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Όπως δηλώνει ο συγγραφέας του, το βιβλίο αυτό είναι µια “αστυνοµική
περιπέτεια µε έντονο µαθηµατικό άρωµα”. Κι όποιος ξεφυλλίσει, έστω
για λίγο, το περιεχόµενό του θα διαπιστώσει ότι µια από τις κύριες
ευωδιές του είναι το “άρωµα” του Hilbert. Ας αφήσουµε να µας
µαγεύσει, η “µεθυστική µοσχοβολιά” του.
Για το σκοπό αυτό, κάποια αποσπάσµατα από το συγκεκριµένο
µυθιστόρηµα µπορούν να δηµιουργήσουν µια πρώτη µαθηµατική
ευαισθησία. ∆ιαβάζουµε σχετικά:
“Παρίσι, Τετάρτη 8 Αυγούστου 1900. Το αµφιθέατρο της
Σορβόννης, κατάµεστο.
…Στην οµιλία του Χίλµπερτ δεν… πέφτει ούτε καρφίτσα….
[Σ]το ∆ιεθνές Συνέδριο Μαθηµατικών του Παρισιού…οµιλητής
ήταν ο διάσηµος Ντάβιντ Χίλµπερτ …και η οµιλία του είχε τον
δελεαστικό τίτλο Σχετικά µε τα µελλοντικά προβλήµατα των
µαθηµατικών.”(σελ. 16)
“Ολόκληρο τον [προηγούµενο] χρόνο, η διάλεξη…[του]
Χίλµπερτ ήταν το κεντρικό θέµα συζήτησης στο
Γκέτινγκεν….Ο Μινκόφσκι ήταν µάλλον [εκείνος] που έριξε
πρώτος την ιδέα µιας οµιλίας-πανοράµατος των
µαθηµατικών του µέλλοντος…και καλούσε τον φίλο του να
αντιπαραθέσει µια…διάλεξη που θα αποτελούσε µεταξύ
άλλων και ένα είδος πρόκλησης στην πρωτοκαθεδρία των
γαλλικών µαθηµατικών.”(σελ. 17, η υπογράµµιση είναι δική
µου, Ν.Κ.)
“Ο Κλάιν, [ο πρόεδρος και ο ανερχόµενος αστέρας του
µαθηµατικού τµήµατος στο Γκέτινγκεν], διατύπωσε σοβαρές
επιφυλάξεις για το αν η απόφαση του νεότερου συναδέλφου
του, να παρουσιάσει ανοιχτά προβλήµατα αντί για
ολοκληρωµένες λύσεις, ήταν φρόνιµη…
∆εν έχετε παρά να παρουσιάσετε τα πρόσφατα επιτεύγµατα
των γερµανικών µαθηµατικών, [του είπε] ”(σελ. 20-21, η
υπογράµµιση είναι δική µου, Ν.Κ.)
“ Τον Απρίλιο του 1900 επισκέφτηκε [το Γκέτινγκεν] ο Χάινριχ
Βέµπερ, καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Στρασβούργου
(που µετά τον πόλεµο του 1870 ανήκε στη Γερµανία)…Ο
Χίλµπερτ, παλιός µαθητής του Βέµπερ από τα χρόνια του
Κένιγκσµπεργκ, του είχε στείλει το χειρόγραφο της οµιλίας του
Παρισιού…Ο Βέµπερ συγχάρηκε τον Χίλµπερτ…[και] δεν
έχασε την ευκαιρία να [του] κάνει µια ιδιαίτερα
κολακευτική[επισήµανση]… :
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∆ηµοσιεύοντας τα Θεµέλια της Γεωµετρίας, γίνατε ο
σύγχρονος Ευκλείδης. Με αυτό το κείµενο διεκδικείτε τώρα και
το ρόλο του σύγχρονου Αρχιµήδη…”(σελ. 23)
Χωρίς αµφιβολία, η αίσθηση, που δηµιουργούν αυτά τα
αποσπάσµατα, είναι έντονη - τόσο για την ακτινοβολία του Χίλµπερτ,
όσο και για το γερµανικό παρασκήνιο, πίσω από τη µνηµειώδη οµιλία
του, το 1900, στη Σορβόννη.

David Hilbert (1862-1943)

Ένας προβληµατισµός, όµως, γεννιέται:
Ο Χίλµπερτ ήταν µια µαθηµατική ιδιοφυία; που έλυσε
σηµαντικά µαθηµατικά προβλήµατα και ανάπτυξε τα
Μαθηµατικά;
Ή, ήταν ένας πρωτοπόρος των γερµανικών µαθηµατικών; την
εποχή της παγκόσµιας γερµανικής ισχυροποίησης;
Η αντιδιαστολή αυτών των ερωτηµάτων προκαλεί µια ευαισθητοποίηση
γύρω από τη σχέση µιας ιστορικής προσωπικότητας των Μαθηµατικών
µε το πολιτιστικό περιβάλλον και την επιστηµονική δυναµική που την
εξέθρεψε και την ανάδειξε. Συνήθως, οι ιστορικές προσωπικότητες
παρουσιάζονται ως µεσσίες, ως προικισµένες αυθεντίες, που
αποκαλύπτουν κρυµµένες αλήθειες, ανεξάρτητα του τόπου και του
χρόνου, ή καλύτερα ανεξάρτητα της επιστηµονικής συγκυρίας των
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επιτευγµάτων τους. Οι σύγχρονες, όµως, προσεγγίσεις δίνουν ιδιαίτερη
προσοχή στην αλληλοεπίδραση των συλλογικών καταστάσεων της
µαθηµατικής σκέψης και δραστηριότητας, από τη µια, των επιλογών
και της δηµιουργικότητας των επιφανών µαθηµατικών, από την άλλη.
Είναι αλήθεια, ότι η νέα αυτή σκοπιά του µαθηµατικού γίγνεσθαι µπορεί
να προκαλέσει µια αµηχανία, σε όλους εκείνους που είναι εθισµένοι
στους εσωτερικούς µηχανισµούς της διάρθρωσης και διαχείρισης των
µαθηµατικών αληθειών και όχι στα ανθρωπολογικά πλαίσια µέσα από
τα οποία αναδεικνύονται και καρποφορούν οι µαθηµατικές αλήθειες
και οι αντίστοιχοι µηχανισµοί. Η αλλαγή στάσης, προϋποθέτει :
“ανοικτά µυαλά” και κίνητρα.
Τα Πυθαγόρεια εγκλήµατα και τα συγκεκριµένα αποσπάσµατα,
ειδικότερα, προδιαθέτουν για µια βαθύτερη διείσδυση στον κόσµο των
Μαθηµατικών, την περίοδο γύρω στο 1900.
Στην προοπτική αυτή, αξίζει να αποκαλυφθεί, λίγο, το µαθηµατικό
περιβάλλον του Γκέτινγκεν στο γύρισµα του 19ου αιώνα.

Ο Hilbert στη µαθηµατική συγκυρία του Göttingen
Το µαθηµατικό περιβάλλον του Γκέτινγκεν αποτυπώνεται πολύ
χαρακτηριστικά στη φωτογραφία του 1902 :

Στο κέντρο, καθιστός, ο Felix Klein και δεξιά του ο David Hilbert
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Το κτίριο που στεγαζόταν το Τµήµα Μαθηµατικών στο Γκέτινγκεν

Ο Κλάιν ήταν, τότε, η ψυχή των σύγχρονων Μαθηµατικών στο
Γκέτινγκεν και στη Γερµανία γενικότερα . Και δεν ήταν µόνο ο
πνευµατικός πατέρας τους, αλλά και ένας πολιτικός καταλύτης των
γερµανικών Μαθηµατικών και της επιστηµονικής δραστηριότητας
γενικότερα.

Felix Klein (1849-1925)
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Η µαθηµατική παράδοση που αναπτύχθηκε από τον Κλάιν και τον
Χίλµπερτ στο Γκέτινγκεν αποτελεί µια σηµαντικότατη διάσταση των
σύγχρονων µαθηµατικών. Είναι ένα επιστηµονικό κεφάλαιο της
µαθηµατικής µας κληρονοµιάς. Κι αυτό είναι αρκετά γνωστό στους
ιστορικούς των Μαθηµατικών, αλλά και ευρύτερα στους
καλλιεργηµένους µαθηµατικούς. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο τίτλος µιας
σχετικής δηµοσίευση, ενός διακεκριµένου ιστορικού των Μαθηµατικών
των ηµερών µας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τµήµα Μαθηµατικών
του Mainz της Γερµανίας.

Με αφορµή τις συγκεκριµένες επισηµάνσεις καλό θα είναι να φωτιστεί,
λίγο, το επιστηµονικό και κοινωνικό παρασκήνιο της Γερµανίας, την
εποχή εκείνη, για να φανεί το πραγµατικό υπόβαθρο της ανάδειξης κι
απήχησης αυτής της τόσο σηµαντικής παράδοσης στο σύγχρονο
κόσµο των µαθηµατικών.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Γερµανία ήταν στην πρωτοπορία της
δεύτερης βιοµηχανικής επανάστασης και η τεχνολογική, οικονοµική,
στρατιωτική και επιστηµονική της δυναµική βρισκόταν στο
αποκορύφωµά της. Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη αυτών των τοµέων
δεν µπορούσε να επιτευχθεί αυθόρµητα και τυχαία. Έπρεπε να
προσανατολιστούν, να συντονιστούν και να στηριχθούν οι
απαιτούµενες πρωτοβουλίες, οι αντίστοιχες προωθήσεις τους και οι
σχετικές αξιοποιήσεις τους. Έτσι η πολιτική αντιµετώπιση της εξέλιξης
αυτής σε συνδυασµό µε τα συµφέροντα και τις προσδοκίες των
ισχυρών οικονοµικών παραγόντων της Γερµανίας διαπλέχτηκαν µε
επιφανείς επιστήµονες, όπως και µε επιστηµονικούς φορείς. Σ’ αυτό το
πολιτικό-οικονοµικό και επιστηµονικό σύµπλεγµα, ο Κλάιν ήταν ένας
από τους κύριους επιστηµονικούς µοχλούς της γερµανικής προόδου.
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Μια πολιτική γελοιογραφία, εκείνης της εποχής, απεικονίζει µε ιδιαίτερη
σκωπτική έµφαση τη “συνδιαλλαγή” των ακαδηµαϊκών παραγόντων µε
τους βιοµήχανους, κάτω από την ακτινοβολία του Κλάιν, µε τις ευλογίες
του “παντοδύναµου” υπουργού της παιδείας και υπό το άγρυπνο
βλέµµα του αυτοκράτορα. Πρόκειται για την εξής αναπαράσταση:

Αναδηµοσιεύτηκε στο Europa, A Journal of Interdisciplinary Studies, 2(2), 1979, p. 118.

Επειδή η συσχέτιση των Μαθηµατικών µε την, τότε, γενικότερη
επιστηµονική και κοινωνική συγκυρία είναι, µάλλον, αόριστη και
ασαφής σ’ ένα σηµερινό µαθηµατικό, καλό είναι να γίνουν κάποιες
σχετικές επισηµάνσεις.
Ο Κλάιν, στην εργασία του µε τίτλο: Σχετικά µε τη Θεωρία του Ρήµαν για
τις Αλγεβρικές Εξισώσεις, που δηµοσιεύτηκε το 1882, παρουσίασε την
αντίληψη του Ρήµαν για τις µιγαδικές συναρτήσεις και επισήµανε “πως
οι φυσικές θεωρήσεις µπορούν να επηρεάσουν ακόµη και το πιο
λεπτεπίλεπτο είδος των µαθηµατικών” (Struik, D.J.: Συνοπτική Ιστορία
Μαθηµατικών, Αθήνα, 1982, σελ. 293).
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Με τη νύξη αυτή διαφαίνεται µια συνειδητοποίηση των δεσµών που
µπορεί να έχουν οι µιγαδικές συναρτήσεις µε τη Φυσική κι
αντιστρόφως. Και µέσα σ’ αυτή την οπτική γωνία, δεν καθρεπτίζεται
µόνο το καθαρά ερευνητικό ενδιαφέρον του Κλάιν και των
φυσικοµαθηµατικών κύκλων, των, τότε, γερµανικών πανεπιστηµίων και
ερευνητικών κέντρων, αλλά, υποδεικνύεται και µια τάση ανανέωσης
του µαθηµατικού υπόβαθρου της Φυσικής. Είναι αλήθεια ότι, τις
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, δόθηκε µια ώθηση στη
µαθηµατικοποίηση των επιστηµών και δηµιουργήθηκε ένας
αναπροσανατολισµός των µαθηµατικών προσεγγίσεων στις Φυσικές
Επιστήµες, υπερβαίνοντας το πρότυπο του Απειροστικού Λογισµού,
που επικρατούσε έως τότε στη Θεωρητική Μηχανική, ανοίγοντας, έτσι,
το δρόµο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της ∆ιανυσµατικής
Άλγεβρας, της ∆ιανυσµατικής Ανάλυσης και άλλων κλάδων των
σύγχρονων Μαθηµατικών, όπως π.χ. του Τανυστικού Λογισµού. Στην
αλλαγή αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιζαν οι τεχνολογικές απαιτήσεις και
ιδιαίτερα, οι ανάγκες εφαρµογών του ηλεκτρισµού και του
ηλεκτροµαγνητισµού στη δηµιουργία κι ανάπτυξη των
ηλεκτροκινητήρων, όπως και της θερµοδυναµικής για τους
ατµοκινητήρες.
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Από τον αναπροσανατολισµό των µαθηµατικών απαιτήσεων στις
Φυσικές Επιστήµες και την Τεχνολογία, την περίοδο της “βιοµηχανικής
έκρηξης” στη Γερµανία, χαλάρωσαν τα καθιερωµένα ακαδηµαϊκά
στεγανά του µαθηµατικού τρόπου σκέψης και δόθηκε η ευκαιρία να
αναπηδήσει και να καλλιεργηθεί ένα νέο µαθηµατικό πνεύµα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι αναπτύχθηκε, τότε, ένα διαφορετικό πρότυπο
µαθηµατικής σκέψης και νοοτροπίας και δεν προστέθηκαν, απλά,
κάποια καινούργια θεωρήµατα στον παραδοσιακό κορµό της
µαθηµατικής γνώσης. Με δύο λόγια, επήλθε µια εννοιολογική αλλαγή
στο γνωστικό υπόστρωµα των Μαθηµατικών.
Το νέο µαθηµατικό πνεύµα σηµατοδοτείται, το 1872, µε το Πρόγραµµα
Ερλάνγκεν του Κλάιν, όπου ενοποιήθηκαν οι διάφορες Γεωµετρίες µε τη
βοήθεια των οµάδων µετασχηµατισµών και τη θεωρία των
αναλλοίωτων. Αυτή η συστηµατοποίηση αναδείκνυε και
επισηµοποιούσε τον δοµικό τρόπο σκέψης στα Μαθηµατικά. Με άλλα
λόγια, ο τρόπος οργάνωσης, κατανόησης κι ανάπτυξης της
µαθηµατικής γνώσης διαµορφώνεται µε βάση ένα πρότυπο σκέψης
όπου διαπλέκονταν τρεις συνιστώσες : 1) η ολιστική (holistic)
[σύµφωνα µ’ αυτή τη συνιστώσα, οι ολότητες είναι το “γενετικό υλικό”
των Μαθηµατικών κι όχι οι µεµονωµένες έννοιες ή τα µεµονωµένα
στοιχεία, π.χ. τα σύνολα αριθµών] , 2) σχεσιακή (relational) [σύµφωνα
µ’ αυτή τη διάσταση οι σχέσεις των στοιχείων µιας ολότητας
προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ολότητας, π.χ. οι πράξεις
ενός αριθµητικού συστήµατος µε τις ιδιότητες και τους περιορισµούς
τους καθορίζουν τη φύση του] και 3) η πλαισιοκρατική (contextual)
[σύµφωνα µε την οποία, το πλαίσιο (δηλ. η ολότητα και οι σχέσεις της)
δίνει έµµεσα νόηµα στα στοιχεία του, π.χ. ο ρητός αριθµός αποκτά το
νόηµά του από το σύνολο του καρτεσιανού γινοµένου των ακεραίων,
από τη σχέση ισοδυναµίας που τους προσδιορίζει και από τις πράξεις
που διαµορφώνουν το λειτουργικό τους χαρακτήρα]. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι ο δοµικός τρόπος σκέψης έχει να κάνει µε το
επιστηµολογικό και µεθοδολογικό υπόβαθρο της σκέψης κι όχι απλά
µε τους προκαθορισµένους ορισµούς των δοµών, π.χ. της οµάδας, ή
του διανυσµατικού χώρου. Αυτό σηµαίνει ότι ο δοµικός τρόπος σκέψης
είναι κάτι βαθύτερο από τους γνωστικούς χειρισµούς κάποιων
προκαθορισµένων δοµών.
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Η προµετωπίδα του Προγράµµατος Ερλάνγκεν

∆ηµοσίευση, όπου επισηµαίνεται ο δοµικός
χαρακτήρας του Προγράµµατος Ερλάνγκεν

Είναι αλήθεια ότι η επιστηµολογική αυτή στροφή, που ώθησε ο Κλάιν,
δεν ήταν αστραπή εν αιθρία. Υπήρχαν διάφορα υπόγεια επιστηµονικά
ρεύµατα που την υπέθαλψαν. Για παράδειγµα ο Γκέοργκ Ωµ (Georg
Simon Ohm, 1787-1854) καλλιέργησε τέτοιες ιδέες στη Φυσική, κάτι
ανάλογο έκανε ο αδελφός του, Μάρτιν Ωµ (Martin Ohm, 1792-1872),
στα Μαθηµατικά και ο Χέρµαν Γκράσµαν (Hermann Grasmann, 18091877) στα Μαθηµατικά και τη Φυσική. Αυτό σηµαίνει ότι η
γονιµοποίηση του δοµικού τρόπου σκέψης είχε αρχίσει πριν από τον
Κλάιν, αλλά η γέννηση του έγινε τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα,
µε τον Κλάιν κι άλλους επιστήµονες. Και έγινε τότε, γιατί οι τεχνολογία
των νέων µηχανών και η βαριά βιοµηχανία είχαν ανάλογες υποδοµές κι
έτσι διαµόρφωσαν τις ευνοϊκές συνθήκες για την αποδοχή και
εδραίωση του δοµικού τρόπου σκέψης. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι
ηλεκτροκινητήρες και οι άλλες σύνθετες µηχανές, εκείνης της εποχής,
δεν ήταν απλά συνάθροιση “έξυπνων” εξαρτηµάτων, όπως π.χ. το
αργαλειό, αλλά, ήταν πολύπλοκοι µηχανισµοί µε µια εσωτερική
αλληλεξάρτηση των λειτουργιών τους, που η αυτονοµία ενός µέρους
τους ήταν [και είναι] χωρίς νόηµα. Το ίδιο ίσχυε και στην οργάνωση των
µεγάλων εργοστασιακών επιχειρήσεων, όπου ο καταµερισµός
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δουλειάς και η εξειδίκευση έπρεπε να αποτελούν συνέπεια του
λειτουργικού τους συστήµατος, για τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα του
µηχανολογικού υπόβαθρού τους, κι όχι πρωταρχικοί παράγοντες
πάνω στους οποίους θα προσαρµοστεί ο παραγωγικός εξοπλισµός
τους.
Ο δοµικός τρόπος σκέψης του Κλάιν όχι µόνο δεν αγνοήθηκε, αλλά
συνυφάνθηκε µε ανάλογες τάσεις και πρωτοβουλίες σ’ άλλους τοµείς
της γερµανικής επιστήµης και τεχνολογίας. Και το σηµαντικότερο
άρχισε να εδραιώνεται ως η νέα ορθολογικότητα στην, τότε,
µεταρρυθµιζόµενη γερµανική εκπαίδευση.
Ο Χίλµπερτ, που ανήκε στη νεότερη γενιά απ’ αυτή του Κλάιν, δεν έµεινε
αδιάφορος στις γνωστικές και επιστηµονικές τάσεις του περιβάλλοντός
του. Ανάπτυξε µια ιδιαίτερα δυναµική δραστηριότητα στην µαθηµατική
και γενικότερα στην επιστηµονική έρευνα. Ένας από τους πρώτους
σταθµούς της επιστηµονικής του συµβολής ήταν το βιβλίο του : Τα
Θεµέλια της Γεωµετρίας, που πρωτο-εκδόθηκε το 1899. Πρόκειται για
µια επαναθεµελίωση της Ευκλείδειας Γεωµετρίας, µε βάση τον δοµικό
τρόπο σκέψης. Και µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα ευαγγέλια
των σύγχρονων Μαθηµατικών.
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Το πεδίο των ερευνών του ήταν αρκετά ευρύ περιλαµβάνοντας
διάφορους τοµείς των Μαθηµατικών, όπως τη θεωρία των
αναλλοίωτων, τις ολοκληρωτικές εξισώσεις, τη θεωρία αριθµών, τη
µαθηµατική λογική κ.ά. Επίσης ασχολήθηκε συστηµατικά µε τη
θεµελίωση της σύγχρονης Φυσικής. Χωρίς αµφιβολία, ήταν ένας από
τους επιφανέστερους µαθηµατικούς της εποχής του.

Ο απόηχος των ιδεών του Χίλµπερτ σε διάφορους
επιστηµονικούς τοµείς
Η δύναµη των ιδεών ενός διακεκριµένου επιστήµονα είναι η διάδοσή
τους και η ευρύτητα της επίδρασής τους. Στην προκειµένη περίπτωση,
το µαθηµατικό έργο του Χίλµπερτ είχε και έχει µια µεγάλη επίδραση.
Εκείνο όµως που έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος στο σύγχρονο
επιστηµονικό πολιτισµό µας είναι η διεισδυτικότητα των ιδεών του σε
άλλους τοµείς, εκτός από την καθαρά µαθηµατική έρευνα.
Η αξιωµατική θεµελίωση της σύγχρονης Φυσικής ήταν ένα από τα
επιστηµονικά του ενδιαφέροντα και ένας από τους ερευνητικούς του
προσανατολισµούς. Στην κατεύθυνση αυτή ασχολήθηκε, συστηµατικά,
για τη θεµελίωση της Μηχανικής, της Θερµοδυναµικής, της Κινητικής
Θεωρίας των Αερίων, της Ηλεκτροδυναµικής, του Ηλεκτροµαγνητισµού,
της Θεωρίας της Σχετικότητας κ.ά. Μια σύγχρονη ιστορική ανάλυση της
συµβολής του στον τοµέα αυτόν είναι το εξής βιβλίο:
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Μια άλλη επιστηµονική περιοχή, που φάνηκε η γονιµότητα των ιδεών
του είναι το ζήτηµα της αποτελεσµατικής υπολογισιµότητας
(computability), δηλ. του λογικού υπόβαθρου της Θεωρητικής
Πληροφορικής. Μια µελέτη τέτοιου είδους όπου αξιοποιούνται οι ιδέες
του Χίλµπερτ αναπτύσσεται στο εξής:

Πιο απροσδόκητη είναι η επίδραση του Χίλµπερτ στην θεµελίωση των Οικονοµικών
Επιστηµών. Ένας τέτοιος προβληµατισµός αναπτύχθηκε, το 1998, στο περιοδικό The
Economic Journal. Και ένα σχετικό βιβλίο, που υποστηρίζει τη σηµασία της
αξιωµατικής µεθόδου του Χίλµπερτ στις Οικονοµικές Επιστήµες, είναι το εξής:
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Αξίζει να αναφερθεί και ο απόηχος του Χίλµπερτ στη σχολική Γεωµετρία, την
περίοδο της µεταρρύθµισης των σύγχρονων Μαθηµατικών, τις δεκαετίες 1960 και
1970. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η αντίστοιχη ελληνική εµπειρία. Είχε ενταχθεί,
επίσηµα, το αξιωµατικό σύστηµα του Χίλµπερτ ως βάση της σχολικής Γεωµετρίας
του Λυκείου και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους µαθηµατικούς της
εκπαίδευσης. Η αλήθεια είναι ότι οι ιθύνοντες εισήγαγαν τις συγκεκριµένες ιδέες µ’
ένα καθαρά δογµατικό τρόπο και µε µια πλήρως τεχνοκρατική αντίληψη. ∆εν
υπήρξε καµία διδακτική ή επιστηµολογική ανάλυση και προετοιµασία και καµία
επιµορφωτική προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Και το χειρότερο, δεν ήταν
διαθέσιµες σχετικές δηµοσιεύσεις στην ελληνική βιβλιογραφία που να φωτίζουν το
γνωστικό και διδακτικό παρασκήνιο αυτής της προσέγγισης στη σχολική µας
Γεωµετρία. Μετά τις πολιτικές εξελίξεις του 1982, καταργήθηκε, µε µια λογική του
τύπου : “πονάει κεφάλι, κόβω κεφάλι”! Από τότε υπάρχει µια νεφελώδης κατάσταση
στην υποδοµή της σχολικής µας Γεωµετρίας, µε µια πολύ θολή και υπονοούµενη
αντίληψη περί, δήθεν, ευκλείδειας υπόστασης της.

15

Το χειρότερο είναι ότι ούτε τότε, ούτε τώρα, υπάρχει κάποιο στοιχειώδες επίπεδο
κατανόησης του επιστηµολογικού και διδακτικού υπόβαθρου των σύγχρονων
προσανατολισµών της σχολικής Γεωµετρίας και των σύγχρονων Μαθηµατικών
γενικότερα. Και δεν είναι καθόλου περιττό να αναφερθεί ότι το επίπεδο ανάλυσης και
εµβάθυνσης των σχολικών Μαθηµατικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά
υψηλό, σ’ αντίθεση µε την αντίστοιχη ελληνική πραγµατικότητα. Υπάρχουν,
δυστυχώς, στη χώρα µας πολύ µεγάλα εµπόδια για να µπορέσει ο έλληνας
µαθηµατικός να κατανοήσει τη γεωµετρική σκέψη του Χίλµπερτ, αλλά και του
Ευκλείδη.
Ευτυχώς, η λογοτεχνία δίνει κάποια ερεθίσµατα και ίσως ανοίξει κι άλλες προοπτικές
διείσδυσης στο επιστηµολογικό και κοινωνικό παρασκήνιο της µαθηµατικής
σκέψης. Κι έτσι να καλύψει λίγο από τα ακαδηµαϊκά µας ελλείµµατα. Στην
κατεύθυνση αυτή τα Πυθαγόρεια Εγκλήµατα του Τεύκρου Μιχαηλίδη έχουν κάποια
ερείσµατα για την προώθηση της µαθηµατικής µας κουλτούρας.
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