R. & Landau, M.(eds.): Acquisitioν of Mathematical Concepts and Processes, Academic Press, 1983, σελ. 91-126, 
Vollrath, H.-J., πρ. παρ. 66, ειδ. σελ. 128-135.  
73 Βλ. Muller, L.: Researches sur la comprehension des règles algébriques chez l ‘ enfant, Delachaux & Niestlé, 
1956, Hitchcock, G. : Teaching the Negatives, 1870-1970 : A Medley of Models, For the Learning of Mathematics, 
17(1), 1997, σελ. 17-25, 42.   
74 Βλ. Athen, H.: The Teaching of Vectors in the German Gymnasium Ι, II, The Mathematics Teacher, 59 (3), 1966, 
σελ. 382-393 και 59 (4), 1966, σελ. 485-495. Επίσης βλ. Szabo, S.: A Vector Approach to Euclidean Geometry, 
στο Geometry in the Mathematics Curriculum, πρ. παρ. 66,  σελ. 232-302.   
75 Βλ. Villiers de M. : The Role of Axiomatisation in Mathematics and Mathematics Teaching, 1986, 
http://mzone.mweb.co.za/residents/profmd/axiom.pdf . 
76 Βλ. Hanna, G.: Changes to the Importance of Proof, For the Learning of Mathematics, 15(3), 1995, σελ. 42-49, 
Herbst, P.G.: On Proof, the Logic of Practice of Geometry Teaching and the two-column Proof Format, Proof 
Newsletter, Janvier/Fevrier, 1999. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα 
http://www-didactique.imag.fr/preuve/Resumes/Herbst/Herbst99.html, 
του ίδιου: The Role of the Teacher: What do the Practices Associated with two-column Proofs Say about the 
Possibilities for Argumentation?, Proof Newsletter, Mai/Juin, 1999. ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα  http://www-
didactique.imag.fr/preuve/Resumes/Herbst/Herbst99a.html.  
77 Βλ. Easley, J.A.Jr.: Logic and Heuristic in Mathematics Curriculum Reform, στο Lakatos, I.(ed.): Problems in the 
Philosophy of Mathematics, North Holland Publ., 1967, σελ. 208-241, Higgins, J.L.: A New Look at Heuristic 
Teaching, The Mathematics Teacher, 64(6), 1971, σελ. 487-495. 
78 Βλ. Interactions Between Linguistics and Mathematical Education, UNESCO, 1974, Austin, J.L. & Howson, 
A.G.: Language and Mathematical Education, Educational Studies in Mathematics, 10, 1979, σελ. 161-197.  
79 Βλ. Πολυχρονόπουλου, Π.: Το Πρόβληµα της Μορφωτικής Αξίας των ∆ιδασκοµένων Μαθηµατικών στην Μ.Ε. 
Συµβολή στην Πληρέστερη ∆ιερεύνησή του, Νέα Παιδεία, 37, 1986, σελ. 38-56.  
80 Βλ. Καπετάνου-Μακρινού, Στ.: Μαθηµατικά και Αισθητική, Νέα Παιδεία, 34, 1985, σελ. 169-179. 
81 Βλ. Στράντζαλου, Χ.: Γενικές Σκέψεις για τη Μέση Παιδεία και τον Παιδευτικό Ρόλο της Γεωµετρίας, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 15, 1984, σελ. 72-78. 
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Γυµνάσιο και το Λύκειο82. Παράλληλα τρεις διατριβές φωτίζουν κάποια ειδικά θέµατα του 
περιεχοµένου της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την ιστορικο- 
επιστηµολογική και εµπειρική εξέταση της Απόλυτης Τιµής στην Ελληνική Σχολική 
Πραγµατικότητα του Γιάννη Θωµαΐδη83, η ιστορικο-γνωστική και εµπειρική έρευνα για την 
Ανάπτυξη της Έννοιας του Κλάσµατος στην Ελληνική Παιδεία της Σταµατίας Σταφυλίδου84 και 
η ιστορική και εµπειρική µελέτη της ∆ιδασκαλίας και Μάθησης των ∆ιανυσµάτων στην 
Ελληνική και Κυπριακή Εκπαίδευση της Ελένης ∆ηµητριάδου85. Ανάλογη είναι και η συµβολή 
της Μαρίας Καλδρυµίδου µε τον Ανδρέα Οικονόµου στη ∆ιδασκαλία της Συνάρτησης86 , της 
Μαριάνας Τζεκάκη µε τον Πέτρο Οικονόµου στη ∆ιδακτική Ανάλυση των Προγραµµάτων 
Σπουδών87, όπως και του Κωνσταντίνου Τζανάκη µε τον Μιχάλη Κούρκουλο για την 
Παιδευτική Αξία της Ευκλείδειας Γεωµετρίας στο Ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο88. Όσον αφορά 
τη σχέση της µαθηµατικής γλώσσας µε την ελληνική µαθηµατική παιδεία είναι ενδιαφέροντα 
τα άρθρα του Κωνσταντίνου Βαϊνά µε τη Μαρία Βαϊνα89, του Αθανάσιου Γαγάτση90 και της 
Ελένης ∆εληγιάννη µε τον Τάσο Πατρώνη και τον Μπάµπη Πολυδέρα91. 

                                                           
82 Βλ. Οικονόµου, Π.: Μεθόδευση της ∆ιδασκαλίας και Αξιολόγηση της Σχολικής Επίδοσης στο Γυµνάσιο και 
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Χωρίς αµφιβολία οι δηµοσιεύσεις αυτές θίγουν διάφορες διδακτικές πτυχές της σύγχρονης 
ελληνικής µαθηµατικής παιδείας. Όµως διέπονται, ως επί το πλείστον, από έναν παροντισµό, 
δηλ. µια προσήλωση στην πρόσφατη πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζονται οι 
διαχρονικές µεταβολές των συστατικών στοιχείων του περιεχοµένου της µαθηµατικής 
εκπαίδευσης σε συνάρτηση µε τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του υπόβαθρου της ∆ιδακτικής 
των Μαθηµατικών. Έτσι ανακύπτει ένα ευρύτατο φάσµα ιστορικών αναζητήσεων για τις 
διδακτικές αναπλάσεις όλων των πλευρών του περιεχοµένου της διδασκαλίας των 
Μαθηµατικών, όπως π.χ. η εξέλιξη των κλασµάτων [ή των αρνητικών αριθµών ή της Άλγεβρας 
ή της Γεωµετρίας ή της απόδειξης] από τη ∆ιδακτική των Μαθηµατικών “παραδοσιακού” τύπου 
στη ∆ιδακτική ”νέου” τύπου [δηλ. δοµικο-γνωστικής φύσης] και στη ∆ιδακτική του 
“κατασκευαστικού” είδους ή ακόµη στη ∆ιδακτική µε “ηλεκτρονικό υπόβαθρο”. ∆ιαφαίνεται 
λοιπόν ότι οι σχετικές ιστορικές προσεγγίσεις θα απεικονίσουν τις “αθέατες” διαστάσεις των 
διδακτικών επιδράσεων στην ανέλιξη της σύγχρονης µαθηµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
 
Γίνεται φανερό ότι η κάθε µια από τις ιστορικές διεισδύσεις που επισηµάνθηκαν έχει τη δική 
της συµβολή στην αναπαράσταση των αναµορφώσεων της σύγχρονης µαθηµατικής παιδείας 
στην Ελλάδα. Και όλες µαζί µπορούν να προωθήσουν µια πολύπλευρη κατανόηση της 
κατάστασης και της δυναµικής της. Έτσι καλλιεργείται και διαµορφώνεται η επίγνωση του 
συγκεκριµένου πολιτισµικού και θεσµικού πεδίου. 
 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1950 - 2000 
 
Η µέχρι τώρα «περιήγηση» στο ιστορικό τοπίο της σύγχρονης µαθηµατικής εκπαίδευσης 
ανέδειξε ορισµένες σηµαντικές διαστάσεις, καθώς και τις διαφορετικές ιστοριογραφικές  
προσεγγίσεις του θέµατος. Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο ένα µεγάλο αριθµό συναφών 
ερωτηµάτων που αφορούν την ιστορία της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης και 
αναδεικνύουν την αναγκαιότητα συστηµατικής διερεύνησης αυτού του πεδίου. Τα 
προηγούµενα ζητήµατα θέτουν βέβαια επί τάπητος το ζωτικής σηµασίας, για την έρευνα, 
πρόβληµα των ιστορικών πηγών, τόσο από την «πρακτική» σκοπιά του εντοπισµού και της 
καταγραφής, όσο και από τη «θεωρητική» σκοπιά της µελέτης και ερµηνείας. 
Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν µε την ιστορία της ελληνικής µαθηµατικής (και όχι µόνο) 
εκπαίδευσης έχουν τονίσει µε ιδιαίτερη έµφαση τις µεγάλες δυσκολίες ανεύρεσης και 
προσέγγισης των ιστορικών πηγών, ιδιαίτερα αυτών που φυλάσσονται (όταν αυτό συµβαίνει!) 
στα αρχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και των δηµόσιων βιβλιοθηκών.92 Το 
«πρακτικό» πρόβληµα λοιπόν αναδεικνύεται σε πρωταρχικής σηµασίας εµπόδιο για τη 
διεξαγωγή των αναγκαίων ιστορικών ερευνών. ∆εν θα ήταν εποµένως άσκοπο από 
µεθοδολογική σκοπιά και στο πλαίσιο µιας περιγραφικής προσέγγισης, να τεθεί ως 
αφετηρία των σχετικών αναζητήσεων η σύνταξη µιας βιβλιογραφίας για την ιστορία της 
ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης που καλύπτει την περίοδο 1950 – 2000. Οι 
βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν σ’ αυτό το κείµενο προβληµατισµού και οι 
συνακόλουθες «βιβλιογραφικές συνθέσεις» µπορούν να λειτουργήσουν ως ένα σηµείο 
εκκίνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο πλαίσιο ανήκουν επίσης οι βιογραφικές 
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µελέτες για προσωπικότητες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ελληνική µαθηµατική 
εκπαίδευση κατά την περίοδο 1950-2000.93   
∆ιαφορετικής υφής, αλλά ιδιαίτερα σηµαντικό και πολύπλοκο, είναι το πρόβληµα της 
µεθοδολογίας µε την οποία θα γίνει η επεξεργασία και η ερµηνεία του τεράστιου όγκου των 
ακατέργαστων πληροφοριών που παρέχουν οι ιστορικές πηγές. Οι ερευνητές που µελέτησαν 
τις τελευταίες δεκαετίες την ιστορία της µαθηµατικής εκπαίδευσης σε ορισµένες ευρωπαϊκές 
χώρες, ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε το ζήτηµα της µεθοδολογίας και προχώρησαν στη θέσπιση 
θεωρητικών κατηγοριών και στην ανάπτυξη εννοιολογικών εργαλείων ανάλυσης και ερµηνείας 
των ευρηµάτων. Επισηµαίνοντας τις ανεπάρκειες της παραδοσιακής ιστοριογραφίας, η οποία 
αρκείται συνήθως στην (αντι)παράθεση των ντοκουµέντων χωρίς να εξετάζει βαθύτερες 
επιστηµολογικές ή κοινωνικές διαστάσεις της µαθηµατικής γνώσης και εκπαίδευσης, οι 
ερευνητές αυτοί τοποθέτησαν το ζήτηµα µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνιολογικών 
προσεγγίσεων  της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος.94     
Μέσα από µια τέτοια προοπτική, ο G. Schubring σκιαγράφησε ένα θεωρητικό πλαίσιο το 
οποίο στηρίζεται σε τρεις βασικές παραδοχές: 
α) Η µαθηµατική γνώση και εκπαίδευση δεν είναι «ουδέτερες» (µε την έννοια ότι η εξέλιξή τους 
υπακούει αποκλειστικά σε µια «εσωτερική» λογική), αλλά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 
ευρύτερης κοινωνικής λειτουργίας που ασκούν η επιστηµονική γνώση και το εκπαιδευτικό 
σύστηµα γενικά. 
β) Τα Μαθηµατικά ασκούν µια διπλή λειτουργία, που τα κατατάσσει ταυτόχρονα στις 
ανθρωπιστικές και τις θετικές επιστήµες. Αυτό συµβαίνει επειδή αποτελούν, από τη µια µεριά, 
ένα µορφωτικό αγαθό που συµβάλλει στην καλλιέργεια µιας ευρύτερης παιδείας και από την 
άλλη,  ένα βασικό στοιχείο για την απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης 
υψηλού επιπέδου. 
γ) Η παραγωγή και το νόηµα της µαθηµατικής γνώσης, η οργάνωση και λειτουργία της 
µαθηµατικής εκπαίδευσης καθώς και τα ζητήµατα διδασκαλίας και µάθησης δεν 
προσδιορίζονται µε στατικό τρόπο (π.χ. µε αναφορά σε εµπνεύσεις χαρισµατικών ατόµων, ή 
σε έµφυτες ικανότητες) αλλά ακολουθούν µια διαδικασία σταδιακής ανάπτυξης. 
 
Οι παραδοχές αυτές διευρύνουν σηµαντικά την προβληµατική των ερευνών στην ιστορία της 
µαθηµατικής εκπαίδευσης, καθώς φέρνουν στο προσκήνιο την εξέλιξη και την 
αλληλεπίδραση των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Προβάλλουν έτσι αθέατες πλευρές και νέα ζητήµατα που δεν είχαν απασχολήσει 
την παραδοσιακή ιστοριογραφία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για την αλήθεια αυτού του 
ισχυρισµού αποτελούν οι ιστορικές έρευνες των αναλυτικών προγραµµάτων. Οι έρευνες 
αυτές, ακόµη και όταν δεν καταπιάνονται µε απλές καταγραφές ή συγκρίσεις, αλλά εισχωρούν 
στην εµπεριστατωµένη ανάλυση κοινωνικών παραµέτρων 95, στηρίζονται αποκλειστικά στα 
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επίσηµα κρατικά έγγραφα (π.χ., Προεδρικά ∆ιατάγµατα) που εκφράζουν τις κυβερνητικές και 
– κατ’ επέκταση – τις κυρίαρχες ιδεολογικές και πολιτικές (προ)θέσεις για την εκπαίδευση. 
Έχει όµως επισηµανθεί πολλές φορές ότι ανάµεσα στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και τη 
διδακτική πράξη παρεµβάλλεται συνήθως ένα «κρυµµένο» πρόγραµµα ή «παραπρόγραµ-
µα».96 Το τελευταίο µάλιστα προκύπτει αρκετές φορές ως επίσηµο «τέκνο της ανάγκης», 
καθώς η εκπαιδευτική πολιτική µετακινείται από τα ασφαλή µετόπισθεν του επιτελικού 
σχεδιασµού στο αβέβαιο και επικίνδυνο µέτωπο της διδακτικής πράξης. Στο χώρο της 
ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης, η γνωστή και οξεία (σ’ ολόκληρο το φάσµα της περιόδου 
1950 – 2000) διαφοροποίηση ανάµεσα σε διδακτέα, διδαχθείσα και εξεταστέα ύλη - η οποία 
µέσω των εισαγωγικών εξετάσεων επηρεάζει καταλυτικά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών 
στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα διαρκούς και σταθερής απόκλισης από το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, που 
οδηγεί τελικά στην επιβολή ενός «παραπρογράµµατος». Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις 
όπου ένα «παραπρόγραµµα» αναβαθµίζεται σε επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, επειδή το 
περιεχόµενό του θεωρείται σηµαντικό όχι µε επιστηµολογικά ή διδακτικά κριτήρια, αλλά για 
λόγους που σχετίζονται µε το ρόλο των Μαθηµατικών στο πλαίσιο της επιλεκτικής λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το διαβόητο κεφάλαιο «περί απολύτων τιµών» της σχολικής 
Άλγεβρας στην Ελλάδα αποτελεί µια τέτοια περίπτωση, που είχε επισηµανθεί από παλιά αλλά 
πρόσφατα έγινε αντικείµενο συστηµατικής έρευνας.97 Οι επιπτώσεις αυτού του ζητήµατος 
γίνονται φανερές σε ορισµένες βασικές παραδοχές των κοινωνιολογικών αναλύσεων για τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως είναι π.χ. η εκτίµηση της 
«προοδευτικότητας» των αναλυτικών προγραµµάτων ανάλογα µε την έκταση που 
παραχωρούν στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η σηµασία 
κρίσιµων παραµέτρων ποιοτικού χαρακτήρα.98   
Η έρευνα εποµένως των αναλυτικών προγραµµάτων δεν µπορεί να αγνοήσει τους 
µηχανισµούς παραγωγής «παραπρογραµµάτων», αν θέλει να ερµηνεύσει µε έγκυρο τρόπο τη 
λειτουργία και τα αποτελέσµατα της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει, από 
µεθοδολογική άποψη, ότι εκτός από τα επίσηµα αναλυτικά προγράµµατα, ο ερευνητής πρέπει 
να λάβει υπόψη το πλέγµα των οδηγιών, εγκυκλίων, κλπ, που διαµορφώνουν τη συγκεκριµένη 
απόκλιση, καθώς αλληλεπιδρούν µε τα θέµατα των εξετάσεων και τις διδακτικές πρακτικές 
που αυτά παράγουν. 
Τα προηγούµενα κάνουν φανερό το εύρος των παραµέτρων που εισάγει στην έρευνα η 
θέσπιση ενός θεωρητικού πλαισίου για την ιστορία της µαθηµατικής εκπαίδευσης, ενταγµένου 
µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Οι µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις, που σχετίζονται µε τη µελέτη και την ερµηνεία των ιστορικών πηγών µέσα στο 
συγκεκριµένο πλαίσιο, µπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιστηµολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες εµπλουτίζουν 
την παραδοσιακή καταγραφή των αναλυτικών προγραµµάτων και διδακτικών βιβλίων µε την 
ανάλυση των µηχανισµών παραγωγής και διάδοσης της σχολικής µαθηµατικής γνώσης, ενώ 
στη µελέτη του περιεχοµένου τους συµπεριλαµβάνονται ζητήµατα όπως είναι η 

                                                           
96 Βλ. Μαυρογιώργου, Γ. : Σχολικό πρόγραµµα και παραπρόγραµµα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 13, 1983, σελ.74-
81, Μελά – Παπαδοπούλου, Β. : Το παρα–πρόγραµµα: Η αθέατη πλευρά του σχολικού προγράµµατος, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 106, 1999, σελ.69-77, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 107, 1999, σελ. 51-58, Adda, J. : The hidden 
curriculum, στο Warbecq, A. (ed.) : Role and conception of mathematics curricula (Proceedings of the 
C.I.E.A.E.M. 41 Conference), 1991, σελ.67-74.   
97 Βλ. Κακλαµάνη, Γ. : Ανάλυση της Νεοελληνικής Αστικής Ιδεολογίας, Β΄ έκδοση, εκδ. Ροές, 1989, σελ. 211, 263 
υποσηµ. 154, Θωµαΐδη, Γ. : ∆ιδακτική µετατόπιση µαθηµατικών εννοιών και εµπόδια µάθησης (Η περίπτωση 
της απόλυτης τιµή), ∆ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Μαθηµατικών Α.Π.Θ., 1995.  
98 Μια τέτοια αντίληψη περί «προοδευτικότητας» είναι π.χ. διάχυτη στην εξαιρετικά διεισδυτική ανάλυση του Χ. 
Νούτσου, πρ. παρ. 62 (βλ. π.χ. σελ.271-72, 287 κ.ε.). Την ορθότητα αυτής της αντίληψης έχει αµφισβητήσει ο Π. 
Πολυχρονόπουλος στο Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα, τόµος Β΄, εκδ. Καστανιώτης, 1980, σελ. 606.    



διαφοροποίηση ανάµεσα στη σχολική και επιστηµονική µαθηµατική γνώση και οι διαδικασίες 
στοιχειοποίησης της τελευταίας. 99 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι θεσµικές προσεγγίσεις, οι οποίες διευρύνουν τις µελέτες 
που αφορούν την ιστορική διάσταση της επιστηµονικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των 
καθηγητών µε την εξέταση ζητηµάτων όπως είναι η οριοθέτηση ανάµεσα στη δευτεροβάθµια 
και τριτοβάθµια εκπαίδευση, η επαγγελµατική υπόσταση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη 
νοοτροπιών και συγκεκριµένων διδακτικών πρακτικών.100  
Τέλος, στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι πολιτιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες συναρτούν 
άµεσα τη διερεύνηση των διεθνών µεταρρυθµιστικών κινήσεων και των συγκριτικών µελετών 
για την αποτελεσµατικότητα της µαθηµατικής εκπαίδευσης µε την ανάλυση της επίδρασης που 
ασκούν οι ιδιαίτερες πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές παραδόσεις κάθε χώρας. 101 
Η εισαγωγή όλων αυτών των παραµέτρων προσδίδει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην έρευνα, 
αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους περιορισµούς των µεθοδολογικών και 
ερµηνευτικών εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.      
 
Για να συνδεθούν όλα τα προηγούµενα µε το ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής µαθηµατικής 
εκπαίδευσης κατά την πεντηκονταετία 1950 – 2000, θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια να 
συγκροτήσουµε ένα «ιστορικό περίγραµµα», το οποίο περιλαµβάνει τις βασικές ιστορικές 
πηγές που αφορούν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αυτής της περιόδου.102 

 
Αναλυτικά προγράµµατα και διδακτικά βιβλία Μαθηµατικών δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1950 – 2000 
 

1950 – 1959 
(Παραδοσιακά Μαθηµατικά και µεταπολεµική απραξία) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
Ισχύουν τα προπολεµικά αναλυτικά προγράµµατα για τα εξατάξια (αργότερα οκτατάξια) 
κλασικά Γυµνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια 
Η εποπτεία και η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ανήκει στην αρµοδιότητα των Επιθεωρητών 
Μέσης Εκπαίδευσης 
Η επιµόρφωση των καθηγητών διεξάγεται στο ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως, που είχε 
ιδρυθεί το 1910 103 
                                                           
99 Βλ. Chevallard,Y. : La Transposition Didactique, Editions La Pensée Sauvage, 1985, Schubring, G. : On the 
Methodology of Analyzing Historical Textbooks : Lacroix as Textbook Author, For the Learning of Mathematics 7, 3 
(November 1987), σελ.41-51. 
100 Βλ. π.χ., Schubring, G: Factors determining theoretical developments of mathematics education as a discipline 
– Comparative historical studies of its institutional and social contexts, στο Steiner, H.-G. & Vermandel, A. (eds.): 
Foundations and Methodology of the Discipline Mathematics Education (Didactics of Mathematics), Bielefeld - 
Antwerpen, 1988, σελ. 161-173.   
101 Βλ. π.χ.,  Howson, G.: On writing a history of mathematics education, Recherches en Didactique des 
Mathematiques, 5, No 2, 1984, σελ. 238-252. Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας περιγράφει τις πολλαπλές 
επιδράσεις του ιδιαίτερου κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη διαµόρφωση του βιβλίου του A 
History of Mathematics Education in England, Cambridge University Press, 1982. Βλ. επίσης, Bishop, A. : 
Mathematics Education in its Cultural Context, Educational Studies in Mathematics, 19 (2), 1988, σελ. 180-191.     
102 Το υλικό για τη σύνταξη ενός αντίστοιχου «περιγράµµατος» για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση βρίσκεται 
διάσπαρτο σε πολλές πηγές. Βλ. π.χ., Ανδρέου, Α. & Τζήκα, Χ. : Προγράµµατα ∆ηµοτικού Σχολείου. Αναλυτικά 
και Ωρολόγια. Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία. εκδ. Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., 1988. Βλ. 
επίσης τις βιβλιογραφικές παραποµπές στην υποσηµείωση 38. 
103 Για την επιµόρφωση των καθηγητών σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1950-2000, βλ. Νεστορή, Γ. : 
Επιµόρφωση – µετεκπαίδευση του µαθηµατικού της Μ.Ε. Περιγραφή της ελληνικής πραγµατικότητας, Πρακτικά 
του Συνεδρίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Μετεκπαίδευση και Επιµόρφωση του 
Μαθηµατικού, Ε.Μ.Ε. (Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), 1989, σελ.233-244, Ωραιόπουλου, Γ. : Ιστορικό της 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Μ.Ε., Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 



Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που είχαν καθιερωθεί το 1926-
27, διεξάγονται στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε ευθύνη των αντίστοιχων ιδρυµάτων 104 
∆ιδακτικά Βιβλία 
Στις αρχές αυτής της περιόδου εκδίδονται από τον Ο.Ε.Σ.Β., κατά χρονολογική σειρά, τα εξής 
νέα βιβλία:  
1. Π. Τόγκα, κ.α.: Αριθµητική δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυµνασίων. 1949 
2. Ν. Νικολάου: Πρακτική Γεωµετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυµνασίων. 1949 
3. Ν. Σακελλαρίου: Άλγεβρα δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυµνασίων. 1950 
4. Ν. Νικολάου: Θεωρητική Γεωµετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυµνασίων. 1950 
5. Ν. Νικολάου: Τριγωνοµετρία δια την Η’ τάξιν των Γυµνασίων. 1950 
 

1959 – 1967 
(Μοντέρνα Μαθηµατικά, πολιτική αλλαγή και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
Το 1959 δηµοσιεύεται το πόρισµα της Επιτροπής Παιδείας που είχε συγκροτήσει η κυβέρνηση 
της Ε.Ρ.Ε., µε το οποίο επιχειρείται µια αλλαγή προσανατολισµού προς την Τεχνική- 
Επαγγελµατική εκπαίδευση και στη συνέχεια ψηφίζεται ο νόµος 
3971/1959 περί τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, οργανώσεως της Μέσης Παιδείας 
και ∆ιοικήσεως της Παιδείας 
∆ιαιρείται το εξατάξιο Γυµνάσιο σε δύο βαθµίδες και καθιερώνεται απολυτήριο της πρώτης 
βαθµίδας  
Τη διετία 1961-62 δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για τις τρεις τελευταίες τάξεις 
των Γυµνασίων Πρακτικής Κατευθύνσεως 
Το 1961 δηµοσιεύεται νέο αναλυτικό πρόγραµµα για την πρώτη βαθµίδα του Γυµνασίου 105 
Το 1961 συγκροτείται η «Επιτροπή πειραµατικής µελέτης και διδασκαλίας των Μαθηµατικών 
εις την Μ. Εκπαίδευσιν», µε την οποία αρχίζει η εισαγωγή της µεταρρύθµισης των 
«Μοντέρνων Μαθηµατικών»106 
Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου ψηφίζει το 
Ν.4379/1964 περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως (Στοιχειώδους και 
Μέσης)  
∆ιαιρείται η δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε Γυµνάσιο και Λύκειο 
                                                                                                                                                                      
1989, σελ. 59-61, Αδαµόπουλου, Λ. Οι απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιµόρφωση, στο ίδιο, 
σελ.176-181, Κοθάλη – Κολοκούρη, Ε. : Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών κατά το τελευταίο µισό του αιώνα 
µας, Ευκλείδης γ΄, 33-34-35, 1992, σελ. 111-121, Κυριαζή, Α. – Πέτρου, Α. : Το όραµα της επιµόρφωσης για τον 
εκπαιδευτικό, Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1999, σελ. 208-220, 
Τουµάση, Μ. Η διδασκαλία στα Π.Ε.Κ. των µαθηµάτων ειδικότητας των µαθηµατικών, στο Εισηγήσεις σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο για τους Σχολικούς Συµβούλους όλων των βαθµίδων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-
Ο.Ε.∆.Β., 1996, σελ.274-282.  Βλ. επίσης βοηθητικά ∆ηµαρά, Α. : ∆ιδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Σύγχρο-
νη Εκπαίδευση, 72, 1993, σελ.21-41. 
104 Για µια ιστορική επισκόπηση των εξεταστικών συστηµάτων βλ. π.χ. Σιπητάνου, Α. : Οι µηχανισµοί επιλογής 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα από το 1834 έως το 1985. Παιδαγωγική Επιθεώρηση 27, 1998, σελ.119-139. 
Νούτσου, Χ. : Η ιστορικότητα των γενικών εξετάσεων, στο Μηχανισµοί και Όροι Επιλογής για την Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας,1995, σελ.105-114, Τσούντα, Κ. 
& Χρονοπούλου, Μ. : Η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα Εκπαιδευτικά, 37-38, 1995, σελ.250-263. 
105 Βλ. τη συζήτηση επί του αναλυτικού προγράµµατος και της προκήρυξης συγγραφής διδακτικού βιβλίου για 
την Α΄ τάξη στα Χρονικά του Επιστηµονικού-Παιδαγωγικού Συνεδρίου των υπηρετούντων εις την Ήπειρον 
Ελλήνων Μαθηµατικών, Ε.Μ.Ε., 1962, σελ.118 κ.ε.    
106 Βλ. Σωτηράκη, Ν. : Η ενορατική διδασκαλία των Μαθηµατικών, Μαθηµατική Επιθεώρησις, 1, 1974 (ιδιαίτερα 
τον πρόλογο), Μιχαλόπουλου, Ν. : Ανάγκη και ουσία της αναπροσαρµογής των Μαθηµατικών της Μέσης 
Παιδείας, Χρονικά του Επιστηµονικού-Παιδαγωγικού Συνεδρίου των υπηρετούντων εις την Ήπειρον Ελλήνων 
Μαθηµατικών, Ε.Μ.Ε., 1962, σελ.93-101. Βλ. επίσης τη συζήτηση επί των συµπερασµάτων του συνεδρίου του 
Royaumont στα Χρονικά του Επιστηµονικού-Παιδαγωγικού Συνεδρίου των εν Κρήτη Ελλήνων Μαθηµατικών, 
Ε.Μ.Ε., 1960, σελ.100 κ.ε.  



Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Καθιερώνεται ο θεσµός του Ακαδηµαϊκού Απολυτηρίου για την πρόσβαση στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Οι εξετάσεις διεξάγονται µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας 107 
Το 1964 δηµοσιεύεται νέο αναλυτικό πρόγραµµα για την Α΄ τάξη του Γυµνασίου 
Το 1966 δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για τις τρεις πρώτες τάξεις του 
Γυµνασίου και τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου 
∆ιδακτικά Βιβλία 
Στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης των «Μοντέρνων Μαθηµατικών» κυκλοφορούν την τριετία 
1962-64 τρία βιβλία για την πειραµατική διδασκαλία των Μαθηµατικών στις τρεις πρώτες 
τάξεις του Γυµνασίου. 
Από το σχολικό έτος 1964-65 επιτρέπεται στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου η ελεύθερη 
επιλογή και χρήση βιβλίων του εµπορίου που είχαν συγγραφεί σύµφωνα µε τα νέα αναλυτικά 
προγράµµατα  
 

1967 – 1974 
(Η µαθηµατική εκπαίδευση ανάµεσα στη δικτατορία και τη µεταρρύθµιση) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
Η κυβέρνηση της δικτατορίας ψηφίζει τους εξής 
A.N.59/1967 για την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Α.Ν.129/1967 περί οργανώσεως της Γενικής Παιδείας 
Επαναφέρεται το εξαετές Γυµνάσιο 
Καταργείται το Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο αλλά διατηρείται η διεξαγωγή των εισαγωγικών 
εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. µε ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας  
Ιδρύεται το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συµβούλιο  
Τη διετία 1968-69 δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για τις τρεις πρώτες τάξεις του 
Γυµνασίου, τις τρεις τάξεις του Γυµνασίου Θεωρητικής Κατεύθυνσης και τις τρεις τάξεις του 
Γυµνασίου Θετικής Κατεύθυνσης, µε έντονα στοιχεία «συµψηφισµού» ανάµεσα σε παραδο-
σιακά και µοντέρνα Μαθηµατικά 
∆ιδακτικά Βιβλία 
Το 1967 ανατυπώνονται µε ορισµένες τροποποιήσεις και αρκετές περικοπές τα βιβλία που 
είχαν συγγραφεί για την πειραµατική διδασκαλία των Μαθηµατικών στις τρεις πρώτες τάξεις 
του Γυµνασίου. 
Τα αµέσως επόµενα χρόνια συγγράφονται, µε αναθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας και 
εκδίδονται από τον Ο.Ε.∆.Β., κατά χρονολογική σειρά, τα εξής νέα βιβλία: 
1. Γ. Μπούσγου & Ι. Ταµβακλή: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. Τόµος 1ος (Άλγεβρα). 1968 
2. Ι. Ιωαννίδη: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. Τόµος 2ος (Γεωµετρία). 1968 
3. Ι. Ιωαννίδη: Μαθηµατικά ∆΄ Γυµνασίου (Θετικής  Κατευθ.) Τόµος 2ος (Γεωµετρία). 1968 
4. Ι. Πανάκη: Μαθηµατικά Ε΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τόµος 2ος (Γεωµετρία). 1968 
5. Σ. Κατσαρλίνου & Μ. Μπαϊµπά: Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου. 1969 
6. Γ. Γραφάκου, κ.α.: Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου. Αριθµητική και Άλγεβρα – Γεωµετρία. 1969 
7. Θ. Βαβαλέτσκου & Γ. Μπούσγου: Μαθηµατικά ∆΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τόµος 1ος 

(Άλγεβρα). 1969 
8. Η. Ντζιώρα: Μαθηµατικά Ε΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τόµος 1ος (Άλγεβρα). 1969 
9. Π. Λαδόπουλου: Στοιχεία Παραστατικής Γεωµετρίας Ε΄ - ΣΤ΄ Γυµνασίου. 1969 
10. Β. Στάϊκου: Μαθηµατικά ΣΤ΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τόµος 1ος (Ανωτέρα Άλγεβρα – 

Ανάλυσις). 1969 

                                                           
107 Βλ. Παπαδάτου, Ι. : Αναλυτικόν και ωρολόγιον πρόγραµµα των Μαθηµατικών, Χρονικά του Πανελληνίου 
Επιστηµονικού-Παιδαγωγικού Συνεδρίου των Ελλήνων Μαθηµατικών, Ε.Μ.Ε., 1964, σελ.152-160, Σπηλιώτη, Φ. : 
∆ιάρθρωσις της Παιδείας, στο ίδιο, σελ. 281-287. 



11. Ε. Παπατριανταφύλλου: Μαθηµατικά ΣΤ΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τριγωνοµετρία. 
1969 

12. Ι. Πανάκη: Μαθηµατικά Ε΄ Γυµνασίου (Θετικής Κατευθ.) Τόµος 3ος (Τριγωνοµετρία). 1972 
 
Παράλληλα χρησιµοποιείται ως ελεύθερο βοήθηµα και το βιβλίο 
Ν. Βαρουχάκη: Συµπλήρωµα Γεωµετρίας δια την ΣΤ΄ Γυµνασίου 
Τα βιβλία των Ν. Σακελλαρίου (Άλγεβρα) και Ν. Νικολάου (Γεωµετρία και Τριγωνοµετρία) 
χρησιµοποιούνται στην ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Γυµνασίου Θεωρητικής Κατεύθυνσης   
 

1974 – 1986 
(Μεταπολίτευση, πολιτική αλλαγή και µαθηµατική εκπαίδευση) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
Από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας ψηφίζονται οι εξής νόµοι: 108  
Ν.186/1975 για την κατάργηση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συµβουλίου και την ίδρυση του 
Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης 
Ν.309/1976 για την οργάνωση και διοίκηση της Γενικής Εκπαίδευσης 
Επαναφέρεται η διαίρεση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε Γυµνάσιο και Λύκειο και 
καθιερώνονται εισαγωγικές εξετάσεις από το πρώτο στο δεύτερο 
Εισάγεται το σύστηµα των µαθηµάτων κορµού και επιλογής στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και αλλάζει 
η διαδικασία των εξετάσεων για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Ν.576/1977 για την οργάνωση και διοίκηση της Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
Την περίοδο 1977-1980 δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για τις τρεις τάξεις του 
Γυµνασίου και τις τρεις τάξεις του Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, τα οποία επιχειρούν µια 
γενική εισαγωγή των «Μοντέρνων Μαθηµατικών»   
Καταργείται το ∆ιδασκαλείο Μέσης Εκπαιδεύσεως και ιδρύονται οι Σχολές Επιµόρφωσης 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
Από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Λύκειο και 
ψηφίζονται οι εξής νόµοι: 
Ν.1304/1982 για την επιστηµονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και 
τη Μέση Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
Καταργείται ο θεσµός του επιθεωρητή και εισάγεται ο θεσµός του σχολικού συµβούλου 
Ν.1351/1983 την εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
Εισάγεται το σύστηµα των δεσµών προπαρασκευαστικών µαθηµάτων στη Γ΄ Λυκείου και 
αλλάζει η διαδικασία των εξετάσεων για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 109 
∆ηµοσιεύονται αναλυτικά προγράµµατα για τη Γ΄ Λυκείου 
Ν.1566/1985 για τη δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
Καταργείται το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιµόρφωσης και επανιδρύεται το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
Ιδρύονται τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα 
Ιδρύονται τα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια στα οποία διαφοροποιείται η διδασκαλία των 
Μαθηµατικών 110  
∆ιδακτικά Βιβλία 
                                                           
108 Βλ. Χοντολίδου, Ε. : Η συζήτηση για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση (1976-1981), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 
Κυριακίδη, 1987. 
109 Βλ. Αχτσαλωτίδη, Χ., Μαρκέτου, Α. & Τζεκάκη, Μ. : Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου µέσα από τα θέµατα 
των εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. έτους 1985, Πρακτικά του Συνεδρίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – 
Μετεκπαίδευση και Επιµόρφωση του Μαθηµατικού, Ε.Μ.Ε. (Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), 1989, σελ.96-
109.  
110 Βλ. Ευαγγελίου, Γ. : Αξιολόγηση Αναλυτικού Προγράµµατος Α΄ Τάξης Ε.Π.Λ., Πρακτικά του Συνεδρίου για την 
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Μετεκπαίδευση και Επιµόρφωση του Μαθηµατικού, Ε.Μ.Ε. (Παράρτηµα 
Κεντρικής Μακεδονίας), 1989, σελ.141-149.   



Την περίοδο αυτή εκδίδονται, κατά χρονολογική σειρά, τα επόµενα νέα διδακτικά βιβλία: 
1. Χ. Παπανικολάου: Ευκλείδειος Γεωµετρία Γ΄ Γυµνασίου και ∆΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυµνασίου 

Θεωρητικής Κατευθύνσεως. 1975 (από το 1979 χρησιµοποιείται µόνο στη Β΄ Λυκείου) 
2. Σ. Κανέλλου: Ευκλείδειος Γεωµετρία ∆΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυµνασίου Θετικής Κατευθύνσεως. 1975 
3. ∆. Παπαµιχαήλ, κ.α.: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. 1977 
4. ∆. Παπαµιχαήλ, Α. Σκιαδά: Θεωρητική Γεωµετρία. Τεύχος 1ο, Γ΄ Γυµνασίου. 1977 (από το 

1979 χρησιµοποιείται στην Α΄ Λυκείου) 
5. ∆. Παπαµιχαήλ, κ.α.: Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου. 1978 
6. Σ. Παπαδόπουλου: Μαθηµατικά Α΄ Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου. 1978 (από το 

1979 χρησιµοποιείται στη Γ΄ Γενικού Λυκείου ως ύλη Κορµού) 
7. Κ. Ιορδανίδη, κ.α.: Μαθηµατικά Β΄ Λυκείου. Ύλη Επιλογής. 1978 111 
8. Α. Πατεράκη, κ.α.: Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου. 1979 
9. Γ. Τσάγκα: Στοιχεία Αναλυτικής Γεωµετρίας Γ΄ Λυκείου. Ύλη Επιλογής. 1979 
10. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Μαθηµατικά. Άλγεβρα Α΄ Λυκείου. 1979 112 
11. Γ. Βαβάλιαρου, κ.α. : Ευκλείδειος Γεωµετρία Β΄ Λυκείου. Ασκήσεις και λύσεις των ασκή-

σεων. 1983 (συνοδεύει το βιβλίο του Χ. Παπανικολάου) 
12. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. :Μαθηµατικά. Άλγεβρα, Β΄ Λυκείου. 1983 
13. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Μαθηµατικά Ι Γ΄ Λυκείου. Άλγεβρα (1ης ∆έσµης). 1983 113 
14. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Μαθηµατικά Ι Γ΄ Λυκείου. Ανάλυση (1ης ∆έσµης). 1983 
15. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Μαθηµατικά Ι Γ΄ Λυκείου. Αναλυτική Γεωµετρία (1ης ∆έσµης). 1983 
16. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Μαθηµατικά ΙΙ Γ΄ Λυκείου (2ης & 4ης ∆έσµης). 1983 
17. Μ. Λάµπρου, κ.α. : Μαθηµατικά Α΄ Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Άλγεβρα. 1984 
18. ∆. Καραγεώργου, κ.α. : Μαθηµατικά Β΄ Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου. Κύκλος: 

Άνθρωπος και Κοινωνία. 1985 114 
19. Θ. Γκάγκαρης, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Τεχνικού και Επαγγελµατικού Λυκείου (χωρίς δέσµες). 

1986 
20. Ν. Βαρουχάκη, κ.α. : Θεωρητική Γεωµετρία Β΄ Λυκείου. 1986 
 
Την περίοδο 1979 – 1982 χρησιµοποιούνται τα βιβλία των Η. Ντζιώρα και Ι. Πανάκη (Άλγεβρα 
– Τριγωνοµετρία, σε ενιαίο τεύχος) ως ύλη κορµού στη Β΄ Λυκείου και το βιβλίο του Β. Στάϊκου 
ως ύλη επιλογής στη Γ΄ Λυκείου 
Από το 1978 καθιερώνεται από το Κ.Ε.Μ.Ε. η ετήσια έκδοση οδηγιών για τη διδακτέα ύλη και 
διδασκαλία των Μαθηµατικών στο Γυµνάσιο και το Γενικό Λύκειο  
Από το 1982 καθιερώνεται και η διανοµή στους µαθητές ιδιαίτερων τευχών µε τις λύσεις των 
ασκήσεων των διδακτικών βιβλίων 115 
Το 1983 προκηρύχθηκε διαγωνισµός για τη συγγραφή βιβλίου Θεωρητικής Γεωµετρίας αλλά 
δεν εγκρίθηκε κανένα από τα βιβλία που υποβλήθηκαν 
  
                                                           
111 Βλ. Καζαντζή, Θ. : Τα Μαθηµατικά και η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1984, σελ. 438-447, ιδιαίτερα σελ. 445-447.  
112 Βλ. Θωµαΐδη, Γ. : Προβλήµατα διδασκαλίας της Άλγεβρας στην Α΄ Λυκείου (και κάποιες προτάσεις επίλυσής 
τους), Ευκλείδης γ΄, 7, 1985, σελ. 4-11, Πόταρη, ∆. : Κριτική του βιβλίου της Άλγεβρας της Α΄ Λυκείου, Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 45, 1989, σελ.55-62.  
113 Βλ. Παπασταυρίδη, Σ. : Η Γραµµική Άλγεβρα στο Λύκειο και τα Νέα Βιβλία , Ευκλείδης γ΄, 3, 1984, σελ. 3-17, 
του ιδίου: Γραµµική Άλγεβρα. Τι γίνεται αλλού και τι γίνεται εδώ, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1985, σελ. 96-102,  Εξαρχάκου, Θ., κ.α. : Παρατηρήσεις – προτάσεις πάνω στα 
βιβλία Μαθηµατικών της Γ΄ Λυκείου, Ευκλείδης γ΄, 4, 1984, σελ.2-21, Ευκλείδης γ΄, 6, 1985, σελ.7-13.    
114 Βλ. Καραγεώργου, ∆. & Κατσουλάκη, Α. : Ένα σχολικό βιβλίο. Ευκλείδης γ΄, 8, 1985, σελ.1-7.     
115 Βλ. Ντίνα, Α. & Οικονόµου, Π. : Η χρησιµοποίηση του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου λύσεων των 
Μαθηµατικών. Έρευνα σε µαθητές Λυκείου, Πρακτικά του Συνεδρίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου – Μετεκπαίδευση και Επιµόρφωση του Μαθηµατικού, Ε.Μ.Ε. (Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας), 1989, 
σελ.179-220.   



1986 – 1997 
(Η µαθηµατική εκπαίδευση στην τροχιά µιας αυτορρύθµισης) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
∆ηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για το Γυµνάσιο και το Λύκειο µε τα οποία 
επιχειρείται µια αποδέσµευση από το πνεύµα των «Μοντέρνων Μαθηµατικών»116  
∆εν µεταβάλλεται η διαδικασία των εξετάσεων για πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση117 
Από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ψηφίζεται ο 
Ν.2327/1995 για την ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας 
∆ηµοσιεύεται νέο αναλυτικό πρόγραµµα Ευκλείδειας Γεωµετρίας 118 
∆ιδακτικά Βιβλία 
Την περίοδο αυτή εκδίδονται, κατά χρονολογική σειρά, τα επόµενα νέα διδακτικά βιβλία: 
1.Α. Αλιµπινήση, κ.α.: Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου. 1987 119 
2. Α. Αλιµπινήση, κ.α.: Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου. 1988 
3. Α. Αλιµπινήση, κ.α.: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. 1989 
4. Σ. Ανδρεαδάκη, κ.α. : Άλγεβρα Α΄ Λυκείου. 1990 120 
5. Α. Αλιµπινίση, κ.α. : Γεωµετρία Α΄ Λυκείου. 1990 121 
6. Σ. Ανδρεαδάκη, κ.α. : Άλγεβρα Β΄ Λυκείου. 1991 
7. Α. Αλιµπινίση, κ.α. Θεωρητική Γεωµετρία Β΄ Λυκείου. 1991 
8. Σ. Ανδρεαδάκη, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Λυκείου (Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωµετρία – 

Πιθανότητες). 1992 
9. Β. Κατσαργύρη, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Λυκείου (Ανάλυση). 1992 
10. Σ. Ανδρεαδάκη, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Λυκείου (2ης και 4ης δέσµης). 1993 
11. Ε. ∆αλιεράκη, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ τάξης Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων. 1997 
 
 

1997 – σήµερα 
(Τα Μαθηµατικά στο πλαίσιο µιας νέας εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης) 

Νοµοθετικό πλαίσιο - Αναλυτικά Προγράµµατα 
                                                           
116 Βλ. Αδαµόπουλου, Λ. : Το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Μαθηµατικών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, 
Ευκλείδης γ΄, 28, 1991, σελ. 1-14. 
117 Βλ. Σπηλιώτη, Γ. : Οι Γενικές Εξετάσεις και τα Θέµατα των Μαθηµατικών, Ευκλείδης γ΄, 14, 1987, σελ. 82-86, 
Παπασταυρίδη, Σ. : Κεντρική Επιτροπή των Γενικών Εξετάσεων: Η Μοναξιά του Τερµατοφύλακα Μπροστά στο 
Πέναλτυ, στο Καλαβάσης, Φ. & Μεϊµάρης, Μ. (επιµ.) Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών, εκδ. Προτάσεις, 1992, 
σελ.65-73, Παπασταυρίδη, Σ. & Τυρλή, Ι. : Η κανονικοποίησις των βαθµών των Γενικών Εξετάσεων (ή, µία 
µαθηµατική λύσις για ένα κοινωνικό – εκπαιδευτικό πρόβληµα). Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1993, σελ. 147-151, Γεωργακάκου, Η. : Τα θέµατα των Γενικών Εξετάσεων και  
«η τύχη» των βιβλίων, στο Καλαβάσης, Φ. & Μεϊµάρης, Μ. (επιµ.) Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙΙ, εκδ. 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 1994, σελ.291-302, Παπασταυρίδη, Σ. : Σκέψεις για το σύστηµα Γενικών Εξετάσεων, για 
το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστηµα, στις συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες, στο Καλαβάσης, Φ. & Μεϊµάρης, Μ. 
(επιµ.) Θέµατα ∆ιδακτικής Μαθηµατικών ΙV, εκδ. Πανεπιστήµιο Αιγαίου-Gutenberg, 2000, σελ.15-37.   
118 Βλ. Θωµαΐδη, Γ. : Η διδασκαλία της Θεωρητικής Γεωµετρίας στην Ελλάδα και το νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα 
από τη σκοπιά της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, Ερευνητική ∆ιάσταση της ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών, 1, 
1996, σελ.72-92.  
119 Βλ. Κλαουδάτου, Ν. : Μερικές βασικές αρχές της συγγραφής του µαθηµατικού βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου, 
Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1987, σελ. 185-190, Κασιµάτη, Κ. : 
Σύνδεση των Μαθηµατικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε τα Μαθηµατικά της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης (συγκριτική µελέτη των βιβλίων των Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού και της Α΄ Γυµνασίου), στο ίδιο, 
σελ. 201-208, Ευσταθόπουλου, Ε. : Οι αριθµητικές δραστηριότητες στο βιβλίο Μαθηµατικών της Α΄ Γυµνασίου, 
Ευκλείδης γ΄, 24, 1990, σελ. 38-43. 
120 Βλ. Τουµάση, Μ. : Τα νέα βιβλία Μαθηµατικών της Α΄ και Β΄ Λυκείου ως µέσα επικοινωνίας, Πρακτικά 9ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1992, σελ. 217-233.   
121 Βλ. Πούλου, Α. : Κριτική στο σχολικό βιβλίο Γεωµετρίας Α΄ Λυκείου (έκδοση 1990), Ευκλείδης γ΄, 28, 1991, 
σελ. 15-21, Μακρή, Κ.Ν. : Κάποια ερωτήµατα στη Θεωρητική Γεωµετρία του Λυκείου, Ευκλείδης γ΄, 42, 1995, σελ. 
1-15.    



Από την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ψηφίζονται οι εξής νόµοι:122 
Ν.2525/1997 για το Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
Καθιερώνεται ο θεσµός του Εθνικού Απολυτηρίου και αλλάζει η διαδικασία των εξετάσεων για 
πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Ν.2649/1998 για τη δευτεροβάθµια τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση 
Ν.2986/2002 για την οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών 
και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 
Εισάγεται ο θεσµός του «πολλαπλού βιβλίου» και το 1998 προκηρύσσεται διαγωνισµός για τη 
συγγραφή βιβλίων Ευκλείδειας Γεωµετρίας για την Α΄ και Β΄ Λυκείου και Μαθηµατικών για την 
Α΄ Γυµνασίου. 123 
Το 1999 δηµοσιεύεται το νέο αναλυτικό πρόγραµµα Μαθηµατικών Γυµνασίου και Ενιαίου 
Λυκείου, σύµφωνα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών που είχε εισηγηθεί το 1998 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο124 
Το 2001 αναστέλλεται η εφαρµογή του θεσµού του «πολλαπλού βιβλίου»   
∆ιδακτικά Βιβλία 
Την περίοδο αυτή εκδίδονται, κατά χρονολογική σειρά, τα επόµενα νέα βιβλία 125 
1. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Αξιολόγηση των µαθητών της Α΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά. 

1997 
2.  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Αξιολόγηση των µαθητών της Β΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά. 

1998 
3. Λ. Αδαµόπουλος, κ.α. : Μαθηµατικά Β΄ Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. 1998 
4. Ε. ∆αλιεράκη, κ.α. : Μαθηµατικά Β΄ Ενιαίου Λυκείου  Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 1998 
5. Γ. Θωµαΐδης, κ.α. : Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου. 1999 
6. Γ. Θωµαΐδης, κ.α. : Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου. Βιβλίο του Καθηγητή. 

1999 
7. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά 

Γενικής Παιδείας. 1999 
8. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά 

Θετικής Κατεύθυνσης. 1999 
9. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Αξιολόγηση των µαθητών της Γ΄ Λυκείου στα Μαθηµατικά 

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 1999 
10. Λ. Αδαµόπουλος, κ.α. : Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. 1999  
11. Σ. Ανδρεαδάκης, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. 1999   
12. Ε. ∆αλιεράκη, κ.α. : Μαθηµατικά Γ΄ Ενιαίου Λυκείου  Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 1999 
13. Φ. Γεωργιακώδης, κ.α. : Στατιστική Γ΄ Ενιαίου Λυκείου. Μάθηµα Επιλογής. 1999 
14. Π. Βλάµος, κ.α. : Μαθηµατικά Α΄ Τάξης 2ου Κύκλου Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευ-

τηρίων. 1999 

                                                           
122 Βλ. Εξαρχάκου, Θ. : Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, Αναγκαιότητα και Γενικές Αρχές, Ευκλείδης γ΄, 47-48-49-50 
(Ειδική Έκδοση), 1998, σελ. 7-21.  
123 Βλ. Αδαµόπουλου, Λ. : Αντικείµενο και διαδικασίες του έργου «αναδιατύπωση και εκσυγχρονισµός των 
προγραµµάτων σπουδών των Μαθηµατικών», Ευκλείδης γ΄, 47-48-49-50 (Ειδική Έκδοση), 1998, σελ. 85-88. 
124 Βλ. Καραγεώργου, ∆. : Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.)και τα Προγράµµατα Σπουδών 
(Π.Σ.) για τα Μαθηµατικά της Γενικής Εκπαίδευσης, Ευκλείδης γ΄, 47-48-49-50 (Ειδική Έκδοση), 1998, σελ. 89-
94, του ιδίου: Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.), τα Προγράµµατα Σπουδών (Π.Σ.), τα 
∆ιδακτικά Βιβλία (∆.Β.) και το Συνοδευτικό ∆ιδακτικό Υλικό (∆.Υ.) για τα Μαθηµατικά της Γενικής Εκπαίδευσης 
(Γ.Ε.), Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1998, σελ. 229-250. 
125 Βλ. Μαντά, Ι. Η διδασκαλία των Μαθηµατικών στα Λύκεια µετά τη µεταρρύθµιση, Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Μαθηµατικής Παιδείας, Ε.Μ.Ε., 1999, σελ. 221-233.  



15. Στατεράς, Χ., κ.α. : Μαθηµατικά Β΄ Τάξης 1ου Κύκλου Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαι-
δευτηρίων. 2000  

16. Η. Αργυρόπουλος, κ.α. : Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου. 2001 
17. Η. Αργυρόπουλος, κ.α. : Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου. Βιβλίο του 

Καθηγητή. 2001   
 
Από το σχολικό έτος 2000-2001 καταργούνται τα βιβλία Μαθηµατικών τεχνολογικής 
κατεύθυνσης Β΄ και Γ΄ Λυκείου και το µάθηµα διδάσκεται από τα αντίστοιχα βιβλία της θετικής 
κατεύθυνσης. 
 
Το προηγούµενο «ιστορικό περίγραµµα», παρά το γεγονός ότι αφορά µόνο τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση της περιόδου 1950 – 2000 (και προφανώς δεν διεκδικεί την απόλυτη πληρότητα 
της βιβλιογραφικής ενηµέρωσης), δείχνει το µεγάλο εύρος των δυνατών ερευνητικών 
προσεγγίσεων στην πρόσφατη ιστορία της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης. Το 
περίγραµµα αυτό, τα 20 ανοικτά ζητήµατα που διατυπώθηκαν στις δύο πρώτες ενότητες αυτού 
του κειµένου καθώς και η σκιαγράφηση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων που χρησιµοποιεί 
η σύγχρονη ιστορική έρευνα, συνθέτουν ένα πυρήνα ιδεών και προβληµατισµού για τη 
συστηµατική ανάλυση και ερµηνεία του παρελθόντος. Ο σκοπός ενός τέτοιου προγράµµατος 
είναι βέβαια η κατανόηση των προβληµάτων του παρόντος και η συµβολή στο σχεδιασµό του 
µέλλοντος της ελληνικής µαθηµατικής εκπαίδευσης.   
 
  

 


